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Φώτη I. Παπανικολάου, 'Ιστορία τοΰ Κριμινίου. Θεσσα
λονίκη, 1959. 8ον σ. 120, μετά πολλών ολοσέλιδων εικόνων.

Ό συγγραφέας, συνταξιούχος δημοδιδάσκαλος, γεννηθείς εις το χω- 
ρίον Κριμίνιον καί εργασθείς εις αυτό, βαθεΐαν τρέφων αγάπην προς την 
γενέθλιον γην, άπεφάσισε να συγγράψη την ιστορίαν τοΰ χωρίου του, διότι, 
δπως γράφει εις τον πρόλογόν του «Ό τόπος δπου γεννιέται κανείς καί με
γαλώνει είναι μια ζωντανή πραγματικότητα, πού ενώνεται σφιχτά μέ τη 
ζωή του. TÒ δεσμό αυτό μέ τη γενέθλια γη τον δυναμώνει ακόμη περισσό
τερο ή γνώση τής τοπικής ιστορίας... Ή ζωή φέρνει το παρελθόν μέσα 
της, πού αν θελήσομε να τό αγνοήσουμε, αγνοούμε τον εαυτό μας. Γι’ αυ
τό ένα από τα πρώτα μαθήματα τής ζωής μας πρέπει να είναι κ’ ή τοπ:ι- 
κή ιστορία.»

Διά να συγγραφή δμως ή ιστορία ενός μικρού τόπου, τό πράγμα δεν 
είναι εύκολον, διότι συνήθως λείπουν τα γραπτά στοιχεία. 'Ο συγγραφεύς 
μέ πολλήν επιμέλειαν συνεκέντρωσεν δσα παλαιά έγγραφα ποικίλης φύσεως 
κατώρθωσε να εΰρη, ενθυμήσεις εις εκκλησιαστικά βιβλία, έγγραφα σουλ- 
τανικά καί εκκλησιαστικά, ιδιωτικά πωλητήρια, επιστολάς καί τα παρόμοια, 
τα όποια καί συνεπλήρωσε μέ τάς σφζομένας προφορικός παραδόσεις, εξ 
δλων δ’ αυτών κατώρθωσε να δώση μίαν αρκετά σαφή εικόνα τής ζωής τοΰ 
χωρίου κατά τό παρελθόν.

Τό χωρίον κατά τινα εκκλησιαστικήν ενθΰμησιν, γεγραμμένην εις τυ
πικόν, εκδοθέν τό 1685, ίδρΰθη τό 1722. Κατά τήν παράδοσιν τό Παλιο- 
κριμίνι μαζί μέ άλλα χωρία τοΰ Βοΐου κατεστράφη υπό αλβανικών συμ
μοριών, οί δέ κάτοικοι αυτού διεσκορπίσθησαν. Μία όμάς τούτων ήλθε καί 
εγκατεστάθη δπου τό σημερινόν Κριμίνι, άγοράσασα τον τόπον παρά τίνος 
μπέη Ίμπραήμ Τσάτσου καλουμένου, τοΰ οποίου ήτο κτήμα (τσιφλίκι). Τό 
νέον χωρίον ηύδοκίμησε, μολονότι δέν έπαυσε να ενοχλήται από έπιδρομάς 
’Αλβανών, άλλα καί Ελλήνων ληστών, αί όποϊαι καί άποτελοΰν τήν εξω
τερικήν του, ούτως είπείν, ιστορίαν.

’Επειδή δμως ό τόπος ήτο ορεινός καί ανεπαρκής διά τήν διατροφήν 
τών κατοίκων, ούτοι εξενιτεύοντο ως κτίσται δχι μόνον άνά τήν Μακεδο
νίαν καί τό "Αγιον ’Όρος, άλλα καί μέχρι τής Κωνσταντινουπόλεως. Οί 
παραμένοντες ήσχολοΰντο μέ τήν γεωργίαν καί ιδίως μέ τήν κτηνοτροφίαν, 
είχον δέ καί άνεπτυγμένην οικοτεχνίαν, κυρίως υφαντικήν μάλλινων υφα
σμάτων, τα όποια καί εμπορεύοντο.

Οί έν τή ξένη ευρισκόμενοι συνεπήγνυον συλλόγους καί συνέλεγον 
χρήματα, διά τών οποίων εβοήθουν τούς εν τή πατρίδι παραμένοντας διά 
τήν οικοδομήν εκκλησιών καί σχολείων.

