
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

CORRECTIONS AUX EETTRES ANONYMES 
DE LOND. ADDIT. 36749

Le texte des ces lettres a ete divise malheureusement en deux 
parties; cependant il faut se rejouir de P edition realisee par R. Brow
ning et B. Raourdas. En 1952, j’avais moi-meme copie ces lettres; 
cela explique que j’ai pu faire une nouvelle collation du texte edite. 
II est bon en general, mais il est cependant des erreurs qui ont echappe 
a une double lecture. C’est que le texte, s’il est assez facile a lire, est 
fort dificile a comprendre et a traduire ; certains passages (par exemple 
la lettre 88) sont tellement abstraits qu’ils donneraient du fil a retordre 
aux meilleurs hellenistes.

Il est regrettable que dans la seconde partie de Pedition, dans 
PEpetiris, Pon n’ait pas adopte Pusage des majuscules apres le point 
ni meme une division en paragraphes par alineas, au moins pour les 
lettres un peu longues dont la lecture aurait pu etre rendue plus aisee. 
R’usage de la majuscule me semble exige aussi pour les mots Θεός, 
ΤΤνεϋμα, dans le sens chretien, car ils designent des personnes aussi 
reelles que Cleanthe ou Alcmene pour Pauteur. Res lectures que je 
propose ne sont pas des conjectures personnelles, mais des legons du 
manuscrit. J’avoue, a la ddcharge des editeurs, que j’ai trouve dans ma 
copie beaucoup plus d’erreurs que je n’en ai releve dans leur edition ; 
la Ιεςοη du manuscrit est celle qui se trouve apres les deux points. 1

1) ΕΕΒΣ, 27, 1957, p.153-212. 
p. 153 1. 21 sou : iau ; 1. 30 πρεσβεύειν : πρεσβεύ[ο\ν
p. 154 1. 44 παραδεχόμενος ; -μενον ; 1. 46 αποπεμπόμενος ; -μενον (βι-

βλιδάριον) · 1. 47 συλλόγων ; συλλέγειν; 1. 6ι εκείνφ : εκείνα
ρ. 155 1· 8ι ταντην αΰξον : τανιης αυξον ; 1. 89 δνσπιστώ : δ(ια)πιστώ
ρ. 157 1· ΐ6ι τό αίτιον ; τόν αίτιον... ευεργετεί καιρόν' 
ρ. 159 1· 242 πολυπραγμουντών : -μονούντων
ρ. ι6ι 1. 292 δντα ΰμΐν : (με) δντα υ(1ό)ν; 1. 296 περιττήν : περί την (περί

την cod.)
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Σύμμεικτα 445

ρ. 167 1. 523 τ*?? omit. cod.
ρ. 169 1. 597 ύποδείγματι : υπόδειγμά τι (?)

ρ. 174 1· 77° εί δι’ οιος : εί δ\..
ρ. ι8θ 1. ιοοι διισχνρίζεσϋαι : διισχνρίζεσϋε
ρ. 182 1. 1048 οόν είναι τοΰτο : σόν' εί τοϋτο · αποβολή : αποβολή ; 1. 1049 

έκκοπήναι : εκκοπή σοι (εί τοΰτο το δράμα λοιπόν καί εί χειρός απο
βολή και ποδός και όφ&αλμοΰ δεξιού, εί σκάνδαλόν τι παρεισάγοιεν, 
εκκοπή σοι νενομούλέτηται) ; 1. 1052 μεγάλην : μεγάλου

ρ. 184 1· 1141 άπροκαλύπτως : άπαρακα- 
ρ. ι88 1. 1295 τ°ντφ : τοΰτο
ρ. 189 1. 1311 άποπλΰναι : άπαλΰναι ; 1. 1319 001 '· σον
ρ. 191 1. 1394 πεΰι '· νπερ ■ 1. 1398 εί και πάντων, την κυρίαν έχει φρον-

τίς ; εί καί πάντων την κυρίαν εχει, φροντίς. 
ρ. 194 παρακουστείς, παρειμένας : παρακουστείς, | νόσον κατευξάμενος τοϊς 

παρακούσασιν επεμψεν δ καϋ’ήμάς δε γέρων εισακουστείς | παρει
μένας...

ρ. 197 1. 1624 ^ : (τ^Χνς) V {τάόν εκτός έχει διορισμόν,) 
ρ. ig8 1. 1662 είχε δέ τι : είχε έτι 
ρ. 199 1· 1687 ήσνχοΰσα : ή συσχοΰσα
ρ. 200 1. 1720 οΰ κατά στάχυας : οΰκ άστάχυας (αστάχυας cod.) 
ρ. 201 1. 1739 τ°ν Ρ° '■ τ° ν^ν (τ0 ν^ν c°d.) ; 1. 1749 μεταμελήσαντας :

μελετήσαντας
ρ. 204 1. 1851 άατα&εΐ : ευσταέλει; 1. 1857 έπιβέβλωσται : έπικέκλωσται;

1. i860 έπίκλημα ·. επί βλήμα 
ρ. 207 1. Ι972 οΐαν επ’ όντι : οια νέω ό'ντι 
ρ. 2θ8 1. 2011 άλιπή : [ύπολα],απή 
ρ. 210 1. 2059 πρόσϋεαιν : πρόύλεσιν?
ρ. 211 1. 2093 ουδέ : ον το (ον χρόνος, ον το τοΰ χρόνον) ; 1. 2095 άνοιας,

γραφή, : άνοιας γράφη (γράφομαι)

2) Byzantion, 24, 1956. 397'452. 

