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καταλογογράφο καί τών υπολοίπων βιβλιοθηκών μεταξύ τών έτών 1565-1575, άνα- 
φέρεται στήν βιβλιοθήκη τού Πατριάρχου καί έγινε γιά νά διευκολύνει τόν κύκλο τών 
συνεργατών του. νΑξιον σημειώσεως είναι δτι Πατριάρχες στήν δεκαετία αυτήν ήσαν 
δύο έξέχοντες λόγιοι: ό Μητροφάνης (Ίαν. 1565-Μάιος 1572) καί ό 'Ιερεμίας Β' 
(1572 καί έπειτα). Στήν συνέχεια παρουσιάζονται τά χειρόγραφα τής Βιβλιοθήκης τής 
R. Domini Patriarchae, πολλά άπό τά όποια μέ φροντίδα τού Πατριάρχου Μητροφά- 
νους μεταφέρθηκαν άπό τόν ίδιο στήν Μονή τής Αγίας Τριάδος στήν Χάλκη· τά χει
ρόγραφα τής Χάλκης έξετάζει ό συγγρ. σέ είδικό κεφάλαιο άνασυγκροτώντας, τοιου
τοτρόπως, τήν βιβλιοθήκη τού Πατριάρχου πού σχεδόν σώζεται άκέραιη καί σήμερα 
στήν μονή, τής όποιας, σημειωτέον, ό Μητροφάνης ύπήρξε καί ηγούμενος καί έκ τού 
λόγου αυτού τά μετέφερε στήν μάνδρα τής μετάνοιας του.

Τό έβδομο κεφάλαιο είναι άφιερωμένο στήν Βιβλιοθήκη «Κυροϋ ’Αντωνίου τού 
Καντακουζηνοϋ», τού όποιου έξετάζει τά βιογραφικά, τά είκοσι έννέα χειρόγραφα 
καί τά δέκα πέντε έντυπα παραθέτοντας καί τά άναγκαΐα στοιχεία γιά τήν ταύτιση τών 
κειμένων. Τό όγδοο κεφάλαιο άναφέρεται στήν βιβλιοθήκη τού «Κυροϋ Μανουήλ 
τού Ευγενικού», τής γενιάς τών Ευγενικών κατά πάσα πιθανότητα έκ τού πλήθους τών 
χειρογράφων πού άναφέρονται στήν σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας πού έντοπίζονται 
στήν βιβλιοθήκη αυτή. Στό έπόμενο κεφάλαιο ό συγγρ. άσχολεΐται μέ τά προβλήματα 
πού άναφέρονται στήν βιβλιοθήκη «Κυροϋ Μιχαήλ τού Καντακουζηνοϋ», βιογρα
φικά τού συλλογέως, τά πενήντα έπτά χειρόγραφα μέ τά συναφή προβλήματά τους 
(έκποίησή τους καί άγορά τους άπό Γερμανούς έξ αυτοψίας έξέτασή τους κ.λπ.).

Στό Παράρτημα ό κ. Γ. Παπάζογλου έκδίδει in extenso τούς Καταλόγους χειρο
γράφων τών ιδιωτικών βιβλιοθηκών τής Κωνσταντινουπόλεως: ήτοι τών παπά Κων
σταντίνου τού Βαρήνου, Μαρμαρέτου, Ίωάννου Σούτζου, γραμματικού, Μανουήλ 
Ευγενικού, ’Αντωνίου καί Μιχαήλ Καντακουζηνοϋ, Ραιδεστοΰ, Οικουμενικού Πα
τριάρχου. ’Ακολουθεί ευρετήριο τών χειρογράφων πού βρίσκονται στήν Ελλάδα καί 
στό έξωτερικό.

