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ΕΛΛΑΣ xaì ΑΝΑΤΟΛΗ. 

Α. Κ. Τ σοποτοϋ, Γη και Γεωργοί της Θεσσαλίας κατά 
τήν Τονρχοκρατ¿αν έπί τη βάσει ιστορικών πηγών. Έν 
Βόλφ, ex τον τνττογρ. της εφημερίδος ή „Θεσσαλία" 1912. Σελ. ήριθμημέναι 
δ'-[-273. Τιμή δρ. 4. — Περί της άξιολογωτάτης ταύτης συγγραφής, ήτις απο
τελεί μίαν των καλλίστων σνμβολών ουχί μόνον εις τήν ίοτορίαν της Γεωργίας 
¿ν 'Ελλάδι, άλλα xal καθ' δλον εις τήν γνώσιν τον παρελθόντος της Θεσ
σαλίας xal δή κατά τονς Βνζαντινονς χρόνονς xaì ¿χείνονς της Σερβοκρα-
τίας xal Τονρχοχρατίας, εύελπιστονμεν, δτι προσεχώς θα πραγματενθώμεν 
διεξοδικώς έν ειδική" βιβλιοκρισία δημοσιευθησομένη δια των „Βυζαντινών 
Χρονιχών11. Μετά χαράς xaì χατά καθήκον επεχείρησα ήδη να καταστήσω 
γνωστόν το προκείμενον βιβλίον εις τους 'Έσπερίους λογίους δια μακράς σχετι
κώς αναλύσεως αύτοϋ έκτνπονμένης ήδη εν ταΐς Mitteilungen aus der histo
rischen Literatur (ας εκδίδει ή Historische Gesellschaft τον Βερολίνον). 

Σ π υ ρ. Π. Λάμπρου, Σελίδες ex της ιστορίας τον è ν 
Ουγγαρία χ al Αυστρία Μακεδόνικου "Ελληνισμού. Πρυ
τανικός Λόγος. Έν } Αθήναις, τυπογρ. Π. Α. Σακελλαρίου, σ. 46. 
Εις 8-ον. — Έν άρχη προεισαγωγικώς περί των σχέσεων των Ούγγρων καϊ 
των Βνζαντινών, μεθ' δ περί τών Ελλήνων έποικων έν ταΐς είρημέναις 
χώραις κατά τους χρόνονς της Τονρκοκρατίας. 

William Miller, Le R u b r i c h e de i M i s t i de l S e n a t o L i b r i 
XV—XLIV. „Αελτίον της 'Ιστορικής καϊ Εθνολογικής Εταιρείας της Ελ
λάδος". Τόμ. Z'. Τεύχος ΚΕ' (1909—1910), σελ. 69—119. — Πρό τί
νων ετών έδημοσιεύθησαν ν nò τον G io rno έν τφ Archivio Veneto (τόμ. 
XVII κ. έ.) οι Rubriche dei 14 Libri perduti dei Misti. „Τώρα δε — 
λέγει προομιαζόμένος ό κ. W. Miller — ό κ. Giorno καϊ έγώ άντεγράψαμεν 
τάς Rubriche τών βιβλίων XV—XLIV, δπον άρχονται τα Μνημεία της Ελλη
νικής 'Ιστορίας τον Κ. Σάθα, έφ' όσον αναφέρονται εις τήν κνρίως Ελλάδα. 
Τάς περιλήψεις δε ταύτας δημοσιεύω ένταϋθα ως δνναμένας να χρησιμεύ-
σωσιν εις τους έρεννητάς της μεσοχρονίον Ελληνικής ιστορίας..." Τον 
δημοσιεύματος προαναγγέλλεται το τέλος έν προσέχει τεύχει τον Λελτίον. 
Καϊ απλή φνλλομέτρησις τών περιλήψεων τούτων δεικνύει πόσον ενδιαφέρον 
νλικον πρόκειται ήμΐν ένταν-3-α δια τήν ίστορίαν της συνεχούς Ελλάδος^ καϊ 
δή της 'Αττικής, Ευβοίας, "Αργούς, Μεθώνης καϊ Κορώνης κατά τον 
U' αιώνα. 

Γ. Ι. Καλαϊσάκη, 'A φ ι ε ρωτήρ ιον τ ή ς επαρχίας Σφα
κιών. „Κρητική Στοά" (έπετηρίς εκδιδομένη νπο Μου ρέλλου). Τόμος Β' 
(1909) σελ. 173—175. — Ό Γ. Ι. Κ. παρέχει τήν μετάφρασιν τουρκικού 
γράμματος, συντεταγμένου τφ ετει 1068 τής έγείρας (όπερ αντιστοιχεί τφ 
1651 άπο Χρίστου λογιζομένφ), δι' οϋ γράμματος ή έν Κρήτη επαρχία 
Σφακιών καθίσταται βακούφιον αφιερωμένη εις τάς ιεράς τών Μωαμε
θανών πόλεις Μέκκαν xaì Μέδιναν. 

