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προσώπων που παρουσιάζει και των οικογενειών τους και συζητεί σχετι-
κά προσωπογραφικά και ιστορικά προβλήματα.

Η εργασία του V. Stepanenko, «The Sts. Apostles Sts. Peter and Paul in 
Byzantine Sigillography» (σ. 317-323), έχει ως θέμα το πολύ ενδιαφέρον 
ζήτημα της απεικόνισης των αγίων Πέτρου και Παύλου στη βυζαντινή 
σιγιλλογραφία. Ο συγγραφέας επισημαίνει ότι πολύ λίγα μολυβδόβουλ-
λα, περίπου δέκα, απεικονίζουν και τους δύο αγίους μαζί τον ΙΑ΄ και τον 
ΙΒ΄ αιώνα13. Η κυριότερη εξήγηση, κατά τον συγγραφέα, είναι ότι το τε-
λευταίο στάδιο της δραστηριότητας των δύο αγίων συνδέεται με τη Ρώμη, 
όπου μαρτύρησαν και τα λείψανά τους σύντομα αποτέλεσαν αντικείμενο 
λατρείας, ενώ οι απεικονίσεις τους πολύ πρώιμα εμφανίστηκαν στις πα-
πικές σφραγίδες. Ο συγγραφέας εξετάζει το ζήτημα στην πορεία του χρό-
νου, παραθέτοντας το σχετικό υλικό για την απεικόνιση των δύο αγίων 
σε διάφορα έργα.

Οι Κρυσταλλία Μαντζανά - Κ. Τσόδουλος, στην εργασία τους «Ανέκ-
δοτα πατριαρχικά σιγίλλια από την Ι. Μ. Αγίου Στεφάνου Μετεώρων»
(σ. 325-346), εκδίδουν τρία πατριαρχικά σιγίλλια που φυλάσσονται στο 
σκευοφυλάκιο της μονής Αγίου Στεφάνου Μετεώρων. Πρόκειται για σι-
γίλλια των πατριαρχών Ραφαήλ Β΄ (1603-1607), Παϊσίου Β΄ (1726-1732, 
1740-1743, 1744-1748, 1751-1752) και Γρηγορίου ΣΤ΄ (1835-1840, 1867-1871), 
των ετών 1605, 1743 και 1838 αντίστοιχα. Τα σιγίλλια αυτά αναφέρονται 
στα προνόμια της μονής, τη διοικητική της αυτονομία, τη διασφάλιση των 
κτημάτων της και των ιερών λειψάνων της. Φέρουν μολυβδόβουλλα, στον 
εμπροσθότυπο των οποίων απεικονίζεται η Παναγία Βρεφοκρατούσα, 
ενώ στον οπισθότυπο υπάρχει επιγραφή με το όνομα του πατριάρχη και 
το έτος έκδοσης του σιγιλλίου.

Τέλος, το άρθρο του Δ. Κλωνάρη, «Μια σπάνια σφραγίδα του Κωνστα-
ντίνου Κλωνάρη με προτομή του Αγίου Κωνσταντίνου. Παράλληλα στη 
βυζαντινή τέχνη και προέλευση του οικογενειακού ονόματος» (σ. 347-360), 
έχει ως αντικείμενο την απεικόνιση της προτομής του Αγίου Κωνσταντί-
νου σε μολυβδόβουλλα, χειρόγραφα και έργα της μνημειακής τέχνης. 
Ανάμεσα στις περιπτώσεις, που παρουσιάζει ο συγγραφέας, περιλαμβά-

13. Στις περιπτώσεις που παραθέτει ο συγγραφέας προσθέτουμε τη σφραγίδα του σπα-
θαροκανδιδάτου Δανιήλ Ώπου. Βλ. Byzantine Seals published between 1986 and 1991/2, στο 
Studies in Byzantine Sigillography 3, έκδ. N. Oikonomides, [Dumbarton Oaks Research Library 
and Collection] Washington, D.C. 1993, σ. 143-208, κυρίως 194, αρ. 493. Για την οικογένεια των 
Ώπων βλ. Στ. Γ. Γεωργίου, Προσωπογραφικά της Κομνήνειας περιόδου Α΄: Ο πρωτονωβε-
λίσσιμος και μέγας δούκας Κωνσταντίνος Ώπος, Βυζαντινά 24 (2004) 219-232. – Του ίδιου, 
A Contribution to the Study of the Byzantine Prosopography: The Byzantine Family of Opoi, 
Byzantion 78 (2008) 224-238.
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νεται το μολυβδόβουλλο του Κωνσταντίνου Κλωνάρη από το Αρχαιολογι-
κό Μουσείο της Βάρνας (Arheologičeski Muzej Barna, αρ. VIII-237), το οποίο 
έχει ήδη εκδοθεί από τον I. Jordanov14. Ο συγγραφέας εξετάζει επίσης την 
ετυμολογία του οικογενειακού ονόματος Κλωνάρης.