Αύτό είναι έν όλίγοις τό πολύτιμο βιβλίο τού καθηγητοΰ κ. Γ. Κ. Παπάζογλου, τό 
όποιο, έκτος άπό τό καθαρώς έπιστημονικό-τεχνολογικό του μέρος, άναδεικνύει τήν 
πνευματική κίνηση καί ζωή στήν Βασιλεύουσα ένα αίώνα περίπου μετά τήν "Αλωση. 
Ή κίνηση αυτή δεικνύει τήν πληθωρική παρουσία λογίων, άρχόντων στήν Κωνσταντι
νούπολη, οί όποιοι κατείχαν χειρόγραφα πού διασώθηκαν καί πού φυλάσσονταν σέ 
διάφορες Ιδιωτικές βιβλιοθήκες καί πού τελικώς άποτέλεσαν τό άντικείμενο τών 
πολλαπλών ένδιαφερόντων γνωστών συλλογέων χειρογράφων. Τά χειρόγραφα, οί βι
βλιοθήκες, οί λόγιοι τής Βασιλεύουσας ξαναζούν στό βιβλίο τού Γ. Παπάζογλου άλλά 
μαζί καί οί χαμένοι (;) γιά τόν Ελληνισμό πνευματικοί θησαυροί του.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Χρήστου Έξάρχου, Ή Φούρκα τής Ήπειρον (Ιστορία - Λαογραφία), Θεσσαλο
νίκη 1987, σελ. 580 [Βραβείο ’Ακαδημίας ’Αθηνών],

Ή παλαιά γενεά τών διδασκάλων προσέφερε πολλά στόν λαό μας καί έμεϊς οί 
νεότεροι τούς όφείλουμε πολλά, γιατί είναι αυτοί πού μάς έδίδαξαν τά πρώτα γράμ
ματα καί διέπλασαν τόν χαρακτήρα μας —ποιός άρα γε δέν θυμάται μέ άγάπη τόν
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πρώτο δάσκαλό του;— υστέρα, γιατί, καί έδώ είναι τό θέμα μας, πολλοί άπό αίιτούς, 
πέρα άπό τήν διδακτική τους ένασχόληση, άσχολήθηκαν μέ τήν έρευνα καί κατα
γραφή τής τοπικής Ιστορίας διασώζοντας, έτσι, πλούσιο καί πολύτιμο υλικό, πολύ 
χρήσιμο γιά τήν έθνική μας αυτογνωσία, τό όποιο σέ καιρούς, μάλιστα Ιδιαίτερα χα
λεπούς, σάν τούς σημερινούς, καθίσταται πολλαπλά χρήσιμο. Τέτοια είναι καί ή πε
ρίπτωση τού κ. Χρήστου Έξάρχου πού συνέγραψε τό όγκώδες αυτό έργο, ταμείον 
πληροφοριών γιά τό χωριό του, άλλά καί όργανο έργασίας γιά τόν ένδιαφερόμενο καί 
τόν έρευνητή πού άναζητεΐ παραπέρα συνδέσεις καί συνάφειες μέ παρόμοια φαινό
μενα καί σέ άλλες περιοχές τού νεοελληνικού μας βίου. Τό έργο αύτό τού κ. Έξάρχου 
είναι έργο ζωής, πού ξεχωρίζει γιά τόν έρευνητικό του χαρακτήρα, άλλά καί γιά τήν 
συναισθηματική-λογοτεχνική, θά έλεγε κανείς, φόρτιση πού διαπερνά κάθε του σε
λίδα. Ό συγγρ. χωρίζει τό έργο του σέ δύο μέρη: 'Ιστορία καί Λαογραφία. Τό πρώτο, 
ή 'Ιστορία, διαρθρώνεται σέ έπτά κεφάλαια (σσ. 35-260) καί τό δεύτερο, ή Λαογρα
φία, σέ δώδεκα (σσ. 263-565). Πρώτιστη άρετή τού έργου ή χρησιμοποίηση άρχεια- 
κού ύλικού καί ή επιτόπια συνεπής έρευνα του συγγραφέα του. Ό κ. Έξάρχου έρεύ- 
νησε τά άρχεΐα τών έκκλησιών τής Φούρκας, τής Μονής τής Κοίμησης τής Θεοτόκου, 
καί, άκόμη, τά μαθητολόγια τών σχολείων της, τά άρχεΐα τών σωματείων καί τών 
συλλόγων της καί άναδίφησε παλαιό έγγραφα (διαθήκες, τίτλους ιδιοκτησίας, συμ
φωνητικά, φορολογικούς καταλόγους)· δέν παρέλειψε, καί αύτό φρονώ ότι είναι πο
λύ βασικό σέ μιάν τέτοιου είδους μελέτη, νά άντλήσει πληροφορίες άπό τήν πλούσια 
προφορική παράδοση τής Φούρκας διά στόματος διαφόρων γερόντων Φουρκιωτών. 
