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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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gers University Press. New Brunswick, New Jersey, 1957. 8ov σελ. 
XVIII -f- 365, μετά πολλών εικόνων.

Κατά τα τελευταία έτη αξιόλογοι καταβάλλονται εν Αμερική προσ- 
πάθειαι προς καλλιέργειαν και προαγωγήν τής περί τό Βυζάντιον επιστή
μης. ΕΙς τήν προσπάθειαν αυτήν προφανώς οφείλεται και ή άπόφασις τοΰ 
Πανεπιστημίου Rutgers περί έκδόσεως σειράς αξιόλογων έργων, άφορών- 
των εις τό Βυζάντιον, υπό τον τίτλον «Rutgers Byzantine Series», ή δι- 
ευθυνσις τής οποίας άνειέ&η είς τον ελληνικής καταγωγής διαπρεπή βυζαν- 
τινολόγον Peter Charanis, καθηγητήν εν τφ ατιτφ Πανεπιστημίφ. 'Ως πρώ
τον βιβλίον τής σειράς δημοσιεύεται εις αγγλικήν μετάφρασιν τό ανωτέρω 
όνομαστόν έργον τοΰ Charles Diehl περί τοΰ μεγαλείου καί τής καταπτώ- 
σεως τοΰ Βυζαντίου (Byzance. Grandeur et décadence). Ή εκλογή ύ- 
πήρξεν επιτυχής, επιτυχής δέ είναι καί ή μετάφρασις, γενομένη υπό τής 
Naomi Walford.

Επειδή όμως τό βιβλίον, εκδοθέν προ τεσσαρακονταετίας, είναι αρ
κετά παλαιόν, έκτοτε δε οί διάφοροι κλάδοι τής βυζαντινολογίας έχουσι 
προοδεύσει σημαντικώς, έν τισι δέ καί κατέληξαν εις συμπεράσματα διάφο
ρα τών εκτιθεμένων υπό τοΰ Diehl, ό διευθΰνων τήν σειράν καθηγητής 
Charanis προέταξεν εισαγωγήν, είς τήν οποίαν σημειώνει τα σημεία, είς 
τα όποια ή σημερινή βυζαντινολογία άφίσταται τών γνωμών τοΰ Diehl. 'Η 
μετάφρασις είναι μέν έλευθέρα, αλλά, παρακολουθεί πιστώς τό νόημα τοΰ 
κειμένου- Έλαφρόταται μόνον μεταβολαί εγένοντο εις τινας χρονολογίας 
καί είς τά νομισματικά, διά νά προσαρμοσθή τό έργον είς τήν σύγχρονον 
επιστήμην.

Είς τον συγχρονισμόν τοΰτον αποβλέπει καί ή είς τό τέλος τοΰ βιβλί
ου προστεθείσα υπό τοΰ Charanis μακρά βιβλιογραφία (σ. 301 - 357) τών 
έκδοθέντων μετά τό βιβλίον τοΰ Diehl έργων.

Επιτυχής τέλος ήτο ή ιδέα τής εΐκονογραφήσεως τοΰ βιβλίου δι’ έρ
γων βυζαντινής τέχνης. Αί ώραίαι εικόνες όχι μόνον καθιστώσιν επαγωγόν 
τό βιβλίον διά τον φιλίστορα αναγνώστην, άλλ’ έπαυξάνουσι καί τήν διδα
κτικήν αΰτοΰ δΰναμιν. ’Εάν σκοπός τοΰ βιβλίου είναι νά κινήση τό ενδια
φέρον τοΰ πολλοΰ κόσμου διά τό Βυζάντιον, δυναται άδιστάκτως νά λεχθή 
οτι Ιπέτυχε πλήρως.

ςτιλπων π. κυριακιδηι

Βασιλείου Λαουρδα, *0 Μακεδονικός ’Αγών είς τήν περι
οχήν τών Σερρών κατά τό 1907 (Εκθέσεις τοΰ προξένου Σακτουρη). Έκ- 
δοσις κειμένων, σημειώσεις υπό —. Εισαγωγή υπό Πέτρου Πέννα. Άνά- 
τυπον εκ τοΰ Γ' τόμου τών «Σερραϊκών Χρονικών». Άθήναι 1958. 
8ον σ. 144.
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