
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛ. ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑΝ

Α'. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

Ή σπουδαιότης τής επιστημονικής μελέτης των νέων ελληνικών διαλέ
κτων κατεδείχθη κυρίως διά των μεγάλων περ'ι την μεσαιωνικήν και νέαν 
Ελληνικήν ερευνών τοϋ διδασκάλου μου κ. Γ. Χατζιδάκι

Διά τούτων κατέστη οφθαλμοφανές δτι, πλήν τής άλλης επιστημονικής 
ωφελείας, καί πλεΐ.,τα κενά τής γραπτής παραδόσεως τής ελληνικής γλώσ- 
σης, Ιδίφ τής μεσαιωνικής—τής και έλλιπέστερον παραδοθείσης—περιόδου 
αυτής δύναται νά πληρώση ή μελέτη τής νέας Ελληνικής καί τών δια
λέκτων αυτής και δτι αυτή είναι οδηγός πολύτιμος καί έν πολλοις' απα
ραίτητος καί δή καί ό μόνος προς έξακρίβωσιν πολλών ζητημάτων τής 
άνελίξεως καί τής ιστορίας τής γλώσσης μας.

Έκ τής κατανοήσεως τής αλήθειας ταΰτης προήλθεν ως επί τό πλεΐ- 
στον ή έξέτασις ούκ ολίγων μέχρι τοΰδε γλωσσικών ιδιωμάτων τής νέας 
Ελληνικής.!) Εις τήν περαιτέρω έρευναν εναπόκειται νά συμπληρώση τάς 
γενομένας ήδη περί τάς νέας ημών διαλέκτους μελέτας καί ουτω νά προ- 
αγάγη τήν νεοελληνικήν διαλεκτολογίαν εις πλήρη καί συστηματικήν μελέ
την τής νεωιέρας περιόδου τής γλώσσης μας.

"Εν θεμελιώδες ζήτημα αυτής, τό τής αρχής τών νέων ελληνικών δια

λέκτων θέλω επιχειρήσει νά εξετάσω συντόμαις έν τοίς επομένοις.
Τό ζήτημα τοΰτο άπησχόλη εν ήδη αρκετούς γλωσσοδιφας.
Ό κ. I. Ψυχάρις!) λέγων δτι <?la formation du grec moderne 

semble un phenomena tout recent» ύποδηλοΐ φυσικά δτι καί αί ιεο- 
ελληνικαί διάλεκτοι άνεπτύχθησαν ωσαύτως κατά τούς νεωτέρουε χρόνους. 

Ο Heisenberg3) δέχεται δτι «eine sprachliche Sonderentwicklung 
beginnt in den verschiedenen Teilen des Reiches (τής Βυζαντινής 
αυτοκρατορίας) so viel wir bis jetzt erkennen konnen, erst dann 
wieder, als die alles zentralisierende Macht der Hauptstadt (τής * 2

*) Τδε τήν έν τέλει τής πραγματείας βιβλιογραφίαν.
2) Ι· Psichari, Essais de Grammaire historique neogrecque. I. Paris 1886 

σ. 184.
’) A. Heisenberg, Dialekte und Umgangssprache im Neugriechischen. Miin- 

chen 1918 σ. 20.
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Κωνσταντινουπόλεως) erschiittert wird. Erst dann, (ήτοι μετά την κατά 
τό 1204 μ. X. άλωσιν τής Κα>ν/πόλεως υπό ιών Λατίνων, από των αρχών 
δηλ. τοΰ 13ου αί. καί εξής) so scheint es, enstehen aus der byzanti- 
nischen Vulgarsprache die neugriechischen Dialekte».

Ό P. Kretschmer φρονεί όρθότερον, *) ως θέλει δειχθή κατωτέραη 
δτι ή «dialektische Differenzierung- des Spatgriechischen in ihren 
Anfangen, betrachtlich alter scheint», ήτοι ίκανώς προγενέστερα τών 
χρόνων, είς ους ό Heisenberg ανάγει τήν γένεσιν τών διαλέκτων.

Ό κ. Γ. Χατζιδάκις διδάσκει2 2 *) δτι «πάντως ή άνάπτυξις αυτών (ιών 
νεοελλ. διαλέκτων) ανάγεται εις χρόνους Ικανώς αρχαίους, άφοϋ κατά ιόν 
ΙΔ' αιώνα ή Κυπρία διάλεκτος άπαντα έν ταΐς Assises τελείως ανεπτυ
γμένη και άφοΰ ήδη πρότερον κατά τον 12ον ή τοΰ Προδρόμου εμφανίζε
ται ήμϊν καθ’ ολοκληρίαν νέα Ελληνική». Ό Meitlet ορίζει σαφέστερον 
τον χρόνον τής άναπτύξεως τών νεοελληνικών διαλέκτων «Ainsi se SOnt 
developpes des le VHP — IXe siecle ap. J. 0. au moins, et 
sans doute avant, les parlers grecs modernes s)».

Ωσαύτως καί ό A. Thumb δέχεται δτι ή διάκρισις τών νέων διαλέ
κτων «jedenfalls schon im Laufe des ersten christlichen Jahrtau 
sends begonnen hat4).

Ο δέ G. Meyer, άποδίδων τον ίσχυρότερον τονισμόν τών βορείων 
ιδιωμάτων «einem fremden ethnologischen Substrat, aber keinem 
slavischen, sondern einem auf der Balkanhalbinsel viel iilte- 
ren»,5) ήτοι εις έπίδρασιν τής γλώσσης τών αρχαίων Θρακών και τών 
τούτοις συγγενών φυλών, 6) ύποδηλοϊ δτι και ή άπόσχισις τών βορείων 
ιδια)μάτων θά ήρχισεν από τών μέσων περίπου τής πρώτης μ. X. χιλιετή- 
ρίδος 7).

*) Πρ6λ. Glotta, XI (1921) a. 232.
2) Γ. Χατζιδάκι, Σύντομος 'Ιστορία τής 'Ελληνικής γλώσσης. Άβήναι 1915 σ. 114*
:ι) A. Meillet, Linguistique historique et lingu. generate. Paris 1921 σ. 125.
4) A. Thumb, Die neugriechische Literatur (έν Kultur der Gegenwart, Teil 

I, Abteilung IX (1908) σ. 250 πρ6λ. τοΰ αΰτοΰ καί Die griechische Sprache im 
Zeitalterdes Hellenismus. Strassburg 1901 σ. 166. Ιδ. καί IF.—Anzeiger XXII 
(1908) σ. 33 καί N. Jahrbuch. f. d. kl. Altertum, 1906 a. 259.

5) Πρ6λ. G■ Meyer, Neugriech. Stud. II σ. 2.
e) ΙΙρβλ. A. Thumb, Die griech. Sprache im Zeitalter des Hellenismus σ. 144.
’) Τήν μελέτην τοΰ Hesseling, De Koine en de oude dialekten van Grieken- 

land. Yerslagen en Mededeelingen der K. Akad. van Wetensch. Afdeeling Let- 
terkunde IV, 7. Amsterdam 1906 σ. 133-169 δέν ήδυνήθην νά έχω πρό οφθαλμών 
κατά τήν σύνταξιν τής άνά χεϊρας πραγματείας.
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Ποια έκ τών ανωτέρω γνωμών είναι ορθή; Α5 νεοελληνικοί διάλεκτοι 
ήρχισαν, κατά τά ανώτερο), να άναπτύσσωνται κατά τούς πρώτους αιώνας 

τοΰ Βυζαντινού Ελληνισμού ή κατά τούς τελευταίους αιώνας αυτού ή 
μήπως ακόμη βραδύτερου, ήτοι κατά τούς μετά την 'Άλωσιν σκοτεινούς 

καί δυσχειμέρους χρόνους;
Προτού άπαντήσωμεν εις τά ανωτέρω, ανάγκη νά παρατηρηθή δτι δεν 

φαίνεται έπισιημονικώς ορθόν νά τίθενται τεχνητά και πολλάκις αυθαίρετα 
δρια και σταθμοί εις τήν ιστορικήν έξέλιξιν γλώσσης τινός, ως συνήθως 
γίνεται, διά πρακτικούς Ιδίως λόγους. Είναι πολύ ορθότερου διά τήν προσ- 
ήκουσαν κατανόησιν παντός γλωσσικού φαινομένου νά παρακολουθήται 
τούτο καθ δλην τήν έξέλιξιν του καί νά έρευνώνται έπιμελώς τά διάφορα 
αίτια κατά τήν γενετικήν σειράν των.

Ούτως, αν δεν άπατώμαι, πρέπει νά έξετάσωμεν καί τήν γένεσιν καί 
άνάπτυξιν τών νέων ελληνικών διαλέκτων.

Είναι γνωστόν δτι ή αττική Κοινή έξέβαλεν έν διαστήματι εννέα σχε
δόν αιώνων, ήτοι περίπου κατά τό μεταξύ τού Μ. ’Αλεξάνδρου καί τού 
’Ιουστινιανού χρονικόν διάστημα, πάσας σχεδόν τάς αρχαίας έλληνικάς δια
λέκτους ') (πλήν τής εις τήν Τσακωνικήν διάλεκτον έξελιχθείσης αρχαίας 
Λακωνικής) καί κατέστη Ουτω συν τώ χρόνω πανελλήνιος γραφόμενη άμα 

και όμιλονμένη.

