
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Antonin S a I a 6, Constantinople et Prague en 1452 ( Pourparlers en vue d’une 
union des Eglises /.

Rozpravy Ceskoslovenske Akademie VHd, Roinik 68. 1958. SeSit 11, 8°, oa. 111+ 
πίνακες καί φωτοτυπίαι τοΰ εγγράφου εις φυσικόν μέγεϋος.

”0 συγγραφεύς άσχολεΐται μέ τάς συνεννοήσεις αϊτινες έλαβον χώραν μεταξύ 
τής ’Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως (ιδιςτ τοΰ κατόπιν πατριάρχου Γενναδίου ) καί 
τής ’Εκκλησίας τής Βοημίας μέσον τού Βοημού ίερέως Κωνσταντίνου (Πέτρος Platrys 
alius Zesis), μεταστραφέντος εις τήν ’Ορθοδοξίαν. Τά έκδιδόμενα σχετικά κείμενα 
είναι: α') επιστολή ( σσ. 16 -19 ) προς τήν κοινότητα τής Πράγας καί τούς κοσμικούς καί 
εκκλησιαστικούς της άρχοντας ΰπογραφομένη υπό τών μητροπολιτών Νικομήδειας, 
Τορνόβου, Φιλιππουπόλεως, Δέρκων (δέρκων εν τφ κείμενη), παραλείπεται τούτο έν 
σ. 18 ! ) καί τριών γνωστότατων έκκλησιαστικών αρχόντων τοΰ Βαρθολομαίου Συρο- 
πούλου, Θεοδώρου Άγαλλιανού καί Γενναδίου Σχολαρίου. Διά τής επιστολής έπιζη- 
τεΐται ή ένωσις τών δύο εκκλησιών, αναγνωριζόμενων τών βοημικών εθίμων. Ή έν 
λόγψ επιστολή δημοσιεύεται κριτικώς εις τό ελληνικόν καί λατινικόν κείμενον, μετα
φράζεται γαλλιστί καί σχολιάζεται' β’) 'Από τοΰ λιβέλλου τής πίοτεως, δν έδωκεν δ 
Κωνσταντίνος ίερεύς άπό ’Αγγλίας καί Μποέμων έλθών εις Κωνσταντινούπολή τό 
,ς·7ϊξ' έτος (6960 = 1452). Τό κείμενον δημοσιεύεται κριτικώς εις τήν ελληνικήν, 
άντιστοίχως καταχωρίζεται γαλλική μετάφρασις. γ’) λατινιστί ή άπάντηοις τών Βοημών 
πρός τόν αύτοκράτορα Κωνσταντίνον Παλαιολόγον καί τόν ( κατόπιν ) πατριάρχην 
Γεννάδιον Σχολάριον ( 14 Νοεμβρίου 1452 ). Τών κειμένων προτάσσεται εισαγωγή, 
Ιστορική διαπραγμάτευσις τοΰ θέματος καί τής έκδόσεως αυτών, έπονται δέ έκδιδό- 
μενα άλλα σχετικά κείμενα, πίνακες καί περιλήψεις.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον έφωτίσθη μία, γνωστή άλλως, ύπόθεσις, καί κατέστησαν 
προσιτά τά σχετικά δοκουμέντα. Έλαχίστας παρατηρήσεις θά είχον νά κάμω σχετικώς 
μέ τήν έκδοσίν των.

Ούτως έν σ. 46,3 άναγνωστέον : κατηαχν μμένας... δόξης (αντί κατισχυμένας... 
δόζης )· σ. 48,4: εξαρχής αντί έζαρχής. Δέν έννοώ διατί έθηκε τό sic, εκπληττόμενος 
ό έκδοτης, είς περιπτώσεις οΐαι: τελεωτέρας (παρά τό: τέλεον ! ) τής σ. 48, κατ’ ενέρ
γειαν (σ. 50), χρηοιμώτατόν τε ( σ. 54), άλλων άγιων εικόνας ( σ. 56).

Τό ειλιομένη τής σ. 52 διώρθωσεν είς ήλιομένφ μεταφράζων τό μη δε νδατι 
ήλισμένφ είς « que l’eau ne contienne pas d’huile (?)». ’Αλλά τότε πρέπει νά 
γραφή ήλισμένφ ( έλαιοΰμαι, ήλισμαι !) Ν. Β. Τ.

Charles Diehl, I grandi problemmi della storia bizantina. Introduzione di
Armando S ait t a.

Editori Latterza - Bari 1957 ( Biblioteca di Cultura Moderna N. 524), 8°, oo.
236 1 + 4).

Σημειώ τήν ώς άνω μετάφρασιν τής τελευταίας μελέτης τοΰ άειμν. Καρόλου 
Diehl, Des grands problemes de l’histoire byzantine έκ τής γαλλικής είς τήν
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ιταλικήν, τής όποιας προτάσσεται εμβριθής εισαγωγή τοΰ έν Π ίση καθηγητοΰ τής 
νεωτέρας 'Ιστορίας κ. A. Saitta, μέ την πληροφορίαν ότι καί παρ’ ήμιν ό καθηγητής 
κ. Άλ. Παπαγεωργίου έχει ετοίμην μετάφρασιν εις την νεοελληνικήν.

