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Μ. Μ α ρ α β ε λ ά κ η—Α. Β α κ α λ ο π ο ΰ λ ο υ , AÎ προσφυγικαι 

εγκαταστάσεις εν τή περιοχή Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 1955 (—"Ιδρυμα 

Μελετών της Χερσονήσου του Αίμου, αρ. 4). 8<>ν, σελ. ιδ' + 530 + 8 πίνακες. 

ΚαΙ κατά το θέμα του και κατά τον τρόπον διαπραγματεΰσεώς του το 

βιβλίον των καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μαραβελάκη καί 

Βακαλοποΰλου «Αί προσφυγικά! εγκαταστάσεις εν τή περιοχή Θεσσαλο

νίκης» αποτελεί ύποδειγματικήν εργασίαν, ή οποία θα ήτο ευχής έργον 

να γίνη αρχή και άλλων ομοίου χαρακτήρος δημοσιευμάτων. "Οπως δια-

τυποΰται υπό τών συγγραφέων εις την Εΐσαγωγήν του ε'ργου των «σκο

πός της παρούσης μελέτης είναι ή διερεΰνησις της μετά την εγκατάστασιν 

τών προσφυγών (περατωθεΐσαν περί τα μέσα του 1926) συνθέσεως τών 

αγροτικών προσφυγικών πληθυσμών της περιοχής Θεσσαλονίκης κατά 

τους τόπους της προελεύσεως των, ή μελέτη της ιστορίας τών τόπων αυ

τών προ της εγκαταλείψεως των υπό τών προσφυγών, τών επαγγελμά

των καί τών ασχολιών των εκεί, τών συνθηκών της διαβιώσεως των κλπ. 

Ούτως οι 75 προσφυγικοί συνοικισμοί της περιοχής ταύτης αποκτούν τήν 

σΰντομον ίστορίαν των, ή οποία αποτελεί τήν άφετηρίαν δια μελετάς, ανα-

γομένας εις πλείστα προβλήματα, προκύψαντα μετά τήν εγκατάστασιν τών 

προσφύγων». Ό καχ^ηγητής Στ. Κυριακίδης προλογίζων το έργον αυτό 

καθορίζει ως ακολούθως τήν σημασίαν του. Οί συγγραφείς Μαραβελάκης καί 

Βακαλόπουλος «κατήρτισαν έργον χρήσιμον ου μόνον δια τήν γνώσιν 

της συγχρόνου συγκροτήσεως του πληθυσμού τής εξεταζόμενης περιοχής, 

καθώς καί τής κατανομής του Ελληνισμού ανά τήν εΰρεΐαν εκτασιν τής 

παλαιάς 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας, αλλά καί δια τάς πάσης φύσεως 

ίστορικάς, γλωσσικάς και λαογραφικός μελετάς, συγχρόνους και μελλον-

τικάς. Λέγω και μελλοντικός δια τον εξής εΰνόητον λόγον. Ή συγκέντρω-

σις εντός τών στενών εδαφών τής ελευθέρας Ελλάδος ελληνικών πληθυσμών, 

διαφόρων από απόψεως διαλεκτολογικής και λαογραφικής, καί ή ποικίλη 

ανάμειξις αυτών μετά τε τών εγχωρίων και προς αλλήλους δεν είναι δυνα

τόν παρά συν τώ χρόνψ να άμβλΰνη τάς διαφοράς καί υπό τήν επίδρασιν 

τής συμβιώσεως και τών νέων συνθηκών τής ζωής να δημιουργήση νέας 

γλωσσικός και λαογραφικός μορφάς. Δια τήν μελέτην τών μελλοντικών τού

των μορφών θα είναι δια τους μέλλοντας έρευνητάς κεφαλαιώδους σημασίας 

ή γνώσις τής συνθέσεως του ενοποιηθέντος τέως συμμείκτου πληθυσμού». 

