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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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αν βρίσκεσαι, γράφει, τά χόρτα καί τα λουλούδια, τα δένδρα καί τα που
λιά γίνονται σύντροφοί σου καί σέ καλούν να χαρείς την ευγενική τους 
προέκταση. ’Έτσι, μέ δλα αποκτάς κάποια οικειότητα καί κάποια σχέση. 
Κάτι τούς δίνεις άπ’ την ψυχή σου, κάτι παίρνεις από την αγνότητα καί 
την ομορφιά τους.» 'Ο ρωμαντισμός αυτός ενέχει κάποιαν υπερβολήν, δεν 
φθάνει όμως μέχρι τού σημείου να παραμόρφωση τα πράγματα, Ή έκθε- 
σις παρ’ δλον τον λογοτεχνικόν της χαρακτήρα είναι πάντοτε σαφής καί α
κριβής, έγκατασπείρονται δ’ εϊς αυτήν πολυάριθμοι ιδιωματικοί φράσεις 
καί παροιμίαι, πολλάκις δε καί μσματα, σχέσιν έχοντα προς τά εκτιθέμενα.

Ώς προς τάς ιδιωματικός λέξεις καί φράσεις παρατηρώ πρώτον δτι 
σποραδικώς ή διατυπωσις δεν είναι φθογγικώς σύμφωνος προς την φθογ- 
γολογίαν τών βορείων ιδιωμάτων, εις τά όποια ανήκει τό ’ιδίωμα. Οΰτω 
π.χ. εν σ. 18 γράφεται δρθώς διαλεκτικώς ή φράσις : «Μη φτεύς σκόρδα 
μι τούν ανώτερου σ’» (γρ. άνώτιρου), ολίγον όμως ανωτέρω γράφεται «Ούτε 
σκόρδο εφαγε κι ούτε σκορδες μυρίζει» αντί «οϋτι σκόρδου εφαγι κ'ι οϋτι 
σκουρδες μυρίζ'».

Δεύτερον παρατηρώ δτι αφήνονται άνερμήνευτοι πολλαί ’ιδιωματικοί 
λέξεις, αί όποΐαι είναι βέβαια γνωστοί εις τούς όμιλούντας τό ιδίωμα, δχι 
δμως καί εις τούς ξένους προς αυτό, οΐον τό πτηνόν γκαραβέλι (σ. 68), 
λουτριες (σ. 13 * ), γκαρκαράτσα (σ. 140), λαβίζοντας καί χορεύοντας (σ. 
144), γήπουρου (σ. 152), παγάδωναν (οι φλόγες) (σ. 155) κτλ.

'Ως προς τα φυτά ό συγγραφεύς ανατρέχει καί εις την αρχαιότητα, καί 
δη τον Λιοσκορίδην ή Αιοσκουρίδην, τον οποίον κακώς ονομάζει Διόσκου
ρον. 'Ο συγγραφεύς δεν φαίνεται να άντλή άπ’ ευθείας από τών αρχαίων 
συγγραφέων, άλλ’ από τό «Φυτολογικόν Λεξικόν» τού Γενναδίου, χωρίς δ
μως καί να παραπέμπη εις αυτό. Δεν ήδυνήθην να εξακριβώσω αν μερικοί 
παράδοξοι ετυμολογίαι, δπως π.χ. σκόροδον έκτου κόρος - εξω (σ. 18), προ
έρχονται εκ τού συγγραφέως ή ά'λλου τινός.

Εις τό Β' κεφάλαιον (σ. 169 - 189) ό συγγραφεύς συγκεντρώνει λαο- 
γραφικήν ύλην, άφορώσαν εις έ'να έκαστον τών δώδεκα μηνών, άρχίζων από 
τον ’Ιανουάριον. Κάμνει λόγον περί τού δημώδους δνόματος αυτών, τού 
οποίου δίδει καί τήν λαϊκήν ετυμολογίαν, όμιλεt περί τών άποδιδομένων 
εις αυτούς ιδιοτήτων, ώς καί τών τελουμένων κατ’ αυτούς, αγροτικών κυρίως, 
εργασιών, παραθέτει τάς σχετικός προς τον μήνα παροιμίας καί άσματα καί 
καθορίζει τάς κατ’ αυτόν έορτάς καί πανηγύρεις καί τά σχετικά προς αυτός 
έθιμα καί δοξασίας. Τό συγκεντρωθέν υλικόν είναι άξιόλογον καί λίαν εν
διαφέρον.