Φυσικά χρησιμοποίησε καί τήν σχετική έκδεδομένη βιβλιογραφία.

’Αρχικά, καί ώς ένα είδος εισαγωγής, ό κ. Έξάρχου παραθέτει ένα πλήθος στοι
χείων πού βοηθούν τόν άναγνώστη νά γνωρίσει τήν Φούρκα καί τήν περιοχή της μέσα 
στήν 'ιστορική της διάσταση: χωριό στά Β.Α. τού νομού Ίωαννίνων πού συνορεύει μέ 
τήν Δ. Μακεδονία, χτισμένο στόν Σμόλικα καί σέ υψόμετρο 1.500 μέτρων, θεωρού
μενο, μάλιστα, ώς τό ψηλότερο κατοικημένο χωριό τής Ελλάδας καί τών Βαλκανίων, 
ύπαγόμενο, έκκλησιαστικά, στήν παλαίφατη μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγω- 
νιανής καί Κόνιτσας καί μέ, μάλλον, μειούμενο όλοένα πληθυσμό: 1.800 κάτοικοι τόν 
18ο αί., 93 τό 1971, 69 τό 1981.

Στό κεφάλαιο γιά τήν 'ίδρυση καί όνομασία τού χωριού ό κ. Έξάρχου μάς πλη
ροφορεί γιά τήν πολύ πιθανή 'ίδρυσή του στά χρόνια τής Ρωμαιοκρατίας καί στήν 
άνθηση πού γνώρισε έπί Τουρκοκρατίας (περίοδο δηλ. πού βοηθούσε τήν ανάπτυξη 
τέτοιων όρεινών κεφαλοχωρίων, άφοΰ οί Ρωμιοί κατέφευγαν σέ όρεινούς όγκους γιά 
νά άποφύγουν τόν Τούρκο δυνάστη), άνθηση όφειλόμενη έν πολλοΐς στόν κοινοτισμό 
καί στήν έργατικότητα τών κατοίκων της. Ό συγγρ. έξετάζει, άκόμη, τήν συμμετοχή 
τών Φουρκιωτών στόν άγώνα τής εθνικής άνεξαρτησίας, τά δεινά τής περιοχής άπό 
τήν ληστοκρατία καί τούς συνεχείς, ώς τήν άπελευθέρωση τής ’Ηπείρου άγώνες τών 
Φουρκιωτών, τονίζει μέ ιδιαίτερη έξαρση τήν συμμετοχή πολλών κατοίκων του στόν 
Μακεδονικό ’Αγώνα, στόν Λ' Μεγάλο Πόλεμο καί στήν Μικρασιατική Εκστρατεία. 
