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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ





Photis Apostolopoulos, Inventaire méthodique de linguistique byzantine (grec 
médiéval). Essai d’une bibliographie raisonnée des travaux sur la langue 
byzantine ( 1880-1975), Θεσσαλονίκη, Εταιρεία βυζαντινών ερευνών 14, Εκ
δόσεις Βάνιας, 1994, 642 σσ.

Ή έκδοση του αναλυτικού ευρετηρίου δημοσιευμάτων σχετικών μέ τή βυ
ζαντινή γλώσσα είναι ή δεύτερη καί, πιθανότατα, τελική συμβολή τού Φώ
τη Άποστολόπουλου στις βυζαντινές σπουδές καί ειδικότερα στή μελέτη 
τών γλωσσικών δομών της. Ό άδόκητος θάνατός του μάς στέρησε τή συγ
κριτική μελέτη τής γλώσσας τών βυζαντινών μυθιστορημάτων, πού σχέδια
ζε, μεθοδολογικό δείγμα τής όποιας αποτελεί ή ερευνά του για τή γλώσσα 
τού μυθιστορήματος «Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη».1 Πράγματι, στή μελέτη 
εκείνη ό συγγραφέας παρουσίασε έναν όλοκληρωμένο τύπο γλωσσικής 
ανάλυσης, όπου οί έπιμέρους επισημάνσεις, λεξιλογικές καί γραμματικές, 
συνδυάζονται μέ τή μελέτη τών συντακτικών δομών καί καταλήγουν στή 
συναγωγή γενικότερων συμπερασμάτων σχετικά μέ τό ύφος τού κειμένου, 
άλλα καί σέ διαπιστώσεις πού άφοροΰν τή σταδιακή διαμόρφωση ενός δη
μώδους μεσαιωνικού εκφραστικού οργάνου.

Τό δεύτερο αυτό δημοσίευμα προσφέρει στήν επιστημονική κοινότητα 
ένα σημαντικό εργαλείο έρευνας. Έκδεδομένο μέ τήν επιμέλεια τής Μαρί- 
κας Στρομπούλη-Άποστολοπούλου, συνεργάτιδας τού συγγραφέα κατά τα 
πρώτα στάδια τής συναγωγής τού υλικού, καί μέ πλήθος συμπληρώσεων 
στον όγκο τών δελτίων πού κατέλιπε ό Άποστολόπουλος, τό Ευρετήριο 
καλύπτει μέ 1877 λήμματα τή βιβλιογραφία από τό 1880, χρονολογία τής 
όργάνωσης τών βυζαντινών σπουδών από τον Karl Crumbacher, ως τό 
1975, οπότε ό συγγραφέας σταμάτησε τις σχετικές άποδελτιώσεις. Ωστόσο, 
όπως άναφέρεται στον Πρόλογο, στα λήμματα περιλαμβάνονται καί πα- 
λαιότερες δημοσιεύσεις, πού κρίθηκαν απαραίτητες έξαιτίας τού «κλασι-

1. Πρόκειται για τή διδακτορική διατριβή τοϋ συγγραφέα, πού έκδόθηκε μετά τό 
θάνατό του: Photis Apostolopoulos, La langue du roman byzantin Callimaque et Chry- 
sorrhoè, ’Αθήνα, ’Εκδόσεις τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 1984.
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κοΰ» χαρακτήρα τους. Εξάλλου, μολονότι ό Άποστολόπουλος σημειώνει 
τήν απουσία λημμάτων πού αφορούν δημοσιεύσεις σέ σλαβικές γλώσσες ή 
ουγγρικά, ή έπιμελήτρια τού τόμου συμπεριέλαβε, μέ τις άναγκαιες συ
μπληρώσεις, καί όσα δελτία είχαν πρόχειρα συνταχθεΐ από τόν συγγρα
φέα. Μέ τόν τρόπο αυτό, τό Ευρετήριο αποκτά ολοκληρωμένη μορφή καί 
καθιστά προσιτό σέ όσους μελετούν τή μεσαιωνική ελληνική γλώσσα τό 
σύνολο των σχετικών ερευνών πού δημοσιεύθηκαν ώς τό 1975.

