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και δον αιώνα) δεν υπήρχε μεγάλης εκτάσεως είκονογράφησις των εκκλησιών,
δύνανται δέ οί δυο οΰτοι κλάδοι νά εξηγηθούν ώς άντιπροσωπεύοντες τάς
δυο κατ’ εξοχήν φυλάς: την ελληνικήν και τήν συριακήν.
Διά τήν ύπαρξιν τού ελληνικού - ιστορικού κλάδου, προς διδακτικούς
σκοπούς, έχομεν κατά τον 4ον και δον αιώνα τάς μαρτυρίας τών Πατέρων
καί κατόπιν τάς εκτενείς μικρογραφίας τών χειρογράφων, τάς έκτυλισσομένας
παραπλεύρως τού κειμένου τών Ευαγγελίων, καί τά μωσαϊκά τών αγίων
’Αποστόλων Κωνσταντινουπόλεως.
Κατά ταύτα δεν είναι υπερβολή νά εϊπωμεν, ότι ό Grabar έσχεδίασε
μίαν νέαν ιστορίαν τής χριστιανικής αρχιτεκτονικής καί ζωγραφικής μέ κέντρον τό Μαρτύριον.
Άν καί ή θέσις αυτή δεν δύναται νά γίνη άνέπιφυλάκτως δεκτή, είναι
όμως άναντίρρητον, δτι διά τού έργου τούτου ό Grabar διεφώτισεν άπλέτως
καί μετά διεισδυτικής άκριβολογίας τά περί τό χριστιανικόν Μαρτύριον
ζητήματα καί δτι από τά ελάχιστα ψιχία τών σο„)ζομένων μνημείων, τή βοή
θεια πηγών, περιγραφών καί μεταγενεστέρων μνημείων, κατώρθωσε νά άνασυγκροτήση τήν ιστορίαν καί νά διατρανώση τήν σημασίαν τών έξαφανισθέντων αυτών δημιουργημάτων τής λατρείας καί εύλαβείας τής χριστιανικής
ψυχής.
Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

F r a ηζ D ο I g e r, Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges.
115 Urkunden and 50 Urkundensiegel aus 10 Jahrhunderten. Im
Auftrdge und mit Unterstiitzung d. Bayer. Ah. d. Wiss. herausgeg. von... I: Textband a. 363, It: Tafelband (128 Tafeln). A ul
lage, : 1000 Exernplare (ψηϋμημένα). Munchner Verlag (bisher F.
Bruckmann) 1948 αχ. 8a μέγα.

‘Ο διακεκριμένος εν Μονάχω Καθηγητής τής Βυζαντιακής καί νεωτέρας Ελληνικής λογοτεχνίας Franz Dolger, δστις από ενός τετάρτου
αιώνος άσχολεϊται περί τήν μελέτην καί έκδοσιν τών Διπλωματικών εγγρά
φων τού Βυζαντίου, έπισκεφθεΐς τό 'Άγιον ’Όρος καί επιτοπίως μελετήσας
και φωτογραφήσας τά επίσημα βυζαντιακά έγγραφα, παρέχει νύν ταύτα διά
τού έργου του τούτου εις τήν δημοσιότητα, προάγουν οΰτω τά μέγιστα τήν
Διπλωματικήν 'Ιστορίαν τού Βυζαντίου. ’Απορεί τις τί πρώτον νά θαυμάση
εν τή προτύπω ταύτη έκδόσει" τήν έξαίρετον μέθοδον, τήν κριτικήν δύναμιν, τήν φιλολογικήν ακρίβειαν, τήν βιβλιογραφικήν ενημερότητα ή τήν βα-
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χθειαν τών πηγών γνώσιν και δή και μάλιστα την άναγομένην είς την πολι
τικήν καθόλου 'Ιστορίαν, την 'Ιστορίαν τού Δικαίου καί τής Διοικήσεως,
την 'Ιστορίαν τής Εθνικής τοΰ Βυζαντίου Οικονομίας καί την Κοινωνικήν
'Ιστορίαν του, τήν Εκκλησιαστικήν 'Ιστορίαν καί τήν 'Ιστορίαν τών Ανα
γραφών, τήν Γλισσσολογίαν καί τήν Παλαιογραφίαν καί τέλος τήν Προσω
πογραφίαν ; Χάριν τών Ελλήνων αναγνωστών θά δώσω κατωτέρω λεπτομερεστέραν άνάλυσιν τοΰ πολυτίμου τούτου έργου.
