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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΧΑΚΗΣ,

Αν. Καθ ηγητή ς

Γλωσσολογίας
Πανεπιστημ ίου
Πατρών

ΓΙΑ ΤΟΝ Α.-Φ. ΧΡΙΣΤΙΔΗ
Ι<ΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΔΔΗΝΙΙ<ΗΣ ΓΔΩΣΣΑΣ,
ΘΕΣΣΑΔΟΝΙΙ<Η ΙΝΣ [2005]

[Το κείμενο που ακολουθεί δημοσιεύεται με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων

από τον θάνατο του καθ. Α.-Φ. Χριστίδη. Αναγνώσθηκε κατά την παρουσίαση στην nά
τρα του ερευνητικού και συγγραφικού προγράμματος Αρχαιογvωσία και Αρχαιογλωσ
σία στη Μέση Εκπαίδευση με συντονιστή τον καθ. Δ. Ν. Μαρωνίτη. Το βιβλίο Ιστορία
της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Θεσσαλονίκη ΙΝΣ [ΙΜτ]

2005)

του Α.-Φ. Χριστίδη, στο

οποίο αναφέρεται το κείμενο που ακολουθεί, ήταν το πρώτο που προέκυψε στο πλαί
σιο του προγράμματος Αρχαιογvωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση. Η
παρουσίαση του προγράμματος στην nάτρα έλαβε χώρα στις

2

Φεβρουαρίου

2013

στον συνεδριακό χώρο της Αγοράς Αργύρη.]

Η θέση στην οποία σήμερα βρίσκομαι είναι τουλάχιστον αμήχανη : Ο Χριστίδης
λείπει -από καιρό- και εγώ δεν είμαι ειδικός της αρχαιογνωσίας, ούτε είμαι
ιστορικός γλωσσολόγος και, ως εκ τούτου, δεν είμαι καθ' ύλην αρμόδιος να μιλή
σω για την Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας του Χριστίδη . Υπήρξα όμως
μαθητής του και ίσως μπορώ, διατρέχοντας το βιβλίο, να μεταφέρω τη στάση του
στη γνώση , εν προκειμένω στην ιστορική γνώση για την ελληνική γλώσσα.
Γενικά, ο Χριστίδης είχε ένα τεράστιο εύρος γνώσεων για πολλά και όχι μόνο
γλωσσολογικά θέματα. Το ενδιαφέρον στοιχείο του, ωστόσο, ήταν η γνώμη του συ
ζευγμένη με τη γνώση του. Θεωρώ ότι ο Χριστίδης δεν έγραφε για να πληροφο
ρήσει, αλλά για να απαντήσει σε ερωτήματα υπαρξιακά και , εν τέλει, για να συ
ναντηθεί με την « κοινωνία και τις ανάγκες της», όπως έλεγε. Άλλωστε , αυτό που

κάνει τα κείμενά του ζωντανά και ελκυστικά δεν είναι τόσο η παράταξη ή η ταξι
νόμηση 'διαφανών' και 'αντικειμενικών' πληροφοριών όσο η τοποθέτησή του προς
αυτές. Και αυτό νομίζω ότι καθιστά την γνώση του 'υποψιασμένη ', κατάλληλη για
κοινωνική κυκλοφορία και ζύμωση και ίσως ακατάλληλη για ένα ακαδημα·ίκό ιε
ρατείο που διεκδικεί πολιτική ορθότητα και αποστάσεις ασφαλείας από τα κοι
νωνικά δρώμενα .
Η Ιστορία της ελληνικής γλώσσας είναι ένα βιβλίο σχεδιασμένο για την εκπα ί
δευση (βλ. Θεοδωροπούλου

2007).

Μεταξύ των στόχων του είναι να δείξει σε εκ -

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
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παιδευτικοuς και μαθητές τη σχέση, αλλά όχι την εξάρτηση, της Αρχαίας Ελληνι
κής με τη Νέα μας γλώσσα. Όπως λέει και ο ίδιος στην εισαγωγή του, «[α]ν και
το βιβλίο επικεντρώνεται στην ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, η νεότε

ρη ελληνική είναι και αυτή συνεχώς παροuσα» (σ.

15).

