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Πρόλογος του επιμελητή της σειράς 

Με τον προκείμενο τόμο εγκαινιάζεται, η δημοσίευση από το Ινστι-
τούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυ^μα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) του 
συνεργατικού προγράμματος «Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη 
Μέση Εκπαίδευση», το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Κέντρου 
Εκπαιδευτικής Έρευνας. Οι συντελεστές, οι χορηγοί και τα συστατι-
κά στοιχεία του προγράμματος καταγράφονται στο συνημμένο Επί-
μετρο. Εδώ υποβάλλονται περισσότερο προσωπικά αισθήματα, τα 
οποία παροξύνονται από τον ξαφνικό θάνατο του Α.-Φ. Χριστίδη, που 
συνέγραψε τη συναρπαστική αυτή Ιστορία της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας, με γνώση, κέφι και ευαισθησία - χάρισμα όχι μόνο στον γυ-
μνασιακό κόσμο αλλά και στο ευρύτερο φιλόγλωσσο κοινό. Ο λόγος 
για τον αλησμόνητο, φίλο και συνεργάτη, Τάσο, που του αφιερώνεται 
τώρα το σύνολο του προγράμματος ως αυτονόητη τιμή και μνήμη. 

Αυτονόητη είναι και η πρόταξη του τόμου στη σειρά δημοσίευσης 
των πέντε προγραμματισμένων εγχειριδίων. Πρόκειται για θεμέλιο 
λίθο της εκπαιδευτικής Αρχαιογνωσίας και Αρχαιογλωσσίας, με την 
οποία επιδιώκονται η σχολική αποφόρτιση του αρχαίου κόσμου από 
ιδεολογικές παραμορφώσεις και η ανάδειξη της πραγματικής ιστορι-
κής του αξίας, αποτυπωμένης τόσο στην εξελισσόμενη γλώσσα του 
όσο και στα διαδοχικά του κείμενα. Ειδικότερα, τα δώδεκα μέρη και 
τα δέκα παραρτήματα της προκείμενης έκδοσης μορφώνουν τη γλωσ-
σική συνείδηση και τροφοδοτούν την κειμενική όρεξη δασκάλων και 
μαθητών, ανοίγοντας τον ευρύτερο ανθρωπιστικό τους ορίζοντα. 

Σε τούτο το τελευταίο πόνημα του Τάσου Χριστίδη, που το συ-
μπόνεσε η μαθήτριά του Μαρία Θεοδωροπούλου, φωνή και γραφή συ-
νομιλούν συνεχώς μεταξύ τους. Με τη συνομιλία τους αυτή διασώζε-
ται η διδακτική παρουσία του Χριστίδη μέσα στην αδιανόητη σωμα-
τική απουσία του. 

Φεβρουάριος 2005 
Δ. Ν. Μαρωνίτης 
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Πρόλογος του συγγραφέα 

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να παρουσιάσει απλά (αλλά όχι απλοϊκά) την 
ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Η έμφαση δεν είναι στις πλη-
ροφορίες αλλά στους μηχανισμούς που τις παράγουν και τις νοημα-
τοδοτούν. Μόνο η αποκάλυψη των μηχανισμών που κινούν την ιστο-
ρία μιας γλώσσας μπορεί να κάνει το σχετικό αφήγημα διδακτικό και 
ταυτόχρονα γοητευτικό. Και το κάνει πραγματικά διδακτικό, γιατί οι 
μηχανισμοί φωτίζουν τη βαθύτερη σύνδεση κάθε συγκεκριμένης γλώσ-
σας με το γλωσσικό φαινόμενο γενικά. Οι γλώσσες είναι ταυτόχρονα 
πολλές και μία. Αυτό το φαινομενικά παράδοξο απλώς περιγράφει μια 
κατακτημένη επιστημονική αλήθεια: οι γλώσσες, «μικρές» και «μεγά-
λες», «άσημες»και «διάσημες» είναι όλες, στο βάθος, ίδιες γιατί έχουν 
την ίδια πατρίδα: την ανθρώπινη νόηση. Μόνο μέσα στο πλαίσιο αυτό 
αποκτά νόημα η μελέτη της ιστορίας μιας γλώσσας και των ιδιαι-
τεροτήτων της. 

Αν και το βιβλίο επικεντρώνεται στην ιστορία της αρχαίας ελληνι-
κής γλώσσας, η νεότερη ελληνική είναι και αυτή συνεχώς παρούσα. 
Και αυτό γιατί είναι η γλώσσα που μιλούν και χρησιμοποιούν μέσα σε 
κοινωνικές περιστάσεις οι μαθητές. Αυτή η εμπειρία είναι πολύτιμη 
για να καταλάβουν ομοιότητες και διαφορές με τη γλωσσική πραγ-
ματικότητα ενός μακρινού παρελθόντος. Ομοιότητες και διαφορές που 
ευαισθητοποιούν τον μαθητή στο μεγάλο «μυστικό» της γλώσσας: τον 
κοινωνικό της χαρακτήρα, όπως δρα και λειτουργεί μέσα στον ιστο-
ρικό χρόνο. 

Ασκήσεις, εικονογράφηση, δείγματα κειμένων, βιβλιογραφίες συ-
μπληρώνουν την εξιστόρηση. Μολονότι η ιστορία αυτή απευθύνεται 
σε μαθητές, μπορεί εξίσου καλά να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήπο-
τε ενδιαφέρεται να μάθει για την ιστορία της ελληνικής γλώσσας -
αλλά και για τη γλώσσα γενικά. 

Χωρίς την έμπνευση και τον ενθουσιασμό του Δ. Ν. Μαρωνίτη, τις δη-
μιουργικές παρεμβάσεις των Φ. Κακριδή, Β. Κάλφα, Γ. Ζωγραφίδη, 
Θ. Παπαγγελή, Α. Πόλκα, Γ. Μ. Παράσογλου, Χρ. Τζιτζιλή, Γ. Κεχα-
γιόγλου, Σ. Τσολακίδη και Γ. Παπαναστασίου, το εγχείρημα αυτό δεν 
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θα είχε πραγματοποιηθεί. Και εδώ θα πρέπει να τονιστεί επίσης ο πο-
λύτιμος ρόλος της Μ. Θεοδωροπούλου, εκπαιδευτικού και γλωσσο-
λόγου, που πρόσφερε γενναιόδωρα την κριτική της ματιά έτσι ώστε 
να «μιλήσει» καλύτερα το βιβλίο αυτό. 

Α.-Φ. Χριστίδης 
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1. Τα μυστικά της γλώσσας 

1. ο άνθρωπος μιλάει, ενώ τα ζώα όχι 

Όπως όλοι μας ξέρουμε, τα ζώα δεν μιλούν. Οι λέξεις που χρησιμο-
ποιούμε για να μιλήσουμε για την επικοινωνία στο ζωικό βασίλειο εί-
ναι χαρακτηριστικές: τα πρόβατα βελάζουν, τα σκυλιά γαβγίζουν, τα 
άλογα χλιμιντρίζουν κλπ. Ο άνθρωπος όμως μιλάει. Πού βρίσκεται η 
διαφορά ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν τα ζώα και 
στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι άνθρωποι; 

Το σκυλί γαβγίζει για να εκφράσει την απειλή που νιώθει, γιατί κά-
ποιος ξένος (άνθρωπος ή ζώο) βρίσκεται μπροστά του, ή για να εκ-
φράσει τη χαρά του που βλέπει το αφεντικό του. Από τη σχέση μας 
με τα ζώα όλοι έχουμε προσέξει ότι αυτές οι συμπεριφορές ή αντι-
δράσεις τους γεννιούνται πάντα όταν κάτι στο περιβάλλον τους τις 
προκαλεί· δηλαδή, το σκυλί δεν θα γαβγίσει αν δεν αισθανθεί άμεσα 
την απειλή του ξένου που μπαίνει στον δικό του χώρο ή αν δεν αι-
σθανθεί την παρουσία του αφεντικού του (αν δεν το μυρίσει, αν δεν το 
ακούσει, αν δεν το δει). 

Τέτοιες συμπεριφορές παρατηρούμε και στους ανθρώπους. Όταν 
λ.χ. πονάμε πολύ, βογκάμε ή μουγκρίζουμε από τον πόνο. Όταν τρο-
μάζουμε, βγάζουμε μια κραυγή, π.χ. αχ! Όπως το σκυλί δεν γαβγίζει, 
αν δεν υπάρχει φανερή απειλή, έτσι κι εμείς δεν βογκάμε, δεν μου-
γκρίζουμε, δεν κραυγάζουμε, αν δεν πονάμε ή αν δεν φοβόμαστε κάτι 
που μας απειλεί άμεσα. Κάτι δηλαδή στο περιβάλλον τους που συμ-
βαίνει εκείνη τη στιγμή, ένα ερέθισμα, κάνει και τον άνθρωπο και τα 
ζώα να βγάζουν αυτούς τους ήχους. Οι ήχοι αυτοί που βγάζουν και οι 
άνθρωποι και τα ζώα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι οι άμεσες αντι-
δράσεις τους σε αυτά τα ερεθίσματα. Με άλλα λόγια, με το γάβγι-
σμά του ο σκύλος, με το βέλασμά του το πρόβατο, με το χλιμίντρισμά 
του το άλογο, με το βογκητό και το μούγκρισμά του ο άνθρωπος, αντι-
δρούν άμεσα σε ερεθίσματα που προέρχονται από τον κόσμο στον 
οποίο ζουν. 

Το γάβγισμα εκφράζει άμεσα το συναίσθημα του φόβου ή της χα-
ράς που νιώθει το σκυλί. Το βογκητό στους ανθρώπους εκφράζει, και 
αυτό, άμεσα τον πόνο που νιώθουμε. Και εδώ ακριβώς μπορούμε να 

[ 17] 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΓΑΩΣΣΑΣ 

δούμε τη διαφορά με τη γλώσσα. Η λέξη πόνος διαφέρει από το μου-
γκρητό ή το βογκητό του πόνου, γιατί μπορούμε να τη χρησιμοποιή-
σουμε και όταν δεν πονάμε. Π.χ. όταν λέμε Πονούσε η κοιλιά μου χτες 
όλη τη νύχτα^ μιλάμε για ένα αίσθημα πόνου που δεν το έχουμε τη 
στιγμή που μιλάμε. Η λέξη πόνος, δηλαδή, σε αντίθεση με το βογκη-
τό, δεν χρειάζεται το συναίσθημα του πόνου, για να χρησιμοποιηθεί. 

2. Οί ήχοι της γλώσσας και οι ήχοι των ζώων 

Η λέξη πόνος, όπως και όλες οι άλλες λέξεις της γλώσσας, είναι φτιαγ-
μένη από ήχο· όπως από ήχο είναι φτιαγμένα τα βογκητά, οι κραυ-
γές κλπ. Αλλά ο ήχος από τον οποίο είναι φτιαγμένη η λέξη διαφέρει 
από τον ήχο με τον οποίο είναι φτιαγμένη η κραυγή ή το βογκητό ή 
το γάβγισμα, γιατί μπορεί να χωριστεί σε μικρότερα κομμάτια. Έτσι, 
όλοι ξέρουμε ότι η λέξη τόνος π.χ. αποτελείται από τα γράμματα τ, 
ο, ν, ο, ς. Τα γράμματα είναι οι εικόνες των ήχων πάνω σε ένα χαρτί. 
Αν συνδυάσουμε διαφορετικά αυτά τα γράμματα και τους ήχους που 
απεικονίζουν, θα φτιάξουμε μια άλλη λέξη: νότος. Ένα ακόμη παρά-
δειγμα: αν συνδυάσουμε διαφορετικά τα γράμματα της λέξης μόνος, 
έχουμε τη λέξη νόμος. 

Το γάβγισμα του σκύλου όμως δεν μπορεί να χωριστεί σε μικρότε-
ρα κομμάτια. Αυτό μπορεί να το καταλάβει κανείς αν σκεφτεί πώς 
γράφουμε συνήθως αυτή τη συμπεριφορά του σκυλιού: γαβ. Οι συν-
δυασμοί αβγ, αγβ, βαγ, βγα και γβα δεν σημαίνουν τίποτε για το σκυ-
λί. Το γαβ του σκυλιού εκφράζει ολόκληρο την αντίδρασή του σε κά-
ποιο ερέθισμα και δεν χωρίζεται σε μικρότερα κομμάτια. Η γλώσσα 
όμως φτιάχνεται από κομμάτια ήχου χωρίς νόημα, τα οποία σε διά-
φορους συνδυασμούς δημιουργούν τις λέξεις, δηλαδή τις εκφράσεις 
με νόημα. Αυτό άλλωστε φαίνεται και σε αυτό που όλοι ξέρουμε: το 
αλφάβητο. Τα 24 γράμματα του αλφαβήτου, που είναι οι εικόνες των 
ήχων της ελληνικής γλώσσας, δίνουν σε διάφορους συνδυασμούς όλο 
το λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό 
της γλώσσας. 

Αυτό το μυστικό εξηγεί γιατί η λέξη πονος μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί χωρίς να πονάμε, ενώ το βογκητό του πόνου δεν μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί χωρίς να πονάμε: ο ήχος του βογκητού είναι ο ίδιος ο ήχος 
του πόνου, όπως τον ζούμε εκείνη τη στιγμή. Ενώ ο ήχος της λέξης πό-
νος δεν συνδέεται άμεσα με το αίσθημα του πόνου. Γι' αυτό και μπο-
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη αυτή χωρίς να πονάμε. Αποτε-
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λείται από πέντε κομμάτια ήχου, τα οποία σε άλλους συνδυασμούς 
μπορούν να εκφράσουν άλλα πράγματα. Αυτό είναι που χάνει τον ήχο 
της κραυγής φυσικό ήχο και τον ήχο της λέξης πόνος, και της κάθε 
λέξης, γλωσσικό ήχο. Γι' αυτό και οι φυσικοί ήχοι είναι σε όλες τις 
γλώσσες ίδιοι (με τον ίδιο τρόπο βογκάνε ή κραυγάζουν οι Άγγλοι, οι 
Γάλλοι κλπ.) και δεν μαθαίνονται. Κανένας από εμάς δεν έμαθε να βο-
γκάει, να κραυγάζει· το ίδιο ισχύει και για τα ζώα. Οι φυσικοί ήχοι των 
ζώων είναι μια ενστικτώδης συμπεριφορά, δηλαδή μια συμπεριφορά 
που δεν μαθαίνεται. Αντίθετα, οι ήχοι της γλώσσας μαθαίνονται. Το 
μικρό παιδί μαθαίνει σιγά σιγά ότι οι συνδυασμοί των πέντε ήχων π, 
ο, ν, ο, ς, που σχηματίζουν τη λέξη πόνος, σημαίνουν κάτι. 