Ν ίκον Α. Β έη, Σερβικά xaì Βυζαντ ι αχ à у ^ а ^ / г а т а 
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Μετεώρου. Ίδε „Βυζαντινά Χρονικά" τόμ. IH' σελ. 36—38. — cO καθη
γητής κ. A [u g u s t] H [e i s e η b e r g] παρετήρησέ τίνα σχετικώς προς το 
δημοσίευμα τοντο, ατινα κατά καθήκον δεν δυνάμεθα νάφήσωμεν άνευ άντι-
παρατηρήσεων, προκειμένου άλλως τε περί ζητημάτων γενικωτέρου ενδια
φέροντος. Ό Α. Η. λυπείται — λέγει εν Byzantinische Zeitschrift, τόμ. 
XXI (1912) σελ. 281—282 —, δτι έγώ τα γράμματα της περί ής ό λόγος 
συναγωγής έξέδωκα „so genau" „wie sie überliefert sind, mit allen gra
phischen Eigentümlichkeiten und mit allen orthographischen Fehlern, 
falschen Akzenten und Interpunktionen". :>Αλλί ό Α. Η. λυπείται ακρι
βώς δι δ,τι έπρεπε να χάρη και \\)έγη τήν. κατά πάντα πιστήν εκδοσιν 
των γραμμάτων, ην, ως ανέμενε τις, έπρεπε να έπαινέση. Αιότι τα νπ' 
έμον εκδοθέντα ¿ν „Βυζαντίδι" τόμ. Β (1911—1912), σελ. 1—100 γράμ
ματα τον Μετεώρου σώζονται πάντα έν πρωτοτυπώ. Των δε „Original
denkmäler" τα τυχόν ορθογραφικά, γλωσσικά κλ. αμαρτήματα δεν διορθοΰνται, 
απλώς εν νπομνήμασι συνήθως σημειοϋνται. Έάν διορθώμεν των διαφόρων 
σνγγραφέων τα παραδεδομένα ήμϊν κείμενα, υποτίθεται δτι άποκαθιστώμεν 
δ,τυ δια της αντιγραφής παρεφθάρη, αυτούς δε τους σνγγραφείς ουδείς έσκέφθη 
ποτέ έκ συστήματος να διόρθωση. 'Έάν παραδείγματος χάριν ενρίσκετό ποτέ 
αντόγραφόν τι τον Προκοπίου, βεβαίως τοντο αναντιρρήτως θα ¿ξεδίδετο ώς 
ε"χει, δήλον δτι μεθ' δλων των ιδιαζόντων γραφικών αντον του συγγραφέως τρό
πων καϊ μεθ' δλων των τυχόν γλωσσικών είτε ορθογραφικών αύτον σφαλμάτων, 
διότι, ώς εΐρηται, τα εκ της γραφίδος τών συγγραφέων προερχόμενα καίπερ οντά 
τυχόν σφαλερά δεν επιτρέπεται να διορθωθώσι. Τοντο ισχύει καϊ δια τα έν 
πρωτοτυπώ παραδεδομένα έ'γγραφα, ατινα δέον να έκδίδωνται ώς ταντα εκ 
τών οικείων γραφείων άπελύθησαν, άφ' οϋ τα „Originaldenkmäler" γενικώς 
δεν διορθοννται τών τυχόν ορθογραφικών και ποικιλώνυμων άλλων σφαλμά
των. "Ακριβώς δε τον νπ1 έμον παραδεδεγμένον τρόπον εκδόσεως έγγρα
φων ■— προκειμένου περί τών έν πρωτοτυπώ παραδοθέντων — ήκολούθη-
σαν οι πλείστοι καί oi σοβαρότεροι τών έκδοτων βυζαντιακών καϊ νεοελλη
νικών γραμμάτων, έξ ωνμνημονευτέοι καϊέντανθα ó T r i n c h e r a , δ Ζαμπέ
λιος , ó Spata, δ Έάθ ας, ό Βανθουδίδης, κλ. κλ. καϊ δή ó 2π. Π. 
Α ά μπρος, δστις καϊ άπο Πανεπιστημιακής καθέδρας διδάσκων καί 
άλλως έτόνισε δικαίως τον είρημένον τρόπον εκδόσεως βυζαντιακών γραμμά
των ώς μόνον επιστημονικώς ορθόν. Επειδή бе ό καθηγητής Α. Heisen
berg προβαίνων περαιτέρω λέγει τινά (σελ. 281) περί τής καθιερωθησο-
μένης μεθόδου τής εκδόσεως του σχεδιαζόμενου Corpus der griechischen 
Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit (τοΰ όποιου έπ' έσχατων 
καθ' ă ευχαρίστως μανθάνομεν έκ τής Byzantinische Zeitschrift τόμ. XXI, 
1912, σελ. 376, ό καθηγητής Α. Heisenberg άπετέλεσεν επαξίως μέλος 
τής επιτροπής τής έκδόαεως), οΰτω έπιλαμβανόμεθα τής ευκαιρίας να 
υπενθυμίσω μεν εις αυτόν, δτι ήδη έν ετει 1904 κατά τήν συζήτησιν περί 
τον Corpus τούτον έτονίσθη ρητώς : „ D a s s m a n d i e O r i g i n a l d o k u 
m e n t e n i c h t k o r r i g i e r t , i s t s e l b s t v e r s t ä n d l i c h " (ίδε 
Byzantinische Zeitschrift, τόμ. XIII, 1904, σελ. 696). 'Εάν τι έν τη 
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περί ής ό λόγος συλλογή μον των Σερβικών καί Βνζαντιακών γραμμά
των Μετεώρου χρήζει ερμηνείας καί μεταγραφής εις καθαρον ώς τυχόν 
δνσνόητον και δή τοίς Έσπερίοις λογίοις θέλει έρμηνευθή και μεταγραφή 
¿ν τφ διεξοδικφ νπομνήματί μον εις τα „Σερβικά και Βυζαντιακά γράμ
ματα Μετεώρου", δπερ νπεσχόμην ήδη έν τοις ηρολεγομένοις τούτων (Ιδε 
„Βυζαντίδος" τόμ. Β' (1911—1912) σελ. 7. — Πρβλ. „Βυζαντινά Χρο
νικά" τόμ. IH' σελ. 37—38), έ'χω δ' έ'τοιμον προς δημοσίενσιν. — Το 
бе περίεργον, ότι τάς παρατηρήσεις τον καθηγητού Heisenberg σχετικώς 
προς τα υπ1 έμοΰ εκδοθέντα Σερβικά και Βυζαντιακά γράμματα Μετεώρου 
επανέλαβε mutatis mutandis ¿π' έσχατων ό συνάδελφος Ε. G e r l a n d (¿ν 
τη Berliner philologische Wochenschrift, τόμ. XXXIV, 1914, αριθ. 21, 
σελ. 665—666), όστις καθ1 α φαίνεται ¿κ τίνων βιβλιοκρισιών τον, εσχά
τως δημοσιευθεισών, ένασμενίζει έπαναλαμβάνων τάς κριτικός τής διευθύν
σεως τής Byzantinische Zeitschrift και γενόμενος αντίλαλος αυτής. Βεβαίως 
τον τοιούτον τρόπον τής εξασκήσεως τής κριτικής, δν ό συνάδελφος Gerland 
έπ'έσχατωνένεκαινίασεν, ενρίσκομενεξόχως b e s c h e i d e n , αλλά καΐ b e q u e m 
καί g e m ü t l i c h , iva μεταχειρίσθώμεν γνωρίμους εις τον κ. Gerland εκφρά
σεις. — Έν τέλει περί τίνος λεπτομέρειας. Ό καθηγητής Α. Η. σημειοί 
(σελ. 281) σχετικώς προς το έν σελ. 30 (στίχ. 7—8) (Βυζαντίδος, τόμ. B') 
κείμενον οίμήσβ ιώ αίτήσ τάδε: „ ... wenn es richtig gelesen ist, was 
ich für α ι bezweifle, so könnte man οϊμής nur als ¿μής, d. h. als 
nordgriechische Form st. έμής verstehen. Βεβαίως ό κ. Α. Η. έ'χει το 
δικαίωμα νάμφιβάλλη περί τής όρθότητος τής αναγνώσεως μου ταύτης. 
Ή ρ'ήσις τον Θωμά έχει ήδη κατασταθή από μακρού χρόνου έπικρατεστάτη 
αρχή έν τη επιστήμη. 'Λκριβώς έκ τής επιστημονικής αρχής ταύτης καί 
έγώ αμφιβάλλω περί τής ορθότητος ουχί μόνον απλών παλαιογραφικών ανα
γνώσεων τον ευυπολήπτου καθηγητού Α. Heisenberg, άλλα και περί πλείστων 
διδαγμάτων καί θεωριών όλων αντοϋ (ώς π., χ- περί τον χρόνου τής 
ακμής τον ζωγράφου Εύλαλίου κλ.). *ΛΙΧ ai άμφιβολίαι ημών δέον νά 
εΐναι βάσιμοι και μέχρ' ώρισμένου σημείου νά έξικνώνται' αλλως κινδυ· 
νεύουσι νά χαρακτηρισθώσιν ώς πείσματα καί δος ειπείν ώς παθοί^γικά 
φαινόμενα. Οντω τήν άμφιβολίαν αύτον περί τον ορθόν τής αναγνώσεως 
τον προ μνημονευθέντος χωρίου έξέφρασεν ό καθηγητής κ. Α. Η. έν συνεδρία 
των μελών τον Βνζαντιακον Σεμιναρίου τον Μονάχου κατά Λεκέμβριον του 
1911. Παρευρισκόμενος κατά τήν σννεδρίαν ταύτην άντιπαρετήρησα, δτι 
δεν δύναται νά είναι βάσιμος ή αμφιβολία αύτη, διότι ή έκτύπωσις των 
περί οΰ ό λόγος γραμμάτων τών Μετεώρων έγένετο μετ' έπανειλημμένας 
άντιβολάς καί αυτά δε τά τυπογραφικά δοκίμια τούτον άντέβαλον έν Με-
τεώροις ευρισκόμενος προς τά πρωτότυπα τών γραμμάτων. "Επειτα бе καί 
ιδιαιτέρως εΐχον σημειώσει τον τύπον: βιωαιτή αντί: βιοτή ('ίσως παρε-
τνμολογικώς: βίος-\-$τος)ώς άξιον υπομνηματισμού, ¿ti ο — οφείλω νά 
ομολογήσω το πράγμα — αϊ καί έντύπως έκφρασθείϋαι άμφιβολίαι τον 
καθηγητού Α. Η. μ3 εξέπληξαν ύπεράγαν. Είμαι δε πρόθυμος νά απο
στείλω εις αύτον καί φωτογραφίαν τον γράμματος, όπως οϋτω απαλλαγή 
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πλέον άκαιρων αμφιβολιών. "Οσον δε άφορα εις τον τύπον ο ¿μη ς, ¿γώ 
αυτός πρώτος χατά τήν προμνημονενθεΐσαν σννεορίαν τον Βυζαντιακον Σε
μιναρίου τον Μονάχου εξέφρασα τήν Ιοέαν, ην καΐ ό Α. Η. παρεδέχθη, δτι 
πιθανώς χείται o i μη ς αντί ίμής = è μ ή ς ώς βόρειος νεοελληνιχος δια-
λεχτιχος τύπος λαμβανόμενος. 'Αλλ' ήδη έχων υπ' όψιν δτι το γράμμα τούτο, 
èv φ χεϊται το οι μη ς, προέρχεται ex του U' αιώνος, xal δτι χατά τον 
αιώνα τούτον δεν εΐχον εισέτι άναπτυχθή τα βόρεια νεοελληνιχά ιδιώματα, 
δέχομαι, δτι : οι μη ς είναι χαχή γραφή αντί : α Ι μη ς = ε μ ή ς (ό γραφεύς 
δήλον δτι παρέλιπεν εις το: ο να προσγράψη τήν άναγχαίαν κεραίαν, δπως 
το: ο σχημάτισα : α). 

Α. Rubio y Lluch, C o l l e c t i o n d e d o c u m e n t s r e l a t i f s 
à Γ h i s t o i r e d e l a v i l l e d ' A t h è n e s p e n d a n t l a d o m i 
n a t i o n C a t a l a n e . „Βυζαντίς" τόμ. В' (L911—1912) σελ. 297—328. 
— Ό Α. R. y L., ό διαπρεπέστατος ερευνητής της èv 'Ελλάδι Καταλανοχρατίας, 
προτίθεται να έχδώση δια της „Βνζαντίδος" σειράν 50 περίπου έγγραφων 
άφορώντων εις τήν ίστορίαν τοϋ ¿ίουχάτου ' Λθηνών, χαθ' ους χρόνους τοΰτο 
χατείχετο υπό των Καταλάν\ον. Ή σειρά αντη περιλαμβάνει χαϊ έχδιδομένα 
ήδη έγγραφα, πλην χατόπιν νέων άντιβολών 7ΐρος τα πρωτότυπα. Το εν
ταύθα άναγγελλόμενον τμήμα της περί ης ό λόγος συλλογής τοϋ Α. R. y. L. 
περιλαμβάνει 13 έγγραφα. Ή συνέχεια εις προσεχή τεύχη της „Βνζαντίδος". 
'Λπλή μόνον φυλλομετρησις τφν έγγραφων αυτών άρχεί να πείση τους έπαΐ-
οντας πόσον πολύτιμους πηγάς προσφέρει ενταϋθα δ άχαταπόνητος "Ισπα
νός ιστοριοδίφης. 

Π εριχλέους Γ. Ζερλέντου, Περί τώνπατριαρχιχών γραμμά
των της èv Παρισίοις ^Εθνιχής τών Γάλλων Βιβλιοθήχης. 
„Βυζαντίς". Ίόμ. Β' (1911—1912) σελ. 438—448. — "Ενταύθα άνασχευά-
ζονται èv πολλοίς τά υπό 2 π. Π. Λάμπρου (Νέος 'Ελληνομνήμων, 
τόμ. Γ , 1906, σελ. 377—401) xal συμπληροννται xal ώς προς παρανα-
γνώσματά τίνα έπανορθοϋνται τά νπο 2ωχράτονς Κουγέα (Νέος Έλλη-
νομνήμων τόμ. Ζ', σελ. 344—347) έχτεθειμένα περί της συλλογής τών πατρι-
αρχιχών γραμμάτων τών έναποχειμένων èv τη Έθνιχη Βιβλιοθήχη τών Πα
ρισίων υπ' αριθ. 707 τοϋ Supplément Grec. fO П. Г. Ζ. έπιβεβαιοί έπϊ τη 
βάσει ασφαλών μαρτυρίων, δτι ή συλλογή τών εγγράφων τούτων έγένετο επί 
της πρώτης πατριαρχείας Γρηγορίου Ε (1797—1798). Έν τέλει αναγράφει 
δσας ό Π. Γ. Ζ. γινώσχει επικυρώσεις τοϋ πατριάρχου Γρηγορίου èv αΐς 
μνημονεύονται πατριαρχικά γράμματα έναποχείμενα εν тгј περί ής ό λόγος 
συλλογή' τών ΊΙαρισίων. 

