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отдѣлъ iv.
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Морганомъ и не купленной ни однимъ изъ русскихъ музеевъ.
Е. Chartraire, L e s t i s s u s a n c i e n s du t r é s o r de la c a t h é 
d r a l e de Sens. Rev. de l'art chrét., 1911, p. 261—280, 370—886,
452—468.
M. Sauerlandt, D a s H e d w i g s g l a s auf der F e s t e C o b u r g .
Ztschr. f. ehr. Kunst, 1912, p. 311-316, 3 fig.
Α. van Gennep, ü n f r a g m e n t de p o t e r i e b y z a n t i n e à
d é c o r h u m a i n et v é g é t a l . Rev. archéol., 1911, II, p. 450—451, 1 fig.
G. Gerola, U n t a b e r n a c o l e t t o i n t a g l i a t o d e l m u s e o
di R a v e n n a . Felix Ravenna, I, 1911—1913, p. 11—17. — Краткій
обзоръ рѣзныхъ деревянныхъ и костяныхъ вещей равеннскаго музея
XVII—XVIII вв. ; среди нихъ особенно интересуетъ автора рѣзная
икона Распятія, окруженная маленькими изображеніями изъ житія
Спасителя.
Харьковъ, 1 ноября 1913.
ЕАЛА2

Ѳ. Шмитъ.
καϊ

ΑΝΑΤΟΛΗ.

Ά& αν ασίον Παπαδοπούλου
Κεραμέως,
A id φορά
οημειώματα.
„Ά&ηνά". Τόμ. ΚΑ' (1909), σελ. 356—359. — Ό Α. Π. Κ.
δημοσιεύει διορ&ώσεις καϊ παρατηρήσεις τινάς είς τα υπό Κ. H o r n a
êv Wiener Studien, τόμ. XXV έχδεδομένα επιγράμματα του
Θεοδώρου
Β αλσαμώνος,
είς τήν Άποχάλνψιν
'Αναστασίας
(εκδ. R. H o m 
b u r g , Lipsiae 1903) καϊ είς τον νπο Καλλινίκου
βίον τον
'Αγίου
Ύπατίον
(Lipsiae 1895). Περί της μονής τον 'Αγίου
Φλώρου,
περί ής ποιείται λόγον ό Α. Π. Κ. έν σελ. 356, ίδε καϊ τα υπ' έμον σημειω&έντα èv „Βυζαντινοί; Χρονιχοίς", τόμ. ΙΘ'. Το êv τη 'Αποκαλύψει
της άγ. * Αναστασίας, σελ. 16,11 κείμενον: προδίδουσι
τους
πτωχούς
εΐζ %sÏQaç των άσεβων
έχει κατ'êμè καλώς καϊ άνευ ανάγκης διορд-οϋται νπο Α. Π. Κ. είς:
παραδίδουσι.
ГК ω ν στ α ν τ iv ου 2. Κόντον, Παντοία
Φ ιλολογ ι κ ά. „Ά&ην^^
Τόμ. ΚΑ' (1909), σελ. 385—432. — Έκ των χειρογράφων βιβλίων, τετραδίων,
παρασελιδίων σημειώσεων του άοιδίμου διδασκάλου êκôίδovτaı υπό του υπουρ
γού εκείνου κ. Αρος Χαρίτωνος
Χ. Χαριτωνίδου
τα εξής κεφάλαια:
PKAf „"Ερχομαι — εϊμι — ήλ&ον.'οδός,
απέρχομαι
—
άπειμι:
άπηλ&ον,
αφοδος,
κτλ.".
ΡΚΕ' „Είσοδος
καϊ έξοδος
èv τψ
μεταγενέστερα
έλληνισμφ.
Είσοδιάζω
καϊ
έξοδιάζω."
ΡΚΐ' „"Ελευσις,
άπέλευσις,
διέλευσις,
κτλ.11. ΡΚΖ'
„άδιεξ-
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έλενστος,
έλευστέον,
κτλ.". ΡΚΗ' „"Ηλνσις,
διήλνσις,
κτλ.
έπηλνς
κτλ.".
ΡΚΘ' „ § 1 έπισταθήναι
— επιστητά
ι" καί
„ § 2 έσιτοδοϋντο
— έσιτοϋντο".
Πλείστα χωρία έκ των μεταγενέστε
ρων καί βυζαντιακών συγγραφέων παρατίθενται, δπως οντω ή βαθμιαία έξέλιξις
σημασίας τινός η χρήσεως καταστηθώ εvδηL·ς. 'Επίσης πλείστα χωρία έκ
των αυτών συγγραφέων διορθοϋνται εΐτε ερμηνεύονται ως π. χ. τον Ώριγένους, Κλήμεντος Άλεξανδρέως, Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Γεωργίου
Κεδρηνον, Γεωργίου Κωδίνου, Μιχαήλ Λούκα, Γεωργίου Φραντζή κλ. κλ...
*Έν τοις περί του βήματος είσοδ ιάζε iv (σελ. 404 κ. έ.) παρελείφθη να
σημειωθη ή σημασία του σνγκο μίζε iv τον ς καρπούς
καί
μετάφέρε iv αυτούς
έκ της υπαίθρου
χώρας εις τήν πάλιν (κοινώς
σοδιάζω).
Ταύτην δε τήν σημασίαν έχει ακριβώς το $ήμα έν τφ γνωστφ
*Ηπειρωτικφ Χρονικφ του ΙΛ' αιώνος, τφ προςγεγραμμένφ εις τους μο
ναχούς Κομνηνον καί Πρόκλον (τους αδελφούς Φιλανθρωπινούς), έν φ άναγινώσκεται: „καί οί *Λλβανϊται
κατ' αύτοϋ έκστρ α τεύουσι,
καί
πολιορκείν
τήν πόλιν εγείρονται
καί χρόνον
προς
χρόνον
ιχνηλατούν
τες, ούκ έώσιν αυτήν έσοδ ιάζε iv χρόνους
τρεις"
(Έκδοσις Γαβριήλ
Λεστούνη.
Έν Πετρουπόλει 1858, σελ. 16). Περί
των διαφόρων τύπων καί σημασιών της λέξεως έξοδος
κατά τους βυζαν
τινούς χρόνους πλείστα δσα μαρτύρια δύνανται να παράσχωσι τα βιβλιο
γραφικά μεσαιωνικά σημειώματα. Προςθετέα εις τάς υπό Κ. 2. Κ. άναγεγραμμένας σημασίας της λέξεως έξοδος (είτα έξόδιον, τανϋν πολλαχοϋ ξόδι)
καί ή της νεκρικής πομπής. Ή σημασία αύτη τής λέξεως άπαντα, ως γνω
στόν, έν κειμένοις τών βυζαντιαχών καί μετά ταιΤτα χρόνων.
f Κωνσταντίνον
2. Κόντον, Παντοία
Φιλολογικά.
„Αθηνά".
Τόμ. KB' (1910), σελ. 3—84. — Kal το δημοσίευμα τούτο παρεσκευάσθη
επιμελώς έκ τών χειρογράφων σημειώσεων τον αειμνήστου Κόντου ύπο του
θιασώτου και βοηθού αύτοϋ κ. Λρος Χαρ ίτωνος
Χ.
Χαριτωνίδου.
3
Αναγραπτέοι ένταϋθα οί τίτλοι τών κεφαλαίων τοϋ τμήματος τούτου τών Παν
τοίων Φιλολογικών: ΡΑ'~: „Jέξασθαι
ενεργητικώς,
δεχθήναι
παθητικώς".
FΑ Α' : „§ 1 άναδέξασθαι
ένεργ. άναδ ε
χθήναι
παθητ".
„§ 2 άποδέξασθαι
ένεργητ.
άποδεχθήναι
παθητ".
„ § 3 δ ιαδέξασθαι
ένεργητ.
δ ιαδ ε χθήναι
παθητ.".
„§ 4
ε ίσδέξασθαι
ένεργ.
είσδεχθήναι
παθ.".
„§ 5
έκδέξασθαι
ένεργ.
έκδ ε χθήναι
παθητ".
„ § 6 κατ α δ έξασθαι
ένεργ.
κατ α δ εχθήν α ι παθ."
(μεθ* б ακολουθεί έκ τοϋ περιοδικού „Ά κά
δη μίας"
μετενηνεγμένος παράγραφος: „προςδέξασθαι
ένεργ.
προσδ εχθήν α ι παθητ.").
„ § 7 ύ ποδ έξασθα ι ένεργητ.
ύποδεχθήναι
παθητ.".
ΡΑΒ':
„δέξεσθαι,
κτλ. ένεργ.
δεχθήσεσθαι,
κτλ. παθητ".
ΡΑΓ „δεχθήναι
αντί τοϋ
δέξασθαι"
(παρά Γεωργίφ Φραντζή, Κωνσταντίνφ Πορφυρογεννήτφ, έν τγι πατριαρχική
Ιστορία Κωνσταντινουπόλεως, *1ερακοσοφίω (Teubner), καί Νικηφόρφ Κων
σταντινουπόλεως, ών τα σχετικά χωρία παρέχει ό Κ. 2. Κ.). ΡΑΛ'
„δέ
χε σθ α ι παθητ.".
ΡΑΓ' (γράφε: РАЕ'):
„Περί
τοϋ
έπιρρή-
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μ ατός μάλλον
μετά
συγκριτικής
συντάξεως."
Σημειωτέον,
δτι το μέγιστον μέρος τών μαρτυρίων, δι ων στηρίζει τάς θέσεις αντον ό
Κ. 2. Κ., είναι είλημμένον έκ κειμένων τών μετ Άλέξανδρον χρόνων καί δη
έκ της Γραφής, ex τών Πατέρων τής 'Εκκλησίας χαί ex παντοίων βνζαντιαχών φιλολογϊχών μνημείων.
Έντενθεν καθίσταται καταφανές πόσον
πολύτιμα είναι τα φιλολογικά ταϋτα κατάλοιπα τον μακαριστού διδασκάλου
Κόντου καί παντί μέν περί τα ^Ελληνικά γράμματα σπουδάζοντι, κατ9 εξο
χήν бе τοις περί τήν μετακλασσικήν (δπως λέγεται) καί βνζαντιακήν φύαλογίαν ένδιατρίβουσι.
Αιμιλίας
Γ. Ζολώτα,
J ιορθώσεις.
„Αθηνά".
Τόμ. ΚΓ'
(1911), σελ. 88—91. — Άνακοινοϊ διορθώσεις τον πατρός αυτής ^ακαρίτου Γεωργίου
Ζολώτα
εις τα Εύσταθ
ίον
Θεσσαλονίκης,
μικρά έργα (έκδοσις Tafel, Frankfurt a. M. MDCCCXXXU). To
Χορταήθεν
φαίνεται προερχόμενον έκ τον Χορταΐτου
βοννον (δθεν καί ή μονή
Χορταΐτου).
Ούτω δϊ Χορταιτης
είναι δ παλαιός βυζαντιακος
τύπος (πλειστάκις με μαρτυρημένος, ίδέ π. χ. Α. Дмитріевскаго, Τυπικά.
Kiev 1895, σελ. 689, ένθα δή άναγινώσκομεν: το δίκαιον
του
άπο
Χορταΐτου
καταρρέοντος
ύδατος,
δπερ χωρίον είναι σχετικον
προς го υπό Γ. Ζ. διορθούμενον. — Πρβλ. επίσης Χρονικον Ίέραχος παρά
Κ. Σάθα,
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη. Τόμ. A', σελ. 257,), ουχί бе Χορ
τιάτης,
ως αναφέρει ή Α. Γ. Ζ., δπερ είναι ν&ωτερικος δημώδης τύπος.
Έν τέλει ερμηνεύει ή Λ. Γ. Ζ. βυζαντιακον μολυβδόβουλ^ τον ΙΑ' αιώ
νος, έκδεδομένον παρά S c h l u m b e r g e r (Sigillographie byzantine, σελ.
149) παρέχον бе τήν έπιγραφήν :
ТНС АЕСЛоШАС

ТИС УПОСТРОФНС

ΤΩΝ

ΒΑΑΧΕΡΝΩΝ.

^Υποστροφής
δέσποινα
— λέγει ορθώς ή Α. Γ. Ζ. — σημαίνει
απλούστατα ή Λέσποινα
τής 'Επιστροφής
ή τής
Μετανοίας...
θα ήτο δε έπίθετον ΐδιον εικόνος, κατά σννέπειαν δε καί ίδιον ευκτήριου
ή παρεκκλησίου èv Βλαχέρναις, ώς μανθάνομεν έκ του μολυβδοβούλλου ..."
Ε. Α. Πεζοπούλου,
'Ανάλεκτα
Φιλολογικά.
„Αθηνά". Τόμ.
c
ΚΓ' (1911),σελ 103—139. — O Ε. Α. Π. καθ' ά ήδη άνηγγείλαμεν (τόμ. ΙΘ',
σελ. 12) έ'χει παρασκευάσει επιμελώς καί φιλοτίμως μεγάλην συναγωγήν ύπερ
τών 10000 αθησαύριστων έντοίς ΖΕλληνικοϊς λεξικοϊς λέξεων. 'Εκ τής συναγωγής
ταύτης, προσεχώς έν σννόλφ έκδοθησομένης, δημοσιεύει έντανθα αποσπάσματα
καί έν άλλοις άναλέκτοις πραγματεύεται περί τής Ιστορίας καί τής σημασίας
λέξεων τίνων. CH εργασία τον Ε. Α. Π. είναι εξόχως ένδιαφέρονσα δια τάς
ημετέρας σπονδάς, καθ' δσον κνρίως ερείδεται έπϊ παπνρολογικών καί επι
γραφικών μνημείων καί παντοίων βνζαντιακών κειμένων μέχρι τής *Αλώσεως (ενίοτε μετά παρεκβολών σχετικών προς τα ζώντα γλωσσικά μνημεία
τον Ελληνικον λαον). Το έντανθα έκδιδόμενον τμήμα ήδύνατο έν τισι
σημείοις να πλοντισθη έτι πλέον εις παραδείγματα, èàv à Ε. Α. Π. προελάμβανε va έκμεταλλενθη τα διάφορα γράμματα τών JΑθωνικών μονών
καί τα ύπ έμον έν τγι „Βυζαυτίδι" (τόμ. Ä καί B') εκδοθέντα τών μονών τών
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Μετεώρων. — ΈπΙ των καθ1 ίκαστον έπιτραπήτω να παρατηρήσω τάκόλουθα.
Το έν σελ. 117: Κομνηνοδουκοφυής
καί δή τα Λουκοφυής
καί
Ko μνηνοφν
ή ς είναι μυριόλεκτα έν βυζαντιακοις κειμένοις. Προκειμένου
περί τον τύπου μελισσοενόμιον
σημειούσθω, δτι κείται καί αλλαχοϋ καί
δή έν τφ υπό του αύτοκράτορος 'Ανδρόνικου Β ' του Παλαιολόγου έν έτει 1319
υπέρ της πόλεως των 'Ιωαννίνων άπολυθέντι χρυσοβούλλω. Ό πρώτος μάλιστα
έκδοτης του χρυσοβούλλου τούτου Α. Μουστοξύδης
έν „*Ελληνομνήμονι"
τόμ. A' (1843—1853), σελ. 484 νποσημειοί: „Μελισσοεννό
μιον'
έκ
του μέλισσα
καΐ έννόμιον,
τοϋτο δε παρά το έννομος
(= ό εν
τινι τόπψ νέμων ή βόσκων). Σημαίνει λοιπόν το επί μελισσονοαία ή μελισσο
κομία τελούμενον. Είναι δε ή λέξις έσχηματισμένη ώς προς το τελευταϊον
της συνδέσεως μέρος, κατά το στεγαν ό μιον παρά το στ ε γ αν ό μος."
Kal ό Π. Άραβαντινός,
Χρονογραφία της 'Ηπείρουt τόμ. B', οελ. 306,
άναδημοσιεύων το αυτό χρυσόβουλλον νπεσημείωσε: „Μελισσοεν
ό μιον
— φόρος δι έκάστην κυψέλην μελισσών δια το τρέφεσθαι έκ των ανθέων
των αγρών.u 'Ωστε ή λέξις ήτο ήδη προ πολλού ήρμηνευμένη καί έ'δει
να γίνη παραπομπή είς τους προειρημένους λογίους Α. Μου στ οξύ δ ην
καί Π. Άραβαντινόν.
°0 Ε. Α. Π. θεωρεί τον τύπον
μελισσονόμιον
ώς κακήν γραφήν ' καθ' ημάς είναι μάλλον δημωδέστερος τύπος. — Σχετικώς
προς τα έν σελ. 125 κ. è. λεγόμενα περί του διεύλυτος,
διευλυτόω,
δ ι ευ λύτωσις
προσθετέον, δτι £χομεν ενδιαφέρον μολυβδόβουλλον υπό του
S c h l u m b e r g e r (Sigillographie de l'empire byzantin, σελ. 157) ώς έξης
άναγινωσκόμενον '.
Του Κεραμέον πρακτέα διευλύ(τωσον)
του προς /?ασ^λ^κα^ έντολάς, Θεοτόκε
ένθα ό μακαρίτης Α. Π α πα δ. Κε ραμεύς,
επειδή το πανομοιότυπον παρθυσιάζει απλώς: /ίΙΕΒΑΎ^,
προέτεινε δ ι ευ λύ ου, πλουτίσας οϋτω δια
μιας λέξεως τα ^Ελληνικά Λεξικά, ό δε Β. Ίέρνστεδτ
προέτεινε
διεβλύ του = διευλύτου,
ή διεκλύου.
(Ίδε Λελτίον του 'Ρωσσικοϋ
^Υπουργείου της Παιδείας, τόμ. 343, τεύχος Σεπτεμ. 1912, τμήμα κλασσικής
φιλολογίας, σελ. 416—417). Κατ έμε άναγνωστέον έν τφ μολυβδοβούλλφ
τούτω: δ ιευλύτου.
— 9Εν σελ. 138—139 προκειμένου περί του ρο
δοδάφνη
— άριδοδάφνη
έλησμόνησεν ό Ε. Α. Π. να εΐπη τι περί
τής Αροδαφνούσας
καί των τόσον γνωστών δημωδών ασμάτων τών
αναφερομένων είς αυτήν, ει καί πραγματευόμένος διεξοδικώς πως περί τών
έν τη καθ' ήμας γλώσση τύπων, οίτινες προήλθον έκ του ροδοδάφνη.
—
Περί δε του μυστολέκτης,
σελ. 120—121, ίδε καί τον έν τη Journal
international d'archéologie numismatique δημοσιευθέντα κατάλογον τών
βυζαντιακών μολοβδοβούλλων τοϋ έν Αθήναις 'Εθνικού Νομισματικού Μου
σείου — dv συνέταξεν ό Κ. Μ. Κωνσταντόπουλος
— καϊ δή τους
αριθμούς 398, 416.
Φιλολογικά.
„Αθηνά". Τόμ. KT '
f Κ. 2. Κ ό ντου, Παντοία
(1911), σελ. 161—263. — Καί ταΰτα παρεσκευασμένα προς έκδοσιν έκ
τών χειρογράφων σημειώσεων τοϋ άοιδίμου διδασκάλου υπό τοϋ Лдоя Χαρί-
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των ο ς Χ. Χαρίτων
ίδον.
'Εκ των αναλέκτων τούτων, άτινα — καϊ πάλιν
τονίζω το πράγμα — λίαν συναφή προς τάς ημετέρας σπουδάς είναι, διότι κατά
μέγα μέρος είς τα τον μεταγενεστέρου καϊ τον βυζαντιακοϋ
Ελληνισμού
αναφέρονται, μνημονεντέα ένταν&α τάδε: § 1: καταλι&οϋν
— καταλι&οϋσ&αι.
— § 2 : χαταλεύ
ειν — χαταλεύεσ&αι.
— § 3 : λεύειν — λεύεσ&αι.
— § 4 : λι&οβολώ
— λι&οβολονμαι
χαί λιά-άζω — λ ι & άζο μ α ι. Τα περί των έπι&έτων σώος π λέω ς, χαί των
διαφόρων αυτών τύπων.
2χεύου
Ζερβού,
Άετίον
Άμιδηνοϋ
λόγος ένατος.
„Ά&ηνά".
Τόμ. ΚΓ' (1911), σελ. 2 6 5 — 3 9 2 . — Πραγματεύεται ό λόγος ούτος περί
τών χατά το στόμα της χοιλίας πα&ών χαί αυτής της χοιλίας χαί εντέρων.
Η δ9 έχδοσις γίνεται ουχί έπϊ τγι βάσει πάντων τών τνχον γνωστών χειρο
γράφων τον κειμένου, αλλ' έπϊ τγι βάσει μόνον τον νπ άρι&. 2191 ίατριχον
χώδιχος τών Παρισίων [Π] χαί έπιβοη&ητιχώς του Cod, Graec. Fol. 37
№ 273 τον Βερολίνου [Β], διότι ό έχδότης 2. Ζ. νομίζει, δτι ό παρισιαχος χώδιξ
είναι „ή μήτηρ σχεδόν απάντων τών απανταχού νυν υπαρχόντων αντιγράφων
τον Άετίον".
°0 2. Ζ. εκδίδων το χείμενον τον ένάτον λόγον τον Άετίον
ένταν&α, νπισχνειται προσεχώς να παράσχη τα προσήκοντα υπομνήματα είς
αυτόν.

T e x t g e s c h i c h t e der B i b l i o t h e k des P a t r i a r c h e n Pilo
t i os von K o n s t a n t i n o p e l . I T e i l . Die H a n d s c h r i f t e n ,
A u s g a b e n und Ü b e r t r a g u n g e n von Edgard Martini (DesXXVIII
Bandes der Abt. der phil.-hist. Klasse der Königl. Sachs. Gesell, der Wiss.
№ VI) mit 8 Tafeln. Leipzig, B. G. Teubner 1911, σ. 133. 7 M. —
Βιβλιοκρισία νπο Ι. Ε. Κ αλιτσοννάχι,
èv „Άϋψφ",
τόμ. КГ' (1911),
σελ. 4 4 7 — 4 4 9 . — То έπώννμον του Ζαχνν&ίον λογίου, όστις ποτέ είχε
μελετήσει γενιχήν τήν έκδοσιν τών έργων του Φωτίου είναι ουχί Κ ατή φ ορος, ώς σημειονται èv σελ. 449, άλλα μάλλον Κατηφόρης
(1685;—1763).
Περί τούτον ίδε προχείρως Κ. Ν. 2ад-α,
Μεσαιωνική Φιλολογία. Πλειότερα
παρά Λεωνίδα
Ζώη, Γλωσσάριον Ζακύνα-ον (èv τγι οικεία λέξει) καϊ Ν. Κ ατραμτ/,
Φιλολογικά 3 Ανάλεκτα Ζακύν&ον, Έν Ζακύν&φ 1880, σ. 345—348.
Περί του Κατηφόρη νποσημειοί ό Ι. Ε. Κ. „'Εν Ζακύν&ω d-à ήτο διάκο
νος xal èv Βενετία ιερεύς' ουχί δε το άντί&ετον, ώς φέρεται èv υποσημει
ώσει τον βιβλίου [του Martiniy (σελ. 123,).''
Το πράγμα &ά ήδύνατο
αμέσως νά έξελεγχ&β δια της αναδρομής είς το βιβλίον του Ι.
Βελούδου,
c
Ιστορικόν υπόμνημα περί της èv Βενετία αποικίας τών ορθοδόξων Ελλήνων
{'Εν Βενετία 1872, σ. 170—2), έν&α σειρά τών 85 εφημερίων της αποικίας
ταύτης μεταξύ τών ετών 1527 καϊ 1868. 'Εν щ αναγραφή τών εφημερίων
τούτων ό 'Αντώνιος
Κατηφύρης
ελλείπει παντελώς.
'Αναγράφεται
δ1 όμως υπό του Βελούδου,
έν&' αν. σελ. 117, μεταξύ τών διδασκάλων
του φροντιστηρίου Θωμά Φλαγγίνη καϊ ώς δή και ώς ίεροχήρνξ èv έτει 1718.
Έν Βενετία διέτρνψεν ό Κατηφόρης κατ1 επανάληψιν.
Κατά τήν περί το
έτος 1718 εν Βενετία διατριβήν του ώς ιεροκήρνξ φαίνεται τετιμημένος καϊ
διά της ίερωσύνης. 'Εν Ζακύν&ω, κατά τά 1725—730 και ΐσως πάλιν
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κατά τα τελευταία ετη του βίου του, ο :Αντώνης Κατηφόρης είχε τον τίτλον
του
πρωτοπαπά.
Ν. Bânescu, Q u e l q u e s m o r c e a u x i n é d i t s d ' A n d r e a s L i 
fo a d en u s. „Βυζαντίς", τόμ Β' (1911—1912), σελ. 358—395. — 'Εκ
τον κωδικός graecus monacensis 525 εκδίδει ό Ν. Β. τάκόλου&α μικρά έργα
τον κατά τον U' αιώνα άκμάσαντος èv Τραπεζοϋντι χαρτοφύλακος ђΑνδρέου
Αιβαδηνοϋ : 1) „* Ομολογία πίστεως μερική, έκτε&είσα κατά πενσίν μοι
γεγοννίαν èv μια κατά σύνοψιν . . . " 2) „Ευχή λιμφ καί λοιμψ καϊ φ&ορφ
καΐ ζάλη καί τρικυμία καί ανομβρία καί κακώσει λαον, γεγοννια αύ&ωρον..."
3) „Τφ πανοσιωτάτω πατρί. . . τφ εν νψηλφ [γρ. Ύψηλφ] Κερασούντος
ίερεϊ μονοτρόπω Γερασίμω..."
4) Τφ αντφ Κερασούντος èv νψηλώ [γρ.
*Υ\ρηλφ] Γερασίμω Ιερφ μονοτρόπων φω[στήρι] Τραπεζονντιό&εν Άνδρέον
χαρτ[οφύλακος]'." 5) „Αν&ωροΙ γεγονότες . . . κατ αύτην τήν πανένδοξον
νύκτα της παννυχίδος στίχοι εις την αφραστον μετάστασιν της . . . &εομή»
τορος." 6) „Κατά σύνοψιν γενόμενοι ίαμβοι προς αυτί} ττ] Ιερά παννυχίδι
των ένδοξων γενε&λίων της θεομήτορος." 7) „ . . . Πόνημα βραχύ καί οίκτρον
ίκετήριον δια στίχων ίαμβων εις τον κοσμόσωστον καί $εϊον εύαγγελισμον
της αγνής Θεοτόκου . . . κα&' ην γέγονεν νυν καί ή τήσδε της εορτής επω
νύμου ιδρυμένου νέου ναοϋ των εγκαινίων πανήγυρις καί πάννυχος φδή συνδεδράμηκεν" ( Αναφέρεται το τελευταϊον κείμενον τοϋτο εις άνακαίνισιν τής èv
Τραπεζοϋντι εκκλησίας τής Χρνσοκεφάλου καί d'à εχωμεν προσεχώς εύκαιρίαν περί τούτου καί ήμεί^ να τα δέοντα διαλάβωμεν). — cO Ν. Β.
èv σελ. 359—365 πραγματεύεται είσαγωγικώς περί των κειμένων, ατινα
εκδίδει.
Στεφάνου
Ν. d ραγού μη, Θεοδώρου
/Ι ούκα
Λασκάρεως
επιτάφιος
είς Φ ρ εδ έρικον
Β' βασιλέα
των
'Αλαμανών.
„Βυζαντίς".
Τόμ. B' (1911—1912), σελ. 404—4J3. — 2. Ν. J. εκδίδει
το δεύτερον, διωρ&ωμενον καί ήρμηνευμένον èv πολ? ν?, το περί οϋ ό λόγος
κείμενον, όπερ το πρώτον èv επιμετρώ καί ώς èv παρέργω εΐχεν εκδώσει
ό Ι. Β. Παπαδόπουλος
(Théodore II Laskaris, Empereur de Nicée.
'Εν Παρισίοις 1908). Του κειμένου προστάσσει ό 2. Ν. ζ/, είσαγωγήν (σελ.
404—405), èv fi δικαίως χαρακτηρίζεται τοντο ώς άλη&ώς
πρωτό
τυπος
το είδος
èπιτάφιος.

