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μόνον εν ελληνική μεταφράσει, δεν είναι πλασταί. Τα επιχειρήματα τοΰ συγ- 
γραφέως είναι άξια πολλής προσοχής- ε') περί τής καθαιρέσεως τών εικό
νων (730).

Jean Β. Papadopoulos. Une lettre de Gregoire Ckioniades, dveque de 
Tabriz (Rapports entre Byzance et les Mongoils de Perse), αελ. 
257-262.

Έκδοσις επιστολής τοΰ Τωάννου Χωνιάδου, επισκόπου Tabriz εν Περ
σία, προς τον Αλέξιον Β' Κομνηνόν τής Τραπεζοΰντος (1297 - 1330). Έν 
προοιμίφ πληροφορίαι τινές περί τής πνευματικής ζωής έν Τραπεζοΰντι, περί 
τοΰ βίου τοΰ Χωνιάδου καί παρατηρήσεις περί τής γλώσσης καί τοΰ ΰφους 
τής επιστολής.

Hubert Pernot. Le poeme de Michel Glycas sur son emprisonnement, 
αελ. 263-276.

Εξετάζεται από φιλολογικής καί γλωσσικής άπόψεως ποίημα τοΰ 
Μιχαήλ Γλυκά, συντεθέν τώ 1156 καί Ικδοθέν υπό τοΰ Legrand (Biblio- 
theque grecque vulgaire, τόμ. A'). Ιδιαιτέρως ένδιαφέρουσαι είναι αί 
διορθώσεις αί έπενεχθεΐσαι εις τό κείμενον.

Germaine Rouillard. Les taxes maritimes et commerciales d’apres des 
actes de Patmos et de I^avra, αελ, 277-289.

Περί τών ναυτικών και εμπορικών φόρων, κατά τά έγγραφα τής μονής 
τοΰ 'Αγίου Τωάννου τής Πάτμου καί τής 'Αγίας Λαύρας έν ”Αθφ (κατά τό 
πλεΐστον ανέκδοτα). Έν τή πρώτη παραγράφφ έξετάζεται τό ζήτημα τής 
μετρήσεως τών πλοίων προ τής παραδόσεως εις τούς ίδιοκτήτας. Έν τή δευ- 
τέρα γίνεται λόγος περί τών φόρων, εις τούς οποίους ύπέκειντο τά πλοία, τά 
πληρώματα αυτών καί τά φορτία (έμβλητίκιον, έξεμβλητίκιον, ναΰλον, άντί- 
ναυλον, καταρτιατικόν, ναυλοκαταρτιατικόν, λιμενιακόν, σκαλιατικόν, κομμέρ- 
κιον, δεκατία, μετρητικών κλ.). Έν τή τρίτη παραγράφφ γίνεται λόγος περί 
τών δημοσίων λειτουργών, εις τούς οποίους ήτο ανατεθειμένη ή εΐσπραξις 
τών έμπορικών φόρων (έλαιοπάροχοι, έξαγγελισταί, λιμενάριοι, βεστιαρΐται, 
πρώτομανδάτορες, κομμερκιάριοι, δεκατισταί κλ.).

Seymour de Ricci. Une inscription byzantine de Rome, αελ. 291 - 292.

Επιτάφιον εύγενοΰς Έλληνίδος δεσποίνης, καταφυγοΰσης έν Ρώμη μετά 
τής βασιλίσσης τής Κύπρου Καρλόττας de Lusignan (f 1487). Τό επίγραμμα 
τοΰτο, Ελληνιστί γεγραμμένον, γνωρίζομεν μόνον έξ αντιγράφου τοΰ IT'

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:18 EEST - 34.211.113.242


