ОТДФЛЪІІ.
1. КРИТИКА.
Dr. phi]. Ath. Buturas (Mitarbeiter am historischen Wörterbuche der griechi
schen Sprache in Athen). Ein Kapitel der historischen Grammatik der
griechischen Sprache. Über die gegenseitigen Beziehungen der griechi
schen und der fremden Sprachen, besonders über die fremden Einflüsse
auf das Griechische seit der nachklassischen Periode bis zur Gegen
wart. Leipzig, Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher,
1910, σελ. 112-1-4, είς 8-ον.
Ό συγγραφεύς της παρούσης μελέτης δέν προυτίθετο δι' αυτής νέον τι να
προςφέρη τν} επιστήμη, άλλα, τα τυχόν γνωστά εν σχέσει προς τα ζητήματα,
ών φιλοτίμως ήψατο, καταλλήλως να συμπαράσταση. Ή όλη πραγματεία διαι
ρείται εις επτά κεφάλαια, ών κα! άπλως οί τίτλοι είναι 'ικανοί νά δώσωσιν ίδεαν
του περιεχομένου αύτων. «Ι. Über die Bedeutung der gegenseitigen Lehnwörter
für die historische Grammatik der griechischen Sprache» (σελ. 14—28).—
«IL Beziehungen des Griechischen zu den semitischen Sprachen» (σελ. 28—
44).—«III. Beziehungen des Griechischen zu den anderen orientalischen und zu
den nördlich von Griechenland gesprochenen alten Sprachen» (σελ. 44—55).—
«IV. Beziehungen des Griechischen zu dem Lateinischen» (σελ. 5 5 — 69).—
«V. Beziehungen des Griechischen zu den romanischen Sprachen und zu dem
Germanischen» (σελ. 69— 82). — «VI. Beziehungen des Griechischen zu den
Balkansprachen» (σελ. 82—96).—«VII. Beziehungen des Griechischen zu dem
Türkischen» (σελ. 96 — 100). Της όλης πραγματείας προτάσσεται (σελ. 7—14)
γενική προδιοίκησις. 'Εντέλει δε ταύτης άκολουθούσιν επίλογος (σελ. 100—107)
καί πίνακες δύο, ó μεν (σελ. 108—110) των πραγμάτων, ó δε (σελ. 111—112)
των λέξεων. Παράρτημα δε του βιβλίου άποτελοΰσιν αί σελ. a—h, εν οίς λέγε
ται «Einiges über das von Prof. G. Hatzidakis angekündigte Historische
Wörterbuch der griechischen Sprache», όπερ ήδη πρότερον ενεφανίσθη ελληνι
στί ΰπ' αυτού του συγγραφέως μ-εταπεφρασμένον έν τ?) «Βυζαντίδι» τόμ. Α'
(1909) σελ. 494—501.
Έν τέλει εκάστου των κεφαλαίων κείται σχετική βιβλιογραφία. Αύτη είναι
ίκανως πλούσια καί δικαίως επηνέθη (ίδε Μ. Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η ν εν «ΑαογραВизавтійСЕІЗ Времѳннпвъ.
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Фісс», τόμ. B', 1010, σελ. 486 κ. έ. — πρβλ. καί 'I. Καλιτσουνάκιν έν Mit
teilungen des Seminars für Orientalische Sprachen XII (1910) TOJA. B' σελ.
153), άλλα προς τελειότερον ταύτης καταρτισμόν, εν f¡ περιπτώσει το δεύτερον
έκδοθ-Ţj η πραγματεία, έπιτραπη'τω μοι ένταΰθα να παράσχω τάς συμβολάς
μου, τοσούτω μάλλον καθ* όσον ή κυριώδης άςία ταύτης έγκειται έν τη συγ
κεντρώσει της σχετικής βιβλιογραφίας.
Σελ. 26. Περί της εναλλαγής του λ καί ρ ίδέ το άρθρον του J. P s i c h a r i ,
Essai de grammaire historique sur le changement de λ en ρ devant conson
nes en grec ancien, médiéval et moderne (Extrait des Mémoires Orientaux,
publiés par l'École des Langues orientales vivantes, Paris 1905). Έν Παοισίοις 1905.
Αυτόθι, σελ. 26. Ένταΰθα, προκειμένου περί των σχέσεων 'Ινδικής καί Ελλη
νικής, μνημονευτέον το ά'ρθρον L o u i s Η. Gray καί M o n t g o m e r y Schuy
ler, «Indian Glosses in the lexicon of Hesychios» έν τω American Journal
of Philology τόμ. KB' (1901) σελ. 195—202.
Σελ. 40. Περί της λέξεως Σ ά β β α τ ο ν Ίδέ τά αοθρα: J. B a b a d «Samedi»
έν ту Zeitschrift für romanische Philologie, τόμ. IZ'(1893) σελ. 563—566.—
Wilh. S c h u l z e , «Samstag» έν τ^ Zeitschrift für vergleichende Sprachfor
schungen τόμ. AF (1891) σελ. 366—386. — Gust. M e y e r , Zur Geschichte
des Wortes «Samstag» έν ταΤς Indogermanische Forschungen, τόμ. Δ' (1894)
σελ. 326—344. — Ή δε καί ύπο τοΰ Ά. Μπούτουρα μνημονευομένη εργασία
του Α. T h u m b «Die Namen der Wochentage im Griechischen», συνημμένη
έτέρ^ διατριβή «Die Albanesischen Wochentage», κείται, όρθότερον της παρα
πομπής γινομένης, έν Zeitschrift für Deutsche Wortforschung, τόμ. A7 (1900),
σελ. 163—173 καί 173—175 (η σχετική προς τα Αλβανικά).
Σελ. 41. Περί της γλώσσης της Βίβλου άξια ιδίας σημειώσεως τά περιεκτικά
μέν, άλλ' άξια πλείστου λόγου άρθρα τοΰ Ad. D e i s s m a n n , Die Sprache
der griechischen Bibel, έν тгј Theologische Rundschau, τόμ. Θ' (1906)
σελ. 210—229 και 463 — 472 (έ'νθα πλείστη αρχαιότερα φιλολογία). 'Επίσης
μνημονευτέον ένταΰθα το προγενεστέρως φανέν άρθρον τοΰ P. F r e d e r i c q
«Les conséquences de l'évangélisation par Rome et par Byzance sur le déve
loppement de la langue maternelle des peuples convertis» έν τω Bulletin de
l'Académie royale de Belgique, Classe des lettres, etc, n° 11, τοΰ 1903, σελ.
738-—751 (επί τγί βάσει πλούσιας βιβλιογραφίας). 'Επίσης μνημονευτέα καί
άλλα σχετικά μελετήματα τοΰ Ad. D e i s s m a n n παραδόξως μη σημειούμενα
ύπο τοΰ Α. Μπούτουρα. Ούτω δη: Ad. D e i s s m a n n : «Bibelstudien» και «Neue
Bibelstudien» (Marburg 1895, 1897). «Die Hellenisierung des semitischen
Monotheismus» (Sonderabdruck aus den: «Neuen Jahrbüchern für das klas
sische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur» 1903. Leipzig 1903).
«Die Urgeschichte des Christentums im Lichte der Sprachforschung» (Tübin
gen 1910).
Αυτόθι, σελ. 42. Περί συναφών προς την ύπο τοΰ Hesseling έκδεοομένην
Πεντάτευχον τοΰ έ'τους 1547 (περί ης ίδέ καί Γ. Χ α τ ζ ι δ ά κ ι ν έν Litterarisches
Zentralblatt τοΰ 1898 σελ. 1583—1585 καί τά ύπο F. P e r l e s έν Byzantini
sche Zeitschrift, τόμ B', 1893, σελ. 568—584 σημε-.ωθέντα καί ύπο L. B e l l e l i
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lv Revue des Études Juives, TÓJA." KB', 1910, σελ. 134—136 (ούτω), προς α
Ίδέ τα άντιπαρατηρηθέντα ύπ'αύτοΰ του D. С H e s s e l i n g αυτόθι σελ. 314—
318) ιουδαϊκών βιβλίων, ήτοι των ελληνιστί δι' εβραϊκών στοιχείων γεγραμμένω^
ίδέ το άρθρον του Α. N e u b a u e r , On Non-Hebrew languages used by Jews
lv τ-Ţj The Jewisch quarterly Review τόμ. Δ' (1892) σελ. 9—19 (Ίδέ τα
σημειωθέντα περί της διατριβής ταύτης και ύπο Κ. K r u m b a c h e r lv Byz.
Zeitschrift, τόμ. B', 1893, σελ. 347). Ίδέ σχετικώς καί τάκόλουθα άρθρα D. C.