Ό κ. Έξάρχου υπενθυμίζει δτι κατά τόν πόλεμο τού ’40, ή περιοχή υπήρξε άπό τά 
θεαματικότερα καί σκληρότερα θέατρα τού πολέμου αύτοΰ καί όπου μάλιστα δια- 
κρίθηκαν πολλές γυναίκες τής Φούρκας στήν μεταφορά τών πολεμοφοδίων —είναι οί 
γνωστές γυναίκες τής Πίνδου. Ό κ. Έξάρχου, πού έβίωσε όλα αύτά τά γεγονότα τής 
τραγικής δεκαετίας τού ’40, παρέχει μία σειρά πληροφοριών άναφερομένων στήν 
Φούρκα καί στήν σύνδεσή της μέ τήν Έθνική ’Αντίσταση, τόν έμφύλιο σπαραγμό, 
θύμα τού όποιου υπήρξε καί ή Φούρκα, γιά νά περάσει, κατόπιν, στήν άνοικοδόμησή
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της τό 1950, άλλά καί την μείωση τού πληθυσμού Ινακα τής άρξάμενης άστυφιλίας. 
’Ακολουθεί, στην συνέχεια, τό κεφάλαιο Θρησκευτική ζωή, όπου ό συγγρ. άναφέ- 
ρεται στην Ιστορία τής έκκλησίας τού άγιου Νικολάου, προστάτη τού χωριού, στά 
έξωκκλήσια ("Αγιος ’Αθανάσιος), στά παλαιά έκκλησιαστικά βιβλία τους μέ την γρα
φική υλη, άλλά καί ένδιαφέρουσες ένθυμήσεις της, στην Μονή τής Κοίμησης τής 
Θεοτόκου (12ος μ.Χ., άνακαίνιση 18ος αί.), στόν θρύλο τού Κοσμά τού Αίτωλοΰ. Τό 
έπόμενο κεφάλαιο είναι άφιερωμένο ατούς λογίους, έπιστήμονες, έπιχειρηματίες καί 
γενικά στήν έκπαιδευτική ζωή τής Φούρκας, στά διδασκόμενα μαθήματα, στις με
θόδους διδασκαλίας, στήν γραφική ύλη, στούς οικονομικούς πόρους, στίς βιβλιο
θήκες, στά σχολικά κτίρια, στούς εύεργέτες, στό διδακτικό προσωπικό. ’Ενδιαφέ
ροντα είναι καί τά στοιχεία γιά τούς λογίους άπό τό β' μισό τού 19ου αί. (διδά
σκαλοι, καθηγητές, νομικοί, δημ. ύπάλληλοι, γιατροί, δικηγόροι, άρχιτέκτονες, δημο
σιογράφοι). Τό τέταρτο κεφάλαιο κάμει λόγο γιά τά Κοινωφελή ίργα, τους ευεργέτες, 
τούς δωρητές, μερικοί άπό αυτούς μάλιστα ήσαν ξενιτεμένοι, άλλά χρηματοδότησαν 
κατασκευή γεφυριών, καμπαναριών, δρόμων, μύλων, έπιγραφών, κρηνών. Ή δημο- 
γραφική εικόνα τής Φούρκας δίδει τήν ευκαιρία στόν συγγρ. νά όμιλήσει γιά τούς 
μόνιμους κατοίκους, τούς μετοικήσαντες σέ διάφορους νομούς τής χώρας, άλλά, 
παράλληλα, καί νά έρευνήσει τίς άποδημίες τών Φουρκιωτών πρός τήν Ρουμανία, τήν 
Σερβία, τήν ’Αλεξάνδρεια τής Αίγύπτου κατά τόν 18ο καί 19ο αί., καί, άργότερα, πρός 
άλλες χώρες τής Ευρώπης καί τήν ’Αμερική. ’Εδώ ό κ. Έξάρχου έχει τήν ευκαιρία νά 
παραθέσει όνόματα άποδήμων, άλλά καί φουρκιώτικα έθιμα καί τραγούδια τής ξε
νιτιάς. Στό έκτο κεφάλαιο έξετάζονται τά σωματεία, οι σύλλογοι, οι υλοτομικοί συ
νεταιρισμοί μέ πρώτη τήν Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότητα «Ή Φούρκα» (έτος ίδρυ
σης 1905), πού πολύ βοήθησαν τήν έθνική καί οικονομική άνάπτυξη τού χωριού. Γιά 
τήν οικονομική ιστορία τής Φούρκας σημαντικές είναι οί πληροφορίες πού παρέ
χονται στό έβδομο κεφάλαιο γιά τά σύνορα τού χωριού καί τούς δικαστικούς άγώνες 
του μέ τά γειτονικά χωριά.