3. Πώς οι λέξεις σημαίνουν κάτι; 

Όλοι ξέρουμε ότι, ενώ δεν υπάρχουν λεξικά για τους φυσικούς ήχους 
(κραυγές, βογκητά κλπ.) ή τις συμπεριφορές των ζώων, υπάρχουν λε-
ξικά για τη γλώσσα. Αν ανοίξουμε ένα λεξικό στη λέξη παιδί, θα δού-
με ότι η σημασία που δίνει είναι «άνθρωπος, αρσενικού ή θηλυκού γέ-
νους, μικρής ηλικίας». Αν ψάξουμε στη λέξη κότα, θα βρούμε ότι ση-
μαίνει «είδος κατοικίδιου πτηνού που εκτρέφεται για τα αβγά και για 
το κρέας του». Αν βρούμε τη λέξη πόνος, θα δούμε ως σημασία «(έντο-
να) δυσάρεστο αίσθημα, που προκαλείται σε σημείο, σε περιοχή ή σε 
όργανο του σώματος από αρρώστια, χτύπημα, τραυματισμό ή από 
άλλες βλάβες και αιτίες». Όπως θα παρατηρήσετε, η σημασία των 
τριών αυτών λέξεων δίνεται μέσα από μια περιγραφή που χρησιμο-
ποιεί άλλες λέξεις. Η σημασία λοιπόν των λέξεων είναι μια περι-
γραφή. Και αυτό ακριβώς τις ξεχωρίζει από τις κραυγές, τα βογκη-
τά, τα γαβγίσματα, που δεν αποτελούν περιγραφές αλλά φυσικές, εν-
στικτώδεις αντιδράσεις σε ερεθίσματα που σημαίνουν κάτι, χωρίς 
ωστόσο να το περιγράφουν. Ο γλωσσικός ήχος κλείνει μέσα του μια 
περιγραφή, ενώ ο φυσικός ήχος δεν κάνει κάτι τέτοιο. 

Το μυστικό ωστόσο της γλώσσας δεν τελειώνει εδώ. Αν προσέξετε 
τις περιγραφές που δίνουν τα λεξικά για τις τρεις λέξεις που είδαμε 
πιο πάνω, θα δείτε ότι όλες είναι γενικές. Με άλλα λόγια, όταν το λε-
ξικό μάς δίνει τη σημασία της λέξης κότα, δεν μας μιλάει για τη συ-
γκεκριμένη κότα που βλέπουμε σε μια δεδομένη στιγμή, αλλά για τις 
κότες γενικά, ως ένα είδος ζώου. Όταν μας δίνει τη σημασία για τη 
λέξη πόνος, δεν μας μιλάει για το αίσθημα του πόνου που νιώθουμε 
κάποια συγκεκριμένη στιγμή αλλά για τον πόνο γενικά, ως ένα είδος 
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αισθήματος. Όταν, τέλος, διαβάζουμε στο λεξικό τη σημασία της λέ-
ξης παίδί, η σημασία αυτή δεν αφορά κάποιο συγκεκριμένο παιδί, 
όπως το βλέπουμε μπροστά μας κάποια στιγμή, αλλά τα παιδιά γε-
νικά. 

Αν θέλουμε να μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη κότα, ή για έναν συ-
γκεκριμένο πόνο που αισθανόμαστε, ή για ένα συγκεκριμένο παιδί, θα 
βάλουμε μπροστά στη λέξη το άρθρο: θα πούμε το παιδί, ο πόνος, η 
κότα. Με το άρθρο μπορούμε να συνδέσουμε τη γενική περιγραφή, 
που είναι η σημασία κάθε λέξης, με έναν συγκεκριμένο αντιπρόσωπο 
του είδους που περιγράφει γενικά η σημασία της λέξης. Έτσι, αν πω 
Ήρθε το παιδί, αυτό μπορεί να μεταφραστεί με βάση το λεξικό, όπως 
είδαμε παραπάνω, «ήρθε ένα μέλος του είδους άνθρωπος, αρσενικού 
ή θηλυκού γένους, μικρής ηλικίας». 

Οι λέξεις, λοιπόν, σε αντίθεση με τα βογκητά, τα γαβγίσματα και 
τις κραυγές, περιγράφουν γενικά. Και αυτό σημαίνει μίλώ: σημαίνει 
ότι έχω στο κεφάλι μου σημασίες, δηλαδή γενικές περιγραφές του κό-
σμου μέσα στον οποίο ζω. Αυτό λείπει από τα ζώα. Τα ζώα απλώς 
αντιδρούν με γαβγίσματα, βελάσματα, χλιμιντρίσματα σε ερεθίσμα-
τα από το περιβάλλον τους. Αλλά αυτές οι αντιδράσεις δεν έχουν ση-
μασία. Δεν είναι δηλαδή περιγραφές, και μάλιστα γενικές, του κόσμου 
με τον οποίο έρχονται σε επαφή. 

Αυτές οι τελευταίες παρατηρήσεις μπορούν να μας βοηθήσουν να 
καταλάβουμε αυτό που είδαμε λίγο πιο πάνω και το ονομάσαμε το 
μυστικό της γλώσσας: ότι ο γλωσσικός ήχος, σε αντίθεση με τον φυ-
σικό ήχο της κραυγής, του γαβγίσματος, του βελάσματος κλπ., απο-
τελείται από ξεχωριστά κομμάτια ήχου, αυτά που αντιπροσωπεύο-
νται στα γράμματα του αλφαβήτου και τα οποία συνδυάζονται με πολ-
λούς τρόπους. Με τους πολλούς συνδυασμούς ενός περιορισμένου 
αριθμού κομματιών ήχου (τους ονομάζουμε φθόγγους) κατασκευάζε-
ται η ποικιλία των σημασιών της γλώσσας. 

4. Όλες οι γλώσσες είναι ίδιες: όλες είναι σχεδιασμένες με τον 
ίδιο τρόπο 

Όλες οι γλώσσες κατασκευάζουν τον πολύ μεγάλο αριθμό λέξεων που 
έχουν με έναν μικρό, περιορισμένο αριθμό κομματιών ήχου. Και έτσι, 
παρά τις διαφορές τους ως προς τους ήχους που χρησιμοποιούν, είναι 
κατά βάθος ίδιες. Δηλαδή έχουν τον ίδιο σχεδιασμό. Και αν διαφέρουν 
ως προς τους γλωσσικούς ήχους που χρησιμοποιούν, δεν διαφέρουν 

[ 2 0 ] 



ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΑΩΣΣΑΣ 

ως προς τις σημασίες που εκφράζουν. Γι' αυτό και μπορούμε να κά-
νουμε μεταφράσεις από γλώσσα σε γλώσσα, χωρίς να εμποδιζόμαστε 
από τις διαφορές των γλωσσικών ήχων (των φθόγγο^ν που χρησιμο-
ποιεί κάθε γλώσσα) και των συνδυασμών τους. 

Το μεγάλο μυστικό της γλώσσας λοιπόν είναι ότι με έναν μικρό 
αριθμό ήχων (τους ονομάσαμε φθόγγους) δημιουργεί τη μεγάλη ποι-
κιλία των λέξεων που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Και αυτή είναι η 
μεγάλη διαφορά μεταξύ ανθρώπων και ζώων. Αυτό είναι εύκολο να το 
καταλάβει κανείς, όπως έχουμε ήδη πει, αν σκεφτεί τα γράμματα του 
αλφαβήτου. Με τα 24 γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, που απει-
κονίζουν τους ήχους (τους φθόγγους) της ελληνικής γλώσσας, κατα-
σκευάζονται όλες αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά για 
να μιλήσουμε για μας και για τον κόσμο γύρω μας. 

5. Άλλο είναι τα γράμματα και άλλο είναι οι φθόγγοι 

Αλλά εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι τα γράμματα και οι φθόγγοι 
δεν είναι το ίδιο πράγμα. Οι φθόγγοι είναι ήχος, ενώ τα γράμματα 
είναι εικόνες (σχέδια) των ήχων αυτών. Όλοι ξέρουμε, επιπλέον, ότι 
πρώτα μαθαίνουμε να μιλάμε και ύστερα να γράφουμε. Ή ότι μπο-
ρούμε να μιλάμε, χο^ρίς να ξέρουμε να γράφουμε. Και αυτό είναι πολύ 
συχνό. Πολλοί άνθρωποι δεν κατάφεραν να πάνε στο σχολείο και να 
μάθουν γράμματα, αλλά αυτό δεν τους εμποδίζει να μιλούν. 

Επίσης, πολύ συχνά ο τρόπος με τον οποίο γράφουμε μια λέξη εί-
ναι διαφορετικός από τον τρόπο που τη λέμε, που την προφέρουμε. 
Έτσι, γράφουμε παιδί αλλά προφέρουμε [ρεδί].''" Όσοι ξέρουν αγγλι-
κά, θα παρατηρήσουν το ίδιο και σε αυτή τη γλώσσα: γράφουμε στα 
αγγλικά night για τη 'νύχτα', ενώ προφέρουμε [nait]. Αλλά γιατί συμ-
βαίνει αυτό; Συμβαίνει γιατί η γλώσσα αλλάζει μέσα στον χρόνο, εξα-
κολουθούμε όμως συχνά να γράφουμε τις λέξεις έτσι όπως προφέρο-
νταν παλιότερα. Έτσι, στα αρχαία ελληνικά το αι που βλέπουμε στη 
λέξη παιδί προφερόταν ακριβώς όπως γράφεται. Μέσα στον χρόνο 
άλλαξε η προφορά και το αι κατέληξε να προφέρεται σαν [e]. Άλλα-
ξε η προφορά αλλά δεν άλλαζε η γραφή. Έτσι σήμερα γράφουμε παι-
δί χαι προφέρουμε [ρεδί]. 

Στο εξής η προφορά των (ελληνικίόν ή ξένων) λέξεων θα δίνεται μέσα σε αγκύλες 
[ ], με γράμματα τοπ λατινικού αλφαβήτου. Για την απόδοση της προφοράς των γ, δ, 
β και χ θα χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα γράμματα τοπ ελληνικού αλφαβήτου. 
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6. Η -γλώσσα αλλάζει αλλά δεν χαλάει 

Η γλώσσα, λοιπόν, όπως όλα τα πράγματα, αλλάζει μέσα στον χρό-
νο. Και αλλάζει με τον ίδιο τρόπο που αλλάζει καθετί που χρησιμο-
ποιούμε. Το παντελόνι που φοράμε αλλάζει από τη χρήση του: πα-
λιώνει, αλλάζει χρώμα, σκίζεται κλπ. Η γλώσσα αλλάζει όπως το ρού-
χο, αλλά δεν χαλάει και δεν φθείρεται. Και δεν χαλάει, γιατί δεν παύ-
ει ποτέ να είναι το εργαλείο με το οποίο επικοινωνούν οι άνθρωποι. Η 

' γλώσσα περνάει από γενιά σε γενιά, από τη μάνα στο παιδί και από 
το παιδί στο δικό του παιδί, και έτσι συνεχίζει να κάνει τη δουλειά της. 
Μέσα στον χρόνο αλλάζουν οι ήχοι (οι φθόγγοι· είδαμε ένα παράδειγ-
μα παραπάνω) και χρησιμοποιούνται καινούργιες λέξεις για να μιλή-
σουμε για καινούργια πράγματα. Η λέξη υπολογιστής ή κομπιούτερ 
π.χ. χρησιμοποιείται για να ονομάσει ένα καινούργιο εργαλείο που δεν 
υπήρχε παλιά. Αντίθετα, η λέξη βοεβόδας, που σήμαινε έναν αξιωμα-
τούχο στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, ή η λέξη -γαλέρα^ που σήμαι-
νε έναν παλιό τύπο καραβιού με πανιά, δεν χρησιμοποιούνται σήμερα, 
γιατί δεν υπάρχουν πια βοεβόδες και γαλέρες. Τις λέξεις αυτές τις χρη-
σιμοποιούν μόνο αυτοί που ασχολούνται ειδικά με παλιότερες εποχές. 

Και τις δύο αυτές λέξεις, βοεβόδας και γαλέρα, τις πήρε η ελληνι-
κή γλώσσα από άλλες γλώσσες, τις δανείστηκε. Αυτό γίνεται συνε-
χώς. Όλες οι γλώσσες δανείζουν η μία στην άλλη. Σήμερα στα ελλη-
νικά υπάρχουν πολλές λέξεις που προέρχονται από τα αγγλικά: μπαρ, 
κομπιούτερ' από τα γαλλικά: ασανσέρ- από τα τουρκικά: καβγάς, με-
ράκι. Αλλά και οι γλώσσες αυτές έχουν με τη σειρά τους δανειστεί από 
τα ελληνικά. Η λέξη ντίσκο, που μας φαίνεται αγγλική, προέρχεται 
από την ελληνική λέξη δίσκος {δισκοθήκη). Η λέξη anahtar [αηαχΐ^Γ] 
στα τουρκικά σημαίνει 'κλειδί' και βγαίνει από την ελληνική λέξη ανοι-
χτήρι. Οι γλώσσες λοιπόν δεν έχουν σύνορα. Καθώς αλλάζει ο κό-
σμος γύρω μας, δανειζόμαστε από άλλες γλώσσες ή δανείζουμε σε άλ-
λες γλώσσες, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για καινούργια πράγ-
ματα. Μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε γιατί η γλώσσα, σε αντίθε-
ση με το παντελόνι που φοράμε, αλλάζει χωρίς να χαλάει. Προσαρ-
μόζεται πάντα στις καινούργιες συνθήκες. 

