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455 Βιβλιοκρισίαι (Β. Vonderlage, Mazedonische Bauernstuben—Tbessaloniki) 

σφαλή. Έ φ ' δσον πρόκειται περί γνωστών καΐ άλλαχόθεν παραδόσεων καί 
διηγήσεων ή απλή δήλωσις μακεδόνικα ουδέν λέγει. 

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

B e r n a r d V o n d e r l a g e , Aus mazedonische Bauernstuben. 

Mazedonische Legenden, Fabeln und Märchen, gesammelt von Dr Pa-
raskevas Miliopoulos, übertragen von—.Hans Christians Verlag, 
Hamburg. 8<>v, σελ. 110. 

Ό εκδότης δημοσιεύει êv μεταφράσει τριάκοντα καΐ μίαν λαϊκός παρα

δόσεις, μύθους καΐ παραμυθία, είλημμένα εκ της ανωτέρω κριθείσης συλλο

γής του Μηλιοπούλου « Ό Κότσυφας δ Κυρ - Κώστας» καΐ άλλης εισέτι αν

εκδότου του αυτού συλλογέως. Αί μεταφράσεις, διατηρούσαι φυσικά τα 

ελαττώματα των πρωτοτύπων, είναι επιτυχείς καί οφείλονται χάριτες είς τον 

μεταφραστήν, δστις καθιστή προσιτήν είς το γερμανικον κοινον και τους 

άγνοούντας τήν Ιλληνικήν ξένους λαογράφους Ιπιστήμονας τήν λαογραφικήν 

ΰλην της Μακεδονίας, είς τήν οποίαν διέμεινε καί τήν δποίαν προφανώς 

ήγάπησε και άγαπςί, Δια να γίνη δμως ή εργασία αΰτοΰ ώφελιμωτέρα, θα 

έπρεπε να προσανατολισθή καλύτερον προς τήν έλληνικήν έν γένει λαογρα-

φίαν καί τάς γενομένας καί γινομένας εργασίας εν τε τη Ελλάδι και εξω 

αυτής δια τας παραδόσεις, τους μύθους καί τα παραμυθία, περί τα όποια 

αρχίζει να άσχολήται. Έ κ των γραφομένων έν τφ προλόγω φαίνεται δτι ó 
μεταφραστής δλίγην γνώσιν έχει των προ του Kretschmer γενομένων εργα

σιών, άλλα καί τών μετ' αυτόν διά τε τήν Ελλάδα καί Ιδιαιτέρως δια τήν 

Μακεδονίαν. Ό δε χαρακτηρισμός του συλλογέως, εκ του δποίου αντλεί, μέ 

τα ίδια ονόματα, δηλ. Forscher καί Gelehrte, μέ τα όποια χαρακτηρίζει 

και τον επιφανέστατον και σεβαστότατον γηραιον καθηγητήν τής Βιέννης 

Paul Kretschmer, καθώς καί ή παράθεσις τής Εταιρείας Μακεδόνικων 

Σπουδών προς τήν εν έμβρυώδει καταστάσει εύρισκομένην καί ούδεμίαν 

μέχρι τοΰδε εργασίαν έπιδείξασαν αΰτοκαλουμένην Άκαδημίαν, δεικνύει δτι 

μακράν τής Ελλάδος ευρισκόμενος αγνοεί καί πρόσωπα καί πράγματα. 

ΙΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

B e r n a r d V o n d e r l a g e , Thessaloniki. Bilder aus der Ver

gangenheit der Stadt; ihre Beziehugen zur deutschen Geschichte. 

Cram, De Gruyter & Co, Hamburg 1953, 8<>v, σ . 174 + πιν. 8. 

Tò κομ-ψον βιβλίον είναι προϊόν ρωμαντικής, δΰναταί τις να εϊπη, 

αγάπης του συγγραφέως προς τήν πόλιν τής Θεσσαλονίκης, είς τήν δποίαν 

έ'ίησε προπολεμικώς ως καθηγητής είς τήν Γερμανικήν Σχολήν. Ό συγ

γραφεύς δεν συνέγραψεν ίστορίαν τής πόλεως, δίδει δμως ζωηρός καί εκφρα

στικός εικόνας τών σπουδαιότατων αυτής γεγονότων, δι' ών δ φιλίστωρ 



Βιβλιοκρισίαι ('Ιωάννου Γ. Ξανθ·οΟ, 'Ιστορία της Γευγελής) 457 

αναγνώστης άποκτ$ αρκετά σαφή ΐδέαν της μακραίωνος Ιστορίας της πό

λεως από της αρχαιότητος μέχρι της απελευθερώσεως αυτής από του τουρ

κικού ζυγού. Αυτό Ιπεδίωξεν ó συγγραφεύς και νομίζω το επέτυχε. 

