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ρες πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά της, καθώς και από αυτήν των Μουσουλμάνων στην 
Τουρκία (1924). Οι συγγραφείς περιλαμβάνουν μελέτες Τούρκων συγγραφέων σχετι
κές με Μουσουλμάνους της Μακεδονίας που εγκαταστάθηκαν σε διάφορες πόλεις και 
χωριά της Τουρκίας π.χ. του Kemal An, Biiyük mUbadele. TUrkiye’ye zorunlu gôç (1923- 
1925) [(Η μεγάλη ανταλλαγή. Η υποχρεωτική μετανάστευση προς την Τουρκία (1923- 
1925)], Istanbul 1995 και του Raif Kaplanoglu, Bursa'da MUbadele (1923-1930 Yunani- 
stan gôçmenleri) [Η ανταλλαγή στην Προύσα. (Οι πρόσφυγες από την Ελλάδα 1923- 
1930)], Istanbul 1999 και των Ελλήνων συγγραφέων, που αναφέρονται στους πρόσφυ
γες, που εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία, π.χ. του Μάξιμου Μαραβελάκη - Απόστο
λου Βακαλόπουλου, Οί προσφυγικές εγκαταστάσεις στήν περιοχή τής Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη 21993 και του Ευστάθιου Πελαγίδη, Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930). 
Ο πόνος και η δόξα, Θεσσαλονίκη 1997.

Η εργασία χωρίζεται σε έξι ενότητες.
Μετά τον πρόλογο (σσ. 6-7) και τις διευκρινίσεις (σσ. 8-9), οι σσ. 10-84 περιέχουν 

την τουρκική βιβλιογραφία, οι σσ. 85-131 την αγγλική, οι σσ. 132-143 τη γαλλική, οι 
σσ. 144-146 τη γερμανική, οι σσ. 147-149 την ιταλική και οι σσ. 150-193 την ελλη
νική βιβλιογραφία.

Οι συγγραφείς σε κάθε ενότητα παρουσιάζουν αρχικά τις μονογραφίες, στη συνέ
χεια τις μεταπτυχιακές, διδακτορικές διατριβές (εκδομένες και ανέκδοτες) και στο 
τέλος τα άρθρα.

Η εργασία ολοκληρώνεται με ευρετήρια ονομάτων των συγγραφέων με βάση την 
παραπάνω σειρά των γλωσσών. Καλό θα ήταν να υπήρχε και ευρετήριο τοπωνυμίων 
και πραγμάτων, το οποίο θα διευκόλυνε περισσότερο τον αναγνώστη.

Οι συγγραφείς κατάγονται από την Κρήτη και τη Δράμα και είναι ιδρυτικά μέλη 
του Ιδρύματος Ανταλλαξίμων Λωζάννης. Συνεργάζονται με συναδέλφους τους για τη 
διάσωση της ιστορικής και πολιτιστικής παράδοσης των προγόνων τους. Η πρώτη 
αυτή προσπάθειά τους αποτελεί στον επιστημονικό χώρο ένα πραγματικό έργο υπο
δομής, που καλύπτει σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό τη βιβλιογραφία της περιόδου 
της ανταλλαγής των πληθυσμών, βοηθεί τις περαιτέρω έρευνες των ερευνητών, ενώ 
συγχρόνως παρουσιάζει συγκεντρωτικά τη μέχρι σήμερα τουρκική, ελληνική και 
λοιπή βιβλιογραφία της ανταλλαγής των πληθυσμών. Διαπιστώνεται επίσης η μεθοδι- 
κότητα και η επιστημονική συνέπεια των συγγραφέων στον τρόπο προσέγγισης του 
υλικού και καθιστά το πόνημα ως χρήσιμο βοήθημα. Και βεβαίως περιμένουμε με εν
διαφέρον τις νέες εκδόσεις του Ιδρύματος Ανταλλαξίμων Λωζάννης.

