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Εις τάς δύο εν έπικεφαλίδι σημειουμένας εργασίας του συνεχίζει με την κτη-
θεΐσαν πεΐράν του τήν ερευναν. Οι κώδικες αής Μητροπόλεις Σισανίου και Σια-
τίστης, της Μητροπόλεως Σερβίων καί Κοζάνης, της Μονής Ζάμπορδας κλπ. 
περιέχουν πολύτιμα στοιχεία δι' δσους έχουν τήν διάθεσιν καί τήν ύπομονήν νά 
αποκρυπτογραφήσουν τάς έκεΐ έμπεριεχομένας ειδήσεις, να τάς συνδυάσουν προς 
πληροφορίας παμποικίλων άλλων δυσεύρετων ενίοτε παλαιών πηγών καί να ανα
ζητήσουν αήν άναπαράστασιν του ιστορικού, θρησκευτικού, επαγγελματικού καί 
γενικώς κοινωνικού βίου τών παρελθόντων αιώνων του τόπου μας. Ό κ. Καλιν-
δέρης έ'χει άναδειχθή άριστος σκαπανεύς εις τον τομέα τών ευγενών τούτων 
ερευνών. 

Εις τήν πρώτην έκ τών ανωτέρω μελετών του, παρέχει πληροφορίας περί της 
οικογενείας του 'Αρχιεπισκόπου Άχριδών Ζωσιμά έκ τών ειδήσεων του κωδικός 
της Μητροπόλεως Σιατίστης του 1696, περί της οικογενείας του Σιατιστινου 
εμπόρου καί λογίου τών προεπαναστατικών χρό\ων Γ. Ζαβίρα, περί της οικο
γενείας τών έκ Βλάστης Γερμάνηδων, οϊτινες μεταναστεύσαντες διεκρίθησαν εις 
τήν νότιον Αύστροουγγαρίαν καί Ρουμανίαν καί περί της οικογενείας του επίσης 
έκ Βλάστης όρμηθέντος Γ. Ζάγλα, συντρόφου τών αγωνιστών Ί ω . Φαρμάκη καί 
Γεωργάκη 'Ολυμπίου. 'Επίσης ò σ. ανιχνεύει πλήθος ενδιαφερουσών πληροφο
ριών δια το διοικητικον σύστημα τών Κοινοτήτων υπό τήν αιγίδα τής Εκκλη
σίας δια τάς έμπορικάς σχέσεις τής περιοχής Σιατίστης—Κοζάνης προς τήν 
Αύστροουγγαρίαν, δια τους τότε διδασκάλους, δια τον άνταγωνισμον τών Συν
τεχνιών καί τον ρόλον τής Μητροπόλεως ως ύπερτέρας σεβαστής εξουσίας, παρέ
χει δε οΰτω εικόνα αρκούντως σαφή διά τήν κοινωνικήν κατάστασιν τών κατοί
κων, τάς σχέσεις των καί τα ήθη τής εποχής. 

Εις τήν δευτέραν μελέτην ό συγγραφεύς πάλιν έκ τών κωδίκων, έκ προηγου
μένων του ερευνών καί έκ παλαιάς βιβλιογραφίας (Leake, Pouqueville κλπ. ) 
συλλέγει πληροφορίας καί αποσαφηνίζει τάς σχέσεις, τον ίδιωτικον βίον τών ατό
μων, τήν θρησκευτικήν, έθνικήν καί κοινωνικήν παράδοσιν τής περιοχής Σιατί-
στης καί τών περί αυτήν χωρίων Γριάτσανη, Παλαιοχώριον, Πεκρεβένικον, Πα-
λαιόκαστρον, Πέτροβον, Κοντσικόν, Δρυάνοβον κλπ. Καθώς οι κώδικες τών 
Μητροπόλεων αποτελούν είδος ληξιαρχείου, κτηματολογίου, αρχείου έμποροβιο-
τεχνικοΰ επιμελητηρίου, έμποροδικείου, δικαστηρίου κλπ., έκ τών ειδήσεων τού
των καί έκ τών ειδήσεων του κωδικός τής Μονής Ζάμπορδας ό ήσκημένος 
οφθαλμός του συγγραφέως διακρίνει ουχί μόνον τάς συναλλακτικάς σχέσεις τών 
εμπόρων τών χωρίων προς τους έμπορους τής Σιατίστης καί τήν κοινωνικήν 
συγκρότησιν τοϋ τόπου, άλλα διακρίνει καί τάς μετακινήσεις τών κατοίκων τής 
περιοχής καί τήν διαρροήν των προς τά διάφορα μεγαλύτερα κέντρα καί κυρίως 
προς τήν Βλάστην καί τήν Σιάτισταν καί τήν εντεύθεν έρήμωσιν κατά καιρούς 
διαφόρων χωρίων. 

Π. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

* 
* * 

ΜΑΡΙΑΣ Μ ANTO ΥΒ Α ΑΟΥ, Τα e ν Ελλάδι πολιτικά γεγονότα του 1862 
καί τα έν τω «Παρνασσό») κατάλοιπα του Δ. Βούλγαρη, 'Αθήναι 1971, 

σελ. 193. 

