
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 

ΕΙΣ ΤΑΣ ΥΠ’ ΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΦΘΕΙΣ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΣ ΧΩΡΑΣ')

Κατ’ Απρίλιον τοΰ 1204 μ. X. έπιπτεν ή Κωνσταντινούπολης υπό 
τά συνδυασμένα πλήγματα των στρατευμάτων τοΰ κόμιτος τής Φλανδρίας 
Βαλδουΐνου καί Βονιφατίου τοϋ Μομφερρατικοΰ άφ” Ινός, και τοΰ βενετι
κού στόλου άφ’ ετέρου, καί έδίδετο τό σύνθημα τοϋ διαμελισμοΰ τής 
μεσαιωνικής μας αυτοκρατορίας. Τό μέγα πολιτικόν, εκκλησιαστικόν, επιστη
μονικόν, καλλιτεχνικόν, Ιμπορικόν καί βιομηχανικόν κέντρον τοϋ βυζαντι
νού ελληνισμού παρεδίδετο εις τάς χεϊρας τών Φράγκων καί των Βενετών 
καί αί Έλληνικαί χώραι—εκτός εκείνων, αί δποΐαι περιελήφθησαν είς τά 
ελληνικά κράτη τής Τραπεζοΰντος, τής Νίκαιας καί εις τό Δεσποτάτον τής 
Ηπείρου—διενεμήθησαν εις τούς Φράγκους πορθητάς τής μεγαλώνυμου 
τέως πρωτευούσης των. ’Ιδιαιτέρως εις τούς Βενετούς έλαχον, έκτος τμή
ματος τής Κωνσταντινουπόλεως, καί αί από Μακεδονίας μέχρι Πελοποννή- 
σου Έλληνικαί χώραι, τάς οποίας μετ’ ολίγον άντήλλαξαν προς άλλας καί 
μάλιστα προς την Κρήτην καί πολλάς νήσους τοϋ Αιγαίου, έχούσας διά 
τό ναυτικόν των κράτος καί τό μέγα έμπόριόν των άσυγκρίτως μεγαλυτέ- 
ραν σπουδαιότητα από τάς έπιδικασθείσας είς αυτούς εκτεταμένος μέν, αλλά 
δυσβαστάκτους διά τό νησιωτικόν καί ναυτικόν κράτος των χώρας τής 
ηπειρωτικής Ελλάδος. Ούτως ίδρύθησαν εντός τών ορίων τής βυζαντινής 
αυτοκρατορίας διάφορα κράτη φραγκικά, πολλαί δέ νήσοι καί λιμένες της 
περιήλθον είς την θαλασσοκράτειραν «νύμφην» τοΰ Άδρία. Άλλαι, ώς 
γνωστόν, έκ τών ουτω δουλωθεισών χωρών ηύτύχησαν νά έπανέλθουν 
βαθμηδόν ή εις τά μνημονευθέντα ελληνικά κράτη ή είς την έπανιδρυθεΐ- 
σαν τφ 1261 μ. X. υπό Μιχαήλ Η' τοΰ Παλαιολόγου αυτοκρατορίαν τοΰ 
Βυζαντίου. Άλλ’ αί υπό τούς Βενετούς διατελοϋσαι χώραι παρέμειναν 
ύπ’ αυτούς επί μακρότερον χρόνον, τινές επί αιώνας ολοκλήρους. Είναι 
αυτονόητον δτι ή τοσοΰτον μακρά κυριαρχία τών Βενετών δεν παρήλθεν

') Ή άνά χεϊρας μελέτη είναι κατά μέγα μέρος απόσπασμα έκ τοΰ προσεχώς, 
ώς ελπίζω, έκδοθησομένου Β' τεύχους τής «Συντόμου Ιστορίας τών 'Ελληνικών Sια- 
ί.έκτωνο, είς τό όποιον θά έζετάζωνται αί νεοελληνικά! διάλεκτοι.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:20:10 EEST - 3.236.241.27



οίνευ έπιδράσεως επί των ελληνικών κτήσεων της. Δεν θά εξετάσω τάς 
άλλας εκδηλώσεις της. Εις τήν παρούσαν μελέτην θά περιορισθώ νά εξ
ετάσω τήν έπίδρασιν τής ’Ιταλικής γλώσσης, και μάλιστα τής διαλέκτου τής 
Βενετίας, είς τήν γλώσσαν τών ύπ’ αυτήν ελληνικών νήσων και πόλεων. 
Αύτη ύπήρξεν άναμφιβόλως μεγάλη. Άλλ’ ώς θέλει δειχθή κατωτέρω, ή 
έκτασίς της ύπερετιμήθη υπό τινων ερευνητών.

