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751), tò όποιον και κλείει την όλην ιστορίαν. Εις αυτό εξετάζεται πρώτον 
αυτός ουτος ό Πορθητής ως αρχών καί ως άνθρωπος, έπειτα ή κατάστα- 
σις καί ή κοινωνία κατά τους χρόνους του, αι τέχναι, τα γράμματα και ή 
επιστήμη καί τέλος αι σχέσεις αΰτοΰ προς τήν Δύσιν. Τα λεγάμενα υπό 
του συγγραφέως είναι από πάσης άπόψεως αξιανάγνωστα. *0 συγγραφεύς 
δεν αμφιβάλλει ότι ό Πορθητής υπήρξε φίλος τής ποιήσεως, τής επιστή
μης καί τής τέχνης, θέτει όμως φραγμόν είς τάς κρατουσας ρωμαντικάς 
ιδέας περί αΰτοΰ, ως αυτό τούτο Μαικήνα τής ιταλικής τέχνης. Επίσης α
ναγνωρίζει τήν άνεξιθρησκείαν αΰτοΰ απέναντι όλων τών κατακτηθέντων 
λαών, ήτις δεν εστερεϊτο πολιτικής σκοπιμότητος, διότι κατ’ αΰτόν τον τρό
πον έκαλλιεργείτο ή ΰφισταμένη μεταξύ τοΰτων διαίρεσις, εν τοΰτοις το
νίζει πολύ δρθώς ότι ή δημιουργηθεΐσα κατάστασις άπέβλεπε μόνον εις τήν 
φυσικήν επιβίωσιν τών ατόμων, τήν οποίαν ταΰτα ώφειλον εις τήν χάριν 
ή τήν αδιαφορίαν τοΰ κατακτητοΰ. "Ελληνες και Βούλγαροι, Σέρβοι καί 
Βόσνιοι καί ’Αλβανοί έζων βίον άνευ ιστορίας. Τό άνθος τής νεότητος αΰ- 
τών άπεσπάτο διά τοΰ παιδομαζώματος καί ΰπεχρεοΰτο να εΐσέλθη είς τήν 
υπηρεσίαν τοΰ σουλτάνου, όπου συνεχωνεύετο τελείως με τήν άρχουσαν ξέ- 
νην εθνότητα. Πάσα επιστροφή εις τον πατρικόν οίκον ήτο άπηγορευμένη.

Τό έργον απευθύνεται κυρίως εις τό εΰρύτερον αναγνωστικόν κοινόν 
τών φιλιστόρων καί όχι εις τούς ειδικούς ιστορικούς καί διά τούτο είναι 
άπηλλαγμένον σημειώσεων, παραπομπών καί παρεκβάσεων, αί όποΐαι, εάν 
εδημοσιεύοντο, θά εδιπλασίαζον τον ό'γκον αΰτοΰ. ’Αλλά καί υπό τήν μορ
φήν ταύτην δεν παύει να είναι αΰστηρώς επιστημονικόν καί κατά τό αν
θρωπίνους δυνατόν έξηκριβωμένον.

Τό έ'ργον εδημοσιεύθη τό πρώτον γερμανιστί, δευτέρα δ’ έκδοσις 
αΰτοΰ, παρουσιάζουσα άρκετάς βελτιώσεις, έγένετο εις τήν γαλλικήν, τρίτη 
είναι ή παρούσα είς τήν ιταλικήν. 'Η μετάφρασις ΰπήρξεν έργον τής Eve
lina Polaceo. Καί ή έκδοσις αΰτη παρουσιάζει περαιτέρω βελτιώσεις, 
είναι δέ καί από άπόψεως έμφανίσεως ανάλογος προς τήν σπουδαιότητα 
τοΰ περιεχομένου. Ό εκδοτικός οίκος δεν εφείσθη δαπανών διά τήν καλ
λιτεχνικήν τοΰ βιβλίου εκτύπωσιν καί τήν διακόσμησιν δι’ ωραιοτάτων πο
λύχρωμων καί μή πινάκων, αντιγράφων παλαιών εικόνων εκ χειρογράφων 
ή καί αΰτοτελών, πολλαί τών οποίων είναι σύγχρονοι προς τον Πορθητήν.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Χαριλάου Γεωργ. Τσέκου, ιατρού - παθολόγου, Ιστορία 
τοΰ ’Ασβεστοχωρίου. Θεσσαλονίκη, ’Ιανουάριος 1957. 8ον μικρόν, σ. 207.

