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Χρήστου "Ανδρεάδη, Σύνθετα Kai παράγωγα του ονόματος Έλλεν/Έλλενος στα πον
τιακά δημοτικά τραγούδια, άνάτυπον έκ του περιοδικού Άρχεΐον Πόντου 38)1984) 
577-597. 

Ή ποντιακή διάλεκτος, μία έκ των πλέον συντηρητικών διαλέκτων της Νέας Ελ
ληνικής, διατηρήσασα παρά τον χρόνον τήν προφοράν του ιωνικού η ώς και τήν χρή-
σιν απαρεμφάτου, παρέχει είσέτι και μέγαν λεξιλογικόν πλούτον, λίαν σημαντικόν διά 
τήν έν γένει έξέλιξιν της λαλιάς άλλα και της Ιστορίας των Ελλήνων. 

Μεταξύ τών λέξεων, τάς οποίας χρησιμοποιεί ακόμη καί σήμερον ό έκ Πόντου 
Μ. 'Ασίας Έλλην, είναι καί al λέξεις Έλλεν-Έλλην, τρισέλλενος - τραντέλλενος, 
έλλεν'κόν. Εμφανές είναι δτι παρά τον άφορισμόν ύπό του χριστιανισμού της λέξεως 
Έλλην καί τών παραγώγων αυτής καί τον περιορισμόν της εννοίας τούτων μόνον είς 
έκείνην τού εθνικός, ειδωλολάτρης, ή ελληνική ποντιακή διάλεκτος διετή ρήσε τάς αύ-
τάς λέξεις καί έπλούτισεν αύτάς δι' εννοιών, ai όποΐαι διηγούντο τήν ύστεροφημίαν 
τού αρχαίου ελληνικού κόσμου. 

Ή μελέτη καί ή Ερευνά περί το θέμα τούτο ήρχισε προ πολλών δεκάδων ετών καί 
έκωδικοποιήθη είς το 'Ιστορικόν Λεξικόν της Ποντιανης Διαλέκτου (1961) τού ΑΛ. 
Παπαδοπούλου. 

Ό συγγραφεύς κ. Χ. 'Ανδρεάδης, Ιστοριοδίφης καί ερευνητής της Ιστορίας, Ιδία 
της νεωτέρας τού 'Ελληνικού Πόντου, παρουσίασεν είς τό Α' Συμπόσιον Ποντιακής 
Λαογραφίας τήν προβληματικήν τού θέματος Έλλεν-έλλεν'κός. Ή επακριβής και προ
σεκτική ύπογράμμισις λεπτομερειών τούτου καί ή τεκμηρίωσις τών απόψεων τού συγ
γραφέως [Ισως θα έπρεπε να μνημόνευση καί τινας δλλας μελετάς, μεταξύ δέ άλλων 
διά τα σύνθετα τρισέλλενος καί τραντέλλενος A.A. Παπαδόπουλον, Γλωσσική δείνωσις, 
Άρχεΐον Πόντου 23(1959)3-32, χρησίμους είς τον κατά πρώτον έρευνώντα τήν πον-
τιακήν διάλεκτον] βεβαιούν διά τήν άρτίαν καί οπωσδήποτε σημαντικήν προσφοράν 
αύτοΰ. ΟΙ μέλλοντες να ερευνήσουν τό θέμα έχουν λοιπόν βάσιν εκκινήσεως διά της 
μελέτης τού Ποντίου κ.Χ. Άνδρεάδου. 

ΟΔ. ΛΑΜΨΙΔΗΣ 

GEORGE MURNU, Studi! istorice prìvitoare la trecutul românilor de peste Dunäre 
(= Μελετήματα Ιστορικά αναφερόμενα στο παρελθόν τών πέρα τού Δουνάβεως Ρου
μάνων). 'Επιμέλεια εκδόσεως και είσαγωγή Nicolae-Çerban Tanaspca. Έκδοσις Ρου
μανικής 'Ακαδημίας, Βουκουρέστι 1984, 204 σ. 

Ό Γεώργιος Μούρνου κατάγεται άπό τήν Βέροια της Μακεδονίας, δπου έζησε 
καί τά παιδικά του χρόνια. Σπούδασε στο Βουκουρέστι, δπου τό 1894 δημοσίευσε τήν 
εργασία του «Μελέτη έπΐ τού προφαναριωτικοΰ λεξιλογίου στην ρουμανική γλώσσα». 
Μετεκπαιδεύθηκε στό Μόναχο, δπου τό 1902 αναγορεύθηκε διδάκτωρ μέ θέμα της 
διατριβής του «Έπίδρασις ρουμανικών δανείων στην ελληνική γλώσσα». 

*Ήδη μέ τό δεύτερο αξιόλογο έργο του αποκαλύπτεται περίτρανα δτι είναι διαπο-


