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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ 

JEAN A. PAPADRIANOS, L ' h i s t o r i e n b y z a n t i n D o u k a s e t les 
S e r b e s , «Cyrillornethodianum» I (1971) 113-120. 

Ό κ. 'Ιωάννης Παπαδριανός, επιστημονικός συνεργάτης τού έν Θεσ
σαλονίκη Ιδρύματος Μελετών τής Χερσονήσου τού Αίμου, είς τήν μελέ¬ 
την του ταύτην εξετάζει τήν άξιοπιστίαν ειδήσεων τού βυζαντινού ιστο
ρικού Δούκα, αναφερομένων είς τάς σερβοτουρκικάς σχέσεις κατά τά έτη 
1451 καί 1453. Κατά τόν Δούκαν αί σχέσεις Σερβικού και 'Οθωμανικού 
κράτους το 1451 υπήρξαν φιλικαί καί τό αυτό έτος συνήφθη μεταξύ των 
συνθήκη ειρήνης. Τήν άξιοπιστίαν τού Βυζαντινού Ιστορικού έπιβεβαιούν 
καί αί λοιπαί πηγαί, τάς οποίας έρευνα ο συγγραφεύς. 

Ό Δούκας αναφέρει επίσης ότι ò σουλτάνος Μεχμέτ ο Β' έτήρησε 
φιλικήν στάσιν προς τους Σέρβους τό 1451, επειδή έφοβήθη μήπως ο 
Σέρβος δεσπότης Djuradj Brankovic έξεγείρη τους Ούγγρους εναντίον 
τών 'Οθωμανών. ο σ. όμως αποκρούει τους λόγους τούτους, τους οποίους 
επικαλείται ο βυζαντινός Ιστορικός, δια τών κάτωθι πειστικών στοιχείων ; 
Ή όλη άφήγησις τού Δούκα επιτρέπει τήν χρονολογικήν τοποθέτησιν 
τών έν λόγω ειδήσεων προ τής 17 Ιουνίου 1451. Κατά τό χρονικόν όμως 
τούτο διάστημα, ώς πληροφορούν αί ά λ λ α ι σωζόμενοι πηγαί, αί σχέσεις 
μεταξύ τών Σέρβων καί Ούγγρων ήσαν καθ' όλα έχθρικαί. Οί δύο ούτοι 
λαοί, συμφώνως προς τάς αύτάς πηγάς, συμφιλιοϋνται μόλις τήν 7 Αυγού
στου 1451. Συνεπώς, ο σουλτάνος Μεχμέτ ο Β' ούδένα λόγον είχε νά φο¬ 
βηθή μήπως ο Σέρβος δεσπότης έξεγείρη τους Ούγγρους είς πόλεμον 
εναντίον του, ώς λέγει ο Δούκας. Ή φιλική στάσις τού Μεχμέτ τού Β' 
έναντι τών Σέρβων τό 1451, ώς υποστηρίζει ο σ., τήν οποίαν ούτος ήκο¬ 
λούθει τότε, δέον νά ένταχθή είς τήν γενικωτέραν φιλειρηνικήν πολιτικήν 
προς άπαντα τά γειτονικά κράτη, ϊνα, απερίσπαστος, προβή είς τάς αναγ
καίας προετοιμασίας δια τήν πολιορκίαν τής βυζαντινής πρωτευούσης. 

Τόν Ίούνιον τού 1453 ο σουλτάνος Μεχμέτ ο Β' εγκατέλειψε τήν 
ύπ' αύτού καταληφθείσαν Κωνσταντινούπολιν καί έπέστρεψεν είς τήν 
Άδριανούπολιν. Εκε ί εύρεν απεσταλμένους έξ όλων τών υποτελών είς 
αυτόν χωρών, οί όποιοι ήλθον νά τού υποβάλουν τά συγχαρητήρια των 
διά τήν μεγάλην του νίκην. ο Δούκας αναφέρει ότι μεταξύ τούτων ήτο 
καί απεσταλμένος τού Σέρβου δεσπότου. Ταύτα έπιβεβαιοί καί άλλος 
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βυζαντινός συγγραφεύς, ο Κριτόβουλος, ο όποιος λέγει ότι ο σουλτάνος 
εδέχθη μέ φιλικήν διάθεσιν τους απεσταλμένους, ώμίλησε μετ' αυτών 
ήρέμως, τους έδωσε δώρα καί μάλιστα είς μερικούς είπε νά πληροφορή
σουν τους ηγεμόνας των ότι τους απαλλάσσει εκ τής υποχρεώσεως κατα
βολής φόρου. ο Δούκας όμως εκθέτει τήν συνάντησιν ταύτην κατ' εντε
λώς διάφορον τρόπον. ο Μεχμέτ, λέγει, συμπεριεφέρθη προς τους απε
σταλμένους μέ όργήν, άπαιτών όπως οί ηγεμόνες των αποστείλουν τόν 
έτήσιον φόρον υποτέλειας. Από τους Σέρβους — συνεχίζει ο βυζαντινός 
ούτος Ιστορικός — ο σουλτάνος άπήτησεν, όπως αποστείλουν είς αυτόν 
ως έτήσιον φόρον 12.000 δουκάτα, από τους δύο δέσποτας τού Μορέως 
10.000 και από τους ηγεμόνας τής Χίου καί Λέσβου 6.000 και 3.000. 

Ό σ. έλεγχων τήν άξιοπιστίαν τών ώς άνω ειδήσεων τών δύο βυζαν
τινών ίστορικών καί συγκρίνων ταύτας μέ όλα τα άλλα σωζόμενα ιστο
ρικά στοιχεία, αποδεικνύει ότι ή πληροφορία τού Δούκα πλησιάζει πε¬ 
ρισσότερον προς τήν άλήθειαν. 

Ό κ. Παπαδριανός επιμένει επίσης έπί τού σημείου εκείνου τής άφη¬ 
γήσεως τού Δούκα ότι ή Σερβία το 1453 έπρεπε νά καταβάλλη είς τους· 
Τούρκους έτήσιον φόρον υποτέλειας 12.000 δουκάτα καί πιστεύει ότι ή 
οικονομική κατάστασις τής χώρας ταύτης ήτο τότε καλή. Περαίνων δέ 
τήν μελέτην του, υπογραμμίζει ότι αί ειδήσεις τού Δούκα, έν συναρτήσει 
προς τάς τών άλλων πηγών, δύνανται νά ρίψουν άρκετόν φώς είς τήν 
διπλωματικήν δραστηριότητα, τήν οποίαν άνέπτυξεν ο Σέρβος δεσπότης 
Djuradj Brankovic κατά τό έτος 1453. 

Ι. Γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΥΛΟΥ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ, Κατάλογος τών εν τ ω Ά ρ χ ε ί ω του Κέν
τρου Επ ιστημον ικών Ε ρ ε υ ν ώ ν Κύπρου έναποκειμένων οθω
μανικών χε ιρογράφων, Άνάτυπον έκ τής «Έπετηρίδος» τού Κέν
τρου 'Επιστημονικών Ερευνών, τ. 5, Λευκωσία 1971-1972, σ. 
257 -385 + 12 πίνακες - φωτοτυπίαι ισαρίθμων έγγραφων. 

Ό τουρκολόγος κ. Π. Χιδίρογλου είς τήν έργασίαν του ταύτην κα¬ 
ταλογραφεί 422 οθωμανικά έγγραφα τών ετών 1640 - 1898 άποκείμενα έν 

τώ Άρχείω τού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου. ο σ. τών 
εκτενέστερων έγγραφων δίδει τα κυριώτερα σημεία τού περιεχομένου 
των, ενώ τών βραχυτέρων παραθέτει έν μεταφράσει σχεδόν όλόκληρον 
τό κείμενον. Ούτω ο ερευνητής όχι μόνον δύναται βάσει τού καταλόγου 
νά όδηγηθή είς τα πρωτότυπα πού τόν ενδιαφέρουν, άλλα καί έκ τών 
εκτενών περιλήψεων νά άντληση χρήσιμα στοιχεία δια τήν ίστορίαν τής 
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τουρκοκρατούμενης Κύπρου. Ή προσφορά επομένως τού σ. είναι πολύ 
μεγαλύτερα τής συνήθως αναμενόμενης από ένα απλούν κατάλογον. 

Τά έγγραφα κατατάσσονται κατά κατηγορίας χρονολογικώς: Είναι 
δέ ταύτα σουλτανικοί διαταγαί (ferman), διατάγματα διοικητών Κύπρου 
(buyuruldu), δικαστικοί αποφάσεις (i lam), διπλώματα εκχωρήσεως προ
νομίων (berat), γράμματα (mektub) ώς έπί τό πλείστον απευθυνόμενα 
προς τους αρχιεπισκόπους Κόπρου, άναφοραί ή αίτήσεις αρχιεπισκόπων 
καί λαϊκών (arzuhal), αδειαι επισκευής, επεκτάσεως ή άνοικοδομήσεως 
εκκλησιών (murasele), τίτλοι Ιδιοκτησίας κλπ. Τά έγγραφα ταύτα δημό
σια ή Ιδιωτικά διαφωτίζουν τήν ίστορίαν τής τουρκοκρατούμενης Κύ
πρου έξ έπόψεως πολιτικής καί εκκλησιαστικής διοικήσεως, απονομής 
τής δικαιοσύνης, κοινωνικής διαρθρώσεως έν τή νήσω, σχέσεως κυριάρ
χων καί υποδούλων καί είναι πολυτιμότατα. 