’Αλλά τό μέγα τούτο διά τον μεταγενέστενον Ελληνισμόν αγαθόν, ή 

άπόκτησις οργάνου πανελληνίου συνεννοήσεως, δέν έπέπρωτο άτυχώς νά 
διατηρηθή επί πολύ. Ώς διδάσκει δ Whitliey 2) «ή άποτριβή διαλεκτικών 
διαφορών καί ό σχηματισμός νέων διαλέκτων, είναι τά δύο κύρια φαινό

μενα έν τή ιστορία τής γλώσσης, άτινα καί διαδέχονται άδιαλείπτως ά'λληλα, 
καθ’ δσον αί εξωτερικοί περιστάσεις βοηθούσι τάς προς άφομοίωσιν 
ή τάς προς διαφοράν τάσεις». Τούτο ακριβώς συνέβη καί εις τήν Ελ

ληνικήν γλώσσαν. ’Εξωτερικοί περιστάσεις καί ποικίλα άλλα αίτια συνετέ- 
λεσαν εις τήν έκ νέου διάσπασιν αυτής. Παραλλήλως προς τήν έξάπλωσιν 
τής Κοινής καί τήν ενοποιόν ένέργειαν αυτής ήρχισαν νά έπενεργούν κατ’ 
αντίστροφον λόγον καί οί διαλυτικοϊ παράγοντες αυτής.

Δέν είχεν ακόμη κατακρατήσει τελείως καί πανταχού ή Κοινή καί δέν 
είχεν είσέτι έπισυμβή ή πλήρης μετατροπή τής Ελληνικής από αρχαίας εις 
νέαν διά τών (προ τού 300 μ. X. περίπου) συντελεσθεισών μεγάλων φωνη
τικών αλλοιώσεων (ιδία τής απώλειας τής άρχαίμς προσφδίας καί έξισώ- *)

*) Πρ6λ. Γ. Χατζιδάκι, Άκαδημ. Άναγνωσμ. Α' 72 κέξ. καί ΜΝΕ, Α' 406. 
■) Πο6λ. Whitney - Χατζιδάκι, Συγκριτ. Γλωσσικής σ. 252.
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σεώς μακρών και βραχέων, τής μεταβολής τών διφθόγγων εις απλούς φθόγ
γους και τής απώλειας τών πνευμάτων), οπότε γεγονός σπουδαιότατον και 
κρίσιμον διά την ιστορίαν τής ελληνικής γλώσσης και φιλολογίας, 6 

’Αττικισμός, ήρχισε νά διασπά αΰθις την προς πλήρη ενότητα χωρούσαν 
ελληνικήν γλώσσαν. Ή ισχυρά τάσις προς δουλικήν καί δή γλωσσικήν κυ
ρίως μίμησιν τών αττικών συγγραφέων τών δοκίμων χρόνων, ή ακαταγώ
νιστος ροπή προς τό άκράτως άττικίζειν δεν περιώρισε τήν όλεθρίαν καί 
χωριστικήν αύιής έπίδρασιν εις τήν συν τώ χρόνφ αύξανομένην άπομά 
κρυνσιν τού γραπτού λόγου από τού προφορικού' συνεπήγαγεν άναμφιβό- 
λως καί τά αναπόφευκτα αποτελέσματα τής βαθείας ταύτης διακρίσεως ήτοι 
τήν εις νέας διαλέκτους βαθμιαίαν άπόσχισιν τής όμιλουμένης.

Τουτέστιν καθ’ δν χρόνον ό γραπτός λόγος έπήγνυτο τρόπον τινά καί 
έκανονίζετο κατά τό μάλλον ή ήττον αυστηρότατα κατά τά αττικά πρότυπα 
τού Ε' καί Δ' αίώνος π. X. καθ' δλην σχεδόν τήν μεσαιωνικήν περίοδον 
τής ελληνικής γραμματείας, «ή λαλουμένη γλώσσα δλως έλευθέρα έβα^νεν 
ιδίαν οδόν καί άπεχωρίζετο τής άρχαιοπινούς γραφομένης καί διεσπΰτο εις 

τοπικός διαλέκτους άνεπίβλεπτος καί άνεπιτήρητος». ’) Έάν ίχνη τών δια
λεκτικών τούτων στοιχείων σχεδόν εΐπεΐν δεν απαντούν εις τά διασωθέντα 
κείμενα τής α'. μ. X. χιλιετηρίδο:, δεν πρέπει έκ τούτου νά συμπεράνω- 
μεν δτι ολωσδιόλου έλειπον εν τή μεσαιωνική όμιλουμένη, άλλ’ δτι άπε- 

κλείοντο αυστηρώς υπό τού άττικίζοντος γραπτού λόγου, δστις απο
κρυσταλλωθείς εις μονότονον έν τοΐς πλείστοις στερεοτυπίαν ήδυνάτει νά 
παρακολουθή τάς κατά τόπους βαθμιαίας αλλοιώσεις τής λαλουμένης. Οι 
άναζητούντες τάς άρχάς τών νεοελληνικών διαλέκτων εις τούς τελευταίους 

αιώνας τού μεσαιωνικού Ελληνισμού παραγνωρίζουν, φαίνεται, τήν δια- 
λυτικήν έπίδρασιν, ήν άναμφιβόλως έξήσκησεν εις τήν Κοινήν ό ’Αττι

κισμός, τού οποίου ή έπικράτησις έμεινεν απαρασάλευτος καθ’ δλον τό 
ύπερχιλιετές διάστημα τής μεσοχρονίου ημών ιστορίας.

Είναι άλλως τε γνωστόν δτι αί άρχαΐαι διάλεκτοι δεν είχον έτι εντελώς 
έξαφανισθή δτε ήρχισε νά πνέη ό λίψ τού ’Αττικισμού — ή εκβολή τών δια
λέκτων, ως διδάσκει ή ιστορία τών γλωσσών, δεν είναι δι’ δλας όμοια καί 
ταυτόχρονος. ’Άλλαι μέν έξ αυτών εκβάλλονται γοργότερον, άλλαι δέ διά 

πολλούς καί ποικίλους λόγους αντέχουν επί περισσότερον χρόνον * 2) — καί ου- 
τω ποικίλα διαλεκτικά στοιχεία, περί ών θέλει γίνει κατωτέρω ό προσή
κων λόγος, κατέστη δυνατόν νά παραμείνουν όριστικώς πλέον καί νά ριζο-
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·) Whitney - Χατζιδάκι, Συγκριτ. Γλωσσικής σ. 261.
2) Πρ6λ. Γ. Χατζιδάκιν, έν Τεσσαρακονταετηρίδι Κόντου σ. 10 κέξ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:19:13 EEST - 3.236.241.27



Γ. Π. Άναγνωστοπούλου—Περί τής αρχής τών νέίον ελληνικών διαλέκτων. 97

βολήσουν εις τινα ιδιώματα ιδίως εις τα Ποντικά, τά Καππαδοκικά, to 
τής Κύπρου κ.λ. Τά στοιχεία ταΰτα άπετέλεσαν τούς πρώτους διαλεκτικούς 
τρόπον τινά πυρήνας, τά πρώτα σπέρματα, εις τά όποια προσετίθεντο σύν 
τφ χρόνφ καί νεόπλαστα διαλεκτικά γνωρίσματα λαί νέαι έκάστοτε φωνη- 
τικαί, μορφολογικαί καί λοιπαί κατά τόπους διακρίσεις

Εις την περαιτέρω άνάπτυξιν τών ιδιωματικών καί ιδιορρύθμων έπε- 
κούρησαν καί ποικίλα άλλα ιστορικά καί λοιπά αίτια.

Τό αχανές τής βυζαντιακής αυτοκρατορίας καί ό χαλαρός πάντοτε σύν
δεσμος τών διαφόρων άπ’ άλλήλων λίαν άπομεμακρυσμένων καί γεωγρα- 
φικώς διεσπασμένων χωρών αυτής, ή ελλιπής συγκοινωνία, ή κατά καιρούς 
παρεμβολή καί ένσφήνωσις ποικιλώνυμων καί αλλοφύλων επιδρομέων με
ταξύ τών ελληνοφώνων πληθυσμών τού κράτους, *) ποικίλα γεγονότα εξω
τερικά καί εσωτερικά συγκλονίσαντα έκ βάθρων τούτο καί άναστείλαντα 
καθ’ ολοκληρίαν καί επί μακρόν χρόνον πάσαν φιλολογικήν καί πνευματι
κήν κίνησιν, τό πενιχρόν καί ελλιπές τής καθόλου έκπαιδεύσεως, περιορι- 
ζομένης γενικώς είπεΐν ε!ς στοιχειώδη τινά άνάγνωσιν καί δή κειμένων 
εκκλησιαστικών είς γλώσσαν άττικίζουσαν, θά σιινετέλεσαν άναντιρρήτως εις 
την επί μάλλον καί μάλλον έλευθέραν καί άβίαστον άνέλιξιν τής μεσαιω
νικής όμιλουμένης καί είς τήν βαθμιαίαν έπιδοοιν τών διαλεκτικιον δια
φορών αυτής.

