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και με την αναντιρρήτως άρτίαν έκτύπωσιν και έξοχον είκονογράφησιν του Οίκου 
Philipp von Zabern αποτελεί πολύτιμον προσφοράν δια τους έρευνητάς τής τέχνης 
τών Μινωικών χρόνων και θα προκαλέση ασφαλώς μέ τάς αναθεωρητικός απόψεις 
του πολλάς συζητήσεις. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

'Αναστασίου Καραναστάση, 'Ιστορικόν Αεξικον τών ελληνικών Ιδιωμάτων της 
Κάτω 'Ιταλίας, τ. τρίτος (α-μ), 'Αθήναι 1988, σελ. 568 σχ. 8ον, έκδοσις 
'Ακαδημίας 'Αθηνών. 

Είναι, δπως ελέχθη, ό τρίτος τόμος της μνημειώδους αυτής εργασίας, οπού 
κατά αύστηρον έπιστημονικον τρόπον αποτυπώνεται το γλωσσικόν ιδίωμα τών 
'Ελληνοφώνων τής Κάτω 'Ιταλίας, δια το όποιον τόσα έχουν γραφή και τόσαι 
έχουν διατυπωθή κατά καιρούς διιστάμενοι απόψεις. Οί δύο προηγούμενοι τόμοι 
είχον έκδοθή το 1984 καί 1986, ένώ είναι έτοιμον το ύλικον δια τους επόμενους 1-2 
τόμους, πού δέν θα βραδύνουν να ίδουν το φώς. 

Ή διάταξις τής ύλης είναι ή ακόλουθος: Μετά τήν βασικήν λέξιν-λήμμα 
καταγράφονται αί διάφοροι παραλλαγαί ύπο τάς οποίας άπαντα σέ κάποια άπο τα 
18 ελληνόφωνα χωριά τής Καλαβρίας1 καί 'Απουλίας2. 'Ακολουθεί ετυμολογική 
διερεύνησις: δίδεται ή μορφή τής λέξεως είς τήν άρχαίαν έλληνικήν ή καί μετα
γενέστερος περιόδου τής γλώσσης καί αί μορφαί ύπο τάς οποίας άπαντα είς 
νεοελληνικά ιδιώματα. Το τρίτον μέρους έκαστου λήμματος είναι το έρμηνευ-
τικόν: καταγράφονται ολαι αί σημασιολογικοί παραλλαγαί τής λέξεως, όπως 
απαντούν είς τα διάφορα χωριά τής περιοχής, καί τεκμηριώνονται μέ παραδεί
γματα καί ολόκληρους φράσεις άπο τον άβίαστον λόγον του λαού. 

Καί είς τον τρίτον τόμον, όπως καί είς τους δύο προηγουμένους, επιτάσ
σονται επιμελώς συντεταγμένοι Πίνακες, πρώτος τών λέξεων είς τάς όπόίας 
ανάγονται τα λήμματα καί δεύτερος τών ιδιωματικών τύπων. Είς τον πρώτον 
ειδικώς τόμον, έκτος του προλόγου, προτάσσεται συνοπτική μέν (έκ σελίδων 18), 
άλλα άκρως κατατοπιστική, Εισαγωγή αναφερομένη είς το πρόβλημα τής 
καταγωγής τών ελληνικών ιδιωμάτων τής περιοχής καί άλλα συναφή θέματα. 
Περιλαμβάνεται επίσης ή σχετική μέ το θέμα Βιβλιογραφία (είς Εξ σελίδας) καί 
κατατοπιστικοί Χάρται τών ελληνοφώνων περιοχών τής Κάτω 'Ιταλίας. 

