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Συνήθως διαλαμβάνομεν περί αρχαίων και νέων Ελληνικών γλωσσικών 
φαινομένων, περί μεσαιωνικών δε οΰχί. Τοϋτο βεβαίως είναι συνήθεια κλη- 
ρονομηθεΐσα εις ημάς παρά τών παλαιοτέρων φιλολόγων, οΐτινες διέστελλον 
την Ελληνικήν γλώσσαν εις άρχαίαν, δόκιμον, κλασσικήν (ή δπως ά'λλως 
έλέγετο) καί εις άδόκιμον, βάρβαρον, διεφθαρμένην κ.λ., έξικνουμένην από 
τών μτγν. χρόνων μέχρι τής σήμερον, περί τής οποίας δεν έκρινον άξιον τοΰ 
κόπου νά πολυπραγμονώσιν. Σήμερον ευτυχώς ημείς φρονοΰμεν περί τής 
άδοκίμου ταύτης γλώσσης διαφόρως, άλλ’ ουχ ήττον δεν εφροντίσαμεν μέχρι 
τοϋδε προσηκόντως νά διαιρέσωμεν τήν μεγάλην ταΰτην εποχήν — από τών 
μτγν. χρόνων μέχρι τοΰ παρόντος — εις μικροτέρας περιόδους, αλλά συνήθως 
όμιλοΰμεν γενικώς περί νεοελληνικών φαινομένων, εν άντιθέσει προς τά 
αρχαία. Καί δμως είναι αναγκαία ή διαίρεσις εις μικροτέρας περιόδους, ήτοι 
εις μεταγενεστέραν (περιλαμβάνουσαν τους μετά τον Μ. ’Αλέξανδρον χρόνους), 
μεσαιωνικήν καί τήν νέαν Ελληνικήν. Διότι κατά τάς περιόδους ταΰτας ή 
γλώσσα εξειλίσσετο καί ημείς δφείλομεν νά χρονολογώμεν κατά δΰναμιν ακρι
βώς τά έκάστης τών περιόδων τούτων φαινόμενα, ΐνα μή — δπερ πολλάκις 
εγένετο — έκλαμβάνωμεν τά νεώτερα ως αρχαιότερα καί δή σφαλλώμεθα εν 
τή έρεΰνη τής αιτίας τούτων. Βεβαίως δεν είναι τοϋτο πάντοτε εΰκολον. 
Διότι, ώς γνωστόν, οί “Ελληνες συγγραφείς από τών μτγν. χρόνων κέξ., ένεκα 
πολλών αίτιων, δεν έγραφον πάντοτε τήν λαλουμένην έκάστοτε ύπ’ αυτών 
γλώσσαν, άλλ’ άλλην τινά κατά τό μάλλον ή ήττον άρχαΐζουσαν. Διά τοϋτο 
δεν δυνάμεθα νϋν νά παρακολουθώ μεν επί τή βάσει τών συγγραμμάτων τού
των βήμα προς βήμα τήν γλωσσικήν έξέλιξιν. ”Αν μάλιστα πάντες οί συγγρα
φείς οΰτοι ήσαν τελείως έμπειροι τής αρχαίας Ελληνικής καί ήδΰναντο νά 
έργάζωνται, δπως οί αυστηροί διδάσκαλοι τοϋ Άττικισμοϋ ήξίουν («κέϊται η 
ον κεΐται,·»), θά ήτο εις ημάς τελείως ανέφικτος ή παρακολοΰθησις καί γνώ- 
σις τής γλωσσικής έξελίξεως. ’Αλλά κατά καλήν τύχην πολλοί τών συγγραφέων 
τούτων ήσαν κατά τό μάλλον ή ήττον αμαθείς καί άπειροι τής αρχαίας 
γλώσσης καί τούτου ενεκα διέφευγον αυτούς πολλά, άτινα σήμερον είναι ήμΐν 
τεκμήρια σαφή τής εξελίξεως τής γλώσσης. ’Έπειτα εκτός τών άττικιζόντων 
οπωσδήποτε συγγραφέων έκαμνον χρήσιν τής Ελληνικής γλώσσης καί άλλοι 
άνθρωποι εις έπιγραφάς καί εις άλλας ποικίλας τοϋ βίου άνάγκας καί ούτοι
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μετεχειρίζοντο τήν συνήθη υπό τών τότε μεμορφωμένων οπωσδήποτε λαλου
μένη ν γλώσσαν. Καί τούτων όίρα ή χρήσις βοηθεΐ ημάς εις τήν κατά 
προσέγγισιν ακριβή χρονολόγησιν πολλών γλωσσικών φαινομένων. Οϋτω 
λ. χ. πολλά! έπιγραφαί, πολλο! πάπυροι, ως καί ή Π. καί Κ. Διαθήκη, καί 
άλλα πολλά καί ποικίλα τών πρώτων χριστιανικών χρόνων έργα κ.λ.π. μέχρι 
τής κτίσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, παριστώσιν εις ημάς εικόνα τής μετα- 
γενεστέρας γλώσσης, άλλα δε πάλιν ιστορικά καί λοιπά τής μεσαιωνικής (μέχρι 
τοϋ 11ου αίώνος μ. X.) καί πάλιν άλλα βραδΰτερον (ποιητικά ή πεζά) έμφα- 
νίζουσι τεκμήρια ικανά τής Ν. Ελληνικής (μέχρι σήμερον).