Η έκδοση αυτή αποτελεί αναμφίβολα μια σημαντική συμβολή στη βυ-
ζαντινή σιγιλλογραφία, που προσφέρει νέες πολύτιμες γνώσεις σε πολλά 
ζητήματα. Σε αυτό συμβάλλει η ποιότητα των εκδιδομένων εργασιών και 
ο πλούτος του υλικού που παρατίθεται.

Πέραν της αισθητικής του τόμου και της άρτιας τυπογραφικής επιμέ-
λειας, που τιμά οπωσδήποτε τις εκδόσεις Harrassowitz Verlag του Βισμπά-
ντεν (Wiesbaden), επισημαίνουμε επίσης την πλούσια εικονογράφηση, 
που δίνει στον αναγνώστη τη δυνατότητα μιας πληρέστερης μελέτης και 
αξιοποίησης του παρατιθέμενου υλικού. Μόνη ίσως αναγκαία προσθήκη 
θα ήταν η συμπερίληψη ενός αναλυτικού ευρετηρίου.

Κλείνοντας, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το αποτέλεσμα είναι εξαι-
ρετικό και φανερώνει τη φιλοπονία και την επιστημονική εγκυρότητα των 
επιμελητών του τόμου Χρήστου Σταυράκου και Βαρβάρας Παπαδοπού-
λου.

Σταύρος Γ. Γεωργίου
Λευκωσία

14. I. Jordanov, Corpus (όπως σημ. 4), τ. III/2, αρ. 1929 (τέλη του ΙΒ΄ αιώνα): + Γραφὰς σφρα-
γίζω Κλωνάρῃ Κων(σταντίνῳ).
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Α. Ε. Γκουτζιουκώστας, Το αξίωμα του μυστικού. Θεσμικά και προσωπο-
γραφικά προβλήματα, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 236.

Η νέα αυτή μελέτη του Ανδρέα Ε. Γκουτζιουκώστα, επίκουρου καθη-
γητή Βυζαντινής Ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης, συνιστά μια ακόμη σημαντική συμβολή στη μελέτη των βυζαντινών 
διοικητικών θεσμών, μετά τη δημοσίευση της διδακτορικής του διατριβής 
για την απονομή της δικαιοσύνης στο Βυζάντιο από τον Θ΄ έως τον ΙΒ΄ 
αιώνα1 και τις μονογραφίες για τον κοιαίστωρα του ιερού παλατίου2 και 
την quaestura Justinianus exercitus (η τελευταία σε συνεργασία με τον Ξενο-
φώντα Μ. Μονίαρο)3.

Η εργασία έχει ως αντικείμενο το αξίωμα του μυστικού, ένα από τα 
σπουδαιότερα αξιώματα της κεντρικής αυτοκρατορικής διοίκησης, με μια 
μακρά πορεία έξι αιώνων στο βυζαντινό διοικητικό σύστημα, από τον Θ΄ 
έως τον ΙΕ΄ αιώνα. Επρόκειτο συγκεκριμένα για έναν θεσμό, όπως επιση-
μαίνει ο συγγραφέας στον πρόλογό του (σ. 9), που συνδεόταν με τη λει-
τουργία της αυτοκρατορικής γραμματείας και συνιστούσε μια από τις πιο 
εμπιστευτικές θέσεις του κρατικού μηχανισμού.

Είναι προφανώς γι’ αυτό τον λόγο που αρκετοί ερευνητές έστρεψαν 
την προσοχή τους στη μελέτη του αξιώματος αυτού, με αποτέλεσμα όμως 
τη διατύπωση πολλών και αντικρουόμενων απόψεων για τα καθήκοντα 
και τις αρμοδιότητές του, που ο συγγραφέας μεθοδικά αναλύει και ξεδια-
λύνει στην παρούσα μονογραφία.

