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464 Βιβλιοκρισίαν (Πρακτικά A' Συμποσίου Λαογραφίας)

Π. Καβακόπουλο, συνεργάτη του ΕΙΡΤ, πού μίλησαν καί παρουσίασαν τήν ήπειρώτικη 
τζαμάρα, το κανονάκι καί δημοτικά τραγούδια τής Θράκης.

Το συμπόσιο έκλεισε μέ συμπεράσματα πού διετύπωσε ό καθηγητής κ. Γ. Μέγας καί 
μέ προτάσεις γιά τό προσεχές Συμπόσιο τού έτους 1975, τίς όποιες συνώψισε ό διευθυντής 
τού ΙΜΧΑ καθηγητής κ. Κ. Μητσάκης.

Τα τυπωμένα Πρακτικά τού Συμποσίου περιέχουν σχεδόν μόνον τίς μισές άνακοινώ- 
σεις μέ σειρά τήν άλφαβητική τού όνόματος των συγγραφέων. Δέν περιλαμβάνονται οί 
ανακοινώσεις τού Κώστα Ρωμαίου, ή ανακοίνωση τού Γ. Σπυριδάκη γιά τήν «κατά Έαρ 
αιώραν», τού Θ. Προβατάκη γιά τίς χαλκογραφίες τού 'Αγίου “Ορους, καθώς καί οί άνα- 
κοινώσεις τών Ε. Άδαμογιάννη, Σ. Ήμέλλου, Κ. Τσαγγαλά, Μ. Μερακλή καί Μ.Τεντο- 
κάλη.

Ή άλφαβητική σειρά, πού καθιέρωσε τό ΙΜΧΑ γιά τή δημοσίευση Πρακτικών Συμ
ποσίων καί Συνεδρίων δέν άποδίδει τή σειρά μέ τήν όποια άκούσθηκαν οί ανακοινώσεις, 
ένώ αύτή ή σειρά δέν είναι χωρίς σημασία.

“Ηταν μόνον μία άρχή τό Α' Συμπόσιο Λαογραφίας τού Βορειοελλαδικού Χώρου. ’Α
πασχολήθηκε κυρίως μέ τα έθιμα, μέ τή λατρεία, μέ τήν τέχνη καί τούς οικισμούς, λιγώ- 
τερο μέ τή γλώσσα καί τό δημοτικό τραγούδι, καθόλου μέ άλλα λαογραφικά θέματα. Ένώ 
τό γενικό ένδιαφέρον τής Θεσσαλονίκης υπήρξε σημαντικό, ή παρουσία τής Ελληνικής 
Λαογραφικής ’Επιστήμης δέν θεωρήθηκε ικανοποιητική καί ή άπουσία ξένων έπιστημό- 
νων έμείωσε τή σπουδαιότητα τών αποτελεσμάτων. Υπάρχουν βάσιμες έλπίδες ότι τά προ
σεχή Συμπόσια θά είναι περισσότερο έπιτυχημένα καί έτσι δικαιώνεται ή καλή άρχή πού 
έγινε1.

Φ. ΠΕΤΣΑΣ

’Αντωνίου Σιγάλα, Ιστορία τής Έλλην.κής Γραφής, Δευτέρα έκδοσις βελ
τιωμένη, Θεσσαλονίκη 1974, σχήμα 4ο, σελ. I-XV καί 1-387.

Ύπ’ άριθ. 12στή σειρά Βυζαντινά Κείμενα καί Μελέται τού Κέντρου Βυζαντινών’Ερευ
νών έκδόθηκε σέ 2η έκδοση βελτιωμένη ή γνωστή Ιστορία τής Ελληνικής Γραφής τού 
καθηγητοΰ ’Αντωνίου Σιγάλα, πλουτισμένη μέ νέο Πρόλογο (σ. ΧΙ-ΧΙΙ), μέ προσθήκες καί 
μέ διορθώσεις ίδίως στά εισαγωγικά γιά τούς προδρόμους καί τήν άρχή τής Γραφής.