Ό ’Ιταλός μεταφραστής δέν συνεπλήρωσε τό βιβλίον, όπερ είχεν ανάγκην 
συγχρονισμού, ούδ’ άνεπληρώθη κατά πάντα ή τοιαύτη ελλειψις διά τής εισαγωγής 
του κ. Saitta, μή ειδικού, ουδέ γνωρίζοντος λεπτομερώς τήν βιβλιογραφίαν (καί δή 
τήν πέραν τών συγγραφών τών κ.κ. Άμάντου καί Ζακυθηνοΰ ). Πάντως δίδεται μία 
καλή είκών τών βυζαντινών ιστορικών σπουδών (κατά Vasiliev, ώς επί τό πολύ) 
καί βιογραφία τοΰ Γάλλου συγγραφέως. Τό πνεύμα τοΰ κ. Saitta είναι γενικώς 
πνεύμα θαυμασμού πρός τόν ‘Ελληνισμόν καί τάς υπηρεσίας τού Βυζαντίου.

Ν. Β. Τ.

Un lexique Macedonien du XVI siecle par Giro Giannelli avec la collabo
ration de A nd ri Vaillant.

Paris, Institut d’Etudes Slaves de VUniversite de Paris 1958, 8°, σσ. 69 ( +3 ) +
πίναξ.

Τό χει/φον είς τό όποιον εύρίσκεται τό έκδιδόμενον Ιλληνοσλαβικόν λεξιλόγιον, 
άποκείμενον νΰν είς τήν Βατικανήν, άφιέρωσεν ό πρωτοσύγκελλος ‘Ιεροσολύμων Σίλ- 
βεστρος είς τήν Ρώμην, ό όποιος καί τό είχεν αγοράσει διά τον "Αγιον Τάφον, 
έγράφη δέ υπό Γγίνου ίερέως καί οίκονόμου Πωγωϊαννής (sic). ’Από f. 134ν : 
άρχ(η) εν Βουλγαρίοις ριμάταν, εις κινή γλότα ερχόμενη σημειοΰνται τά σλαβικά λήμ
ματα καί ή νεοελληνική αυτών αντιστοιχία : πέτελ - πεινάς, νά πλαατοβιάνη - τον ευαγ
γελισμόν κλπ., έκδιδόμενα μέ τήν αντίστοιχον μεταγραφήν τών σλαβικών καί γαλλικήν 
μετάφρασιν καί σχόλια. Τά λήμματα 256 - 301 κατεχωρίσθησαν άνευ μεταφράσεως 
είς τήν νεοελληνικήν.

’Από τής σ. 45 ό κ. A. Vaillant μελετφ τήν σλαβικήν γλώσσαν τού γλωσσάριου 
τούτου. Τό βιβλίον κατακλείουν δύο πίνακες λέξεων, σλαβικών λημμάτων άφ’ ενός 
καί τών συζητηθέντων νεοελληνικών.

Τό πρόβλημα είναι διατί έγράφη τό λεξιλόγιον. Νομίζω ότι ό γραφεΰς έζη είς 
δίγλωσσον περιοχήν καί διά νά συνεννοήται μέ τούς κατοίκους, ιερωμένος αυτός, 
έσχημάτισε τό ώς άνω πρόχειρον γλωσσάριον λέξεων καί φράσεων. Ό Giannelli 
υποθέτει ότι τούτο έγράφη είς Βογατσικόν καί έχει ηπειρωτικήν έπίδρασιν (σ. 21).

Ν. Β. Τ.

S. G. Kap s ο m e n ο s, Die griechische Sprache zwischen Koine und neugriechisch. 
Miinchen 1958, 8°, 39 ( +i /.

ΕΙσήγησις είς τό XI Βυζαντινολογικόν Συνέδρων τού Μονάχου.
Ν. Β. Τ.

Γεωργίου Τ. Κό λ ια, Κεφάλαια Ιστορίας των Μέσων Χρόνων.
‘Αϋήναι 1958, 8°, σσ. 153 ( 4-3).

Ό άλλοτε καθηγητής τής Βυζαντινής Ιστορίας έν τώ Πανεπιστημίφ τής Θεσ
σαλονίκης συνάδελφος κ. Γ. Κόλιας συνεξέδωκεν υπό τόν ώς άνω τίτλον μελέτας του 
αί όποϊαι « άπετέλεσαν καί θέματα σειράς ομιλιών είτε είς τήν Σχολήν Έπιμορφώ- 
σεως άνωτάτων στελεχών τών ενόπλων δυνάμεων καί τής διοικήσεως, είτε είς τήν 
'Εταιρείαν τών Φίλων τοΰ Λαού είτε άλλου που » (σ. 4). Κατά κεφάλαια τά θέματα 
ταΰτα είναι:
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Α'. "Η συμβολή τοϋ πολιτιστικού καί γεωγραφικού παράγοντος πρός σχηματι
σμόν τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας (σσ. 5 - 18 ).

Β'. Βάρβαροι επιδρομείς κατά τούς πρωίμους χρόνους τής Βυζαντινής αυτο
κρατορίας ( σσ. 19 - 39 ).

