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•f Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εΰστρατιάδου, Βιβλιοκρισία.

στίχ. 101 μίαν θεότητα μέλποντας: γρ. μίαν θεότητα μέλποντα' σ. 162, 190
και τον τρισάγιου ύμνον με θ’ ών πρέσβευε: γρ. καί τον τρισάγιου άναμέλπεις
ύμνον μεθ’ ών πρέσβευε, σ. 167, 122 μαρτυρίου εγκαλλώπισμα σεπτόν: γρ.
μαρτύρων εγκαλλώπισμα σεπτόν, σ. 170,97 αίκίαις ΰπενέγκατο: γρ. αϊκίας
ύπενέγκατο σ. 173 καί άρχισεν ό άρχιερεύς καί έδιηγήσατο: γρ. καί άρχισεν
ό άρχιερεύς και έδιηγατον (ως έχει ό κώδ.) σ. 174 εγώ αληθώς σε λέγω,
δέσποτά μου, δεν σε ψέμματα: γρ. εγώ αληθώς σε λέγω, δέσποτά μου, και
δέν σε ιρεματώ (ό κώδ. ψέματο) = δέν σου λέγω ψέματα.
Αί παρατηρούμενοι άνωμαλίαι εις τά εύρεθέντα ύμνολογικά έργα τοΰ
Μερκούριού οφείλονται εις τά σφαλερά άπόγραφα δσοις ένέτυχεν ό φιλόπονος
εκδότης, δστις έφιλοτιμήθη νά πράξη παν δ,τι ήδύνατο καί δστις εν τφ συνόλω
επέτυχε τοΰ σκοπού πλουτίσας την αγιολογικήν φιλολογίαν διά σοβαρού έργου,
τό όποιον την συμπλήρωσιν έχει διά τοΰ ταυτοχρόνους Ιν Παρισίοις έκδοθέντος υπό τοΰ αύτοΰ συγγραφέως Essai sur le cycle de Saint Mercure.
Κατέχομεν οίίτω, παρά τά έκδοθέντα υπό τών σοφών τής Ευρώπης
ειδικά αγιολογικά έργα τοΰ Anrich (περί τοΰ αγίου Νικολάου), τοΰ Gelzer
(περί Ίωάννου τοΰ έλεήμονος), τοΰ Usener (περί Θεοδοσίου καί Κυρίλλου),
τοΰ Krumbacher-Ehrhard - Aufhauser (περί τοΰ άγ. Γεωργίου) τοΰ Delehaye καί ά'λλων, καί τό αξιόλογου πόνημα τοΰ κ. Binon περί τοΰ αγίου
Μερκούριού προωρισμένον νά καταλάβη την προσήκουσαν αύτφ θέσιν έν τή
αγιολογική φιλολογίμ.
f Ο ΠΡ. ΛΕΟΝΤΟΠΟΛΕΩΣ

ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΛΗΣ

Der Titel des sog. Suidaslexikons von Franz Dolger (Sitzungsber. der
Bayer. Akad. der Wissensch.- Philos, -hist. Abteilung-Jahrg. 1936,
Heft 6. Miinchen 1936J.