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ

Konstantinos Ν. Plastiras, Les imprimés helléniques publiés à Thessaloniki (1850-1912), 
Contribution à la bibliographie hellénique, Thessaloniki 2001, σσ. 109.

Ό κ. Κ. Πλαστήρας, γνώστης εγκρατής τού ελληνικού βιβλίου καί έκ της ιδιό
τητάς του ώς προϊσταμένου της Βιβλιοθήκης τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 
μέ τό παραπάνω έργο του έδωσε μία λαμπρή εικόνα τής Ιστορίας τών έλληνικών τυπο
γραφείων τής Θεσσαλονίκης τήν περίοδο 1850-1912· τό βιβλίο κατά τήν υπόψη πε
ρίοδο έχει τή δική του σπουδαιότητα, έφ’ όσον εντάσσεται σ’ ένα κύκλο ιδεολογικών 
ανταγωνισμών στήν κρίσιμη αυτήν περίοδο τής διαπάλης τών εθνοτήτων στή Μακε
δονία. ’Έτσι, μετά άπό μία σύντομη αναδρομή στά ελληνικά τυπογραφεία πού λει
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τούργησαν στήν ελεύθερη Ελλάδα καί σέ πόλεις-κέντρα τού έξω Ελληνισμού, ό κ. 
Κ.Π. εισέρχεται στήν παρουσίαση των ελληνικών τυπογραφείων τής Θεσσαλονίκης: 
τό τυπογραφείο τού Μιλτιάδη Γκαρμπολά (1850), τού Κυριάκου Δαρζιλοβίτη (1851- 
1864), τού Νικολάου Βαγλαμαλή, γνωστό καί ώς Μακεδονία τά επόμενα χρόνια 
(1867)· οί λόγοι τής ίδρύσεως των τυπογραφείων αυτών είναι προφανείς καί οφείλο
νται στίς μεταρρυθμίσεις τής Υψηλής Πύλης, τίς γνωστές ώς Hatti Chérit' τού Gülhané 
(1839) καί Hatti Humayun (1856), πού έπέτρεψαν στίς θρησκευτικές μειονότητες νά 
άναπτύξουν ποικίλες δραστηριότητες, όπως, επί τού προκειμένου, ή τυπογραφία. Βε
βαίως από άπόψεως ποιότητος καί αισθητικής τά τυπογραφεία τής Θεσσαλονίκης 
υστερούσαν έναντι εκείνων τών ’Αθηνών, τής Σμύρνης, τής Κωνσταντινουπόλεως καί, 
αργότερα, τής ’Αλεξάνδρειάς.

Ό Μιλτιάδης Γκαρμπολάς είχε εμπειρία τής τέχνης του άπό τά χρόνια πού 
εργαζόταν στήν οικογενειακή επιχείρηση στήν ’Αθήνα, ώσπου αυτή άνέστειλε τίς 
εργασίες της καί ό Μιλτιάδης, τό 1850, ίδρυσε τό δικό του τυπογραφείο στή Θεσσα
λονίκη, έκαμε έξι ή επτά εκδόσεις καί τόν έπόμενο χρόνο άνέστειλε καί αυτός τίς 
εργασίες του· πιθανότερη αιτία ή ελληνική υπηκοότητά του σέ μία εποχή πολλών κα- 
χυποτ|πών τής οθωμανικής διοικήσεως.

Ό Κυριάκος Δαρζιλοβίτης, πού έγινε κύριος τής έπιχειρήσεως Γκαρμπολά, υπό 
άδιευκρίνιστες, ώστόσο, συνθήκες, δραστηριοποιήθηκε ώς εκδότης καί ώς βιβλιοπώ
λης τήν περίοδο 1851-1859 καί συνέχισε ώς τό 1863/4. Έξέδωσε είκοσι ελληνικά βι
βλία καί ένα στή βουλγαρική, αλλά μέ ελληνικούς χαρακτήρες, ώσπου, τελικώς, 
προσεχώρησε στόν βουλγαρισμό -είχε ήδη έμφανισθεΐ ό Πανσλαβισμός καί ή Βουλ
γαρική Εξαρχία.