Γ. Άπό τάς μεταξύ 'Αττίλα καί Κωνσταντινουπόλεως σχέσεις (σσ. 40-58).
Δ'. Ή Μέση ’Ανατολή κατά τούς Ε' καί Τ' αιώνας ( σσ. 59-89 ).
Ε’. Άβαροι, τελευταίοι άσιάται επιδρομείς τών Μέσων χρόνων (90-103).
Τ'. Τό έγκόλπιον τοϋ Βυζαντινού διπλωμάτου (σσ. 104-117).
Ζ'. ’Από τά απίστευτα διπλωματικής αποστολής [ περί Λέοντος Χοιροσφάκτου ] 

( σσ. 118-136).
Η'. Συνέπειαι τής εκτροπής τής Δ' σταυροφορίας έν συναρτήσει πρός τήν γεω

γραφικήν σύνθεσιν τής Αίγαιίδος (σσ. 137 - 153).
Ώς φαίνεται έκ τών τίτλων τών περιεχομένων, ό συγγρ. έξικνεΐται χρονικώς 

μέν από τής ίδρύσεως τής Βυζ. αυτοκρατορίας μέχρι τής ύπό τών Φράγκων άλώσεως, 
τοπικώς δέ είς τον μεσοανατολικόν καί βαλκανικόν χώρον, ενώ εξετάζει θέματα σχέ- 
σιν έχοντα μέ τάς επιδρομάς τών βαρβάρων, διαπραγματεύσεις συνθηκών ( ύπό σύγ
χρονον δλως πνεύμα ) καί τάς συνεπείας τών επιδρομών. Παραλλήλως θίγονται ποι
κίλα ζητήματα.

Ή δλη έ'κθεσις είναι εύληπτος καί σαφής, ενημερωμένη βιβλιογραφικώς καί 
κατατοπιστική διά τόν είσαγόμενον είς τό θέμα τών επιδρομών τών βαρβάρων κατά 
τού Βυζαντίου καί τής σημασίας τού γεωγραφικού καί πολιτιστικού παράγοντος είς 
τόν σχηματισμόν τού μεσαιωνικού ελληνικού κράτους.

Ν. Β. Τ.

Traite d'Fludes Byzantines, I: La Chronologie par V. Gru met (Preface de Paul
LemerleJ.

Bibliotheque Byzantine, Presses Universitaires de France, Paris i958, 4° aa.
XII + 487. *

*0 συνάδελφος κ. Lemerle, προλογίζων τό εργον προαναγγέλλει τήν έκδοσιν 
β' τόμου ύπό A. Bataille άναφερομένου είς τόν πάπυρον, τρίτου είς τά χειρόγραφα 
ΰπό A. Dain καί άλλων ακόμη είς τάς έπιγραφάς, τήν σιγιλλογραφίαν, τήν νομι
σματικήν, τάς φιλολογικάς πηγάς καί τήν γλώσσαν. Ή γαλλική βυζαντινολογική 
Σχολή είναι φανερόν δτι τείνει ν’ άναλάβη τήν πρώτην θέσιν είς τάς βυζαντινάς 
σπουδάς, τήν όποιαν άλλοτε είχε τό Μονάχον, καί τούτο φαίνεται φυσικόν, αν ένθυ- 
μηΟώμεν τήν μεγάλη ν παράδοσιν τού ιζ' αί.

*0 πρώτος τόμος, άναφερόμενος είς τήν Βυζαντινήν Χρονολογίαν, οφείλεται είς 
πολύμοχθον καί πολυετή προσπάθειαν κρατίστου μελετητοΰ, τού πατρός V. Grumel 
τού έν Παρισίοις Γαλλικού ’Ινστιτούτου Βυζαντινών Σπουδών (τών Άσσομπσιο- 
νιστών ).

Κατόπιν συντόμου εισαγωγής είς τό πρώτον μέρος τού βιβλίου (1 -158 ) εξετά
ζεται ή παγκόσμιος καί ή χριστιανική χρονολογία είς τούς συγγραφείς τών πρώτων 
αιώνων, ή χρονολογία τής ζωής καί τού πάθους τού Κυρίου κατά τούς τρεις πρώ
τους αιώνας, ό σεληνιακός πασχάλιος κύκλος τών 19 ετών (30 - 55), αί περί τής 
αρχής τής χρονολογίας θεωρίαι, ή πρωτοβυζαντινή χρονολογία — οί τροχοί τού 
Πασχαλίου Χρονικού, ή ’Αλεξανδρινή, αί επί ’Ιουστινιανού μεταβολαί, ό σχηματι
σμός τής Βυζαντινής Χρονολογίας, ό ήλιακός κύκλος τών 28 καί ό πασχάλιος τών 
532 ετών, ή εθνική χρονολογία καί ό πασχάλιος κύκλος τών ’Αρμενίων, ή χρονολο-

9 - 3 -1959
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για τών Γεωργιανών, έπεται τό Συμπέρασμα έκ της συνεξετάσεως των έν λόγψ τρό
πων χρονολογήσεως τών τε Ρωμαίων καί τών ανατολικών λαών.

Είς τό δεύτερον μέρος (159 - 235) εξετάζονται ίδίςι ό χρόνος εντός τοΰ έτους 
(ημέρα, έβδομός, μην, κατά τά διάφορα καλενδάρια), οί κύκλοι η περίοδοι τοΰ 
ενιαυτού, επομένως αί Ινδικτιώνες, αί άστρονομικαί, πολιτικοί κλπ. χρονολογήσεις 
κατά τόπους, έν αΐς καί ή τής ’Εγίρας κλπ. "Επεται βιβλιογραφία τοΰ θέματος.

