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Βιβλιοκρισίαν (Γ. I. Θεοχαρίδου, "Ο ρόλος τής Μακεδονίας....) 583

φήν τοϋ 1801, εΰρισκομένην ύπεράνω τής δυτικής εισόδου τοΰ ναοΰ, απο
δίδεται εις Κρήτας Βλατεΐς, εξ ών έχει καί την επωνυμίαν. 'Η επιγραφή 
δμως αύτη ούδεμίαν έχει αποδεικτικήν δΰναμιν, διότι είναι πολύ μεταγενέ
στερα τοΰ κτηρίου, τό όποιον άναμφισβητήτως είναι βυζαντινόν καί διά 
τοΰτο ό συγγραφεύς ορθώς ποιων άνεζήτησεν εις τάς βυζαντινός πηγάς 
τούς κτίσαντας τήν Μονήν.

Έκ τής άναζητήσεως ταυτης καί τής ερμηνείας των ενδείξεων, αί ό- 
ποίαι υπολανθάνουν εις τάς πηγάς, συγγραφείς καί έγγραφα, ό συγγραφεύς 
συνήγαγε τό συμπέρασμα, δτι υπό μέν τό δνομα Βλαττάδες ύποκρύπτονται 
οί δυο ιερομόναχοι ιερείς, οπαδοί καί φίλοι τοΰ Γρηγορίου τοΰ Παλαμδ, 
Δωρόθεος Βλατής, ό κατόπιν γενόμενος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, καί 
ό αδελφός αΰτοΰ Μάρκος Βλατής, ή δε μονή έφερε τό δνομα τής Μεταμορ- 
φώσεως τοΰ Σωτήρος καί Παντοκράτορος Χριστοΰ. Τό δνομα κατά τήν ει
κασίαν τοΰ συγγραφέως εδόθη εις τήν Μονήν, διότι μεταξύ άλλων επιμά- 
χων ζητημάτων κατά τήν 'Ησυχαστικήν έριδα ήτο καί τό κτιστόν ή άκτι
στου τοΰ εν Θαβώρ φωτός. 'Ως προς τον χρόνον τής ΐδρΰσεως τής μονής 
ό συγγραφεύς τοποθετεί τοΰτον μεταξύ των ετών 1351 καί 1371.

Ή ερευνά τοΰ συγγραφέως γίνεται μετά μεγάλης προσοχής καί πλή
ρους γνώσεως τών πηγών καί τών πραγμάτων, τα δέ συμπεράσματα αύτοΰ 
δυνανται να θεωρηθώσιν ασφαλή.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Γ. I. Θεοχαρίδου, 'Ο ρόλος τής Μακεδονίας εις τήν πολιτικήν 
καί στρατιωτικήν ιστορίαν τής Ελλάδος. Δυο διαλέξεις προς τελειόφοιτους 
στρατιωτικών σχολών. Θεσσαλονίκη, 1962. [Εταιρεία Μακεδονικών Σπου
δών. Μακεδονική Βιβλιοθήκη 24]. 8ον, σ. 30.

Πρόκειται περί δυο διαλέξεων, γενομένων πρός τούς αποφοίτους στρα
τιωτικών σχολών κατά τήν έτησίαν εκδρομήν των πρός επίσκεψιν τής Μα
κεδονίας.

Εις τήν πρώτην ό ομιλητής προσπαθεί να δώση εις γενικωτάτας γραμ- 
μάς τήν ιστορίαν τής Μακεδονίας κατά τάς τρεις μεγάλας αυτής περιόδους, 
τήν άρχαίαν μέχρι τής κατακτήσεως υπό τών 'Ρωμαίων, τήν βυζαντινήν καί 
τήν νεωτέραν, τήν τών Μακεδονικών αγώνων κατά τών Τούρκων καί τών 
Βουλγάρων. Κύριος σκοπός τής ομιλίας είναι ή άπόδειξις τής σημασίας τής 
Μακεδονίας διά τήν ύπόστασιν τοΰ Ελληνισμού καθ’ δλον τον μακραίω
να αύτοΰ βίον καί τής αλήθειας τοΰ υπό τοΰ αρχαίου ιστορικού Πολυ
βίου λεχθέντος, δτι οί Μακεδόνες άπετέλουν καί εξακολουθούν να αποτελούν 
τό πρόφραγμα τοΰ Ελληνισμού κατά τών από Βορρά βαρβάρων. Τον σκο
πόν τοΰτον κατορθώνει ό ομιλητής διά τής εκλογής καί εξάρσεως τών κα
ταλλήλων ιστορικών γεγονότων.