Μπορεί όμως κάποτε να χαθεί μια γλώσσα. Μια γλώσσα χάνεται, 
όταν δεν έχει πια ανθρώπους να τη μιλούν, δηλαδή δεν έχει ομιλητές. 
Και αυτό συμβαίνει, όταν μια κοινότητα ανθρώπων που μιλάει μια 
γλώσσα ζει σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχεί μια άλλη γλώσσα. Κυ-
ριαρχεί γιατί τη μιλούν πολύ περισσότερο, και γιατί αυτοί που τη μι-
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λοόν έχουν πολιτική και κοινωνική δύναμη. Έτσι, κατά την περίοδο 
της Τουρκοκρατίας, κοινότητες που μιλούσαν ελληνικά (ελληνόφω-
νες κοινότητες) αλλά ήταν απομονωμένες στα βάθη της Ανατολής έπα-
ψαν να μιλούν ελληνικά και έγιναν τουρκόφωνες. Οι Ιρλανδοί, που ζού-
σαν κάτω από την κυριαρχία των Άγγλων, έχασαν τη δική τους παλιά 
γλώσσα και έγιναν, οι περισσότεροι, αγγλόφωνοι. 

7. Η μητρική γλώσσα 

Μητρική μας γλώσσα είναι αυτή που μαθαίνουμε στα πρώτα χρόνια 
της ζωής μας από το οικογενειακό μας περιβάλλον. Τη μαθαίνουμε 
χωρίς δασκάλους και σχολεία, με τα ακούσματα από αυτό το περι-
βάλλον. Όταν πηγαίνουμε στην πρώτη τάξη του δημοτικού, έχουμε 
ήδη μάθει τη μητρική μας γλώσσα. Ωστόσο, μπορεί σε μια οικογένεια 
η μητρική γλώσσα των γονιών να μην είναι ίδια, π.χ. η μητέρα να εί-
ναι Ελληνίδα και ο πατέρας να μιλάει άλλη γλώσσα. Τότε το μικρό 
παιδί μαθαίνει και τις δύο γλώσσες. Πάλι χωρίς δασκάλους, μαθήμα-
τα και σχολεία. Γίνεται δηλαδή δίγλωσσο. 

Η μητρική μας γλώσσα δεν είναι πάντα η ίδια με τη γλώσσα του 
κράτους μέσα στο οποίο ζούμε. Έτσι, στη Θράκη ζουν έλληνες πολί-
τες που έχουν ως μητρική γλώσσα τα τουρκικά. Ταυτόχρονα μαθαί-
νουν και μιλούν τη γλώσσα του κράτους στο οποίο ανήκουν, που είναι 
τα ελληνικά. Τα παιδιά των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα έχουν 
και αυτά διαφορετική μητρική γλώσσα από την ελληνική, που είναι η 
γλώσσα του κράτους στο οποίο οι γονείς τους ζουν και εργάζονται. 
Επίσης, δύο διαφορετικά κράτη μπορεί να μοιράζονται την ίδια γλώσ-
σα. Η αγγλική γλώσσα μιλιέται στην Αγγλία, τις Γί.Π.Α., την Αυ-
στραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τον Καναδά. Όλα αυτά τα διαφορετι-
κά κράτη μοιράζονται την ίδια γλώσσα. Η Κύπρος και η Ελλάδα είναι 
δύο διαφορετικά κράτη με την ίδια γλώσσα. 

8. Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε δεν είναι παντού και πάντα 
η ίδια 

Όλοι μας μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η ελληνική γλώσσα δεν εί-
ναι η ίδια σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Οι Κρητικοί έχουν δια-
φορετική προφορά και χρησιμοποιούν διαφορετικές λέξεις, και το ίδιο 
ισχύει και για τους Κύπριους, τους Πόντιους και άλλους. Αυτές τις δια-
φορετικές μορφές της ελληνικής από τόπο σε τόπο τις ονομάζουμε 
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διαλέκτους. Τη γλώσσα του σχολείου, των εφημερίδων, της τηλεόρα-
σης, του ραδιοφώνου, της διοίκησης (των υπουργείων, των δημόσιων 
υπηρεσιών κλπ.) την ονομάζουμε κοινή ελληνική γλώσσα, γιατί είναι 
αυτή που μιλιέται σε όλη την Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος 
δεν μπορεί να εξακολουθεί να μιλάει στο σπίτι του ή να καταλαβαίνει 
αυτές τις άλλες μορφές της ελληνικής που ονομάσαμε διαλέκτους. 
Αλλά αυτές οι διάλεκτοι χάνονται σιγά σιγά για τον ίδιο λόγο που 
(όπως είδαμε παραπάνω) χάθηκαν κάποιες γλώσσες: γιατί οι ομιλη-
τές τους τις εγκατέλειψαν για χάρη μιας άλλης γλώσσας. Και στην 
περίπτωση των διαλέκτων αυτοί που τις μιλούν τις εγκαταλείπουν για-
τί η κοινή νέα ελληνική είναι η επίσημη γλώσσα του κράτους. Ακριβώς 
επειδή είναι η επίσημη γλώσσα του κράτους, έχει μεγαλύτερη δύνα-
μη και συνδέεται με αυτό που ονομάζουμε κοινωνική επιτυχία. 

Επίσης, όλοι μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι δεν χρησιμοποιού-
με τη γλώσσα μας πάντα με τον ίδιο τρόπο. Αλλιώς μιλάμε στον πα-
τέρα μας και στη μητέρα μας, αλλιώς μιλάμε στους φίλους μας, αλ-
λιώς μιλάμε στους δασκάλους μας και στους καθηγητές μας. Η γλώσ-
σα μας λοιπόν χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους, που σχε-
τίζονται με τις περιστάσεις και τους συνομιλητές μας. Υπάρχουν όμως 
και άλλες μορφές γλώσσας που δεν σχετίζονται μόνο με τον προφο-
ρικό λόγο, τις περιστάσεις και τους συνομιλητές: λ.χ. η ποίηση, που 
είναι ένα ξεχωριστό είδος γλώσσας, με τα δικά της χαρακτηριστικά 
(π.χ. ομοιοκαταληξία, παιχνίδι με τις λέξεις κλπ.). 

9. Ποιες γλώσσες έχουν τους περισσότερους ομιλητές; 

Οι γλώσσες με τους περισσότερους ομιλητές είναι οι εξής: 

κινέζικα 885.000.000 
ινδικά 371.000.000 
αγγλικά 358.000.000 
ισπανικά 266.000.000 
αραβικά 200.000.000 
πορτογαλικά 170.000.000 
ρωσικά 170.000.000 
ιαπωνικά 125.000.000 
γερμανικά 98.000.000 
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10. Τα μυστικά της γλώσσας, λοιπόν,.. 

Ας ξαναθυμηθούμε, λοιπόν, με λίγα λόγια τα μυστικά της γλώσσας. 
Πρώτο μυστικό: Οι άνθρωποι μιλούν, τα ζώα δεν μιλούν. Μιλώ ση-

μαίνει χρησιμοποιώ λέξεις που έχουν σημασία· δηλαδή περιγρά-
φουν τον κόσμο. Τα ζώα δεν διαθέτουν λέξεις· απλώς αντιδρούν σε 
άμεσα ερεθίσματα. Και αυτές οι αντιδράσεις δεν είναι περιγραφές. 

Δεύτερο μυστικό-. Οι λέξεις σε όλες τις γλώσσες είναι φτιαγμένες με 
τον ίδιο τρόπο: αποτελούνται από μικρά κομμάτια ήχου (τους 
φθόγγους) χωρίς νόημα, τα οποία συνδυάζονται για να φτιάξουν 
την τεράστια ποικιλία των λέξεων. Το γεγονός ότι όλες οι γλώσσες 
είναι φτιαγμένες με αυτό τον τρόπο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κα-
λύτερες και χειρότερες, πλούσιες και φτωχές γλώσσες. Και γι' αυτό 
πρέπει να σεβόμαστε και να τιμούμε κάθε γλώσσα. 

Τρίτο μυστικό: Η γλώσσα αλλάζει αλλά δεν χαλάει. 
Τέταρτο μυστικό: Οι γλώσσες δεν έχουν σύνορα. Και δεν έχουν σύνο-

ρα γιατί οι άνθρωποι έρχονται πάντα σε επαφή, άμεση ή έμμεση, 
με άλλους ανθρώπους από άλλους τόπους. Απόδειξη αυτής της 
επαφής είναι ο δανεισμός από γλώσσα σε γλώσσα. Ο δανεισμός 
εξυπηρετεί ανάγκες, και γι' αυτό δεν πρέπει να τον φοβόμαστε ή 
να τον απορρίπτουμε. 

Πέμπτο μυστικό: Η γλώσσα έχει «πολλά πρόσωπα»: γεωγραφικές δια-
λέκτους, καθώς και διάφορες μορφές γλώσσας που εξυπηρετούν 
τους πολλούς τρόπους με τους οποίους σχετιζόμαστε με τους συ-
νανθρώπους μας. 
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2. Οι ήχοι της γλώσσας 

1. Η γλώσσα: ένα καινούργιο εργαλείο φτιαγμένο από παλιά 
ανταλλακτικά 

Λέγαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι οι λέξεις της γλώσσας είναι 
φτιαγμένες από ήχο. Όπως από ήχο είναι φτιαγμένες οι κραυγές, τα 
βογκητά, το γάβγισμα και οι άλλοι ήχοι των ζώων. Το υλικό λοιπόν από 
το οποίο είναι φτιαγμένη η λέξη είναι το ίδιο με το υλικό από το οποίο 
είναι φτιαγμένοι οι ήχοι που δεν είναι λέξεις, δεν είναι γλώσσα. 

Αλλά τί είναι ήχος; Είναι μια διατάραξη του αέρα, μια μικρή αλλά 
γρήγορη αλλαγή στη ατμοσφαιρική πίεση που «ταξιδεύει» στον αέρα 
- ένα ηχητικό κύμα. Στην περίπτωση της γλώσσας, όταν ο ήχος φτά-
νει στο αφτί του ακροατή, δημιουργεί μικρές κινήσεις στο τύμπανο 
του αφτιού του. Οι κινήσεις αυτές προσλαμβάνονται από τον εγκέ-
φαλό του, ο οποίος τις αναγνωρίζει ως συγκεκριμένους γλωσσικούς 
ήχους. 

Το μεγάλο μυστικό της γλώσσας είναι, όπως είδαμε, ότι ενώ οι μη 
γλωσσικοί ήχοι (οι κραυγές, το γάβγισμα κλπ.) δεν μπορούν να χωρι-
στούν σε μικρότερα κομμάτια, ο ήχος από τον οποίο είναι φτιαγμένη 
η λέξη χωρίζεται σε μικρότερα κομμάτια (σε φθόγγους), τα οποία μπο-
ρούν να συνδυαστούν σε διαφορετικούς συνδυασμούς για να σχημα-
τιστούν διαφορετικές λέξεις. Οι ήχοι της γλώσσας, λοιπόν, δεν διαφέ-
ρουν ως προς τη φύση τους από τους μη γλωσσικούς ήχους αλλά δια-
φέρουν ως προς τη λειτουργία τους. 

Μπορούμε να πούμε ότι η γλώσσα είναι ένα καινούργιο εργαλείο 
φτιαγμένο από παλιά υλικά - από παλιά ανταλλακτικά. Και αυτό το 
καταλαβαίνουμε αν σκεφτούμε τα όργανα που συμμετέχουν στην πα-
ραγωγή του γλωσσικού ήχου. Τα όργανα αυτά είναι οι πνεύμονες, η 
στοματική κοιλότητα (χείλη, δόντια, ουρανίσκος), η ρινική κοιλό-
τητα, δηλαδή η κοιλότητα της μύτης (βλ. εικ. 1, 2). Δεν χρειάζεται 
πολλή σκέψη για να καταλάβει κανείς ότι κανένα από αυτά τα όργα-
να δεν είναι φτιαγμένο ειδικά για τη γλώσσα. Οι πνεύμονες και η ρι-
νική κοιλότητα εξυπηρετούν την αναπνοή, τα δόντια και τα χείλη το 
φαΐ και τη μάσηση. Παλιά ανταλλακτικά, λοιπόν, που χρησιμοποι-
ούνται για να φτιαχτεί ένα καινούργιο εργαλείο. 
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/«-Λάρυγγας 

ί \ Τραχεία 

Εικ. 1. Τα όργανα της ομιλίας. Εικ. 2. Τα αναπνευστικά όργανα. 
Α Ρινική κοιλότητα Θ Σταφυλή 
Β Φατνία I Φάρυγγας 
Γ Ουρανίσκος Κ Επιγλωσσιδα (καλύπτει την τραχεία 
Δ Υπερώα (μαλακός ουρανίσκος) σε χα- κατά την κατάποση) 

μηλωμένη θέση Λ Οισοφάγος 
Ε Άκρη της γλώσσας Μ Φωνητικές χορδές (γλωσσίδα) 
Ζ Μέσο της γλώσσας Ν Τραχεία 
Η Ράχη της γλώσσας 2 Λάρυγγας, με το «μήλο του Αδάμ» 

2. Η παραγωγή των γλωσσικών ήχων, των φθόγγων 

Από τα όργανα που δουλεύουν για την παραγωγή της ομιλίας, αυτό 
που βλέπουμε είναι τα χείλη, τα δόντια και ένα μέρος της γλώσσας. 
Αλλά ο αέρας που παράγει το ηχητικό κύμα ξεκινάει από τους πνεύ-
μονες, περνάει από την τραχεία και τον λάρυγγα, όπου βρίσκονται 
οι φωνητικές χορδές^ και βγαίνει από τη στοματική ή τη ρινική κοι-
λότητα. 

Οι φωνητικές χορδές είναι δύο μικρές μυϊκές μάζες στον λάρυγγα 
μας (βλ. εικ. 3). Οι δύο αυτές μάζες μπορούν να ανοιγοκλείνουν, να πλη-
σιάζουν ή να απομακρύνονται η μία από την άλλη. Ανάμεσά τους περ-
νάει ο αέρας που βγαίνει από τους πνεύμονες. 

2.1 Ο ρόλος των φωνητικών χορδών στην ανθρώπινη γλώσσα 

Πριν μιλήσουμε για τον ρόλο των φωνητικών χορδών στην παραγωγή 
της ομιλίας, θα πρέπει να προλάβουμε μια απορία. Αέγαμε νωρίτερα 
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120 Ηζ 160 Ηζ · 200 Ηζ 

Εικ. 3. Οι φωνητικές χορδές καθώς πάλλονται σε διαφορετικά ύψη. 