Τό λαμπρό σύγγραμμα άπό τήν πρώτη έκδοσή του έχει ήδη βραβευθή καί, στά κύρια 
μέρη του, έχει έπαινεθή. ’Αποσπάσματα τών κρίσεων δημοσιεύονται στό τέλος τής νέας 
έκδόσεως (σ. 384-387). ’Ανήκουν σέ διαπρεπείς ειδικούς Έλληνες καί ξένους έπιστήμονες, 
μεταξύ τών όποιων περιλαμβάνονται αύθεντίες, όπως οί Ε. Kornemann, Ρ. Maas, Η. Gré
goire, Mario Segre, Gy Moravcsik, K. “Αμαντος A. Dain, G. Soyter, I. Καλλιτσουνάκης, 
W. Schubart, A. A. Παπαδόπουλος, P. Kretschmer καί άλλοι.

«Τό καλύτερο καί σαφέστερο σύγγραμμα, πού ύπάρχει», γράφει ό Β. A. van Groningen. 
«Τιμά τό νέο Πανεπιστήμιο τής Θεσσαλονίκης», έγράφη τότε στό Journal of Hellenic Studies 
άπό έπιστήμονα μέ τά άρχικά T. C. Έν τούτοις οί φοιτηταί τής Φιλοσοφικής Σχολής τού 
Πανεπιστημίου τής Θεσσαλονίκης στερήθηκαν τό δάσκαλό τους λίγα χρόνια άργότερα. 
Καί ή Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στερήθηκε έναν άπό τούς ίδρυτάς της.

1. Έν τφ μεταξύ πραγματοποιήθηκε καί τό Β' Συμπόσιο στήν Κομοτηνή, 19-22 Μαρτί
ου 1975, τυπώθηκαν καί τά Πρακτικά του σέ έπιμελημένη έκδοση, άλλά γι’ αύτά στόν προ
σεχή τόμο τών Μακεδονικών.
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Μέ τήν ευκαιρία τής έπανεκδόσεως τής 'Ιστορίας τής Ελληνικής Γραφής οί μαθηταί 
τοϋ ’Αντωνίου Σιγάλα χαιρετίζομε τον άλησμόνητο δάσκαλο μέ σεβασμό καί τα παλαιά 
μέλη τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών τοϋ αποδίδουμε τήν τιμή που τοϋ αξίζει.

φ. ΠΕΤΣΑΣ

Σπύρου Κόκκινη, Τα μοναστήρια τής Ελλάδος. 'Οδηγός, 'Ιστορία, Θησαυροί, 
Βιβλιογραφία, Άθήναι 1976, σελ. 300.

Ή έργασία τοϋ κ. Κόκκινη, «Τά μοναστήρια τής Ελλάδος», έρχεται να πληρώση ση
μαντικόν κενόν εις τήν βιβλιογραφίαν περί τής έκκλησιαστικής ιστορίας τής Ελλάδος. 
Ό ειδικός έρευνητής άλλά καί ό άπλοϋς αναγνώστης έχει μέ τήν έργασίαν αυτήν ενώπιον 
του άναδιπλωμένην μίαν πτυχήν τοϋ πνευματικού μεγαλείου τής Ελληνικής ’Ορθοδοξίας, 
τής όποιας έγγυητής καί φρουρός είναι ή τόσον βαθέως ριζωμένη ιδέα τοϋ μοναχικού ιδεώ
δους εις τήν ’Εκκλησίαν τής Ελλάδος.

’Επί τή βάσει τών έν Παραρτήματι (σελ. 217-277) άξιοσημειώτων στατιστικών πινά
κων, τα μοναστήρια τής’Εκκλησίας τής Ελλάδος τό 1833 άνήρχοντο εις 461 (σελ. 223-232), 
τό 1858 έμειώθησαν εις 152 (σελ. 240-248), κατ’ εφαρμογήν τοϋ περί διαλύσεως τών μονα- 
στηριών Διατάγματος τής 25 Σεπτ. 1833 έπί άντιβασιλείας Άρμανσπεργ, Μάουρερ καί Έϊ- 
δεκ, τό 1890 άνήλθον εις 198, τό 1897 εις 179, τό 1901 εις 188 καί τό 1907 εις 177, έξ ών 10 
γυναικεία, μέ 1.743 μοναχούς καί 225 μοναχάς (σελ. 253).