Ρ. Ν. Papageorgiu, Zu E u s t a t h i o s . „Byzantinische Zeitschrift".
Τόμ. XIX (1910), σελ. 12. — Λιορ&ωτικά είς τήν ίκδοσιν Tafel. (Frank
furt a. M. MDCCCXXXII).
Πέτρου
Ν. Π α πάγε ω ρ γ ίου, J ιορ&ωτικά
είς Ά&
ανάσιον Χατζίκην.
„ByzantinischeZeitschrift". Τόμ. XIX (1910), σ*λ. 13—14.
Φιλάρετου
Κουρίτου,
Το χριστιανικον
σχολεϊον.
„Τρεις
Ίεράρχαι" (περιοδικον Ά&ηνών), άρι&. 3. — Καί τίνα πρόχειρα περί
τής â-ρησκεντικής εκπαιδεύσεως κατά τους Βνζαντιακούς Χρόνους.
Aug. Mayer, Zu Ρ s e l l os. „Βνζαιτίς".
Τόμ. B' (1911—1912),
σελ. 396. — Ό Λ. Μ. επιφέρει παρατηρήσεις τινάς είς τα νπο
Σπυ
ρίδωνος
2. Βάση èv „Βυζαντίδι" (τόμ. B', σελ. 225—230. — Πρβλ.
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„Βυζαντινά Χρονικά", τόμ. IH', σελ. 2) δημοσιευθέντα κριτικά καϊ ερμη
νευτικά εις τον λόγον τον Ψελλού προς Πόθον βεστάρχην περί τον ρ'ητορικοϋ χαρακτήρος Γρηγορίου τον Θεολόγου, dv λόγον αυτός ό Α. Μ. έδημοσίενσεν έν τφ μεταξύ έν τη Byzantinische Zeitschrift, τόμ. XX (1911).
σελ. 27 κ. έ.. Ό Α. Μ. τονίζει, δτι al πλεϊσται των υπό Βάση προταθεισών διορθώσεων βεβαιοϋνται καϊ υπό των χειρογράφων. Έκ τον λοιπών
διορθώσεων, ας προέτεινεν ό Βάσης, μόνον το: τοντ} ού (ίδε „Βυζαντίδος"
τόμ, Β ', σελ. 221) ευρίσκει ό Α. Μ. ώς „verfehlt" καϊ εμμένει εις το
παραδεδομένον : του το. * Αλλ1 δτι πράγματι του τ9 ού γραπτέον πείθε
ται τις έκ σημειώματος τον Σ[πυρίδωνος]
Βάση δημοσιευθέντος
έν „Βυζαντίδι" τόμ. Β' (1911—1912) σελ. 396 αμέσως μετά το περί οϋ ό
λόγος σημείωμα του Α. Μ.
Γ. Μανοϊλοβίκ,
Μελέται
περί του συγγράμματος
De
a d m i n i s t r a n d o i m p e r i o του βασιλέως
Κωνσταντίνου
VII
τοϋ Πορφυρογέννητου.
Μελέτη Α' (σερβνστϊ) „ήτοι κροατιστϊ".
Έν ττ) ,,'Ράδ" της Νοτιοσλαβικής 'Ακαδημίας των Επιστημών και τών
τεχνών τόμ. PUB ' (1910), σελ. 1—65. — Ίδε καϊ την κριτικήν τοϋ ύφηγητοϋ
D. Ν. A n a s t a s i j e v i ó έν τη „Βυζαντίδι" τόμ. B' (1911—1912), σελ. 519.
Σ[πυρίδωνος]
Βάση,
* Αν αγνώστου
Παρασημειώματα.
„Βυζαντίς". Τόμ. XX (1911—1912), σελ. 449—451. — A') Είς τήν
Byzantinische Zeitschrift, τόμ. Κ' (1911), σελ. 115 κ. έ.. Εύστοχώτατοι
διορθώσεις είς τα έκει δημοσιευθέντα τεμάχια έκ τών Αημητρίου Χρυσολωρά. "Ετι δε παρατηρήσεις είς το έν τφ αύτφ τόμω της Β. Ζ. σελ. 189
δημοσιευθέν άρθρον: Ein Athosbild in der geistlichen Schatzkammer der
Wiener Hofburg. — B') Είς „Βυζαντίδα" τόμ. B' (1911—1912), σελ. 138.
Αιορθώσεις τίνες είς το άρθρον τον AQOÇ Jo h. Β. A u f h a u s e r : „Eine
apokalyptische Vision des Hl. Georg".
2[πνρίδωνος]
Βάση, Είς Ζωναραν.
„Βνζαντίς". Τόμ. B'
(1911—1912), σελ. 451—452. — Περί της ερμηνείας καϊ της ορθής γρα
φής χωρίου τινός τον Ζωναρά XV. 25 (σελ. 401 Dindorf) έπ' ευκαιρία
τών γραφέντων υπό Ί. Καλιτσουνάκι έν Berliner philologische Wochen
schrift, 1912, σελ. 213—214.
2[πυρίδωνος]
Βάση,
Τών είς Γεώργιον
τον
Άκροπολίτην διορθωτικών
έπίμετρον.
„Βυζαντίς". Τόμ. Β' (1911—1912),
σελ. 453—456. — 2ημπλήρωμα είς τήν πραγματείαν „Είς Γεώργιον * Ακροπολίτην διορθωτικά", ην ό Σ. Β. έξέδωκεν έν τη Έπετηρίδι τοϋ Εθνικού
Πανεπιστημίου 'Αθηνών δια το έτος 1906 (καϊ έντεϋθεν είς ΐδιον τεϋχος).
"Οπως ή πραγματεία εκείνη ούτω καϊ το προκείμενον συμπλήρωμα αυτής
παρέχει νέαν σειράν άγχινουστάτων διορθώσεων είς τήν εκδοσιν τοϋ Άκροπολίτου υπό A u g . H e i s e n b e r g καϊ δή είς τον δεύτερον τόμον αυτής.
c
O 2. Β. ίχει υπ' όψιν ήδη καϊ τήνέ'ξοχον διατριβήν τοϋ Κ. K u r t z „Hand
schriftliches und Textkritisches zu den Opuscula des Georgios Akropolites",
ής èvia χωρία συζητεί άντιλέγων προς τα οπό Κ. Kurtz προτεινόμενα ή
συμπληρών ταϋτα.
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Πελοποννη
2 πυρ. П. Λάμπρου,
Π α λα ιολόγ ε ια κ al
σιακά è ξ εκατόν
κ αϊ ύπερέκε
iva βιβλιοθηκών
κ αϊ άρχε ίων
νυν το πρώτον
τα πλείστα
εκδιδόμενα.
Τόμ. Λ', τεύχος α—δ',
σελ. 1—255. Τόμ. Β\ τεύχος α'—ε', σελ. 1—320. Έν * Αθήναις-Λειψία,
παρά Harrassowitz 1912. Εις 8-ον. — 'Λνάλυσιν της ένδιαφερούσης συλ
λογής ταύτης κειμένων καϊ τάς παρατηρήσεις ημών εις ταϋτα θέλομεν επι
φέρει ευθύς ώς άποπερατωθη ή δλη συλλογή, τήν οποίαν θα επακολού
θηση ή 'Ιστορία του δεσποτάτου τής Πελοποννήσου.
2ίμου
Μενάρδου,
Περί του θρήνου
τής Κύπρου.
„Αελτίον τής 'Ιστορικής καϊ 'Εθνολογικής 'Εταιρείας τής Ελλάδος".
Τόμ. Z'.
Τεύχος ΚΕ' (1909—1910), σελ. 65—68. — Κατά το 1906 ό 2. M. èv
τφ C' τόμφ (σελ. 405—432) του προμνημονευθέντος Λελτίου, έδημοσίευσεν έξ αντιγράφου κολοβοϋ (ευρισκομένου εις χείρας του κ.
Μιχαήλ
Ζερβίδου)
177 στίχους ανεκδότου ποιήματος αναφερομένου εις τήν υπό
των Τούρκων άλωσιν τής Κύπρου. Έν τη εισαγωγή τής εκδόσεως του ποιή
ματος τούτου ό 2. Μ. έχαρακτήρισεν αυτό ώς έργον αγνώστου στιχουργού,
συγχρόνου τής αλώσεως τής Κύπρου υπό των Τούρκων, έπιχειρήσαντος να
γράψη Θρήνον κατά τους γνωστούς Θρήνους τής Αλώσεως τής Κωνσταν
τινουπόλεως καϊ προηγουμένως τής Θεσσαλονίκης. "Ηδη δια του περί οϋ
ό λόγος δημοσιεύματος αύτοϋ ό Σ. Μ. άνακοινοί, δτι όνεκάλυψε τον στιχουργον του Θρήνου τής Κύπρου, πράγματι σύγχρονον τής αλώσεως αυτής
υπό των Τούρκων. Είναι бе αυτός Ô Έολο(ιών
'Ραδινός,
καταγόμε
νος έκ τής Κυπριακής κώμης Ποταμιάς,
περί οϋ διεξοδικός όπωσοϋν
ειδήσεις παρέχει ό υιός αύτοϋ Νεόφυτος
'Ραδινός
èv τφ δυσευρέτφ
σήμερον βιβλίω αύτοϋ τφ έπιγραφομένφ : „Π ερϊ ηρώων,
στρατη
γών, φιλοσόφων,
άγιων καϊ άλλων ονομαστών
ανθρώπων,
δ που εύγήκασ
iv από το νησί τής Κύπρου.
Έ τ υ πώθη
èν
'Ρώμη παρά Μασκάρδφ
£τει τής Χρίστου
γεννήσεως
,αχνθ'"
(εις 12-ον, σελ. 1—203, αί σχετικοί προς τον Σολομών 'Ραδινον ειδήσεις èv
σελ. 154—155). "Επειτα ό 2. Μ. παραθέτει ερμηνευτικά τίνα εις τον
Θρήνον παρατηρήσεις περί των έν αύτφ αρχαϊσμών καϊ των Κυπραϊκών
ίδιωτισμών. 'Εν τέλει διορθοϋνται τυπογραφικά τίνα σφάλματα, άτινα είσέφρησαν εις τήν έκδοσιν του Θρήνου.
"Λ. Παπαδοπούλου
Κεραμέως,
J ύ ο Βυζαντινά
Κάλανδα.
„Λαογραφία". Τόμ. Λ' (1909—10), σελ. 564—567. — , , . . . Λ ύ ο
δεκασύλλαβα εγκώμια, τοϋτ7 αυτό εορταστικά, οία τα νϋν συνήθη, παλαιοβυζαντινής οντά εποχής..."
εκδίδονται έκ του κωδικός 116 τής èv τη κεν
τρική Βιβλιοθήκη του πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων συλλογής χειρογράφων
προερχομένων έκ τής μονής του Έταυροϋ. Περί τον καλάνδων τούτων, ατινα
беѵ φαίνονται παλαιοβυζαντινά,
ύπεσχέθη ήδη Ιδίαν μελέτην ό έν
Βερολίνφ υφηγητής τής κλασσικής καϊ Βυζαντιακής φιλολογίας κ. ĂQ P a u l
M a a s , δημοσιευθησομένην δια τής „Βυζαντίδος".
5
Λ . Παπαδοπούλου
Κεραμέως,
δημώδες
Βυζαντινον
άσμα αίν ιγματώ
δες έκτιθέμενον
διηγηματικώς
παραβο-
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λ ή ν τίνα.
„Λαογραφία".
Τόμ. Α' (1909—1910), σελ. 567—573. —
„Το από διαφόρονς επόψεις περίεργον τοϋτο άσμα, άπο δε γλωσσικής έπόψεως ουχί μιχροϋ λόγον άξιον, παλαιοβνζαντινον προφανώς dv χαί παλαιότερον ΐσως ουχί τον δυοχαδεχάτου αιώνος . . ." έχδίδοται κατά τον ύπ ' αριθ
μόν 301 χώδιχα της УΑθωνιχής μονής τον Διονυσίου, όστις χώδιξ έγράφη
κατά τον / ? ' (ουχί δέ ώς ό Σπυρ. Π. Αάμπρος εσφαλμένως γράφει χατά
τον ΙΈ') αιώνα. Έν τέλει, σελ. 5 7 2 — 3 , ό Α. Π. Κ. αναγράφει τάς èv
τφ στιχονργήματι
άπαντώσας αξίας προσοχής λέξεις. — Ίδε τα σχετιχώς
προς το δημοσίενμα τοντο παρατηρηθέντα νπο Φαίδωνος
Κονχονλε
èv „Λαογραφίας"
τόμ. B' (1910—1911), σελ. 195—197, νπο τής διευθύν
σεως του περιοδιχοϋ τούτον, αυτόθι σελ. 197—198, 477, χαί νπο
Λημ.
Εύαγγελίδον,
αυτόθι, σελ. 475—477.
Ά.
Παπαδοπούλον
Κεραμέως,
ΑΙ τον σώματος
έλαίαι.
„Λαογραφία".
Τόμ. A' (1909—1910), σελ. 578—579. — Έν πρώτοις
έχτίθενται ex βνζαντιαχών χειμένων γενιχά τίνα περί τών τον σώματος έλαιών,
μεθ1 δ σννταγμάτιον περί αυτών έπί τη βάσει τών νπ' αριθ. 180 (τον ΙΑ'
αιώνος) χαί 575 (τον ΙΖ' αιώνος) χωδίχων Πέτρουπόλεως. - Ίδε τάς èv
τέλει έπισνναπτομένας σημειώσεις τής διενθύνσεως τής „Λαογραφίας",
χαθ*
ας το σνναγμάτιον τοντο „περί έλαιών του σώματος" είχεν έχδοθή ήδη
πρότερον εν επιμετρώ τής Ποιχίλης Ιστορίας τοϋ Αιλιανού νπο
Καμίλλον Πετρονσχον
(έν 'Ρώμη 1545, φ. 110/?—111«).
Ά. Παπαδοπούλον
Κεραμέως,
Κα ισάρ ιος ό d a πόντε ς
χα ι ό ex δότη ς τον
„Κ α θ ρέπτον
Γ νν α ιχών".
„Λαογραφία".
Τόμ. Α' (1909—1910), σελ. 582—584. — : Επιστολή τον Κ. Λαπόντε (έχ
τον αύτογράφον τούτον χώδιχος τοϋ „Ζωγραφείου" νπ' αριθ. 32) προς τον
ήγούμενον τής έν Ίασίω Ιεράς μονής τον Γαλατά
(μετοχίον τον Π αν ά
γιο ν Τάφο ν), νπο χρονολογία^ 1767 * Λπριλίον
25, παρέχει ειδήσεις
τινάς σχετιχας προς την εχδοσιν τοϋ γνωστόν /ίαποντείον έμμετρου ε^ργον,
δπερ έχει τον τίτλον „Κ αθρέπτης
Γ υ να ιχών"
χαί εξεδόθη εις δύο
τόμους Ένετίησι τφ 1766.
Κωνστ.
Λ. Παπαϊωαννίδου,
"Ασματα
δημοτιχά
Σωζοπό
λεως.
„Λαογραφία".
Τόμ. A' (1909—1910), σελ. 585—659. — Το δλον
78 άσματα, ποιχίλα, ών τίνα λίαν ενδιαφέροντα, παραλλαγαϊ τοϋ αχριτιχοϋ
χαί άπελατιχοϋ χύχλου.
Πολλαχοϋ αξιόλογοι σημειώσεις τοϋ Κ. Λ. Π. xal
δή τής διευθύνσεως τής
„Λαογραφίας".
Γ. 9Ιαχ. Καλαϊσάχη,
Ή βράχα.
Μηνιαιον παράρτημα τής εφη
μερίδος „Αθήναι"
τοϋ 1908, σελ. 1481—1488. — Πρόχειται περί τοϋ
γνωστοϋ ενδύματος' περί τοϋ τρόπου χαθ1 δν φοροϋσι τοϋτο έν Κρήτη Χρι
στιανοί χαί Μωαμεθανοί,
άνδρες χαί γυναίχες, παρέχει ό Γ. Ι. Κ. ενδιαφέ
ρουσας ειδήσεις. — Чбе τα διεξοδιχώς περί τοϋ άρθρου τούτου σημειωθέντα νπο Ν. Γ. Πολίτου
έν „Λαογραφία"
τόμ. A' (1909—1910),
σελ. 661—670.
Σπ. Εμ. Στάθη,
Συμβολή
εις το ποίημα
τοϋ
απολλώνιου
χαί
Άρχιστράτας.
„Λαογραφία".
Τόμ. Α' ( 1 9 0 9 — 1 9 1 0 ) , σελ.
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683—685. — δημοσιεύονται 50 στίχοι, ύπηγορευμένοι υπό της έξ 'Ηρακλείου
της Κρήτης γραίας 'Ελένης Μπογιατζή,
οιτινες άποτελοϋσιν νέαν τινά
παραλλαγήν τον ποιήματος τον 'Απολλώνιου καί τής Άρχιστράτας,
δπερ
έξεπήγασεν ex τής „Ριμάδας
'Απολλώνιου
του èv
Τύρφ".
'Αναστασίας
Ι. Κουκουλέ,
Ό Μαυριανος
καί ό
Βασιγεάς
(Λημωδες
κρητιχον
άσμα).
„Λαογραφία".
Τόμ. A' (1909—1910),
σελ. 685—688. — Έν τέλει, σελ. 687—8, περί των διαφόρων παραλλα
γών τον ακριτικού τούτου άσματος, πλην των υπό τής Λ. Κ. αναγραφομέ
νων, παραθέτει σημείωμα ό καθηγητής Ν. Γ. Πολίτης.
Πρόσθες χαί
την Πατμιαχήν παραλλαγήν την ύπο του Μ α λ αν δ ράχη èv τφ /Ιελτίω τής
'Ιστορικής χαί 3Εθνολογικής 'Εταιρείας (τόμ. Γ', σ. 345—347) καί τήν
υπό Κ α μ πού ρογλου
("Ιστορία των 'Αθηναίων, τόμ. A', σ. 304—6).
Χ. Π. Κορύλλου,
Παραλλαγή
άχριτιχοϋ
άσματος.
„Λαο
γραφία.
Τόμ. A' (1909—1910), σελ. 688. — Καθ1 ά τοϋτο άδεται èv
Πάτραις τής ΠεL·πovvήσoυ.
Σ. /Ιέ Βιάζη,
'Ρίμνες.
„Λαογραφία".
Τόμ. A' (1909—1910),
σελ. 688—9. — Λημώδες άσμα έκ χειρογράφου, των άρχων του / Θ ' αιώ
νος (ευρεθέντος èv Γαστουρίω τής Κερκύρας, τανΰν εναποκειμένου èv ττ)
Φωσκολιανη Βιβλιοθήκη Κερκύρας).
Χρ. Γ. Γουγούση,
Βουλγαρικον
άσμα περί τον
Μπολεν
Ντο'ιτσίν.
„Λαογραφία".
Τόμ. A' (1909—1910), σελ. 690—691. —
Περίληψις του άσματος τούτου (έτι бе καί σημειώσεις εις αυτό υπό τής
διευθύνσεως τής „Λαογραφίας").
Ιεζεκιήλ
Β ε λ α ν ι δ ι ώ το υ, Λ ύο δημώδεις
παροιμία
ι.
Τόμ. Α' (1909—1910), σελ. 693—694. — Περί τών èv τφ δήμω Άλαγονίας τής Μεσσηνίας λεγομένων παροιμιών: A') „Πίσχοπος
κρε
μάμενος
έγραφε
κι απόγραφε".
B') „Πίσκοπε
τον Λ ά
μα λ ά, χωρίς
νου δίχως
μυαλά,
τα λιανά
,δεν
ήθελες
τ à μεγάλα
γύρευες
[γύρνα
το χ ε ρ ό μύλο ν , κούνα
τ* ά ρ α
π όπου λ ο]". Είς τά υπό του Ι. Б, σημειούμενα επισυνάπτει ό Ν. Γ.
Π [ο λ ί τη ς] διεξοδικός εύστοχους παρατηρήσεις 7€ερΙ τής άρ%ής καί διαδό
σεως τών παροιμιών τούτων. Πρόσθες, δτι διατύπωσίς τις τής παροι
μίας ταύτης κείται καί èv τφ κώδικι 19 τής èv Άροανεία μονής τών
'Αγίων Θεοδώρων. СібЬ, Νίκον Α. Βέην èv τη Έπετηρίδι τον Φιλο
λογικού Συλλόγου „Παρνασσού". "Ετος Θ'. 'Εν 'Αθήναις 1906, σελ. 71).
Χ ρ. Π αντελίδου
, Κ υ πριακαΐ
παραδόσεις.
„Λαογραφία".
Τόμ. Α' (1908—1910), σελ. 697—698.
Χρ. Παντελίδου,
Κυπριακαϊ
έπφδαί.
„Λαογραφία". Τόμ. Λ'
(1909—1910), σελ. 698—700. — Ένδιαφέρουσαι καί δια τήν μελέτην τών
βυζαντιακών έπφδών.
Στ. Ν. /Ι ραγού μη , Οι δ ιαδ ο ρατισ μοί παρά τοις
Βνζαντινοϊς.
„Λαογραφία".
Τόμ. Α (Ί909—1910), σελ. 701. — ΣημειοΙ
σχετικον χωρίον εκ τής Χρονικής Συγγραφής του Γεωργίου *Ακροπολίτου