H e s s e l i n g , Le Livre de Jonas lv τ-Ţj Byzantinische Zeitschrift, τόμ. Ι'
(1901) σελ. 208—217. 'Επίσης το άρθρον του Σ. Παπαγεωργίου, «Έλληνοεβρα'ι'καΐ ΈλεγεΤαι» lv τ?, Έπετηρίδι του lv Άθη'ναις Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασοΰ, έτος Ε'(1901) σ. 157 κ. έ. — Ίδέ τα lv ττ, Ιφημερίδι 'Αθηνών «Νουμα»
του 1905 διαρ,ειφθέντα άρθρα του Α. Βελέλη και Μ. Χαΐμη περί της καταγω
γής της Εβραϊκής κοινότητος Κερκύρας. Τέλος Ίδε και τα επ' εσχάτων δημοσιευ
θέντα ύπο M. Schwab «Une cantique de liturgie juive en langue Grecque»
lv τ?, Revue des Études Grecques τόμ. ΚΔ' (1911) σ. 152—167. (Πρβλ. καί
Journal Asiatique, τόμ. ΙΘ' (ν. σ.) 1912, σελ. 195 κ.έ). — Πολυάριθμα δε τεκμήρια
Ιξ επιγραφών, Ιξ ων τρανώς άποδείκνυται το έλληνόφωνον πολλαχου των 'Ιου
δαίων, Ίδέ lv туз διατριβή του J. O e h l e r , «Epigraphische Beiträge zur Ge
schichte des Judentums» lv τγ, Monatschrift für Geschichte und Wissen
schaft des Judentums, τόμ. NF ( = νέας σειράς IZ', 1909) σελ. 292—302,
443-453, 524-538.
Αυτόθι, σελ. 42. Το περί της αραβικής λέξεως γάί.'δαρος άρθρον του Γ. Ν.
Χ α τ ζ η ο ά κ ι κείται προχειρότερον ελληνιστί lv τ^ συναγωγή αύτοΰ: «Γλωσσο
λογικά! Μελέται», τομ. A', σ. 214—235. ΈνταΰΘα καί τίνες προςθηκαι είς το
άρθρον, καθ' ά τούτο Ιδημοσιεύθη το πρώτον γερμανιστί, έκ της «Αθηνάς»
τόμ. Η' σελ. 143 καί 368 ε'ιλημμέναι. — Πρβλ. και τα υπό του Fr. Komm el
σημειωθέντα lv Byzantinische Zeitschrift, τόμ. E'(1896) σ. 624, επίσης τα ύπο
Η. P e r n o t lv Vollmöller, Romanischer Jahresbericht τόμ. Δ' (1895—96)
σελ. 363 — 64 καί ύπο του W e s s e l y lv Studien zur Paläographie und Pa
pyruskunde τόμ. B' (1902). 'Επίσης πρβλ. K r u m b a c h e r lv Byzantinische
Zeitschrift τόμ. ΣΤ' (1897) σελ. 616 καί τόμ. ΙΑ' (1902) σελ. 597. —Επίσης
περί της λέξεως γά'ι'δαρος και των παραλλαγών ταύτης ίδέ το άρθρον του D. С
H e s s e l i n g : «Ad papyrům Amherstianum XLIII», lv τω «Album gratulatorium in honorera Henrici van Herwerden», Trajecti ad Rhenum, Kemink
1902, σελ. 99—106.
Αυτόθι, σελ. 42. Μνημονευτέα η αξιόλογος πραγματεία του S. F r ä n k e l :
Beitrag zum aramäischen Wörterbuch lv τη Zeitschrift für Assyriologie τόμ.
Ѳ'(1894) σελ. 1 —10 (lv αύτώ ίκαναί λέξεις έλληνικαι είς τ/jv άραμαίκην είςηγμέναι). Του δέ βιβλίου του S. K r a u s S (ού ó τίτλος και η εκτασις άκριβέστερον έ'χει: «Griechische und lateinische Lehnwörter im Talmud, Midrasch und
Targum von Samuel Krauss. Mit Bemerkungen von Immanuel Low. Preis
gekrönte Lösung der Lattes'schen Preisfrage...» Μέρος Α' καΊ B'. Έν Βερολίνο)
1898, 1899/0 Ά. Μπούτουρας αναφέρει το έργον ώς ρ.ονότομον εκδοθέν εν έ'τει
1898) μνημονευτέα η σπουδαία καί πλείστα διορθωτέα καί προςθετέα περιέ1*
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χουσα κριτική του Leopold Cohn έν Monatschrift für Geschichte und Wis
senschaft des Judentums τόμ.. MA', σελ. 561—70 καί το συμ.πληρωμ.ατικον
άρθρον αΰτοΰ υπό J. F ü r s t , Zur Erklärung griechischer Lehnwörter im Tal
mud und Midrasch αυτόθι τόμ.. Β' (της νέας σειράς), 1894, σελ. 305—311,
337—-342 καί ή κριτική του Α. T h u m b έν Indogermanische Forschungen,
Anzeiger IA', 1, σελ. 96—99 καί L. de N o b i s c u έν Wiener Zeitschrift
für die Kunde des Morgenlandes τόμ.. IZ' (1903) σελ. 192—196.
Σελ. 43. Μνημ.ονευτέον καί J. P e r l e s , Beiträge zur rabbinischen Sprachund Altertumskunde. (Sonderabdruck aus «Monatschrift für Geschichte
und Wissenschaft des Judenthums» 37 Jahrgang). Breslau 1893, σελ. 49. (Έν
αύτω πλείστα δάνεια έκ της ελληνικής καί δή της μεσαιωνικής ήμ.ών γλώσσης
δείκνυνται). Και το άρθρον του Moïse Schwab, Mots grecs et latins dans
les livres hébreux du Moyen Age έν τη Journal Asiatique, τόμ.. Δ' (Θ' τής
νέας σειοας) σελ. 565—568.
Αυτόθι, σελ. 43, ή διατριβή περί ης ó Α. Μπούτουρας σημ.ειο"ΐ »Eine Ab
handlung über viele Wörter (gegen 100) von Steiner, welche aus dem Griechi
schen ins Arabische eingedrungen sind, ist in der Rev. de Phil, et de l'hist.
ancienne 17 (1893), 97», έχει όρθότερον τήν Ικτασιν καί τον τίτλον ως έξης:
«F. du Mely—Η. Courei, Les lapidaires grecs dans la littérature arabe du
Moyen-Age έν τη Revue de Philologie, τόμ.. 1Z'(1893) σελ. 63—78,120—128».
'Επίσης αυτόθι, σελ. 43, μ,νημ.ονευτέα τα άρθρα: S. K r a u s s , Sur la sé
mantique des mots Talmudiques empruntés au grec έν τη Revue des Etudes
Juives τόμ.. ΑΘ' (1899) σελ. 53—61. (Πρβλ. καί τήν κριτικήν του F. P e r l e s
έν τη Orientalische Literarische Zeitung τόμ.. Γ', 1900, σελ. 414—422). —
Α. Schlatter, Verkanntes Griechisch έν τω Beiträge zur Förderung christ
licher Theologie τόμ. Δ' (1900) σελ. 49—84. Μνημ,ονευτέον τέλος Μ. Lidz
b a r s k i , Handbuch der nordsemitischen Epigraphik. 2 Teil. Weimar 1898
(ίδέ κριτικήν του έ'ργου υπό H ö m n e r έν Byz. Zeit. τόμ.. A', σελ. 308 κ. έ.). Έν
σελ. 204—388 του λεξικού τούτου αναγράφονται καί 255 λέξεις δάνειαι έκ τής
ελληνικής.
Αυτόθι, σελ. 43. Σημ-ειωτέαν ότι αΊ τοΰ K a r l Völlers: »Beiträge zur Kenn
tnis der arabischen Sprache in Ägypten» έδημ,οσιεύθησαν έν τη Zeitschrift
der deutschen morgenländischen Gesellschaft τόμ.. MA' (1887), Ν' (1896),
NA'(1897) σελ. 294—318 μ,ετά προςθηκών έν σελ. 3 2 3 - 3 2 6 . Έν σελ. 298
απορρίπτεται διάλογους φωνητικούς ή περί τής λέξεως sifr = ψήφο φορία,
ψηφορία έτυμ.ολογία τοΰ Krumbacher (έν Byzantinische Zeitschrift τόμ.. Β'
σελ. 299, Γ' σελ. 639 κ. έ.).
