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ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ, τόμ. I V (1950-1977), ετησία έκδοσις της 

Κοινότητος Λαπήθου Κύπρου. 

'Αμέσως μετά την καταπάτησιν υπό τών εχθρών του εδάφους της Ααπήθου 
ήρξατο ή Ικδοσις αΰτη της Κοινότητος ώς μέσον ψυχικής καί πνευματικής συσπει-
ρώσεως τών τέκνων της, το κυριώτερον οπλον δια την έδαφικήν τής κωμοπό-
λεως άπελευθέρωσιν και άποκατάστασιν. Ό παρών τόμος περιέχει διάφορα άρθρα, 
μεταξύ τών κυριωτέρων δε είναι ή έξιστόρησις τής Μέσης 'Εκπαιδεύσεως εν Λα-
πήθω κατά τα ετη 1910-1935 έκ τών διασωθέντων αρχείων, έ^ώ τα αρχεία δια 
μετά το 1935 έ'τη δέον να θεωρηθούν έξαφανισθέντα μετά την είσβολήν τών 
Τούρκων του 1974. 

Έ κ τής παραθέσεως τών στοιχείων τών ετών 19ί0 εως 1935 διαφαίνεται ό 
πόθος τών κατοίκων προς μόρφωσιν καί ό ζήλος αυτών προς ίδρυσιν 'Ανωτέρας 
Ελληνικής Σχολής έκ του υστερήματος τών κατοίκων, προθύμων προς είσφοράν 
χάριν τής Παιδείας. Είναι ή λαχτάρα δλων τών παλαιών υποδούλων προς 'ίδρυσιν 
Ελληνικών σχολείων, ο'ίαν προ 40 ετών διεπίστωσα ερευνών τα αρχεία του Γυ
μνασίου 'Εδέσσης, όταν άνέγνωσα το πρακτίκον πολλών κατοίκων συνταχθέν κατά 
μίαν Κυριακήν του 1970 μετά την θείαν λειτουργίαν, δι' οδ άπεφάσιζον οδτοι νά 
εισφέρουν πάντες δια να Ίδρυθή σχολεΐον προς διδασκαλίαν τής γλώσσης καί τής 
σοφίας «τών πατέρων μας». Και να σημειωθή δτι τών πλείστων έξ αυτών τα 
ονόματα ήσαν σλαβόμορφα. 

Μεταξύ τών λοιπών άρθρων ιδιαιτέρως άξιοπρόσεκτον είναι άρθρον του Κ Π. 
Κύρρη, του καί κυρίως υπευθύνου τών Χρονικών, περί του τοπωνυμίου Λιχύροι, το 
όποιον επί τή βάσει αξιοπρόσεκτου τεκμηριώσεως θεωρεί προερχόμενον έκ τοϋ 
«Δίθυροι», ήτοι δίθυρων σπηλαίων, εν τών οποίων κείται εγγύτατα τών Λιχύρων 
καί παρά το όποιον έ'χει κτισθή ναός του Ά γ . Γεωργίου του Δρακοντοκτόνου. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

* * 

ΜΗΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ, Ή λαογραφική κληρονομιά τής Καρπάθου. Άνάτ. 

«Δωδεκανησιακά Χρονικά», τόμ. Δ', 'Αθήναι 1978, σελ. 20. 

Εις το βραχύ αυτό μελέτημα ό συγγραφεύς αναφερόμενος εις το υπό διαφόρων 
συλλογέων συγκομισθέν λαογραφικον ύλικον τονίζει τήν ανάγκην νά μελετηθή το 
πολύτιμον αυτό ύλικόν, προβαίνει δε καί αυτός εις παρουσίασιν δειγμάτων του 
υλικού του κατά τήν ταξινομίαν Ν. Πολίτη. Ου τω παρουσιάζει αποσπάσματα άπό 
δημοτικά τραγούδια χαρακτηριστικού ποιητικού κάλλους, μαντινάδες καί μοιρολό
για καί εξαίρει τήν επικρατούσαν ποικιλίαν τών μέτρων, ιαμβικού 15 συλλάβου 
καί 11 συλλάβου, τροχαϊκού 8 συλλάβου κ .ά. , έκ τής οποίας τεκμαίρεται ή προς 
τήν μουσικήν οίκειότης τών Καρπαθίων. Παρουσιάζει δείγματα μύθων, παροιμιών 
καί παροιμιωδών διηγήσεων άρχαιόθεν παραδεδομένων ( «οι Καρπάθιοι τον λα-
γωόν», Αριστοτέλης), σκωπτικών διηγήσεων καί αινιγμάτων, μ,αρτυρούντων τήν 
πνευματικήν έγρήγορσιν τών κατοίκων. 'Αναφέρεται επίσης ό σ. μετά παραδειγμά
των εις πλείστα ε'ίδη λαϊκών εκδηλώσεων, εύχάς, κατάρας, επωδούς, χαριεντι-
σμούς έπί ποικίλων περιπτώσεων, καί περιγράφει έθιμα, αρχιτεκτονικά χαρακτη
ριστικά τών οικήσεων, εϊδη ενδύσεως, κεντημάτων, υφαντών καί τών ιδιαζόντων 
εν τή νήσω ειδών φαγητού. Ό σ. καταλήγει εις συστάσεις προς διαφύλαξιν του 