Είναι φυσικόν ή επίσημος γλώσσα, ή γλώσσα τού άρχοντος στοιχείου 
— δταν συμβαίνη μάλιστα τούτο νά έχη αναπτύξει είς μέγαν βαθμόν ένα ή 
περισσοτέρους έκ τών εκπολιτιστικών παραγόντων, τά γράμματα καί τήν 
επιστήμην, τάς τέχνας, τό έμπόριον, τήν ναυτιλίαν, τήν βιομηχανίαν κτλ.— 
ή γλώσσα, λέγω, αύτη είναι φυσικόν νά επιδρά ούχ'ι μόνον είς τούς υπό 
τού όμιλούντος αυτήν λαού αρχομένους, αλλά καί είς δλους τούς οπωσδήποτε 
επικοινωνοΰντας προς αυτόν. Τούτο συνέβη άναποτρέπτως καί είς τούς ύπό 
τήν Βενετικήν κυριαρχίαν διατελέσαντας κατοίκους τών νήσων τού Ίονίου 
καί Αιγαίου πελάγους κλ. "Οροι ναυτικοί (άλλάργα, βίρα—άρω, βόλτα, 

κάβος, λάσκα, μάϊνα, μόλα, όρτσα, πονέντες, σιρόκος, σινιάλό, τεζάρω, τιμόνι, 

φορτσάρω νλ.), * *) δροι διοικητικοί, νομικοί, επιστημονικοί, λέξεις δηλωτι
κά! διαφόρων αντικειμένων καί εμπορευμάτων, λέξεις τής καθ’ ημέραν 
ομιλίας κλ. είσήλαυνον καθ' εκάστην είς τά νησιωτικά ιδιώματα εκ τής 
γλώσσης τών Βενετών καί εξετόπιζον πολλάς γνήσιας έλληνικάς ή έλέγοντο 
καί λέγονται έτι έκ παραλλήλου προς αύτάς (φτάνω καί άρεβαίρνω, φτάνει 

καί μπάατα, αντίλογος καί κοντράστο, παρεϋΰρι καί φανέοτρα κλ. έν Κέρ
κυρα 2) καί ενίοτε μέ κά'πως διάφορον σημασιολογικήν άπόχρωσιν. Τούτο 
συνέβη κυρίως εις τον γραπτόν λόγον. Τά επίσημα Ιδίως έγγραφα (συμ
βόλαια κλ.), λογοτεχνικά μνημεία, χρονογραφίαι βρίθουν λέξεω ν ιταλικών. 
Καθ’ά λέγει δ Heisenberg 8) «massenhaft dringt in jenen Jahrhun- 
derten (ήτοι τής βενετικής επί τών νήσων τού Αιγαίου,' Κρήτης κλ. 
κυριαρχίας) venetianisches und anderes itaiienisches Sprachgut 
ein und verdrangt die griechischen Worter. Sogar die griechische 
Schrift wird hier und da aufgegeben, die griechische Sprache, 
die in Gefahr Avar eine griechische—venetianische Mischsprache

Γ. Π. Άναγνωστοπούλου—Έπίδρασις τής Βενετικής έπι τήν Ελληνικήν. 307

*Ιδ. τήν καλήν μελέτην τοΰ D. Hesseling, Les mots maritimes empruntes 
par le grec aux langues romanes. Amsterdam 1903.

-) Ίδ. Γ. Σαλβάνον, Μελέτη περί τοΰ γλωσσ. ιδιώματος τών έν Κερκύρςι Άργυ- 
ράδων. Άθήναι 1918 σ. 7.

*) A. Heisenberg, Dialekte und Umgangssprache im Neugriechischen. Miin- 
chen 1918 σ. 21.
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zu werden, bedient sich nicht selten der italienishen Schrift.» 
Ή ΈρωφΙλη, to γνωστόν κρηιιχόν δράμα τοϋ Χορτάκι, έγράφη κατά 
τον 17ον αί. μέ Ιταλικούς χαρακτήρας. Τα ολίγα κρητικά συμβόλαια, τά 
όποια έδημοσιεύθησαν μέχρι τοΰδε υπό των Σάθα, Gerland καί Ξάνθου 
δίδου βρίθουν Ιταλικών λέξεων και φράσεων. Παραλαμβάνω δλίγας εκ τής 
Χριστιανικής Κρήτης, Α' (1912) (έκδοθείσης υπό Στ. Ξαν&ονδίδον) σ. 161 
«κόπια έβγαρμένη από τον λίμπρον τής νοταρίας έμοΰ Ίωάννου Κατζαρά 

μόρε βένετο κλ.»,
σ. 104—5 : « . . . . και τό ίοτρονμέντο εκείνο τζή κοντζεντζιώς αυτού 

νά είναι κομμένο καί αννολάδο ωσάν ποτέ νά μήν ήθελε γενεΐ- ούτως 
μένω κοντέντος...................χοτέντοι καί πρεζέντες..................... ήμεστάνε πλη
ρωμένοι καί οατισφαδοι κλ.», 
σ. 134: «ντάνα καί νιντερέοσα κλ.»
σ. 233—4 : «Δίδοντας τά τορνέσα τζοί άνωθεν νιτράδες καί οπέζες εϊς τέρ- 

μενο χρόνους τρεις εις πάγες από Αύγουστον εις Αύγουστον δεν ατεντέντο 

ρας ώς άνωθεν νά ’μαι άστρέτος καί άμαχεμένος μέ τήν εύκολώτερη στράτα

(λατ. strata, ίταλ. strada) τζή δικαιοσύνης.......... ήγραψε τήν παρούσα
γραφή γιά πλιά κιάρα (ίταλ. chiaro) καί δίδω θέλημα νά βρεθή εις νοδάρο 

ή λεγομένη γραφή».
«Έγώ Μανώλης Τζές είμαι πρεζέντες καί άφερμάρω τά άνωθεν».
Όχι δλίγας λέξεις ιταλικός καί γαλλικός—ένεκα τής έπί τρεις περί