Αυτόθι, σελ. 43. Περί της έτυμ.ολογίας του sifr == ψηφο(φο)ρία Ίδέ και τα
άρθρα του Η. S u t e r καΙΑ. F i s c h e r έν τη Zeitschrift der Deutschen Morgen
ländischen Gesellschaft, τόμ.. NZ' (1903) σελ. 576 κ. έ. καί 783—793. —Περί
τής αραβικής λέξεως Sûfî, προελθούσης έκ τής ελληνικής σοφός, ιδέ τό άρθρον
του T h e o d o r N ö l d e k e έν ίδίω τεύχει, άνευ τόπου καί χρόνου, άποσπάσμ.ατι
άγνοω έκ ποίου περιοδικού (ή επιγραφή του τευχιδίου έκ σελ. 4 έ'χει: Sufi von
Theodor Nöldeke).
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Σελ. 53. Κατά καθήκον βιβλιογραφικον έ'δει νά μνημονευθη ή μελέτη του
Πασχαλίδου «Άρμενόφωνοι Έλληνες εν Χουδίω της Μικοασίας» εν τω πεοιοδικω
«Έβδομάδι» τοΰ 1891, αριθ. 45.
Σελ. 54. СН σπουδαιότατη εργασία τοΰ καθηγητού С J i r e сек, Die Roma
nen in den Städten Dalmatiens während des Mittelalters αποτελείται έκ
τριών τμημάτων δημοσιευθέντων έν τοις Denkschriften der kaiserlichen Aka
demie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-historische Klasse, τόμ.. ΜΗ'
(1901), МѲ' (1903—1904). Έν τω Α' μέρει σελ. 78—93 «7 Der romanische
Dialect der Dalmatiner», έ'νθα πλείστος λόγος περί της επιδράσεως της Ελλη
νικής. Έν τω Β' μέρει, σελ. 20 «Α) Vornamen, a) Romanische, griechische,
altchristliche und andere Vornamen (mit Ausschluss der Slavischen) in den
alten Städten Dalmatiens im IX—XV Jahrhundert».
Αυτόθι, σελ. 54, μνημονευτέον έν σχέσει προς τά κύρια έν Αίγύπτω ελ
ληνικά ονόματα καί το έ'ργον του W. S p i e g e l b e r g , Aegyptische und griechi
sche Eigennamen aus Mumienetiketten der römischen Kaiserzeit. Demotische
Studien I. Leipzig 1901.
Σελ. 55. Ή διατριβή τοΰ Α. Thumb, Die Griechischen Elemente des
Armenischen έ'τυχεν σπουδαίας κριτικής ύπό τοΰ Α. M e i l l e t έν τω άρμενικω
περιοδικω «Banasêr» τόμ. Γ' (1901) σελ. 71—75.
Σελ. 64. Αι παραπομπαί εις Μικρογιάννην είναι παρά Ά Μπούτουρ« ανε
παρκείς. Γράφε Μικρογιάννη ( = Κ α Μ.Περνό νυν δέ κυρία K o h l s c h ü t t e r ) ,
«Αατινικά» έν τη «Εστία» (περιοδικω Αθηνών) τοΰ 1891 (B' έξαμηνία) σελ.
49—52 καί 65—68. Καί Μικρογιάννη, «Γαλλικά» έν τη «Εστία» τοΰ 1892,
(B' έξαμηνία) σελ. 49—53.
Αυτόθι, σελ. 65. Περί της λέξεως άσπρος ( = asper) ίδέ τα διεξοδικώς
γεγραμμένα ύπό J. P s i c h a r i έν τοις Mémoires de la Société de linguistique
de Paris τόμ. ΣΤ' (1888) σελ. 312—5.
Αυτόθι, σελ. 65. Τοΰ βιβλίου τοΰ G. Meyer, Neugriechische Studien III.
Die lateinischen Lehnwörter im Neugriechischen μνημο-ευτέα ή εκτενής κρι
τική τοΰ Η. P e r n o t , έν Vollmöller, Romanischer Jahresbericht, τόμ. Δ'
(1895—1396) σελ. 451—356, έ'νθα πλεΐσται προςθήκαι επιφέρονται ε'ις τήν
άναγραφήν τοΰ G. Meyer.
Αυτόθι, σελ. 65. Προκειμένου περί τοΰ άρθρου · τοΰ Ρ. K r e t s c h m e r ,
Lateinische und romanische Lehnwörter im Neugriechishen προςθετέα κα
τά άνακοινούμενα ύπό Κ. K[rumbacher] έν Byzantinische Zeitschrift, τόμ.
Ζ' (1898) σελ. 654.
Αυτόθι, σελ. 65. Προκειμένου περί νομισματικών λέξεων είλημμένων έκ τών
όωμανικών γλωσσών και της λατινικής ίδέ το σπουδαϊον άρθρον τοΰ Ι. Σ βορώ
ν ο υ, «Βυζαντιακά Νομισματικά ζητήματα» έν τη ΔιεθνεΤ Εφημέριοι της Νο
μισματικής 'Αρχαιολογίας, τόμ. Β' (1899) σελ. 341—402 (όθεν καί είς 'ίδιον
τεύχος).
Σελ. 65 — 66. Περί τοΰ καπετάνιος καί της παραγωγής τούτου ίοέ καί
Α. Ν. J a n n a r i s , Historical Greek Grammar παραγρ. 122.
Αυτόθι, σελ. 66. Περί τών λέξεων κ α μ ά ρ α — β ί ζ ι τ α — μ π ρ ά τ σ ο ίδέ
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τά ύπο του Ψ υ χ ά ρ η δημοσιευθέντα εν τγ, Αθηναϊκή έφημερίδι «Νουμα»
χρονιά Γ' (1905), αριθ. 142 (3 του Άπριλ.) σελ. 3—5 (ίδέ προχειρότερον Ψυ
χάρη, Ρόδα και Μήλα. Τόμ. E'. Μέρος B'. Παρίσι 1909, σελ. 99—107, όπου
και περί της λέξεως: μπαξές).
Αυτόθι, σελ. 66. Προκειμένου περί του άρθρου του 'I. Βασιάδου ή παοαπομπή όρθότερον έχει ώς έξης: «Περί της λέξεως σύγκελλος — πρωτοσύγκελλος»
εν τη «Εκκλησιαστική Αλήθεια» Κωνσταντινουπόλεως τόμ. ΙΕ' (1895—1896).
σελ. 408.
Αυτόθι, σελ. 66. Περί της λέξεως 'Ρωμαίος, 'Ρωμιός ίδέ τα σημειωθέντα
ύπο Γ. Σωτηριάδου εν τη εφημέριοι ((Ακρόπολις» της 5 Αυγούστου 1901 έπ'
ευκαιρία του βιβλίου του Αργύρη 'Εφταλιώτη [ = Κ λ ε ά ν θ ο υ ς Μιχαηλίδου]
«'Ιστορία της 'Ρωρ.ιοσύνης» (Έν Αθήναις 1901). Ό Σωτηριάδης ελέγχει την
χρησιν της λέξεως 'Ρωμιός = "Ελλην, 'Ρωμιοσύνη=Έλληνισμός. Κατά της ιδέας
ταύτης και υπέρ της χρήσεως του 'Εφταλιώτη έγράφη το άρθρον του Κ. Π αλααά, Οπερ προχειρότερον κα'ι μετά προςθηκών ευρίσκει τις έν τω βιβλίω τούτου:
«Γράμματα» τόμ. B' (ΑΘη'να 1907) σελ. 121—132. Έπηκολούθησεν έν ττ(
έφημερίδι «Αγωνι» το άρθρον του Ν. Γ. Πολίτου: «"Ελληνες ή'Ρωμιοί», όπερ
εξεδόθη και έν ίδίω τεύχει, έν Αθήναις 1901. Έν τέλει μνημονευτέον το άρθοον
του Ψ υ χ ά ρ η : «'Ρωμ.ιός και 'Ρωμιοσύνη», όπερ εξεδόθη έν σελ. 39 — 51 της
συλλογής «'Ρόδα και Μήλα». Τόμ. A', Αθήνα 1902. (Πρβλ. καί τα του Ψ υ χ ά ρ η
έν Revue Critique d'histoire et de littérature, AE' έ'τος, αριθ. 36, туј 9 Σεπ
τεμβρίου 1901, σελ. 195).
Σελ. 67. Περί των λατινικών καταλήξεων έν τη νεοελληνική ίδέ κα'ι Ν. Dossios, «Beiträge zur neugriechischen Wortbildungslehre». Zürich 1879 (καίτοι
ó συγγραφεύς δεν διαγινώσκει την λατίνικήν άπόρροιαν των καταλήξεων
τούτων).
Σελ. 69 — 82. Έδει να γίνη λόγος καί περί των σχέσεων της 'Ελληνικής προς
την γλώσσαν των Καταλωνίων, περί ου Ίδέ τό άρθρον του Α. R u b i o y Lluch,
La lengua y la cultura catalanas en Grecia en el siglo XIV εν τω Homenje
á Menóndez y Pelago enei anno vigésimo de sua profesorado. Madrid 1899.