Πιο συγκεκριμένα η εργασία αποτελείται από τα εξής μέρη: Περιε-
χόμενα (σ. 7-8), Πρόλογος (σ. 9-11), Βραχυγραφίες (σ. 13-16), Βιβλιογρα-
φία (σ. 17-38), Εισαγωγή. Τα προβλήματα γύρω από τον μυστικό και τα 
πορίσματα της νεότερης έρευνας (σ. 39-46), Α΄ Μέρος. Η αυτοκρατορική 
γραμματεία και η εμφάνιση του μυστικού (σ. 47-91), Β΄ Μέρος. Αρμοδι-

1. Α. Ε. Γκουτζιουκώστας, Η απονομή δικαιοσύνης στο Βυζάντιο (9ος-12ος αιώνες). Τα κο-
σμικά δικαιοδοτικά όργανα και δικαστήρια της πρωτεύουσας, [Βυζαντινά Κείμενα και Μελέ-
ται 37 - ΚΒΕ/ΑΠΘ] Θεσσαλονίκη 2004.

2. Α. Γκουτζιουκώστας, Ο θεσμός του κοιαίστωρα του ιερού παλατίου: Η γένεση, οι αρμοδι-
ότητες και η εξέλιξή του, [Εταιρεία Βυζαντινών Ερευνών 18] Θεσσαλονίκη 2001.

3. Α. Ε. Γκουτζιουκώστας - Ξ. Μ. Μονίαρος, Η περιφερειακή διοικητική αναδιοργάνωση 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τον Ιουστινιανό Α΄ (527-565): Η περίπτωση της Quaestura 
Iustiniana Exercitus, [Εταιρεία Βυζαντινών Ερευνών 22] Θεσσαλονίκη 2009.
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ότητες του μυστικού (σ. 93-137), Γ΄ Μέρος. Ο μυστικός κατά την περίοδο 
των Κομνηνών και των Παλαιολόγων (σ. 139-181), Συμπεράσματα (σ. 183-
186), Παράρτημα. Προσωπογραφικός κατάλογος μυστικών (σ. 187-203), 
Summary (σ. 205-224) και Ευρετήριο (σ. 225-236).

Στην Εισαγωγή ο συγγραφέας παρουσιάζει πρώτα τις διάφορες από-
ψεις όσων ερευνητών ασχολήθηκαν με τον θεσμό του μυστικού (Fr. Dölger, 
Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, E. Stein, R. Guilland, Ν. Οικονομίδης, P. Gautier, J. 
Darrouzès, P. Magdalino και W. Seibt). Οι ερευνητές αυτοί έχουν ασχοληθεί 
με το αξίωμα του μυστικού στο πλαίσιο κάποιων εργασιών τους, ενώ ειδι-
κά με το αξίωμα έχουν δημοσιεύσει άρθρα τους οι R. Guilland4 και P. Mag-
dalino5. Ο Α. Ε. Γκουτζιουκώστας τονίζει ότι σκοπός του ήταν η συγγραφή 
μιας μονογραφίας για τον θεσμό, με ιδιαίτερους στόχους τη διερεύνηση 
της εισαγωγής και της θεσμικής λειτουργίας του μυστικού και την εξέ-
ταση της πορείας του αξιώματος κατά τη μακραίωνη διαδρομή του. Στο 
πλαίσιο της εργασίας του εξετάζει επίσης δύο άλλα αξιώματα, υφισταμέ-
νων του μυστικού, αυτά του μυστογράφου και του μυστολέκτη.

Η οργάνωση της αυτοκρατορικής γραμματείας, η εμφάνιση του αξιώ-
ματος του μυστικού και η εμπιστευτική αλληλογραφία του αυτοκράτορα 
είναι το θέμα του Α΄ Μέρους.

Το πρώτο κεφάλαιο («Η οργάνωση της αυτοκρατορικής γραμματείας 
έως τον 9ο αιώνα», σ. 49-56) αποτελεί μια πολύ χρήσιμη και κατατοπιστι-
κή αναφορά για την οργάνωση της αυτοκρατορικής γραμματείας έως τον 
Θ΄ αιώνα.

