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Τήν μελέτη κλείνει ή γερμανική περίληψη (σ. 205-218) καί το ευρε
τήριο (σ. 219-226).

Κλείνοντας τήν ανάλυση τοΰ έργου τοΰ κ. Ferjancic' επιθυμούμε να 
τονίσουμε δτι πρόκειται για ένα λαμπρό επίτευγμα, πού θά άποτελέση ασφα
λή οδηγό για οποίον θέληση να προώθηση περισσότερο τήν ερευνά σχετι
κά μέ τα αξιώματα τής ύστεροβυζαντινής περιόδου.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΣ 
Βελιγράδι

Ά λ έ ξ η Ά θ. Κόρου, Οί Βαλκανικοί γείτονες μας. Άθήναι 
1962. 8ον σ. VIII + 246.

Οί Βαλκανικοί μας γείτονες υπήρξαν κατά τάς τελευταίας δεκαετη
ρίδας επανειλημμένως υποκείμενον ειδικών πραγματειών Ελλήνων επιστη
μόνων καί μή κυρίως ένεκα τών πολιτικών γεγονότων, τα όποια συνετά- 
ραξαν τήν Χερσόνησον τοΰ Αίμου ήδη από τών μέσων περίπου τοΰ πα
ρελθόντος αιώνος καί εξακολουθούν δυστυχώς ακόμη να τήν συνταράσσουν. 
Είναι πολύ γνωστά τα έργα τοΰ Κ. Άμάντου, Οί Βόρειοι γείτονες τής 
Ελλάδος, τοΰ Άντ. Κεραμοπούλλου, Οί “Ελληνες καί οί βόρειοι γείτονες, 
τοΰ Στ. Γυαλίστρα, Ό Ελληνισμός καί οί βαλκανικοί γείτονές του κατά 
τούς τελευταίους χρόνους. Περί τών ιδίων επραγματευθην καί εγώ εις μα
κράν σειράν ομιλιών από τοΰ 'Ραδιοφωνικοΰ Σταθμού Θεσσαλονίκης, αί ό- 
ποΐαι ό'μως παραμένουν ακόμη αδημοσίευτοι. Εις τάς πραγματείας ταυτας 
προστίθεται τώρα καί ή παρούσα. Αυτή είναι λίαν επίκαιρος καί εύπρόσ- 
δεκτος. Επίκαιρος μέν, διότι δυστυχώς οί Βαλκανικοί μας γείτονες υπό τήν 
νέαν λεοντήν τών δήθεν Μακεδόνων ήρχισαν πάλιν να επαναφέρουν υπό 
νέαν μορφήν τάς παλαιάς των αδηφάγους αξιώσεις είς βάρος μας, εύπρόσ- 
δεκτος δε, διότι έρχεται ως συμπλήρωμα καί επιστέγασμα τών παλαιοτέ- 
ρων. Αύται είναι μάλλον ιστορικοί, άνατρέχουσαι κυρίως είς τό παλαιό- 
τερον παρελθόν, έν ω ή κρινομένη, προερχομένη παρά δοκίμου διπλωμά
του, δστις λαβών εν πολλοίς ενεργόν μέρος είς τάς διπλωματικός ενεργείας 
τών τελευταίων ετών ως πρεσβευτής εν Βελιγραδίφ καί αντιπρόσωπος τής 
'Ελλάδος εις τα Ηνωμένα ’Έθνη, προσκομίζει αυτούσια διπλωματικά στοι
χεία, άτελώς μέχρι τοΰδε γνωστά εις τούς πολλούς.

