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ράν κορυφήν παρά στάσις άσκητοΰ, τοΰ οποίου ή κεφαλή εξέρχεται εκ 
κλάδων δένδρου, ής ή ερμηνεία ένέβαλεν εις αμφιβολίαν τον κ. Brehier, 
οΰδέν άλλο είναι είμή άπεικόνισις ερημίτου άσκουμένου επί δένδρου. 
Οί άσκηταί ούτοι είναι, ώς γνωστόν, οί δενδρϊται (Βλ. Cabrol, Diction, 
d’archeol. Chret. έν λ. Dendrites). Πρότυπον των τοιούτων δενδριτών 
δύναται να θεωρηθή ό "Οσιος Δαβίδ ό εν Θεσσαλονίκη, δστις πατά τό 
Συναξάριον τοϋ Μηναίου (26 ’Ιουνίου) κατεσκεύασε τήν καλιάν του «έν 
αμυγδαλής φυτφ». Ούτα> δε, πράγματι, επί δένδρου αμυγδαλής, είκονί- 
ζεται μεταξύ των από τοϋ 1484 τοιχογραφιών έν τφ παλαιψ Καθολική) 
τής Μ. Μεταμορφώσεως των Μετεώρων.

Ή σημασία τών μικρογραφιών τοΰ είληταρίου τής Λαύρας έγκειται 
ό'χι βεβαίως εις τήν μετρίαν τέχνην των, αλλά, ώς ορθότατα παρατηρεί 
ό κ. Brehier, εις τον τρόπον τής είκονογραφήσεως τοΰ κειμένου. Ό τρό
πος δέ ούτος είναι όμοιος προς τον χρησιμοποιηθέντα διά τήν είκονογρά- 
φησιν τών λαϊκών λεγομένων ψαλτηρίων μέ τάς παρασελιδίους εικόνας, 
όπου ή φροντίς τοΰ ζωγράφου συγκεντροΰται εις τήν πιστοτέραν δυνα
τήν γραφικήν άπόδοσιν τοΰ κειμένου. ’Από τής άπόψεως ταύτης τό είλη- 
τάριον τής Λαύρας είναι έξαιρετικώς πολύτιμον, αν καί ό'χι ίσως έντελώς 
μοναδικόν εις τό είδος του, διότι συγγενή οπωσδήποτε τρόπον είκονογρα
φήσεως παρουσιάζει καί τό είλητάριον τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών ’Αθη
νών, τοΰ οποίου άλλοτε έδημοσιεύσαμεν τήν έπικεφαλίδα (Έπετηρ. Έ- 
ταιρ. Βυζαντ. Σπουδ. 13, 1937, 167 κ. εξ. είκ. 7), καί τό όποιον θέλομεν 
προσεχώς εξετάσει λεπτομερώς έν ιδία μελέτη.

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ,

*Ελένης Δ. Βονραζέλη, 'Ο βίος τοΰ ελληνικόν λαόν κατά την τουρκοκρα
τίαν, επί τη βάοει τών ξένων περιηγητών. Τεύχος Α' Εισαγωγή. 
’Εν Ά’&ήναις 1939. Σελ. 254.

Τό βιβλίον τούτο, ως εκ τοϋ τίτλου έμφαίνεται, αποτελεί τήν εισαγω
γήν εις τό δλον θέμα καί διαιρείται εις δύο μέρη. Έν τοίς όκτό) κεφα- 
λαίοις τοΰ πρώτου τούτων εξετάζονται οί περιηγηταί γενικώς, τά ποικίλα 
έλατήρια τών περιηγήσεαιν, αί συνθήκαι υπό τάς οποίας αύται έπραγμα- 
τοποιήθησαν καί έξαίρεται ή περιηγητική φιλολογία ώς ιστορική πηγή. 
Εις τά τέσσαρα δέ κεφάλαια, ά'τινα αποτελούν τό δεύτερον μέρος, πα
ρατίθενται τινα περί τών σπουδαιοτέρων περιηγητών τών επισκεφθέντων
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τήν Ελλάδα και των διαιρούμενων εις προσκυνητάς των 'Αγίων Τόπων, 
εις διπλωματικούς υπαλλήλους και είς επιστήμονας περιηγητάς.