'Όσον αφορά τά περί τής έκπαιδεύσεως ανωτέρω λεχθέντα άρκοϋμαι 
ν’ αναφέρω τούς μετά τήν βασιλείαν τού Ίουσιινιανοΰ χρόνους. Ή ελληνική 
παιδεία καί„ ή ελληνική φιλοσοφία, ών τέκνον γνύσιον έθεωροΰντο αί 
συνταράξασαι τήν βυζαντινήν κοινωνίαν αιρέσεις, απώλεσαν βαθμηδόν 

τήν γοητείαν καί τήν τιμήν, τής οποίας ήξιοΰντο πρότερον, καί ό Ιουστι
νιανός άντιπροσωπεύων τήν περί τής ελληνικής παιδείας καί φιλοσοφίας 
άντίληψιν τής εποχής του έθεώρησε φρόνιμον καί άναγκαΐον νά κλείση τας 
πύλας τών μεγάλων καί όνομαστών φιλοσοφικών Σχολών τών ’Αθηνών. 
Τήν έκ τούτου προελθοΰσον άπαιδευσίαν συνεπλήρωσαν ολίγον κατόπιν 

αί άραβικαί κατακτήσεις χωρών ελληνικών, έν αίς ήκμαζον κέντρα πε
ρίβλεπτα ελληνικής παιδείας (’Αντιόχεια, ’Αλεξάνδρεια κ.λ.) καί δή τό μα
κρόν καί υπό τήν έ'ποψιν τής πνευματικής κινήσεως τελείως αυχμηρόν 
χρονικόν διάστημα τού είκονομαχικού σάλου. «'Ο πελώριος πνευματικός 
ποταμός, δν παριστάνει ή ελληνική λογοτεχνία από τού Ομήρου μέχρι τών 
ημερών Μεχμέτ τού κατακτητοΰ, ποτέ δέν άπεξηράνθη τόσον τελείως ούτε

') Πρ6λ. περί τοΰ παράγοντος τούτου τής διαλεκτικής άποσχίσειος Η. Paul, 
Principien d. Sprachwiss.6 Halle 1920 σ. 46.

(
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επί τόσον μακρόν χρόνον, όσον κατά τους δύο τοότους αιώνας (650-850 
μ. X., ήτοι τούς αιώνας τών είκονομαχικών ερίδων). Ή θύραθεν συγγρα
φική σιγά εντελώς. Λέων ό “Ισαυρος έκλεισε τύν έν Κων/πόλει ’Ακαδημίαν 
καί μολονότι τό λεγόμενον, ότι καί αυτήν τήν βιβλιοθήκην αυτής παρέδω- 
κεν εις τό πύρ, είναι ή έπινόησις ή παραποίησις τής αλήθειας, άλλ’ είναι 
ενδεικτικόν τής πράξεως, ής έθεώρουν αυτόν οί μεταγενέστεροι ικανόν. Ό 
αιών τών είκονομάχων δεν ήτο. μόνον διά τάς εικόνας ολέθριος, αλλά καί 

διά την παιδείαν. *)» Έάν είναι αληθές, όπως καί πράγματι είναι, ότι ή 
σχολή καί ή φιλολογία είναι ισχυροί παράγοντες* 2) τής γλωσσικής ένότητος 
ενός έθνους, δεν άφίσταταί τις τής αλήθειας, αν μή άπατώμαι, ίσχυριζόμε- 
νος ότι οί σκοτεινοί οΰτοι αιώνες, οί άπονεκρώσαντες καί φιλολογικήν πα
ραγωγήν καί παιδείαν καί πάσαν σχεδόν πνευματικήν κίνησιν, πρέπει νά 
θεωρηθούν καί διά τήν ιστορίαν τών νεοελληνικών διαλέκτων ως αιώνες 
γοργοτέρας καί μεγαλυτέρας άναπτύξεοκ τών διαλεκτικών παραλλαγών και 
εύρυτέρας άποσχίσεως τών κατά τόπους ιδιωμάτων.

Καί είναι μέν αληθές οτι δεν πρέπει νά παραγνωρισθή καί ό αντίρρο
πος εις τήν διαλεκτικήν ταύτην άπόσχισιν παράγων, ήτοι ή ενοποιός καί 
αφομοιωτική έπίδρασις, ήν έξήσκει εις τήν μεσαιωνικήν δημώδη ή λαλου
μένη εις τήν παρά τόν Βόσπορον μεγάλην καί περίλαμπρον πρωτεύουσαν, 
«τούς ΓΙαρισίους τού Βυζαντινού κράτους, κάλλιον είπεΐν σύμπαντος τού 
ανατολικού κόσμου» κατά τόν χαρακτηρισμόν τού Krumbacher, τήν βασι
λίδα τών πόλεων, τής οποίας ή συγκεντρωτική τάσις καί δύναμις δεν πε- 
ριωρίζετο μόνον εις τήν πολιτικήν, διοικητικήν καί εκκλησιαστικήν όργά- 
νωσιν τού αχανούς κράτους, αλλά, ως είναι φυσικόν, καί εις τόν κοινωνικόνι 
καλλιτεχνικόν, επιστημονικόν, φιλολογικόν βίον τού έθνους καί δή καί εις 
τήν γλώσσαν αυτού. 3) Άνευ τής ισχυρός ενοποιού έπιδράσεως τής έν 
Κωνσταντινουπόλ,ει όμιλουμένης επί τήν μεσαιωνικήν ημών γλώσσαν, 
αύτη χωρισθεϊσα ήδη, ώς έλέχθη, διά βαθέος χάσματος από τού γραπτού 
λόγου θά διεσπάτο ΐσο>ς διά τούς ανωτέρω καταλέχθέντας λόγους κατά τούς 
μακρούς αιώνας τού Μεσαίωνος ου μόνον εις ποικίλας διαλέκτους, αλλά καί 
είς χωριστάς νεοελληνικάς γλώσσας, όπως ή δημώδης λατινική εις τάς νεο- 
λατινικάς ή ρωμανικός ή λατινογενείς κληθείσας γλώσσας. Άλλ’ από τής

’) Krumbacher - Σωιηηιάδου, Ίστορ. τής βυζαντ. λογοτεχνίας Λ', 2 ο. 20.
2) Πρ6λ. Meillet, Linguistique historique et linguistique generate. Paris 1921 

o. 121 . C’est le role de l’ecole et de la litterature de maintenir les unites lin- 
guistiques une fois creees».

3) Πρβλ. A. Heisenberg, ΈνΘ. άν. σ. 19.
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ομολογίας ταυτης μέχρι τής άρνήσεως τών νεοελληνικών διαλέκτων προ 

τοΰ 13ου αί. μ X. ή άπόστασις είναι, νομίζω, μεγάλη. Αί νεοελληνικοί 
διάλεκτοι είχον ήδη προχωρήσει ίκανώς κατά τό διάστημα τής πρώτης 
χιλιετηρίδος. Δι’ δ δεν κρίνω μετά τοΰ Kretschmer καθ’ δλα ακριβή τά 
υπό τοΰ Heisenberg έ'νθ. άν. σ. 20 λεγάμενα «Wenn wir aus der 
ganzen uber viele Jahrhunderte sich erstreckenden sprachlichen 
Entwicklung von der justinianeischen Zeit bis in das 12. Jahr- 
hundert hinein Zwar einige Denkmaler der allgemeinen Vulgar- 
sprache besitzen, a,ber weder in der vornehmen Oder geringen 
Literatur noch in irgend einer Urkunde einen einzigen Satz 
iiberliefert finden, der eine Existenz eines ausgebildeten, lokal 
individuell gestalteten Dialekts erkennen liesse, so ist, es viel 
leicht rich tiger, nicht das Fehlen der Zeugnisse zu beldagen, 
sondern den Schluss zu ziehen, dass die Denkmiiler fehlen, weil 
den lokalen Mundarten nocli die starken charakteristischen 
Unterschiede felilien, die sie bezeugen konnten».

'Αδρά διαλεκτικά γνωρίσματα είχον κατά τό μάλλον ή ήττον προ μα- 
κροΰ άναπτυχθή. Καί αν τά βυζαντιακά κείμενα κατά τό πλεϊστον σιωπώσι 
διά την ίσχυράν πρωτίστως έπίδρασιν τής λογίας, τής άττικιζοιίσης γρα 
πτής γλώσσης, ή αψευδής μαρτυρία τών νέων ελληνικών διαλέκτιον δυνα
τοί εν πολλοΐς ν’ άναπληρώση την σιγήν τών βυζαντινών χρονογράφων 
καί άλλων συγγραφέων. Καί ό'ντως διά τής μελέτης τούτων Χ) ή εκ τών προ- 

τέρων πιθανή θεωρηθεΐσα διαλεκτική άπόσχισις τής βυζαντινής δημώδους 
κυροΰται καί έκ τών υστέρων. Φέρω ολίγα μόνον παραδείγματα.