Σελ. 69. Τοΰ βιβλίου τοΰ G. Meyer, Neugriechische Studien 2. μνημονευτέα ή κριτική ύπο Α. T h u m b έν Litterarisches Zentralblatt τοΰ 1894
σελ. 1736—1738.
Σελ. 76. Εις την σχετικήν βιβλιογραφίαν προς τα ζητήματα της επιδράσεως
των ρωμανικών γλωσσών έπι της ελληνικής προςθετέον καί το βιβλίον τοΰ
G u s t a v K ö r t i n g , Neugriechisch und Romanisch. Ein Beitrag zur Sprach
vergleichung. 'Εν Βερολίνω 1896, σελ. 165, εις 8°">. Πρβλ. κα'ι τάς κριτικάς περί
τούτου ύπο Η. P e r n o t , έν Revue Critique τοΰ 1897, β' έξαμηνία, σελ. 105—
107 καί Vollmöller, Romanischer Jahresbericht, τόμ. Δ' (1895—1896)
σελ. 356—8.
Αυτόθι, σελ. 76. Προκειμένου περί των σημερινών Έλλη'νων της κάτω'Ιταλίας,
της καταγωγής καί της γλώσσης αυτών, μνηρ-ονευτέαι εκ της έκτετααένη; σχετι
κής βιβλιογραφίας αί έξης διατριβαί: A s t o r r e P e l e g r i m , Il dialetto greeocalabro di Bova. Torino e Roma 1880.—Ettore C a p i a l b i — L u i g i B r u z z a n o ,

КРИТИКА.

7

Racconti greci di Roccaforte. Τεύχη δυο. Monteleone 1885—1886. — Vito P.
P a l u m b o , Ποεσίαι βοτημέναι 'ν γρη/λά. Traduzioni in greco-selentino per le
nozze Peschiulli-Palmentola. Parigi 1885. (Των δύο τούτων έργων πρόκειται
μοι κριτική του G. Morosi έν ιδίω τεύχει άγνωσιον πόθεν άποσπασθεντι).—
K r u m b a c h e r , Griechen im heutigen Italien, αποτύπωμα έκ των «Münchner
neueste Nachrichten» της 14 ψεβρουαρίου 1891, (αριθ. 73), προχειρότερον το
άρθρον τοΰτο έν K r u m b a c h e r , Populäre Aufsätze, σελ. 65—73 καί 376—
377.—Gustavo Meyer, «Alcune aggiunte all' articolo del Morosi sull' ele
mento Greco nei dialetti dell' Italia Meridionale (Arch. XII, 76 sgg.), εν
τω «Archivio Glottologico Italiano» τόμ. IB' (1890—1891) σελ. 1 3 7 - 1 4 0 (εν
σελ. 137—138 γίνεται λόγος καΐ περί της λέξεως γ α σ μ ο ΰ λ ο ς - β α σ μ ο ΰ λ ο ς
περί ης άλλαι βιβλιογράφικα! σημειώσεις πρόκεινται κατωτέρω σελ. 9).
'Επίσης μνημονευτέα τα έξης άρθρα: P r i n c e L.-L. B o n a p a r t e , Linguistic
Islands of the Neapolitan and Sicilian provinces of Italy, still existing in
1889. Hertford 1890, σελ. 32, απόσπασμα έκ των Trasactions of the Philo
logical Society (άνάλυσις της διατριβής ύπο G. Meyer, Zeitschrift für roma
nische Philologie τόμ. IE', σελ. 546 κ. έ.). — T o z e r , The Greek-speaking
Population of Southern Italy, έν τ^ Journal of Hellenic Studies τόμ. I'
(1889) σελ. 11—42.—A. Pellegrini, Nuovi saggi romaici di terra d'Otranto
έν τω Supplementi periodici del' Archivio glottologico Italiano τοΰ 1895,
σελ. 1 — 96.—Salvatore Mele, L'Ellenismo nei dialetti della Calabria media.
Monteleone, T. Rano 1891 (ΙνΘα περί της επιδράσεως της ελληνικής έπ'ι των
διαλέκτων της κάτω Ιταλίας) — Mgr. De Gru t a r š , Les Italo-Grecs. Leur
langue et leur origine έν τω Le Musée Belge τόμ. A' (1897) σελ. 1—18,
34—48, καί τόμ. Β' (1898) σ^λ. 267—280, καί τόμ. Γ' (1899) σελ. 236 — 245.
(Πραγματεύεται περί των Έλληνοΐταλων της Κάτω 'Ιταλίας και της Κορσικής,
δυστυχώς ó συγγραφεύς δέν λαμβάνει ύπ' όψιν την προγενεστέραν βιβλιογραφίαν.
Πρβλ. καί τά σημειωθέντα ύπο Κ. K [ r u m b a c h e r ] έν Byzantinische Zeit
schrift τόμ. ΣΤ' (1897) σελ. 617—618. — Β . Παλούμπου, «Περί της έν <пј
νοτία 'Ιταλία Έλληνοσαλεντινης αποικίας», έν ттј Έπετηρίδι του Φιλολογικού
Συλλόγου 'Αθηνών «Παρνασσού» τόμ. A' (1896) σελ. 23—48 (Πρβλ. το περιοδικον αϊά 'Ολύμπια» τόμ. A', 1896, σελ. 228—230).—V. D. P a l u m b o , Biblio
teca popolare Greco-Salentina. Antologia di canti e conti Calimora 1896
(ίδέ καί περιοδ. «'Ολύμπια» τόμ. A', 1896, σελ. 247 «Έλληνοσαλεντινά τρα
γούδια»)·
'Εν τέλει μνημονευτέον ΊΟ λίαν ενδιαφέρον άρθρον του Γί. Καρολίδου,
«Οι έν τΐ) Κάτω Ιταλία και Σικελία Έλληνοαλβανοί» έν τω περιοδικώ 'Αθηνών
«Ελληνισμός» τόμ. Ћ (1904) σελ. 81—88, 176—183, 354—357, 416—433,
481—488, 569—574, 939—942. Ίδέ καί τά λεγόμενα κατωτέρω περί των
σχέσεων 'Ελληνικής και Αλβανικής.
Σελ. 76. Περί της γλώσσης των έν Κορσική Ελλήνων ίδέ το βιβλίον τοΰ
Φάρδυ, 'Ιστορία της έν Κορσική Ελληνικής αποικίας. Έν 'Αθήναις 1888 (περί
της γλώσσης ιδία σελ. 166 κ. έ.).—Ίδε καί τά σημειωθέντα ύπο Hoefer έν
Globus, 1891, σελ. 135.—P. S t e p h a n o p o l i , Histoire des Grecs en Corse.
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Paris 1901.—Θ. Ν. Φιλαδελφέως, εν Äpp-ovicjc τόμ. Β' (1901) σελ. 169—Ίδε
και την προμνημονευθεΐσαν έργασίαν Mgr. De G r o u t a r s ) . — 'Επίσης ίδέ καί
Échos d'Orient.
Αυτόθι, σελ. 76, άναγραπτέον και το άρθρον του P. Piolla, Gli elementi
greci nei dialetti Sardi. Palermo, Giliberti 1895, σ. 31. Επίσης M. L. W a g n e r ,
Gli elementi del lessico Sardo. Έν τω Archivio Storico Sardo, τόμ. F (1907)
σελ. 370—419.
Σελ. 77. Τοΰ βιβλίου του D. H e s s e l i n g (Les mots maritimes empruntés
par les Grecs aux langues romanes) μνημονευτέα ενταύθα ή αξιόλογος κριτική
τοΰ Κ. D i e t e r i c h εν τω Archiv für das Studium der neueren Sprachen
und Literaturen, τόμ. PIB' σελ. 226—228, και ή κριτική τοΰ Α. T h u m b lv
Indogermanische Forschungen, Anzeiger IA', 1, σελ. 99—102 ώς και ή τοΰ
G. W a r t e n b e r g έν τν| Wochenschrift für klassische Philologie τόμ. KA'
(1904) αριθ. 10, σελ. 266 κ. έ. καί η τοΰ O. В|Лоск] έν Eevue des Études
Grecques τόμ. IZ' (1904) σελ. 286—287.—Πλην ύλικόν πλείστον σχετικον
προς το τοΰ βιβλίου τοΰ Hesseling περιέχει το τοΰ «Αεωνίδα Παλάσκα, Γαλλοελληνικον λεξικον των Ναυτικών όρων καί των ορών των συναφών επιστημών
ταξινορ,ηθέν και συμπληρωθέν υπό Μιχαήλ Γούδα». Έν Αθήναις 1898—
1908.