που αιώνας κυριαρχίας τών Lusignans, 1191—1489 μ. X. *)—περιέχουν 
καί τά αρχαιότερα μνημεία τής νέας κυπριακής διαλέκτου, αί Assises καί 
αί χρονογραφίαι τοϋ Λεοντίου Μαχαιρά καί Γ. Βονοτρωνίον. ών αί μέν 
πρώται ανήκουν εις τον ΙΓ', αί δέ εις τον ΙΕ' αί. μ. X. Καί χ/γραφον 
Κυπριακόν ακόμη μεταγενέστερον — τού τέλους τού Ιζ' ή τών αρχών τοϋ 
ΙΖ'at. κατά τον Χρ. Παντελίδην * 2)—περιέχει πληθώραν λέξεων ιταλικών 
(άμπαδία, άμορώζα, αρμάδα, άπόοτα, δισκόρδια, διζόρδινα, δισπερατζιόνε, 

Ιντζίρκα, κομμοδατος, κομμοδιτά, κοντά δον, κουβερνατώρος, λεβάντε, λεπρώ- 

ζος, δπλιγο, προβεδέρω, προτέοτο, σιγουρτά κλ.). 'Ωσαύτως εις έγγραφα 
τών νήσων τού Αιγαίου καί μάλιστα τοϋ Ίονίου πελάγους, τών οποίων 
έπί τέσσαρας αίώνας έκυριάρχησαν οί Βενετοί καί εϊς τάς οποίας καί μετά 
τήν άπόσπασίν των από τάς χεΐρας τών Βενετών ή ’Ιταλική έξηκολούθησε
__________ ___

ή Πρβλ. τήν έξαίρετον μελέτην χοΰ καθηγητοΰ κ. Σ. Μενάρδον, Γαλλικοί 
μεσαιωνικοί λέξεις έν Κύπρφ (= ’Αθήνας, ΙΒ' 360 κέξ.), Μ. Δένδια, Περί τών έν τή 
Κυπριακή ρημάτων έκ τής ’Ιταλικής καί τής Γαλλικής (=Ά·θηνάς, ΛΤ' 112 κέξ.) κ.λ.

2) Ίδ. Άΰηνάς, ΛΔ' σ 156 κέξ.
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νά χρησιμεύη ως γλώσσα τών δικαστηρίων, τής Βουλής κλ. — μόλις τφ 
1836 ύποκατεστάθη υπό τής Ελληνικής εις τά ειρηνοδικεία καί λοιπά 
δικαστήρια, τφ δέ 1849 καί εις τάς αγορεύσεις καί τά πρακτικά τής Βου
λής, αν καί σχεδόν προ είκοσιπενταετίας είχε θεσπισθή διά τοϋ Συντάγμα
τος τής Ίονίου Πολιτείας ή Ελληνική ώς επίσημος γλώσσα αυτής. Τοσοΰ- 
τον είχε συνδεθή ή ’Ιταλική προς τον δημόσιον εν αυτή βίον—πλεϊστα 
απαντούν, ως είναι φυσικόν, τά ιταλικά στοιχεία.

’Αλλά δύναταί τις νά ε’ίπη μετά βεβαιότητος δτι πολλά έξ αυτών 
δεν ήσαν εις καθημερινήν χρήσιν ούδ’ άπετέλουν νομίσματα κοινής χρή- 
σεως παρά τφ λαφ. Περί τούτου θέλομεν πεισθή, δταν λάβωμεν ύπ δψιν 
δτι πολλαί φραγκικαί λέξεις μαρτυρούμεναι εις τά παραδοθέντα γραπτά 
μνημεία δεν λέγονται ήδη παρά τοΰ λαού. Καί είναι μεν αληθές δτι μερι
κοί έξ αυτών ήσαν μέν πρότερον έν χρήσει καί είς τήν καθ’ ημέραν ομι
λίαν, άλλ’ έξετοπίσθησαν βαθμηδόν—ιδίως μετά τήν άπελευθέρωσιν τών 
ανωτέρω χωρών καί τήν έγκαθίδρυσιν εν αύταΐς τής Ελληνικής διοική- 
σεως, τον πολλαπλασιασμόν τών ελληνικών σχολείων, τών έλλην. εφημε
ρίδων κλ. — Ιξ αυτής (πρβλ. φαρμακείο, τυπογραφείο, ταχυδρομείο, ανβον- 

λογράφος, δίκη κλ. αντί τών σπετααρία, σταμπαρία, πόστα, νοδάρος, κάουζα 

κλ.). ’Αλλά καί αν εξαιρέσωμεν τάς λέξεις ταύτας, πάλιν υπολείπονται 
άρκεταί, τών οποίων ή απουσία από τήν καθημερινήν χρήσιν δεν εξηγεί
ται κατ’ ά'λλον τρόπον, παρά διά τής εκδοχής δτι ποτέ δέν άπετέλεσαν κοινά 
στοιχεία αυτής.

