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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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Φαίδωνος Κουκουλέ

’Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα είναι δσα εξ αυτών μανθάνομεν περ'ι διαφό
ρων γλωσσικών τύπο:>ν καί φωνητικών φαινομένων, ών πιστοποιείται οΰτω
ή παλαιοτέρα μνεία.
Ό συγγραφεός, ως ανωτέρω έλέχθη, καλώς ποιών, εν τέλει τοΰ έργου
του παρέθηκε πίνακα λέξεων μετά ερμηνείας αυτών. Είναι άξιοσημείωτον
δτι, μη 'Έλλην αυτός, όρίλώς τάς ερμηνεύει, καίτοι αΰται άναφέρονται ενίοτε
εις ζητήματα, ών μόνον "Ελλην ήδύνατο νά έχη ακριβή άντίληψιν.
Διά τινας εν τούτοις τών ερμηνειών τούτων θά είχε τις διάφορον γνώ
μην : Ούτω τό λινοβροχεΐον (Α. 30) δεν είναι φόρος διά την χρησιμοποίησιν χώρου προς ξήρανσιν φορεμάτων. Πρόκειται περί τόπου ένθα υπάρχει
ύδωρ, έν φ βρέχουσι τό λινάριον, ίνα τούτο μαλακώση καί κοπανισθή ευκό
λως. Πβ. τό εν Α· 360 «τον έτερον ποταμόν οΰπερ καί λινοβροχεΐον ευρίσκεται τής αυτής μονής». Την ορθήν άλλως τής λέξεως σημασίαν έδαικεν ό
συγγραφεός εις τό έτερον έργον του Aus den Schatzkammern des heiligen
Berges, έν σ. 37.
To έν A. 235 Κλοστομάλου δρθώς έχει Κλωστομάλλου. Πρόκειται
δήλα δή περί άνδρός έχοντος κεκλωσμένας τάς τρίχας τής κόμης. Πβ. τα
γνο^στά Βυζαντινά οικογενειακά επίθετα Κλωστόμαλλος καί Κλιοστομάλλης,
τά μνημονευόμενα εις τοΰ Miklosich-Miiller τά Acta et Diplomata, 3,104
καί 5,26, ως καί τό έν τώ περί ου ό λόγος έργω RK 75 Μιχαήλ τοΰ Κλω
στογένη .
Τό έν Α. 407 μυλαύλακον είναι ουχί Miihlenplatz, αλλά τό αυλάκιον
δι’ ου διοχετεύεται τό τον ύδρομύλωνα κινούν ύδωρ.
Τό έν V. 36 χοιροτεχνάρης γραπτέον χειροτεχνάρης, ήτοι ό τεχνίτης ό
άποζών έκ τής διά τών χειρών του άσκουμένης τέχνης.Έν τοΐς ΙΙοοδρομείοις
ποιήμασι (Hesseling-Pernot, Poemes Prodromiques, IV, 89β,107α) φέρε
ται τό χειροτεχνάριος. Καί τό αυτόθι Χορηγάς γραπτέον Χωρηγάς=ό άσβεστοποόλης ό πωλών την άσβεστον την καί νΰν χωρόγι λεγομένην (=έγχώρυγον άσβεστον). Καί τό έν V 248 Πολυπρίκης φρονώ δτι δέον Πολυπροίκης
νά γραφή. Τέλος τό έν Α. 21 λιγέα δέον λυγέα νά γραφή. Πρόκειται διά
την τών αρχαίων λύγον, ήτις νΰν κοινώς λυγαριά καλείται.
Άλλ’ ας άφήσωμεν τάς λεπτομέρειας. Τό έργον, δεικνύον την υπό τοΰ
συγγραφέως εκ περιουσίας γνώσιν τών θεμάτων, περί ών ό λόγος έν τοΐς
πρακτικοΐς, ως καί τών ποικίλων κλάδων τής περί τά Βυζαντινά έρεύνης, καί
δή καί τής διπλωματικής, έχει έκδοθή καί υπομνηματισθή κατά τρόπον υπο
δειγματικόν, με πλήρη βιβλιογραφικήν ενημερότητα καί είναι χρησιμοότατον
διά πάντα έρευνητήν τοΰ βίου καί τής γλώσσης τών Βυζαντινών.
ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ
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