Τοΰ πρώτου τόμου προηγείται Εισαγωγή άφιερωτική εις τον σοφόν
φιλόλογον επιστήμονα, ’Ακαδημαϊκόν καί Καθηγητήν, μεγάλον δέ φιλέλληνα
Rehm, δστις πρό τίνος μόλις έξεμέτρησε το ζήν. ’Ακολουθεί αναλυτική
Εισαγωγή τοΰ εκδότου καί συγγραφέως, ειτα δέ ό Πίναξ τών περιεχομένων
καί ή έν τφ έργη) άπαντώσα βιβλιογραφία. Τά είδη τών διαφόρων έπισήμοτν εγγράφων διαιρούνται είς 10 κατηγορίας, έκάστης τών οποίων προη
γείται επιστημονική επεξηγηματική Εισαγωγή, ώς ακολούθως: Α. Ατιτοκρατορικά επίσημα έγγραφα. Γνήσια. I. Χρυσόβουλλοι λόγοι. II. Χρυσόβουλλα
σιγίλλια. III. Προστάγματα. Β. Επίσημα έγγραφα Δεσποτών. C. Επίσημα
έγγραφα Σεβαστοκρατόροίν. D.’Αντίγραφα αΰτοκρατορικών επισήμων εγγρά
φων. Ε. Νόθα καί απομιμήσεις. F· ’Επίσημα έγγραφα άνωτέρων κρατικών
υπαλλήλων: a) Έγγραφα άναφερόμενα είς τήν διοίκησιν καί εις δικαστικός
υποθέσεις, b) Έφορειακά έγγραφα (Schatzungsurkunden). c) Πρακτικά.
G. 'Ιερατικά έγγραφα : a) ’Επίσημα έγγραφα πατριαρχών. I. Μεθ’ υπογρα
φής τού πατριάρχου. II. Μεθ’ ημερομηνίας (άνευ υπογραφής τοΰ πατριάρχου). III. Επίσημα συνοδικά έγγραφα, b) Επισκοπικά επίσημα έγγραφα,
c) Επίσημα έγγραφα τοΰ Πρώτου (τοΰ 'Αγ. ’Όρους). Η. ’Ιδιωτικά έγ
γραφα. I. Βοΰλλαι (Urkundensiegel): a) Χρυσαΐ βοΰλλαι (αύτοκρατόρων).
b) Μολύβδιναι βοΰλλαι. I. 'Υπαλληλικοί μολΰβδιναι βοΰλλαι. II. Μολύβδιναι βοΰλλαι πατριαρχών καί τοΰ Πρώτου (τοΰ 'Αγ. ’Όρους), c) Βοΰλλαι
αλλοεθνών ηγεμόνων. Κ. Ελληνιστί γεγραμμένα επίσημα έγγραφα Σέρβων
ηγεμόνων. L. Πίνακες προσώπων, μερών, πραγμάτων καί λέξεων.
Έν όλφ έκδίδονται 115 επίσημα έγγραφα, τά πλεΐστα τών οποίων διά
πρώτην φοράν. “Εκαστον τών εκδιδομένων εγγράφων συνοδεύεται υπό διε
ξοδικού 'Υπομνήματος παλαιογραφικοΰ, διπλωματικού, γλωσσικού καί πρα
γματικού, ώς καί υπό διεξοδικής έκθέσεως τοΰ περιεχομένου αυτού, χρησιμωτάτης διά τήν ερμηνείαν καί κατανόησιν τών ίδιθ)μάτων τής βυζαντιακής
γλώσσης, ήτις τοσοΰτον ξενίζει τον αδαή περί τάς ιδιομορφίας τής βυζαντίδος λέξεως. Τά χρονικά όρια τών 10 αιώνων, είς τούς οποίους εκτείνονται
τά έκδιδόμενα έγγραφα, δίδουσι συστηματικήν εικόνα τής έξελίξεως τής
Διπλωματικής 'Ιστορίας, -ιδία δέ τής γνώσεως τό πρώτον νΰν τής έξελίξεως
τών επισήμων εγγράφων τών Δεσποτών, τών αντιγράφων, τών νόθων καί
κατ’ άπομίμησιν, τών υπαλληλικών καί 'Ιερατικών εγγράφουν, ώς καί τών
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χρυσοβούλλων. Διά παν επί μέρους άναφυόμενον πρόβλημα χρησιμοποιείται
πάσα βοηθητική βιβλιογραφία, δπως στηριχθή επί αδιάσειστων βάσεων αϋτη
η εκείνη ή λΰσις τοϋ προβλήματος.