Τό χωρίον έλαβε μέρος εις τούς εθνικούς κατά τών Τούρκων καί Βουλ
γάρων άγώνας, εξ αύτοΰ δέ κατήγετο ό όνομαστός οπλαρχηγός ’Αθανάσιος
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Μπρούφας, δ όποιος εδρασε κατά τών Τούρκων από τοΰ 1876 μέχρι τοΰ 
1881, ακολούθως δέ, το 1895, άπεστάλη υπό τής ’Εθνικής 'Εταιρείας εις 
την Μακεδονίαν, όπου έπροχώρησε μέχρι τοΰ Περλεπέ. Έκεΐ έφονεΰθη εν 
συμπλοκή προς τον τουρκικόν στρατόν. Άλλα καί κατά τον Μακεδονικόν 
Αγώνα αρκετοί κάτοικοι τοΰ χωρίου έλαβον μέρος εις αυτόν.

Περαιτέρω δ συγγραφεύς παρέχει χρησίμους πληροφορίας περί τής 
πολιτικής και εκκλησιαστικής διοικήσεως επί Τουρκοκρατίας, ως καί περί 
τών σχολείων, σημειώνει δέ και τούς διακριθέντας εις τα γράμματα, τάς 
τέχνας καί τάς επιστήμας. Περιγράφει ακολούθως τάς περί το χωρίον εξο- 
χάς, τα τής ίδρεΰσεως καί συγκοινωνίας, προσθέτει δ’ έν τέλει καί ολίγα 
περί εθίμων τοΰ τόπου, πρωτοχρονιάς, Πάσχα, Αγίου Ίωάννου καί τριη
μέρου νηστείας.

TÒ βιβλίον είναι γεγραμμένον μέ πολλήν σαφήνειαν καί γλαφυρότη- 
τα, ενέχει δέ καί γενικωτέραν σημασίαν, διότι ή. παρεχομένη ιστορική είκών 
δύναται να χαρακτηρισθή ως ή τυπική εικών τής ιστορίας καί τοΰ βίου 
τών ορεινών χωρίων τής Δυτικής Μακεδονίας κατά τούς χρόνους τής Τουρ
κοκρατίας.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Φώτη Δη μ. Παπανικολάου, Λαογραφικά Δυτικής Μακε
δονίας. Τόμος πρώτος. Θεσσαλονίκη, J962. 8ον σ. 271.

'Ο συγγραφεύς πλήν τής συγγραφής τής ιστορίας τής πατρίδος του 
ήσχολήθη από ετών καί μέ τήν περισυλλογήν τοΰ λαογραφικοΰ της ύλικοΰ, 
μέρος τοΰ δποίου εδημοσίευσε κατά καιρούς κατά τδ πλείστον είς τήν εφη
μερίδα «Δυτικήν Μακεδονίαν» τής Κοζάνης, περιέλαβε δέ καί είς τήν «'Ι
στορίαν τοΰ Κριμινίου» περιγραφάς εθίμων τινών. Τώρα χάρις είς τήν οικο
νομικήν ύποστήριξιν τής «Προοδευτικής Ένώσεως Κριμινιωτών Θεσσαλο
νίκης» εκδίδεται καί δ πρώτος τόμος τής λαογραφικής συλλογής, τον όποιον 
θά ακολουθήσουν καί άλλοι.

Ή συλλογή δέν είναι διατεταγμένη κατά τήν κρατούσαν είς τήν λαο
γραφίαν διάταξιν. 'Η δημοσιευομένη είς τον πρώτον τούτον τόμον ύλη διαι
ρείται εις τρία κεφάλαια, ών τδ Α' (σ. 7 - 168) φέρει τον τίτλον «Λαογρα
φικά σύμμεικτα», τδ Β' (169 - 189) τον τίτλον «Οί δώδεκα μήνες στή 
Λαογραφία» καί τδ Γ' (σ. 190 - 271) τδν τίτλον «Δημοτικά τραγούδια».

Τδ Λ' περιλαμβάνει ποικίλην ύλην, άφορώσαν εις ζφα καί φυτά, είς 
τα μέλη τής οικογένειας καί τάς κατοικίας, είς μέλη τοΰ σώματος, είς εορ- 
τάς καί αγίους, είς γεωργικός καί επαγγελματικός εργασίας καί άλλα διάφο
ρα. ‘Η έκθεσις γίνεται είς τήν δημοτικήν μέ πολλήν γλαφυρότητα καί α
γάπην προς τα εκτιθέμενα, άλλα καί μέ πολύν ρωμαντισμόν, τδν όποιον 
εκφράζει σαφώς καί ό ίδιος είς τήν «'Ιστορίαν τοΰ Κριμινίου». «"Οπου κί
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