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’Ακαδημίας άναφορικώς προς την συλλογήν και έξέτασιν των βυζ. εγγράφων. 
Την συλλογήν ταΰτην πρέπει νά θεωρήσωμεν ως προοίμιον χής έκδόσεως τοΰ 
Corpus der griechischen Urkunden. ”Ας εύχηθώμεν δπως ή επιτυχία τής 
απαρχής αυτής έπισφραγισθή μέ τήν άποπεράτωσιν τοΰ δλου έργου, αρκετού 
νά ανάδειξη τον εκδότην, τακτικόν νϋν καθηγητήν τής Μεσαιωνικής και Νεω- 
τέρας Ελληνικής φιλολογίας εις τό Πανεπιστήμιου τοΰ Μονάχου, αντάξιον 
τών δυο μεγάλων αυτού προκατόχων!

Α. ΣΙΓΑΛΑΣ

Στ. Κορρέ. Ανέκδοτα έγγραφα τών Φράγκων της Νάξου. Byzant. — Neugr. 
Jahrb. 8 (1931) 266—305.

"Οστις πιστεύει, παρά τήν γνώμην φανατικών τινων κλασσικών φιλολό
γων, δτι κάθε έγγραφον, έστω και μεταβυζαντινόν, περιέχει κάτι τό νέον, θά 
χαρή διά τήν υπό τον ανωτέρω τίτλον έκδοσιν είκοσι Ναξιακών εγγράφων, 
τό περιεχόμενον τοΰ παλαιοτέρου τών οποίων ανέρχεται εις τό έτος 1546. 
Και ναι μεν δλα, εκτός ενός πληρεξουσίου τής Κοινότητος Κάστρου, άναφέ- 
ρονται είδικώς εις τά κτήματα τής κατά τήν εποχήν εκείνην Μονής Καπέλλας 
Κασάτζας έν Νάξφ και έχουν επομένως μεγαλυτέραν σημασίαν διά τήν τοπι
κήν ιστορίαν, έν τοΰτοις περιέχουν ταΰτα άρκετάς πληροφορίας περί ζητη
μάτων διοικητικών, οικονομικών καί φορολογικών (ιδίως αί 4 τελευταίαι 
αποδείξεις πληρωμής), ώστε τό περιεχόμενον των νά είναι καί γενικωτέρου 
ιστορικού ενδιαφέροντος. Διάφοροι δε έν αυτοΐς άπαντώμενοι δροι νομικού 
περιεχομένου ως π.χ. περιοχή, έλευθερία τοΰ χωραφιού, έντριτειά, σιντζίλι, 
κωδίκιλλος κλπ. καθιστώσι ταΰτα καί από νομικής άπόψεως ένδιαφέροντα. 
Δεν είναι ανάγκη νά προσθέσω δτι, δπως κάθε ιδιωτικόν έγγραφον τής έπο- 
χής αυτής, είναι καί ταΰτα από γλωσσικής άπόψεως έπίσης χρήσιμα.

"Ολα αυτά δμως δεν μάς δίδουν τό δικαίωμα, έξετάζοντες τό περιεχόμε- 
νόν των, νά έξαγάγωμεν έξεζητημένα, ως έπί τό πλείστον δέ καί έσφαλμένα, 
συμπεράσματα, ως κάμνει δ έκδοτης, διότι ούτε εις τό προ έτών άναφυέν 
μεταξύ τοΰ Βατικανού καί τοΰ σωματείου τοΰ «Τιμίου Σταυρού» τών Καθο
λικών τής Νάξου ζήτημα περί τών έκκλησιαστικών κτημάτων προσφέρουν 
τι, (πβλ. Κορρέ σελ. 269), αφού πραγματικώς πρόκειται περί τοΰ δικαιώματος 
τής διαχειρίσεως καί έπικαρπίας τών κτημάτων καί δχι περί κυριότητος 
(άδιάφορον αν οί δικηγόροι τών διαμαχομένων φιλονικούν περί κυριότητος)1 
ούτε περί τοΰ δήθεν συμφωνητικού μεταξύ Ναξίων καί ’Ιησουιτών κατά τήν