(σ. 102 Bonn. 95 Heisenberg).
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Ή ρ ώ δ η Λ. ΊΡ Ο δ ο πού λον , 'Αχαϊκή
è π; ψ δ ή τών
κάμ
πων κ α Ι των εντόμων.
„Λαογραφία". Τόμ. A' (1909—1910),
σελ. 700. — Είναι έμμετρος.
Παναγή
Αω ρεντζάτον,
Κεφαλλήνων
ονόματα.
„Λαο
γραφία".
Τόμ. Β' (1910—1911), σελ. 27—34. — 'Εξετάζει μετά μεθό
δου ό Π. Α. κατά πόσον έπέδρασεν έπί τα επώνυμα των Κεφαλλήνων ή φω
νητική του γλωσσικού ιδιώματος τούτων καί κατά πόσον μετέβαλεν ή μετα
βάλλει ταϋτα.
è ν Σκύρω.
„Λαογραφία".
ζ/. Παπαγ
εωργίου
, Al απόκρεω
Τόμ. Β' (1910—1911), σελ. 35—47. — Εις συμπλήρωσιν καί έπανόρθωσιν των διαληφθέντων υπό J. С L a w s o n (The Annual of the British
School at Athens № VI, 1899—1900, σελ. 125—7) καί R. M. D a w k i n s
(Αυτόθι, № XI, 1904—1905, σελ. 72—4. — Πρβλ. καί Journal of the
Hellenic Studies, τόμ. XXVI, σελ. 202 καί έξης). Έν τέλει σημειώσεις και
επανορθώσεις τινές της διευθύνσεως της „Λαογραφίας".
Το άρθρον του
d. Παπαγ. κοσμείται καί υπ' εικόνων, αϊτινες καθιστώσιν αύτο έτι μάΊάαν
ενδιαφέρον.
Στίλπωνος
Π. Κυριακίδης.
Τα κατά τον γάμον
έθιμα
έν Γκιου μουλτζίνη.
„Λαογραφία".
Τόμ. Β' (1910—1911), σελ*
48—59. — Πρόκειται περί της έν Θράκη κωμοπόλεως. Το άρθρον περι
έχει καί τίνα γαμήλια άσματα.
Χ ρ. Γ. Π αντελίδου,
'Ακριτικά
Ασματα
της
Κύπρου.
„Λαογραφία".
Τόμ. B' (1910—1911), σελ. 60—81. — Το òlov 7, διεξ
οδικά καί Οντως πολύτιμα λαογραφικά κείμενα.
Στιλ π. Π. Κυριακίδου
, "Ασματα
δημοτικά
Γκιουμουλτζίνας
της Θρψκης.
„Λαογραφία".
Τόμ. B' (1910—1911), σελ.
81—88. — Το δλον 8 άσματα. 'Εν τέλει, σελ. 88, επισυνάπτει ό Σ. Π. Κ.
γλωσσικάς τινας παρατηρήσεις εις αύτα. ΚΗ бе διεύθυνσις της „Λαογρα
φίας" ήτοι ό Ν. Γ. Πολίτης
παραθέτει διαφόρους αλλάς παρατηρήσεις
περί των ασμάτων τούτων καί δή άναγραφήν τών έκδεδομένων παραλλαγών
αυτών. Του υπ* αριθ. 6 άσματος άναγραπτέα καί ενδιαφέρουσα παραλ
λαγή έκ Γορτυνίας έκδεδομένη υπό Π. Παπαζαφειροπούλου,
Περι
συναγωγή γλωσσικής ϋλης καί εθίμων του Ελληνικού λαοϋ ίδια δε της Πε
λοποννήσου. Έν Πάτραις 1887, σελ. 62.
Κωνσταντίνου
Λ. Σωτηρίου,
'Αλβανικά
à σ μάτια
κ αϊ
παραμύθια.
„Λαογραφία".
Τόμ. A' (1909—1910), σελ. 82 κ. έ„
τόμ. B' (1910—1911), σελ. 89—120. — Έξ 'Αττικής, Σπετσών, Κρανιδίου, "Υδρας.
Ν. Γ. Πολίτου,
Λαογραφική
έπιθεώρησις
τών
περιο
δικών
δημοσιευμάτων.
,, Λαογραφία".
Τόμ. Β' (1910—1911),
σελ. 121—173. — Βιβλιογραφικά σημειώματα, άτινα πολλάκις εκτείνονται
εις διεξοδικάς κριτικάς καί δος ειπείν είς ίδιας πλέον πραγματείας σχετικάς προς θέματα τής Ελληνικής Λαογραφίας.
Έξ αύτφν μνημονευτέα
καί ένταϋθα ή περί του δημοσιεύματος του Παύλου
Γ ν ευ τ ου (έν „Παν-
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α&ηναίοις" τόμ. ΙΘ' 1909—1910, σελ. 144—147 περί τών „'E χ α το λό
γων της αγάπης"
èv σελ. 136 χ. è. xal ή περί τών έμών
„Νεοελληασμάτων
ex χειρογράφων
κωδίκων"
(èv
ν ix ώ ν δημωδών
„Πανα&ηναίοις" τόμ. / Θ ' , 1909—1910, σελ. 211—216 xal 292 — 3) èv
σελ. 149 κ. έ. δυστυχώς τά ένταϋ&α υπό Ν. Γ. Π. γεγραμμένα σχετικώς προς το
προμνημονευ&έν δημοσίευμα μου δεν είχεν ύπ' όψει ό Α. H e i s e n b e r g ]
χρίνων αυτό èv τη Byzantinische Zeitschrift, τόμ. XXI (1912), σελ. 276,
xal ούτω περιέπεσεν εις ανακρίβειας τινάς. Λύτό&ι ό χα&ηγητής Λ. Η.
αποδοκιμάζει τον υπό του χειρογράφου τών Μετεώρων παραδεδομένον τύπον:
χρυσοπτέρου
δη xal αντί αύτοϋ γράφει : χρυσοπτέρουγη,
άγνοών
προφανώς, ότι èv τη βορείφ c Ελλάδι οι τύποι φτερού δ α, φτε ρού δ ι
είναι λίαν συχνοί. Λραττόμε&α ένταΰ&α της περιστάσεως να σημειώσωμεν, δτι
δια τους ξένους είναι πως χινδυνώδες èπıχείρημa να διωρ&ώνωσι "Ελληνας
επιστήμονας προκειμένου περί της νεοελληνικής γλώσσης καί δή της νεοελ.
διαλεκτολογίας.
Ν. Ι. Κορωναίου,
Το $σμα του νεχροϋ
αδελφού.
„Λαο
γραφία". Τόμ. B' (1910—1911) σελ. 174—175. — Παραλλαγή ex Κύ
μης τής Εύβοιας.
Ίωσ. Χ. Χαρίτων
ίδου,
"Λ σματα
δημοτικά
èx M ά
κρης
τής Λυκίας.
„Λαογραφία".
Τόμ. B' (1910—1911) σελ.
176—9. — Τρία èv δλφ, έξ ών το πρώτον παραλλαγή του ακριτικού Ασμα
τος του Πορφυρή.
Γιάννη
Κ. Ζερβού,
Καλύμνιον
άσμα περί του
θανάτου
του διγενή.
„Λαογραφία".
Τόμ. Β' (1910—1911) σελ. 179—180. —
Το όνομα του ήρωος φέρεται èv τούτω Λιονής
καί /ί ι ε ν ή ς.
Φ. 2. Λ., Βακχικά
Κρητικά
τραγούδια.
„Λαογραφία".
Τόμ. Β' (1910—1911) σελ. 184—186. — Τρία το δλον, προερχόμενα έκ
του χωρίου Μπόμπια
τής επαρχίας Καινούργιου.
Έξ αυτών, το
πρώτον (xad-' a σημειοί καί ή διεύ&υνσις τής „Λαογραφίας") είναι συγ
γενές προς τήν γνωστήν „Φυσιολογικήν Λιήγησιν του ύπερτίμου κρασοπατέρος Πέτρου του Ζυφομούστου".
2 πυρ. Ά. Κοσ μάτου , 'E π ψ δ α Ι Κεφαλληνιακοί.
„Λαο
γραφία". Τόμ. Β' (1910—1911) σελ. 186—191.
2. Λ. Παγώνη,
Κεφαλλην
ιακαΐ
è πω δ αι.
„Λαογραφία".
Τόμ. Β' (1910—1911) σελ. 191—193.
/. Κ. Βογ ιατζίδου,
Παράδοσις
περί Ζωναρά
κατά
τον
Κ' αιώνα. „Λαογραφία".
Τόμ. Β' (1910—1911) σελ. 198—201. —
Πρόκειται περί του γνωστού Βυζαντινού χρονογράφου. Ή παράδοσις έπί
τη βάσει τών γεγραμμένων υπό του Γάλλου περιηγητοϋ A n d r é T h e b e t
(f 1590).
2τίλπ.
Π. Κυριακίδου,
Θρακική
παράδοσις
περί
άγιου
Κωνσταντίνου.
„Λαογραφία".
Τόμ. Б ' (1910—1911) σελ. 201. —
'Λναφέρεται αύτη εις δύο λί&ους κείμενους èv τη παρά τήν πόλιν Γκιου μουλτζίνα
πεδινήν τοπο&εσίαν του Μολλα
Όμέρ.
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İV. Ζαφειρίου,
2α μιακαΐ
παραδόσε
ις. „Λαογραφία". Τόμ. B'
(1910—1911) σελ. 2 0 1 — 2 0 2 . — Αύο το όλον, έξ ών ή δευτέρα λέγει περί
τοϋ Άγ. 9Ιωάννου τον Θεολόγου „*ς τ Πάτνου"
(=εΙς
τήν ΤΙάτμον).
Ξ- Π. Φ α ρ μακίδου
, Κ υ πριακά
εδέσματα
έν τακτ αϊ ς
ήμερα ι ς. „Λαογραφία".
Τόμ. Β' (1910—1911) σελ. 207.
Ι. Β. Πατσου
ράκου,
Μάνη
κ αϊ Μανιάται.
*Εν ΠειραιεΙ
1910. 2ελ. 79. Εις 8-ον. — *Ηθογραφικά
τίνα της πατρίδος τοϋ συγ
γραφέως.
Κώνστα
ν τ iv ου Π. Κ ασιμάτη
, Λαογραφικά
σύλλεκτα
è ξ "Ιου.
„Λαογραφία".
Τόμ. A' (1910—1911) σελ. 591 — 637. —
Α' 'Βίμες καΐ άλλα διάφορα άσματα (σελ. 591—606). Β
Παροιμίαι
(σελ. 607—618). Γ ' Αινίγματα (σελ. 618—620). A' Ιδιωτικά
έγγραφα
(σελ. 620 — 631). Ε' Λεξιλόγιον (σελ. 631—637).
2 π. Κ α βάσιλα,
Λαογραφικά
σύλλεκτα
έκ Νυμφών
της
Κερκύρας.
„Λαογραφία".
Τόμ. B' (1910—1911) σελ. 638—669. —
A'
δημοτικά
άσματα (σελ. 638—645). B' 9ΕπωδαΙ καί καταδεσμοϊ
(σελ. 645—655). Γ ' Παραμύθια (σελ. 655—666). A' Κερκυραϊκά
πλεμούδια
(σελ. 666—669), ήτοι κοσμήματα γεγλνμμένα έπί ξύλινων υφαν
τικών εργαλείων {μετ1 εικόνων) ' άτινα ύπεν&υμίζουσιν έργα της εκκλησιαστι
κής τορευτικής έκ των χρόνων τής βυζαντιακής περιόδου καί της Τουρκο
κρατίας.
Ν. Γ. Πολίτου,
Λαογραφία
τής
Μακεδονίας.
„Λαο
γραφία".
Τόμ. B' (1910—1911) σελ. 249—265. — "Εκ&εσις τής επι
τροπείας τών κριτών τοϋ Χατζηλαζαρείου αγώνος περί τής λαογραφίας τής
Μακεδονίας, άναγνωσ&εΐσα έν τφ *Ε&νικφ Πανεπιστημίφ
'Αθηνών
τήν
13 9Ιουνίου 1910 υπό τοϋ είσηγητοϋ Ν. Γ. Π. (άλλα μέλη τής επιτρο
πείας τών κριτών ήσαν οι 2. Π. Λάμπρος
καί Α. Π ατσό που λο ς).—
Πρβλ. τά ήδη σημειωθέντα
υπ' έμοϋ έν τοις „ΒυζαντινοΙς
Χρονικοϊς"
τόμ. ΙΘ ', σελ. 9 5 — 6 .
Έίμου
Μεν άρδ ου,
Ή 'Αγία
'Ελένη
εις
τήν Κύπρο
ν.
„Λαογραφία". Τόμ. Β' (1910—1911) σελ. 266—298 (προσθήκαι σελ. 7 0 8 / —
'Ενδιαφέρουσα καί λίαν διδακτική μελέτη περί μιας Κυπριακής
παλαιάς
παραδόσεως, κα&* ην ή 'Αγία 'Ελένη, ή τοϋ Μ. Κωνσταντίνου μήτηρ, επι
στρέφουσα έξ Ιερουσαλήμ
έπεσκέφθη
τήν Κύπρον, ην εϋρε ερημον καί
έ'κτισεν εις αι5τΐρ εκκλησίας κλ. κλ. — Τής έν σελ. 295 επιγραφής τά
τελευταία γράμματα δεν δύναμαι νά δεχθώ, ότι λέγουσιν ΕΛΕΝΗ,
ώς
μετά πιθανότητος δέχεται ό 2. Μ.
Τοϋ έν σελ. 296 μαγικοϋ αλφαβήτου
πολλά παράλληλα εχω έκ διαφόρων κωδίκων συλλέξει, ήδη бе έχω καί
έν τοιούτον πανομοιοτύπως δημοσιεύσει έν τφ έμφ καταλόγω τών χειρογρά
φων κωδίκων τής έν Θεράπναις μονής τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα.
ÇEv
"Αθήναις 1904^ σελ. 45.
Παναγή
Λ ω ρ εντζάτου,
Κ ε φα λλήνων
βαπτιστικά
ονό
ματα
διπλά.
„Λαογραφία".
Τόμ. B' (1910—1911) σελ. 2 9 8 — 3 0 4 . —
Πρόκειται περί τών συνθέτων κυρίων ονομάτων, άτινα — ώς φαίνεται —
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μόνον εν Κεφαλληνία
(έξ δλης της Ελλάδος)
είναι èv χρήοει. Ό Παν.
Λωρεντζ. εξετάζει τους τύπους, τα πά&η, τήν γένεβιν xal τήν χρήσιν των
τοιούτων ονομάτων.
Γ. Π. "Αναγνωστοπούλου,
Συλλογή
παροιμιών
του
Ζα
γορίου.
„Λαογραφία".
Τόμ. B' (1910—1911) σελ. 3 0 7 — 3 2 9 . —
Προέρχονται Ιδίως ex της περιοχής Παπίγχου
των Ζαγοροχωρίων της
* Ηπείρου.
Σπυρίδωνος
'Eμ. Στά&η,
Κυ&ηραϊχά
αίνίγματα.
„Λαο
γραφία".
Τόμ. Β' (1910—1911) σελ. 3 3 0 — 3 7 0 . — Πολλά έξ αυτών
ύπεν&υμίζουσιν ήμϊν τα βυζαντιαχά
αινίγματα.
Ν. Γ. Πολίτου,
Παρατηρήσεις
ε ίς τα α lv ι γ ματιχα
πα ραμύ&ια.
„Λαογραφία".
Τόμ. Β' (1910—1911) σελ. 3 7 1 — 3 8 4 . —
Αναφέρονται
είς τήν αμέσως προηγουμένην
δημοσιέυσιν.
4. Λουχοπούλου,
Τρία
παραμύθια
Λίτωλιχά.
„Λαο
γραφία".
Τόμ. Β' (1910—1911) σελ. 385—398.
"Έπα μ. Γ. Παπα μιχαήλ,
Ό Γάμος
σ1 του Β ού ρ β ου ρ α
της Κυνουρίας.
„Λαογραφία". Τόμ. Β' (1910—1911) σελ. 3 9 9 — 4 0 4 . —
9
Εν τούτοις xal ίχανά γαμήλια άσματα.
Στίλπων
ο ς Π. Κ υ ρ ιαχίδ ου , Λε ισι δ αιμον ία ι χ αϊ δ ε ισιδαί μονές
συ ν ή & ε ι α ι (ex Γχιου
μου λτζίν ας της
Θ ράχη ς).
„Λαογραφία".
Τόμ. Β (1910—1911) σελ. 4 0 5 — 4 3 2 . —
Παρατίθενται
χατα το ιδίωμα Γχιουμουλτζίνας
xal έπειτα èv παραφράσει.
'Εν τέλει
γλωσσιχαί τίνες παρατηρήσεις.
Στεργ ίου Ζ. Π α πάγε ω ρ γ ίου, Κ ου τσοβλαχιχή
Λαογρα
φία.
Τα χατα
τον γάμον
έθιμα
èv 2α μαρ ίνα της
Μαχεδονίας.
„Λαογραφία".
Τόμ. Β' (1910—1911) σελ. 4 3 2 — 4 4 6 .
Ν. Ι. Λάσχαρη,
"Λπολλώνιος.
„Λαογραφία1'.
Τόμ.
Β'
(1910—1911) σελ. 451. — Αναφέρει
τήν Ζαχυν&ίαν παροιμίαν:
„'Eπέ
ρασε του Απολλώνιου
τα /?β(Τανα".
Παναγ.
ζ/. Σεφερλή,
Τα Έχατόλογα
της Αγάπης.
„Λα
ογραφία".
Τόμ. B' (1910 — 1911) σελ. 4 5 1 — 4 5 3 . — Παραλλαγή
έξ
"Αργούς.
Γεωργίου
χα Ι УА ν αστασ ίου Παπα Ιωάννου,
'Ά σ ματα
δημοτιχά
της 'Ρόδου.
„Λαογραφία".
Τόμ. Β' (1910—1911) σελ.
453—456. — Έξαιρέτως άξιον προσοχής το πρώτον: „Της
Τρίχας
το
γεφύρι".
Σ π. d. Παγώνη
, "^ σ ματα
δημοτιχά
Κεφαλληνίας.
„Λαογραφία".
Τόμ. B' (1910—1911) σελ. 456—460. — Είναι δύο, έξ
ών το δεύτερον του άχριτιχοϋ χύχλου, λίαν ενδιαφέρον.
Ξ. Π. Φαρμαχίδου,
Το τραγούδι
του Π αχού τη.
„Λαογρα
φία".
Τομ. Β' (1910—1911) σελ. 4 6 0 — 4 6 3 . — Κυπριαχή
παραλλαγή
του- άσματος της μνηστείας του διγενή.
Χρ. Γ. Γουγούση,
Λεσβιαχον
Βαχχιχον
άσμα.
„Λαογρα
φία".
Τόμ. B' (1910—1911) σελ. 4 6 3 — 4 . —Περίεργος
παραφθορά της
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βυζαντινής „φυσιολογικής διηγήσεως του ύπερτίμου κρασοπατέρος". (Πρβλ,
το αιμέσως κατωτέρω, σ. 124, άναγραφόμενον ήμέτερον δημοσίευμα.)
Γεωργ.
Α. Π ό μ π ο υ , Έ π ω δ al è κ Φθιώτιδος.
„Λαογρα
φία".
Τόμ. Β' (19LO—1911) σελ. 464—465.
Σ. Α. Π α γ ώνη,
Κεφαλληνιακά
Ι è π φ δα ί.
„Λαογραφία".
Τόμ. Β' (1910—1911), σελ. 466—472. — Πάσαι έ'μμετροι.
'ETC. Γ. Παπαμιχαήλ,
Παραδόσεις
Κυνουρία
κ αϊ
περί
Καλλικαντζάρων.
„Λαογραφία". Τόμ. Β' (1910—1911)σελ. 477—479.
ΑΙ αυταϊ πολλαχοϋ τής Πελοποννήσου.
f Λεοντοπόλεως
Σωφρονίου
[Εύστρατιάδου],
Παράδοσις περί δάφνης
κ αϊ δ εν δ ρολιβ άν ου. „Λαογραφία". Τόμ. Β '
(1910—1911) σελ. 479—481. — Ανάγεται εις τάς άναφερομένας εις τήν
υπό των ^Εβραίων δίωξιν του Χρίστου καΐ εις τήν αύτφ δήθεν υπό ζφων
ή φυτών παρασχεθεϊσαν προστασίαν.
Χ ρ. Γ. Γ ουγούση,
Μετρητικά
ονόματα.
„Λαογραφία".
Τόμ. Β' (1910—1911) σελ. 481—482. — Παραθέτει τα έν Μακεδονία
ελληνικά, σλαβικά καϊ αλβανικά ονόματα προς δήλωσιν του παρά τοις άρχαίοις „κ υ ν οστό μου".
(Чбе καϊ κατωτέρω περί δημοσιεύματος του
Π. Ν.
Παπαγεωργίου.)
Μιχαήλ
Α. Χ α β ιαρ ά, Περί
του κάστρου
τής Σον ριάς
μετά
παραλλαγών
του εις αυτό αναφερομένου
άσματος.
„Λαογραφία".
Τόμ. B' (1910—1911) σελ. 5 5 7 - 574. — Πρόκειται περί
του èv Κιλικία κάστρου, του κειμένου εις άπόστασιν δύο ή τριών ωρών
από τής παραλίας ζέσεως μεταξύ που Σελενκείας καϊ τής σημερινής Μερ
σίνης. Ό Μ. Α. Χ. δημοσιεύει παραδόσεις τινάς άναφερομένας εις το
κάστρον τοϋτο καϊ τρία άσματα έκ Σύμης, Νισύρου καϊ Μεγίστης (= Καστελλορίζου), επιχειρεί δε νά όρίση τον Ι'—ΙΛ'
αιώνα ώς τον χρόνον, καθ'
δν άνεπτύχθη ό θρϋλλος περί του κάστρου τής 'Ωριας
(εϊτε Σου ρ ι ας
κλ. κλ.), όστις τόσον διαδεδομένος είναι μεταξύ των 'Ελλήνων καϊ τών
πάροικων αύτοϊς λαών. °0 Μ. Λ. Χ. νομίζει, \δτι κατ αρχάς το κάστρον
έκαλεϊτο τής Σ ου ρ ιάς , έπειτα бе απλοποίησε ίσης τής προφοράς τοϋ
διπλού ςΣ, τοϋ τελικού τοϋ άρθρου: τής καϊ τοϋ άρκτικοϋ τοϋ: Σ ου
ρίας, έν τφ στόματι τών άλλων сΕλλήνων, προήλθεν ή ονομασία
„Κάστρον
τής Ούριας".
Πλην δεν έ'λαβεν υπ' όψιν ό φίλος Μ. Λ. Χ., δτι
φνσικώτερον θά ήτο (αφ' οϋ πανταχοϋ σχεδόν τοϋ Έλληνισμοϋ, εξαιρέσει
που τοϋ έν Μικρά :'Ασία, κάστρον τής ωριάς λέγεται) έκ τής συνεκφοράς
τής ωριάς
νά προέλθη έπειτα βαθμηδόν καϊ παρετυμο%ογικώς τής
Σ ου ρ ιάς (= Συρίας). — Πρόσθες έν τέλει δτι το υπό τοϋ Μ. d. Χ.
περιγραφόμενον κάστρον τής Σου ρ ιάς δέον βεβαίως νά ταύτισθη προς
εκείνο, περί οϋ ό Ίατρίδης
(Συλλογή δημοτικών Ασμάτων. 9Εν Άθήναις 1859. — Πρβλ. καϊ Ν. Γ. Πολίτου,
Παραδόσεις, τόμ. B'.) λέγει
τινά αόριστα.
Χ ρ. Γ. Γ ουγούση,
Μακεδον
ικαΐ παραλλαγαϊ
τοϋ
παρα
μυθιού
τοϋ Ναϊντέν.
„Λαογραφία".
Τόμ. Β' (1910—1911) σελ.
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575—590. — Έξ αυτών μία êv τφ νοτιοσλανϊκφ ίδιώματι (καϊ èv ελληνική
μεταφράσει), προερχομένη έκ τον χωρίον "Οστρενιε
της Κάτω Λίβρης.
Γ. Ρονσιά,
Σνλλογή
παροιμιών
τον 3η ροχωρίον.
„Λαο
γραφία".
Τόμ. B' (1910—1911) σελ. 670—674. — Πρόκειται περί τον
Ξηροχωρίον της Εύβοιας.
Σ π. Κ*. Φ α ρ αντάτον
, Κεφαλληνιακά
Ασματα.
„Λαογρα
φία".
Τόμ. B' (1910—1911) σελ. 674—677. — 4ύο τον αρι&μόν, αμ
φότερα ακριτικά, εις α ή διεύ&ννσις της „Λαογραφίας"
έπισννάπτει
λίαν
ενδιαφέροντα υπομνήματα (σελ. 677—680,).
Θ. Προ δ ρό μον , Το κάστρο
της Μ άρον ς.
„Λαογραφία".
Τόμ. B' (1910—1911) σελ. 6 8 0 — 6 8 1 . — Παραλλαγή τον πανελληνίον
άσματος τον κάστρον της Ώριας,
προερχομένη έκ Σινασον. Ή διεύ&ννσις
της „Λαογραφίας"
έπισννάπτει
διεξοδικον υπόμνημα είς τήν παραλλαγήν
ταύτην (σελ. 681—684;.
Παν. Λ. Σεφερλή,
Τα κάλαν δ α τον 'Λ. γ ίο ν Β ασ
ιλείον.
„Λαογραφία".
Τόμ. Β' (1910—1911) σελ. 685—687. —
Παραλλαγή
Λίγίνης, μετενηνεγμένη είς τήν νήσον ταντην έξ *Λίβαλη
(=Κνδωνιών
της Μ. * Ασίας).
Στίλπωνος
Π. Κ ν ρ ιακίδον,
Παραλλαγή
Βνζαντ
ινον
αίνίγματος.
„Λαογραφία".
Τόμ. Β' (1910—1911) σελ. 687. — Προσ&ήκη
είς τα êv τφ αύτφ περιοδικφ, τόμ. B' σελ. 362 καϊ 375 κ. έ. γεγραμμένα.
Μ ι χ. Γ. Πετρίδον
, Κατάρες
Καστελλο
ρ ίζον.
„Λαο
γραφία".
Τόμ. B' ( 1 9 1 0 - 1 9 1 1 ) σελ. 687—689.
Μιχ.
Γ. Πετρίδον,
Ναν τικά
λόγια
Καστελλο
ρ ίζον.
„Λαογραφία".
Τόμ. Β1 (1910—1911) σελ. 689—692. — "Ητοι
Μεγί
στης της Λνκίας.
Έν τέλει σημειώσεις τινές της διεν&ύνσεως της „Λαο
γραφίας".
Κωνσταντίνον
/ίράκα,
Παραδόσεις
περί
στοιχειών.
„Λαογραφία".
Τόμ. Β' (1910—1911) σελ. 6 9 6 — 6 9 8 . — "Εκ
Λιβάρζι,
τον δήμον Ψωφίδος τών Καλαβρύτων.
J. Μ· Σάρρον,
Τα ονόματα
τών μηνών.
„Λαογραφία".
Τόμ. B' (1910—1911) σελ. 698—699. — Σημειώματα
τίνα έξ αφορμής
τον βιβλίον Α. Μπούτον
ρ α (ίδε „Βνζαντινά Χρονικά^ τόμ. 1911, σελ.
8—9;.
Σ. Κ. Σ[ακελλαροπούλον],
Σημείωμα
περί τίνων
εκκλη
σιαστικών
νομίμων
καϊ έ&ίμων
è ν Κ ε ρ κυρα.
„Λαογραφία".
Τόμ. Β' (1910—1911) σελ. 6 9 9 — 7 0 1 . — Προς τοις άλλοις και τίνα
περί της èv ταϊς έκκλησίαις Κερκύρας διακρίσεως μεταξύ αδελφών
καϊ
ενοριτών.
Τα νπο Σ. Κ. Σ. ένταν&α αναφερόμενα δύνανται να διαφωτίσωσι καϊ σχετικά τίνα προς το καλούμενον κτιτορικον δίκαιον τών Βνζαντινών.
Σ. *Λ ρ β αν ιτάκη,
Τα κατά
τα ς εκκλησίας
τον è ν Κ ε ρ κυρα χωρίον
Β αρν πατά δ ων κ αϊ τα γένη ν φ' ών
έκτίσ&ησαν
αϊ έκκλησίαι.
„Λαογραφία".
Τόμ. Β' (1910—1911) σελ. 701—703. —
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Πρόχειται περί τον χωρίον Β αρν πατάδων
ή όρ&ότερον (xal δη κατά
τον νπο παλαιών ανμβολαίων μεμαρτνρημένον
τύπον) Β α ρ ν π ρ ατά δ ων,
δπερ υπάγεται εις τον δήμον Μεσοχωριτων χαί απέχει 11 περίπον
στάδια
с
της πόλεως Κερκύρας.
О 2. Α. δημοσιεύει xal έπιγραφήν,
τον ετονς
1710—1714, άναγινωσχομένην έπί τον χαταπετάσματος
τον ναον της с Αγίας
У
Еѵ τη επιγραφή ταύτη χείται
Παρασχενής
τον περί οϋ ό λόγος χωρίον.
ex βό& ρον αντί ex βάά- ρον χατά τήν σνχνάχις έν χριστιανιχαΐς
έπι*
γραφαΐς των τελενταίων αιώνων άπαντωσαν σύγχνσιν μεταξύ των δύο τούτων
λέξεων.
' S . Π. Φ α ρ μαχίδ
ο ν, 'Αποφράδες
ή μέρα ι è ν
Κύπρψ.
„Λαογραφία".
Τόμ. B' (1910—1911) σελ. 703. — Έν τέλει
σημείωμα
της διεν&ύνσεως της
„Λαογραφίας".
Χρ. Π. Κορύλλον,
Α η μώ δη ς μετεωρολογία.
„Λαογραφία".
Τόμ. Β' (1910—1911) σελ. 703—706. — 9Ιδίως έχ Πελοποννήσον
χαί
δη έξ
Αχαΐας.
Α. Μ. Σάρρον,
Παρατηρήσεις
εις
τα ς παροιμίας
τον
Ζαγορίον.
„Λαογραφία".
Τόμ. B' 1910—1911) σελ. 706—707. —
Εις τήν σνναγωγήν τον Γ. Π. Άναγνωστοπούλον,
ην έσημειώσαμεν
ήδη ανωτέρω σελ. 119.
Ίω. Πολέμη
, Ό Βασιλιάς
'Ανήλιαγος.
'Εν Ά&ήναις 1910.
Σελ. 96, είς 12-ον, τιμή δραχ. 2. — Μνημονεντέον
xal ένταν&α το ώραϊον
τοντο δράμα τον σνγχρόνον "Ελληνος ποιητον, διότι έχει γραφή έπί τη
βάσει Αίτωλιχής
δημώδονς
παραδόσεως.
Θ. Κληρονόμον,
Λαογραφία.
ΑΙ παραδόσεις
όταν
σνλλέγωνται.
„Ά&ήναι"
(έφημερϊς
της όμωνύμον πόλεως).
Αεντέρα,
20 Σεπτεμβρίον
1910. — c O Θ. Κ. — &νμα ήδη τον τελενταίον
'Ελληνοτονρχιχον πολέμον — αντιλέγει ίταμως είς τάς νπο τον Ν. Γ.
Πολίτον
έν τη „Λαογραφία"
τόμ. A', σελ. 136, 146, 159, 163, 167 δημοσιεν&είσας
χριτιχάς άναφερομένας είς δημοσιεύματα
αύτον (τον Θ. Κ.).
Θ. Κληρονό
μον J Α ημοτιχα
τραγούδια
χαί
'ξζδεϊον.
„Χρόνος" (έφημερϊς 'Ад-ηνων). "ΕτοςZ',
άρια-. 2419 (Σάββατον 11 Ίοννίον
1910). — Κριτιχή
δλως άρνητιχή περί τίνος σννανλίας τον ' Λ&ηναϊχον
'ξζδείον, χα&' ην έξετελέσ&ησαν χαί δημώδεις *Ελληνιχαί
μελωδίαι.
с
Ι. Γ. Ά ν των ιάδον,
0 Γάμος
εν Β ελβεντφ.
Κ. Σχόχον,
Έ&νιχον ,/Ημερολόγιον" τον 1910, σελ. 362 χ. έ. — Πρόχειται περί της
Μαχεδονιχής
χωμοπόλεως.
Τ. Ά ποστόλον,
"Η&η χαί ε α· ι μα της έν 'Ρόδψ
χώμης
Σορόνης.
„Ξενοφάνης" (περιοδιχον τον Μιχρασιατιχοϋ Σνλλόγον
Ά&ηνών
ή „'Ανατολή").
Τόμ. Η' (1910) σελ. 423 κ. έ.
Ι. Κ. Ζωγραφάχι,
Ό Κλήδονας.
„Κρητιχος Αστήρ".
Τόμ. Α'
(1910) σελ. 8 3 — 8 4 . — Περιγραφή
τον γνωστόν *Ελληνιχον έ&ίμον χαί
δή χατά τα έν Κρήτη
χρατονντα.
* Η Β ασιλό πίττα
χαί
το δ έν δ ρον των
Χριστονγέννων.
„Πάτρια"
(όργανον τον όμωνύμον έν Ά&ήναις Σνλλόγον). "Ετος Η' (1910)
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αριθ. 50. — Παραβολή των κατά τήν πρώτην τον έ'τους εθίμων των επι
κρατούντων èv τι] *Ελληνικγι Ανατολή προς τα τής ^Εσπερίας καί Βορείον
Ευρώπης.
1
Αγ ιδος Θέρου [=2π.
Θεοδωροπούλου],
Α ημοτικά
τρα
γούδια.
Ίδε „Βυζαντινά Χρονικά', τόμ. IH' (1911) σελ. 7. — Κριτική υπό

Ε u g. E l e m e n t èv τη „Revue des Études grecques" τόμ. XXIII (1910)
σελ. 92—93.
Περί
τον εθίμου
των κόκκινων
αυγών
του Πάσχα.
—
Κ. Σκόκου, Έθνικον Ήμερολόγιον διά το έτος 1911, σελ. 109.
Α. Ι. Σπυρίδα
κ ι, Β υ ζαντιν ακά α iv ίγματα.
„Αελτίον τής
Ιστορικής καί'Εθνολογικής 'Εταιρείας τής cΕλλάδος". Τόμ. Z ' .
Τεϋχ.ΚΕ'
(1909—1910) σελ. 141—154. — "Ελεγχος μακρήγορος καί αδικαιολόγητος
των υπό Ι. Π. Στα μ ατού λ η έν vrj 'E π ε τη ρ ίδ ι „Παρνασσού" τόμ. Θ'
(1906), σελ. 130—132 προταθεισών λύσεων βυζαντιακών αινιγμάτων, αιτινες
φαίνονται ορθαί. — Πρβλ. καί Ν. Γ. Πολίτη
ν έν „Λαογραφία" τόμ. Β'
(1910—1911), σελ. 121—124.
y
Αθανασίου
Παπαδοπούλου
Κεραμέως,
Varia Graeca
s a c r a . 3Ev Πετρουπόλει 1908. Σελ. μ<Γ-|-320. Εις 8-ον. — 'Ενδια
φέρουσα βιβλιοκρισία υπό Γ. Ν. Χατζηδάκι,
„Αθηνά",
τόμ.
KB',
1910, σελ. 484 κ. έ. καί υπό Σ. Κουγέα,
„Λαογραφία" τόμ. Γ' (1911)
σελ. 277—319.
[Γ. Ν. Χατζηδάκι],
Αιορθωτικά.
„Αθηνά".
Τόμ. KBL
(1909) σελ. 488. — * Αναφέρονται εις τους υπό Σ π. Π. Λάμπρου
έν
„Νέω *Ελληνομνήμονι" τόμ. Ζ , σελ. 49 κ έ. έκδεδομένους Αίσωπείους
μύθους.

Joh. Β. Aufhauser, Das D r a c h e n w u n d e r des h e i l i g e n
G e o r g in d e r g r i e c h i s c h e n und l a t e i n i s c h e n Ü b e r l i e 
f e r u n g . Leipzig, Teubner, 1911, σελ. XI-f-254 {μετά 19 εικόνων καί 7
πινάκων). — Λίαν διδακτική κριτική υπό Γ. Ν. Χ [ατζηδάκι]
έν
„'Αθήνα" τόμ. ΚΓ' (1911) σελ. 470—479.
Α. Παπαδοπούλου
Κεραμέως,
Παλαιά
και
νεώτερα
α ^ / ^ μ α τ α . „Λαογραφία".
Τόμ. A' (1909—1910) σελ. 574—578.—
ΪΕν άρχη λέγονται τίνα γενικώς περί των βυζαντιακών αινιγμάτων καί ανα
γράφονται αϊ μέχρι τοϋδε γενόμεναι εκδόσεις αυτών (εις τήν άναγραφήν
ταύτην έλλείπουσι δημοσιεύσεις τίνες καί δή ή υπ* έμοϋ έν τη Έπετηρίδι
του Φιλολογικού Συλλόγου „Παρνασσού" του 1902), μεθ1 δ εκδίδονται τέσσαρα
βυζαντιακά αινίγματα έκ τοϋ υπ* αριθ. 116 κωδικός τής έν *Ιεροσολύμοις μονής
του Σταύρου καί τρία έκ τοϋ υπ' αριθ. 291 τής μονής Λειμώνος (Λέσβου)
τοϋ έτους 1527. — *Εν τέλει ο Α. Π. Κ. εκδίδει δέκα και τρία αινίγματα
συντεταγμένα μεν παρά τοϋ ήγεμόνος τής Ούγγροβλαχίας Νικολάου
*Λ λ ε ξάν δ ρου Μαυροκορδάτου
(κατά τάς αρχάς τον IH αιώνος), παραδεδομένα δέ ήμϊν έν κώδικι αύτογράφφ τοϋ Κωνσταντίνου
(καί έν μοναχοίς) Καισαρίου
Α α πόντε, έναποκειμένω υπ* αριθ. 32 έν τγι Βιβλιο
θήκη τοϋ έν Κωνσταντινοπόλει „Ζωγραφείου" Γυμνασίου.
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Franz Hanna, D a s b y z a n t i n i s c h e L e h r g e d i c h t S p a n e a s
n a c h dem Cod. V i n d o b . t h e o l . gr. 244 und dem C o d e x Mar
ci a η u s XI, 24. — Ίδέ τήν διεξοδικήν καϊ σπονδαίαν κριτικήν τον κα&ηγητον Ν. Γ. Χατζηδάκι
èv „Βνζαντίδι" τόμ. B' (1911—1912) σελ.
511—518.
. Νίκον Α. Βέη, Neue V e r s i o n m i t t e l g r i e c h i s c h e r Vulgär
t e x t e aus H a n d s c h r i f t e n der M e t e o r e n k l ö s t e r . Sonderabdruck
aus den „Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen", Jahr
gang XV (1912), Abteilung II: Westasiatische Studien. Berlin (Reichs
druckerei) 1912, σελ. 9. 9ΕΙς 8-ov. — Ι . δημοσιεύω ex τον κωδικός 195
της μονής Βαρλαάμ των Μετεώρων (γεγραμμένον κατά τον ΙΖ' α/ωνο:^
νέαν παραλλαγήν τον Πω ρ ικολόγον,
ήτις είναι σνγγενής μάλλον προς
τήν τον κωδικός τής Πετρονπόλεως καϊ τον Βενετικον èvτύπov ή προς
τήν τον κωδικός τής Βιέννης. Έν τ# εισαγωγή παρέχω τήν σχετικήν προς
τον Πωρικολόγον βιβλιογραφίαν καϊ αναγράφω τονς εις έμέ γνωστούς κώδι
κας, èv οΐς το δημώδες τοντο ποίημα περιέχεται. — II. °Εκ τον αύτον
κωδικός τής μονής Βαρλαάμ παρέχω νέαν παραλλαγήν τον νπο W. W a g n e r
Carmina Graeca medii aevi σελ. 242—247 δημοσιεν&έντος ποιήματος νπο
τον τίτλον: „Άλφάβητος
καταννκτικος
και ψνχωφε
λής
περί
τον μ α τα lov κόσ μον τούτο ν". Ή νπ* έμον δημοσιενομένη παραλ
λαγή είναι βραχντέρα τής νπο Wagner έκδεδομένης καϊ φέρει èv τφ κώδικι
τήν έπιγραφήν : „Άλφάβητος
καταννκτικος
περί \\)νχής".
Είσαγωγικώς πραγματεύομαι περί στίχων τίνων τής παραλλαγής. Ένταν&α δράτ
τομαι τής ευκαιρίας να προσ&έσω, δτι το νπ' έμον èv σελ. 5—6 μνημονενόμενον ποίημα τον Ά&ωνικον κωδικός 3293 έχει ήδη èv όλοσχερεία
δημοσιεν&ή νπο Μανονήλ
Γ ε δεών èv „'Εκκλησιαστική Άλη&εία" τόμ. Γ'
σελ. 201—205 έπ' ονόματι Τσαμπλάκον τινός. — III. 'Εκ τον κωδικός
131 τής μονής Μεταμορφώσεως των Μετεώρων τής κατ9 εξοχήν Μετεώρον
καλόνμένης εκδίδω στίχονς τινάς τής „Φνσιολογικής διηγήσεως τον ύπερτίμον κρασοπατέρος Πέτρον τον Ζνφομονστον". — Πρβλ. τήν κριτικήν νπο
J o h a n n e s D r ä s e k e èv τί) „Wochenschrift für Klassische Philologie"
τον 1913 σελ. 436—439 (εν&α πολύτιμοι σνμβολαϊ περί τής προόδον τής
παρομοιώσεως των άν&ρωπίνων πραγμάτων προς τροχον εϊτε σφαϊραν).
Πρβλ. επίσης τα νπο P [ a u l ] Μ [а г] с èv „Byzantinische Zeitschrift" τόμ.
XXII (1913) σελ. 228—229 σημειω&έντα. (CH μετάφρασις γερμανιστί τον
αρ&ρον μον τούτον έγένετο ήδη κατά το 1911 άρχόμενον επιμέλεια τής
διεν&ννσεως τον περιοδικον, -δεν £σχον δε καιρόν, αλλ' ούδε καϊ τήν τόλμην
να εξελέγξω τήν μετάφρασιν ταύτην, ήτις έν τοσοντψ, ώς μή ώφελε, èv τισι
σημείοις άπέδωκε παρηρμηνενμένα τα έν τφ χειρογράφφ τον άρ&ρον μον
ελληνιστί κείμενα).
Ν. Banescu, Un p o è m e g r e c v u l g a i r e r e l a t i f à P i e r r e
le B o i t e u x de V a l a c h i e . Έν Βονκονρεστίω, παρά Gobi 1912, σελ. 29,
εις 8-ον. — Το ποίημα τοντο, έκ 401 ομοιοκατάληκτων πολιτικών στίχων
σνγκείμενον, έκδίδοται έκ τον ' Α&ωνικον κωδικός 4272, τοϋ 1С' αιώνος.
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О ποιήσας αυτό είναι ό γνωστός τον K' αιώνος λόγιος Γεώργιος
ο
Αίτωλός , περί οΰ ό Ν. Β. παρέχει ειδήσεις, τέλειος γνώστης ων της σχετικής
προς αυτόν βιβλιογραφίας. Το κείμενον έπϊ тгј βάσει φωτογραφίας άναγινώσκεται υπό του έκδοτου πανταχοϋ ορ&ώς καί αποκαθίσταται αν μή τα
πάντα, τουλάχιστον τα πλείστα, προσηκόντως. Ή ποιητική α^/α των περί
ών λόγος στίχων είναι μικρά, ως πάντων σχεδόν των ποιημάτων τον Γεωργίον Αιτωλού, αλλ1 ή γλωσσική αυτών μορφή ά^/α προσοχής, ή δε ιστο
ρική αυτών σημασία δια τα πράγματα της Βλαχίας κατά τον Ι? ' αιώνα
πολύτιμος, ως αποδεικνύεται δια τών έξοχων εις τους στίχονς τούτονς υπο
μνημάτων τον Ν. В., δστις οντω έν τι] χορεία τών *Ρουμάνων λογίων τών
καλλεργούντων τάς βνζαντιακάς καί νεοελληνικός σπονδάς καταλαμβάνει δι
καίως έπίλεκτον д-έσιν.
D. RUSSO, S t u d i si c r i t i c e . Ίδέ „Βυζαντινά Χρονικά". Τόμ. XVIII,
σελ. 145 — διεξοδική βιβλιογραφία υπό Ν. Γ. Πολίτου
έν „Λαογρα
φία", τόμ. B' (1910—1911) σελ. 709—716.
Ν. Cartojan, A l e x a n d r i a i n l i t e r a t u r a R o m â n e a s c ă . Bu
cureşti 1910. Σελ. VI -f-101. ΕΙς 8-ον. — Περί της ένδιαφερούσης ταύ
της μελέτης σχετικώς προς το περί Μεγάλου 'Αλεξάνδρου μυ&ιστόρημα έν
τγι 'Ρουμανική φιλολογία ібе καί τα υπό Ν. B ă n e s c u γέγραμμένα έν
„Βνζαντίδι" τόμ. B' (1911—1912), σελ. 519—20.

G. Gentil de Vendosme et Antoine Achélis, Le s i è g e de M a l t e ,
p a r l e s T u r c s en 1565 p u b l i é p a r H. Pernot. — Πολύτιμους
παρατηρήσεις εις τήν γλώσσαν καί τήν κα&' δλου σύν&εσιν του ποιήματος
τούτον παρέχει ό Στέφανος
3αν&ον δίδης,
Χριστιανική
Κρήτη,
τόμ. Α ', 1912, σελ. 289—311. 'Επίσης ίδε περί της εκδόσεως ταύτης
τοϋ Η. Pernot τήν κριτικήν τον Ν. Γ. Πολίτον
έν „Λαογραφία", τόμ. Β'
(1910—1911) σελ. 513—516.
9
Περί
τον μύ &ου της
Σαπφούς.
Α d'. Χ. Μ7€ούτονρα,
Έν Ά&ήναις 1912, σελ. 4. Εις 8-ον. — Ό Α. Χ. Μ. πειράται νάποδείξη, δτι ό S-ρϋλλος περί τον д-ανάτου της Σαπφούς έγεννή&η κατά τους
πρώτους μετά Χριστον αιώνας. Πλην ό διϊσχυρισμος οΰτος είναι τελείως
αβάσιμος, διότι ήδη ό д-ρϋλλος οϋτος άπαντα παρά Μενάνδρω. (Πρβλ.
Γ. Χατζηδάκιν, έν „Ά&ηνφ").

Henricus van Herwerden, L e x i c o n G r a e c u m s u p p l e t o r i u m et d i a l e c t i c u m . Editio altera auctior et correctior. Lugdunum Batavorum apud A. W. Sijthoff. MCMX. Εις δύο τόμους. —
Ίδέ τα περί τοϋ λεξικού τούτου (καί δή καο-' δσον άφορα εις τα αμαρτή
ματα αύτον περί λέξεις τοϋ Βυζαντιακοϋ μάλιστα 'Ελληνισμοϋ) τα υπό
τοϋ 'E[μμανουήλ]
Α. Π[εζοπούλου]
έν „Βνζαντίδι" τόμ. Β'
(1911—1912) σελ. 574 γέγραμμένα. — Πρβλ. καί τα κατωτέρω σημειού
μενα περί τοϋ δημοσιεύματος τοϋ Φαίδωνος
Κουκουλέ.
(„'Εκ τών
^Ελληνικών παπύρων".)

