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328 Βιβλιοκρισίαι (A. Θ. Τσακνάκη, Επανομή, 'Ιστορία - Λαογραφία)

του 1878), των απελευθερωτικών άγώνων των κατοίκων της καί τής συμβολής τους στή 
γενικότερη έπαναστατική κίνηση τών Ελλήνων. Προσφέρει καθαρή εικόνα τής έθνικής, 
κοινωνικής, οικονομικής καί τής άλλης δραστηριότητας του Ελληνισμού τής περιοχής, 
σέ μιά μακρά καί δύσκολη χρονική περίοδο.

N. Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

’Αθανασίου Θ. Τσακνάκη, ’Επανομή, 'Ιστορία - Λαογραφία, «Χρονικά τής 
Χαλκιδικής», τ. 17-18 (1969), Θεσσαλονίκη, σελ. 208.

Ή Ιστορική - Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, όπως κι άλλες άνάλογης αποστο
λής Εταιρείες έκδίδει τό περιοδικό «Χρονικά τής Χαλκιδικής». Ό τελευταίος τόμος τοϋ 
περιοδικού αύτοΰ (τεύχη 17-18) καταλαμβάνεται όλόκληρος από τήν έργασία τού δημο
διδασκάλου ’Αθανασίου Θ. Τσακνάκη μέ τίτλο «’Επανομή, 'Ιστορία - Λαογραφία».

Είχα τήν καλή τύχη να γνωρίσω άπό κοντά τόν συγγρ. καί νά συζητήσω μαζί του διά
φορα προβλήματα, πού τόν απασχολούσαν καί είδα τήν έπιθυμία του καί τή φιλοδοξία 
του νά παρουσιάση ένα έργο μέ όσο τό δυνατόν πληρέστερη καί μεθοδικότερη μορφή. 
Ό κ. Τσακνάκης, γέννημα καί θρέμμα τής ’Επανομής, συνέλεξε μέ παραδειγματική έπιμέ- 
λεια καί ακάματη ύπομονή τό πλούσιο υλικό του, τό όποιο, έπεξεργασμένο κατάλληλα, 
παρουσιάζει τώρα σέ αύτοτελή τόμο τών «Χρονικών τής Χαλκιδικής».

Όπως φαίνεται καί άπό τόν τίτλο ή έργασία χωρίζεται σέ δύο μέρη. Τό πρώτο (σ. 
9-36) είναι τό Ιστορικό. ’Αρχίζει μέ τόν προσδιορισμό τής θέσεως τοϋ χωριού καί τήν 
έτυμολογία τού ονόματος. Εύρύτερα έξετάζεται (σ. 9-15) ή κοινωνική καί οικονομική κατά
σταση τών Έπανομιτών κατά τήν Τουρκοκρατία (λείπουν πληροφορίες για παλιότερες 
έποχές), καθώς καί ή συμμετοχή τους στήν ’Επανάσταση τοϋ 1821. Μέ τή Δημοτική έκ- 
παίδευση κατά τούς χρόνους τής δουλείας, όπου δίνονται ένδιαφέροντα καί τεκμηριω
μένα στοιχεία για τά σχολεία, τούς διδασκάλους, τά προγράμματα κ.λ., τελειώνει ή πρώ
τη ένότητα τοϋ πρώτου μέρους, «Ή ’Επανομή πριν άπό τό 1912» (σ. 15-18).