Τήν εντολή ν νά μελετήση τα ελληνικά Ιδιώματα τής Κάτω 'Ιταλίας καί να 
συγκέντρωση το γλωσσικόν ύλικον έδωκε είς τον κ. Άναστάσιον Καρανα-
στάσην, συντάκτην τότε καί δια πολλά έτη μετέπειτα, τοΰ ' Ιστορικού Λεξικού τής 
Νέας 'Ελληνικής, ή 'Ακαδημία ' Αθηνών το έτος 1962. Το γλωσσικόν υλικό ν πού 
περιείχετο είς το άλλως πολύτιμον Έτυμολογικον Λεξικον τών 'Ελληνοφώνων 
τής Κάτω 'Ιταλίας τοΰ Rohlfs1, πού ήτο είς τήν διάθεσιν τής συντάξεως τοΰ 
'Ιστορικού Λεξικού, εκρίθη ανεπαρκές καί έθεωρήθη απαραίτητος ή έπί τόπου 
συλλογή υλικού, άφοΰ μάλιστα τα λήμματα τοΰ λεξικοΰ εκείνου δέν συνωδεύοντο 
άπο παραδείγματα έκ τής καθημερινής ομιλίας. "Εκτοτε καί έπί σειράν ετών ό κ. 
Καραναστάσης έπεσκέπτετο τάς δύο περιοχάς τών 'Ελληνοφώνων τής 'Ιταλίας, 
παρέμενεν εκεί έπί εβδομάδας καί μήνας, συνωμίλει μέ τους κατοίκους καί 
έμελέτα εις βάθος το γλωσσικόν των ιδίωμα. ' Ο ούτω συγκεντρωθείς γλωσσικός 
θησαυρός προσετέθη — κ α θ ' δ* μέρος ήτο άγνωστος— είς το προϋπάρχον ύλικόν, 
άλλ' έχρησίμευσεν επίσης είς διευκρίνησιν, διόρθωσιν ή συμπλήρωσιν λημ-
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μάτων ή σημασιών πού είχον ήδη καταγραφή από άλλους έρευνητάς. Kai βεβαίως 
ό συγγραφεύς άπεδελτίωσε και ένέταξεν εις το Λεξικόν του δλο το γλωσσικον 
ύλικον το δημοσιευμένον κατά καιρούς εις εργασίας λογίων, ιδρυμάτων, 
Ινστιτούτων ή εις τοπικάς εφημερίδας και περιοδικά ή περιελαμβάνετο εις 
σύλλογος παραμυθιών, παραδόσεων, τραγουδιών, παροιμιών, αινιγμάτων εις την 
γλώσσαν τοϋ τοπικού Ιδιώματος. "Ετσι εις το έως τώρα δημοσιευμένον ύλικόν, 
έκτος άπο πολλάς σημασίας και σημασιολογικός αποχρώσεις, προσετέθησαν, 
κατά την δήλωσιν τοΰ συντάξαντος το Λεξικόν, χίλιαι νέαι αθησαύριστοι λέξεις. 