St. Romansky, L e h n w ö r t e r l a t e i n i s c h e n U r s p r u n g s im
B u l g a r i s c h e n . Leipzig 1909. — УШ καί το σημείωμα περί τοϋ βι-
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βλίον τούτον vito I. Ε. Κ [αλιτσο
ν νόχη]
èv „Βνζαντίδι"
τόμ. B'
(1911—1912) σελ. 577.
Γ. Κ. Γαρδίχα,
Πραγματεία
περί
των είς -ιχος
ληγόν
των επιθέτων.
,,'Λθηνά".
Τόμ. ΚΓ ' (1910) σελ. 4 2 6 — 4 7 1 . —
Ένιαχον λαμβάνει ό σνγγραφεύς νπ' oìpiv xal τα τον μεταγενεστέρον
Ελλη
νισμού.
Θ εοφάνονς
Λ. Κακριδή
, Έ λέγχον
αν ασκενή.
^
Αθηνά".
Τόμ. ΚΛ' (1909) σελ. 3 6 0 — 3 8 4 . — Έν τη πολεμική ταύτη (κατά
Γεωρ.
Γαρδίχα,
νφηγητον
των *Ελληνικών γραμμάτων
èv τφ
Πανεπιστημίω
* Αθηνών)
θίγονται και τίνα γενικώς ενδιαφέροντα ζητήματα περί της ορθο
γραφίας νεοελληνικών τίνων τύπων και περί της χρήσεως λέξεων τίνων (ώς
c
π. χ. μελαγχολώ,
μελαγχολία)
εν τη νεωτέρα λογία
Ελληνική
γλώσση.
Σ. Βάση,
Πάρεργα.
„'Αθηνά66.
Τόμ. ΚΓ' (1911) σελ. 3 9 5 . —
Σχετικά τίνα περί της διδασκαλίας τον Κ. Σ. Κ ό ντο ν περί των εκφορών
εΐχον
πράξας,
εΐχον
γ ρ alp ας και τα τοιαύτα, δτι εκείνος val μεν
ί
δεν έ'γραφεν αύτάς, άλλ έξ έτερον δεν άπεδοκίμαζεν,
δσον γε ό Σ. Β. ήκονσε
καΐ φρονεί.
Ά ν των. CH πίτον,
Λεξικό
ν έλληνογα
λλικον
(κ al
γαλλοελλην ικον)
της λάλο ν μένη ς CE λληνική
ς γλώσσης
(ήτοι
κα
θ α ρ εν ούσης
κ al δη μώ δ ο ν ς).
Τόμ. A'.
Σελ. 1666. Έν
Αθή
ναις 1909. Τόμ. B'. 2βΑ. 1342. 'Εν Αθήναις
1910. Τόμ. Γ'. ÄA. 826.
Έν 'Αθήναις
1910. Εις 4-or. — Λίαν επιμελής εργασία, τοσούτω μάλλον
επαινετή
καθ9 δσον το £ργον беѵ προέρχεται έκ της γραφίδος
φιλολόγον
τινός, đAAd στρατιωτικού'.
'Ο Ά. *Ηπ. αποβλέπει
κνρίως είς πρακτικούς
σκοπούς, ή καθαρώς λεξικολογική
από καθαράς επιστημονικής
έ7ΐόψεως
εργασία беѵ ενδιαφέρει αυτόν.
*Οπωςδήποτε το προκείμενον έργον δύναται
να παράσχη άξιολόγονς σνμβολάς είς το υπό τής 'Ελληνικής
Κνβερνήσεως
δια τον καθηγητον
κ. Γ. Χατζηδάκι
παρασκεναζόμενον
μέγα λεξικον τής
^Ελληνικής
Γλώσσης.
Ψνχάρη,
Τα δνο αδέρφια.
Μεγάλο
εθνικά
ηθογραφικό
μνθιστόρημα.
"Αθήνα 1 9 1 0 — 1 1 . Σελ. 464. Είς 8-ον.
Ψνχάρη,
Στον
ϊσκιο
τον πλατάνον.
δεκαπέντε
διηγή
ματα.
'Αθήνα
1 9 1 1 . Σελ. 2 8 3 . Είς 8-ον.

Ρ. Louis Ronzevalle, L e s e m p r u n t s t u r c s d a n s le g r e c
v u l g a i r e de R o u m é l i e et s p é c i a l e m e n t d ' A n d r i n o p l e .
Απόσπασμα ix τής Journal Asiatique (juillet—août 1911). Paris, Im
primerie Nationale. Σελ. 178. Είς 8-ον. — Πρβλ. τήν κριτικήν Νίκο ν
Α. Βέη èv Berliner Philologische Wochenschrift, τόμ. XXXIII, 1913,
αριθ.

28 (12 Ίονλίον) σελ. 8 8 6 — 8 8 8 .
Π[έτρον]
Ν. Π[απαγεωργίον],
Π αράκλι
κ al β α ρ τα λα μίδι.
„Αθηνά".
Τόμ. ΚΑ'
(1909) σελ. 367. — Περί τής χρήσεως
τής λέξεως βα ρ τα λα μίδ ι — βαρταλα
μίδ ι α = παραθ
αλαμίδ ιον — παραθαλαμίδια
èv Μακεδονία καΐ δη èv
Χαλκιδική.
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Γ[εωρ*γίου]
Ν. Χ[ατζηδάκι],
*Αρχαία
ι *ΕλληνικαΙ
λέξεις
è ν τ fi γλώσση
των Κοντσοβλόχων.
,ίΑ&ηνα".
Τόμ. Κ Α'
(1909) σελ. 384. — Ό Γ. Ν. Χ. διερχόμενος το νπο Κ.
Νικόλαΐδον,
Έτνμολογικον
ΛεξίΥ,ον της Κοντσοβλαχικής
Γλώσσης (Έν Ά&ήναις
1909,)
παρετήρησε πολλάς *Ελληνικας λέξεις καϊ δη, ώς λέγει, ex των μή πλέον
èv τη σννήϋ-ει γλώσση ημών εύχρηστων.
Γεύματος
χάριν αναγράφει
τινάς
τούτων καϊ δη α ρ ο ν μ α = άρωμα ' βασκανίε
= βασκανία * γ ά ρ ο ν =
γάρος, ήτοι το άλμνρον νδωρ το χρήσιμον προς ταρίχενσιν Ιχ&ύων'
γάγ
γραινα'
γ ι γ άντον
= γίγας · γ ογγν σ μ ό = γογγνσμός ' δ ικέλλε
—
δικέλλιον, δίκελλα ' ζέσι = ζέσις, èrti τον πό&ον ' ζήλο ν = ζήλος ' κ α ρκίνον = καρκίνος, έπϊ τής νόσον" κίσσα = (ή σννή&ως καρακάξα
λεγο
μένη)' ν ή πιον
= νήπιον' π ρ ο πό δ α = περιπόδια ' πντίαο
= πντία '
σκονρδάμα
— σκορ(ο)δάλμη'
τ ά λ α ρ ο ν = τάλαρος ' φ ι άλα.
'Επειδή
èv τη σννή&ει ελληνική γλώσση, ώς οΐδεν 6 Γ. Ν. Χ., ai λέξεις
αύται δίν εύχρηστοϋσι, τούτον Ενεκα φρονεί ούτος, δτι αύται èv παλαιοϊς
χρόνοις παρελήφθησαν
υπό των Κοντσοβλάχων έκ τον ήμετέρον
γλωσσικον
•â-ησανρον. Πλην έπιτραπήτω
μοι να παρατηρήσω,
δτι τίνες τών παρατεд-εισών λέξεων είναι σννή&εις, σννη&έσταται εν τη κοινή γλώσση των Θεσ
σαλών καϊ τών 'Ηπειρωτών'
οντω έγώ αυτός, διατριβών èv Μετεώροις καϊ
τοις με&ορίοις Θεσσαλίας καϊ Ήπείρον,
πολλάκις ήκονσα τάς λέξεις
βασκά
νια,
γάγγρα
iv α, δικέλλα
καϊ δικέλλι,
ζήλος
(δπερ καϊ επώννμον èv *Ραψάνη τον Όλύμπον),
νήπιο,
τάλαρος
(èv Μετζόβφ
και
δια μεταναστεύσεως
èv Καστράκι τον Αίγινίον
επώννμον
Τ α λ ά ρ ο ς).
Οι Κοντσόβλαχοι
τής Πινδικής
κ α # ' έκάστην παραλαμβάνονσι
έκ τής
'Ελληνικής
λέξης,
αϊτινες
εν τφ λεξικψ αυτών έλλείπονσι.
Οντω εν
τω δήμω Καστανέας,
èv φ κνρίως ή Κοντσοβλαχική
εύχρηστοι, ήκονσα και
υποψήφιο,
πρόεδρο,
σταμάρχη
(= στα&μάρχης)
κλ.

Μ. Triantaphyllidis, D i e L e h n w ö r t e r d e r m i 11 e 1 g r i e c h i s c l ı e n Y u l g ä r l i t t e r a t u r . Strassburg, Trübner, 1909. Σελ.
38-f-192. Εις 8-ov. — Λίαν διδακτική βιβλιοκρισία νπο Γ. Ν.
Χατζηδάκι,
„Α&ηνα",
τόμ. ΚΓ" (1911) σελ. 152—160. ( Ή αυτή έδημοσιεύ&η
ήδη πρότερον èv τοϊς Indogermanische Forschungen).
Γ[εωργίον]
Ν. Χατζηδάκι,
Νεοελληνικά.
„Ά&ηνά".
Τόμ.
KB' (1910) σελ. 2 0 5 — 2 6 5 . — Περιλαμβάνει
τάκόλον&α κεφάλαια:
κονιορτός — κορν ιαχτός.
*Λπόχτι,
à δ ε ρφοχτός
(ή πρώτη
λέξις
άπόχτι
κείται ήδη παρά Κωνσταντίνω
τφ Πορφνρογεννήτφ
"Εκ&εσις
Βασιλ. Τάξεως 464). *Λνανονς
(όνομα μάλιστα παρά τοις Χίοις
χρή
σιμον). Τα Π ιλάτα
(= 01 'E β ρ alo ι) (Γίνεται χρήσις τής λέξεως èv
Θεσσαλονίκη. Εις τα èv σελ. 209 λεγόμενα περί τον π ιλάτος
= ό σκλη
ρός, ό βασανίζων, ό παρενοχλών, πρός&ες δτι τής λέξεως γίνεται χρήσις καϊ
èv Πελοποννήσφ,
δπον καϊ το ρ'ήμα : πιλατεύω
= τυραννώ,
βασανίζω,
ενοχλώ.
Π. χ. τι μ è πιλατεύ
ε ι ς ; μ'έπιλάτεψε
μιαν
ώρα =
ήνώχλησε, έβράδννε).
Χλωμός
(κατά Γ. Ν. Χ. εκ τον φντον
φλόμος
παρήχ&η έπί&ετον φλομός
= έχων χρώμα φλόμον, ωχρός, κίτρινος,
δπερ
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φλομος
έτράπη εις χλομός
κατ1 άναλογίαν του χλωρός,
χρώμα,
άχρωμος
καϊ τα τοιαύτα). Τώρα (Τοϋτο άπαντα ήδη παρά
'Ιωάννη
Καματερφ,
ΕΙσαγωγβ αστρονομίας,
στίχ. 1996—7. °0 Γ. Ν. Χ.
υποστηρίζει λαμπρώς καϊ άναμφιλέκτως την έτυμολογίαν του επιρρήματος
έκ του : τγι ώρα).
2 αβού ρρα — σάβου ρρος (ή Αατ. λέξις S a b U r r a = έρμα, ήτις είσελ&οϋσα εις τήν Έλληνικήν παρήγαγεν, ώς φαίνε
ται, το έπί&ετον σάβουρρος
= κενός). *Λκουρμάζωομαι,
άκουρμαίνω-ο
μαι (το ρ'ήμα κείται ιδίως έν νεοελληνικοϊς άσμασι). Τ à γέρα
κ αϊ τα γερατε ία. Τα ν εότα — τα νιάτα.
Βάλλω,
βαίνω
καϊ βιβάζω
(ών οι τύποι συνεχύα-ησαν έν τγι νέα ελληνική. Εις τα έν
σελ. 237 σύν&ετα τον διαβάζω
πρός&ες το δ ι α β αστής = αναγνώστης
πολλαχοϋ τών Θεσσαλικών μονών ' επίσης αύτό&ι πρός&ες το σ υ β ά σ τ η κ α = έμνηστεύα-ην, άκουόμενον πολλαχοϋ της ΒΛ Θεσσαλίας καϊ δή
κατά τα Μετέωρα). Περί της λέξεως
„ζωντανός"
καϊ τών
συγ
γενών
αυτής.
(Περί του έν σελ. 241 $ ι ζ ι μ ι ό ς = ρΊζιμαϊος.
Ριζιμαία πέτρα
είναι μυριόλεκτον έν τοις μεσαιωνικοίς γράμμασι τών μονών
του "Λ&ω καϊ τών Μετεώρων). — 'Άρτα
(περί της έν Ήπείρω πόλεως
προελ&ούσης έκ τοϋ "Λραχ&ος.
Περί τούτου καϊ ημείς άλλοτε).
Κορ ί αν ν ov — κολίανδρον
— κόλιανδρον.
— "Εγγραυλις
—
γαύρου
(= είδος άφύης). Λ ιοσκύ αμος — δ ισκύ αμος κ al
βίσκυαμος.
Θρασίμι,
д-ράσο,
&ράσιος.
Ανωμαλία
τις
περί
τήν χρήσιν
τοϋ αρά-ρου
(εν τισι φράσεσι καϊ παροιμίαις).
Κεντεί,
κέντημα,
κεντεά
κλπ. (ή έξέτασις τών λέξεων τούτων ιδίως κα&' δσον
άφορα εις το Κρητικον ιδίωμα). 'E παν ό ρ&ωσ ι ς αδικημάτων
(άπάντησις τοϋ Γ. Ν. Χ. ίδια εις τα γεγραμμένα κατά διδαγμάτων αύτοϋ έν τφ
περιοδικφ „Σεραπίψ" τόμ. B', σελ. 31—33 καϊ έν Byzantinische Zeit
schrift, τόμ. XIX, σελ. 253). — Ίδε καϊ κατωτέρω σελ. 129 προκειμένου
περί της διατριβής τοϋ Στεφάνου
Λραγονμη περί λέξεων τοϋ Χρονικοϋ
τοϋ Μορέως.
Ν. Αιβαδα,
Παρατηρήσεις
ε ίς τήν Νέαν CEλλην.
Γλώσ
σα ν. „Ά&ηνά".
Τόμ. KB' (1910) σελ. 268—272. — Περί της λέξεως
κράχτης
λεγομένης επί аѵд-ρώπων ζφων καϊ άψυχων. Προς&ετέα τινά
ές άλλοτε.
Έλευα-,
Τρ. Κούση,
Πρόλογος
ανεκδότου
συγγραφής,
9
Ερεύνης
τής νέας 'Ελληνικής
γλώσσης,
τής
Τραπεζουντίας διαλέκτου,
πολλών
κατά τόπους
ιδιωμάτων
κ al τής
τοϋ μέσου
αιώνος
γλώσσης.
,,'Λ&ηνα".
Τόμ. ΚΓ' (1911), σελ.
44—50. — Ευχής έργον ή συγγραφή αύτη νά ΐδη ταχέως το φως τον
τύπου, περί ην ό συγγραφεύς ένδιέτριψε φιλοτίμως δεκάδας δλας ετών.
Το δλον έργον υπολογίζεται περί τα 620 τυπογραφικά φύλλα. Έν τφ
δημοσιευομένη &>ταί7ι9·α προλόγω εκτίθενται αί γενικαΐ άρχαί, έφ' ών στη
ρίζεται ή περί ής ο λόγος γλωσσική έρευνα.
Έλευ&.
Τριαντ.
Κούση,
Περί τών έν Τ ρ απεζο ϋντι
εις
-ια "Ονομάτων.
„Ά&ηνά". Τόμ. ΚΓ' (1911), σελ. 51—53. — 'Από-
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σπασμα έκ της λεξικογραφικής έρεύνης του συγγραφέως, περί ής έγένετο
λόγος έν τφ αμέσως προηγουμένη σημε ιώ μάτι.
Στεφάνου
Ν. Λ ραγού μη, Χρονικού
του Mo ρέω ς
λέξεις.
,,'Λ&ηνα". Τόμ. ΚΓ' (1911), σελ. 73—87. — Щ αφορμής της εκδόσεως
της 'Ελληνικής διασκευής τοϋ Χρονικού του Μορέως υπό του μακαρίτου
J. S c h m i t t {Αονδίνον 1904). Ή έξοχος εργασία αϋτη του διαπρεπούς
λογίου καΐ πολιτευτοϋ δεικνύει λαμπρώς πόσα εισέτι ζητήματα παρέχει
προς έπίλυσιν το έν ελληνική, γαλλική, ιταλική καΐ άραγωνιακ$ διασκευή
παραδεδομένον Χρονικον
τοϋ Μορέως.
Έρμηνεΐαι καϊ δωρ&ώσεις ώς
καί τα παράλληλα, ατινα προβάλλει ό Στ. Αρ., κατά το πί^εϊστον είναι πειστικά
καϊ εύαπόδεκτα. Έπιτραπήτω μοι να σημειώσω ένταϋ&α τάκόλου&α: Το
υπό Σ. Λ. έν σελ. 73 άναφερόμενον παιγίδιον αμπάριζα
καλείται έν
Αρκαδία άμπάρντζα.
Περί τής λέξεως μουρτάτης,
περί ής ό Σ. J.
έν σελ. 80 κ. έ., ібе καί τα υπό Α. T h u m b έν ταϊς Indogermanische
Forschungen τόμ. XIV (1903), σελ. 343—362 καϊ τα υπό τοϋ αύτοϋ, T h .

Ν ö 1 d e к e κα2 Κ. K [ r u m b a c h e r ] γεγραμμένα έν Byzantinische Zeitschrift,
τόμ. XIII (1904), σελ. 310 καί 711, εις α έδει να γίνη καϊ παραπομπή.—
Περί τής λέξεως $ιζικόν,
περί ής ό Σ. J. έν σελ. 82 κ. έ. διαλαμβάνει,
έ'χομεν ιδίαν πραγματείαν τοϋ μακαρίτου J o h n S c h m i t t , Ριζικόν —

rizico. Erstratto dalla Miscellanea Linguistica in onore Grariadio Ascoli.
Torino 1901. (Πρβλ καϊ τάς σχετικός παρατηρήσεις υπό Κ. K[rumbacher]
έν Byzantinische Zeitschrift τόμ. XI. (1902) σελ. 225 καί υπό D. С H e ss e l i n g αυτόθι τόμ. XIV (1905) σελ. 293) έν ф υποστηρίζεται δικαίως
ή από τοϋ έλληνικοϋ $ίζα ετυμολογία. — Το $ήμα ροβολεύω,
ρο
βολάω έν τη έννοια τοϋ κινοϋμαι, ορμώ, δράμω, με&' δ εγείρομαι, επα
ναστατώ, σφζεται μέχρις ημών παρά τφ λαφ. Κατά ταϋτα νομίζω, δτι
καλώς έχει παραδο&ή έν στίχ. 417 (Κοπ. Παρ.), 4593 (Κοπ.) xal 4592
(Παρ.) το κείμενον καί δεν πρόκειται περί τοϋ επίσης έν τη δημώδει ημών γλώσση λίαν συχνοϋ βήματος $ ε μπελεύω.
Περί бе τής παρα
γωγής τον $οβολώ
(έκ τοϋ ρόβόλος
= ή κατωφέρεια, έκ τοϋ ρ'εύωβολώ, ήεύω-βολος)
ібе τα διδαχ&έντα έπ' έσχατων υπό τοϋ καθη
γητού Γ. Ν. Χατζηδάκι
έν „Ά&ηνας" τόμ. KB' (1910Ì σελ. 244—5.
Ήδύνατο δ' δμως να παραδεχ&η τις ώς πρώτον συν&ετικον τήν λέξιν
ορός, ήτις, ώς γνωστόν, διετηρή&η έν τη δημώδει ημών γλώσση δια τών
αιώνων. — Περί τοϋ σωταρχίζω,
περί οϋ ό Σ. J. πραγματεύεται έν
σελ. 84, έδει να ληφ&ώσι υπ1 огріѵ τα υπό Γ. Ν. Χατζηδάκι
έν Με
σαιωνικοί^ καί Νέοις *Έλληνικοις, τόμ. A', σελ. 492, σημ. 1 κείμενα, έν
οΐς παρατηρείται, δτι το σωταρχίζω
беѵ προέρχεται έκ τοϋ έσω καϊ
τ αρχίζω,
ώς δ J. S c h m i t t ύπελάμβανεν, αλλ' είναι απλώς το μεταγενέστερον σιταρκώ.
Πρός&ες εις τα υπό Σ. ζ/. γεγραμμένα, δτι έν
μεσαιωνικοίς γράμμασι κείται καί το ούσιαστικον σιτάρκησ
ις
(σιταρκήσεως κάστρων
έν M i k l o s i c h et M ü l l e r Acta et Diplomata, τόμ.
Έ' σελ. 137, 1 4 3 ; ς" σελ. 22, 47 κλ.). — TÒ χερόρτι,
δτνερ ό Σ. Λ.
έν σελ. 85 προτείνει νάναγνωσ&η χ ε ρ όφτι
ή χ ε ρόχτι
κατά τα καί
Византійскій Времѳнникъ.
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σήμερον λεγόμενα, βεβαίως είναι καλώς παραδεδομένον.
Κατά τον 2. Βάσην
σφζεται ό μετά τον\ ρ τύπος χ ε ι ρ ό ρ τι (ίδε ,?Λ&ηνας" τόμ. KB' (1910),
σελ. 206, ίδε xal σελ. 205—207 xaâ-9 δλον).
Τήν διόρ&ωσιν τον στίχον
766 (Κοπ.), δστις κατά τον 2. J. άναγνωστέος :
χ αϊ μετά

μας

αν φάγονσ

iv στ9 άγχάά·

χ αϊ μετά

μας

αν φάγονσ

iv τ9 άγχά&ια

ια χα&

ίζονν

εϊτε :
πατίζονν

δεν έπιδοχιμάζω, ει χαί ομολογώ αντήν εύφνά.
Πλην διέλαθε τον Σ. ζ/.,
δτι πολλαχον της Πελοποννήσον (ϊσως χαί έχτος αυτής) χαί δή èv Φιγαλιχτ]
χά&ηχα
(ό ένιχός: το χά&ηχο
σπανιότερος) χαλοννται τα επιτραπέζια
μεταλλιχά
πινάχια χαί τα προς έναπό&εσιν ύδατος ή οΐνον χρήσιμα επι
τραπέζια αγγεία. Κατ9 έμε ό στίχος τον Χρονιχον τον Μορέως γραπτέος:
χαί μετά
μας
αν φάγονσιν
τα χά&ηχα
àγ
ιάζονν.
Είναι γνωστόν, δτι oi ευσεβέστεροι των *Έλλήνων, όσάχις πέση τι μιαρον
είς αγγεία à γ ιάζονν
αυτά, ήτοι προσχαλοϋσι τον Ιερέα να ψάλλη τάς
νπο της έχχλησίας χα&ιερωμένας- εύχάς χαί δι9 άγιασμον
τα μεμιασμένα
αγγεία πάλιν χαταστήση хад-αρά χαί χρήσιμα.
Τοιοντόν τίνα
άγιασμον
των επιτραπέζιων σχενων, δι9 ιερέως, ol πρόγονοι ήμων èv Πελοποννήσω
έτέλονν — ώς έξ οίχογενειαχής παραδόσεως γνωρίζω — όσάχις συνέβαινε χατ
άνάγχην να έχωσιν όμοτραπέζονς èv ταΐς οίχίαις αυτών Τ ούρχον
ς, οιτινες —
κατά τήν д-ρησχόληπτον άντίληψιν των παλαιών — μιαροί οντες το μίασμα μετέδιδον χαί είς τα νπ9 αυτών χρησιμοποιούμενα επιτραπέζια σχεύη, ατινα δια
τοντο έπρεπε νάγιασά-ώσι.
"Ο,τι δε οί Χριστιανοί της Πελοποννήσου επί
Τονρχοχρατίας έ'πραττον, δπως άποφύγωσι τον μιασμον τών Τούρχων ομο
τράπεζων αυτών, το αυτό èàv χαλώς διορ&ώ τον ανωτέρω στίχον τον
Χρονιχον τον Μορέως—έ'πραττον
οί ' Ορθόδοξοι της Πελοποννήσον, δπως
άποφύγωσι το νποτιθέμενον
μίασμα τών ομοτράπεζων αυτών αίρετιχφν
Φράγχων.
(— Ίδε χατωτέρω σελ. 132 χαί τάς διορθώσεις τον Πέτρου
Ν.
Παπαγεωργίον).
Πέτρο
ν Ν. Παπαγεωργίον,
J ύο δημώδεις
Μ αχ ε δον ι6
χαί λέξεις.
„'Αθηνά '.
Τόμ. ΚΓ' (1911), σελ. 9 2 - 9 5 . — 1)
Κννόστομο
ή δ ίμο ι ρ ο. 'Η λέξις χννόστομο (περί ής ίδε χαί τα λεγόμενα
νπο Χ. Γονγούση,
ανωτέρω σελ. 120) σημαίνει (χατά τήν άναχοίνωσιν τον Ξηροποταμηνον
μηχανιχοϋ
Κνριαχον
Ζαχαριάδον)
„το
διάστημα το από τον αχρον άντίχειρος μέχρι τον αχρον λιχανον, ίχανώς
>
απ9 αλλήλων διεστώτων.α...
Ενιαχον της Μαχεδονίας αντί του
χννό
στομο
λέγεται το δίμοιρο
χαί φονρχί.
Το σχήμα (χννος
στόμα,
άνεωγμένον) το γινόμενον ex της διαστάσεως τών είρημένων δαχτύλων ερμη
νεύει σαφέστατα της λέξεως τήν σύνθεσιν.
Ή δε λέξις είναι αρχαία, xai
δή τών άπαξ είρημένων ' èv τοις τον "Ηρωνος Aral. Ben. p. 309 φέρονται
τα έξης: „χ ο iv ό στ ο μον
[νπο τον Κοραή διωρθώθη εύφνώς είς
xvνόστο μον]:
τών δύο δαχτύλων το άνοιγμα, τον άντίχειρος λέγω χαί
τον λιχανον."...
Το φον ρ xl είναι γνωστή ξένη λέξις. Πολλού λόγου
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αξία είναι ή λέξις δίμοιρο'
ληπτέα έν τfi σημασία τον „ήμισυ μέ
c
O Π. Ν. Π. υποδεικνύει,,
ρος"....
2) УА ν ή γ α τ ο η avo ίγ α τ о.
δτι είναι εσφαλμένος ό διϊσχνρισμος του μακαρίτου κα&ηγητοϋ Ι. Πανταζίδου
(το πρώτον διατνπω&είς έν τφ περιοδικφ „Φιλίστορι" τόμ. Γ',
1862, άρι&. 124), δτι έν Σέρραις της Μακεδονίας διεσώ&η ή c Ομηρική
λέξις νηγάτεος
έν τφ τύπω άνήγ ατός.
Πράγματι ol τύποι ά ν ο ί
γ ω τ о у α ν ο ίγ α ν τ ο έχονσι σχέσιν προς το ρήμα ανοίγω
καΐ λέγον
ται περί ενδύματος εΐτε εσωτερικού εΐτε εξωτερικού „πού δεν το
άνοιξαν
ακόμη δια να το φορέσουν".
Βασίλειου
Ι. Φάβη,
Γ λωσσικαϊ
επισκέψεις
αναφερό
μενα ι εις το ιδίωμα
Αύλωναρίου
κ αϊ Κονίστρων.
Έν Ά&ήναις 1911, σελ. 94. Εις 8-ον. — 'Ο συγγραφεύς, επιμελής
θιασώτης
του Κόντον, έπί τη βάσει των διδαγμάτων του κα&ηγητοϋ ημών ΓεωργΙ
Ν. Χατζηδάκι παρέχει ένταϋ&α είδικήν περιγραφήν του δημώδους ιδιώματος
τον Αύλωναρίου
καΐ Κονίστρων
(κωμών της Εύβοιας, της γενεθλίου
νήσου του συγγραφέως). Ή καθ-1 δλου εργασία μετ έξιδιασμένης επιμε
λείας καϊ έπιγνώσεως. Ή έν ταϊς είρημέναις κώμαις λαλουμένη γλώσσα
ανήκει εις τήν κατά τήν Χατζηδάκειον διαίρεσιν ομάδα τών νοτίων νεοελλη
νικών διαλέκτων καϊ είναι λίαν συγγενής προς τήν δημώδη της Αίγίνης,
τών Μεγάρων καϊ τών Ά&ηνών.
3
>
Α&αν. Χ. Μπούτουρα,
Ανακοινώσεις
έν τφ
συνεδρίφ
τών Άν ατο λιστών.
A'. Περί
νεοελληνικής
γραμματικής
καϊ διαλε κτολογίας.
B'. Περί
του τσιτακισμου
έν τη
Έλληνικη
Γλώσση.
*Ανατύπωσις έκ τον „Παραρτήματος * Α&ηνών"
τοϋ "Απριλίου 1912. Σελ. 12. Εις 4-ον.
1\ Ν. Χατζηδάκι,
Φ ιλολογ ικαΐ έ'ρευνα ι. Έν
Ά&ήναις
1911, σελ. 51, εις 8-ον.— Το βιβλίον αποτελεί άνατύπωσιν έκ της
Έπετηρίδος
τοϋ Έд-ѵ ικοϋ Π α ν ε π ι στη μ ίο ν 1911—12 καϊ περιλαμ
βάνει τάκόλουά-α άρ&ρα : A'.
Περί
τής
Ποντικής
διαλέκ
του κ αϊ ίδια
περί
των έν αύτη
αναλογικών
σχηματι
σμών (σελ. 1-}-35), έν ф εξαίρονται τα έν τη διαλέκτω ταύτη φυλαττόμενα χαρακτηριστικά της αρχαίας καϊ μεσοχρονίου Ελληνικής καϊ δή σχε
τικώς προς τους αναλογικούς σχηματισμούς. — Β . Π ε ρΐ τοϋ έτύ μου
τής λέξεως
Φιλιατρά
(σελ. 36—42). Πρόκειται περί τοϋ έν Τριφυλία
τοπωνυμικοϋ. Κατά τον Γ. Ν. Γ. παράγεται ή λέξις έξ ενός κυρίου ονόμα
τος : φιλιατρό
ς , έξ οΰ : φ ιλιατρός
(καταβιβαζομένου τοϋ τόνου), έκ
τής γενικής οΰ: τοϋ φιλιατροϋ
ό τύπος το: * Φ ι λ ι α τ ρ ό (άλλασσομένου τοϋ γένους), έξ οΰ ό τανϋν άκουόμενος τύπος τ à φιλιατρά
(αλλασσομένου τοϋ άρι&μοϋ). Γ '. * Α νομοίωσις
έν τη νέα Έ λλην ι κ fi
(σελ. 43—45). 'Υποδεικνύεται ό ένιαχοϋ τής Ελλάδος έπικρατών νόμος,
κα&' δν το ήμίχρωνον : ι εξαφανίζεται, έάν έν τη έπακολου&ούση συλλαβή
λόγω τής κλίσεως πάλιν: ι προκύπτη, π. χ. βόιδι
αλλά βόδια.
—
J'.
Θουκυ δ ίδε ι α (σελ. 46—51). "Ασχετον προς τά ενδιαφέροντα τών
αναγνωστών τών „Βυζαντινών Χρονικών".
9*
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JH. Ν. Χατζηδάχι,
Νεοε λληνιχαϊ
Μελέτα ι.
Άνατύπωσις
έχ του Κ.Λ' τόμου της „Ά&ηνάς". Έν 'Αθήναις 1911, σελ. 72. Εις 8-ον.—
Περιλαμβάνει τάχόλου&α αρ&ρα '. A'. 'Ετυμολογικά
(σελ. 3—14),
περί της παράγωγης του νεοελληνικού χνότα ex τον παλαιού
ατμός,
του χλομός
ex τοϋ φλομός,
περί του ά&ιβολή,
ά&ιβάλλω,
αν α& ι βάλλω. — B'. Φ ωνητιχά
(σελ. 15—47), έχτί&ενται οι νόμοι
χαϊ τα χα&' έχαστα των φωνητιχών xal άναλογιχών μεταβολών των φωνηέν
των μεταξύ συμφώνων. — ЈГ' σ. 47—63 διεξοδιχή χριτιχή τοϋ βιβλίου τοϋ
Α. Μ πού του ρ α, Φωνητιχά χαϊ όρ&ογραφιχά της νεοελληνιχής, περί ών
ήδη έγράψαμεν τα δέοντα (toh „Βυζαντινά Χρονιχά", τόμ. XVIII, σελ. 1 2 /
c
O Γ. Ν. Χ. άποχρούει όρμητιχώτατα хад·' δλου τους διϊσχυρισμούς τοϋ
Μπούτουρα. — ζ/'. Kal πάλιν
περί τοϋ „καλύτερος"
χττ (σελ.
63—72). Πρόχειται περί της γραφής τοϋ συγχριτιχοϋ τούτου' ό Γ. Ν. Χ.
υπεστήριξε πάντοτε τήν δια τοϋ: υ, δπερ ό χα&ηγητής Γρ.
Βερναδάχις
έπ* έσχατων άπέχρουσε' ό Γ. Ν. Χ. αναιρεί μετά σφοδρότητος τους διϊσχυρισμούς τοϋ Γ. Βερν.

