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428 Βιβλιοκρισίαν

Τέλος ό καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Cluj, Mihail Dan, Cyrille et Méthode 
dans l’historiographie Tchécoslovaque des dernières années (1963 - 1966) (σελ. 
349 - 365), έκθέτει τα σχετικά μέ τούς 'Αγίους Κύριλλο καί Μεθόδιο δημοσιεύματα στή 
Τσεχοσλοβακία μεταξύ των έτών 1963 - 1966. Παράλληλα όμως αναφέρει διεξαγωγές 
αρχαιολογικών έρευνών καί συγκλήσεις έπιστημονικών συνεδρίων στήν Τσεχοσλοβακία, 
τά όποια έδωσαν μίαν ώθηση στις σχετικές μελέτες. Τέλος αξιολογεί τήν ιστορική καί 
φιλολογική δραστηριότητα των μελετών αύτών στή πατρίδα του καί ύπογραμμίζει τήν 
άνάγκη τής συνεχίσεώς των.

Μέ τήν έκδοση αύτών των δύο έπιστημονικών τόμων περί τών 'Αγίων Κυρίλλου καί 
Μεθοδίου, παρουσιάζεται μία πολύτιμη ίστορικοθεολογικοφιλολογική συμβολή στήν 
ιδιαίτερη πατρίδα τών δύο 'Ελλήνων ιεραποστόλων. Για τόν λόγο αύτό, νομίζουμε ότι 
άξίζει κάθε έπαινος στήν Ί. Μητρόπολη Θεσσαλονίκης καί στή Θεολογική Σχολή τοϋ 
Άριστοτελείου Πανεπιστημίου.

’Από τήν ’Επιτροπή τοϋ έορτασμοΰ τής ΠΟΟετηρίδος καί τής έκδόσεως τών δύο τόμων 
έκλήθησαν οί επιστήμονες να γράψουν τά άρθρα τους σέ μία από τίς ευρωπαϊκές γλώσσες. 
Κατά συγκυρία, οί μελέτες, έκτος τής έλληνικής, παρουσιάζονται όλες στή γαλλική. Δέν 
παραμένει μήπως καί σήμερα ή γαλλική ή γλώσσα τής διπλωματίας ύπό τήν έννοιαν τής 
συνεννοήσεως;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΠΑΠΟΤΛΙΔΗΣ

Δη μ. Ν. Παπαναούμ, Λαογραφικά Σιατίστης, Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, σελ. 
80, είκόνες 8. [Έκδοσις Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Βιβλιοθήκη, 
άριθμ. 27].

Θερμή αγάπη προς τήν γενέτειρα Σιάτιστα ώθησε τόν κ. Δημήτριο Παπαναούμ 
στήν απόφαση να συλλέξη, νά μελετήση καί νά δημοσίευση μέρος τών λαογραφικών της 
στοιχείων. "Αν καί έγιναν παλαιότερα ανάλογες έργασίες από άλλους φίλους τής λαϊκής 
ζωής καί τοϋ πολιτισμού τής Σιάτιστας, ή μικρή τούτη σύμμικτη έργασία τοϋ κ. Παπα
ναούμ όχι μόνο δέ φαίνεται νά είναι περιττή, άφοΰ συμπληρώνει τό ήδη θησαυρισμένο 
υλικό, αλλά καί πολύ χρήσιμη· οί καλές συλλεκτικές λαογραφικές έργασίες άποτελοΰν 
πάντοτε προσφορά στήν έπιστήμη.

Ό συγγ. άρχίζει μέ τά «έθιμα τοϋ αρραβώνα καί τοϋ γάμου», προχωρεί στα «γιατρο- 
σόφια-ξόρκια-γητέματα», παραθέτει ένα θρύλο μέ τίτλο «γιατί δέν τούρκεψε ή Σιάτιστα», 
συνεχίζει μέ λίγα «τραγούδια» καί τελειώνει μέ «ήθογραφικά αφηγήματα» καί γλωσσάριο 
από τό σιατιστινό ίδίωμα. Τά κείμενα συνοδεύονται από ύποσημειώσεις μέ τίς όποιες 
έπιχειρεϊται, κυρίως, παραλληλισμός όρισμένων νεωτέρων συνηθειών καί έθίμων προς 
άρχαϊα καί βυζαντινά- τέλος δίνεται βιβλιογραφία ή όποια όμως άναφέρεται γενικά στήν 
έπιστήμη τής λαογραφίας έκτος άπό τό βιβλίο τοϋ Φώτη Παπανικολάου (Λαογραφικά 
τής Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1962), πού δύσκολα ώστόσο μπορεί νά χρησι- 
μεύση ώς λαογραφικά βοήθημα, άφοΰ ό συγγραφεύς του δέν άναφέρει τήν προέλευση τοϋ 
ύλικοϋ πού άποθησαυρίζει.