Ή ιστορία αΰτη τής γειτονικής προς τήν Θεσσαλονίκην πολίχνης 
Άσβεστοχωρίου είναι προϊόν τής αγάπης τοΰ συγγραφέως πρός τήν γενέ
τειραν. Ουτος εφρόντισε μετ’ αγάπης καί επιμελείας να συλλέξη παν ό,τι
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ήτο δυνατόν νά εχη σχέσιν προς την ιστορίαν καί την πνευματικήν ζωήν 
αυτής. Το βιβλίον διαιρείται εις δυο μέρη. TÒ πρώτον (σ. 17 - 148) άνα- 
φέρεται εις τήν εξέλιξιν του Άσβεσιοχωρίου από τής συστάσεως τοΰ συνοι
κισμού μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων, το δεύτερον (σ. 149 - 207) άφορςί εις 
τα σχολεία αυτού από τής ίδρύσεώς του μέχρι σήμερον.

'Ως προς το πρώτον μέρος ό συγγραφεύς, μή εύρίσκων γραπτός πη- 
γάς, αναγκάζεται να στηριχθή εις επιτόπιους παραδόσεις. 'Ως γνωστόν ή 
πολίχνη κείται εντός στενής διαβάσεως μεταξύ δύο βουνοσειρών, διά τής ο
ποίας διήρχετο διακλάδωσίς τις τής Έγνατίας οδού, συντομεύουσα αυτήν' 
τήν διακλάδωσιν έχρησιμοποίουν κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας α! 
ταχυδρομικοί άμαξαι. Τό μέρος εθεωρήθη κατάλληλον διά τήν έγκατάστα- 
σιν φρουράς εξ αρματολών, χάριν τών οποίων φκοδομήθησαν μικρά πυρ
γοειδή φυλάκια, κουλές λεγόμενοι, μία τών οποίων έφερε τό όνομα κουλά 
τον καπετάνιον. Οί αρματολοί οΰτοι, όπως συνήθως, ήσαν Έλληνες, ή δέ 
παράδοσις λέγει δτι οί παλαιότατοι προήρχοντο εκ. Μάνης, πράγμα τό ό
ποιον βέβαιοί καί ή μέχρι σήμερον ΰπαρξις οικογενειών, φερουσών επώ
νυμα μανιάτικα, οίον Μουρτζΐνος, Μονιάτσης καί εΐ τι άλλο. Έκ τών αρ
ματολών τούτων καί τών οικογενειών των άπετελέσθη ό πρώτος πυρήν τού 
συνοικισμού, ό όποιος ώνομάσθη Νιχώρι, ούτω δέ άπεκάλουν τό χωρίον 
παλαιότερον καί οί Θεσσαλονικεΐς. Τό πράγμα δέν είναι μοναδικόν, διότι 
υπάρχει καί άλλο χωρίον παρά τήν Θεσσαλονίκην, φέρον παρόμοιον όνομα, 
ή Νιουχονροϋδα. Τό όνομα Άσβεστοχώρι είναι μετάφρασις τού τουρκικού 
Κιρέτς ■ κιοϊ, διά τού οποίου οί Τούρκοι ώνόμασαν τό χωρίον βραδύτερον, 
όταν τούτο ήρχισε τήν παραγωγήν ασβέστου. Ό συνοικισμός οΰτος κατά 
τήν παράδοσιν συνεπήχθη περί τό 1600. "Οτι δέ κατά τον ΙΖ' αιώνα ύφί- 
στατο ήδη ό συνοικισμός υπό τό όνομα Κιρέτς - κιοϊ βεβαιούται εκ τουρ
κικού εγγράφου, χρονολογουμένου από τού 1696. 'Η παράδοσις περί άνα- 
πτύξεως τού συνοικισμού εξ έγκαταστάσεως αρματολών δέν είναι απίθανος. 
Όλιγώτερον πιθανόν είναι ότι αύτη εξ αρχής είχε σχέσιν προς τάς ταχυδρο
μικός άμάξας, οί όποΐαι είναι πολύ αμφίβολον αν ελειτούργουν εν Τουρκίφ 
ήδη κατά τό 1600.