Ν ix ο ν Ά. Βέη, Sur l e s t a b l e s g é n é a l o g i q u e s d e s 
d e s p o t e s e t d y n a s t e s m é d i é v a u x d ' E p i r e e t de T h e s 
s a l i e. „Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte". Τόμ. III. (1912), 
σελ. 209—215. — Κυρίως έπϊ τη βάσει τών χειρογράφων xal δή τών εγγρά
φων τών μονών τών Μετεώρων επιφέρω συμπληρώσεις χαί διορθώσεις εις 
τους γενεαλογικούς πίνακας τον μεσαιωνικών δεσποτών χαϊ δυναστών της 
Θεσσαλίας χαί Ηπείρου κυρίως χαθ' α οι πίναχες ούτοι φέρονται παρά 
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Hopf, Chroniques Gréco-romanes inédites ou peu connues (Berlin 1873) 
σελ. 529. A ιεξοδικώτερον πραγματεύομαι κατά τάς πηγάς περί τον Σ ν ρ-
γιάννη Πάλα LO λόγο ν τον πικέρνη (περί τά 1330), οϋ ορίζω άκρι-
βέστερον τήν συγγένευαν προς τον αυτοκράτορα '' Αδρόνικον Παλαιολόγον B'. 
Άπο τούτον τον π ικέρν η Συργιάννη τον Παλαιολόγου κατ
άγονται, κατ' έμέ, οι Έ π ι κ ε ρ ν α Ι ο ι, οι τελευταίοι χριστιανοί δυνάσται της 
κατά Αομοκον και Φάρσαλα Θεσσαλικής χώρας, οι μνημονευόμενοι παρά 
Ααονίκω Χαλκοκονδύλη. 'ETC' εσχάτων άλλως εΐχον τα κατά τήν καταγω-
γήν των 'E π ικερνα ίων τούτων δ J o r g a (Geschichte des Osmanischen 
Reiches. Τόμ. A'. Gotha 1908, σελ. 283) καϊ δ J i r e с ек (Byzantinische 
Zeitschrift. Τόμ. XVIII, σελ. 585. — Geschichte der Serben. Τόμ. A''. 
Gotha 1911, σελ. 420. — Archiv für slavische Philologie. Τόμ. XXXIII 
σελ. 590) ¿ξηγήσει. 

Φαίδωνος Κ ο ν κουλέ , 'Ιστορικά σημειώματα περί 
των σχολών τον Μεγάλου 'Ρεύματος. „Λελτίον της 'Ιστορικής 
και Εθνολογικής Έταρείας της Ελλάδος". Τόμ. Z'. Τεΰχος ΚΕ' (1909— 
1910), σελ. 129—140. — Πρόκειται περί της γνωστής κώμης τον Βοσπό-
ρον, δπερ πάλαι 'Eσ τ ία ΐ} Άνάπλους, Μ ι χ α ήλιο ν, 'Ασώματοι, 
¿καλεϊτο. Κατά τον IH'—ΙΘ' αιώνα ήκμαζον εν τη κώμη ταύτη αξιόλογος 
ελληνική σχολή, περί ής δ Φ. Κ. επί τη βάσει κωδίκων καϊ έγγραφων παρ
έχει ειδήσεις σννεκδίδων προς τοις άλλοις καϊ γράμμα του ήγεμόνος της 
Μολδαβίας 'Αλεξάνδρου Νικολάου Σούτσου (τον έ'τονς 1801), 
και σιγίλλιον τον οικουμενικού πατριάρχου Καλλινίκου (τον έ'τονς 
1803) καϊ Κ ν ρ ίλλον, όπερ σνννπογράφονσιν δ Καισαρείας Ίωαν-
ν ¿κ ιο ς , δ 'E φ έ σον Διονύσιος, δ Ή ρακλε ία ς "Α ν & ιμος, δ 
Κνζίκον Κωνστάντιος, ó Νικομήδεια ς'Αθανάσιο ς, δ Νι
καίας Μακάριος, δ Ν αξία ς 'Αρσένιος. (Πρβλ. καϊ το περιοδι-
κον τον Ελληνικού Φιλολογικον Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, τόμ. ΙΑ ', 
σελ. 79). 

Μ. Χ α β ι α ρ ă, Συμβολή εις τήν Ιστορ ίαν της σχολής 
των Κ ν δ ων ιών. ,,Ξεν οφάνη ς". "Ετος Ζ' (1910) σελ. 13 κ. ε. — 
Γνωστόν μοι έκ του σημειώματος τοϋ Ί[εζεκιήλ] Β[ελανιδιώτου] έν „Βυ-
ζαντίδι'ζ τόμ. Β' (1911—1912) σελ. 588. 

Β. Α. Μ ν στα κίδ ο ν, 'Οκτώ ^κεφάλαια αναφερόμενα εις 
τήν Ιστορίαν τών σχολείων κατά τον IH' και ΙΘ' αιώνα. Έν 
τη „Τεσσαρακονταετηρίδι τής καά-ηγεσίας Κ. Σ. Κόντον" σελ 390—406.— 
'Ενδιαφέρον δια τα σχολικά καϊ εκκλησιαστικά /τραύματα τών τελενταίων αι
ώνων. Έν σελ. 405 κ. έ. ειδήσεις περί τον Θ εοδ ώ ρον Ζνγ ο μα λα 
έκ τών αρχείων Ννρεμβέργης. 

'Ιωάννου Β ο γ ιατζίδ ου , Νεοελληνικά Ά ν έκ δ ο τα τών 
¿των 1812—1831. ,,Αελτίον τής Ιστορικής και 'Εθνολογικής Εταιρείας 
τής Ελλάδος". Τόμ. Z'. Τενχος ΚΕ', 1909—1910, σελ. 3—64. — Ό φιλό
τιμος "Ανδριος Ιστοριοδίφης άνακοινοί ¿waí^a διάφορα ανέκδοτα έκ τον 
αρχείου τοϋ περίφημου έν τη νεωτέρα ιστορία τής 'Ελλάδος Θεοφίλου 
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Καΐρη. То άρχεϊον τοντο περιεσώ&η μέχρ' ημών σχεδόν άχέραιον. 'Εξ 
αύτοϋ δ καο-ηγητής τον Ά&ήνησι Πανεπιστημίου κ. Μαργαρίτης Ε ύ -
αγγελίδης είχεν αντλήσει κατά μέγα μέρος το νλικον dia τάς υπ' 
αύτοϋ δημοσίευσε ¿σας „Σύμβολα ς εις τήν ¿στορ ¿αν της 'Εκ
παιδεύσεως è ν Μ. Ασία" (εν τφ περιοδιχω 'Ад-ηνών „Ξενοφά-
νει" τόμ. Β' σελ. 79 κ. έ.). 'Επίσης έχ του αύτοϋ άρχε¿ov ¿δημοσιευθέν 
δ αυτός καθηγητής γράμματα τίνα σχετικά προς τον Καΐρην έν τφ περιο
δική Ά&ηνών ,ì Αττική Ίρις" (δυστυχώς δεν δύναμαι να παράσχω ακριβή 
παραπομπήν, ατε γράφων ταίΤτα ¿ν Βερολίνφ, ένα-α το είρημένον περιοδι-
κον δεν εναπόκειται έν ταΐς δημοσίαις βιβλιο&ήχαις). Το τελενταΐον 
τοντο δημοσίευμα διέλα&ε τον Ι- Β. 'Αλλ' ο πλούτος του αρχείου 
ΘεοφΊΐαυ Καΐρη είναι μέγας και τα υπό τον Μαργαρίτον Εύαγγελίδου δη
μοσιεύματα δεν έξήντλησαν αυτό. /ίι δ άσπαστή είναι ή πρό&εσις τοϋ 
Ι. Β,, όπως ex τών φιλολογικών καταλοίπων τον Θεοφίλου Καΐρη παρά-
σχη εις τήν δημοσιότητα δ,τι τυχόν ένδιαφέρη. Έν τη περί ής ó λόγος 
ανακοινώσει — ής αναγγέλλεται xal συνέχεια — τα μάλλον ενδιαφέροντα 
τους άναγνώστας των „Βυζαντινών Χρονικών" είναι πέντε έπιστολαί τοϋ 
'Λ δ α μαντίου Κοραή προς Θεόφιλον Καΐρην xal γράμματα σχετικά 
προς τήν σχολήν τών Κυδωνιών, ών ó Ι. Β. έν τοίς προλεγομενοις αύτοϋ 
παρέχει υπομνήματα (σελ. 4—7). 

Ίωάνν. Β. 'I ω ανν ίδου , Ή Άμφίπολις. „'Εστία" (Έφη-
μερίς 'Лд-ηνών). Άρι&. 6938, Πέμπτη 30 Μαΐου 1913. — 'Επέχει ή περί 
οϋ λόγος αρχαία 7ΐόλις τήν &έσιν τοϋ σημερινού Γινήκιοι, όπερ άλλως 
xaì Ν ε οχώ ρ iov καλείται. — Ό 'I. Β. 'I. διεξέρχεται δι' ολίγων τήν 
ίοτορίαν της πόλεως ταύτης xaì δή κατά τους αρχαίους χρόνους, άχρο&ιγώς 
δε κατά τους Βνζαντιακούς. Ή Άμφίπολις μνημονεύεται ρ'ητώς ώς 
πόλις της επαρχίας Μακεδονίας υπό Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογέννητου 
¿ν Tfj περί δεμάτων πραγματεία κεφ. 2. 