Θα έλεγα ότι με το βιβλίο

αυτό ο Χριστίδης παρεμβαίνει πολιτικά σε έναν κρίσιμο και ευαίσθητο χώρο, αυ
τόν της εκπαίδευσης, συστήνοντας μια νηφάλια, απελευθερωμένη από εθνικά ιδε
ολογήματα και χωρίς σuνδρομα νεοελληνικής κατωτερότητας μελέτη της αρχαίας
ελληνικής σε συγκριτική και ισότιμη αντιπαραβολή με τη νέα μας γλώσσα. Και
θα έλεγα επίσης ότι η σuστασή του αυτή είναι ιδιαίτερα επίκαιρη διότι συχνά
στο παρελθόν αλλά και σήμερα, σε κρίσιμες κοινωνικοπολιτικές συγκυρίες, επιχει
ρήθηκε και επιχειρείται «η διεκδίκηση πολιτιστικής ανωτερότητας», της καταγω
γικής μας δηλαδή ανωτερότητας λόγω της αρχαίας γλώσσας και του πνεuματος
που εξέφρασε, όταν δεν μποροuσε και δεν μπορεί να γίνει λόγος για «πολιτική ανω
τερότητα»

-

κάτι που πολU εuστοχα ανέδειξε ένας άλλος μεγάλος μελετητής της

γλωσσικής μας ιστορίας, ο

Robert Browning (1991: 100).

Ο Χριστίδης καταθέτει μια απομυθοποιημένη θέαση της γλωσσικής μας ιστορίας
θέτοντας ως κεντρικό ζήτημα του βιβλίου του τη σχέση του γενικοu με το ειδικό,
των καθολικών γλωσσικών μηχανισμών με τις συγκεκριμένες γλώσσες που μιλι
οuνται στις ανθρώπινες κοινότητες. Μας δείχνει ότι η αρχαία ελληνική είναι μία
γλώσσα που έχει ίδια χαρακτηριστικά με όλες τις άλλες και ταυτοχρόνως μια ξε

χωριστή γλώσσα με ιδιαίτερα κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά όπως κάθε
μια από όλες τις άλλες γλώσσες. Έχοντας λοιπόν ως κuρια αναφορά του την αρ
χαία ελληνική και τη σχέση της με τη νέα ελληνική, αναλUει και συζητά τη δια
πάλη της γλωσσικής ενότητας με την γλωσσική ιδιαιτερότητα.

Ξεκινά με τα καθολικά, σχεδιαστικά χαρακτηριστικά όλων των ανθρώπινων γλωσ
σών. Μας δείχνει ότι τα ανθρώπινα γλωσσικά uψη πατοuν στα ζωικά βάθη, ότι
δηλαδή κάθε ανθρώπινη γλώσσα είναι κατασκευασμένη από τα ίδια ηχητικά υλι
κά που εντοπίζουμε και στα ζωικά συστήματα επικοινωνίας με μια κρίσιμη ποι
οτική διαφορά: ο γλωσσικός ήχος αποτελείται από επιμέρους διακριτά ηχητικά
τεμάχια, τα φωνήματα. Τα φωνήματα μποροuν να συνδυαστοuν με ποικίλους τρό
πους δημιουργώντας λέξεις οι οποίες είναι φορείς εννοιών, δηλαδή αφηρημένων

και γενικευμένων νοητικών παραστάσεων και όχι αντανακλαστικών αντιδράσεων.
Συνεχίζει με την περιγραφή των ήχων, την άρθρωση και την παραγωγή τους, την
οργάνωσή τους σε συλλαβές, την τονική και επιτονική εκφορά τους . Προχωράει
στη γραφή αποκαλUπτοντας τις κοινωνικο"ίστορικές συνθήκες που την γέννησαν,
επισημαίνοντας κυρίως τις ανάγκες για καταγραφή της συσσώρευσης των αγα
θών και για διατήρηση της κοινωνικής ιεραρχίας (σ.

49) .