Ή συγγραφεύς έν τφ προλόγψ (σελ. 5) λέγει δτι θά έκθέση τάς δια
φόρους φάσεις, ας διέγραψεν ό περιηγητικός κύκλος καί τά αίτια, ά'τινα 
ώθησαν τούς περιηγητάς προς επίσκεψιν τής τουρκοκρατούμενης Ελλά
δος, προσέτι δε καθορίζει δτι δεν θά άσχοληθή μέ τήν προ τοϋ 1453 πε
ριηγητικήν γραμματείαν, αλλά μέ τήν μετά ταϋτα καί είδικώς μέ τήν 
γαλλικήν.

’Αληθές δτι περί τοϋ ζητήματος, πλήν ελάχιστων μικρών καί προ- 
χείριυν άρθρων, δημοσιευθέντων τήδε κακεΐσε1, ούδείς των ήμετέρων είχε 
μέχρι σήμερον σοβαρώς διατρίψει. Είναι δθεν ενδιαφέρουσα ή καταβλη- 
θεΐσα υπό τής σ. προσπάθεια, δπως ενσωμάτωση καί συμπεπυκνωμένως 
προσφέρη τήν πρωτότυπον αυτήν πηγήν τής πατρίου ημών ιστορίας. Θά 
ήτο δέ τό έ'ργον της άρτιώτερον, εάν έξ αρχής ήσκεΐτο είς δλα τά μέρη 
του ίση βάσανος καί, ακόμη, δέν παρετηρείτο ποιά τις αταξία είς τήν 
σχετικώς πλουσίαν βιβλιογραφίαν του.

’Επειδή τον μετά χεΤρας τόμον πρόκειται μετ’ού πολύ ν’ άκολουθήση 
δεύτερος, δστις κυρίως θά περιέχη τάς από τών κειμένων συναχθείσας 
ειδήσεις, ενταύθα προβαίνω είς μίαν μόνον κεφαλαιιόδη παρατήρησιν, επι
φυλασσόμενος νά εκταθώ είς λεπτομέρειας, εάν θεός θέλη, ά'μα τή έκδό- 
σει καί τής συνεχείας.

’Εν τφ πρώτψ μέρει (σελ. 21-24) αξιολογείται δ περιηγητικός κύκλος, 
θεωρουμένων δέ υπό τής σ. τών περιηγητών ως τών μοναδικών πηγών 
γνώσεως τής έν Έλλάδι καταστάσεως από τοϋ 1453 καί εξής, λέγεται 
(σελ. 25) δτι είναι μικροτέρας σημασίας δι’ήμάς εκεί ναι αί αφηγήσεις 
ταιν οποίων οί συγγραφείς ασχολούνται περισσότερον μέ τούς Τούρκους, 
Τοΰτο δέν είναι ορθόν. Διότι, αν ό de la Broquiere κάμνη λόγον περί τής 
στρατιωτικής δυνάμεως τών Τούρκων, πράγμα δπερ κατά τήν σ. είναι ό 
σκοπός τοϋ περιηγητοϋ εκείνου, θέλοντος νά μείωση τήν έντύπωσιν, ήν 
είχον οί Ευρωπαίοι περί τής ισχύος τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δέν 
όμιλεΐ δέ καί άλλως είμή μόνον περί τοιούτων ζητημάτων, τοϋτ’ αυτό δέν 
συμβαίνει καί μέ τούς άλλους περιηγηθέντας τήν ’Ανατολήν καί άσχολη- 
θέντας περισσότερον μέ τούς Τούρκους καί δλιγώτερον μέ τούς 'Έλλη
νας. Καί τά κείμενα δέ τοϋ Girassot καί τοϋ de la Croix, καίτοι διά τής 
ταυτότητος τών αντιλήψεων παρέχουν έντύπωσιν δικαιολογούσαν τήν 
άποψιν τής σ., δέν είναι αρκετά νά πείσουν περί τοϋ βάσιμου αυτής, 
επειδή έν προκειμένη) είναι τά μόνα δμοια παραδείγματα. Σειρά δέ δλη 
περιηγητών τής σπουδαίας εκείνης έποχής, όμιλούντων έν τοίς ίδίοις αυ
τών έ'ργοις περί τών Τούρκων περισσότερον, είναι έξ ίσου σημαντική δι’ 
ημάς, δσον καί ή άλλη, τών όμιλούντων περισσότερον περί τών Ελλήνων,
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Είναι καί Ευρωπαίοι καί Άνατολιται—έχρησιμοποίησε δ’αυτούς δλους ό 
Hammer άλλα κατά τρόπον οχι καλόν, επειδή ή τουρκολογία μόλις επί 
τών ημερών του ήρχισε σοβαρώς πως νά καλλιεργήται. Καί δεν ήτο δυ
νατόν, πρώτος εκείνος, συνθετικόν έργον παρασκευάζων, ν’άσκηση κρι
τικήν άφορώσαν εις έπιστήμας, τών οποίων ούτε τον σκοπόν ούτε τά δρια 
τής έρεύνης σαφώς είχε καθορίσει τις. Φέρ’ ειπεΤν, ήτο άναγκαΐον έθνο- 
γραφικώς ήδη τότε νά γνωρίζη τούς Τούρκους ή μάλλον τό συνονθύλευμα 
τών λαών, οϊτινες φέρονται μέ τό κοινόν ό'νομα τών Τούρκων.