Ακολουθεί ένα κεφάλαιο για την εμφάνιση του αξιώματος του μυστι-
κού («Η εμφάνιση του αξιώματος του μυστικού: προσωπογραφικά προ-
βλήματα και προτάσεις», σ. 57-67). Ο συγγραφέας επισημαίνει ότι το αξί-
ωμα εμφανίζεται για πρώτη φορά επί Βασιλείου Α΄ Μακεδόνος (867-886), 
με πρώτο γνωστό κάτοχό του τον Λέοντα Χοιροσφάκτη, όπως μαρτυρεί 
επιστολή του Λέοντος ΣΤ΄ Σοφού (886-912). Εξετάζει επίσης το ζήτημα της 
ταύτισης του αξιωματούχου αυτού με τον βασιλικό σπαθαροκανδιδάτο του 
χρυσοτρικλίνου, πρωτοασηκρήτις και επί του μυστικού Λέοντα, γνωστό 
από μια αμφίβολης ανάγνωσης σφραγίδα της συλλογής του G. Schlum-
berger, και απορρίπτει την περίπτωση αυτή. Ακολούθως παραθέτει λε-
πτομερώς τις σωζόμενες μαρτυρίες για δύο κατόχους του αξιώματος του 

4. R. Guilland, Études sur l’histoire administrative de l’Empire byzantin. Le mystique, ὁ μυ-
στικός, REB 26 (1968) 279-289.

5. P. Magdalino, The Not-So-Secret Functions of the Mystikos, REB 42 (1984) 229-240 (= Tradi-
tion and Transformation in Medieval Byzantium, Variorum Reprints, Aldershot, Hampshire - Brook-
field, Vermont 1991, αρ. XI).
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μυστικού επί Λέοντος ΣΤ΄ Σοφού, τον βασιλικό πρωτοσπαθάριο Ιμέριο και 
τον επί του κανικλείου Στέφανο, και απορρίπτει την άποψη ότι ο Στέφα-
νος, ο οποίος απαντά σε δύο επιστολές του Αρέθα Καισαρείας το 902-904 
και περί το 906, διατέλεσε μυστικός.

Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο του μέρους αυτού («Η υπαγόρευση της 
απόρρητης (μυστικής) και προσωπικής αλληλογραφίας του αυτοκράτορα», 
σ. 69-91), ο συγγραφέας εξετάζει την άποψη των Fr. Dölger και Ι. Ε. Καρα-
γιαννόπουλου ότι ο μυστικός αποτελούσε αξιωματούχο της αυτοκρατο-
ρικής γραμματείας που ασχολείτο, όπως δηλώνει και το όνομά του, με 
τη μυστική και προσωπική αλληλογραφία του αυτοκράτορα. Μετά από 
αναλυτική παρουσίαση των πηγών ο συγγραφέας καταλήγει στο συμπέ-
ρασμα ότι ο μυστικός δεν φαίνεται ότι αποτελούσε τον θεσμικά υπεύθυνο 
για την υπαγόρευση της εμπιστευτικής αλληλογραφίας του αυτοκράτορα 
και ότι αυτό ήταν έργο που αναλάμβαναν άλλοι αξιωματούχοι, όπως για 
παράδειγμα ο πρωτοσηκρήτις και οι υφιστάμενοί του.

Το Β΄ Μέρος της εργασίας είναι αφιερωμένο στις αρμοδιότητες του 
μυστικού, στον όρο πρωτομυστικός και στα αξιώματα του μυστογράφου 
και του μυστολέκτη, που συνδέονται ετυμολογικά με το αξίωμα του μυ-
στικού.

Στο πρώτο κεφάλαιο («Το πεδίο δράσης και οι αρμοδιότητες του μυ-
στικού», σ. 95-112) ο συγγραφέας τονίζει ότι είναι δύσκολο να προσδιορι-
στούν οι αρμοδιότητες του μυστικού, καθώς οι πηγές της εποχής θεωρούν 
δεδομένα τα καθήκοντά του και δεν προβαίνουν σε λεπτομερή περιγραφή 
τους. Μετά από συστηματική έρευνα των πηγών καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι ο μυστικός συνδεόταν με τις απόρρητες συνεδριάσεις του αυτοκράτορα 
με τους έμπιστους αξιωματούχους και συμβούλους του και κατ’ αυτόν τον 
τρόπο αποτελούσε ένα είδος μυστικοσυμβούλου του αυτοκράτορα. Ήταν 
ο αρμόδιος αξιωματούχος για την οργάνωση και τη διεξαγωγή αυτών των 
συναντήσεων και ενδεχομένως για την τήρηση των πρακτικών.