Τά δημιοσιευόμενα επίσημα έγγραφα, εκτός τής ανυπολογίστου σπουδαιότητός τοον διά πάντα κλάδον τής καθόλου 'Ιστορίας τοϋ Βυζαντίου
(Δίκαιον, Διοίκησιν, Εθνικήν Οικονομίαν, Λαογραφίαν, Νομισματικήν, Κοι
νωνικήν ζωήν, ’Αγροτικήν, ’Εκκλησιαστικήν, Επισκοπικήν κλπ.), κατ’ εξο
χήν προάγουν τήν πτωχήν εις πηγάς μεταγενεστέραν πολιτικήν 'Ιστορίαν τοϋ
Βυζαντιακοϋ Κράτους καί τής Διοικήσεως αϋτοϋ. Ουχί δλιγώτερον αξιόλογος
είναι καί ή συμβολή των επισήμων τούτων εγγράφων διά τήν γνώσιν καί
διαλεύκανσιν πλείστων σημείων τής ’Αθωνικής 'Ιστορίας, μάλιστα δέ εν συγκρίσει προς τήν 'Ιστορίαν των διαφόρων επί τοϋ ’Άθω βιουσών εθνικοτήτων.
’Άφθονοννέον υλικόν επίσης προσκτάται καί ή Προσωπογραφία ή βυζαντιακή,
ήτις είναι τόσον απαραίτητος, ως επικουρική’Επιστήμη τής καθόλου 'Ιστορίας.
Καί διά τήν γνώσιν των σχέσεων καί επαφών, έτι δέ καί μεταναστεύσεων
τών λαών τής Νοτίου Βαλκανικής, ούχί μικροτέρας σπουδαιότητος είναι τά
δημοσιευόμενα Πρακτικά. Άλλ’ ή σπουδαιότης τών έκδιδομένων επισήμων
εγγράφων έτι μεγαλυτέρα είναι καί δή καί ανυπολογίστου αξίας διά τήν
Γλωσσολογίαν καί τήν Παλαιογραφίαν. Διά τήν 'Ιστορίαν τής έξελίξεως τής
Ελληνικής γραφής δ σ. εν τή Εισαγωγή του δρθώς έφιστά τήν προσοχήν
τοϋ είδικοΰ επί τών ύπ’ άριθ. 1/2, 3 καί 35 εγγράφων' δμοίως 107 (942),
108 (984), 56 (995) καί 103 (1015) διά τήν από τοϋ 10 μέχρι τού 11 αί.
περίοδον. Διά δέ τήν μεταγενεστέραν καί δή καί τήν από τοϋ 16 -19 αϊ. περίο
δον αξιόλογα είναι τά ύπ’ άριθ. 86-92 καί 98-99 επίσημα έγγραφα. Σημα
σίαν ιδιαιτέραν έχει καί τό ύπ’ άριθ. 33 επίσημον έγγραφον διά τήν
'Ιστορίαν τής Έλλ. γραφής, διά δέ τήν εξέλιξιν τής υπαλληλικής μικρογραμμάτου γραφής σημαντικά είναι τά ύπ’ άριθ. 36, 57 καί 58 έγγραφα. ΔΓ επί
μέρους παλαιογραφικάς ιδιομορφίας παραπέμπει ό συγγραφευς εις τά ύπ’
άριθ. 59/60 καί 61 έγγραφα' δι’ άσυνήθεις βραχυγραφίας εις τά ύπ’ άριθ.