Δια το πρόβλημα τής καταγωγής τών ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω 
'Ιταλίας διετυπώθησαν μέχρι σήμερα πολλαί και συγκρουόμεναι απόψεις, 
άπησχόλησε δε τούτο, ώς ήτο έπόμενον, και τον συγγραφέα. Πρώτος το 1856 ό 
γερμανός F. Α. Pott διετύπωσε τήν γνώμην οτι δεν πρόκειται περί επιβιώσεως 
αρχαίας διαλέκτου άλλα διαλέκτου με νεοελληνικά χαρακτηριστικά. Ό Σπ. 
Ζαμπέλιος τό 1864 εξέφρασε τήν γνώμην οτι ή ελληνική τής Κάτω 'Ιταλίας 
προέρχεται άπό Βυζαντινούς, κληρικούς και λαϊκούς, πού έγκατεστάθησαν εις 
Κάτω Ίταλίαν κατά τους χρόνους τής εικονομαχίας. Kai ό ιταλός γλωσσολόγος 
G. Morosi, άφοΰ συνέλεξε πλούσιον γλωσσικόν ύλικόν άπό τάς δύο ελληνο
φώνους περιοχάς και τό έμελέτησεν, απεφάνθη1 οτι τα ιδιώματα ταύτα δεν 
συνεχίζουν τήν γλωσσικήν παράδοσιν τής Μεγάλης 'Ελλάδος, άλλα έχουν 
μεταφερθή άπό Βυζαντινούς αποίκους διαφόρων περιοχών τοΰ ελλαδικού χώρου. 
Kai οτι οι μέν "Ελληνες τοΰ Salento (Απουλία) ανάγονται εις τήν έποχήν τών 
δύο πρώτων Μακεδόνων βασιλέων, οί δε "Ελληνες τοΰ Aspromonte (Καλαβρία) 
προέρχονται άπό μεταναστεύσεις πού έγιναν δύο αιώνας αργότερα. Πρώτος 
διετύπωσεν αντιρρήσεις κατά τής θεωρίας τοΰ Morosi ό Γεώργιος Χατζιδάκης τό 
1892 ύποστηρίζων2 ότι δέν ήτο δυνατόν να έξαφανισθή ή ελληνική γλώσσα εις 
τήν Κάτω Ίταλίαν, άφοΰ εις τήν σημερινή ν γλώσσαν τών 'Ελληνοφώνων 
διατηροΰνται άρχαϊαι λέξεις και δωρικά στοιχεία πού δέν υπάρχουν εις ούδεμίαν 
άπό τάς νεοελληνικός διαλέκτους. Τήν άποψιν τοΰ Χατζιδάκη υιοθέτησε και 
διηύρυνε, τριάκοντα όλα έτη βραδύτερον, ό γερμανός γλωσσολόγος G. Rohlfs. 
"Υστερα άπό μακροχρόνιον έρευναν και μελέτην τών ιταλικών και ελληνικών 
διαλέκτων και ιδιωμάτων τής 'Ιταλίας κατέληξεν είς τό συμπέρασμα δτι ή αρχαία 
γλωσσική παράδοσις είς τα μέρη αυτά —τής Κάτω 'Ιταλίας— ουδέποτε διεκόπη, 
άλλα διατηρείται μέχρι σήμερα. Τήν συνέχειαν αυτήν τής ελληνικής γλωσσικής 
παραδόσεως ύπεστήριξαν οί ημέτεροι Στ. Καψωμένος, Άγ. Τσοπανάκης και Στ. 
Καρατζάς, απέκρουσαν δέ τρεις ιταλοί γλωσσολόγοι και ό γάλλος Η. Pernot. Ό 
μνημονευθείς Στ. Καρατζάς εις έμπεριστατωμένην πραγματείαν του3, δημοσιευ-
θεΐσαν τό 1958, αντέκρουσε μίαν προς μίαν τάς θέσεις τοΰ ίταλοΰ Parlangeli, πού 
είχεν έπικαλεσθή κυρίως ιστορικά στοιχεία (Κεδρηνός, Πορφυρογέννητος, 
Χρονικόν Μονεμβασίας), και έν συνεχεία μέ τήν ερευναν τών γλωσσικών 
στοιχείων (π.χ. διπλά σύμφωνα) έΐεκμηρίωσε τήν άποψιν περί αδιάκοπου 
συνεχείας τής ελληνικής παραδόσεως είς τό Ιδίωμα τής Κάτω 'Ιταλίας. Ή άπο-
ψις αυτή δύναται να θεωρηθή ώς ή έπικρατοΰσα σήμερον είς τον έπιστημονικόν 
χώρον. 

Εις έπίρρωσιν αυτής τής απόψεως ό κ. Καραναστάσης παραθέτει πίνακα τών 
κοινών εις τάς δύο περιοχάς μορφολογικών και συντακτικών στοιχείων, πού κατά 
ένα ποσοστόν είναι αποκλειστικά είς αύτάς, πίνακα κοινών λεξιλογικών 
στοιχείων πού δέν συναντώνται είς νεοελληνικός διαλέκτους, πίνακα αρχαιοελ
ληνικών ή οπωσδήποτε προβυζαντινών λεξιλογικών στοιχείων και πίνακα τών, 
τόσο σημαντικών δια τήν έξαγωγήν συμπερασμάτων ώς προς τήν παλαιότητα τοΰ 
ιδιώματος, δωρικών καταλοίπων. Παραθέτομεν έδώ ενδεικτικώς: lavò (ό ληνός), 
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νασίδα (νησίδα, νησίς), άσαμο (άσημος), αχό (ήχος), πατ-τά (πηκτή), δερφακίνα 
(δέλφαξ), άμβατος (αναβατός), κυσπάλα (κυψέλη), μόλα (μύλη=μυλόδους, γομφίος, 
τραπεζίτης), πίάζαλο (έπίζηλος). Kai δέν είναι βεβαίως τα μόνα. 