Johannes Kalitsunakis, D e r n e u g r i e c h i s c h e T h e s a u r u s .
Jahrbücher für das klassische Altertum... Τόμ. XXIX (1912) σελ.
702—713. — cO J. Κ. νποδειχνύει τήν σημασίαν, ην χέχτηται το
εγχείρημα δια τάς *Ελληνιχάς σπουδάς χαί άφορμώμένος έχ της πρώτης
αν αχ ο ivώσεως
τοϋ Π. Ν. Π α πάγε ω ρ γ ίου (ίδε Βυζαντινά Χρονιχά,
τόμ. XVIII, σελ. lb) προβάλλει προτάσεις περί τοϋ τρόπου τοϋ χαταρτισμοϋ τοϋ Θησαυροϋ, αιτινες βεβαίως δέον να ληφ&ωσιν υπ1 όψιν υπό της
Επιτροπείας της έπιμελουμένης * της συντάξεως τοϋ Θησαυροϋ τούτου.
C
Πέτρου
Ν. Π α πάγε ω ρ γ ίου.
δημώδη
E λληνιχά.
Έν
У
Θεσσαλονίχη, 1911, σελ. 14, είς 8-ον. — Еѵ πρώτοις ό συγγραφεύς —
άφορμήν λαμβάνων έχ των υπό Στεφ. Ν. ζ/ ραγού μη έν ,ì Λ&ηνα"
τόμ. ΚΓ' σελ. 73—87 γεγγραμμένων — προτείνει νέας διορθώσεις είς
τήν υπό John Schmitt εχδοσιν τοϋ Χρονιχοϋ
τοϋ Mo ρ έως. Kal δή
*έν στίχω 7053 αντί : αν αγα μήσασιν
προτείνει ό Δραγούμης αν αγνωμήσασιν,
ανά·9 οϋ ό Π. Ν. Π. προτείνει: αν α γ ραμμίσ ασ,ιν. УЕѵ
στίχω 758 κ. έ. το παραδεδομένον χα&ηχατατίζουν
διώρ&ωσεν δ
Δραγούμης', στα хад-ηχα
хад- ίζουν
χαϊ τανϋν ό Π. Ν. П.: τα
χά&ηχα
ταγ ίζονν.
Έν στίχω 6058 ό S c h m i t t γράφει :
Ισόπνρα,
δπερ ό Δραγούμης διώρ&ωσεν είς: ίσόφορα , άν&' οϋ ό Π. Ν. Π. προ
τείνει : ίσό μ ο ι ρ α. — Περαιτέρω ό Π. Ν. Π. πραγματεύται περί δυο
λέξεων : xv ν ό στο μ ο xal avo ίγατο,
αιτινες έν ττ\ Μαχεδονιχγι διαλεχτώ
είναι σννή&εις χαϊ περί ών ίδε τα ανωτέρω σελ. 130—131 σημειούμενα.
Ανδρέα
Ν. 2χια,
Περί
της διασώσεως
τοϋ
δίγαμμα
iv τ iv ι νεοελλην
ixfj λέξει.
Έπετηρϊς τοϋ Έ&νιχοϋ Πανεπιστημίον
1911, σελ. 2 1 7 - 2 2 4 . — Ή λέξις βολχός,
ήτις χατά τον Α. Ν. 2. βε
βαίως έχ τοϋ άρχαίον όλχός προέρχεται, διασφζει, χατά τον αυτόν, το
δίγαμμα. CH τοιαύτη д-έσις υποστηρίζεται γενναίως υπό τοϋ συγγραφέως.
Πλην άμφιβολίαι τίνες χατά τοϋ διϊσχυρισμοϋ τούτου παραμένουσι πάντοτε,
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κα& â καί ό Κ. D i [β t e r i с h] èv Byzantinische Zeitschrift, τόμ. XXI
(1912), σελ. 286 έσημείωσε. Έπιχωριάζει ή λέξις β ολκό ς κατά τον Α. Ν. 2.
èv τη Αυτικη Πελοποννήσω ' πλην καί èv τη Νοτίφ είναι συνή&ης (π. χ.
èv Γυ&είφ καί τη άλλη Μάνη κλ.).

G. Ν. Hatzidakis, A n a l o g i e b i l d u n g e n im p o n t i s c h e n Dia
l e k t . „Indogermanische Forschungen" τόμ. XXXI σελ. 245—250. —
Πρβλ. τα ελληνιστί èv τη Έπετηρίδι του Έ&νικοϋ Πανεπιστημίου 1911/2
γεγραμμένα.
3
[Έπ. Περρή],
Ε ξέλιξις
του ονόματος
'Ιωάννης
— Γ ιάννης — Γιάγκος
εις οίκογενε
ιακά è π id- ε τ α. „Άά-ηνα". Τόμ. ΚΓ'
(1911) σελ. 450—461. —· ΈπΙ τη βάσει οδηγών τών πόλεων Ά&ηνών καϊ
Πατρών, èκλoγıκώv καταλόγων, κλ. κλ. κατηρτίσ&η ό άίφαβητικος κατάλο
γος 1431 νεοελληνικών èπωvύμωv, ατινα έσχηματίσο-ησαν èκ τών διαφόρων
г
παραλλαγών του βαπτιστικού Ιωάννης.
Αναδρομή εις παλαιοτέρας πηγάς, ώς π. χ. βρέβια μονών κλ., δύνανται κατά πολύ να αύξήσωσι τον
κατάλογον τούτον. Έκ τών συγχρόνων επωνύμων έχω να προσ&έσω εις
τον κατάλογον του 2. Π. τάκόλου&α: УА ριγιάννη
ς (èv Αίγαίω Πελάγει),
Γιαννίμπας
(èv Γορτυνία καϊ δια μεταναστεύσεως èv Τριπόλει της Πε
λοποννήσου), >Αστραπόγιαννος
(èv *Ηπείρω), Γιαννουσάτης
(èv
Μεσογαίοις Αττικής), Ζαγγογιάνης
(èv Λαμία),
Μουλογιαννάκης
(èv Γαστούνη), Τσιφ ο γ ι αν ν άκις (èv Κρήτη). — Το èv σελ. 451 μνημονευόμενον Βεργιαννίτης
δεν έχει σχέσιν προς το Γιάννης,
άλλα
προς το τοπωνυμικον
Βέργιανη.
Κ. Ι. УА μάντου,
Ποικίλα
γλωσσικά.
„Ά&ηνα". Τόμ. ΚΓ'
9
(1911), σελ. 479—490. — 1. "Εμβολος,
"Εμβολή.
Ρύμη.
Ενταϋ&α σημειώ, ότι διέλα&ε τον Κ. Α. το αρ&ρον του Α. Ν. Βερν αδάκη „Под-εν τα Βυζαντινά ëμßoλa (Μπεζεστένια)" èv τφ Μηνιαίω παραρτήματι της εφημερίδος „Ά&ήναι" έτος Β' σελ. 1573—1578, бд-εν καϊ
εις ϊδιον τεύχος. 2Επίσης σημειωτέον, δτι τίνες τών παρ' ήμίν γεωγραφούντων έχρησιμοποίησαν τήν λέξιν è μ β ο λ ή ν προς δήλωσιν του èv τη δημο
τική ημών γλώσση λεγομένου δ ιάσελλου.
"Οσον δ1 άφορα εις τήν λέξιν
στενορρύμι
διέλα&ον τον Κ. Α. τα ύπ' έμου γεγραμμένα έξ αφορμής

του èv τ$ Byzantinische Zeitschrift, τόμ. XIV (1904), σελ. 570 έγγραφου
èv τφ Ά&ηναΐκφ περιοδικφ „Νουμα" (άρια-. 165 της 25 Σεπτεμβρίου
1905), όπου μαρτύρια περί της λέξεως ταύτης καϊ έξ Ασμάτων δημοτικών
καϊ έξ άλλων βυζαντιακών κειμένων προσάγω. Πρβλ. καί Byzant. Zeit
schrift, τόμ. XV, (1906) σελ. 363. Το στενωπός
Ш καϊ παρά S p a t a ,
Diplomi Greci σελ. 94, rò de $ύ μη καί παρά Παχωμίω Ρουσάνω ώς ενχρηστον κατά τάς ημέρας αύτοΰ èv Κρήτη (Ібе [Α. Μου στ οξύ δ ου], Έλληνομνήμων. Τόμ. A', σελ. 633). — 2. Λυγδωπά.
(Τοπωνυμία èv Χίω.—
Πρός&ες, δτι έκ τοϋ λίγδα
πλην του λιγδερός
(σελ. 481—2) èv Πε
λοποννήσω καϊ άλλαχοϋ έ'τι εχουσι σχηματισ&ή έπί&ετα
λυγδιάρηс
και λυγδής).
— 3. καταβλαττας
(— „ό πωλών ή παρασκευάζων
τα κατα^λαττα, ήτοι τα όλυπόρφυρα βλαττία"). >Ενταϋ&α έπιτραπήτω μοι
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va παρατηρήσω, δτι οί Β λατταίοι,
περί ών ό Κ. Α. έν αελ. 483, δά-εν
καϊ ή μονή των Β λατταΐων
ή Βλαττάδων
έν Μακεδονία, κυρίως
ήσαν έκ Κρήτης, ёѵд-а εισέτι σφζεται το έπώνυμον Βλαττάκις.
Tb δ'
έπώννμον Σαγιάς,
περί οΰ Κ. Α. έν σελ. 484, άπαντα καϊ έν τβ επαρ
χία Καλαβρύτων.
Περί της λέξεως βλαττί
xal σκάραμάγγιον
ібе
διεξοδικώς καΐ D u C a n g e , Gloss. Med. gr. Tb бе έπώννμον Κ αρα
κά λλο ς καΐ Καρακαλλας
(πρόσ&ες καΐ Καρκαλάς),
περί ών
πραγματεύεται
δ Κ. Α. έν σελ. 484, σημείωσον, δτι άπαντα ήδη από
πολλών αιώνων έν Λημητσάνη
της Πελοποννήσου
(ίδέ περί τούτων
καΐ το έμον αρ&ρον έν τφ. συμπληρωματική
τόμω τον ^Εγκυκλοπαιδι
κού Αεξικον
Μ π ά ρ τ καΐ Χίρςτ).
*Εκ τών Καρακάλλων της Αημητσάνης τοπωννμία έν Γορτυνία : Καρκαλον
(ή). Kal έν "Α&ω έ'χομεν
μονήν Καρακάλου,
ήτις κατά τάς οικογενειακός παραδόσεις τών Κα
ρακάλλων της Λημητσάνης άνεκαινίσο-η υπό τίνος τών προγόνων αυτών.
c
Η бе έν *Αργολίδι μονή Καρακαλά
δεν έ'χει σχέσιν προς το
καρακάλλιον
καϊ τους Καρ ακάλλους,
ώς αναγράφει ό Κ. Α.
Λιότι το
όνομα της * Αργολικής μονής : Καρ ακαλλά
είναι παραφθορά τον τούρ
κικου κου ρ ου κάλε,
ονόματος ταυτοσήμου προς το έλληνικόν : S ε ροκάστελο.
Πρβλ. καϊ Μ. Α α μ π ρ υ ν ί δ η ν, Ή Ναυπλία Ά&ήνησι 1898,
σελ. 56 — 4 . Ό ν ό ματ α ε ίς - ίτης (ιδίως έν Χίφ). — 5.
διάφορα
μεσαιωνικά
γλωσσικά
λείψανα
(πρόκειται
περί τών λέξεων :
Βάϊλας,
Β ο ρδ ων άρ ι, Γ α ρδ ού μν ια, Κου τζου ρϊν α, Κακκάβ
ι,
Κούκουμάρι,
Καροϋχα
, Πραιδεύω,
3άγι,
3 άτο τών παρα
γώγων καϊ τών συγγενών αυτών. — Έπιτραπήτωσάν
μοι παρατηρήσεις
τινές.
Το βάϊλος
κείται κατ9 επανάληψιν καϊ έν Ά&ωνικαϊς
πράξβσι
τών τελευταίων βυζαντιακών αιώνων . . . . — ΑΙ λέξεις β ο ρ δ ών
ιον,
βορδωνάριος
κλ. είναι λίαν συχναϊ έν μεσαίωνικοίς γράμμασι τών μο
νών Πάτμου, *Αγίου 'Ορους, Μετεώρων κλ. Σημειωτέα καϊ ή έν Αακεδαίμονι τοπωνυμία Βορδώνια.
— Έν Πελοποννήσω καϊ δή έν Μάνη
λέγεται καϊ κάκ α β ο ς καϊ έν Αρκαδία
έχομεν καϊ $ήμα
ξεκακκαβ ών ω (πρβλ. καϊ τά ύπ' έμοϋ γεγραμμένα έν ,, *Αρμονία",
περιοδικφ
*Α&ηνών, τόμ. Γ', 1902, σελ. 134, εις α παραπέμπει
μεν ό Κ. Α.,
άλλα παρά τήν ορ&ήν μέά-οδον άνευ δηλώσεως τοϋ ονόματος τον συγγρα
φέως. Περί δε της λέξεως κακά β ι ίδε και τά λεγόμενα υπό Π αχωμίου
Ρονσάνου
(Α. Μουστοξύδου, Έλληνομνήμων, τόμ.
Α',σελ.β32).—
Το καροϋχα
άπαντφ πλέον ή άπαξ παρά [Πτωχό] προδρόμω (ίδε έ'κδοσιν Hesseling - Pernot, έν λεξιλογίφ).
— "Εχομεν δι1 ελπίδος, δτι ό
ευδόκιμος περί τά μέσα καϊ νέα Ελληνικά
Κ. Α. &έλει συνεχίζει τήν
δημοσίευσιν συγγενών προς τήν προκειμένην μελετών, έξ ϊσου συντελεστικών
εις τήν διαφώτισιν της Βυζαντιακής και Νεοελληνικής παραδόσεως δσον ή
περί ής ό λόγος.

Hubert Pernot, A n t h o l o g i e P o p u l a i r e de la G r è c e mo
d e r n e . Pari», Mercure de France, MDMX. Εις 12-ον, σελ. 276. —
Βιβλιοκρισία

υπό 2π.

Π. Α ά μ π ρ ου έν „Νέφ

Έλληνομνήμονια

τόμ. Ζ '
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(1910), σελ. 99—101 xaì Π [a ν λ ο ν] Νιρβάνα]
èv „Πανα&ηναίοις"
τόμ. ΙΘ' (1909—1910), σ. 265.
Γεωργίου
Χω ματιανοϋ,
Στατιστιχά
αποτελέσματα
της γενιχής
απογραφής
του πληθυσμού
χατά την 27 Όχτωβρίου 1907. "Εν *Λ&ψαις, 1909. Εις 1-ον. Τόμ. A'. 'Ex του Έθνιχοϋ Τυπογραφείου, σελ. 75-J-735. Τόμ. B'. Έχ του τυπογραφείου Μι
χαήλ Νιχολαΐδου, σελ. 506. — *Αναγραπτέον xal ενταύθα το βφλίον τοϋτο,
ατε πολλαχώς δυνάμενον να υποβοήθηση τους περί την Βυζαντιαχήν γεωγραφίαν σπουδάζοντας ως χαί τους περί τα νεοελληνιχά τοπωνυμιχα ζητή
ματα.— Βιβλιοχρισία υπό Σπ. Π. Λάμπρου
èv „Νέφ *Ελληνομνήμονι"
τόμ. Ζ' (1910), σ. 104 κ. έ.
Ά θ αν. Χ. Μπούτου
ρ α (Σχολάρχου
του Γ' è ν
Αθήναις
Σχολείου).
Τα Νεοελλην
ix à κ υ ρ t a ονόματα.
*Εν 9 Αθήναις,
τυπογρ. της Β. Αυλής Ά Ραφτάνη 1912. Σελ. ll-f-218. — °0 περί τα
Νεοελλην ixà διατριβών Α. Χ. Μ. παρέχει νέον δείγμα τής έπιστημονιχής
αύτοϋ γοργότητος χαί φιλοτιμίας δια τής προχειμένης εργασίας, ήτις άλλοτε —
ευελπιστώ τουλάχιστον, — θάναλυθη διεξοδιχώς ύφ'ήμών èv τφ παρόντι περιοδιχφ. Ή διάταξις του βιβλίου ίχει ως έξης: Μετά τίνα διεξοδιχήν άφιερωτιχήν
έπιστολήν (α'—η') έπεται πρόλογος (σελ. 9—16) χαί εισαγωγή (σελ. 17—27),
μεθ* 6 το πρώτον μέρος τής μελέτης (σελ. 29—130), οϋ προηγείται γενιχή
τις έπισχόπησις, πραγματευόμενον περί τον ex τής ίστοριχής παραδόσεως
ονομάτων. Παραθέτω τους τίτλους των χεφαλαίων του πρώτου τούτου
μέρους: a' ονόματα
ex τής αρχαίας
'Eλληνιχής
παραδόσεως
(σελ. 31—48). β' ονόματα
ex τής έχχλησιαστιχής
παραδόσεως
(σελ. 49—101). γ ονόματα
ex τής μεσαίωνιχής
χαί
νεωτέρας
'E λληνιχής
παραδόσεως
(101—124). То бе δεύτερον μέρος τής
μελέτης (131—175), οϋ πάλιν προηγείται γενιχή τις έπισχόπησις, πραγμα
τεύεται περί τών νεοελληνιχών χυρίων ονομάτων τών προερχομένων ex τής
ελευθέρας αντιλήψεως τον λαοϋ, xaì περιλαμβάνει το χεφάλαιον: δ' ονό
ματα è ξ άντιχε ιμένου
(σελ. 133—154) χαί το χεφάλαιον : ε ονό
ματα
è ξ ύποχειμένου
(σελ. 155—175). Σημειωτέον το èv σελ.
125—130 παράρτημα του πρώτου μέρους υπό τον τίτλον
„Γεωγραφιχα
ονόματα",
χαί το èv σελ. 171—175 παράρτημα του δευτέρου μέρους
»Ονόματα
άδηλου
ή ά / ? ί / ? α / α ς προελεύσεως".
Σημειωτέα
επίσης ή èv σελ. 176—180 παρέχβασις πρώτη, èv fi χ α τ άλο γ ο ς μετά
συντόμου
ερμηνείας
τών ex τών χ α τ α λ ή ξ ε ω ν τών
ονο
μάτων
σχηματισμών
τών παραλλαγών
xaì ή èv σελ. 181—186
παρέχβασις δευτέρα περί
τής ορθογραφίας
τών εις -ης
χυ
ρίων
ονομάτων
χαίεπωνύμων
χαί περί
του
επωνύμου
Χατζηδάχης,
èv fi ό Α. Χ. Μ. άποχρούει την δια του -ις γραφήν,
ην είσήγαγεν ό χαθηγητής Χατζηδάχις προχειμένου περί τών εις -χ η ς έξ
ύποχοριστιχών προελθόντων χυρίων ονομάτων χαί επωνύμων. *Εν τέλει
του έργου σελ. 187—218 παρατίθεται ό μετά πολλής επιμελείας συντετα
γμένος „Π ίν α ξ τών χυρίων
ονομάτων
χαί τών π α ρ α λ λ α -
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γ ώ ν α ύ τ ώ ν" τών έν τφ προκειμένω βιβλίω περιεχομένων. — Περί των
κα#' ίκαστον εν τη προηγγελμένη ειδική περί τον βιβλίου χρίσει. ΈπΙ
τον παρόντος άρκοϋμαι να παρατηρήσω, δτι χαϊ ex της περί ής ό λόγος με
λέτης χαί έξ άλλων αύτον δημοσιενμάτων ό συγγραφεύς ελέγχεται, δτι λίαν
σπεύδει είς παραγωγήν χαί δή έχδόσεις δημοσιευμάτων ούχϊ πάντοτε καταλ
λήλως παρεσχενασμένος δι9 αυτά, ήτοι άνευ τελείας γνώσεως της σχετικής
βιβλιογραφίας xal άνευ έπαρχους κατοχής xal μελέτης τον σχετιχοϋ νλικον.
"Επειτα διατί ό Α. Χ. Μ. επιμένει πολλαχοϋ τον βιβλίον τον, επανερχό
μενος είς ζητήματα τελείως προσωπικά, όποια τα περί των σχέσεων αύτον
προς τήν έπϊ της συντάξεως τον Έ λληνικον
Λε ξικον έπιτροπείαν.
Τα ζητήματα ταϋτα, αν τνχον ένδιαφέρωσί τινας, δύνανται να έκτε&ώσιν
έν Ιδίοις φνλλαδίοις, αλλ9 ουχί, νομίζω, να καταλάβωσι τμ^ατα ούχϊ
μικρά τον παρόντος βιβλίον, δπερ απεν&ύνεται είς εύρύτερον κύκλον,
καΐ δή λόγω των προσωπικών υπαινιγμών τον συγγραφέως να καταστήσωσί πως αυτό πολλαχοϋ δυςξύμβλητον. Έν τη διαπραγματευθεί τον
δέματος αύτον ό σνγγραφεύς άτόπως έχώρισε τα κατά τα κύρια ονό
ματα τών Βνζαντινών από τών υπό τών Νεωτέρων Ελλήνων χρησιμοποιονμένων, ουδόλως περί εκείνων, τών Βνζαντινών, πραγματεν&είς. Οντω
πολλαχοϋ беѵ δύναται νά έξακριβωά-η ή παράδοσις — λαμβανομένον νπ'
όψιν, δτι κατά μέγα μέρος τα Νεοελληνικά ονόματα σνμπίπτονσι προς εκείνα
τών Βνζαντινών, — καί οντω σνμπεράσματα ανακριβή δύνανται νά έξαχ&ώσι. Ουδέ τους διαφόρους κώδικας, ών τίνες προχειρότατοι έν Ά&ήναις (έν τη Έ&νικβ Βιβλιο&ήκη), τους περιέχοντας άναγραφάς π α ρ ρ η σιών,
προθέσεων,
εκφωνήσεων
έσκέφ&η νά έκμεταλλεν&η ό
Α. Χ. Μ. Παράδοξα φαίνονται ήμϊν τα έν σ. 17 σημειούμενα, καθ-9 α
ό συγγραφεύς διίσχυρίζεται, δτι έν τοϊς άρχείοις της έν Ά&ήναις Γλωσ
σικής Εταιρείας, — ατινα ώς λέγει έχρησιμοποίησε — беѵ „ύπάρχουσιν
άξιαι
λόγου
σχετικαί
συμβολαί
„προς τα δέματα τών
Νεοελληνικών κυρίων ονομάτων". Φαίνεται, δτι ό Α. Χ. Μ. μόνον μέρος
του αρχείου της Γλωσσικής Εταιρείας έχρησιμοποίησε, διότι έν αύτφ —
πρέπει νά σημειω&η— ύπάρχουσιν έργασίαι, αιτινες καί ποσοτικώς καί ποιο
τικώς καί δή με&οδικώς τα μέγιστα ήδύναντο νά συντελέσωσιν είς τελειότερον καταρτισμον τής περί ής ό λόγος εργασίας.
Π [ην ελόπης]
Λέλτα,
Παιδικές
σελίδες.
Για τήν πατρίδα.
Εικονογραφίες Κ. Ν. Λύτρα. Ή καρδιά τής Βασιλοπούλας. Εικονογρα
φίες Κας 2. Αασκαρίδου. Αονδϊνον 1909, τυπογρ. Γ. 2. Βελώνη.. —
Μνημονευτέον καί ένταν&α το βιβλίον τοϋτο, κα&9 δσον περιέχει διηγήματα
παιδικά έκ τον βνζαντιακοϋ καί νεοελληνικοϋ κόσμον.
Γ. Β. Τσοκοπούλον
, Θεοδώρα
δράμα είς πράξεις
τρεϊ ς.
,,Μηνιαίον παράρτημα" τής εφημερίδος „Ά&ήναι". "Ετος Β' (1909),
άρι&. 1, σελ. 1541—1568. — Ήρωϊς τοϋ δράματος είναι ή Θεοδώρα, ή
σύζυγος τοϋ Ίονστινιανον.
Πολνβ ίο ν Τ. d ημητρακοπούλον
, Ό Kov ρσάρος.
Βνζαντινον
δρα ματ ικον είδύλιον*
είς πράξεις
τρεϊς*
„Μηνι-
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аіоѵ παράρτημα" εφημερίδος „Αθήναι".
"Ετος Β' (1909), αριθ. 4, σελ.
1757—1775. — Ή ύπόθεσις του ωραίου ειδυλλίου τούτου τίθεται περί το
έτος 1224.
Κωνσταντίνου
Ν. °Ρ ά δ ου , Ή κόρη του
πρωτοκαράβου.
3
„Ναυτικά
J ιηγήματα".
Εν 'Αθήναις
1909, σελ. 19—55. —
„Αιήγημα, οϋ ή ύπόθεσις κείται κατά τους χρόνους της βασιλείας Λέοντος
του Ίσαύρου καί τήν υπό των Αράβων πολιορκίαν της Κωνσταντινουπόλεως.
'Ο συγγραφεύς πειράται ν άναπαραστήση το ναυτικον της περιόδουђ καθ1
ην θέτει τήν διήγησίν του, αναμιγνύει δ* όμως έθιμα ξένα προς τήν περίοδον ταύτην καί μάλλον εις πολύ νεωτέρους χρόνους προσήκονταα.
Ταΰτα
κατά το σημείωμα τοϋ Μ[ιχαήλ]
Γ[ούδα]
έν „Βυζαντίδι" τόμ. B'
(1911 — 12), σελ. 615.
Κίμωνος
Θεοδωροπούλου,
Ελένη
Καντακουζηνού.
„Λακεδαίμων" (έφημερίς Σπάρτης). 'Έτος A' (1909) αριθ. 1 κ. έ. — Βυζαντιακον διήγημα, οϋ ή ύπόθεσις έν Μυστρα.
Έ μ. СР έ π ουλή, Επιμνημόσυνος
λόγος
εις Κ ων στ αντίνον Παλαιολόγον.
„Πάτρια".
Τόμ. & (1910), άρια-. 14.
ЈГ. Β. Τσοκοπούλου,
Βυζαντινά
Λιηγημάτα.
"Αννα
ή
ίίομνηνή.
„Έθνικόν *Ημερολόγιον" δια το έτος 1911 (έκδοτης Κ. Σκόκος), σελ. 115 κ. έ.
Αλεξάνδρας
Παπαδοπούλου,
Βυζαντινά
διηγήματα.
Ή Καλογριά.
„Θεσσαλία" (έφημερίς Βόλου). 'Έτος IB' (1910), άρια-.
3076 (τη 8 Μαρτίου).
Στεφάνου
Ν. 3ανθού
δίδου,
Κρητικά
Συμβόλαια.
„Χρι
στιανική Κρήτη", έτος A' (1912), σελ. 1—279. Ίδε καί έπίμετρον σελ.
280—288, έτι δε καί σελ. 313—377. — Ό φιλοπονώτατος ερευνητής καί
κράτιστος περί τά Κρητικά πράγματα Σ. Я. εκδίδει ένταϋθα 102 γράμματα
της έν τφ δήμω Φουρνής της επαρχίας Μιραμπέλλου καί δή περί τάς δύο
ώρας ΝΑ της Νεαπόλεως κειμένης μονής τοϋ *Αρετίου
(τ Αρέτι),
έν
επιμετρώ бе τήν διαθήκην τοϋ Ιδρυτοϋ της μονής ταύτης Μάρκου
Πα
παδοπούλου,
Το άρχαιότατον των έγγραφων τούτων προέρχεται έκ
τοϋ έτ. 1575, το δε νεώτατον έκ τοϋ έτ. 1643. Ei καί τά έγγραφα ταϋτα είναι
ουχί παλαιών χρόνων, έν τοσούτω δύνανται νά χαρακτηρνσθώσιν ώς αληθής
θησαυρός δια τήν γνώσιν τοϋ Κρητικοϋ βίου κατά τσύς μέσους αιώνας, ώς
έπείσθην έκ της μελέτης αυτών, δτε ό Σ. 3-. προτιθέμενος κατ αρχάς νά
δημοσίευση τά έγγραφα ταϋτα διά της „Βυζαντίδος" εΐχεν αποστείλει τήν
περί ής ό λόγος έργασίαν αύτοϋ — έν έτει 1910— προς με έπιμελούμενον
της εκδόσεως της „Βυζαντίδος".
Είναι бе προ παντός ή σημασία τών
έγγραφων τούτων μεγάλη διά τήν γλωσσικήν αυτών μορφήν καί διά τάς
ειδήσεις, ας παρέχουσι περί τών τιμαριωτικών, νομικών καί κοινωνικών σχέ
σεων, αιτινές ποτέ ισχύον έν τη μεγαλονήσω. Τά γράμματα ταϋτα τοϋ Άρετίου δέν παρεδόθησαν ήμίν έν πρωτοτυπώ, άλλ1 άντιγεγραμμένα έν κώδικι, όστις τανϋν εναπόκειται έν τφ Μουσείω 'Ηρακλείου Κρήτης. Καίπερ
δε μή παραδεδομένα έν πρωτοτυπώ τά περί οϋ ό λόγος έγγραφα, ορθό
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τατα προέκρινεν à Σ. S . va έκδώση ταίΤτα πιστώς καθ9 a èv τοίς αντίγράφοις εχουσι.
Οντω τα γλωσσικά ταντα μνημεία καθίστανται διδακτικώτερα ή έάν έξεδίδοντο διωρθωμένα ώς προς τάς ανορθογραφίας.
'Εν
νοείται οίκοθεν, δτι μόνον ή αντιγραφή τών συμβολαίων τούτων, τόσον
πιστώς γενομένη, άπησχόλησε τον Σ. Ξ- έφ* ικανούς μήνας.
/Ιέκα καί
πέντε ίταλιστϊ γεγραμμένα έγγραφα τον Άρετίον
ανέβαλε νά δημοσίευση
ό έκδοτης, δώδεκα δε ελληνιστί συντεταγμένων παρητήθη της δημοσιεύ
σεως, καθ' δσον ταϋτα περιείχοντο έν τω κώδικι έν χειρίστη κατασταθεί,
άποτετριμμένα, δυςξύμβλητα κλ. "Οσον άφορα εις την έμήν γνώμην, δεν
εγκρίνω τήν παραίτησιν αυτήν. "Εδει καί τά δυςξύμβλητα καί άποτετριμ
μένα νά δημοσιευθώσι καθ1 δσον ήτο δυνατόν νάναγνωσθώσιν, έστω καί
c
έπ ελάχιστον.
O Σ. Ξ· νφ1 ίκαστον εγγραφον παρέχει τήν άναγκαίαν
έρμηνείαν λέξεων καί πραγμάτων, ήτις ελέγχει λαμπρώς τήν έπιστημονικότητα καί το πολυμαθες
αύτοϋ. Λιά τά τοπωνυμικά тг^ау/гата ίκανάς
συμβολάς παρέσχον τοϋτο μεν ό θεοφιλέστατος
επίσκοπος
Πέτρας
κ. Τίτος,
τοϋτο бе ό καθηγητής του έν Νεαπόλει Γυμνασίου κ.
Νικό
λαος
Γραμματικάκις,
αμφότεροι καλοί γνώσται έξ αυτοψίας τών
έν τοίς έγγράφοις αναφερομένων τόπων. — Ίδε και τήν βιβλιοκρισίαν του
Γ. Ν. Χατζηδάκι
έν „Άθηνα"
τόμ. ΚΓ'
(1911), σελ. 491—499
(ένθα παρατηρώ, δτι ή έν Κρήτη Παναγία
ή Καρυ διώτισσα
(σελ.
496) ήδύνατο νά συσχετισθη προς τήν Παναγίαν
Κ αρδ
ιώτισσαν,
περί ής έν „Νέω Ελληνομνήμονι" τόμ. Ç", (1909), σελ. 215—223, και δτι ή
έν Αθήναις
Χ ρυσοσπηλα
ιώτισσα
(επίσης σελ. 496,) προέρχεται ουχί
έκ του Χρυ σοσπή λα ιον,
αλλ' έκ τον Σπη λα ιώτισσα
(— ή έν
Μεγάλω Σπηλαίω τών Καλαβρύτων λατρευομένη), το δέ χρυσός
είναι το
πρώτον συνθετικον πλείστων παρωνυμίων της Θεοτόκου καί δή έν * Αθήναις '.
Χρυσοκαμουκαριώτισσα,
Χρυσοροδιώτισσα,
Χ ρυσοδ αφνιώτισσα
κλ. κλ.).—"Ετι
ίδε τάς βιβλιοκρισίας Έπ. Π.
Λάμπρου
έν „Νέφ 'Ελληνομνήμονι" τόμ. Η' σελ. 245—248 και Α. Η [e i s e n b e r g] τόμ.
К A (1912), σελ. 6 3 1 — 2 , δστις γράφων περί τον αδυνάτου της υπό Σ. Я.
προτεινομένης παραγωγής τον αύγ ατώ έκ τον α γ αλτ ιέ ρω δεν είχε γνώσιν,
ώς ελέγχεται, τών νπο τον Γ. Ν. Χατζηδάκι,
ένθ' ανωτέρω, σελ. 495
διεξοδικώς περί τούτου γεγραμμένων.
Ά θ. Χ. Μπο*ύτουρα,
Ή θ έσι ς τών ξένων
λέξεων
εις
τήν 'E λληνικήν
γλώσσαν.
(^Ανατύπωσις από τά „Παναθήναια" τής
15 φεβρουαρίου 1911). — >Εκλαϊκευτικον άρθρον.
Σ. Κ. Σακελλαροπούλου,
*Ι στο ρ ία τριών
λέξεων.
„Με
λέτη" (περιοδικον * Αθηνών) τόμ. 1907, σελ. 16—21. — 'Εξετάζεται ή
σημασία τών λέξεων πρύταν
ι ς, σύγκλητος,
κοσμήτωρ
από τών
αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών ήμερων ημών.
Λ. Κ υ ρ ιακίδου,
Λεξικον
'E λλην οαγγλικον
μετά
Κυ
πριακού
λεξιλογίου.
— "Εκδοσις δευτέρα εντελώς άναθεωρηθεΐσα.
'Εν
Αθήναις
1909. Εις 8-ον. Σελ. ιε' - f - 9 0 8 . — Σημειοϋται έντανθα λόγω
τον Κυπριακού
λεξιλογίου.
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Albert Thumb, Handbuch d e r N e u g r i e c h i s c h e n V o l k s 
s p r a c h e . G r a m m a t i k . T e x t e . Glossar. 2-е verbesserte und
erweiterte Auflage. Strassburg, Verlag von K. Trübner 1910. Είς 8-ov.
Σελ. XXXI-f-359. Τιμή μάρκα 8,50. — Βιβλιοκρισία υπό Α. Χ. Μ πόν
του ρ α èv „Λαογραφία".
Τόμ. B' (1910—1911), σελ. 7 1 6 — 7 2 1 .
Εύθ.
Γ. Μπουτώνα,
Ό 'Εκπαιδευτικός
δμιλος
κ ai ô
κίνδυνος
της καθαρευούσης.
'Εν Αθήναις,
εκ του τυπογραφείου
Π. Α. Πετράκου 1911. — Αναφέρεται
καϊ τοϋτο είς το εν *Ελλάδι γλωσσικον (καϊ έχπαιδευτικον)
ζήτημα.
Άθαν.
Χ. Μπούτουρα,
Ή θέσις
του
γλωσσικού
και
τον
άλλων
πρακτικών
ημών
ζητημάτων
προς
τήν è πί
στη μονικήν
ëρ ευ ν αν (Άναδημοσίευσις
από τα „Παναθήναια"
της
30 Νοεμβρίου 1910,). — Άρχει ενταύθα ό T/TAOÇ.
Γεωργίου
Άποστολίδου,
Ανάλεκτα.
Έν
Κωνσταντίνουπόλει, τυπογρ. αδελφών Γεράρδου, 1909, σελ. 256. Είς 8°. — Ικανά έν
τφ βιβλίω τούτω περί τον èv 'Ελλάδι γλωσσικού λεγομένου ζητήματος. —
9
/dé καϊ τήν κριτικήν τον Ε. C l é m e n t èv τί) „Revue des Études Grecques",
τόμ. ΚΓ' (1910), σελ. 4 6 8 — 4 6 9 .
Φαιδ. Ι. Κουκουλέ,
Ελληνικοί
πάπυροι
(Άνατύπωσις
εκ
της „Μελέτης"
ίου Μαρτίου,
τεϋχ. 3ον9 1912). Έν
Αθήναις,
εκ του τυπογρ. „'Εστίας", 1912, σελ. 15, είς 8 ° . — Έκλαϊκευτικον
άρθρον,
èv φ εκτίθεται τι δυνάμεθα ex των παπύρων να διδαχθώμεν
σχετικώς
προς τον ίδιωτικον καϊ δημόσιον βίον των αρχαίων, προς τήν ίστορίαν της
επιστολογραφίας, προς τα μαγικά κλ. κλ.
Αθανασίου
Χ. Μπούτουρα,
Περί
των παπύρων
καϊ
της
επιστήμης
αυτών.
СΑναδημοσίευσις
από τα „Παναθήναια"
της
9
31 Οκτωβρίου 1910). — 'Άρθρον χάριν τών πολλών.
Φαίδωνος
Κούκου
λέ,
'Εκ τών Έλλην
ικών
παπύρων.
„Βυζαντίς".
Τόμ. Β' (1911—1912), σελ. 4 7 4 — 5 0 3 . — Έπ ευκαιρία της
β' εκδόσεως του λεξικού του H e n r . v a n H e r w e r d e n , έν ф κατα
λέγονται μάλιστα αϊ έκ τών παπύρων νεωστί γνωσθεΐσαι λέξεις,
λέγονται
γενικά τίνα περί του καταρτισμού, dv δέον να εχη ό λεξικογράφος της μετ
3
Αλέξανδρον περιόδου της 'Ελληνικής γλώσσης, καϊ υποδεικνύονται
γεύματος
χάριν παραδιορθώσεις τίνες καϊ ελλείψεις κείμεναι έν τφ είρημένω λεξικφ
τον Herwerden, έξηγούμεναι έκ του δτι ό άλλως σοφός λεξικογράφος οϋτος
ήγνόει τήν νέαν "Ελληνικήν, ήτις πολλαχοϋ συμπίπτει
προς τήν γλώσσαν
τών παπύρων, καϊ προς τούτοις δεν ήξίωσε της προσηκούσης σπουδής τήν
γλώσσαν της Βυζαντιακής περιόδου. — Μετά ταϋτα προβαίνει ό Φ. Κ. είς
το κύριον μέρος της διατριβής αντοϋ, ήτοι είς συμπληρώσεις xal ερμηνείας
χωρίων διαφόρων ελληνικών παπύρων, έξακολουθών οϋτως έργασίαν, περί
ής ήδη έγένετο λόγος έν τοις „ΒυζαντινοΙς ΧρονικοΙς", τόμ. XVIII, σελ. 4.
Οι πάπυροι, ους ενταύθα ό Φ. Κ. συμπληροϊ εϊτε ερμηνεύει, είναι κατά
το πλείστον τών μετά Χριστον χρόνων xal δή καϊ Βυζαντιακοί
(παραδείγ.
χάριν P . Loud. II, 387, 2 1 . — BUG. 5 5 1 , 2. — Β GU 366, 13. — P . Giss.
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55, 2 — BGC. 955 κλ.). — Та νπο Φ. К. λεγόμενα έν σελ. 475 σχετικώς
προς την λέξιν έργατεία
καί τους νεοελληνικούς τύπους αυτής καί σημα
σίας ένε&ύμυσαν εις έμέ στίχους έξ φσματος, δπερ έν έτει 1902 κατ*
επανάληψιν ήκουσα κατά τα χωρία τής Φιγαλεικής χώρας:
"Ηλιε μου καί τρισήλιε
μου, τ αργείς να
σε καταριώνται
οι εργατιές
κι οΰλοι οι

