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καί μετά τήν καταστολή των κινημάτων στήν "Ηπειρο, τή Θεσσαλία καί τήν Μακεδο
νία παρουσιάζεται άναζωπύρηση τής δράσεως των όπλαρχηγών στήν περιοχή τών Κορε- 
στίων, άνάμεσα στή Φλώρινα καί τήν Καστοριά, μέ προέκταση τις Πρέσπες καί άκόμη 
πιο πέρα, πού, ήθικά τουλάχιστον, ύπέθαλπε ή Ελληνική Κυβέρνηση, γιά να ΰποχρεωθή 
ή Τουρκία νά τής παραχωρήση τά Θεσσαλικά καί ’Ηπειρωτικά έδάφη, τά όποια τής εϊ- 
χεν έπιδικάσει το Συνέδριο τοϋ Βερολίνου. Ή δράση αύτή κράτησε μέχρι καί τοϋ ’Οκτω
βρίου τού 1878 καί έχει νά παρουσιάση μιαν άναστάτωση τής Δυτ. Μακεδονίας, άπό τήν 
περιοχή τής Κοζάνης, μέχρι καί τής περιοχής τού Μοναστηριού. Ό πρόωρος όμως χει
μώνας τής χρονιάς έκείνης συνετέλεσε, αυτός κυρίως, στο σβήσιμο καί τής τελευταίας 
αυτής λάμψεως. Όπως όμως έγραφε, προφητικά θά λέγαμε, τον Νοέμβριο τού 1878 στους 
προϊσταμένους του ό Πρόξενός μας στο Μοναστήρι Λογοθέτης, ή δράση αύτή είχεν ήδη 
δημιουργήσει «ικανά σπέρματα έπαναστατικοΰ βίου έντός τής δυτικής καί πολλαχοδ τής 
βορειοδυτικής Μακεδονίας» (σ. 122).

Τό Ε' καί τελευταίο κεφ. καταλαμβάνει ό έπίλογος (σ. 125-129). Σ’ αυτόν έπισημαί- 
νονται όλοι οί λόγοι, γιά τούς όποιους δέν έπέτυχε ή έπανάσταση τοϋ 1878 στήν Μακε
δονία καί γίνεται άποτίμηση έκείνου, πού — παρά ταϋτα — στάθηκε δυνατό νά κατορ- 
θωθή, δηλ. τής συμβολής της στήν αποφυγή τοϋ κινδύνου νά ένσωματωθή ή Ελληνική 
αύτή περιοχή στό καινούριο κράτος τής Βαλκανικής, τή βουλγαρική ήγεμονία. Γιατί 
πραγματικά ό άγώνας αΰτός άφησε τά «σπέρματα», πού χρειάζονταν, γιά νά βλαστήσουν 
αύτά, όπως τονίζει ό συγγραφέας, «τρεις δεκαετίες περίπου άργότερα καί νά δημιουργή
σουν τό έπος τοϋ Μακεδονικού ’Αγώνα» (σ. 129).

Στις σ. 131-135 παρατίθεται ή βιβλιογραφία, δική μας καί ξένη, πού άναφέρεται στά 
ιστορούμενα γεγονότα. Μιά συμπλήρωσή της θεωρούμε απαραίτητη, καθώς ή έργασία, 
πού προσθέτομε, είχε ξεφύγει καί τή δική μας αναζήτηση, όταν δουλεύαμε πάνω στό «Άρ- 
χεϊον Στεφ. Δραγούμη» γιά τό 1878. Πρόκειται γιά σύντομη άλλα άξιόλογη μελέτη τοϋ 
καθηγητή μας άείμνηστου ιστορικού Νικολ. Βλάχου, πού έκδόθηκε στό τεϋχος «Τά 75 
χρόνια τής Ελληνικής Δυναστείας» (βλ. σ. 22-28. Άθήναι, αχρονολόγητο), έκδοση τοϋ 
τότε «'Υφυπουργείου τύπου καί τουρισμού». Τό τεϋχος αυτό πρέπει νά έκδόθηκε τό 1938, 
πού συμπληρώνονταν τά 75 χρόνια τής Δυναστείας τών Γκλύξμπουργκ στήν Ελλάδα. Ό 
τίτλος τής μελέτης: Ή έν τή νοτίφ Μακεδονίςι έξέγερσις κατά Φεβρουάριον τοϋ 1878 έπί 
τής βασιλείας Γεωργίου τοϋ Α'. Εύχαριστοΰμε κι άπ’ αύτή τή θέση τόν φίλο νεοελλη
νιστή κ. Γιώργο Άλισανδράτο, πού είχε τήν καλωσύνη νά μάς τήν υπόδειξη.