Καίτοι θά ήτο επιθυμητή ή περαιτέρω επιμέλεια τού ύφους είς τάς 
σελίδας τής είσαγωγής, ή εργασία αύτη τού κ. Χιδίρογλου συγκεκροτη-
μένη, εύμέθοδος καί προϊόν γνώσεως καί μακράς προσπάθειας είναι λίαν 
αξιόλογος. 

Ι. Γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΙΤΣΙΟΥ, Κρίσιμες ώρες , [Αθήναι 1973], σ. 1-243. 

Ό Πανταζής Τερλεξής, όταν έγραφε τό βιβλίον του Δ ι π λ ω μ α 
τ ί α κ α ί π ο λ ι τ ι κ ή τ ο ύ Κ υ π ρ ι α κ ο ύ . Α ν α τ ο μ ί α ε ν ό ς 
λάθους, Αθήναι 1971, διεπίστωνε (σ. 21) ότι ή αντικειμενική έκθε¬ 
σις πασών τών πτυχών τού Κυπριακού προβλήματος περιορίζεται σημαν¬ 
τικώς ένεκα τής ελλείψεως αρκετών θετικών πληροφοριών δια τά δια¬ 
τρέξαντα καθ' α έτη τούτο άπησχόλησεν. 

από τής πλευράς ταύτης τό βιβλίον τού κ. Δ. Μπίτσιου, ο όποιος 
έπί πολλά έτη παρηκολούθησε τό Κυπριακόν από διαφόρων υπευθύνων 
διπλωματικών θέσεων καί έχειρίσθη ανατεθείσας είς αυτόν υπό τής Ελ
ληνικής Κυβερνήσεως άποστολάς, αποτελεί άξιόλογον συμβολήν. Ε χ ε ι 
τήν άξίαν τού απομνημονεύματος, τό οποίον ο ιστορικός τής πολιτικής ή 
διπλωματικής ίστορίας θά χρησιμοποίηση είς τό μέλλον, όταν τό Κυ
πριακόν ώς πρόβλημα θά άνήκη είς τήν ίστορίαν. Τά έπί τού Κυπρια
κού απομνημονεύματα τού σ. καλύπτουν κυρίως τά έτη 1958 - 1965, ότε 
ούτος, προϊόντος τού χρόνου καί περισσότερον, παρηκολούθει τούτο έκ 
πλέον υπευθύνου θέσεως καί δή καί κατά τά έτη 1961- 1965, ότε ήτο 
Αντιπρόσωπος τής Ελλάδος είς τά Ηνωμένα Έθνη, και εξιστορεί γε
γονότα, τά οποία έζησεν όχι ώς απλούς θεατής, αλλ' ύποστηρίζων τήν 
ελληνικήν άποψιν , 
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Είς τό βιβλίον τούτο διαφαίνονται τα από ελληνικής πλευράς λάθη 
(Ελληνικού Κράτους καί Ελληνοκυπρίων) Ιδία κατά τήν πρώτην φάσιν 
τού Κυπριακού, ότε καί έπιστεύθη ότι έφ' όσον ίστορικώς, ηθικώς καί 
νομικώς τό δίκαιον εύρίσκετο μέ τό μέρος τών Ελλήνων τό ζήτημα ήδύ¬ 
νατο να τεθή προς έπίλυσιν επιλεγόμενης υπό τήν πίεσιν καί τής 
κοινής γνώμης τής δυναμικής στάσεως, χωρίς να σταθμισθούν, όσον 
έπρεπε, αί πιθαναί διπλωματικοί περιπλοκαί αυτού. Διατρέχων τάς σελίδας 
τού βιβλίου ο αναγνώστης διακρίνει τήν ίκανήν, αν καί παλαιάς σχολής, 
διπλωματίαν τών Άγγλων, τήν δια παντός τρόπου προσπάθειαν τών 
Τούρκων να επωφεληθούν, τήν ευνούύσαν "Αγγλους καί Τούρκους στά¬ 
σιν τών Η.Π.Α., τον ρόλον υπέρ τής Ελλάδος τών αδεσμεύτων χωρών, 
τήν δύναμιν καί τήν άδυναμίαν τού Ο.Η.Ε. να έπιλύση τό πρόβλημα 
συμφώνως προς τάς διατυπωμένος είς τον καταστατικόν αυτού χάρτην 
αρχάς. Παρακολουθούντες τάς τουρκικας ενεργείας διαπιστώνομεν πόσον 
αύται έβλαψαν καί τό συμφέρον τής τουρκικής κοινότητος Κύπρου καί 
τάς ελληνοτουρκικας σχέσεις, έβλαψαν έν τελευταία αναλύσει τήν ιδίαν 
τήν Τουρκίαν, ή οποία μεταθέτουσα τό πρόβλημα της από έσωτερικόν 
είς έξωτερικόν, σπάταλα δυνάμεις καί χρόνον δια τό δεύτερον καθιστώσα 
ούτω όξύτερον τό πρώτον. Ακολουθεί δηλαδή τακτικήν πάλαιαν καί άγο¬ 
νον δι' αυτήν τήν Ιδίαν, είς έποχήν καθ' ην τα έθνη προύδεύουν δια τής 
επιλύσεως τών εσωτερικών οίκονομικών καί κοινωνικών των προβλημά
των καί δια τής κατακτήσεως ουχί εδαφών, άλλα τών αγορών. 

Είς τό βιβλίον του ο κ. Μπίτσιος μέ θέρμην εκθέτει τήν ίδικήν του 
άποψιν, τήν έλληνικήν άποψιν, καί στιγμάς από τήν προσωπικήν του 
άγωνίαν κατά τήν άντιμετώπισιν κρισίμων φάσεων τού Κυπριακού. Απευ
θύνεται τόσον είς τον απλούν άναγνώστην, όσον καί είς τον είδικόν 
μελετητήν τού Κυπριακού καί έχει τό χάρισμα τής άνετου άφηγήσεως. 

Ι. Γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Β. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, 'Η Κεντρική και Δυτ ική Μακεδονία κατά τον 
Έ β λ ι γ ι ά Τσελεμπή (εισαγωγή - Μετάφραση - Σχόλια) < Δημοσιεύ
ματα τής Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών, 39 >, Θεσσαλονίκη 
1973, σ. θ' - ιη ' + 1 - 464 + 1 χάρτης + παράρτημα χειρογράφων 
καί έκδεδομένου κειμένου έν φωτοτυπία. 

Τό δεκάτομον Seyahatnâme τού Τούρκου περιηγητού Έβλια Τσε
λεμπή (1611 - 1684;) έχει γίνει από τίνων δεκαετηρίδων άντικείμενον με
λέτης εκ μέρους επιστημόνων πολλών εθνών, παρά δέ τάς ανακρίβειας 
αυτού, περιέχει πλείστας όσας γεωγραφικας, αρχαιολογικας, έθνολογικάς 
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καί Ιστορικας ειδήσεις ενίοτε πολυτιμότατος δια τον μελετητήν τού 17ου 
αιώνος. Μέρος τού έργου — σελίδες τού 5ου βιβλίου καί σχεδόν όλό¬ 
κληρον τό 8ον — αναφέρεται είς τον έλληνικόν χώρον, τον οποίον ο 
Εβλιά περιηγήθη τό 1661 καί κυρίως κατά τά έτη 1668 - 1671. Τήν άξίαν 
τής πηγής ταύτης δια τήν ίστορίαν τής Τουρκοκρατίας εϊχον άντιληφθή 
καί Έλληνες μελετηταί παλαιότερον, ή έλλειψις όμως προηγμένων τουρ¬ 
κολογικών σπουδών είς τήν χώραν μας δέν επέτρεψε κατά κανόνα τήν 
έπιστημονικήν μετάφρασιν καί ύπομνηματισμόν τού έργου. 

Δια τούτο ή ανωτέρω διατριβή επί διδακτορία τού κ. Β. Δημητριάδη, 
ή οποία έχει απαλλαγή από τάς παλαιοτέρας αδυναμίας, αποτελεί έργα¬ 
σίαν Ιδιαιτέρας προσοχής. ο σ. φιλόλογος με είδικάς σπουδάς Τουρκο¬ 
λογίας είς Άγγλίαν, είργάσθη έπί μακρόν δια τήν μετάφρασιν καί τον 
ύπομνηματισμόν τών κεφαλαίων τού Έβλια Τσελεμπή τών αναφερομένων 
είς τήν Κεντρικήν καί Δυτικήν Μακεδονίαν. Διαπιστώσας μάλιστα ότι ή 
εις πάλαιαν τουρκικήν έκδοσις τού Τούρκου περιηγητού δέν είναι άπηλ¬ 
λαγμένη σφαλμάτων — Ιδία τού 5ου βιβλίου — έλαβεν ύπ' όψει του καί τήν 
χειρόγραφον παράδοσιν, όπερ από πλευράς μεθόδου καί ευσυνειδησίας 
Ιδιαιτέρως πρέπει νά ύπογραμμισθή. Βεβαίως ο σ. δέν προβαίνει είς νέαν 
κριτικήν έκδοσιν τού τουρκικού κειμένου, χαράκτηρίζων ο ίδιος τήν έρ¬ 
γασίαν του ως ίστορικογεωγραφικήν καί όχι φιλολογικήν τουρκολογικήν, 
άλλα καί δια τής δημοσιευομένης μεταφράσεως ή φιλολογική της αξία 
δέν είναι μικρά. Τα αναφυόμενα μεταφραστικά προβλήματα — καί ταύτα 
δέν είναι ολίγα είς τό κείμενον τού Έβλια — ο σ. δέν τά παρακάμπτει, 
αντιθέτως προσπαθεί είς αυτά νά δίδη ίκανοποιητικήν απάντησαν, ενώ 
κατά τήν πορείαν τής επεξεργασίας τού υλικού του έπεσκέφθη καί δια
φόρους πόλεις τής Μακεδονίας δια νά συγκέντρωση από τους εντοπίους 
στοιχεία σχετικά μέ τά μνημεία τής εποχής τής Τουρκοκρατίας. Κύριον 
μέρος τής εργασίας τού σ. είναι ή μετάφρασις καί τά εκτεταμένα σχόλια, 
είς τά όποια ελέγχει τήν άξιοπιστίαν τών πληροφοριών τού Έβλια δια¬ 
σταυρώνων ταύτας μετ' όλλων πηγών καί παρέχει είς τον άναγνώστην 
τήν α ν ε σ ι ν νά παρακολούθηση τό κείμενον δια μέσου όρων, προσώπων 
καί γεγονότων ελάχιστα γνωστών. 