Είς τό τρίτον μέρος (237 - 481) ευρίσκει τις τούς Χρονολογικούς Πίνακας, δηλο
νότι συγκριτικούς πίνακας, ήτοι τούς άπό Χριστού Γεννήσεως, τών ’Ολυμπιάδων μέχρι 
τοΰ 347, άπό κτίσεως Ρώμης μέχρι 580 μ.Χ. κλπ. άλλους τών πασχαλιών, ηλιακών 
καί σεληνιακών κύκλων είς τήν Χριστιανικήν, Βυζαντινήν καί ’Αλεξανδρινήν χρονο
λογίαν, συγκριτικόν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ τών ετών τής ’Εγίρας καί τών τής 
Χριστιαν. χρονολογίας, δεκαέξ ειδικούς πίνακας συντομωτέρους, εΐτα τών Λειτουργι
κών Καλενδαρίων τών ’Εκκλησιών 'Ελληνικής, Άρμενικής, Κοπτικής, Ίακωβιτικής, 
Νεστοριανής, καί πίνακα τών κυριωτέρων μουσουλμανικών Ιορτών. Καταλόγους ιστο
ρικούς τοΰ Βυζαντίου περιλαμβάνοντας τούς υπάτους, ρωμαίους καί έ'λληνας αύτο- 
κράτορας, τάς δυναστείας καί τούς βασιλείς δέσποτας κλπ. Τραπεζοϋντος, Θεσσαλο
νίκης, ’Ηπείρου, Νέων Πατρών, Μυστρα, κατά τούς ασφαλέστερους υπάρχοντας 
καταλόγους (οί όποιοι πάντοτε δεν είναι τελειωτικοί), Καταλόγους άναλόγους αφο
ρώντας είς τήν Περσίαν, τον Καύκασον καί τούς Μωαμεθανούς ήγεμόνας ( χαλίφας 
( προ · μετά ) σελτζουκίδας, δθωμανούς καί μογγόλους. Καταλόγους Σλάβων ηγεμόνων 
( καί Βουλγάρων ), άλλους τής Λατινικής ’Ανατολής ( Ιερουσαλήμ, ’Αντιόχειας, ελ
ληνικών περιοχών κλπ. ), άλλους τής Δύσεως ( αΰτοκράτορες Φράγκοι, ήγεμόνες όστρο- 
γότθων, λομβαρδών, βανδάλων, άρχοντες ιταλικών χωρών μέχρι καί τών δουκών τής 
Ένετίας). "Επονται κατάλογοι εκκλησιαστικών αρχόντων ήτοι τών παπών, τών πα- 
τριαρχών τών άνατολικών πατριαρχείων (καί τών προσκαίρως λατίνων), ώς καί τών 
συνόδων καί τέλος φυσικών φαινομένων ήτοι εκλείψεων, έμφανίσεως κομητών, σεισμών.

Τό μέγα τούτο πλήθος τών πληροφοριών δέν ήτο δυνατόν νά έλεγχθή άλλως 
υπό τοΰ συγγραφέως, είμή διά τής προτιμήσεως τής άσφαλεστέρας βιβλιογραφίας, 
επομένως οί επωφελούμενοι τοΰ σπουδαίου τούτου εγχειριδίου θά προσθέτουν έκά- 
στοτε τάς εξακριβώσεις τών νεωτέρων μελετητών, ή θ’ αναπληρώνουν τάς παραλεί
ψεις τοΰ βιβλίου ( ενώ π.χ. υπάρχουν οί φράγκοι ήγεμόνες τής Νάξου δέν καταγρά
φονται οί 1210 - 1669 δ ο ΰ κ ε ς τής ένετοκρατηθείσης Κρήτης ). Τοΰτο δέν εμποδίζει 
τό βιβλίον νά είναι χρησιμώτατον, ακριβώς διά τόν συγκριτικόν του χαρακτήρα καί 
τό προτέρημά του ότι κινείται μεταξύ τών λαών τής ’Ανατολικής Μεσογείου, όπου 
έζησε τό Βυζάντιον ή ήλθεν είς καλάς ή κακάς σχέσεις μέ άλλους εΰρωπαϊκούς, 
ανατολικούς καί βαρβάρους λαούς. Ν. Β. Τ.

διακόνου Χρυσοστόμου Κωνσταντινίδου, Ή εορτή τής Υπαπαντής τοΰ Κυ
ρίου, Ίσταμπούλ 1945, 8° σα. 49.

Καθυστερημένος σημειώ τήν άρίστην ταύτην μελέτην τοΰ καθηγητοΰ τής Θεο- 
λογικής τής Χάλκης κ. Κωνσταντινίδου, έν ή έξετάζεται τό θέμα γραφικώς καί ίστο- 
ρικώς αλλά καί άπό άπόψεως τέχνης καί λειτουργικής (ή έν Βλαχέρναις σύναξις) 
ή εορτή τής 2 Φεβρουάριου. Ν. Β. Τ.

Νικολάου 'AH. ’Αντωνοπούλον, Ή συνταγματική προστασία τοΰ άγιορειτικοϋ 
κα&εοτώτος. Διατριβή επί διδακτορία. ’Α9ήναι 1958, 8° σσ. 298.