' Έάν τά ύπ’ άριθ. 1 (1546) καί 2 (1611) έγγραφα άνεφέροντο εις τήν Μονήν τών 
’Ιησουιτών, τότε ώρισμένιος θά έπρεπε νά δεχθώμεν δτι οδτοι έγκατεστάθησαν πρό 
τοΰ 1627.
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εν Νάξφ έγκατάστασίν των τελευταίων μάς δίδουν πληροφορίαν τινά, οΰτε 
και το ύπ’ άριθ. 20 έγγραφον μάς λέγει δτι το δήθεν συμφωνητικόν ΰπε- 
χρέωνε τους Ίησουΐτας «νά καταβάλλωσι φόρον τινά εις τους Φράγκους, ως 
κα'ι μέρος των εισοδημάτων έκ των παρασχεθέντων αυτοΐς κτημάτων καί νά 
βοηθούν αυτούς οσάκις ήθελε τύχει ανάγκη τις, δανείζοντες αυτοΐς χρήματα 
άνευ τόκου ή άλλου τίνος βάρους». Τό ύπ’ άριθ. 20 έγγρ. τοΰ 1744 όμιλεΐ 
περί 39 γροσίων «θεληματικώς καί αύτοπροαιρέτως» δοθέντων εις την κοι
νότητα υπό τοΰ Προεστού των ’Ιησουιτών, «δίχως νά εχη καμμίας λογής 
κράτηξιν καί χρέος» ή Κοινότης, δπως λέγει το την δωρεάν ταυ την ουνοδενον 
γράμμα, δχι δε δρος τις παλαιού τίνος συμφωνητικού μεταξύ Ναξίων καί 
’Ιησουιτών κατά τήν έγκατάστασίν των έν Νάξφ.

Βασιζόμενος ίσως ό Κορρές εις την φαντασίαν τού μακαρίτου Π. Ζερ- 
λέντου ή άλλου τινός, προϋποθέτει Συμφωνητικόν τι σπουδαΐον, περιέχον 
ορούς σαφείς και ακριβείς διά την έγκατάστασίν τών ’Ιησουιτών έν Νάξφ, 
μή λαμβάνων ύπ’ όψιν δτι ή τότε δράσις τών ’Ιησουιτών εις την Νάξον καί 
τάς Κυκλάδας έν γένει δεν ήτο αποτέλεσμα ληφθείσης ύποχρεώσεως διά συμ
φωνητικού τίνος, άλλ’ απλώς απόρροια τού σκοπού τού τάγματος τούτου. 
”Ας σημειωθή προσέτι δτι ουδέποτε οι Ίησουΐται άπετέλεσαν έν Νάξφ «ίδιον 
Σωματεΐον» (πβλ. σελ. 268).—Τό δέ γεμεκλικ δεν δύναται ένταΰθα (έγγρ. 17) 
νά σημαίνη «φόρον έπί τού εισοδήματος τών κτημάτων, άτινα παρεχώ- 
ρησαν εις τούς Ίησουΐτας» οι Φράγκοι, ως πιστεύει ό Κορρές (σελ. 302). 
Γεμεκλικ ένταΰθα σημαίνει, ώς καί αλλαχού, τά έ'ξοδα τής διατροφής Ιδίως 
Τούρκων ύπαλλήλων, τά όποια ήτο ύποχρεωμένη νά καταβάλλη έκάστοτε ή 
Κοινότης, δπως καί εις τάς λοιπάς Κυκλάδας. 'Ωσαύτως ή έξέλιξις τής κτημα
τικής περιουσίας τής Εκκλησίας ή τών Μονών έν Νάξφ δεν έχει, δπως 
νομίζει ό Κορρές (σελ. 268-269), αφού ό ίδιος δημοσιεύει πωλητήρια έγγραφα 
κτημάτων προς τήν Μονήν τών ’Ιησουιτών (έγγρ. 2, 4 κλπ.).

