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καί τή Βόρειο ’Ήπειρο. Είναι χαρακτηριστικές οί περιπτώσεις τών βλαχοφώνων ελλη
νικών οικισμών στήν ΝΑ Βαλκανική (από τό Νυμφαίο, ώς τό Φράνερι καί τό Βυθι- 
κοΰκι καί άπό τά βλαχόφωνα χωριά τής ’Ηπείρου ώς τή FYROM), όπου διακρίνει κα
νείς αυτή τήν τυπική αρχιτεκτονική μορφολογία πού αναπτύχθηκε στήν εύρεια ζώνη 
πού κάλυπτε γεωγραφικά ή αρχιεπισκοπή Άχρίδος. Τήν εισήγηση πλαισιώνουν δώ
δεκα φωτογραφίες με πυργόσπιτα, οικίες κ.λπ. άπό τή Σαμαρίνα, τή Βλάστη, τή Φούρ
κα, τό Κρούσοβο, τό Μεγάροβο, τό Γκόπεσι, τό Νυμφαίο.

Τήν καθηγήτρια τού Α.Π.Θ. κ. Δέσποινα Τσούρκα-Παπαστάθη άπασχόλησε ή 
«Κοινωνική διαστρωμάτωση καί ή διοικητική όργάνωση τής Μοσχοπόλεως κατά τόν 
17ο καί 18ο αί.». Παρουσίασε, έτσι, τήν κοινωνική δομή τής πόλεως μέ τίς τρεις τά
ξεις α) αριστοκρατία, β) έμποροι καί τεχνίτες καί γ) βοσκοί, υλοτόμοι, αγωγιάτες 
κλπ.), τίς συντεχνίες, αλλά καί τίς ευθύνες τής πρώτης τάξεως (τών προεχόντων) πού 
έδιναν τό έναυσμα τής μεταναστεύσεως καί τής έγκαταλείψεως τής πόλεως μέ τά 
γεγονότα τού 1735 καί 1769’ ακολούθησε ή εξέταση τής πολιτικής διοικήσεώς της σέ 
σχέση μέ τό οθωμανικό σύστημα διοικήσεώς, άφού ή πόλη υπαγόταν τυπικά στόν 
μουτεσελίμη τής Κορυτσάς, στόν μπεϊλέρ μπέη τής Ρούμελης καί στόν βεζύρη τού 
Βερατίου, άλλ’ ήταν, κατά τόν Ιστορικό τής Μοσχοπόλεως ’Ιωακείμ Μαρτινιανό, 
«αυτόνομος καί αυτοδιοίκητος». ’Εξετάζει, επίσης, ή κ. Τσούρκα-Παπαστάθη τήν πο
λιτική καί διοικητική όργάνωση, τό συμβούλιο τών αρχόντων, τήν επιτροπή τών γε
ρόντων (1650-1919) τούς άρχοντες καί προεστούς, τό ανώτατο διοικητικό συμβούλιο, 
τό άνώτατο συμβούλιο τών συντεχνιών, τή συνέλευση.

Μέ τή μελέτη αυτή κλείνει ό τόμος Μοοχόπολις πού πιστεύουμε ότι αποτελεί μία 
σημαντική συμβολή στήν 'ιστορία όχι μόνον τής πόλεως, άλλά καί τών Βαλκανίων καί 
τού Νέου Ελληνισμού, αφού αυτή ή πανέμορφη πόλη τής Β. ’Ηπείρου υπήρξε ένα πο
λιτισμικό, καί πνευματικό κόσμημα τού Τουρκοκρατούμενου Ελληνισμού.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Actes de Vatopédi I. Des origines à 1329. Édition diplomatique par J. Bompaire, J. Le- 
fort, V. Kravari, C. Giros. Texte-Album (Archives de l’Athos XXI), P. Lethielleux, Paris 
2001, pp. 475+LXXXV planches.

Ή έκδοση τού πρώτου τόμου τών εγγράφων τής Μονής Βατοπεδίου σηματοδοτεί 
μία σημαντικώτατη πρόοδο στήν έρευνα τής άγιορειτικής ιστορίας κατά τή Βυζαντινή 
περίοδο. Οί εκδότες μάς προσφέρουν όχι μόνο μία άψογη διπλωματική έκδοση, αντά
ξια τών προηγούμενων εκδόσεων τής ίδιας σειράς, αλλά καί μία λιτή πλούσια όμως, 
σέ πληροφορίες εισαγωγή γιά τήν ιστορία τής μονής κατά τήν πρώτη φάση τής λει
τουργίας της.

