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πρό αύτοϋ τόσας έκδόσεις της ιστορίας του Mommsen, νά χρησιμοποιήση τήν εκδοσιν 
τοϋ 1925, όπου αποφεύγονται πλεΐστα σφάλματα των προηγουμένων.

Χρησιμοποιεί ακόμη έσφαλμένον τύπον όνομάτων τινών, ώς Δορίμαχος άντί Δωρί- 
μαχος (σελ. 8, 9). — Άμυνος αντί Άμυνάς (σελ. 13) (πρόκειται περί τοϋ Άμυνάνδρου). — 
Σκείρων άντί Σκύρων (οελ. 9, 1). — Σωσθένης αντί Σωσίθεος καί Ηράκλειος άντί Ηρά
κλειτος (σελ. 46). Μάγονος άντί Μάγων (σελ. 48). — Σκερδίλαιδος (μόνον παρά Λιβίω 
XXVI, 24, 9. XXVII, 30, 13: Scerdilaedus), ένω τό σύνηθες καί καθιερωμένον είναι Σκερδι- 
λαΐδας (Βλ. Πολύβ. IV, 16, 9. 29, 2.5.6. V, 3.3.4.3. 110, 3).

Έν τούτοις, παρά τά μειονεκτήματα, ή μικρά αϋτη μελέτη, γραμμένη μέ ένθουσιασμόν 
καί γλαφυρότητα, είναι χρήσιμον ανάγνωσμα διά πάντα Έλληνα, έπιθυμοΰντα νά λάβη 
ιδέαν τινά τής κρίσιμου έκείνης έποχής.

ΔΗΜ. ΙίΑΝΑΤΣΟΤΛΗΣ

Dr. Lothar Sieges m und, Griechisch - Makedonische Impressionen (Εντυπώ
σεις άπό τήν 'Ελληνική Μακεδονία), Thessaloniki 1968 (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. 
Μακεδονική Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη άρ. 1), 8ο μικρό, σελ. 120 μέ 16 πίνακες εικόνων 
καί ενα χάρτη.

«Σήμερα όπως καί πάντα ή Ελλάδα εχει ΰψιστη σημασία για κάθε άνθρωπο πού ζη
τάει νά βρή τόν έαυτό του». Ό αναγνώστης πού διαβάζει τή φράση αύτή του Henry Mil
ler ώς μότο τοϋ βιβλίου τοϋ δρ. Lothar Siegesmund, άλλοτε Γενικοϋ Προξένου (καί τώρα 
’Επιτίμου) τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας στή Θεσσαλονίκη, «’Εντυ
πώσεις άπό τήν Ελληνική Μακεδονία» θά καταλάβη άμέσως ότι πολλά τά έγκωμιαοτικά 
έχουν γραφή σ’ αύτό γιά τήν Ελλάδα kuì ιδιαίτερα γιά τή Μακεδονία. Καί ή πρόβλεψή 
του αύτή δέ διαψεύδεται: άπό τήν πρώτη πρώτη φράση τοϋ βιβλίου, όπου ό εΰζωνας τοϋ 
έλληνικοϋ μεθοριακού φυλακίου μέ τήν άστραφτερή φουστανέλα του παρουσιάζεται στα 
μάτια τοϋ συγγραφέα ώς «ό πρώτος χαιρετισμός τής έλληνικής φιλοξενίας», ώς τήν ακρο
τελεύτια περιγραφή τής όμορφιάς πού σκορπίζει τό καλοκαιριάτικο έλληνικό ήλιοβασί
λεμα πέρα έκεΐ στή Σαμοθράκη, όλα μέσα στο βιβλίο αύτό είναι ένας ύμνος οτή μακεδονική 
γη, ενα προσκύνημα στά μνημεία της, ενα εγκώμιο οτούς ανθρώπους της.