Πολύ όλιγώτερα είναι τά κύρια ονόματα—βαπτιστικά, επώνυμα κλ.— 
τά όποια παρέμειναν είς τούς νησιώτας από τών χρόνων τής εν Έλλάδι 
Βενετοκρατίας. Τά κύρια ονόματα είναι σχετικώς περισσότερα είς τούς 
καθολικούς τών Κυκλάδων, καί μάλιστα τής 'Ανω Σύρου (Μπενεδέττος, 

Ντομενίκος, Νάταιος αντί ’Ιγνάτιος —* Ignazio, Κλάρα, Λονρέντσος, Λι- 

νάρδος ή —δης, Μαρίνος, Πιέρρος, 'Ρόζα, Μπαστιανος, Σπεράντσα, Τζονάν- 

νες, Τζουζέπος, Φρατζέσκος ή Τζέκος κλ. ι).
’Ολίγα σχετικώς είναι καί τά φραγκικής καταγωγής τοπωνύμια, είς 

τά νησιωτικά κυρίως ιδιώματα. Άντιθέτως προς τό πλήθος τών αλβανι
κών, σλαυϊκών καί τουρκικών τοπωνυμιών τής Στερεός Ελλάδος, ’Ηπεί
ρου, Μακεδονίας καί Θράκης, τά ονόματα τών πόλεων καί κωμών καί έν 
γένει τών τόπων τών νήσων είναι κατά τό πλεϊστον καθαρώς Έλληνικά.

ι
’) Πρ^λ. 4. ΣιγάΙα, Βαπτιστικά—παρωνύμια—επώνυμα (=Λεξικ Άρχ. *Γ', σ.

161 κέξ.).
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Τά τοπωνυμία λ. χ. τής νήσου ’Ικαρίας είναι «όλα ελληνικά.» Χ) Τα τής 
Χίου, Κυκλάδων, Κρήτης, Κύπρου κατά μέγιστον μέρος ελληνικά.

’Αλλ’ αν είναι πολλή καί μεγάλη ή επίδρασις τής Ιταλικής εις τό 
λεξιλόγιον των νήσων, δΰναταί τις δμως νά εΐπη — χωρίς ίσως φόβον 
νά σφαλή — δτι εις την Γραμματικήν των είναι πολύ μικρά καί ασήμαν
τος. Όλίγαι παραγωγικοί καταλήξεις παρελήφθησαν έκ τής Ιταλικής καί 
έγιναν συνήθεις καί δημώδεις, εις μικροτέραν ή εύρυτέραν έκτασιν, αί 
— δόρος (Λμακαδόρος, κριααδόρος = φιλόδικος, λιμαδόρος, αολατσαδόρος, 

τζογαδόρος, φονμαδόρος κλ.),—όζος (σκερτσόζος, θυμόζος=—ώδης κλ.),— 

άρω (προστιμάρω παρά τό πρόστιμον, κατά τά ωσαύτως εύχρηστα ιταλικά 
γουστάρω, κουράρω, πασσάρω, αιγονράρω, στραπατσάρω, φουμάρω κλ.).

Εις την φωνητικήν ιδίως ή επίδρασις τής ’Ιταλικής ελέγχεται ασή
μαντος, ίσως ούδεμία. Ή ούρανική προφορά τοϋ λ, ν προ τοΰ ι έν Κεφαλ- 
ληνίμ (πολ'ΰ, λ’ηνός, ν'ηστικός κλ.) ένομίσθη δτι «μόνον δι’ ιταλικής έπι- 
δράσεως ίσως δυναται νά έξηγηθή.»2) ’Αλλά πώς τότε τό ιδίωμα τής Ζα
κύνθου καί μάλιστα τής Κέρκυρας, ή οποία περισσότερον πάσης άλλης 
νήσου τοϋ Ίονίου πελάγους φέρει τά ίχνη τής έν αυτή βενετοκρατίας, έξ- 
έφυγε την έπίδρασιν ταύτην ; Καί πώς θά έπέδρα ή ’Ιταλική εις φωνητι
κήν άλλοίωσιν, τήν οποίαν δεν έχει ή ιδία; Οί Ιταλοί τά σύμφωνα I, n-\-i 

δεν τά προφέρουν ως ούρανικά (liberto, liberta, libro, nimboso κλ., ούχι 
gliberto, gnimboso κλ.). ”Av εις τήν ’Ιταλικήν απαντούν καί οϊ ούρα- 
νικοί φθόγγοι gli, gni παρά τούς μή τοιούτους, δεν είναι τοϋτο, νομίζω, 
λόγος ισχυρός, ώστε νά πιστευθή δτι ή έν Κεφαλληνία γενική καί άνεξαί- 

ρετος προφορά τών λ, ν -f- ί ως ούρανικών προήλθεν έξ έπιδράσεως τής 
’Ιταλικής προφοράς. Μήπως άλλως τε δεν άπαντα ή ούρανικωτέρα, ή έτε- 
ρόρροπος αυτή προφορά τών φθόγγων τούτων καί αλλαχού τής Ελλάδος, 
δπου ούδεΐς λόγος περί φωνητικής έπιδράσεως τής ’Ιταλικής δύναται 
νά γίνη, παρά μόνον περί φυσικής, περί αυτομάτου φθογγικής έξελίξεως; 
Είς τήν Θεσσαλίαν λ. χ. λ, ν-\- β, ί—λ’, v'-j-e, ί: λέγω—λ'έου, ν’έος—ν’έους, 

ν'αί, λ'ύω—λ'ύνω ■—λ'ύνου, ν'ημα κλ., είς δέ τήν Αιτωλίαν, ’Ακαρνανίαν 
κ. ά. τά σύμφωνα λ, ν τρέπονται ωσαύτως εις ούρανικά λ', ν' μόνον, δταν 
άποβάλληται τό μετ’ αυτά άτονον ι: άνοιξα — άν'ξα, πίνει — πίν’, μέλι — 
μέλ”, θέλει — ϋέλ”, θέλησα—θέλ'σα κλ. "Οτι έν τούτοις δεν πρόκειται περί 
ξένης φωνητικής έπιδράσεως, είναι περιττόν νά τονισθή.