Μετά την διατριβήν τοΰ Ρ. Maas έν Byz. Zeitsclir. 32 (1932), τήν
έπιγεγραμμένην «Der Titel des Suidas», δι’ ής έδείχθη δτι ή άρχαιοτάτη
καί άρίστη παράδοσις περί τοΰ Λεξικού τούτου είνε ή Σούδα, καί δτι τό
ό'νομα Σουΐδας είνε λόγιον πλάσμα τοΰ Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, έδημοσιεύθη ή εργασία τοΰ Fr. Dolger, όπως πιστώση δτι ή λέξις σούδα προ
τής συγγραφής τοΰ είρημένου λεξικού έσήμαινεν «eine kunstliche, aus
Pfahlen, Holzstiicken, Rasenstucken und Reisern hergestellte, oft
weitlaufige und hochragende Verteidigungsanlage, die freilich mit
einem Graben in Verbindung zu stehen pflegte». ’Έπειτα δ’ ή λέξις
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έδήλου τάφρον ή χαράκωμα. Έν δέ τή έπιγραφή τού Λεξικού έλήφθη
ή πρώτη σημασία τής λέξεως σούδα κατά μεταφοράν.
Ό συγγραφεύς παρατίθεται έπιγραφάς διαφόρων έργων κατά μεταφοράν,
οίον Πέπλος, Σύμμεικτα συμποτικά, παντοδαπός ΰλη, Στέ
φανο ι, Σ ε ιρα ί, Κήπος, Κεστοί, Στρωματεΐς, Πανάριον, Πηγή
γνώσεως, Πανοπλία, 'Ιερά οπλοθήκη, Θησαυρός ορθοδοξίας,
Μέλισσα, 'Ροδωνιά, Ίωνιά, Νέος παράδεισος, και τάς Λατινικός
Saturae, Musae, Hyle, Cicuta, Silvae, Noctes Atticae,
Xenia, Apophoreta, Cesti, Stromateus, και τάς Λατινικός τού
μέσου αίώνος Candelabrum, Cedrus, Horreum formicae, Apiarius, Pharetra fidei, Paradisus, Hortulus. Κατά ταύτα ή έν μετα
φορική έννοια έπιγραφή τού Λεξικού Σούδα δηλοΐ έκτενή, έπίπονον, αλλά
καλώς έσχεδιασμένην, διατεταγμένην και χρήσιμον οικοδομήν, εις ήν
ή ύλη πάντοθεν συνελέγη. Άντιπαραβάλλει δέ ό συγγραφεύς την λέξιν
Σούδα προς την έπιγραφήν «Λειμών λέξεων ποικίλων» τής τού
Παμφίλου συναγωγής 'Αττικών γλωσσών, δστις Λειμών μνημονεύεται μετά
τών ά'λλων πηγών έν τω φύλλφ τού Λεξικού, έν' φ εΐνε ή έπιγραφή + ή
Σούδα + (πρβ. τον προσηρτημένον πίνακα φωτοτυπικού αντιτύπου τού φύλ
λου τής έπιγραφής τού Cod. Paris, gr. 2625). Οι δέ «τό βιβλίον Σούδα
συνταξάμενοι σοφοί ά'νδρες» (πρβ. τήν ρήσιν τήν έν πάσι τοΐς άρχαίοις χειρογράφοις, πλήν τού Λ, προταττομένην τού καταλόγου τών πηγών : «τό μέν
παρόν βιβλίον Σούδα, οί δέ τούτο συνταξάμενοι άνδρες σοφοί») ήθελον νά
δηλώσωσιν, δτι τό Λεξικόν δέν εϊνε «Λειμών», έν φ ά'νθη καί χλόη φύονται
ποικίλως καί άτάκτως, άλλ’ δτι έν έκείνω ή ύλη κατά σύστημα, κατά σχέδιον
καί μετ’ έπιπόνου έπιμελείας συνετέθη εις έντεχνον οικοδομήν.
Διά τής λέξεως οικοδομή άπέδωκα τάς λέξεις Bau και Baukonstruktion τού συγγραφέως, δπως βεβαιώσω δι’ αρχαίας Ελληνικής λέξεως τήν
μεταφορικήν έννοιαν τής λέξεως Σούδα, ως έκδέχεται αυτήν ό Fr. Dolger.
Σπουδαΐον κατ’ έμέ εινε τό χωρίον τού Παύλου Έφ. Β', 20 κεξ. «έποικοδομηθέντες έπί τφ θεμελίφ τών αποστόλων καί προφητών, δντος ακρο
γωνιαίου αυτού’Ιησού Χριστού, έν φ πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αύξει εις ναόν άγιον έν Κυρίφ». Πρβ. Άριστοφ. Ε’ιρ. 749750 «έποίησε τέχνην μεγάλην ήμΐν κάπύργωσ’ οίκοδομήσας | έ'πεσιν
μεγάλοις καί διανοίαις καίσκώμμασιν ούκ άγοραίοις». Πρβ.
προσέτι καί τάς μεταφορικάς σημασίας τών λέξεων κατασκευή, κρηπίς,
κανών. Προς δέ τήν στρατιωτικήν σημασίαν τής λέξεως σούδα παραβλητέαι είνε αί μεταφορικοί σημασίαι τών έπιγραφών τού συγγράμματος Ευθυ
μίου τού Ζιγαβηνοΰ Πανοπλία καί ’Ανδρονίκου τού Καματηρού 'Ιερά
οπλοθήκη, ας έμνημόνευσε καί ό Dolger. Εις ταύτας δύναται, ως νομίζω, νά
προστεθή ή έπιγραφή τού συγγράμματος τού Άρριανού Έπικτήτου Έγχει-
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ρίδιον, περί συ λέγει ό Σιμπλίκιος «Έγχειρίδιον δέ αυτό έπιγέγραπται...