Τό Γ' κεφάλαιον (σ. 190 - 271) περιλαμβάνει 290 άσματα. 'Ως βάσιν 
τής κατατάξεως αυτών ό εκδότης έλαβε τάς περιστάσεις, καθ’ ας ταύτα ά"
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δονται. Οΰτω διαιρεί αυτά Α' εις) σουμπετιάτικα1, πού τραγου
διούνται κυρίως σε συμπόσια καί ανάγονται σέ διάφορα γενεσιουργό αίτια, 
Β') τα κλέφτικα, Γ') τής αγάπης, Δ') τής ξενιτιάς, Ε') τα μοιρολόγια, 
Τ’) τά περιγελαστικά, Ζ') τ’ Άγιαννιού, Η') τα αποκριάτικα, Θ') τού θέ
ρου, τού αλωνιού καί τού αργαλειού, I') τά πασχαλινά, ΙΑ') τά χριστου
γεννιάτικα, ΙΒ') τά πρωτοχρονιάτικα. Έκ των ανωτέρω κατηγοριών al 
πρώται εξ δημοσιεύονται έν συνεχεία εις τό κεφάλαιον Γ', αί δέ υπόλοιποι 
εξ είς τά αντίστοιχα κεφάλαια τών Σύμμεικτων.

“Οτι είναι χρήσιμον να γνωρίζωμεν την περίστασιν, καθ’ ήν έκαστον 
άσμα φδεται, δεν υπάρχει αμφιβολία, άλλ’ ή κατάταξις επί τή βάσει τών 
περιστάσεων καί όχι κατά τό διάγραμμα, τό όποιον καθιέρωσεν ό Ν. Γ. 
Πολίτης εις τάς Έκλογάς του, έχει πολλά ελαττώματα, έν τών οποίων είναι 
καί ή έπανάληψις τών αυτών ασμάτων εις διαφόρους περιστάσεις. Εις τό ε
λάττωμα τούτο επανειλημμένως περιπίπτει ό εκδότης. Ούτω π.χ. τό εν σ. 
108 δημοσιευόμενον ως αποκριάτικο «Τσιφτσήν άντρα μέ προξενρς», αναδη
μοσιεύεται καί εν σ. 270 άρ. 286, παραλλαγή δέ τούτου είναι τό ύπ’ άρ. 288. 
Τό εν σ. 103 δημοσιευόμενον ως πρωτοχρονιάτικο «Να στείλω μήλο σέπε- 
ται» επαναλαμβάνεται καί μεταξύ τών ασμάτων τής ξενιτειάς ύπ’ άρ. 220 
καί μεταξύ τών μοιρολογιών ύπ’ άρ. 283.

Πλήν τών έν τφ τόμφ τούτφ δημοσιευομένων ασμάτων ύπολείπονται 
κατά τον συγγραφέα τά νανουρίσματα καί τά τραγούδια τού γάμου, τά ο
ποία θά δημοσιευθοΰν είς τον Β' τόμον.

Ή δημοσίευσις έν τφ συνόλφ είναι καλή καί ακριβής, δεν λείπουν 
όμως καί μερικά τυπογραφικά σφάλματα, έκτος τών ύπό τού συγγραφέως 
διορθουμένων, τά όποια έπρεπε να λείπουν, διότι πρόκειται περί διαλεκτι
κών κειμένων, ό δέ αναγνώστης δέν είναι είς θέσιν να γνωρίζη εκάστοτε 
αν πρόκειται περί ιδιωματικής έκφοράς ή περί τυπογραφικού σφάλματος. 
Ούτω π.χ. έν σ. 83 γράφεται δπου Γιάννης καί χαρά, αντί τού συνήθους 
δπου γάμος και χαρά, εις τό ύπ’ άρ. 206 άσμα γράφεται πνκλολαλοϋν 
άντί πνκνολαλονν, είς τό ύπ’ άρ. 272 γράφεται μυρωμένο άντί μερωμέ
νο κτλ.

Τά δημοσιευόμενα άσματα είναι παραλλαγαί γνωστών καί άλλαχόθεν, 
αί όποίαι είναι ένδιαφέρουσαι όχι τόσον διά τήν καλήν τού κειμένου δια- 
τήρησιν, όσον διά τάς πολλάς άλλοιώσεις, τάς οποίας τούτο ύπέστη καί αί 
όποίαι είναι λίαν διδακτικαί διά τήν έν γένει ιστορίαν τού κειμένου τών 
δημοτικών ρωμάτων. ’Αξιοσημείωτος διά τήν προσαρμογήν τού κειμένου είς 
νεωτέρας καταστάσεις είναι ή είς άσματα τής ξενιτείας μνεία τής Ά μ ε- 
ρ ι κ ή ς άντί τής παλαιάς Μπογδανιας.

1 Ή λέξις είναι τουρκικής προελεΰσεοος. Sohbet σημαίνει συμπόσιον.