Είς τήν εύρεϊαν είσαγωγήν τού βιβλίου (σ. 1-64) ο σ. ασχολείται 
έν αρχή με βιογραφικά τού Έβλια, σημείων καί τάς χώρας τάς οποίας 
έπεσκέφθη καί περιέγραψεν ο περιηγητής είς τό έργον του, ώς καί λε
πτομερώς τάς κινήσεις του είς τον έλληνικόν χώρον (σ. 1 - 8). Έ ν συνε
χεία στηριζόμενος έπί τής βιβλιογραφίας αναφέρεται είς τάς γραπτας 
πηγάς τού Έβλια προάγων οπωσδήποτε τήν έρευναν μέ βάσιν τό μετα¬ 
φραζόμενον μέρος. Είς τάς σ. 15-17 ο σ. εξετάζει τάς συνήθως παροδό¬ 
ξους ετυμολογίας ονομάτων πόλεων τού Εβλιά καί είς τάς σ. 17-28 
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προβαίνει είς πολύ ενδιαφέρουσας παρατηρήσεις όσον άφορα εις τάς ειδήσεις 
του περιηγητού δια τήν τουρκικήν κατάκτησιν πόλεων τής Μακεδονίας. 
Τό κεφάλαιον «Διοικητική διαίρεση» (σ. 28 - 32) αναφέρεται είς τα τής 
διοικητικής οργανώσεως τών εξεταζομένων περιοχών, ενώ τό έπόμενον 
«Τοπική διοίκηση» (σ. 33 - 39) είς τάς αρμοδιότητας τών ασκούντων μι
κρά ύπουργήματα λειτουργών ή υπαλλήλων τού 'Οθωμανικού κράτους, 
διά τίνα έκ τών οποίων ή συμβολή τού σ. είναι πολύ χρήσιμος. 

Τό καλύπτον τάς σ. 39 - 45 κεφάλαιον επιγράφεται : « Ό πληθυσμός 
καί ή σύνθεση του». ο Έβλια είς τό έργον του δίδει συχνά αριθμούς 
σχετικούς μέ τον πληθυσμόν, οί οποίοι όμως μετά μεγάλης επιφυλάξεως 
είναι δυνατόν νά γίνουν δεκτοί, άλλ' ο σ, κατόπιν επιτυχούς αναλύσεως 
αυτών εξάγει ενδιαφέροντα συμπεράσματα, Ιδία διά τήν εθνολογικήν σύν¬ 
θεσιν τών εξεταζομένων περιοχών. Αναλόγου ενδιαφέροντος είναι καί τό 
ακολουθούν εις τάς σ. 45-47 κεφάλαιον : «Οί γλωσσικές παρατηρήσεις 
τού Έβλιγια». 

εις τάς σ. 47-51 συγκεντρώνονται πολύτιμοι, καίτοι ελλιπείς, ειδή
σεις τού Έβλια περί τήν έμπορικήν δραστηριότητα καί τα γεωργικά καί 
βιοτεχνικά προϊόντα τών περιοχών, ενώ από τάς σ. 51-53 («Ή ασφάλεια 
στην ύπαιθρο») προκύπτει τό συμπέρασμα ότι ή διενέργεια τού εμπορίου 
καί αί μετακινήσεις τήν έβδόμην δεκαετηρίδα τού 17ου αι. από περιοχής 
είς περιοχήν ένεκα τής παρουσίας ληστών καί ανταρτών, οί όποιοι ένήρ¬ 
γουν έπιδρομάς, ήσαν δυσχερείς καί επικίνδυνοι. Σχετικόν είναι καί τό 
άλλο κεφάλαιον («Μπάμπο ή Πάνο;», σ. 54-61», είς τό όποιον ο σ. 
ταυτίζει τον άρχηγόν πολυαρίθμου ανταρτικού σώματος μνημονευομένου 
υπό τού Έβλια μέ τον Πάνον Μεϊντάνην, κλέφτην καί άρματολόν δρά¬ 
σαντα από τού 1660-1700. Είς τό τέλος τής εισαγωγής εξετάζεται έν 
επιμετρώ (σ. 62 - 64) τό έτυμον τής πόλεως Γενιτσά. ο σ., άφού παρα
θέτει παλαιοτέρας ετυμολογίας, υποστηρίζει πειστικώτατα ότι ή λέξις 
είναι τουρκική, Yenice, σημαίνουσα «νέος τόπος». 

Τό βιβλίον ολοκληρώνεται μέ τήν συγκεντρωτικήν αλφαβητικήν 
παράθεσιν καί διευκρίνισιν τών άπαντωμένων είς τό μεταφροζόμενον κεί¬ 
μενον όρων, οί οποίοι διεξοδικώτερον εϊχον απασχολήσει τον σ. είς τάς 
υποσέλιδους σημειώσεις τής μεταφράσεως, μέ παράθεσιν βιβλιογραφίας 
καί ευρετηρίων ονομάτων καί πραγμάτων. 

Πρό τής μεγάλης προσφοράς τού σ. αί παρατηρήσεις, αί οποίαι 
ακολουθούν, είναι πράγματι έλάχισται καί ουδόλως βεβαίως πρόκειται νά 
μειώσουν τήν άξίαν τής σημαντικότατης ταύτης εργασίας : 

σ. 29 καί 78 - 79 : "Οταν ο Έβλια λέγη (σ. 78 - 79) ότι τά Σκόπια, «σύμ
φωνα μέ τον σουλτανικό νόμο, είναι χάσι τού πασά μέ 240.000 άσπρα», δέν 
σημαίνει, ώς σημειώνει ο σ., ότι «μέρος τών εισοδημάτων του ανήκε στον 
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μπεηλέρμπεη τής Ρούμελης», άλλ' όπως ορθώς παραδίδει ο Kâtip Çelebi (ή 
πληροφορία παρέχεται υπό τού Ιδίου τού σ., αυτόθι) ήτο χάσι τού μπέη, 
δηλαδή τού σαντζάκμπεη διοικητού τού σαντζακίου Σκοπίων. 240.000 
άσπρων θα ήτο τό χάσι τού σαντζάκμπεη Σκοπίων συμφώνως προς κά
ποιον kanunname τού 16ου αι, τον όποιον εμμέσως έγνώριζον καί ο 
Kâtip Çelebi (ή Χατζή Κάλφα) καί ο Έβλιά. Ε ξ άλλου κατά τον 16ον οι. 
τό χάσι ενός σαντζάκμπεη έκυμαίνετο από 200.000 - 600.000 άσπρων, ενώ 
τού πασά δ/τού σαντζακίου ήτο μεγαλύτερον, όχι κατά πολύ, τών 600.000 
άσπρων καί τού μπεηλέρμπεη τής Ρούμελης 1.100.000. 

Εις μερικάς επίσης παρανοήσεις οδηγεί καί ή ελλιπής περιγραφή 
τών αρμοδιοτήτων τού βοεβόδα. από τού 17ου αι., ότε καί έν χρήσει ο 
όρος, ο βοεβόδας είναι ο μισθωτής ή ύπομισθωτής τών κυριωτέρων προ
σόδων (συνήθως τής δεκάτης) δημοσίων ή σουλτανικών γαιών ή πληρε¬ 
ξούσιος ή μισθωτής τών παραχωρουμένων είς πασάν ή άλλον άξιωμα¬ 
τούχον, ή εκπρόσωπος ή μισθωτής τών βακουφιών α π α σ α ι αι πρόσοδοι 
αύται προέρχονται από ένα καζάν, τον οποίον καί διοικεί. 

Κατά ταύτα ο εδρεύων είς Στρώμνιτσαν βοεβόδας δέν «αντιπροσώ
πευε ασφαλώς τον σαντζάκμπεην» (σ. 30 καί 336), ούτε ο εδρεύων εις τήν 
κωμόπολιν Ράντοβιτς βοεβόδας ήτο «ό βοεβόδας του» (δηλ. τού πασά 
τού Κιουστεντίλ), ώς μεταφράζει ο σ. (σ. 319), άλλ' ο βοεβόδας της (ό 
εδρεύων δηλ. έν τή κωμοπόλει). Ούτε (σ. 30, πρβλ. καί 323, 353, 357) 
«καί τό Βαλάντοβο, καθώς καί τό Μελένικο καί ή Βέτρινα πρέπει να 
άνηκαν στον σαντζάκ μπέη τού Κιουστεντίλ, άφού υπήρχε βοεβόδας σέ 
κάθε μια από τίς πόλεις αυτές». Ούτε ή παρουσία βοεβόδα είς Βέτριναν 
«σημαίνει ότι στην πόλη υπήρχε χάσι κάποιου πασά» (σ. 356). Ούτε ή 
παρουσία Τούρκων προκρίτων (σ. 35) είς τήν έδραν ενός κάζα αποκλείει 
τον βοεβόδαν, ο οποίος έστω καί αν ο Έβλιά λησμονή να τον άναφέρη, 
υπάρχει ώς όργανον τής κρατικής διοικήσεως μετά τού οποίου συνεργά
ζονται οί Τούρκοι πρόκριτοι — καί οί χριστιανοί — ή, έφ' όσον είναι Ισχυ
ροί, περιορίζουν τήν έξουσίαν του. 