65 (1098) καί 103 (1015) καί τέλος διά τάς ύπογραφάς εις τά ύπ’ άριθ. 103
(1015) καί 109 (1008). Διά τήν 'Ιστορίαν τής 'Ελληνικής γλώσσης μεγάλης
σπουδαιότητος είναι τό ύπ’ άριθ. 107 τοϋ έτους 942 επίσημον έγγραφον,
έτι δέ τά 102, 14 (1421), 13, 1 (1403), 107, 37 :20, 2:63, 3:9, 9: 35,
62:70/71, 11 (1320): 52, 31 (1420): 110,5 (1286): 112, 43 (1326).
Περιττόν νά έξάρωμεν τήν σπουδαιότητα τών έκδιδομένων εγγράφων διά τήν
καθόλου Λαογραφίαν καί τήν γνώσιν τών ηθών καί εθίμων τής βυζαντιακής
καί μεταβυζαντιακής εποχής μέχρι καί τής νεωτέρας. ’Αξία σημειώσεως είναι
καί ή έν τή ύπ’ άριθ. 121, 1 μετρική επιγραφή άπαντώσα ιδιομορφία. ’Από
θεολογικής άπόψεως περισσότερον ενδιαφέρον, ώς είκός, έχουσι τά επίσημα
'Ιερατικά έγγραφα. 'Όθεν διά τον έπιθυμοϋντα ν’ άσχοληθή είδικώτερον
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περί τό είδος τοΰτο τών εγγράφων, παραπέμπομεν εις την πρώτην επιστημο
νικήν έκθεσιν, ήν εν τή Εισαγωγή έκάστης κατηγορίας 'Ιερατικών εγγράφων
εποιήσατο δ εκδότης και δη καί a) δια τά επίσημα πατριαρχικά έγγραφα έν
σ. 212/18’ b) διά τά επίσημα επισκοπικά έγγραφα εν σ. 263’ c) διά τά
έγγραφα τοϋ Πρώτου (τοϋ 'Αγ. ’Όρους) εν σ. 271/2. 'Ίνα δ’ έχη τις πρό
χειρον τον πίνακα τών έκδιδομένων έν τφ έργω τούτω επισήμων 'Ιερατικών
εγγράφων, παρέχομεν έν μεταφράσει τον τίτλον έκάστου τούτων: a) Επί
σημα πατριαρχικά έγγραφα: I. Μεθ’ υπογραφής τοΰ Πατριάρχου: 80/1)
Λΰσις τοϋ Πατριάρχου Χαρίτωνος (1177/8) τοϋ έτους 1177/8 διά μοναχόν
τινα τοΰ ’Άθω’ 82) Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ Πατριάρχου Καλλίστου Α'
(1350/4 και 1355/63) τοΰ έτους 1350 (;) διά την Μονήν τοΰ Άλυπίου’ 83)
Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ Πατρ. Φιλοθέου (1354/5 καί 1364/76) τοΰ Φ/ρίου
1367 διά τήν Μονήν τής Λαύρας’ 84) Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ Πατρ.
’Αντωνίου Λ' (1389/90 καί 1391/7) τοΰ ’Ιουνίου 1393 διά τήν Μονήν
Κουτλουμουσίου’ 85) Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ Πατρ. ’Ιωσήφ Β' (1416-1439)
τοϋ Μαΐου 1428 διά τήν Μονήν Κουτλουμουσίου’ 86) Σιγιλλιώδες γράμμα
τοΰ Πατρ. Ίερεμίου Α' (1520/2. 1523/37. 1537/45) τοΰ Αύγουστου 1530
διά τήν Μονήν Ίβήρων’ 87) Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ Πατρ. Μητροφάνους
(1565/72. 1579/80) τοΰ ’Απριλίου 1565 διά τήν Μονήν Λαύρας’ 88) Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ Πατρ. Κυρίλλου Α' Λουκάρεως (1612. 1621/3. 1623/30.
1630/4. 1634/5. 1637/8) τοΰ Μαΐου 1622 διά τήν Μονήν Ίβήρων’ 89)
Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ Πατρ. Κυρίλλου Β' τοΰ έκ Βερροίας (1634. 1635/6.