Σκοπός τοΰ συγγραφέως, δπως καθορίζεται είς τον πρόλογον, δεν εί
ναι ή συγγραφή πλήρους ιστορίας τών βαλκανικών γειτόνων, άλλ’ ή διδα
σκαλία τών παλαιοτέρων ενεργειών τών ξένων κρατών, τών οποίων ή πλη- 
ρεστέρα γνώσις θά συνεπιφέρη κατ’ αρχήν, Sv όχι πάντοτε τήν συμπάθει
αν, εν πάση δμως περιπτώσει τήν συναγωγήν περισσότερον αντικειμενικών 
συμπερασμάτων, ως καί τήν προσπάθειαν δπως γίνεται χρήσις ορθοτέρων 
κριτηρίων. Θά παραμερίση πρωτίστως τό μίσος, τό όποιον είς τίποτε δεν 
ωφελεί, άλλ’ αποτελεί απλώς δείγμα συμπλέγματος κατωτερότητος.
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Ό συγγραφεύς πραγματεύεται περί τριών κυρίως κρατών, τής ’Αλ
βανίας, τής Βουλγαρίας καί τής Γιουγκοσλαβίας, αφήνει δ’ έξω την Τουρ
κίαν, την οποίαν ορθώς θεωρεί ως κράτος κυρίως τής Εγγύς ’Ανατολής. 
Χρονικώς αί πληροφορίαι, τάς οποίας παρέχει, αί περισσότεροι άναφέρον- 
ται εις την προπολεμικήν περίοδον, πολύ δε όλιγώτεραι εις την πολεμικήν 
καί τήν μεταπολεμικήν, διά τον έξής κατά τον συγγραφέα λόγον' «Τα στοι
χεία, τα όποια ΰφίστανται διά τήν πρώτην, ήμποροΰν να θεωρώνται ώς 
θετικά καί αναμφισβήτητα, ενφ ό έξετάζων τήν δευτέραν καί τήν τρίτην ο
φείλει, εάν θέλη να παραμείνη μέχρι τέλους αντικειμενικός, να είναι εις 
άκρον επιφυλακτικός καί προσεκτικός».

Τό πρόλογον ακολουθεί ή πραγμάτευσις τής ιστορικής ύλης, ήτις κα- 
τανέμεται εις τρία μέρη: ’Αλβανία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία, έκαστον 
τών οποίων κατανέμεται εις διάφορα κεφάλαια. Ούτως εις τό περί ’Αλβα
νίας χωρίζονται τα εξής κεφάλαια: Α'. Ή ’Αλβανία μέχρι τοϋ 1912. Β\ 
'Η πολιτική ζωή τής ’Αλβανίας από τοϋ 1912 μέχρι τοΰ 1959. Γ\ Ίταλο- 
αλβανική «προσωρινή ένωσις», πόλεμος καί μεταπολεμική έξέλιξις. Δ'. Αί 
ίταλικαί ενέργειαι εις τό ’Αλβανικόν ζήτημα. Ε'. Αί έλληνογιουγκοσλαβι- 
καί συμφωνίαι ή δίαφοραί επί τοΰ ’Αλβανικού. Τ'. Αλβανία καί Ελλάς. 
Εις τό περί Βουλγαρίας τα ακόλουθα. Α'. Συμπεριφορά προς τούς “Ελλη
νας. I. Έθνικοθρησκευτική άναγέννησις καί ΐδρυσις ’Εξαρχίας. II. Πρώ
τοι διιογμοί ελληνικού στοιχείου εν Βουλγαρία:. III. Προδοσία Τρικοΰπη 
υπό Σταμπούλωφ. IV. ’Αγών έν Μακεδονίφ καί Θράκη. V. Διωγμοί 1906 
εις Ανατολικήν 'Ρωμυλίαν. VI. Πρώτος Βαλκανικός πόλεμος. VII. Δεύτε
ρος Βαλκανικός πόλεμος. VIII. Πρώτος Ευρωπαϊκός πόλεμος. IX. ’Από 
τοϋ 1920 μέχρι τοϋ 1940: Διπρόσωπος πολιτεία Σταμπολίνσκυ. ’Έξοδος εις 
τό Αίγαΐον. Μειονότητες καί κομιτατζήδες. “Αλλα ζητήματα. X. Δεύτερος 
παγκόσμιος πόλεμος καί μεταπολεμικοί εξελίξεις. Κεφάλαιον Β\ Συμπερι
φορά προς τούς Σλάβους. Εις τό περί Γιουγκοσλαβίας τα ακόλουθα. Α'. 
Αί έλληνοσερβικαί σχέσεις μέχρι τοϋ 1913. Β'. Ή συνθήκη συμμαχίας τής 
1ης ’Ιουνίου 1913. Γ'. Ή εξωτερική πολιτική τής Γιουγκοσλαβίας. Δ'. 
Ψύχρανσις ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων. Ε'. Ή τελευταία προπολεμι
κή φάσις (1937-1941). Τ'. Έπικράτησις τοϋ Τίτο καί εξωτερική πολιτική 
του. Ζ'. Αί ελληνογιουγκοσλαβικαί σχέσεις καί τό «Μακεδονικόν». Τα μέ
ρη ταΰτα ακολουθεί ίδιον κεφάλαιον υπό τον τίτλον «Συμπεράσματα», έν 
Φ εκτίθενται τα έκ τοΰ συνόλου προκύπτοντα συμπεράσματα, καί τούτο 
«Βιβλιογραφία».