Αυτόθι, σελ. 77. Περί τών φραγκικών λέξεων τών κειμένων έν μεσαιωνικούς
ΚυποιακοΤς μνημείοις ίδέ καί τα έξης δημοσιεύματα: Κ. Σ ά θ α : Μεσαιωνική
Βιβλιοθη'κη, τόμ. Β. Χρονογράφοι Βασιλείου Κύπρου (Νεόφυτος "Εγκλειστος,
Έπιστολαί Γερμανοΰ Πατριάρχου, Γρηγορίου Πάπα, Μαρτύριον Κυπρίων, Αεόντιος Μαχαρας, Γεώργιος Βουστρώνιος). Έν Βενετία 1873. Έν τω προλόγω πλεί
στα γλωσσικά. Έν σελ. 597—637 πλούσιον γλωσσάριον. — E. M i l l e r et
С. S a t n a s , Λεοντίου Μάχαιρα Χρονικόν Κύπρου. Chronique de Chypre. (Pu
blication de l'École des langues Orientales vivantes. II e Série. Vol. II). Paris
1882. Έν τέλει σελ. 407—31 πλούσιον γλωσσάριον, έν ω δι' αστερίσκου
σηρ-ειοΰνται α! ξενικής απόρροιας λέξεις.—'Επίσης έν ταίς διατριβαΤς αοΰ Σίμου
Μενάρδου, «Περί τών ονομάτων τών Κυπρίων» (έν τΐ) Αθήνα τόμ. ΙΣΤ/, 1904,
σ. 257—294 καί έν ίδίω τεύχει), «Ή Ρηγαινα» (έν τω Δελτίω της Ιστορικής
καί Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος τόμ. ΣΤ' σ. 117—148, όθεν και εις
'ίδιον τεΰχος, 1903), «Το τοπωνυμ.ικόν της Κύπρου» (εν «Αθηνίχ» τόμ. IH',
1907, σ. 315—421, ιδίως έν σελ. 402 κ. έ. τοπωνυρ,ικά έκ Φράγκων κληροδοτηθέντα) καί δή «Θρήνος της Κύπρου» (έν τω Δελτίω της 'Ιστορικής καί
Έθνολογ.Εταιρείας της Ελλάδος, τόμ. ΣΤ', σελ.405—432), ένθα εντέλει γλωσσάοιον έρμηνεΰον πολλάς φραγκικάς λέξεις έν τω κειμ.ένω άπαντώσας. Μνημονευ
τέα ένταΰθα καί ή έν rr¡ έφημερίδι «Ανώνι» καί εν ίδίω τεύχει δημοσιευθείσα ύπο
τοΰ καθηγητοΰ Γ. Ν. Χ α τ ζ ι δ ά κ ι κρίσις τοΰ τοπωνυμικοΰ της Κύπρου τοΰ
Σίαου Μενάρδου (Έν 'Αθήναις 1907). Έν τέλει μνημονευτέα Άθ. Α. Σακελλαρίου, Τα Κυπριακά ήτοι γεωγραφία, ιστορία και γλώσσα της νήσου Κύπρου
άπό τών αρχαιοτάτων Χρόνων μέχρι σήμερον. Τόμοι δύο (έν Αθήναις 1890—■
1891), έξ ων ó δεύτερος: «Ή έν Κύπρω γλώσσα» περιέχων έν τέλει σελ. 876 —
80 και πλουσίαν άναγραφήν ύπο τον τίτλον: «Αϊ σπανιώτεραι ξενικαΐ λέξεις αϊ
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εν ταΤς Κυπριακούς κειρ-ένοις έν τω τορ.ω τούτω άπαντωσαι». Πολλά των γλωσ
σικών τούτων του Άθ. Α. Σακελλαρίου (όστις καί πρότερον είχεν εκδώσει «Κυ
πριακά» τόρ,. Α' και Γ' έν 'Αθήναις 1855 καί 1868) έπανορθοΐ δεόντως ó
Σίρ.ος Μενάρδος έν τ?; καί ύπο του Άθ. Μπούτουρα ρ.νηρονευορ.ένΥ} διατριβή:
«Γαλλικαί ρ-εσαιωνικαί λέξεις έν Κυπρω» έν τη «Άθηνα» τόρ.. IB' (1900)
σελ. 360—84. ('Ιδιαιτέρως πεοί τίνων ξένων λέξεων του Χρονικού του Μάχαιρα
και του Βουστρωνίου ίδέ την κατωτέρω σηρ.ειουρ.ένην έργασίαν του G. Meyer). —
M. Dercsényi, 'Ιστορία της Κυπριακής διαλέκτου άπό των αρχαιοτάτων
χρόνων p-έχρι της συγχρόνων περιόδου (ούγγριστί). Έν Βουδαπέστη 1902. (Περί
ταύτης ίδέ καί τα σηρειωθέντα ύπο R. V[ári] έν Byzantinische Zeitschrift,
τόρ.. IB', 1903, σ. 651—2).
Σελ. 78. Περί των λέξεων του Χρονικού του Μορέως και έν γένει περί του
ξενικού γλωσσικού στοιχείου έν Ελλάδι κατά τους φεουδαρχικούς ταύτης χρό
νους ίδέ τα σηρ-ειωθέντα ύπο Κ. Hopf, De historiae ducatus atheniensis fontibus. Έν Αειψία 1852. 'Επίσης τα ύπο Rudolf von Scala. I. Das Griechen
tum seit Alexander dem Grossen. (V. Band. (I. Hälfte) H. F. H e l m o l t s :
Weltgeschichte). Έν Αειψία και Βιέννη 1904, σελ. 103. Άλλα προ παντός ίδέ
J o h n S c h m i t t , The Chronicle of Morea (Έν Αονδίνω 1904). Καί έν τω προλόγω τούτου σποράδην πολλά γλωσσικά καί έν σελ. 599—622 πλούσιον γλωσσάριον, είς ο ίδέ παρατηρήσεις του D. С H e s s e l i n g έν Byzantinische Zeit
schrift, τόρ.. ΙΔ' (1905) σελ. 291—293. Πρβλ. καί τάς περί της έκδό σεως ταύ
της του J. Schmitt κριτικάς του Mg [ = M o n d r y B e a u d o u i n ] έν τ-?] Revue
Critique τόρ.. Ш ' (1904), αριθ. 28 ψ έξαρ.ηνου) σελ. 28 κ. έ. καί την του
Aug. H e i s e n b e r g έν Deutsche Literaturzeitung τόρ.. KE' (1904), αριθ. 31,
σελ. 1935 κ. έ. — 'Ιδιαιτέρως περί της λέξεως ριζικόν, ήτις κα,τ' επανάληψιν
κείται έν τω Χρονικω του Μορέως καί έν άλλοις ρ.εσαιωνικόΐς κειρ,ένοις καί έν
τη ζώση γλώσσν) άπαντα, ίδέ την διατριβην του J. S c h m i t t : Ρίζικόν — rizico.
Estratto dalla Miscellanea Linguistica in onore Grariadio Ascoli. Torino
1901, σελ. 14. (Πρβλ. καί τα παρατηρηθέντα περί της διατριβής ταύτης ύπο
Κ. K[i"umbacher] έν Byzantinische Zeitschrift, τόρ. ΙΑ', 1902, σελ. 225).
Πρβλ. καί D. G H e s s e l i n g ενθ* ανωτέρω σ. 293. — Περί δε της λέξεως γασυ.ουλος εί'τε βασρ,οΰλος, ήτις έν διαφόροις ρ.εσαιωνικο"ΐς κειρ,ένοις άπαντα,
ίδέ την ρ-ελέτην του [Δ. Ѳ έρεα ν ου], «'Ολίγα περί της λαλουρ.ένης καί γραφορ,ένης γλώσσης» έν ттј «Νέα; Ήρ,έρα» (έφηρ,ερίδι Τεργέστης) αριθ. 957,της 3/15
'Απριλίου 1893 (Πρβλ. Κ. K [ r u m b a c h e r ] έν Byzantinische Zeitschrift, τόρ.
Ρ , 1894, σελ. 202 καί Κ. K r u m b a c h e r , Geschichte der byzantinischen
Literatur. Έν Μονάχω 1897, σελ. 838—πρβλ. καί την έλληνικήν ρ,ετάψρασιν
ύπο Γ. Σωτηριάδου, τόρ.. Γ', σελ. 109). — Ύπο σηρ-είωσιν δέ Οτι ή ύπο του
Ά. Μπούτουρα ρ.νηρ.ονευορ.ένη ρ,ελέτη του Η. F. Τ ozer: The Franks in the
Péloponnèse, δηρ,οσιευθεΐσα έν τ^ Journal of Hellenic Studies, τόρ.. Δ' (1883)
σελ. 165—236, ό'Θεν καί έν ίδι'ω τεύχει, ρ,ετεφράσθη έν pipei καί ελληνιστί
ύπο [Σπ. П.] Λ[άρ.πρου]: «01 Φράγκοι έν Πελοποννη'σω ύπο Η. F. Tozer»
έν τω περιοδικω «Έστ'ια» τόρ. ΚΑ' (1886) σελ. 6—9, 22—26, 39 — 43.
