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Βιβλιοκρισίαι (Εύστ. I. Μαυρουδή, Άγιον "Ορος: Άκρόπολις κ.λ.) 361

κεδονία καί ή Θράκη, πού έγκληματικά μετονομάστηκαν έπισήμως Βόρειος Ελλάς, δέν 
βρίσκονται στο έπίπεδο έκεΐνο της μέριμνας πού πραγματικά αξίζουν. Ή λεγομένη διοι
κητική καί βιομηχανική άποκέντρωση παραμένουν ακόμα στο οτάδιο τού προγραμματι
σμού. Ή κατάσταση αύτή έγκυμονει κινδύνους όχι μόνο γιά τις νευραλγικές παραμεθό
ριες επαρχίες, άλλα καί γιά τό έλληνικό σύνολο. Συνέπεια αύτής τής έγκαταλείψεως είναι 
ή μετανάστευση, ή άστυφιλία, ή ασύμφορη έλεφαντοποίηση τού αττικού λεκανοπεδίου, 
τό χαμηλό εισόδημα τών όρεινών πληθυσμών. Ό συγγρ., καθηγητής τής Πολιτικής Οικο
νομίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καί έπί δεκαετίες άνώτατος δημόσιος λειτουρ
γός στή Μακεδονία, αναπτύσσει μέ όξύνοια καί εύρύτητα σκέψεως τις απόψεις του στή 
ρωμαλέα εργασία του καί καταλήγει σέ συμπεράσματα, πού θά άπέβαιναν σωτήρια αν εισα
κούονταν.

X. Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ

Εύστρατίου’Ι. Μαυρουδή, Άγιον "Ορος: Άκρόπολις καί κιβωτός τής ’Ορ
θοδοξίας. Τό νομικόν αύτοϋ καθεστώς (Επιστημονική Έπετηρίς τής Σχολής Νομικών 
καί Οικονομικών Επιστημών τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. ΙΕ'. Προσφορά 
εις Παναγιώτην Β. Δερτιλήν), Θεσσαλονίκη 1968, σ. 125-137. Άνάτυπον, Θεσσαλονίκη 
1968, 8ον, σ. 15.

Ό κ. Μαυρουδής προβαίνει σέ σύντομη άνασκόπηση τού άγιορειτικοΰ καθεστώτος 
πριν καί μετά τον Καταστατικό Χάρτη (1926), άναφέρεται στή διεθνή θέση τού Άθω καί 
στις νομικές του σχέσεις μέ τό έλληνικό κράτος. Μολονότι ό συγγρ. διαθέτει τα προσόντα 
γιά συγγραφή μιας άξιόλογης έργασίας, δέν μπόρεσε να άποδώση Ικανοποιητικά. Υπάρ
χουν μερικές άβλεψίες (π.χ. οί Προέλληνες άναφέρονται ώς φύλο ελληνικό!), άσυστημα- 
τοποίητη διάταξη τής ύλης καί παρεμβολές τελείως επουσιωδών λεπτομερειών, όπως ή 
παράθεση όλων τών θεωριών περί τής έννοιας τού κράτους ή τά στοιχεία τού έδάφους από 
συνταγματικής άπόψεως. Θά ήταν προτιμότερο, άν στις λίγες σελίδες τού μελετήματός 
του, ό συγγρ. περιοριζόταν στά πλαίσια τού αντικειμένου τής έργασίας του μέ άφθονώτερα 
στοιχεία καί λιγώτερες μυθολογικές, ιστορικές καί θεολογικές παρεκβάσεις.

X. Κ. Π All ΑΣΤΑΘΗΣ

Κωνσταντίνου Ά. Βαβούσκου, Ή άπελευθέρωσις τής Θεσσαλονίκης ώς 
σύμβολον τής έθνικής όλοκληρώσεως, Θεσσαλονίκη 1968 (Άριστοτέλειον Πανεπιστή- 
μιον Θεσσαλονίκης), 8ον, σελ. 37.

Πρόκειται γιά τον πανηγυρικό λόγο, εμπλουτισμένο μέ νέα στοιχεία, πού έξεφώνησε 
ό συγγρ. στήν έπίσημη τελετή τού Άριοτοτελείου Πανεπιστημίου κατά τον έορτασμό τών 
έπετείων τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλονίκης καί τού έπους τού 40. Συνηθίσαμε—καί 
οχι πολύ άδικα — να θεωρούμε τούς πανηγυρικούς λόγους προσφορά αμελητέα. Ή αρχή 
αύτή δέν ισχύει γιά τό μελέτημα τού κ. Βαβούσκου. Μέσα σέ περιωρισμένο αριθμό σελί
δων μέ οξυδέρκεια άναπτύσσει τήν πνευματική, οικονομική καί έθνική πορεία τού μακε
δονικού ελληνισμού, τή δραστηριότητα τών ξένων προπαγανδών, τήν ιστορία τού Μα
κεδονικού Ζητήματος καί εύστοχα έρμηνεύει τις διάφορες φάσεις του. Ή βιβλιογραφία του 
είναι έκλεκτική καί τό ύφος του, χωρίς νά χάνη τήν ζωηρότητα τού προφορικού λόγου, 
κρατά άδιάσπαστο τό ένδιαφέρον τού αναγνώστη. "Ολα τά χαρακτηριστικά αύτά κάνουν 
τό μελέτημα χρησιμώτατο εύσύνοπτο έγχειρίδιο τής ιστορίας καί τών αγώνων τού μακε-
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