Ί Γ. Χατζιδάκι. ΜΝΕ, Β' 396. 
°) 1δ. Άϋηνας, 1 Τ', 192—3.
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Καί άλλο φωνητικόν φαινόμενον, 6 τσιτακισμός, άπεδόθη είς τήν 
αυτήν αιτίαν. Ό Κοραής, Άτάκτ. Β', 361 άπεφάνθη δτι «δ βάρβαρος 

οντος συλλαβισμός (=φθόγγος) εΐαέβη είς την γλώσσαν άπό την με ’Ιτα

λούς Ιπιμειξίαν των Γραικορωμαίων.» 1) Και 0 έπιφανής βυζαντινοδίφης 
Heisenberg δέχεται τής αυτήν άρχήν τοϋ εκ τοΰ κ' προελθόντος τσ ή 
τσ. Άλλ’ ό τσιτακισμός άφ’ ενός μέν άπαντφ και εις χώρας δπου ούδεμία 
ιταλική έπίδρασις παρατηρεΐται, ώς λ. χ. έίς τόν Όφιν τοϋ Πόντου, εϊς 
τό Μιστί τής Καππαδοκίας, εις τά Φάρασα κ. ά.— άλλη άνάλογος έπίδρα- 
σις, ήτοι ή τής Τουρκικής αποκλείεται είς αύτάς, διότι ό τσιτακισμός είναι 
άγνωστος εις έήν γλώσσαν ταύτην—είς Πάπιγκον τής Ηπείρου μετά τό σ, 
οτσέφτονμε=σχέπτομαι, οταάζονμαι=κτΛιάζομαι κλ.) κ.ά. άφ’ ετέρου δε ελλεί
πει άπό χώρας, αί δποϊαι καί διά τήν γειτνίασίν των προς τήν ’Ιταλίαν καί 
διά τήν μακροτέραν έν αυταΐς ίταλοκρατίαν παρουσιάζουν άδράν τήν Ιταλι
κήν έπίδρασιν, ώς λ. χ. είς τάς Ίονίους νήσους καί κατά δεύτερον λόγον εϊς 
τήν Κρήτην, ή οποία Ισφαλμένως, ώς θά ίδωμεν, περιλαμβάνεται εϊς τάς χώ
ρας, εϊς τάς οποίας άπαντά δ τσιτακισμός. Ή σημασία τοϋ γεγονότος τοϋ- 
του δεν διέφυγε τόν Heisenberg καί δικαίως τονίζει «am auffalendsten 

aber bleibt es, dass der Lautwandel gerade dort fehlt, wo die 
venetianische Herrschaft am sichersten begrundet war und am 
langsten gedauert hat, auf den jonischen Inseln. *) 'Η ερμηνεία, 
διά τής δποίας προσπαθεί νά παρακάμψη τήν ουσιώδη αυτήν δυσκολίαν, 
φαίνεται πολύ ολίγον πειστική. Έάν ή Ιν Έπτανήσφ καί έν Πελοποννήσφ — 
εξαιρέσει, ώς λέγει, τής Μάνης καί τής Τσακωνιάς—δμιλουμένη «so ge- 
ringe Unterschiede von der allgemeinen Umgangssprache zei- 
geil», δεν σημαίνει δτι ή διάλεκτος τής Έπτανήσου καί τής Πελοποννή- 
σου προήλθον κατά τούς τελευταίους αιώνας έκ τής νεοελληνικής Κοινής, 
άλλ’ δλως τουναντίον δτι αύται, καί ιδίως ή Πελοποννησιακή, έχρησίμευ- 
σαν ώς βάσις, έξ ής άνεπτύχθη—άπό τής ίδρϋσεως τού νέου ελληνικού 
κράτους — ή νεοελληνική Κοινή. Ή έλλειψις έκ τών Ίονίων νήσων τοϋ 
τσιτακισμού δεν δυναται νά έξηγηθή διά τής ύποθέσεως δτι είς ταυτας 
δμιλεΐται ιδίωμα έπείσακτον, άπαρτισθέν έκ τής νεοελληνικής Κοινής καί 
έκβαλόν άπό τών μέσων τοϋ 18ου αϊ. τήν Βενετικήν, ήτις, ώς λέγει, «ill
meisten Umfang............. an die Stelle der griechischen getreten
ist.» Ώς μαρτυρεί δ Ducange εις τόν πρόλογον τοΰ πολυτίμου λέξικοΰ * 2
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‘) Ό Κοραής είχεν ύπ όψιν όχι μόνον τό έξ ούρανιαοΰ x προελθόν το, αλλά 
καί τό έξ άλλων, ώς έλεγε, φθόγγων : ζ, ξ, κι, οκ, ττ προκϋψαν.