1638/9) τοΰ ’Ιουνίου 1635 διά τήν Μονήν Ίβήρων’ 90) Σιγιλλιώδες γράμμα
τοΰ Πατριάρχου Παρθενίου Δ' (1657/62. 1665/7. 1671. 1675/6) τοΰ Μαΐου
1675 διά τήν Μονήν Ίβήρων’ 91) Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ Πατρ. Ίωαννικίου Γ' (1761/3) τοΰ Αύγουστου 1761 διά τήν Μονήν Ίβήρων’ 92) Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ Πατρ. Νεοφύτου Ζ' (1789/94 καί 1798-1801) τοΰ
Φεβρουάριου 1791 διά τήν Μονήν Ίβήρων. II. Μεθ’ ημερομηνίας (άνευ
υπογραφής τοΰ Πατριάρχου): 93) Επιστολή τοΰ Πατρ. Ίΐσαΐου (1323/34)
τοΰ Δεκεμβρίου 1325 διά τήν Μονήν Ίβήρων’ 94) Επιστολή τοΰ Πατρ.
Ήσαΐου (1323/34) τοΰ Σεπτεμβρίου 1330 διά τον μοναχόν Ιγνάτιον’ 95)
’Επιστολή τοΰ Πατρ. ’Αντωνίου Α' (1389/90 καί 1391/7) τοΰ Ιουνίου 1395
διά τήν Μονήν Κουτλουμουσίου’ 96) Έπιστ. τοΰ Ιδιου Πατρ. τοΰ ’Απριλίου
1396 διά τήν Μονήν Παντοκράτορος’ 97) Έπιστ. τοΰ Πατρ. Ματθαίου Α'
(1397-1410) τοΰ ’Οκτωβρίου 1403 διά τήν Μονήν Παύλου’ 98) Έπιστ.
τοΰ Πατρ. Διονυσίου Β' (1537 καί 1545/54) τοΰ Μαΐου 1548 διά τήν
Μονήν Ιβήρων’ 99) Έπιστ. τοϋ Πατρ. Καλλινίκου Ε' 1801/6 καί 1808/9)
τοΰ Ιανουάριου 1804 διά τήν Μονήν Ίβήροίν. III. Επίσημα συνοδικά
έγγραφα: 100) Συνοδική άπόφασις τοΰ Πατρ. Ίωάννου ΙΒ' (1294/1303)
τής 5 ’Οκτωβρίου 1295 διά τήν Μονήν Ίβήρων’ 101) Έπιστ. τοΰ Πατρ.
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Ήσαΐου (1323/34) τοϋ ’Οκτωβρίου 1330 διά την Μονήν Λαύρας, b) ’Επι
σκοπικά επίσημα έγγραφα : 102) ’Επισκοπική δικαστική άπόφασις τοΰ Μελε
τίου Καμπανείας τοΰ ’Απριλίου 1421 διά τήν Μονήν Ίβήρων. c) Επίσημα
έγγραφα τοΰ Πρώτου (τοΰ 'Αγ. ’Όρους) : 103) Δωρεά κτήματος διά τοΰ
Πρώτου Νικηφόρου τοΰ ’Απριλίου 1015 εις τον Ίβηρίτην μοναχόν Ευθύ
μιον' 104) Δικαστική άπόφασις τοΰ Πρώτου Παύλου τοΰ ’Οκτωβρίου 1080
διά τήν Μονήν Ίβήρων 105) Δωρεά κτήματος διά τοΰ Πρώτου Λουκά τοΰ
’Απριλίου 1306 ε’ις τήν Μονήν Βατοπεδίου' 106) Παροχή Κελλιδρίου διά
τοϋ Πρώτου ’Ισαάκ τοΰ Φ/ρίου 1324 εις τήν Μονήν Καρακάλλου.—’Οφείλω
τέλος νά σημειώσω δτι τον Θεολόγον επιστήμονα ενδιαφέρουν ού μόνον τά
ανωτέρω Ιερατικά έγγραφα, αλλά και τά λοιπά πάντα, επειδή και ταΰτα αμέ
σως ή εμμέσως ανάγονται και ε’ις θέματα φύσεως έκκλησιαστικο-ιστορικής.
Λίαν ένδιαφέρουσαι είναι και αι εν σ. 333 έκδιδόμεναι Βοΰλλαι Πατριάρχων
τοΰ 14-18 αι., ως καί τοΰ Πρώτου τοΰ 'Αγίου ’Όρους.