’Ακολουθούν κατάλογος πέντε χαρτών καί δέκα εικόνων (σ. 136), πίνακας κυρίων 
ονομάτων καί τοπωνυμίων (σ. 137-147), πίνακας ξένων ονομάτων (σ. 148) καί, τέλος, τά 
περιεχόμενα.

Αύτή είναι ή έργασία τοϋ κ. Στέφ. Παπαδόπουλου, μέ τήν οποία ό συγγραφέας της 
πετυχαίνει ό,τι μέ μετριοφροσύνη έθεσε στον πρόλογό του σάν σκοπό της· «νά κάνη 
γνωστά δυό παραμελημένα ώς τά τελευταία χρόνια κεφάλαια τής νεώτερης Ελληνικής 
Ιστορίας».

ΙΩΑΝ. ΣΩΤ. ΝΟΤΑΡΗΣ

’Αντωνίου Σιγάλα, ’Εκλαϊκευμένα Μελετήματα, τόμ. Α', Άθήναι 1970, 
8ο, σελ. VIII+332· τόμ. Β', Άθήναι 1971, 8ο, σελ. VIII+258.

Καθώς γράφω τό σημείωμα αυτό γιά τούς δύο τόμους τών «’Εκλαϊκευμένων Μελε- 
τημάτων» τοϋ σεβαστοϋ διδασκάλου καθηγητοϋ κ. Άντ. Σιγάλα, δέν μπορώ παρά νά δια- 
κατέχωμαι από έντονη συγκίνηση. Ό καθηγητής κ. Σιγάλας είναι ένας από τούς πολύ
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λίγους στους όποιους ή Μακεδονία οφείλει τόσα πολλά. ’Ανήκει στήν ήρωϊκή έκείνη 
όμάδα των πρώτων καθηγητών τοΟ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πού αποστολή τους 
δέν ήταν μόνο ή διδασκαλία των φοιτητών, άλλα καί ή δημιουργία πανεπιστημίου καί, 
τό κυριώτερο, ή πνευματική άναστήλωση ένός τόπου πού μόλις είχε βγή από δουλεία καί 
διαμάχες πέντε αιώνων. Είναι άπό έκείνους τούς άκαδημαϊκούς διδασκάλους πού ένωτί- 
στηκαν τό βαθύτερο νόημα πού έκρυβε ή ίδρυση τού Άριστοτελείου Πανεπιστημίου, πού 
τό έκαναν πίστη τους καί έργάστηκαν μέ ζήλο καί πάθος γιά τήν Μακεδονία. Έτσι μόνο 
μπορούμε να έξηγήσουμε τις τόσες περιπλανήσεις του μέσα στούς βαρείς μακεδονικούς 
χειμώνες καί μέ τά συγκοινωνιακά μέσα τής προπολεμικής έποχής γιά νά άνακαλύψη καί 
έρευνήση λησμονημένες βιβλιοθήκες καί κρυμμένα άρχεϊα, νά διώξη τήν απάθεια τού κό
σμου γιά τήν παράδοση τού τόπου μας, νά βρή τούς ανθρώπους πού θά βοηθούσαν στον 
αγώνα γιά τήν ανάσταση τού μακεδονικού παρελθόντος. Καρπός τών έρευνών του αύτών 
είναι τό άνεπανάληπτο βιβλίο «Άπό τήν πνευματικήν ζωήν τών Ελληνικών Κοινοτήτων 
τής Μακεδονίας. Α':’Αρχεία καί βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας», Θεσσαλονίκη (έκδ. 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, άρ. 111) 1939. Λίγα χρόνια πρωτύτερα είχε δημοσιεύσει 
τό κλασσικό του σύγγραμμα «'Ιστορία τής Ελληνικής Γραφής», Θεσσαλονίκη (έκδ. Πα
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, άρ. 6) 1934, πού όμόφωνα κρίθηκε μέ ένθουσιασμό, καί βα
σικά μελετήματα γιά τις παραδόσεις γύρω άπό τον "Αγιο Δημήτριο. Δέν άναγράφω άλ
λες μελέτες τού κ. Σιγάλα, γιά νά μνημονεύσω τήν έντονη έθνικοκοινωνική του δραστη
ριότητα, πού τόσο ώφέλησε τήν πνευματική ζωή τής Μακεδονίας. "Ηταν ό δημιουργός 
τού Λαϊκού Πανεπιστημίου, πού λειτούργησε στήν μακεδονική πρωτεύουσα στις παρα
μονές τής κατοχής, οργανωτής τής Δημοτικής καί Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, βα
σικό ιδρυτικό στέλεχος τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών καί κύριος συντελεστής 
στήν έκδοση τού περιοδικού της, τών «Μακεδονικών».