Ή σαφής καί ευκρινής ακόμη καί σήμερον έκφώνησις τοΰ τελικοΰ - ν 

καί τών διπλών συμφώνων λλ, νν κ.λ. εν Κυπρω καί Δωδέκανήσω, ενώ ή 
σίγησις τοΰ-ν καί ή άπλοποίησις τών διπλών συμφώνων ειχεν ήδη αρχί
σει από τών μτγν, χρόνων, * 2) ή ακόμη καί σήμερον προφορά τοΰ αρχαίου 
η ως ε εν Πόντφ, 3) ενώ τοΰτο ήδη από τών πρώτων μ. X. αιώνων είχε 
φωνητικώς έξισωθή προς τό ι, μαρτυροΰν τρανώς δτι ή αρχή τής άναπτυ- 
ξεως τών άνω ιδιωμάτων πρέπει νά άναχθή σχεδόν εις τούς περί τήν κτί- 
σιν τής Κωνσταντινουπόλεως χρόνους.

Ή εκ τής αυτός προελθοΰσα αντωνυμία άτός, ής οί συγκεκομμένοι

’) Πρβλ. A. Thumb, Die grieeh. Sprache κ. λ. σ. 165 κέξ.
2) Γ. ΧατζΜκι, Einleit. σ. 11 Mayser, Grammatik d. grieeh. Papyri κλ. Lei- 

pzig 1906 σ. 191 κέ|. 211 κέξ. Meisterhans—Schwyzer, Grammatik σ. 95.
3) Πρ6λ. Γ. Χατζιδάκιν έν Τεσσαρακονταετηρίδι Κόντου σ. 11 κέξ.
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τύποι μαρτυροΰνται ήδη από τοϋ πρώτου ήμίσεος τοϋ 10ου αί. μ. X. Χ), 
λέγεται απαθής ακόμη και σήμερον εν Πόντω (άτ’ άτς, άθε, άτον, άτην, 

άτα, πληθ. άτονν, άτονς, ατας, άτα, πρβλ. και τά ωσαύτως έν τή Ποντική 
άρχαιοπινή : (ού)κί αντί τοϋ δεν, τ'εμόν, τ'εσόν, τεμέτερον, τά είς—ονμαι 

ρήματα: θυμοϋμαί, άπλονμαι κ.λ, ενφ ό νεωτερικός τύπος εις — ώνω—ώνο- 

μαι άπαντα ήδη από τοϋ Ζ' αι. μ. X. 1 2 3) κ.λ. κ.λ.).
Το λεγόμενον αλογον ηχηρόν γ (irrationaler Spirant), τό άναπτυ- 

χθέν μετά την δίφθογγον ευ (εv-\-φωvyευγ—): παρασκευγή ή —κή, κα- 

τευόδιον—κατανγόδιο, εναγγέλιον — ’βγαγγέλιο, δονλεύγω—κα>, είρηνεύγω, 

γιατρενγω κ.λ-, οΰ τά πρώτα ίχνη δ Krumbacher άνήγαγεν εις τάς άρ- 
χάς τοΰ 9ου μ. X. αί. (δραπετενγωμεν, νηστεΰγοντας 8) κ.λ.), πρέπει, κατά 
τον Krestschmer, Lesb. Dial σ. 194 (επί τή βάσει παλαιοτέρων παρα- 
δειγμάτοιν: ενγιλάτον=ευιλάτου, έν επιγραφή ’Αμοργού) ν’άναχθή εις ίκα- 
νώς αρχαιότερους χρόνους καί δή εις την δευτέραν μ. X. έκατοντ., αν 

είναι ορθή ή υπό τοΰ Homolle όρισθεΐσα χρονολογία τής άνω επιγρα
φής. 4) ’ Αν ληφθή ύπ’ δ'ψιν δτι τό γ τούτο άπαντά ήδη κανονικώς εις 
τάς νήσους τοΰ Αιγαίου πέλαγους άπό τής Λέσβου μέχρι τής Κρήτης κα'ι 
των Ν. Σποραδών, έτι δε εις την Κύπρον (ένθα μαρτυρεΐται άπό τοΰ ΙΔ' 
μ. X. αί. διά των έν ταΐς Άσίζαις αμαχενγω, άπλικεύγω, άπονομεύγω, άρ- 

χενγω, άφεντεύγω, δνναστενγω, κ.λ. κ.λ ) κ. ά. και δτι δ φωνητικός οΰτος 
χαρακτήρ έλήφθη ως βάσις διαιρέσεως τών νεοελληνικών ιδιωμάτων υπό 
τοΰ Krumbacher εις ιδιώματα μετά και άνευ τοΰ άλογου τούτου ηχη
ρού, θέλει γίνει φανερόν δτι τά άνωτέρω ιδιώματα έχαρακτηρίζοντο ήδη 
άπό τών μέσων περίπου τής ΙΉ? μ. X. χιλιετηρίδος δι’ ίκανώς άδράς φω
νητικής άλλοιώσεως.

Ή ταύτισις τοΰ υ και τής διφθόγγου οι προ τό φων. ι ήρχισεν, ως 
γνωστόν, ήδη άπό τοΰ 10ου μ. X. αί. 5 * *) Και δμως εις τά σύγχρονα ιδιώ
ματα τής Αϊγίνης, Μεγάρων, Κύμης και εις τό παλαιότερον ιδίωμα τών 
’Αθηνών (αφήνω κατά μέρος την έναιρίτατα άπομονωθεΐσαν άπό τών άλ
λων τσακωνικήν διάλεκτον), οί φθόγγοι οΰτοι φωνητικώς άκόμη διαστέλ- 
λονται άπ’ άλλήλων: γίνεται, γείτονας, χήρα κ.λ., αλλά: ταχουλιά (κοιλιά),

1) Πρβλ. Μαυροφρνδου, Δοκίμων ιστορίας τής έλλ. γλώσσης. Σμύρνη 1871 σ. 596.
-) Πρβλ. Γ. Χαιζιδάκι, ΜΝΕ, Β' σ. 290.
3) Κ. Krumbacher, Ein irrat. Spirant im Griechischen (—Sitzungsberichte

il. philos.—pliilol. mid liistor. Klasse d. Bayer. Akad. d. Wiss. 1886, Heft III
n. 665 κέξ.

*) ΒΟΗ. XXV σ. 414 χεξ. 156.
'} Πρβλ. Γ. Χατζιδάκι, ΜΝΕ. Β' 587 κέξ.
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γιονναϊκα (γυναίκα), χιοϋρος, (χοίρος), ατιούλλος (σκόλλος) κ.λ. *) Καί τών 
ιδιωμάτων άρα τούτων ή άπόσχισις θά συνέβη προ τοϋ 1000 μ. X.

Τά άσυνιζήτως εκφωνούμενα συμπλέγματα -έα, -ία είχον ήδη κατά τον 

ΙΓ' μ. X. αίώνα συνιζηθή εις τάς πλείστας χώρας τής Ελλάδος. * 2) Αλλ’ 
δμως και σήμερον έ'τι λέγονται άσυνίζητα είς τά ιδιώματα Αίγίνης, Με
γάρων, Κύμης τής Εύβοιας, εις τό παλαιότερον ιδίωμα τών ’Αθηνών, 3) 
τό τών Κυθήρων, Μάνης, 4) Καρπάθου, ’Ικαρίας, 5) Δ. Κρήτης, Λέσβου, 6) 
Πόντου, Χειμάρρας τής ’Ηπείρου κ. ά. Γνωστού δέ δντος δτι αΐ φιονη- 
τικαί αλλοιώσεις βαθμηδόν καί βραδέως παρασκευάζονται, δεν σφάλλεται 
ίσως τις δεχόμενος δτι καί ή άνω φωνητική μεταβολή πρέπει ν’ άναχθή 

εις τούς προ τοϋ 1000 μ. X. χρόνους.
’Αλλά καί τά λεγάμενα βόρεια Ιδιώματα, τά όποια πρώτος έμελέτησε 