Καί μόνη ή άπαρίθμησις τών κεφαλαίων δεικνύει τήν σπουδαιότητα 
τής ύλης, τήν οποίαν πραγματεύεται ό συγγραφεύς. Ή πραγμάτευσις γίνε
ται επί τή βάσει κυρίως διπλωματικών έξηκριβωμένων στοιχείων, παρέχει 
δέ πλήρη καί σαφή εικόνα τών διαδραματισθέντων. Ό συγγραφεύς παρου
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σιάζει λίαν εύστόχως πρόσωπα καί λαούς, ενέργειας καί γεγονότα, των ο
ποίων εξιχνιάζει έπιτυχώς τα ελατήρια. Οι χαρακτηρισμοί ίδίφ των λαών 
είναι λίαν διδακτικοί καί διά την εις το μέλλον τηρητέαν πολιτικήν τής 
Ελλάδος έναντι αυτών. Οΰτο) προκειμένου περί τών ’Αλβανών ορθώς (σ. 
15) παρατηρεί δτι «Πραγματικόν εθνικόν φρόνημα ήτο ανύπαρκτον εις τάς 
εύρυτέρας λαϊκός μάζας». Προκειμένου δε περί τής μοναδικής διά την Ι
διορρυθμίαν της «κωμικοτραγικής» ιστορίας τής ’Αλβανίας, ευστοχότατα α
πεικονίζει την έξ αυτής εντύπωσιν γράφων (σ. 32) τα εξής: «’Αλλά καί γε· 
νικώτερον εΰρέθημεν κατά την σύντομον ταΰτην άνασκόπησιν τής αλβανι
κής ιστορίας ενώπιον ολοκλήρου ίσως τής κλίμακος τών ανθρωπίνων πα
θών, τής φιλαργυρίας, του εγωισμού, τής φιλοχρηματίας, τοϋ μίσους, του 
φανατισμού κτλ.,τόν πατριωτισμόν δμως ουδαμοΰ συνηντήσαμεν». Πράγματι 
τά κυρία ελατήρια τών πράξεων τών ’Αλβανών δεν είναι ή έξυπηρέτησις 
τών συμφερόντων τής πατρίδος, άλλ’ ή φιλοχρηματία. Προ τοϋ χρήματος 
πάντα τά άλλα υποχωρούν. Προς άπόδειξιν τοϋ γνωστού τούτου ελαττώμα
τος τών ’Αλβανών ό συγγραφεύς αναφέρει εκ τοϋ ημερολογίου τού Τσιάνο 
τά εξής (σ. 36): «’Έχω μακράς συνομιλίας μέ πολλούς αρχηγούς τής χώ
ρας... Παρά ταϋτα επιτυγχάνω εύχερώς να τούς πείσω, διανέμων πολλάς 
δεσμίδας αλβανικών φράγκων, πού είχα την πρόνοιαν να φέρω μαζί μου. 
Τά πάντα τερματίζονται κατά θαυμάσιον τρόπον' εις την Έθνοσυνέλευσιν 
ψηφίζουν όμοφώνως καί μέ ενθουσιασμόν... *Η αλβανική ανεξαρτησία έ- 
παυσεν ύφισταμένη». Ε’ις 1.837.880 λιρεττών υπολογίζει δ Gayda τά δα- 
πανηθέντα υπό τοϋ φασιστικού καθεστώτος εις την ’Αλβανίαν, ό δέ συγγρα- 
φεύς παρατηρεί ωραιότατα (σ. 67) δτι αί διενέξεις μεταξύ ’Ιταλίας καί Ζώ- 
γου διελύοντο έκάστοτε «εις νέαν χρυσήν βροχήν επί τής βασιλικής συν
τροφιάς».

