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τέρου κύκλου, ώς ερμηνεύει διά μακρών ό σ., άλλα εις τον χαρακτήρα 
τής βυζαντινής μνημειώδους εικονογραφίας, συμπυκνούσης, ως γνωστόν, 
εις κυρία παραστατικά σημεία την δλην άφήγησιν καί συγκεντρούσης εις 
τον αυτόν—συμβατικόν συχνά—χώρον, γεγονότα διαδοχικά ή άπομεμα- 
κρυσμένα τοπικώς. Ώς παράδειγμα φέρω την Άνάσταοίν τον Ααζάρον 
δπου ή Μάρθα καί Μαρία παρίστανται όμιλοϋσαι καί προσπίπτουσαι εις 
τούς πόδας τοϋ Χριστού παρά τό μνημεΐον την στιγμήν τού θαύματος, 
ένφ ή συνάντησις μέ τάς δύο άδελφάς έλαβε χώραν προηγουμένως 
καί μακράν τού μνημείου.

ΜΑΡΙΑ Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Archives de I’Athos publies sous la direction de Gabriel Millet, mem- 
bre de I'Institut.

T

Actes de Lavra par Germaine Rouillard et Paul Collomp Tome ler 
avec un album de 30 planches, σελ. XXXI καί 249 8ov οχ. Έν 
ΙΙαριοίυις 1938.

Ή άμα τή έκρήξει τού παγκοσμίου πολέμου διακοπεΐσα έκδοσις τών 
εγγράφων τοϋ αγίου ’Όρους υπό τής «Vizantijskij Vremenik» εΰ- 
ρεν ευτυχώς συνεχιστάς έν Γαλλίρ. Ή συλλογή τών υπό τής Viz. Vr. 
έκδοιθέντων εγγράφων έφερεν ώς γνωστόν, τον τίτλον Actes de ΡΑ- 
thos· ή νέα συλλογή επιγράφεται Archives de l’Athos. Ώς αφορμή τής 
νέας έκδόσεως εχρησίμευσαν αί φωτογραφίαι τών άρχείιον τού ’Όρους· 
τάς οποίας έλαβεν περί τά τέλη τού μεγάλου πολέμου ό διαπρεπής καθη
γητής κ. Gabriel Millet μετά τού ύπολοχαγοΰ κ. Remond, αρχηγού τού 
φωτογραφικού τμήματος τού έν Θεσσαλονίκη Γαλλικού στρατού. Ό κ. 
Millet είργάσθη έν 'Αγίφ ’Όρει κατά τά έτη 1918—1920. Εις τήν πρα- 
γμάτωσιν τού σχεδίου τής έκδόσεως τής νέας συλλογής συνετέλεσε πολύ 
καί ό μακαρίτης διδάσκαλός μου, δ σοφώτατος εκείνος ελληνιστής καί 
Φιλέλλην Γουσταΰος Fougeres.

Τών Archives de l’Athos έξεδόθη νΰν υπό τον ώς άνω τίτλον τό 
πρώτον τεύχος τού πριότου τόμου περιλαμβάνον τά έγγραφα τής Μεγί
στης Λαύρας από τού έτους 897 μέχρι τοϋ έτους 1178. Τά έκεϊθεν καί 
έφεξής θά περιληφθώσιν έν τφ δευτέρφ τεύχει.
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Έκ των έν τφ πρωτιό τεΰχει εγγράφων τά μέν προέρχονται εκ τής 
βασιλικής γραμματείας (χρυσόβουλλοι λόγοι κλπ.), τά δέ έκ τής εκκλησια
στικής (πατριαρχικά σιγίλλια, λύσεις κλπ.). ’Άλλα έξ αυτών είναι πρά
ξεις δημοσίων λειτουργών καί άλλα τέλος προέρχονται έξ ιδιωτών. "Απαν
τα τά έν τφ περί ου ό λόγος τεΰχει έγγραφα συμποσοΰνται εις πεντή- 
κοντα και οκτώ, συνοδεύεται δέ τό τεύχος τοϋτο καί υπό λευκώματος 
(album) περιέχοντος έν τριάκοντα πίναξι τάς φωτογραφίας τών κυριω- 
τέρων έκ τών έγγράφων αΰτοϋ μετά τών σφραγίδων αυτών.

Είναι δέ οί πίνακες οΰτοι όντως αξιοθαύμαστοι από πάσης άπόψεως. 
"Απασα ή έπιστημονική δεινότης έξοχου καθηγητοϋ τής τέχνης ώς ό κ. 
Millet καί ολόκληρος ή καλλιτεχνική ψυχή καί έμπειρία τοΰ ΰπολοχαγοΰ 
Remond έτέθησαν μετά στοργής καί άφοσιώσεως εις κ(νησιν καί ήλθον 
ούτως εις φώς αί ώραιόταταται αΰται φωτογραφίαι, έργον αληθώς άπα- 
ράμιλλον. ’Αλλά καί ή έκδοσις τών έγγράφων (ή τέ διπλωματική καί ή 
κριτική) έγένετο μετά πολλής επιστημοσύνης καί έπιμελείας.