Γενικώτερον θά ειχον νά παρατηρήσω τά εξής: Ό σοφός καθηγητής,
δστις εΐπερ τις και άλλος διηρεύνησε τήν Διπλωματικήν καθόλου Ιστορίαν
τοΰ Βυζαντίου και ανύψωσε ταύτην εις αληθή ’Επιστήμην, επιτυχών ούτα>
ν’ άναδειχθή πατήρ τοϋ Λρτιονατάτου τούτον κλάδου της Βυζαντιακής 'Ιστόρίας, νομίζω δτι εις έργον, οίον τό μετά χεΐρας, οπερ ασφαλώς επί αιώνας
θ’ άποβή ανεξάντλητος πηγή και βοήθημα κύριον διά τούς μελετητάς τής
βυζαντιακής Διπλωματικής, απαραίτητον ήτο νά έκθεση — έστω και συνοπτι.
κώς —τήν Ιστορίαν τοΰ κλάδου τούτου και ν’ άναφέρη τούς πρωτοπόρους
ερευνητάς τών ’Αθωνικών ’Αρχείων, ως κα'ι τήν μέθοδον, μεθ’ ής οι προ
αυτού είργάσθησαν, ϊνα οϋτω και ή άρτιότης και τελειότης τοΰ συστήματος
του έμφαντικωτέρα κα'ι έναργεστέρα καταστή. Θά παρήλαυνεν ούτω πρόχει
ρος προ τών όμμάτων τοΰ νέου τυχόν ερευνητοΰ όλη σειρά φιλότιμων μελε
τητών τοΰ ’Αθωνικού ’Αρχείου καί θά εγνώριζεν άμα ό μέλλων ερευνητής
εξ ύπαρχής τά στάδια, άτινα διήλθε διά μέσου ποικιλωτάτων αντιξοοτήτων
ή έν λόγιρ έρευνα, διά νά καταλήξη εις τήν σημερινήν συστηματικωτάτην καί
άκριβεστάτην επιστημονικήν μέθοδον, ήν ό Καθηγητής Franz Dolger είσήγαγε καί έφήρμοσε. Οϋτω δε θά είχέ τις πρόχειρον τήν δλην σχετικήν βιβλιο
γραφίαν τής Βυζαντιακής Διπλωματικής, είς ήν κυρίως ανήκουν τά έργα τών
επομένων έπιστημόνιον, παλαιών τε καί συγχρόνων: Braconnier, Βάρσκη,
Πορφυρίου Ούσπένσκη, J. Muller, V. Eanglois, Σεβαστιάνωφ, Άβράμοβιτς, Phil. Meyer, Φλωρένσκη, Mordtmann, Βασιλιέφσκη, Zach. von
Lingenthal, H. Gelzer, W. Regel, L. Petit, E- Kurtz, B. Korablev,
Σωφρονίου Καλλιγά, ’Αλεξάνδρου Λαυριώτου, Μ. Γεδεόίν, Γερασίμου
Σμυρνάκη, Μιχαήλ Γούδα, Εύλογίου 'Αγιοπαυλίτου, Άρκαδίου καί ’Αλε
ξάνδρου Βατοπεδινών, ’Ιωακείμ Ίβηρίτου, Σπυρ. Λαυριώτου, Γαβριήλ
Σταυρονικητιανοΰ, Σωφρ. Εύστρατιάδου, Χριστ. Κτένα, Βαρλαάμ ΓρηγοInstitutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ριάτου, Ευδόκιμου Ξηροποταμινοΰ, Κουρίλα Λαυριώτου, έτι δέ Kirsopp
Lake, Gabriel Millet, Germain Rouillard, Paul Collomp και υπέρ πάντας
τοϋ Ιδιου σ. τοΰ μετά χεΐρας έργου F. Dolger και εΐ τίνος ετέρου.