Ό συνοικισμός φαίνεται ότι ηύξήθη ταχέως διά τού εποικισμού 
διαφόρων οικογενειών εξ Άγράφων καί Θεσσαλίας, όπως άποδεικνύουν διά
φορα οικογενειακά ονόματα, οίον Καραγκούνης κ.τ.τ. Λόγφ δέ τής 
άσβεστοποιΐας φαίνεται ότι εγκατεστάθησαν εις τό χωρίον καί αρκετοί Βουλ
γαρόφωνοι, οί όποιοι καί μετέδωσαν εις τό χωρίον τήν βουλγαρικήν, ή 
όποια όμως λόγφ τής συμβιώσεως μετά τών Ελλήνων προσέλαβε πολυάρι
θμα κοινότατα ελληνικά στοιχεία. Ό συγγραφεύς παραθέτει (σ. 29) πολλάς 
τοιαύτας λέξεις, αί όποΐαι άποδεικνύουν ασφαλώς τό δίγλωσσον τών κα
τοίκων.
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Περαιτέρω 6 συγγραφευς παρέχει αρκετά στοιχεία διά τον λαϊκόν βίον, 
όπως διά τό ένδυμα, τα έθιμα τοΰ γάμου, τάς εορτάς καί τάς πανηγΰρεις, 
κα'ι αρκετά σχετικά ςίσματα, τα όποια είναι εκ των πανελληνίως γνωστών. 
Τα στοιχεία ταΰτα, μολονότι ανεπαρκή, προσδίδουν εις τό βιβλίον καί λαο- 
γραφικόν χαρακτήρα.

Ό συγγραφευς παρακολουθεί κατόπιν τήν οικονομικήν ζωήν τών 
κατοίκων, τήν άνάπτυξιν τής άσβεστοποιΐας, τάς αναγκαίας ενιαυσίας απο
δημίας προς έξεύρεσιν εργασίας εις άλλους τόπους, έπειτα τα τής κοινωνία 
κής, εθνικής καί μορφωτικής δράσεως τών κατοίκων, παραθέτει δέ καί ο
νόματα λογίων καί επιστημόνων από τοΰ παρελθόντος αιώνος μέχρι σήμερον. 
Ενδιαφέροντα είναι καί δσα λέγει περί τών εθνικών φρονημάτων τών κατοί
κων, οί όποιοι κακήν κακώς εξεδίωξαν τους Βουλγάρους προπαγανδιστάς, 
έλαβον δέ μέρος όχι μόνον εις τον Μακεδονικόν αγώνα, άλλα καί είς αυτήν 
τήν Έπανάστασιν τοΰ 1821. Τα περαιτέρω λεγάμενα περί διαφόρων μορφω
τικών, φιλανθρωπικών καί επαγγελματικών συλλόγων καί οργανώσεων άπο- 
δεικνΰουν έντονον κοινωνικήν, πνευματικήν καί οικονομικήν ζωήν.

Εις τό δεύτερον μέρος εξετάζονται τα τών σχολείων τής πολίχνης, ά- 
παριθμοΰνται δέ καί οι διάφοροι εΰεργέται, οί όποιοι συνετέλεσαν είς τήν 
ίδρυσιν καί συντήρησιν αυτών επί Τουρκοκρατίας, μεταξύ τών οποίων καί 
οί εν Μασσαλίφ εμπορευόμενοι Λεωνίδας Άργέντης καί Στέφανος Ζαφει- 
ρόπουλος, ών τα ονόματα είναι κεχαραγμένα επί πλακός άνωθεν τής θΰρας 
τοΰ Άρρεναγωγείου.

Τό βιβλίον κοσμείται διά πολυαρίθμων εικόνων, ίδίφ προσώπων, τά 
οποία ετίμησαν τήν πολίχνην ή εύηργέτησαν τα σχολεία αυτής.

Έν γένει τό βιβλίον έχει γραφή μετά πολλής αγάπης καί παρέχει πολ
λά καί ενδιαφέροντα στοιχεία διά τήν ζωήν τής πολίχνης κατά τήν Τουρ
κοκρατίαν, τα όποια δΰνανται νά χρησιμεύσουν ώς τεκμήρια διά τήν ζωήν 
έν γένει τών ελληνικών κοινοτήτων κατά τήν χρονικήν ταύτην περίοδον. 
'Η διάταξις όμως τής ύλης θά έπρεπε να είναι καλυτέρα, ώστε να άπο- 
φευχθοΰν μερικαί επαναλήψεις. Αισθητή είναι καί ή έλλειψις άφθονωτέρων 
λαογραφικών στοιχείων, τα οποία καλύτερον παντός άλλου χαρακτηρίζουν 
τήν ζωήν τών χωρίων. Πάντως τό βιβλίον είναι χρήσιμον, ευχής δέ έργον 
θά ήτο εάν ό συγγραφευς εύρισκε μιμητάς καί εξ άλλων μακεδονικών κοι
νοτήτων.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Charles Diehl, Byzantium: Greatness and Decline. Trans
lated from the French by Naomi Walford. With Introduction and 
Bibliography by Peter Charanis Prof, of History, Rutgers, The Sta
te University General Editor, The Rutgers Byzantine Series. Rut-
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