Πνευματικός καρπός, έπίσης, τής έθνικοκοινωνικής δράσεως τού καθηγητοΰ κ. Σι
γάλα στήν Μακεδονία καί γιά τήν Μακεδονία, ύπήρξαν πολυάριθμα μελετήματα καί άρθρα 
έκλαϊκευτικοϋ χαρακτήρα, άλλά σέ γερή έπιστημονική βάση θεμελιωμένα, πού είδαν τό 
φώς σέ περιοδικά καί εφημερίδες. Τά κείμενα αύτά, μέ παρακίνηση παλαιών μαθητών καί 
φίλων του, συγκεντρώθηκαν μαζί μέ άλλα στούς δύο τόμους τών «’Εκλαϊκευμένων Μελε- 
τημάτων». Θά περιορισθώ νά άναγράψω έδώ όσα άναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στήν Μα
κεδονία. Τόμ. A': I. Θεσσαλονίκια, α) Ό "Αγιος Δημήτριος καί ή Θεσσαλονίκη, σ. 1-34 
(1. Σύντομη εισαγωγή στά κείμενα πού άναφέρονται στον "Αγιο Δημήτριο καί στή Θεσ
σαλονίκη. Ή λατρεία τού 'Αγίου Δημητρίου. Σημασία τών άγιολογικών κειμένων. Τά 
άγιολογικά κείμενα καί ή ιστορική κριτική, σ. 1-6’ 2. Ή έννοια τού πατριωτισμού στήν 
παράδοση τού λαού μας, σ. 7-9' 3. Ό "Αγιος Δημήτριος καί ή Θεσσαλονίκη, σ. 9-13· 4. 
Στιχομυθία τού 'Αγίου Δημητρίου καί τής Θεσσαλονίκης, σ. 14· 5. 'Ο έπαρχος τού Σιρμίου 
καί ή άνοικοδόμηση τού ναού, σ. 15’ 6. Ό "Αγιος Δημήτριος σύμβολον νίκης τού έλλη- 
νισμοΰ κατά τού σλαβισμού, σ. 16' 7. Έπιδρομαί Σλάβων, σ. 16-18· 8. Αί παραδόσεις περί 
τού 'Αγίου Δημητρίου καί ή Θεσσαλονίκη, σ. 19-21· 9. Πολιορκίες τής Θεσσαλονίκης. Ή 
παλαιότερη πολιορκία τής Θεσσαλονίκης. Δευτέρα, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη 
πολιορκία, σ. 21-29’ 10.'Αλώσεις τής Θεσσαλονίκης. Πρώτη άπό τούς Σαρακηνούς. Δεύ
τερη άπό τούς Νορμανδούς, σ. 29-31· 11. Λιμοί, έπιδημίες, έριδες, σ. 31-34), β) Ή Θεσσα
λονίκη τόν 17ον καί 18ον αιώνα, σ. 35-78 (1. Ταχεία άνάπτυξη τού υπό Ελλήνων διεξα- 
γομένου έμπορίου, σ. 35-39' 2. Οί "Ελληνες παραγκωνίζουν τούς Ενετούς, σ. 39-43’ 3. 
Έλλειψη άσφάλειας, χαλάρωση διοίκησης καί δικαιοσύνης, σ. 43-47· 4. ’Εξεγέρσεις, έλ
λειψη σίτου, άπαγόρευση έξαγωγής, κ.λ., σ. 47-51’ 5. Πειρατεία στον κόλπο τής Θεσσα
λονίκης καί τά παράλια τής Χαλκιδικής, σ. 51-59’ 6. Οί θυσίες τών Ελλήνων τής Θεσσα
λονίκης κατά τό ρωσοτουρκικό πόλεμο τού 1768-1774, σ. 59-64’ 7. ’Αρχαία μνημεία τής
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Θεσσαλονίκης ταξιδεύουν στήν Εύρώπη τό 1741 καί 1865, σ. 64-72· 8. Θεσσαλονίκη: Ή 
παλαιό Θέρμη σ. 72-78). II. Μακεδονικά, σ. 78-118 (Ή Μακεδονία είναι έλληνική, σ. 
78-83· 1. Ληστρικαί έπιδρομαΐ των ’Αλβανών κατά τής Μακεδονίας, σ. 83-89· 2. Νέαι πη- 
γαί διά τό παιδομάζωμα έπί Τουρκοκρατίας, σ. 89-91· 3. Τό παιδομάζωμα καί ή έπανά- 
σταση τής Ναούσης του 1705, σ. 91-94’ 4. Ή Κοζάνη του 1833 άρνεϊται νά καταβάλη κε- 
φαλικό φόρο, σ. 94-98· 5. ’Αρματολοί καί κλέφτες στή Μακεδονία, σ. 98-102' 6. ’Εν
θυμήσεις. Τό χρονικόν τοϋ λαού. σ. 102-106' 7. Τά «Κόλιαντα» στήν Κοζάνη, σ. 106-110' 
8. Ή Βέροια τής Χαλκιδικής καί τάΠοτειδαιατικά τοϋ 432 π.X., σ. 110-116· 9. ’Ανέκδοτα 
γιά τό δολοφόνο τοϋ Φιλίππου, σ. 116-118). III. Άνάλεκτα, σ. 119-272 (11. ’Αποστολή 
εις τό "Αγιον Όρος. Τό άρχεΐον τής Μονής των Ίβήρων καί ή συστηματική εκδοσις των 
βυζαντινών υπαλληλικών καί ιδιωτικών έγγράφων τοϋ 'Αγίου Όρους, σ. 224-231· 12. Τό 