καί διέστειλεν από τών λοιπών ό κ. Γ. Χατζιδάκις, δεν φαίνεται πιθανόν 
δτι άνεπτΰχθησαν βραδυτερον. Εάν ή έ'λλειψις άναντιλέκτων τεκμηρίων 
δεν μάς επιτρέπη, τουλάχιστον μέχρι τοΰδε, ν’ άναγάγαιμεν τά άνω ιδιώ
ματα είς τά μέσα τής I1!? μ. X. χιλιετηρίδος, 7) ώς ήκασαν οί G■ Meyer καί 
Λ. Thumb, άλλ’ είναι εξ άλλου πολύ πιθανόν δτι δεν πρέπει νά θεω
ρηθούν νεώτερα τού 10ου αί. μ. X. Ό Μ. Vasmer 8) έν δημοσιευ- 
θείσι πρό τίνος έλληνορωσσικοϊς διαλόγοις (άπό τού 15ου μ. X. αϊ.) 
διέκρινεν ικανούς τύπους με κεκωφωμένα τά άτονα β, ο (έπεριπάτησις, 
έσυντόμεψις, ιδώ=εδώ πιπόνια, χιλιδόνια, άχιλώνα, κατισχυνης=καταισχύ- 
νης, μαΰρρυν= - ον, τίνους=-ος, καλουκαίρι, καλουγερίτσα κ.λ.). Ό κ. Φ. 
Κουκούλες 9) άνεύρε τύπους παρουσιάζοντας τούς χαρακτήρας τών βορείων 
ιδιωμάτων ακόμη ένωρίτερον καί τούτου έ'νεκα ανάγει ταΰτα τουλάχιστον 
είς τον ΙΑ' μ. X. αΐ. ’Αλλά καί ή εύρεϊα έπέκτασις τών άνω φωνητικών 
φαινομένων άπό τών ακτών τού Ίονίου πελάγους μέχρι τών τού Εύξεί- 
νου Πόντου καί είς τά ΒΔ. καί Δ. παράλια τής Μ. ’Ασίας καί άπό τών

‘) Πρ6λ. Γ. Χατζώάκι, Έπιστημ. Έπετ. ΙΒ' σ. 2 κέξ. Λ. Thumb, έν «’Αθήνας> 
Γ' σ. 101 κέξ.

‘‘) Γ. Χατζώάκι, Γλωσσολ. Μελετ. Α' σ. 160.
3) Γ. Χατζώάκι, έν Έπιστημ. Έπετ. ΙΒ' σ. 6 κέξ
4) Γ. Άναγνωοτοπούλου, Περί τού ρήματος έν τη έν Ηπείρω όμιλουμένη. (’Αθη. 

νάς ΛΤ’ σ. 63).
η Γ. Χατζώάκι. ΜΝΕ, Κ* 402.
e) Kretschmer, Lesb. Dialekt σ. 119 (γραί, κουπρε, άπουκρέ, καρέ, άχλαδέ κλ.)
7) Ρ. Kretschmer, Lesb. Dial. σ. 20.
8) Μ. Vasmer, Ein russisch- byzantinisches Gespracbbuch. Leipzig 1922 σ· 

129 κέξ.
9) Ίδ. 'Αθήνας, ΛΕ' σ. 246.
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βορείων ορίων τού κράτους μέχρι τού Κορινθιακού κόλπου και τών Κυ
κλάδων μαρτυρεί, αν μή άπατώμαι, δτι οί ουσιώδεις χαρακτήρες τών βο
ρείων Ιδιωμάτων θά ήρχισαν ν’ άναπτόσσωνται αρκετά ένωρίτερον τής υπό 

τών Λατίνων άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως. Χ)
Καί, ΐνα περιορισθώ εις την αναγραφήν ολίγων μόνων μορφολογικών 

διαλεκτικών γνωρισμάτων, τό γ' πληθ. πρόσωπον τού ένεργητ. ένεστ. κ.λ., 
δπερ ήδη από τού Ε' μ.Χ. αί. 2) ήρχισε νά λήγη εις— ουν αντί εις —οϋσι(ν)) 
έν Κύπρφ, 'Ρόδφ, Χίφ, Σφακίοις Κρήτης, Λέσβω κ. λ. νήσοις, έν 
Μάνη, Κ. ’Ιταλία κ.ά. λήγει ετι καί νϋν είς—οΰσι: κάνονσι, φέρονσι, λα- 

λοϋαι, νά πάσι, φάσι κ.λ. (καθ’ α καί ή κατάληξις—σαν μετεπλάσθη είς 
—σασί : εΐπασιν, επέψασιν κ.λ. παρά τά είπαν κ.λ.) 3) Ή προστακτική είς 
— σον τού α' ένεργητ. άορ. αντί τής κοινής σήμερον εις—σε (πιάσε κ.λ.)· 
ήτις, ήδη ενωρίς, 4) ήρχισε νά υποκαθιστώ τον προηγουμενον άρχαιότερον 
τύπον, άπαντφ ακόμη καί σήμερον έν Πόντφ (άκόνησον, περιγέλασον, δέσον, 
άνοιξον, άψον, γράψον, κάψον, κουρεψον, φύτεψον κ.λ.) καί έν Κ. ’Ιταλία 
(χαιρέτισο, τώρησο=θεώρησον, τραγούδησο, κράτησο, κ.λ). Ή αίτ. τού πληθ. 
τών άρσ. καί θηλ. ήρχισεν ήδη από τών τελευταίων π. X. αϊ. νά τρέπη- 
ται εις—ες 5): τούς συ μπολεμήααντες, τάς χάριτες, τούς πάντες, τούς λέγοντες, 

τούς μήνες κ.λ. καί ήδη ή κατάληξις αυτή κατεκράτησεν έν τοίς πλείστοις 
τών νεοελλ. ιδιωμάτων καί έν τή νεοελληνική κοινή. Αλλά παρά ταΰτα έν 
’Ικαρία λέγεται έπί τό άρχαϊκώτερον ακόμη καί σήμερον: λί(γ)ας αΐ(γ)ας, 

τάς βντίνας, τάς αγοράς, τούς βασιλέ(δ)ας, τούς Δαμαλάτας, τάς Κουντον- 

ρας κ.λ. 6), έν Πόντφ τούς μάρτυρας, τούς μήνας (καθ’ α καί όνομ. πληθ. 
οί μάρτυρας, οί αήνας) κ.λ., έν δέ Καρδαμύλοις τής Χίου τό ά'ρθρον έν 
τή πληθ. αίτ. τού θηλ. είναι τάς (τάς αίγας κ.λ.).

Τά ανωτέρω άρχαιοπινέστερα διαλεκτικά στοιχεία θά ήδύναντο νά πολ- 
λαπλασιασθώσι καί δή, αν ήθελον μελετηθή εύρύτερον καί πληρέστερον 

πάντα τά νεοελληνικά ιδιώματα, ’Αλλά καί τά ανωτέρω άναφερθέντα άρ 
κοϋν διά νά μάς πείσουν δτι αί νεοελληνικά! διάλεκτοι δεν είναι, όσον νο- 

μίζεται ύπό τινων, νέαι.
Προς συγκεφαλαίωσιν τών ανωτέρω παρατηροΰμεν τά έξης. Αί άρχαί 

τών νέων ελληνικών διαλέκτων πρέπει, κατά τά είρημένα, ν’ άναχθοΰν είς

') Πρβλ. Ρ. Kretschmer, Lesb. Dial. σ. 8.
•ή Γ. Χατζιδάκι, ΜΝΕ, Α' 381.
:!) Πρδλ. Γ. Χατζιδάκι ΜΝΕ, Α' σ. 425 κέξ.
4) Γ. Χατζιδάκι, Σύντομο; Ιστορία τής 'Ελληνικής γλώσσης σ. 85.
6) Γ. Χατζώάκι, Einleit- σ. 139.
6) Πρδλ. Γ. Χατζιδάκι, ΜΝΕ, Β' σ. 439.
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ιούς πρώτους περίπου χρόνους τοϋ μεσαιωνικού Ελληνισμού. Ποικίλα αΐ- 
αα εξωτερικά καί εσωτερικά περί ών έλέχάησαν έν συντόμω τά δέοντα, 
συνετέλεσαν εις την συν τώ χρόνω εύρυνσιν τής διαλεκτικής άποσχίσεως τής 
μεσαιωνικής δημώδους. Άλλ’ δτι την όριστικωτέραν καί πληρεστέραν αύ- 
τών διαμόρφωσιν αί νεοελληνικά! διάλεκτοι εσχον ιδίως από τού 13ου μ. 
X. αίώνος, εξ ού ήρχισεν ό διαμελισμός τής μεσαιωνικής ημών αυτοκρατο
ρίας καί ή διακοπή τής ίσχυρας συγκεντρωτικής καί ενοποιού έπιδράσεως 
τής μεγάλης πρωτευούσης της, περιπεσουσης εις την κυριαρχίαν τών Λα
τίνων καί κατόπιν τών Τούρκων, είναι αυτονόητον. ’Από τής εποχής ταύ- 

της ού μόνον ποικίλαι νέαι φωνητικά! καί μορφολογικαί διακρίσεις δια- 
στέλλουν όσημέραι εύρύτερον τάς νέας διαλέκτους, άλλα καί άθρόα εισροή 
παμπόλλων ξένων καί ποικίλων κατ’ Ιδιώματα λέξεων, Ιταλικών καί γαλλικών, 

κυρίως εις τάς νήσους τού Ίονίου καί τού Αιγαίου πελάγους, τήν Κύπρον 
κ. ά., αλβανικών, προ πάντων εις τήν έν Ήπείρφ δμιλουμένην, σλαυϊκών 

εις τά μακεδονικά καί βορειοθρακικά ιδιώματα, τουρκικών σχεδόν εις δλας 
τάς ελληνικός χώρας, ιδίως δμο>ς εις τάς μικρασιατικός καί θρακικάς δια
λέκτους ή κ.λ. Ούτως αί νέαι ήμών διάλεκτοι έλαβον τον οριστικόν των 
τύπον καί τήν τελικήν των μορφήν, ήν έχουν σήμερον ή μάλλον εΐχον περί 
τάς άρχάς τού νέου ελευθέρου ήμών βίου, οπότε ή έκτοτε άναπτυχθεΐσα νεο 

ελληνική Κοινή 2) ήρχισεν έκ νέου νά περιορίζη τά διαλεκτικά στοιχεία 
καί νά άπεργάζηται αύθις γλώσσαν πανελλήνιον δμιλουμένην, ένιαίαν καί 
ομοιόμορφον.