ότι τα όργανα που συμμετέχουν στην παραγωγή της ομιλίας δεν εί-
ναι φτιαγμένα ειδικά για τη γλώσσα. Μήπως όμως αυτό δεν ισχύει για 
τις φωνητικές χορδές; Η απάντηση είναι όχι. Φωνητικές χορδές δια-
θέτουν και τα ζώα (ή, τουλάχιστον, ορισμένα από αυτά) και τις χρη-
σιμοποιούν για να βγάζουν τις κραυγές που τα χαρακτηρίζουν. Το μόνο 
θηλαστικό που δεν βγάζει κραυγές είναι η καμηλοπάρδαλη. Οι φω-
νητικές χορδές μαζί με τους αναπνευστικούς μύες (που ρυθμίζουν 
πόσος αέρας θα βγει από τα πνευμόνια) κανονίζουν, τόσο στα ζώα όσο 
και στους ανθρώπους, το ύφος και την ένταση της φωνής. Αλλά εδώ 
τελειώνει η ομοιότητα, γιατί τα ζώα, σε αντίθεση με τους ανθρώπους, 
διαθέτουν μόνο φωνή (αδύνατη ή δυνατή, ψηλή ή χαμηλή) και όχι 
γλώσσα. Το ύφος και η ένταση στην ανθρώπινη γλώσσα υπηρετεί 
αυτό που είναι το μεγάλο μυστικό της: το ότι αποτελείται από ξεχω-
ριστούς φθόγγους, οι οποίοι σε διαφορετικούς συνδυασμούς δημι-
ουργούν την τεράστια ποικιλία των λέξεων. 

2.1.1 Οι φωνητικές χορδές «φτιάχνουν» άηχους και ηχηρούς φθόγγους 

Ας δούμε ένα παράδειγμα: Πάρτε τις δύο λέξεις πήρα και μπίρα. Θα 
συμφωνήσετε ότι, αν εξαιρέσει κανείς τους δύο πρώτους φθόγγους, οι 
λέξεις αυτές προφέρονται με τον ίδιο τρόπο: [pira]/[bira]. Οι πρώτοι 
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φθόγγοι αυτών των λέξεων (π [ρ] και μπ [b]) μοιάζουν στο ότι και οι 
δύο αρθρώνονται με τη συνάντηση των χειλιών - είναι, όπως λέμε, δι-
χειλικοί. Διαφέρουν όμως στο ότι το μπ της λέξης μπίρα είναι πιο «δυ-
νατό». Τί σημαίνει όμως πιο «δυνατό»; Αυτό μπορείτε να το καταλά-
βετε αν κάνετε ένα μικρό πείραμα. Βάλτε τα χέρια σας στον λαιμό 
σας, αριστερά και δεξιά από το «μήλο του Αδάμ», και προφέρετε τον 
φθόγγο μπ, επαναλαμβάνοντάς τον. Θα αισθανθείτε μέσα στον λαιμό 
σας έναν κραδασμό. Είναι οι φωνητικές σας χορδές που πάλλονται. 
Δοκιμάστε το ίδιο με τον φθόγγο ζ. Θα αισθανθείτε το ίδιο. Η παλμι-
κή κίνηση των φωνητικών χορδών γεννιέται από το πλησίασμά τους 
και την επίδραση που ασκεί πάνω τους το ρεύμα του αέρα που βγαί-
νει από τα πνευμόνια και κινείται προς την έξοδο. Τη διαφορά ανά-
μεσα στους φθόγγους π [ρ] χαιμπ [b] την περιγράφουμε λέγοντας ότι 
και οι δύο είναι διχειλικοί, αλλά ο πρώτος είναι άηχος (οι φωνητικές 
χορδές παραμένουν ανοιχτές και δεν πάλλονται κατά την παραγωγή 
του) και ο δεύτερος ηχηρός. 

Αυτό που έχει σημασία να καταλάβουμε είναι ότι αυτή η διαδικα-
σία (που υπάρχει και στα ζώα), δηλαδή η παλμική κίνηση των φω-
νητικών χορδών, στην ανθρώπινη γλώσσα μπαίνει σε μια νέα λει-
τουργία: διαχωρίζει φθόγγους, οι οποίοι συνδυαζόμενοι δημιουργούν 
διαφορετικές λέξεις: πήρα/μπίρα, προς/μπρος. Αλλοι ηχηροί φθόγγοι 
στα νέα ελληνικά είναι το ζ [ζ] (ζηλεύω) σε αντίθεση με το σ [s] (σέρ-
νω) αλλά και τα φωνήεντα. Και αυτά παράγονται με παλμική κίνηση 
των φωνητικών χορδών. 

2.1.2 Το ύφος και η ένταση ξεχωρίζουν τις λέξεις και τις προτάσεις 

Ας μείνουμε για λίγο ακόμα στο ύψος και την ένταση. Τα χαρακτη-
ριστικά αυτά τα βρίσκουμε και σε ήχους που δεν είναι γλώσσα, λει-
τουργούν όμως στη γλώσσα, όπως ήδη είδαμε, με τέτοιο τρόπο που 
υπηρετούν το μεγάλο μυστικό της. Όλοι ξέρουμε από τη σχέση μας 
με τα ζώα ότι το ύψος και η ένταση των κραυγών τους εκφράζει τα 
συναισθήματά τους: φόβο, θυμό, χαρά, επιθετικότητα, απαίτηση (για 
τροφή, προσοχή) κλπ. Το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους. Το ύφος 
και η ένταση «χρωματίζουν» τη γλώσσα με ανάλογο τρόπο, ώστε να 
εκφραστούν ανάλογα συναισθήματα. Όταν θυμώνουμε ή χαιρόμαστε, 
φωνάζουμε· όταν φοβόμαστε, χαμηλώνει η φωνή μας, ψιθυρίζουμε 
ή και, κάποτε, μας κόβεται η φωνή. Αλλά εδώ τελειώνει, και πάλι, η 
ομοιότητα με τις συμπεριφορές των ζώων. Στην ανθρώπινη γλώσσα 
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το ύψος και η ένταση της φωνής (που καθορίζονται από τη δραστη-
ριότητα των φωνητικών χορδών) εκφράζουν διακρίσεις που δεν υπάρ-
χουν στα ζώα, γιατί τα ζώα δεν διαθέτουν γλώσσα. 

Παρατηρήστε τις παρακάτω φράσεις: 

Βρέχει, 
Βρέχει; 

Τα σημεία της στίξης (τελεία, ερωτηματικό) αποτυπώνουν στο 
χαρτί διαφορές ύψους της φωνής που αλλάζουν τη σημασία των φρά-
σεων. Στη φράση Βρέχει η καθοδική κίνηση (το κατέβασμα) της φω-
νής δηλώνει ότι η φράση αυτή εκφράζει ένα γεγονός - είναι καταφα-
τική. Στη φράση Βρέχει; η ανοδική yiivr\or\ (το ανέβασμα) της φωνής 
δηλώνει ότι η φράση αυτή εκφράζει μια απορία - είναι ερωτηματική. 
Αυτό το ανεβοκατέβασμα της φωνής (τη διαφορά ως προς το ύψος), 
που αλλάζει τη σημασία των φράσεων και των προτάσεων, το ονομά-
ζουμε επιτονισμό, δηλαδή τονισμό «πάνω» σε μια φράση ή πρόταση. 

Ο επιτονισμός, λοιπόν, αφορά τον «χρωματισμό» μιας ολόκληρης 
φράσης ή πρότασης ως προς το ύψος κυρίως, αλλά και την ένταση, 
και χρησιμοποιείται για να ξεχωρίσει φράσεις και προτάσεις με διαφο-
ρετικές σημασίες. Ο τόνος, όμως, τα μικρά αυτά σημάδια που βάζουμε 
πάνω στις λέξεις όταν τις γράφουμε στο χαρτί, αφορά τις λέξεις. 

Ο τόνος είναι το αποτέλεσμα της προφοράς ενός κομματιού μιας 
λέξης με μεγαλύτερη ένταση, με μεγαλύτερη δηλαδή μυϊκή ενέργεια, 
καθώς σπρώχνεται περισσότερος αέρας έξω από τους πνεύμονες. Και 
αυτή η μεγαλύτερη ένταση συνοδεύεται συνήθως από μεγαλύτερο 
ύψος. Αυτές οι φυσιολογικές διαδικασίες μπαίνουν, όπως είδαμε νω-
ρίτερα και για άλλα φαινόμενα, στην υπηρεσία της οργάνωσης της 
γλώσσας. Έτσι, αν συγκρίνετε τις λέξεις καλός και κάλος, θα παρα-
τηρήσετε ότι, αν και οι δύο αυτές λέξεις αποτελούνται από τους ίδιους 
φθόγγους, έχουν διαφορετική σημασία. Και αυτό οφείλεται στη δια-
φορετική θέση του τόνου, δηλαδή στο διαφορετικό σημείο της λέξης 
όπου εμφανίζεται ένταση της φωνής. 

2.1.3 Τα είδη των τόνων 

Υπάρχουν γλώσσες όπου ο τόνος λειτουργεί ως διαφορά στο ύψος της 
προφοράς (στη νότα, ας πούμε) και λιγότερο ως διαφορά στην έντα-
ση. Έτσι, στα κινέζικα η λέξη πια προφέρεται σε τέσσερις διαφορετι-
κές νότες και η κάθε μία αντιστοιχεί σε μία διαφορετική σημασία. 
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Θα εκπλαγείτε αν ακούσετε ότι κάπως έτσι λειτουργούσε ο τόνος 
και στα αρχαία ελληνικά - ήταν μουσικός τόνος. Τα αρχαία ελληνικά 
είχαν μια κατηγορία φωνηέντων που δεν υπάρχει πια στα νέα ελληνι-
κά: τα μακρά φωνήεντα, φωνήεντα δηλαδή που διαρκούν περισσό-
τερο στην προφορά απ' ό,τι τα φωνήεντα που δεν είναι μακρά, που 
είναι «σύντομα» ή βραχέα, όπως τα ονόμαζαν οι αρχαίοι. 

Όσοι ξέρετε αγγλικά, μπορείτε να θυμηθείτε τις δύο λέξεις ship, 
που σημαίνει 'πλοίο', και sheep, που σημαίνει 'πρόβατο'. Η πρώτη λέξη 
περιέχει ένα «σύντομο», βραχύ [i] και η δεύτερη ένα μακρό [i] (αυτό 
που γράφεται ως ee). Τα αγγλικά λοιπόν έχουν μακρά και βραχέα φω-
νήεντα. Η διαφορά της σημασίας των δύο λέξεων ship και sheep οφεί-
λεται στη διαφορά μακρού και βραχέος φωνήεντος. 

Έτσι, και τα αρχαία ελληνικά είχαν μακρά και βραχέα φωνήεντα. 
Το γράμμα ωμέγα, δηλαδή 'μεγάλο ο', ήταν διαφορετικό στην προ-
φορά από το όμικρον, δηλαδή 'μικρό ο'. Το μεγάλο ο (το ω) είχε διάρ-
κεια στην προφορά όσο δύο «μικρά», δηλαδή βραχέα ο: ω = οο. Επί-
σης το γράμμα ήτα (το η) στα αρχαία ελληνικά προφερόταν ως ένα 
μακρό ε: η = εε (και με λατινικούς χαρακτήρες [ee]). 

Πώς τα ξέρουμε όλα αυτά; Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Για την 
ώρα μάς ενδιαφέρει ο μουσικός τονισμός των αρχαίων ελληνικών, 
όπως γίνεται και στα κινέζικα. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Στα αρχαία 
ελληνικά υπάρχουν δύο λέξεις που αποτελούνται από τους ίδιους 
φθόγγους αλλά έχουν διαφορετική σημασία, ανάλογα με τη «νότα», 
το ύψος της προφοράς. Η λέξη φως = [foos] (θυμηθείτε ότι το ω ισο-
δυναμεί, ως προς τη διάρκειά του, με δύο ο), αν προφερθεί με τη φωνή 
να ανεβαίνει στο πρώτο ο και να κατεβαίνει στο δεύτερο, δηλαδή 
[foos], σημαίνει, όπως και σήμερα, το 'φως'. Στην παλιότερη ορθο-
γραφία αυτό το ανεβοκατέβασμα της φωνής δηλωνόταν με ένα ση-
μάδι (μια καμπύλη) που λεγόταν περισπωμένη: φως. Αν πάλι προ-
φερθεί χωρίς αυτή τη μελωδική καμπύλη αλλά με τη φωνή να ανε-
βαίνει στο δεύτερο ο, δηλαδή [foos] = φως, τότε στα αρχαία ελληνι-
κά σημαίνει 'άνθρωπος'. Βλέπετε λοιπόν πώς η διαφορά στη μελωδία, 
στο ύψος της προφοράς, ξεχωρίζει λέξεις και σημασίες στα αρχαία 
ελληνικά. Στα νέα ελληνικά αυτός ο διαχωρισμός γίνεται με βάση την 
ένταση της προφοράς και όχι το ύφος (τη μελωδία). Γι' αυτό λέμε ότι 
τα αρχαία ελληνικά είχαν μουσικό τονισμό της λέξης, ενώ τα νεότε-
ρα ελληνικά έχουν δυναμικό τονισμό της λέξης. Στα νέα ελληνικά το 
ύψος διαχωρίζει σημασίες ολόκληρων φράσεων και προτάσεων (και 
αυτό είναι ο επιτονισμός, όπως είδαμε πιο πάνω) αλλά όχι λέξεων. 
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3. Η ποικιλία των ήχων της γλώσσας 

Στις γλώσσες που μιλιούνται στον κόσμο εμφανίζεται μια τεράστια 
ποικιλία ήχων (φθόγγων). Κανένα ζώο δεν μπορεί να παραγάγει την 
ποικιλία των ήχων που βρίσκουμε στις ανθρώπινες γλώσσες. Βρίσκουμε 
περίπου διακόσια είδη φωνηέντων και εξακόσια είδη συμφώνων! 
Ήχοι που σε μια γλώσσα δεν λειτουργούν ως φθόγγοι (ως υλικό για 
την κατασκευή λέξεων) μπορεί να λειτουργούν με αυτό τον τρόπο σε 
μια άλλη γλώσσα. Έτσι, στα ελληνικά ο ήχος που κάνουμε όταν κα-
θαρίζουμε τον λαιμό μας δεν λειτουργεί ως φθόγγος, δεν φτιάχνουμε 
λέξεις με αυτού του είδους τον ήχο. Στα αραβικά τέτοιοι ήχοι (τους 
λέμε φαρυγγικούς γιατί ο φάρυγγας παίζει ρόλο στη δημιουργία τους) 
είναι φθόγγοι με τους οποίους δημιουργούνται λέξεις. Επίσης, στα ελ-
ληνικά ο ήχος που παράγουμε για να δηλώσουμε άρνηση (tsk, το τσού 
που κάνουμε) δεν εμφανίζεται ως φθόγγος της γλώσσας μας. Αν προ-
σέξτε πώς σχηματίζεται αυτός ο ήχος, θα δείτε ότι δημιουργείται με 
το «ρούφηγμα» του αέρα και όχι με την εξώθησή του, το βγάλσιμό του 
έξω από τη στοματική κοιλότητα. Τέτοιου είδους ήχοι είναι σπάνιοι, 
ως φθόγγοι, στις γλώσσες του κόσμου. Ωστόσο, σε κάποιες γλώσσες 
της Αφρικής υπάρχουν και λειτουργούν ως φθόγγοι. Για να δώσουμε 
ένα τελευταίο παράδειγμα, στα νέα ελληνικά που μιλάμε όλοι μας, 
στην κοινή νέα ελληνική, το παχύ σ που χρησιμοποιούμε όταν θέλου-
με να επιβάλουμε τη σιωπή (σσσσ!) δεν εμφανίζεται ως φθόγγος της 
γλώσσας. Σε πολλές όμως διαλέκτους της νέας ελληνικής βρίσκουμε 
αυτό το παχύ σ να συμμετέχει στον σχηματισμό λέξεων. 

