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24 ai έπιστολαί 28 Παντέκτην 30 Παντέκτης 38 κονδάκια' κονδάκια 332,2 
χρυσοΰς] χρυαδς 3 χρυσοκέντητά (;) έχοντα 9 άνεμομιλιάριον 10 εις το] ro 11 
ιβ'] δώδεκα 19 κνριακοδρόμιν 19 προφητία 20 κονδάκια 23 μετάφρασιν 26 
μέμβρανον] βέβρανον 31 δύο 1 πνρροϊατία 31 λυκήναι] λεκάναι 32 άφ ών τα 
32 χαλκοστάμνη 33 κόνια αμφίβολον πάντως ορθόν κώνια 33 - 34 πνρρομά- 
χιν ή πυρρομάχους' 5ί> δεκαεπτά 36 προ τοΰ ύνία προσθέτει τό έ'γγρ. τζικα- 
λικά επτά 36 ετερα 37 τζικαλικδ 38 πηλωτοπροσκέφαλα αντί τοΰ όρθοΰ 
πιλωτοπροσκέφαλα 39 έρινα τεσσαράκοντα 40 επεύχιν 40 και σινδόνια και 
προσόψια 333,4 δεκατρία δ Φραντάλη 8 καί 12 Βασιλικού 9 εΐκοσιν 14 
Βαλανίδα 15 εν τη τοποθεσία 19 Καλαμούδη καί τον γάρ αυτόν 25 Χηνό- 
λακος 34 όνοματωθέν] δν κάτωθεν 334,5 Μοντοηλικίνας 5 Μαηδόνη 9 
προσενέξεως 15 δεκαοκτώ 20 αίιτώ] αντώ απαντα 22 τοΰ Ποταμίου; επί τής 
φωτογρ. τοΰ έγγρ. ολίγον u δυσανάγνωστον πιθανόν τη Ποτάμιά (τοΰ) πβλ. 
κατωτέρω 36-37, 335,1 και 335,26 27 - 28 τοΰ τε Ξερδοπούλου 32 Μο- 
σχανα 335,5 έτερον τό 10 πρόσθεν] προγονικού 11 τοΰ άνωθεν 20 cΡωμα
νού 24 Τζακανδΰλη τό έγγρ. αντί Τζυκανδήλη 29 ορέγεται όριγνάται 37 άγορα- 
σίας 336,1 Πασινάλη 1 πεντεκαίδεκα 2 δεκαεπτά 11 Μαρδΰμνων] Καρδάμων 
15 αντί εκείνος μετά τοΰ Λεβεροϋ γράφε εκείνος Μντας' έν τη αυτή τοπο
θεσία χωράφιον τον Φονλάνον περιελθόν μοι εξ άγορασίας' χωράφιον το επι- 
λεγόμεεον Καλαμαρίτζην περιελθόν μοι άπδ τοΰ Λιβερον 19 Έμβδοΰλας] 
5Εμβολής 20 Γκριηνα 34 γονρναι 35 μετά το είσί πρόσθες: κρατώντα τό έκεΐσε 
μονοπάτιον, δπερ απέρχεται προς την Κασιλόκωμην τά αριστερά τά κάτωθεν 
της μονής είσί 37 Κααιλοκωμήτον 337,1 τά περί δε 4 Άειστέρας] αριστερά 
10 Φλατονμη 10 Άκανθοπάτον τοΰ Βοτανειώτον 15 συκαμινέων 17 παρά] 
από 23 Προοίκων 24 μεσοποταμίσεως 25 χωράφια] χωράφιον 31 Στιχεράριον 
32 Σεπτέμβριος, δ ’Οκτώβριος καί <5 Νοέμβριος 33 Στιχεροκαθιστάριον 34 
Κονδάκιον 338,4 όνικά] υνικά άρρενα καί θήλεα 11-12 άλλαγάτορος 13 
αιδηροκάνθωτα 25 προσέθετο] περιέθετο 330,6 μετά τό ,ςψνς' προσθέτει 
σημεϊον σταυροΰ.