za 1934 - 1940 g., Sofia 1942. Έξ άλλου καί για τήν έποχή μετά τό 1940, στή βουλγα
ρική γραμματεία ύπάρχουν οί παρακάτω βιβλιογραφικές μελέτες : Kiril i Metodij, 
Bibliografija na balgarskata literatura 1944-1963, (έκδ. Sofijski Darzaven universitet 
«Kliment Ohridski»), 1963 καί Ivan Dujcev - Angelina Kirmagova - Anna Pavnova, 
Balgärska Kirilo - Metodievska bibliografia za perioda 1944 - 1962.
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Νομίζουμε, μια καί θεωρήθηκε απαραίτητο να σημειωθοϋν μερικά «βοηθήματα», 
ότι θά έπρεπε να προτιμηθούν μελέτες σχετικές μέ τή Σιάτιστα καί τα λαογραφικά της. 
’Αναφέρουμε ένδεικτικά τα άρθρα τού Γ. Γ κ α ν ο ύ λ η, Τα κατά τον γάμον ήθη καί 
έθιμα έν Σιατίστη, «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον», 1930, σ. 177 - 188. Τα έθιμα των άπό- 
κρεω έν Σιατίστη, «Μακ. Ήμ.», 1932, σ. 152- 156. Οί αρραβώνες έν Σιατίστη, «Μακ. 
Ήμ.», 1933, σ. 129 - 135. Τά Κόλιαντα έν Σιατίστη, «Μακ. Ήμ.», 1934, σ. 223 - 227. Πρω
τομαγιά (έκ των έθίμων τής Σιατίστης), «Μακ. Ήμ.», 1937, σ. 93 - 96. Έκ των έθίμων τής 
Σιατίστης, «Μακ. Ήμ.», 1939 σ. 97-102. Τά δημοσιεύματα των Κ. Οικονόμου -Α. 
Σιγάλα, Γαμήλια έθιμα έν Σιατίστη, «Μακεδονικά», 1(1940), σ. 264-276. Γ. Τόζη, 
Σιατιστινά, «Μακεδονικά», 2(1941-1952), σ. 311-331. Γ. Μέγα, Θρησκευτικοί παραδό
σεις Σιατίστης, «Λαογραφία», 17(1957-58), σ. 615-616. Γ. Μέγα, Σιάτιστα, τ’άρχοντικά 
της, τά τραγούδια της κ’ οί μουσικοί της, Άθήναι 1963.

Γενικά τό βιβλίο τού κ. Παπαναούμ είναι μία σύντομη καλή λαογραφική έκλογή· 
καλό θά ήταν νά συμπληρωθή καί μέ ένα ή δύο ακόμα τεύχη, στα όποια νά περιληφθοΰν 
τά ύπολειπόμενα λαογραφικά τής Σιατίστης· έτσι θά είχαμε ολοκληρωμένη τήν εικόνα 
τής σιατιστινής λαογραφίας. Ξεκινώντας άπό τήν επιμελημένη μορφή τού τεύχους πού 
έχομε στα χέρια μας είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι, έάν ό συγγραφεύς του καταπιαστή μέ 
τό έργο αύτό, θά προσφέρη άληθινά πολύτιμη ύπηρεσία καί προς τή φημισμένη γενέτειρά 
του καί προς τήν έπιστήμη τής λαογραφίας γενικώτερα.

Ν. Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Κωνσταντίνου Κ. Παπουλίδη, Ηρωικές προσωπικότητες τής ’Εκκλησί
ας στήν ύπηρεσία τού Μακεδονικού Άγώνος, Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, σελ. 20. [Έκδοσις 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, άριθμ. 20].

Ή έκδοση είναι δημοσίευση τής διαλέξεως πού έγινε τήν 15ην ’Ιουλίου 1968 για τούς 
τελειόφοιτους των στρατιωτικών σχολών στήν αίθουσα τής Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών. Ό συγγραφεύς, διευθυντής τού Πνευματικού Κέντρου Μακεδόνων Σπουδαστών, 
μέ τήν ιδιότητά του ώς θεολόγου βλέπει μέ περισσότερη συμπάθεια, όπως όμολογεί καί ό 
ίδιος, τις ηρωικές αύτές μορφές τού κλήρου, πού συνέβαλαν στον Μακεδονικό ’Αγώνα.

Στό πρώτο μέρος ό συγγραφεύς θέτει τά ιστορικά πλαίσια τής έποχής. Άναφέρεται 
μέ συντομία στήν αφύπνιση τού βουλγαρικού έθνους μέ τήν ίδρυση τής Βουλγαρικής 
’Εξαρχίας καί ακόμη περισσότερο μέ τήν Συνθήκη τού 'Αγίου Στεφάνου τό 1878, πού σάν 
απάντηση είχε τήν έπανάσταση στον Όλυμπο καί Δυτική Μακεδονία, καί συνεχίζει μέ 
τήν κατάληψη τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας άπό τούς Βουλγάρους τό 1885, πού χαρακτηρί
ζει σάν δεύτερη φάση, τήν έπανάσταση τού Τλιντεν καί τέλος τήν τρίτη φάση τού αγώνα.

Στό δεύτερο μέρος διεξοδικό άναφέρεται στή ζωή καί τή δράση τών Ιεραρχών, πού μέ 
τήν διοργάνωση αντάρτικών σωμάτων, μέ περιοδείες γιά τήν τόνωση τού φρονήματος τού 
ποιμνίου τους άγωνίστηκαν γιά τήν ύποστήριξη τού άγώνα καί δίνει τις βιογραφίες τών 
γνωστοτέρων μητροπολιτών Δράμας Χρυσοστόμου Καλαφάτη, Καστοριάς Γερμανού 
Καραβαγγέλη, Πελαγονίας ’Ιωακείμ Φοροπούλου, Γρεβενών Αίμιλιανού Λαζαρίδη.

ΜΑΡΙΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΤ
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