Συναφές προς τα ανωτέρω καί τούτο : ο σ. λέγει (σ. 37) ότι είς 
Σκόπια καί Άχρίδα «δέν αναφέρεται ή παρουσία βοεβόδα, γιατί τή διοί
κηση τήν ασκούσε ο ίδιος ο σαντζάκ μπέης». Τούτο όμως δέν εϊναι 
ορθόν : Ή πρωτεύουσα τού σαντζακίου είναι ταυτοχρόνως καί πρωτεύ
ουσα κάζα. Τήν διοίκησιν τού πρώτου έχει σαντζάκμπεης ή πασάς, τού 
δευτέρου βοεβόδας. Άμφιβάλλομεν επίσης αν παραλλήλως προς τόν βοε
βόδαν υφίσταται καί «βοεβόδας τής πόλης» (σ. 37 - 38) ώς διάφορον αξί
ωμα, διό ορθώς ο σ. αποφεύγει είς τήν άλφαβητικήν παράθεσιν τών όρων 
(σ. 361 - 377) να όμιλήση περί sehir voyvodasi. 

σ. 30 καί 246 : ο κ. Δημητριάδης στηριζόμενος είς τόν Έβλια καί είς 
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τουρκικόν κατάστιχον τών ετών 1838 - 1840 ορθώς λέγει ότι ή υπαγόμενη είς 
τον καζαν Βέροιας Νάουσα ήτο βακούφιον. Δέν συμφωνούμεν όμως μέ τας 
ακολούθους φράσεις : «Δέν γνωρίζουμε πότε έγινε χάσι τής βαλιντέ σουλτά
νας» καί «αντιπρόσωπος της στην πόλη (βοεβόδας) ήταν συνήθως ένας μπο¬ 
σταντζής από τήν Κωνσταντινούπολη, τον όποιον διώριζε ο kizlar agasi». 
Α λ λ ά : 1) ο Leake (Travels, τ. 3, σ. 286), έξ ου αντλεί ο σ., δέν αναφέρει 
βαλιντέ σουλτάναν, άλλ' απλώς σουλτάναν. 2) Πόθεν τεκμαίρεται, άφού 
μάλιστα ή Νάουσα δέν ήτο πρωτεύουσα καζα, ότι ο έκ Κων/λεως απο
στελλόμενος ήτο βοεβόδας ; 3) Άφού ο Έβλια καί κατάστιχον ρητώς 
μαρτυρούν ότι ή Νάουσα ήτο βακούφιον καί ο Pouqueville (Voyage de 
la Grèce, τ. 3, σ. 95) ότι έτέλει υπό τήν προστασίαν τού κισλάρ άγα, 
διαχειριστού τών βακουφιών, αναμφιβόλως ο Leake σφάλλει : Ή Νά
ουσα δέν ήτο χάσι, άλλα βακούφιον έξ άλλου, αν ήτο χάσι τής βαλιντέ 
σουλτάνας, ο εκπρόσωπος ή μισθωτής τών προσόδων θά διωρίζετο υπό 
τού βαλιντέ κετχουντασί καί όχι υπό τού κισλάρ άγα. 

Επίσης ο σ. θά ήλεγχεν ανακρίβειας τού Έβλια ή θα συνεπλήρω¬ 
νεν εύστόχως παραλείψεις του, εάν εις άρκετάς περιπτώσεις 

έχρησιμοποίει τον Χατζή Κάλφα (Hadschi Chalfa, Rumeli und Bosna, μετάφρ. 
J. von Hammer, Wien 1812) γράψαντα περί τά μέσα τού 17ου α ι . , ολίγα 
δηλ. έτη προ τού Έβλιά, τον όποιον βεβαίως ο σ. δέν αγνοεί (βλ. βιβλι¬ 
ογραφίαν, σ. 382 καί άλλαχοϋ). Ούτω τό σαντζάκιον Σκοπίων δέν θά έδέ¬ 
χετο ότι έχει 46 καζάδες (σ. 32), άλλα μόνον 4 (Hadschi Chalfa, ένθ' 
άν., σ. 95 - 96) άν καί ο Έβλια άλλο τι λέγει : ότι οί 46 καζάδες ήσαν 
είς τήν δικαιοδοσίαν τού εδρεύοντος είς Σκόπια μολδ, ήτοι καζάδες εντός 
καί έκτος τού σαντζακίου υπαγόμενοι δικαστικώς — ουχί διοικητικώς — 
είς αυτόν. 

Τό βοεβοδαλίκιον, ήτοι ο καζας (όχι ορθή, νομίζομεν, ή άπόδοσις 
τού όρου voyvodalik δια τού «έδρα τού βοεβόδα», σ. 139) Περλεπέ δεν 
ήπήγετο τον 17ον αί. είς τό σαντζάκιον τού πασά, άλλα τών Σκοπίων 
(Hadschi Ghalfa, ένθ. άν., σ. 96). Ή δέ Φλώρινα (σ. 161) είς τους γνω
στούς καταλόγους σαντζακίων ουδόλως αναφέρεται· ο Χατζή Κάλφα 
(ένθ' άν., σ. 97) λέγει ότι ήτο καζας τού σαντζακίου τού πασά. Καί ο 
καζάς Καστοριάς (σ. 164), μόλις τό 1864 υπήχθη είς τό σαντζάκιον Κο
ρυτσάς· τον 17ον αι. άνήκεν, ως καί οί Τζουμα Παζάρ (σ. 176) καί Σαρί 
Γκιόλ (σ, 197) είς τό σαντζάκιον τού πασά (Hadschi Chalfa, ένθ' άν., 
σ. 97-99). 

Ό Έβλια λέγει δια τό σαντζάκιον τής Άχρίδος (σ. 289) : «"Ολοι 
οι ναχιγιέδες της είναι τρεις' ένας είναι τής Στρούγκας, ένας τής Ρέσνας 
καί ένας τής Άχρίδας. Δέν έχει άλλους ναχιγιέδες. "Ολο το σαντζάκι έχει 
140 [...] χωριά». Καί ο σ. σχολιάζει : «Κατά τον 19ο αί, ο ναχιγιές τής 
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Άχρίδας είχε εξήντα χωριά, τής Στρούγκας πενήντα καί τής Ρέσνας 31. 
ο αριθμός επομένως τών 140 χωριών, πού δίδει ο Εβλιγιά για Ολόκληρο 

τό σαντζάκι, είναι σωστός». Καί όμως δέν είναι σωστός. 140 χωριά είχεν 
ο καζας Άχρίδος καί όχι τό σαντζάκιον Άχρίδος, τό όποιον τον 17ον αί. 

υποδιαιρείται είς 11 καζάδες (Hadschi Chalfa, ένθ' άν., σ. 140-142), 
αρα καί πολλαπλάσια τών 140 χωρία. 

Αλλης φύσεως παρατήρησις είναι ή ακόλουθος : ο σ. λέγει είς 
τάς σ. 143 -144 : « Ό Εβλιγιά αφήνει κενό τό όνομα τού σαντζακίού στό 
όποϊο ανήκε τό Μοναστήρι, γιατί αυτό τήν εποχή εκείνη δέν αποτελούσε 
έδρα σαντζάκ μπέη, άλλα χάσι τής Fatme, κόρης τού σουλτάνου Αχμέτ 
Α'». Αλλά τό Μοναστήρι είναι γνωστόν ότι ήτο όχι απλώς έδρα σαντζα¬ 
κίου, αλλ' έναλλακτικώς μετά τής Σόφιας — ουδέποτε όμως, καθ' όσον γνω¬ 
ρίζομεν, καί μετά τής Άδριανουπόλεως (σ. 76) — πρωτεύουσα τού έγιαλε¬ 
τίου τής Ρούμελης καί τού σαντζακίου τού πασά, ώς έλέγετο τό πρώτον 
σαντζάκιον έκαστου έγιαλετίου. Τούτο όμως ουδόλως εμποδίζει πρόσοδοι 
τού Μοναστηρίου — ίσως όρθότερον τού καζά Μοναστηρίου — νά είναι 
χάσι τής Φατμέ σουλτάνας, δηλαδή δέν πρέπει νά γίνεται σύγχυσις 

διοικητικής οργανώσεως καί διαθέσεως προσόδων περιοχής τίνος. 
σ. 77 : Τά έγιαλέτια .άντικατεστάθησαν από τά βιλαέτια όχι από τά 

τέλη τού 17ου αί., άλλ' από τού 1864, ότε έγένετο ευρεία διοικητική 
άναδιοργάνωσις τού Οθωμανικού κράτους. 