Μή γενομένης δυνατής τής φωτογραφήσεως απάντων τών έγγράφων 
τοΰ αρχείου τής Λαύρας, διά τήν έκδοσιν τούτων έχρησιμοποιήθησαν έκ
τος τών φωτογραφιών περί ών ανωτέρω ωμιλήσαμεν, καί δύο έξ αντι
γραφής συλλογαί έγγράφων, ών ή μέν μία προσηνέχθη εις τον κ. Millet 
υπό τοΰ Γέροντος Κορνηλίου κατά τήν έποχήν τοΰ πολέμου, ή δέ έτέρα 
τελευταίως υπό τοΰ ίατροϋ Σπυρίδωνος Λαυριώτου διά τοΰ άμέρικανοϋ 
καθηγητοϋ κ. Kirsopp Lake. Καί όσα μέν έ'γγραφα τοΰ τετραδίου τοΰ 
ίατροΰ Σπ. άπαντώσι καί έν τφ τετραδίφ τοΰ Γερ. Κορν. ύποδηλοΰνται 
έν τή έκδόσει διά τοΰ στοιχείου R1 τά δέ λοιπά διά τοΰ R3. Τέλος διά 
τοΰ στοιχείου R3 δηλοΰνΐαι τά έγγραφα τά περιεχόμενα έν τώ τετραδίορ 
τοΰ Γερ. Κορνηλίου.

Ή έν τή έκδόσει έκτιθεμένη περιγραφή τών έγγράφων είναι καί 
έπιστημονική καί πλήρης από πάσης άπόψεως. ’Επίσης λίαν αξιέπαινους 
προσπάθειας κατέβαλον οί έκδόται προς πλήρωσιν τών χασμάτων, τά 
όποια παρουσιάζουν τά άπόγραφα τοΰ τε Σπυρίδωνος καί τοΰ Κορνηλίου. 
Τοΰτο άλλως τε ύπήρξεν ή κυριωτέρα δυσχέρεια έναντίον τής οποίας ει- 
χον νά προσπαλαίσωσιν οί έκδόται (ή δ1? Rouillard δλδ. καί ό κ. Collomp) 
καί δή όταν δέν ειχον εις τήν διάθεσιν αυτών καί τήν αντίστοιχον φωτο
γραφίαν. Ή περί ής ό λόγος δυσχέρεια προέκυπτε κυρίως έκ τοΰ ότι άμ- 
φότεροι, ό τε Κορν. καί ό Σπ. έδήλουν απλώς δι’ αριθμού τίνος στιγμών 
τήν ΰπαρξιν χάσματος, χωρίς όμως τό παράπαν νά φροντίζουν νά υπο
δεικνύουν καί τήν έκτασιν τοΰ χάσματος. Καί έφ’ όσον μέν τά έν τοΐς 
τετραδίοις χάσματα προήρχοντο έξ αβλεψίας τοΰ Σπυρίδωνος καί τοΰ 
Κορνηλίου ή άντιβολή τών κειμένων τών τετραδίων προς άλληλα καί
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προς μεταγενέστερον γενομένας εκδόσεις ένίων έκ των εγγράφων έφερεν 
οπωσδήποτε τό ποθοΰμενον αποτέλεσμα.

Άλλ’ οί έκδόται διεπίστωσαν δτι μέγα μέρος των χασμάτων ποοήρ- 
χετο κυρίως έξ άγνοιας των ως άνω δυο άντιγραφέων καί εκ τής ανεπάρ
κειας αυτών δπως άναπτυξωσι βραχυγραφικούς τόπους αφορώντας ιδία 
εις χρονολογίας, άξιιόματα καί θεσμούς. Τάς βραχυγραφίας ταότας μετ’ 
αγαστής όντως έπιμελείας οί εκδόται άνέλαβον νά άναπτυξωσι καί κα- 
τοόρθωσαν να φέρωσι το δυσχερές τοϋτο έργον αισίως εις πέρας. Έν 
τοΰτφ. δε έγκειται μία τών μεγαλυτέρων αυτών επιτυχιών.

Άλλ’άκριβώς επειδή κατεβλήθη μεγάλη προσπάθεια Ικ μέρους τών 
εκδοτών καί την οποίαν άναγνιορίζομεν, διά τοΰτο έπρεπε νά θεραπευ- 
θώσι καί ελλείψεις τινές τάς οποίας παρουσιάζει τό έργον. Καί κατά 
πρώτον λόγον έχομεν νά παρατηρήσωμεν δτι τό λεξιλόγιον αυτών είναι 
πενιχρότατον άφ’ ενός μέν κατεχωρίσθησαν έν αυτφ λέξεις άλως περιτ
τοί διά τοιαυτης φυσεως λεξιλόγιον, άφ’ ετέρου δέ δεν περιελήφθησαν 
έν αυπφ πληθύς ειδικών όρων καί αθησαύριστων λέξεων ή τεθησαυρι- 
σμένων μέν άλλ’ ειλημμένων κατά τον μέσον αιώνα μετά διαφόρου εκ
δοχής. Έπί πλέον δέ θελήσαντες νά προσδώσωσιν εις τό λεξιλόγιον αυ
τών ύπερβολικαις επιστημονικήν χροιάν κατέταξαν τάς λέξεις εις. δέκα 
καί τέσσαρας ομάδας, έπιθέραντες εις έκάστην τών ομάδων καί τίτλον 
κατά τήν ιδίαν αυτών άντίληψιν.

Τό άποτέλεσμα δμως είναι δτι τό λεξιλόγιον, έκτος τής πενιχρότη- 
τος αυτοΰ, κατέστη- καί δυσχρηστον, πράγμα τό όποιον συναισθανόμενοι 
καί οι ίδιοι εκδόται αναγκάζονται νά παραπέμπωσι τάς αυτάς λέξεις 
άπό τής μιας όμάδος εις τήν έτέραν. Θά έπρεπε προσέτι νά έπισυνήπτετο 
εις τό έργον ιστορική τις έπισκόπησις τής ίεράς Μονής Λαύρας, έστω καί 
βραχύτατη, ώς καί πληρέστερος κατάλογος τών ηγουμένων τής Λαύρας 
ουχί μόνον έκ τών εγγράφων τής Λαύρας πηγάζων, ως ό έν σελ. 179, 
αλλά καί έκ τών αρχείων καί άλλων μονών συμπληρουμενος.