Σήμερον, συμφώνως προς τούς ύπό τοϋ συγγραφέως τοϋ παρόντος συνταχθέντας κατά 
τό 1976 στατιστικούς πίνακας (σελ. 276-277), λειτουργούν εις όλην τήν ελληνικήν έπικρά- 
τειαν 459 ορθόδοξα μοναστήρια μέ 4.119 μοναχούς, 78 τών Παλαιοημερολογιτών μέ 1.472 
μοναχούς καί 30 τής Καθολικής ’Εκκλησίας μέ 255 μοναχούς. Εις τόν άριθμόν αυτόν τών 
μοναστηριών συμπεριλαμβάνονται καί τά ήσυχαστήρια ώς καί αί σκήται τοϋ 'Αγίου Ό
ρους.

Έκ τής συγκρίσεως τών ανωτέρω στατιστικών, κυρίως τών έτών 1833, 1858, 1907 καί 
1976, καταλήγομεν άβιάστως εις τό συμπέρασμα ότι τά μοναστήρια σήμερα έν Έλλάδι 
εύρίσκονται έν άνθήσει, κατ’ άντίθεσιν προς τό όσημέραι αΰξανόμενον τεχνοκρατικόν 
καί υλιστικόν πνεϋμα τής έποχής μας. Ή καταπληκτική αυτή άνθησις άντιπροσωπεύει αυ- 
ξησιν μοναστηριών εντός μιας πεντηκονταετίας 200% περίπου συγκριτικώς μεταξύ τών 
στατιστικών 1907 καί 1976, λαμβανομένων ύπ’ όψιν καί τών 100 περίπου μοναστηριών τών 
Νέων Χωρών άπό τοϋ 1913 κ.έ. Τό φαινόμενον τοϋτο μάς θυμίζει οϋτε όλίγον ούτε πολύ 
Βυζάντιον.

’Εκτός όμως τών στατιστικών πινάκων καί τών άλλων κειμένων εις τό Παράρτημα, τό 
όποιον είναι ιδιαιτέρας σημασίας διά τόν ειδικόν έρευνητήν, άξιόλογον είναι διά τόν ά- 
πλοϋν κυρίως άναγνώστην καί τό κύριον μέρος τής εργασίας, όπου κατά γεωγραφικά δια
μερίσματα (Ήπειρος, Θεσσαλία, Θράκη, Μακεδονία, Πελοπόννησος, Στερεά 'Ελλάς καί 
Νησιωτική Ελλάς) μνημονεύονται κατά σειράν τά μοναστήρια μέ συνοπτικά στοιχεία πε
ρί τής ιστορίας, γεωγραφικής θέσεως καί τών θησαυρών των, ύπό τύπον τουριστικοΰ όδη- 
γοϋ. Εις τά περιθώρια δίδεται άντίπροσωπευτική βιβλιογραφία διά κάθε μοναστήρι, πολύ 
πρακτική σκέψις, λίαν υποβοηθητική διά τόν άμέσως ένδιαφερόμενον μελετητήν κάποιου 
μοναστηριού. Τέλος, τό λίαν εντυπωσιακόν άλφαβητικόν εύρετήριον τών 1.061 μοναστη
ριών (σελ. 279-298) είναι πράγματι «ενα έργαλεΐο γιά τόν άμεσο έντοπισμό τών ζητουμέ
νων» (σελ. η’).

Είδικώτερον, θά κάμω μερικάς διορθώσεις καί συμπληρώσεις εις τά μοναστήρια τοϋ 
νομοϋ Θεσσαλονίκης καί έν συνεχείμ θά έπισημάνω μερικάς άριθμητικάς άντιφάσεις καί
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