σ. 76, 77, 91 : ο διοικητής σαντζακίου, σαντζάκμπεης παλαιότερον, 
πασάς ή βεζίρης ή καί βαλής ακόμη κατά τους τελευταίους αιώνας, 
ουδέποτε, νομίζομεν, ώνομάσθη μουτεσαρίφης προς δήλωσιν τού διοικη
τικού του αξιώματος, άλλα — καί όχι μόνον αυτός — υπό τήν Ιδιότητα του 
τού μισθωτού προσόδων. Κατά ταύτα καί τά ακόλουθα : Λέγει ο Εβλιά 
(σ. 269) : «Οταν ο μακαρίτης Μπέικο Πασάς ήταν μουτεσαρίφης στό 
έγιαλέτι τής Ρούμελης τού ανέθεσαν τήν εκστρατεία...». Καί ο σ. σημει
ώνει (σ. 270) : «μουτεσαρίφης, δηλ. σαντζάκ μπέης, χωρίς [ό Έβλια] νά 
καθορίζη ποιο ήταν τό σαντζάκι του». Αλλά, νομίζομεν, τά όσα λέγει ο 
Έβλια επιτρέπουν νά συναγάγωμεν ότι ο Μπέικο πασάς ήτο διοικητής 
τού έγιαλετίου τής Ρούμελης καί μουτεσαρίφης (μισθωτής) τών προσό
δων προφανώς τού σαντζακίου τού πασά. Ε ξ άλλου εύλογον είναι ή 
εκστρατεία νά ανετέθη είς τον διοικητήν τού έγιαλετίου (νά ώρίσθη δη
λαδή σερασκέρης· αρχιστράτηγος) παρά είς ένα οίονδήποτε πασάν. 

σ. 176- 184 : Είς τό άνω περιθώριον όλων αυτών τών σελίδων (κεφά¬ 
λαιον V τής μεταφράσεως) ο σ. γράφει : «Οί καζάδες τής Καστοριάς». 
Ή Καστοριά όμως μετά τών πέριξ χωρίων άπετέλει ένα μόνον καζαν μή 
ύποδιαιρούμενον είς άλλους καζάδες. 

Παρά τάς ανωτέρω παρατηρήσεις τό μνημονευθέν ογκώδες βιβλίον 
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τού κ. Β. Δημητριάδη αποτελεί έργον λίαν άξιόλογον. Ή εύστοχος μετά¬ 
φρασις έπί τή βάσει όχι μόνον τού έκδεδομένου κειμένου, άλλα καί τών 
χειρογράφων, ο πυκνός υπομνηματισμός, ή διευκρίνισις τοσούτων τουρ
κικών όρων, ή επιτυχής ταύτισις πολλών τοπωνυμίων, ή χρησιμοποίησης 
είδικής βιβλιογραφίας έν πολλοίς απροσίτου είς τόν Έλληνα έρευνητήν 
καθιστούν τήν έργασίαν ταύτην βασικήν, είς τήν οποίαν πολλάκις είς τό 
μέλλον θα προσφεύγουν οί μελετηταί. ο γράφων έκ τής αναγνώσεως της 
πολλά έδιδάχθη. Αναμφισβητήτως τό βιβλίον τούτο τού κ. Δημητριάδη 
είναι ή καλύτερα εργασία, εξ όσων έξεπονήθησαν τουλάχιστον υπό Ελ
λήνων έπί τού πολυτιμότατου περιηγητικού κειμένου τού Έβλια Τσε
λεμπή, προδίδουσα προηγμένην γνώσιν τής παλαιάς τουρκικής γλώσσης 
καί έπιστημονικήν συγκρότησιν ού τήν τυχούσαν. 

Ι. Γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

M a n l i o C o r t e l a z z o , L'influsso linguistico greco a Venezia 
[ = «Linguistica», Collezione di monografie originali ο tradotte di 
linguistica generale, speciale ed applicata diretta da Carlo Taglia
vini, 2 ] , Casa Editrice Prof. Riccardo Patron, Bologna 1970, 
σσ. LXVΙΙΙ + 383, L. 6000. 

Ή αμοιβαία γλωσσική επίδραση ανάμεσα στους Ελληνες καί 
στους λαούς τής Ιταλικής Χερσονήσου είναι φαινόμενο πού οί αρχές 
του ανάγονται στην αρχαιότητα. Οί ιστορικές τύχες έφεραν ενωρίς 
σέ άμεση καί συνεχή επαφή τους λαούς αυτούς μέ φυσικό επακόλουθο 
τόν αμοιβαίο δανεισμό γλωσσικών στοιχείων. Μια σημαντικώτατη 
πλευρά τού ζητήματος, τήν επίδραση τής ελληνικής στή γλώσσα τών 
Βενετών, εξετάζει ο καθηγητής Manlio Cortelazzo1. ο τίτλος τού βι
βλίου του — « Ή ελληνική γλωσσική επίδραση στή Βενετία» — φανε
ρώνει τή γωνία, άπ' όπου ο συγγραφέας βλέπει τό αντικείμενο τής 
μελέτης του, δηλαδή τήν πρόθεση του νά έξετάση τήν επίδραση πού 
άσκησε ή ελληνική όχι σέ μία συγκεκριμένη διάλεκτο ή γλώσσα 
άλλα στή γλωσσική έκφραση τού λαού μιας περιοχής. Για τόν λόγο 
αυτό ο συγγραφέας δέν περιορίζει τήν έρευνα του αποκλειστικά στον 
χώρο τής βενετικής διαλέκτου, άλλ' επεκτείνεται καί στον χώρο τής 
λατινικής, έφ' όσον βέβαια χρησιμοποιείται σαν εκφραστικό μέσο από 
Βενετούς. 

Τό βιβλίο περιέχει μια εκτενέστατη «εισαγωγή» (Introduzione, 

1. ο ίδιος είχε καί άλλοτε άσχοληθή μέ συναφές θέμα. Βλέπε M a n l i o 
C o r t e l a z z o , I più antichi prestiti bizantini nel veneziano, «Rivista di 
Studi Bizantini e Neoellenici», nuova serie, 2-3 (ΧΙΙ-ΧΙΙΙ), 1965-1966, σσ. 181-183, 
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XI - LXVIII), ένώ τό κύριο μέρος αποτελείται από δύο κεφάλαια, όπου 
καταχωρίζεται μέ αλφαβητική σειρά τό γλωσσικό υλικό. Τό πρώτο 
κεφάλαιο έχει τόν τίτλο «Ενεργητικοί έλληνισμοί» (Grecismi attivi, 
σσ. 1 - 257) και τό δεύτερο «Παθητικοί έλληνισμοί» (Grecismi passivi, 
σσ. 259-338). Ακολουθεί ή «Βιβλιογραφία» (Bibliografia, σσ. 339¬ 
368) καί οί «Πίνακες» (Indici, σσ. 369 - 383)· ο «Πίνακας ελληνικών 
λέξεων» (Index Graecitatis, σσ. 369 - 382) και ο «Γενικός πίνακας» 
(Indice generale, σελ. 383). 

Ή Είσαγωγή περιλαμβάνει τέσσαρα κεφάλαια. Στο πρώτο (L' es
pansione linguistica greca negli studi più recenti, σσ. XI-XIV), ο συγ¬ 
γραφέας επιχειρεί μία αναδρομή στις νεώτερες μελέτες, πού είδαν τό 
φώς σέ διάφορες χώρες τής Ευρώπης καί πού αναφέρονται στην εξά
πλωση τής ελληνικής γλώσσας στον ευρωπαϊκό χώρο, ένώ στο δεύ
τερο (Valutazioni degli elementi greci in veneziano, σσ. XV-XXI) προ
βαίνει σέ μία επισκόπηση τών κατά καιρούς αξιολογήσεων τών ελλη
νικών στοιχείων, πού υπάρχουν στή βενετική διάλεκτο. "Οπως παρα
τηρεί ο συγγραφέας, οί παλαιότεροι μελετητές τού φαινομένου συνή
θιζαν νά ανάγουν τά ελληνικά δάνεια τής βενετικής σέ ρίζες κλασικές 
φέρνοντας έτσι σέ συσχέτιση τή βενετική μέ τήν αρχαία ελληνική, 
πράγμα ίστορικά απαράδεκτο, πού οφειλόταν σέ υπέρμετρο αρχαιό
πρεπο ζήλο ανάλογο μέ τόν ζήλο τών χρονογράφων τής Βενετίας. 

Ακόμη καί φαινόμενα τής γραμματικής καί τού συντακτικού έρμηνεύ¬ 
θηκαν σαν επιδράσεις τής αρχαίας ελληνικής. Βενετοί συγγραφείς 
(Α. Zeno, M. Foscarini, G. Zanetti) καθώς καί ξένοι J. Armingaud, 
Ch. Diehl) έδέχθηκαν τήν επίδραση τής ελληνικής στή βενετική, ένώ 
άλλοι τήν αρνήθηκαν (Η. Kretschmayr, G. Rohlfs). Είδικές εργασίες 
πάνω στό θέμα αυτό συνέταξαν οι De Nardo καί Μουστοξύδης. 
Ο Tommaseo πάλι αναγνώρισε σέ εκφράσεις τής βενετικής διαλέκτου 
συντακτικά χαρακτηριστικά πού έχουν διαμορφωθή στην ελληνική. 
Τέλος ο Boerio στό λεξικό του 8 έκανε κάποιες νύξεις γιά τήν ελλη
νική καταγωγή ώρισμένων λέξεων. Αλλά, όπως συμπεραίνει ο συγγρα
φέας, «ή έλλειψη ενός γενικού ανακεφαλαιωτικού έργου δικαιολογεί 
λοιπόν αυτή τή συστηματική συλλογή τών διαλεκτικών βενετικών λέ
ξεων μέ βέβαιη ή αληθοφανή ελληνική καταγωγή». 