Τά τρία πρώτα κεφάλαια ( — σ. 100) τοΰ βιβλίου έχουν ιστορικόν χαρακτήρα,
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΗ' 37
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άναφέρονται δ’ εις την μέχρι τοΰ 1430, 1912 καί 1923 εποχήν αύτοΰ, ενώ τό Δ' εξε
τάζει τό άγιορειτικόν δίκαιον καί τήν εφαρμογήν του, τήν συγκρότησιν καί νομικήν 
θέσιν τοΰ ’Αγίου "Ορους, τά όργανα καί τάς λειτουργίας νομοθετικήν, διοικητικήν 
καί δικαστικήν, καί τάς άτομικάς ελευθερίας καί τά προνόμια έν τή άγιορειτική 
πολιτεία. Πλούσια είναι ή έν τελεί βιβλιογραφία.

Ν. Β. Τ.

’Επαμεινώνδα Χρυαανΰοπονλον, Τα βιβλία θαυμάτων τον 'Αγίου Δημη

τρών, τό Χρονικόν τής Μονεμβααίας και αί ολαβικαί έπιδρομαί είς τήν 'Ελλάδα. 
'Ιστορική μονογραφία (άνάτνπον εκ τής «Θεολογίας » ΚΔ' - ΚΕ').

Ά&ήναι 1958, 8° 2α. 157 ( + 3).

Ό συγγρ., επανερχόμενος είς τό θέμα, απορρίπτει τήν κάθοδον Σλάβων είς 
τήν Ελλάδα κατά τά τέλη ς' αί. επί Μαυρίκιου, δεχόμενος δτι μαζικώς μόλις κατά 
τά μέσα τοΰ η' αί. κατήλθον, αραιοί δέ κατά τόν έβδομον. Δέχεται δτι ληστρικής 
τίνος επιδρομής μέχρι Κορίνθου επί Μαυρίκιου ή άνάμνησις έδημιοΰργησε τόν μΰθον 
περί τής έπί 218 έτη σλαβικής κατοχής. Ενδιαφέρουσα είναι ή γλωσσική διαπρα
γμάτευσή, δι’ ής καταλήγει ό συγγρ. δτι « ή έπικράτησις τής ελληνικής γλώσσης είς 
τό σύνολον σχεδόν τής Πελοποννήσου, εξαιρέσει περιοχών τής Άργολίδος, Κοριν
θίας καί Τροιζηνίας, δπου διατηρείται είσέτι ή αλβανική, αποτελεί άδιαφιλονείκη- 
τον μαρτυρίαν δτι ό αρχαίος ελληνικός πυρήν, ισχυρότερος έκάστοτε πρός τά άναμι- 
χθέντα μετ’ αΰτοΰ ξενικά στοιχεία, άφωμοίωσε ταΰτα, χωρίς νά άφήσουν (τά έν 
λόγφ στοιχεία ) δπισθέν των ώς μαρτυρίαν τής διαβάσεώς των άλλο τι είμή εκατον
τάδας τινάς ξενικών τοπωνυμιών ».

Ν. Β. Τ.

Three Early Byzantine Hymns and their place in the Liturgy of the Church of 
Constantinople, νπό R. A. Fletcher. Oxford, BZ 51, 1958, 53 - 64.

Ό συγγραφέας τοΰ άρθρου τοΰτου ήθέλησε νά συσχετίση τόν ΙΔ' “Υμνον Είς 
τόν Ευαγγελισμόν τής Θεοτόκου τής ’Αθηναϊκής έκδόσεως Ρωμανού τοΰ Μελφδοΰ 
πρός τόν ’Ακάθιστον "Υμνον. Μία τόσον έπίπονος μελέτη δέν έπιτρέπεται νά άγνοή 
τήν βιβλιογραφίαν, καί έν προκειμένφ ό κ. Fletcher ( ασθενέστατα άντιλαμβανόμε- 
νος τά λειτουργικά προβλήματα τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας) μένει μόνον μέ τό 
κείμενον καί τήν εισαγωγήν τοΰ πρώτου έκδοτου κ. Ίω. - Θεοφάνους Παπαδημητρίου 
(1952), άγνοών δτι συνεζήτησα τό θέμα τοΰ δμνου τούτου διατυπών τήν θεωρίαν 
περί έσωτερικοΰ διαλόγου είς τόν Ρωμανόν, είς τόν ΚΤ' τόμον (1956) τής 
Έπετηρίδος, καί δτι τό αυτό θέμα, καθώς καί τό τοΰ ’Ακαθίστου, μέ άπησχόλησεν 
είς τήν Εισαγωγήν είς τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν Α'2, 1958 (πρβλ. σσ. 269 -290 
καί 290-300). "Αλλως θ’ άντελαμβάνετο τό θέμα ό κ. Fletcher, αν έγνώριζε τάς 
δημοσιεύσεις μου έκείνας καί τήν διάφορον ( πρός τόν πρώτον έκδότην τοΰ ΙΔ' ύμνου) 
έκτίμησίν μου τής αξίας τοΰ κειμένου τούτου.

Είμαι περίεργος πώς ή διεύθυνσις τής ΒΖ, ή κατά τά άλλα μή παραλείπουσα 
ποτέ νά ύποδεικνύη είς τούς “Ελληνας μελετητάς άσημάντους βιβλιογραφικός παρα
λείψεις, παρέλειψεν έν προκειμένφ νά υπόδειξη είς τόν συνεργάτην της τήν βασικήν 
βιβλιογραφικήν ένημέρωσιν. Έκιός άν άμφότεροι έχωσι τήν πεπλανημένην γνώμην 
ότι είναι παραμελητέα ή ελληνική βιβλιογραφία, ής άνευ δμως ούδέν είναι δυνατόν 
νά γραφή λυσιτελές καί φρόνιμον !

