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ναγωγειο)· ήδη άπό τό 1890 τό σχολείο αύτό λειτουργούσε μέ δέκα μόνο μαθητές. 
’Απροθυμία προσελεύσεως μαθητών, κακή οικονομική κατάσταση των οργανώσεων 
που τό στήριζαν, αλλά καί τήν μετατόπιση τοϋ ένδιαφέροντος των άλβανιστών τών 
οργανώσεων Bashkimi καί Agimi στήν Βόρεια ’Αλβανία καί κυρίως στήν Σκόδρα ήσαν 
οί αιτίες αναστολής τής λειτουργίας τους.

Στό τέταρτο κεφάλαιο ή κ. Ά.Ί. άσχολεϊται μέ τήν λειτουργία καί τήν εθνική πο
λιτική τοϋ Μπαγκείου Γυμνασίου, τόν κανονισμό τών κοινών καθιδρυμάτων τής Κο- 
ριτσάς (1875), τό Αάσσο, τά όποια μαζί μέ τό ελληνικό κράτος προώθησαν σέ σημα
ντικό βαθμό τήν παιδεία τής πόλεως καί τής περιοχής της. Έτσι, στά σχολεία τής βο- 
ρειοηπειρωτικής πόλεως δίδαξαν Ικανοί διδάσκαλοι, κλήθηκαν αξιόλογοι Ιατροί καί 
ιερείς, έστάλησαν πολύ καλά βιβλία, ιδρύθηκαν νέα σχολεία, δόθηκαν υποτροφίες 
καί όλα αυτά όχι μόνον μέ τήν συμβολή τών εντοπίων καί ξενιτεμένων Κοριτσαίων, 
αλλά καί χάρη στό ενδιαφέρον καί τήν οικονομική στήριξη τοϋ ελληνικού κράτους, 
τού Συλλόγου πρός διάδοσιν τών ελληνικών γραμμάτων, τής Μπαγκείου Επιτροπής. 
Ή συγγρ. μάς πληροφορεί εδώ καί γιά τά διδασκόμενα μαθήματα καί επισημαίνει 
παραλλήλως ότι ή στόχευση τών σχολείων τής Κοριτσάς ήταν ή παροχή παιδείας, 
θρησκευτικής καί πατριωτικής, σέ συνδυασμό μέ τήν ενίσχυση τής διδασκαλίας τής 
ελληνικής γλώσσας (αρχαίας καί όμιλουμένης) καί τήν αφοσίωση τών πιστών στό 
Οικουμενικό Πατριαρχείο· στό ίδιο αύτό κεφάλαιο εξετάζονται τά σχολικά εγχειρί
δια, ή αύξηση τοϋ κρατικού ένδιαφέροντος (μετά τό 1901), ή αποτελεσματική παρου
σία τοϋ προξένου τού Μοναστηριού Κιουζέ Πεζά κ.ά.

Τό βιβλίο κλείνει μέ τά συμπεράσματα καί τήν έκδοση εγγράφων στό Παράρτημα· 
πίνακες μισθοδοσίας διδασκάλων καί καθηγητών τού ελληνικού κράτους καί τών 
συναδέλφων τους τών σχολείων τής Κοριτσάς, προκειμένου νά άναδειχθεΐ ή κρατική 
μέριμνα γι’ αύτά τά τελευταία, ώρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, έγγραφα γυμνα
σιαρχών, προξένων κλπ., πάντα βεβαίως σέ συνάφεια μέ τά σχολεία τής Κοριτσάς. Καί 
φυσικά ή ανέκδοτη καί έκδεδομένη βιβλιογραφία καί οί εικόνες.