καί γάρ τό στρατιωτικόν έγχειρίδιον ξίφος εστί πρόχειρον αεί τοΐς χρωμένοις
όφεΐλον είναι» (ΐδ. Κοραή Επίκτητου Έγχειρίδ. κτλ. σ. 112). Πρβ. Πλατ.
Θεαιτ. 180 Α «άλλ’ αν τινα έρη, ώσπερ έκ φαρέτρας ρηματίσκια
αινιγματώδη άνασπώντες άποτοξεύουσι, κτλ.».
’Έχω δέ να καταλέξω καί άλλας καθόλου κατά μεταφοράν έπιγραφάς
έργων ποιητικών καί πεζών, ΐνα συμπληρώσω έν μέρει τάς υπό τοΰ συγγραφέως μνημονευθείσας. Περί τής λέξεως ιστός λέγει ό Ευστάθιος σ. 407,7
«ίστέον δέ δτι τό καθ’ "Ομηρον ύφαίνεσθαι λόγους ήρέθισέ τινας τών υστέ
ρων συντιθέναι στίχους ώς έν τΰπφ ύφάνσεως, οΰς καί ιστούς ώνόμαζον,
ών έκαστος έν ίσότητι γραμμάτων ήπλωμένος κατά πλάτος μεν ά'λλως άνεγινώσκετο, έτέρως δέ κατά βάθος έν άνομοιότητι εννοιών καί ήν έν τοΐς τοιοΰτοις
έπεσι τό μέν τι ώσανεί στήμων, τό δέ ως οίον κρόκη». Ό αυτός Ευστάθιος
λέγει περί τής λέξεως κέντρων σ. 1308 «τοΰ κέντρου παρώνυμον οί κέντρω
νες οΐ τε ραπτόμενοι καί οί γραφόμενοι· καί ραπτός μέν, φπερ παρακεντοϋνται διάφοροι χρόαι υφασμάτων, γραπτός δέ, φ παρατίθενται τοιοΰτου
παρακεντήματος δίκην μέρη ποιημάτων καί στίχων άλλοθεν άλλα, όποια καί
τά εντεύθεν κληθέντα Όμηρόκεντρα, τουτέστιν οί 'Ομηρικοί κέντρωνες». ’Ίδ.
καί σ. 1099, 51. Άγκυρωτός έπιγράφεται λόγος τοΰ Έπιφανίου «Aneorata
oratio, Quae fidei Christianse ancorse vicem prcebet, ad earn adversus
eius hostium impetum firniandam et fulciendani» (Θησ. Στεφ.). Ανθο
λογία επιγραμμάτων, Άνθολόγιον (Σούδα έν λ. ’Ιωάννης, Διογενιανός,
Ώρίων, Ώρος) καί βιβλίον εκκλησιαστικόν «Άνθολόγιον τοΰ δλου ενιαυτού
κτλ.» (ΐδ. Θησ. Στεφ.). Απάνθισμα φυσικών τε καί φιλοσόφων δογμάτων
τού σοφωτάτου Συμεών» (ΐδ. Θησ. Στεφ. έν λ. Πρβ. καί τό ρήμα άπανθίζω
—άπανθίζομαι). Διάκοσμος έκλήθη υπό τών γραμματικών ό Νεών
κατάλογος τής Ίλιάδος («Δημήτριος ό τον Τρωικόν διάκοσμον έξηγησάμενος
γραμματικός» Στράβ. ΙΓ', σ. 609). Δέλτοι έπεγράφετο ποίημα Αντιμάχου
τού Κολοφωνίου. Ήδυπάθεια είνε ή επιγραφή τού ποιήματος Άρχεστράτου τού Γελώου. Θάλεια έλέγετο τό έργον τοΰ Άρείου καί Άντιθάλεια
τό τής Εκκλησίας. Λειμωνάριου (καί Λειμών καί Νέον Παραδεί
σιου) είνε έργον Ίωάννου τοΰ Μόσχου. Λέσχαι έκαλεΐτο σύγγραμμα
Ήρακλείδου τοΰ Ποντικού. Μούσα παιδική τοΰ Στράτωνος είνε συλλογή
επιγραμμάτων τούτου καί άλλων ποιητών τοΰ ΙΒ' βιβλίου τής Παλατίνης
’Ανθολογίας. Πίναξ έπιγράφεται τό σύγγραμμα τού Κέβητος. Ό δέ Καλλί
μαχος συνέγραψε Πίνακας τών έν πάση παιδεία διαλαμψάντων κλπ. Στρώ
ματα ήτο σύγγραμμα τοΰ Ώριγένους έπιγεγραμμένον κατά τούς Στρωματεΐς
Κλήμεντος τού Άλεξανδρέως. Φιλόγελως καλείται ή συλλογή αστείων τών
γραμματικών Ίεροκλέους καί Φιλαγρίου κατά τήν τοΰ μιμολόγου Φιλιστίωνος. Φ ιλοκαλ ία επιγράφεται εκλογή τών συγγραμμάτων τοΰ Ώριγένους γενο-
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μένη υπό Βασιλείου τοΰ Μεγάλου και Γρηγορίου του Ναζιανζηνοΰ. Χρεΐαι
ήτο επιγραφή κωμωδίας τοΰ Μάχωνος. Ψαμμίτης ονομάζεται σύγγραμμα
τοΰ Άρχιμήδους. 'Ωραι έλέγετο τό σύγγραμμα τοΰ σοφιστοΰ Προδίκου τοΰ
Κείου, δπερ ό Ξενοφών μνημονεύει ως σύγγραμμα περί Ήρακλέους.
Άλλαι δε έπιγραφαί συγγραμμάτων εινε ’Άτακτα, Βιβλιοθήκη
(πρβ. Μυ ρ ιό β ι β λ ος), Γεροντικόν, Δειπνοσοφισταί, Έξαπλά,
Εκλογή, Επιτομή, Θαυμάσια, Κεφαλαίων καταγραφή, 'Ομοιώ
ματα, Παιδαγωγός, ΓΙάμμετρον, Παράλληλα, Πατερικόν, Ποι
κίλη ιστορία, Προπαρασκευή, Συναγωγή, Τεχνοπαίγνιον, Τομά
ρια, Χιλιάδες, Χρηστομάθεια κλπ.
Βέβαιον εΐνε, δτι τό πολύτιμον Λεξικόν, τό φερόμενον ως σύγγραμμα
τοΰ Σουΐδου, καλείται Σοΰδα, άλλα παράδοξον είνε δτι ό πολυμαθής
Ευστάθιος μνημονεύει δ'νομα συγγραφέως αύτοΰ τον Σουΐδαν.
Ε. Α. ΠΕΖΟΙΙΟΥΛΟΣ