') Περί τών ξένων δανείων τής νέας Ελληνικής καί τών διαλέκτων αυτής δυνα
τοί τις νά ϊδη έκτος τών Neugriech. Studien II-ΙΥ τοΰ G. Meyer καί τάς εξής 
πραγματείας :

Π. Λορεντζάτον, Άνάμειξις κτλ. (ΆΘηνδς IT' -σ. 189 κέξ.).
Σ. Μενάρδον, Γαλλικοί μεσαίων, λέξεις έν Κΰπριρ (’Αθήνας ΙΒ' σ. 360 κέξ.)
Μ. Αενδια, ΙΙερι τών δν τή Κυπριακή ρημάτων έκ τής ’Ιταλικής καί τής Γαλλικής 

(’Αθήνας ΛΤ' σ. 142 κέξ.
R. Dawkins, Modern Greek in Asia Minor. Cambridge 1916.
L. Rosinzevalle, Les emprunts turcs dans le grec vulgaire de Roumelie et 

specialement d’Andrinople (Journal Asiatique τοϋ έτους 1911). Paris 1912.
D. Hesseling, Les mots maritimes empruntes par le Grec aux langues ro- 

manes. Amsterdam 1903 κλ. κλ.
2) I. Βογιατζίδον, Πώς άνεπτύχθη ή δημοτική μας γλώσσα (έν τώ Ήμερολογίφ της 

Μεγάλης ’Ελλάδος τοΰ 1922 σ. 218 κέξ.)
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Β' ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διά τούς θέλοντας ν’ασχοληθούν εΰρύτερον περ’ι τάς νέας έλληνικάς διαλέκτους 
σημειώνω κατωτέρω τάς κυριωτέρας έκ των δημοσιευθεισών κατ’ιδιώματα έπιστημονι 
κών εργασιών, άναφέρων πρός τούτοις καί τάς σπουδαιοτέρας έκ των ανεκδότων λεξι
λογικών καί άλλων γλωσσικών συλλογών καί μελετών τής έν Άθήναις Γλωσσικής Εται
ρείας, αϊτινες θά ήδύναντο μετ’ ώφελείας νά χρησιμοποιηθούν διά τήν έρευναν ένίων 
ανεξέταστων είσέτι επιστημονικούς ιδιωμάτων.

Α'. Βόρεια ισιώματα.

Λέσβος. Ρ. Kretschmer, Der heutige lesbische Dialekt. Wien 1905. (Πλήν τής λε
σβίας διαλέκτου, ήτις αποτελεί τό κύριον άντικείμενον τής πραγματείας, εξ
ετάζονται διά βραχυτέρων καί τά λοιπά βόρεια ιδιώματα).

Σάμος. Ν. Ζαφειριού, Περί τής συγχρόνου σαμίας διαλέκτου. Άθήναι 1914. 
Σαμοθράκη. A. Heisenberg, Die Liquida ρ im Dialekt von Samothrake (’Αφιέ

ρωμα εις Χατζιδάκιν σ. 89 κέξ.) ”Ιδ. τού αυτού καί Dialekte unci Um- 
gangssprache κλ. σ. 12 κέξ. 39 κέξ.

Θάσος. Έν έλλείψει ειδικής πραγματείας πρβλ. Heisenberg, Dialekte und Uni- 
gangssprache κλ. σ. 12 κέ. 37 κέξ.

Σκόρος. Β. Φάβη, Γλωσσικά! έπιστάσεις άναφερόμεναι εις τό σκύριον ιδίωμα (έν Τεσ- 
σαρακονταετηρίδι Κόντου σ. 242 κέξ.). Τό ιδίωμα, καθ’ ά δηλοϋται έν σελ. 
245, είναι ήμιβόρειον.

Φθιώτις και Φωκίς. Ν. ΧαλκιοπονΧου, De sonorum affectationibus, quae percipiun- 
tur in dialecto neoloeriea (έν Curtins Studien V σ. 339 κέξ. Πραγματεία 
απηρχαιωμένη καί μόνον διά τό έν αυτή γλωσσικόν υλικόν χρήσιμος και 
δή μετά βάσανον τής φωνητικής άποδόσεώς του).

Βοιωτία. A. Heisenberg, Dialekte und Umgangssprache κλ. σ. 8 33 κέξ. (ολίγα 
περί τού ιδιώματος τού παρά τήν Λεβάδειαν Περαχωριον).

”Ηπειρος. Γ. Άναγνωστοπούλου, Περί τού δυναμικού τονισμού έν τώ ίδιώματι τού 
Ζαγορίου. Θεσσαλονίκη 1915.
— Περί τής κλίσεως τών ονομάτων καί τών αντωνυμιών έν τφ ίδιώματι τού 

Ζαγορίου (Άφιέρ. εις Χατζιδάκιν σ. 176 κέξ.)
— Περί τού ρήματος έν τή έν Ήπείρφ όμιλουμένη (’Αθήνας Λ.7' σ. 61 κέξ. 

Έν αρχή προτάσσεται βραχεία έπισκόπησις τών ηπειρωτικών ιδιωμάτων. ’) 
Θεσσαλία. Α. Τζαρτζάνου, Περί τής συγχρόνου θεσσαλικής διαλέκτου. Άθήναι 1909.

— Μικρά συμβολή εις τήν κλίσιν τού ονόματος έν τή νέα Ελληνική (έν

’) Περί τού Ιδιώματος τών έν Ήπείρω Σαρακατσαναίων νομάδων ειδικήν μελέτην 
θέλει έκδώσει, ώς ευχαρίστως πληροφορούμεθα, προσεχώς ό Δανός γλωσσολόγος κ,
C. Hoeg.
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Τεσσαρακανταετ Κοντού σ. 217 κέξ. Ή έν 'Αθήνας ΚΕ' σ. 65 κέξ. πρα
γματεία. τοϋ αύτοΰ συγγραφέως «ΙΙερι τών ορίων τής άνομοιώσεως εν τή νέρ 
βορειοελληνική» άναφέρεται γενικώτερον είς τά βόρεια ιδιώματα. 

Μακεδονία. Εΰθ. Μπουντώνα, Μελέτη περί τοΰ γλωοσικοΰ ιδιώματος Βελθεντοϋ καί 
τών περιχώρων αύτοΰ (’Αρχεία Συλλόγου «Κοραή» Άθήναι 1892).
II. Παπαδοπούλον, Ιίερί τών γλωσσικών ιδιωμάτων 'Αθω καί Χαλκιδικής (έν 
Λεξικογρ. Άρχ. Τ' σ. 362 κέξ.).

Θράκη. Στ. Κνριακίδον, Γλωσσικοί παρατηρήσεις (είς τό ιδίωμα Κομοτινής ή Γκιου- 
μουλτζίνας), έν Λαογρ. Β' (1910) σ. 427 κέ.
— Γλωσσογεωγραφικά σημειο'ιματα έκ Δ. Θράκης, έν Λεξικογρ. Άρχ. Τ' 

σ. 362 κέξ.
Στ. ψάλτη, Θρακικά ή μελέτη περί τοΰ γλωσσικού ιδιώματος τής πόλεως 
Σαράντα ’Εκκλησιών. Άθήναι 1917.

Kretschmer, Zum Dialekt von Stenimachos (’Αφιέρ. ε!ς ·Χατζιδάκιν 
σ. 135 κέξ. Τό ιδίωμα είναι ήμι6όρειον, ώς καί τό τής Σκύρου, τό τής Λή
μνου, Σ. Εκκλησιών κ. λ.).