Οί συνεργάται του ωραίου αυτοί) έργου συνεκέντρωσαν πλήθος υλικού, 

αναφερομένου κυρίως εις τους δρους ζωής, ύφ' ους εζων οΐ πρόσφυγες 

προ τής εγκαταστάσεως των εις τήν Θεσσαλονίκη ν. Κοινωνικαι συνθήκαι, 

ήθη και έθιμα, δροι οικονομικοί, παραδόσεις κλπ. έχουν συγκεντρωθή με 

πολλήν επιμέλειαν υπό τών δυο συνεργατών, το δε έργον συμπληροΰται δια 

φωτογραφιών, σχεδίων καί χαρτών, τα όποια το καθιστούν χρησιμώτατον, 
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Από εύρυτέρας σκοπιάς, όχι πλέον της ειδικής επιστημονικής, αλλά γενι-

κώτερον της εθνικής, το έργον αυτό αποτελεί αδιάσειστον άπόδειξιν τής ελλη-

νικότητος τού εις την περιοχήν τής Θεσσαλονίκης συγκεντρωθέντος προσφυ

γικού στοιχείου. Περί τούτου δεν θα εχρειάζετο βεβαίως να γίνη ιδιαίτερος 

λόγος ούτε εις το βιβλίον των κ. Μαραβελάκη και Βακαλοποΰλου, οΰτε καΐ 

εις την παροΰσαν βιβλιοκρισίαν, 3ν δεν ύπήρχον μερικοί κακόπιστοι γείτονες 

τής Ελλάδος, οι όποιοι δεν έπαυσαν να γράφουν δτι δια τής εγκαταστάσεως 

των προσφυγών και τής ανταλλαγής των πληθυσμών ήλλοιώθη δ εθνολο

γικός χαρακτήρ τής Μακεδονίας, διότι οι πρόσφυγες ήσαν «Λαζοί, Τούρκοι, 

Κερκέζοι» κλπ. "Η περιγραφή τής ζωής των προσφυγών εις τας αρχαίας 

των κοιτίδας αποδεικνύει δτι οΰτοι ήσαν "Ελληνες, όσον και οι "Ελληνες 

τής κυρίως Ελλάδος. 
ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ 

S t i l p o n Ρ . K y r i a k i d e s , T h e northern ethnological 

boundaries of Hellenism. Θεσσαλονίκη 1955 (="Ιδρυμα Μελετών τής Χερ

σονήσου του Αίμου, αρ. 5). 8 ο ν , σελ. 64. 

Ή μελέτη του καθηγητού τής φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης Στίλπωνος Κυριακίδου, «The northern ethnological boun

daries of Hellenism» είναι μετάφρασις τής υπό τον τίτλον «Τα βό

ρεια εθνολογικά δρια του Ελληνισμού» διαλέξεως, ή οποία εδόθη εν 

Θεσσαλονίκη κατά το Συνέδριον εθνικών δικαίων το 1946 και έδημο-

σιεύθη κατά το αυτό έτος εις Ϊδιαίτερον τεύχος υπό τής 'Εταιρείας Μα

κεδόνικων Σπουδών. Πρόκειται περί σπουδαιότατης μονογραφίας, ή δποία 

είς ΰφος πυκνον και άπέριττον περιγράφει την προς βορράν εγκατάστασιν 

του Ελληνισμού καθ5 δλους τους αιώνας του ιστορικού του βίου. Ό συγ

γραφεύς δεν ήί)έλησε να εΐσέλθη εις λεπτομέρειας, επέτυχεν δμως να συμπε-

ριλάβη εις τάς περιωρισμένας σελίδας του έργου του δλα τα προς το θέμα 

αύτο συνδεόμενα θεμελιώδη ζητήματα, εν οΐς τα περί τής καθόδου τών 

Σλάβων εις την Μακεδονίαν, τα περί τής προσπάθειας εκσλαβισμού τών νο

τίως του Αίμου περιοχών και τα περί τής ζωής του Ελληνισμού εις τα 

βόρεια κέντρα τής Τουρκοκρατίας. Ή εκθεσις γίνεται κατά τάς τρεις μεγάλας 

χρονικας περιόδους του Ελληνισμού (Άρχαιότης - Βυζάντιον - Τουρκο

κρατία), χρησιμοποιούνται δε εκ προκης χειρός δλαι αϊ ιστορικά! πηγαι εν 

συνδυασμφ προς τάς περί τών πηγών αυτών εργασίας τών ξένων και ημε

τέρων ιστορικών. 'Ιδιαιτέρους διεξοδικός καΐ αναλυτικός είναι δ συγγραφεύς 

εις το κεφάλαιον περί τοΰ 'Ελληνισμού εις την χερσόνησον τού Αίμου 

κατά τήν βυζαντινήν εποχής, διότι αυτή ή εποχή είναι, ή δποία περισσότε-

ρον ενδιαφέρει. Ή άνάπτυξις τών επί μέρους νέων στοιχείων τού κεφα

λαίου αυτού και δυσχερής είναι και εκτός τών πλαισίων τής παρούσης βι-
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