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Ό χάρτης άρ. VIII τών ευρωπαϊκών περιχώρων τής Κωνσταντινουπό
λεως σημείο! μέγαν αριθμόν βυζαντινών συνοικιών, ως και τοποθεσίας πολ
λών ερειπίων.

Ό χάρτης τής Χαλκηδόνος και τής χερσονήσου 'Ιερίας (άρ. XII) δεν θά 
έφελκΰση δλιγώτερον την προσοχήν τών τοπογράφων. Είναι γνωστόν, δ'τι, 
εξαιρέσει άσημάντων τινών ερειπίων, δεν υπάρχει τίποτε πλέον έκ τής αρχαίας 
πόλεως, ως και έκ τών μνημείων τής χερσονήσου Φενερμπακτσέ. Εις την 
Χαλκηδόνα (Καντίκιοϊ), πλησίον τής Άλτιγιόλ, κεΐνται υπό γήλοφον ερείπια 
σημειοΰμενα εις τον χάρτην υπό τό όνομα Παλάτια τοϋ Κωνσταντίνου Γ'. 
Τα Ιρείπια μεγάλου βυζαντινού οικοδομήματος άνακαλυφθέντα εις τό Μόδι 
(Moda) τό 1925 (βλ. ΕΟ, 29, 1926, σελ. 46, 47) καί σημειοΰμενα επί τοϋ 
χάρτου έξηφανίσθησαν. ("Αμα τή ανακαλύψει των προέβην εις την φωτογρά- 
φησίν των). Έπί τοϋ άναφερομένου χάρτου σημειοϋται ή τοποθεσία τών δυο 
λιμένων τής Χαλκηδόνος, οί όποιοι σήμερον είναι κεκαλυμμένοι.

Ό γεαιγραφικός χάρτης, άρ. XIII, δεικνύει τάς περιοχάς τάς έκτεινομέ- 
νας από τής Χρυσοπόλεως μέχρι τοϋ Παντειχίου, με την τοποθεσίαν τών 
μονών, αί όποΐαι άλλοτε εύρίσκοντο εκεί.

Ό χάρτης άρ. XIV αποτελεί συνέχειαν τοϋ προηγουμένου. Παρουσιά
ζει τάς περιοχάς τάς έκτεινομένας άπό τοϋ Παντειχίου μέχρι τοϋ Ριτζίου 
(Ντάριτζα) εις την είσοδον τοϋ κόλπου τής Νικομήδειας. Σημειούνται αί χερ
σόνησοι τοϋ Παυλοπετρίου, τοϋ αγίου Τρΰφωνος καί τά άκρωτήρια ’Ακρίτας 
καί Λευκάτης, ως καί ή τοποθεσία τών κυριωτέρων μονών, αί όποΐαι έ'κειντο 
άλλοτε κατά μήκος τής άκτής.

"Εν βλέμμα εις την σειράν τών εν λόγφ δέκα πέντε άνεκδότων γεωγρα
φικών χαρτών καί σχεδίων πόλεων, τοποθετημένων είς τό τέλος τοϋ βιβλίου 
εντός χαρτοφΰλα/ος, πείθει τον άναγνώστην περί τής έκτάσεως καί τής σπου- 
δαιότητος τής νέας ταΰτης τοπογραφίας τής Κωνσταντινουπόλεως καί τών 
περιχώρων. Ή εν λόγφ τοπογραφία παρουσιάζει ζωντανήν εικόνα τής ενδό
ξου βυζαντινής πόλεως.

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΔΑΛΕΖΙΟΣ

’Αναστασίου Βρόντη, Ροδιακά λαογραφικά. Τόμος δεύτερος. Ρόδος 1950, 
σελ. 120. Τοϋ αύτοΰ, Παλιά σπίτια τής Ρόδον, λαογραφική μελέτη. 
Ρόδος 1950, σελ. 41.

ΟΙ παλαιοί λαογραφικοί θησαυροί τών διαφόρων περιοχών τής Ελλά
δος, ίδίφ τών μακράν τών κέντρων κειμένων, ένεκα ξένων επιδράσεων, προϊόν
τος τοϋ χρόνου, λησμονοΰνται καί βαίνουσιν εξαφανιζόμενοι. Διά τοΰτο είναι
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επιτακτική ή ανάγκη να περισωθώσιν οΰτοι καταγραφόμενοι κα'ι δημοσιευό
μενοι. Αληθές είναι ότι διάφοροι κατά καιρούς συλλογείς, ήμέτεροι καί 
ξένοι, ή ίδρυθεΐσα λαογραφική Εταιρεία καί τά σχετικά ’Αρχεία, ή έκδοσις 
τοπικών καί περιοδικών καί ή ΐδρυσις μουσείων περιέσωσαν, ευτυχώς, μέγα 
μέρος τών ηθών καί εθίμων καί τών εκφάνσεων τοΰ πολιτισμού, παρελθου- 
σών εποχών, ή πραγματοποιηθεΐσα όμως συγκέντρωσις τοΰ υλικού είναι 
μικρά, εν συγκρίσει προς τό πλήθος τών μη μελετηθεισών περιοχών, δι’ ο 
πας συμβάλλουν εις τό έργον τούτο προσφέρει υπηρεσίαν εις την επιστήμην.