Προκειμένου περί τών Βουλγάρων ό συγγραφεύς προσκομίζει άφθο
να παραδείγματα αγνωμοσύνης, απιστίας, δολιότητος καί κακουργίας, προς 
χαρακτηρισμόν δ’ αυτών παραθέτει ευστοχότατα (σ. 102) εν μεταφράσει 
αυτολεξεί τά συμπεράσματα τής Διεθνούς ’Επιτροπής, εις τήν οποίαν είχεν 
άνατεθή ή έρευνα τών βουλγαρικών κακουργιών, τών διαπραχθεισών έν τή 
’Ανατολική Μακεδονία εναντίον τού ελληνικού πληθυσμού.1 «Πώς να χα- 
ρακτηρισθή Κυβέρνησις, ή οποία δεικνύει τόσον βαθείαν διπροσωπίαν, ή 
οποία παραβαίνει τόσον ευκόλως τάς υποσχέσεις της, ή οποία παραβιάζει 
τούς κανόνας τοϋ διεθνούς δικαίου καί τάς πλέον στοιχειώδεις άρχάς τοϋ 
ανθρωπίνου δικαίου, ή οποία καταδικάζει εις μαρτύριον μυριάδας άθορων 
προσώπων, ή οποία δεν ορρωδεί προ ούδενός μέτρου, όσονδήποτε βαρβά

1 Enquêtes de la Commission Interalliée sur les violations du droit 
des gens commises en Macédoine Orientale par les armées bulgares 1919.
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ρου, προς ϊκανοποίησιν ιών επιδιώξεών της, τής πλεονεξίας καί των φιλο
δοξιών της; Περιοριζόμεθα να εΐπωμεν δτι είναι επικίνδυνος, δχι μόνον 
διά τούς αμέσους γείτονας της, άλλα καί δι’ ολόκληρον την ανθρωπότητα. 
Πρέπει να καταδικασθή εις την έπανόρθωσιν του κακού, τό οποίον έπρο- 
ξένησεν, εν Φ μέτριο ή τοιαύτη έπανόρθωσις τυγχάνει εφικτή. Καθ’ δσον 
αφορά την τιμωρίαν, τήν οποίαν αξίζει, θά πρέπει αΰτη πρωτίστως να 
συνίσταται εις τήν εφαρμογήν μέτρων, ικανών να προλάβουν τήν έπανάλη- 
ψιν των εγκληματικών εγχειρημάτων της !» Καί επιλέγει ορθότατα δ συγ- 
γραφεύς: «Σοφαί συμβουλαί, στηριζόμεναι επί τής στοιχειωδεστέρας δι
καιοσύνης καί πηγάζουσαι έκ τής υπό τής πίκρας πείρας έπιβαλλομένης 
προνοητικότητος, συμβουλαί δμως, τάς οποίας οι Μεγάλοι δεν ήθέλησαν να 
λάβουν ύπ’ δψιν». Οί Βούλγαροι έμειναν καί τότε, δπως καί μετά τον Δεύ
τερον Παγκόσμιον Πόλεμον, ατιμώρητοι. Είχον κατορθώσει έκτοτε δι" αναι
δούς προπαγάνδας να καλλιεργήσουν τήν δημοσίαν γνώμην εις τε τήν Ευ
ρώπην καί τήν "Αμερικήν ούτως, ώστε να μή άποκρούη τήν παράλογον ά- 
ξίωσιν τών Βουλγάρων, τών Πρώσσων αυτών τής "Ανατολής, δπως άσκώ- 
σιν ηγεμονίαν εις τήν Χερσόνησον τού Αίμου.