Τό πρώτο, καί μεγαλύτερο, μέρος τού Ευρετηρίου καλύπτεται από τόν 
αλφαβητικό, κατά συγγραφέα, κατάλογο τών αναλυτικών λημμάτων. Πα
ρατίθεται, έτσι, μια πλήρης θεματική βιβλιογραφία ή χρησιμότητα τής ό
ποιας είναι προφανής. Ή λειτουργικότητα, όμως, καί ή ουσιαστική συμβο
λή τού Ευρετηρίου εντοπίζεται στά επόμενα τρία μέρη τού τόμου. Τό δεύ
τερο μέρος περιλαμβάνει τή θεματική κατάταξη τής γενικής βιβλιογραφίας 
μέ βασικό κριτήριο έπιλογής τή συγχρονική καί διαχρονική διάσταση τού 
υλικού, δηλαδή τή φωνητική, τή μορφολογία, τή σύνταξη, τήν ετυμολογία, 
τή σημαντική, τήν ιστορία τών λέξεων καί τής γλώσσας. Στήν ίδια κατηγο
ρία εντάσσονται επίσης όσες μελέτες άφοροΰν ζητήματα ύφους καί με
τρικής καθώς καί τα λεξικογραφικά έργα. Στο τρίτο μέρος τού Ευρετηρίου 
παρατίθεται αλφαβητικός κατάλογος τών βυζαντινών συγγραφέων, έργα 
τών όποιων άποτέλεσαν τήν πρωτογενή πηγή για έπιμέρους δημοσιεύσεις. 
Τό τέταρτο μέρος περιλαμβάνει τα άκόλουθα θεματικά ευρετήρια: 1. λέξε
ων, 2. γενικών λεξικολογικών μελετών, 3. όρων, 4. τίτλων τής βυζαντινής 
ιεραρχίας, 5. εκφράσεων, 6. τοπωνυμίων, 7. τοπωνυμικών μελετών πού 
άναφέρονται σέ προσδιορισμένες γεωγραφικές ενότητες, 8. κυρίων ονομά
των. Στό ίδιο μέρος περιλαμβάνονται ακόμη πίνακες άντιστοιχίας τών 
λημμάτων μέ τις ελληνικές διαλέκτους ή τα γλωσσικά ιδιώματα συγκε
κριμένων περιοχών. ’Ακολουθεί πίνακας δανείων λέξεων, μέ ειδική έπισή- 
μανση τών γλωσσών προέλευσης καί υποδοχής. Καταχωρίζονται, τέλος 
πλήρεις κατάλογοι τών βυζαντινών πηγών πού είτε άποτέλεσαν στό σύνολό 
τους άντικείμενο συστηματικής μελέτης είτε άπλώς άναφέρονται στή γενική 
βιβλιογραφία.

Άν ή γενική βιβλιογραφία τού πρώτου μέρους τού Ευρετηρίου είναι 
ήδη ουσιαστική προσφορά στήν επιστημονική κοινότητα, τά θεματικά ευρε
τήρια άποτελοΰν άνεκτίμητο εργαλείο στον σύγχρονο μελετητή τής γλώσ
σας τών βυζαντινών. Άν μάλιστα σημειώσουμε ότι τά τελευταία χρόνια 
τό ενδιαφέρον τών βυζαντινολόγων στρέφεται όλο καί περισσότερο στή 
συστηματική γλωσσική άνάλυση τών κειμένων,2 μέ σκοπό τήν ένταξη τών 
έκφραστικών τύπων στή συγχρονία είτε, άκόμη, στή διασάφηση τών λε
πτών αποχρώσεων πού σηματοδοτούν τό πέρασμα από τήν λόγια στή δη-

2. ’Αναφέρουμε πρόχειρα τή συστηματική άποδελτίωση των βυζαντινών άγιολο- 
γικών κειμένων πού έπιχειρειται στό Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies.
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μο'ιόη καί κατ’επέκταση τή νεότερη ελληνική γλώσσα, τότε γίνεται φανερό 
ότι τό έργο τοϋ Φώτη Άποστολόπουλου, είκοσι καί περισσότερα χρόνια 
μετά τήν αρχική του σύλληψη, τοποθετείται στήν αιχμή τής σημερινής 
έρευνας.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ

Charles de Scherzer, Σμύρνη. Γεωγραφική, οικονομική καί πολιτιστική θεώ
ρηση. Μετάφραση - Εισαγωγή - Σχόλια Ξένη Μπαλωτή. Φιλολογική επιμέ
λεια Θεοδόσης Πυλαρινός, Δύο τόμοι: Μέρος Α', Μέρος Η , ’Αθήνα Νεο
ελληνική Ιστορική Βιβλιοθήκη, Τστορητής 1995, σσ. 364 (Α' Μέρος), 252 
(Β' Μέρος)

Σπάνια, όσο είναι δυνατόν να ξέρω καί να θυμηθώ, είναι βιβλία μέ περιε
χόμενο ταξιδιωτικό-περιηγητικό (αν καί τό βιβλίο τού Scherzer δέν ανήκει 
επακριβώς στό είδος αύτό) να έχουν τύχει μιας τέτοιας λαμπρής έμφανί- 
σεως. Ευρηματική είναι ή σύνθεση των εικόνων σέ συνδυασμό μέ χάρτη 
τής περιοχής Μικρός Άσίας-Σμύρνης στά εξώφυλλα τού Α' καί τού Β' 
Μέρους. Καί αυτό είναι μόνο ένα δείγμα τής πλούσιας είκονογραφήσεως 
πού περιέχεται στή δίτομη αυτή έκδοση: 87 εικόνες στό Α' καί 58 στό Β' 
Μέρος. Τό πλούσιο αύτό φωτογραφικό υλικό προέρχεται άπό τό αρχείο 
τού Θ. Πυλαρινοϋ, πού είχε τή φιλολογική επιμέλεια τής έκδόσεως, καί 
τού ’Αγγέλου Δαργέντα. Τό μεγαλύτερο μέρος αποτελούν ταχυδρομικά 
δελτάρια, στά όποια υπήρχε τυπωμένος επεξηγηματικός (τουριστικός) τίτ
λος. "Ενα μικρό μέρος προέρχεται άπό γκραβοΰρες πού δημοσιεύθηκαν 
είτε σέ βιβλία είτε σέ περιοδικά. Τέλος υπάρχουν καί απεικονίσεις άπό έγ
γραφα ιδιωτικά, εταιρειών εμπορικών καί άλλων, ενώ στό Β' Μέρος, στό 
Παράρτημα για τή Λέσβο, απεικονίζονται καί δημοσιεύονται δύο επίσημα 
έγγραφα τής τοπικής εκκλησιαστικής αρχής.

Τό δίτομο αυτό έργο περιλαμβάνει στό Α' Μέρος 17 κεφάλαια (Ε Γε
ωγραφική περιγραφή της περιοχής· Π. Γεαιργία· III. Δημόσια υγιεινή· IV. 
Πολιτική και δικαστική διοίκηση· V. Οικονομικά- VI. Πληθυσμός· VII. 
Κοινωνική πρόνοια· VIII. Παιδεία· IX. Επικοινωνίες· X. Ιστορία του εμ
πορίου· XI. Νομίσματα· XII. Τράπεζες· XIII. Μέτρα και σταθμά· XIV. Τε
λωνεία· XV. Προθεσμίες εξόφλησης εμπορικής πίστης· XVI. Ασφάλειες· 
XVII. Προϊόντα του φυτικού βασιλείου)· στό Β' Μέρος επτά ακόμη κε
φάλαια, πού άναφέρονται καί αυτά στή Σμύρνη καί στήν περιοχή της (I. 
Προϊόντα του ζωικού βασιλείου· II. Τα ορυκτά· III. Τα βιομηχανικά προϊ
όντα· IV. Εισαγωγές· V. Το γενικό εμπόριο· VI. Ναυτιλιακή κίνηση· VII. 
Τιμή ναύλου) καί δύο Παραρτήματα (I. Μελέτη για τις πλημμύρες του πο-
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