"Επρεπε δέ προ παντός νά κατεβάλλετο μεγαλειτέρα προσοχή πρός 
αποφυγήν τών πολυαρίθμων άβλεψιών ως καί τών σφαλμάτων, ών τινα 
έλέγχουσι ποιαν τινα ανεπάρκειαν περί τήν κατανόησιν τής μέσης καί 
νέας Έλλ ηνικής ώς καί τής Βυζαντινής επισήμου φρασεολογίας (style 
administratif). Είναι γνωστόν, δτι τά ιδιωτικής φυσεως έγγραφα ώς καί 
τά διά μεταγενεστέρων μόνον άντιγράφων περιελθόντα μέχρις ημών έπί- 
σημα βρίθουσι σφαλμάτων πολλάκις τερατωδών. Ταΰτα όρθώς ποιοϋντες 
οί εκδόται διετήρησαν έν τφ κειμένφ προκειμένου περί διπλωματικής 
έκδόσεως1 ή τά έσημείωσαν έν τφ κριτικφ πίνακι (apparatus). Εί-

1 Θά ήτο καλόν ή διπλωματική εκδοσις νά περιωρίζετο μόνον εις τα αποΛυ-
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μέθα δέ περί του ίου προειδοποιημένοι εν τοΐς προλεγομένοις. 'Όταν 
δμως οι έκδόται εις λέξεις τίνος υπό σφαλεράν μορφήν παρουσιαζομέ- 
νας έπισυνάπτουσι τό «sic», τότε παρ’ αυτών τούτων των εκδοτών είσ- 
αγόμεθα εις την άτέρμονα οδόν τών αμφιβολιών, ήτις δυναται νά μας 
όδηγήση εις τό συμπέρασμα δτι μόνον έκεΐναι αΐ λέξεις εις τάς οποίας 
επισυνάπτεται τό sic παρουσιάζονται υπό έσφαλμένην μορφήν, ολόκλη
ρος δ’ ή λοιπή πληθύς τών σφαλμάτων οφείλεται ή εις αβλεψίας τών εκ
δοτών ή εις τυπογραφικά παροράματα. Έκδοσις σοβαρά καί επιστημο
νική, ως αΰτη περί ής πραγματευόμενα, ονδ’ άπαξ έπρεπε νά κάμη χρή- 
σιν τοΰ μορίου τοΰτου, καί νά μάς άφήση δχι μόνον με τήν έντυπωσιν, 
αλλά με τήν πεποίθησιν δτι δχι μόνον ώρισμέναι τινές λέξεις, άλλ’ δτι 
ά'πασαι «όντως» αληθώς έχουσΓ εί δέ που καί άβλειβία τις εκ μέρους 
τών εκδοτών—humanum est peccare—ή τυπογραφικόν παρόραμα ελάμ- 
βανε χώραν, τοΰτο νά έσημειοΰτο εν ιδιαιτέρα» εσφαλμένοι πίνακι. Δυ
στυχώς δεν έγένετο οΰτω. Καί τό χείριστον δτι ουχί άπαξ τό «sic» επι
συνάπτεται εκεί δπου ήκιστα ή ουδόλως έπρεπεν. Ούτως έν τή σημ. 127 
τοΰ ύπ’ άριθ. 35 εγγράφου τό έν λόγω μόριον επισυνάπτεται εις τήν λέ- 
ξιν «άπαλειφθήναι», Τό ρήμα «άπαλείφω» έχει εδώ άριστα καί μορφο- 
λογικώς καί συντακτικώς, εκτός βέβαια τοΰ δτι αντί περισπωμένης έτέθη

τως αυθεντικά έγγραφα καί έκ τούτων μόνον εις τά έξ επισήμου αρχής άπορρέοντα. 
Παρασκευάζων άπό μακροϋ εργασίαν υπό τόν τίτλον «Le style administrate des 
Byzantins et le vocabulaire de leurs archives» διεπίστωσα δτι καί ή διατύπωοις 
καί ή φρασεολογία τών διαφόρων εγγράφων άγοροπωλησίας δωρεών κλπ. δπου δή
ποτε τής ελληνικής γής καί αν είδον τό φώς, είτε έν τφ Πόντφ, είτε έν τή Βασι- 
λευούση, είτε έν Άγίφ ’Όρει ή έν τή ελληνική ’Ιταλία είναι περίπου ή αυτή mu- 
tatis mutandis. Οΰτω π.χ. τά κολάσιμα αίτια τά όποια ήτο ενδεχόμενον νά ΰπαγο- 
ρεύσωσι μίαν άγοροπωλησίαν κτλ. (περί ών κατωτέρω) αναγράφονται πάντοτε καί 
κατά τόν ίδιον τρόπον : αί φράσεις έπ’ άδειας, έπ’ εξουσίας, έπ’ όα|ιεσι, έπί τελέ- 
σματι σχεδόν πάντοτε μονολεκτικώς έπαδείας, έπεξουσίας, έπόψεσι, έπιτελέσματι: 
αί άραί τών 318 πατέρων κτλ. κτλ. Χαρακτηριστική έν προκειμένφ είναι ή φρα
σεολογία έν τή διαχαράξει τών ορίων κτήματος (περιορισμός) έκτος τής ριζιμαίας 
πέτρας, ήτις στερεοτύπως έμφανίζεται εις άπαντα τά ώς άνω έγγραφα καί άλλων 
πολλών παρομοίων έχομεν καί ταυτωνύμους χαρακτηρισμούς διαπλάσεως του έδά- 
φους (relief du sol). Οΰτω π. χ. ό «’Οξύς βουνός» ή τό «’Οξύ όρος» άπαντα καί 
έν έγγράφοις τοΰ Αγίου ’Όρους καί τοΰ Πόνιου καί έν τφ Syllabus τοΰ Trin- 
chera. Φαίνεται λοιπόν δτι τά διαφόρου προελεύσεως ταϋτα έγγραφα πηγάζουσιν 
εκ το ο ενός καί τοΰ αύτοΰ υποδειγματικού τύπου επομένως καί τά έπισημότερα 
τούτων είναι απλά αντίγραφα τοΰ αρχετύπου πολλάκις εις άκρον κακόζηλα- επο
μένως δέν βλέπω τόν λόγον δι’ όν πρέπει νά γίνεται διπλωματική τούτων έκδο- 
σις. Έπί τοΟ αντικειμένου τούτου είναι έπάναγκες νά γίνη σκέψις. Πάντως έπι- 
φυλάσσομαι νά προκαλέσω σύζήτησιν έπ’αύιοΰ κατά τό προσεχές ΙΣΤ'. Βυζαντ. 
Συνέδριον.
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οξεία επί τού η. Άλλ’ έπρεπε διά τό ούχί δά καί τόσον σημαντικόν 
σφάλμα νά έγίνετο παρατήρησις καθ’ δν χρόνον εύρισκόμεθα προ κυ- 
κεώνος σφαλμάτων φανταστικής μορφής; 'Η ανύπαρκτος π. χ. λέξις 
«άνεπόρθωτον» (31, 14—15) ούτως έχει εν τφ κείμενη); ή εύρισκόμεθα 
προ αβλεψίας των εκδοτών ή περί τυπογραφικού παροράματος ; Ούδέν 
περί αυτού σημειοΰσιν οί έκδόται. Τί νά ύποθέσωμεν λοιπόν ; καί ιδού 
πλησίστιοι είσήχθημεν εις τό πέλαγος των άμφοβολιών.