Ό Νικόλαος Βαγλαμαλής, ίδρυσε τό τρίτο τυπογραφείο στή Θεσσαλονίκη μέ τήν 
επωνυμία Ή Μακεδονία (1867-1874). Τό τυπογραφείο αυτό συνέχισε τή λειτουργία 
του μέ διαφόρους συνεταίρους ώς τό 1896, πάντοτε ύπό τήν ίδια επωνυμία. Οί κυριό- 
τεροι τών συνεταίρων ήσαν, πλήν ασφαλώς τού Νικολάου Βαγλαμαλή, ό Σ. Βασιλειά- 
δης, ό Στέφανος καί Χρηστός Θάνος καί άλλοι άγνωστοί μας ΰπό τήν εμπορική 
επωνυμία Συντροφιά. Ό κ. Κ.Π. εκφράζει μάλιστα τήν υπόθεση ή τυπογραφία Βα
γλαμαλή νά συνεχίζει τή δραστηριότητα τής πρώτης τού Γκαρμπολά, πού σημαίνει 
δηλαδή δτι ό Βαγλαμαλής τήν αγόρασε άπό τόν Δαρζιλοβίτη.

Τήν περίοδο 1875-1888 ή Θεσσαλονίκη διέθετε δύο έλληνικά τυπογραφεία, 
αυτό δηλαδή τού Βαγλαμαλή καί τό δεύτερο ύπό τήν επωνυμία Έρμης τού Σοφοκλή 
Γκαρμπολά, αδελφού τού Μιλτιάδη, ό όποιος έξέδιδε τήν ομώνυμη εφημερίδα, αλλά 
καί βιβλία. Κατά τήν περίοδο 1888-1900 εμφανίσθηκαν καί άλλα έλληνικά καί ξένα 
τυπογραφεία (Θ. Κ. Ήρακλείδης, Νικ. Χριστομάνος, Salvatore Muratori κ.ά.).

’Ακολούθησε ή δυσχερής περίοδος 1900-1912, όπου ή ελληνική τυπογραφική 
δραστηριότητα περιορίσθηκε εκ τού πολέμου τού 1897 καί τού Μακεδονικού 
Άγώνος. Ό Κ.Π. διαιρεί τήν περίοδο 1897-1912 σέ δύο φάσεις, όσον αφορά στήν τυ
πογραφία, αυτήν μεταξύ τών ετών 1897-1908 καί τή δεύτερη μεταξύ τών ετών 1908- 
1912. Τό 1897, πάντως, στή Θεσσαλονίκη λειτουργούσαν τρία τυπογραφεία: τού Σο
φοκλή Γκαρμπολά, τού Θ. Κ. Ήρακλείδη καί τού Ν. Χρηστομάνου πού λειτουργούσε 
περί τό 1894, ενώ τού Muratori έξέδωσε ένα ελληνικό βιβλίο τό 1888, καί θά παίξει 
σημαντικό ρόλο τήν περίοδο 1902-1912 μέ τήν έκδοση έλληνικών βιβλίων, αλλά καί 
εφημερίδων. Άναμφιβόλως ή ήττα τού 1897 είχε καί τίς αρνητικές επιπτώσεις της 
στήν ελληνική κοινότητα τής Θεσσαλονίκης πού άνέκοψε τήν οικονομική καί πολιτι
σμική δραστηριότητά της καί στράφηκε στήν εσωστρέφεια· ένα άπό τά αρνητικά
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αποτελέσματα ή διακοπή τής κυκλοφορίας τής έφημερίδος Φάρος τής Θεσσαλονίκης 
καί ή αναστολή ποικίλων άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ήταν, ώς έκ τούτου, 
φυσικό μεταξύ τών ετών 1900-1908 νά μήν ιδρυθεί κανένα ελληνικό τυπογραφείο 
στήν πόλη μας· μόνον δύο μετονομασίες υπήρξαν, χωρίς αλλαγή τών Ιδιοκτησιών. Πά
ντως, από τό τυπογραφείο τής έφημερίδος Φάρος τής Θεσσαλονίκης τον Σοφ. Γκαρ- 
μπολά πρέπει νά προέρχεται καί ή έκδοση τού Φάρου τής Μακεδονίας (1881-1895)· 
άπό τό τυπογραφείο τής έφημερίδος 'Αλήθεια τού τυπογράφου Muratori κυκλοφορή
θηκαν τρία βιβλία.