'Οσάκις έγγραφόν τι γράφει «έν Ναξία» ή «έν τή Ναξία» ή «στην 
Άξιά» κ.τ.τ. δέν έννοεΐ την πόλιν τής Νάξου, αλλά την νήσον Νάξον. Ή 
πόλις εις τήν έποχήν τής Τουρκοκρατίας ουδέποτε ωνομάζετο Νάξος ή 
Ναξία ή Άξιά, αλλά Χώρα γενικώς (έγγραφον π. χ. τοΰ 1639 παρ’ έμοί 
γράφει καθαρά «έν τή Χώρα τής Ναξίας,) ή Κάστρο ή Μποΰργος οσάκις 
έπρόκειτο είδικώς περί τού Κάστρου ή τού Μπούργου. Διά τήν χρήσιν 
τού «έν Ναξία» «στήν Άξιά» κ.τ.τ. πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι ή νήσος 
έλαμβάνετο ώς κάτι περιωρισμένον, ώς έ'να σύνολον, απαράλλακτα δπως 
καί σήμερον συνηθίζομεν νά λέγωμεν «θά πάω στή Νάξο», ένφ πρα- 
γματικώς δυνατόν νά προοριζώμεθα διά τό Φιλότι ή τήν Άπύρανθον ή τήν 
Κωμιακήν τής Νάξου.—Αλλά καί «Μέσα Κάστρο» δέν λέγεται τό Κάστρον 
τής πόλεως κατ’ αντιδιαστολήν προς τό «Επάνω Κάστρο», ώς θέλει νά 
πιστεύη ό Κορρές (εις τό ύπ’ άριθ. 5 έγγρ. άπαντα απλώς Κάστρο Ναξίας),
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διότι πραγματικούς δεν είναι προς τό εσωτερικόν τής νήσου, άλλ’ είς τά 
παράλια. ’Αρκεί ενταύθα νά παραπέμψω είς την γνωστήν φράσιν τών νησιο)- 
τών «θά πάω μέσα», «πααίνω μέσα» δηλαδή είς τό Κάστρο, είς τήν Χώραν, 
κατ’ άντίθεσιν τοϋ «πααίνω όξω» δηλαδή εις τά χωριά. ”Αν έπρόκειτο επο
μένως περί αντιδιαστολής, θά έπρεπε νά άναμένη τις τήν ονομασίαν «’Έξω 
Κάστρο» ή καλύτερον «’Όξω Κάστρο».

Επίσης δεν πρέπει νά παραξενεύεται ό Κορρές δτι τά έγγραφα ταΰτα 
εγράφησαν Ελληνιστί καί δτι δεν είναι μεταφράσεις, ως τονίζει τόσον συχνά 
(πβλ. π. χ. σελ. 269-270, 297, 301 κτλ.). Καί διά τον κ. Κορρέν καί διά 
πολλούς ά'λλους ας τονισθή ενταύθα, δτι η επίσημος γλώσσα τών ιδιωτικών 
εγγράφων εις τάς Κυκλάδας επί Φραγκοκρατίας καί Τουρκοκρατίας δέν ήτο 
ούτε ή ’Ιταλική, ούτε ή Λατινική, άλλ’ ή ‘Ελληνική. Δεν πρέπει επομένως νά 
παραξενεύω μέθα δτι καί τά είκοσι ταΰτα έγγραφα είναι είς τήν Ελληνικήν, 
ούτε δέ καί δτι τά βιβλία τής Καντσελλαρίας, τά Καθολικά, τά Ρεγίστρα καί 
τά Κτηματολόγια ήσαν Ελληνιστί γραμμένα. Τούτο ήτο γενικόν καί συνέχεια 
τών συνηθειών τής Βυζαντινής γραμματείας.

Θά έπεξετεινόμην πολύ, εάν έπεχείρουν ακόμη νά άνασκευάσω, έστω καί 
συντόμως, δλας τάς ανακρίβειας, αΐ όποΐαι δέν έχουν ά'μεσον σχέσιν προς τό 
περιεχόμενον τών εγγράφων τούτων, δπως π.χ. δτι έκαστος νοτάριος διετήρει 
καγκελλαρίαν ή καντζελλαρίαν, εν ή έφυλάσσοντο τά γραφόμενα συμβόλαια, 
δτι έγγραφά τινα εγράφησαν υπό ιδιωτών, δτι τό ύπ’ άρ. 15 έγγραφον μάς 
δίδει πληροφορίας περί τού ποσού τών κατοίκων τού Κάστρου κ.τ.λ. Διά δέ 
τήν ιστορίαν τών τριών Κοινών τής Νάξου έχομεν ανάγκην περισσοτέρου 
καί σπουδαιοτέρου αρχειακού υλικού από εκείνο, τό όποιον προσέφερεν ό 
ΓΙ. Ζερλέντης (Παρνασσός 11 σελ. 409 κέξ.).