Έν τοΐς έπί μέρους θά εϊχομεν προχείρως νά παρατηρήσωμεν τα έξης:
Περίεργον έφάνη εις ή μας δτι την εν 64,15 μνημονευομένην λέξιν «πίτζαξ»
δεν κατόρθωσε νά έρμηνευση 6 σ., οϋδ’ 6 εις βοήθειαν έλθών Έλλην φιλό
λογος, ώς εν τη Εϊσαγαιγή άναφέρεται. Και τά συμφραζόμενα άποδεικνϋουν
δτι πρόκειται περί τής συνηθεστάτης λέξεως «πίδαξ». Πρβ. π.χ. τά έν τω
Πίνακι κυρία ονόματα, τά άρχόμενα έκ Τζ. (Τζίων=Δίων, Τζουσμένη=Δουσμένη, σήμερον Δοΰσμανη, Τζάσιος=Δάσιος ή και Δόσιος (σύγχρονον όνομα
έν Καστόρια). "Ορα ’Αθανασίου Μποΰτουρα, Περί τής γενέσεως
καί έκτάσεως τοϋ ΤΣ (ΤΖ) φθόγγου έν τή Ελληνική γλώσση (Απόσπασμα
έκ τοΰ Α' τόμ. τής «’Αγωγής»), ’Εν Άθήναις 1917, ένθα έν σ. 8 καί
πλείονα σχετικά παραδείγματα παρατίθενται : π.χ. τζιάσκαλος=δάσκαλος,
τζιαβάζω=διαβάζω, τζαχείλης=διαχείλης, έν Αοκρίδι, ό έχων δηλ. μεγάλα
χείλη, τζάκονος=διάκονος, έν Ήπείριρ, πατσάδα=πεδιάδα, λάτζι=λάδι,
άποτσιχαλίζω=άποδιχαλίζω, φόντζυλος=σπόνδυλος, τζαμάλα=δάμαλις, έν
Ήπείριρ κ.ά. Καί διά την σπανίαν λέξιν «νπάνοιξις» (111, 18 Β. 112, 22)
έχομεν ημείς μαρτόριον καί έκ τοϋ Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, Όμιλ. εις την
αρχήν τοΰ έτους, Migne P.G. 135, 544 C/D
Έκ τοϋ Πίνακος τών δνομάτο^ν τών μερών έλλείπει τό : «Ήδοβροβίκεια» (44, 9), αλλαχού όμως υπάρχει τό: «Δοβροβίκεια» (9, 9:35, 62:37,
60:74/7, 333. Πρβ. τό «Άραβενίκεια» έν 107, 6/7Β καί «Άραβενικιώτης»
έν 109, 31Β). Κακή φαίνεται μοι ή άνάγνωσις «Ήδοβροβίκεια». Μήπως
«Ή Δοβροβίκεια» δέον νά γραφή ;—Τιρ «Τρεβίσηνα» (44, 16) αναλογεί ή
σημερινή «Τρεμπεσίνα» μεταξύ Τεπελενίου καί Κλεισούρας έν Βορείω
Ήπείριρ.—Nr. 20, 11. Διά τό «μέγας παπίας». "Ορα Κωδινόν καί Μανασσήν. ’Έτι δέ Stein, Spatbyz. Verf. u. Wirtsch. 46.—Nr. 22 (σ. 67/8):
"Ορα τό πρόσταγμα τοΰ Μανουήλ Β' Παλαιολόγου (1391 -1425) παρά
Regel.—Nr. 30 (85, 1) «αυθεντ(ός) μου» ή δρθότερον «αϋθέντ(ου) μου»;—
Nr. 33 (92,32/33): «διά τοϋ πρωτόθρονου καί [ΰπερ]//τίμου Ίωάννου».
Οϋχί δρθώς έν τοΐς σχολίοις λέγεται δτι πρόκειται περί τοϋ μητροπολίτου
Σκοπιών, δστις ουδέποτε έφερε τον τίτλον τοϋτον. Πιθανότατα πρόκειται
περί τοϋ μητροπολίτου Ήρακλείας καί Θρακικής. Πρβ. Muller, Historische Denkmaller in der Klostern des Athos. Wien 1850 σ. 93/7.—Nr.
35 (101, 7): «ησυχαστήρια πα...»—γρ. ί'σως «ησυχαστήρια πα(ρακείμενα)».—
Nr. 35 (102,67): «Πράβλακα» («Προάβλακα» 37, 65) γρ. «Πρόβλακα»,
Είναι ό τής διώρυγος τοϋ Ξέρξου «Προαΰλαξ».—Nr. 37 (107,13) : Αυτόθι
108, 114 : ’Αντί «Πορτιατίσσης» γρ. «Πορταϊτίσσης».