Ή Δωδεκάνησος μέ πληθυσμόν άμιγώς ελληνικόν καί άπομεμονωμένη 
τού εξωτερικού κόσμου διέσωσε πολλά λαογραφικά καί γλωσσικά στοιχεία, 
πολλάκις πανάρχαια. Τούτο διέγνωσε κατά τάς άρχάς τού εικοστού αίώνος ό 
’Αγγλος καθηγητής Rouse, υπό την έμπνευσιν τοΰ οποίου κατηρτίσθη 
ή συλλογή ’Ιακώβου Ζαράφτη εν Κφ, τής οποίας τεσσαράκοντα πέντε 
παραμύθια καί τεσσαράκοντα παραλλαγάς έξέδωκεν ήδη δ καθηγητής R. 
Dawkins.

Μετά την άπελευθέρωσιν τών νήσων καί τήν έ'νωσιν αυτών μετά τής 
μητρός Ελλάδος, πάλιν εύρον αΰται άφωσιωμένους μελετητάς τοΰ πολιτι
σμού των, ως τήν κυρίαν Άθηνάν Ταρσοΰλη, ήτις δι’ έπιτοπίου ερεύνης 
συνέλεξεν υλικόν, τό οποίον μετά λαμπρών σχεδίων έδημοσίευσεν εις τρεις 
ογκώδεις τόμους. Ούδ’ υπήρξε μικρά ή συμβολή τών περιοδικών Ελεύθερα 
Δωδεκάνησα καί Δωδεκανησιακή Έπιθεώρησις, άτινα άπεθησαύρισαν πολλά 
χρήσιμα ιστορικά καί λαογραφικά στοιχεία. Καί τό Ύπουργεΐον δ’ άνοικο- 
δομήσεως έξέδωκε πολύτομον έργον έξετάζον τό σύμπλεγμα τών νήσων από 
πάσης επόψεως.

Διά τήν Ρόδον είδικώς δεν έχομεν όσον θ’ άνέμενέ τις λαογραφικόν υλι
κόν. Τήν έλλειψιν ταύτην άναπληροί, εν τινι μέτριρ, ή φιλότιμος προσπάθεια 
τού Ροδίου δημοδιδασκάλου ’Αναστασίου Βρόντη, όστις επί σειράν ετών, μέ 
τήν λαογραφίαν τής πατρίδος του ασχολούμενος, μάς έχει διορήσει πληθύν 
άξιολόγων σχετικών μελετών εν περιοδικοΐς καί εις ίδια βιβλία, εν ταΐς 
δποίαις μετά σαφήνειας, γνώσεως τού βίου καί τής γλώσσης τών Ροδίων καί 
διά παραθέσεως σχετικών εικόνων πραγματεύεται ποικίλα λαογραφικά θέματα 
τούθ’ όπερ φαίνεται καί έκ τού πρώτου τών άνωτέρου σημειουμένων έργων 
του, εν φ αναγράφονται οί θρύλοι, οι παραδόσεις, τά ποικίλης ύποθέσειος 
τραγούδια, αί παροιμίαι, αί εύχαί καί άραί, αί προσευχαί καί τά παραμύ
θια ως καί τά ήθη καί έθιμα τών Ροδίων. ”Ας σημειωθή ότι τό βιβλίον, τό 
οποίον περιέχει ενδιαφέρον καί νέον υλικόν, συνοδεύεται καί από χρήσιμον 
λεξιλόγιον, εν τφ δποίφ ερμηνεύονται αί εν τοΐς κειμένοις ιδιωματικοί λέξεις.

Εις τό περί παλαιών σπιτιών τής Ρόδου έργον του ό Βροντής περιγρά
φει λεπτομερώς τούς διαφόρους αρχιτεκτονικούς τύπους τών Ροδιακών σπι- 
τιών παραθέτων σχέδια καί φωτογραφίας καί ερμηνεύουν τούς τεχνικούς όρους.
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Κ. Διαμαντή3ο§

Έν τή εργασία του ταύτη, ήν συνοδεύει χρήσιμον λεξιλόγιον, ό Βρον
τής έχει υπ’ όψιν το περί Αίτωλικής οικίας εργον τοϋ Δ. Λουκοπούλου, χρή
σιμον δέ θά τοϋ ήτο καί τό υποδειγματικόν εργον τοΰ Γ. Μέγα περί λαϊκής 
κατοικίας τής Δωδεκανήσου.

Ό φιλότιμος καί φιλόπονος ερευνητής, τοϋ οποίου την εργασίαν θά 
διηυκόλυνεν ή ΐδρυσις εν Ρόδφ λαογραφικοϋ μουσείου μέ έργα λαϊκής τέχνης, 
τοπικάς ενδυμασίας κ.τ.λ. πράττει, ο,τι τά περιωρισμένα μέσα του τοΰ επι
τρέπουν. ’Επί τοΰ παρόντος τό εργον του είναι συλλεκτικόν, ά'νευ εϋρυτέρας 
ερμηνείας καί άνευ συσχετισμών καί συγκριτικής τοποθετήσεως, πάντοτε όμως 
λίαν χρήσιμον διά τον πλοϋτον τοΰ ύλικοΰ.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ό'τι εις προσεχείς εργασίας του ό συγγραφεΰς θά 
μάς παρουσιάση καί άλλο πλούσιον καί ενδιαφέρον υλικόν ακολουθών καί έν 
άλλοις καί ως προς τήν φωνητικήν άπόδοσιν τάς υποδείξεις τών ειδικών.

Πάντως δίκαιος δέον ν’ άποδοθή έπαινος ε’ις τον συγγραφέα διά τάς 
προσπάθειας καί τήν συμβολήν του. Ευχής δ’ εργον θά ήτο αν τό παράδει
γμά του ήκολούίίουν οί εκπαιδευτικοί λειτουργοί καί τών άλλων νήσων τής 
Δωδεκανήσου.

Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
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