’Επίσης εν τή σημ. 3 τού ύπ’ άριθ. 1 εγγράφου τό sic επισυνάπτε
ται εις την λέξιν τη =■ τή. Πολύ φοβούμαι μήπως εδώ οί έκδόται έξέλα- 
βον τό «τη» ώς «της» παρασυρθέντες εκ τού τεσσαρής τό όποιον ακο
λουθεί «τη τεσσαρής καί δεκάτ(ης) Μαρτίου», (άνάγνωθι «τή τέσσαρες 
καί δεκάτη Μαρτίου»). Προφανώς τό τεσσαρής έξελήφθη ώς αριθμητι
κόν τακτικόν θηλυκού γένους. Είναι δμως γνιοστόν πρώτον δτι ή ημερο
μηνία τίθεται πάντοτε κατά δοτικήν καί δεύτερον δτι έν τοις έγγράφοις 
τά προ τοΰ δέκα αριθμητικά, ά)ς επί τό πολύ, παραμένουσιν απόλυτα, 
τακτικόν δε γίνεται μόνον τό δέκα (βλ. 31, 2); Προκειμένου περί τοΰ 
τέσσαρες τούτο κατ? αναλογίαν τού τρεις λαμβάνει καί την μορφήν τοΰ 
τέσσαρεις καί εντεύθεν οί λοιποί ιωτακισμοί τέσσαρης καί τέσσαρις (ό 
τελευταίος οΰτος καί έν τοις σερβικοίς χρυσοβούλλοις). "Οτι δέ οί έκδό- 
ται έξέλαβον ενταύθα τό «τη» ως «της» φαίνεται έν τφ αύίφ εγγράφω 
ολίγον κατωτέρω (σειρά 7) «πάσει τη έκ νόμων βοήθία» ένθα δέχονται 
τό «τη» ώς τή, αφού διορθούσι μέν τό πάσει έν τφ Κρ. Π. περί δέ τού 
«τη» ούδέν λέγουσι.

Άφ’ ετέρου τίθεται έρωτηματικόν (?) κατόπιν διορθώσεων ορθών 
μέν, πλήν ΐσώς αυτονοήτων προκειμένου περί γνιοστοτάτων καί κοινο- 
τάτων δρων τής Βυζαντινής επισήμου φρασεολογίας τά έπόψεσι = έπ’ 
ό'ψεσι, επαδίας = έπ’ άδειας καί τά τοιαύτα είναι συνηθέστατα εις 
πλειστα δσα έγγραφα καί τής πλέον διαφόρου προελεύσεως. Ή διόρθω- 
σίς των επομένως δέν ήτο απολύτως αναγκαία, άλλ’ άφού άπαξ έγένετο, 
δέν βλέπω διά ποιον λόγον έτέθη κατόπιν αυτής τό έρωτηματικόν (I,
σημ. 24).

Ένφ δέ ρητώς μάς λέγουσιν οί έκδόται (σ. XXII) δτι «en prati
que nous avons cru preferable, pour simplifier I’impression et la le
cture de 1’apparat, de n’y corriger que les fautes qui peuvent gener 
et la lecture et l impression», διορθούνται έν τφ Κρ. Π. σφάλματα 
ιωτακισμού, τά όποια οί γνώσται τής ελληνικής αντιλαμβάνονται έκ των 1