Στα επόμενα τρία κεφάλαια ο συγγραφέας εξετάζει τα αξιώματα του 
πρωτομυστικού, του μυστογράφου και του μυστολέκτη6.

Συγκεκριμένα στο δεύτερο κεφάλαιο («Ο πρωτομυστικός», σ. 113-116) 
ο συγγραφέας, αφού παραθέτει τις διάφορες απόψεις για την εξήγηση 
του όρου, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο όρος πρωτομυστικός δηλώνει 

6. Για τα αξιώματα του μυστογράφου και του μυστολέκτη βλ. και A. Gkoutzioukostas, 
Some Remarks on Mystographos and Mystolektes, στο Ἤπειρόνδε (Epeironde). Proceedings of 
the 10th International Symposium of Byzantine Sigillography (Ioannina, 1.-3. October 2009), έκδ. Chr. 
Stavrakos - Barbara Papadopoulou, Wiesbaden 2011, σ. 191-219.
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μάλλον τον επικεφαλής μιας υπηρεσίας (σεκρέτου), στην οποία εργάζο-
νταν «μυστικοί», οι υφιστάμενοι δηλαδή του μυστικού.

Για τον μυστογράφο, στο τρίτο κεφάλαιο («Μυστογράφος», σ. 117-
125), ο συγγραφέας συμπεραίνει ότι συνδεόταν με γραμματειακές αρμο-
διότητες, ενώ η σύνδεσή του με το αξίωμα του μυστικού παραμένει ένα 
πρόβλημα λόγω των περιορισμένων πληροφοριών των πηγών, αν και δεν 
αποκλείεται να είχαν το ίδιο πεδίο δράσης και ο μυστογράφος να αποτε-
λούσε υφιστάμενο του μυστικού.

Όσον αφορά το αξίωμα του μυστολέκτη, ο συγγραφέας στο τέταρτο 
κεφάλαιο («Μυστολέκτης», σ. 127-131) υποστηρίζει ότι είναι πιθανότερο 
να εκτελούσε καθήκοντα διαγγελέα, ο οποίος ανακοίνωνε τις απόρρητες 
αποφάσεις που λάμβαναν στα «μυστήρια», δηλαδή τις συνεδριάσεις του 
αυτοκράτορα με τους συμβούλους του, ή καλούσε τους τελευταίους να 
λάβουν μέρος σε αυτές τις συνεδριάσεις.

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο του μέρους αυτού («Δικαστικές 
αρμοδιότητες του μυστικού, σ. 133-137») ο συγγραφέας εξετάζει το πολύ 
ενδιαφέρον ζήτημα των δικαστικών αρμοδιοτήτων του μυστικού. Καταλή-
γει στο συμπέρασμα ότι ο μυστικός είχε δικαστικές αρμοδιότητες, αλλά 
δεν ήταν ούτε δικαστικός αξιωματούχος ούτε προκαθήμενος δικαστηρίου.

Ο συγγραφέας στο Γ΄ Μέρος ασχολείται με το αξίωμα του μυστικού 
από την περίοδο των Κομνηνών και εξής, καθώς και με την υποτιθέμενη 
σύνδεσή του με τον βουλγαρικό όρο taïnik.

Στο πρώτο κεφάλαιο (Οι «φανερές» αρμοδιότητες του μυστικού την 
εποχή των Κομνηνών, σ. 141-163), που είναι αφιερωμένο στην Κομνήνεια 
περίοδο, ο συγγραφέας επικεντρώνεται στο ζήτημα της σύνδεσης του 
αξιώματος του μυστικού από τον ΙΒ΄ αιώνα με οικονομικής και δημοσιο-
νομικής φύσης λειτουργίες. Μολονότι κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τον 
πολύπλευρο «φανερό» ρόλο του μυστικού, που ανέδειξε ο P. Magdalino, 
σε σχέση με οικονομικής και δημοσιονομικής φύσης λειτουργίες, ωστόσο 
– υποστηρίζει ο Α. Ε. Γκουτζιουκώστας – δεν μπορεί να θεωρηθεί βέβαιο 
ότι πρόκειται για πάγιες αρμοδιότητες του αξιώματος, αλλά ότι μάλλον 
απόρρεαν από την εγγύτητά του προς τον αυτοκράτορα.