βασιλέψης
δουλεφταδες.

Ή λέξις άρνέα,
περί ής ô Φ. Κ. λέγει τινά έν σελ. 479, υπό τον
τύπον αρνιά = πόκος προβάτων ή το δέρμα τοϋ άμνοϋ, σφζεται καί έν
Πελοποννήσω πολλαχοϋ καί έν Θεσσαλία. Περί τής λέξεως μύρσινος —
μούρσινος
= ό το χρήμα τής μυρσίνης έχων, περί ής ô Φ. Κ. λέγει
τινά έν οελ. 486, πρόσ&ες δτι έν Θράκη λέγεται πολλαχοϋ (α) μου ρ σ ου
δέν ιο ς = μυρσινόχρους. Έν ταϊς νήσοις ταϊς προσκειμέναις τοις ΘρακικοΙς
παραλίους, Αήμνω, "Ιμβρω, Σαμοθράκη είναι σύνη&ες καί βαπτιστικον
όνομα >Αμου ρσούδα = Μυρσίνη, περί οϋ βαπτιστικοϋ γράφει τινά δ
Ίσιδωρίδης Σκυλίτσης έν τγι διατριβή αντοϋ „'Ονομάτων
διόρ&ωσις"
δημοσίευσε ίση έν τφ β' τόμψ (1869) τοϋ ,περιοδικοϋ „Μύρια "Οσα". Το
* Αμουρσούδα άπαντφ νπο τύπον * Λ μερσού δ α καί δη * Αμερσώ
ώς
βαπτιστικον καί έν Σαράντα Έκκλησίαις (lek Στα μ. Ψάλτη, Θρακικά.
Έν >Λο-ηναις 1905, σελ. 153). — Περί τών τύπων περπατώ,
πορπατώ ,
προπατώ
= περιπατώ, έδει να γίνη παραπομπή καί εις τα γεγραμμένα
νπο Ψυχάρη,
Ρόδα καί Μήλα (passim).
Νίκου Α. Βέη, "Εκ&εσις
παλαιογραφικών
καί
τεχνικών
ερευνών
έν ταΐς μοναΐς
τών Μετεώρων
κατά τα έτη 1908
καί 1909. Ίδε „Βυζαντινά Χρονικά", τόμ. XVIII, σελ. 16. — Πρβλ.
τάς κριτικάς καί αναλύσεις τοϋ βιβλίου μου τούτου νπο J o h a n n e s
D r ä s e k e έν τγι „Wochenschrift für klassische Philologie", τόμ. XXIX,
σελ. 1183—1185. cO αυτός Johannes Dräseke έπραγματεύ&η περί τοϋ
προκειμένου βιβλίου μου καί έν δυσί αρ&ροις αυτοτελώς, ήτοι νπο τον
τίτλον „ D i e n e u e n H a n d s c h r i f t e n f u n d e i n d e n M e t e o r e n 
k l ö s t e r n " έν τοϊς „Neue Jahrbücher für das klassische Altertum", τόμ.
XXIX (1912), σελ. 542—553 καί νπο τον τίτλον „ M e t e o r e n h a n d 
s c h r i f t e n t h e o l o g i s c h e n I n h a l t s " έν τγι „Neue kirchliche Zeit
schrift", τόμ. XXIII (1912), σελ. 922—929. Έπειτα πρβλ. τάς κριτικός
καί αναλύσεις νπο : W i l h e l m W e i n b e r g e r έν „Zeitschrift für öster
reichische Gymnasien", τόμ. LXIII (1912), σελ. 604' νπο Louis B r é h i e r
έν τη „Revue historique", τόμ. CXI (1912), σελ. 320* νπο T h e o d o r S c h e r 
ni an n έν τοις „Historische Jahrbücher der Görresgesellschaft", τόμ. XXXIII
(1912), σελ. 466* νπο С. Ε. G l e у e έν „Literarische Umschau der Vos
sischen Zeitung" τής 30 Αυγούστου 1912* νπο V i c t o r S c h u l t z e έν
τφ „Theologisches Literaturblatt", τόμ. XXXIII (1912), άρι&. 22 (τγι
25 Όκτωβρίον), σελ. 513* νπο A d o l f D e i s s m a n n έν τγι „Theolo
gische Literaturzeitung", τόμ. XXXVII (1922), άρι&. 23 (tg 9 Νοεμβρίου),
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σελ. 732· υπό W i k e n h a u s e r èv τη „Römische Quartalschrift für
christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte", τόμ. XXVI (1912),
σελ. 101* vnb H u g o R a b e èv xfj „Deutsche Literaturzeitung", τόμ.
XXXIV (1913), αριθ. 14 (xfj 5 'Απριλίου), σελ. 864 (πρβλ. καί αριθ. 43
τον XXXIII— 1912 — τόμου, σελ. 2715)· νπο Α. F i e r e n s èv „Revue de
l'histoire ecclésiastique" 1913, σελ. 453* νπο A n t . B a u m s t a r k èv
„Oriens Christianus", τόμ. III (1913), σελ. 137—140· νπο [ H e r m a n n ]
J o r d a n èv τφ „Theologischer Literaturbericht", τόμ. XXXVI (1913),
σελ. 345—346* νπο J. Β. Β [u r y] èv xfj. „English Historical Review",
τόμ. XXVIII (1913), σελ. 344* νπο F e r d i n a n d H i r s c h èvτοϊς „Jahres
berichte der Geschichtswissenschaften", τόμ. XXXVI (1913), τμήμα III,
σελ. 193. — Πρβλ. έτι καί τα νπο ανωνύμων
σημειωθέντα èv „Post"
(Βερολίνου) της 12 'Οκτωβρίου 1912 καί èv „Unterhaltungsblatt der Münch
ner Post" της 29 Νοεμβρίου 1912.
W. Weinberger, B e i t r ä g e z u r H a n d s c h r i f t e n k u n d e . II.
'Απόσπασμα èx τών Πρακτικών της Βιενναίας Ακαδημίας 1909. Φ iL·λογικον καί ιστορικόν τμήμα. Τόμ. 161, διατριβή 4. — Πρβλ. καί χα
γεγραμμένα νπο Ν[ίκου] Α. Β [è η] èv „Βυζαντίδι", τόμ. B' (1911—1912),
σελ. 551—552.
Κ. Ν. Καλλινίκου,
Ή σχολή
καί ή Βιβλιοθήκη.
„УАѵаπλασις" (περιοδικον τον ομωνύμου θρησκευτικού συλλόγου èv Αθήναις),
έτος ΚΓ' (1910), αριθ. 171—172. — Περί του συνδέσμου — ήδη από
αρχαιοτάτων χρόνων — των χριστιανικών ναών μετά σχολών καί βιβλιοθηκών.
2π. Π. Λάμπρου,
ΤρεΙς κώδικες
èv Κεφαλληνία.
Ίδέ
„Βυζαντινά Χρονικά", τόμ. XVIII, σελ. 58. — 'Ότι το èv τέλει του Β'
κωδικός βιβλιογραφικον σημείωμα άναγνωστέον : Γεωργίου
αν αγνώ
στου του Α άρια [= Ααριάτου ; Λαριάτη;] καί ουχί: δ ου δαρία(;), ως
άναγινώσκει ό 2π. Π. Α., ίδε Ν [ι κ ο ν] Α. Β [έην] èv „Βυζαντίδι", τόμ. B'
(1911—1912), σελ. 553—554.
Μ. Ι. Γ ε δεών,
Πατριαρχική
μέριμνα
περί
εκδόσεως
λειτουργικών
βιβλίων.
„'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια". "Ετος Α' (1910),
αριθ. 2 καί έξης. — Ένδιαφέρουσαι ανακοινώσεις περί τών από της εφευ
ρέσεως της τυπογραφίας εκδοθέντων λειτουργικών βιβλίων καί δή μερίμνη
καί προστασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Ιεζεκιήλ
Βελανιδιώτου
, Σιών
εύρετήριον
μετά
προ
λεγομένων
καί σημειώσεων.
Έν 'Αθήναις 1910, τύποις Π. 4.
Σακελλαρίου, σελ. 112, παρά Χ. Σαλιβέρω. — Της Σιών, περιοδικού εκ
διδομένου άλλοτε èv 'Αθήναις κατά τά έτη 1881—1889 νπο του γνωστού
Ελληνος Θεολόγου Διονυσίου
Α άτα, ό Ι. Β. συνέταξε φιλοτίμως γε
ν ικον εύρετήριον, οΰ προέταξε μακράν βιογραφίαν τον είρημένον έκδοτου
J. Αάτα, πρόλογον καί άλλα τινά σημειώματα.
Νίκου Α. Βέη,
Q u e l q u e s m a n u s c r i t s G r e c s . „Revue de
Philologie". Νέα σειρά, τόμ. XXXV (1911), σελ. 338—346. — A') Εις
τά γνωστά χειρόγραφα τοϋ Σοφοκλέους προστίθημι καί δύο άλλα, ατινα
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έναπόκεινται êv τ$ μοντ) τον Μεγάλου Σπηλαίου υπ αριθμόν ημετέρας
κατατάξεως 64 (του XV αιώνος) καί 161 (του XVIII αιώνος), περί ών
παρέχω διεξοδικός ειδήσεις. B') Περιγράφω τον έν τη Αηαοσία
Βι
βλιοθήκη
Ζακύνθου
έναποκείμενον κώδικα του- XIV ή XV αιώνος,
τον περιέχοντα το „Στεφάνου
του Βυζαντίου
περί πόλεων
καί
δήμωvu.
'Οπως έκτιμηθγ} ή αξία του κωδικός 7Ζαραθέτω έξ αύτοϋ απο
σπάσματα τίνα τοϋ κειμένου. Γ') Περιγράφω κώδικα της έν Άνδριτσαίνη
Βιβλιοθήκης (ήτις κατέστη έκ κληροδοτήματος τοϋ γνωστόν λογίου Κων
σταντίνου
Νικολοπούλου),
περιέχοντα „τοϋ μακαρίου
Θεοδωρίτου
εις τά άπορα
της Θείας
Γραφής"
καί δή τα εις τήν
Γένεσιν καί "Εξοδον κεφάλαια. 'Ο κώδιξ ούτος, κατά τι σημείωμα έν
φ. 94/? έγράφη έν έτει 1552 „έν Αευκετία
τ(ών) Παρισίων"
καί
καθ1 α υποδεικνύω είναι αύτόγραφον τοϋ γνωστότατου Κρητος λογίου καί
βιβλιογράφου Κωνσταντίνου
(καί έν μοναχοις Π α χω μ ίο υ)
τοϋ
Παλαιοκάππου,
ούτινος αυτογράφου συνέχειαν αποτελεί ό έν τη
'Εθνική Βιβλιοθήκη τών Παρισίων έναποκείμενος κώδιξ 1050 (Colbert
Jvê 3958), περιέχων τα εις το Αευιτικόν, "Εξοδον, Λευτερονόμιον, Ίησοϋν
τοϋ Ναυή, Κριτάς κεφάλαια τοϋ εις τά άπορα της θείας γραφής έργον
τοϋ Θεοδωρήτου.
Πρω τοσυγκέλλου
Χρυσοστόμου
Χατζή
Σταύρου,
Κα
τά λόγο ι δύο τών χειρογράφων
τών έν Ξάνθη
της
Θράκης
:
i ε ρών ενοριακών
Μονών Παναγίας
Άρχαγγ
ελιωτ ίσσης κ αϊ
Παναγίας
Κάλαμους.
„Byzantinische Zeitschrift", τόμ. XXI (1912)
σελ. 65—75. — 1) Τά χειρόγραφα τής μονής τής *Λρχαγγελιωτίσσης σνμποσοϋνται το ό'Αον εις 33. Τά πλείονα έξ αυτών τοϋ /5" αιώνος. Oi υπ1
αριθ. 1, 25, 29, 30, κώδικες περγαμηνοί. — 2) Τά χειρόγραφα τής Παν
αγίας Κάλαμους το δλον 10. — ΟΙ υπ1 αριθ. 3, 4, 5, 6, 7 κώδικες περ~
γαμηνοί. — * Αμφοτέρων τών μονών τούτων tà χειρόγραφα καθιστώσι γνω
στούς ικανούς βιβλιογράφους καί κτήτορας κωδίκων, αλλά καί καθ1 έαντά
λαμβανόμενα είναι έν πολλοίς άξια προσοχής. — Πρβλ. καί
Μανουήλ
Γ ε δ ε ώ ν, Σημείωμα
περί
τίνων
χειρογράφων
έν
Ξάνθη
δημοσιευθέν έν τι] „'Εκκλησιαστική ' Λληθεία"
τής Κωνσταντινουπόλεως,
τόμ. Γ, σελ. 223—224.

Sigfrid Lindstam, De c o d i c e m o n a c e n s i G r a e c o 529. „Βυζαντίς".
Τόμ. Β' (1911—1912) σελ. 420—437. — διεξοδική μετά
μεθόδου περιγραφή τοϋ κωδικός τούτου {πολυμιγοϋς, τοϋ XIV αιώνος'
άλλοτε Augustanus 78). 'Εκ τών περιεχομένων τοϋ κωδικός μνημονευτέα
καί ένταϋθα : 1 ) Ot επιμερισμοί τοϋ Λακαπηνοϋ. 2) Νικηφόρου τοϋ Γρή
γορα τεχνολογίαι περί γραμματικής.
3) 'Ηρωδιανοϋ περί ήμαρτημένων
λέξεων. 4) „Λεξικον περί πνευμάτων, εκλεγέν έκ τών π:νευμάτων Τρύφω
νος, Χοιροβοσκοϋ, Θεοδωρήτου καί έτερων". 5) Μαξίμου Πλανούδη μετα
φράσματα. 6) Έπιστολάί Νικηφόρου Γρήγορα.

Νίκου Α, Βέη, Ü b e r z w e i C o d i c e s d e s A l t e n T e s t a 
m e n t s a u s den B i b l i o t h e k e n von M e t o r o n und M e g a s p e -
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1 a i о п. „Zeitschrift für die alttestaraentliche Wissenschaft". Τόμ. XXXII
(1912) σελ. 225—23h — 1) Περί τον κωδικός 216 τον κατ' εξοχήν Με
τεώρου, χαρτφον τήν ΰλην, κατά τήν JÇ" εκατονταετηρίδα γεγραμμένου, πε
ριέχοντος τήν Π. /Ι. μετά παρασελιδίων γράφων ex των Έξαπλών του
Ωριγένους. Ό κώδιξ ούτος ήτο γνωστός έξ δσων περί αύτον είχε γράψει
ό Πορφύριος Ούσπένσκη èv τφ γνωστφ αύτοϋ περί Μετεώρων καί των
μοναστηριών της "Οσσης έργω (ίδέ σελ. 172 κ. έ., 177 κ. έ., 254, 515 κ. έ.).
Εχτοτε εϊχον άπολεσθή τα ϊχνη του χώδιχος τούτου (δν Ô Πορφύριος
Ούσπένσκη έπί το νπερβολικώτερον χαλεϊ ζηλευτον
χειμήλιον,
πο
λύ τι μ ο ν θησαυ ρόν , αδάμαντα),
πλην ηύτύχησα xaì πάλιν νάνεύρω
αύτον èv Μετεώρω χατά το έτος 1908.. 'Επειδή τα υπό Πορφυρίου άναχοινούμενα περί τον ενδιαφέροντος τούτου μνημείου xaì ατελή xaì èv πολ
λοίς εσφαλμένα είναι, δια τοϋτο έθεώρησα άπαραίτητον να συμπληρώσω
χαϊ επανορθώσω έκεϊνα παρέχων xaì δείγμα της γραφής τον χώδιχος.
2) Περί τον χώδιχος 63 τον Μεγάλου Σπηλαίου, δστις έγράφη κατά
τον 1Λ' αιώνα επί βομβνχίνον χάρτου xal περιέχει τήν Πεντάτευχον xaì
τα βιβλία του Ίησον τον Ναυή, Κριτών xaì *Ρούθ. δημοσιεύω χαί τίνα
σημειώματα ex του χώδιχος τούτου, ατινα γλωσσιχώς είναι ενδιαφέροντα. —
Πρβλ. τα υπό Adolf Deissmann σεσημειωμένα èv τη „Theologische Lite
raturzeitung" τόμ. XXXVII (1912), αριθ. 23 (9 Νοεμβρίου 1912), σελ.
731, èv φ προκειμένου περί τον άρθρου μου τούτου άναγινώσχεται, δτι
„auch für die Onomastica sacra interessantes Material bringt". — Πρβλ.
xaì τήν χριτιχήν του J o h a n n e s D r ä s e k e èv „Wochenschrift für klas
sische Philologie" έτος XXIX (1912), αριθ. 49 (9 Δεκεμβρίου) σελ.
1339—1340, ήτις κριτική καταλήγει: „Bibelforscher seien auf diese bei
den Hss. besonders aufmerksam gemacht". — Πρβλ. καί τα σημειούμενα
èv „Biblische Zeitschrift" τόμ. ΧΙ (1913).
Νίκου Λ. Βέη, Ό è ν τη μονή Βαρλαάμ
χώδιξ των
επι
στολών
καί κεφαλαίων
τον άββά Νείλον
τον
Άγχνρανον
xaì Μάξιμο ν τον cO μολογητον.
„Revue de l'Orient Chrétien"
τόμ. VII (XVII), 1912, σελ. 345—362 (δθεν xaì εις ϊδιον τεύχος). —
Παρέχω άναγραφήν των περιεχομένων τον νπ' αριθ. 165 (κατ1 έμήν ταξινόμησιν) κωδικός της μονής Βαρλαάμ των Μετεώρων, δστις κώδιξ έγράφη
κατά τον ΙΓ' αιώνα έπί χάρτον βομβυκίνον, περιέχει бе το δλον 326 έπιστολάς του άββά Νείλου του *Λγκυρανον, άλλα τινά κεφάλαια τον αυτόν
άββά καί Μαξίμον τον ^μολογητον (èv οίς τά τετρακόσια κεφάλαια περί
αγάπης προς Έλπίδιον).
*0 κώδιξ ήτο ποτέ κτήμα τον λογίου επισκόπου
Σταγών Παρθενίου του έκ Πορταριας (f 1784). — Πρβλ. xaì τήν κριτικήν
του J o h a n n e s D r ä s e k e èv „Wochenschrift für klassische Philologie"
τόμ. XXX (1913) σελ. 377—379.

Νίκος Α. Βέης,
Die K o l l a t i o n d e r A p o k a l y p s e J o h a n n i s m i t dem K o d e x 573 des M e t e o r o n - K l o s t e r s . „Zeit
schrift für Neutestamentliche Wissenschaft". — cO περίφημος κώδιξ 573
του κατ7 εξοχήν Μετεώρου (αυτός εκείνος ô περιέχων τά Εις τά ς
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γη σε ι ς τον *Ιακώ β έργον τον *Ιππολύτον καϊ τα εις τον Λανιήλ υπο
μνήματα τον αύτοϋ σνγγραφέως xaì τα εις τήν 'Αποκάλνψιν σχόλια), προερ
χόμενος ex τοϋ Ι αιώνος, περιέχει έν τέλει (φ. 210«—245«) αύτο τοντο
το κείμενον της Άποκαλύψεως,
ούτινος παρέχω τήν άντιβολήν προς τήν
έκδοσιν τον Ε. M a j u s (Codex Vaticanus. 'ΗΚαινή Jiad-ήκη. London 1859).
Ή παράδοσις τον κειμένου της *J Αποκάλυψε ως έν τφ κώδικι τούτω 573
τον Μετεώρον συμπίπτει μάλλον προς το Vulgärtext ή προς το ASP. —
Πρβλ, καϊ τα σημειω&έντα σχετικώς προς το δημοσίενμά μον τοϋτο νπο

J o h a n n e s D r ä s e k e iv „Wochenschrift für klassische Philologie"
τόμ. XXX (1913), σ. 436.
Νίκο ν Α. Βέη, Ü b e r e i n e n K o d e x d e r s e r b i s c h e n Kö
n i g i n Milica oder H e l e n a , als Nonne E u g e n i a g e n a n n t ,
in den M e t e o r e n . „Archiv für slavische Philologie". Τόμ. JJ',
1912—3, σελ. 298—304 καΐ τόμ. AE', 1913—4. — Ό έν tţj μοντ} τον
Βαρλαάμ των Μετεώρων νπ9 άρι&μον 151 νπ1 έμοϋ ταχ&είς κώδιξ είναι
περγαμηνός, ex φύλλων 296 συνιστάμενος, κατά τα τέλη τον ΧΙΙ1Ι εϊτε
αρχάς τον XV αιώνος γεγραμμένος xal περιέχει μέρος της γνωστής συναγω
γής τον &εοφ&όγγων βημάτων xaì διδασκαλιών της σννα&ροισ&είσης παρά
„Παύλον
μονάχου
καΐ κτήτορος
της μονής της
νπεραγίας
Θεοτόκον
της Εύεργέτιδος"
(περί οΰ συγγράμματος καΐ σνγγρα
φέως λέγω τινά). Έν φύλλω 295/?, μετά το πέρας τον κειμένον, άναγινώσκονται οι άκóL·vдΌl στίχοι:
της τών τριβαλών
κραλαίνης
io τ ι
τόδε,
το πανσέβαστον
β ι βλ ίο ν τών π (ατέ ρ) ων.
ήτις
λιποϋσα
τον βασίλειον
τάφον
ναζιραϊκον
ένδνσαμένη
φάρος
Ευγενία
λαχονσα
κλήσιν
αξία ν
πανενγενΘς
τον τήδε διήλ&ε
βίον,
xaì ννν χορεύει
σύν χοροίς
τών
αγγέλων.
Άφον προηγουμένως πραγματεύομαι περί της παρά Βυζαντίνοις χρήσεως
της λέξεως ΤριβαλλοΙ
προς δήλωσιν τών Σέρβων κα&' δλον εϊτε φυ
λών τινών έξ αυτών, υποδεικνύω, δτι ή Κράλαινα,
περί ής το ανωτέρω
σημείωμα λέγει, δέον να ταύτισα-^ προς τήν περίφημον Μίλιτσα
(ήτις
έν τφ σννοδικφ της Μεγάλης Ααύρας τον "Α&ω φέρει το Έλληνικον
όνομα 'Ελένη), τήν σύζνγον τον βασιλέως τών Σέρβων Ααζάρον (Grbljanovic, 1372—1389), τον πεσόντος iv τη μάχη τοϋ Κοσνφοπεδίον. "Οτι ή
Μίλιτσα
αντη (f 1405) έγένετο μοναχή περί το τέλος τον βίον αυτής
καϊ δή νπο το όνομα Ευγενία
είναι γνωστόν έκ πολλών μαρτυρίων. Έν
τέλει παρατηρώ, δτι ή περί ής ό λόγος κράλαινα
Ελένη
Μίλιτσα
δέον να διακρίνηται δύο άλλων κραλαινών,
αϊτινες κατά τον 14' καϊ ΙΕ'
αιώνα ήκμασαν καϊ αμφότερα ι Έ λ ένα ι έκαϊανντο καϊ προς το xsAoç τον
βίου αυτών έλαβον το μοναχικον σχήμα (A'. 'Ελένη,
ή σύζυγος τοϋ Στε
φάνου Λονσάν ΟίΙρεση τον Λ', ήτις ώς μοναχή μετωνομάσ&η
'Ελισάβετ.
Β' 'Ελένη
ή από τοϋ έτονς 1446 σύζυγος τοϋ δεσπότου της Σερβίας
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Λαζάρου (*f* 1458). Αϋτη ήτο κόρη του δεσπότου της Πελοποννήσου Θωμά
Παλαιολόγου, απέθανε δε τγι 10 Νοεμβρίου 1474, ή κατά το Χρονικον του
Φραντζή τγι 7 Νοεμβρίου 1473, ώς μοναχή μετωνομασμένη * Υπομονή). —
Πρβλ. δσα περί του άρθρου μου τούτου έσημείωσεν ô Ρ [a u 1] M [a r] с
έν „Byzantinische Zeitschrift" τόμ. XXII (1912) σελ. 228—229 κυρίως
έπϊ τγι βάσει ανακοινώσεων του καθηγητού κ. Κ. J i r e с е к . Πλην δμως
άπροσέκτως ο Ρ. Mc άνέγραψεν, δτι ό περί οΰ ό λόγος κώδιξ των Μετεώ
ρων περιέχει το T y p i k o n d e s E u e r g e t i s - K l o s t e r s in Kpel! ! ! "Αλλοι
τίνες δισταγμοί του Ρ. M. ώς προς τήν παραδοχήν του ταύτισμον τής
κραλαίνης, ην μνημονεύει ό κώδιξ ημών, προς τήν Μήλιτσαν
τήν σύζυγον
τον Λαζάρου Α', ώς έγώ προύτεινα, στηρίζονται βεβαίως εις τυπογραφικόν
τι παρόραμα (δπερ ήδη διωρθώθη έν τφ Archiv für slaviscbe Philologie
ίδε ανωτέρω σελ. 144), ήτοι έν σελ. 299 τής προκειμένης πραγματείας
μου σχετικώς προς τον χρόνον, καθ* dv έγράφη ό κώδιξ ημών, αντί : E n d e
d e s XIIII o d e r dem Anfang des XV' Jahrhunderts έτυπώθη εσφαλμένως:
E n d e d e s XIII o d e r d e m A n f a n g d e s XIV J a h r h u n d e r t s . Tb
υπό P. Mc (καθ9 ύπόδειξιν του καθηγητού κ. J i r e c ek) λεγόμενον, δτι ή
Κράλαινα
του κωδικός ημών, ή έν μοναχαΐς Ευγενία,
ήδύνατο να ταύτισ&η μάλλον προς τήν γνωστήν 2ιμωνίδα,
τήν θυγατέρα τον αύτοκράτορος Ανδρόνικου Β' του Παλαιολόγου, ήτις μετά τον έν ίτει 1321 έπισυμβάντα θάνατον του συζύγου αυτής Στεφάνου Οϋρεση B' του Milutin, έ'ζη έν
Κωνσταντινυπόλει ώς μοναχή, κατ' έμέ δεν δύναται να ληφθγ} σοβαρώς υπ'
όψιν. 'Επίσης δεν δύναται να γίνη σοβαρώς λόγος περί ταύτισμον τής κρα
λαίνης καϊ έν μοναχαϊς Ευγενίας τον ημετέρου κωδικός προς τήν κ ρ άλα ιν αν 'Ελένη ν, τήν σύζυγον του κράλη V l k a š i n (f 1371) ή προς τήν
κ ρ άλα iv αν Ελένη ν, τήν σύζυγον τον υ ίου εκείνου Μάρκου
(f 1394),
αφ' ού αϊ δύο τελευταΐαι κράλαιναι δεν είναι γνωστόν, δτι έγένοντό ποτέ
μοναχαί. — Το δε λεγόμενον νπο του Ρ. Mc (καϊ τούτο καθ1 ύπόδειξιν
του κ. Jireček^ δτι „die Milica war nie κράλαινα,
denn ihr Gatte
Lazar hiess nur Knez (lat. Comes, it. Conte)" δϊν είναι κατά πάντα
αληθές, διότι αϊ βυζαντιακαΐ ώς καϊ al μετά ταϋτα έλληνικαί πηγαι τής
Τουρκοκρατίας τον Λάζαρον, τον σύζυγον τής Μηλίτσας καϊ έν μοναχαϊς Ευγενίας,
καθώς καϊ μεταγενεστέρους εκείνου δέσποτας τής Σερ
βίας, ονομάζουσι κράλη δ ε ς , τάς δε συζύγους και θυγατέρας αυτών κ ρ α
λά ίν ας ή κραλ ίτζας
κλ., ώς έν ίδίφ αρθρψ ηερι τούτου πραγματεύο
μαι. Άλλα καθώς ήδύνατο να μάθη ό φίλος συνάδελφος κ. Ρ. Mc προχείρως έκ τής έν σελ. 302, ύποσημ. 1 τής προκειμένης διατριβής μου παραπομπής
ό γνωστός βυζαντινός χρονογράφος Αούκας (έκδ. Βόννης σελ. 15, 8) λέγει περί
του Λαζάρου Ι, του συζύγου ακριβώς τής ημετέρας Κραλαίνης
ΜηλίτσαςΈλένης
καϊ έν μοναχαϊς Ευγενίας
τάδε κατά λέξιν* ό τότε τήν
2ερβίαν κραλεύων
Λάζαρος.
— Πρβλ. ετι τήν κριτικήν του J. Dräseke έν
„Wochenschrift für klassische Philologie" τόμ. XXX (1913) σελ. 354 κ. έ.
Νίκου
Α. Βέη, Π α λα ο Ι κατάλογοι
βιβλιοθηκών
έκ τών
κωδίκων
τών Μετεώρων.
„Revue de l'Orient chrétien". Τόμ. VII
Византійскій Временникъ.
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(XVII), 1912, σελ. 269—279 (δθεν καϊ εις ϊδιον τευχίδιον). — Έκ των
κωδίκων της μονής Μεταμορφώσεως των Μετεώρων, της κατ7 εξοχήν Με
τεώρου καλούμενης, εκδίδω 7 παλαιούς καταλόγους βιβλιοθηκών, έξ ών ol
τέσσαρες πρώτοι των προ της Αλώσεως χρόνων. Έν τη εισαγωγή δεικνύω
τήν τυχόν σπουδαιότητα των παλαιών τούτων καταλόγων βιβλιοθηκών καϊ
παρέχω άναγραφήν 20 τοιούτων, οϊτινες μέχρι τοϋδε беѵ εΐχον μνημονευθή
èv σχετικοϊς δημοσιεύμασι του Krumbacher, του Gardthausen καϊ W. Wein
berger. Εις τα κείμενα των ύπ έμοϋ εκδιδομένων καταλόγων παρέχω
τον -προσήκοντα ύπομνηματισμόν. — Περί του δημοσιεύματος μου τούτου