Ή αυτή δημοσία γνώμη επέβαλε καί εις τον Βενιζέλον επανειλημμέ
νος υποχωρήσεις προς τούς Βουλγάρους, αί όποϊαι ευτυχώς δεν εγένοντο 
δεκταί. *0 ίδιος εν ύπομνήματι προς τήν «'Ελληνικήν ’Επιτροπήν» τής 
διασκέψεως ειρήνης τών Παρισίων (1919) αναγνωρίζει δτι ή διαλλακτικό- 
της του εις ούδεν ωφέλησε. Κατά τό παρατιθέμενου υπό τού συγγραφέως 
απόσπασμα (σ. 85) ό ίδιος ό Βενιζέλος, έκ τής πείρας διδαχθείς, αναγνω
ρίζει δτι ή έπίδειξις συμπάθειας προς τούς Βουλγάρους αποτελεί νοσηρόν 
αισθηματισμόν καί μεγάλην αδικίαν. «Δεν έπαυσα άλλοτε, γράφει, νά φαί
νομαι κατ’ εξοχήν διαλλακτικός προς αυτούς, έλπίζων δτι θά επείθοντο νά 
συμμετάσχουν καλοπίστως εις Βαλκανικήν συνομοσπονδίαν' τελικός δμως 
άντελήφθην δτι θά ήτο παραφροσύνη τόνά ελπίζεται δτι θά έδέ- 
χοντο ειλικρινούς παν δ,τι δεν θά τούς έδιδε τήν ηγεμονίαν, τήν οποίαν ε
πιδιώκουν».

Τα προσκομιζόμενα υπό τού συγγραφέας σαφή καί αναντίρρητα δι
πλωματικά στοιχεία, εις τα όποια θά ήδύναντο νά προστεθώσι καί τά εν 
τή Βουλή «περί σπονδυλικής στήλης τής Ελλάδος» λεχθέντα, βεβαιούν απο
λύτως τό συμπέρασμα, εις τό όποιον βραδύτερου έκ πείρας πλέον κατέλη- 
ξεν ό Βενιζέλος. Θά ήτο παραφροσύνη νά πιστεύη τις δτι δύναται νά έλθη 
εις συνεννόησιν προς τούς Βουλγάρους.

Έρχόμεθα εις τούς Γιουγκοσλάβους. Ό συγγραφεύς ορθότατα θέτει 
επί κεφαλής τού άφορώντος εις τήν Γιουγκοσλαβίαν μέρους (σ. 133) τον τί
τλον τού περί τών έλληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων κεφαλαίου τού Αυστρια
κού δημοσιολόγου Gilbert in der Maur «Die wahre Freundschaft war
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es nicht=Aèv έπρόκειτο περί πραγματικής φιλίας». Πράγματι αληθής καί 
ειλικρινής φιλία μεταξύ Γιουγκοσλαβίας καί Ελλάδος ουδέποτε υπήρξε. TÒ 
γεγονός άποδεικνΰουν τα άφθονα καί αδιαφιλονίκητα διπλωματικά στοιχεία, 
τα οποία προσκομίζει 6 συγγραφεύς. Ή πρώτη εκδήλωσις τών ανθελληνι
κών αισθημάτων τών διοικοΰντων τήν Σερβίαν ευθύς μετά τήν ειρήνην τού 
Βουκουρεστίου υπήρξε, πράγμα το οποίον δεν αναφέρει δ συγγραφεύς, ή 
πλήρης κατάργησις τών άνθούντων ελληνικών εκπαιδευτηρίων τοΰ Μονα
στηριού καί τών άλλων ελληνικών κοινοτήτων, αί δποίαι είχον περιέλθει εις 
τήν Σερβίαν, πράγμα το δποίον ύπεχρέωσε πολλούς "Ελληνας τής περιοχής 
να μεταναστεύσουν είς τα ελεύθερα ελληνικά εδάφη.

Βραδύτερον κατά τον Α' παγκόσμιον πόλεμον ή μή συμμόρφωσις τής 
Ελλάδος εις τάς συμμαχικός υποχρεώσεις της έδωσεν αφορμήν είς τον 
Πάσιτς να λάβη σαφώς ανθελληνικήν στάσιν. Μετά τής ’Ιταλίας διεξήγε 
συνεννοήσεις προς διανομήν τής ’Αλβανίας είς βάρος, εννοείται, τών εθνι
κών βλέψεων τής Ελλάδος, ένφ δε δ αντιβασιλεύς καί ή σέρβική βουλή έφι- 
λοξενεΐτο εν Θεσσαλονίκη, εβυσσοδόμει μετά τοΰ στρατηγού Sarrail διά τήν 
εγκατάστασιν σερβικής διοικήσεως έν αυτή, πράγμα το δποίον προυκάλεσε 
τήν κατά τοΰ βασιλέως καί τής κυβερνήσεως τών ’Αθηνών επανάστασιν καί 
τον ελληνικόν διχασμόν, τοΰ δποίου τα ψυχικά υπολείμματα είναι ακόμη 
αισθητά.