Παρά τάς επί μέρους λίαν έπουσιώδεις ταυτας παρατηρήσεις, τό έργον
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είναι καί θά μένη μνημειώδες. Φιλόλογοι, Θεολόγοι και Νομικοί οφείλουν
νά χαιρετίσουν έκθύμως την λαμπρόν ταΰτην έ'κδοσιν επισήμων διπλωματι
κών εγγράφων τής βυζαντιακής, μεταβυζαντιακής και νεοηέρας Ελληνικής
εποχής, ιδιαίτατα δέ οί "Ελληνες επιστήμονες, εις την Βιβλιοθήκην τών οποίων
τό εργον τοϋτο την προκην πρέπει νά καταλάβη θέσιν. Ίδίρ; αί Βιβλιοθήκαι
τών επισήμων εκκλησιαστικών ’Αρχών, ώς καί τών Μονών, πρέπει νά σπεΰσουν ν’ αποκτήσουν τό αναφαίρετου καί διαρκούς αξίας πολυτιμότατου τοΰτο
έργον, παρά την σχετικώς υψηλήν τιμήν τής πωλήσεώς του (κοστίζει υπέρ
τάς 500.000 δρχ.),πρίν ή ό περιορισμένος αριθμός τής έκδόσεως τών χιλίων
ήριθμημένων άντιτΰτων έξαντληθή.
'Ως προς τον δεύτερον τόμον τών φωτογραφιών καί εικόνων δεν έχω
παρά νά θαυμάσιο τήν καλλιτεχνικήν άποτυπωσιν.
ΚΩΝ. Γ. ΜΠΟΝΉΣ

Franz D δ I g e r, Seeks byzantinische Praktika des 14. Jahrhunderts fur das Athoskloster Iberon mil diplomalischen, sprachlichen,
verwaltungs - und sozialgeschichtlichen Bemerkungen. Muncken
1049 S. 127 (Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaflen, philosopkisch-hislorischc Klasse NF. Heft 28).

Έν τφ έργιρ τοΰτω ό συγγραφεΰς, γνωστότατος ερευνητής τής ιστορίας
καί τών αρχείων τοϋ 'Αγίου ’Όρου:, εκδίδει καί λεπτομερώς υπομνηματίζει
εξ πρακτικά, δεκάτου τετάρτου αΐώνος, άναφερόμενα εις τήν 'Αγιορειτικήν
μονήν τών Ίβήρων, περί ών γενικώτερον ειχεν ήδη διαλάβει έν τιϊ) έργιρ
του τφ υπό τον τίτλον Aus den Schatzkammern des heiligen Berges.
Εις τήν μακράν εισαγωγήν του ό Dolger πραγματεύεται περί τών έκδιδομένων εγγράφων καί τοϋ περιεχομένου αυτών, κάμνει δέ σημαντικός
παρατηρήσεις γλωσσικός, γεωγραφικός καί άφορώσας είς οικονομικά, δημογραφικά καί διοικήσεως ζητήματα. Τής εισαγωγής έπονται τό κείμενα τών
εξ πρακτικών, εν τέλει δέ παρατίθεται πίναξ τών έν αϋτοίς ειδικών φράσεων,
ως καί τών σπανιωτέροον λέξεων μετά ερμηνείας αυτών. Είς τον πίνακα τοΰτον χρήσιμον θα ήτο, αν άνεγράφοντο καί αί έν τοΐς κειμένοις άπαντοόμεναι
άκαταχώριστοι λέξεις, αϊτινες καί άρκεταί καί ένδιαφέρουσαι είναι.
Καί τά έγγραφα ταΰτα, ό)ς είναι φυσικόν, μάς διδάσκουσι πολλά, έν
σχέσει μέ τον ιδιωτικόν, κοινοονικόν καί γεωργικόν βίον τής τότε εποχής,
τήν φορολογίαν, τά νομίσματα, τά τοπωνυμία, τά κύρια ονόματα καί οικο
γενειακά επίθετα, τά γεωγραφικά ονόματα, τά έπαγγέλματα κτλ.
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