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Ν. Β. Κοσμά, Ό Λαγκαδάς. 'Ιστορία - Λαογραφία, Θεσσαλονίκη 1968 ('Εταιρεία 
Μακεδονικών Σπουδών. Μακεδονική Βιβλιοθήκη, άρ. 29), 8ον, σελ. 136.

Ή χρησιμότητα παρόμοιων εργασιών, όπως αυτή τοϋ δασκάλου N. Β. Κοσμά, εχει 
άπό καιρό σωστά έκτιμηθή. Επίσημοι πνευματικοί οργανισμοί (’Ακαδημία ’Αθηνών, Ε
ταιρεία Μακεδονικών Σπουδών κ.ά.) τις προσέχουν ιδιαίτερα, τις βραβεύουν καί τις δη
μοσιεύουν, ένθαρρύνοντας έτσι τή συγγραφή τους. Ή δημόσια άναγνώριση τοΰ κόπου 
πού καταβάλλει ό συγγραφέας μιας τέτοιας έργασίας, ή ηθική καί υλική αμοιβή του, είναι 
φυσική καί δίκαια έπιθυμία, άποτελεΐ δέ σημαντικό κίνητρο, διότι ένισχύει τήν έσωτερική 
του παρόρμηση.

Ό αείμνηστος καθηγητής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί Πρόεδρος τής Ε
ταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Στίλπων Κυριακίδης θέλοντας να υπογράμμιση τήν έξαι- 
ρετική σημασία πού έχουν οί τοπικές ιστορίες γιά τή γενικότερη ιστορική γνώση έγραφε: 
«...νομίζω ότι είναι μέν καλαί αί γενικαί ίστορικαί γνώσεις, αί όποΐαι ευρύνουν τό 
πνευματικόν μας πεδίον... άλλα των γενικωτέρων καί άπωτέρων αύτών γνώσεων καλόν 
είναι να προηγήται ή γνώσις τού άμεσωτέρου περιβάλλοντος, μέσα εις τό όποιον έγεννή- 
θημεν καί μέ τό όποιον είναι συνδεδεμένη ή καθημερινή μας ζωή, άλλα καί αί ίστορικαί 
μας τύχαι. Ή γνώσις τής προσεχεστέρας πατρίδος καί τής ιστορίας της νομίζω ότι πρέπει 
να άποτελή τήν απαραίτητον προϋπόθεσιν, τήν αφετηρίαν καί εισαγωγήν, ούτως είπεΐν, 
εις τήν γνώσιν τής εύρυτέρας». (Αί πόλεις Ξάνθη καί Κομοτινή, Θεσσαλονίκη 1960, 
σ. 28).

Μέ γνώμονα τά παραπάνω μπορούμε εύκολώτερα νά αξιολογήσουμε τήν προσφορά 
τού κ. Ν. Κοσμά καί νά τήν προβάλουμε ώς πρότυπο γόνιμης δραστηριότητας στούς 
έκπαιδευτικούς τών κωμοπόλεων καί τών χωριών πού θά είχαν τήν εφεση νά έκπληρώσουν 
πληρέστερα τήν παιδευτική τους άποστολή. Θά είχε σχηματισθή ενα σώμα ίστορικολαο- 
γραφικών μονογραφιών γιά όλες τις πόλεις, κωμοπόλεις καί τά χωριά τής Μακεδονίας, 
χρησιμότατο γιά τήν ιστορική έπιστήμη, Sv όλοι οί έκπαιδευτικοί πού ύπηρετοΰν έκεϊ 
είχαν τήν εφεση, τό ένδιαφέρον, τήν επιμονή καί τήν άγάπη τού κ. Κοσμά. Διάχυτη είναι 
σ’ όλο τό βιβλίο ή άγάπη τοΰ ο. πρός τούς άνθρώπους καί τά πράγματα πού έξετάζει καί ή 
άμεσώτερη έπαφή μέ τό άντικείμενό του.