’Αλλά καί μετά τον πόλεμον καί τήν δημιουργίαν τής μεγάλης Γιου
γκοσλαβίας ή πολιτική τοΰ Πάσιτς δεν έπαυσε να στρέφεται κατά τής Ελ
λάδος με τήν ελπίδα, δτι διά τής ιταλικής βοήθειας θά ήτο δυνατή, δπως 
λέγει δ συγγραφεύς, ή βαθμιαία καί κατά διαδοχικούς σταθμούς πραγμά- 
τωσις τών παλαιών επί τής Θεσσαλονίκης βλέψεων. Ώς αφορμή καί πρό- 
φασις εχρησίμευε πάντοτε ή άπαίτησις τής διεξόδου εις τήν θάλασσαν διά 
τής Θεσσαλονίκης. "Οταν δε οί Βούλγαροι κατώρθωσαν διά τοΰ άτυχούς 
πρωτοκόλλου Πολίτου - Καλφώφ, τοΰ πανηγυρικώς άπορριφθέντος υπό τής 
ελληνικής βουλής, να άναγνωρισθώσιν οί Σλαβόφωνοι τής Μακεδονίας ώς 
βουλγαρική μειονότης, οί Γιουγκοσλάβοι εζήτησαν ούτε δλίγον ούτε πολύ 
τήν μεταβολήν αυτών είς σέρβικός παροικίας γιουγκοσλαβικής ύπηκοότητος, 
πυρήνας διά μεταγενέστερον εντατικόν έκ Γιουγκοσλαβίας άποικισμόν.

Κατά τον Β' παγκόσμιον πόλεμον, καθ’ ον χρόνον ή Ελλάς ήγωνί- 
ζετο κατά τών δυνάμεων τοΰ Άξονος, οί κυβερνώντες τότε τήν Γιουγκοσλα
βίαν δένεδίστασαν να λάβουν μέρος είς το Τριμερές με τίμημα τήν γερμα- 
νοϊταλικήν άναγνώρισιν τών γιουγκοσλαβικών αξιώσεων επί τής Θεσσαλο
νίκης. Όλίγας όμως ημέρας βραδύτερον ή κύβέρνησις άνετράπη διά τής έξε- 
γέρσεως τής 27ης Μαρτίου, ήκολούθησεν δ βομβαρδισμός τοΰ Βελιγρα
διού υπό τών Γερμανών, ή διάλυσις τοΰ γιουγκοσλαβικού στρατοΰ καί ή 
κατάληψις τής χώρας υπό τών γερμανικών στρατευμάτων. Ή κατοχή Ιδη-
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μιούργησε την εθνικήν άντίστασιν, ή οποία εν τελεί περιήλθεν, ως γνω
στόν, εις χεΐρας των κομμουνιστών, έχόντων επί κεφαλής τον Τίτο. Ποΐαι 
ήσαν αί απέναντι τής Ελλάδος διαθέσεις τής μετά τον πόλεμον συσταθεί- 
σης «'Ομοσπονδιακής λαϊκής δημοκρατίας τής Γιουγκοσλαβίας» άποδεικνυει 
το γεγονός, ότι εις τήν εκτην λαϊκήν δημοκρατίαν, τήν δημοκρατίαν τής Μα
κεδονίας, κατά το σχέδιον θά προσηρτατο ου μόνον ή βουλγαρική Μακε
δονία τοΰ Πιρίν, άλλα καί ή ελληνική Μακεδονία τοΰ Αιγαίου μέ τήν Θεσ
σαλονίκην. Ή Δυτική Θράκη παρεχωρεϊτο ώς αντιστάθμισμα εις τήν Βουλ
γαρίαν. Είς ταϋτα πρέπει να προστεθή καί ή βοήθεια, τήν οποίαν παρέσχον 
οί Γιουγκοσλάβοι είς τούς "Ελληνας κομμουνιστάς. Τα πράγματα εκθέτει ό 
συγγραφεύς μέ πολλάς διδακτικός λεπτομέρειας είς το Ζ' κεφάλαιον, το ε- 
πιγραφόμενον «Έλληνογιουγκοσλαβικαί σχέσεις καί Μακεδονικόν», το ό
ποιον είναι καί τό έπικαιρότατον πάντων· TÒ κεφάλαιον τελειώνει ό συγ
γραφεύς μέ τήν εξής όρθοτάτην παρατήρησιν (σ. 220): «Διά τής συμβάσεως 
τής 5ης ’Οκτωβρίου 1954 ό στρατάρχης Τίτο παρητήθη όριστικώς κάθε ά- 
ξιώσεως επί τοΰ λιμένος τής Τεργέστης, είς τήν περιοχήν τοΰ οποίου εύρί- 
σκετο ούχ ήττον αξιόλογος Νοτιοσλαβικός (’Ίστριος) πληθυσμός. Καιρός εί
ναι επί τέλους να εγκατάλειψη όριστικώς καί τήν τόσον παράλογον καί ά- 
στήρικτον διεκδίκησιν επί τής «Μακεδονίας τοΰ Αιγαίου».