Τό δεύτερο μέρος τού βιβλίου είναι άφιερωμένο στήν Λαογραφία. Στό πρώτο 
κεφάλαιο ό συγγρ. άσχολεΐται μέ τίς έκδηλώσεις τής λαϊκής ζωής: άπό τήν έγκυ- 
μοσύνη τής γυναίκας ως τόν θάνατο τού άνθρώπου. Περιγράφονται προλήψεις γιά τήν 
έγκυο, τόν τοκετό, τήν λεχυία, τήν άκληρία, τά νανουρίσματα, τήν βάπτιση, τά όνό
ματα καί τά υποκοριστικά, τήν προξενιά, τά άρραβωνιάσματα, τόν γάμο. Ό λαογρά- 
φος καί ό κοινωνιολόγος έχει, πράγματι, πολλά νά ωφεληθεί άπό τά πρωτότυπα 
νανουρίσματα (έλληνικά καί έλληνοβλάχικα) πού έκδίδει ό κ. Έξάρχου (σσ. 265- 
281)· φυσικά τό ίδιο ισχύει καί γιά τόν γλωσσολόγο, γιατί τά όνόματα καί τά υπο
κοριστικά τών κατοίκων τής Φούρκας είναι πολύτιμα γιά τήν δουλειά του. Περι- 
γράφονται, έπίσης, έδώ τά γαμήλια έθιμα καί τά καθέκαστα τού γάμου πού διαρκεί 
μία όλόκληρη έβδομάδα. Δέν λείπει καί ή περιγραφή τών δρωμένων στίς ιδιαίτερες 
περιπτώσεις τής άπαγωγής, τού άρραβώνα, τού γάμου χήρων, οί σχετικές προλήψεις 
καί οί παροιμίες γιά τόν γάμο. Τήν ίδια μεθοδολογία στήν παράθεση τού υλικού του 
άκολουθεί ό συγγρ. καί στά έθιμα τής Φούρκας τά σχετιζόμενα μέ τόν θάνατο καί τήν 
ταφή, τά μνημόσυνα καί τά τρισάγια, τά σαρανταλείτουργα, τά εύχέλαια, τίς έλεημο- 
σύνες γιά τόν νεκρό, τήν έκταφή του, τήν διάρκεια τού πένθους κ.λπ. Στό δεύτερο 
κεφάλαιο ό κ. Έξάρχου καταγράφει τά ήθη καί τά έθιμα, τήν διάρκεια τού πένθους 
κ.ά. Στό δεύτερο έπίσης κεφάλαιο ό κ. Έξάρχου καταγράφει τά ήθη καί τά έθιμα 
όλων τών μηνών τού έτους καί κατά περιπτώσεις. Πρόκειται γιά μιάν πολύτιμη κατα
γραφή έθίμων πού έσβησαν στήν δίνη τών νέων καιρών καί τά όποια ό συγγρ. έχει
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κατατάξει κατά μήνα, μέ τίς προλήψεις, τά τραγούδια τού μηνάς, τά λαογραφικά δρώ
μενα, τίς προλήψεις καί τίς δεισιδαιμονίες, τά προγνωστικά, τούς χορούς καί τά τρα
γούδια, τίς παροιμίες, τούς άγιους καί τήν συναφή λατρεία. Στό τρίτο κεφάλαιο ό κ. 