Συμπερασματικώς, τό βιβλίο τής κ. Ά.Ί. είναι πολύ χρήσιμο, γιατί συνιστά μία 
αξιόλογη συμβολή στήν ιστορία τής ’Ηπείρου, αφού παρέχει μία πολύ σαφή εικόνα 
τής άκμής τής Κοριτσάς κατά τήν περίοδο 1850-1912. Τά κληροδοτήματα τών Κορι- 
τσαίων, οί δωρεές τών άποδήμων, ή εκπαίδευση, ή καλλιέργεια τής έλληνικής γλώσ
σας καί τών ελληνικών γραμμάτων κατ’ αυτήν τήν κρίσιμη περίοδο τών εθνικών διεκ
δικήσεων καί τής έμφανίσεως τοϋ άλβανισμοΰ προβάλλονται στό βιβλίο τής κ. Ά.Ί. 
Δέν λείπει, ωστόσο, καί ή μελέτη τής οικονομίας, τών προσώπων καί τών φορέων πού 
συνέβαλαν στήν πρόοδο τής Κοριτσάς. Γι’ αύτό καί ευχόμαστε νά έχουμε συντόμως 
παρόμοιες εργασίες αφιερωμένες στά άλλα κέντρα τής Βορείου ’Ηπείρου: τό Αργυ
ρόκαστρο, τούς Αγίους Σαράντα, τήν Χειμάρα, τό Δέλβινο.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Μ. G. Varvounis, La vie quotidienne et les comportements religieux traditionnels dans la 
Thrace du 14e siècle. Le témoignage de la Chronique d’Éphrem d’Énos, έκδ. Association 
Culturelle de Komotini - Centre des Études Thraciennes, Komotini 1998, Supplement 
Thrakiki Epetirida, no 3, pp. 116.

Ό κ. Μ. Βαρβούνης άσχολεϊται άπό ετών μέ θέματα λαογραφίας τού θρακικοΰ 
χώρου· ή θέση του ώς έπίκ. καθηγητοϋ στό Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης τού
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δίδει άλλωστε χήν δυνατότητα νά βρίσκεται σέ καθημερινή επαφή μέ τήν θρακική 
λαογραφία, τά κοινωνικά δρώμενα, τόν πολιτισμό της. Προσφάτως κυκλοφορήθηκε 
τό παραπάνω βιβλίο του, τό όποιο στηρίζεται στό Χρονικό του Έφραίμ Αίνου (14ος 
αί.) καί άπό τό όποιο αντλεί θέματα πού σχετίζονται μέ τήν καθημερινή ζωή καί τήν 
θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων τής Θράκης κατά τόν 14ο αιώνα. Φυσικά ό 
συγγρ. εξετάζει τά παραπάνω μέ τήν προοπτική των ίδιων λαϊκών εκδηλώσεων καί 
στον Νεοελληνισμό. Μετά τόν Πρόλογό του καί τήν πληθωρική σειρά τών Abbrevia
tions (βραχυγραφιών), πού χρησιμοποίησε στό βιβλίο του, ό συγγρ. παραθέτει πληρο
φορίες γιά τόν συντάκτη τού Χρονικού Έφραίμ Αίνου, αλλά καί τούς ερευνητές πού 
άσχολήθηκαν, κατά καιρούς, μέ αυτόν. Τά θέματα πού απασχολούν τόν κ. Μ.Β. άνα- 
φέρονται στήν κρίσιμη εκείνη, γιά τήν τύχη τού Βυζαντίου, εποχή· ώς είναι γνωστό 
πρόκειται γιά τήν ταραγμένη περίοδο πού ενώ τό Βυζάντιο άργοπεθαίνει, ώστόσο ή 
κοινωνία του άναδεικνύει έντονα τά νεοελληνικά χαρακτηριστικά της. Καί βεβαίως τό 
Χρονικό τού Έφραίμ σέ ό,τι άφορά στήν λαογραφία καί τίς σύγχρονες μέ τήν εποχή 
του κοινωνικές συμπεριφορές αυτές άντανακλούν κυρίως τήν Θράκη.

Ή πρώτη ενότητα τού βιβλίου τού κ. Μ.Β. τιτλοφορείται Κοινωνικά Προβλήματα 
(Problèmes de Statut Social)· εδώ ό συγγρ. μελετά τόν τύπο τής πατρικής κληρονομιάς, 
τήν ζωή τών αμπελουργών, τόν τύπο τού κυνηγίου, τήν αντίληψη γιά τήν πολεμική τέ
χνη· οί δραματικές έσχατολογικές ομιλίες πού άναφέρονται στήν μυθολογία καί τήν 
’ιδεολογία τής κοινωίας τού Μου αί., ή θέση τών μοναχών, ή χρήση παροιμιακών εκ
φράσεων, ό τύπος άποδόσεως τών τοπωνυμίων, ή θέση τής γυναικός, ή συνοχή τής 
οικογένειας, ή αλληλεγγύη τών αδελφών είναι μερικά άκόμη άπό τά θέματα πού 
άντλεΐ ό κ. Μ.Β. άπό τό Χρονικό τού Έφραίμ. Πλούσιο σέ πληροφορίες τό υπόψη 
Χρονικό δίδει στόν συγγραφέα τήν ευκαιρία νά εντοπίσει καί άλλα ζητήματα τής βυ
ζαντινής κοινωνίας πού περνούν μέσα σ’ αυτό όπως: ή εκτίμηση (ενίοτε καί περιπαι
κτική) πρός τούς γέροντες, ή ομοφυλοφιλία (κατακριτέα άπό κάθε άποψη άπό τήν 
βυζαντινή κοινωνία), τά λαϊκά καί άλλα θεάματα καί παιγνίδια, ή λαϊκή ιατρική, οί 
πρακτικοί ’ιατροί, οί επιδημίες, ή θεραπεία διά τής μαγείας, διάφοροι τρόποι θερα
πείας, ή επαιτεία καί άλλα παρόμοια κοινωνικά δρώμενα εξετάζονται στήν ίδια 
ενότητα πάντοτε μέ βάση τό Χρονικό τού Έφραίμ αλλά καί σέ συνδυασμό μέ τά ανά
λογα, καί σχεδόν παρόμοια φαινόμενα πού άπαντούμε στόν Νεοελληνισμό.