Ένώ δμως τά συμπεράσματα τού Κορρέ είναι εξεζητημένα, ως επί 
τό πλεΐστον δέ καί εσφαλμένα, ή έκδοσις τών εγγράφων τουναντίον έγένετο 
μετά μεγάλης προσοχής, εξαιρέσει ολίγων αβλεψιών, αί όποΐαι ήδύναντο 
νά συμβούν καί είς τον πλέον έξησκημένον επιστήμονα: π. χ. έγγρ. 2,2ο 
δς ένα ναπερον = ως ένα άσπρον — 3,32 ηδιατονεο = κατά τό νέο — 
6,26 χάρι = χάριτι (πβλ. σελ. 280, 38) — 7,2ι κόπου (στος) = κόπου (τως) 
— 8, στίχ. 4 προσημειώσεων ancho = anche— 9,4.5 προσημειώσεων con- 
forum = conf i rm ar ura, — 12,! οτάς = στίς ή στους—13,6 χορίου 
= χωρ(αφ)ίου — 16,8 προσημειώσεων lovo = loro-—20,3 προσημειώ
σεων communanta pour = com muni ta per. Έκ δέ τών Σημειώσεων 
σελ. 292-302 έξαίρω τά σπουδαιότερα: 2,3 ρεφερτόριον = δχι εύρετή- 
ριον, αλλά ενταύθα = ή τραπεζαρία τού Μοναστηριού — 5,ιβ στήν έξο
δον τής θανής της = δχι εις τήν εκφοράν, είς τήν κηδείαν, αλλά είς τά 
έξοδα τής κηδείας της — 9,9,π όφίκια = όχι επιμνημόσυνοι δεήσεις, αλλά 
ενταύθα ή υποχρεωτική καί ώρισμένη έκ τού Breviarium Ronianum καθη
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μερινή προσευχή τοΰ ίερέως — επίσης όφικιάλοι δεν είναι οί αξιωματικοί, 
άλλ’ οί άξιωματοΰχοι—10,2 πρεποζιτουρα=όχι ή συζυγος τοΰ Πρε- 
πόζιτου, άλλα ή αίθουσα τοΰ Ηγουμενείου, τοΰ Συνοδικοΰ περίπου των Ελ
ληνικών Μονών —11,29 καταλλαγήν πβλ. Παρνασσόν, 11 (1887) 418. Τά 
πολλάκις άπαντώμενα εις έγγραφα τής εποχής αυτής σημεία SN. συναντώ- 
μεν καί ένταΰθα' δεν σημαίνουν όμως Ήμερολόγιον Νέον, άλλα Στο Νέον 
(εννοείται Ήμερολόγιον). 'Ολογράφως «Εις τό νέον» συναντώμεν εις τό 
ύπ’ άριθ. 16,1-2 έγγραφον, «κατά τό νέον» δέ πολλάκις (πβλ. 6,2,82 7,1 8,2 
12,1 16,60 18,1' 3,32 ηδιατονέο = πιθανώτατα επίσης κατά τό νέο). Καί τά είς 
τά νπ άριθ. I,24 22,35 1 3,2 έγγραφα IN. πρέπει νά άναγνωσθοΰν S. Ν. Τοΰ 
S πολλάκις ή καμπή τών άκρων, ιδίως τοΰ κάτω, είναι πολύ μικρά, ώστε 
ευκόλως νά συγχίζεται μετά τοΰ J. Πβλ. καί παρατηρήσεις μου περί τών 
σημείων τούτων είς «Έπιστολάς Καπουκεχαγιάδων τής Συρου επί τουρκο
κρατίας» Ελληνικά 3(1929) σελ. 13 καί 86.