Τό βιβλίον είναι άπό πάσης άπόψεως διδακτικόν καί άξιανάγνωστον, 
ιδίως διά τό έπίκαιρον τών γεγονότων, τα όποια εξιστορεί καί τα όποια ύπ’ 
ούδενός έξετέθησαν μετά τόσων λεπτομερειών καί σαφήνειας, καί πρέπει να 
άναγνωσθή ύφ’ όλων τών 'Ελλήνων, όσοι ένδιαφέρονται διά τούς αγώνας, 
τούς όποιους διεξάγει ακόμη ή ‘Ελλάς. Είς έν μόνον σημειον διαφωνώ 
προς τον συγγραφέα. Εις τον τίτλον τοΰ βιβλίου, διά να δείξη ότι ό ελλη
νικός λαός παρ’ όλα όσα ύπέστη καί ύφίσταται εκ τής αδηφαγίας καί κα- 
κουργίας τών βορείων γειτόνων εις τάς σκέψεις καί ενεργείας αύτοΰ ουδό
λως ελαυνεται υπό τοΰ μίσους, τοΰ οποίου ούτοι είναι άξιοι, χρησιμοποιεί 
τό τοΰ Σοφοκλέους «Ου τοι συνέχθειν, άλλα συμφιλεϊν έ'φυν». ’Αντί τοΰτου 
συμφωνοτέρα προς τα εξιστορούμενα έν τφ βιβλίφ θά ήτο ή συμβουλή τοΰ 
’Επιχάρμου «Ναφε καί μέμνασ’ άπιστεΐν. ’Άρθρα ταΰτα τών φρενών».

Πλούσια είναι καί ή έπιτασσομένη είς τό έργον βιβλιογραφία ελληνι
κών καί ξένων βιβλίων. Νομίζω όμως ότι θά έπρεπε να προστεθοΰν μερικά 
ακόμη, σχετικά προς τό θέμα τοΰ βιβλίου, ελληνικά, όπως π.χ. τα βιβλία τοΰ 
Άθ. Χρυσοχόου διά τάς κακουργίας τών Βουλγάρων κατά τήν κατοχήν, ή 
έκθεσις, ή έκδοθεϊσα υπό τής εκ καθηγητών τών δύο Πανεπιστημίων, 
Αθηνών καί Θεσσαλονίκης, υπό τήν προεδρίαν τοΰ αειμνήστου Δημ. Χόν
δρου επιτροπής έρεύνης διά τά κακουργήματα τών Βουλγάρων έν ’Ανατο
λική Μακεδονίφ καί Θράκη κατά τον Β'. παγκόσμιον πόλεμον, τό υπό τον 
τίτλον «Ή Δυτική Θράκη καί οι Βούλγαροι» βιβλιάριον τοΰ γράφοντος,
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δημοσιευθέν υπό τής Επιτροπής Εθνικών Δημοσιευμάτων υπό τοΰ Συλ
λόγου προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, τοΰ ίδιου «Τά βόρεια εθνολογικά 
δρια τοΰ Έλληνισμοΰ», «Βούλγαροι καί Σλάβοι εις την ελληνικήν ιστορίαν», 
«Θεσσαλονίκια μελετήματα» καί εΐ τι άλλο.