3.1 Κάποιοι φθόγγοι χάνονται καθώς οι γλώσσες αλλάζουν 

Όπως λέγαμε στο τμήμα 6 του πρώτου κεφαλαίου, οι γλώσσες αλ-
λάζουν μέσα στον χρόνο. Κάποιοι φθόγγοι χάνονται και δημιουργού-
νται νέοι. Στα αρχαία ελληνικά υπήρχαν, όπως είδαμε λίγο πιο πριν, 
μακρά φωνήεντα. Αυτά χάθηκαν και έτσι στα νέα ελληνικά δεν έχου-
με μακρά φωνήεντα. Στα αρχαία ελληνικά υπήρχε επίσης ένα σύμ-
φωνο που έμοιαζε με το αγγλικό σύμφωνο [h], όπως στις λέξεις have 
'έχω', house 'σπίτι', ή με αυτό που γράφουμε ως χ στο επιφώνημα ού-
χουου. Το σύμφωνο αυτό χάθηκε από τη γλώσσα αρκετά νωρίς, γύρω 
στον 2ο αιώνα μ.Χ. Εξακολούθησε όμως να συμβολίζεται στη γραφή 
με ένα σημάδι που λεγόταν δασεία. Έτσι, η λέξη απλός, που στα αρ-
χαία ελληνικά προφερόταν [haplos], γραφόταν μέχρι πολύ πρόσφατα, 
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μέχρι την κατάργηση των πνευμάτων, ως απλός. Το σημάδι' δηλώ-
νει το σύμφωνο [h] με το οποίο άρχιζε κάποτε αυτή η λέξη. 

Στα αρχαία ελληνικά υπήρχε ακόμη ένα σύμφωνο που ονομαζόταν 
δίγαμμα, γιατί το γράμμα με το οποίο δηλωνόταν είχε τη μορφή f 
(έμοιαζε με διπλό κεφαλαίο γάμα). Με το σύμφωνο αυτό άρχιζε π.χ. 
η λέξη εργάζομαι: [^εργάζομαι και η προφορά του f πλησίαζε την προ-
φορά του W της αγγλικής (π.χ. was 'ήταν') ή στην προφορά του όχι σε 
ορισμένες διαλέκτους της νέας ελληνικής: ουόχί. Και αυτό το σύμφω-
νο χάθηκε και δεν υπάρχει πια στα ελληνικά που μιλάμε σήμερα. Έτσι, 
λοιπόν, η σημερινή λέξη εργάζομαι προφερόταν στα πολύ παλιά αρ-
χαία ελληνικά ουεργάζομαι. Διαφορετικά, όμως, από τα νέα ελληνικά 
προφερόταν, όπως θα δούμε αργότερα, και το y, το ζ και το αι, 

3.2 Κάποιοι φθόγγοι αλλάζουν μέσα στον χρόνο 

Δύο ακόμη παραδείγματα που δείχνουν την αλλαγή των φθόγγων 
μέσα στον χρόνο. Στα αρχαία ελληνικά κείμενα, όταν γίνεται λόγος 
για το βέλασμα των προβάτων, αυτό περιγράφεται ως βή βή (θυμη-
θείτε τί είπαμε για το σημάδι πάνω από το η, που ονομάζεται περι-
σπωμένη). Όλοι ξέρουμε ότι ο ήχος που κάνουν τα πρόβατα όταν βε-
λάζουν είναι μπέε μπέε. Τί συμβαίνει λοιπόν; Είτε τα πρόβατα στην 
αρχαιότητα βέλαζαν [vi vi], δηλαδή διαφορετικά απ' ό,τι σήμερα, είτε 
απλά μέσα στον χρόνο άλλαξε η προφορά του β και του η. Αυτό βέ-
βαια είναι και το πιθανότερο. 

Για την προφορά του η στα αρχαία ελληνικά έχουμε ήδη μιλήσει. 
Είχαμε πει ότι εκείνη την εποχή προφερόταν ως ένα μακρό [e] (= [ee]) 
και όχι με τον ίδιο τρόπο όπως το σημερινό L Πώς το ξέρουμε; Το πα-
ράδειγμα του βή βή μιλάει μόνο του. Αν δεν κάνουμε την τρελή υπό-
θεση ότι τα πρόβατα βέλαζαν διαφορετικά στα αρχαία χρόνια, θα πρέ-
πει να δεχθούμε ότι το η προφερόταν εκείνη την εποχή ως ένα μακρό 
[e] = [ee] και όχι όπως προφέρεται σήμερα. Γι' αυτό άλλωστε υπήρχε 
ένα ξεχωριστό γράμμα, το η, που το ξεχώριζε από το t. 

Αλλά η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Αν τα πρόβατα κάνουν μπέε, 
αυτό σημαίνει ότι και το β του βή βή δεν προφερόταν όπως σήμερα, 
με τη συνάντηση χειλιών και δοντιών (χειλοδοντικό), αλλά με τη συ-
νάντηση των χειλιών: μπ, ή [b] αν το γράψουμε με το λατινικό γράμ-
μα. Ήταν ηχηρό διχειλικό. Οι φθόγγοι λοιπόν που γράφονται σήμε-
ρα με τα γράμματα β και η προφέρονταν διαφορετικά στην αρχαιότη-
τα. Η προφορά άλλαξε, αλλά δεν άλλαξε η γραφή. Γι' αυτό ονομά-
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ζούμε την ορθογραφία της νέας ελληνικής ιστορική. Επειδή τα νέα ελ-
ληνικά γράφονται με τον τρόπο που γράφονταν τα αρχαία ελληνικά. 

Το τελευταίο μας παράδειγμα έχει πάλι να κάνει με τα ζώα. Το 
ρήμα που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι για το μουγκανητό των αγε-
λάδων ήταν η λέξη μυκώμαι (θυμηθείτε πάλι τί είχαμε πει για την πε-
ρισπωμένη). Η λέξη αυτή δείχνει ότι το υ στην αρχαιότητα προφερό-
ταν διαφορετικά απ' ό,τι σήμερα, που προφέρεται ως [i]. Θα πρέπει 
να δεχτούμε ότι προφερόταν ως [u], αν δεν θέλουμε να καταλήξουμε 
πάλι σε τρελή υπόθεση, ότι στην αρχαιότητα οι αγελάδες μουγκάνι-
ζαν διαφορετικά. Η προφορά λοιπόν του υ στην αρχαιότητα ήταν [u]. 
Η προφορά άλλαξε, του (= [u]) έγινε [i], αλλά εξακολουθούμε να κρα-
τάμε την παλιά γραφή, παρόλο που σήμερα δεν υπάρχει διαφορά ανά-
μεσα στα η, c, υ. 

Το ίδιο ισχύει και για τα ο και ω. Στην αρχαιότητα αντιπροσώπευαν 
δύο διαφορετικούς φθόγγους, το βραχύ και το μακρό [ο]. Σήμερα, αν 
και αντιπροσωπεύουν τον ίδιο ήχο [ο], αφού χάθηκε η διάκριση μα-
κρών και βραχέων φωνηέντων, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται 
στη γραφή, διατηρώντας σε αυτή (και μόνο σε αυτή) την καταγραφή 
μιας παλιάς προφοράς που έχει χαθεί. 

4. Η ορχήστρα της γλώσσας 
4.1 Συλλαβή 

Αν παρατηρήσετε τα μωρά στους πρώτους μήνες της ζωής τους, θα 
δείτε ότι «παίζουν» με τους ήχους και ότι το πιο αγαπημένο τους παι-
χνίδι είναι η παραγωγή ήχων που αποτελούνται από τον συνδυασμό 
συμφώνου και φωνήεντος: bababa, mamama, papapa. Αυτός ο συν-
δυασμός είναι βασικός για την κατασκευή της λέξης και λέγεται συλ-' 
λαβή. Συλλαβή σημαίνει το «πιάσιμο μαζί» φωνηέντων και συμφώνων 
{συν 'μαζί' -h λαμβάνω- θυμηθείτε το ρήμα συλλαμβάνω και το ουσια-
στικό σύλληψη). Τα μωρά λοιπόν σαν να αρχίζουν να καταλαβαίνουν 
στην αρχή αρχή της ζωής τους ότι η γλώσσα που ακούν γύρω τους (αν 
και δεν την καταλαβαίνουν και δεν την έχουν αποκτήσει ακόμα) απο-
τελείται από ακολουθίες ή μονάδες ήχων που φτιάχνονται από τον 
συνδυασμό φωνήεντος και ενός ή περισσότερων συμφώνων - από συλ-
λαβές. Αργότερα, ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο έτος της ζωής 
τους, τα παιδιά αρχίζουν να παράγουν τις πρώτες λέξεις. Αυτό ση-
μαίνει ότι έχουν μπει πια στον κόσμο της γλώσσας - έχουν κατακτή-
σει το μεγάλο μυστικό της γλώσσας: ότι οι ακολουθίες ήχων που 
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ακούν γύρω τους έχουν σημασία, χαι ότι οι σημασίες αυτές φτιάχνο-
νται από τον συνδυασμό μικρών κομματιών ήχου - των φθόγγων. Το 
παιχνίδι με τις συλλαβές, με το οποίο αρχίζουν την πορεία τους προς 
την απόκτηση της γλώσσας, το διαδέχεται η «ανακάλυψη» ότι οι συλ-
λαβές αποτελούνται από μικρότερα κομμάτια ήχου (τους φθόγγους), 
τα οποία σε διάφορους συνδυασμούς δημιουργούν τις λέξεις. 

Αλλά και οι άνθρωποι στην πορεία της ιστορίας τους ανακάλυψαν 
πρώτα, όπως τα μικρά παιδιά, τη συλλαβή ως μονάδα από την οποία 
κατασκευάζεται η λέξη και, αργότερα, τον φθόγγο, το πιο μικρό κομ-
μάτι ήχου που κλείνει μέσα του το μυστικό της αρχιτεκτονικής της 
γλώσσας. Πώς το ξέρουμε αυτό; Θυμηθείτε τί λέγαμε στο προηγού-
μενο κεφάλαιο για το αλφάβητο, την αλφαβητική γραφή. Λέγαμε 
λοιπόν ότι τα γράμματα του αλφαβήτου είναι εικόνες των ήχων της 
γλώσσας (των φθόγγων). Ο διαφορετικός συνδυασμός των γραμμά-
των (των εικόνων των φθόγγων) δίνει όλο το λεξιλόγιο μιας γλώσσας. 
Η δημιουργία του αλφαβήτου, μια πολύ παλιά ιστορία που θα τη διη-
γηθούμε αργότερα, σημαίνει ότι οι άνθρωποι κατάφεραν να ανακα-
λύψουν το μυστικό της γλώσσας: ότι η γλώσσα κατασκευάζεται από 
έναν περιορισμένο αριθμό φθόγγων, οι οποίοι σε διάφορους συνδυα-
σμούς δημιουργούν την τεράστια ποικιλία των λέξεων. 

Πριν όμως από την ανακάλυψη αυτή, όπως τη βλέπουμε στην αλ-
φαβητική γραφή, οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν συστήματα γραφής 
που βασίζονταν στη συλλαβή. Με άλλα λόγια, η εικόνα (το σημάδι) 
που χρησιμοποιούνταν δεν αντιστοιχούσε σε φθόγγους (όπως τα 
γράμματα του αλφαβήτου) αλλά σε συλλαβές. Με έναν τέτοιο τρό-
πο ήταν γραμμένα τα πρώτα κείμενα της ελληνικής γλώσσας που 
έφτασαν ως εμάς: τα κείμενα από τα μυκηναϊκά κέντρα (Μυκήνες, 
Κνωσός, Θήβα, Πύλος). Το συλλαβικό σύστημα γραφής που χρησι-
μοποιήθηκε ονομάστηκε από τους επιστήμονες γραμμική Β. Θα μι-
λήσουμε περισσότερο γι' αυτό σε ένα επόμενο κεφάλαιο. 

Έτσι, λοιπόν, οι άνθρωποι, όπως και τα μικρά παιδιά, πρώτα ανα-
κάλυψαν ότι η γλώσσα αποτελείται από συλλαβές και μετά βρήκαν 
το μεγάλο μυστικό της: τα μικρότερα κομμάτια ήχου (τους φθόγγους) 
που «χτίζουν» τον πλούτο του λεξιλογίου. 