Επιθυμώ ακόμη νά προσθέσω ολίγα τινά μεθοδολογικά ως προς τήν 
έκδοσιν. Καί άλλοτε (Ήμερολ. Μεγ. Έλλ. 4(1925)253) είχον παρατηρήσει 
ότι άνευ ειδικόν άποχρώντος λόγον δεν είναι ορθόν νά έκδίδωνται τά έγγραφα 
τής εποχής τής τουρκοκρατίας όπως έχουν μέ τά συνήθη των σφάλματα, 
ακόμη δέ όλιγώτερον οσάκις πρόκειται περί νεωτέρων αντιγράφων αυτών, 
ως συμβαίνει μέ τά περισσότερα τών ενταΰθα έκδιδομένων. Δεν δύναμαι νά 
εννοήσω τί έχει νά βλάψη τό κείμενον ενός εγγράφου, έστω καί από γλωσ
σικής άπόψεως εξεταζόμενου, αν άντί αξίας γράψω Αξίας, άντί πουλί γράψω 
πουλεΐ, αντί μου κατά γρ. μονκατα, άντί άπεγονικόν γρ. άπέ γονικόν κ.τ τ.! 
Είναι τόσον συνήθη, τόσον γενικά καί τόσον γνωστά τά τοιοΰτου είδους 
σφάλματα, ώστε είς τίποτε δέν ώφελοΰν, τουναντίον δέ καθιστοΰν τήν άνά- 
γνωσιν άνιαράν. Διά τον εκδότην βέβαια ή μέθοδος αυτή είναι εΰκολωτέρα, 
επειδή ή μεταγραφή είναι εκείνη ποΰ κάμνει δυσκολον τήν έκδοσιν τών εγ
γράφων τής εποχής ταυιης' ή μεταγραφή όμως μάς αναγκάζει συγχρόνως νά 
έμβαθυνωμεν περισσότερον εις τό περιεχόμενον τών εγγράφων καί νά έννοή- 
σωμεν αυτό καλύτερον. Επίσης ή έλλειψις τών τόνων, ιδίως είς λέξεις ίδιω- 
ματικάς, δΰναται νά παραπλανήση τον χρησιμοποιοΰντα τά έγγραφα άπό 
γλωσσικής άπόψεως, επειδή συνήθως τοΰ λείπει τό γλωσσικόν αίσθημα τοΰ 
τόπου τής προελευσεως τών εγγράφων. Π.χ. έγγρ. 2,7 στις μιλοός = Στής 
Μιλοΰς ή Στις Μόλους; 2,11 ελιες τονίζεται πραγματικώς; 212 ευρίσκετε; 
2,15 Προεστού; εσυμφωνήσαν; 2,27 κοντάνατζιον; 2,28 ε'μινα = έμεινα ή έμει
ναν; κ.τ.τ.

Ή δέ κατάταξις τών εγγράφων είναι σχεδόν τυχαία. Ούτε δηλαδή τήν 
σειράν τών Νοταρίων ακολουθεί ό εκδότης, ώς θά άνέμενέ τις, άφοΰ προ
τάσσει τά ονόματα τών Νοταρίων χωρίς λόγον, ώς νά έπρόκειτο περί πρα
γματείας περί τών Νοταρίων, οΰτε δέ καί τήν χρονολογικήν τών εγγράφων

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:42 EEST - 34.211.113.242



376 Α. Σιγαλα

σειράν τηρεί. To έ'γγρ. π. χ. 14 είναι τοϋ 1726, τό 15 τοΰ 1652, to 16 τοΰ 
1650: Συμφώνους μέ την σειράν τών Νοταρίων επρεπε τό έγγ. 5 και 15 νά 
τεθοϋν μετά τό ύπ’ άριθ. 3. Δυστυχώς λείπει καί ή σημείωσις τοϋ τόπου τής 
προελευσεως τών περισσοτέρων εγγράφων. — Τάς σημειώσεις επί έκαστου 
εγγράφου τάς ήθελα αμέσως μετά τό έγγραφον. Δεν είναι τόσον πρακτικόν 
νά τίθενται δλαι μαζί εις τό τέλος τών εγγράφων.—Δεν εννοώ, διατί ό εκδό
της παρέλειψεν ενταύθα νά δώση σύντομον περίληψιν τοΰ περιεχομένου εις 
την αρχήν εκάστου εγγράφου, ώς κάμνει εις ά'λλην του εργασίαν ("Αθηναϊκά 
έγγραφα- βλ. κατωτέρω).