Το èVoç 1939 ο Κ. Δ. Λεβίδης, ίδρυτικον στέλεχος του «Παρνασσού», έδώ-
ρησεν εις τον Σύλλογον τήν πλουσιωτάτην βιβλιοθήκην του, συγκειμένην εξ εν-
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τύπων καί πολυτιμότατου χειρογράφου υλικού. "Η δ. Μαντουβάλου, έρευνώσα το 
άρχεΐον της δωρηθείσης ταύτης βιβλιοθήκης, άνευρε σημαντικον αριθμόν εγγρά
φων και επιστολών προερχομένων εκ του προσωπικοί} αρχείου του αρχηγού της 
επαναστάσεως του 1862 και είτα προέδρου της κυβερνήσεως Δημητρίου Βούλγαρη. 

Εις τήν εν έπικεφαλίδι διατριβήν της φέρει εις φώς τάς μνημονευθείσας έπι-
στολάς και Ιγγραφα, τα όποια πράγματι αποτελούν πολύτιμον πηγήν διά τον 
έρευνητήν των πολυτάραχων εκείνων χρόνων. Καί τα κείμενα ταύτα ελληνικά ή 
ξενόγλωσσα εκδίδονται υπό της δ. Μαντουβάλου δια πρώτην φοράν τα περισσό
τερα κατά τρόπον λίαν μεθοδικον καί σύστημα άψογον. Ταύτα συνοδεύονται υπό 
κατατοπιστικών εισαγωγών και ερμηνευτικών σχολίων, τά δέ ξενόγλωσσα υπό 
ακριβούς μεταφράσεως. Ή κατάταξις του δλου υλικού έχει διαιρεθή ως κα
τωτέρω : 

Α' ) Τά προ της επαναστάσεως: Ή δράσις της ένΓαλαζίω Ελληνικής παροικίας. 
Β') Τά κατά τήν έ'ξωσιν : το ψήφισμα της έξώσεως του "Οθωνος. 
Γ') "Η ^ξωσις του "Οθωνος καί το ίδιωτικον άρχεΐον αύτου. 
Δ') Απηχήσεις της επαναστάσεως του 1862. 
Ε' 'Επίσημα έγγραφα περί τήν έκλογήν της νέας Δυναστείας. 
ΣΤ') Παράρτημα. 

Περαίνοντες πρέπει να τονίσωμεν δτι διά της εκδόσεως αυτής, τήν οποίαν 
είσηγήθησαν οί διαπρεπείς καθηγηταί κ.κ. Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος και Γ. Θ. 
Ζώρας, ήλθεν εις φώς πολυτιμότατον άρχειακον ύλικόν, όπερ αποτελεί σημαντι-
κήν πηγήν διά τήν έρευναν της Νεωτέρας μας 'Ιστορίας. 

ΓΕΡ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 

* 

EGIL Α. WYLLER, D e r Späte P laton , Tübinger Vorlesungen 1965, 
Hamburg, Έκδ. ΟΤκ. Felix Meiner, 1970, 179 σελίδες. 

Ή σαφήνεια είναι ή μεγάλη αρετή του λόγου. "Οταν μάλιστα ό λόγος αυτός, 
ε'ίτε γραπτός εΐχζ προφορικός, εχη ως σκοπον τήν μετάδοσιν γνώσεων άφ' ενός, 
δήλα δή τήν άνακοίνωσιν πορισμάτων προσωπικής ή άλλοτρίας έρεύνης, καί άφ' 
ετέρου τον προβληματισμόν, τουτέστι τήν παρόρμησιν—καί άφύπνισιν τής αυτε
νέργειας—τών διδασκομένων ή τών μελετητών γενικώτερον, τότε ή καθαρότης 
τής εκφράσεως, συνέπεια βαθύνοιας, καθίσταται ό άνακαΐος δρος πάσης επιστη
μονικής διδαχής. 

'Από τής σκοπιάς αυτής πρέπει να θεωρηθή το βιβλίον του σκανδιναυου φι
λοσόφου E g i l Α. W y l l e r . Ό W y l l e r αποδεχθείς τιμητικήν πρόσ-
κλησιν—πρωτοβουλία του διακεκριμένου φιλοσόφου καί Καθηγητού W o l f g a n g 
S c h a d e w a l d t—έδίδαξεν ώς 'Επισκέπτης—Καθηγητής (Gastdozent) εις το 
Πανεπιστήμιον του Tübingen κατά το Θερινον Έξάμηνον (Sommer—Semester) 
του ^τους 1965. Θέμα τών παραδόσεων ήτο ό Πλάτων, είδικώτερον : «ό ύστερος 
Πλάτων». Αύτάς τάς παραδόσεις του Wyller έξέδωκεν ό παγκοσμίως γνωστός 
εκδοτικός οίκος «Felix Meiner» εν Άμβούργω υπό τον τίτλον : « D e r S p ä t e 
P l a t o n , Tübinger Vorlesungen», Hamburg 1970. 

Ό W y l l e r αναλύει εν τω έ'ργω τούτω τους διάλογους τής υστέρας πλα-


