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καί Γερμανία κατά χόν ιζ' αιώνα διά τούς "Ελληνας. Οί μη σπουδάσαντες 
όμως εν τή Δύσει τότε έ'λληνες θεολόγοι ίσως δεν εμειναν ξένοι τής επιρροής 
των Επιτομών τούτων καί μεταφράσεων τού Κυδώνη καί Σχολαρίου, ως 
δεικνύει ή προς τούς διαμαρτυρομένους πολεμική τών ’Ορθοδόξων κατά τον 
ιστ' αιώνα καί μέχρι τού Ιεροσολύμων Δοσιθέου.

ΑΔ. Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Καθηγητής

R. Μ. Dawkins. Leontios Makhairas. Recital concerning the sweet land
of Cyprus entitled«Chronicle». Edited with a tranlation and notes.
Volumes I, II. Oxford, at the Clarendon press, 1932.

Εΐμεθα ευτυχείς, διότι ή ευχή, την οποίαν έξεφράσαμεν έν τή ανακοι
νώσει1 ημών κατά τό Γ' διεθνές Βυζαντινολογικόν συνέδριον, όπως εκδοθή 
νέα κριτική έ'κδοσις τών μεσαιωνικών Κυπριακών κειμένων, εξεπληρώθη τόσον 
ενωρίς ως προς τό εν τουλάχιστον τό καί σπουδαιότερον τών κειμένων τούτων, 
τό Χρονικόν τοΰ Μαχαιρά καί μάλιστα παρά τοϋ διαπρεπούς καθηγητοϋ τής 
μεσαιωνικής καί Νεωτέρας Ελληνικής R. Μ. Dawkins, επιστήμονος γνω- 
στοτάτου διά τάς πολυτίμους συμβολάς, τάς οποίας από πολλών ετών προσ
φέρει εις τάς περί τήν μεσαιωνικήν καί νεωτέραν Ελληνικήν σπουδάς.

Έν τή ανακοινώσει ημών «περί τής μεσαιωνικής Κυπριακής 
διαλέκτου» έλέγομεν τά εξής: «Καθ’δλην ταύτην τήν περίοδον δυνάμεθα 
νά παρακολουθήσωμεν τήν άνέλιξιν τής διαλέκτου δι’ άξιολόγων γλωσσικών 
μνημείων τών Άσιζών, τοΰ Μαχαιρά, τοϋ Βουστρωνίου, Κυπριακών εγγρά
φων καί ποιημάτων, ύποβαλλομένων δμως εις αύστηροτάτην κριτικήν βάσα- 
νον επί τή βάσει τής σημερινής Κυπριακής διαλέκτου, διότι τά χειρόγραφα 
παρεδόθησαν εις άθλιωτάτην κατάστασιν, πλήρη παρασυλλαβισμών, παρατο- 
νισμών καί ανορθογραφιών, ώστε νά επιβάλλεται σήμερον νέα κριτική 
έ'κδοσις τών κειμένων τούτων»2.

Καί ως προς μέν τήν ακριβή άνάγνωσιν τών χειρογράφων δεν άμφι- 
βάλλομεν ποσώς δτι ή έ'κδοσις τοϋ κ. Dawkins είναι τελεία διορθοϋσα τάς 
παλαιοτέρας εκδόσεις τοΰ Κ. Σάθα καί Miller - Sathas. 'Ως πρός δέ τήν 
άποκατάστασιν τοΰ κειμένου ό συγγραφεύς πλεΐστα δσα επιτυχώς άποκαθι-

1 Άνακοίνωσις γενομένη έν τφ Γ' διεθνεϊ Βυζαντινολογικφ συνεδρίφ κατά τήν συν
εδρίαν τής 17η? ’Οκτωβρίου 1930, έν τή ’Ακαδημία ’Αθηνών, δημοσιευθείσα δέ έν 
Byzantinische Zeitschrift 31, 324-27.

2 Byzantinische Zeitschrift 31 324-27.
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στα, θά έπεθυμοΰμεν όμως πληρεστέραν την άποκατάστασιν έπί τη βάσει τής 
σημερινής Κυπριακής διαλέκτου ώς προς ώρισμένα τουλάχιστον γραμματικά 
φαινόμενα, περί τών οποίων εΐμεθα βέβαιοι, δτι ήσαν συνήθη καί έν τή 
μεσαιωνική Κυπριακή διαλέκτφ.

Ουτω ό συγγραφεύς δρθώς ποιων εν τοΐς Errata I τόμου διορθώνει: 
«Page 2, lines 7 καί 10, for γονιούς read γονιούς»' [δρθότερον ακόμη, 
εάν έτηρεΐτο ή ιστορική δρθογραφία, θά διώρθωνεν εις γονεοΰς»]. Page 66, 
32, for τίντα read τίντα [καί δρθότερον τεΐντα = τί είναι τά]. Page 
324, 14 for γενίαν read γενιάν [δρθότερον ακόμη εις γενεάν]. Page 
592, 13 for δσκίαν read δ σκιάν. Καί έν r. II, 23 τό γιον διορθώνει εις 
γιον [δρθότερον ακόμη θά διώρθωνεν είς γοιόν] κ.ά. Διστάζει δμως νά 
διορθώση τό σπιτία, κανίσκια, έβάλεν το, τά όποια άνευ οΰδενός 
δισταγμού θά ήδΰνατο νά διορθώση είς σπίτια, κανίσκια, έβαλέν το.