Εξηγεί τις διαφορές με

ταξu των ιδεογραφικών, συλλαβικών και αλφαβητικών συστημάτων γραφής ανα
δεικνuοντας την πορεία προς την «αλφαβητική επανάσταση» που φέρνει τελικά
«τη δημοκρατία της γραφής» (σ. 104).
Μετά από αυτήν την προετοιμασία ως προς τις γενικές ιδιότητες του γλωσσικοu
φαινομένου και της γραφικής αναπαράστασής του, ο Χριστίδης εστιάζει την προ
σοχή του στην Ελληνική: πότε γεννήθηκε και πότε πρωτογράφτηκε. Μέσα από
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συστηματική και εύληπτη συζήτηση βασισμένη σε αρχαιολογικά και γλωσσολογι

κά τεκμήρια εντοπίζει την πρώτη διαθέσιμη γραφή της ελληνικής στην συλλαβι
κή γραμμική Β' των μυκηνα·ίκών χρόνων (14ος-13ος αι. π.Χ.). Η επίσης συλλαβική,
αλλά μη αποκρυπτογραφημένη, γραμμική Α' θεωρεί ότι κρύβει μάλλον μια προ-ελ
ληνική γλώσσα (σσ. 80, 88). Η γλώσσα αυτή μιλιόταν στην περιοχή πριν την με
ταναστευτική κάθοδο των ελληνόφωνων. Οι Αχαιοί, οι Ίωνες και οι Δωριείς έφε
ραν μαζί τους ελληνικές ποικιλίες της ινδοευρωπα"ίκής γλώσσας οι οποίες και ανα
μείχθηκαν με τις τοπικές προ-ελληνικές γλώσσες. Από τις παρατηρήσεις αυτές εί
ναι, νομίζω, σημαντικό να συγκρατήσουμε ότι η ελληνική γλώσσα δεν έχει καμία
εγγενή καθαρότητα, αλλά διακρινόταν εξαρχής από ποικιλότητα και ήταν προ"ίόν
μετανάστευσης και μείξης.
Αρκετούς αιώνες αργότερα (περίπου τον 8ο αι. π.Χ.) η ελληνική ξαναγράφεται
αυτή τη φορά σε αλφαβητικό σύστημα δανεισμένο από τους Φοίνικες και προσαρ
μοσμένο στις φωνηεντικές ανάγκες της ελληνικής. Όπως σημειώνει ο Χριστίδης «η
γραφή (... ) είναι μια γέφυρα που ενώνει πολιτισμούς» (σ. 95). Και είναι ενδιαφέ
ρον ότι η φοινικικής προέλευσης αλφαβητική γραφή θα είναι αυτή που θα υπηρε
τήσει τους θεσμούς της 'κλασικής' αθηνα"ίκής δημοκρατίας (σ. 105).

Σταδιακά το βιβλίο προχωράει στον πυρήνα της Αρχαίας Ελληνικής. Με αφορ
μή την παρατήρηση ότι στη Νέα Ελληνική, λόγω της ιστορικής ορθογραφίας, δεν
προφέρουμε ό,τι γράφουμε, αντίθετα με ό,τι σε γενικές γραμμές γινόταν με την

Αρχαία Ελληνική -τουλάχιστον για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα- (σσ. 108,
112), ο Χριστίδης παρέχει συστηματικές πληροφορίες για την προφορά των φω
νημάτων κυρίως της απικής διαλέκτου του 4ου και 5ου αι. π .Χ. Μετά από μια δια
φωτιστική εισαγωγή στα δομικά συστατικά και τις λειτουργίες της πρότασης, συ
γκρίνει σε μορφολογικό και συντακτικό επίπεδο την Αρχαία με τη Νέα Ελληνική
αναδεικνύοντας τον κλιτό, συνθετικό χαρακτήρα της πρώτης και τον περισσότε
ρο αναλυτικό χαρακτήρα της δεύτερης.
Επόμενος σταθμός οι αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι και οι σχέσεις τους με τις νε
οελληνικές διαλέκτους. Το σχήμα στο οποίο βασίζεται ο Χριστίδης είναι το εξής :
μετάβαση από την πανσπερμία των αρχαίων διαλέκτων στην κυριαρχία της απι
κής κοινής με επακόλουθο την εξασθένιση ή την εξαφάνισή τους- στη συνέχεια,
κατακερματισμός της ελληνιστικής κοινής (προερχόμενης από την απική) και ανά
δυση των νεοελληνικών διαλέκτων· και , τέλος, μετάβαση στην κυριαρχία της κοι
νής νεοελληνικής βασισμένης (σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι αποκλειστικά) στην πε
λοποννησιακή διάλεκτο. Επισημαίνει ότι κοινωνικο"ίστορικοί είναι οι λόγοι που
εγκαθιστούν αυτήν την γλωσσική ανισότητα και οι οποίοι εξηγούν γιατί τόσο η ατ
τική όσο, πολύ αργότερα, και η πελοποννησιακή διάλεκτος επενδύονται με κύ
ρος, ισχυροποιούνται, εξαπλώνονται γεωγραφικά και εκτοπίζουν τις υπόλοιπες