Α. ΣΙΓΑ Λ.ΑΣ

Κ. Αμάν του. 'Η Μονή των Μοννδών εν Χίω. Ανατΰπωσις έκ των «’Εναι
σίμων» (Άθήναι 1931) σελ. 451-469.

Αί Μοναί, άνήκουσαι κατά τον μεσαίωνα καί τούς μετέπειτα χρόνους 
εις την τάξιν των «Κρατουντών», μετά ίεροΰ ζήλου καί προς τό υλικόν των 
συμφέρον διεφΰλαττον τά έγγραφα, τά όποια όχι μόνον την ΐδρυσιν καί 
συστασιν αυτών επιστοποίουν, αλλά καί την κτηματικήν των περιουσίαν 
κατωχόρουν. Διά τοΰ τρόπου τούτου παρέσχον πολυτίμους υπηρεσίας εις την
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ιστορικήν ερευνάν, διαφυλάξασαι σπουδαΐον ιστορικόν υλικόν, τό οποίον 
ματαίως θά άνεζητοϋμεν έκτος τοΰ περιβόλου τών Μονών. Ή ιστορία των 
επομένως, ιδίως δταν αυτή βασίζεται επί εγγράφων πηγών καί όχι εις την 
φαντασίαν μονάχου τίνος, αποτελεί σπουδαΐον κεφάλαιον τής δλης Ελληνι
κής ιστορίας, τής οποίας πλεΐστα δσα σημεία σκοτεινά δύναται νά διαφώτιση. 
"Ενεκα τοΰτου παραξενευόμεθα πολύ, δτι ακόμη δεν έγράφη ή πραγμα
τική ιστορία τών Μονών, τουλάχιστον εκείνων, αί όποΐαι διέσωσαν μέχρι 
σήμερον τά περισσότερα καί σπουδαιότερα έγγραφα, ως είναι αί Μοναί τοΰ 
'Αγίου ’Όρους καί ή περιώνυμος Μονή Ίωάννου τοΰ Προδρόμου τής ΓΙά 
τμου, άφοΰ μάλιστα τά έγγραφα είναι «κινητά» καί από καιροΰ εις καιρόν 
διαφοροτρόπως, ως γνωστόν, εγκαταλείπουν τάς Μονάς. Ή ταχεία, αλλά καί 
έπιμεμελημένη επομένως αυτών δημοσίευσις επιβάλλεται. »