Στή δεύτερη ένότητα τοϋ πρώτου μέρους μέ τό γενικό τίτλο «Σύγχρονη εποχή» (σ. 
19-36) έξετάζεται ή συγκρότηση τής κοινότητας ’Επανομής υστέρα άπό τήν άπόσπαση δια
φόρων οικισμών καθώς έπίσης καί ή γεωργική της οικονομία ώς τό έτος 1966. Ιδιαίτερη 
προσοχή φαίνεται νά έδωσε ό συγγρ. στήν έξέταση τοϋ ’Αγροτικού ζητήματος καί στή 
δραστηριότητα τών Γεωργικών Συνεταιρισμών ’Επανομής. Γιά όσους δείχνουν προτί
μηση στα θέματα αύτά, οί πληροφορίες πού παραθέτει τούς είναι πάρα πολύ χρήσιμες 
(σ. 23-27). Τέλος στήν ίδια ένότητα δίνονται κι άλλες πληροφορίες σχετικές μέ τήν οι
κονομική, κοινωνική καί τήν άλλη ζωή τής ’Επανομής, πού αφορούν όμως περισσότερο 
τούς Έπανομίτες ή τούς είδικώς ένδιαφερομένους γιά τήν άνάπτυξη τών Δήμων καί τών 
Κοινοτήτων.

Τό δεύτερο μέρος τού τόμου είναι τό λαογραφικό (σ. 39-136). Τό μέρος αύτό είναι 
χρησιμότατο καί πληρέστερο, κατά τή γνώμη μου, άπό τό πρώτο. ’Αρχίζει μέ τό κεφάλαιο 
«Υλική ζωή», όπου γίνεται λόγος γιά τή λαϊκή άρχιτεκτονική, τά έπιπλα τών σπιτιών 
καί τά διάφορα σκεύη καί σύνεργα. Προχωρεί στις τροφές, στή λαϊκή μαγειρική, στή 
λαϊκή φορεσιά, στή λαϊκή υφαντική κ.λ. Συνεχίζει μέ τό κεφάλαιο «Οικογενειακή καί 
κοινωνική ζωή», όπου πολύ σωστά προτάσσεται ή «Γέννηση» καί τά σχετικά, όπως λ.χ. 
λοχεία, φροντίδες, άνατροφή βρεφών κ.λ. Ό «Γάμος» αποτελεί τή δεύτερη ένότητα τού 
κεφαλαίου. Είναι, μαζί μέ τόν «Θάνατο» πού άκολουθεϊ (σ. 66-76), οί πιό περιεκτικές σέ 
πληροφορίες ένότητες τοϋ τόμου. Τά «Παιχνίδια καί άγωνίσματα παιδιών» — ή προτε-
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λευταία ένότητα τοϋ κεφαλαίου — θά ένδιέφερε τον κάθε παιδαγωγό. Μέσα σέ δεκαεπτά 
σελίδες (σ. 76-92) βρίσκει κανείς, μέ κάθε λεπτομέρεια, όλους τούς κανονισμούς, πού διέ- 
πουν τό ομαδικό παιδικό παιχνίδι. Στό τέλος τοϋ κεφαλαίου ό συγγρ. άσχολεΐται μέ τήν 
Κοινωνική όργάνωση καί τό Λαϊκό δίκαιο (σ. 92-101).

Τό τρίτο κεφάλαιο τοϋ δευτέρου μέρους (σ. 102-195) περιλαμβάνει τήν «Πνευματική 
ζωή». ’Αρχίζει μέ τή «Λαϊκή λατρεία»· άναφέρονται οί γιορτές καί οί Άγιοι μέ τή σειρά 
τοϋ Εορτολογίου, μέ ενα πλήθος λαϊκών έθίμων, συνηθειών, σχετικών τραγουδιών, εύ- 
χών κ.λ. Τό θέμα τής Λαϊκής λατρείας τελειώνει μέ τά «’Αγροτικά έθιμα». Άκολουθοΰν 
93 δημοτικά τραγούδια καταγραμμένα σύμφωνα μέ τόν καθιερωμένο τρόπο τής ’Ακαδη
μίας ’Αθηνών. Άναφέρονται έπειτα τά μουσικά λαϊκά όργανα τής ’Επανομής, οί παροι
μίες, τα τοπωνύμια καί τό γλωσσάρι.