"Αγιον Όρος καί οί θησαυροί του, σ. 231-251). IV. Βιβλιοθήκαι καί ’Αρχεία Μακεδονίας, 
σ. 273-314 (1. Δημοτική Βιβλιοθήκη. ’Εγκαίνια, σ. 273-287· 2. Βιβλιοθήκη Φιλεκπαιδευ
τικού Συλλόγου Άδριανουπολιτών, σ. 287-288· 3. Βιβλιοθήκη Εύξείνου Λέσχης Πον
τίων, σ. 288-289· 4. Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου, σ. 289-290· 4. Βιβλιοθήκαι Δυτικής Μα
κεδονίας. Εισαγωγικά. Τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης καί ή έρευνα τής Μακεδονίας. 
’Εκθέσεις έπιστημονικών έρευνών, σ. 290-296' 5. Κοζάνη. Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ιερόν 
καί Σκευοφυλάκιον Μητροπόλεως. Συμβολαιογραφεΐον Δ. X. Πράσσου. Ύποθηκοφυ- 
λακεΐον. Βιβλιοθήκη Μιλτιάδου Τζώνη. Βιβλιοθήκη οικογένειας ’Αθανασίου καί Παυ- 
σανίου Διάφα, σ. 296-305' 6. Σιάτιστα. Βιβλιοθήκη Γυμνασίου, σ. 305’ 7. Νάουσα, Βιβλιο
θήκη των Άργυροπολιτών, σ. 306' 8. Καστόρια. Δημοτική Βιβλιοθήκη, σ. 306' 9. Κλει
σούρα. Βιβλιοθήκη τοϋ Δημοτικού Σχολείου, σ. 307· 10. Φλώρινα. Βιβλιοθήκη Μονα
στηριακών, σ. 307· 11. Μονών Αγίων ’Αναργύρων Καστοριάς, Εύαγγελιστρίας Βουνά- 
σης, Αγίου ’Αθανασίου Έρατύρας, Αγίας Παρασκευής Σισανίου, Μεγάλου Σπηλαίου 
Γρεβενών, σ. 307· 12. Ζάβορδα. Βιβλιοθήκη Μονής'Αγίου Νικάνορος, σ. 308· 13. Άλ
λες μικρότερες βιβλιοθήκες. Βελβενδοϋ, Σερβίων, Βλάστης, Τσοτιλίου, Βέροιας. Ή τύχη 
τών βιβλιοθηκών, σ. 308-312- 14. Κρατικά ’Αρχεία Μακεδονίας καί Θράκης, σ. 312-314)· 
V. ’Εθνικόν Λαογραφικόν Μουσείον (Θεσσαλονίκης), σ. 314-320. VI. Λαϊκόν Πανεπιστή- 
μιον Θεσσαλονίκης. Ιστορία, σκοπός, οργάνωση. Τό δικό μας Λαϊκό Πανεπιστήμιο, 
σ. 322-331. Τόμ. B': I. Πτολεμαϊκά, σ. 1-50. II. Θεσσαλονίκια, σ. 51-123 (1. Νέα στοι
χεία διά τούς προστατευυμένους τής Θεσσαλονίκης. Οί προστατευόμενοι καί τά προ
νόμιά τους, σ. 51-55· 2. Οί προστατευόμενοι έξαιροϋνται έκτάκτων εισφορών. Δικάζον
ται καί τιμωρούνται ύπό τών προξένων. Τά προξενεία άσυλον κακοποιών προστατευομέ- 
νων, σ. 55-59· 3. ’Ασυλία προστατευομένων. Κοινόν διάβημα τών προξένων, σ. 59-64· 
4. Οί προστατευόμενοι καί αί διαφοραί των μέ τήν Μητρόπολιν καί τήν Δημογεροντίαν. 
Δίκαι καί καταδίκαι, σ. 64-69· 5. Τά δώρα τών προξένων. Δωροδοκίαι, εκβιασμοί, σ. 69-74. 
6. Οί φορατζήδες, σ. 74· 7. Διενέξεις μεταξύ τών προξένων. Τά οικογενειακά τών προξέ
νων, σ. 774-79· 8. Φόνος Δανοϋ προξένου τό 1766. ’Επεισόδιο μεταξύ Βενετοΰ καί Ραγου- 
ζαίου προξένου, σ. 79-82· 9. Διάφορα μικροεπεισόδια, σ. 82-87· 10. Τά κατορθώματα δύο 
Εβραίων έκ Θεσσαλονίκης, Σαμουήλ Λεβή καί Μωϋσή ’Ισραήλ προ τής Ίεράς Έξετά- 
σεως στή Βενετία, σ. 87-92· 11. Μακεδονικά. Οί σκλάβοι έπαναστατοϋν. Πειρατές άπά- 
γουν έλληνόπουλα, σ. 92-95" 12. Ό ζωγράφος Χριστόδουλος Ίωάννου έκ Σιατίστης, σ. 95- 
98· 13. Δύο μεγάλοι Μακεδόνες εύεργέται καί ύποστηρικταί τών γραμμάτων: Γεώργιος 
Καστριώτης καί Κωττούνης ’Ιωάννης. Τό Κωττούνειο Κολλέγιο, σ. 98-112· 14. Νέα πηγή 
άφορώσα τήν οικογένεια Καραγιάννη έκ Κοζάνης. Γεώργιος Καραγιάννης. 'Εγγραφον 
διαζυγίου του. Θεόδωρος Καραγιάννης. ’Απόγονοι τής οικογένειας Καραγιάννη, σ. 112- 
123). IV. ’Επίκαιρα, σ. 226-258 (2. Φίλιπποι, ή πρώτη χριστιανική κοινότητα στήν Ελ
λάδα, σ. 229-233).



