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446 ΒιβλιοκριαΙαι (St. P. Kyriakides, The northern boundaries of Hellenism) 

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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βλιοκρισίας. "Αρχει να τονισθή εδώ δτι και tò κεφάλαιον αυτό και γενικώς ή 

σΰνθεσις του δλου έργου είναι τόσον στερεώς συγκεκροτημένα, ώστε ή μο

νογραφία αύτη να άποτελή εν βασικον πλέον σύγγραμμα δια την μελέτην 

τών τυχών του Ελληνισμού εις τάς βορειότερος περιοχάς της Χερσονήσου 

του Αίμου. 
ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ 

' Ι ω ά ν ν ο υ Σ ω τ . Ν ο τ ά ρ η , Παύλος Μελάς, βιογραφία. Θεσ

σαλονίκη 1955 ( ^ Ί δ ρ υ μ α Μελετών της Χερσονήσου του Αϊμου, αριθ. 6). 

8ον, σελ. 78 + 4 πίνακες. 

Ή βιογραφία του Παύλου Μελά, την οποίαν συνέγραψενό φιλόλογος 

καθηγητής Ι. Νοτάρης, απευθύνεται εις το εύρΰτερον άναγνωστικον κοι-

vòv και έχει την πρόθεσιν να καταστήση περισσότερον γνωστά άπο δ,τι είναι 

μέχρι τοΰδε τα κατά την ζωήν, την δράσιν και τον θάνατον του πρωταγω-

νιστοΰ του Μακεδόνικου αγώνος. Τα νέα στοιχεία, τα όποια προσφέρει το 

έργον αυτό, είναι περιωρισμένα, συνίστανται δε κυρίως εις συλλογήν προφο

ρικών παραδόσεων περί του Παύλου Μελά, την οποίαν κατήρτισεν ó συγ

γραφεύς, δ'τε υπηρετεί ώς καθηγητής εις το γυμνάσιον Φλωρίνης. "Οσα δ-

μως ήσαν μέχρι τοΰδε γνωστά κωδικοποιούνται, οΰτως εΐπεΐν, υπό του σνγ-

γραφέως, ó όποιος δια του ρέοντος αφηγηματικού του ΰφους επέτυχε να τα 

σύνθεση δλα εις ώραίαν ενότητα, άναγιγνωσκομένην άνέτως. Το έργον πλου

τίζεται δια της παραθέσεως κειμένων της εποχής εκείνης, εν οις το άρθρον 

του Καλαποθάκη και τα ποιήματα τών Παλαμά, Προβελεγγίου, Παπαντω-

νίου και Στεφάνου Δάφνη επι τω θανάτω του ήρωος, καθώς και δια τριών 

ολοσέλιδων φωτογραφιών και χάρτου της περιοχής τής Καστοριάς κατά τήν 

εποχήν του Μακεδόνικου αγώνος. 
ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ 

A n d r é X y n g o p o u l o s , Thessalonique et la peinture 
macédonienne. Θεσσαλονίκη 1955 (="Ιδρυμα Μελετών τής Χερσονήσου του 

Αϊμου, αρ. 7). 8«ν, σ ελ. 78 + 21 πίνακες. 

Δια τής δημοσιεύσεως του νέου βιβλίου του «Thessalonique et la 

peinture macédonienne» ó καθηγητής τής βυζαντινής τέχνης εις το Πανε-

πιστήμιον Θεσσαλονίκης 'Ανδρέας Ξυγγόπουλος προωθεί προς τήν λΰσιν 

της και δή κατά τρόπον λίαν πειστικόν μίαν συζήτησιν, ή οποία εσΰρετο από 

μακρού εϊς ατέρμονα πελάγη εικασιών και εξωεπιστημονικών επιδιώξεων. 

Πρόκειται περί τής προελεύσεως τής τεχνοτροπίας τών τοιχογραφιών εις τάς 

βυζαντινάς εκκλησίας τής Σερβικής Μακεδονίας. Ό Ξυγγόπουλος ανάγει 

τήν τεχνοτροπίαν αυτήν εις τάς σχολάς ζωγραφικής τής Θεσσαλονίκης, ή ο

ποία αποκαλύπτεται ούτω ώς κέντρον καλλιτεχνικής ζωής με ακτινοβολίαν 

προς δλην τήν περιοχήν τής Χερσονήσου του Αϊμου. Το εθνικώς καί επιστημο-
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