Το ύλικον πού μας προσφέρει ό κ. Καραναστάσης και το δλο Ιργον χαρα
κτηρίζει αύθεντικότης, πληρότης και επιστημονική τεκμηρίωσις. 'Υπήρξε δι' 
αυτόν Ιργον ζωής. 'Εγνώριζα, εξομολογείται, τάς δυσκολίας πού θα συναντούσα 
και το μακρόν χρονικό διάστημα πού θα χρειαζόμουν δια να φέρω είς πέρας ένα 
τέτοιο έργον. "Ομως ή σκέψις ότι ή ωραία γλώσσα τών 'Ελληνοφώνων, πού έζη-
σεν άπο τους χρόνους τής Μεγάλης 'Ελλάδος μέχρι σήμερα, σβήνει, καί θα ήταν 
άσύγγνωστος αμέλεια να μή διατηρηθή επάνω στό χαρτί, γραμμένη ελληνικά, μου 
έδινε ψυχικήν δύναμιν καί θάρρος. 

Αί προσδοκίαι του έδικαιώθησαν καί το πολύτιμον όντως έργον είναι έν τφ 
τελειοϋσθαι. Είναι επίσης έτοιμη προς έκδοσιν άπό τον ϊδιον ή Γραμματική του 
Ιδιώματος. 

Π. Χ. ΔΟΡΜΠΑΡΑΚΗΣ 

1. Τα ονόματα των: Ροχούδι, Βουνί, Γαλλικιανό, Κοντοφούρι, Μπόβα, Άμυάαλιά. 
2. Καλημέρα, Μαρτινιάνο, Στερνάτα, Τσολίνο, Μαρτάνο, Σολέτο, Καστρινιάνο, Κορι-

λιάνο, Μελπινιάνο. 
1. Etymologisches Wörterbueh der Unteritalienischen Gräzität, Halle 1930, Lexicon 

Graecanicum Italia e inférions, Tubingen 1964. 
1. ΕΙς δύο πραγματείας του, 1870 καί 1878. 
2. Einleitung in die neugriechische Grammatik, Leipzig 1892, S 229. 
3. L' origine des dialectes néogrecs de Γ Halie méridionale, Paris 1858. 

Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete 33. Band, BSB B. G. Teubner 
Verlagsgellschaft 1987, σελ. 138+21 φωτογρ. — 34. Band, 1988, σελ. 138+15 
φωτογρ. 

Οί συνεργάται του 33 τόμου εκφράζουν, ό καθένας μέ τον δικό του τρόπο, 
εύχας προς τον Wolfgang Müller έπί τή 65η έπετείω τών γενεθλείων του, 
εκφράζοντες έτσι τήν ευγνωμοσύνη καί τών λοιπών παπυρολόγων δια τήν 
συμβολή του ακαμάτου εργάτου καί αρίστου έπιστήμονός μέ πολυάριθμους 
εργασίας καί μεστήν δρασιν στον τομέα τής παπυρολογίας. 

' Η πρώτη οργασία είναι, έκδοσις του Ρ C a i r, 1031, πού γίνεται άπο τον J. 
Bingen. Tò κείμενον αναφέρεται στην άγοράν ζωοτροφών. Συγκεκριμένα ό άπο-
στολεύς του έγγραφου (άγνωστος, διότι λείπει ή αρχή του παπύρου) ζητεί άπό 
τον κ ω μ ά ρ χ η ν κάποιου χωρίου του ΆρσινοΓτου νομού να τοϋ έπιτραπή να 
λάβη (ά π ο δ ο 0 ν α ι) τάς ζωοτροφάς (χ ο ρ μ ά σ μ α τ α), πιθανώς άπό τάς 
κρατικός άποθήκας, δια να μήν άναγκασθή να τάς προμηθευθή άπο τήν έλευθέραν 
άγοράν είς τιμήν ύψηλοτέραν.. Βεβαίως το περιεχόμενον του έγγραφου δέν είναι 
απολύτως σαφές. Μέ βάσιν τήν μορφήν τής γραφής τοϋ κειμένου ό Bingen 
χρονολογεί τον πάπυρο στα τέλη του γ ' αί. π.Χ. 

* Η επομένη εργασία είναι επίσης έκδοσις δύο Πτολεμαϊκών κειμένων, πού 
ευρίσκονται είς τήν Συλλογή τοϋ Αμβούργου (Ρ Η a m b. I n v. 601 καί 676). 
Πρόκειται για αίτήσεις Β α σ ι λ ε ΐ Π τ ο λ ε μ α ί ω ι , όπου απαριθμούνται αί 


