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Ούδ’ είναι αληθές δτι αί κατά τάς Καλάνδας μεταμφιέσεις αί γινόμεναι 
κατά τά δωδεκαήμερα δεν είναι γνωσταί εν τη κυρίως Έλλάδι. Βλ. δσα λέγει 
ό Ν. Πολίτης έν ταΐς Παραδόσεσί του (1273-5), και δσα έγραψα και εγώ 
πραγματευόμενος περί Καλλικαντζάρων εν Λαογραφίας τόμφ 7 σελ. 325. 
Ουδέ φρονώ δτι ή προς έμπαιγμόν περιφορά επί δνου προσώπων γυναικεία 
κάποτε φορέματα φοροΰντων είχε σχέσιν τινά προς κωμφδίας καί μιμικάς 
παραστάσεις (σ. 45). Ένταΰθα πρόκειται περί διαπομπεΰσεως, είς ην απλώς 
είναι μεμαρτυρημένον δτι έλάμβανον μέρος καί σκηνικοί καί παιγνιώται.

Ή συγγραφευς, παρασυρομένη υπό τής επιθυμίας της νά εύρη θεατρικά 
στοιχεία, τά ανακαλύπτει ενίοτε εκεί δπου πράγματι δέν υπάρχουν, προβαί- 
νουσα πολλάκις εις τολμηρούς συνδυασμούς άνομοίων στοιχείων. Ουτω τό 
εργίδιον τοΰ Θεοδώρου Προδρόμου Αμάραντος ή γέροντος έρωτες είναι μία 
απλή σάτιρα ή σατιρικός διάλογος καί ούχί une piece veritablement thea- 
trale (σ. 167, 169) ουδέ ευρίσκω είς τήν μονφδίαν τοΰ Μ. Φιλή επί τφ 
δεσπότη κυρ ’Ιωάννη τφ Παλαιολόγφ θεατρικά στοιχεία. Θά ήρκει ή πιστο- 
ποίησις τής σχέσεώς της προς μοιρολόγια.

Αί ανωτέρω, εννοείται, όλίγαι παρατηρήσεις δέν μειοΰσι τήν αξίαν τοΰ 
βιβλίου τής κυρίας Κόττα, ήτις μη επηρεασθεϊσα εντελώς από παλαιότερα 
έργα, ως είναι τό δοκίμιον τοΰ Κ. Σάθα περί τοΰ θεάτρου καί τής μουσικής 
τών Βυζαντινών, καλώς παρηκολοΰθησε τήν έξέλιξιν τού Βυζαντινού θεάτρου, 
συγγράψασα έργον, τό όποιον άναμφιβόλως θά είναι χρήσιμον βοήθημα είς 
τούς μέλλοντας ν’ άσχοληθώσι μέ ζητήματα άφορώντα εις τήν αρχήν καί 
έξέλιξιν τοΰ Βυζαντινού θεάτρου.

- ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

Regesten der Kaiserurkunden des ostromischen Reiches von 565-
1453. Bearbeitet von Franz Dolger. 3. Teil: Regesten von 1204-
1282. Miinchen und Berlin 1932. Σελ. XIX- 77.

To τρίτον τούτο μέρος τής ήδη γνωστής σειράς τών Πινάκων τών ελλη
νικών αύτοκρατορικών εγγράφων τού ανατολικού ρωμαϊκού κράτους περιέχει 
τούς Πίνακας τών Ιγγράφων μιας αρκετά ανωμάλου διά τό Βυζάντιον περιό
δου, τού 1204 -1282. Ή εξωτερική διάταξις τών Πινάκων είναι οΐα καί τών 
προηγουμένων δυο μερών. Μετά τής γνωστής αυτού έμβριθείας καί ακρί
βειας εξετάζει ό F. Dolger τά εκάστοτε άναφυόμενα προβλήματα, ιδίως τής 
παραδόσεως, τής χρονολογίας καί τής γνησιότητος τών εγγράφων, έφ’ δσον 
δέν έπραγματεύθη ήδη ταύτα εκτενώς είς τάς δυο άξιολόγους αυτού πραγμα
τείας: Chronologisches und Prosopographisches zur byzantinischen

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:51 EEST - 34.211.113.242



452 Α. Σιγάλα

Geschichte des XIII. Jh. έν Byz. Zeitschrift 27 (1927) 291-320 καί Die 
Kaiserurkunde des Johannes-Theologosklosters auf Patmos έν Byz. 
Zeitschrift 28 (1928) 332-372. Είς την περίπτωσιν ταύτην άρκεΐται 
ένταΰθα είς απλήν παραπομπήν.