Βασικά ό συγγραφέας έπιδιώκει νά περιγράψη ό,τι θά ονομαζόταν «μνημειακή Μακε
δονία». Καί μέ τήν παραμονή του στή Θεσσαλονίκη καί μέ τις περιοδείες του σέ πόλεις 
καί περιοχές τής Μακεδονίας είχε τήν εύκαιρία νά δή καί νά περιγράψη τά μνημεία πού 
σώζονται άπό τή μακρινή άρχαιότητα ή άπό τά βυζαντινά χρόνια ώς τά οήμερα. Ή περι
γραφή του δέν είναι ξερή καί σχολαστική. Διακηρύσσοντας ότι είναι «άδαής», άρα άνεύ- 
θυνος, έπομένως έλεύθερος, ό συγγραφέας δέν καταπιάνεται μέ καθαρή καί «έπιστημο- 
νική» άρχαιολογία, παρά δίνει τήν προσωπική του έντύπωση άπό ό,τι μελετά έπί τόπου. 
Άν τό μνημείο άνήκη στά συνηθισμένα εύρήματα, δίνει τά στοιχεία του μέ άδρές γραμ
μές· άν προσφέρεται γιά περισσότερη μελέτη, προσπαθεί νά συλλάβη τήν τεχνοτροπία 
του, τό περιεργάζεται άπό κάθε άποψη, διακινδυνεύει κάπου κάπου ενα «ίσως», γιά νά 
συμπληρώση ενα κολοβό άγαλμα, συχνά όμως άφήνει καί στή φαντασία τοϋ άναγνώστη 
νά συμπληρώση καί αύτή τά ύπόλοιπα... Είτε στό ύπαιθρο βρίσκεται, όπου μέ τά έλάχι- 
στα λείψανα «όλοκληρώνει» εναν άρχαίο τάφο, είτε σέ μουσείο περιστοιχίζεται άπό τά 
πλούσια εύρήματα ή σέ βυζαντινό ναό θαμπώνεται άπό τήν τέχνη τών μωσαϊκών, είτε 
άντικρίζει άπό τή θάλασσα τις μονές τοϋ 'Αγίου "Ορους ή άπό κοντά άποθαυμάζει τούς 
θησαυρούς του, ή στάση του άπέναντι σέ όλα είναι στάση εύλαβικοϋ προσκυνητή, πού 
ζή μά καί ζωντανεύει τά μνημεία. Ό κ. Siegesmund δέ μελετά απλώς τις άρχαιότητες τής 
Μακεδονίας, άλλά μιλάει, πιό σωστά: διαλέγεται μαζί τους.
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Άπό αύτόν το διάλογο μέ τά έπί μέρους μνημεία ξεκινάει ενα δεύτερο στοιχείο, πού 
έξυπνα ό συγγραφέας τό ανάγει σέ τεχνοτροπία τών άφηγήσεών του: ή ιστορία. Ούτε καί 
έδώ πάλι γίνεται αύστηρή καί «έπιστημονική» Ιστορία' άφορμή άπλώς παίρνει ό συγγρα
φέας άπό ενα μνημείο, για να άντληση άπό τις πλούσιες ιστορικές του γνώσεις γιά τήν 
Ελλάδα, καί τή Μακεδονία ιδιαίτερα, τίς πιο ουσιώδεις λεπτομέρειες καί γιά να κάμη τίς 
κρίσεις του γιά πρόσωπα καί πράγματα τής περιοχής. ’Ανεβαίνει στό Λευκό Πύργο, έντυ- 
πωσιάζεται φυσικά άπό τή ζωή καί τήν κίνηση πού παρατηρεί κάτω, άλλα καθώς άγναν- 
τεύει απέναντι τά κάστρα ανατρέχει πίσω στήν ιστορία, ξαναφέρνει στή μνήμη του τίς 