Είς τό σημεΐον τοΰτο ακριβώς έγκειται ή αξία τής υπό τον ανωτέρω 
τίτλον υπό τοΰ Κ. Άμάντου δημοσιεΰσεως τεσσάρων ανεκδότων ή κακώς 
έκδοθέντων πατριαρχικών εγγράφων τών ετών 1578, 1701, 1746, 1688 καί 
ενός ίδιωτικοΰ τοΰ 1620. Ό Κ. ’Άμαντος προτάσσει σύντομον ΰπομνηματι- 
σμόν τών εγγράφων, παραθέτει δέ καί πανομοιότυπα τών τεσσάρων πατριαρ
χικών καί ενός ά'λλου τοΰ 1755, επίσης πατριαρχικού, τοΰ οποίου τό κείμενον 
είχε δημοσιευθή καλώς τώ 1899 υπό Ί. Φοροποΰλου είς τήν Εκκλησιαστι
κήν ’Αλήθειαν. Τά έγγραφα ταΰτα έλήφθησαν έκ τών αρχείων τής εν Χίφ 
Μονής τών Μουνδών, είς τής οποίας τήν ιστορίαν τά τρία πρώτα άναφέ- 
ρονται. Τό ύπ’ άριθ. 5 τοΰ 1688 είναι έπιβεβαιωτικόν σιγίλλιον καί άναφέ- 
ρεται εις τήν έν τώ χωρίφ Βολισσφ εκκλησίαν τής Παναγίας τής Καμπα- 
ναριωτίσσης, σπουδαιότερον τών προηγουμένων, επειδή συμπεριέλαβεν έν 
συμβολαιογραφικόν έγγραφον τοΰ 1673 καί έν άλλο «από τοΰ κωδικός τής 
Μητροπόλεως Χίου έκβεβλημένον» τοΰ 1680. Τό υπ’άριθ. 6 ιδιωτικόν έγγρα
φον έλήφθη έκ σωζομένου μέχρι σήμερον κωδικός τής Μονής τών Μουνδών, 
περιέχοντος διαφόρους πράξεις, άφιερωτήρια, ένοικιαστήρια κ.τ.τ. Ένώ δέ 
από τά ένταΰθα έκδιδόμενα, δπως συνήθως από τά περισσότερα πατριαρχικά 
έγγραφα, μετά δυσκολίας προπαθεΐ τις νά άντλήση ψιχία τινά γενικωτέρου 
ενδιαφέροντος, έκάστη γραμμή τοΰ τελευταίου συντόμου ίδιωτικοΰ έγγράφου 
παρέχει εις ημάς νέας πληροφορίας περί τής ζωγραφικής τέχνης κατά τό 1620 
έν Χίφ, ώστε νά θεωρήσωμεν αυτό τό σπουδαιότατου πάντων.

Έπί τή ευκαιρία ταυτη ό Κ. ’Άμαντος μάς πληροφορεί (σελ. 454), δτι 
«είς τά Μουνδά φυλάσσονται ακόμη καί τρεις κώδικες τής Μονής, δπου 
άντεγράφοντο διάφοροι πράξεις, άφιερωτήρια, ένοικιαστήρια, έγγραφαί μονα
χών κ.τ.τ.».

Ή συστηματική έκδοσις τοΰ ώρισμένως πλουσίου καί πολυτίμου αυτών 
ύλικοΰ θά συναντά βεβαίως πολλάς δυσχερείας υπό τάς σημερινός τυπογρα
φικός συνθήκας- έν τοΰτοις λεπτομερής τις έξέτασις τών κωδίκων τούτων,
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περιγραφή και σύντομος άπόδοσις τοϋ περιεχομένου των εν αυτοΐς συσσω- 
ρευθέντων εγγράφων, θά ήτα επιβεβλημένη. Είναι ανάγκη μέ τον καιρόν νά 
γνωρίσωμεν τί είδους αρχειακόν υλικόν σφζεται ακόμη παρ’ ήμΐν, ΐνα κατα- 
στή δυνατή ή χρησιμοποίησές αυτοΰ εις τά έκάστοτε υπό ειδικών πραγμα
τευόμενα ιστορικά θέματα. Κατ’ αυτόν τον τρόπον θά άπεφεύγοντο τά πέριξ 
ενός καί τοΰ αυτοΰ θέματος ανεξαρτήτως άλλήλων, υπό ερασιτεχνών ιδίως, 
δημοσιευόμενα πολυάριθμα αρθρίδια μετά τών έν αυτοΐς άναμασημάτων, τά 
όποια καθιστούν τόσον δΰσκολον καί επίπονον τήν έπισκόπησιν τής παρ’ ήμΐν 
μέχρι τοΰδε συντελεσθείσης επιστημονικής εργασίας, συγχρόνως δέ θά διηυ- 
κολΰνετο καί ή «παράδοσις είς τήν παρ’ ήμΐν επιστημονικήν έρευναν», τήν 
έ'λλειψιν τής οποίας τόσον πολύ δλοι μας αίσθανόμεθα, μόλις δοκιμάσωμεν νά 
πραγματευθώμεν οίονδήποτε ιστορικόν θέμα, ως ετόνισεν πολύ ορθά αλλα
χού ό κ. Κ. ’Άμαντος (πβλ. Ελληνικά 2,484).