Αί πλεΐσται τών φωνητικών παθήσεων, ώς έν τή ανακοινώσει μου ύπε- 
στήριξα, ευρύτερον δε αναπτύσσω έν τφ μετ’ δλίγον έκδιδομένω έργφ μου 
«Ιστορία τής Κυπριακής διαλέκτου αρχαίας καί νέας (μεσαιωνικής καί νεω- 
τέρας)» έχουσι τήν αρχήν έν τή μεσν. Κυπριακή διαλέκτφ, αν καί πολλαί 
τούτων δεν αναγράφονται έν τοΐς μεσαιωνικοΐς κειμένοις. ’Αντιγράφω έν 
μόνον κεφ. έκ τοϋ ανεκδότου έργου μου, περί συνιζήσεως. Ή συνίζησις 
συνηθεστάτη έν τοΐς κειμένοις Άσιζών καί Μαχαιρά: οίον-γοιόν Άσίζ. 35, 
δγοιον 207, χασιμαΐον-χασιμαιόν Άσίζ. 45, 152, κλεψιμαΐον-κλεψι- 
μαιόν Άσίζ. 153, άνεψιαί-άν ιψ ιάδες Άσίζ. 119, άναυιώνουν-άναγυ ιαί
νουν Άσίζ. 20 καί άναγυιώση Άσίζ. 124, πιειν-πγεΐν Άσίζ. 163, 
φορεσιάν-φορη σιάν Άσίζ. 163. οίον-γίον (γραπτέον γοιόν ώς ανωτέρω 
έν Άσίζαις καί σήμερον ομοίως) Μαχ.1 53, 56, γονείς-γ ο ν ί ου ς (γραπτέον 
γονεούς ώς καί σήμερον) Μαχ. 53, καταλύομεν-καταλυοΰμεν Μαχ. 53, 
χέρια-χέργια Μαχ. 63 καί χεργία Μαχ. 60 (δπερ διορθωτέον είς χέργια 
ώς έν σ. 63), πιεΐν-πγεΐν Μαχ. 59, χωρίον-χωργιόν Μαχ. 75 καί χωργία 
σ. 67 (δπερ διορθωτέον είς χωργιά ώς έν σ. 75) κτλ.

Ουτω έξετάζω ά'παντα τά κεφάλαια τής φωνητικής παρ’ Άσίζαις καί 
Μαχαιρα, ανευρίσκω δε παρ’ αύτοΐς τάς πλείστας τών σημερινών παθήσεων.

Συμφώνως προς τά διδάγματα ταϋτα ή άποκατάστασις τοϋ κειμένου 
ήδύνατο νά ήτο πληρεστέρα.

Λαμβάνω ώς παράδειγμα μίαν μόνον σ. τής έκδόσεως Dawkins τήν 
σ. 416. Έν στ. 1 καί 11 έχει δρθώς άνοικτάρια, ένω έν στ. 20 καί 34 
άνοικταρία, τό όποιον ήδύνατο ά'νευ ούδενός δισταγμού νά διορθώση είς 
άνοικτάρια ώς έν στ. 1 καί 11. Έν στ. 29 καί 34 έχει δρθώς δουλειάν,

1 Αί παραπομπαί μου είς τήν 1Τ)ν έκδοσιν χοΰ Μαχαιρα, ύπό Κ. X ά ί>α, Μεσαιωνική 
Βιβλιοθήκη τ. 2.
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ένφ εν στ. 30 τ έ ς δουλείες, τό όποιον ήδΰνατο νά διορθώση εις δουλειές. 
Έν στ. 12 έχει σανίδια, τό όποιον ήδΰνατο νά διορθώση εις σανίδια ως 
και έν στ. 16 χαντακία, είς χαντάκια. Έν στ. 9 έχει όρθώς Λευκω- 
σιάτες, ένφ έν στ. 10 Λευκωσίτες, τό όποιον ήδΰνατο νά διορθώση είς 
Λευκωσιάτες καί δή Λευκοσιάτες.

Αί παρατηρήσεις εις τονισμούς κυρίως δεν μειώνουν ουδέ κατ’ έλάχι- 
στον την μεγίστην αξίαν τοϋ έργου, διά τό όποιον θά τοΰ είναι εΰγνώμονες 
καί ή Επιστήμη, ιδιαιτέρως δέ ή Ελλάς μετά τής θυγατρός της Κΰπρου.

5Άς εύχηθώμεν δέ, δπως ό αυτός άκοΰραστος συγγραφευς μάς δώση νέαν 
έκδοσιν τοΰ έξ ίσου πολυτίμου μεσαιωνικού μνημείου τών Άσιζών τής 
Κΰπρου.

ΧΡ. Γ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 

Συντάκτης τοΰ Ιστορικού Λεξικού.
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