’Αλλά, πλήν τών τεκμηρίων, ό'σα παρέχουσι τά μεταγενέστερα καί τά 
μεσαιωνικά γλωσσικά μνημεία εις καθορισμόν τής χρονολογίας πολλών γλωσ
σικών φαινομένων, έχομεν καί τινα ιστορικά γεγονότα βοηθοΰντα εις άδρο- 
μερή μέν, άλλ’ ακριβή καθορισμόν τοϋ χρόνου πολύ περισσοτέρων γλωσσικών 
φαινομένων. Είναι δηλ. γνωστόν δτι ή Ελληνική γλώσσα έλαλεΐτο καί έγρά- 
φετο έν ’Αλεξάνδρειά καί ταΐς άλλαις πόλεσι τής Αίγυπτου μέχρι τοϋ εβδόμου 
αίώνος μ. X., δτε ή Αίγυπτος κατελήφθη υπό τών ’Αράβων, καί δτι τής μέχρι 
τών χρόνων τούτων καί ολίγον βραδΰτερον έν Αίγΰπτω εύχρηστοΰσης γλώσ
σης έχομεν σήμερον μέγα πλήθος μνημείων, ήτοι παπύρων ποικίλου περιεχο
μένου, παριστώντων τήν εκεί έν χρήσει γλώσσαν. Λοιπόν δσα νέα γλωσσικά 
στοιχεία, δσαι αλλοιώσεις, δσαι άπώλειαι, δσα νέα δημιουργήματα κ.λ.π. εΰρί- 
σκομεν κοινά εις τε τούς Αιγυπτιακούς παπύρους καί εις τήν συνήθη 
Ελληνικήν, ταΰτα πάντα χρονολογούνται άναγκαίως προ τής ρηθείσης κατα- 
κτήσεως τής Αϊγύπτου υπό τών ’Αράβων, άνεπτύχθησαν άρα εις τούς μτγν. 
καί τούς πρώτους μεσαιωνικούς χρόνους, ούχί δε εις τούς μετέπειτα ή εις τήν 
Ν. Ελληνικήν. Όπως δέ ή Αίγυπτος κατά τον Ζ' αιώνα, οϋτω καί ή νότιος 
’Ιταλία κατά τον ΙΑ', αιώνα μ. X. κατεκτήθη υπό τών Νορμανδών καί 
ούτως οί "Ελληνες τής Κάτω ’Ιταλίας άπεχωρίσθησαν από τών άλλων Ελλή
νων, καί δή καί ή γλώσσα αυτών από τής άλλης Ελληνικής. Όσα άρα νέα 
στοιχεία εύρίσκομεν σήμερον κοινά εις τε τήν συνήθη Ν. Ελληνικήν καί 
τήν Ίταλιωτικήν Ελληνικήν, δύνανται μέν νά είναι καί ιδιαιτέρα έν εκατέρα 
τούτων άνάπτυξις, δύνανται δ’ δμως νά είναι καί κοινή κληρονομιά, κοινή 
άνάπτυξις, καί δή νά χρονολογούνται έκ χρόνων παλαιοτέρων τοϋ ΙΑ', αίώ
νος. Τό δεύτερον φαίνεται πιθανώτερον, δταν πρόκειται περί γενικωτέρων 
φαινομένων. ’Έχομεν άρα καί άλλο τεκμήριον, δι’ ου διαστέλλονται τά μεσαιω
νικά από τών νέων Ελληνικών.