Την ανασύσταση του αξιώματος του μυστικού στην Αυτοκρατορία 
της Νίκαιας εξετάζει ο συγγραφέας στο δεύτερο κεφάλαιο (Η ανασύστα-
ση του μυστικού στην αυτοκρατορία της Νίκαιας, σ. 165-169), επισημαί-
νοντας ότι ο Θεόδωρος Α΄ Λάσκαρις (1204-1222), μετά τη σταθεροποίηση 
της εξουσίας του, προχώρησε στην ανασύσταση του πυρήνα του παλαι-
ού γραφειοκρατικού μηχανισμού για την κάλυψη των διοικητικών ανα-
γκών του κράτους, περιλαμβανομένου και του αξιώματος του μυστικού. 
Σε ό,τι αφορά τις θεσμικές δραστηριότητες του αξιώματος, οι πηγές δεν 
μας διαφωτίζουν, παρά μόνο πιστοποιούν ότι επρόκειτο για ένα άτομο 
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που βρισκόταν κοντά στον αυτοκράτορα και μπορούσε να αναλαμβάνει 
διάφορες αποστολές.

Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο (Ο μυστικός την εποχή των Παλαιολό-
γων, σ. 171-177), όπου ο συγγραφέας εξετάζει αναλυτικά τις σωζόμενες 
πληροφορίες για τους γνωστούς κατόχους του αξιώματος του μυστικού 
την περίοδο των Παλαιολόγων.

Στο τέταρτο, τέλος, κεφάλαιο (Η θεωρία της πρόσληψης του θεσμού 
του μυστικού από το δεύτερο βουλγαρικό κράτος, σ. 179-181) ο συγγρα-
φέας απορρίπτει την άποψη του I. Biliarsky ότι ο βουλγαρικός όρος taïnik 
συνδέεται με το βυζαντινό αξίωμα του μυστικού. Όπως πιο συγκεκριμένα 
υποστηρίζει, δεν πρόκειται για αξιωματούχους της βουλγαρικής αυλής 
αντίστοιχους με εκείνον του βυζαντινού κράτους, αλλά μάλλον για έναν 
γενικό προσδιορισμό των έμπιστων ανθρώπων ή συμβούλων του Βουλ-
γάρου τσάρου.

Στα Συμπεράσματα (σ. 183-186) ο συγγραφέας συνοψίζει τις απόψεις 
του, δίνοντας μια εμπεριστατωμένη περίληψη της εργασίας του.

Τη μελέτη συμπληρώνει το Παράρτημα, με ένα προσωπογραφικό 
κατάλογο των κατόχων του αξιώματος του μυστικού (Προσωπογραφικός 
κατάλογος μυστικών, σ. 187-203), όπου ο συγγραφέας παραθέτει αναλυτι-
κά τις σωζόμενες πληροφορίες των πηγών για τους γνωστούς μυστικούς. 
Είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη προσθήκη, που διευκολύνει πολύ την έρευνα 
όχι μόνο για το αξίωμα του μυστικού αλλά γενικότερα της βυζαντινής 
διοίκησης.

Προστίθενται επίσης περίληψη στην Αγγλική (Summary, σ. 205-224) 
και ευρετήριο (Ευρετήριο, σ. 225-236), εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για 
κάθε μελέτη και κυρίως για εργασίες όπως αυτή, όπου παρατίθεται πλη-
θώρα ονομάτων, τίτλων, αξιωμάτων και διοικητικών και γεωγραφικών 
όρων.

Κλείνοντας την παρούσα βιβλιοκρισία, δεν μπορούμε να μην τονίσου-
με τη χρησιμότητα και την επιστημονική εγκυρότητα της μελέτης αυτής 
του Α. Ε. Γκουτζιουκώστα, που αποτελεί προϊόν της φιλοπονίας και της 
μεθοδικότητας του συγγραφέα της. Ο πλούτος του κατατιθέμενου υλικού, 
η ανάλυσή του και η εξαγωγή έγκυρων πορισμάτων αποτελούν εχέγγυα 
για την ποιότητα της εργασίας, τις αρετές της οποίας συμπληρώνουν η 
άρτια δομή και η επιστημονική και συνάμα γλαφυρή γλώσσα του συγ-
γραφέα. Αποτελεί οπωσδήποτε μια σπουδαία συμβολή στη μελέτη των 
βυζαντινών διοικητικών θεσμών και, θα μπορούσα ακόμη να ισχυριστώ, 
πρότυπο για παρόμοιες εργασίες στο μέλλον.

Σταύρος Γ. Γεωργίου
Λευκωσία
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