Αυτόθι, σελ. 78, σηρ-ειωτέον ότι ή ελληνιστί γεγραρ.ρ.ένη κριτική του βι-
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βλίου του Η. Moritz (Die Zunamen bei den byzantinischen Historikern und
Chronisten) υπό Συ νόδη Π α π α δ η μητριού έ'χει καί α' μέρος έν τοις «Βυ
ζαντινούς Χρονικοΐς» TOJA. E' (1898) σελ. 713—735, όπερ παραδόξως διέλαθε
τον Ά. Μπούτουραν.
Αυτόθι, σελ. 78. Της σχετικής προς το Μεσαρεά βιβλιογραφίας ή παράστασις άκριβέστερον έ'χει ως έξης: Α. Μηλιαράκι, «Μεσαρέα. Ίστορικαί Ιρευναι
περί τοϋ ονόματος τούτου ως γεωγραφικού». 'Εν τω Δελτίω της Ιστορικής καί
'Εθνολογικής 'Εταιρείας της Ελλάδος, TOJA. Δ' (1892—1895) σελ. 423—4. (Το
άρθρον έγράφη έπ' ευκαιρία των γραφέντων περί της ετυμολογίας της λέξεως
ύπό Γ. Ν. Χ α τ ζ ι δ ά κ ι : «Περί 'Ικαρίας διαλέκτου» έν τη Είκοσιπενταετηρίδι της
καθηγεσίας Κ. Σ. Κοντού καί τανΰν προχειρότερον έν Γ. Ν. Χ α τ ζ ι δ ά κ ι , Με
σαιωνικά καί Νέα 'Ελληνικά, τόμ. B', σελ. 396—460). Εις άπάντησιν δε τοϋ άρθοου του Α. Μηλιαράκι εγραψεν ó Γ. Ν. Χ α τ ζ ι δ ά κ ι ς : «Περί του έτύμου της
λέξεως Μεσαρέας» έν Αθήνα, τόμ. ΣΤ' (1894) και IB'(1900) και τανΰν προχειρότερον έν Γ. Ν. Χατζιδάκι, Γλωσσολογικαΐς Μελέταις, τόμ. A', σελ. 115—
179. — 'Ενταύθα πρέπει να μνημονευθώσι καί ετεραι έργασίαι του Α. Μηλιαράκη, έν αΐς ανεζήτησε την έτυ[λολογίαν γεωγραφικών τίνων ονομάτων έν τη
ιταλική, ήτοι: «Πόθεν ή λέξις Δασκαλειό ως γεωγραφικόν ό'νομα» έν τη «Εστία»,
τόμ. Α' του 1890 σελ. 43—44, και «Πόθεν το κοινόν γεωγραφικόν όνομα Νειμπουργιώ, Νειμπουργιός, Έμποργιός, Έμπορείον» αυτόθι τόμ. A' του 1891,
σελ. 409—411 και «Καραγάτζ ή Πόρτο Λαγό και ή λίμνη Βίστονις» αυτόθι
τόμ. Α' τοϋ 1892 σ. 225—7.
Σελ. 79. Περί τοϋ γροικώ ίδέ καί τά ύπό Μ. Deffner έν τη «Νέα Ελ
λάδι» τοϋ 1874, αριθ. 4. — Επίσης Ίδέ καί GL Meyer, «Il dialetto delle chronache di Cipro di Leontio Machera e Giorgio Bustron [Estratto dalla Rivi
sta di Filologia ed Istruzione Classica. Anno IV, Fascicolo V—VI, Novem
bre-Dicembre 1875]. Koma, Torino, Firenze 1875.
Αυτόθι, σελ. 79. Περί της λέξεως γ ά μ π α ( = altgriech. καμπή> i tal.
gamba> neugriech. γάμπα) ίδέ το είδικόν άρθρον τοϋ Ρ. K r e t s c h m e r : «Spät
lateinisches gamba», έν τω Philologus, τόμ. I' (1901) σελ. 277—281. Περί
της λέξεως ά ν τ ζ α Ίδέ 'I. Καλιτσουνάκιν έν Mitteilungen des Seminars für
Orientalische Sprachen τόμ. IB' (1909) τμημ. β', σελ. 174—176 (§ 13—18).
Αυτόθι, σελ. 79. Περί της λέξεως τ σ ά γ γ α ( τ ζ ά γ γ α , τ ζ α γ γ ί ο ν κλ.) ίδέ
το άρθρον τοϋ G. Meyer, «Andar al Potamò. Sicil. unfern. Zanca» έν τη
Zeitschrift für romanische Philologie τόμ. ΙΣΤ ; (1892) σελ. 542 κ. έ. καί εσχά
τως St. N o v a k o v i ć την γαλλιστί συντεταγμένην πραγματείαν «ЦегаръЦьигаръ — τξαγκάρης; τξάγγα — mestve» έν τώ Archiv für slavische Philo
logie τόμ. 32 (1911) σελ. 383—387 καί την περί ταύτης κρίσιν τοϋ 'I. Καλιτσουνάκι.έν τη Βυζαντίδι τόμ. B'. (1910—1911) σελ. 255 — 256.
Αυτόθι σελ. 79. Έν σχέσει ποός τό σεττέμβρις ίδέ καί τά σημειωθέντα
ύπό Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως έν τω Δελτίω τοϋ 'Ρωσσικοϋ Υπουργείου
της Παιδείας, τόμ. ΤΜΓ', τεΰχος Σεπτεμβρίου 1902, τμήμα κλασσικής φιλολο
γίας, σελ. 423.
Σελ. 81. Μνημονευτέον, ότι η διατριβή τοϋ Ε. Loewe (Altgermanische Ele-
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mente der Balkansprachen έν τη Zeitschrift für vergleichende Sprachfor
schung, τόμ.. ΑΘ', νέας σειράς ΙΘ', σ. 265 κ. έ.) περιέχει έρευνας περί τών με
σαιωνικών ελληνικών λέξεων βάνδον, τοΰφα, δροΰγγος, φλασκίον (νεοελ
ληνικών: φλασκί), βρούτις καθ' ¿Ι δηλοΐ και ó Ά. Μπούτουρας, άλλ' ϊτι καί
περί τών λέξεων: βρυδαλίχα, γρίβας, βούρτσα, γράβα (τζακωνικόν), λόχη,
α ν έ μ η . Ιδιαιτέρως περί της λέξεως δροΰγγος καί δρουγγάριος ίδε το άρθ
ρον του Ю. КулаковскІЙ, Друнгъ и Друнгарій έν τοΤς «Βυζαντινοΐς Χρονι
κούς» τόρ..' Θ' (1902) σελ. 1 κ. έ.
Σελ. 82. Προςθετέον το άρθρον του Η. S c h u c h a r d t «Bomanisch bast—»
(ό'περ κατά τον συγγραφέα προέρχεται έκ του βαστάζειν), έν τγί Zeitschrift
für Romanische Philologie, τόμ. ΛΓ', σελ. 339—46.
Αυτόθι, σελ. 82. Περί της γερμανικής λέξεως K i r c h e και της καταγωγής
ταύτης έκτου ελληνικού κυριακόν ίδέ τα διεξοδικώς γεγραμμένα υπό του
Ρ. K r e t s c h m e r έν τη Zeitschrift für die vergleichende Sprachforchung,
τόμ. ЛѲ' (ІѲ' ν. σ.) (1906) σελ. 539—548 (Πρβλ. καί Byzantinische Zeit
schrift, τόμ. I', 1901, σελ. 672 έτερα βιβλιογραφία) ίδέ καί Α. Th[umb] έν
Literarisches Centralblatt τόμ. NB' (1901) σελ. 736 καί ίδίικ Eb. N e s t l e έν
Zeitschrift für deutsche Wortforschung τόμ. Β' (1902) σελ. 339 κ. έ.
Αυτόθι σελ. 82. Μνημονευτέα ή διατριβή του Α. T h u m b «Zur Vorge
schichte von got. paida» (έκ του ελληνικού βαίτη) έν τη Zeitschrift für
Deutsche Wortforschung, τόμ. Ζ' (1906) σελ. 261—267.
