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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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το Νικόδημο 'Αγιορείτη καίτήν παραδοσιακή κίνηση των Κολλυβάδων στο'Αγιο Όρος 
κατά το τέλος τοϋ 18ου αιώνα.

Ή μελέτη πρωτοδημοσιεύτηκε έλληνικά στό δημοσιογραφικό όργανο τοΰ Οικουμε
νικού Πατριαρχείου «’Απόστολος Άνδρέας»1 καί συμπληρωμένη μέ νέα στοιχεία τυπώθηκε 
γαλλικά στή «Θεολογία», από τήν όποια κυκλοφόρησε σέ ανάτυπο. Διαιρείται σέ τρία βα
σικά μέρη. Στό πρώτο μέρος ό ο. άσχολεΐται μέ τή ζωή καί μαθητεία τοϋ Νικοδήμου στή 
Νάξο, Σμύρνη καί 'Αγιο Όρος, στό δεύτερο μέ τή δράση του στον Άθωνα καί στό τρίτο 
μέ τήν πλούσια συγγραφική του παραγωγή.

Ή προσωπικότητα τοΰ Νικοδήμου είναι συνυφασμένη μέ τούς Κολλυβάδες, γιά τούς 
όποιους λίγα γνωρίζαμε καί αυτά αρκετά σκοτεινά. Είναι, βέβαια, γνωστή ή άφορμή τοϋ 
κινήματος τους. Στή δεύτερη πεντηκονταετία τοϋ 18ου αιώνα άρχίζει νά πνέη ένας άνε
μος μεταρρυθμίσεων στό "Αγιο Όρος, μέ τόν όποιο δέν είναι άσχετη ή παρουσία τοϋ Ευ
γενίου Βούλγαρη στήν Άθωνιάδα Σχολή. Τότε οί Άγιαννανίτες μοναχοί γιά νά προλαβαί
νουν τήν άγορά των Καρύων μετέθεσαν τά μνημόσυνα άπό τή λειτουργία τοΰ Σαββάτου 
στήν Κυριακή. Ή ένέργειά τους σκανδάλισε τόν Καυσοκαλυβίτη διάκονο Νεόφυτο τόν 
Πελοποννήσιο πού άρχισε άμέσως δογματικό αγώνα, άποβαίνοντας έτσι ό πρώτος χρονο
λογικά Κολλυβάς. Δεύτερη άφορμή έδωσε στά 1783 ή έκδοση ένός βιβλίου, άνωνύμου 
συγγραφέα, γιά τή συχνή Θεία Μετάληψη, πού τό κατεδίκασε ό πατριάρχης Γαβριήλ 
Δ'. Οί διαφωνίες αύτές δημιούργησαν στον Άθωνα δύο σχολές, τούς Παραδοσιακούς ή 
Κολλυβάδες καί τούς λεγομένους «Δυτικούς». ’Αρχηγέτες τών πρώτων ήταν ό πρώην μη
τροπολίτης Κορινθίας Μακάριος Νοταράς, ό ’Αθανάσιος Πάριος καί ό Νικόδημος Αγιο
ρείτης, πού άποτελοϋσε τήν ψυχή τοϋ παραδοσιακού κινήματος, τόν «θεολόγο τών Κολλυ- 
βάδων», όπως χαρακτηριστικά τόν άποκαλεϊ ό κ. Παπουλίδης. Τό κίνημα τών Κολλυβά- 
δων έν τέλει καταδικάστηκε καί οί περισσότεροί τους έξορίσθηκαν άπό τό Άγιο Όρος.