1 Ταΰτα ώς καί τά έπεξουσίας=Ιπ’ εξουσίας, έπιτελεσματι—κτλ.·, λογφ της 
συχνής χρήσεως, συνεσωματώθησαν.
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συμφράζομένων εΰχερφς, ώς επί παραδείγματι τό πάσει=πάσι (1, 7)1 ή 
άλλα εντελώς έπουσκόδη π. χ. to έπεί'=έπεί (31, 19). Βεβαίως εχουσιν οί 
έκδόται τδ δικαίωμα νά προβώσιν εις τάς διορθώσεις ταότας καί εις άλ- 
λας παρόμοιας δσας καί αν ήθελον. Ναί, άλλα καί ημείς άφ’ ετέρου έχο- 
μεν την άξίωσιν νά βλέπωμεν διορθοΰμενα σφάλ[ΐατα ουσιωδώς παρα- 
βλάπτοντα τδ νόημα τοϋ κειμένου η τουλάχιστον απλώς υποδεικνυόμενα. 
Οϋτω τδ «έξιέναι» έπρεπεν άπαραιτήτως νά διορθωθή είς έξεΐναι, τδ 
άπελύσωμεν είς άπελυσαμεν (1, 27, 37) καί αλλα παρόμοια πλεΐστα δσα, 
τά όποια οΰτε διορθοϋνται ο-ϊίτε σημειοΰνται 3, είς τρόπον ώστε έμπλε- 
κόμεθα έτι μάλλον εν τη όδώ τών αμφιβολιών περί ών ανωτέρω ώμιλή- 
σαμεν, τοσοϋτο μάλλον καθ’ δσον μένουσι καί αδιόρθωτοι καί ασχολίαστοι 
λέξεις περιβεβλημέναι έν τη έκδόσει μορφήν δλως φανταστικήν, ένφ όρ
θιος εχουσιν εν τοΐς έγγράφοις, ώς τοΰτο γίνεται κατάδηλον εκ τών φω
τογραφιών τοϋ λευκώματος. Οϋτιος ή έν 1, 22 λέξις «αρειθεισας» μένει 
αδιόρθωτος ένφ έπρεπε νά διορθωθή εις «άρεσθείσας» («καί άρεσθεί- 
σας τιμάς» «aux prix convenus»). Ουτος είναι ό δρος τοΰ οποίου γίνε
ται συνηθέστατα χρήσις προκειμένου περί παρομοίων περιστάσεων εν 
τοΐς τοιαυτης φΰσεως έγγράφοις. Βλέπε π. χ. έν τφ Syllabus τοΰ Trin- 
cliera σελ. 28 «είς τιμάς τάς μεταξύ ημών συμφωνηθείσας καί άρεσθεί- 
σας». Αλλά καί έν τή φωτογραφία τοΰ έγγράφου τδ όποιον μάς απα
σχολεί (π. I, σειρά 22) άν προσέξη τις έπισταμένως, θά άναγνώση εΰκρι- 
νώς «άρεσθείσας» καί οΰχί «άρειθείσας». Πράγματι ή μικρά κάθετος 
γραμμή μετά τδ πρώτον ε είναι τόπος σ έν συνδέσει άνάλογος πρδς τδ 
δεύτερον σ τής λέξειυς «τεσσαρής» τής 3ης σειράς τοΰ αυτοϋ εγγράφου’ 
δτι δέ ή μικρά κάθετος γραμμή είναι σ καί ουχί ι φαίνεται καθαρά έκ 
τοΰ γεγονότος δτι συμπλέκεται μετά τοΰ επομένου γράμματος θ, διότι 
καί αυτοί ακόμη οί είς τήν παλαιογραφίαν αρχάριοι γνωρίζουν δτι τό ι, 
είτε έν διφθόγγφ είτε μόνον του, έν τφ μέσφ λέξεως ευρισκόμενον ου
δέποτε κατά κανόνα γενικόν συμπλέκεται μετά τοΰ επομένου γράμματος.

Έν τφ 51, 18 εΰρηται ή λέξις «έροζομένη» ήν σημειοϋσιν οί έκδό- 
ται διά τοϋ f α)ς άκατάληπτον, διορθοΰσιν όμως έν τφ Κρ. Π. «έρριζω- 
μένοι». Καί ναι μέν διά τής προτεινομένης διορθώσεως καί τδ νόημα 
ευοδοΰται καί δεν απομακρύνονται καί πολύ τής διδόμενης έν τφ έγγρά- 
φφ γραφής, έπρεπεν δμως άπαραιτήτως νά προστεθή μετά τδ «έριζωμέ- 
νοι» «malim ριζιμαΐοι». Λιότι αυτή ή λέξις («ριζιμαία πέτρα» λέγει καί

1 Καί ένταΰθα καί έν συνεχείς ό πρώτος αριθμός δηλοΧ τό έγγραφον, ό δέ 
δειίτερος τήν έν αΰτφ σειράν.

8 Βλέπε πρό πάντων τόν έν τφ έγγράφφ 31, ένθα διωρθοόθη τό ώς άνω 
«έπεί», κυκεώνα τοιουτων σφαλμάτων, περί ών ούδέν απολύτως λέγεται.
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ό λαός μας) είναι ή καθιερωμένη κυριολεξία εν rfj διπλωματική γλώσση, 
πολλάκις δε εμφανίζεται καϊ εν αυτή ταύτη τή έκδόσει, ήτις μας απα
σχολεί- έν δέ τοις 19, 40 καί 22, 16 συνοδεύεται καί μετ’ έπεξηγήσεως 
«ριζιμαία πέτρα, ήτοι αμμόπετρα», Ένφ δέ, ως εΐπομεν, ή λέξις είναι 
καθιερωμένη κυριολεξία, καί πολλάκις άναφέρεται έν τοΐς έγγράφοις, 
δεν σημειοΰται καί αυτή, ό)ς τόσαι ά'λλαι, έν τφ λεξιλογίφ. Ή δέ λέξις 
«τράφος» ή σημειουμένη έν τφ λεξιλογίφ ως τοπωνΰμιον δεν άναφέρε- 
ται μόνον έν τφ χωρίφ I, 18, άλλα καί έν τφ έγγράφφ 20 δίς, έν σειρά 
16 καί 18, Σημαίνει δέ καί τάφρος καί ξηρότοιχος. Σημειωτέον ότι καί 
δ λαός μας μέχρι τής σήμερον λέγει «ό τράφος» αντί «ή τάφρος». "Οτι 
δέ πρόκειται περί τής τάφρου τοΰτο γίνεται κατάδηλον έν 20, 18 ένθα 
άναγινώσκομεν «καί τό άντιπέρα» τής τράφου άμπέλιον». Πάντως τό 
πράγμα έ'πρεπε να σημειωθή τουλάχιστον έν τφ λεξιλογίφ.