Νίκο λ. Σ. Γερακάρη, 'Ιταλία xaì 2 άσσων. „Άο-ήναι" 
(έφημερίς τής ομωνύμου πόλεως) της 13 Φεβρουαρίου 1913. — Πρόκειται 
περί τής νησίδος τής απέναντι τής Λύλώνος κειμένης. 'Επί τη βάσει έγ
γραφων άνευρε&έντων έν τφ άρχείω τής 'Ιονίου Γερουσίας έν Κέρκυρα απο
δεικνύει δ Ν. Σ. Г., δτι ή περί ής δ λόγος νησίς ¿д-εωρεΐτο πάντοτε άνα-
πόσπαστον τμήμα τής 'Ιονίου Πολιτείας. 

Κ. Ά μάντου, Τοπωνυμικά σύμμικτα. „Ά&ηνά" τόμ. 
KB' (1910) σελ. 187—204. — 1) Περί τοϋ Αγυιά, Άγια ώς τοπωνυ-, 
μιχοϋ εξ αφορμής τοϋ ζητήματος πώς δέον να γραφ^ το όνομα τής γνωστής 
έν Θεσσαλία παρά τήν "Οσσαν κώμης, ήτοι 'Αγυιάή Άγια; /Ιικαίως 
ό Κ. Λ. προκρίνει τήν δευτέραν γραφήν. Πρόσ&ες εις τους έν σελ. 188 
μνημονευομένους τύπους, οιτινες φέρουσι το όνομα "Αγιος ή Άγιοι xaì 
το Πεντ&γιοί=Πέντε"Λγιοι, δπερ είναι το άρχαιότερον ό'νομα τοϋ 
Γ αλαξε ι δ ίου (Ιδε Κ. Ν. Σ ад-α, Χρονιχον Γαλαξειδίου. 'Εν 'Ад-ήναις 
1865, σελ. 178). Τοϋτο το Πενταγιοί εξεγείρει αμφιβολίας αν έν τω 
Κυπριαχφ τοπωνυμιχφ Π εν τάγυ ι α (περί οϋ ποιείται λόγον ó Σιμός 
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Μενάροος έν „Ά&ψα" τόμ. IH', σελ. 334 χαί ô Κ. Α. ¿ν. σελ. 187) 
πρόκειται περί αγυιάς ή άγιας. Το πέντε άλλως те έν πολλοίς 
νεοελληνιχοϊς συν&έτοις σημαίνει έπίτασιν π. χ πεντάχαλος, л ε ν τά
χα χ ο ς χλ. — Περί της Παναγίας της Καρό ιωτίσΰης (σ. 188) 
παράπεμψον χαί εις τα ύπο 2п. Π. Λάμπρου èv „Νέω *Ελληνομνήμονι" 
τόμ. ζ' (1909) σελ. 21δ—223 γεγραμμένα. — Εις τα επίσης ¿ν σελ. 188 
λεγόμενα υπό Κ. Α., έτι ή Μαχρννίτσα της Θεσσαλίας έκλή&η ούτω 
ex τίνος „μονής της έπικεκλημένης της Μαχρινιτίσσηςα (Acta et Diplo
mata IV 330), άντιπαρατηρώ, ou τουναντίον під-ανώτερον η μονή έλαβε 
το όνομα έχ της χώμης. Περαιτέρω παρατηρώ, ότι τοπωννμία Μιλια-
νος (="Αγιος Αιμιλιανός, περί ής πραγματεύεται ó Κ. Α. ¿ν σελ. 
189) υπάρχει και èv 'Αρχαδία χαί δή χατά την Με&ρνδιάδα ' χωρίον 
δε Θεολόγος χατά παράλειψιν τον "Αγιος (¿бе Κ. Α. έν σελ. 189) 
χαί έν Λαχεδαίμονι χαί δή έν τω δήμω Θεραπνών. Περί του Λεω
νιδίου (ορά-ότερον ΛενΊδι χατά τήν δημώδη εχφρασιν) της Κυνουρίας, 
τοπωνυμιχον προερχομένου έχ τον 'Αγίου Λ ε ων ίδ ου , ¿бе τα ση με ιω-
д-έντα ήδη νπο 2 π ν ρ. Π. Λάμπρου έν Byzantinische Zeitschrift, 
τόμ. Β ' (1893), σελ. 73 χαί έν Μιχταίς Έελίσι (έν Ά&ήναις 1905) 
σελ. 417 κ. έ..— Το Γ ιάσων α ς έν Χι ω , περί οϋ πραγματεύεται ó Κ. Α. 
(σελ. 189) ώς πι&ανώτατα έχ τον άγιου Ιάσωνος προελ&όντος, δεν 
εΐναι àn'id-avov va προήλ&εν απλώς ¿ξ Ίάσωνός τίνος, οϋ χτήμα υπήρχε 
ή χατά την τοπωνυμίαν ταντην χώρα. — 2) Τοπωνυ μία ι εις — 
άδες — αδα — αδος. 'Εάν ελαμβάνοντο ύπ} όψιν τα νπο Κ. Μ. 
Κωνσταντοπούλον ήδη έν „Βνζαντίδι" τόμ. Α' (1909) σελ. 474—6 
γεγραμμένα περί της Ζακνν&ιαχής τοπωνυμίας Γ ε ρ α χα ρ ίο , ούτω το 
χεφάλαιον τοντο τής προχειμένης πραγματείας τον Κ. Α. &à ήδύνατο 
να είναι πλονσιώτερον εις παραδείγματα χαί εις ορ&ότερα ένιαχοϋ συμ
περάσματα διατετυπωμένον. Οντω ουχί Μαχαιραδο έν Ζακύνα-φ 
καΐ Με λ λ iv αδ ο αύτό&ι (xa-d·' â γράφει ó Κ. Α. έν σελ. 192), .άλλα 
Μαχαιράδω, Με λ λινά δ ω , ήτοι γενική πλη&υντιχή Μαχαιράδω (ν), 
Μελλινά δ ω (ν) хад·' α ορ&ώς ο Κ. Μ. Κώνστα ντόπουλος έν&' 
ανωτέρω σ. 476. Έν πράξει τον έτους 1347 αναφέρονται ονόματα Κερ-
χυραϊχών χωμφν χατά γενιχήν πλη&νντιχήν : 2 γ ου ρ άδ ων, Κ υ πρια-
νάδ ων, Ξ « χ ε ι ρ ά δ ων (πρβλ. Κ. Μ. Κωνσταντοπούλον ёѵд·' ανω
τέρω σελ. 476). — 3)Κοχοροβηλεά, το όνομα τοντο περιοχής τίνος 
τον Κάμπου Χίου — хад·' α δ Κ. Α. νομίζει — „ουδέν а'ЯАо δη^ ή χορομηλέαν, 
δ ôèv διετηρή&η ώς προσηγοριχον". — 4) *Ανάβησσος (τοπωνυμία 
Άττιχής) έτυμοΪΛγεΙται νπο τον Κ. Α. έχ τον ανω -\-βήσα ή βήσσα. 
Εις έμέ φαίνεται πι&ανωτέρα ή ετυμολογία τής λέξεως έχ τον α (στερητι-
χον)-\-άβυσσος χατά τί^α πλεονασμόν, „ώς δειχνύονσι — кад·1 α αυτός 
ô Κ. Α. έν σελ. 194 γράφει — πολλά ανάλογα παραδείγματα έχ τής νέας 
ελληνικής: à ν ά μελό ς, ήτοι αμελής, άνάτελος, ατελής, χλ.Η. — 
5) Κ ε ρ αμαριά , „ώνομάσ&η — λέγει ó Κ. Α. σελ. 196—197 — εκ
κλησία κατεχόμενη ή ιδρυμένη υπό τίνος Κέραμάρι, δ ταντον τψ κέρα-
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μεύς", έν φ ó Κ. Dieterich έν Byzantinische Zeitschrift, τόμ. Ι J' σελ. 
293 κ. έ. παρήγαγεν έκ τον Κυρά Μαρία. Τά παραδείγματα, ατινα ó 
Κ. Α. έν σελ. 197 σημειοί, ονομάτων εις— α ρ ά εϊτε α ρ Ία ώς θηλυκών 
των εις — άρις, ώς π. χ. πρωτοσπαθαραία (Acta et Diplomata 
VI. 9) έν. τοϋ πρωτοσπαθάρις (ουχί Πρωτοσπαθ άριος ώς Κ. Α. 
σημειοί), δύνανται κατά πολύ να ανξηθώσι δια της έvδεL·χoϋς μελέτης των 
μεσαιωνικών έγγραφων μνημείων. '£WatJt9-a αρκούμαι να σημειώσω το δ ρονγ-
γαρέα θηλυκον τον δ ρονγγάρ ι ς [= δρουγγάριος], δπερ θηλυκόν 
εϋρηται έν κεχρονιομένη επιγραφή 'Αττικής, τον ëwvç 856, έκδεδομένη νπο 
'I ω άν ν ο ν 2 α κκ ε λ ¿ω ν ο ς έν tfj „'Αρχαιολογική Έφημερίδι" περίο
δος τρίτη, 1886, σελ. 235. κ. ε. (έν τφ κειμένφ της επιγραφής κείται: 
δροννγαρέα). — Το δϊΛιμπιδάριος, δπερ б Κ. Α. σημενοί 
έν σελ. 197 ώς όνομα των τελενταίων βυζαντιακών χρόνων, προσθέτων, 
δτι τήν μαρτνρίαν τούτον δνστνχώς δέν έσημείωσεν, άναμιμνήσκει εις ημάς 
τον απιστον ναύαρχον τον δεστιότον τής Ήπείρον και Θεσσαλίας Νικηφόρου 
(νίοϋ τον κόμητος Κεφαλληνίας Ιωάννου) Λιμπιδάριον, δν αναφέρει ó 
* Ιωάννης Καντακονζηνος (¿κδοσις Βόννης, τόμ. Γ', σελ. 315,2з). —-6) Θ ν μιανά, 
χωρίον τής Χίου, σι̂ μα^νίί. κατά τον Κ. Α. τόπον κατάφντον έκ θύμων αντι
θέτως προς τήν ερμηνείαν, ην αυτός δ Κ. Α. είχε δώσει πρότερον, καθ' 
ήν Θνμιανά — Εύφημιανό, ήτοι κτήματα τής 'Αγίας Ευφημίας, κατά 
τα Σοφιανά, Θεοδωριανά κλπ. Ό Κ. Α. παραθέτει επιμελώς Ικανά παρα
δείγματα τοπωνυμιών εις -ν ó ς -νή -νό -ν ά. Εις ταντα προςθετέον καΐ 
το "Ροεϊνό, χωρίον τον δήμον Φαλάνθου τής УΑρκαδίας, δπερ βεβαίως το 
όρε ivo = ροε iv ό. Περαιτέρω προχωρών ó Κ. Α. σημειοί : „Έν εγγράφω 
τινί άνέγνων και Kov μαριανός ώς τοπωννμίαν, άλλα δεν έσημείωσα 
δυστυχώς τήν πηγήν". Πλην παρατηρώ, δτι τοπωνυμικον Ко υ μαρ ι avo ς 
προήλθεν πιθανώτατα έκ τον ονόματος τοϋ κτήτορος, τον Kovμαριανοϋ 
και μετά ταντα ó Kov μα ρ ιανό ς. (Πρβλ. τον Μπεζεν ίκον καί μετά 
ταντα ó Μπεζενικος έν Αρκαδία, τον Τραχανιώτη καί είτα δ 
Τραχανιώτης έν Θεσσαλία καί δή κατά τον δήμον Τνμφαίων). Κον-
μαρ ιανό ς είναι έπώννμον μάλιστα έν "Ανδρφ καί δια μετοικεσίας έν 
Φιλιππονπόλει. — 7) Παρ παρ ιά, όνομα χωρίον καί θέσεως τίνος έν 
Χίφ, δπερ παράγει ó Κ. Α. έκ τον πάρπ άρον, δπερ έν τφ χωρίφ ΚαρυαΙς 
τής Χίου σημαίνει τήν στάκτην τής καμίνου άσβεστου. Περί τής σημασίας καί 
ετυμολογίας τής λέξεως ταύτης άνακοινοί τίνα ó Κ. Λ. χωρίς να κατάληξη 
και εις σταθερά έν πασι συμπεράσματα. Προβαίνων δε περαιτέρω ó Κ. Α. 
γράφει : „Kal αλλην τινά άπορίαν μου θα φανερώσω ενταύθα. Έν Щ 
¿ιηγήσει :Απολλώνιου τον Τυρίον 460 (Wagner Carmina σ. 263) άναγι-
νώσκονται: εις γήν ποτέ μηδίν έβγη, τ à γένεια του ν à σάση\ 
αλλ' ούδε τα μαλλιά του μηδέν τα παρπαρεύση. Τι δηλοί 
το παρπαρεύση ; πασπαλεύση ΐσως ; τότε θά ήδννατο καί τά ανωτέρω π άρ
πα ρο καί πάσπαρος νά έρμηνενθώσιν έκ τον πασπάλη, έξ οϋ ¿χομεν 
ήμεϊς έν Χίφ και τοπωνυμίαν Πασπαλ ας". Πλην ή τοιαύτη ερμηνεία 
είναι άσνστατος. 'Απορώ πώς ó Κ. Α. δεν .ένόησεν αμέσως, δτι το έν 
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τοις προτε&ειμένοις στίχοις χείμενον παρπαρεύση=μπαρπαρεύση 
(έχ τον μπαρμέρης) χονρεύση. Πλην έξεταστέον αν ό τύπος ούτος 
πράγματι νπο τον χειρογράφου παραδέδοται ή πρόχειται χάί ¿νταί>ι9·α περί 
σφάλματος της πλημμελούς έχδόσεως Wagner; „Έχ τον Παρπαρία — 
λέγει Κ. Α. — ¿σχηματιστή xal οίχογενειαχον όνομα δ Παρπαρίας...u, 
όπερ „έχει προς τήν Παρ παρ ιάν, ώς το Καλαμπάκας προς τήν 
Καλά μπάχαν χαί ει τι αλλο(ί. Έν πρώτοις δνσχόλως δέχομαι, δτι το 
έπώννμον Παρπαρίας, δπερ xal èv τη 'Ηπειρωτική 'Ελλάδι άπαντα, 
προέρχεται ex τον Παρπαριά, τότε έ'δει να είναι Παριταριας. Περί 
δε των νεοελληνιχών επωνύμων των προερχομένων έξ ονομάτων πόλεων 
χαί χωμών, άνευ χαταλήξεώς τίνος έ&νιχής, ώς π. χ, Γχού ρ ας έχ τον 
Γ κ ού ρ α , Α ο ι δ ω ρί χ η ς ex του Αοιδ ω ρ ίχη, Ιδε τα νπ έμοΰ ση-
μειω&έντα èv τφ Λελτίω της Ίστοριχής χαί Έ&νο%ογιχής 'Εταιρείας της 
cΕλλάδος, τόμ. ς', σελ. 248, εις â έ'δει, να γίνη παραπομπή. — 8) Χαβά
ρων ας, S-έσις τις παρά τήν Καλαμωτήν της Χίου, όρ&ώς κατατάσσεται 
μεταξύ των βνζαντιαχών τοπωννμιχών χαταλοίπων της νήσον ταύτης, των 
προεχόντων έξ επωνύμων της μεσοχρονίον περιόδον. Πρόσ&ες, δτι èv 
Ηλιδι έ'χομεν χωρίον Χ ά β α ρ η. Εις τα νπο τον Κ. Α. περί τον 