Έξάρχου άσχολείται μέ τήν άρχιτεκτονική τής Φούρκας άρχίζοντας άπό τά συμφω
νητικά πού υπέγραφαν ό Ιδιοκτήτης καί ό πρωτομάστορας, γιά νά περάσει κατόπιν 
στά έργαλεΐα καί τά σύνεργα τών μαστόρων, τήν τεχνική τους, άλλά καί τίς προλήψεις 
καί τίς δεισιδαιμονίες τους συνδεόμενες μέ τήν κατασκευή τών σπιτιών. Είναι γνω
στοί οί ξενιτεμένοι Ήπειρώτες μαστόροι, πού έκτισαν μέ τήν άπαράμιλλη τέχνη τους 
ένα μεγάλο μέρος πόλεων καί χωριών τής Κεντρικής καί Βόρειας, κυρίως, Ελλάδας 
καί ό κ. Έξάρχου μάς δίδει έναν κατάλογο ξενιτεμένων μαστόρων, έργατών καί μα
στόρων άπό τήν Φούρκα πού δούλεψαν στήν Κπολη, στήν Β. "Ηπειρο, στό "Αγιον 
Όρος, στήν Καβάλα, στήν Πρέβεζα, στά όχυρωματικά έργα τών συνόρων τού 1938-40. 
Χαρακτηριστικά σημεία τού κεφαλαίου είναι ένα συμφωνητικό πού παραθέτει ό 
συγγρ. άναφερόμενο σέ κτίσιμο σπιτιού, άλλά καί ό κατάλογος τών παλαιών σπιτιών 
καί οίκογενειών τής Φούρκας μέ διαίρεση κατά συνοικίες (μαχαλάδες) έτσι πού ό 
άναγνώστης νά μπορεί νά άναστηλώσει ψηφί-ψηφί δλο τό χωριό.

Τό έπόμενο κεφάλαιο αυτού τού δευτέρου μέρους τού βιβλίου είναι άφιερωμένο 
στά γεωργικά έθιμα: στίς καλλιέργειες, στό βοτάνισμα, στό θέρισμα, στά προγνωστικά 
τού καιρού καί στήν άλληλεγγύη τών Φουρκιωτών, στίς άγροτικές τους έργασίες, 
στούς τρόπους πρόκλησης βροχής (άρχαία περπερούνα), στίς λιτανείες, άλλά καί στίς 
διανομές τών κοινοτικών έκτάσεων (τό έτος 1928). Μέ τό κεφάλαιο αυτό συνδέεται 
καί τό έπόμενο γιά τά κτηνοτροφικά ίθιμα τών Δωδωναίων Βλάχων καί τών βορειοη
πειρωτών Άρβανιτοβλάχων σκηνιτών κτηνοτροφών, τόν χρόνο τών μετακινήσεών 
τους, τόν μισθό τών τσομπαναραίων, τήν κατασκευή τών κονακιών, τήν έπίπλωσή 
τους, τόν γραφικό τρόπο πού έστηναν τό σχολείο τους, τά μαθήματά τους- στό ίδιο 
κεφάλαιο ό κ. Έξάρχου όμιλεΐ γιά τούς παλαιούς τσελιγκάδες, τά καλύβια τους, τίς 
φορεσιές τους, τά έθιμά τους, άλλά καί γιά τά ζώα τους, τά προϊόντα τους, τίς προ
λήψεις τους γιά τά ζώα. Ή οίκοτεχνία-βιοτεχνία (λαϊκή τέχνη δηλ.) είναι τό θέμα τού 
έκτου κεφαλαίου τού βιβλίου· έδώ ό κ. Έξάρχου άσχολείται μέ τά άφορώντα τήν δια
δικασία έπεξεργασίας μαλλιών καί βαφών· στήν συνέχεια κάμει λόγο γιά τούς περιώ
νυμους Φουρκιώτες ραφτάδες (τερζήδες) πού μιάν έποχή έφταναν τούς 150 στήν
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ρίζαν σ’ όλη τήν Ελλάδα —παραθέτει, μάλιστα, ό συγγρ. μία σειρά άπό μυστικά τής 
τέχνης τους, μέχρι καί όρισμένες έκφράσεις τής ειδικής γλώσσας τους. Στό ίδιο κε
φάλαιο ό συγγρ. άσχολείται μέ τίς φορεσιές τής Φούρκας, γυναικείες καί άνδρικές, τά 
στολίδια τής γυναικείας ένδυμασίας, άλλά καί τά χρυσαφικά καί τά άσημικά έργα τών 
Φουρκιωτών τεχνιτών.