περιπέτειες του μαρτυρικού αύτοϋ τόπου καί τού ήρωικοϋ λαού του καί βλέπει μέσα άπό 
τό παρόν τήν ιστορική θέση καί τό ρόλο πού έπαιξε αυτό τό σταυροδρόμι ανάμεσα σέ 
’Ανατολή καί Δύση άπό τά άρχαιότατα χρόνια ώς σήμερα. Συχνά ή μιά εικόνα διαδέχε
ται τήν άλλη μέ γοργό ρυθμό, τό παρόν συνδέεται άμεσα μέ τό παρελθόν, ή άντίστροφα, 
καί συχνά έπίσης ό άναγνώστης ξαφνιάζεται άπό άπροσδόκητες άναφορές. Γιά τό "Αγιο 
Όρος είναι π.χ. ό δρόμος του, άλλά ό συγγραφέας περνώντας άπό τά Στάγιρα υποκλίνεται 
μπρος στό μαρμάρινο άγαλμα τού ’Αριστοτέλη, έπιχειρεΐ ύστερα μιά σύντομη άλλά πυκνή 
σέ νοήματα άξιολόγηση τού έργου του καί κλείνει τήν εικόνα μέ τήν ΰπόμνηση πώς κι ό 
μέγας σοφός ήταν κι αύτός άνθρωπος καί δέ γλίτωσε άπό τά δίχτυα πού τού έστησε τό 
γυναικείο κάλλος. Τήν ιστορικότητα τής Έγνατίας έξαίρει άλλοΰ, άλλά ξαφνικά βλέπει 
έκεϊ τήν παρέλαση τού έλληνικοϋ στρατού μπροστά στό βασιλιά κι ακόμα πιο ξαφνικά 
«βλέπει» στό ίδιο μέρος τήν παρέλαση ένός άλλου στρατού μπρος σ’ έναν άλλο βασιλιά: 
τού περσικού, στον Ξέρξη... Όλα αυτά τά παιγνιδίσματα κοσμούν τήν κάθε ένότητα τού 
βιβλίου, τοποθετούνται μέ δεξιοτεχνία έκεΐ πού χρειάζεται τό καθένα καί ποικίλλουν τήν 
άφήγηση, πού άπό έλκυοτική γίνεται έλκυστικότερη. Έξαρση σ’ αύτό τό στοιχείο τής 
ιστορικής αναφοράς άποτελεί ολόκληρη ή ένότητα «Εικόνες άπό τό παρελθόν τής Θεσ
σαλονίκης». Παίρνοντας άφορμή άπό τίς πολλές βυζαντινές έκκλησίες της, άπό τά τείχη 
της καί τίς λοιπές άρχαιότητες, ό συγγραφέας άναλύει διεξοδικά τά ιστορικά περιστατικά 
πού οδήγησαν στήν άνίδρυσή τους, περιγράφει μέ άνατριχιαστικές λεπτομέρειες τά δει- 
νοπαθήματα των Θεσσαλονικιών άπό βάρβαρους επιδρομείς καί κυριάρχους, ζωγραφίζει 
τήν άγωνία τους γιά μιάν έπικείμενη δεύτερη εισβολή, έξαίρει τήν πίστη τους στούς 
προστάτες άγιους, τή σωτηρία τους σέ ώρες κινδύνου, τίς πρόσκαιρες άνάπαυλες άπό τά 
δεινά, τά νέα μαρτύρια, τίς σφαγές χιλιάδων. Άπό τήν άρχαιολογία ξεκίνησε, άπό τήν 
ιστορία άπορροφήθηκε, άπολησμονήθηκε στήν έξιστόρηση ό συγγραφέας, άποξεχά- 
στηκε άπορροφημένος κι ό άναγνώστης..., άλλά βγαίνουν κι οί δυό άλλιώτικοι, πονεμένοι 
μπορεί, μά διδαγμένοι καί σάν άπολυτρωμένοι άπό τό μακροβούτι αυτό στήν ίστορία. 
Τέτοιες έξιοτορήσεις είναι κατάσπαρτες σ’ όλο τό βιβλίο.