Ν. Β. Τ.
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1) Ν. Β. Τωμαδάκη, Βυζαντινή ορολογία Α' Εκκλησιαστικά τινα βιβλία, ’ Αϋηνά

ΞΑ\ 1967, σσ. 3-16.
Β' Τα είς -άρχης -άρχος, αυτόθι ΞΒ', 1958, σσ. γ’ - ξ', 1 - 16.

2J Βαα. Γ. Μανδηλαρα, Λόγιαι αθησαύριστοι λέξεις εκ Βυζαντινών κειμένων,
αυτόθι ΞΒ', σσ. 320 - 368.

Τά τρία ώς άνω δημοσιεύματα σχετίζονται κατά τούτο : δεδομένου δτι είναι 
ανάγκη ή σύνταξις ενός λεξικού συμπληροΰντος τό τού Κουμανούδη, Συναγωγή 
λέξ. αθησαύριστων, 1883, καί τόν Sophocles, 1887, καί τάς μικροτέρας εργασίας 
τών Έμμ. Πεζοπούλου, Α. Α. Παπαδοπούλου, Φ. Κουκουλέ κά., έπεβάλλετο νά 
καταδειχθή ή έκτασις τήν οποίαν θά λάβη ή σχετική γραμματική καί λεξικογραφική 
εργασία. Έκ τών ώς άνω μελετών, αί όποΐαι παραπέμπουν καί εϊς παλαιοτέρας τού 
1888 μελετάς άλλ’ ίδίφ είς εκατοντάδα εκδόσεων γενομένων μετά ταΰτα, έν αΤς τής 
φραγκοκρατίας καί τών παλαιολογείων χρόνων (1204 - 1453 ), εποχήν ήν δέν συμ- 
περιέλαβεν δ Sophocles είς τήν εργασίαν του, κατεφάνη ή σημασία τής εργασίας 
δχι μόνον διά τήν λόγιαν γλώσσαν ( δι’ ήν άποδεικνύεται δτι είχε καταπληκτικήν 
δυναμικότητα νά πλάττη νέας λέξεις), αλλά καί διά τήν άρχαίαν λεξικογραφίαν. 
Πολλάκις πράγματι λέξεις γνωσταί μόνον έκ γλωσσών τού Ησυχίου ή δευτερευουσών 
μαρτυριών πιστοΰνται έκ συγγραφέων καί δή προγενεστέρων τών ήδη γνωστών, πλή
θος δέ νέων (καί νέων σημασιών καί αποχρώσεων τών γνωστών) συναντιόνται. ”Αλλαι 
λέξεις θεωρηθεΐσαι ώς πλασθεϊσαι μετά τήν "Αλωσιν (Κουμανούδη, Συναγωγή 
νέων λέξεων, 1900), διαπιστοΰνται δτι έκυκλοΰντο ήδη πρό αιώνων!

Τά δύο μελετήματά μου είναι ή αρχή μόνον τής διαπραγματεύσεως. Ό δέ 
μαθητής μου κ. Μανδηλαράς, έργασθείς κατ’ έμπνευσίν μου, δημοσιεύει μόλις τό 
Α τής συναγωγής του, δπου έν τούτοις έκτος τών άθροιστικώς καταχωρισθεισών 
συνεζητήθησαν 358 λέξεις ! Ταύτας θά ήδύνατο ν’ αύξηση κατά πολύ, αν προέφθανε 
πρό τής δημοσιεύσεως νά προβή είς άποδελτίωσιν πολλών άλλων συγγραφέων, δπως 
τού Θεοδώρου Β' Λασκάρεως ( Festa ), τού Δ. Κυδώνη ή τού ’Ιωσήφ 
Βρυεννίου, διά νά περιορισθώμεν είς τήν τελευταίαν βυζαντινήν περίοδον. Μετά 
τήν δημοσίευσιν τής ώς άνω μελέτης διά τής ύπ’ έμοΰ διευθυνομένης « ’Αθήνας » 
(τήν όποιαν οί βυζαντινολόγοι πρέπει νά παρακολουθούν ώς έ'χουσαν πάντοτε βυζαν
τινήν ύλην), άναγνώσας τήν υπό Νείλου γραφεϊσαν Τυπικήν διάταξιν τής έν Κύ- 
πρφ μονής Παναγίας τού Μαχαιρά, έν Πειραιεΐ 1929 έκδοθεΐσαν υπό Σίμου Μενάρ- 
δου, έσημείωσα τάς ακολούθους από τού Α λέξεις, αί όποΐαι πρέπει νά περιληφθοΰν 
είς τά λεξικά: ακοινώνητος3 (επί τής θείας μεταλήψεως ). άνακρωτηρίαστος3 ( έπί 
κτημάτων μονής ). αυτοκίνητα ( αφιερώματα ), τά' άριατήριον ( μονής ), τό = ή τράπεζα. 
άποταγή, ή ( άποταγής καιρός), άνάδοχοι λογισμών (= πνευματικοί ). άβρωαία, ή 
(άβρωσίας έπιτίμιον, νηστεία), άγελάρχης, ό (= ηγούμενος ). άργύρεια σκεύη, τά. 
άποθηκάτωρ, ό. άρτοκοπίον, τό. άνάγνωαις, ή (έν τω δρθρφ κλπ. ). άκρόααις, ή 
( ά. άναγνώσεως, άλλη άπό τάς ακροάσεις τών έργων Σιλεντιαρίου ή Πισίδου ! ). 
άπαράτρωτος3. άρχιτεκτονία (τού Πνεύματος), ή. άποατολικοί ( μοναχοί), άποκείρεαθαι 
( μοναχούς ). άπαρεμποδίστως έπίρρ. άννστερήτως έπίρρ. άντίκτηαις, ή ( είς ακηδίας 
άντίκτησιν). αμνησία, ή ( = λήθη). Πιθανόν δέ διέφυγον καί άλλαι ή δλως αθησαύ
ριστοι ή καταλεκτέαι ώς παραδείγματα έν τοΐς λεξικοΐς, μετά τών χωρίων δπου άπαν- 
τώνται, άτινα έδώ παραλείπω. Τούτο σημειώ διά νά τονίσω, δτι, δταν ή ’Ακαδημία 
’Αθηνών άποφασίση νά άναλάβη τό έργον τής άποπληρώσεως τού λογίου λεξικού τής 
Μεσαιωνικής γλώσσης, θά άντιληφθώμεν καλώς καί τήν εκτασιν ήν τούτο θά λάβη 
καί τήν μέθοδον διά τής οποίας θά γίνη- άλλ’ ίσως εΐμεθα μακράν ακόμη τοιούτου
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εγχειρήματος. Έν τφ μεταξύ ή συνέχισις τής δημοσιεύσεως τής συναγωγής Μανδη- 
λαρά καί έμπλουτίσεως τοΰ καταλόγου τών νέων εκδόσεων ας λαμβάνει ύπ’ δψιν θά 
είναι έ'ργον επιτακτικής χρησιμότητος. Ν. Β. Τ.