επωνύμου Χαβάρων λεγόμενα πρός&ες, δτι χαϊ έν τη αλληλογραφία 
τον λογίον αύτοχράτορος Νιχαίας Θεοδώρον Β ' /Ιούχα Λασχάρεως άπαντα 
Χαβάρων τις των επισήμων. (Ίδε Theodoři Ducae Lascaris episto
l e . . . edidit N. F e s t a . 'Ex Φλωρεντινά 1898, σ. 250). Ένταν&α, 
σελ. 200, γράφει ό Κ. Λ. τάδε: „Οι Κροκόδειλοι της Λαχε-
δαίμονος ήρέσχοντο να χαλώνται „' Αχροχόνδνλοι" ώς φαίνεται έξ έγγραφου 
τοπωμένον έν τόμ. VI, 619 τον περιοδιχον Bessarione"' κατά ταντα ό Κ. Α. 
ελέγχεται άγνοών, δτι το έ'γγραφον τοντο (άφιερωτήριον τον 1375) διωρ&ω-
μένον xal ήρμηνενμένον χάί δή σχετιχως προς τους Άχροχονδύ-
λονς έξέδωχα έγώ έν „Νέα Σιών" έ'τος /i', τόμ. Ε' (1907) σελ. 241 χ. ε 
(δ-9·εν χαί εις ΐδιον τεύχος). 'Επίσης εις τα έν τη αύτη σελ. 200 χείμενα 
περί των Έ π ix ε ρ ν cc ίων έδει να λάβη ύπ1 όψιν δ Κ. Α. χαί άλλα 
χαί δή τα τον Α. Μονσταξύδον έν „Έλληνομνήμονι" τόμ. Α' 
(1843—1853) σελ. 471—2 χαί τα τοϋ 2π. Π. Λάμπρου έν Έπετη-
ρίδι τον Παρνασσού τόμ. A' σελ. 158 παραπέμπων εις αυτά xal έπαν~ 
όρ&ων , τα παρά 2. Α άμπρφ έν μέρει εσφαλμένα. — 9) 'Ρίνα, 
τοπωνυμία έν Καλύμνφ, Αέρφ, Χίφ, ερμηνεύεται υπό τον Κ. Α. ώς χα-
τάλοιπον των αρχαίων Έλληνιχών χρόνων, δηλοϋν, ώς φαίνεται, τόπον 
χατάρρντον. Πράγματι бе ¿ν άρχαίαις έπιγραφαΐς Χίον χείται κατ' επαν
άληψιν ώς τοπωνυμιχον ό πλη&υντιχος Ρίνα ι (Γ. Ζολώτας έν 
„Ά&ηνας" τόμ. K', σελ. 164, 167, 168, 173). Kal ή μεν Χ ιαχή τοπω
νυμία Ρίνα βεβαίως δέον να έρμηνευ&η хад·1 α υποδεικνύει ό Κ. Α., 
άλλα το όμώνυμον τοπιχον της Καλύμνου χαί της Αέρου δεν άποχλείεται 
να σχετίζηται προς το νεοελληνικον βαπτιστιχον όνομα 'Ρίνα ( = Ειρήνη, 
πολλαχον της 'Ελλάδος) xa&' a ó Ross παρεδέχετο (άλλα το υπό τον 
τελευταίου διατνπονμενον δτι το 'Ρίνα είναι έχ τον Ειρήνη κατ« δωρι-
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xòv τύπον Είρήνα είναι βεβαίως άσύϋτατον). — 10) Βόλος (¿ν αντι
θέσει τυρός το Β ¿όλος, δπερ εϊναι μεμαρτνρημένως τοπωννμιχον εν τη~ 
αρχαία 'Ελληνική) „σημαίνει το βάλλειν ¿ν γένει καί είτα το βάλλε iv το 
δίκτνον εις τήν θάλλασσαν και το δίκτνον αυτό και τους σνλλαμβανομένονς 
έν αύτφ ίχθνς ... xal τέλος τον τόπον εν φ το δίχτνον βάλλεται. .." Μεθ' 