Νομίζω πώς καί μόνο μέ τήν άναγραφή των σχετικών μέ τήν Μακεδονία «έκλαϊκευ- 
μένων μελετημάτων» του καθηγητοϋ κ. Σιγάλα, ανάγλυφα προβάλλει ή άξια καί ό πλούτος 
τους. Μολονότι γράφτηκαν σέ παρωχημένους χρόνους, μέ διαφορετικές αιτίες καί άλλα 
σέ δημοτική, άλλα σέ καθαρεύουσα, παραμένουν ποιοτικά καί ποσοτικά σεβαστή προσ
φορά στήν ερευνά καί γνωριμία τοϋ μακεδονικού παρελθόντος. Καιρός ήταν πιά νά ξανα- 
δημοσιευθοΰν. Γιατί άφοΰ φώτισαν καί ένεψύχωσαν όταν πρωτοδημοσιεύτηκαν, μέ τήν 
έκδοσή τους τώρα σέ δύο τόμους έρχονται νά γίνουν κτήμα έσαεί όλων όσων αισθάνονται 
καί όσων στοχάζονται.

444 Βιβλιοκρισίαι («Λαογραφία», Εύρετήριον των τόμων α'-κ', 1909-1962)

ΧΑΡΑΛ. Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ

«Λ α ο γ ρ α φ ί α», Δελτίον τής Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας κατ’ έτος έκ- 
διδόμενον. Τόμος κγ' (1964), 8ο, σελ. XVI + 760. Γενικόν Εύρετήριον τών τόμων α'-κ' 
(1909-1962) συνταχθέν υπό Μαρίας Ίωαννίδου-Μπαρμπαρίγου, Άθήναι 1970.