Τό τρίτο κεφάλαιο, «Ιστορία καί στρωματογραφία τών ελληνι
κών δανείων στή βενετική» (Storia e stratificazione dei prestiti greci 
in veneziano, σσ. XXI - XL), χωρίζεται σέ πέντε υποκεφάλαια· τά τέσ¬ 
σέρα πρώτα αντιστοιχούν στις περιόδους τής βενετικής ίστορίας καί 

2. G i u s e p p e B o e r i o , Dizionario del dialetto veneziano, Terza edi
zione aumentata e corretta, aggiuntovi l' Indice italiano veneto, Venezia 1867 
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επιγράφονται α') «Μέχρι τή βυζαντινή κατάκτηση» (Fino alla con
quista bizantina σσ. XXI - XXIV), β') «Ή υποτέλεια στο Βυζάντιο» 
(La soggezione a Bisanzio, σσ. XXIV - XXXII), γ) « Ή βενετική υπε
ροχή» (La supremazia veneziana, σσ. XXXII - XXXV), δ') «Μετά τήν 
πτώση τής Κωνσταντινουπόλεως (1453)» (Dopo la caduta di Costanti
nopoli (1453), σσ. XXXV - XXXIX), ενώ τό πέμπτο περιέχει τα συμ
περάσματα τού συγγραφέα καί έχει ανάλογο τίτλο (Conclusione, σσ. 
XXXIX - XL). Οι σχέσεις των Βενετών 3 μέ τους Ελληνες χρονολο
γούνται από τον στ' π.Χ. αιώνα. 'Οπωσδήποτε οί πρώιμες αυτές σχέ
σεις ήταν αραιές, ίσως έμμεσες, καί οφείλονταν στις από μέρους τών 
Ελλήνων προσπάθειες να αποικίσουν τίς ακτές τής βόρειας Αδριατι
κής, πού όμως αντίθετα μέ τή νότια Αδριατική δεν εξελληνίσθηκε 
Ολότελα. Μέχρι τον στ' μ.Χ. αιώνα δέν υπήρξε ελληνική εδαφική κυ
ριαρχία, άλλα διείσδυση ελληνοφώνων, έμπορων κυρίως, από τήν Ε λ 
λάδα, τήν Αίγυπτο , ή τήν Ασία , ίσως όμως έκλατινισμένων. Ή βυ
ζαντινή εποχή άφισε στή βενετική περιοχή Ισχυρά ίχνη. Ή χώρα ευ
ρίσκεται ανάμεσα σέ εστίες βυζαντινού πολιτισμού- τό Grado στα βό
ρεια, τή Ραβέννα στα νότια, τήν Ίστρία καί τή Δαλματία στα ανα
τολικά. Συναλλασσόμενη μέ τίς περιοχές αυτές ή Βενετία δέχεται έμ
μεσα από εκεί τίς πρώτες βυζαντινές επιδράσεις. Ά λ λ α ή εμπορική 
κίνηση καί οί θρησκευτικές αποδημίες (itinera Hierosolymitana) θα φέ
ρουν αργότερα σέ άμεση επαφή τους Βενετούς μέ τους Ελληνες . Τα 
ελληνικά γλωσσικά δάνεια τής βενετικής κατά τήν περίοδο αυτή είναι 
σχετικά μέ τήν αλιεία, τή ναυτιλία καί τήν εκκλησία, έφ' όσον τό επι
τρέπουν ή τουλάχιστο δέν τό αποκλείουν οί φωνητικές προϋποθέσεις. 
Στα δάνεια αυτά θα πρέπει νά προστεθούν μερικές ακόμη λέξεις ενδει
κτικές μιας μέτριας καθημερινής ζωής (μαζί μέ αυτές καί λέξεις πού 
αναφέρονται στην οίκοδομική). Μετά τήν άλωση τής Κωνσταντινου
πόλεως από τους Σταυροφόρους, τό 1204, ή Βενετία έγινε κέντρο επε
ξεργασίας ανατολικών είδών (υφάσματα, έργα τέχνης): Σ' αυτή τήν 
περίοδο κατατάσσονται μέ βάση τή χρονολογία τών έγγραφων ελληνι
σμό! πού αναφέρονται σέ αντικείμενα καί πράξεις εμπορικές. Μετά 
τήν πτώση τής Κωνσταντινουπόλεως, τό 1453, πλήθη Ελλήνων συρ
ρέουν στίς βενετικές κτήσεις τής Ανατολής καί στην ίδια τή Βενε
τία, πού ή λαϊκή φαντασία τήν παραβάλλει μέ τή χαμένη Πόλη. Α π ό 
καιρό είχε δημιουργηθή έκεί μία ελληνική παροικία, πού ο πληθυ
σμός της τώρα αυξάνεται φθάνοντας τό 1580 τίς 30.000 (ό πληθυ
σμός Ολόκληρης τής Βενετίας υπολογίζεται ότι στίς αρχές τού ι ζ ' 

3. Τό ο ν ο μ α χρησιμοποιείται έδώ μέ τή σημασία πού είχε κατά τήν αρχαι
ότητα. 
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αιώνα έφθανε τίς 110.000). Ή ελληνική γλώσσα είσάγεται τήν εποχή 
αυτή στή Βενετία από δύο γερά «κανάλια»· ή αρχαία με τίς εκδόσεις 
τού Αλδου Μανούτιου, ή νέα στο στόμα τών Ελλήνων ναυτικών, 
στρατιωτών, υπηρετών, έμπορων και άλλων τύπων, πού θά εισαχθούν 
τον επόμενο αιώνα στή βενετική ποίηση και κωμωδία μέ τά σπασμένα 
βενετικά τους μπολιασμένα στο μητρικό ιδίωμα, πού, όπως παρατηρεί 

ο συγγραφέας, «μόνο ένα κοινό σε συχνή καθημερινή επαφή μέ ένα. 
Λαϊκό πλήθος Ελλήνων μπορούσε νά καταλάβη και νά εκτίμηση μέσα 
στους κωμικούς τους άλλ' όχι περιφρονητικούς σκοπούς». Ή παλαιό
τερη περίοδος τής είσαγωγής τών ελληνικών δανείων είχε χαρακτήρα 
τεχνικό - αριστοκρατικό, ή νεώτερη λαϊκό, αν όχι αγοραίο. Χαρακτη
ριστικοί είναι οί εκκλησιαστικοί όροι. ένώ οί παλαιότεροι απηχούν 
τήν ευλάβεια, στους νεώτερους άντικαθρεφτίζεται ή αντίθεση ανάμεσα 
σέ δύο αντίπαλες ομολογίες. Ή τελευταία παράγραφος τού υποκεφα
λαίου αναφέρεται στην επίδραση πού άσκησε ή Ε λλην ι κή καί στην 
αγοραία βενετική διάλεκτο (gergo). Μετά από αυτή τήν παρουσίαση 
τού θέματος, ο συγγραφέας καταλήγει στα συμπεράσματα του, όπου 
ανάμεσα σέ άλλες διαπιστώσεις τονίζει, ότι «ή ελληνική γλωσσική 
συμβολή στή βενετική κληρονομιά άντικαθρεφτίζει μία βαθειά πολιτι
στική επίδραση». 

Τό τέταρτο κεφάλαιο τής είσαγωγής επιγράφεται «Γλωσσολογι¬ 
κομεθοδολογικές ενδείξεις» (Indicazioni linguistico · metodologiche, 
σσ. XLI - LXVIII) καί χωρίζεται σέ τρία υποκεφάλαια. Τό πρώτο έχει 
τίτλο «Κατανομή σέ σημασιολογικές σφαίρες» (Ripartizione per sfere 
semantiche, σσ. XLI - XLVII). Εδώ ο συγγραφέας κατατάσσει τά 278 
ελληνικά δάνεια πού αποτελούν τους ενεργητικούς έλληνισμούς σέ 
έξη Ομάδες πού περιλαμβάνουν συνολικά 24 κατηγορίες (σημασιολο
γικές σφαίρες). Ι. Ή φύση (1- Φυτά καί τα σχετικά, λέξεις 11, 2. 
Ζώα ξηράς και τα σχετικά, λέξεις 7) σύνολο λέξεων 18.— ΙΙ. Ή θαλασσα 
(β. Ή θάλασσα, οί ακτές, ο καιρός καί τά έργα του ανθρώπου, λέξεις 17, 
4. Οι τύποι τών σκαφών, λέξεις 21, 5. Ναυτικές πράξεις, ναυπήγηση και χει
ρισμοί, λέξεις 27, 6. Ή αλιεία' εργαλεία και δίχτυα, λέξεις 5, 7. Τα θαλασ
σινά ζώα καί τα σχετικά, λέξεις 17) σύνολο λέξεων 87.— III. Το σπίτι 