4.2 Φωνήεντα, σύμφωνα, ημίφωνα, δίφθογγοι 

Ο όρος φωνήεν κατασκευάστηκε από τους αρχαίους Έλληνες για να 
περιγράψουν φθόγγους που έχουν «φωνή», που παράγονται δηλαδή 
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από την ανεμπόδιστη κίνηση του αέρα μέσα στο φωνητικό «κανάλι» 
- το κανάλι που ορίζεται από τη διαδρομή που ξεκινάει από τους πνεύ-
μονες και οδηγεί προς την έξοδο, τη στοματική και τη ρινική κοιλό-
τητα. Αυτό δεν ισχύει για τα σύμφωνα, που επιπλέον πάντα προφέ-
ρονται πλάι σε κάποιο φωνήεν: είναι κινήσεις της γλώσσας και των 
χειλιών στην αρχή ή στο τέλος φωνήεντος. Ο όρος σύμφωνο ('μο^ζ^ Ι̂ ε 
φωνή') περιγράφει αυτή τη σχέση τους με τα φωνήεντα. 

Πόσα φωνήεντα βρίσκουμε στις γλώσσες του κόσμου; Το λιγότε-
ρο τρία και το περισσότερο είκοσι τέσσερα. Το πιο συχνό είναι να έχει 
μια γλώσσα γύρω στα πέντε φωνήεντα και το πιο κοινό φωνήεν είναι 
το [a]. Τα σύμφωνα όμως (οι φθόγγοι που παράγονται από τη συνά-
ντηση του αέρα που ξεκινάει από τα πνευμόνια με διάφορα «εμπόδια» 
στο φωνητικό κανάλι) είναι περισσότερα. Όπως λέγαμε νωρίτερα, στις 
γλώσσες του κόσμου βρίσκουμε περίπου εξακόσια είδη συμφώνων. 
Στις δέκα πιο ομιλούμενες (με τους περισσότερους ομιλητές, δηλαδή) 
γλώσσες του κόσμου βρίσκουμε περίπου εκατό είδη συμφώνων. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι η καθεμιά τους έχει εκατό σύμφωνα. Το πιο συνηθι-
σμένο είναι να έχει γύρω στις δύο δεκάδες. Και τα πιο συχνά σύμφω-
να είναι το [ρ], το [t] και το [k]. Αυτό δεν είναι παράξενο. Το [ρ] σχη-
ματίζεται από την κίνηση των χειλιών - είναι διχειλικό, όπως λέγαμε· 
το [t] από την επαφή της άκρης της γλώσσας με τα δόντια - είναι οδο-
ντικό* το [k] από την κίνηση του πίσω μέρους της γλώσσας προς το 
μαλακό τμήμα του ουρανίσκου, την υπερώα - είναι υπερωικό. Αυτές 
οι κινήσεις είναι οι πιο εύκολες για την άρθρωση συμφωνικών φθόγ-
γων. Γι' αυτό και τα σύμφωνα αυτά είναι τα πιο συχνά στις γλώσσες 
του κόσμου. Θυμηθείτε τί λέγαμε για τον ήχο tsk, το τοού που κάνου-
με όταν θέλουμε να εκφράσουμε το «όχι». Λέγαμε ότι ο ήχος αυτός 
σχηματίζεται με το «ρούφηγμα» και όχι με το βγάλσιμο του αέρα και 
είναι σπάνιος ως φθόγγος στις γλώσσες του κόσμου. Και είναι σπά-
νιος γιατί ο τρόπος με τον οποίο σχηματίζεται (το «ρούφηγμα» του 
αέρα) είναι δύσκολος. 

Γιατί άραγε όλες οι γλώσσες έχουν τουλάχιστον τρία φωνήεντα και 
πάνω από δέκα σύμφωνα; Σκεφτείτε τί θα γινόταν αν μια γλώσσα είχε 
μόνο δύο φωνήεντα και μόνο δύο σύμφωνα. Με αυτό τον αριθμό θα 
μπορούσε να φτιάξει, συνδυάζοντας φωνήεντα και σύμφωνα, έξι συλ-
λαβές και έναν τεράστιο αριθμό λέξεων με τον συνδυασμό αυτών των 
συλλαβών σε διαφορετικές σειρές. Αλλά πολλές από αυτές τις λέξεις 
θα ήταν πολύ μεγάλες, σαν «σιδηρόδρομοι», και έτσι θα δυσκολευό-
μασταν να τις μάθουμε και να τις θυμόμαστε. Η μνήμη μας δεν έχει 
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απεριόριστες δυνατότητες και αυτό καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τη 
μορφή που έχει η γλώσσα. Γι' αυτό τον λόγο χρειάζονται περισσότε-
ρα από δύο φωνήεντα και δύο σύμφωνα για να φτιαχτούν οι λέξεις. 
Μόνο έτσι θα είναι μικρές, ευδιάκριτες και εύκολες στην εκμάθηση 
και την απομνημόνευση. 

4.2.1 Οι τρόποι με τους οποίους αρθρώνονται τα φωνήεντα 

Ας δούμε τώρα τους πιο συχνούς τρόπους με τους οποίους σχηματί-
ζονται τα φωνήεντα. Όπως έχουμε ήδη πει, τα φωνήεντα παράγονται 
από την ανεμπόδιστη ροή του αέρα μέσα στο φωνητικό κανάλι και με 
την παλμική κίνηση των φωνητικών χορδών - είναι ηχηρά, όπως λέ-
γαμε. Αυτή είναι η πιο συχνή μορφή φωνηέντων στις γλώσσες του κό-
σμου. Η περιγραφή αυτή όμως δεν φτάνει για να περιγράψουμε ένα 
μέρος τουλάχιστον της ποικιλίας των φωνηέντων που βρίσκουμε στις 
γλώσσες. 

Εικ. 4. Θέσεις της γλώσσας κατά την άρθρωση των φωνηέντων ι [i] 
και ε [e] της νέας ελληνικής. 

Αν προσέξουμε πώς προφέρεται το πρώτο φωνήεν της λέξης ίδιος, 
θα παρατηρήσουμε ότι η γλώσσα ανασηκώνεται μπροστά, περίπου 
κάτω από τον ουρανίσκο. Το στόμα δεν είναι πολύ ανοιχτό (βλ. εικ. 4). 
Τα πλάγια της γλώσσας ακουμπούν λίγο πάνω στα δόντια. Το ίδιο 
ισχύει και για τα πρώτα φωνήεντα λέξεων όπως ήλιος, λείπω, τοίχος, 
φιλάω, φυλάω. Όλα προφέρονται σαν το l της λέξης ίδίος. Γιατί όμως 
γράφονται με διαφορετικά γράμματα; Επειδή, το έχουμε ήδη πει, κρα-
τάμε την παλιά, αρχαία, γραφή που αντιστοιχούσε σε διαφορετική 
προφορά. Η προφορά άλλαξε, γιατί η γλώσσα αλλάζει μέσα στον χρό-
νο, αλλά δεν άλλαξε η γραφή - δεν την αλλάξαμε. Όπως έχουμε ήδη 
πει, το η των αρχαίων ελληνικών δήλωνε ένα μακρό [e], δηλαδή [ee]. 
Το υ (και αυτό το είδαμε) δήλωνε τον φθόγγο [u]. Για το οί της λέξης 
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τοίχος και το εί ττις λέξγις λείπω θα μιλήσουμε αργότερα. Αλλά μπο-
ρείτε από τώρα να καταλάβετε ότι, αν οι αρχαίοι έγραφαν τη λέξη τοί-
χος με οί, είναι γιατί την πρόφεραν με δύο φθόγγους, το [ο] και το [i]. 
Το ίδιο ισχύει και για το εί της λέξης λείπω. 

Επειδή το ί που συζητήσαμε σχηματίζεται με τη γλώσσα μπροστά, 
περίπου κάτω από τον ουρανίσκο, το ονομάζουμε μπροστινό φωνήεν 
(βλ. εικ. 4). Με τη γλώσσα να κινείται προς το μπροστινό μέρος της 
στοματικής κοιλότητας σχηματίζεται και το πρώτο φωνήεν των λέξε-
ων εγώ και αίμα - είναι και αυτό μπροστινό φωνήεν. Το στόμα είναι 
πιο ανοιχτό απ' ό,τι για τον φθόγγο [i], ενώ τα χείλια δεν έχουν κά-
ποια χαρακτηριστική θέση (βλ. εικ. 4). Και εδώ θα παρατηρήσετε ότι. 

Εικ. 5. Θέσεις της γλώσσας κατά την άρθρωση των φωνηέντων ου [u], 
ο [ο] και α [a] της νέας ελληνικής. 

ενώ οι δύο λέξεις εγώ και προφέρονται ως προς το πρώτο φω-
νήεν με τον ίδιο τρόπο, γράφονται διαφορετικά (με ε και αή. Και αυτό 
γιατί κρατάμε, και πάλι, έναν τρόπο γραφής που αντιστοιχεί σε μια 
προφορά που χάθηκε. Όπως μπορείτε εύκολα να υποθέσετε, η λέξη 
αίμα προφερόταν στα αρχαία ελληνικά όπως ακριβώς γράφεται και 
όχι όπως στα νέα ελληνικά. Αλλά θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό. 

Από την άλλη, το [u] όπως στη λέξη που, το [ο] όπως στη λέξη πό-
νος και στη λέξη τώρα (θυμηθείτε τί είχαμε πει για τα γράμματα ο και 
ω) και το [a] όπως στη λέξη κάνω είναι πισινά φωνήεντα, σχηματίζο-
νται δηλαδή με τη γλώσσα να ανασηκώνεται, να υψώνεται στο πίσω 
μέρος της (βλ. εικ. 5). Το [u] και το [ο] σχηματίζονται με τα χείλια πε-
ρισσότερο ή λιγότερο στρογγυλά, ενώ στον φθόγγο [a] δεν υπάρχει 
στρογγύλεμα των χειλιών. Το [u] και το [ο] μοιάζουν κατά το ότι και 
τα δύο σχηματίζονται με τη γλώσσα υψωμένη στο πίσω μέρος της 
αλλά στην περίπτωση του [ο] βρίσκεται λίγο πιο χαμηλά. Στην περί-
πτωση του [a] το στόμα ανοίγει περισσότερο και η γλώσσα είναι ακό-
μη πιο χαμηλά (βλ. εικ. 5). Τα φωνήεντα που είδαμε (για τα νέα ελ-
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ληνικά) ονομάζονται μπροστινά και πισινά ανάλογα με την ανύψωση 
της γλώσσας στο μπροστινό και πίσω μέρος της. Όταν ανυψώνεται 
το μέσο της γλώσσας (στο κέντρο του στόματος), παράγονται κε-
ντρικά φωνήεντα. Τέτοια δεν υπάρχουν στην κοινή νέα ελληνική, 
υπάρχουν όμως σε άλλες γλώσσες, π.χ. στα αγγλικά και στα γερμα-
νικά, ή και σε διαλέκτους της ελληνικής γλώσσας. 

Όσο πιο ψηλά βρίσκεται η γλώσσα, τόσο πιο κλειστό είναι το στό-
μα. Γι' αυτό ένα μπροστινό φωνήεν όπως το [i] το ονομάζουμε ψηλό 
και κλειστό: ψηλό επειδή βρίσκεται ψηλά η γλώσσα, και κλειστό για-
τί το στόμα είναι σχετικά κλειστό. Το άλλο μπροστινό φωνήεν (το [e]) 
το ονομάζουμε μεσαίο επειδή η γλώσσα είναι σε χαμηλότερη θέση, 
και μισόκλειστο επειδή το στόμα είναι πιο ανοιχτό. Το πισινό φωνή-
εν [u] είναι και αυτό ψηλό γιατί σχηματίζεται με τη γλώσσα υπερυ-
ψωμένη, και στρογγυλό γιατί στρογγυλεύουν τα χείλη στον σχηματι-
σμό του. Το [ο] είναι μεσαίο γιατί η γλώσσα βρίσκεται σε χαμηλότε-
ρη θέση, και στρογγυλό, όπως το [u], γιατί στρογγυλεύουν τα χείλη. 
Το πισινό φωνήεν [a] είναι χαμηλό γιατί η γλώσσα βρίσκεται χαμηλά, 
και ανοιχτό γιατί το στόμα είναι ανοιχτό. 

Για τα μακρά φωνήεντα έχουμε ήδη μιλήσει και έτσι δεν χρειάζε-
ται να επανέλθουμε. Τέτοια φωνήεντα υπήρχαν, όπως είδαμε, στα αρ-
χαία ελληνικά αλλά δεν υπάρχουν στα νέα ελληνικά. Σε ορισμένες 
γλώσσες, όπως στα γαλλικά, υπάρχουν έρρινα φωνήεντα, φωνήεντα 
δηλαδή στα οποία ένα μέρος του αέρα που ξεκινάει από τα πνευμό-
νια βγαίνει από τη ρινική κοιλότητα (την κοιλότητα της μύτης). 

4.2.2 Οι τρόποι με τους οποίους αρθρώνονται τα σύμφωνα 

Λίγα λόγια τώρα για τα σύμφωνα, τον σιαμαίο σύντροφο των φωνηέ-
ντων στον σχηματισμό των συλλαβών. Είπαμε ότι τα φωνήεντα δημι-
ουργούνται με την ανεμπόδιστη διαδρομή του αέρα προς την έξοδο 
από το φωνητικό κανάλι, ενώ η παραγωγή των συμφώνων οφείλεται 
στα εμπόδια που παρεμβάλλονται σε αυτή τη διαδρομή. Έτσι π.χ. για 
το σύμφωνο της λέξης εδώ η άκρη της γλώσσας ακουμπά πάνω στα 
δόντια. 

Τα σύμφωνα (και αυτό το έχουμε ήδη δει) μπορεί να είναι ηχηρά 
ή άηχα, να παράγονται δηλαδή με ή χωρίς παλμική κίνηση των φω-
νητικών χορδών. Θυμηθείτε τις δύο λέξεις πήρα και μπίρα, Η διαφο-
ρά της σημασίας γεννιέται από τη διαφορά των αρχικών συμφώνων 
ως προς αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό: το πρώτο σύμφωνο του 
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πήρα [pira] είναι άηχο· το πρώτο σύμφωνο του μπίρα [bira] είναι ηχη-
ρό. Κατά τα άλλα είναι ίδια, είναι διχειλικά, σχηματίζονται με τη συ-
νάντηση των χειλιών. 