2) Heisenberg, ένθ. άν. σ. 58 9.
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του σ. VII «in majoribus oppidis, qui sub Turcis, Graece et 
Turcice· qui sub Venetis, degunt, Graece et Latine vel Italice· in 
pagis denique Graece duntaxat omnes loquntur.» Τούτο to γενι
κώς λεγόμενον περί δλων τών τουρκοκρατουμένων καί ίταλοκρατουμένων 
χωρών αληθεύει καί περί τών Ίονίων νήσων. Ουδέποτε έπαυσεν εις αύτάς 
ομιλουμένη ή Ελληνική, άποκλειστικώς μέν εις τά χωρία, έκ παραλλήλου 
δέ προς τήν ’Ιταλικήν καί Ιδιαιτέρως προς τήν Βενετικήν εις τάς πόλεις. 

Ώς λέγει ό κ. Σαλβάνος, ένθ. αν. σ. 6. «’Επί τέσσαρας καί πλέον αιώνας 
άρξαντες τής νήσου οί Ενετοί ουδέποτε κατώρθωσαν ν’ άκούσωσι τήν 
γλώσσαν αυτών κοινώς λαλουμένην παρά τήν Ελληνικήν έξω τής περιοχής 

τής περικλειομένης υπό τών τειχών τής πόλεως Κέρκυρας. 'Ο άγροτικος 

τής νήσον πλη&νσμός μόνον τήν πάτριον γλώσσαν μντον καίλ' άπαντας τούς 

χρόνους έκείνους έλάλει.» Εννοείται δτι άρκεταί λέξεις ίταλικαί είσεχώρη- 
σαν άναπόφεύκτως καί εις τήν γλώσσαν τών χωρικών, άλλ’ ούτε ή προ
φορά των έπαθε ή ήλλοιώθη ποσώς εκ τούτων οΰτε ό κύριος λεκτικός 
θησαυρός τών αγροτών—ήτοι αί λέξεις τοϋ καθ’ ημέραν, τοΰ οικιακού, 
τοΰ γεωργικού, κτηνοτροφικοϋ, αλιευτικού βίου — έπηρεάσθη εκ τής γλώσ- 
σης τών κρατουτων τής νήσου πρβλ. άγριολάχανα, ή μερολάχανα, βότανα, 

χόρτα κλ. (έ)στιά, κατώ{γ)ει τό, χαμώ(γ)ει τό, περιαύλι, κλειδί, άνώψιλο — 
κατώφιλο τό (άνώφλιον—κατώφλιον), παρε&νρι, φεγγίτης, ϋεμέλια, σκε

παστή, σπλε&άρι, πέτρα, φάει, ψωμί κλ. αλατρο (ά'ροτρον), χωράφι, γεννή

ματα τά, λινάρι, δχτος, τράφος κλ. πρόβατα, βόιδι, αλογο, φορτίκι τό = 

δνος κλ. ’Έπειτα καί α ΰποτεθή προς στιγμήν δτι ή βενετική διάλεκτος 

καί προφορά ειχεν εκβάλ ι κατά μέγα μέρος τήν Ελληνικήν εκ τών Ίονίων 
νήσων καί δτι αυτή μ< λις από τών μέσων τοΰ 18ου αί. επανέκτησε τήν 
προτέραν θέσιν της εις αύτάς, τοϋτο βεβαίως δεν θά ήτο λόγος ισχυρός 
προς παρεμπόδισιν φωνητικής άλλοιώσεως, ή οποία κατά τον Heisenberg 
συνέβη εις άλλας νήσους άπώτερον τής ’Ιταλίας κειμένας καί ύποστάσας 
μικροτέραν τήν ιταλικήν έπίδρασιν. Άν εις ταύτην ωφείλετο τό φαινόμε- 
νον τούτο, θά παρετηρεΐτο κατά πρώτον λόγον εις τάς Ίονίους νήσους. 