έγραψε βραχείαν κριτικήν ό P [ a u l ] M [ a r ] c έν „Byzantinische Zeit
schrift", τόμ. XXII (1913), σελ. 227. cO κριτικός μου σημειοί: „Sachlich
wäre die Hauptaufgabe gewesen, die verzeichneten Hss. mit noch erhal
tenen zu identifizieren, was der Verf. nur in einzelnen Fällen getan hat,
bei seiner Kenntnis der Meteorahss. aber wohl in viel grösserem Umfang
hätte durchführen können." Άλλα δυστυχώς ο κριτικός μου παρείδεν, δτι
τών καταλόγων τούτων οί ύπ αριθ. Ι, III, V, VII πιθανώτατα δεν avaγράφουσι χειρόγραφα έν Μετεώροις ποτέ ευρισκόμενα' έ'πειτα έλησμόνησεν
ό κριτικός μου, δτι τα άρχήθεν έν Μετεώροις έναποκείμενα χειρόγραφα
ευρίσκονται ταννν διεσκορπισμένα καθ9 άπασαν τήν Άνατολήν καϊ /Ιύσιν καϊ
τον Βορράν* επειδή δε οί ύπ έμοϋ εκδιδόμενοι παλαιοί κατάλογοι βιβλιοθηκών
άναγράφουσι το πλείστον απλώς λειτουργικά καϊ πατερικά βιβλία άνευ
τινός περαιτέρω διακριτικής δηλώσεως, ώς π. χ. εναγγέλιον,
τυπικό ν,
ψαλτήριον,
τ ρ ιό δ iv, έκλογάδ
iv κλ., δέν έσκέφθη ό κριτικός μου,
δτι ήτο αδύνατος ό μετά πιθανότητός τίνος ταύτισμος τών βιβλίων τών έν
τοις παλαιοϊς τούτοις καταλόγοις αναγραφομένων προς τα νυν προκείμενα
ήμίν χειρόγραφα. Πώς ήδυνάμην π. χ. να ζητήσω να ταυτίσω το έν τφ
καταλόγφ Ι (του ΙΛ' αιώνος) τετραβαγγέλιον,
αφ1 οϋ δεκάδες δλαι
τετραβαγγελίων αρχαιοτέρων του 1/1' αιώνος έναπόκεινται έν Μετεώροις
καϊ δεκάδες δλαι τοιούτων τετραβαγγελίων efrcu μοι άλλοθι γνωστά έκ των
άποξενωθέντων έκ Μετεώρων. Τοϋτ αυτό ισχύει καϊ δια πάντα σχεδόν τά
λοιπά έν τοις περί ών ό λόγος παλαιοϊς καταλόγοις μνημονευόμενα βιβλία.
Έφ3 δσον βεβαίως οί ταυτισμοί ένείχον πιθανότητας τινας προέβην εις
αυτούς, καθώς δύναται νά ϊδη ό φίλος Ρ. Mc. έν σελ. 273, 275, 277. —
Έν τφ Ι καταλόγφ κείται: „μιτιλοινέον", δπερ έγώ έταύτισα προς το έπ*
ονόματι του Χριστόφορου
Μυτιληναίου
(του γνωστού ποιητον τον
ΙΑ'
αιώνος) συναξάριον, το περιέχον ιαμβικά δίστιχα εις τους αγίους
του δλου έτους. Τον τοιούτον ταύτισμον ευρίσκει παραδόξως ό Ρ. Mc ώς
r e c h t k ü h n . Άλλ'
ας μάθη, δτι καϊ τανϋν το συναξάριον τοϋτο έν
τοϊς μοναστικοϊς κέντροις της Ανατολής μετ αγάπης άναγινώσκεται καϊ
ταννν ετι μυτιληναίο
ν καλείται. 'Έπειτα ίδέ καϊ ĘZ. Προχωρών ό
Ρ. Mc σημειοί τάδε: „Βαρλαάμ" an der Spitze von Katalog III möchte
ich nach der Analogie der andern Kataloge eher auf das Barlaamkloster
als auf den Bàrlaam und Josaphat beziehen." Είναι πολύ κινδυνώδες vâ
έκφράζη τις γνώμας περί πραγμάτων, ών τά καθ* έκαστον αγνοεί. Ούτω
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ô φίλος κ. Ρ. Mc θέλει να συσχέτιση τον υπ* αριθμόν III παλαιον κατάλογον — όστις καθ3 α σημειώ έν τφ οίκείψ νπομνήματι έγράφη προφα
αιώνα — προς την μονήν Βαρλαάμ τών Με
νώς κατά τον U'—ΙΕ'
τεώρων, ήτις είναι κτίσμα τών μετά το έτος 1517 (μηνϊ Όκτωβρίψ) χρό
νων (ίδε „Βνζαντίδα", τόμ. Ä (1909), σελ. 306). — Kal ταντα μεν
φιλικώτατα δια τον κ. Ρ. Mc 9Εν τέλει δε δράττομαι τής ευκαιρίας να
προςθέσω εις τους έν τφ δημοσιενματί μου τούτω αναγραφόμενους πα
λαιούς καταλόγους βιβλιοθηκών : 1—2) τους έν τΐ} „Εκκλησιαστική
Αλή
θεια", τόμ. KB', σελ. 485. 3) τον έν τφ κώδικι 22 τής έν Άροανεία
μονής τών 'Αγίων Θεοδώρων (Ібе τον νπ έμον συντεταγμένον κατάλογον
τών χειρογράφων τής μονής ταύτης έν τί) Έπετηρίδι του „Παρνασσού" του
Θ' έτους — Άθήνησι 1906 — σελ. 73).
Γέωργ. Άνδρε ά δον, Ίουστινος
ο φιλόσοφος
καί
μάρτυς.
„Χριστιανικός Κόσμος" (Περιοδικον Σύρου). "Ετος Β' (1910), άρια-, 57—58.
— Πρόχειρον έκλαϊκευτικον άρθρον.
Κ. Ι. Λ'υοβουνιώτου,
Αρχαίοι
κατάλογοι
τών
έργων
του 'Ιππολύτου.
„'Ιερός Σύνδεσμος". 'Έτος Ε' (1910), αριθ. 121. —
Γενικον έκλαϊκευτικον άρθρον.
Θεοφίλου
Γεωργουσάκη,
Του έν 'Λγίοις
ημών
πατρός
'E πιφαν ίου έπισκό πον Κύ προν, Λόγος τφ αγίω καί
μεγάλφ
Σαββάτω,
έκ του Πατμιακοϋ
κωδικός.
„Χριστιανικον Φώς"
(Περιοδικον Χανίων). "Ετος Β' (1910), αριθ. 65. — Γνωστόν μοι έκ τής
σημειώσεως του 'I [ε ζεκιή λ] Β[ελανιδιώτου]
έν τη „Βυζαντίδι",
τόμ. Β' (1911—1912), σελ. 562.
* Ό εις Χρίστου
γέννησiv
ύμνος *Ρωμανον του
Μελωδού.
Μηνιαϊον παράρτημα τής εφημερίδος „Αθήναι". Νοέμβριος του 1910, σελ.
2861 κ. è. — *Απλή μετατύπωσις του ύμνου τούτου έκ προηγουμένων αύτοΰ
εκδόσεων.
Γεωργ. Άνδρεάδον,
Ό Φώτιος.
„Χριστιανικός Κόσμος" (Σύρου).
"Ετος B' (1910), αριθ. 57—58. — 'Εκλαϊκευτικον άρθρον.
Νίκου
Ά. Βέη, 'Ιωσήφ
Καλοθέτης
καί αναγραφή
έργων
αν του. 'Ібе „Βυζαντινά Χρονικά", τόμ. ΙΛ', σελ. 502. — Κριτική νπο
S. P é t r i d è s έν „Échos d'Orient". Τόμ. IB' (1909), σελ. 192.
*Εύχή έπιμνημόσννος
τών κατά την"Λλωσιν
τής
Κων
σταντινουπόλεως
πεσόντων.
„Πάτρια" (έφημερίς τής ομωνύμου
'Αθηναϊκής Εταιρείας). "Ετος Ѳ' (1910), αριθ. 9.
C
J. Α. Ζωγράφου,
H τελετή
του νιπτήρος
έν
Ίεροσολνμοις.
„Ελληνική Έπιθεώρησις".
Τόμ. Γ ' (1909), σελ. 1613. —
'Εντυπώσεις προσκυνητοϋ.
Α. Α. Ζωγράφου,
Το μέγα Σάββατον
έν *Ι ε ροσολν μ ο ι ς.
„Ελληνική Έπιθεώρησις". Τόμ. Γ' (1910), σελ. 1040. — Εις έμε γνωστόν
έκ του σημειώματος του Ί[εζεκιήλ]
Β [ε λα ν ιδ ιώτου] έν τ$ „Βυζαντίδι",
τόμ. Β' (1911—1912), σελ. 569.
Π. Α. Κουτσού
ράκη,
Περί
τής Κυριακής
τής
Όρθο10*
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б о ξ ί α ς» ^ΕχχλησιαστιχαΙ
Είδήΰεις" (Τριπόλεως της Πελοποννήσου).
"Ετος A' (1910), άρια-. 28—29. — 'Εχλαϊχευτιχον άρ&ρίδιον.
Κ. Ι. Λυοβουνιώτου,
Έορτολογιχά
διάφορα
άρ&ρα. „'Ιερός
Σύνδεσμος". "Ετος Ε' (1910), άρι&. 121, 122, 123, 126. — Χάριν των
πολλών αρ&ρα περί της εορτής της 'Αναλήψεως, Πεντηκοστής, τον αγίων
αποστόλων Πέτρου χαϊ Παύλου, τής Μεταμορφώσεως.
Κ. Ι. /Ιυοβουν
ιώτου,
Περί του τρ ισαγ ίου "Υμνου.
„'Ιερός
Σύνδεσμος". "Ετος E' (1910), άρια-, 130.— Kal το άρ&ρίδιον τοϋτο χάριν
των πολλών.
* Άχά&ιστος
ύμνος υπό ίστοριχήν
έ'ποψιν.
„Χριστιανιχον
Φως" (Χανίων). "Ετος 1910, άρι&. 68. — 'Ο γράψας το αρ&ρον τοϋτο
δεν γνωρίζει δυστυχώς èv όλοσχερεία τάς νεωτέρας έρευνας περί τοϋ Άχα&ίστου νμνου.
Γ. Ααμπάχη,
*Λπολογητιχή
Μελέτη.
Ή Γέννησις
τοϋ
Χρίστου.
Ά&ήναι 1910.— Λεν εΐδον το βιβλίον έγώ αυτός' γνωρίζω
τοϋτο απλώς ex τοϋ σημειώματος τοϋ 'I [ε ζεχιήλ]
Β[ελανιδιώτου]
èv „Βυζαντίδι", τόμ. Β' (1911—1912), σελ. 571.
Κ. Ν. Κ αλλ iv ίχου, Τα μνήματα.
„УΑνάπλασις". "Ετος ΚΓ '
(1910), άρι&. 165—166. — 'Εξετάζει τα χατά τήν έχ παλαιών ήδη χρόνων
χρατοϋσαν συνή&ειαν τοϋ &άπτειν τους νεχρούς èv τοις ναοίς εΐτε τοίς περιβόλοις αυτών.
Χρυσοστόμου
Λ. Παπαδοπούλου,
Περί
τής è πίστημονιχής
δράσεως
τοϋ μεγάλου
Φωτίου
πατριάρχου
Κων
9
σταντινουπόλεως.
Εν *Λ&ήναις, ex τοϋ τυπογρ. /ίιαλησμα, 1912,
σελ. 39, είς 8-ον. — Λιάλεξις γενομένη èv τη επ έσχατων ίδρυ&είση èv
Ά&ήναις Θεολογιχη ^Εταιρεία ό Μέγας
Φώτιος.
Λιά τής διαλέξεως
ταύτης ό χα&ηγητής Χρ. Λ. Παπ. παρέχει περιγεγραμμένην είχόνα τής
έ7ΐιστημονιχής δράσεως χαϊ τον γενιχον χαραχτηρισμον τοϋ περιπύστου παC
τριάρχου.
H υπό τοϋ συγγραφέως παρεχομένη βιβλιογραφία χα&ιστα
αμέσως χατάδηλον πόσον επιμελώς παρηχολού&ησεν ό λογιώτατος συγγρα
φεύς τήν περί Φωτίου ερευναν χαϊ δή τήν χατά τους χρόνους ημών γενομένην.
Γεωργίου
Λαμπάχη,
Ή μοναχή
Κασσιανή,
ή ώρα/α,
ευσεβέστατη
xaì σοφωτάτη
νμνολόγος
τής *Εχχλησίας
(βίος,
Ιστορία,
έ'ργα χ al άνάπτυξις
τοϋ ύμνου
αυτής).
Έν Ά&ήναις, παρά Ίω. Καλλάρφ, 1912, σελ. 160. ΕΙς 16·ον. — Έχλαϊχευτιχον
βιβλίον. Κατά τήν συγγραφήν αύτοϋ беѵ φαίνεται ό Γ. Λ. λαβών νπ όψιν
τα νεώτερα δημοσιεύματα περί τοϋ δέματος, δπερ έπελάβετο.
Ίεζεχιήλ
Βελανιδιώτον,Άγιολογιχον
σημείωμα.
,^Εχχλησιαστιχος Κήρυξ" Λάρναχος (Κύπρου), άρια: 18 (1912), σελ. 40—42. —
Πρόχειται περί τής μετα&έσεως τής εορτής τής '[Αγίας Αίχατερίνης από
τής 24 είς τήν 25 Νοεμβρίου, ήτις μετά&εσις χα&ιερώ&η èv 2ινα χατά
τον ΙΖ' αιώνα. Σχετιχή τις μελέτη προς το &έμα τοϋτο έδημοσιεύ&η ήδη
νπο τοϋ άρχιεπισχόπου Κερχύρας Εύστα&ίου
Βουλησμά
èv τφ
περιοδιχφ „Παρνασσφ" τόμ. ΙΑ' (1887) σελ. 206—12
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К. Ι. ζ / υ ο β ο υ ν ι ώ τ ο ν , Τ α μ ν σ τ ^ ρ ι , α riyç
'Ανατολικής
Όρ&οδόξου
'Εκκλησίας
έξ έπόψεως
δογματικής.
Έν 9Α&ήναις, τυπογρ. Σ. Κ. Βλαστού, 1913, σελ. 200. Εις 8-ον. — Αέον va τύχη
διεξοδικής βιβλιοκρισίας έν τοις „Βυζαντινοίς Χρονικοϊς" το νέον τοϋτο
έργον του "Ελληνος Θεολόγου.
Κλήμεντος
Έσφιγ μενίτου,
01 "Αγιοι
Θεόδωροι
τον
Ά&ηνών.
„Πινακο&ήκη" (περιοδικον УΑ&ηνών) τόμ. IB' (1912), τεύχος
133, σελ. 4—6. — Ό Κλ. Έσφ. πραγματεύεται περί τής γνωστής èv Ά&ήναις κομψής εκκλησίας, ήτις ποτέ άπετέλει το κα&ολικον βυζαντιακής μονής
των *Αγίων Θεοδώρων, έξ ής ώρμοϊντο — ως ό αυτός Κλ. Έσφ. διατυποϊ —
ό κατά τον IB ' αιώνα άκμάσας μητροιίολίτης Ά&ηνών Νικόλαος
Λ γ ιο& ε об ω ρ Ι τη ς. Περί του μητροπολίτου τούτου καϊ του αδελφού αύτοΰ
Μιχαήλ παρέχει ό συγγραφεύς τής προκειμένης διατριβής ειδήσεις τινάς
έπί τη βάσει των πηγών. Πλην αν οί 'Αγιο&εοδωρϊται
ούτοι σχετίζωνται προς την >Α&ηναίκήν έκκλησίαν τΦν Άγιων Θεοδώρων μένει πάν
τοτε άμφίβολον.
Γ. Χασιώτου,
Βυζαντιναί
σελίδες
δημοσιευ&ε
Ισαι
κατά
τα έτη 1907—1908 èv τη έφημερίδι
,/Ο Ταχυδρόμος"
(Κων
σταντινουπόλεως)
υπό
το гр ευ δ ώνυ μον
Μούρτζουφλος.
Τόμ. Λ': Αί Πριγκηπόνησοι.
Έν Ά&ήναις, τυπογραφ. Π. d. Σακελλαρίου 1910. Σελ. 411. — Γνωστόν ήμίν μέχρι του δε μόνον έκ παρα
πομπής. Θέλομεν παράσχει σχετικον σημείωμα περί του βιβλίου εύ&ύς ως
λάβομεν άμεσον γνώσιν τούτου.

Tryphon E. Évangelidès,

L ' É v ê c h é de S k i a t h o s .

„Échos

d'Orient" τόμ. XV (1912) σελ. 506—9. — Συμπληρωματικά εις τον κατάί^γον του μακαρίτου P a r g o i r e , δημοσιευθέντα èv τφ αύτφ περιοδικφ9
τόμ. VI (1903) σελ. 386 κ. έ.
[Μ. Ι. Γε δεών], Χρονογραφία
τής è ν "Ад-φ μονής
τών
9
Ιβήρων.
Έν Κωνσταντινουπό^,
έκ του πατριαρχικού
τυπογραφείου,
1906 καϊ 1912. [3Απόσπασμα έκ τής „Εκκλησιαστικής Άλη&είας"
του
1906 καϊ 19127- Σελ. 96. Εις 12-ον. Φρ. 2. — ΑΙ σελ. 1—32 καϊ
85—90 περιέχουσι Χρονικά
σημειώματα
άφορώντα
εις τήν ίστορίαν τής περί ής ό λόγος μονής από του έτους 984 μέχρι τών ήμερων
ημών. Τά σημειώματα ταϋτα είναι ως έπί το πολύ έκ τών χειρογράφων
καϊ δή τών έγγραφων τής είρημένης μονής έξηγμένα. Το δεύτερον τμήμα
τής συγγραφής, το δημοσιεύουν έν ετει 1912, παρέχει ενδιαφέροντα υλικά
σχετιζόμενα προς τήν Ιστορίαν τής έν Μόσχα μονής του сΑγίου Νικολάου,
ψ ό τσάρος 'Αλέξιος Μιχαηλίδης έν έτει 1651 κα&ιέρωσεν ως μετόχων
τής μονής 'Ιβήρων.
Φιλάρετου
Β αφ ε ίδ ου (μητροπολίτου
Διδυμοτείχου),
Εκκλησιαστική
Ιστορία άπο του Κυρίου
ημών Ίησοϋ
Χρι
στού μέχρι
τών καθ-1 ή μας χρόνων.
Τόμος
Γ'. Νέα
εκκλη
σιαστική
ιστορία
(1453—1908). Μέρος
A': 'Από
'Αλώσεως
τής Κωνσταντίνου
πόλεως
μέχρι
τέλους
του Πον
αιώνος.
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Έν Κωνσταντινουπόλει, παρά τοις άδελφοίς Γεράρδου (Γαλατά, Περχεμπε
παζάρ Π) 1912. Σελ. ш'-ј-385. Εις 8-ον. Τιμή γρόσια αργυρά 30.—
Οι δύο πρώτοι τόμοι του έργου τούτου — δπερ αληθώς τιμφ τήν Έλληνικήν θεολογικήν φιλολογίαν — είχον έκδοθή ήδη προ πολλών ετών (Τόμ. Λ' :
Αρχαία
εκκλησιαστική
ιστορία
(1—700 μ. Χ.). Έν Κ/πόλει
1884, σελ. «T-f-381. Τόμ. B': Μέση
εκκλησιαστική
ιστορία
(700—1453 μ. Χ.). Έν Κ/πόλει 1886, σελ. ш ' + 4 6 0 ) . Ή έμφάνισις
του τρίτου τόμου, οϋ τον ακριβή τίτλον παρέχομεν ανωτέρω, ήτο αδύνατος
έφ' δσον ή Χαμιτική άλογος λογοκρισία έπεκράτει έν Τουρκία. Έκ τον
δλου έ'ργου ό τρίτος τόμος έ'χει ίδιαιτέραν άξίαν. Είθε να έκδοθτ] ταχέως
καί το δεύτερον μέρος του τρίτου τούτου τόμου. Ό συγγραφεύς δια τήν
συγγραφήν της μετά τήν " Λλωσιν Ιστορίας της Ελληνικής Εκκλησίας έ'χει
υπ* όψιν άπαξάπασαν σχεδόν τήν σχετικήν φιλολογίαν καί πολλαχοϋ αντλεί
καί έξ ανεκδότων έτι πηγών. 'Έχει δέ καί μεθοδον περί τήν ερευναν καί παρα
στατικότητα ίκανήν περί τήν έκθεσιν καί κριτικήν προ παντός εϋστοχον. Κατά
ταϋτα το προκείμενον ëργov είναι κατ1 έμήν γνώμην το τελειώτερον σύστημα
εκκλησιαστικής ιστορίας έξ δσων κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας εγρά
φησαν ελληνιστί. Μετά δε τήν έκδοσιν του δευτέρου μέρους τοϋ τρίτου
τόμου δέον ό καθ' δλου τόμος οΰτος νάξιωθβ καί γερμανικής μεταφράσεως,
δπως ούτως καί οι Έσπέριοι δύνανται ευχερώς νά γνωρίσωσι τά μετά τήν
с
'Αλωσιν πράγματα της Ελληνικής Εκκλησίας, περί ών οϋτοι ώς έπϊ το πολύ
δλως αμυδρά καί ασαφή, πολλάκις δε καί εσφαλμένα καί άδικα, κατέχουσι.
Κ. Ι. Αυοβουνιώτου
, Π iv α ξ πατριαρχικ
ός. „'Ιερός Σύνδε
σμος", 1911, αριθ. 154, σελ. 6—9. — δημοσιεύεται πίναξ τών πατριαρ
χών Κωνσταντινουπόλεως (από τής αρχής τής καταστάσεως τής εκκλησίας
Βυζαντίου μέχρι Μητροφάνους 1572,) έπϊ τί) βάσει τών κωδίκων 204 τής
μονής Βαρλαάμ τοϋ Μετεώρων καί 364 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης
Αθηνών.
δυστυχώς ό Κ. Ι. Λ. δεν έλαβεν υπ όψιν καί άλλα καί δή τήν σχετικήν
έργασίαν τήν δημοσιευθεϊσαν υπό τοϋ μακαρίτου *Λθ.
Παπαδοπούλου

Κεραμέως

έν τγι „Byzantinische Zeitschrift".

Χρυσοστόμου
Α. Παπαδοπούλου
(άρχιμανδρίτου),
'Ιστο
ρία τής Εκκλησίας
*Ιεροσολύμων.
Έν Ίεροσολύμοις καί Αλε
ξάνδρεια.
Έκ τοϋ Πατριαρχικοϋ τυπογραφείου Αλεξανδρείας
1910.
Σελ. Я/?'-|-812. ΕΙς 8-ον. — Πρβλ. περί τοϋ βιβλίου καί τά υπό τοϋ Λημ[ητρίου]
Σίμ[ου]' Μπ[αλάνου]
έν τΐ) „Βυζαντίδι" τόμ. Β' (1911—
1912) σελ. 589 δημοσιευθέντα, ένθα δικαίως τοϋτο αποκαλείται „περισπούδαστον σύγγραμμα".
Κ. Ι. Λυοβουνιώτου,
Τά πρώτα φιλανθρωπικά
Ιδρύματα
έν τγι αρχαία
Εκκλησία.
„*Ιερος Σύνδεσμος". 'Έτος E' (1910),
αριθ. 128. — Κυρίως χάριν τών πολλών το άρθρον τοϋτο.
Ν. Κ. Λίανίτου,
Περί
τής Εκκλησίας
Κύπρου.
„Νέα
Ήμερα" (έφημερίς Τεργέστης — τανϋν εκδιδομένη έν 'Αθήναις)
αριθ.
1843 (έτους 1910,). — Γενικότατα τίνα.
'Ιεζεκιήλ
Βελανιδιώτου,
Ή επισκοπή
"Λργους
καί
Ναυ-
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πλίον.
„Άργολικον Ήμερολόγιον" 1910, σελ. 269—278. —Χάριν τών
πολλών αρ&ρον μή παρέχον νέας ειδήσεις.
'Ιεζεκιήλ
Βελανιδιώτον,
Ή Μητρόπολις
Μονεμβασίας,
„Σπαρτιατικον 'Ημερολόγιον" τον 1910, σελ. 97. — Λέν εϊδον το δημο
σίευμα τοϋτο. Αυτός δ Ι. Β. σημειοϊ περί τούτον iv „Βνζαντίδι" τόμ. B'
(1911—1912) σελ. 590 τα άκόλον&α: „'Ολίγα τινά περί της ιδρύσεως
της Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Καλαμάτας".
9
2π. Π. Αάμπρον,
'Ολίγα περί Πολνφέγγονς.
Ібе „Βνζαν
τινά Χρονικά".
Τόμ. IH", σελ. 56. — Περί τίνων δημοσιενμάτων,
ατινα διέλα&ον τον κα&ηγητήν 2. Π. Α. κατά τήν σνγγραφήν τον αρ&ρον
τούτον, καί περί τίνων έπανορ&ωτέων είς αυτό ίδε το σημείωμα τον Ν[ίκον] Α. Β[έη] èv τη „Βνζαντίδι" τόμ. Β' (1911—1912), σελ. 590—591.
Μ. Ι. Γεδεών,
Βοή&ημα
είς Ιστορίαν
περί των
μητρο
πόλεων
καί επίσκοπων
έν τφ Βασιλείω
της Ελλάδος.
„Εκ
κλησιαστική Άλή&εια".
"Έτος Α' (1910) άριο·. 18—19. — Σχετικαϊ
ερενναι προς τάς εκκλησίας της Βορείον cΕλλάδος, Ααρίσσης,
Δημητριά
δος κλ. Λνστνχως ό Μ. Ι. Γ. δεν κατέστη δννατον να έπωφελη&β τα πο
ρίσματα των έρεννών μον èv Μετεώροις, ατινα κατά πολύ ήδύναντο να σνμβάλωσιν είς τήν τελειοποίησιν τον προκειμένον αρ&ρον.
Νίκον Α. Βέη, 2νμβολή
είς τήν Ιστορίαν
τών μονών
των
9
Μετεώρων.
Ш „Βνζαντινά Χρονικά".
Τόμ. IH', σελ. 22 κ. έ. —
Πρβλ. καί τα ύπο Ρ [aul] Μ [а г] с γεγραμμένα iv „Byzantinische Zeitschrift"
τόμ. XIX (1910) σελ. 686, artva ώς μή ανταποκρινόμενα κατά πάντα
προς τα πράγματα ήλεγξεν ήδη δ Μ[ιχαήλ] Γ[ούδας]
èv „Βνζαντίδι"
τόμ. B' (1911—1912) σελ. 592.
/. Π. Μαρτίνη,
Πατριαρχικοί
μοναϊ
Ίερομηρίον
καί
Θεολόγο ν. „'Εκκλησιαστική Άλή&εια".
"Ετος Α' (1910), άρια: 1. —
Πρόκειται περί των έν Θεσπρωτία κειμένων Ιερών τούτων ίδρνμάτων. Ό
Ι. Π. Μ. беѵ φαίνεται γνωρίζων πάσαν τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν προς
το ϋ-έμα, οϋ έπελάβετο.
Π. Κομνηνον,
'Ιστορικόν
σημείωμα
περί Χίον
καί της
αυτό α· ι ιεράς Νέας Μονής.
„'Εκκλησιαστική Άλήϋ-εια".
"Ετος Α'
(1910), άρι$. 6.
Μ. [Ι. Γεδεών],
'Ιστορία
μοναστηριακή.
„'Εκκλησιαστική
Άλή&εια".
"Ετος Α' (1910), άρια: 37. — Άνάλνσις τον δημοσιεύιχατος τον άρχιμανδρίτον Παναρέτον
Β αζελιώτον
περί της μεγά
λης Ποντικής μονής τον Βαζελώνος (ίδέ „Βνζαντινά Χρονικά" τόμ. IH'). —
Καί τίνα άλλα γενικά σχετικώς προς τά έπ εσχάτως μάλιστα έκδο&έντα
κτητορικά μονών αναγράφει ό Μ. Ι. Γ.
Πολνκάρπον
Ι. Σννοδηνον
, Περιοδεία
έν Έκιά&ω
καί
Σκοπέλω.
— „Ιερός Σύνδεσμος". "Ετος E' (1910), άρια-, 129—130.—
Έν αύτω καί τίνες ειδήσεις σχετικαϊ προς τά έν ταϊς νήσοις ταύταις μονα
στηριακά ιδρύματα.
(
Άαμ.
Η μ ο ν ή τ ο υ όσιο ν Ν"«ου μ, έν M.av.tàov ί<$. „Μα·*ε-
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δονικον Ήμερολόγιον". Ά&ήναι 1910, σελ. κ. é. 184. —Γνωστόν μοι Ы τον
σημειώματος τον Ί[εζεκιήλ]
Β[ελανιδιώτον]έν
„Βυζαντίδι" τόμ. Β',
(1911—1912), σελ. 593.
Ν Lx ο ν Α. Βεη,
Λ ι ο ρ α- ώ σ ε ι ς κ α Ι παρατηρήσεις
εις
άφιε ρωτήριον
τον 1375 έτους
π:ρος τήν èv Μυστρα
μονήν
της Παναγίας
τον Β ροντοχίου.
— Ίδέ τα νπο С h. D i e h i