Αύτά ως έν παρόδω. Συγκεκριμένως ήθελον νά παρατηρήσω, δ'τι τό ύπό 
τοΰ άντιγραφέως ’Ιακώβου Άργέντου είς πολλά αντίγραφα σημειούμενον 
«από παλαιόν» δυνατόν νά σημαίνη ή «από παλαιόν βιβλίον ή κώδικα ή 
ρεγίστρο», ή καί «από παλαιόν έγγραφον», δτε πρέπει νά ύποθέσωμεν δτι 
άντεγράφησαν είς τούς κώδικας από λυτά έγγραφα, σφζόμενα ακόμη είς τούς 
χρόνους τοΰ άντιγραφέως.

Είς τήν έκδοσιν τών εγγράφων θά ήθέλομεν νά είχε ληφθή περισσότε
ρον ύπ’ όψιν τό παλαιογραφικόν καί διπλωματικόν μέρος. Καί μετά τήν 
παράθεσιν τών πανομοιότυπων μένουν ακόμη διά τόν εϊδικώς μέ τήν διπλω
ματικήν καί παλαιογραφίαν άσχολοΰμενον μερικαί άμφιβολίαι, ως είναι ή 
σφραγίς, τό σχήμα, τά σημειώματα τής Γραμματείας κ.τ.τ. Επίσης χωρισμός 
τις τών εκτενών πατριαρχικών σιγιλλίων εις παραγράφους θά διηυκόλυνε τήν 
επισκόπησιν τοΰ περιεχομένου αυτών. ’Ιδίως είς τό ύπ’ άριθ. 5, ένθα περι
λαμβάνεται, ως άνέφερον ανωτέρω, τό περιεχόμενον δυο άλλων σχετικών 
εγγράφων, γίνεται περισσότερον αντιληπτή ή έλλειψις αυτή (πβλ. 466,21 καί 
467,51). Ή δέ άρίθμησις κατά στίχους τοΰ πρωτοτύπου θά διηυκόλυνε τήν 
παραβολήν τοΰ κειμένου προς τά πανομοιότυπα.

Τά γενικά ταΰτα επιθυμώ νά τελειώσω μέ τινας παρατηρήσεις.
’Έγγρ. 1,27 κειμένην έχει πραγματικούς τό έγγραφον αντί κειμέ- 

νης 2,π άντί τοΰ (δ) δΰναται νά συμπληρωθή (δπερ), τό όποιον θά 
συνεπλήρωνε καλύτερον τόν υπάρχοντα χώρον 3, i0i (__ ) πρέπει νά συμ
πληρωθή διά τοΰ έτει ή έν έτει κατά τό επόμενον έν μηνί 3,10ι ιης 
ένταΰθα ή πρέπει νά δεχθώμεν δτι ό γραφεύς έσφαλε είς τόν αριθμόν τής 
ϊνδικτιώνος, ή νά άναγνώσωμεν εις τό έγγραφον θί ς, έπειδή μέ τό έτος 1746 
συμπίπτει ή ένάτη καί δχι ή δεκάτη ίνδικτιών, ό δέ αριθμός τοΰ έτους 
αψμς'*’ διακρίνεται σαφώς. 5,67 έθος άντί τοΰ δρθοΰ έτος; 6,9 δυσι- 
κόν]δυτικόν. Διά τήν διπλωματικήν άκρίβειαν δύναται νά σημειωθή δτι
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τό σημεΐον τοΰ σταυρού υπάρχει: 1,2 μετά το Πατριάρχης, 2,2 επίσης, 
461,86.87 προ τού Καλλίνικος και 464,i0s» μετά τό Πατριάρχης 465,2 επίσης.

Α. ΣΙΓΑΛΑΣ

Martini Crusii. Diarium, 1598-1599, εκδιδόμενον υπό W. Gdz και
Ernst Conrad εν Τνβίγγγ) 1931. a. VIII-J- 420 8°.

