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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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Τό μεγαλύτερου μέρος τοΰ βιβλίου (σελ. 5—114) καταλαμβάνει ή πε
ριγραφή τών χειρογράφων και εγγράφων τής Κοζάνης. Έν τή πλούσια 
τής πόλεως ταΰτης βιβλιοθήκη σφζονται εκατόν πεντήκοντα αυτοτελή 
χειρόγραφα, είκοσι εννέα σύμμεικτα και δέκα οκτώ ξενόγλωσσα. Πλού
σιον ωσαύτως είναι και τό άρχεΐον τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης, περιλαμ- 
βάνον έγγραφα πατριαρχικά και εκκλησιαστικά, κώδικας εγγράφων (κτη
ματολόγια ναών, βιβλία ληξιαρχικά, βιβλία πρακτικών και αλληλογραφίας 
εκκλησιαστικών άρχιΰν και ιδρυμάτων, τής Δημογεροντίας, σχολικά κλπ.), 
καί τινα τουρκικά έγγραφα καί κώδικας.

Έκ τών άλλων συλλογών ιδιαιτέρως δέον νά τύχουν μνείας τό τουρ
κικόν άρχεΐον Βερροίας καί ή συλλογή χειρογράφων καί εγγράφων τοΰ 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τό «άρχεΐον τοΰ Καδή» φυλάσσεται εις 
τό Δημαρχείου Βερροίας, δπου διά διατάγματος ίδρΰθη τφ 1930 μόνιμον 
τοπικόν άρχεΐον καί άποτελεΐται έκ πεντήκοντα εξ κωδίκων καί δυο δε
σμών έγγράφο>ν τ<ών ετών 1602—-1891. 'Ο κ. Σιγάλας παρέχει μόνον 
άναγραφήν τών ετών, εις τά όποια έ'καστος κώδιξ άντιστοιχεΐ, καί τονί
ζει τήν άνάγκην τής μελέτης τών πολυτίμων τούτων μνημείων υπό ειδι
κού τουρκολόγου. Ή συλλογή τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης περι
λαμβάνει τεσσαράκοντα χειρόγραφα τοΰ ΙΖ', ΙΗ' καί ΙΘ' αίώνος, κατά 
τό πλεΐστον εκκλησιαστικού περιεχομένου, δτιο επί περγαμηνής σιγίλλια 
τών ετών 1779 καί 1846 καί διάφορα ιδιωτικά καί νοταριακά έγγραφα, 
ών τινα έχουν γραφή εις τήν τουρκικήν.

’Αρκεί νά διεξέλθη τις τό βιβλίον τοΰ κ. Σιγάλα, διά νά πεισθή οτι 
τά γραπτά μνημεία τής Δυτικής Μακεδονίας, τά περισωθέντα έκ τών 
διαφόρων καταστροφών, είναι άκόμη άρκετά. Βεβαίως μεταξύ τών περι- 
γραφομένων χειρογράφων (τά έγγραφα καί ίδίφ τά τουρκικά, μετά 
προσοχής μελετώμενα, θά διαφωτίσουν πλεΐστα σημεία τής τοπικής 
ιστορίας) έλάχιστα παρουσιάζουν έξαιρετικόν ένδιαφέρον. Άλλ’ ή αξία 
των δεν έγκειται μόνον εις τάς νέας συμβολάς, τάς οποίας προσθέ
τουν εις τάς γνώσεις μας καί εις τήν καθ’ δλου έρευναν. 'Ως μνημεία 
τοΰ παρελθόντος, παρέχουν πλεΐστα διδάγματα περί τής πνευματικής κα- 
ταστάσεως τής Δυτικής Μακεδονίας κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρα
τίας, περί τών προτιμήσεων καί τών πνευματικών διαφερόντων τών άνω- 
τέρων τάξεων τοΰ μακεδονικού λαού. Καί δεν είναι, νομίζω, μικρόν τό 
ωφέλημα. Τοΰτο άλλωστε είχεν ύπ’ δψιν καί ό συγγραφεύς, δημοσι- 
εΰων τήν εργασίαν του υπό τον τίτλον: «’Από τήν πνευματικήν ζωήν 
τών Ελληνικών κοινοτήτων τής Μακεδονίας», τίτλον, ό όποιος, κατ’ 
έπίφασιν έξεταζόμενος, δεν φαίνεται δτι άνταποκρίνεται προς τό πε- 
ριεχόμενον τοΰ δημοσιεύματος. ’Από τής άπόψεως δε ταΰτης τό βιβλίον
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τοΰ κ. Σιγάλα δεν παρέχει μόνον επιστημονικός υπηρεσίας, άλλα και 
έθνικάς.

ΛΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ

Ladislas Ga/di, privdt-docent de philologie Rotnane ά Γuniversite de 
Bacarest, Les mots d'origine neogrecque en roamain a I 'Epo- 
que des Pkanariotes par—/ Ουγγροελληνικαι μελέται, διενιίννόμε- 
ναι υπό Ίονλίον Moravcshi No 9.J Budapest 1939. Σελ. 158.

Ή εποχή τής διοικήσεως τής Ρουμανίας υπό τών Φαναριωτών ηγε
μόνων καί αί μετ’ αυτών σχέσεις Ρουμάνων καί Ελλήνων, πολλάκις 
μέχρι τοϋδε έξητάσθησαν καί πολλά περί αυτών αντιφατικά έγράφησαν 
υπό επιστημόνων άμφοτέρων τών εθνών. Ή εποχή όμως αυτή απαιτεί 
λεπτομερή επιστημονικήν καί άμερόληπτον έρευναν πρός άποκατάστασιν 
τής αλήθειας. Εις τήν προσπάθειαν αυτήν συμβάλλει ουχί ολίγον τό υπό 
τον ανωτέρω τίτλον ωραΐον βιβλίον τοΰ κ. L. Galdi, τό δημοσιευόμενον 
εις τήν γνωστήν σειράν τών οΰγγροελληνικών μελετών τών διευθυνο- 
μένα>ν υπό τοΰ καθηγητοϋ ’Ιουλίου Moravcsik, εις τήν οποίαν σειράν 
τόσα ενδιαφέροντα βιβλία εξεδόθησαν.

Είναι φυσικόν ή τόσον μακροχρόνιος καί στενή επαφή τών δύο λαών, 
Ρουμάνων καί Ελλήνων, νά έχη αφήσει ανεξάλειπτα τά ίχνη εις όλας 
τάς εκδηλώσεις τής ζωής αυτών. Ό κ. Galdi εξετάζει έν τών αποτελε
σμάτων τής επαφής ταυτης, ήτοι τά εκ τής ελληνικής δάνεια τής ρουμα
νικής γλώσσης κατά τήν φαναριωτικήν περίοδον.

’Εν τή εισαγωγή του ό κ. Galdi άσχολεΐται γενικώς με τον χαρα
κτηρισμόν τής φαναριωτικής εποχής καί προσπαθεί εκ τών δύο διιστα- 
μένων περί αυτής απόψεων νά έξαγάγη χρήσιμα καί αμερόληπτα συμπε
ράσματα, κατακρίνων μεν τά σφάλματα καί τάς ατασθαλίας τής οικονο
μικής διοικήσεως τών Φαναριωτών, άναγνωρίζων όμως τήν ευεργετικήν 
επίδρασίν των επί τοΰ πνευματικοΰ πεδίου τοΰ ρουμανικού πολιτισμού.

’Ακολούθως ό κ. Galdi χωρίζει τάς ελληνικάς λέξεις τάς είσελθού- 
σας εκ τής ελληνικής εις τήν πνευματικήν καθόλου ζωήν, ήτοι εις τήν 
εκκλησίαν, τό κράτος (όροι πολιτικοί, διοικητικοί, νομικοί), εις τήν κοι
νωνίαν καθόλου (κοινωνική ιεραρχία, οικογένεια, συνομιλία, αλληλογρα
φία, διασκεδάσεις, ψυχολογία), εις τον πνευματικόν πολιτισμόν (σχολεία, 
τυπογραφεία, βιβλιοθήκαι, έπιστήμαι, τέχναι) καί εις τον υλικόν πολιτι
σμόν (έμπόριον, βιομηχανία).
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