Έκτος ό'μως των ανωτέρω παραδειγμάτων ύπάρχουσι καί έσφαλμέ- 
ναι διορθάισεις καί έρμηνεΐαι ώς καί έτυμολογίαι παρακεκινδυνευμέναι. 
Προκειμένου περί μορφολογικών έπί παραδείγματι, έν τφ Κρ. Π. τοΰ 
51, 30 μετατρέπεται δ υπερσυντελικός τοΰ κειμένου «τετυπώκειμεγ» εις 
παρακείμενον «τετυπώκαμεν». Είναι γνωστότατου όμως ότι ένωρίτατα 
κατά την μέσην εποχήν έμφανίζονται παραδείγματα υπερσυντελίκου μό
νον μετά τοΰ άναδιπλασιασμοΰ, ά'νευ τής αύξήσεως, ένφ πάλιν άφ’ ετέ
ρου έ'χομεν παρακειμένους εις τους οποίους έπιπροστίθεται καί αΰξησις" 
γνωστόν είναι τό έν τοΐς συναξαρίοις κυρίως «έγεγόνασι». Οι έκδόται έν 
προκειμένφ ώφειλον ή νά άφήσωσι τό πράγμα ως έ'χει ·— τόσα καί τόσα 
έ'μειναν αδιόρθωτα καί ασχολίαστα — ή τουλάχιστον, αν έθεώρουν έν- 
ταΰθα απαραίτητον την διόρθωσιν, νά γράψουν έν τή Κρ. Π. «τετυπώ- 
κειμεν pro έτετυπώκειμεν». Δέν έ'πρεπεν όμως νά προβώσιν εις την με
τατροπήν τοΰ υπερσυντελίκου εις παρακείμενον. Τοΰτο δέν είναι επιτε
τραμμένου.

Τί δέ νά εΐπωμεν περί διορθώσεως ήτις, άφ’ ενός μέν έδημιούργησε 
λέξιν ελληνικήν ανύπαρκτον, άφ’ ετέρου δέ έζημίωσε τό νόημα; Ούτως 
έν 31, 8 —9 τό κείμενον διορθωθέν παρουσιάζεται υπό τήν εξής μορφήν 
«έξ[ι]τηλουμέν[ης] χρόνω γενομ(έ)ν(ης) καί διαρρυείσης, ούδέν δέ ή[τ)- 
τον . . , », έάν δέν προσετίθετο τό «ης» εις τό έξιτηλουμέν» 1 τά άκατά-

560

1 Δέν είναι απίθανου τό μετά τό «μέν» χάσμα νά ήγαγε τούς έκδότας εις τήν 
άτυχή ταύτην συμπλήρωσιν. ’Αλλά τό χάσμα τοΰτο δέν είναι τό μόνον έν τφ προ
κειμένφ εγγράφω" μετά τό ά μάλιστα τής σειράς 11 προφανέστατα λείπουν πάρα 
πολλά των οποίων ό νους υποθέτω, θά ήτο ό εξής" «διά τοΰτο και είς ασφάλειαν 
τής τότε τή μονή ταύτη άπολυθείσης». (Βλέπε ανωτέρω σειράν 6—7) «πρός τήν 
μονήν των. Μελανών προαπολυθείσης χρυσοβούλλου δωρεάς»- και κατωτέρω σει
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ληπτα ταΰτα αμέσως θά έπανήρχοντο εις το νόημά των, ήτοι «εξίτηλου 
μεν χρόνφ γενομένης καί διαρρυήσης, ούδέν δε ηττον . . . , » λέξις «έξι- 
τηλουμένη» δεν υπάρχει έν τη ελληνική.

Ή έν 1, 9 λέξις «είσωδιάσμός»=έσοδιασμός συσχετίζεται υπό των 
εκδοτών μετά τοϋ νεοελληνικοί) είσοδιάζω καί δίδεται ή ερμηνεία faire 
des provisions. Άλλ’ ή λέξις αυτή σημαίνει ενταύθα χρηματισμός’ καί 
πράγματι την βλέπομεν καταλεγομένην μεταξύ τών κολασίμων αιτίων, 
τά όποια ήτο ενδεχόμενον νά ειχον υπαγορεύσει την πράξιν περί ής 
πραγματεύεται τό έγγραφον. Τά κολάσιμα ταΰτα αίτια εν τοις έγγρά- 
φοις, προκειμένου περί πωλήσεως, αγοράς, δωρεάς, ανταλλαγής κτλ., εΰ- 
ρίσκονται πάντοτε εις την αυτήν θέσιν καί ή απλώς άπαριθμοΰνται ή 
συνοδεύονται καί υπό έπεξηγήσεως χαρακτηριζούσης αυτά ως τοιαϋτα. 
Ή έπεξήγησις είναι τυπική, εύρίσκεται δέ καί έν τφ χωρίφ τό όποιον 
μάς απασχολεί (μίαν σειράν κατωτέρω)' έχει δέ ούτω' «άλλ1 ουδέ τών άλ
λων απάντων τών τοΐς νόμοις ή τοΐς ιεροΐς κανόσι άποτετραμμένων» 
Καί έν 23, 7 άναγινώσκομεν μετά την άπαρίθμησιν τών κολασίμων αι
τίων «ή άλλοις τισί τών τοΐς νόμοις καί τοΐς κανόσι άποτετραμμένων». 
Φαίνεται δτι οί έκδόται δέν ειχον ταΰτα ύπ’ δψιν, ούδ’ έπέστησαν την 
προσοχήν των εις τά συμφραζόμενα' δτι δέ τοΰτο συμβαίνει φαίνεται έκ 
τών έξης' τό «άλλ’ούδέ» τής φράσεως ήν παρέθεσα ανωτέρω είναι διόρ- 
θωσις ΐδική μου* έν τφ έγγράφορ εύρίσκεται υπό την μορφήν «άλλου δέ»* 
άφήκαν δέ τοΰτο, ως μή ώφελεν, οί έκδόται καί άδιόρθωτον καί άσχο- 
λίαστον, παραβλαπτομένου ούτω τοΰ νοήματος ούσιωδώς. Σημειωτέον 
δέ δτι καί ή λέξις έσοδιασμός δέν κατεχωρίσθη έν τφ λεξιλογίφ.