Είναι αληθές δτι ένεκα τής άνισοχρόνου έξελίξεως τής γλώσσης έν ταΐς 
διαφόροις χώραις παρατηρεϊται, δτι άφ’ ενός μέν αρχαία τινα γλωσσικά φαι
νόμενα σώζονται πολλαχοϋ μέχρι σήμερον, άφ’ετέρου δέ άλλα νέα Ελληνικά 
κρινόμενα ανέρχονται πολλαχοϋ μέχρι τών μτγν. ή καί τών αρχαίων χρόνων 
πρβλ. άφ’ ενός μέν τους ονμηολεμήσαντες, εχούσες (=έχούσας, κ.λ.), άφ’ έτέ-
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ρου δέ υ—ον έν Τσακωνία κ. ά., η — ε εν Πόντω, τάς ημέρας έν Ικαρία κ. ά.
Άλλ’ αν παραλείψωμεν τά μικρά και διαλεκτικά ταϋτα, λάβωμεν δέ προ 

οφθαλμών μόνον τά γενικώτερα, καθολικώτερα, τότε μανθάνομεν οτι μέγας 
αριθμός φαινομένων δύναται νά εΰρεθή κα'ι καθορισθή διακεκριμένως ως 
μτγν., άλλων ως μεσαιωνικών και άλλων ως νέων ελληνικών. ’Αναγράφω 
δείγματά τινα έκάστης περιόδου' οΰτω λ. χ. είναι μεταγενεστέρα 1) ή απώλεια 
τής διαφοράς μακροϋ καί βραχέος α, ίσως δέ καί άλλου τίνος φωνήεντος (ουχί 
πάντων, διότι εις τινας διαλέκτους τής Ν. Ελληνικής (λ. χ. τήν Τσακωνικήν, 
την τής Μάνης, τήν τής Ν. Ιταλίας) παρατηρεϊται orι τό ω διετέθη άλλως ή 
τό ο (έτράπη δηλ. είς ου), κατά δέ τον νεώτατον ερευνητήν τής Ίταλιωτικής 
κ. Rohlfs καί οί μακροί φθόγγοι e καί ί διετέθησαν διαφόρω; των βραχέων 
ε καί ί. Έν τοΰτοις άρα ή έξίσωσις τών μακρών καί των βραχέων φωνηέν
των έγένετο πολύ βραδύτερου' 2) ή τροπή τών διφθόγγων αι καί ο« είς απλά 
φωνήεντα (αί δίφθογγοι ου καί κι είχον ήδη άπλοποιηθή έν αυτή τή αρχαία 
Ελληνική) καί αί δίφθογγοι αν καί εν εις τά γνωστά αβ, αφ, εβ, εφ.

Μετά τής έξισώσεως τών μακρών καί βραχέων φωνηέντων άπώλετο, ως 
είκός, καί ή διαφορά τοϋ τονισμού διά περισπωμένης καθώς κατά πάσαν 
πιθανότητα καί ό μουσικός τονισμός ό επικρατών έν τή αρχαία (οξύς καί 
βαρύς), έπεκράτησε δ’ ό έντατικός.

Όμοίως καί έν τή κλίσει ονομάτων καί ρημάτων συνέβησαν πολλαί 
απλοποιήσεις, οίον: της δόξας, τον πρεσβευτή, την τριήρην, τον 5Αριστοκράτου 
(ίδ. ΜΝΕ. Α'■ 428- 9) κ.λ. Όμοίως έλέχθη νποδέκεσαι, εράσαι, ηρπασες, άπέ- 
σπασες, εΐοχηκαν, είδα, είδα μεν, είδαν (αυτ. 424.427), ή ευκτική δλως άπώ
λετο κλπ.