συγχρονικές τους διαλέκτους.
Ωστόσο, σχέσεις γλωσσικής ανισότητας δεν παρατηρούνται μόνο ενδογλωσσι
κά, δηλαδή μεταξύ κοινών γλωσσών και διαλέκτων, αλλά και διαγλωσσικά μετα
ξύ γλωσσών που βρίσκονται σε επαφή. Αποτέλεσμα αυτής της, ανισότιμης συνή
θως, επαφής είναι ο γλωσσικός δανεισμός. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο
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Χριστί~~ς « [τ]ο λεξιλόγιο όλων των γλωσσών είναι σε σημαντικό ποσοστό προ"ί
όν δανεισμού » (σ. 162). Η ελληνική τόσο στην αρχαία όσο και στη νεότερη μορφή
της δάνεισε και δανείστηκε σε συνδυασμό με τη θέση εξουσίας ή εξάρτησης στην
οποία βρέθηκε (σ.

174).

Ο Χριστίδης συζητά αποκαλυπτικά τον αμφίδρομο λεξι

λογικό δανεισμό της ελληνικής με τις σημιτικές γλώσσες, με τα περσικά, τα αιγυ
πτιακά, τα αραβικά, τα λατινικά κ.ά., αλλά, στη νεότερη εποχή, και με τα τουρκι
κά, τις σλαβ ι κές γλώσσες, τα γαλλικά, τα ιταλικά, τα αγγλικά. Κεντρική του θέση
ότι ο δανεισμός « Είναι γέννημα της ιστορίας» (σ.

173) και ότι οι γλώσσες μέσω του
δανεισμού δεν χαλάνε ως προς τα κοινά σχεδιαστικά τους χαρακτηριστικά, αλλά
εμπλουτίζονται, μεταβάλλονται, εξυπηρετώντας έτσι τις κοινωνικές ανάγκες
των ομιλητών τους (σσ.

161-162).

Σε συνθήκες γλωσσικής επαφής οι γλωσσικές μεταβολές δεν περιορίζονται στον
λεξιλογικό δανεισμό , αλλά αφορούν και στα υπόλοιπα επίπεδα γλωσσικής ανά
λυσης. Παρατηρούνται έτσι τροποποιήσεις που αφορούν τη φωνολογία, τη μορ
φολογία και τη σύνταξη . Και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να έχουμε υπόψη μας ότι,
κατά την εξάπλωση της ελληνιστικής κοινής στο μεγαλύτερο μέρος του τότε
γνωστού κόσμου και κατά την επαφή της με αλλόγλωσσους ομιλητές, συντελέστη
καν ορισμένες από τις πιο σημαντικές δομικές μεταβολές στην ιστορία της ελλη
νικής γλώσσας: χάνεται η προσωδία, χάνονται τα ρήματα σε -μι και ο δυ"ίκός αριθ
μός, αναμειγνύονται οι κλίσεις των ονομάτων , υποχωρεί η δοτική, η ευκτική, το
απαρέμφατο κ.ά . Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Χριστίδης « [Στους αλλόγλωσ
σους πληθυσμούς] και στις δικές τους ανάγκες εκμάθησης , πρέπει να οφείλεται σε
σημαντικό ποσοστό η μορφή που παίρνει [κατά την ελληνιστική περίοδο] η ελλη
νική γλώσσα, η κοινή. Και από την κοινή ξεκινά ουσιαστικά η νέα ελληνική
γλώσσα » (σ.

185).