ѣб επάγεται ó Κ. Λ.: „Τήν σημασίαν τον βόλος ώς τόπον αλιείας πάντως 
έ'χομεν χαί έν πολλαΐς τοπωννμίαις χαϊ δή xal έν τω Θεσσαλικό) Βόλω". 
Ή τοιαύτη ερμηνεία της Θεσσαλικής τοπωννμίας είναι βεβαίως ενφνής, 
αλλά διστάζει τις εις τήν παραδοχήν αυτής, λαμβάνων υπ' όψιν, ότι ό αρ
χαιότερος τύπος τον ονόματος είναι Τ όλο ς {παρά 'Ιωάννη Καν τα κον -
ζην φ τόμ. Α' σελ. 473,2ΐ {Βόννης) χαί έν χρνσοβούλλφ τον Συμεών 
Ο ii ρε ση, τον έτονς 1359, έκδοθέντι νπ έμον έν τη „Βνζαντίδι" τόμ. B', 
σελ. 79, στίχ. 94), δστις είναι δ επικρατέστερος xal έν τοις νπ έμον έξη-
ρεννημένοις γράμμασι χαϊ βρεβείοις των Θεσσαλιχών μονών χαί μέχρι σήμε
ρον είναι ô γνήσιος δημώδης τύπος, τον τύπον Β όλον δντος λογίον. "Έπειτα 
δ αρχαίος Θεσσαλικός Βόλος έ'χειτο μακράν της θαλάσσης. — "Ολος άστοχα 
είναι τα έν νποσημ. της σελ. 201 χείμενα : „Παρά Κριτοβούλφ βό
λος δηλοί τήν σφαιραν τον τονφεχίον .. . ήτοι είναι το μεγενθντιχον τον 
βόλι...11 'Απλούστατα βόλος παρά τφ σνγγραφεί τούτω είναι το βαλ-
λόμενον, ούδε ανέμενε τις, δτι ό Κριτόβονλος, δ τοσοντον περί τήν γλώσσαν 
καθαρεύων χαί αρχαιοπρεπής, να μεταχειρισθώ μεγενθντιχα κατά τήν νεο-
ελληνιχήν έσχηματισμένα. — 11) Τοπωννμίαι εις -ωτός -ωτη -ωτό. 
ΈΙς τα μνημονενόμενα παραδείγματα πρόςθες χαί το Σκαλωτή έν Θράκη. 
Сібе /ίελτίον της ιστορικής και 3Εθνολογικής ' Εταιρείας τόμ. Β ' σελ. 88 
χαί 'Εχχλησιαστιχήν 'Αλήθειαν τόμ. KB', σελ. 324 κ. ε.). — 12) Τοπω
ννμίαι εις -άτα -έζα. Εις τα έντανθα λεγόμενα περί Κανά β ο ν -
τση ίδε χαϊ Σ π. Π. Λάμπρον , Νέον 'Ελληνομνήμονα τόμ. ζ' (1910) 
σελ. 207 χ. é. χαί τόμ. Ζ' (1910) σελ. 485, ёѵѲа κατ' άνακοίνωσιν τον 
χ. W. M i l l e r αποδεικνύεται, δτι δ 3Ι ω άννης Καν α βού τση ς ήτο 
Φωχαεύς. °0 бе ελληνικός χώδιξ Ψ—IV — 21 της βιβλιοθήκης τον 
Έσκονριάλον γέγραπται κατά τον ΙΛ' αιώνα νπο Πέτρου Καναβού -
τση. {'Ιδε προχείρως Μ. V o g e l - V . G a r d t h a u s e n , Die griechischen 
Schreiber des Mittelalters und der Renaissance. 'Εν Λειψία 1909, σελ. 
383). Άλλα xal ώς βαπτιστιχον όνομα εϊναι ένιαχον ενχρηστον το Κανα-
βοντσης καί al διάφοροι αύτοϋ παραλλαγαι {ίδε προχείρως 'A. Μπού-
τονρα, Τα Νεοελληνικά κύρια ονόματα. *Εν 'Αθήναις 1912, έν τω οί-
χείω μέρει). 'Η δ1 έν Ήπείρφ γνωστή τοπωννμία Πρέβεζα κακώς χα
ρακτηρίζεται νπο τον Κ. Α. ώς έχουσα τήν άλβανικήν κατάληξιν — έ ζ α, 
διότι ή πόλις αΰτη — καθ' α ορθώς δ Π. Άραβαντινος {Χρονογραφία 
της Ηπείρου, τόμ. B', σελ. 133) παρατηρεί — προέρχεται έκ τον ίταλικοϋ 
p r e v e s i o n e ( = προμήθεια). Τα έχοντα τήν άλβανικήν κατάληξιν— έζα 
τοπωνυμικά είναι παροξύτονα, ώς π. χ. τα νπο τον Κ. Α. σημειούμενα 
Πετρέζα, Μυρτέζα, Μνγδαλέζα, ' Λγριλέζα, Καλογρέζα {έν 
Αττική) όταν προέρχωνται έκ προσηγορικών, προπαροξύτονα δε δταν προ-
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έρχωνται έκ κυρίων ονομάτων ώς τα εν 2πέσαις Βάοεζα (έκ tov Βάσος, 
Βάσης), Βρέστεζα (ex τον Β ρ ¿α της), 2τα μάτεζα (ex τον Στα
μάτης). Μεταξύ των τοπωνυμιών των ¿ξ ελληνικών δεμάτων xal της 
ολανιχής χαταλήξεως -όβα προσθετέα xal το ''Αναοτάσοβα (¿ν Άροανία xal 
"'Αλαγονία). Γ ιάλοβα δε τοπωνυμιχον χαί έν Μεσσηνία. Kal "Ορο β α 
ή Όρο β ας (βεβαίως ¿χ τον "Ο ρ ο ς) τοπωννμία ¿ν Μάνη χατά τον δήμον 
* Αβιας. 

Στεφάνου Ν. Α ραγού μη , Χρονικών Μ ορέ ως το π ων ν-
μικά. „Άθηνα". Τόμ. ΚΓ (1911) σελ. 396—431. — ' Αξιολογωτάτη 
συμβολή εις τήν μελέτην των Χρονικών τοϋ Μορέως χαί συγχρόνως εις τήν 
τοπογραφίαν της μεσοχρονίου Πελοποννήσου. Νέον δείγμα ουχί μόνον της 
έξόχον λογιότητος τον σνγγραφέως, άλλα χαί τον μεγάλου πλήθους των ζη
τημάτων, ατινα το χρονικον τον Μορέως παρέχει εισέτι προς έρενναν. Ό 2. 
Α. χρησιμοποιεί πάσας τάς παραλλαγάς τον Χρονικού (της γαλλιχής τήν νέαν 
ёхбооіѵ νπο J e a i i L o n g D O n . Paris 1911), μεγάλως бе προς διαπραγμάτενσιν 
ίχανών τοπογραφικών ζητημάτων έπεκούρησεν αντφ σπάνιόν τι βιβλίον '. 
B r e v e D e s c r i z z i o n e C o r o g r a f i c a de l P e l o p o n e s o o Morea , 
e s t r a t t a da l V o l u m e di D. P i e r ' A n t o n i o P a c i f i c o . . . A g g i u n 
t o v i la N o t i z z i a d e l l e q u a t r o P r o v i n c i e , d i v i s e in v e n t i 
q u a t t r o T e r r i t o r i i , con l i n o m i T o p o g r a f i c i d e l l e V i l l e -
f a t t a d a l S i g . G i u s t o A l b e r g h e t t i . . . (Έν Βενετία 1704). — То 
πρώτον τμήμα τής προκειμένης μελέτης επιγράφεται: ¿Ίδρυσις χαί τύχαι φραγ
κικής πόλεως έν τω κέντρω τής Πελοποννήσον" χαί πραγματεύεται περί τον 
κατά τήν άρχαίαν Τεγεάτιδα Μεσαιωνικού Νικλίον , περί οϋ δμως ύπόρ-
χονσι καΐ αλλαι πηγαί, ας ó 2. Α. δεν έσχεν νπ όψιν. Περί τής μονής τον 
Ά γ ίο ν Ν ικολάον, περί ής γίνεται λόγος έν σελ. 406, πρβλ. τα υπ 
έμον γεγραμμένα έν „Βνζαντινοϊς Χρονικοΐς" τόμ. ΙΑ' (1904) σελ. 57—58, 
δπον γίνεται λόγος και περί τον ύπ'άριθ. 180 κωδικός τής 'Εθνικής Βιβλιο
θήκης 'Αθηνών, δστις έγράφη τφ ,ζΦ^Ζ' ( = 1089) δαπάναις Θεοφύλακ
του μοναχού κ αϊ Ιερέως τον Νηχλιώτου. Τα περί τής εκ
κλησίας 'Αμυκλών, περί ής γίνεται λόγος έν σελ. 403 έν νποσημ., άποτε-
λονσι το θέμα ίδιας μον άνεκδότον μελέτης' ¿δε και τα ήδη ύπ'έμον σημειού
μενα περί των αγώνων σχετικώς προς τήν έπισκοπήν Άμνχλίον μεταξύ των 
μητροπολιτών Ααχεδαιμονίας καϊ Παλαιών Πατρών έκατέρον τούτων άντιποι-
ουμένου τής επισκοπής Άμυκλίον — èv „Βνζαντ'ιδιΗ τόμ. Α' (1909) σελ. 90 κ. 
e'. — Ίο Β' τμήμα τής προκειμένης μελέτης επιγράφεται : „Παραπόταμον 
Άλφέως ,'Ομπλος — Perinça". 'Ενταύθα έπιτραπήτω μοι να σημειώσω, 
ότι των ερειπίων τής μονής „"Ισοβας" (σελ. 413 xal 417), ατινα έπεαχέφ-
θην αυτός έν έ'τει 1902, έ'χω διεξοδικήν περιγραφήν μετά φωτογρα
φιών προς έκδοσιν. — Έν τφ Γ' τμήματι τής тг^а^аатешс καθορίζονται 
τοπωνυμίαι τής 'Αχαΐας καί "Ηλιδος, 'Ολυμπίας, Αακωνίας, Κυνουρίας, 
μνημονενόμεναι έν τοϊς Χρονικοϊς τον Μορέως. Οι πλείστοι τών καθο
ρισμών επιτυχείς. Το 2τά μιρον [Estamirra] — καθ'α θέλω εκθέσει διεξ
οδικώς άλλοτε — ¿χειτο κατ' έμε έν Μεσσηνία. Αίαν επιτυχή θεωρώ τον 
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ταντισμον τον μεσαιωνικοί' κάστρου της /Ιημάτρας (ην ó Γ. Κων· 
σταντιν ίδης, 'Ιστορία τών 'Αθηνών. "Εκδοσις B', σελ. 317 είχε ταυ
τίσει ει καί μετ'αμφιβολίας προς την ¿/η μ ιτζάναν) προς το έν τω δήμω 
Λωρίον χωρίον Λιμάντρα, οϋ τίνος το μεσαιωνικον -/.αστράκι εχω 
περιγράψει èv ετει 1902, καθ'δν χρόνον διέτριβον έν Φιγαλεικΐ). Έν. σελ. 
429, νποσημ. Ι προκειμένου περί τών Β ε ρβέν ων έ'δει να γίνη παρα
πομπή προς τα νπ έμον γεγραμμένα έν τφ Λελτίω της Ιστορικής και 
Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος τόμ. ς σελ. 213—4, δπον το πρώτον 
έγώ ¿σχέτισα το σημερινον τοπωννμικον Β έρ β εν α προς το παρ' Ήσνχίψ 
κείμενον Β ε ρβέν ι ο ι „γένος τι άρκαδικόν". — Ή προκειμένη εργασία 
τον Σ. ζ/, θέλει απασχολήσει ημάς έν καιρφ διεξοδικώτερον. 