Ν. Β. Τωμαδάκη, ’Επισκοπή καί ‘Επίσκοποι Κυδωνιάς. « Κρητικά Χρονικά τ> ΙΑ', 
1957, οο. 1 - 42.

’Εξαντλητική βιβλιογραφία καί προσωπογραφία τών βυζαντινών, τής φραγκο
κρατίας καί τουρκοκρατίας μέχρις ημών επισκόπων, λογίων ιερωμένων κλπ. τής 
αρχαιότατης ταύτης επισκοπής, τών μοναστηρίων έλλην. καί λατινικών καί ιστορική 
έκθεσις. Ν. Β. Τ.

Γεωργίου Έ. Κωοταρα, Δικηγόρου, Το ήϋίκόν στοιχεΐον εν τη συμβάσει τής εν 

ζωή δωρεάς. Άϋήναι 1957, 8°, σελ. 83.

Τό βιβλίον τοΰτο αποτελεί συμβολήν είς τήν ερευνάν τής επιβολής τοΰ ήθικοΰ 
κανόνος έν τφ Έλληνικφ Άστικφ Κώδικι τοΰ 1946 καί είδικώς είς τάς διατάξεις 
τάς άφορώσας είς τήν έν ζωή δωρεάν τών άρθρων 496 - 512 τοΰ Κώδικος.

Μετά τόν πρόλογον (σελ. 9-10), ακολουθεί εισαγωγή, υπό τόν τίτλον « Ό ήθι- 
κός κανών έν ταΐς νεωτέραις περί δικαίου θεωρίαις καί τφ Άστικφ Κώδικι » (σελ. 
11 -21 ). ’Εν συνεχείφ παρατίθεται τό πρώτον κεφάλαιον, υπό τόν τίτλον « Ό ήθι- 
κός κανών έν τή συμβάσει τής έν γένει δωρεάς» (σελ. 23- 53). ’Επακολουθούν τό 
δεύτερον κεφάλαιον, ύπό τόν τίτλον « Ή έπίδρασις τής χριστιανικής ηθικής έπί τής 
συμβάσεως δωρεάς » (σελ. 55 - 72) καί τό τρίτον κεφάλαιον, υπό τόν τίτλον « Γενική 
συγκριτική έπισκόπησις καί γενικά συμπεράσματα» (σελ. 72 - 79 ). Είς τό πρώτον 
τών κεφαλαίων τούτων αναλύονται τά άρθρα 496 - 512 ΑΚ. καί αποκαλύπτεται τό 
ηθικόν στοιχεΐον τούτων ( παρ. 1-7), είς δέ τό δεύτερον εξετάζεται ή Ιστορική έξέ- 
λιξις τής δωρεάς από τών Ρωμαϊκών μέχρι τών νεωτέρων χρόνων καί ή έπί ταύτης 
έπίδρασις τής χριστιανικής ήθικής, τή βοηθέ ίφ τών κλασσικών καί νομικών κειμένων 
καί τών συναφών νεωτέρων έργασιών ( παρ. 1 - 4 ).