684 Βιβλιοκριαίαι (Γ. Μόδη, Ή Μακεδονία μας καί ή Μακεδονική Μειονότης)

Όρθώς ποιων καθορίζει τά πραγματικά δρια τής αρχαίας Μακεδονίας 
ελέγχων ώς πολιτικόν κατασκεύασμα τών Σκοπιών την επέκτασιν αυτών προς 
βορρόίν. Όρθώς επίσης τονίζει την σημασίαν τής Θεσσαλονίκης διά τον Ελ
ληνισμόν από των χρόνων τής κτίσεως της υπό τοΰ Κασσάνδρου μέχρι τής 
σήμερον.

Εις την δευτέραν εξετάζει τά τής οργανώσεως τοΰ μακεδονικού στρα
τού καί τής τακτικής αΰτοΰ. Παρά την σπάνιν των σχετικών πληροφοριών 
ό ομιλητής κατορθώνει δ'χι μόνον να καθορίση συντόμως τον τρόπον τής 
οργανώσεως τοΰ μακεδονικοΰ στρατοΰ, άλλα καί να έξηγήση αυτόν ίστορι- 
κώς εξ αυτής τής κοινωνικής συγκροτήσεως τοΰ Μακεδονικοΰ λαοΰ καί τής 
επιδράσεως, την οποίαν ήσκησεν επ’ αΰτοΰ ή πολεμική τέχνη τών νοτιωτέ- 
ρων Ελλήνων. Ώς προς τήν τακτικήν, διά να δώση τήν εικόνα της, ανα
λύει με τρόπον σαφή καί παραστατικόν τήν μάχην κυρίως τοΰ Γρανικοΰ, εις 
τήν οποίαν απεικονίζεται ακριβώς ή χρησιμοποιηθεΐσα τακτική, ή οποία όρ- 
μαται μέν από τής λοξής φάλαγγος τοΰ Έπαμεινώνδου, διεπλάσθη δμως 
περαιτέρω υπό τοΰ Φιλίππου τοΰ Β'. Ή ομιλία είναι αξιανάγνωστος, διό
τι πολύς μέν γίνεται συνήθως λόγος περί τών πολεμικών κατορθωμάτων 
τών Μακεδόνων, ελάχιστος δε περί τοΰ τρόπου, διά τοΰ οποίου κατωρθώ- 
θησαν ταΰτα.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Γεωργίου Μόδη, Ή Μακεδονία μας καί ή Μακεδονική Μειο- 
νότης. Διάλεξις. Άθήναι, 1962. [Μακεδονική Εστία 1], 8ον, σ. 20.

Ό συγγραφεύς είναι πολύ γνωστός εΐς το ελληνικόν κοινόν καί ώς 
συγγραφεύς καί ώς πολιτευόμενος, άλλα καί ώς Μακεδονομάχος. Καταγόμε
νος εκ Μοναστηριού έ'λαβε μόλις έφηβος ενεργόν μέρος εις τον ένοπλον Μα
κεδονικόν ’Αγώνα. Ούτως εξ ίδιας άντιλήψεως έλαβε γνώσιν τών κατ’ αυ
τόν προσώπων καί πραγμάτων. Τά πράγμα γίνεται καταφανές καί εκ τής ε
νώπιον τοΰ άθηναϊκοΰ κοινοΰ γενομένης ταΰτης ομιλίας.

Ό ομιλητής άποδεικνύει δΓ αυτών τούτων τών πραγμάτων δτι ούτε 
παλαιότερον ούτε κατά τον Μακεδονικόν ’Αγώνα εγένετο ποτέ λόγος περί Ι
διαιτέρας Μακεδονικής εθνότητος καί Μακεδόνων, αυτοί δέ, οι όποιοι σή
μερον παρουσιάζονται ώς τοιοΰτοι, ήσαν καί ώνομάζοντο Βούλγαροι, ώς 
Βούλγαρος δ’ έξελέγη καί παρεκάθισεν εις τήν τουρκικήν βουλήν καί δ γνω
στός σήμερον ώς άρχηγός τών Μακεδόνων Βλάχωφ. Κατά τον συγγραφέα, 
ό οποίος εχρημάτισε καί γενικός διοικητής Θεσσαλονίκης μετά τήν άναχώ- 
ρησιν τών Γερμανών, οί Βούλγαροι εξαίφνης μετεμορφώθησαν εις Μακεδό- 
νας τό φθινόπωρον τοΰ 1944 υπό τήν έπίδρασιν τών κομμουνιστών. ’Ανα
κριβές μόνον είναι τό λεγόμενον (σ. 14) δτι οί Μακεδόνες τών Σκοπιών ά- 
παρνοΰνται οίανδήποτε σχέσιν μέ τον Μέγαν ’Αλέξανδρον καί τούς Μακεδό-
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