Α. R u b i o y L l u c h , Περί τών καταλωνικών φρουρίων 
τής Ή π ε ιρωτικής 'Ελλάδος. Κατά μετάφρασιν Γ. Ν. Μ αν -
ράκη. 'Εν 'Αθήναις, έκ τον τυπογραφείου τής „'Εστίας" 1912. — Ή 
μετάφρασις αντη τής το πρώτον èv τφ Anuari 1908, σελ. 364—425 (μετά 
σννημμένον χάρτον) τον Institut d'Estudis Catalans δημοσιενθείσης εργα
σίας „ E l s C a s t e l l s C a t a l a n s d e l a G r e c i a c o n t i n e n t a 1" τον 
διαπρεπούς Ίσπανον μεσαιωνοδίφον Α. R u b i o y L l u c h κοσμείται 
νπο τών αυτών εικόνων, ας και το πρωτότνπον παρέχει. Kal ή μεν σνγ-
γραφή καθ'έαντήν λαμβανομένη είναι μία τών άξιολογωτάτων συμβολών εις 
τήν ί0τορίαν και τοπογραφίαν τής Στερεάς καλονμένης 'Ελλάδος κατά τον Iz/' 
αιώνα, πόρισμα ενδελεχούς καί δή έπιτοπίον μελέτης τον σνγγραφέως κατά 
το έαρ και το θέρος τον 1909. Οι τόποι, τα κάστρα και οι ερειπιώνες αυ
τών οι σννδεόμενοι προς τάς καταλωνικάς αναμνήσεις τής Στερεάς 'Ελλά
δος, ώς ή Αεβάδε ια, το 2 ιδ η ρό καστρον (Ηράκλεια), το Ζη
τούν ι {Λαμία), Ή Νέα Πάτρα (Πατρατζίκι, == 'Yπάτη), τά 
Σάλο ν α (Άμφισσα) παρελαύνονσι διά τής σνγγραφής έν ζωηρά απεικο
νίσει τών κατά τους χρόνονς τής èv 'Ελλάδι Καταλανοκρατίας καταστάσεων 
καί περιπετειών αυτών. Ή δε μετάφρασις φαίνεται γενομένη μετ επιμε
λείας νπο τον Γ. Ν. Μ. δστις άλλως τε φημίζεται μεταξύ τών 'Ελλήνων 
λογίων ώς άριστος γνώστης τής 'Ισπανικής γλώσσης και φιλολογίας, πολλά 
¿ξ αυτής μεΐαφράσας ήδη ¿1± rò έλληνικόν καί δή και άλλα έργα τον κα
θηγητού Α. Rubio y Lluch. Έν τέλει σημειω, δτι ó συνημμένος χάρτης 
— δατις και щ περί ής ó λόγος ελληνική μεταφράσει συμπαρομαρτεί — 
θα έπεθύμουν να είναι ένιαχοϋ λεπτομερέστερος. 

A d o l f S t r u c k , M a k e d o n i s c h e F a h r t e n . Wien und 
Leipzig 1907, σελ. 88. IL Die Makedonischen Nieder lande . 
Sarajevo 1908, σελ. 99. Εις S-ov. Βιβλιοκρισία νπο [Ν] Π[ολίτου], 
èv „Λαογραφία". Β' (1910—1911) σελ. 512. 

Μ. Χρυσοχόου, Βλάχοι καί Κοντσόβλαχοι. Έν 'Αθή
ναις 1909, σελ. 72. Εις 8-ον. — (Μετά δύο παρενθέτων χαρτών). Τιμή 
δρ. 3.50 — Ένδιαφέρονσα εθνολογική μελέτη καίπερ μή ούσα κατά πάντα, 
ασφαλής εις τά συμπεράσματα αυτής, άλλ4νίοτε καί εις τά καθ3 έ'καστα. 

F. Volte, Be i t r äge zu Topographie Lakoniens . Athenische 
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Mitteilungen. Τόμ. XXXIV (1909). Σελ. 376—392. — Παράβαλε το ση
μείωμα Nfíxovj Α. Β[έη] έν „Βυζαντίδι" τόμ. Β' (1911—1912) σελ. 572. 

Η. 6. P r i n g s h e i m , D ie B u r g von K a l y d o n a . Athenische 
Mitteilungen. Τόμ. АЛ' (1909) σελ. 179—182. — Τινά περί τον έν 
Τριφυλία χάστρου της Καλυδώνας ή Γυφτόχαστρου,έν ώ xal. 
χριστιανικά xal μεσαιωνικά ερείπια. 

P a u l A d a m , CH έ na π ε ιλον μένη καταστροφή των Βυ
ζαντινών τειχών. „'Ελληνισμός" (περιοδικον τον ομωνύμου έν ' Ад-ή-
ναις σωματείου). "Ετος ΙΓ' (1910), τενχος 148, σελ. 251—258. — „Με-
τάφρασις άρθρον τον Paul Adam (ουδεμία γίνεται μνεία τον περιοδικού ή 
της εφημερίδος èv ή έδημοσιεύθη το πρώτοτύπον), οι' οϋ ó συγγαφεύς επι
καλείται των φιλιστόρων και των πεπολιτισμένων τήν άρωγήν διά τήν σκο-
πουμένην κατεδάφισιν των χερσαίων τον Βυζαντίου τειχών υπό των Νεό
τουρκων". Κατά το σημείωμα του Μ[ι χ α ή λ] Γ[ο ν δ α] έν „Βυζαντίδι" 
τόμ. Β' (1911-1912) σελ. 617. 

Άδ. Αδαμαντίου, Αι παραδόσεις έν τη χρισπανική ει
κονογραφία. Άγνείας Πείρα- „Ααογραφία". Τόμ. Α (1909) σελ. 
461—563, Β' (1910) 521—547. — Θα πραγματευθώμεν περί τον δημο
σιεύματος τούτου μετά τήν άποπεράτωσιν αύτοϋ. 

* Τ à Μνημεία τον Mv στ ρ α. „Χρόνος" (έφημερίς Αθηνών), 
αριά·. 1899, τη 6 3Ιανουαρίου 1909. — „Αιά ζωηρών χρωμάτων βραχεία 
έκθεσις περί τών μνημείων του Μνστρα xal τών έξοχων έν σχέσει προς 
ταντα εργασιών τον Gabr. Millet. Κατά το έν „Βυζαντίδι" τόμ. Β' (1911— 
1912) σελ. 609 σημείωμα τον Μ. Γ[ούδα]. 

'E. Μ. Ά ν των ιάδ ο ν , "Εχφρασις Ά γ ία ς Σοφίας.—- Ίδε 
τά νπο Ν[ίχου] Α. Β[έη] άντιπαρατηρηθέντα έν „Βυζαντίδι" τόμ. Β' 
(1911—1912) σελ. 610 σχετικώς προς τήν περί τον έργον κριτιχήν τον Α. 
•Heisenberg] δημοσιευθεΐσαν έν „Byzantinische Zeitschrift" τόμ. XIX 
(1910) σελ. 648—50. 

* c O έν Ν ix α ία ναός της Κοιμήσεως. „Πιναχοθήχη" (περιο-
δικον Αθηνών). "Ετος Ι' (1910) σελ. 194—196. — Έκλαϊχεντιχον άρθ
ρον περί τον ναοΰ τούτον χαϊ των έν αύτφ μνημείων τέχνης. 'Ex φωτο
γραφιών δημοσιεύεται ο νάρθηξ τον ναον, τά ψηφιδωτά τον τρούλλον και 
είχών της Θεοτόχου. 

Ν. Φ ε ρε χύ δ ου , Τοπ ίο ν τών Άμνχλών. „Παναθήναια". 
Τόμ. U' (1909—1910) σελ. 158. — Σχεδιογράφημα τοπίου της γνωστής 
έν Γορτυνία xal δή παρά τήν Αημητσάναν μονής. 

Α. Ζάχου, 'E κκλησίδ ιον 'Αγ. 'Ανδρέου έπι τον Αου-
σίον ποταμού παρά τήν Στεμνίτσαν. „Παναθήναια". Τόμ. ΙΘ' 
(1909—1910) σελ. 191. — Σχεδιογράφημα. Πρόκειται περί της Στεμνί-
ταης της Γορτυνίας. 