ρ. 441" 2 (π. 8) 1. g δύναται : δύναμαι ; 1. 19 άξια : αξίαν (άμειψιν)
ρ. 442 (η. 26) 1. 4 άναμένειν : άνανεύειν ; 1.22 δράς καιρόν : δρας τον

καιρόν, 1.28 το περί : τφ...
ρ. 444 (π. 53) 1. 3'4 °ί’κ εχούσης τής αελίδος : (οϊς εΐ τι...) οΰκ έχον, τό 

τής αελίδος παν... δοκεΐ.
ρ. 444 ( Π. 54) 1· 7 άμέριμνον. : άμέριμνον, δτι την ; 1. ίο post δεσποτικής : ; 
ρ. 445 ■ 6 ( η. 69 ) 1. 12 εκείνον (?) : εκείνοι; 1. 47 post λύκον adde τίνος
ρ. 446 (η. 71) 1. 3 εκείνων : εκείνην·, 1.8 σννταπεινοΰαασύλαι : -νοΰσϋαι 

ρ. 447 ( η· 73 ) 1-8 εϋη&ές : εν&ές
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446 Γεωργίου Χρ. Σούλη

ρ. 448 ( π. 84 ) 1. 4 κατέβαλον : κατεβάλου
ρ. 449" 5° (β·88) 1. 9 άπιδόντες : -δόντας; 1. ίο προσρίπτεσΰαι : -τεΐ-

σϋαι ; 1. ι6 post προστιϋ·εναι adde γραφϋ \ 1. 30 διορϋωσόμε-
νον ; -οάμενον ; 1. 34 διορϋώσεως : επιδιορ-; 1. 36 ante συνεπι-
σκέψεως adde έτέρας

ρ.451 ( π- 94) 1. 3 P0^ οπονδής adde είπεϊν · 1. 5 Ιάμβοις : Ιάμβους ;
1. ιι σου : σοι
(η. 98) 1.1 post μικρόν adde μοί\ 1. 9 ανακάμπτουν : ανακαλύ
πτουν ; 1. ίο τοΰτο : τούτου

ρ. 452 ( η. 99) 1· 1 άπαντλησάμενον, άμα : άπαντληαάμεγρι νάμα

J. DARROUZfiS

ΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ
ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗ

Ή κατάληψις τής Βαλκανικής χερσονήσου ύπό των Τούρκων κατά τον 
ΙΔ' και ΙΕ' αιώνα αποτελεί δχι μόνον ένα θλιβερόν επίλογον τής ιστορίας 
τοϋ Βυζαντίου, άλλα κα'ι ενα από τά μεγάλα ιστορικά προβλήματα τής 
νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Εις τούς αγώνας τών Βαλκανικών λαών εναντίον τών ’Οθωμανών εισβο
λέων ιδιαιτέραν δλως θέσιν κατέχει 6 ήρως Γεώργιος Καστριοδτης, ό ύπό 
τών Τούρκων έπικληθείς Σκενδέρμπεης, δ οποίος επί μίαν εΐκοσιπενταετίαν 
σχεδόν (1443 -1468 ) άντέστη γενναιότατα κατά τών εισβολέων εις τήν ’Αλβα
νίαν χωρίς νά γνωρίση τήν ήτταν. HI ήρωϊκή άντίστασις τοΰ Σκενδέρμπεη 
προυκάλεσε τον θαυμασμόν τόσον τών συγχρόνων του, οσον και τών μεταγε
νεστέρων γενεών και ή ιστορία του άπετέλεσεν αγαπητόν ανάγνωσμα επί αιώ
νας ολοκλήρους, ιδίως κατά τον IT' και ΙΖ' αιώνα, οπότε 6 τουρκικός κίνδυ
νος ήτο ακόμη αισθητός είς τήν Ευρώπην.

Ούτω σειρά θρύλων εδημιουργήθη περί τοΰ Σκενδέρμπεη και τών αγώ
νων του, ώστε αποτελεί πλέον δυσκολώτατον πρόβλημα ή άποκατάστασις τής 
ιστορικής αλήθειας. Τον άσφαλέστερον δμως οδηγόν διά τό έργον τούτο 
αποτελούν άναμφιβόλως α! ειδήσεις τάς οποίας μάς παρέχουν τά σχετικά μέ 
τον Σκενδέρμπεην έγγραφα έκ τών διαφόρων ευρωπαϊκών αρχείων και ιδίως 
τής ’Ιταλίας. Είναι φανερόν λοιπόν δτι απαραίτητος προϋπόθεσις διά τήν 
συγγραφήν μιας ιστορίας τού Σκενδέρμπεη μέ σοβαράς επιστημονικός αξιώ
σεις ήτο ή συγκέντρωσις και ή έκδοσις δλου αυτού τού αρχειακού υλικού, 
δημοσιευθέντος ή ανεκδότου.

’Ήδη τό 1899 δ C. Jireiek είχε συλλάβει τήν ιδέαν ενός τοιούτου 
έργου είς τά πλαίσια ενός εύρυτέρου Corpus δλων τών εγγράφων τών σχε
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