Στή σύντομη αυτή παρουσίαση θά περιορισθούμε σέ ορισμένες παρατηρήσεις 
φιλολογικές, οί όποιες προέκυψαν κυρίως από μία δειγματοληπτική άντιβολή 
ορισμένων άπό τά έκδιδόμενα κείμενα μέ τίς αντίστοιχες φωτογραφίες πού συνοδεύ
ουν τήν έκδοση.
10, 1 Εις άπανίσταται. Στό κριτικό υπόμνημα διαβάζουμε lege Είς. Ή πρόταση όμως 
αυτή νοηματικά δέν ικανοποιεί. Προτιμότερο θά ήταν νά γράφει: lege El καί. Το Ei καί 
εισάγει μία εναντιωματική πρόταση πού φθάνει μέχρι τό καί οϊς (είναι άγνωστο τί 
πρέπει νά συμπληρώσουμε μετά), ενώ ή απόδοσή της αρχίζει μέ τό δει τούτω. Τ ό
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νόημα: "Αν καί ό μοναχικός βίος αποφεύγει κάθε έπαφή μέ τά εγκόσμια καί τίς γήινες 
μέριμνες, ωστόσο χρειάζεται καί αύτός τά ύλικά αγαθά, γιά νά μπορέσει νά εκπλη
ρώσει τόν στόχο του.
10, 2 τής περιβρυθούσιης ταύτης παχύτητος. ή φωτογραφία δείχνει καθαρά ότι τό έγ
γραφο έχει στήν πραγματικότητα περιβρυθοϋς (ή λέξη καταχωρίζεται στό Λεξικό τού 
Δημητράκου).
11, 1-2 Τόν τής ιδίας μάνδρας έπιμελούμενον ... άποδεκτέον ηγείται τό κράτος ημών 
καί έργον τίθεται προνργιαίτατον άποπληροϋν δσαπερ υπέρ αύτής αίτούμενα φαίνε
ται. Στη φωτογραφία τού έγγράφου διαβάζουμε αίτού^ν. Εφόσον τό ουδέτερο πλη
θυντικού αριθμού αίτούμενα δεν άναφέρεται πουθενά, είναι προτιμότερο νά διαβά
σουμε αίτούμενος, τό όποιο άναφέρεται στήν προηγούμενη επιθετική μετοχή τόν 
επιμελούμενου.
15, 50 ώς κηρίον μέλιτος τά τούτου έντρυφάν λόγια. Πρβλ. Παροιμίαι 16,24.
39, 6 έξ ορθού. Θά ήταν προτιμότερο νά τυπωθεί έξορθοϋ, πού αντιστοιχεί περισσό
τερο πρός τήν ίδια τήν πρακτική των εγγράφων, όπως γίνεται σαφές από τίς φωτογρα
φίες. Ή πρακτική αύτή ακολουθείται σήμερα καί στις εκδόσεις των λόγιων βυζα
ντινών κειμένων. Υπάρχουν πολλές όμοιες περιπτώσεις, πρβλ. π.χ. καί 58, 10 διά πα
ντός. Οί γράφεις αντιλαμβάνονταν αυτά τά συμπλέγματα ώς μία λέξη.
55, 9 Ή τελεία μετά τό ρήμα εϊρηται καταστρέφει τό νόημα. Κανονικά πρέπει νά με
τατεθεί μετά τή λέξη χρηστότητος: Μετά γοϋν τής τοιαύτης πρός τό θειον καταφυγής 
ήπερ εϊρηται, εστι χρεία καί πολλών ευχών καί δεήσεων καί έξ άλλων. 'Ο 
αύτοκράτορας εννοεί ότι εκτός άπό τίς δικές του προσευχές, είναι απαραίτητες καί οί 
προσευχές των άλλων.
55, 20 καν καί ταϋτα μηδέν πάντως έτερον ότι μήν έξ όλης ψυχής ικεσία πρός τόν 
Θεόν. Τό μήν πρέπει νά διορθωθεί σέ μή. Μάλλον καί στό χειρόγραφο -νδέν υπάρχει 
(ή φωτογραφία όμως δέν είναι πολύ καθαρή). Ή έκφραση ό τι μή, πού χρησιμο
ποιείται καί στά αρχαία ελληνικά (βλ. LSJ9 s.v. ό τι, II), είναι συνηθέστατη σέ Βυζα
ντινά λόγια κείμενα καί σημαίνει έκτος άπό.
55, 23-24 ό τ[ηρ]ών πάντα καί μετασκευάζων έπί τό βέλτιον. Στό πανομοιότυπο τού 
έγγράφου μετά τό άρθρο ό διακρίνεται μάλλον ένα π-, Άν θυμηθούμε τό χωρίο τού 
προφήτη Άμώς 5, 8 (ό ... ποιων πάντα καί μετασκευάζων), μπορούμε εύκολα νά γρά
ψουμε π [οι]ών.