Καί δτε ή νεοελληνική Κοινή θά εξέβαλλε τήν Βενετικήν — ως δέχεται ό 
Heisenberg — θά μετεδίδετο καί ή έν λόγφ φωνητική άλλοίωσις είς αυτήν. 
Μήπως δεν συμβαίνει τό ίδιον προ τών οφθαλμών μας είς δλας τάς έλλη- 
νικάς χώρας, εις τάς οποίας εισχωρεί καθ’ εκάστην ή νεοελληνική Κοινή, 
έκτοπίζουσα τάς διαφόρους διαλέκτους; Οί όμιλοϋντες πρότερον αύτάς ύπο- 
καθιστοϋν τούς ίδιους φθόγγους των είς τούς αντιστοίχους τής Κοινής 
καί ούτως ή προφορά τών χρησιμοποιούτων αυτήν διαφέρει κατά τόπους
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και παρουσιάζει ποικίλας αποχρώσεις Άν Ιπομένως έκ τών έπτανησιακών 
Ιδιωμάτων ελλείπη ό τσιτακισμός, τοΰτο πρέπει — νομίζω — νά μας πείση, 
δτι καί εκεί δπου άπαντρί δφείλεται είς άνεξάριητον από άλλης γλώσσης 
και αυτοτελή φωνητικήν άλλοίωσιν. χ) Τοΰτο άλλως τε Ιπιβεβαιώνει καί ή 
μεταβατική βαθμίς, είς ήν εύρίσκεται τό φαινόμενον τοΰτο είς τήν Κρή
την. Είς αυτήν σήμερον—ήτοι δυο καί ήμισυν αίώνας μετά τήν έκδίωξιν 
των Βενετών εκ τής Κρήτης υπό χών Τούρκων, άρχίσασαν τφ 1645 και 
περατωθεΐσαν τφ 1669 — δ τσιτακισμός δεν ουνετελέσ&η άκόμη. Μόνον 
ΐσο>ς είς μικράν περιφέρειαν, είς τό Παλαίκαστρον τής Σητείας, φαίνεται— 
κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Dawkins2) — δτι συνέβη ήδη τοΰτο. Άλλα είς 
τό πλεΐστον μέρος τής Κρήτης — ίδίοις ώσίν άντελήφθην τοΰτο είς τήν 
περιφέρειαν Ηρακλείου καί εις τήν εν τή Δ. Κρήτη επαρχίαν τοΰ Άγ. 
Βασιλείου — τό ούρανικόν κ' έχει ήδη διάφορον προφοράν από τό τής 
νεοελληνικής Κοινής κ', ήτοι ούρανικωτέραν, χωροΰσαν προς τον τσιτα
κισμόν καί προσεγγίζουσαν προς αυτόν, ώστε νά γεννάται ενίοτε ή έντυ- 
πωσις τοΰ τσιτακισμόν, άλλά δεν κατέληξεν ακόμη, καθώς ελέχθη καί ανω
τέρω, πλήρως είς αυτόν. Ότι υπό τοιούτους δρους παριστάμεθα μάρτυρες 
φωνητικής άλλοιώσεως, αυτομάτου καί ανεξαρτήτου από πάσης ξένης Ιπι- 
δράσεως συντελουμένης, είναι προφανές. Ή ερμηνεία φωνητικών φαινο
μένων διά ξένης επιδράσεως είναι πιθανή καί—ενίοτε—βεβαία, δσάκις 
διάλεκτοί τινες άπεμονώθησαν εντελώς υπό ξένων γλωσσών καί οί όμι- 
λοΰντες αυτήν — αν μάλιστα συμβή νά είναι σχετικώς ολιγάριθμοι — διε- 
σπάσθησαν από τους λοιπούς ομοφύλους των διά γεωγραφικούς καί πολι
τικούς λόγους καί ένεκα τής πανταχόθεν περιστοιχίσεώς των ύπό συμπα
γούς καί άσυγκρίτως πολυπληθεστέρου καί μάλιστα καί άρχο\ τος ξενόφωνου 
στοιχείου. Τοΰτο συνέβη ήδη είς τάς δλίγας καί άπ’ άλλήλων άποκεχωρισμένας 
ελληνοφώνους κοινόνητας τής Καππαδοκίας, τών οποίων τά ιδιώματα τό
σον καλώς εμελέτησε καί περιέγραψεν ό Dawkins. Τοΰτο ωσαύτως είναι 
άναντίρρητον προκειμένου περί τών ελληνοφώνων κωμών καί περιφερειών 
τής κάτω ’Ιταλίας, ήτοι τής Bova κ.λ. έν Καλαβρίφ καί τής Terra d’
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') Ό Δ. Μανροφρύδης, Λοκίμιον Ιστορίας τής έλλ. γλώσσης. Σμύρνη 1871 σ. 58 
ανάγει τόν τσιτακισμόν είς τά μέσα περίπου τής 1η? μ. X. ,χιλιετηρίδος (400 — 500 
μ. X.) καί θεωρεί αυτόν σύγχρονον πρός τόν τής Λατινικής, ό δέ Thumb, Helle- 
nismus σ. 190 εις τούς πρό τοΰ 10°ν αί. μ. X. χρόνους. Διάφορος γνώμη παρά 
Ψάλιτ), έν Τεσσαροκονταετή,ιίδι Κοντού σ. 125 κέξ. καί Grammatik d. Byzant. 
Chroniken. Gottingen 1913 σ. 67. Ό A. Μποντονρας (ίδ. « Αγωγής» Λ', 3) σύμφω
νων πρός τόν Thumb θεωρεί τό φαινόμενον παλαιόιερον τοΰ 10°ν αί.

2) Ίδ. Annual of the Britisch School at Athens, X,83 κέξ.
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Otranto εν τή Άπουλίςι. Άλλα προκειμένου περί νήσων και χωρών, at 
όποΐαι διετέλεσαν μεν υπό ξένους κατακτητάς Ιπ'ι αΙώνας ολοκλήρους, άλλ’ 
ουδέποτε έπαυσαν νά κατοικώνιαι υπό συμπαγών ελληνικών κα'ι ελληνο
φώνων πληθυσμών και εις τάς οποίας ουδέποτε έπαυσε νά όμιλήται κα'ι 
νά καλλιεργήται λογοτεχνικώς ή ελληνική γλώσσα, νά τελήται ελληνιστί εις 