Ό τόμος αύτός τών «Χρονικών τής Χαλκιδικής» μέ τό αξιόλογο περιεχόμενό του 
καί τήν άρτια εκτύπωσή του είναι μια θετική προσφορά τοϋ συγγρ. προς τή γενέτειρα 
’Επανομή καί γενικότερα προς τή λαογραφία τής Χαλκιδικής καί τής Μακεδονίας. Τιμά 
καί τόν ίδιο, άλλα καί τήν 'Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία τής Χαλκιδικής, ή όποια 
μέ τά γλίσχρα οικονομικά της άνέλαβε νά τυπώση τό έργο. Άν κανείς άναλογισθή τήν 
παντελή έλλειψη οικονομικών πόρων τής Εταιρείας, τότε θά άντιληφθή τό πνεϋμα τής 
θυσίας τών μελών πού απαρτίζουν τό συμβούλιό της καί τόν αγώνα τους νά κρατήσουν 
στή ζωή τό πολύτιμο περιοδικό, πού καί στήν επιστήμη καί στό "Εθνος προσφέρει. Αξί
ζει κάθε έπαινος στα μέλη έκεϊνα τής Εταιρείας, πού καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, 
ώστε νά συνεχισθή τό κοινωνικό, έπιστημονικό καί έθνικό έργο της.

N. Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Jean Charbonneaux-Roland Martin-François Villard, Grèce 
Hellénistique (330-50 avant J. C.), L’Univers des Formes, έκδ. Gallimard, Paris 1970, σελ. 
X+432.

Ή άρίθμηση τών σελίδων περιλαμβάνει όλα: frontispiece καί 421 εικόνες, ή έντός 
κειμένου άσπρόμαυρες καί έγχρωμες, μερικές άναδιπλούμενες, ή έκτος κειμένου συμπλη
ρωματικούς πίνακες μέ εικόνες (σ. 343-348), μέ σχέδια κατόψεων, τομών καί αναπαραστά
σεων, χάρτες κ.λ. (σ. 349-362), όλα μέ συνεχή άρίθμηση εικόνων άπό 1-421. Περιλαμβά
νει έπίσης χρονολογικό πίνακα (σ. 363-368), βιβλιογραφία (σ. 369-382), κατάλογο εικό
νων μέ σχετικές πληροφορίες (σ. 383-400), λεξιλόγιο έρμηνευτικό (σ. 401-422) κ.λ.

Τό ώραιότατο βιβλίο είναι ό 18ος τόμος στή σειρά «L’Univers des Formes», πού διευ
θύνουν ό André Malraux καί ό André Parrot, ό όποιος απευθύνει πρωτοσέλιδο χαιρετισμό 
(σ. VII) στον πρώτο από τούς τρεις συγγραφείς, τόν Jean Charbonneaux, πού πέθανε τό 
1969. ’Εξηγεί ότι άπό τις σημειώσεις τοϋ Charbonneaux καί μέ τις εικόνες, πού είχε δια
λέξει ό ίδιος, συγκρότησε τό κείμενο τοϋ μέρους του ό Jean Marcadé. Τό όνομα τοϋ 
Charbonneaux ωστόσο μπαίνει πρώτο στόν τίτλο τοϋ βιβλίου «comme un dernier et solen
nel adieu», «σάν τελευταίος, έπίσημος αποχαιρετισμός». Ό Charbonneaux δέν είχε μόνον 
τό σεβασμό καί τήν ανεξάντλητη γνώση τών προβλημάτων, άλλ’ είχε ακόμα «αίσθαντι- 
κότητα, πού τοϋ έπέτρεπε νά φθάνη πάντοτε στό βάθος τών πραγμάτων, ώς τήν ψυχή τής 
Ελλάδος, τής όποιας ήταν μέτοχος», «jusqu’à l’âme de l’Hellade dont il était participant».

Ακολουθεί δύο σελίδων πρόλογος τοϋ Roland Martin (σ. ΙΧ-Χ). Ό ίδιος γράφει καί 
τό πρώτο άπό τά τρία κύρια μέρη τοϋ βιβλίου, γιά τήν ’Αρχιτεκτονική (σ. 3-94). Τό δεύ-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