Τό δεύτερο κεφάλαιο τιτλοφορείται θέματα Λαογραφίας σέ σχέση μέ τά έθιμα 
(Questions de Science du Folklore à propos des usages coutumiers). Έδώ ό συγγρ. άσχο- 
λεϊται μέ τά έθιμα τού θανάτου, τόν σεβασμό στήν τελευταία επιθυμία τού νεκρού 
αλλά καί στήν πιστή εκτέλεση τής διαθήκης του, τό πένθος τών συγγενών, τά μνη
μόσυνα, τίς παραδόσεις τού λαού μας γιά τό άγιο μανδήλιο, τίς άχειροποίητες εικό
νες, τήν ίδρυση εκκλησιών γιά συγχώρεση αμαρτιών, τήν παρουσία καί τήν βοήθεια 
τής Θεοτόκου στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, τήν λατρεία τών στρατιωτικών αγίων. 
Άλλα θέματα πού εμφανίζονται στό Χρονικό καί έπισημαίνονται άπό τόν συγγρ. 
είναι ή παρέμβαση τής Θείας Πρόνοιας στά ανθρώπινα έργα, ή βοήθεια τών εικόνων 
πρός τούς πιστούς, αλλά καί ή υποχρέωσή τους νά έπενδύουν τίς θαυματουργές 
εικόνες μέ χρυσάφι καί άσήμι. Δέν λείπουν άπό τό Χρονικό τού Έφραίμ ή λατρεία 
τών λειψάνων, ή άξια τής παρθενίας, ή πίστη στήν θεία δίκη, αλλά καί στά θαύματα, 
στις προφητείες καί τά όνειρα- ό συγγρ. συζητεΐ έδώ καί τό πρόβλημα τής μαντικής, 
τής αστρολογίας καί τής νεκρομαντείας, καθώς καί τά μέσα άσκήσεώς της στήν βυ
ζαντινή κοινωνία· πάντοτε βεβαίως μέ τήν συνεξέτασή τους μέ τίς αντίστοιχες εκδη
λώσεις τού νεοελληνικού κόσμου.
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Τό τρίτο κεφάλαιο είναι άφιερωμένο στους Λόγους (Discours)· εδώ ό κ. Μ.Β. 
άσχολεΐται μέ τίς παροιμίες πού ένετόπισε στό Χρονικό τοϋ Έφραίμ· έτσι συζητει 
τήν ρητορική πρακτική τής άρχαιότητος, αυτή των πατέρων τής Εκκλησίας, τούς 
βυζαντινούς ρήτορες-συγγραφεις (Συνέσιο Κυρηνείας, Μιχαήλ Γλυκά, Ευθύμιο Μα- 
λάκη, Μιχαήλ Ψελλό, Ευστάθιο Θεσσαλονίκης, Μιχαήλ Χωνιάτη). Ό συγγρ. χωρίζει 
τό κεφάλαιο σέ δύο ενότητες· ή πρώτη άφορά στίς παροιμίες πού ό Έφραίμ άντλεΐ 
άπό τούς κλασικούς συγγραφείς- ή δεύτερη άφορά στίς λαϊκές παροιμίες. Ό κ. Μ.Β. 
επιχειρεί έπιτυχώς νά εντοπίσει τήν αρχική προέλευση μιας έκάστης παροιμίας, είτε 
αυτή άναφέρεται στους κλασικούς, μετακλασικούς καί βυζαντινούς συγγραφείς, είτε 
στόν λαό. Στό ίδιο πνεύμα κινείται προκειμένου νά διακρίνει τίς αναφορές τοϋ 
Έφραίμ στίς λαϊκές παραδόσεις τοϋ Βυζαντίου, όπως γιά παράδειγμα πώς φανερώνο
νται οί δράκοντες, τά τέρατα, οί κρυμμένοι θησαυροί πού εύρίσκονται μέ τήν παρέμ
βαση των άγιων, τήν προέλευση τών θείων δώρων άπό τόν ουρανό- εξετάζει, ακόμη, 
τήν σημασία τοϋ δικέφαλου άετοϋ ώς συμβόλου εξουσίας αλλά καί ώς σημείου τής 
θείας βουλήσεως, τήν τιμωρία τών άπιστων έχθρών καί άλλα παρόμοια θέματα πού 
άπαντώνται στά άγιογραφικά κείμενα.