Επίσης τα σύμφωνα μπορεί να είναι κλειστά ή εξακολουθητικά. 

χυμός 

Εικ. 6. Διαφορά στην άρθρωση ενός κλειστού και ενός εξακολουθητι-
κού συμφώνου. Αριστερά: πλάγια τομή. Δεξιά: αποτύπωση της επα-
φής που κάνει η γλώσσα στον ουρανίσκο («παλατογράφημμα»). 

Κλειστά λέμε τα σύμφωνα που σχηματίζονται με τη δημιουργία από-
λυτου κλεισίματος σε κάποιο σημείο της στοματικής κοιλότητας. Δια-
κόπτεται δηλαδή το ρεύμα του αέρα που έρχεται από τους πνεύμο-
νες και δημιουργείται πίεση. Με το άνοιγμα του στόματος παράγεται 
μια απότομη έξοδος του αέρα. Στα παραπάνω παραδείγματα (πήρα 

Εικ. 7. Θέση των φωνητικών οργάνων κατά την άρθρωση του σ [s]. 

χαι μπίρα) τα πρώτα σύμφωνα των δύο λέξεων, π [ρ] χαιμπ [b], είναι 
κλειστά. Εξακολουθητικά είναι τα σύμφωνα που δεν σχηματίζονται 
με απόλυτο κλείσιμο, αλλά όταν αφήνεται ένα μικρό άνοιγμα από όπου 
διαφεύγει ο αέρας που έρχεται από τους πνεύμονες (βλ. εικ. 6). Τέ-
τοια σύμφωνα είναι το φ [f] όπως στη λέξη φόνος, το δ [δ] όπως στη 
λέξη δένω, το σ [s] όπως στη λέξη σωρός (βλ. εικ. 7). 

Ξεχωρίζουμε, τέλος, τα σύμφωνα με βάση τη θέση της άρθρωσης 
τους, με βάση δηλαδή τα όργανα ή τα ανατομικά στοιχεία που συμ-
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μετέχουν στην παραγωγή τους (βλ. εικ. 8). Έχουμε ήδη μιλήσει για τα 
διχειλικά, όπως στα παραδείγματα πες/μπες^ πήρα/μπίρα (βλ. εικ. 
9). Τα χειλοδοντικά δημιουργούνται φέρνοντας το κάτω χείλος προς 
τα πάνω δόντια: φως/βαρύ (βλ. εικ. 10). Και τα δύο είναι εξακολου-
θητικά, γιατί τα δόντια δεν δημιουργούν ερμητικό κλείσιμο - ο αέρας 
διαφεύγει. Μεσοδοντικά σύμφωνα παράγονται όταν η άκρη της 
γλώσσας βρίσκεται ανάμεσα στα δόντια, αγγίζει τα πάνω δόντια και 
προεξέχει: θεός^ δέμα. Με την άκρη της γλώσσας στο πίσω μέρος των 
πάνω δοντιών παράγονται τα οδοντικά σύμφωνα, όπως στις λέξεις 
τότε, νταντά (το πρώτο άηχο, το δεύτερο ηχηρό). 

Ουρανίσκος 
. Υπερώα Ι . 
I Φατνία Σταφυλή 

Δόντια 
Χείλια 

Εικ. 8. Το επάνω μέρος του στόματος (οι «παθητικοί αρθρωτές»), όπου 
πλησιάζουν το κάτω χείλος και η γλώσσα (οι «ενεργητικοί αρθρωτές») 
κατά την άρθρωση των συμφώνων. 

Τα φατνιακά σύμφωνα (φατνία είναι τα οστέινα κοιλώματα των 
σαγονιών μέσα στα οποία είναι στερεωμένα τα δόντια, με τις ρίζες 
τους) παράγονται όταν η άκρη της γλώσσας πλησιάζει στα πάνω φατ-
νία, χωρίς όμως να δημιουργείται απόλυτο κλείσιμο: [s]/[z] όπως στις 
λέξεις σώο/ζώο. Με τη ράχη της γλώσσας στο σκληρό μέρος του ου-
ρανίσκου παράγονται τα ουρανικά σύμφωνα: κιλόΙγκίνια (και τα δύο 
κλειστά, το πρώτο άηχο, το δεύτερο ηχηρό), χυμόςΙγίνεται (και τα 
δύο εξακολουθητικά, το πρώτο άηχο, το δεύτερο ηχηρό). Υπερωικά 
λέγονται τα σύμφωνα που παράγονται με το πίσω μέρος της γλώσ-
σας στο μαλακό τμήμα του ουρανίσκου, την υπερώα: κρεμάωΐγκρε-
μός, χώμα/γόμα. 

Τα ρινικά σύμφωνα έχουν το χαρακτηριστικό ότι ο αέρας περνά 
μερικά ή ολικά από τη ρινική κοιλότητα. Ρινικό (διχειλικό στην άρ-
θρωσή του) σύμφωνο είναι αυτό που αποδίδεται με το γράμμα μ. Τα 
υγρά αποδίδονται με τα γράμματα λ και ρ. Αν η άκρη της γλώσσας 
πάει στα πάνω φατνία και δημιουργήσει κλείσιμο στο κέντρο, ενώ ο 
αέρας μπορεί να διαφύγει από το πλάι ή από τα δύο πλάγια, έχουμε 
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το πλευρικό υγρό σύμφωνο της λέξης λέω. Αν η άκρη της γλώσσας 
αγγίζει χαλαρά τα πάνω φατνία ώστε να πάλλεται από το ρεύμα του 
αέρα, έχουμε το παλλόμενο σύμφωνο της λέξης ώρα. 

[ρ] [b] 

Εικ. 9. Θέση των φωνητικών οργάνων κατά την άρθρωση του π [ρ] 
και του μπ [b], 

Ημιφωνα ονομάζονται οι φθόγγοι που είναι κάτι ανάμεσα στα σύμ-
φωνα και τα φωνήεντα, χωρίς να είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Έτσι 
λ.χ. στις λέξεις καράβια, βοριάς ο ήχος που δηλώνεται με το γράμμα 
ί τείνει να γίνει, ιδίως σε γρήγορη προφορά, κάτι ανάμεσα σε σύμφω-
νο και σε φωνήεν: [karavya], [voryas] (το [y] όπως στο αγγλικό you 
'εσύ'). Το ίδιο ισχύει και στη λέξη παιδιά [peδya]. 

m [ν] 

Εικ. 10. Θέση των φωνητικών οργάνων κατά την άρθρωση του φ [f] 
και του β [ν]. 

Και για να κλείσουμε αυτή τη διαδρομή στον κόσμο των ήχων της 
γλώσσας, δίφθογγοι είναι οι συνδυασμοί φθόγγων όπου πλάι σε ένα 
φωνήεν υπάρχει ένα ημίφωνο. Έτσι στις λέξεις χάίδεφε, γάιδαρος 
πλάι στο «καθαρό» φωνήεν [a] των συλλαβών χάί, γάί υπάρχει ένας 
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φθόγγος που δεν είναι ένα «καθαρό» [i] αλλά έχει «μικρύνει» σε ημί-
φωνο. Όταν λοιπόν δύο φωνήεντα ανήκουν μαζί σε μια συλλαβή, μπο-
ρεί το ένα να «μικρύνει» - να γίνει ημίφωνο. Έτσι δημιουργούνται οι 
δίφθογγοι. 

4.3 Το φώνημα: ο μαέστρος της γλωσσικής ορχήστρας 

Ήρθε η ώρα να ξαναγυρίσουμε στο μεγάλο μυστικό της γλώσσας, 
στο ότι κατασκευάζεται από ξεχωριστά κομμάτια ήχου (τους φθόγ-
γους), τα οποία σε διάφορους συνδυασμούς δημιουργούν τις λέξεις. 
Στο κεφάλαιο αυτό μιλήσαμε για τη φύση αυτών των φθόγγων: την 
άρθρωση και την παραγωγή τους (σύμφωνα, φωνήεντα, ημίφωνα), την 
οργάνωσή τους (συλλαβή, δίφθογγοι), τον τονισμό (όταν πρόκειται για 
λέξεις) και τον επιτονισμό (όταν πρόκειται για φράσεις ή προτάσεις). 
Αλλά, όπως λέγαμε, αυτό που ξεχωρίζει τη γλώσσα από ήχους που 
δεν είναι γλώσσα είναι ότι αυτά τα φυσικά χαρακτηριστικά των γλωσ-
σικών ήχων (πολλά από αυτά, άλλωστε, τα βρίσκουμε και στις κραυ-
γές και στους ήχους των ζώων) μπαίνουν στην υπηρεσία του μεγάλου 
μυστικού της γλώσσας: τη δημιουργία, με βάση τους ξεχωριστούς 
φθόγγους, διαφορετικών λέξεων με διαφορετικές σημασίες. 

Θυμηθείτε ξανά τις δύο λέξεις που έχουμε ήδη συζητήσει: niqpa 
[pira] και μπίρα [bira]. Οι δύο αυτές λέξεις διαφέρουν μόνο ως προς 
τα αρχικά τους σύμφωνα. Το πρώτο σύμφωνο της πρώτης λέξης εί-
ναι, όπως λέγαμε, άηχο διχειλικό, ενώ το πρώτο σύμφωνο της δεύτε-
ρης λέξης είναι ηχηρό διχειλικό. Αλλά αυτή η φυσική διαφορά τους, 
ως προς την άρθρωση (χείλη) και ως προς την ένταση (παλμική κίνη-
ση των φωνητικών χορδών), χρησιμοποιείται από τη γλώσσα για να 
δημιουργηθούν δυο λέξεις με ξεχωριστή σημασία. Το ίδιο συμβαίνει 
και με τα ζευγάρια τόνος!πόνος^ θόλος!πόλος και πολλά άλλα. Οι 
φθόγγοι που λειτουργούν με αυτό τον τρόπο ονομάζονται φωνήμα-
τα. Η έννοια φθόγγος, λοιπόν, αφορά τη φύση των γλωσσικών ήχων, 
ενώ η έννοια φώνημα αφορά τη λειτουργία τους μέσα στη γλώσσα: 
δηλαδή, τη δημιουργία ξεχωριστών λέξεων με ξεχωριστές σημασίες. 

Φώνημα λοιπόν είναι μια ομάδα από συγγενικούς φθόγγους που 
διαφέρουν από άλλους φθόγγους γιατί ξεχωρίζουν σημασίες. Πάρτε 
λ.χ. τις λέξεις αμβροσία και μοίρα: και οι δύο γράφονται με μ αλλά, 
αν προσέξετε πώς τις αρθρώνετε, θα δείτε ότι το μ της λέξης αμβρο-
σία δεν προφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως το μ της λέξης 
μοίρα. Στην πρώτη λέξη η γλώσσα (η άκρη της) ανασηκώνεται, ενώ 
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δεν συμβαίνει το ίδιο με το μ της λέξης μοίρα. Για να το πούμε αλλιώς: 
το μ [m] (διχειλικό, όπως το λέμε, γιατί σχηματίζεται από τα δύο χεί-
λη) στην περίπτωση της λέξης αμβροσία «αλληθωρίζει» προς την προ-
φορά του χειλοδοντικού β [ν], και αυτό γιατί έχει χειλοδοντική παρέα 
(το [ν] που ακολουθεί), ενώ κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στη λέξη μοίρα. 
Αυτή η διαφορά οφείλεται στην «παρέα» του [m], στον φθόγγο που 
ακολουθεί. Αλλά δεν παύει να είναι [m]· γι' αυτό γράφουμε και στις 
δύο περιπτώσεις {αμβροσία, μοίρα) το ίδιο γράμμα, το μ. Αυτή η δια-
φορετική προφορά δεν παράγει στα ελληνικά διαφορετικές σημασίες, 
όπως παράγει διαφορετικές σημασίες η διαφορά του μ [m] από το π 
[ρ]: μόνος/πόνος. 

Λέμε λοιπόν ότι το [m] είναι ένα φώνημα της νέας ελληνικής, για-
τί αν «αντιπαρατεθεί» με το [ρ] (μόνος/πόνος) ή το [t] {μόνοςΙτόνος) 
δημιουργεί διαφορετικές σημασίες. Από την άλλη, οι διαφορετικές 
προφορές με τις οποίες εμφανίζεται ανάλογα με την «παρέα» που έχει 
(όπως στην περίπτωση αμβροσία/μοίρα) είναι τα αλλόφωνά του, δη-
λαδή οι διαφορετικές προφορές του ή πραγματώσεις του. (Αν σας 
φαίνεται αυτό δύσκολο, σκεφτείτε τον εαυτό σας όταν πηγαίνετε με 
τους γονείς σας σε έναν γάμο και όταν πηγαίνετε με τους φίλους σας 
βόλτα. Η διαφορετική σας εμφάνιση οφείλεται στα διαφορετικά πε-
ριβάλλοντα (γάμος, βόλτα). Αλλά δεν παύετε να είστε το ίδιο άτομο.) 

Σε όλες τις γλώσσες του κόσμου οι φθόγγοι υπηρετούν τη δημι-
ουργία ξεχωριστών λέξεων και λειτουργούν με «μαέστρο» τα φωνή-
ματα. Και όπως είδαμε, υπάρχει ποικιλία στις γλώσσες του κόσμου. 
Ήχοι που δεν είναι φθόγγοι σε μια γλώσσα (όπως το tsk, το τσού της 
άρνησης στα νέα ελληνικά) μπορούν να υπηρετούν τη δημιουργία ξε-
χωριστών λέξεων, να λειτουργούν δηλαδή ως φωνήματα σε μια άλλη 
γλώσσα. 

Πόσα φωνήματα έχουν οι γλώσσες; Ο αριθμός ποικίλλει από γλώσ-
σα σε γλώσσα. Έτσι λ.χ. στη γλώσσα της Χαβάης υπάρχουν 8 σύμ-
φωνα που λειτουργούν ως φωνήματα, στην αγγλική 24, στην αρχαία 
ινδική 32, σε μία από τις γλώσσες του Καυκάσου 55, και σε μια άλλη 
γλώσσα της ίδιας οικογένειας 80. 

5. Τα μυστικά των ήχων της γλώσσας, λοιπόν... 

