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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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νας του.-Παν τουναντίον. Εσχάτως μάλιστα καθηγητής τις τής ιστορίας 
τοΰ Πανεπιστημίου τών Σκοπιών εν δημοσίφ όμιλίςι εβεβαίωσε το εκ Ψευ- 
δομακεδόνων άκροατήριόν του οτι πρόγονοι αυτού υπήρξαν οί ένδοξοι Μα- 
κεδόνες βασιλείς. "Ωστε καί εις τούτο οί νέοι Μακεδόνες ακολουθούν την 
γραμμήν των παλαιοτέρων Βουλγάρων κομιτατζήδων. «’Άλλαξε το δργανον, 
λέγει ό συγγραφεύς (σ. 14), άλλ’ δ σκοπός παρέμεινεν δ ίδιος».

’Αξιόλογα είναι καί δσα οΰτος παραθέτει εκ τού συγγράμματος τού κα· 
θηγητού τού Πανεπιστημίου Βελιγραδιού Ντουσιάν Πόποβιτς, κατά τον όποι
ον «δλη ή αστική καί ιθύνουσα τάξις τής Γιουγκοσλαβίας, δλα τα ιδρύμα
τα καί κληροδοτήματά της, καθώς καί τα προτερήματα καί ελαττώματά της, 
προέρχονται από "Ελληνας εκ Μακεδονίας».

Έν τφ συνόλφ το έργον τού παλαιμάχου άγωνιστοΰ είναι άξιανάγνω- 
στον καί διδακτικώτατον, ίδίςι διά το σύγχρονον κοινόν, ελληνικόν καί ξέ
νον, τα δέ τεκμήρια αυτού κατά τών δήθεν Μακεδόνων καί τής εθνότητάς 
των αδιάσειστα. Δυστυχώς τήν έμφάνισιν τής ωραίας δμιλίας άσχημίζουν αρ
κετά τυπογραφικά παροράματα.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

G. Millet, La peinture du moyen âge en Yougoslavie (Serbie, 
Macédoine, Monténégro). Fascicule III. Album présenté par A. Fro- 
low, Paris 1962. XXIII σελίδες καί 127 πίνακες.

Tò τρίτον τούτο λεύκωμα τής πολυτίμου δημοσιεύσεως, τής όποιας τα 
δύο προηγούμενα έξεδόθησαν το 1954 καί το 1957 (βλ. Μακεδονικά 3, 
1953-55, 425 κ. εξ. καί 4, 1955-60, 550 κ. εξ.), περιέχει απεικονίσεις τών 
τοιχογραφιών πέντε εκκλησιών, δηλαδή τοΰ Αγίου Κλήμεντος τής Άχρί- 
δος, τού Αγίου Νικολάου εις το Μάρκοβα Βάρος παρά τον Περλεπέν, τού 
Αγίου Νικήτα παρά τό Σουσέρ, τού ναού τών 'Αγίων ’Ιωακείμ καί ’Άννης 
(Εκκλησία τού Κράλη) εις τήν Μονήν Στουντένιτσας καί τέλος τού Αγίου 
Γεωργίου είς Παλαιόν Ναγκορίτσινο. Πρόκειται περί τοιχογραφιών πού έ
γιναν κατά τούς χρόνους τού κράλη Στεφάνου Μιλούτιν (1282-1321) καί 
πού ανήκουν εις τήν λαμπροτέραν εποχήν τής ζωγραφικής τών Παλαιολό- 
γων. "Ολως ιδιαίτερον είναι συνεπώς το ενδιαφέρον πού παρουσιάζουν. 
Τρία από τα μνημεία αυτά έχουν καί τήν πρόσθετον σημασίαν, δτι σφζουν 
τάς ελληνικός ύπογραφάς τών δύο ζωγράφων, τού Ευτυχίου δηλαδή καί τού 
Μιχαήλ Άστραπα, περί τής εθνικότητος καί τής πατρίδος τών όποιων πολ
λά έχουν γραφή. Τα μνημεία ταύτα κατά χρονολογικήν σειράν είναι δ "Α
γιος Κλήμης τής ’Αχρίδος (1295), δ "Αγιος Νικήτας (περί το 1307) καί 
τό παλαιόν Ναγκορίτσινο (1318). Με τό ζήτημα τής προελεύσεως τών ζω
γράφων τούτων εκ Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει λόγος ν’ άσχοληθώμεν εδώ, 
διότι τούτο έξητάσαμεν διά μακρών εις ιδίαν εργασίαν (A. Xyngopou-
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