Ή Μαγική, ή Μαντική, ή ’Αστρολογία, ή Μετεωρολογία άναφέρονται στό έβδομο 
κεφάλαιο· έδώ ό συγγρ. άσχολείται μέ τήν βασκανία καί τό ξεμάτιασμα, τά ποικίλα 
γιατροσόφια γιά σωματικά καί ψυχικά πάθη, τήν μαντική έρμηνεία πού προέρχεται 
άπό διάφορα φυσικά φαινόμενα, τήν άριθμομαντεία, τήν όνειρομαντεία, τήν άστρο- 
λογία καί τήν μετεωρολογία. Ή λαϊκή Ιατρική μέ τά γιατροσόφια της ήκμασε στούς 
περασμένους αίώνες στήν έλληνική ύπαιθρο καί φυσικό ήταν ή Φούρκα νά μήν άπο- 
τελέσει έξαίρεση —όλα τούτα τά φάρμακα, τά γιατρικά, τά θεραπευτικά, τά βότανα τά 
γνωρίζουν οί πρακτικοί γιατροί τής Φούρκας καί μέ αύτά γιάτρευαν τίς διάφορες 
άσθένειες πού παραθέτει ό κ. Έξάρχου στό όγδοο κεφάλαιο τού βιβλίου του. Στό ένα
το κεφάλαιο, μικρό συγκριτικά μέ τά άλλα, ό συγγρ. παραθέτει δύο παραμύθια τής
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Φούρκας έτσι πού τού τά διηγήθηκαν δύο γέροντες τού χωριού. Τά δέκατο, ένδέκατο 
καί δωδέκατο κεφάλαια είναι άφιερωμένα στά τοπικά παιγνίδια, στις λαϊκές παροι
μίες καί στά αΙνίγματα άντίστοιχα· πρόκειται γιά μικρά, καί άτήν περίπτωση αύτήν, 
κεφάλαια, άλλά μέ πρωτότυπο καί ένδιαφέρον υλικό. Τό βιβλίο κλείνει μέ βιογρα- 
φικό σημείωμα τού συγγρ. καί μέ παράθεση τής βιβλιογραφίας.

Γενικά έχουμε, μέ αυτό τό βιβλίο τού κ. X. Έξάρχου, μία λαμπρή καί υποδειγ
ματική Ιστορία ένός έλληνικού χωριού: μία κατάθεση υλικού συνδεδεμένη καί μέ 
άλλες έκφάνσεις τοπικές καί πολιτισμικές. Πρόκειται γιά μιάν έργασία πολύ χρήσιμη 
στόν Ιστορικό, στόν λαογράφο, στόν κοινωνιολόγο, στόν 'ιστορικό τού δικαίου, στόν 
κάθε φιλίστορα, μία μονογραφία πού γράφτηκε μέ άγάπη καί έξαιρετική έπιμέλεια, 
γι’ αύτό καί δίκαια τιμήθηκε καί βραβεύθηκε άπό τήν ’Ακαδημία τών ’Αθηνών.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αθ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Τό μοναστήρι τού Τιμίου Προδρόμου («Σκήτη Βέροιας»), Πρακτικά Διημερί
δας, Έκδοσις τής Τέρας Μητροπόλεως Βέροιας καί Ναούσης, Άρ. Σειράς 25, Βέροια 
1994, σελ. 262.