Εις την βιβλιοκρισίαν αυτήν ήμην αρκετά διεξοδικός. Τό έκαμα ό'χι 
μόνον προς όφελος τής επιστημονικής έρεύνης, αλλά και αύτοΰ τουτου τοϋ 
νέου εργάτου τής επιστήμης, επειδή δεν υπάρχει έπικινδυνωδέστερον δι’ έ'να 
νέον φιλόπονον άσχολουμενον μέ τήν επιστημονικήν έρευναν, από τοϋ νά 
πάρη εις τήν αρχήν τής σταδιοδρομίας του εσφαλμένον δρόμον. Νέοι φιλό
πονοι, έργάται τής επιστήμης, πρέπει νά μάθουν καί παρ’ ήμΐν δτι, ούτε ό 
αριθμός τών εργασιών, ούτε ό αριθμός τών σελίδων δίδουν τήν σφραγίδα 
τής έπιστημονικότητος, άλλ’ ή ευσυνείδητος καί επί βαθείας μελέτης στηρι- 
ζομένη εργασία. Ή έκδοσις καί ή ερμηνεία μεταβυζαντινών εγγράφων δεν 
είναι τόσον εύκολος, δσον φαντάζεται κανείς, διά δε τήν επιστημονικήν 
έξέτασιν τοϋ περιεχομένου των δεν αρκεί μόνον επιμέλεια, αλλά καί πολυετής 
μάθησις καί πολυετής ασχολία μέ αυτά.

Τοϋ αύτοϋ. ’Ανέκδοτα Αθηναϊκά έγγραφα. 'Ημερολ Μεγ. 'Ελλάδος 9(1930) 
289 — 300.

Καί ή έκδοσις αϋτη τριών πωλητηρίων καί δυο προικοσυμφώνων έχει 
γίνει μετά πολλής έπιμελείας υπό τοΰ Κορρέ. Βεβαίως καί ένταϋθα οφείλει 
τις νά χρησιμοποιή τάς παρατηρήσεις τοϋ εκδότου μετά μεγάλης προσοχής. 
Θά ήτο π.χ. πρωτοφανές είς τήν διπλωματικήν επιστήμην τής εποχής αυτής 
νά παραδεχθή τις δτι συμβόλαια συνετάσσοντο καί έγράφοντο υπό τών συμ- 
βαλλομένων, κατόπιν δέ προσήγοντο είς τον συμβολαιογράφον, δστις τά έπε- 
κυρωνε μετά δυο-τριών μαρτύρων. ’Αλλά καί αν υποθέσωμεν δτι τοϋτο ήτο 
δυνατόν νά ίσχυση δι’ άλλα έγγραφα, ποτέ δμως δέν ήδύνατο νά γένη διά 
τά υπό τοϋ Κορρέ ένταϋθα δημοσιευόμενα, άφοϋ οι συμβαλλόμενοι υπογρά
φουν διά τοϋ σημείου τοϋ σταυροϋ ώς αγράμματοι!

Επίσης ένφ εις τήν σελ. 239 τονίζει πολύ όρθώς ό Κορρές δτι ύπήρχον 
κοινοί τόποι διά τήν σύνταξιν τών εγγράφων, προσθέτει κατόπιν δτι τό τέ
ταρτον έγγραφον δεικνύει τήν ευσέβειαν τής προικιζουσης Άνυσίας, χωρίς νά 
λαμβάνη ύπ’ δψιν, δτι γραφεύς τοϋ εγγράφου ήτο πιθανώτατα ίερευς τις.

Δέν είναι επίσης ορθόν δτι είς τό 5ον έγγραφον «ενώ τό προικοσόμφω-
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νον συντάσσει ή μήτηρ τού γαμβρού, καταλήγει προικίζων ό ’ίδιος ό γαμβρός 
τήν νύμφην». Ό γαμβρός δίδει μόνον την προγαμιαίαν δωρεάν (άντιπροΐκα) 
εκ 401 γροσίων, ενώ τά λοιπά εις τό έγγραφον άναφερόμενα αντικείμενα 
δίδει ή μήτηρ προς τον γαμβρόν υιόν της.