Τήν περίοδο 1908-1912 έμφανίσθηκαν νέες τυπογραφικές εγκαταστάσεις, οι 
εξής: τό τυπογραφείο τής έφημερίδος Νέα 'Αλήθεια, τού ’Ιωάννη Κούσκουρα, πού 
διέκοψε τή συνεργασία του μέ τόν Muratori έκδίδοντας τήν Νέα 'Αλήθεια ( 1909) καί 
τυπώνοντας ιός τήν πυρκαγιά τού 1917 πέντε βιβλία. Τό καλλιτεχνικό τυπογραφείο 
τού Γ. Δ. Διβόλη πού ύφίσταται άπό τό 1909 ή πιθανώς άπό τό 1908 καί πού διέθετε 
ποικίλα τεχνικά μέσα έχοντας στό ενεργητικό του τό λιγότερο ένδεκα έκδόσεις. Έδώ 
τυπώθηκε ή έφημερίς Σύνταγμα τού ’Αθανασίου Βόγα (1909-1910) μέ υψηλή αισθη
τική. Τό τυπογραφείο βρισκόταν στό κέντρο τής συνοικίας Φράγκων καί κάηκε στήν 
πυρκαγιά τού 1917.

Τό τυπογραφείο K. Α. Κοντοπούλου παρήγαγε άπό τής ίδρύσεώς του, τό 1889, 
σφραγίδες, άλλά άπό τό 1909 άρχισε νά τυπώνει καί βιβλία· έδώ τυπωνόταν τό περιο
δικό Θερμαϊκές Ημέρες τού Χρήστου Γουγούση (1909). Πιθανώς, κατά τόν κ. Κ.Π., ό 
ιδιοκτήτης τού τυπογραφείου νά ήταν κάποιος άλλος.

Τό τυπογραφείο τού Σοφοκλή Παπανέστορος άρχισε τή δραστηριότητά του τό 
1910 τυπώνοντας δύο βιβλία, αλλά καί γιά μικρή περίοδο τήν εφημερίδα Μακεδονία.

Τό τυπογραφείο τού Νικολάου Ξενοφωνδίδη έμφανίζεται άπό τό 1911, όταν ό 
ιδιοκτήτης του άγόρασε τις έγκαταστάσεις του άπό τήν εφημερίδα τών Νεοτούρκων 
Zeman-απ’ έδώ άρχισε τήν έκδοσή της ή Μακεδονία, ένώ λίγο αργότερα τό τυπο
γραφείο ήταν γνωστό ύπό τήν έπωνυμία Ν. Ξενοφωνδίδης καί Σ. Παντελής. Ό κ. Κ.Π. 
προβαίνει σέ ορισμένες παρατηρήσεις αναφορικά μέ τά τυπογραφεία όπως: τό τυπο
γραφείο τού Φάρου τής Θεσσαλονίκης πού πέρασε στήν Ιδιοκτησία τού Τούρκου Ha- 
fouz ό οποίος τό 1913 τό ενοίκιασε στόν Κώστα Βελλίδη γιά νά τυπώνει τήν έφη- 
μερίδα Μακεδονία.