Άλλά ό συγγραφέας δέν ξεχνά ότι γράφει καί τυπώνει στά 1968, ότι πρέπει έπομένως 
ν’ άποτυπώοη καί τή σύγχρονη ζωή, όσο καί όπου αύτό είναι δυνατό. Έδώ βρίσκεται τό 
τρίτο, μετά τό άρχαιολογικό καί τό ιστορικό, στοιχείο των άφηγήσεών του: τό σημερινό, 
τό σύγχρονο. "Οποια εικόνα περάση άπό τό φακό του καί είναι ό σφυγμός τής νέας ζωής 
ή έχει νά πή κάτι γιά τήν έλληνική φύση, γιά τούς άνθρώπους της, ζωγραφίζεται μέ ζων
τανές πινελιές, μέ δυό τρεΐ; κουβέντες έδώ, μέ περισσότερες παραπέρα, έδώ μέ μιά γρήγορη 
άφήγηση, έκεΐ μέ προσωπικές σκέψεις καί άπόψεις τού συγγραφέα, άλλου μ’ ένα άνέκδοτο, 
άκόμα καί μ’ εναν υπαινιγμό. Στό Λευκό Πύργο τον άφήσαμε' κατεβαίνοντας, δέ μένει 
άσυγκίνητος άπό τόν περίπατο τών Θεσσαλονικιών στή νέα παραλία, ρίχνει μιά μικρή 
βολή γιά τό «νυφοπάζαρό» του, άλλά τελείως απροσδόκητα — τεχνουργημένα όμως, 
μαστορικά — προβάλλει στον αναγνώστη τό μακρινό θέαμα τού Όλύμπου, μιλάει γιά 
τούς θεούς πού «ζοΰν» άκόμα καί είναι προστάτες ό Δίας τής έλευθερίας, ή "Ηρα τού νοι
κοκυριού καί ό Ερμής (όχι τών κλεφτών, άλλά) τών ταχυδακτυλουργών... ’Απέναντι
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όμως είναι ή Διεθνής "Εκθεση' νέα μετάβαση άπό τά θεία στά καθαρώς οικονομικά, ύστερα 
στα πνευματικά, γιά νά έξαρθή ή σημασία τού Άριστοτελείου Πανεπιστημίου καί ή φήμη 
τών καθηγητών του, λίγο παρακάτω τά μέγαρα τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 
ή όποια μέ τό παιδί της τό ΙΜΧΑ δίνει τόσο ζωντανό τό πνευματικό καί καλλιτεχνικό 
«παρών» στή Θεσσαλονίκη. ’Απέναντι όμως ακριβώς άπό έκεϊ γίνεται ή ύποστολή τής ση
μαίας, καί ό ξένος μεταδίνει τό ρίγος πού κατέχει καί τον ίδιο μέ τή γραφική σκηνή' στό 
βάθος ή δύση... Καί ή κινηματογραφική ταινία ξανοίγει τέτοιες καί παρόμοιες σκηνές 
άπό τήν έλληνική ζωή καί φύση, μιά στήν Έδεσσα μέ τούς μαγευτικούς καταρράκτες, 
μιά στήν Καστοριά μέ τή γραφική λίμνη, άπό τήν άλλη πλευρά πάλι μιά στή μυστική 
μαγεία τού 'Αγίου "Ορους, μιά στήν τουριστική Θάσο μέ τούς άμέριμνους παραθεριστές. 
Ή συναναστροφή μέ τούς ανθρώπους, μολονότι όχι όσο θά περίμενε κανείς πυκνή, άπο- 
τυπώνει κι αύτή ό,τι πιό ζωντανό έζησε ό συγγραφέας, στό ένα μέρος μέ τό καφεδάκι ή 
τά φρούτα πού τού πρόσφεραν απλοϊκοί χωρικοί, στό άλλο τά σεριανίσματα πού τού έκα
μαν «ό άρχοντας τού νησιού» έδώ, ό Νομάρχης ή ό Μητροπολίτης εκεί. ’Ακούει μέ τήν 
Ιδια προσοχή τή σύντομη «άποψη» τού βαρκάρη τής Καστοριάς γιά τό πόσο παλιά είναι 
μιά έκκλησία ή τις διηγήσεις του γιά τις ρουφήχτρες τής λίμνης, καί άπό τήν άλλη τις 
μακρόσυρτες διηγήσεις τών μοναχών τού Αγίου "Ορους γιά τά δεινά πού πέρασαν οί μο
νές μέσα οτούς αιώνες. Τά πάντα τόν ένδιαφέρουν, τόν απορροφούν, καί ό αναγνώστης 
τόν βλέπει νά μήν μπορή ούτε ένα μπάνιό νά πεταχτή νά κάνη έκεΐ πού όλοι χαίρονται 
τόν ήλιο, τόν αέρα, τό δάσος, τό βουνό... Συχνά ένας υπαινιγμός, δύο μόνο λέξεις, κλεί
νουν μιά νοοτροπία: «βαδίζαμε μέ τό μουλαράκι όχι μία ώρα, όπως ισχυρίζονταν μερικοί, 
άλλα σχεδόν δύο...»’ κι όπου δέ φτάνουν οί λίγες λέξεις, γίνονται περισσότερες στό ανέκ
δοτο: ένας Έλληνας φοιτητής άπό τή Θάσο προθυμοποιήθηκε νά βοηθήση ένα Γερμανό 
καθηγητή, πού μάταια προσπαθούσε νά συνεννοηθή μέ τήν ίδιοκτήτρια τού ξενοδοχείου 
γιά δωμάτιο. Ή γυναίκα ρώτησε τό φοιτητή αμήχανη, σέ ποιά γλώσσα μιλούσε ό Γερ
μανός. "Ηταν αρχαία έλληνικά...