καί ο ανθρωπος (8. οικοδομικές κατασκευές, λέξεις 9, 9. οικιακά σκεύη, λέ
ξεις 11, 10. Τροφές και ποτά, λέξεις 9, 11. Το ανθρώπινο σώμα καί τα 
σχετικά, λέξεις 9, 12. Ιατρική' ασθένειες καί γιατρικά, λέξεις 3 , 13. Ή 
ενδυμασία. Ενδύματα, υφάσματα και επεξεργασία τους, λέξεις 23) σύνολο 
λέξεων 64.—IV. Ή κοινωνία. (14. Επαγγέλματα, καταστάσεις και ερ
γασίες, εθνικά, λέξεις 27, 15. Τεχνικοί όροι μεμονωμένων δραστηριοτήτων, 
λέξεις 9, 16. Δημόσιοι θεσμοί, λέξεις 5, 17. θρησκεία, λέξεις 10, 18. 7α 
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παιχνίδια, λέξεις 4) σύνολο λέξεων 55.—V. Το εμπόριο (19. Οι εμπορι
κές πράξεις· έγγραφα, μέσα συσκευασίας και μεταφοράς, λέξεις 9, 20. 
Διάφορα εμπορεύματα εισαγωγής, λέξεις 3, 21. Μέτρα και σταθμά, λέξεις 
4, 22. Νομίσματα και τα όμοια, λέξεις 10) σύνολο λέξεων 26.—VI. Λέξεις 
στοργής, αφηρημένες, κενές (23. Αφηρημένες εννοιες, λέξεις 21, 24. Έπιρ¬ 
ρήματα και μέλη γραμματικά, λέξεις 7) σύνολο λέξεων 28. Στο δεύτερο 
υποκεφάλαιο μέ τον τίτλο « Ή φωνητική μορφή» (L' aspetto fonetico, 
σσ.XLVH-LXII) ó συγγραφέας προβαίνει σε σύγκριση τών φωνητικών 
συστημάτων τής αρχαίας καί τής νέας ελληνικής καί τής αρχαίας καί 
τής νέας βενετικής καί παρουσιάζει μέ τή σειρά τού αλφαβήτου τα 
φθογγικά πάθη τών ελληνικών δανείων τής βενετικής. Γενικά παρατη
ρείται, ότι ή αλλοίωση τών ελληνικών λέξεων είναι τέτοια καί τόση 
σε βαθμό, ώστε δύσκολα αναγνωρίζεται ή ελληνική τους καταγωγή 
(asme < αζυμος, àstese < αστακός, go < γάδος, lotregàn < ικτερικός κ. ά.). 
Αντίθετα υπάρχουν πολλές λέξεις πού διατηρούν τήν αρχική τους 
φωνητική μορφή (agali agali < αγάλι - αγάλι, chiefali < κεφάλι, dromo < 
δρόμος κ. ά.) ή έχουν ελάχιστα άλλοιωθή (basegò < βασιλικό, ostrega < 
όστρακα, séleno < σέλινο κ. ά.). Τέλος στο τρίτο υποκεφάλαιο, πού τό 
επιγράφει «Παράρτημα· διαλογή καί διανομή τών δανείων (Appendice : 
Scelta e distribuzione dei prestiti, σσ. LXII - LXVIII), ó συγγραφέας 
αναφέρεται στή διάκριση τών ελληνικών δανείων τής βενετικής σέ 
δύο κατηγορίες, τους «ενεργητικούς έλληνισμούς», πού είχαν διαδοθή 
πλατιά στή ζωντανή περιοχή τής καθημερινής ομιλίας, καί τους «πα
θητικούς έλληνισμούς», πού ή χρήση τους ήταν σποραδική καί πε
ριορισμένη. Ακολούθως αναφέρεται στα κριτήρια τής συλλογής καί 
στή διάταξη τού υλικού. Σέ τελικές σκέψεις δέχεται τήν ύπαρξη ενός 
«βορειοϊταλικού Ελληνισμού» (oberitalienische Gräzität), πού δέν ήταν 
αποτέλεσμα τής δράσεως μόνο τού Εξαρχάτου τής Ραβέννας, ούτε 
περνούσε πάντοτε από τή Βενετία. Αυτή θα είναι, τίς περισσότερες 
φορές, κέντρο ακτινοβολίας, άλλα δέν πρέπει να λησμονήται καί ή 
δαλματική Αδριατική, όπου ήταν ανθηρός ο Ελληνισμός, όσο καί ή 
ακτινοβολία τής Γένουας πού είχε στενούς δεσμούς μέ τήν Κωνσταν
τινούπολη. 

Τά δύο μεγάλα κεφάλαια, πού ακολουθούν μετά τήν εισαγωγή, μέ 
τους τίτλους «Ενεργητικοί ελληνισμοί» καί «Παθητικοί έλληνισμοί» 
έχουν αλφαβητική διάταξη. Σέ κάθε λήμμα παρατίθεται ή ερμηνεία πού 
παρέχουν τά γνωστά λεξικά καί δίδονται πλούσια γλωσσολογικά καί 
ετυμολογικά, άλλα καί σημασιολογικά καί χρονολογικά σχόλια πλαι
σιωμένα από βιβλιογραφικές αναφορές. Ενδεικτικά σημειώνουμε έδώ 
μερικές από τίς αναφερόμενες λέξεις, α') Ενεργητικοί έλληνισμοί" 
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agali-agali < αγάλι - αγάλι, ancona < εικόνα, angaria < αγγαρεία, basegò < 
βασιλικό, bastaso < βαστάζος, cacomiro < κακομοίρης (μάλλον όμως από 
τον τύπο κακόμοιρος), catòcio < κατώγειον, chiefali < κεφάλι, crea < κρέας, 
dimito < δίμιτος, dromo < δρόμος, enikium < ένοικιον, fanò < φανός, go < 
γάδος, gorna < γούρνα, gripo < γρίπος, intimela < ενδυμα, liagò < λιακός, 
madi < άμάδι, magari < μακάρι, more < μωρέ, nevra < νεύρα, ostrega < 
όστρακα, palamara < παλαμάρι, pato < πάτος, piròn < πιρούνι, pitèr < πι
θάρι, potamò < ποταμός, risego, risigo, ris'cio < ριζικό, scafa < σκάφη,  
scalizar < σκαλίζω, soppa < σώπα, squero < έσχάριον, stratioti, stradioti 
< στρατιώτης, tìpota < τίποτα, turlòn < τρουλλος, urto < Άρτος, vissola < 
βύσσινα, Zingano < τσιγγάνος, β') Παθητικοί έλληνισμοί· acrostico < άκρό¬ 
στιχον, actimones < ακτήμονες, arcondus < αρχών, capinico < καπνικόν, 
cipura < τσίπουρα, decada < δεκατία, emborio < έμπόριον, flamburo < 
φλάμουρον, grammatico < γραμματικός, ieromonaco < ιερομόναχος, Ie
terò < (έ)λεύθερος, merovigli < (ή)μεροβίγλοι, nicario < νοικάρης, orion < 
όριον, patitirio < πατητήριον, potamida < ποταμίδα, prosopsi < προσό¬ 
ψι(ον), protosingelo < πρωτοσυγκελλος, simioma < σημείωμα, turma < 
τουρμα, vergies < βέργες, zeugaratus, zeugaritus < ζευγαράτος. 

Ή «Βιβλιογραφία» περιλαμβάνει σέ ενιαία αλφαβητική κατάταξη 
314 τίτλους, πού ανταποκρίνονται σέ όσα μόνον έ ρ γ α — π η γ έ ς καί 
βοηθήματα — αναφέρονται από τον συγγραφέα με μορφή βραχυγρα
φίας. ο «Index Graecitatis» εϊναι κατάλογος τών ελληνικών φθόγγων, 
λέξεων, εκφράσεων καί λοιπών τύπων, πού απαντούν στό έργο, μέ 
αναφορά στην οίκεία σελίδα. Τέλος ο «Γενικός Πίνακας» είναι ο πί
νακας τών περιεχομένων τού βιβλίου. 

Τό εξαίρετο έργο τού Manlio Cortelazzo αποτελεί μία από τίς 
σημαντικότερες συμβολές στή μελέτη τής βενετικής διαλέκτου, άλλα 
έμμεσα αποτελεί καί μία πολύτιμη συμβολή στή μελέτη τής διαδό
σεως τής νέας ελληνικής. Ή διερεύνηση τών πηγών, ή συλλογή τού 
υλικού καί ο σχολαστικός ετυμολογικός καί εννοιολογικός του έλεγ
χος μαρτυρούν τό μέγεθος τού εγχειρήματος. Ε ξ αλλού ή συστηματική 
κατάταξη τής ύλης καί ή μέ αυστηρά επιστημονικά κριτήρια θεώρηση 
τού αντικειμένου εϊναι στοιχεία ενδεικτικά τής σοβαρότητας τού έρ
γου. Τα σπάνια φραστικά σφάλματα, όπως «Αιγαίος πέλαγος» (σελ. 
LXI, 22 καί 371) ή «τό κακομοίρης» (σελ. 51) δέν μειώνουν τό έργο. 
Τό δεύτερο μάλιστα οφείλεται σέ απλή παρανόηση φράσεως τού αντί
στοιχου λήμματος τού Λεξικού τής Πρωΐας (τόμος Α', σελ. 1230). Ε δ ώ 
πρέπει να γίνη καί μία παρατήρηση σχετικά μέ τον τύπο metonigli, 
πού, όπως αναφέρεται καί στό λήμμα «nictovigli» (σελ. 308), άπαντα 
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σέ έγγραφο τού έτους 1565'. ο τύπος αυτός παραδίδεται μαζί με τον 
επίσης λαθεμένο τύπο meronigli. Και οί δύο αυτές λέξεις απαντούν 
μέ τήν ίδια μορφή και στό πρωτότυπο5. Πρόκειται λοιπόν για παρα¬ 
νάγνωση των λέξεων nictovigli καί merovigli από τον προφανώς άμοιρο 
ελληνικής γραφέα τού πρωτοτύπου, πού αντέγραψε m αντί ni, e αντί c, 
καί n αντί u = v 6. Ε ξ άλλου θά πρέπει νά δεχθούμε, ότι οί τύποι 
nictovigli καί merovigli αποδίδουν τόσο τους όρους νυκτοβίγλι ( = νυ¬ 
κτοφρουρά) καί μεροβίγλι (= φρουρά ημέρας)7, όσο καί τους όρους 
νυκτοβίγλοι ( = νυκτοφρουροί) καί μεροβίγλοι ( = φρουροί ημέρας), πού 
παραθέτει ο Manlio Cortelazzo στά αντίστοιχα λήμματα (σελ. 308 καί 
303) 8. Ως προς τα ορθογραφικά - τυπογραφικά λάθη αξίζει νά σημει¬ 
ωθή, ότι είναι ελάχιστα (όπως τό Grazitet στην σελ. LXVII) ακόμη 
καί στις ελληνικές λέξεις, πού αποτελούν τό ευαίσθητο σημείο όλων 
τών ξένων δημοσιευμάτων. Καί πρέπει νά τονισθή, ότι τό κείμενο τού 
Manlio Cortelazzo παρουσιάζει Ιδιαίτερα πολλές δυσκολίες για μία 
επιτυχημένη τυπογραφικά εμφάνιση. Τό ίδιο λοιπόν τό βιβλίο φανε
ρώνει τή φροντίδα, άλλα καί τήν κοπιαστική καί υπεύθυνη εργασία 
τού συγγραφέα. 