Στίς 27 καί 28 Μαρτίου 1993 ή 'Ιερά Μητρόπολις Βέροιας καί Ναούσης καί ή 
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας όργάνωσαν έπιστημονική διημερίδα άφιερω- 
μένη στό όνομαστό μοναστήρι τού Τιμίου Προδρόμου Βέροιας. Πολύ ενωρίς, συγκρι
τικά μέ άλλα συνέδρια, χάρη στήν φιλότιμη προσπάθεια τών όργανωτών του, άλλά 
καί χάρη στήν χορηγία τής Μητροπόλεως κυκλοφορήθηκαν καί τά πρακτικά. Ό μα
καριστός γέρων Βέροιας Παύλος, πού βοήθησε όσο κανείς άλλος, δέν ζοΰσε πιά μέ τό 
τέλος τής έκδόσεως, γι’ αύτό καί οί άρμόδιοι τού συνεδρίου άφιέρωσαν στήν μνήμη 
του τήν παρούσα έκδοση. Ή ζωή τού μακαριστού Παύλου ήταν μάλλον βραχεία, άλλά 
τό έργο του πλούσιο· πέθανε σέ ηλικία μόλις 64 έτών (1929-1993). Προλογικώς 
έξηγεϊται γιατί Αφιερώνεται ή έκδοση στήν μνήμη του, άκολουθεϊ τό πρόγραμμα τής 
διημερίδας, ή προσφώνηση τού κυροΰ Παύλου κατά τήν έναρκτήρια συνεδρία, ό 
χαιρετισμός τού Προέδρου τής Εφορείας τής Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης τής 
Βέροιας κ. Γ. X. Χιονίδη καί άκολουθοΰν οί δημοσιεύσεις τών εισηγήσεων.

Ό καθηγητής τού Α.Π.Θ. πρωτοπρεσβύτερος κ. Θ. Ζήσης μίλησε γιά τόν άγιο 
Γρηγόριο τόν Παλαμά πού τόν συσχετίζει μέ τόν άπόστολο Παύλο, παρακολουθεί τήν 
παρουσία του στήν Βέροια, τήν διδασκαλία του καί τίς προεκτάσεις της στήν ση
μερινή πραγματικότητα στήν σχέση Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός καί ’Ορθόδοξος Φω
τισμός. ’Ακολουθεί ή εισήγηση τού π. Πορφυρίου, Σιμωνοπετρίτου, ό όποιος Ασχο
λήθηκε μέ τούς μεγάλους γέροντες τής Σκήτης άπό τόν 14ο-17ο al.: τόν Γρηγόριο 
Παλαμά, τόν ’Αθανάσιο, τόν άγιο Διονύσιο τόν έν ’Ολύμπι»), τόν άγιο Θεωνά Θεσ
σαλονίκης, τόν Καλλίνικο ιερομόναχο καί διδάσκαλο. Ό καθηγητής τού Α.Π.Θ. Κ. Β. 
Φανουργάκης άνεζήτησε τόν χρόνο άσκήσεως τού άγιου Γρηγορίου Παλαμά στήν 
σκήτη τού Τιμίου Προδρόμου Βέροιας μέσ’ άπό τίς πηγές: κατ’ αυτόν ό Γρηγόριος ό 
Παλαμάς έμεινε στήν σκήτη πέντε χρόνια άπό τό 1326 ως τό 1331, όπότε άνεχώρησε 
γιά τόν Άθωνα.

Ό καθηγητής τού Α.Π.Θ. κ. Γ. Α. Στογιόγλου μίλησε γιά τό ένδιαφέρον τού 
επισκόπου Κομπανίας Θεοφίλου γιά τήν μονή τού Τιμίου Προδρόμου (Σκήτη) Βε-
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