Ό γνωστός τοΐς πάσι Μυλοπόταμος τοΰ 'Αγίου ’Όρους έν ένί καί 
καί μόνω έγγράφφ άποκαλεΐται Νειλοπόταμος (22, 10. 32). Έν τφ λεξι
λογίφ δμως τών τοπωνυμίων (σελ. 183) ή ονομασία αύτη παρουσιάζεται 
ώς εύρισκομένη καί έν τφ έγγράφφ 23, 32. ΙΙρόκειται περί άβλεψίας, 
διότι τοιοΰτόν τι δέν συμβαίνει' άλλως τε τό ύπ’ άριθ. 23 έγγραφον έχει 
μόνον τριάκοντα καί μίαν σειράς. ’Αλλά κυρίως θέλω νά άναφέρω έν 
προκειμένφ δτι ή έν ταΐς παρατηρήσεσι (σελ. 61, 10), παρατιθέμενη ετυ
μολογία είναι λίαν παρακεκινδυνευμένη. Θεωρώ μάλιστα περιττόν καί

ράς 19—23 «Έπεί δέ οΰκ ήρκει τη τής βασιλείας ημών άγαθότητι—προστίθησι τή 
προαναγεγραμμένη χρυσοβούλλφ δωρεά . . . ». Δυστυχώς έν ταΐς φιοτογραφίαις τοΰ 
λευκώματος (album) μόνον τό δεύτερον ήμισυ τοϋ έγγραφου τούτου υπάρχει δπερ 
είναι καί εις καλλιτέραν κάπως κατάστασιν. Πάντως ή έν γένει αξιοθρήνητος κα- 
ταστασις τοΰ έν λόγφ εγγράφου μέ κάμνει νά μή τολμώ νά πιστεύσω δτι τοΰτο εί
ναι άντίγραφον προερχόμενον έκ τής βασιλικής γραμματείας, ώς βεβαιοϋσιν οί 
έκδόται.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΔ'· 36
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να την επαναλάβω ένταΰθα. Προφανώς πρόκειται περί φωνητικής εναλ
λαγής τοΰ μ προς το ν. (πβ. τό σημερινόν (ή)μερομήνια-νερομήνια).

Επίσης λίαν παρακεκινδυνευμένη είναι ή υπό των εκδοτών προτει- 
νομένη ΰποκατάστασις τής λέξεως «πετίτον» διά τής λέξεως «περιττόν». 
Διά ποιον λόγον ; άφοΰ ά'ριστα δι’ αυτής ευοδοϋται τό νόημα εν τοΐς χω- 
ρίοις έν οίς άπαντά (37. 12, 42. 11, 47. 54). Ή λέξις «πετίτον» σημαίνει 
μικράν διοικητικήν ύποδιαίρεσιν, ταυτόσημον περίπου προς την ενορίαν. 
Τό χωρίον τοΰ Ευσταθίου, τό όποιον εΰηρεστήθη νά μοι άνακοινώση εν 
προκειμένη) ό διαπρεπής καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί 
Διευθυντής τής Έπ. Έτ. Β. Σπ. κ. Φαίδων Κουκούλες εκ τοΰ ανεκδότου 
άρίστου έργου του περί τοΰ Θεσσαλονίκης Ευσταθίου, ώς λαογράφου, 
καί τό όποιον υπάρχει έν μέρει καί παρά Δουκαγκίψ, όμιλεΐ σαφέστατα 
περί τής σημασίας τής λέξεως «πετίτου». «'Ότι δέ καί τόποι Λιβυκοί νο
μοί έγχωρίως έλέγοντο, καθά τις αν εΐποι ρεγεώνες ή τόρμαι ή μάλλον 
ένορίαι ή πετίτα δηλοΰται παρά τοΐς παλαιοΐς». (Ευσταθίου Παρεκβο- 
λαί, 1206. 49). Έν τοΰτοις δμως οί έκδόται, αν καί άγνοοΰσι, καθά φαί
νεται, τό χωρίον τοϋτο, όμολογοϋσι καί αυτοί δτι ό ορος «πετίτον» θά 
ήδΰνατο νά άνταποκριθή εδώ προς δ'ρον διοικητικόν δηλοϋντα τήν περι
φέρειαν, ής τά Δέρκη ήσαν τό κέντρον (37. 12 έν ταΐς παρατηρήσεσι, 
σελ. 101) φαντάζονται δέ οτι ή λέξις είναι παρεφθαρμένη καί δτι κακώς 
άνεγνώσθη παρά τοΰ γραφέως «περιττόν». ’Επί τοΰ ζητήματος τοΰτου 
επανέρχονται συχνά, έπαναλαμβάνουσι δέ τάς γνώμας των καί έν τοΐς 
Addenda (σελ. 168, άρ. 47) έπικαλοΰμενοι χωρίον έκ τής έπιστολής XLI 
τοΰ αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Θεοφυλάκτου. Τοϋτο δμως οΰδεμίαν απο
λύτως σχέσιν έ'χει έν προκειμένφ. ’Αγνοώ αν υπάρχουν νόμοι μεθοδολο
γικοί έπιτρέποντες τήν άντικατάστασιν λέξεως καλώς έχοΰσης έν κειμέ- 
νω δι’ έτέρας μηδεμίαν σχέσιν προς τό νόημα έχοΰσης. Πάντως έγώ του
λάχιστον δέν ήκουσα τοιοΰτους νόμους έκ τοΰ στόματος τών έν Γαλλίφ 
μεγάλων διδασκάλων μου. Τό δέ κακόν είναι δτι ή ΰφιστσμένη έν τφ 
κειμένιρ τών έγγράφων λέξις «πετίτον» δέν σημειοΰται έν τφ λεξιλογίφ, 
αλλά μόνον ή προς άντικατάστασιν αυτής προτεινομένη παρά τών εκδο
τών «περιττόν».