Έκ τών 424 αναγραφόμενων αριθμών πληροφορούμενα δτι διεσώθη 
μέχρι σήμερον όλόλκηρον το κείμενον εις την ελληνικήν μέν 128 εγγράφων, 
είς δέ την λατινικήν 22' τούτων δε πάλιν 31 έγγραφα σώζονται εις τό πρω
τότυπον, τών οποίων μάλιστα πέντε είναι είσέτι ανέκδοτα. Τά λοιπά γνωρί- 
ζομεν έκ τών Βιβλίων αντιγράφων τών παπικών έγγράφων, τά όποια ένίοτε 
παραδίδουν καί ολόκληρον τό κείμενον αυτοκρατορικών έγγράφων έν λατι
νική μεταφράσει, έκ τών πρωτοκόλλων διαπραγματεύσεων τοϋ Βυζαντίου 
μετά τής Πολιτείας τής Γενοΰης καί άλλων πηγών, έπίσης δέ έκ τής μνείας 
συγγραφέων, ιδίως Γεωργίου τοΰ Άκροπολίτου, Γεωργίου τοΰ Παχυμέρους 
καί Νικηφόρου τοΰ Γρήγορά. Είναι λυπηρόν δτι είς τούς Πίνακας τούτους 
δεν ήδυνήθη ό κ. Dolger νά έξετάση ακριβώς δλα τά αύτοκρατορικά έγγραφα 
τοϋ πλουσίου αρχείου τής Μονής Λαύρας τοϋ 'Αγίου ’Όρους. Κατά τήν έκεΐ 
έπίσκεψίν του τφ 1928 δεν έθεσαν είς τήν διάθεσίν του οί Μοναχοί δλα τά 
αύτοκρατορικά βυζαντινά έγγραφα, έξ δσων δέ παρεχώρησαν είς αυτόν προς 
έξέτασιν έπέτρεψαν νά φωτογραφήση μόνον τμήματα, τον δέ ύπ’ άριθ. 21 
σπουδαΐον τοΰ 1803 κώδικα τής Μονής, τον περιέχοντα αντίγραφα αύτοκρα- 
τορικών καί άλλων βυζαντινών έγγράφων, πολλών μάλιστα φαίνεται έν τφ 
μεταξύ άπολεσθέντων, παρεχώρησαν είς τον κ. Dolger νά έξετάση μόνον 
δι’ δλίγας στιγμάς. ’Αλλά μήπως δέν συνέβη τό αυτό καί είς έμέ, δτε τφ 
1931 έπεσκέφθην διά δευτέραν φοράν τήν Μονήν Λαύρας προς έξέτασιν τών 
βυζαντινών υπαλληλικών καί ιδιωτικών έγγράφων; Όλίγιστα έκ τών πολλών 
τοϋ ’Αρχείου των μοί έδειξαν οί μοναχοί μέ τήν δικαιολογίαν, δτι δέν έγνώ- 
ριζαν, δήθεν, ποΰ εύρίσκεται ή «σακκούλλα», ή περιέχουσα τά έγγραφα. "Οταν 
δμως άπεχαιρέτιζα τούς κατά τά άλλα τόσον εύγενώς φιλοξενήσαντάς με 
άγιους Πατέρας, διηστθάνθησαν ούτοι τήν άπογοήτευσίν μου καί είς τών 
Επιτρόπων, ώς νά έζήτει συγγνώμην, προσέθεσε μεταξύ άλλων: «δέν σάς 
έδώκαμε νά έξετάσετε δλα τά έγγραφα, γιά νά ξαναρθήτε». ’Αλλά τόσον 
εύκολα δέν αφήνει είς έπιστήμων τον «κόσμον», διά νά μεταβή εις τήν 
δυσπρόσιτον Μονήν Λαύρας καί νά άποκομίση απογοητεύσεις. Έν τφ μεταξύ 
τά έγγραφα πολλών Μονών χάνονται καί ούδείς έπιστήμων θά δυνηθή είς 
τό μέλλον νά συμπληρώση τά κενά τής ιστορίας, τά όποια αφήνει ή άπώ- 
λειά των, τά κενά τής ιστορίας κυρίως αύτών τούτων τών ιερών Μονών.