55S Βιβλιοκρισίαι (Μ. Ανδρονίκου... Τό ανάκτορο τής Βεργίνας)

Χάρι,τες οφείλονται εις τον συλλογέα, ό όποιος διά της πιστής άπο- 
δόσεως των υπό τοϋ λαοϋ λεγομένων παρέσχεν εις την λαογραφικήν επι
στήμην ΰλην γνησίαν καί ακριβή προς παντοειδή επιστημονικήν χρήσιν. Εύ- 
χής έργον δα ήτο νά ΐδη ταχέως τό φώς καί ή υπόλοιπος συλλογή διά τής 
αρωγής τών φιλότιμων Κριμινιωτών, τό δε παράδειγμα τοϋ φιλοπάτριδος 
συλλογέως να εύρη μιμητός καί εις άλλα χωρία καί πόλεις τής Δυτικής 
Μακεδονίας.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Μ. ’Ανδρονίκου - X. Μακαρόνα-Ν. Μουτσοπου
λ ο υ - Γ. Μ π α κ α λ ά κ η, Τό ’Ανάκτορο τής Βεργίνας. Άθήναι 1961, 
4ον σ. 30. Πίν. XXVI.

Οί συγγράφεις τοϋ έργου εκθέτουν εις αυτό τά πορίσματα τών άνα- 
σκαφών, τάς οποίας ενήργησαν εις τό Μακεδονικόν Άνάκτορον τής Βεργί
νας από τοϋ 1959 μέχρι τοϋ 1961, συνεχίζοντες τάς άνασκαφάς τοϋ όμοτί- 
μου καθηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί ακαδημαϊκού Κωνσταν
τίνου 'Ρωμαίου, τάς οποίας οΰτος ενήργησε κατά διαλείμματα από τοϋ έ
τους 1936 μέχρι τοϋ 1956 δαπάναις κυρίως τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλο
νίκης. 'Ως γνωστόν πρώτος ό Heuzey κατέστησε γνωστήν τήν ϋπαρξιν τοϋ 
ανωτέρω κατά τό 1855, τό όποιον καί άνέσκαψε κατόπιν έν μέρει μετά τοϋ 
Daumer (1861).

Διά τών νέων άνασκαφών άπεκαλυφθησαν καί αί κατακεχωσμέναι 
τέως πτέρυγες, ή νοτία, ή δυτική καί ή βορεία, άνεσκάφη δέ καί ολόκλη
ρος ή αυλή μετά τοϋ περιστυλίου, ώστε δυναταί τις νά εΐπη ότι έχομεν σή
μερον πλήρη τήν κάτοψιν τοϋ κτηρίου. Πλήν τούτων, αξιόλογα είναι καί 
τά άποκαλυφθέντα ψηφιδωτά, καθώς καί τα αρχιτεκτονικά μέλη, κίονες, ε
πιστύλια, τρίγλυφοι, κέραμοι κτλ.

Ή έκθεσις τών πραγμάτων είναι σαφής, οί δέ παρατιθέμενοι πίνακες 
βοηθοϋν εις τό νά συλλάβωμεν τήν εικόνα τοϋ μοναδικοϋ αΰτοϋ ανακτόρου.

Έν τοΰτοις, μολονότι οί συγγραφείς είναι έμπειροι αρχαιολόγοι, διέ■ 
φυγον παραδόξως αυτούς μερικαί άνακρίβειαι. Οΰτω π.χ. εν σ. 18 γράφε
ται ό'τι τό άνάκτορον δίδει τήν «τυπική μορφή τής ελληνικής οικί
ας, όπως τήν ξέρουμε καί από τήν γραπτή παράδοση (Βιτροΰβιος), άλλα 
καί άπό τά πορίσματα τών άνασκαφών (’Όλυνθος, Δήλος, Πριήνη, Πέλλα 
κτλ )». Τό άνάκτορον δίδει τήν τυπικήν μορφήν τής ελληνιστικής 
καί όχι τής ελληνικής οικίας, δηλ. τήν μορφήν τοϋ περιστυλίου, ό
πως παρουσιάζεται κυρίως εις τήν Δήλον καί όχι εις τήν Πριήνην, εν μέ- 
ρει δέ εις τήν ’Όλυνθον. Προς τήν λεγομένην «Έπαυλιν τής ’Αγαθής Τύ
χης» τής Όλυνθου 1 παρουσιάζει καί ταϋτην τήν ομοιότητα, ότι ό οίκος

1 D. Μ. Β ο b i n s o n - J. Waltergraham, Excavations at O- 
lyntlius. Part VIII. The helleuic haus. Baltimore ,1938, a. 55 ni. πίναξ 16, 84.
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