Στον πρόλογο καθορίζει τή γεωγραφική θέση τού χωριού καί σημειώνει τήν έξέλιξη 
τού πληθυσμού άπό τό 1920 (3.327 κάτοικοι) εως τό 1961 (6.739 κάτοικοι). Στήν άρχή τού 
πρώτου μέρους πού τό έπιγράφει 'Ιστορικά διερευνά τήν προέλευση τοΰ τοπωνυμίου (σ.9) 
όπου παραθέτει απόψεις γνωστών γλωσσολόγων πού άσχολήθηκαν μ’ αύτό. Θεωρεί έπι- 
κρατέστερη τή γνώμη «ότι τό τοπωνύμιο είναι μεσαιωνικό καί ότι προέρχεται άπό τό λαγ- 
κάδιν, υποκοριστικό τοΰ μεσαιωνικού λάγκος (κοιλάδα)».

Συνεχίζει μέ τά ιστορικά στοιχεία γιά τον Λαγκαδά (σ. 9-21). Μάς πληροφορεί ότι 
ή πρώτη γραπτή μνεία πού άναφέρει τον Λαγκαδά άνάγεται στήν άρχή τοΰ Που αιώνα 
(σ. 10). Τελειώνει τό κεφάλαιο τών 'Ιστορικών μέ τά γεγονότα τοΰ 1912 καί τήν άπελευ- 
θέρωση τοΰ χωριού άπό τούς Τούρκους.

Τό δεύτερο μέρος τής έργασίας περιλαμβάνει τά Λαογραφικά (σ. 25-126). ’Αρχίζει μέ 
τή Λαϊκή ’Αρχιτεκτονική (σ. 25-44). Υποστηρίζει ότι «ό Λαγκαδάς εχει μία άποκλειστικά 
δική του άρχιτεκτονική, πού διαφέρει ούσιαστικά άπό τήν άρχιτεκτονική τών άλλων Μα
κεδονικών πόλεων». Καί πιό κάτω (σ. 35): «Οί χτίστες πού έχτιζαν στόν Λαγκαδά ήταν 
"Ελληνες άπό τή Βόρειο Ήπειρο». Είναι γνωστό ότι Ήπειρώτες καί Δυτικομακεδόνες χτί
στες δούλεψαν σ’ όλες σχεδόν τις γνω. τές έλληνικές κοινότητες κατά τήν Τουρκοκρατία 
κι άφησαν δείγματα σπιτιών, πού οί έπί μέρους διαφορές τους συγκλίνουν στούς καθιερω
μένους κοινούς τύπους οικοδομής λαϊκών σπιτιών. Δέν πρέπει νά εχη δίκιο ό ουγγρ., όταν



358 Βιβλιοκρισίαι (C. Papoulidis, Nicodème l’Hagiorite [1749-1809])

όμιλή για μια ξεχωριστή άρχιτεκτονική στον Λαγκαδά. Κατά τά άλλα προσφέρει πλήρη 
καί καθαρή περιγραφή τής λαϊκής αρχιτεκτονικής τοϋ χωριοϋ.

Ξεχωρίζει τρεις τύπους σπιτιών: α) τόν Ισόγειο, β) τον μονόροφο καί γ) τον ένδιάμεοο. 
Τά κείμενα συνοδεύουν πολλές φωτογραφίες μέ χαρακτηριστικά στοιχεία των τριών ανω
τέρω τύπων: πόρτες, χαγιάτια, τζάκια, κλπ., καί πίνακες σχεδίων όπου μέ έπιμέλεια δίνονται 
κατόψεις, προσόψεις κλπ. λαϊκών σπιτιών. Παραθέτει, τέλος, κατάλογο μέ «λαϊκές τεχνι
κές λέξεις».

’Ακολουθούν: Τροφές - Λαϊκή μαγειρική (σ. 44-45), Λαϊκή φορεσιά (σ. 46-53), Λαϊκή 
ύφαντική (σ. 53-60), όπου παρνετίθενται εΙκόνες μέ σχέδια υφαντών. Γεωργικά έργαλεϊα 
(σ. 60-67), όπου άναφέρονται τά τοπικά όνόματά τους καί δίνεται τό σχήμα τοϋ καθενός 
σέ πίνακες σχεδίων. Τό μέτρημα τής σοδειάς (σ. 67-68). 'Ονομασία τών ζώων (σ. 68).