’Αλλά τί πρώτον τί δ’ ΰστάτιον καταλέξω ; Διά τοϋτο κρίνω προτι- 
μότερον νά σταματήσω εδώ. Τό έ'ργον, τό επαναλαμβάνω καί πάλιν, 
έχει τάς άρετάς του, πολλάς άρετάς μάλιστα, έπρεπεν δμως νά εΐχε 
καταβληθή περισσοτέρα προσοχή διά νά φανή από πάσης πλευράς αντά
ξιον τών προσδοκιών τής Γαλλικής ’Ακαδημίας τών Επιγραφών, ήτις 
ήγεμονικώς, παρά τό κρίσιμον τών περιστάσεων, έπεχορήγησε τήν έκδοσίν 
του, αντάξιον δέ καί τής εμπιστοσύνης, ήν τρέφει ό έπιστημονικός κό
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σμος προς τό μέγα τοΰ Millet δνομα υπό τήν αΐγλην τοΰ οποίου οί έκδό- 
ται μας παρουσιάζουσι τήν εργασίαν των.

I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Prdlat D. Dr. Albert Erhardt, Oberlieferung und Bestand der ha- 
giographischen and homiletischen Literatur der griechischen Kir- 
che von den Anfangen bis zum Ende des l(i. Jahrhunderts. Er- 
ster Teil: Die Oberlieferung II Band, 2. u. 3. Lieferung. ”Εκ- 
δοαις ]. C. Hinrichs Verlag, Leipzig, 1938 \

Εις τα δυο τελευταία τεύχη τα οποία κατά τό π. έτος έδημοσίευσεν 
ο ως οίνο.) εκδοτικός οίκος περιέχεται έξακολούθησις τής σοφής επιστη
μονικής έρεύνης τοΰ σ. καί δη τό τέλος των ίταλοελληνικών πανηγυρικών, 
οί ειδικοί (ώς τούς ονομάζει) πανηγυρικοί (άναφερόμενοι I εις τάς Δε- 
σποτικάς καί Θεομητορικός εορτας καί II πανηγυρικοί επί μέρους συγ
γραφέων), τα όμιλιάρια (I τα τοΰ ενός τόμου, II τα των δυο τόμων A 
καί Β, III τά ίταλοελληνικά όμιλιάρια, καί IV τα ειδικά όμιλιάρια καί τό 
μηνολόγιον τοΰ Συμεώνος τοΰ Λογοθέτου τοΰ έπονομαζομένου Μεταφρά- 
στου (εις δέκα τόμους), έξ ων εν τώ β'. τεΰχει τοΰ 1938 περιέχονται τά 
μέχρι καί τοΰ τετάρτου τόμου (μέχρι τέλους Νοεμβρίου) περιεχόμενα.

Τά περί τοΰ Συμεώνος καί τοΰ έργου αΰτοΰ εξετάζονται μετ’ ακρι
βολόγου παρατηρητικότητος, επί τή βάσει των πηγών καί τών περί αΰτοΰ 
άσχοληθέντων.

Είναι περιττόν νά λεχθή δτι καί ή έν τοΐς τεΰχεσι τούτοις περιεχο- 
μένη έρευνα έχει τον αυτόν χαρακτήρα καί τον αυτόν ρυθμόν καί πα
ρουσιάζει τά αυτά στοιχεία τής έπιμεμελημένης καί λεπτολόγου προσο- 
χής ό)ς προς τήν αντιγραφήν καί συσχέτισιν τοΰ πλήθους τών προ 
οφθαλμών τοΰ σ. χειρογράφων.

Θαυμαστός εινε, ώς πάντοτε, ό τρόπος καθ' δν ό σ. προσπαθεί νά 
συμπλήρωσή τήν έκ τών κενών (τών έξ άποιλείας ή τών ελλιπών χειρο
γράφων) δημιουργουμένην διακεκομμένην εικόνα τοΰ συνόλου.

Ή πολύμοχθος καί λεπτομερειακή τοΰ σ. έρευνα συντελεί εις τον 
πλήρη διαφωτισμόν πολλών σκοτεινών σημείων περί τής σχέσεως τών δια-

1 Πρβλ. σχετικήν βιβλιοκρισίαν έν «Έπετηρίδι Εταιρείας Βυζαντινών Σπου
δών» έτος ΙΒ'. Άθήναι 1936 σελ. 520 κ. έ. και έτος ΙΓ . Αί) ή ναι 193ι σελ. 
481 κ. έ.
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