Είναι γνωστόν δτι μέχρις εσχάτων ύπήρχον Τουρκόφωνοι "Ελληνες 
εις τήν μικρασιατικήν ένδοχώραν μέχρι τών κατέναντι τής Κύπρου παρα- 
λίιον, καθώς πάλιν καί 'Ελληνόφωνοι Τούρκοι εν Κρήτη, Μακεδονίρ, 
Ήπείρφ καί ’Όφει τού Πόντου. Έάν λάβωμεν λοιπόν ύπ’ όψιν δτι οί 
άνθρωποι αυτοί άρχικώς καί προ τής τουρκικής κατακτήσεως ήσαν "Ελ
ληνες καί είχον ελληνικά έθιμα, θά έπρεπε νά γνωσθώσι ταϋτα διά τών 
περιηγητών τών όμιλούντων περί τών Τούρκων. Πρέπει βεβαίως κατά τήν 
συλλογήν νά καταβληθή μεγάλη προσοχή, ΐνα μή εκληφθώσιν ως ελλη
νικά κυρίως τουρκικά έθιμα, νά έξηγηθή δε καί ή διαφορά τών παρά 
τοϊς Τουρκοφιόνοις "Ελλησι ή τοΐς Έλληνοφώνοις Τούρκοις εθίμων άπό 
τόν βαθμόν τής έπιδράσεως τού κατακτητοϋ, ήτις ποικίλλει, μακροχρο- 
νια>τέρα ούσα διά τούς κατοίκους τής Μικράς ’Ασίας καί βραχυτέρα διά 
τούς τής μητροπολιτικής Ελλάδος. Θά ένδιέφερε δ’ εννοείται καί ή έξέ- 
τασις τών ηθών καί εθίμων τών Άρμενοφώνων Ελλήνων κατοίκων τού 
Χογούζ καί τοΰ Έκίν μεθ’ ολοκλήρου τής περιφερείας του2, ώς καί τών 
Ίβηριστί λαλούντων καί γραφόντων κατοίκων τοΰ Χοβέκ, έν τή περιοχή 
τοΰ Έρζερούμ 3.

Περί τοΰ δευτέρου μέρους τοΰ έκδοθέντος τεύχους (σελ. 141 καί εξής), 
ένθα ευχής έργον θά ήτο νά έλαμβάνοντο ύπ’ δψιν ούχί μόνον οί γαλλι
στί, άλλά καίοί εις άλλας Ευρωπαϊκός γλιόσσας γράψαντες περιηγηταί A 
οϊτινες παρέχουσι πολλάκις πολυτίμους πληροφορίας, περί τοΰ δευτέρου 
μέρους λοιπόν, δπου ή έν επιτομή άνάλυσις τών κυριωτέρων εκ τών κει
μένων, τά όποια ή σ. τόσον έπιμελώς εμελήτησε, θά γίνη, ως είπον, λόγος 
δταν έκδοθή καί ό δεύτερος τόμος τοΰ άξιολόγου τούτου έργου, μέ τό 
όποιον είναι τόσον άναποσπάστως συνδεδεμένον. ’Ανάγκη δε να δοθή η 1 2 3 4

1 Έχ τούτων πρέπει νά έξαιρεΦή ή μελέτη τοΰ Σπυρίδωνος Δε 
Β ι ά ζ η ·. ’Ιταλοί περιηγηταί έν Έλλάδι 1200—1899, δημοσιευμένη έν τφ Γεωγρα- 
φικφ Δελτίω, ετ. 1901. 1905 και 1906.