Συνεχίζει μέ τήν οίκογενειακή καί κοινωνική ζωή, άρχίζοντας άπό τή γέννηση τοϋ 
παιδιοϋ (σ. 69-71) καί τελειώνοντας μέ τά έθιμα τοϋ γάμου (σ. 71-78).

Εξετάζει μετά τήν κοινωνική όργάνωση, τό λαϊκό δίκαιο (σ. 79-81), τόν θάνατο 
(σ. 81-83).

Στό τρίτο καί τελευταίο κεφάλαιο τοϋ δευτέρου μέρους έξετάζει τήν πνευματική ζωή. 
Άναφέρεται στή λαϊκή λατρεία (σ. 84-91) καί παραθέτει τά σχετικά μέ τις καθιερωμένες 
γιορτές έθιμα. Καταγράφει συνολικά έβδομήντα ενα δημοτικά τραγούδια (σ. 91-121) κατα- 
τάσσοντάς τα κατά τή σειρά πού ύποδεικνύει ή γνωστή έκδοση τής ’Ακαδημίας μέ μουσική 
καταγραφή δύο τραγουδιών άπό τό μουσικό Σπυρ. Θ. Περιστέρη.

Τελειώνει τό μέρος τών Λαογραφικών μέ τή λαϊκή ιατρική (σ. 121-122) καί μέ τά 
τοπωνύμια τής περιοχής (σ. 123-126).

’Αναφέρουμε τόν πλούσιο πίνακα τών βοηθημάτων (σ. 130-132) καί σημειώνουμε 
τήν άπουσία άπ’ αυτόν τοϋ λαμπροϋ βιβλίου: Σκέψεις καί έντυπώσεις έκ περιοδείας άνά 
τήν Μακεδονίαν (1905-1906), Έκδοση Β', Θεσσαλονίκη 1962, τοϋ Γεωργίου Χατζηκυ
ριάκου. Στις σελίδες 5, 6, 7 καί 8 τοϋ βιβλίου υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για τόν Λαγ
καδά καί τήν περιοχή του.

Ό συγγρ., μποροϋμε νά ποΰμε, έπέτυχε τοϋ σκοποΰ του. Προσέφερε κατά τό δυνατόν 
πλήρη είκόνα τοϋ ίστορικοϋ βίου τής κωμόπολης πλαισιωμένη άπό τά λαογραφικά της. 
’Επέτυχε, παρά τις δυσκολίες πού συναντά κάθε μή ειδικός τής ιστορικής επιστήμης. Ή 
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών έχοντας, προφανώς, ύπόψη της όλα αΰτά καί έκτιμώντας 
σωστά τήν έργασία τοϋ κ. N. Β. Κοσμά τήν συμπεριέλαβε στις σειρά τών έκδόσεών της· 
τό πνεϋμα τής έργασίας αύτής, άλλωστε, συμφωνεί καί προς τάς άρχάς καί προς τούς σκο
πούς της.

Ν. Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Constantin Papoulidis, Nicodème Γ Hagiorite (1749-1809), Άθήναι (άνάτυπο 
άπό τήν «Θεολογία», τ. ΛΖ'(1966), σ. 294-313, 390-415, 575-590, ΛΗ' (1967), σ. 95-118 
καί 301-313), 1967, σχ. 8ον, σελ. 102.

’Εδώ καί μερικές δεκαετίες ή φιλολογική ερευνά στράφηκε καί προς τά μνημεία τοϋ 
νεοελληνικού διαφωτισμού. ’Αρκετές άξιόλογες μελέτες έξεδόθησαν καί υπολείπεται ακόμη 
εύρύ πεδίο γιά νέες έργασίες. Δυστυχώς δέν μποροϋμε νά ποϋμε τό ίδιο γιά τή θεολογική 
γραμματολογία τής νεοελληνικής περιόδου. Ή θεολογική κίνηση τών χρόνων τής τουρ
κοκρατίας λανθασμένα θεωρείται φτωχική μίμηση τής βυζαντινής καί δέν εχει έρευνηθή 
συστηματικά, έκτος άπό έλάχιστες έξαιρέσεις. Στις έξαιρέσεις αύτές συγκαταλέγεται ή 
άξιόλσγη μελέτη τοϋ κ. Παπουλίδη γιά μια ξεχωριστή μορφή τής νεολληνικής θεολογίας,
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