Μ. Ασία. 1. Χαριτωνίδον. Περί τής Λιβισιακής διαλέκτου. Τραπεζσΰς 1911 (τό ιδίωμα 
ήμιβόρειον, αλλά διάφορον τών ανωτέρω ιδιωμάτων).
Σηιι. Διά τήν μελέτην τής αίτωλικής διαλέκτου, έλλείψει ειδικής πραγμα 
τείας, δύνανται νά χρησιμεύσουν τά ΰπ’ άριθ. 341 καί 386 χ/φα τής Γλωσ
σικής Εταιρείας, έν οίς περιέχονται γλωσσάρια εκτενέστατα καί μετά πολλής 
άκριβείας καταρτισθέντα υπό τοΰ κ. Λ. Λουκοπούλου καθώς και αί υπό τοΰ 
ίδιου δημοσιευθεΐσαι λαογραφικαί σύλλογοί έν Λαογρ. Α' σ. 696. Β' σ. 
385-398. Δ' σ. 36-41. 414-451. Η' σ. 14-66. Περί τοϋ ιδιώματος Κυδα>νιΰ>ν 
τής Μ. ’Ασίας πρ6λ. χ/φον 223 τής Γλωσσικής Εταιρείας, έν ω Γραμματική 
τής έν Κυδωνίαις όμιλουμένης ύπο I’. Σακκάρη. Γραμματικήν δέ τοΰ ίδιιό- 
|ΐατος Λευκών τής Πάρου θέλει δημοσιεύσει, ώς πληροφορούμαι, είς τον Ζ' 
τόμ. τοΰ Λεξικογρ. Αρχείου ό κ. I. Κακριδής.

S'. Νότια ιδιώματα.

Κέρκυρα. Γ. Σαλβάνον, Μελέτη περί τοΰ γλωσσικοΰ ιδιώματος τών έν Κέρκυρα Άρ- 
γυράδων. Άθήναι 1918.

Παξοί. Μ. Αένδια, Περί τής έν τώ ίδιώματι τών ΙΙαξών ρηματικής καταλήξεως -ομον 
( = -ομαι καί -ομε), έν ’Αθήνας ΛΤ'. σ. 133 κέξ.

Κεφαλληνία. Π. Λορεντζάιον, Άνάμειξις (ήτοι περί τής έπιδράσεως τής ’Ιταλικής καί 
δή τής βενετικής διαλέκτου είς τό ιδίωμα τών Κεφαλλήνων. Εν ’.4θηνάς I Γ 
σ. 189 κέξ.).
— Τά σύνθετα έν τψ κεφαλλ. ίδιώματι (’Αθήνας ΚΕ' σ. 209 κέξ.).
— Διαλεκτολογικά (ήτοι περιγραφή τών κυρίων φωνητικών καί μορφολογι- 

κών χαρακτήρων τοΰ κεφαλληνιακοΰ ιδιώματος. Έν Λεξικογρ. Άρχ. IT' 
σ. 32 κέξ.).

— Κεφαλλήνων ονόματα (Λαογραφ. Β' σ. 27 κέξ.).
Ζάκυνθος. Κ. Γιαννούτοον, Συμβολή είς τήν Γραμματικήν τοΰ ζακυνθίου γλωσσικοΰ 

ιδιώματος (’Αθήνας ΚΕ' σ. 199 κέξ).
Αθήναι, Αίγινα, Μέγαρα, Κύμη κλ. A. Thumb, Μελέτη περί τής σημερινής έν 

Αίγίνη λαλουμένης διαλέκτου (Αθηνάς Γ' σ. 95 κέξ ).
Γ. Χατζιδάκι, Περί τής Λΐεγαρικής διαλέκτου καί τών συγγενών αυτής ιδιω
μάτων (’Επιοτημ. ' Επετ. ΙΒ’ σ. 1 κέξ.).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:19:13 EEST - 3.236.241.27



106 F. il. ’Αναγνωστοπούλου — Βιβλιογραφίά.

B. Φάβi), Γλωσσικά! επισκέψεις άναφερόμεναι εις τό Ιδίωμα Αιαλωναρίου 
κα! Κονιστρών. Άθήναι 1911.
Α. Άλεξανδρή, Δοκίμιον περ'ι τοϋ γλωσσικού ίδιτόματος τή Κύμης κα! τών 
περιχώρων. Αθήναι 1894.

Πελοπόννησος. Φ. Κουκουλέ, Οίνουντιακά. Χανία 1908. (’Από σ. 161 κέξ. Γραμματική 
τοϋ Ιδιώματος τού έν Λακεδαίμονι δήμου Οίνοϋντος).

Σημ. Λιά τήν μελέτην τοϋ ιδιώματος Βουρβούρων τής Ιίυνουρίας δύναται νά 
χρησιμεύοη τό ύπ’ άριθ. 349 χ/φον τής Γλωσσικής Εταιρείας, έν φ περιέ- 
χεται εκτενές γλωσσάριον, άπό δέ σ. 352-416 καί γραμματική τού άνω ΐδιιό· 
μαιος, συνταχθεΐσα ΰπο τοϋ έφορου αρχαιοτήτων κ. Κ. Γωμαίου, διά δέ 
τό ιδίωμα τής Μάνης αί πλουσιώταται κα! καλα'ι λεξιλογικά! καί λαογραφι- 
κα! σύλλογοί τοϋ Κ. Νεστορίδου (χ/φα τής Γλωσσικής Εταιρείας ύπ' άριθ. 
46. 289. 299. 300. 301. 302. 387).

Κυκλάδες. A. Thumb, Der Dielekt von Amorgos (IF. II (1893) o. 61 κ ξ.)
Φ. Κουκουλέ, Γλωσσικά έκ Κύθνου (Λεξικογρ. Άρχ. Τ’ σ. 271 κέ.

Σημ. Περί τής φωνητικής τοϋ ιδιώματος τής “Ανω Σύρου ϊδε τινά παρά 
J. Ρίο, Νεοελλην. Παραμύθια. Copenhague 1877 σ. IX κέξ., περί δέ τοϋ 
τής Νάξου παρά I. Ψυχάρι, Essai de graminaire historique. Sur le chan- 
gement de λ en ρ devant les consonnes en grec ancien, medieval et 
moderne (=Memoires orient. Paris 1905 σ. 291 κέξ.). Διά τήν μελέτην 
τών Ιδιωμάτων “Ανδρου, Τήνου, Σύρου, Μυκόνου, Σίφνου, Σέριφον ύύναν- 
ται νά χρησιμεύσουν τά έκτενή καί μετά πάσης ακρίβειας καταρτισθέντα ανέκ
δοτα γλωσσάρια τοϋ κ. I. Βογιατζίδου (= χ/φα τής Γλωσσικής Εταιρείας 
ύπ’ άριθ. 338. 339. 340. 361. 370. 379. 380. 406), διά δέ ιό τής Κιμώλου 
θέλει δημοσιευθή ΰπό τοϋ ίδιου εις προσεχές, ώς πλ,ηρυφοροϋμαι, τεύχος τής 
Άδηνάς σύντομος Γραμματική τής έν τή νήσο) όμιλουμένης.

Χίος. Η. Pernot, Phonetique des parlers de Ohio. Paris (?) 1907.
— Linguistique et migrations (έν ' Αφιερώμ. εις Χατζιδάκιν σ. 126 κέξ.) 
— Remarques sur quelques formes invariables dans le dialecte de 

Ohio (Λαογραφ. Z' σ. 292 κέξ ).
Κ. Άμάντον, Γλωσσικά έκ Χίου (Λαογραφ. Ζ’ σ. 335 κέξ ).
Σ. Βίου, Χιακά γλωσσικά. Χίος 1920.

Κρήτη. Έν ελλείψει άλλης πραγματείας πρβλ.. /'. Χατζιδάκι, Περί τής γλώοσης καί 
τής γραμματικής τοϋ Έρωτοκρίτου (ήτοι τοϋ ’ιδιώματος τής Λναι ο λ. Κρή 
της), έν «Έρωτοκρίτου» έκδ. Ξανθουδίδου ο. 458 κέξ.

Γ'. Νοτιοσποραδικά — Κυπριακά.

Κ. Dieterich, Sprache und Volksiiberlieferungen der sudlichen Spo. 
raden. Wien 1908.
Ρ. Χατζιδάκι, Περ! τής Ικαρίας διαλέκτου, (έν ΜΝΕ, Β' σ. 396 κέξ.). 
Mondry Beaudouin, Etude du dialecte chypriote moderne et medie
val. Paris 1884.
Σ. Μενάρδον, Φωνητική τής διαλέκτου τών σημερινών Κυπρίων (’Λϋηνας Τ' 
σ. 145 κέξ.).
— Ή γενική κατά Κυπρίους (’Αθηνάς Η' σ. 435 κέξ. 462 κέξ.).
— Γαλλικά! μεσαιωνικά! λέξεις έν Κύπρο) (’Αϋηνάς 1Β' σ. 360 κέξ.).

Περί τών ονομάτων τών Κιι.τρ ων (Άδηνάς IT' σ. 257 κέξ.)
-- Κυπριακή Γραμματική ( Κπιατημ. 'Επετηρ. Θ' σ. 131 κέξ.).
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Χρ. Πανιελίδοο, Κυπριακόν χ/φον (άπό σ. 141 κέξ. συμβολή είς τήν ιστορίαν 
τής Κύπριας διαλέκτου).
— ’Ετυμολογικά και φωνητικά (Λεξικογρ. ‘Αρχ. Τ' σ 116 κέξ.).
Γ. ’ Αναγνωστοπούλου, Μικρά Συμβολή εις τήν μελέτην τής Κύπριας διαλέ
κτου (ενθ. άν. σ. 72 κέξ.).
Μ. Αένδια, Περί των έν τή Κυπριακή ρημάτων έκ τής ’Ιταλικής καί Γαλλι
κής (’Αθήνας ΛΤ' ο. 142 κέξ ).