Ό Muratori έξέδιδε τήν Αλήθεια γιά τρεις μήνες σέ συνεργασία μέ τόν Γεώργιο 
Χατζηκυριάκου (1909) καί συνεργάσθηκε μέ τόν ’Αλέξανδρο Γκαρμπολά, γιό τού Σο
φοκλή, γιά νά τυπώσει τήν έφημερίδα "Εθνος. Μετά τό 1912 πώλησε τό τυπογραφείο 
στόν ’Ιωάννη Κουμένο, πού ήλθε άπό τήν ’Αλεξάνδρεια καθώς καί τίς εννέα μεγάλες 
τυπογραφικές μηχανές του. Ήταν άπό τά λίγα τυπογραφεία πού σώθηκαν άπό τήν 
πυρκαγιά τού 1917, γι’ αύτό καί όλες οί έφημερίδες τής Θεσσαλονίκης μετά τό 1917 
τυπώνονταν σ’ αύτό τό τυπογραφείο. Τό τυπογραφείο τού Θ. Ήρακλείδη ήταν τό 
μόνο πού άποκλειστικώς τύπωνε βιβλία -τύπωσε τό λιγότερο έννέα βιβλία, άλλά κατα
στράφηκε καί αύτό στήν πυρκαγιά τού 1917. Τό τυπογραφείο τού Ν. Χριστομάνου 
τύπωνε μόνον έφημερίδες καί Ô ιδιοκτήτης του έξέδιδε τήν έφημερίδα Αστήρ (1908- 
1910) σέ συνεργασία μέ τόν Ε. Παπαγεωργίου. Ωστόσο τύπωσε τό λιγότερο πέντε 
βιβλία καθώς καί τή σατυρική έφημερίδα Κουνούπι τού Γ. Χαλκιά (1909).

Στό κεφάλαιο Les Éditions (Οί Εκδόσεις) ό κ. Κ.Π. δίδει μία κατηγοροποίηση τών 
έκδόσεων τών τυπογραφείων τής Θεσσαλονίκης, ή οποία έχει ώς εξής: ιστορικά καί 
άλλων έπιστημών βιβλία 28%, διηγήματα ήθικά καί θρησκευτικά 13%, καταστατικά 
καί πρακτικά γενικών συνελεύσεων τών συλλόγων 25,5%, φιλολογικές εκδόσεις 25%.
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Αυτό σημαίνει ότι στόχευση των εκδοτών ήταν ή διάχυση των εμπορικών, με τή ση
μερινή έννοια, βιβλίων καί ότι τά φιλολογικά έργα, μολονότι δέν κυριαρχούν, έχουν 
καί αυτά τή σημασία τους. Λείπει, όμως, κατά του κ. Κ.Π. ή καλλιτεχνική αίσθηση τών 
εκδοτών. Ό κ. Κ.ΓΙ., πρόσεξε, ωσαύτως, ότι ό τόπος έκδόσεως είναι ψευδεπίγραφος· 
άντί γιά τή Θεσσαλονίκη αναγράφεται ή ’Αθήνα ή ή Λειψία. Καί τούτο εκ τού φόβου 
τών τουρκικών αρχών. ’Αξιοσημείωτος, αλλά άκρως εύλογος, είναι ό αριθμός τών δύο 
μοναδικών εκδόσεων τό 1898. Τά γεγονότα τού 1897 είχαν καί εδώ τόν άντίκτυπό 
τους. Εντούτοις αξιοσημείωτη παρουσιάζεται ή έκδοση εφημερίδων μεταξύ 1901- 
1912 ανέρχονται σέ δέκα έξι καί δύο περιοδικά (Θερμαϊκαί Ήμέραι καί Οικονομική 
Επιθεώρηση). Κατά τήν περίοδο 1901-1912 έξεδόθησαν εβδομήντα εξι βιβλία (10 φι- 
λολογικά-λογοτεχνικά, 19 παιδαγωγικά, 34 τών συλλόγων καί λιγότερα ήθικοπλαστι- 
κά-θρησκευτικά). Οί παρατιθέμενοι δύο πίνακες είναι πολύ χρήσιμοι γιά τόν άγαπώ- 
ντα τίς στατιστικές συγκρίσεις.