Το βιβλίον δμως δεν στερείται ενδιαφέροντος και δια τους περί τήν 

ίστορίαν της πόλεως ασχολούμενους ιστορικούς. Ό συγγραφεύς προέβη και 

είς αρχειακάς Ιρεύνας εν Γερμανία, των οποίων προϊόν είναι τα περί του 

εμπορίου υφασμάτων μεταξύ Θεσσαλονίκης και Γερμανίας περί το 1800, τα 

περί των προξένων του 'Αμβούργου εν τη πόλει ταΰτη, τα περί των πρώ

των ταξειδίων των πλοίων της Γερμανικής 'Ανατολικής Γραμμής, καθώς 

και τα περί τής σφαγής των προξένων êv Ιτει 1876 κατ3 άγνωστον τέως 

περιγραφήν, άποκειμένην εν τοις Κράτικοΐς άρχείοις τού 'Αμβούργου. Τα 

κεφάλαια ταύτα ανοίγουν νέας δδούς δια τήν ίστορικήν ερευναν τού Ιμπο-

ρίου τής πόλεως προς τήν Γερμανίαν. 

'Ατυχής είναι ή συσχέτισις του ονόματος των Καβείρων προς ανΰπαρ· 

κτον δνομα σημερινής οδού τής Θεσσαλονίκης ('Οδός Καραβουνίων. 'Ασφα

λώς πρόκειται περί τής όδοΰ Καμβουνίων), καθώς και τής λατρείας αυτών 

προς τα σημερινά 'Αναστενάρια, τα όποια είναι και επείσακτα εν Μακεδο-

νίη και άσχετα τελείως προς τα αρχαία Καβείρια. Εϊς τους δημοσιευόμενους 

χάρτας το όνομα τής αρχαίας μακεδόνικης πόλεως Smydra πρέπει να διορ

θωτή εις το ορθόν Skydra. 

Κα! εις το έργον τούτο παρατηρείται εν τψ προλόγφ ή απονομή των 

τίτλων τού καθηγητού και τού διδάκτορος είς αξιόλογα μεν πρόσωπα, αλλά 

μή έχοντα τάς ιδιότητας ταύτας. 
ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

' Ι ω ά ν ν ο υ Γ. Ξ α ν θ ο ύ , 'Ιστορία τής Γευγελής και εθνική 

δράσις των κατοίκων αυτής καί των πέριξ χωρίων. Θεσσαλονίκη 1954. 

8ον, σ . 150. 

Ό φιλόπατρις συγγραφεύς, συνταξιούχος δημοδιδάσκαλος καί παλαιός 

μακεδονομάχος, βλέπων δτι ή πατρίς αυτού Γευγελή ούδαμού εν ταΐς ίστο-

ρίαις αναφέρεται ώς λαβούσα μέρος dç τους από τού 1821 εθνικούς αγώ

νας, απεφάσισε να συγγράψη τήν ίστορίαν αυτής. Το έργον φυσικά δεν ήτο 

καί πολύ εΰκολον προκειμένου περί των παλαιοτέρων αιώνων, διότι ή ιστο

ρική ύλη δια τάς μικρός πόλεις είναι πενιχρά καί δυσεύρετος, εστερεΐτο δ' 

ó συγγραφεύς καί τής απαιτουμένης επιστημονικής προπαιδείας. Δια τους 

νεωτέρους δμως χρόνους, καθ' ους ó συγγραφεύς εδρασεν εν τη πατρίδι του 

ώς δημοδιδάσκαλος άμα καί μακεδονομάχος, το πράγμα ήτο εύκολώτερον, 

διότι δ ίδιος Ιγνώρισε πράγματα καί πρόσωπα καί γεγονότα. 

Πρώτον μας δίδει αξιόλογους πληροφορίας δια τήν Γευγελήν καί τήν 

περιοχήν της από απόψεως γεωγραφικής, οικονομικής και εθνολογικής κατά 
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