2 Π. Τριανταφυλλί δ ο υ ’· Τά Πονακα, 119—120.
3 Αυτόθι, 127.
4 Διατι νά πο^ραλειφθτ) και ό Έβλια Τσελεμπη ·
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πρέπουσα σημασία εις τα έν σελ. 142 επί λέξει άναγιναωκόμενα: «ΙΙαρ- 
έλκει νά έπαναλάβωμεν on ή περιηγητική ύλη, έν τφ συνόλφ της καί 
συστηματικούς καί έν σνγκρίσει προς δ'λας τάς λοιπάς ίστορικάς πηγάς,
•ft’ άποτελέση πηγήν τοΰ δευτέρου τόμου τοϋ έργου τούτου........ *, έξ Φν
καταφαίνεται πόσον ή σ. ήγάπησε τύ θέμα της, τό όποιον θά διαφώτιση 
σημαντικήν σελίδα τής ιστορίας καί τού βίου των Ελλήνων.

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ

’Αντωνίου Σιγάλα, ’ Από την πνευματικήν ζωήν των Ελληνικών Κοινο
τήτων Μακεδονίας Α' Αρχεία και Βιβλιοβήκαι Αντικής Μακεδο
νίας, Θεσσαλονίκη, 1939. Σχ. 8ον, σελ. ζ'-\-222 /Παν επιστήμων 
Θεσσαλονίκης. Παράρτημα Δ' τόμον ’Επετηρίδας Φιλοσοφικής Σχο- 
λής].

«Εις των σκοπών τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ιδιαιτέρως δέ 
τής Φιλοσοφικής Σχολής, λέγει έν τφ ΓΙρολόγφ τής υπό τον ανωτέρω τί
τλον μελέτης ό καθηγητής κ. Αντώνιος Σιγάλας, είναι άναμφιβόλως 
ή έρευνα τής Μακεδονίας καί τής λοιπής βορείου Ελλάδος από αρχαιο
λογικής, γλωσσικής, ιστορικής καί λαογραφικής άπόψεως».Ό συγγραφεύς, 
διδάξας έπί δέκα καί τρία έ'τη τήν παπυρολογίαν καί τήν παλαιογραφίαν 
έν τφ Πανεπιστημίφ τούτφ, έθεώρησε καθήκον του, παραλλήλους προς 
τήν έκδοσιν των βυζαντινών ιδιωτικών καί υπαλληλικών εγγράφων τοϋ 
'Αγίου "Όρους, τήν οποίαν ανέλαβε, νά μελετήση καί καταγραφή συστη
ματικούς τά έν βιβλιοθήκαις καί μοναΐς τής Μακεδονίας άποκείμενα χει
ρόγραφα καί έγγραφα. Τό έκδοθέν πρώτον τμήμα τής μακράς ταύτης 
έπιστημονικής έρεύνης άναφέρεται εις τά αρχεία καί τάς βιβλιοθήκας 
τής Δυτικής Μακεδονίας.

Ό κ. Σιγάλας έπεσκέφθη τήν Κοζάνην, τά Σέρβια, τήν Βελβενδόν, 
τήν Σιάτισταν, τά εκπαιδευτήρια Τσοΐυλίου, τήν Καστοριάν, τήν Κλει
σούραν, τήν Βλάστην, τήν Βέρροιαν καί τήν Νάουσαν, άνεζήτησε μετ’ 
έπιμελείας καί ζήλου τά παρά δημοσίαις καί έκκλησιαστικαΐς άρχαΐς, 
έπιστημονικοις σωματείοις καί ίδιώταις φυλασσόμενα χειρόγραφα καί 
παρέσχεν άλλων αναλυτικήν καί άλλων σύντομον αναγραφήν. Εις τά 
μνημεία ταΰτα ό συγγραφεύς περιέλαβε καί τά χειρόγραφα τής συλλο
γής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
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