Έγγρ. I,6 τής αυτής — τής αυλής I,21 καιροΐς; σελ. 296,6 εις νόμον ηλι
κίας πβλ. σελ. 298,12 ένθα συναντώμεν εις νόμον ηλικίαν 296,19 εγγοιουλης δέν 
ερμηνεύεται. Τό σημείωμα περ'ι τής κτηματικής προικός τό συνοδεύον τό 
ύπ’άριθ. 4 έγγραφον έπρεπε νά συμπεριληφθή εις τήν έκδοσιν (βλ. σελ. 297).

Α. ΣΙΓΑΛΑΣ

Πρ. Λεοντοπόλεως, Σωφρονίου Εύοτρατιάδου. 'Η εν Φιλαδέλφεια Μονή
τής υπεραγίας Θεοτόκου τής Κοτεινής. Ελληνικά 3(1930) 317-339.

Καί άλλοτε είχον έκφράσει τήν ευχήν, όπως ταχέως ΐδη τό φώς τό διά 
πολλών ετών και μετά κόπου υπό τού Πρ. Λεοντοπόλεως Σ. Εύστρατιάδου 
συλλεγέν πλούσιον αρχειακόν υλικόν, ετόνιζα μάλιστα, δτι θά έπρεπε νά συμ
βάλουν προς τον σκοπόν τούτον κα'ι τά ήμέτερα επιστημονικά ιδρύματα. 
Έκτοτε διάφορα σπουδαία κείμενα έδημοσιεύθησαν ύπ’ αυτού τού ϊδίου, 
μεταξύ τών όποίιυν καί ή υπό τον ως άνω τίτλον τού έτους 1247 δημοσιευ
μένη «Διάταξις» τού Ηγουμένου Μαξίμου, κτίτορος τής εν τή επαρχία Φιλα
δέλφειας τής Λυδίας Μονής τής Σκοτεινής.

Τό κείμενον τούτο, από ιστορικής και τοπωνυμικής άπόψεως πολύ ενδια
φέρον, πληροφορεί ημάς περ'ι τής ίδρύσεως κα'ι άναπτύξεως τής έν τφ μεταξύ 
είς λήθην περιελθούσης ταύτης Μονής τής έπικαλουμένης «Σκοτεινής», ή 
οποία εντός χρονικού διαστήματος μιας γενεάς κατώρθωσεν εκ τού μηδενός 
νά προσοικειωθή τόσα κτήματα, ώστε νά άποβή πραγματικόν τσιφλικούχον 
ίδρυμα, δείγμα καί τούτο τής εποχής εκείνης καί τού φεουδαλικοΰ συστήμα
τος τών Παλαιολόγων.

Τό περιέχον τό κείμενον έγγραφον εύρίσκεται σήμερον είς τά ’Αρχεία 
τής Μονής Βατοπεδίου τού 'Αγ. Όρους καί φυλάσσεται εκεί είς δύο τεμά
χια υπό διαφόρους αριθμούς κατατάξεως, ήτοι 3,8 καί 3,106.

Ό χωρισμός ούτος ύπήρξεν αιτία νά δημοσιευθή είς τον τέταρτον τόμον 
τής Έπετηρίδος ταύτης ΰπό τού Μ. Γούδα μόνον τό ύπ’ άριθ. 3, 8 τελευ- 
ταΐον μέρος τού εγγράφου, τό περιέχον τήν έπιβεβαίωσιν τού αύτοκράτορος 
Μιχαήλ τού Η' διά τής ιδιοχείρου αυτού υπογραφής, διότι μόνον τό τεμά- 
χιον τούτο περιήλθεν είς γνώσιν τού εκδότου. Ό Πρ. Λεοντοπόλεως έλαβε 
καί τά δύο τεμάχια ύπ’ οψιν, ούτω δέ εκδίδει ενταύθα ολόκληρον τό κείμε
νον τού εγγράφου.

Τό έγγραφον τούτο δέν είναι τό φέρον άλίοτε τάς ιδιοχείρους ύπογραφάς
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