Histoire du Moyen Age.

Tome III. Le monde oriental de 395 a 1081

par Charles Diehl et Georges Margais. 'Εν Παριοίοις, 1936. Σελ.
XXIII + 628, 8ov μέγα.

Κατά τα τελευταία δέκα έτη έγένοντο σοβαροί προσπάθειαι συγγραφής
γενικών καί συνθετικών εργασιών περί τής ιστορίας τοΰ Βυζαντίου επί τή
βάσει τών νεωτέρων πορισμάτων τής επιστήμης καί τών έκδοθεισών άγνω
στων πηγών. Μετά τήν άγγλικήν διασκευήν τής άρχικώς ραωσιστί γραφείσης
'Ιστορίας τοΰ Βυζαντινοΰ Κράτους τοΰ Vasiliev, (1928- 1929), ή οποία,
συμπληρωθεΐσα, μετεφράσθη καί εις τήν γαλλικήν (1932), εξεδόθη ή Geschichte des spatromischen Reiches (1928) τοΰ Έρνέστου Stein, δστις
ιδιαιτέραν άποδίδει σημασίαν είς τήν μελέτην τών πολιτικών καί διοικητικών
θεσμών, καί ή τρίτομος Histoire de la vie byzantine τοΰ Νικ. Jorga (1933).
Εις τά γενικά ταΰτα έργα προστίθεται ήδη τό πρώτον μέρος τής ιστο
ρίας τής Ανατολής άπό τοΰ έτους 395 μέχρι τοΰ 1081 υπό τοΰ Καρόλου
Diehl καί τοΰ Γεωργίου Mar9ais. Άποτελοΰσα τον Γ' τόμον τής ιστο
ρίας τών Μέσων Αιώνων, τής εκδιδομένης εν τή μεγάλη Γενική 'Ιστορίμ τοΰ
Γουσταύου Glotz, καί άκολουθοΰσα τήν καθιερωθεΐσαν εις τούς προγενεστέ
ρους τόμους διάταξιν τής ύλης, ή συγγραφή αύτη δεν περιορίζεται είς τήν
μελέτην τής ιστορίας τοΰ βυζαντιακοΰ κόσμου, άλλ’ εξετάζει παραλλήλως καί
τήν διαμόρφωσιν τής Μουσουλμανικής ’Ανατολής. Ένφ δέ ή ιστορία τοΰ
Βυζαντίου τελευτή είς τό έτος 1081, είς τό έτος δηλαδή, κατά τό όποιον αί
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