Μεσαιωνικά δέ είναι άλλα φαινόμενα, οίον θθ, χχ, φφ αντί νθ, γχ, μφ 
(άθθίζει, αχχέλι, άφφιβάλλω κ.λ.), ό μεταπλασμός τριτοκλίτων κατά πρωτόκλιτα 
από τής αϊτ. είς - ν: τον πατέραν—ό πατέρας, την ελπίδαν—ή ελπίδα κλπ., ή 
απώλεια τής δοτικής, ή άντικατάστασις τοϋ πληθ. τής προσωπικής αντωνυ
μίας β' προσώπου (υμείς, ύμϊν, υμάς) διά νέων τύπων (έσεϊς, έσάς), ή απώ
λεια τοϋ μέλλοντος, τοϋ μέσου αορίστου, τοϋ παρακειμένου καί υπερσυντελί
κου, τών είς -μι ρημάτων, τών τρίτων προσώπων τής προστακτικής, τοϋ 
διπλασιασμού έν τή μετοχή τοϋ παθητ. παρακειμένου, τής χρονικής αύξήσεως 
έν τοίς από α άρχομένοις ρήμασι (έν τοΐς από ε ουχί πάντοτε, πρβλ. ηρχου- 
μονν, ήρθα κλπ.), τύποι ρηματικοί εις -ουν αντί - ουαι (έπιτηδεύσονν κλπ.)· 
Μεσαιωνικά ωσαύτως είναι τά υποκοριστικά είς - ιν αντί - ιον, τό άρσ" 
είς - ις αντί - ιος (χαρτάρις, διφθεράρις κλπ., ΐδ. ΜΝΕ. Α'. 421), ή έπίδοσις 
τής άρχαιοτέρας ήδη παραγωγικής καταλήξεως εις - ας, -ον, - έα (γλωσσάς’ 
χειλάς κλπ., Βααάοϋ κλπ., άκτέα, καρέα — κάρυά κλπ.), τά ρήματα εις -ώνω 
αντί -όω-ώ κλπ. Νέα επιτεύγματα τής μεσαιωνικής Ελληνικής είναι ό σχη
ματισμός δύο μελλόντων: τοϋ τής διάρκειας (οίον θέλω νά γράψω κλπ.)
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καί τοΰ της συντέλειας (θέλω νά γράψω κλπ.), επειτα νέαι παραγωγι
κοί καταλήξεις οΐον - ίλλα (σαπίλλα κλπ.). -ονλλον -ονλλα (παιδόπουλλον- 
παιδοπούλλα κλπ.), -άκιον (παιδάκιον κλπ.), (περί ών ίδ. ΜΝΕ. Α'. 406 κέξ. 
καί Σταμ. Ψάλτη, Grammatik der byz. Choniken σ. 248 κεξ.). Μεσαιωνι
κών χρόνων θεωρητέα ωσαύτως καί τά εκτίσασι, έφνγασι = έκτισαν, έ'φυγον 
(ίδ. Hesseling-Pernot, Poemes Prodrom. Γ', 378 κλπ.), in δέ τύποι 
ΰποτακτ. αντί προσ. (μη τρίβεσαι, μη κάθεσαι κλπ., μη θεωρης κλπ.), ή παρεμ
βολή - ν - έν τφ ενεστωτικφ θέματι ρημάτων, οΐον εγέρνεται = εγείρεται (ενθ. 
άν. Γ, 405. Δ, 37 κλπ.), επαίρνει κ. οΰ. κ. ή μετοχή εις - οντα(ς), - ώντα(ς) : 
έλθόντα (παρά Κεκαυμένψ), κάθοντα, στέκοντα, στραβώντα (ή μετοχή αυτή 
λήγουσα εις -ώντα ελέγχει δτι ό σχηματισμός των τοιοΰτων μετοχών είναι 
προγενέστερος τοΰ μετασχηματισμού τών ρημάτων είς - όω (- ω) εις -ώνω), 
πετώντα κλπ. Ή προσθήκη τού τελικού - ς είς τάς μετοχάς ταύτας τοΰ Ινεργ. 
Ινεστ., λέγοντας, παίζοντας κλπ. φαίνεται νεωτέρα.

Καί νέαι χρήσεις λέξεων άνεπτυχθησαν ό'χι δλίγαι κατά τον μέσον αϊώνα, 
οίον θέμα = άνθρωπος, παππίας —πάππος, πραγματευτης=εμπορος κλπ. καί 
νέαι συντάξεις: λέγω σε, δίδω σε καί λέγω σου, δίδω σου, αΐτινες καί εκλη- 
ροδοτήθησαν είς ημάς καί σφζονται ετι εν διαφόροις χώραις. Όμοίως 
μεσαιωνικόν προϊόν είναι καί ή χρήσις τής αϊτ. απολύτου αντί τής γεν. απο
λύτου: δίδοντα, λέγοντα κλπ.

Διά τών λεχθέντων δεν σκοποΰμεν νά έξαντλήσωμεν τό θέμα τούτο, 
άλλ’ απλώς νά δείξωμεν, δτι απαραίτητος ανάγκη είναι νά διαστέλλωμεν 
κατά δύναμιν τά γλωσσικά φαινόμενα κατά τάς χρονικός περιόδους, καθ’ ας 
άνεφάνησαν, ϊνα μή σφαλλώμεθα άνατρέποντες τήν ιστορίαν καί διδάσκον
τες πλημμελή.
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