Κλείνοντας τό βιβλίο τού κ. Siegesmund ό άναγνώστης νομίζει πώς γυρίζει άπό έναν 
κόσμο όλόκληρο, όπου έζησε πολλές, άπειρες, ωραίες στιγμές, ένώ τό κείμενο είναι όλο 
κι όλο 120 σελίδες μικρές. Αύτό οφείλεται στό γλαφυρό ύφος τού συγγραφέα, στον καλο
ζυγισμένο λόγο του, στή ζωντανή του αφήγηση, πού, κατά μιά γερμανική ακριβώς έκφρα
ση, άφήνει στον άναγνώστη νά διαβάζη κι ανάμεσα άπό τις γραμμές. Ή έκδοση τού βι
βλίου ήταν πρώτης τάξεως έπιτυχία τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Άν προστεθή 
ή καλαισθησία τού τυπογράφου κ. Νικολαΐδη, πού θέλει πάντα νά δίνη έκδόσεις περιω
πής («Ευρώπης»), καί ή τέχνη τού γραφίστα (γιοΰ) κ. Rudolf Siegesmund, τό βιβλίο, πού 
τό κοσμούν ακόμα 16 πίνακες εικόνων μέ αρχαιότητες καί ένας χάρτης τής Μακεδονίας, 
γίνεται ένας λαμπρός πρεσβευτής τής Μακεδονίας μας στό γερμανόφωνο καί γερμανο- 
μαθή κόσμο. (Μέ μιά κάπως σχολαστικότερη έφαρμογή τών τυπογραφικών κ.ά. κανό
νων τής Γερμανικής, π.χ. τού Duden, θά νόμιζε κανείς πώς τό βιβλίο έκδόθηκε σέ γερ
μανόφωνη χώρα — καί τότε θά έμενε ν’ άποκατασταθή ή χαριτωμένη παρανόηση τής 
σελ. 14, όπου ή έπιγραφή στό παλιό κτίριο τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΜΟΥ- 
ΣΑ1Σ ΧΑΡ1ΣΙ ΘΥΕ αποδόθηκε σά νά ήταν ΜΟΥΣΑΙΣ ΧΑΡ1Σ1 ΘΕΩ [Gott]).

Ή σκέψη, νά μπή στον τίτλο τό «Griechisch», δηλ. τό «Έλληνική», γιά τή Μακεδο
νία, ήταν απέναντι τών φωνασκών γειτόνων έντιμη' άπέναντί μας ήταν οδυνηρά έντιμη.

Ίνστιτοϋτον Νεοελληνικών Σπουδών 
τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΦΟΡΗΣ
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