Μέ κέντρο τή διαμάχη Κολλυβάδων καί «Δυτικών», ό συγγρ. μάς δίνει άνάγλυφη 
τή μορφή καί τό έργο τοϋ Νικοδήμου καί συνάμα μέ όξυδέρκεια έξετάζει τήν έποχή του 
καί τις τότε τάσεις τής όρθόδοξης θεολογικής σκέψεως. Έργάσθηκε εύσυνείδητα, χρησι
μοποίησε πλούσια βιβλιογραφία, καθώς καί άνέκδοτες πηγές καί κατώρθωσε νά ύποτάξη 
τό ποικίλο υλικό. Στήν εργασία τοϋ κ. Παπουλίδη δέν όφείλουμε μόνο τήν πρώτη συστη
ματική μελέτη γιά τούς Κολλυβάδες καί τό Νικόδημο, άλλά καί αρκετά νέα στοιχεία 
πού μερικά θά ήθελα νά τονίσω ιδιαίτερα. Τά θεολογικά προβλήματα πού απασχολούν τούς 
Κολλυβάδες δέν είναι μόνο τά μνημόσυνα καί ή συχνή Θεία Μετάληψη, όπως νομίζαμε. 
Είναι ταυτόχρονα οί Άγιες Εικόνες, ό άφορισμός, ό μικρός καί μεγάλος Αγιασμός, τά 
άγια Δώρα καί Άντίδωρο, ή κοινωνία όλοκλήρου τοϋ σώματος τοΰ Ίησοΰ, ή άνάγνωση 
τών μυστικών ευχών. Άποδεικνύεται επίσης ή σχέση τών Κολλυβάδων μέ τούς «νεομάρτυ- 
ρες» τών μεταγενεστέρων χρόνων, ή έπίδρασή τους έκτος τοϋ Άγιου Όρους, όχι μόνο στις 
έλληνικές περιοχές άλλα στήν Ανατολή καί σάς σλαβικές καί ρουμανικές χώρες, καθώς 
καί ό σύνδεσμός τους μέ τή βυζαντινή θεολογία τοΰ 14ου αιώνα καί τό έργο τών Άλ. Παπα- 
διαμάντη καί Άλ. Μωραϊτίδη στον 20ό αιώνα. Άποδεικνύει άκόμη ότι ό Νικόδημος, αν 
καί κατείχε τή ρωμαιοκαθολική θεολογική γραμματολογία, δέν ήταν έπηρεασμένος άπό 
αύτήν ότι τό άνωνύμου συγγραφέα βιβλίο γιά τή συχνή Θεία Μετάληψη είναι έργο τοϋ 
Μακαρίου Νοταρά καί όχι τοϋ Νικοδήμου, στον όποιον όμως όφείλουμε τήν έπεξεργασία 
τής β' έκδόσεως· ότι δέν υπάρχει καμία ένδειξη πώς ό Νικόδημος έξεδιώχθη άπό τόν Άθω
να ή ότι καταδικάστηκε μαζί μέ τούς ύπολοίπους Κολλυβάδες, όπως είχε ύποστηρίξει ό 
Ν. Έμμ. Αρκάς. Σπουδαία έπίσης είναι ή συμβολή τοϋ συγγρ. στό τρίτο μέρος τής μελέ

1. Άρ. φύλ. 633-656, 28.8.1963 -6.2.1964.
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της του, όπου ύποδειγματικά κατατάσσει καθ’ ϋλην τα έργα τοϋ Νικοδήμου καί μας πα
ρουσιάζει ένα άγνωστο σιήν έλληνική βιβλιογραφία έργο του άπό τή ρωσική του μετά
φραση.

Θά ήθελα, πάντως, να παρατηρήσω δτι μεγάλο μέρος τής έλληνικής βιβλιογραφίας 
παρουσιάζεται μόνο μεταφρασμένο στα γαλλικά. Ίσως, όμως, αύτό να οφείλεται σέ έκδο- 
τικές άνάγκες. Επίσης τό κεφάλαιο για τά τελευταία χρόνια καί τό θάνατο τοϋ Νικοδή
μου έχει τεθή στό τέλος τοϋ β' μέρους, ένώ κανονικά θά έπρεπε να άποτελή τμήμα τοϋ πρώ
του, όπου ή βιογραφία του. Οί παρατηρήσεις μου όμως αύτές ούτε μποροϋν οϋτε σκοπό 
έχουν νά κλονίσουν τήν άξια τής μελέτης. Ό σ. πρέπει να είναι περήφανος πού ή συστη
ματική έργασία του άπέδωσε μια τόσο άξιόλογη ίστορικοθεολογική μελέτη γιά ένα άπό τά 
σπουδαιότερα ρεύματα τής νεοελληνικής θεολογικής σκέψεως. Στό παρελθόν είδαμε, βέ
βαια, μερικές συμβολές γιά τούς Κολλυβάδες καί άλλοι χαρακτήρισαν τό κίνημά τους σκο
ταδισμό (Παπαντωνίου, Βαλέτας) καί άλλοι αναγέννηση (Βερίτης, Κολιτσάρας). Ό σ. 
τό χαρακτηρίζει παραδοσιακό· έπιστροφή στις ρίζες. Σκοπός τοϋ βιβλιογραφικού σημειώ
ματος μου δέν είναι νά πάρω θέση στό χαρακτηρισμό τών Κολλυβάδων. Επιθυμώ πάντως 
νά τονίσω ότι καί άν ακόμη ή σχολή τών Κολλυβάδων ήταν πράγματι σκοταδιστική, δέν 
παύει νά άποτελή καρποφόρο σταθμό στήν πνευματική πορεία τοϋ υποδούλου γένους μας. 
Καί αυτό κάνει τή μελέτη τοϋ κ. Παπουλίδη άκόμη πιό εύπρόσδεκτη.

X. Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ

Βασιλείου Θ. Βογιατζή, Ή γεωπολιτική καί οικονομική σπουδαιότης διά 
τήν Ελλάδα τοϋ μακεδονοθρακικοϋ χώρου, Θεσσαλονίκη 1968 (Εταιρεία Μακεδονικών 
Σπουδών. Εθνική Βιβλιοθήκη, άρ. 27), 8ον, σελ. 23.

Κατά τήν κατοχή καί τά άμέσως μετά τήν άπελευθέρωση χρόνια κυκλοφόρησε πλή
θος μελετημάτων σχετικών μέ τις «άναγκαΐες» έδαφικές διεκδικήσεις τής Ελλάδος καί τόν 
«άπαραίτητο» ζωτικό χώρο, πού έπρεπε όπωσδήποτε νά άποκτήση. "Ολες οί μελέτες αύ
τές έπασχαν άπ’ τό ίδιο βασικό έλάττωμα. Άν καί γράφτηκαν κυρίως άπό οικονομολό
γους, οί συγγραφείς τους σέ στιγμές έθνικοϋ ένθουσιασμοΰ καί όνείρων λησμόνησαν πώς 
οί υπάρχοντες συντελεστές τής παραγωγής, τό έδαφος καί ή έργασία, ήταν σέ θέση, μέ 
κατάλληλη βέβαια άξιοποίηση, νά καταστήσουν βιώσιμη τήν Ελλάδα, καί μέ μεγαλύτερο 
ακόμη πληθυσμό. Άπό τότε πέρασαν 25 σχεδόν χρόνια καί παρά τήν άναμφισβήτητη πρό
οδο τής Ελλάδος σέ όλους τούς τομείς — μολονότι ό πόλεμος έληξε γιά μας τό 1950 — 
διαπιστώνουμε ότι συστηματική έργασία προς τήν πλήρη άξιοποίηση τών δυνατοτήτων 
τοϋ τόπου μας δέν πραγματοποιήθηκε, παρά τά μεσσιανικά κηρύγματα τών έκάστοτε κυ
βερνήσεων. Αισθανόμαστε τουλάχιστο τήν Ικανοποίηση νά βλέπουμε έκδόοεις μελετών, 
σαν τήν παρούσα τοϋ κ. Βογιατζή, πού γραμμένη μέ ειλικρίνεια καί βαθειά γνώση τής 
πραγματικότητος άναταράσσει τις νεφέλες τής έθνικής μας μακαριότητος. Τά προβλήματα 
τής Μακεδονίας καί τής Θράκης δέν θεωρούνται άπό τόν συγγρ. προβλήματα τοπικά.’Αντί
θετα, άποτελοϋν ζητήματα πού άφοροϋν όλόκληρο τόν έλληνισμό, ώς έθνος καί ώς κράτος, 
μιά πού ό μακεδονοθρακικός χώρος μαζί μέ τήν Ήπειρο άποτελοϋν τή σπονδυλική του 
στήλη.

Δέν απαιτείται ιδιαίτερη έξαρση τής συμβολής τής Μακεδονίας καί τής Θράκης όχι 
μόνο στήν ιστορία τοϋ γένους μας, άλλά καί στήν οικονομική καί δημογραφική ανάπτυξη 
όσο καί στή στρατιωτική άμυνα τής Ελλάδος. Ή οημασία τών περιοχών αυτών γιά τό 
έθνικό σύνολο παραμένει καί σήμερα, μετά παρέλευση δεκαετιών άπό τήν απελευθέρωσή 
τους, σεβαστή γιά τή θεωρητική έρευνα, όχι όμως καί γιά τήν κρατική πολιτική. Ή Μα-
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