Αί τελευταϊαι αύται γραμμαί, ως έν παρόδφ. Επιθυμώ ακόμη νά προσ
θέσω γλωσσικά τινα, μέ τήν ελπίδα δτι θά βοηθήσουν αί παρατηρήσεις μου 
εις τήν ερμηνείαν ένίων αμφισβητούμενων λέξεων.

Σελ. 21, άριθ. 1792 λέξ. χειρογρίπιον ή λέξις γρίπος- γριπίον =
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δίκτυον θα ήδύνατο συνεκδοχικώς νά δηλώση και τό Fischerboot, την 
τράτα· ενταύθα όμως τό πρώτον συνθετικόν χειρο- αναγκάζει ημάς νά την 
ερμηνεύσωμεν κυριολεκτικώς διά τοϋ Fischernetz. Έάν τώρα ό προσδιορι
σμός χειρο-(γρίπιον) θέλει νά δηλώση τον διά των χειρών κινούμενου, 
συρόμενον γρΐπον (πβλ. χειρόμυλος) ή τό είδος τής κατασκευής τοΰ γρίπου ή 
τον μικρόν γρΐπον (πβλ. χειρόβολον) δεν δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν ενταύθα 
ακριβώς.

Σελ. 52, άριθ. 1956 λέξ. τοπιάτικον ας μοΰ επιτραπή νά σημειώσω 
ενταύθα, δτι εις τό χωρίον Δρόβιανη τής Βορ. Ηπείρου τοπιάτικο ώνο- 
μάζετο έπ'ι Τουρκοκρατίας τό ποσόν, τό όποιον έπλήρωνέ τις έτησίως εις την 
Κοινότητα ή εις τό Δημόσιον διά παραχωρηθέντα κοινοτικόν ή τοΰ Δημο
σίου τόπον προς άνοικοδόμησιν οικίας, ή διά παραχωρηθέντα προς κάρπω- 
σιν βουνώδη τόπον. (Κατ’ άνακοίνωσιν τού κ. Κ. Οικονόμου, καθηγητού 
έκ Δρόβιανης).

Σελ. 53, άριθ. 1956 λέξ. έποχοτόπιον πιθανώτατα άποχοτόπιον 
= μέρος ένθα ρίπτουν προς αλιείαν τάάπόχια. Άπόχι, ως γνωστόν, είναι 
είδος αλιευτικού δικτύου, σάκκος δικτυωτός, έχων στεφάνην, συνήθως ξυλίνην, 
καί προσηρμοσμένος είς τό άκρον στερεάς μικράς ράβδου. Περί τής λέξεως 
ΰποχή — άπόχι πβλ.Χ. Χαρ ιτων ίδου, είς τ ά Γεωπον ικά έν Byz. Neugr. 
Jahrb. 7 (1928) σελ. 179 ένθα καί σχετική βιβλιογραφία.

Σελ. 68, άριθ. 2025 λέξ. λαντζόνιον επιθυμώ νά παραπέμψω ενταύθα 
καί είς τά ’Άτακτα τού Κοραή τόμ. Δ' σελ. 281.

Α. ΣΙΓΑΛΑΣ

Les Regestes des actes du Patriarcat de Constantinople. Vol. 7.
Les actes des Patriarches. Fuse. I. I.es Regestes de 381 ά 715. par
V. Grume!. 'Έχδ. Socii Assumptionistae Chalcedonenses. 1932 Σελ.
I-XXXIV + 131.

’Ιδιαιτέραν δλως χαράν αίσθανόμεθα σήμερον άγγέλλοντες την έναρξιν 
τής εκδόσεως ενός παραλλήλου έργου προς τό άνωτέρω μνημονευθέν: τών 
Πινάκων τών εγγράφων τού Πατριαρχείου Κων/πόλεως. Βεβαίως 
εις τό πρόγραμμα τοΰ Corpus der griechisclien Urkunden συμπεριλαμβά- 
νεται καί ή έκδοσις τών Πινάκων τών πατριαρχικών εγγράφουν, τούτου ένεκα 
ευχαρίστως θά έβλέπομεν συμπεριλαμβανομένην την παρούσαν έκδοσιν είς 
την σειράν τού Corpus. ’Αλλά έργον, τοΰ οποίου αί βάσεις είχον τεθή υπό 
τοΰ μακαρίτου ’Αρχιεπισκόπου L. Petit, πριν άκόμη αί Άκαδημίαι τού Μονά
χου καί τής Βιέννης καταρτίσουν τό σχέδιον τής εκδόσεως τοΰ Corpus, προ
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