
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ «ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ 
ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΧΡΥΣΟΒΟΥΑΛΩΝ κ.λ.π. 

ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ »

Λίαν ενδιαφέρων είναι 6 υπό τού Andre Guillou δημοσιευόμενος κατά
λογος ιών χρυσοβούλλων κα'ι άλλων επισήμων εγγράφων τής εν ”Αθφ μονής 
τής αγίας Λαύρας, τον όποιον συνέταξε τό έτος 1764 ό ιερομόναχος καί μετέ- 
πειτα ηγούμενος τής Λαύρας Κύριλλος ό Πελοποννησιακός1. Τα 
ύπομνηματικά σημειώματα τοϋ Κυρίλλου, τοϋ φιλίστορος τούτου μελετητοϋ 
των αρχείων τής Λαύρας, παρέχουν Ιξαιρετικόν ενδιαφέρον προς τοΐς άλλοις 
καί διά την χρησιμοποιουμένην ύπ1 * αυτού γλώσσαν, παρουσιάζουν δμως ενια
χού μερικάς ανωμαλίας λεκτικάς, αί όποΐαι κινούν την περιέργειαν. Ευτυχώς 
ό εκδότης παραθέτει λαμπρά φωτογραφικά πανομοιότυπα τοϋ κειμένου, εις 
τά όποια είναι εϋκολον νά ελεγχθούν αί αναγνώσεις. Ή σχετική έξέτασις απο
καλύπτει ότι πρόκειται περί αναγνωστικών σφαλμάτων τού εκδότου. Κατω
τέρω παραθέτω όσα τοιαϋτα προχείρως παρετήρησα. Συμπεριλαμβάνω καί 
μερικά άλλα αβλεπτήματα, εν οίς καί τινα τυπογραφικά παροράματα.

Σελ. 617, άρ. I, στ. 9: άπερ καί προστίθησι, 12: ούτως, 14: Τούτο 
πρότερον εστί τού κάτωθεν ετη: 21. ( Πράγματι τό ύπ5 άρ. 1 χρυσόβουλλον 
τού έτους 6587 = 1081 είναι κατά 21 ετη παλαιότερον τού άκολουθοΰντος εις 
την αυτήν σελίδα τοϋ χειρογράφου ύπ’ άρ. II, τό οποίον είναι τού έτους 
6610= 1102).

Σελ. 618, άρ. II, στ. 3:Αΰτη ή υπογραφή, 6: ποιεί. (Ή πρόθεσις τού 
Κυρίλλου ήτο νά τεθή ό τόνος εις τήν λήγουσαν. Γενικώς τό κείμενόν του 
δεν εχει παρατονισμούς).

Σελ. 618/9, άρ. III, στ. 10 : όρα δε Νικήταν τόν Χωνειάτην εις φύλλα · 368: 
Σελ. 619, άρ. IV, στ. 6 : ότι νά δίδεται τής άγιας ήμών μονής.
Σελ. 620, άρ. VI, στ. 4: είναι βουλγάρικη ως δράς.
Σελ. 620/1, άρ. VII, στ. 8: καί άφιερώοαι. Σημ. 2, στ. 3: ζ(ψει). 
Σελ. 621, άρ. VIII, στ. 5 : ό Ιωάννης φαίνεται είναι, 9: καί άφιερώ- 

σαι, 10: άφιερώσας τούτον τόν τόπον·

1 Andre Guillou, Les debuts de la diplomatique byzantine : Gyrille
de Lavra, Bulletin de Correspondance Hellenique, LXXXXII, 1958, σελ. 610-
634. Έκ τυπογραφικής αβλεψίας ή σελίδωσις είναι λίαν συγκεχυμένη.
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Σελ. 623, άρ. XII, στ, 7 : άφιέρωσεν εκείνος δ πνευματικός προς τού
την, 11 : ενρήσεις.

Σελ. 625, άρ. XIV, στ, 9: τοϋ από στρατιωτικού, 17: πάντη, 22: 
άλλ’ εατι.