Α. Ζάχου, Έχχλησίδιον τής μονής Φιλοσόφου παρά 
τήν J η μη τσά ν αν. „Παναθήναια". Τόμ. ΙΘ' (1909—1910)σεΑ. 191.— 
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2χεδιογράφημα εκ τών ερειπίων της περίφημου ёѵ τε τη βυζαντιακη καϊ 
νεωτέρα ιστορία της 'Ελλάδος Γορτυνιακής μονής. 

Ν. Φερεκύδου, "Λ it ο ty ι ς μονής Φιλοσόφου παρά 
τήν Λημιτσάναν. „Παναθήναια". Τόμ. ΙΘ' (1909—1910) σελ. 222.— 
Σχεδιογράφημα. 

Νίκου Ά. Βέη, Μετεώρου π ίνα ξ αφιερωθείς υπό της 
βασιλίσσης Π α λα ιολογ ίνης. „3αρχαιολογική έφημερίς" τοϋ 1914, 
σελ. 177—185 (δθεν και εις ίδιον τεύχος). — Κατά τάς ¿μας έρευνας 
έν τη μονή τον κατ3 εξοχήν Μετεώρου ηύτύχησα νάνεύρω λίαν ενδιαφέρον 
είκονογραφικόν, του ΙΑ' αιώνος, μνημείον ούτινος τήν διεξοδικήν περιγραφήν 
παρέχω έν τη περί ής ό λόγος μελέτη. Γέγραπται το είκονογραφικόν μνη
μείον τοϋτο επί κηρωτοϋ υφάσματος' ¿πικεκολλημένον επί ξύλινου ňíva-
κος, οϋ το μεν ΰψος 0,39, το δε πλάτος 0,30, τεθρανμένου δυστυχώς 
εις δύο μόλις συγκρατούμενα τεμάχη. Κεντρική παράστασις τοϋ πίνακος 
είναι ή Θεοτόκος, όρθια βρεφοκρατοϋσα, πέριξ δε διάφοροι άγιογραφικαι 
παραστάσεις, παρά δε τους πόδας της Θεοτόκου παρίσταται μέχρι ζώνης, 
έν στάσει ικεσίας, άνατείνουσα τάς χείρας καί το πρόσωπον προς τήν βασι
λίδα των Ουρανών, γυνή τις, ή άφιερώτασα βεβαίως τον περί οϋ ό λόγος 
πίνακα, όστις ποτέ και δια πολυτίμων λίθων, ώς φαίνεται, έκοσμείτο. 
''Επιγραφή τις, άναγινωσκομένη άνωθεν της παρά τους πόδας της Θεο
τόκου προσκείμενης γυναικός, λέγει τάδε : ■ 

Μαρΐ'α εύσεβε 
ςάτη βασΐλΐσα 
3Α y γ ελίν α Κο-
μ ν η ν ή Λ ο ύ κ ε ν α 
ή Παλαιολογϊ 

να 
Ώστε ουδεμία αμφιβολία δύναται να ύπαρξη, δτι εχομεν προ ημών 

αφιέρωμα της βασιλίσσης, μάλλον δε δεσποίνης τών Ιωαννίνων Μαρίας, 
της θυγατρος τον Συμεών Οΰρεση και αδελφής τοϋ * Αγίου 3Ιωάσαφ τών 
Μετέωρων, συζύγου εις πρώτον γάμον τον δεσπότου Θωμά Prelubovió και 
εις δεύτερον γάμον τοϋ Ίζαον Buondelmonti τοϋ Φλωρεντινού. 'Επί τη 
βάσει τών πηγών παρέχω αρκούντως διεξοδικήν έ'κθεσιν τών τυχών της 
βασιλίσσης Μαρίας ταύτης (προς συμπλήρωσιν, σχετικώς προς τους απο
γόνους της Μαρίας έκ τοϋ πρώτου αυτής γάμου, μετά τοϋ Θωμά Prelu
bovió, ήδύνατό τις να πρόσθεση και τα νπο Λαονίκου Χαλκονδύλου 
εκτεθειμένα — περί ών διέλαβε και ό Α. Μουστοξν δη ς èv „'Ελλη-
νομνήμονι" τόμ. A', 1843—1853, σελ. 573 κ. έ. — ει και άμφίβολον 
είναι αν ταϋτα δύνανται να συνχετισθώσι και προς τήν βασίλισσαν ημών 
Μαρίαν). 'Επί τη βάσει φωτογραφίας τοϋ κ. G e r h a r t K o d e n w a l d t 
παρέχω έν σελ. 23 και εικόνα τοϋ μνημείου, δυστυχώς ήκιστα ευκρινή. 
Τών δε διαφορών αγιογραφικών επιγραφών τοϋ μνημείου επί τη βάσει τών 
ημετέρων αντιγράφων ή διεύθυνσις της ,,3.Αρχαιολογικής Εφημερίδος" 
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έ&εώρηοε χαλον va παράσχη πανομοιότυπα. — Ίδε xal τα σημειω&έντα 
νπο Ρ. Μ [ a r ] с ¿ν „Byzantinische Zeitschrift" τόμ. XXII (1913) σελ. 297, 
δστις μεταξύ των άλλων γράφει xcii τα έξης παράδοξα '. „Die Reproduktion 
der Beischriften der 14 Medaillons in Nachzeichnung ist überflüssig und 
unbefriedigend, gar wenn man sieht, dass Bees in diesen unbeholfenen 
und nachlässigen Kritzeleien eine neue Abkürzung entdecken möchte : 
ζ für die Endung — ος ! Es handelt sich wohl einfach um den be
kannten, viel variirten Abkürzungsschnörkel, eventuell mit darüberge
setztem O". 'Άλλα πό&εν άγεται δ χαλάς φίλος Ρ. Μ. είς τον δι'ισχυρισμόν 
τον, δτι έγώ έπίστευσα, δτι νέαν τινά βραχνγραφίαν έπι τον πίναχος τούτον 
άνεχάλυψα, παραμένει είς έμε άχατανόητον. "Ισως το πράγμα δέον να 
έρμηνεν&Α, δτι ό φίλος Ρ. Μ. ατελώς χατέχων τήν xaS·' ήμας έλληνιχήν 
δεν ένόησεν èv πασι τα νπ έμον γεγραμμένα. — Πρβλ. χαϊ τήν χριτιχήν 
τον J o h a n n e s D r ä s e k e èv „Wochenschrift für klassische Philologie" 
τόμ. XXX (1913). 

Nikos Bees, Z u r D a r s t e l l u n g d e r T r i m o r p h i o n . „Rö
m i s c h e Qu a r t a l s c h r i f t " τόμ. XXVI (1912) σελ. 97 — 98. — Παρ
έχω παράλληλόν τι παραστάσεως τριμορφίον (επί πίναχος τον ις'—:ιζ' 
αιώνος έν τφ παρεχχλησίω 2το χανελλάχι) είς τα νπο τον πρίγχιπος 
Johann Georg von Sachsen άναχοινω&έντα.· 

Ν ίχον * Λ. Β έη , Βνζαντηνοι ζωγράφοι προ της "Λ λ ώ -
σε ω ς. Ένμβολή είς τήν ίστορίαντήςβνζαντινήςγραφιχής. 
„Βνζαντίς". Τόμ. Β' (1911—1912) σελ. 457—473. — Προσθέτω είς 
τάς άναγραφάς τον 2 π. Π. Λ ά μ π ρ ο ν {έν Νέφ Έλληνομνήμονι" τόμ. Ε ', 
1908, σελ. 270—289, τόμ. ς', 1909, σελ. 210—224 xal 485—6) 'Ελλήνων 
ζωγράφων προ της 'Αλώσεως 22 νέονς τοιούτους. Έξ αυτών μνημονεντέος 
χαι ένταϋ&α ο έχ των ψηφιδωτών της Μαδηβας γνωστός χαταστάς .Σάλα-
μάνιος (ς' αιών), ό έχ των ψηφιδωτών τον ΜπιττΙρ (ον μαχράν τών 
'Ιεροσολύμων) γνωσ&είς УЛντώνιος Γαλογας (Z' αιών), *Ιω άννης 
ζωγράφος, μνημον εν ό μένος έν τφ συναξαρίφ της όσιας Θεωοώρας της 
έν Θεσσαλονίχτ] άσχησάσης (f 892), Γεώργιος ζωγράφος, υπογρα
φόμενος έν τφ τνπιχώ τον "Α&ω τον έτονς 971/2, Ζαχαρίας x άλο
γη ρ ο ς ό "Ι βηρ (κατά τον ΙΑ' αί'ωνα), Ί ω άννη ς ζωγράφος ό 
'Λ γ ιωτής (κατά τον IB' αιώνα), Εύ λάλιος (χατά τον IB' αιώνα), 
Μιχαήλ χρν σογρ άφος ό Κ ο ρ έση ς (χατά τον IB' αιώνα), Μωσής 
ζωγράφος σύγχρονος τον Νιχηφόρον Γρήγορα 'Αγιορείτης (το έν σελ. 
470: Άγιορε ίτου διόρ&ον εις : 'A γιορείτης), Θεόδωρος 
Μορφό π ούλο ς {περί το έτος 1405/6), Αλέξιος Άπόχαυχος 
{περί το έτος 1421). 'Επίσης έν σελ. 457—8 επιφέρω παρατηρήσεις 
τινας είς τάνωτέρω μνημονεν&εύσας άναγραφάς τον Έπ. Π. Λάμπρου. 
Λεύτερα συμβολή μου εις τήν Ιστορίαν της βνζαντιαχής γραφιχής, έν f¡ 
συμβολή χαϊ άλλους "Ελληνας ζωγράφους προ τής Αλώσεως άπαρι&μώ, 
3-έλει έπαχολονΟ-ήσει προσεχώς. 

ΝΙΚ02 Α. ΒΕΗ2. 