Ή τυπογραφική έμφάνισις τοΰ βιβλίου είναι πολύ καλή, ό τυπογρα
φικός δμως διορθωτής φαίνεται άγνοών τήν χρήσιν τής βαρείας καί τής 
οξείας.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Πέτρου Ί. Άγγελή, Νεστόριον, μία εθνική έπαλξις τοΰ 
Γράμμου. 'Ιστορία - μυθολογία - λαογραφία. Νεστόριον, Αύγουστος 1959. 
8ον σ. 59.

Ό συγγραφεΰς, διδάσκαλος εν Νεστορίφ, προσεπάθησεν εις τό παρόν 
βιβλίον να δώση τήν εικόνα τοΰ ωραίου τούτου χαιρίου τοΰ Γράμμου, τό 
όποιον, μολονότι σλαβόφωνον, ύπήρξεν από τών χρόνων τής τουρκοκρατίας 
πρόμαχος τοΰ 'Ελληνισμοΰ κατά τών Βουλγάρων, συμμετασχόν ενεργώς καί 
άξιεπαίνως εις δλους τούς αγώνας μέχρι κα'ι τοΰ τελευταίου συμμοριτοπολέ- 
μου. Αξιόλογος είναι ή περιγραφή τοΰ χωρίου καί τών εκπαιδευτηρίων 
αύτοΰ, εις τήν οικοδομήν τών οποίων πολλά συνεισέφερον οί κάτοικοι τοΰ 
χωρίου καί οι εν Αμερική απόδημοι. Αξιοσημείωτα καί αληθή φαίνονται 
ότι είναι δσα λέγονται περί τοΰ συνοικισμοΰ τοΰ χωρίου έκ διαφόρων πέριξ 
χωρίων, άντιίίέτως νεώτερα ήμιλόγια πλάσματα είναι τα δσα λέγει ή τοπική 
μυθολογία περί Άγαμέμνονος, Αιγίσθου, Νέστορος, Όρέστου, Κάστορος, 
'Ηφαίστου, Κυκλώπων κλπ. Τα μυθεύματα ταΰτα είναι δυστυχώς άγνω
στον υπό τίνος επλάσθησαν, πάντως είναι κατά τοΰτο αξιοσημείωτα, καθ’ 
δσον άποτελοΰν τεκμήριον ότι ύπήρχον εις τό Νεστόριον άνθρωποι, γνω- 
ρίζοντες τά ονόματα τουλάχιστον τών ηρώων τής αρχαίας ελληνικής μυθο
λογίας, άνθρωποι ούχί άμοιροι ελληνικής μορφώσεως.

Άξιοσημείαπα επίσης είναι δσα γράφει ό συγγραφεύς διά τήν ενεργόν 
συμμετοχήν τών κατοίκων εις τον Μακεδονικόν καί τούς κατόπιν αγώνας τής 
Ελλάδος, διά τήν οποίαν καί έπισήμως εξεφράσθησαν εις αυτούς έπαινοι.

Εις τό περί λαογραφίας κεφάλαιον ό συγγραφεύς συγκεντρώνει δια
φόρους πληροφορίας, άναφερομένας εις τήν λατρείαν, τήν ξενιτείαν, τάς οι
κογενειακός σχέσεις, τον γάμον καί τήν κηδείαν. Αί πληροφορίαι είναι μάλ
λον σύντομοι καί πενιχραί, ούδεμίαν δέ διαφοράν παρουσιάζουν προς τά 
γενικώς έν Έλλάδι κρατούντα.

Ακολουθεί πίναξ τών δωρητών καί ευεργετών τοΰ χωρίου, μεταξύ 
τών οποίων εξέχουσαν θέσιν κατέχει ό εν Αμερική εγκατεστημένος Ζήσης 
Βασιλειάδης, άνήρ φιλ,όπατρις, τοΰ οποίου καί δημοσιεύονται διάφορα επι
τυχή πατριωτικά ποιήματα, άποπνέοντα τό άρωμα τής νοσταλγίας.
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