Στό κεφάλαιο Commerce du livre (Τό εμπόριο τού βιβλίου) ό κ. Κ.Π. αναζητεί τούς 
βιβλιοπώλες τής Θεσσαλονίκης καί αναφέρει, πλήν τού Μ. Γκαρμπολά, τόν Θεόδωρο 
Χοϊδά, τού όποιου ή παρουσία στήν πόλη μας χρονολογείται από τίς αρχές τού 19ου 
αί. Προσθέτουμε εδώ ότι ή οικογένεια Χοϊδά, κεφαλλονίτικης καταγωγής, έχει πολλά 
μέλη της εγκατεστημένα στή Θεσσαλονίκη καί άσκοΰντα διάφορα επαγγέλματα (βλ. 
Κ. Δ. Μέρτζιος, Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας, έκδ. Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 1947, 
passim). Βιβλιεμπόριο ασκούσαν, ώσαύτως οί εκδότες Κ. Δαρζιλοβίτης, Ν. Βαγλαμα- 
λής (1868-1874, 1881-1883), Σοφ. Γκαμπολάς, Θωμάς Θάνου, ό γιός του Χρήστος, Ν. 
Γ. Βικόπουλος (1879) πού συνεταιρίζεται μέ τόν Στ. Θάνο, καί τόν Άρ. Μενεξέ καί 
τόν Άντωνιάδη (1896 ci.), S. Grasso πού πρακτόρευε τόν "Εσπερο τής Δειψίας, ό Δ. Κ. 
Βουλουσσόπουλος (1885), ό Νικ. Χριστομάνος (1885).

Τήν περίοδο 1901-1912 στούς ίδιους περίπου βιβλιοπώλες προστίθενται καί άλ
λοι ως οί Καλογερόπουλος-Βελλίδης, Ίω. Κούσκουρας, Γ. Χατζηγεωργίου, Δ. Γ. Σω- 
νίδης, ό Ν. Α. Ξενοφωνδίδης, οί Δεπάστας-Σφύρας-Γεράρδος, ô Ν. Άντωνιάδης.

’Ακολουθεί ή βιβλιογραφία τών ελληνικών έντυπων άπό τό 1850-1912, πού ανέρ
χονται στις 250, όπου προστίθενται οί εκδόσεις χωρίς χρονολογία άριθμ. 251- 
277+278-279 προσθήκες τού έτους 1884.

Συμπερασματικώς, ή βιβλιογραφία τού κ. Κ.Π. είναι μία σημαντική συμβολή στήν 
πνευματική κίνηση καί ζωή τής Θεσσαλονίκης σέ μία κρίσιμη περίοδο τής ιστορίας 
της, όπου τό ελληνικό βιβλίο καί τό περιοδικό, ή τυπογραφία εν γένει, έχουν μείζονα 
λόγο όχι μόνον στόν πολιτισμό τής πόλεως, άλλά καί στήν ενίσχυση τού εθνικού φρο
νήματος τών πολιτών της.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Γιώργος Φ. Ρουμελιώτης, Ό Νέος Ελληνισμός στήν "Εδεσσα (Βοδενά) τον πρώ
τον μισόν τον ΙΘ ' αιώνα. Σνμβολή στήν ιστορία τής Έδεσσας τοΰ ΙΘ ' αιώνα, ’Εκ
δόσεις Λαογραφική Εταιρεία Ν. Πέλλας, Έδεσσα 2000, σσ. 208.

Ό Γιώργος Ρουμελιώτης, νέος εκπαιδευτικός, δραστηριοποιείται εδώ καί χρόνια 
στούς πνευματικούς κύκλους τής Έδεσσας, εκδότης έφημερίδος καί περιοδικού πού 
προβάλλουν στό ευρύτερο κοινό τήν ιστορία τής πόλεώς. του. Ή παρούσα έκδοση 
είναι ούσιαστικώς ή νεώτερη ιστορία τής Έδεσσας, έτσι τουλάχιστον τήν εκτιμά ό 
αναγνώστης τού ενδιαφέροντος αύτοΰ βιβλίου. Όπως ό ίδιος ό συγγρ. γράφει στήν
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