Τελικώς μέ τό βιβλίο αυτό τοϋ κ. Μ.Β. έχουμε άκόμη ένα χρήσιμο όργανο εργα
σίας γιά τήν μελέτη τής βυζαντινής κοινωνίας τοϋ Μου αί., πού παραλλήλως συνιστά 
καί πολύ χρήσιμη πηγή γιά τήν ιστορία τΰς βυζαντινής Θράκης· γιά τόν άπλό λόγο ότι 
τό Χρονικό τοϋ Έφραίμ Αίνου άπηχεί πλήθος λαϊκών άντιλήψεων τοΰ θρακικοΰ 
χώρου τής υπόψη περιόδου. Καί έχει σημασία τό γεγονός ότι άνάλογες άντιλήψεις, 
ήθη, έθιμα, συμπεριφορές, θρησκευτική ζωή συνεχίζονται άπαράλλακτα στόν εύρύ 
νεοελληνικό χώρο άποδεικνύοντας τήν άναμφισβήτητη άδιάκοπη πορεία τοϋ Γένους 
άπό τήν άρχαιότητα ώς τίς ήμέρες μας. Ό κ. Μ.Β. έδειξε αύτή τήν συνέχεια μέσω τής 
επιστήμης του, τής Λαογραφίας δηλαδή, όπως παλαιότερα ό Φιλιππουπολίτης Ια
τρός ’Αναστάσιος Γεωργιάδης-Λευκίας μέ τό βιβλίο του 'Ανατροπή τών δοξασάντων, 
γραψάντων καί τύποις κοινωοάντων δη ονδείς τών νϋν τήν Ελλάδα οίκυύντων άπό- 
γονυς τών αρχαίων Ελλήνων έστίν, ’Αθήνα 1843' τό βιβλίο είναι γραμμένο στήν άρ- 
χαία καί στήν λατινική. Θυμίζουμε ότι ό Άν. Γεωργιάδης-Λευκίας άπήντησε μέ τό βι
βλίο του αύτό στόν κατήγορο τοΰ Γένους Fallmerayer πού είχε αμφισβητήσει αυτή τήν 
συνέχεια τοϋ Έλληνισμοϋ. Γι’ αύτό καί τό βιβλίο τοϋ κ. Μ.Β. έχει τήν άξια του καί τήν 
σημασία του, έφ’ όσον μέσω τοΰ Χρονικοΰ τοΰ Έφραίμ Αίνου δείχνει τήν πορεία τοΰ 
Γένους στήν Θράκη στό ένωτικό τρίσημο σχήμα Άρχαιότης - Βυζάντιο - Νέος Ελλη
νισμός.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Αθανάσιος Καραθανάσης, Ο κόλπος του Ορφανού και η περιοχή του - Ορφάνι, 
Οφρύνιο, Γαληψός, Κάρυανη, Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 156.

Μια συνοπτική και προσεκτική μελέτη της τοπικής ιστορίας της περιοχής του 
σημερινού δήμου Ορφανού του νομού Καβάλας από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη 
εποχή επιχειρεί ο καθηγητής της Ιστορίας του Ελληνισμού στη Θεολογική Σχολή του 
Α.Π.Θ. κ. Αθανάσιος Καραθανάσης με το βιβλίο του, που τιτλοφορείται «Ο κόλπος 
του Ορφανού και η περιοχή του - Ορφάνι, Οφρύνιο, Γαληψός, Κάρυανη».

Η εξιστόρηση ξεκινά με την εγκατάσταση θρακικών φύλων στην περιοχή και κυ
ρίως των Ηδωνών που τελικά επικράτησαν στον χώρο κατά τον 5ο αι. π.Χ. συγκροτώ-
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