55,24 καί είρηναίαν τήν εις τό έξής ζωήν ήμιν χαρισάμενος, ώς άκαταίσχυντον [οΰσαν] 
τήν μετά πίατεως ημών έλπίδα. Τό εδάφιο είναι εμπνευσμένο άπό τήν Πρός 'Ρωμαίους 
Επιστολή 5,5. Ή μετοχή οϋσαν πού συμπληρώνουν μέ δισταγμό οί εκδότες συντα
κτικά είναι μετέωρη. Θά περιμέναμε κανονικά μία γενική απόλυτη. Είναι προτιμό
τερο, ωστόσο, νά συμπληρώσουμε ενα άπαρέμφατο (είναι, μείναι ή άλλο παρεμφερές).
56, 1-2 Τιμιότατε έν μοναχοϊς κυρ Νικόδημε, ή βασιλεία μου λογίζεται ότι άκριβώς 
έπίστασαι καί αύτός ώς άεί [...] έχόντων των πραγμάτων. ~Ετι δέ καί μή ούτως διακει- 
μένων τά πάντα εις Θεόν καί τήν πανυπέραγνον Θεοτόκον είώθει άνατιθέναι ή βασι
λεία μου. Έχοντας ύπόψιν μας τό παραπλήσιο χωρίο τού έγγράφου 55, 1-6, όπου ό 
’Ανδρόνικος Β ' τονίζει ότι καί στίς καλές καί στίς δύσκολες στιγμές ζητούσε πάντοτε 
τή θεία αρωγή, μπορούμε, άπαλείφοντας τήν τελεία μετά τό πραγμάτων, νά στίξουμε 
καί νά συμπληρώσουμε ώς έξής: ώς άεί [εϋ μέν] έχόντων τών πραγμάτων, έτι δέ καί μή 
ούτως διακειμένων... ’Αντί γιά τό εϋ θά ήταν δυνατόν νά συμπληρωθεί καί καλώς, ό 
χώρος όμως τού έγγράφου δέν δείχνει νά τό έπιτρέπει, έξ όσων μπορώ νά κρίνω άπό τή 
φωτογραφία.
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56, 3 δοκιμασίαν καί ταϋτα λογιζομένη Θεώ, παιδεύοντος εν τούτοις κατ’ ελεον ημάς 
καί παρακινοϋντος προς αυτόν έπιστρέφειν. Οί δύο μετοχές σέ γενική δέν φαίνονται 
νά έξαρτώνται από κάπου. Πρέπει πιθανότατα νά γράφουμε Θεοϋ (στη φωτογραφία 
δέν μπορώ νά διαβάσω καθαρά τό σημείο αυτό). ’Από αυτή τή γενική έξαρτώνται καί 
οί δύο μετοχές πού επονται.
56, 7-8 ώστε πάντας λέγειν τούς ορθοδόξους· «αληθώς εγγύς Κύριος τοίς αύτόν εκ 
ψυχής εν αλήθεια έπικαλουμένοις, ποιήσας των αύτόν φοβουμένων τό θέλημα καί της 
αυτόν έπακούσας δεήσεως» - καί διαλύσαν τά σκυθρωπά καί προς ευφρόσυνα καί θυ- 
μήρη μετασκευάσαν αυτά. Οί ουδετέρου γένους μετοχές διαλύσαν καί μεταακευάσαν 
είναι εντελώς μετέωρες. Στή φωτογραφία τό διαλύσαν δέν μπορεί νά διαβασθει κα
θαρά, ένώ τό μετασκευάσαν είναι μάλλον βέβαιο. Λογικά θά έπρεπε οί μετοχές αύτές 
νά συμφωνούν κατά γένος μέ τίς δύο προηγούμενες (ποιήσας, έπακούσας), δηλαδή θά 
περιμέναμε διαλύσας καί μετασκευάσας (χωρίς παύλα μετά τό ουσιαστικό δεήσεως). 
Πρβλ. καί τό χωρίο τού προφήτη Άμώς πού παρατέθηκε στόν σχολιασμό τού χωρίου 
55, 23-24.
62, 14-15 τής επαινετής μετέχοντα καί καλής τής προθέσεως. Θά περιμέναμε στό κρι
τικό υπόμνημα τήν ένδειξη: lege καλλίστης.
62, 37 Ή τελεία μετά τό μου πρέπει νά άντικατασταθεΐ άπό κόμμα. Τό κόμμα υπάρχει 
καί στό ίδιο τό έγγραφο, όπως φαίνεται καθαρά άπό τή φωτογραφία, καί χωρίζει τήν 
αίτιολογική πρόταση επεί εφθασεν άνεγείρας... (62, 27-37), άπό τήν κύρια ή βασιλεία 
μου τόν τοιυϋτον σκοπόν... (62, 37 κ.έ.).

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΟΛΕΜΗΣ
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