Σελ. 91. Περί της επιδράσεως της σλαβικής έπι της 'Ελληνικής και ταύτης
έπ' έκείνην ίδέ καί την διατριβήν του Ρ. K r e t s c h m e r : «Die slavische Vertre
tung von indogerm ο». Έν τω Archiv für slavische Philologie τόμ. KZ'(1905)
σελ. 228—240.—Επίσης ίδέ και το βιβλίον Ν. Ευσταθίου, Ή ρωσσική γλωσσά
έν τη λογοτεχνία αύτης. Έν Αθήναις 1904. — Ѳ. Π. «Έλληνοσλαβικόν λεξιλόγιον έν Μακεδονία και Θράκη» έν τω περιοδικώ 'Αθηνών «Ελληνισμός» τόμ.
Η' (1905) σελ. 378—382. — Γ. Μπουκουβάλα, «Ή γλώσσα τών έν Μακεδονία
σλαβόφωνων», αυτόθι, τόμ. Η' (1905) σελ. 906—915 καί Θ' (1906) σελ. 58—
62.—Πολύ κατωτέρα είναι και ουχί πάντοτε έπι βάσεων επιστημονικών διάφορα
σχετικά άρθρα δημοσιευθέντα έν τα"ΐς Αθηναϊκούς έφημερίσι «Πύρρος» και «Μέγας
Αλέξανδρος».
Περί δε τών λειψάνων της 'Ελληνικής έν τη Νοτίω/Ρωσσία ίδέ το άρθρον
του Ѳ. Βελλιανίτου, «01 έν 'Ρωσσίκ Έλληνες» έν τη «Έστί#» τοΰ 1893
(B' έξαμηνία) σελ. 273—276.—Πρβλ. καί B r ü c k n e r έν Archiv für Slavische
Philologie τόμ. Ι Σ Ϊ ' (1894) σ. 253.
Αυτόθι, σελ. 91. Περί τών σλαβικών λέξεων της Αεσβιακης διαλέκτου ίδέ
καί τα υπό Α. T h u m b έν Anzeiger τών Indogermanische Forschungen τόμ.
AB' (1908) σελ. 33 κ. έ.
Σελ. 91. Προκειμένου περί της λέξεως Μορέας καί της ελληνικής ταύτης
καταγωγής έπι τη βάσει τών ύπο τοΰ καθηγητού Γ. Χατζιδάκι γεγραμμένων
έπραγματεύθη καί ó Κ. Σαββόπουλος: «Μορεάς η Μορηας. Έξέτασις του
ονόματος ύπο Ίστορικην, έθνολογικήν καί έτυμολογικήν εποψιν» έν τη έφημερίδι
Τριπόλεως της Πελοποννήσου «Μορεα» έτος ζ' (1904) αριθ. 143, 144, 145.—
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'Επίσης προςθετέα καί τα Οπό Γ. Ν. Χ α τ ζ ι δ ά κ ι γεγραμμένα έν Byzantinische
Zeitschrift τόμ. Β' (1893) σ. 283 (προς ά πρβλ. καί Γ. Ν. Χ α τ ζ ή δάχι,. Μεσ
αιωνικά καί Νέα 'Ελληνικά. Top.. B', 1907, σ. 273 κ. έ.) καί έν «Αθην^» τόμ.Ε^
(1893) σ. 549 καί το έν Byzantinische Zeitschrift τόμ. E' (1896) σελ. 341—
346 άρθρον: «Ό ΜορέαςοαβΓτο Μόρεον?» (ίδέ το αυτό ελληνιστί διεσκευασμένον
καί έν Γ. Ν. Χατζιδάκι, Γλωσσολογικαί Μελέται. Τόμ. A'. Έν Αθήναις 1901,
σελ. 26—31) έν αντιθέσει των γεγραμμένων ύπο Σπυρ. Π. Αάμποου έν τω
Δελτίω της 'Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 'Εταιρείας της Ελλάδος τόα. Δ'
(1892—1893) σ. 634—652 υπό τον τίτλον: «Ελληνικά Ιγγραφα έν τω άρχείω
της Βενετίας έν ο!ς καί έγγραφα Τούρκων αρχόντων ελληνιστί μετά καί παρεκδρομής περί του ονόματος του Μορεως» καί σελ. 722: «Το όνομα τοΰ Μορέως
θηλυκόν».
Σελ. 92. Έν σχέσει προς τάς σλαβικάς έν τ7| Ελληνική λέξεις μνημονευτέον
και το άρθρον τοΰ Ю. К у л а к о в с к і й , Славянское слово «плоть» въ записи
византійцевъ ( = f H σλαβική λέξις «πλωτή» έν τα"ΐς βυζαντιναίς χρονογραφίαις) έν τοίς «Βυζαντινοΐς Χρονικούς», τόμ. Ζ' (1900) σελ. 107—112.
Αυτόθι, σελ. 92. Περί τοΰ σλαβικού δήθεν ονόματος των Τσακώνων ίδέ
καί τα ύπο P h i l i p p s o n σημειωθέντα ύπο Petermanns Mitteilungen. Ergän
zungsheft IV 98 (1890) σελ. 37.
Αυτόθι, σελ. 92. Περί τοΰ σέμπρος, ό'περ προήλθεν έκ τοΰ αρχαίου σέρβικου
sebru, Ίδέ Α. T h u m b έν Indogermanische Forschungen τόμ. ΙΔ' (1903)
σελ. 347—349 καί τήν σπουδαιοτάτην μελέτην τοΰ αύτοΰ «Altgriechische
Elemente des Albanesischen» αυτόθι τόμ. ΚΣΤ' (1909) σελ. 1—20.
Σελ. 93. Ή διατριβή τοΰ M. Vasmer, Греко-славянскіе этюды Ιχει καί
τμήμα μη άναγραφόμενον ένταΰθα ύπό του Άθ. Μπούτουρα, δημοσιευθέν έν
Извѣстія Отдѣленія Русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ τόμ. IA' (1906), τμήμα B', σελ. 386—413 καί έν ΐδίω τεύχει
(ένταΰθα καί περί της λέξεως Σάββατον καί των διαφόρων ταύτης τύπων, ωσαύ
τως περί των λέξεων τσέργα, λαγκάδιν, πέστροφα, πλιάτσικα, π λ ι ά τ σ κ α ,
ρούμπος, σέμπρος, μπράτιμος). Ό αυτός M. Vasmer πραγματεύεται περί
των λέξεων βάλτος καί κουνάδι έν διατριβή «Къ вопросу о славянскихъ
заимствованіяхъ въ гречеекомъ языкѣ» έν «Живая Старина» τόμ. Δ'
(1906) σελ". 277—280.
Σελ. 93 κ. έ.: Προκειμένου περί των αμοιβαίων σχέσεων 'Ελληνικής καί Αλ
βανικής προςθετέον το τοΰ Κ. Χριστοφορίδου, Αεξικον της Αλβανικής γλώσ
σης. Έν Αθήναις 1904.— Τοΰ βιβλίου τοΰ G-. Meyer: Albanesische Studien
(1883) μνημονευτέα καί ή λίαν ενδιαφέρουσα κριτική τοΰ Ν. Γ. Π[ολίτου] έν
τα) Δελτίω της 'Ιστορικής καί 'Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, τόμ. A',
σελ. 728—731 (Έν ταύτη σημειοΰνται προς τοΤς άλλοις τάκόλουθα σχετικά

έργα: W. Μ. Leake, Of the Albanian language (Eesearches in Greece). Lon
don 1814. — G-. Crispí,'Memoria sulla lingua albanese. Palermo 1831.—
К. X. Βάμβα, Περί των έν 'Ιταλία Έλληνοαλβανων καί Ιδίως περί των είςΕλ
λάδα μεταναστευσάντων έν τω A' τόμ,ω (τοΰ 1877) τοΰ «Παρνασσοΰ» σελ. 19—
27.—Κ. Χ. Βάμβα, 'Ολίγα περί της Αλβανικής γλώσσης, αυτόθι, τόμ.F(1879)
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σελ. 286—298). —'Επίσης προθετέα και Ι. Α. Κουλουριώτου, 'Αλβανικά
πάρεργα. Έν 'Αθήναις 1883.—Χρ. Χριστοβασίλη, «Ή "Ηπειρος έθνογραφικώς
καί εθνολογικές από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον» εν τω περιοδικω
Άθηνων «Ελληνισμός» τόμ. Z' (1905) σελ. 17—33, 140—146, 205—208,
444—451, 497—502.