Πρόκειται περί πρωτοτύπου διατριβής ύποβληθείσης έπί διδακτορία είς τήν Νο
μικήν Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Ό συγγραφεύς ακολουθεί τήν δογματι
κήν μέθοδον καί παραθέτει ικανήν διεθνή βιβλιογραφίαν, ένίοτε όμως προβαίνει καί 
είς ιστορικήν έρευναν τοΰ θέματος. Συγκεκριμένως είς τό δεύτερον καί τρίτον κεφά- 
λαιον ό συγγραφεύς, στηριζόμενος έπί τών κειμένων τής βυζαντινής νομοθεσίας, ώς 
καί έπί έργασιών ήμετέρων καί ξένων ιστορικών, διατυπώνει ώρισμένας ίστορικάς ερ
μηνείας καί συμπεράσματα έν σχέσει μέ τήν έπίδρασιν τοΰ χριστιανισμού είς τό δίκαιον 
άπό τών βυζαντινών μέχρι τών νεωτέρων κωδικοποιήσεων.

Ν. Β. Τ.

Bernard Μ. W. Knox, The Ziskind Collection of greek manuscripts, εν The
Yale University Library Gazette, τ. 32 [1952, October), number 2, a. 39-56.

”0 καθ. Knox περιγράφει 61 χφ. ελληνικά περιελθόντα είς τήν βιβλιοθήκην 
τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Yale έκ δωρεάς τοΰ ’Ιακώβου Ziskind" τά πλεΐστα τών χφ. 
τούτων περιέχουν αρχαίους έλληνας συγγραφείς" ένδιαφέρον φαίνεται νά είναι τό έν 
σ. 48 συντομώτατα περιγραφόμενον χφ., περιέχον έπίσημα έγγραφα τοΰ Πατριαρ
χείου Κωνσταντινουπόλεως, τών έτών 1631 - 1690. ’Επισημαίνω τήν υπαρξίν του, διά 
τούς "Ελληνας έρευνητάς, οΐτινες θά διήρχοντο τυχόν έκ τοΰ Πανεπιστημίου τούτου"
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θά ήτο καλόν νά εΐχομεν έν πρώτοις λεπτομερή περιγραφήν των περιεχομένων εγγρά
φων, μήπως μεταξύ τούτων εύρίσκονται καί ανέκδοτα τοιαϋτα.

ΔΗΜ. Σ. ΓΚΙΝΗΣ

Ν ι κ ο λ ά ον I. Πανταζοπούλον, ’Ελλήνων συσσωματώσεις κατά τήν τουρκοκρα
τίαν. Ά&ήναι 1958, α. 39. [’ Ανάτνπον εκ τον π. « Γνώσεις *].

"Ο σ. αναπτύσσει πώς αί τέσσαρες αυτόνομοι μορφα'ι τής συσσωματώσεως έν 
τή ’Αρχοία Έλλάδι διετηρήθησαν κατά τά κύρια αυτών γνωρίσματα καί επί τουρ
κοκρατίας : συσσωματώσεις θρησκευτικά! (Κλήρος), πολίτικα! (Κοινότητες), στρα
τιωτικοί ( καπετανάτα κλπ. ) καί οικονομικά! ( έσνάφια κλπ. ). Ή θρησκευτική συσ- 
σωμάτωσις, μέ έπί κεφαλής τόν οικουμενικόν Πατριάρχην, εις όν ό Κατακτητής 
παρεχώρησεν ώρισμένα « προνόμια », παρηγκόίνισεν, ιδίως κατά τούς δύο πρώτους 
μετά τήν "Αλωσιν αιώνας, τάς λοιπάς μορφάς συσσωματώσεως' ό Κλήρος, επωφε
λούμενος τής ισχύος του, επέβαλε τό επίσημον Δίκαιον ( ρωμαϊκόν ) είς βάρος τοΰ 
δημώδους Δικαίου. Αί Κοινότητες, άρχικώς καταργηθεϊσαι, κατώρθωσαν βαθμηδόν, 
έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων, νά επιτύχουν ίδια « προνόμια », νά επεκτείνουν 
τάς φορολογικάς δικαιοδοσίας των καί έπί τοΰ δικαστικού πεδίου, άναγνωρισθέντος 
αύταΐς βαθμιαίως τού θεσμοΰ τής τοπικής αύτοδιοικήσεως. Αί Κοινότητες, κατά τήν 
έκδίκασιν τών υποθέσεων τών μελών των, εφαρμόζουν εθιμικόν Δίκαιον, συχνά κωδι- 
κοποιούμενον. Μικροτέρας έκτάσεως ήτο ή τρίτη μορφή συσσωματώσεως : ή στρα
τιωτική, έφαρμοσθεϊσα ιδίως εν Μάνη, αλλά καί έν Χειμάρρα, Σουλίφ, Άγράφοις, 
Σφακίοις κλπ. Οί καπετάνοι συγκεντρώνουν είς χεΐράς των καί τήν δικαστικήν έξου- 
σίαν, έφαρμόζοντες εθιμικόν Δίκαιον. Αί οικονομικοί, τέλος, συσσωματώσεις (έσνά
φια, ρουφέτια, κομπανίαι, τσελιγκάτα, συντροφοναυτών ) ήσαν σημαντικώταται, έκ 
τούτων δέ συνεκροτήθησαν αί ελληνικά! κοινότητες τοΰ έξωτερικοϋ.Ή ωραία μελέτη 
τοΰ σ. — καθηγητοΰ έν τω Πανεπιστημίφ Θεσσαλονίκης — τεκμηριοΰται διά πλουσιω- 
τάτης βιβλιογραφίας ( σ. 25 - 39 ).

ΔΗΜ. Σ. ΓΚΙΝΗΣ
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