Ό Manlio Cortelazzo, γλωσσολόγος ο ίδιος, εξέτασε φυσικά τό 
θέμα κυρίως από άποψη γλωσσολογική. Άλλα καί από τήν ιστορική 
πλευρά ερωτήματα, όπως πότε, πώς καί για ποιους λόγους ελληνικές 
λέξεις έγιναν δάνεια τής βενετικής, αντιμετωπίζονται στην εισαγωγή 
τού έργου. ο αριθμός τών ελληνικών δανείων τής βενετικής δέν είναι 
Ιδιαίτερα μεγάλος. ο συγγραφέας εξετάζει συνολικά 416 λέξεις· 9 από 
αυτές εκείνες πού αποτελούν τα ουσιαστικά καί οργανικά γλωσσικά 
δάνεια είναι οί 278 «ενεργητικοί έλληνισμοί». Οί υπόλοιπες 138 ανή
κουν στους «παθητικούς έλληνισμούς» καί είναι δάνεια μέ την κυριο
λεκτική έννοια τού όρου, χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή από τους Βενετους 

4. Κ. Ν. Σ ά θ α , Μνημεία Ελληνικής Ιστορίας, τόμ. IV, Paris 1882, σελ. 
266, στίχ. 39. 

5. Archivio di Stato di Venezia, Senato, Mar, reg. 37, φ. 84 r , στίχ. 3. 
6. Βλέπε καί Ν ι κ . Γ. Μ ο σ χ ο ν α , Ή όργάνωσις τών άκτοφρουρών τής 

Τήνου υπό τού Βενετού Συνδίκου Ιερωνύμου Da Lezze (1621), «Έπετηρίς Εται
ρείας Κυκλαδικών Μελετών», 5 (1965- 1966), σσ. 668-687, κυρίως σελ. 671, σημ. 1. 

7. Κ. Ν. Σ ά θ α , ο. π., σελ. 266, σημ. 1. 
8. Πρβλ. Ν ι κ . Γ. Μ ο σ χ ο ν α , ό. π . , σελ. 670. 
9. Οπωσδήποτε αυτές είναι μόνον όσες λέξεις διασώθηκαν μέχρι σήμερα, 

είτε χάρη στή συμπτωματική αναγραφή τους σέ παλιά κείμενα, είτε επειδή έτυχε 
νά καθιερωθούν στή γλώσσα τών Βενετών καί νά διατηρηθούν ζωντανές στην προ
φορική παράδοση. 
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τους για νά δηλωθούν πράγματα, καταστάσεις και θεσμοί τού χώρου 
τής Ελληνικής Ανατολής. Τό γεγονός ότι δεν πολιτογραφήθηκαν γί
νεται φανερό από τή σχεδόν αμετάβλητη, συχνά μάλιστα λόγια μορφή 
τους, που επιτρέπει νά θεωρήσουμε, ότι αποτελούν — τουλάχιστο οί πε
ρισσότερες — απλή μεταγραφή τών ελληνικών όρων. ο δανεισμός από 
τους Βενετούς τών ελληνικών λέξεων πραγματοποιείται σέ δύο διαφο
ρετικά γεωγραφικά πλάτη· στις χώρες τής Ελληνικής Ανατολής καί 
στην ίδια τή Βενετία. Βενετοί υπήκοοι, ναυτικοί, έμποροι, στρατιωτι
κοί καί ευγενείς, ταξιδεύουν στίς ελληνικές χώρες καί έρχονται σέ 
ά μ ε σ η επικοινωνία μέ τόν ελληνικό πληθυσμό. Ή επαφή μέ τό εντό
πιο ελληνικό στοιχείο γίνεται στενώτερη στις βενετικές κτήσεις. 
εκεί έχει έγκατασταθή, προσωρινά ή μόνιμα, σημαντικός αριθμός 
Βενετών, πού προέρχονται από διάφορες τάξεις τής βενετικής κοινω
νίας καί υπηρετούν σέ θέσεις τού στρατού καί τής διοικήσεως ή 
ασκούν διάφορα επαγγέλματα. Ε ξ άλλου τά ανώτερα στρατιωτικά καί 
διοικητικά αξιώματα τών κτήσεων προσφέρονται σέ γόνους ευγενών 
βενετικών οίκων. Ή παραμονή τους στίς ελληνικές χώρες συχνά ήταν 
μακρόχρονη καί συνεχής. Ή τ α ν λοιπόν φυσικό νά γνωρίσουν οί κυ
ρίαρχοι Βενετοί τήν ελληνική γλώσσα καί ήταν λογικό νά χρησιμο
ποιήσουν ελληνικές λέξεις για νά αποδώσουν τήν έννοια πραγμάτων 
τού ελληνικού χώρου. Οταν μετά τή λήξη τής θητείας τους στίς βε
νετικές κτήσεις έγύριζαν στην μητρόπολη, έφερναν μαζί τους συνή
θειες, εκφράσεις καί λέξεις ελληνικές. από τήν άλλη μεριά στην ίδια 
τή Βενετία ή ελληνική παροικία σφύζει από ζωή. Τήν αποτελούσαν 

άτομα διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων, παιδείας καί επαγγέλματος. 
Ο μεγάλος αριθμός τού ελληνικού πληθυσμού τής Βενετίας εξασφά
λιζε μέσα στον κλειστό της χώρο τή διάδοση ελληνικών συνηθειών 
καί τρόπων εκφράσεως. Κατά τόν ΙΕ' αιώνα ή Βενετία έλλήνιζε σέ 
βαθμό σημαντικό.1 0 Στενές σχέσεις είχαν άναπτυχθή ανάμεσα στους 
Ε λ λ η ν ε ς πάροικους καί τους Βενετούς, όχι μόνο τους ταπεινής κατα
γωγής, αλλά καί τους πατρικίους. Χαρακτηριστικό είναι τό παράδει
γμα τού Ιάκωβου Foscari, γιου τού περίφημου δόγη Φραγκίσκου 
Foscari, πού διατηρούσε σχέσεις μέ Έλληνες καί γνώριζε τά ελλη
νικά. u Ιδιαίτερα μάλιστα σέ ώρισμένα επαγγέλματα ο συγχρωτισμός 

10. Πρβλ. S. R o m a n i n , Storia documentata di Venezia, vol. IV, Venezia 
1855, σσ. 297 καί 501. — D e n o J o h n G e a n a k o p l o s , Greek Scholars 
in Venice, Studies in the Dissemination of Greek Learning from Byzantium to 
Western Europe, Cambridge, Massachussetts, 1962, σελ. 69. Βλέπε καί Ν ι κ . 
Γ. Μ ο σ χ ο ν α ς , Ι Greci a Venezia e la loro posizione religiosa nel X V 
secolo, « Ό Ερανιστής», 5 (1967), σσ. 105-137, κυρίως σελ. 108. 

11. Σε πράξη τού Συμβουλίου τών Δέκα τής 25 Φεβρουαρίου 1445 [ = 1 4 4 4 
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Ελλήνων ή Ελληνοφώνων καί Βενετών ήταν μεγάλος. Πιστεύουμε 
λοιπόν, ότι μόνο ή διαρκής καί στενή επαφή τών Ελλήνων μέ τους 
Βενετούς στην καθημερινή πραγματικότητα καί σε όλες τίς εκδηλώ
σεις τής ζωής μπορεί νά έξηγήση το φαινόμενο τής εισδοχής ελληνι
κών λέξεων καί εκφράσεων στή γλώσσα τών Βενετών, αλλά καί τήν 
ανεξήγητη, κατά τόν συγγραφέα, υποκατάσταση βενετικών από τίς 
αντίστοιχες ελληνικές εκφράσεις (σελ. XL). 

Ν. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ 

έτους βενετικού] γίνεται λόγος για ενα δώρο πού έλαβε ο Ιάκωβος Foscari από 
κάποιον Ελληνα «propter linguam grecanti quam sciebat» (Archivio di Stato di 
Venezia, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 12, φ. 175 ν). Πρβλ. Νικ. Γ. 
Μοσχονας, ό.π., σελ. 108, σημ. 4. 
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