Περί των αλβανικών επωνύμων καί τοπωνυμίων της "Ανδρου, Αργολίδος καί
Κορινθίας καί Κεφαλληνίας ιδέ τάς έξης εργασίας του Ά. Μηλιαράκι: Υπο
μνήματα περιγραφικά των Κυκλάδων νήσων κατά μέρος.'Ανδρος, Κέως. Έν
'Αθήναις; 1880. — Γεωγραφία πολιτική νέα" καν., αρχαία του νομοΰ 'Αργολίδος
καί Κορινθίας... Έν Άθη'ναις 1886. — Γεωγραφία πολιτική νέα και-αρχαία του
νομοΰ Κεφαλληνίας. . . . Έν Άθη'ναις 1890..— Καθ' όσον άφορ<£ εις τα τοπωνυ
μικά εξ Αλβανικών επωνύμων κλ. της Ελλάδος καθ' ό'λου ιδέ Κ. Ν· Σάθα,
Μνημεία της Ιστορίας της Ελλάδος, τόμ. Δ' (Έν Παρισίοις 1882) σελ. Ι κ. έ.—
Ιδιαιτέρως περί της αλβανικής καταλήξεως— εζα εν τοπωνυμικοί; ιδέ τα σημειωθέντα ΰπό Κ. Ν. "Αμα ντου εν τω περιοδικω «'Αθηνά» τόμ. KB' (1910)
σελ. 204.
Σελ. 94. Περί των ελληνικών λέξεων εν τη Βουλγάρικη ίδέ την διατριβήν
TouDr St. Románsky, «Lehnwörter lateinischen Ursprungs im Bulgarischen».
Έν Λειψία 1909 (Sonderabdruck aus dem XX Jahresbericht des Instituts
für rumänische Sprache zu Leipzig) σελ. 89—134. Έν αύτφ πλείσται λέξεις
καί δή λατινικής καταγωγής, ας δ' όμως παρέλαβον οί Βούλγαροι παρά των
Βυζαντινών καί Ελλήνων (π. χ. april == априлк, aspra = ácnpd, aVgust =
двіустъ, fasul = φάθ^Λΐι=φασούλι, guna = г^гнđ = γoύv«, kamare = KđMđpd = καμάρα, kanata = канлтд, kandilo — кандиле» = κανδήλα, κανδη'λι, litra = литра, majstor = ліайсторъ = μαίστωρ, marulja = мару , ЛА=
μαρούλι, mramor = ллрлморъ = μάρμαρον, mule = лхулі = μουλάρι, p a t j a =
пата = πάθημα, raso = paco = ράσον, rus = р у с ъ = ροΰσσος, várka =
Вдркд = βάρκα, κλ. κλ.). 'Επίσης αυτόθι, σελ. 94, μνημονευτέα ή περί των έν
τη βουλγάρικη ελληνικών λέξεων εργασία του Α. K a l i n a έν Materiály do
historyi języka bułgarskiego... Τόμ. ΙΔ' καί IE'(1891—1892). Τέλος μνημο
νευτέα ή εργασία του S. Argirov, Περί της κατ' οίκον βουλγάρικης γλώσσης
(къмв българскить тайни езици) έκδεδομένη βουλγαριστί έν Sborník izd.
big. knižovno družestvo έν Σοφί$ 1901, καί έν ίδίω τεύχει.
Αυτόθι, σελ. 94. Περί του βουλγάρικου Ρ1ον^ϊν = Φ λ ι π π ο ύ π ο λ ι ς , αί
σχετικαί παραπομπαί εχουσιν ώδε: K a ł u z n i a c k i , Zur Geschiebte der bulga
rischen Benennung der Stadt Philippopel έν τφ Archiv für Slavische Philo
logie τόμ. I S T (1894) σελ. 594—596 καί Const. J i r e č e k , Zum Namen Ρίονdin oder Plovdiv αυτόθι σελ. 596—600 (πρβλ. καί Κ. K [ r u m b a c h e r ] έν
Byzantinische Zeitschrift, τόμ. Δ', 1895, σελ. 188).
Σελ. 94. Περί της επιδράσεως τΐίς ελληνικής έπι της ρουμανικής Ιδέ τήν
διατριβήν του Kr. S a n d f e l d J e n s e n , Eumaenske Studier I. Infinitiv og
udtrykkene derfori Eumaensk og Balkansprogene en Sammenlignende
undersogelse. K0Benhavn 1900, σελ. 135, είς 8-ov.
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Σελ. 96. Περί των αλβανικών Štiaz ( = Funken) προερχομένου έκ του ελ
ληνικού ίστιά, σ τ ι α ( = εστία) καί-šaktisem ( = h m ausser mir) προερχο
μένου έκ του ελληνικού σαστίζω ίδέ τά γεγραμμένα υπό Α. T h u m b εν τ?}
Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, τόμ. ΛΣΊ7 (της νέας σειράς
ΙΣΤΟ σελ. 186—188.
Σελ. 100. Περί τουρκικών τίνων καί δη αραβικών λέξεων άπαντωσών lv
τω μεσαιωνικω έ'πει του Διγενή Άκριτα ίδέ την διατριβήν του Π. Καρολίδου:
«Σημειώσεις κριτικαί, 'ιστορικά! καί τοπογραφικά! εις το έπος «Άκρίταν» (Άνατύπωσις έκ της Έπετηρίδος του Έθν. Πανεπιστημίου). Έν 'Αθήναις 1906.
Αυτόθι, σελ. 100, άναγραπτέα κα! τα έν Byzant. Zeitschrift τόμ. IB' (1903)
σελ. 530—532, σημειούμενα υπό Η. G e i z e r — Dr M o r d t m a n n έν σχέσει
προς την έρμηνείαν τουρκικών λέξεων έ'ν τισιν έγγράφοις της 'Αγιορείτικης μονής
του Ζωγράφου.
Αυτόθι, σελ. 100, δύναταί τις να σημείωσα τα έπ' έσχατων δημοσιευθέντα
φροντίσματα τοΰ πατρός Louis R o z e v a l l e S. J.: Les emprunts turcs dans
le grec vulgaire de Roumélie et spécialement d'Andrinople (Απόσπασμα έκ
της Journal Asiatique 1911, Paris 1912) κα! το υπό τον αυτόν τίτλον υπο
βληθέν υπόμνημα εις το Διεθνές έν Αθήναις συνέδριον των Ανατολιστών (τμήμα
XI с) δημοσιευθέν έν τοίς Mélanges de la Faculté Orientale Beyrouth τόμ. V 2 ,
σελ. 571—588, όθεν κα! ει; ίδιον τεύχος.
Έν τέλει μνημονευτέα περί των ξένων λέξεων των έν τω ίδιώματι των
Σαράντα Εκκλησιών της Θρακης τα σημειωθέντα ύπο M. V a s m e r έν τόμ. ΝΖ'
(1907) σελ. 400—406, έν κριτική του βιβλίου του Στ. Ψ ά λ τ η (Θρακικά ή
μελέτη περ! του γλωσσικού ιδιώματος της πόλεως Σαράντα Εκκλησιών. Άθήνησι
1905), εν ή κριτική κα! περ! του πέστροφα. — Περί τών ξένων λέξεων έν Κεφαλ
ληνία ίδέ κα! τα γεγραμρ-ένα ύπο Π. Αωρεντζάτου έν «Άθ^να» τόμ. ΙΣΤ'(1904)
σελ. 189 κ. ,έ. — Περί τίνων ξένων λέξεων έν Ήπείρω ίδε Γ. Χρ. Χασιώτου,
Συλλογή τών κατά την "Ηπειρον δημοτικών ασμάτων (Έν Αθήναις 1866) κα!
Π. Άραβα ν τι ν ο υ, Συλλογή δημωδών φσρ-άτων της Ηπείρου (Έν Αθήναις 1880).
Κα! ως κατακλεις μνημονευτέα τά δύο βιβλία του Π. Κομνηνού, Λακωνικά
(Έν 'Αθήναις 1896—1898) κα! Αρκαδικά (επίσης έν Αθήναις, ατελές). Έν
αύτοίς πλείστα όσα περί τών σχέσεων τών ξένων γλωσσών προ τήν έλληνικήν.
Έν 'Αθήναις 1910.
Έ ν Μονάχω 1912.

№κος Α. Βέης.
B'. В. Латышевъ, С т р а д а н і е св. Г е о р г і я , п р и п и с ы в а е м о е Ѳеодору
ДаФнопату, — нынѣ впервые изданное В. В. Л а т ы ш е в ы м ъ .
Православный Палестински! Сборникъ, вьшускъ 59-ый (окончаніе).
С.-Петербургъ. 1911.
О первой, большей части этого новаго труда уважаеиаго ученаго
(Двѣ рѣчи Ѳеодора ДаФнопата, Прав. Палест. Сборн., тотъ же выпускъ)
мы дали свой отзывъ въ Журналѣ Министерства Нар. Проев. Настоящимъ изданіемъ этотъ трудъ заканчивается, послѣ того какъ издателю