§ 1. Προ μηνός έξήλθε των πιεστηρίων τού εν Τυβίγγη γνωστού εκδο
τικού βιβλιοπωλείου Laupp υπό τον ά'νωθι τίτλον νέος αυτοτελής τόμος 
τού Ημερολογίου (Diarium) τού φιλέλληνος καί φιλανθρώπου εκείνου τής 
Τυβίγγης καθηγητού Μαρτίνου τοΰ Κρουσίου. Ό τόμος ούτος περι
λαμβάνει τό δεύτερον καί τελευταΐον μέρος τού ΣΤου τόμου τού Ημερο
λογίου (από τής σ. 627 -840) τού έτους 1598 καί δλον τον Ζον τόμον 
(εκ σ. 608) τού επομένου έτους 1599.

Οί διαληφθέντες τόμοι άνήκουσιν εις τον κώδικα τον υπό στοιχ. καί γρ: 
Mh 466 έν τή Βιβλιοθήκη τού Πανεπιστημίου, δστις απαρτίζεται εν δλω 
εξ εννέα τόμων πολυσέλιδων. Τό ποικίλον περιεχόμενον αυτού, τό πολύτιμον 
καί χρήσιμον καί. περίεργον άμα, κατέστησα έν πρώτοις γνωστόν διά τής 
μελέτης μου επί τή 25ετηρίδι τού αειμνήστου Κόντου (1893), έν τή R. d. 
Etudes Grecques (1898) καί τελευταΐον διεξοδικώτερον καί έπιστατικώ- 
τερον έν ταΐς περί Λασκάρεων καί περί Ράλλων πραγματείαις μου ταΐς 
δημοσιευθείσαις έν τή παρούση Έπετηρίδι κατά τό έτος 1927.

Ό Κρούσιος είναι ό τών γλωσσών καί συγγραφέων έκατέρας 
Ρώμης καί τής Ρητορικής έν Τυβίγγη διδάσκαλος, ό από τού 
1559 μέχρι τοΰ θανάτου αυτού (Φεβρ. 1607) έν τή συμπαθεί πόλει τής 
Βυρτεμβέργης μετά σθένους καί λεπτολόγου παρρησίας κατά τό δεύτερον 
ήμισυ τού ΙΣΤ'αίώνος έρευνήσας περί δλων τών εις την Ελληνικήν 
"Ανατολήν άφορώντων, είναι ό διάδοχος τού Μελάγχθονος, Ρεϋχλι- 
νίου, Κουρέρου καί Κ α με ρ αρ ί ου Ί. έν τή περικλύτω Άκαδημεία 
τής Τυβίγγης, διδάσκαλος τών κατά τήν ’Αναγέννησιν, Φιλολογικήν τε 
καί Θ ρη σκευ τ ική ν, χρόνων. Ό Κρούσιος είναι ό τολμητίας έκεΐνος 
Σ ουη β ός, δστις αύθορμήτως έζήτησεν, ΐνα πληροφορηθή έπακριβές 
πώς έχουσι τά τού Ελληνικού έ'θνους, οΰ τούς αρχαίους θησαυρούς άποθη- 
σαυρίζων έδίδασκεν έν τώ Πανεπιστήμια) μετ’ ίδιαζούσης στοργής, πώς τά 
τής γλώσσης αυτού καί τά τής θρησκείας, διότι ένομίζετο ότι σχεδόν τό έθνος 
δέν ζή, ότι καί τήν γλώσσαν αυτού συν τή ελευθερία άπώλεσε. Καί 
λοιπόν έ'κρουσεν, ως λέγει, «πόρρω άπφκισμένος καίπερ ου βασιλεύς 
μακρόχειρ, θύρας ήσφαλισμένας φορτικώς μεν ίσως, ευτυχώς δ’ δμως καθάπερ
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