Ή «Λαογραφία» είναι ένα άπό τά μακροβιότερα έλληνικά περιοδικά. Ό πρώτος της 
τόμος, μέ διευθυντή τόν άείμνηστο Νικόλαο Πολίτη, έχει έκδοθή στά 1909 καί άπό τότε 
συνέχισε τήν έκδοσή της, παρά τις δυσκολίες καί τις οικονομικές δυσχέρειες πού είναι 
συνυφασμένες στήν Ελλάδα μέ παρόμοια μακρόπνοα έργα. Έδώ καί χρόνια είχε γίνει 
αισθητή ή έλλειψη ευρετηρίου τού άφθονου καί πολύτιμου ύλικού πού κρύβεται στις σε
λίδες της. Σχετική προσπάθεια, γιά τούς δέκα πρώτους τόμους, είχε άναληφθή άπό τόν 
άείμνηστο πρόεδρο τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Στίλπωνα Κυριακίδη, έπί σει
ράν έτών διευθυντή καί έκδοτη τής «Λαογραφίας», πού κατήρτισε μιά όμάδα μαθητών 
του γιά τόν σκοπό αυτό. Ή προσπάθεια αύτή δέν έτελεσφόρησε· μιά άπό τις πολλές δυσκο
λίες τής εύρετηριάσεως είναι καί ή άδυναμία όμαδικής έργασίας. "Ετσι, μιά καί οί τόμοι τής 
«Λαογραφίας» είχαν έν τφ μεταξύ αύξηθή καί ή άνάγκη εύρετηρίου έγινε πιο έπιτακτική, 
ή Ελληνική Λαογραιρική Εταιρεία άποφάσισε στά 1954 τήν έκδοση εύρετηρίου τών 
μέχρι τότε έκδοθέντων δεκαέξι τόμων — τελικά περιελήφθησαν καί οί έπόμενοι τέσσαρες 
(ιζ'-κ') — καί άνέθεσε τό έπίπονο αυτό έργο στήν γνωστή λαογράφο κ. Μαρία Ίωαννίδου- 
Μπαρμπαρίγου. Ό όγκώδης τόμος τών σχεδόν οκτακόσιων διστήλων σελίδων διαιρείται 
σέ τέσσαρα κύρια τμήματα - πίνακες πραγμάτων καί λέξεων (σ. 1-656 καί συμπλήρωμα σ. 
751-755), κυρίων όνομάτων (σ. 657-676), τόπων προελεύσεως λαογραφικής ύλης (σ. 677- 
689) καί συγγραφέων πραγματειών καί βιβλιοκρισιών (σ. 691-750). L :τός αυτών ή κ. Ίωαν
νίδου-Μπαρμπαρίγου κατήρτισε καί πίνακες τοπωνυμίων καί όνομάτων (βαπτιστικών, 
έπωνύμων, παρωνύμιων καί τών συγγραφέων τών όποιων οί άπόψεις συζητούνται στά διά
φορα μελετήματα τού περιοδικού). Δυστυχώς, τεχνικοί λόγοι έμπόδισαν τήν δημοσίευσή 
τους. ’Ελπίζω ότι ή 'Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία δέν θά άμελήση τήν έκδοση τών 
δύο αύτών χρησίμων πινάκων, πού θά συμπληρώσουν τόν τόμο τού εύρετηρίου.

Είναι εύνόητος ό μόχθος τής κ. Μ. Ίωαννίδου-Μπαρμπαρίγου καί ό χρόνος πού διέ
θεσε γιά νά δαμάση τό πολυποίκιλο ύλικό καί νά συντάξη τούς λεπτομερέστατους πίνα
κες. Τό άρτιο εύρετήριο, πού μάς έδωσε, είναι πραγματικά πολύτιμο, βοηθώντας κάθε 
ένδιαφερόμενο καί ικανοποιώντας καί τις πιό σχολαστικές έρευνες. Ή κ. Μ. Ίωαννίδου- 
Μπαρμπαρίγου πρέπει νά είναι ύπερήφανη γιά τό έργο της καί έμεις εύγνώμονες γιά τήν 
προσφορά της.

ΧΑΡΑΛ Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
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