γεγραμμενα èv τη „Revue des Études Grecques**, τόμ. КГ' (1910), σελ.
346—347 και τα προς ταϋτα νπο Μ[ιχαήλ]
Γ[ου δ a] èv τη „Βνζαντίδι",
τόμ. Β' (1911—1912) άντιπαρατηρη&εντα.
Σ π. Π. Λάμπρου,
Νείλου
Κωνσταντινουπόλεως
σιγίλλιον περί της μονής Λευκούσιάδος.
Ίδε „Βυζαντινά Χρονικά",
τόμ. IH', σελ. 56 καί 57. — Περί των έπανορ&ωτέων èv τφ άρ&ρψ τούτω
ібе καί τα γεγραμμενα νπο Ν[ίκου] Λ. Β [ε η] èv „Βυζαντίδι", τόμ. Β'
(1911—1912), σελ. 593.
ζ/. Χ. Α ουκάκη,
Επίσκοποι
"Αργούς
καί
Ναυπλίου.
„Άργολικον "Ημερολόγων" τον 1910, σελ. 96—99. — *Λτελεστατον καί
σκελετώδες κατασκεύασμα.
M. J. Γεδεών,
Επίσκοποι
Μέτρων
καί Ά&ύρων.
„'Εκκλη
σιαστική > Αλήθεια".
"Ετος Λ' (1910), άρι&. 3 κ. ε. — 'Επιμελέστατη
èργaσίa έπϊ τη βάσει μάλιστα των πατριαρχικών κωδίκων καί άλλων ανεκ
δότων πηγών.
/d. Χ. Α ουκάκη,
Γνωστοί
è πίσκο π ο ι Κορώνης.
„Έκκλησιαστική Άλή&εια". "Ετος Λ' (1910), άρι&. 18—22. — Μετ èπıμελείaς
παρεσκεύασεν ό Α. Χ. Α. τήν προκειμενην άναγραφήν των ιεραρχών της èv
Μεσσηνία èκκλησίaς Κορώνης. Kal πολλαί μεν προς&ήκαι καί διορθώσεις δύ
νανται να έπενεχ&ώσιν εις τήν άναγραφήν αυτήν, αλλ* δπως δη ποτέ εις τον
d. Χ. Λ. οφεΙΚεται μία αρκούντως καλή βάσις δια περαιτέρω σχετικάς èρεύvaς.
Γρ. 2,'Ιωσήφογλου,
Καλλίνικος
E' Οικουμενικός
Πατρι
άρχης.
„Ξενοφάνης". "Ετος Ζ' (1910), σελ. 100 κ. ε.
'E μ. /i. 2 αγκριώτου,
Ή Ό ρ&όδοξος
Εκκλησία
è ν 'Ανα
τολή.
„Ξενοφάνης". "Ετος Ζ' (1906), σελ. 9 κ. έ. —- Ειδήσεις τινές
ιστορικοί καί άπογραφικαί.
Χρίστου
Νίκο λ. Μακρή,
Ή &έσις
καί ή σημασία
Εύσεβ ίου τοϋ Πα μ φίλου
δια τήν ίστορ ιογραφ ία ν της
'Εκκλη
σίας. Ά&ήνησι, τυπογρ. Π. ζ/. Έακελλαρίου, 1911. Έελ. / ' + 7 4 , εις 8-ον.
— CH παρούσα èργaσίa τον μακαρίτον Χρ. Ν. Μακρή, νφηγητοϋ της
^Εκκλησιαστικής Ιστορίας èv τφ Πανεπιστημίω УАд-ηνών — όστις κατά
τάναγραφόμενα èv άλλφ τμήματι τοϋ παρόντος περιοδικού έπεσεν υπέρ
πατρίδος μαχόμενος èv Λρίσκψ, της 'Ηπείρου, τελευτοχντος τοϋ 1912 —
άπετέλει τον άναρκτήριον λόγον των Πανεπιστημιακών παραδόσεων αύτοΰ.
c
0 Εύσέβιος ώς èκκλησıaστıκbς Ιστοριογράφος κρίνεται προσηκόντως νπο
τοϋ Χρ. Ν. Μ., πλην ό συγγραφεύς èv cΕλλάδι διατριβών δεν ήδυνή&η δυστυχώς
να èπωφελη&fj νεώτερα τίνα δημοσιεύματα €Εσπερίων σχετικά προς τον
πατέρα της Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας.
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Πέτρου
Ν. Πα7ΐαγεωργίου,
Περί της Άκαθίστου
Άκολο ν & ία ς καϊ του κειμένου
αυτής.
„Νέα *Ημέρα" (έφημερίς εκδιδο
μένη πρότερον έν Τεργέστη, νυν έν 'Λθήναις), της 4/17 'Ιουνίου, 11/24 'Ιουνίου,
2/15 'Ιουλίου, 25/8 'Ιουλίου. — δημοσιεύει τήν άντιβολήν της Ακολουθίας της
Άκαθίστου προς τον κώδικα 28 της μονής των Βλαταίων
(παρά τήν Θεσσαλονίκην), δστις κώδιξ κατά τον Π. Ν. Π. προέρχεται έκ του I' αιώνος.
'Ενδιαφέρον είναι σημείωμα μεταγενεστέρας χειρός (κατά τον Π. Ν. Π. του
ΙΓ' αιώνος) έν τω αύτφ κώδικι περιεχόμενον καϊ τάδε λέγον: -fούτοι
ο Ι θείοι
οίκοι
ουκ είσιν
ώς τίνες
λέγ ου σ iv
Σεργίου
του την ικαϋ τ α τον & ρ όνον ко [σ μουντός]
Κωνσταντι
С
νουπόλεως,
άλλα
του θείου
Р ω μ α [ν ου οΰ ή
έπίκλησ ι ς ό] μελλωδός.
δ ήλο ν δε το ντο από τ ών ίστο ρη θ έντω[ν
.]. Λιά τών συνεχών στιγμών δηλοϋνται δύο άδιάγνωστοι
δυστυχώς στίχοι, αποτελούντες το τέλος του σημειώματος τούτου.
*Λμίλκα
Άλιβιζάτου,
Tb αίτιον
τών περί
του
Πάσχα
ερίδων
του Β' α Ιών ο ς. Άθήνησι, τυπογραφείον Λ. Ευστρατίου καϊ
Λ. Λελή, 1911. Σελ. 113, εις 8-ον, μεθ' ενός χάρτου, δρ. 5. — 'Επι
μελής επί τχι βάσει τών πηγών εργασία παρασκευασθείσα έν τφ φροντιστηρίφ του καθηγητού Hariiack iv Βερολίνφ. Ίδε τά διεξοδικώς περί του
βιβλίου σημειούμενα υπό του καθηγητού Χ ρ υ σ. Α.
Παπαδοπούλου
iv „Έκκλησιαστικφ Φάρφ« 'Αλεξανδρείας, τόμ. Θ' (1912), σελ. 222—227.

H i p p o l y t s S c h r i f t ü b e r d i e S e g n u n g e n J a k o b s von
С Diobouniotis und N. Beis [=Βέης]. H i p p o l y t s D a n i e l k o m m e n t a r in H a n d s c h r i f t № 573 des M e t e o r o n k l o s t e r s von Con
stantin Diobouniotis. Mit V o r w o r t von S. N. Bonwetsch. Leipzig,
παρά Hinrichs 1911, σελ. IV+60. Εις 8-ον, τιμή Μάρκα 2,50. [=Texte
und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur. III Reihe.
8. Bd., Heft 1]. — Κατά τάς εμάς iρεύvaς καϊ μελετάς iv Μετεώροις
ηύτύχησα νάνακαλύψω iv έτει 1909 τον από πολλού ήδη μάτην άναζητούμενον κώδικα εκείνον, περί οϋ είχε διαλάβει ό Α. B e r e n d t s iv Texte
u. Untersuchungen N. T. XI. 3. (1904) σελ. 72, άναγνωρίσας iv αύτφ το
έλληνικον πρωτότυπον του Εις τάς Ευλογήσεις
του 'Ιακώβ
έργου
c
του Ιππολύτου.
O κώδιξ είναι του Ι' αιώνος, Ηάχθη δϊ υπ* iμoϋ υπ1
αριθμόν κατατάξεως 573. Το προμνημονευθεν έργον του 'Ιππολύτου παραδέδοται iv τφ κώδικι τούτω iri ονόματι τοϋ Είρηναίου. УΕκτος τούτου
περιέχει ό κώδιξ καϊ Ικανά αποσπάσματα, ών τίνα νέα, τοϋ εις Λανιήλ
υπομνήματος τοϋ 'Ιππολύτου. Καϊ το μεν το Εις τάς
Ευλογήσεις
τον 9Ιακώβ
έργον άντιγράψας έγώ αυτός iv Μετεώροις παρεσκεύασα
αυτό προς έ'κδοσιν Koıvfj μετά τοϋ Κ. /Ι υ οβουν ιώτου.
Τά δε εις τον
Λανιήλ
αποσπάσματα, τά iv τφ πολυτίμω κώδικι τούτω περιεχόμενα,
^εξειργάσθη μόνος ό Κ. /Ιυοβουνιώτης.
Ληλώ δ' δμως καϊ &τενθεν,
δτι τόσον τά αποσπάσματα τοϋ υπομνήματος ταϋτα εις τον Λανιήλ δσον
καϊ τά iv τφ αύτώ κώδικι περιεχόμενα σχόλια εις τήν Άποκάλυψιν γενό
μενα ήδη αντικείμενα διεξοδικών μελετών μου θέλουσι καϊ πάλιν έκδοθώσιν
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ύπ' έμοϋ. — Πρβλ. καϊ τάς κριτικάς υπό Η. J o r d a n èv „Theologisches
Literaturblatt" τόμ. XXXIII (1912),σελ. 179—180' υπό T h e o d o r Scherm a n n èv „Theologische Revue" τόμ. XI (1912) σ«λ 214—215* ύπο Hugo
K o c h èv „Theologische Literaturzeitung" τόμ. XXXVII (1912) σελ.
492—49δ. Επίσης πρβλ. καϊ С W [e y m a n n ] èv „Byzantinische Zeit
schrift" τόμ. XXI (1912) σελ. 290 καϊ XXII (1913) σελ. 242 xal Ρ [i e r r e ]
de L [a b r i o 11 e] èv „Bulletin d'ancienne littérature et d'archéologie Chré
tiennes" τόμ. Ill (1913;.
Νιχηφόρου
Σκωτάκη,
μητροπολίτου
Κρήτης,
διαθήκη.
Μετά
σημειώσεων
υπό Λεωνίδα
Ζώη χαί
παρατηρήσεων
υπό της διευθύνσεως
της Χριστιανικής
Κρήτης.
'Από
σπασμα ex της „Χριστιανικής Κρήτης".
Τόμος A'. Τεύχος Γ". *Έν
Ήρακλείφ Κρήτης, τυπογραφ. Στυλ. Μ. 'Αλεξίου 1912. Σελ. 507—21. Εις
S-OV. — Έν τφ τίτλω της διατριβής ταύτης έδει να σημειωθη ουχί „διαθήκη", άλλα „δ ιαθήκαι",
διότι πράγματι περί δύο πρόκειται, έξ ών ή
μίν συνετάχθη κατά το 1684, μηνϊ Φεβρουαρίω 1, ή бе κατά το 1693,
'Ιανουαρίου 15. Ή πρώτη των διαθηκών είναι ex των καλουμένων ιδιο
χείρων,
έν fi 6 διαθέτης υπογράφεται : f ó πρώην Κρήτης
Νίκηφόρος
ό Σκοτάκη
ς . . ., ή δ' έτερα συνετάχθη ενώπιον νοταρίου '
άμφότεραι δ' εγράφησαν έν Ζακύνθφ.
Τα κείμενα των διαθηκών γλωσσικώς είναι άξια προσοχής μνημεία, διαλευκαινόμενα ίχανώς δια τών υπο
μνημάτων τοϋ έκδοτου κ. Λ. Ζώη καϊ του διευθυντού του περιοδικού
„Χριστιανική
Κρήτη",
έν ф το πρώτον ή καθ' δλου διατριβή ενεφα
νίσθη, ήτοι του χ. Στεφάνου Ξανθουδίδου. Ό πρώην Κρήτης
Νικηφόρος
Σκωτάκης
απέθανε, κατά τι σημείωμα, τφ 1693, Μαρτίου 13, έν Ζα
κύνθφ, ενταφιασθείς έν τφ ναφ τοϋ *Αγίου Αντωνίου στο
Πεντεκάμαρο.
Ό Λ. Ζ. έχων ύπ' όψει, δτι ορθόδοξοι μητροπολίται Κρήτης беѵ ύπήρχον
έπϊ Ενετοκρατίας έν Κρήτη, εικάζει, δτι ό Νικηφόρος
Σκωτάκης
έγένετο μητροπολίτης Κρήτης κατά τα πρώτα έτη της Τουρκοκρατίας μετά
το 1669. Ό Στ. Ξαν. σημειοϊ, δτι ô Νικηφόρος
Σκωτάκης
δέον
να ταχθη μεταξύ τών μετά τον Ν ε όφυ τον τον Π ατε λάρον καϊ
προ τοϋ 1683 μητροπολιτών Κρήτης, πιθανώς μηδέ καν έλθών εις Ήράκλειον, επειδή έν τη διαθήκη εκείνου ουδαμώς μνημονεύεται ό Χάνδαξ.
„'Αλλ' αφ* έτερου — επάγεται ô Στ. Sav. — επειδή είναι γνωστόν, δτι
τα Χανία ήλώθησαν πολύ προ τοϋ Χάνδακος (τφ 1645), ολίγψ δε βραδύτερον ή 'Ρέθυμνα, αναφέρεται бе έν έγγράφοις 'Ρεθύμνης είς προσεχές τεύ
χος της Χρ. Κρήτης δημοσιευθησομένοις Μητροπολίτης Κρήτης προ της
'Αλώσεως τοϋ 'Ηρακλείου (1669), δεν είναι άπίθανον δτι ή Μεγάλη 'Εκ
κλησία έσπευσεν έκτοτε να διορίση Μητροπολίτην Κρήτης, τοιοϋτος δέ τις
Μητροπ. έν τη μετεώρω εκείνη τη προ της 'Αλώσεως τοϋ Χάνδακος
περιόδφ έχρημάτισε καϊ ό Σκωτάκης, δστις δι' αγνώστους λόγους ήναγκάσθη
βραδύτερον να έκπατρισθη".
Και ταϋτα μεν ό Στ. Ξαν., άλλα τα κατά
τον Νικηφόρον
τοϋτον τον Σκωτάκην, μητροπολίτην
Κρήτης,
διαλευκαίνονται ίκανώς εκ τίνος πατριαρχικής πράξεως δι ής ούτος καθ-
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αιρεϊται τον μητροπολιτικού
αύτον αξιώματος.
Ή πράξις αντη άνενρέ&η νπ έμον èv έ'τει 1904 èv τφ κώδικι της μονής Μεγάλον
2πηλαίον
των Καλαβρύτων καϊ ήδη άνεγράφη èv „Byzantinische Zeitschrift", τόμ. XV
(1906), èv ταϊς νπ1 έμον έκεϊ έπενεχ&είσαις
προσ&ήκαις εις το „Plan

eines Corpus der griechischen
neueren Zeit",

Urkunden des Mittelalters und der

Μιχαήλ
Θ. Γιοτσαλίτη,
Ό λίγα
περί
τής
κατά
τής
Κννον
ρ Ιας κατ* Ίούλιον
1826 è π ι δ ρ ο μ ή ς τον
'I β ρ α ή μ.
„Λελτίον τής 'Ιστορικής και ' Εθνολογικής *Εταιρείας τής сΕλλάδος". Τόμ. Z ' ,
τενχος ΚΕ' (1909—1910), σελ. 1 5 5 — 1 6 1 . — Το αρ&ρον τοντο παρέχει
και τινας ειδήσεις δνναμενας να σνντελέσωσιν εις την διαφώτισιν τής μεσαιω
νικής καταστάσεως τής Κννονρίας.
Ό Μ. Θ. Γ. δημοσιεύει και τίνα άπεικονίσματα: »Λγ ιος 'Ιωάννης
Κννονρ
ίας".
„Παραλία
"Λστρονς
μετά
τον λ ι μένος.
"А тс охр ι ς arcò ανατολών".
„Ή
παραλία
"Λστρονς
κ αϊ το ν πε ρκε ίμενον
Φ ρού ρ ι ο ν. "Λ π охр ι ς
από
νότον".
„Το Φ ρούριον
τής πα ρ αλίας
"Λστρον
ς.
"Αποψις
από
βορρά".
„Ό ναός
κ αϊ ό πύργος
τής
μονής
Άγιας
Τριάδος".
„Ή πνρπολη&εϊσα
μονή
Αουκονς".
Πασαι ai
απεικονίσεις αϋται είναι λίαν εύπρόςδεκτοι — ει καΐ τεχνικώς беѵ εύαρεστοϋσι κατά πάντα — каіУ δοον τίνες των απεικονιζόμενων
τούτων τόπων
μνημονεύονται κατ9 επανάληψιν èv τοις κειμένοις τής Βνζαντιακής περιόδον.
Πλην δέον να σημειω&η, δτι Μ. Θ. Г. беѵ γνωρίζει — eòe φαίνεται — νεώτερα
τίνα δημοσιεύματα, ατινα στενώς σννδέονται προς το περί οΰ ό λόγος &έμα
αύτον. Π. χ. το έμον φρόντισμα: „Μνεϊαι τον "Λστρονς κατά τονς μέσονς
αιώνας καϊ τα παρ* αντο κάστρα. Tb τοπωννμικον „'Άρια" * èv τγι „Byzan
tinische Zeitschrift", τόμ. IZ' (1908), гоА.^92—107 (πρβλ. καϊ „Βνζαντινά Χρονικά", τόμ. IH', σελ. 35).
2. Ι. Θ[εοδωροπούλον],
2ννοδικον
έπιτίμιον
υπέρ
τής
μονής
'Ρεκίτσης.
„2παρτιατικον
*Ημερολόγιον" του έτους 1910, σελ.
30—32. — Πρόκειται περί μονής τής Κννονρίας ταννν διαλελνμένης.
* "Εγγραφα
τής μονής
Καστριού.
„2παρτιατικον
*Ημερολόγιον" τον 1910, σελ. 61 κ. έ. — Πρόκειται περί τής èv τφ δήμω
Καστορίον μονής. Τα έγγραφα τών τελευταίων αιώνων.
Κλεώπα
M. Ko ικνλίδον
και
Ι. Φ ωκνλίδου,
Αρχαία
Αατιν
ικά, СЕλληνικά,
*Ρωσσικά
καϊ Γαλλικά
τίνα
οδοιπο
ρικά
ή προσκννητάρι
α τής *'Ά γίας
Τής
συλλεγ
έντα
κ αϊ
μεταφρασ&έντα
. . . . Έν 'Ιερουσαλήμ, τύποις cΙερόν Κοινον τον
Π. Τάφον, 1912, σελ. 611. Εις 8-ον.
C
Μ. Β εν ιέρη,
H è ν Μνκόν
ω ιερά
μονή
Τονρλιανή.
"Εκδοσις B'. 'Εν Έρμονπόλει 2ύρον, 1907. Εις 8-ον. — Περιγραφή
τών
κατά την μονήν ταύτην, εις ην αναφέρεται και τι άλλο δημοσίενμα —
σήμερον δνσενρετον — υπό Ν. Β ερτοπούλον,
Κτιτορικον τής έν Μνκόνω
ιεράς μονής τής κοιμήσεως τής Θεοτόκον επικαλούμενης Τονρλιανής.
Έν
Έρμονπόλει
1877.
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Νίκου Α. Βέη,
G l a n u r e s dans les manuscrits des
M é t é o r e s . „Échos d'Orient". Ίόμ. XV (1912), σελ. 32—44 καϊ
342—344. — Με&9 υπομνημάτων εκδόσεις διαφόρων μικρών κειμένων έκ
τών κωδίκων τών Μετεώρων, 1) Σημειώματα άφορώντα εις το μοναστήριον
τών "Αγίων Θεοδώρων τον κυρ Μόμαντος (έκ τοϋ κωδικός 330 του κατ9
εξοχήν Μετεώρου, τοϋ ΙΑ' αιώνος), — 2) Κατάλογος τών μητροπόλεων
καϊ επισκοπών τών υποκειμένων εις τήν άρχιεπισκοπήν >Αχρίδος κατά τον
ΙΖ' αιώνα (έκ τοϋ κωδικός 110 τοϋ αύτοϋ μοναστηρίου). — 3) Το γένος
'Ιωάννου Χωματιανοϋ κατά τι σημείωμα, γεγραμμένον τον ΙΑ' αιώνα (έν
τφ κώδικι 559 τοϋ αύτοϋ μοναστηρίου). — 4) Σημείωμα σχετικον προς
Καστορίαν τοϋ έτους 1374. — 5) Σημείωμα σχετικον προς τήν Με&ώνην
καϊ Μυστραν έν έ'τει 1434. — 6) Κατάλογος αρχαίων καϊ νέων τοπωνυμιών.
— Αυστυχώς δεν έξετελέσα-ησαν κατά τήν έκτύπωσιν τοϋ προκειμένου δημο
σιεύματος μου τα έν τοις τυπογραφικοϊς δοκιμίοις (έλαβον δε άπαξ τοιαϋτα)
σημειω&έντα μοι ώς διορ&ωτέα καϊ ούτω παρατυπώματά τίνα άσχημίζουσιν,
ως μή ώφελεν, αυτό. Πλην έν καιρφ d'à έπανεκδώσω το περί οΰ ό λόγος
δημοσίευμα μου εις αυτοτελές τεϋχος, άπαλλάττων αυτό τών προειρημένων
παρατν πωμάτων,
Περικλέους
Γ. Ζερλέντου,
'Ρωμανοϋ
Νικηφόρου
καϊ
Αανιήλ
Καστρησίου
έπιστολαί.
„Βυζαντίς". Τόμ. Β' (1911—1912),
σελ. 281—296. — 1) *Ρωμανοϋ Νικηφόρου προς Γουστάβον У Αδόλφον τον
Σουηδών βασιλέα επιστολή. 2) Δανιήλ Καστρησίου προς Γουλιέλμον Σαγκφόρτον επιστολή. — сО περί τα μετά τήν "Λλωσιν δεινός Π. Γ. Ζ. δη
μοσιεύει τάς έπιατολας ταύτας καϊ προςφέρει νέας πολύτιμους ειδήσεις περί
τοϋ СРωμανοϋ
Νικηφόρου
(Κορινθίου, γεννηθέντος περί το 1580,
ιερέως έν τη πατρίδι αύτοϋ καϊ διδασκάλου τών Ελληνικών έν Παρισίοις
καϊ 'Ροστοκίφ της Βαλτικής, ανδρός άναμιχ&έντος έν ταϊς ύπερ τών Ελλή
νων ένεργείαις τοϋ δουκος της Νιβερνίας Καρόλου καϊ τοϋ βασιλέως της
Σουηδίας Γουστάβου Αδόλφου) καϊ τοϋ Λανιήλ
Καστρησίου
(Πατμίου τήν πατρίδα, πρεσβυτέρου της Θεσσαλονικαίων εκκλησίας καϊ με&3 δ
άρχιμανδρίτου καϊ οικονόμου της Πατμίων, ανδρός περιελ&όντος χάριν
ζητείας
ύπερ της μονής Πάτμου πλείστα της 'Αγγλίας μέρη καϊ ύπερ
της 'Αγιορείτικης μονής τών Ιβήρων πλείστα μέρη της Γερμανίας). 'Ο
Π. Ζ. έπανορ&οϊ περί τών δύο τούτων ανδρών καϊ δή τοϋ 'Ρωμανοϋ Νι
κηφόρου πολλά πρώην εσφαλμένως εκτεθειμένα.
Χρυσοστόμου
Α. Παπαδοπούλου,
Ύ π ή ρξεν ό
'Ιωάν
νης Ζυγομαλάς
ιερεύς;
'Έλεγχος
γνώμης
τοϋ Ε. L e g r a n d .
„Βυζαντίς". Τόμ. B' (1911—1912), σελ. 414—419. — αντιθέτως 7ΐρος
τα διαληφ&έντα ύπο Ε. L e g r a n d (Notice biographique sur Jean et
Théodore Zygomalas. Paris 1889 (έκ τυπογραφικής παραδρομής σημειοϋται έν σελ. 414 ώς έτος εκδόσεως 1899) δικαίως υποστηρίζει ό καθηγητής
Χρ. Α. Π. έπϊ ττ) βάσεΰ τών πηγών, δτι ό κατά τον Ι?' αιώνα διαπρεπής
Ελλην λόγιος Ιωάννης
Ζυγομαλάς
ουδέποτε ύπήρξεν ιερεύς. cO
μακαρίτης Legrand στηρίζει τήν γνώμην αύτοϋ εις έπιστολήν τοϋ
Άλε-
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ξάνδρον
Νερού λ η , γεγραμμένψ τη 9 Αυγούστου 1530 καϊ νπ' αύτοϋ
τον Legrand (ένα·7 ανωτέρω σελ. 85) δημοσιευ&εϊσαν, èv fi κείται κατά
τήν αρχήν τάκόλον&α: „Ευλαβέστατε καϊ τιμιώτατε èv ιερεϋσιν ex μέσης μον
ψυχής λίαν ήγαπημένε μοι αδελφέ èv Χριστφ Κύριε * Ιωάννη τον &εον
παρακαλώ του νγιαίνειν τήν άγιωσύνην σου πανοικί". Πλην ή επιστολή
αϋτη κατά τα εύστόχως υπό τον Χρ. Α. Π. διατυπούμενα беѵ απεστάλη
προς τον Ίωάννην Ζυγομαλάν, άλλα προς τίνα άλλον Ίωάννην, ιερέα τήν
άξίαν.
'Ιωάννου
Κ. Β ο γ ιατζίδ
ου , Γρηγόριοι
Μητροπολιται
Ko ρ Lv & ου. „Byzantinische Zeitschrift". Τόμ. XXI (1912), σελ. 145—149
(μετά δύο εικόνων èv τψ κειμένω). — Συμπληρώματα εις M. L e Q u i e n ,
Ori ens Christianus, δστις τρεις Γρηγορίους μητροπολίτας Κορίν&ον avaφέρει καϊ τους τρεϊς κατά τον ΙΖ' αιώνα άκμάσαντας. Πλην αυτών κατά
τον IB' αιώνα ήκμασε καϊ έτερος Γρηγόριος
Κορίν&ον,
δν ohe Quien
αναγράφει ούτω:Georgius
II a l i a s G r e g o r i u s . Περί του Γρηγορίου Κορίν&ον τούτου, του IB' αιώνος, σημειοί τινά ό Ι. Β. καϊ νομίζει,
ότι κατέστησε πιο-ανώτατον, δτι ούτος ήτο
Βυζάντιος.
Ιεζεκιήλ
Β ε λα ν ι δ ιώτου , Μακάριος
ό Νοταράς.
„Βυζαντίς". Τόμ. B' (1911—1912), σελ. 620. — Προς&έτει τινά είς τήν
μελέτην περί του μητροπολίτου Κορίν&ου Μακαρίου Νοταρά τήν δημοσιευ&εϊσαν έν τφ „Χιακω *Αρχείω" τόμ. Α'.
*'Λλλας τινάς ειδήσεις περί
του Μακαρίου Νοταρά ίδέ έν τφ περί του κωδικός της Όρ&οδόξου εκκλη
σίας "Ανδρου και Σύρου αρϋ-ρω μου (ίδε „Βυζαντινά Χρονικά", τόμ. XX
(1913) σ. 246).
Μ π. Πρόκιτς,
4 ωάννη ς ό Σκυλίτζης
ώς πηγή
διά
τήν
'Ιστορίαν
της έν Μακεδονία
Σλαβικής
πολιτείας
(σερβιστί).
„Γκλάς [= Φωνή]" της Σερβικής Βασιλικής Ακαδημίας τών 'Επιστημών,
τόμ. ΠJ' (1910), σελ. 61—156. — 'Ібе καϊ τήν ένδιαφέρουσαν κριτικήν
του D. Ν. An a s t a s i j e v i ό έν τη „Βυζαντίδι", τόμ. Β' (1911—1912),
σελ. 518—519.

Heinrich Geizer, B y z a n t i n i s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e . Tübingen,
Verlag von J. B. Mohr (Paul; Siebeck), 1909. Είς S-ov. — Ίδέ καϊ
τήν σχετικήν κριτικήν υπό M a t t h i a s W e l l n h o f e r èv τη „Βυζαν
τίδι" τόμ. Β' (1911—1912), σελ. 521—523.
Νίκου Α.Βέη,
Το „Περί της κτίσεως
της
Μονέμβασίας
Χρονικόν".
Αϊ πηγαϊ
καϊ Ιστορική
αύτον
ση μαντικό
της.
Ίδέ „Βυζαντινά Χρονικά", τόμ. IH', σελ. 33. — 9Idè καϊ τήν κριτικήν τον

J o h a n n e s D r ä s e k e èv „Wochenschrift für klassische Philologie",
τόμ. XXX (1913), άρι&. 17 (τη 28 'Απριλίου), σελ. 463—466 καϊ τα
σημειούμενα υπό F. H i r s c h èv „Jahresberichte der Geschichtswissen
schaft", τόμ. XXXIII (1910) III, σελ. 176—177, καϊ υπό J. Β. B[ury]
èv τη „English Historical Review", τόμ. XXVIII (1913), σελ. 607. — Έξ
επιστολής τοϋ κ. Α. Άντωνιάδου
(έκ Κωνσταντινουπόλεως τβ 26
Σεπτεμβρίου 1912) μαν&άνω, δτι περί τον Χρονικόν της Μονεμβασίας
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έπραγματεύ&η διεξοδικώς καί ό καθηγητής κ. 2.
Παναγιωτόπουλος
èv έπικρίσει τών ,,'Ιστορικών μελετημάτων" του 2π. Π. Λάμπρου, δημοσιευ&είση èv τφ *Λ&ηναϊκφ περιοδικφ „Έβδομάδι" του 1885, σελ. 80 κ. ε.
Θα έπανέλ&ω έπ\ τοϋ ζητήματος τούτου εύ&ύς ώς λάβω αμεσον γνώσιν
τών υπό τοϋ κ. 2. Παναγιωτοπούλου γεγραμμένων, διότι δυστυχώς èv ταΐς
δημοσίαις Βιβλιο&ήκαις τοϋ Βερολίνου (èvâ-a διατρίβω хад·' дѵ χρόνον
γράφω το παρόν σημείωμα) беѵ υπάρχει το προμνημονευά-èv περιοδικον
„Έβδομάς".
Λ. Μοσχίδου,
Ή Λήμνος.
Έν 'Αλεξάνδρεια, 1907, σελ. 244.
Εις 8-ον. Τιμή 4 φράγκα. — Κριτική περί τοϋ βιβλίου υπό Th. L e n s c h a u
èv τη „Berliner philologische Wochenschrift" τοϋ 1910, άρι&. 10,
σελ. 306.
Α. Θ. Φ ιλαδελφέως,
Ή Λ'ήλος,
σύντομος
ιστορία,
άνασκαφαί
καί περιγραφή
τών έπί ταύτης
è ρ ε ιπ ίων καί
μνη
μείων. Έν Ά&ήναις, 1909. Σελ. 40 (μετά παρεν&έτου πίνακος). Εις 12-ον.
— Λυστυχώς ό Α. Θ. Φ. μόνον ολίγας τινάς λέξεις άφιεροϊ εις τα κατά
τήν Χριστιανικήν καί Βυζαντιακήν Λήλον.
Φ. Ζανέτου,
Ή Κύπρος.
„Ελληνισμός" (περιοδικον τής ομω
νύμου Ά&ηναϊκής Εταιρείας). 'Έτος ΙΓ' (1910), τεϋχος 145, σελ. 11 ζ. έ.
— ζ/εν εΐδον μέχρι τούδε το αρ&ρον τοϋτο * γνωστόν μοι έκ τοϋ σημειώματος
τοϋ Ί[ζεκιήλ]
Β[ελανιδιώτου]
έν „Βυζαντίδι", τόμ. B' (1911—1912),
σελ. 584.
Βασιλείου
Ψιλάκη,
Λέων Καλλέργης.
„Ελληνισμός" (περιο
δικον). Έτος ΙΓ' (1910), τεϋχος 146, σελ. 98—108. — Ό Β. Ψ. αναδη
μοσιεύει έκ τής τριτόμου ιστορίας αύτοϋ τής νήσου Κρήτης (ібе „Βυζαντινά
Χρονικά", τόμ. IH', σελ. 34—So) το κεφάλαιον έκεϊνο, èv φ περιγράφεται
ή υπό τήν ήγεσίαν τοϋ Λέοντος Καλλέργη κατά τών Ενετών έπανάστασις
τοϋ έτους 1341.
2[π υ ρ ίδ ων ο ς] Κ. 2 ακελλαροπούλου,
"Αν ν α ή 2 α β α υ δ ική
σύζυγος
*Ανδρονίκου
Γ. Παλαιολόγου.
,^Αγων" (έφημερίς Ά&ηνών, διευ&υνομένη υπό Ι. Λαμπρίδου).
"Ετος J', περίοδος B', αριθ
c
μός 469 (τη 6 Αυγούστου 1909). — O 2. Κ. 2. παρέχει ένταϋ&α διεξοδικήν άνάλυσιν τοϋ βιβλίου τοϋ D i n o M u r a t o r i , Una principessa Sa
bauda sul trono di Bizanzio, Giovanna di Savoia, Imperatrice Anna Paleologina (1906 καί Β' έκδοσις — ής έπί τγ\ βάσει γράφεται ή περί ής
ό λόγος άνάλυσις — τφ 1909).
* сО Καλλίνικος
ήτοι ό εφευρέτης
τοϋ Έλληνικοϋ
πυρός
έν Κωνσταντινουπόλει.
„Πάτρια" (έφημερίς τής ομωνύμου Ά&ηνηικής Εταιρείας).
"Ετος Θ' (1910), άρι&. 7. — Έκλαϊκευτικον αρ&ρον.
ΝΙΚ02
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