τους ναούς ή λειτουργία και νά άνθη—περισσότερον ή δλιγώτερον κατά 
καιρούς- ό ελληνικός πολιτισμός, ύπόθεσις πλήρους έξιταλισμοϋ, όποιαν 
προϋποθέτει ή άλλοίωσις τής προφοράς—μικρά ή μεγάλη—ή άποδιδομένη 
εις τήν έπίδρασιν τής Ιταλικής γλώσσης, είναι, νομίζω, αστήρικτος. "Ισα- 
ΐσα ή φυλετική και γλωσσική άφομοίωσις αλλοφύλων εγκατεστημένων εις 
Πελοπόννησον—περισσοτέρων ή · εύαριθμοτέρων, άδιάφορον—και ό υπο
τιθέμενος έκτοπισμός τής Βενετικής ύπό τής νεοελληνικής Κοινής έκ τών 
Ίονίων νήσων, περί ών κάμνει λόγον ό Heisenberg, ένθ. αν. σ. 59, 
προϋποθέτουν συμπαγή ελληνικόν και ελληνόφωνον πληθυσμόν, μέ ισχυ
ρόν οπωσδήποτε τήν εθνικήν του συνείδησιν κα'ι κατά τό μάλλον ή ήττον 

ζωηρόν τό αίσθημα τής εθνικής του αυθυπαρξίας. “Οτι δε αί νοτιώτεραι 
ελληνικά! χώραι κα'ι ιδιαιτέρως at νήσοι τοϋ Ίονίου και Αιγαίου πέλαγους 
ύπέστησαν δλιγωτέραν τήν ξένην έπίδρασιν παρά αί βορειότεροι και μά
λιστα αί άλλαι, ακόμη μακρότερον κείμενοι έλλην. χώραι μαρτυρεί πλήν 
τούτων και ή άναφερθεΐσα κατά μέγα μέρος έλληνικότης τών τοπωνυμιών 
των εν συγκρίσει προς τό πλήθος τών ξενικών τοπωνυμίων τών άλλων 
έλλην. χωρών, και δή και ή άνθησις λαμπράς φιλολογικής παραγωγής 
εις τήν Κρήτην, και τάς Ίονίους νήσους κατ’ αυτούς ακριβώς τούς χρό
νους τής έν αύταΐς βενετοκρατίας. Ποιητικά καί φιλολογικά καθόλου προϊ
όντα, ώς λ.χ. ή Θυσία τον Αβραάμ, ό ’ Ερωτόκριτος, ή 'Ερωφίλη, κ.λ. εις 

τήν Κρήτην αί Αιδαχαί τοϋ Ήλία Μηνιάτη (1669 —1714) κ.λ. και τά ποι
κίλα έργα τοϋ Ευγενίου Βουλγάρεως, Νικηφόρου Θεοτόκη καί τόσων άλλων 
λογίων επτανησίων, δρασάντων ε’ίτε ε’ς τήν γενέτειράν των είτε αλλαχού, 
δεν ήτο βεβαίως δυνατόν νά γράφουν εις περιβάλλον, δπου είχε χωρήσει 
βαθύτατα, ως ύπετέθη, ό έξιταλισμός κα'ι δπου έφθινεν ή έλλην. γλώσσα καί 
ή έλλην. συνείδησις, καί υπό άνδρών γεννηθέντων καί άνατραφέντων εις 
αυτό. Ή έπίδρασις ή βενετική καί καθόλου ιταλική ήτο αναμφιβόλους με
γάλη, άλλ’ ούχί τοσαύτη, ώστε ν’ άποπνίξη τήν έλευθέραν έξέλιξιν τής είς τάς 
ίταλοκρατουμένας χώρας όμιλουμένης Ελληνικής καί τών διαλέκτων αυτής. 
Τοϋτο έπιστοποίησε καί ό Pernot προκειμένου περί τής Χίου, τής οποίας 
τά ιδιώματα περιέγραψε μέ θαυμαστήν άκρίβειαν. Καί έν αυτή έκυριάρχη- 
σαν οί Γενουάται έπί δύο καί πλέον αιώνας (1346—1566 μ. X.) καί ή
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επίδρασές των υπήρξε μεγάλη, ώς μας δεικνύουν, πλήν άλλων, και αι δχι 
όλίγαι ίταλικαι λέξεις αί πολιτογραφηθεΐσαι εις τήν διάλεκτόν της και συλ- 
λεγεϊσαι κατά μέγα μέρος υπό τον Μ. Κεφάλα, έν τή ΙΙεντηκονταετηρίδι 
τοϋ Φιλολ. Συλλόγου Κων/πόλεως σ. 183 κέξ. «Pourtant ici non plus, 
uucune influence phonetique, tout se ramene a une question de 

vocabulaire. Le developpement phonetique de ces divers patois 
(δηλ. τής Χίου), nous pouvons dire aussi leur developpement mor- 
phologique et syntaxique a ete le meme, que si l’ile etait restee 
toujours grecque» l). "Οσοι γνωρίζουν πόσον δύσκολος είναι ή εισαγωγή 

-εις γλώσοάν τινα φθόγγων εξ άλλης γλώσσης και άλλοτρίων τοϋ φωνητι
κού της συστήματος “καί δτι συνήθως πολιτογραφοϋντες ξένας λέξεις δχι 
μόνον δεν παραλαμβάνομεν συγχρόνως καί τούς ξένους φθόγγους, άλλα καί 
ύποκαθιστώμεν εις αυτούς τούς συγγενεστέρους έκ τών ίδικών μας, ούτοι 
δεν θά εΰρουν τό πράγμα παράδοξον.

Έν Άθήναις, κατά μήνα Δεκέμβριον 1925

Γ. Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

') Η. Pernot, Phonetique des parlers de Ohio (Paris) 1907 σ. 533
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