Η εξελικτική αυτή πορεία της ελληνικής, βασισμένη στην επαφή και τη μείξη , επι
χειρήθηκε να ανακοπεί με το κίνημα του αττικισμού τόσο κατά τα ελληνιστικά όσο
και κατά τα βυζαντινά χρόνια, αλλά και με την προώθηση της καθαρεύουσας ως
επίσημης γλώσσας με τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους. Κοινός παρανομα
στής των 'αναχαιτιστικών' αυτών κινήσεων είναι η γλωσσική ιδεολογία που υπο
τιμά την ομιλούμενη γλώσσα ως προ.ίόν αλλοίωσης και υπερτιμά την αρχαία μορ
φή της γλώσσας, η οποία θεωρείται -χωρίς να είναι- καθαρότερη και αυθεντικό
τερη και η οποία επίσης καλείται να παίξει το ρόλο του γραμματειακού και
γραμματικού προτύπου με τρόπο <<μυθολογικό » και <ψυθοποιητικό » , όπως πολύ
εύστοχα έχει επισημάνει ο Μαρωνίτης

(2001 : 19).

Οι γλώσσες όμως φαίνεται να

διαμορφώνονται κυρίως μέσα από τις κοινωνικο"ίστορικές ανάγκες των ομιλη
τών τους (σ.

203)

και έτσι, όπως παρατηρεί ο Χριστίδης, «ΤΟ όνειρο της καθα

ρεύουσας να 'ντύσει' την ομιλούμενη γλώσσα με αρχαιότροπη ενδυμασία δεν άντε
ξε στον χρόνο και, για όσο χρόνο άντεξε, δεν έγινε ποτέ το ζωντανό γλωσσικό
εργαλείο της καθημερινής ζωής. Επικράτησε τελικά η δημοτική» (σ.

203) .

Από τις πιο σημαντικές συμβολές του βιβλίου αυτού θεωρώ το γεγονός ότι δεν
αρκείται σε καταλόγους θετικιστικής , φορμαλιστικής βεβαιότητας οι οποίοι πα
ρουσιάζουν την εξέλιξη των φωνημάτων, των μορφημάτων κα ι των συντακτι-
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κών δομών. Ο Χριστίδης δεν μας πληροφορεί απλά. Προτείνει σε μαθητές_ εκπαι
δευτικούς και σε όσους θέλουν να συναντήσουν την γνώμη και τη γνώση του να

δοκιμαστούν γόνιμα σε εντάσεις εννοιολογικών αντιθέσεων όπως αυτές μεταξύ του
γενικού με το ειδικό, της κοινής 'απάτριδος' νόησης με την κοινωνικοπολιτισμική
ιδιαιτερότητα και συγκυρία, του διαχρονικού με το συγχρονικό . Και το αποτέλεσμα
αυτής της παιδευτικής δοκιμασίας δεν είναι η γνωστική κατάκτηση, αλλά μάλλον
η γνωστική διέγερση, οξυμένη από την γοητευτική αφήγησή του και τις αποκα
λυπτικές μεταφορές του.

Όσοι τον γνώρισαν, θα θυμούνται ίσως ότι, παρά το λαμπερό βαφτιστικό του,
Αναστάσιος-Φοίβος, βολευόταν με το καθημερινότερο Τάσος, συνήθως «χλωμός
και κουρασμένος» , ρουφώντας καφέ, καπνό και βιβλία. Από νωρίς αποποιήθηκε
τις προδιαγραφές του «τέλεια ωραίου έφηβου » και τη ματαιοδοξία της « αφθαρ
σίας». Ήταν του μικρού, του σύντομου χρόνου. Έφευγε πάντα νωρίς από την πα
ρέα -όπως έφυγε και από τη ζωή πολύ νωρίς. Αυτή η υπαρξιακή του προτίμηση
στον σύντομο, μικρό χρόνο και η επίσπευση της φθοράς του ίσως αποτελεί ένα
υπαινικτικό σχόλιο για τις μεγάλες, 'άφθαρτες', 'ά-χρονες', κλασικές γλώσσες με
τις οποίες ασχολήθηκε.
« Η έννοια του κλασικού», σημειώνει σ' ένα από τα τελευταία του κείμενα,
« υποβάλλει και ετυμολογικά (λατ.

classis,

γαλ.

classe) το

βαθύτατα ιδεολογικό -και

άρα κοινωνικό- της περιεχόμενο: κλασικό είναι ό,τι αξιολογείται ως σταθερό ση
μείο αναφοράς . Αυτή ακριβώς η σταθερότητα του κλασικού εγκυμονεί τον κίνδυνο
της ιστορικής-κοινωνικής 'αποστείρωσής' του -της συγκάλυψης ή απλά της λή
θης της κοινωνικο"ίστορικής σχετικότητάς του » (Χριστίδης

2004: 13).
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