Σελ. 625, άρ. XV, στ. 7 : όπου.
Σελ. 625, άρ. XVI, στ. 9: την εαυτόν (εκ διορθώσεως τοϋ Κυρίλλου) 

γην, 10 : δς τις.
Σελ. 626, άρ. XVIII, στ. 9: Κρεβατά, 12/3: δπερ γράψομεν συν θεώ 

μετέπειτα.
Σελ. 626, άρ. XIX, στ. 4: Ιν φ.
Σελ. 628/9, άρ. XXV, στ. 7 : έτσι, 10/2 : έξεκώλληααν τά αλλεπάλληλα 

κεκωλλημένα χαρτία, άπερ μετά πολλοΰ κόπου εσύναξα καί έπανέρραιρα. 
λείπει δμως τό τής άρχής τοϋ χρυσοβούλλου πρώτον χαρτί. Σημ. 6 : τώρα.

Σελ. 629, άρ. XXVI, στ. 6 : πολλά, 7 : εκώλλησαν, στ. 9 : Μιχαήλ Δού
κας δ Παραπινάκης υπάρχει. Σημ. 7 : τώρα είναι Μιχ(αήλ) Δούκας Παρα- 
π(ινάκης).

Σελ. 629/30, άρ. XXVII, στ. 10: μετά πέντε χρόνους.
Σελ. 630, άρ. XXVIII, στ. 6 : ούτε έτος, ούτε φλωρί, 9: οπού περ.
Σελ. 630/1, άρ. XXIX, στ. 8/9: χαρίζει άλλους τόσους παροίκους, 

8: τής άγιας Λαύρας.
Σελ, 631/2, άρ. XXX, στ. 11: επειδή είναι χάρτης μικρός, 17 : εϋρε- 

θέντα, 19/20: άκατακρίτφ συνειδότι φηρή (;)' κα'ι τών λεγομένων μάρτυς 
δ αλάνθαστος οφθαλμός τοϋ κυρίου μου, 21 : ’Έτι δέ και τφ βουλομένφ, 
24 : ούχ ώς, 26/7 ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ, Ό 

ΚΑΙ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ (Διορθωτέον καί έν σελ. 612, σημ. 7), 31 : καλώς, 34: 
κάθε.

Σελ. 632/3, άρ. XXXI, στ. 16: δεσποτών, 17: περιέργειαν, 18: 
καλήτερα.

’Ανωτέρω ήκολούθησα τό σύστημα τοϋ εκδότου ώς προς τήν κεφα- 
λαιογράφησιν καί τήν άνάπτυξιν τών βραχυγραφιών άνευ δηλώσεως αυτών. 
Ευχής έργον θά ήτο νά ήκολούθει τήν στίξιν τοϋ πρωτοτύπου. Εις μερικά 
μάλιστα σημεία ή στίξις τοϋ πρωτοτύπου είναι προτιμοτέρα τής υπ’ αυτού 
είσαγομένης ώς π.χ. 1ν σελ. 625, άρ. XVI, στ. 8, δπου δ Κύριλλος θέτει 
κόμμα μετά τάς λέξεις προστάζει και αναφαιρέτως, δεν στίζει δέ μετά τήν 
λέξιν Λήμνον. 'Ομοίως θέτει κόμμα Ιν σελ. 628/9, άρ. XXV, στ. 11 μετά 
τήν λέξιν χαρτία, σελ. 629, άρ. XXVI, στ. 10 μετά τήν λέξιν έχει, σελ. 
631/2, άρ. XXX, στ. 33 μετά τήν λέξιν πολλά κ.τ.λ. 'Ωσαύτως θά ήτο καλόν 
νά άπέφευγε τάς δλίγας διορθώσεις, τάς οποίας είσήγαγεν εις τό κείμενον 
τοϋ Κυρίλλου, εν φ κατά κανόνα καταλείπει τούτο άδιόρθωτον. Τέλος δεν θά 
ήτο άσκοπον νά παρείχε καί τάς λέξεις ή φράσεις, τάς δποίας διέγραψεν δ
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Κύριλλος. Α! διαγραφαι παρουσιάζουν τά διαδοχικά στάδια, από τα όποια 
διήλθεν ό πρωτοπόρος ουτος, κατά την προσπάθειαν προς επιτέλεσιν τοϋ 
έργου τό όποιον άνέλαβεν. Παραθέτω ταϋτας κατωτέρω δηλών διά κυρτών:

Άρ. II, στ. 4: τοϋ βασιλέως δούκα τοϋ μιχαήλ δουκα τοϋ παραπινάκη: 
Στ. 8: « φλωρι όεν ε'χει.

Άρ. IV μετά τον στ. 4: ουτος δ χρνσύβονλλος. δμοϋ καί δ « Κγ: κατά 
πάντα κάλλιστοι εϊσί' καί ενός βασιλέως εΐαϊ τοϋ ευλογημένου ‘Ρωμανού τοϋ 
άργυρόπονλου. (Πρβλ. άρ. XIV). Στ. 5 κεξ. : «Δοκεϊ ό παρών χρυσό- 
βουλλος (1) ότι θεοδώρας τής μετά τον μονομάχον βααιλευσάσης είναι (2) 
εϊναι ρωμανοϋ τον άργνροπονλου είναι βέβαια. (3) τοϋ Ίσαακίου τοϋ κομνη- 
νοϋ είναι. Μετά τον στ. 10 πρόσθες: <5 δε μιχαήλ ουτος, <5 γέρων φαίνεται, 
δ μετά την θεοδώραν βασιλενσας· νέος δε γράφεται προς διαφοράν τών προ 
τον μονομάχου βασιλέων τριών μιχαήλων δμονύμων.

Άρ. X, στ. 1/2: «έν ετει τώ εξακισχιλιοστώ, (1) έξηκοστώ (2) τρία- 
κοστώ ςφλξ(\ ) (3) εξηκοστφ.

Άρ. XIV, στ. 8: τοϋ ευλογημένου (1) ρωμανοϋ τοϋ άργνροπονλου 
είναι βεβαίως (2) Ίσαακίου είναι. (Πρβλ. άρ. IV).

Άρ. XXIII, στ. 6 : ως άπό τοϋ τέλους έτους ενοεϊται.
Άρ. XXV, στ. 2: « διά τοϋ παρόντος χρυσοβοΰλλου ΛΟΓΟΥ τής βασι

λείας μου γεγενημένου. Μετά τον στ. 4 πρόσθες: τοϋ ίσαακίου τοϋ κομνη- 
νοϋ. (Πρβλ. σελ. 628, σημ. 6). Στ. 6: «διά μερ(ικούς) τινας τόπους.

Άρ. XXIX, στ. 11 : είναι μιχαήλ εκείνου τοϋ ευλογημένου παραπι- 
νάκη είναι.

Αξία ιδιαιτέρας μνείας είναι ή διά την λέξιν λειωμένα χρησιμοποιού
μενη ορθογραφία (άρ. XIV) υπό τοϋ Κυρίλλου, ό όποιος γενικώς είπεΐν 
είναι ορθογράφος.

Σκοπός τών άνωτέρω δεν είναι βεβαίως νά μειωθή ή άξια τοϋ έργου 
τοϋ Ικδότου. Άντιθέτως εϊμεθα εϋγνώμονες διά την παρουσίασιν τών άγνω
στων τούτων κειμένων καί άναμένομεν την δημοσίευσιν και τής υπολοίπου 
συγκομιδής Ικ τής εξερευνητικής περιοδείας του άνά τό άγιώνυμον ’Όρος1.

The Institute for Advanced Study 
Princeton, New Jersey

Γ. Α. ΣΤΑΜΙΡΗΣ

1 Βλ. Andre Guillou καί Jacques Bompaire, Recherches au 
Mont - Athos, αυτόθι, σελ. 172 - 192.
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