Σημ. Λιά τήν ιστορίαν τής νεωτέρας κυπριακής διαλέκτου δύναται νά χρησιμεύση 
και ή πραγματεία τού G. Moyer, II dialetto delle cronache di Cipro di 
Leonzio Maohera e Georgio Bustrona, έν Rivista di filologia IV a. 
255-286.

A'. Ποντικά — Καπτταδοκικά.

Λ. Οίκονομίδον, Lautlehre des Pontisohen. Leipzig 1908.
— Φαινομενικοί τινες άντινομίαι έν τή φωνητική τής ποντικής διαλέκτου 

(Λεξικογρ. ’Αρχ. Γ' σ. 51 κέξ. = ’ Αθήνας ΚΘ' παράρτημα Πρβλ. καί Λε- 
ξικογρ. ‘Αρχ. Ε' σ. 188 κέξ.)

— Τά είς -α θηλυκά παροξύτονα τής α' κλίσεως ουσιαστικά έν τή ποντική 
διαλέκτιρ | Αφιέρ. εις Χατζιδάκιν σ. 201 κέξ.).

Γ. Χαιζιδάκι, Ποντικά, έν Πεντηκονταετηρίδι του Φιλ. Συλλ. Κ/πόλεως σ. 263 κέξ.) 
— Περί τής ποντικής διαλέκτου καί ίδίρ. περί τών έν αυτή άνολογικών 

σχηματισμών. (’Επιατημ. Έπετηρ. Η', Μέρ. 2»ν σ. 1 κέξ. πρβλ. καί IF. 
XXXI σ. 245 κέξ.).

Μ. Deffner, Die Infinitive in den pontisohen Dialekten (Monatsbericht· 
d. k. Preuss. Akad d. Wiss. 1877 σ. 191 κέξ).

Α. Παπαδοπονλου, Ό υπόδουλος ’Ελληνισμός τής ’Ασιατικής ’Ελλάδος έθνι- 
κώς καί γλωσσικώς έξεταζόμενος. Άθήναι 1919 (άπό σ. 89 κέξ- βραχέα 
περί τών ποντικών καί καππαδοκικών ιδιωμάτων).

Ε. Κούοη, Τραπεζουντία διάλεκτος (έν «Πλάτωνος* τόμ. Ε -Θ').
R. Dawkins, Modern Greek in Asia Minor. Cambridge 1916.

Ε'. ’Ιταλιωτικά.

G. Morosi, Dialetti Romaici del mandaniento di Bova in Calabria (= 
Arehivio glottol. Ital. IV. Roma 1874. ’Εν παραρτήματι άπό σ. 93 κέξ· 
περί τοϋ ΐδαόματοςτοΰ Cardeto ”Ιδ. καί Γ. Χατζιδάκιν, ΜΝΕ, Β'σ. 480 κέξ.). 

—■ Studi sui dialetti greci della terra d’ Otranto. Lecce 1870.
A. Pellegrini, II dialetto greco- calabro di Bova. Torino - Roma 1880.
G. Rohlfs, Scavi linguistic! in Calabria (= Rivista critica di cultura 

calabrese, anno II, fasc III.).
— Una lingua che se ne va (—Eolkiore, anno X, n° 1.) ‘).

Τ'. Τσακωνική.

Περί τής διαλέκτου τών συγχρόνων Τσακώνων, άπομονωθείσης ένωρίτατα 
άπό πάντων τών άλλων ιδιωμάτων, πρβλ.

') Ό Rohlfs παρασκευάζει πρό τίνος, ώς ευχαρίστως πληροφορούμεθα, εκτενή 
μελέτην περί τών ίταλιωτικών ιδιωμάτων, κατόπιν μακράς έπιτοπίου έρεύνης, ής ό 
πρώτος καρπός είναι αί άνωτέρω δύο πραγματεΐαι.
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G Deville, Etude sur le dialecte tsaconien. Baris 1866.
M. Deffner, Tsakonische Grammatik. Berlin 1881 (φωνητική).
H. Pernot, Notes sur le dialecte tsakonien (— Revue de Phonetique IV, 

fasc II).
C. Scutt, The tsakonian dialect. I. (έν Annual of the Britisch school 

at Athens XIX σ. 133 κέξ.). II (ένθ. άν. XX ο. 18 κέξ. Τσακωνικά κι ί· 
μένα μετά πιστής φιονητικής άποδόσεως).

Ρ. Χατζιδακι, Περί τής προφοράς τού υ ί'πό τιϊιν αρχαιότερων καί τής του 
ω όπό τά»ν μεταγενεστέρων λακώνων (έν Γλωσοο).. Μελετ. Α’ σ. 550 κέξ·)· 

->!!<■■ Ποβλ. έτι Μ. Deffner, Zakonisches έν Monatsb. d. Κ. Akad. d. Wiss. 
zu Berlin. 1875 o. 1-30 καί 176-195 κ.λ. κ.λ. M. Schmidt, Das Zakoni 
SChe, έν Curtius Stud. Ill σ. 347 κέξ., ένθα προτάσσεται βιβλιογραφία καί 
άλλω ν παλαιοτέρων περί Τσακωνικής μελετών. Ε. Schwyzer, έν Αφιερώμ. 
εις Χατζιδάκιν σ. 82 κέξ.

Ζ. Συνθηματικά ιδιώματα.

Μ. Τριανταφυλλίδον, Τά «νιόριικα» τής Ευρυτανίας. {Λαογραφ. Ζ' σ. 243 κέξ ). 
Α. Σάρρον, Ιϊερί των έν Ήπείρφ, Μακεδονίφ καί Θράκη συνθηματικών 

ιδιωμάτων (Λαογραφ. Ζ' σ. 521 κέξ.)
I. Βογιατζίδον, Περί τής συνθηματικής γλώσοης των αρτοποιών τοΰ Ζαγο- 

ρίου Λαογραφ. Η' σ. 152 κέξ.).

Πλεϊστα φωνητικά, μορφολογικά κ.λ. φαινόμενα τών κατά τόπους ιδιωμάτων έρ· 
μηνεύει ό κ. Γ. Χατζιδάκις έν τοΐς διαφόροις έργοις του, ίδίρ έν τή Einleitung, 
Γλωσσολογικαϊς Μελέιαις Λ', Μεσαίων, και Νέοις ’ Ελληνικοΐς — ΜΝΕ, Α'-Β', προσέτι δέ 
έν ταϊς πολυαρίθμοις πραγματείαις του ταΐς έγκατεσπαρμέναις έν τή * Αθήνα», τή 
«’Επιστημονικέ/’Επετηρίδι», τά» Δεξικογραφικφ ’ Αρχείφ·, τΐ\ «Glotta», ΚΖ., ΒΖ. κ.λ.κ.λ., 
τά όποια είναι απαραίτητον καί πολύτιμον βοήθημα διά πάντα θέλοντα νά μελετήση 
επιστημονικά»; τά ποικίλα νεοελλτμ'ΐκά ιδιώματα. Χρήσιμα ωσαύτως διά τάς ανώτερο» 
μελέτα; είναι καί του A. Thumb, Handbuch der neugriech Volkssprache2· Strass- 
burg 1910 καί Grammatik d. neugriech. Volkssprache (Sammlung Goschen) 
Berlin - Leipzig 1915 . έν ω άπό σελ. 76 κέξ. βραχεία έ.τισκόπησις τών νεοελληνικά»· 
διαλέκτων μετ'αναγραφής τών κυριωτέροιν χαρακτήρων των). "Οσον αφορά την σχέσιν 
διαφόρο)ν ιδιωμάτων πρός άλλη λα πρβλ. ίδίφ Π. Λορεντζάτου, Συμβολή εις τήν διαλε- 
κτολογίαν (έν ’Αφιερώμ. εις Χατζιδάκιν σ. 60 κέξ ). R. Dawkins, Cyprus and the 
Asia Minor dialects of Asia Minor (έν ’Αφιερώμ. Ας Χατζιδάκιν σ. 42 κέξ.) καί τήν 
ανωτέρω μνημονευθεϊσαν πραγματείαν τού κ. Κ. Άμάντον, Γλωσσικά έκ Χίου ί.ΐαονρας. 
Ζ' σ. 335 κέξ ). Διά τήν ιστορίαν τών νεοελληνικών διαλέκτων χρήσιμος είναι, έκτος 
τά»ν ανωτέρω σημειωθεισιϋν μελετών, καί ή πραγματεία τού Ρ. Wahrmann·LanibeTZ, 
Prolegomena zu einer Geschichte d. griechischen Dialekte im Zeitalter des 
Hellenismus. Programm Wien . 1906/7, ήν δέν ήδυνήθην νά χρησιμοποιήσω δια 
τήν σύνταξιν τής ανώτερο» πραγματείας μου.

Γ. II. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Συντάκτης τοΰ Ίστορ. Λεξικού
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