Πρώτο μυστικό: Η γλώσσα είναι ένα εργαλείο φτιαγμένο από παλιά 
ανταλλακτικά: πνευμόνια, μύτη, χείλη, δόντια... Όλα αυτά τα όρ-
γανα δεν φτιάχτηκαν ειδικά για τη γλώσσα. 
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Δεύτερο μυστικό'. Η παραγωγή των ήχων της γλώσσας: συλλαβή, σύμ-
φωνα, φωνήεντα, ημίφωνα, τονισμός, επιτονισμός. 

Τρίτο μυστικό: Η «ορχήστρα» της γλώσσας με μαέστρο το φώνημα: 
οι φθόγγοι «ηχούν» για να διακρίνουν ξεχωριστές λέξεις και σημα-
σίες - λειτουργούν ως φωνήματα. 
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3. Τα μυστικά της γραφής 

1. Λόγος και γραφή. Ol αίτιες της γραφής 

Μιλήσαμε αρκετές φορές ως τώρα για τα γράμματα και τη γραφή. 
Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε πιο λεπτομερειακά το φαινόμενο της 
γραφής, που είναι τόσο σημαντικό για τη ζωή μας. Θα πρέπει να ξα-
ναθυμηθούμε αυτό που έχουμε ήδη πει: γλώσσα και γραφή, προφο-
ρικός και γραπτός λόγος δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τα γράμματα εί-
ναι εικόνες (σημάδια πάνω στο χαρτί) του λόγου. Ο λόγος είναι ανε-
ξάρτητος από τη γραφή. Θυμηθείτε τους «αγράμματους» ανθρώπους 
ή το μικρό παιδί που μιλά και επικοινωνεί χωρίς να ξέρει, ακόμη, να 
γράφει. 

Αλλά γιατί, πότε και πώς χρειάστηκε να βρουν οι άνθρωποι έναν 
τρόπο να καταγράφουν τον λόγο; Το γιατί δεν είναι δύσκολο να το 
φανταστεί κανείς. «Τα λόγια πετούν», έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. «Τα 
γράμματα μένουν», έλεγαν οι Ρωμαίοι. Η ανακάλυψη της γραφής δεν 
μπορεί παρά να ξεκίνησε από την ανάγκη να αποκτήσει ο λόγος (και 
ό,τι μεταφέρουμε ως πληροφορία, ως μήνυμα με τον λόγο) μια μονι-
μότητα. Με τη γραφή τα λόγια δεν «πετούν» και δεν χάνονται μόλις 
τα εκφωνήσει ο ομιλητής, δηλαδή μόλις τα πει, ή μόλις φύγουν από 
τη μνήμη του ακροατή. Αυτή τη μονιμότητα που δίνει στον λόγο η 
γραφή την εκφράζουν χαρακτηριστικά οι εκφράσεις που χρησιμοποι-
ούμε για τη μοίρα. Η μοίρα του καθενός μας είναι το «γραφτό» μας, 
«ό,τι γράφει δεν ξεγράφει». Η «μοίρα» μας δεν είναι λόγια που «πε-
τούν» και χάνονται αλλά «γράμματα» που μένουν και δεν αλλάζουν. 

2. Παραμύθια για τη γραφή 

Ακούστε τώρα έναν πολύ παλιό μύθο (τον παλιότερο) για την εφεύ-
ρεση της γραφής. Τον μύθο αυτό τον βρίσκουμε γραμμένο σε ένα με-
γάλο ποίημα των Σουμερίων, ενός λαού της Μεσοποταμίας (σημερι-
νού Ιράκ· βλ. εικ. 11), με τίτλο «Ο Ενμερκάρ και ο άρχοντας της Αράτ-
τας». Το ποίημα αυτό πρέπει να γράφτηκε 2.700 χρόνια πριν από τη 
γέννηση του Χριστού! Διηγείται πώς ο Ενμερκάρ, άρχοντας της πό-
λης Ουρούκ-Κουλάμπα, έστειλε έναν απεσταλμένο του στον άρχοντα 
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Elx. 11. η διάδοση της σφηνοειδούς γραφής. 

της Αράττας για να ζητήσει ξυλεία, χρυσάφι, ασήμι και πολύτιμους 
λίθους, γιατί ήθελε να ξαναχτίσει και να στολίσει τον ναό της θεάς 
Ινάνα. Ο απεσταλμένος πήγαινε κι ερχόταν ανάμεσα στις δύο πόλεις 
και στους δύο άρχοντες μεταφέροντας τα μηνύματα του Ενμερκάρ 
στον άρχοντα της Αράττας και πάλι πίσω μεταφέροντας τις απαντή-
σεις του άρχοντα της Αράττας στον Ενμερκάρ. Κάποια στιγμή ο τα-
λαίπωρος απεσταλμένος «παρέδωσε τα όπλα»: οι οδηγίες που του έδι-
νε ο Ενμερκάρ ήταν τόσο περίπλοκες, που δεν μπορούσε πια να τις 
απομνημονεύσει. Τότε, λέει το ποίημα, ο Ενμερκάρ, για να λύσει το 
πρόβλημα, επινόησε τη γραφή: έγραψε το μήνυμα πάνω σε μια πινα-
κίδα από πηλό. Και με τα λόγια του ποιήματος: 

Το στόμα του απεσταλμένου είχε γεμίσει· δεν μπορούσε ούτε να πει ούτε 
να θυμηθεί το μήνυμα. Επειδή το στόμα του απεσταλμένου είχε γεμίσει και 
δεν μπορούσε ούτε να πει ούτε να θυμηθεί το μήνυμα, ο άρχοντας της Κου-
λάμπα έπλασε πηλό και έγραψε το μήνυμα πάνω στην πήλινη πινακίδα που 
έφτιαξε. 

Παλιά δεν ήξεραν να γράφουν μηνύματα πάνω σε πηλό. 

Σε ένα άλλο σουμεριακό ποίημα η γραφή περιγράφεται ως ένα από 
τα βασικά μυστικά του πολιτισμού που κρατούσε ζηλότυπα για τον 
εαυτό του ο Έγκι, ο θεός της σοφίας. Η θεά Ινάνα, προστάτισσα της 
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πόλης Ουρούκ, ήθελε αυτά τα μυστικά για την αγαπημένη της πόλη 
και γι' αυτό αποφάσισε να βρει τρόπο να του τα πάρει. Και το κατά-
φερε μεθώντας τον Έγκι: 

Κι αφού οι καρδιές τους γέμισαν χαρά με το ποτό, ο Έγκι βροντοφωνάζει: 
«Ω όνομα της δύναμής μου, ω όνομα της δύναμής μου, στη λαμπερή Ινά-

να, τη θυγατέρα μου, θα χαρίσω τις τέχνες του ξύλου, του μετάλλου, του δέρ-
ματος, της γραφής, της καλαθοπλεκτικής, του χτισίματος.» 

Και η αγνή Ινάνα τις πήρε. 

Και αφού πήρε τα δώρα, η Ινάνα ξεκίνησε για να τα πάει στην Ου-
ρούκ. Και τα κατάφερε, παρόλο που ο ξεμέθυστος πια και μετανιω-
μένος Έγκι έκανε ό,τι μπορούσε (έστειλε θύελλες, θαλάσσια τέρατα) 
για να τα πάρει πίσω. 

Θεϊκό λοιπόν κτήμα και δώρο η γραφή, μαζί με τα άλλα αγαθά του 
πολιτισμού: ξυλουργική, μεταλλοτεχνία, οικοδομική, επεξεργασία του 
δέρματος, καλαθοπλεκτική. Θεϊκό κτήμα και δώρο η γραφή και για 
τον ιουδαϊσμό και τον χριστιανισμό: στην Παλαιά Διαθήκη η θέληση 
του Θεού δίνεται στον Μωυσή στο όρος Σινά σε πινακίδες «γραμμέ-
νες από το χέρι του Θεού». 

3. Τα παραμύθια και οι αλήθειες τους για τη γραφή 

Παραμύθια, ίσως πείτε. Αλλά τα αρχαία αυτά παραμύθια κλείνουν 
μέσα τους κάποιες μεγάλες αλήθειες γι' αυτό που ψάχνουμε στο κε-
φάλαιο αυτό: τα μυστικά της γραφής, δηλαδή γιατί, πότε και πώς 
επινοήθηκε η γραφή. Η θεϊκή καταγωγή της γραφής είναι ένας τρό-
πος - μυθικός - για να εκφραστεί η τεράστια σημασία που είχε για 
τους ανθρώπους η ανακάλυψή της. Η ανακάλυψη αυτή, μαζί με άλλες 
ανακαλύψεις που περιγράφονται στους μύθους που είδαμε, έκανε τη 
ζωή τους πιο εύκολη, πιο πολιτισμένη. Και αυτό, για τους αρχαίους 
ανθρώπους, δεν μπορούσε παρά να είναι «δώρο θεού». 

Ο πρώτος μύθος που παρουσιάσαμε δίνει μια απάντηση στο ερώ-
τημα «γιατί εφευρέθηκε η γραφή» που είναι πολύ κοντά στην απά-
ντηση που μπορεί να δώσει η κοινή λογική του καθενός μας. Και αυτή 
την απάντηση της κοινής λογικής ήδη την αναφέραμε: η γραφή γεν-
νήθηκε από την ανάγκη τα «φτερωτά λόγια» να αποκτήσουν μια μο-
νιμότητα, πέρα από τη στιγμή που λέγονται και πέρα από τους πε-
ριθ(ρισμούς της ανθρώπινης μνήμης. Αυτό λέει με τον τρόπο του ο 
Ενμερκάρ: μπροστά στην αδυναμία του απεσταλμένου του να απο-
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μνημονεύσει και να μεταφέρει ένα περίπλοκο μήνυμα που είχε να κά-
νει με εμπορικές συναλλαγές, ο άρχοντας Ενμερκάρ επινοεί τη γρα-
φή, που λύνει το πρόβλημα του απεσταλμένου του. 

Όμως, τόσο το παραμύθι του Ενμερκάρ όσο και το παραμύθι του 
Έγκι προσθέτουν κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες όχι μόνο για το 
γιατί αλλά και για το πότε και το πώς ανακαλύφθηκε η γραφή. Η 
ανάγκη για τη γραφή γεννιέται, όταν το μήνυμα που πρέπει να μετα-
φερθεί γίνεται ιδιαίτερα σύνθετο και γι' αυτό δεν είναι δυνατό να απο-
μνημονευθεί. Και αυτό συμβαίνει μέσα σε σύνθετες κοινωνικές συν-
θήκες, όπως τις περιγράφει το παραμύθι: πόλεις, άρχοντες και υπή-
κοοι, εμπορικές συναλλαγές, ναοί. Και μέσα σε αυτές τις κοινωνικές 
συνθήκες υπάρχουν και λειτουργούν και άλλες τέχνες, όπως τις περι-
γράφει το παραμύθι του Έγκι και τις υπονοεί το παραμύθι του Ενμερ-
κάρ: ξυλουργική, μεταλλοτεχνία, οικοδομική, επεξεργασία του δέρ-
ματος, καλαθοπλεκτική. Ένας κόσμος, λοιπόν, πόλεων με άρχοντες, 
ιερείς, τεχνίτες, εμπόριο και εμπορικές επαφές. Ένας κόσμος δηλαδή 
με κοινωνική ιεραρχία, όπου ένα σημαντικό μέρος των αγαθών που 
παράγονται πηγαίνει στα θησαυροφυλάκια των αρχόντων και των 
ναών. Και γίνονται αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών με στόχο να 
αυξηθεί ακόμη περισσότερο η δύναμη του άρχοντα, να δημιουργηθούν 
στρατοί, παλάτια, ναοί κλπ. Μέσα σε αυτές τις σύνθετες κοινωνικές 
συνθήκες (και όχι πριν) δημιουργείται η ανάγκη για τη γραφή. Η μνή-
μη του ταλαίπωρου απεσταλμένου δεν επαρκεί πια για να απομνη-
μονεύσει τις οδηγίες του άρχοντα που αφορούν εμπορικές συναλλα-
γές, με τον ίδιο τρόπο που η μνήμη του θησαυροφύλακα του παλατιού 
ή του ναού δεν φτάνει για να θυμάται τον πλούτο που βρίσκεται απο-
θηκευμένος εκεί. Χρειάζεται πια ένα νέο εργαλείο που θα λύσει το 
πρόβλημα, και αυτό είναι η γραφή. 

Αυτό είναι το «σενάριο» που διηγούνται, με τον δικό τους τρόπο, οι 
μύθοι για τις αρχές της γραφής. Και αυτό το «σενάριο» επιβεβαιώνε-
ται από την αρχαιολογική και την ιστορική έρευνα. 

4. Οί,αλήθειες της αρχαιολογικής και της ιστορικής έρευνας 
4.1 Ο τόπος που γεννήθηκε η γραφή 

Η γραφή πρωτοεμφανίζεται γύρω στο 4000 με 3000 π.Χ. στη Μεσο-
ποταμία (το σημερινό Ιράκ), στην περιοχή ακριβώς όπου διαδραμα-
τίζονται οι μύθοι που συζητήσαμε λίγο πριν. Στη Μεσοποταμία λοιπόν 
δημιουργείται για πρώτη φορά ένα σύστημα από σημεία, που επιχει-
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Ει,κ. 12. Ιερογλυφική αιγυπτιακή γραφή σκαλισμένη σε πέτρα. 

ρεί να καταγράψει τον λόγο, να δώσει στα «φτερωτά λόγια» μονιμό-
τητα, διάρκεια πέρα από τη στιγμή που λέγεται κάτι. 

Γύρω στα μέσα της 4ης χιλιετίας (4000-3000) π.Χ. θα εμφανιστεί 
η γραφή στην Αίγυπτο (ιερογλυφική γραφή· βλ. εικ. 12). Η ανάγκη 
που τη γέννησε ήταν, και εδώ, κοινωνική: η ενοποίηση της Αιγύπτου 
κάτω από έναν φαραώ (βασιλιά) και οι ανάγκες της διοίκησης. Επι-
πλέον, υπήρχαν και ειδικότερες ανάγκες που γεννιούνταν από μια ιδι-
αιτερότητα της Αιγύπτου - τις πλημμύρες του Νείλου. Οι ετήσιες αυ-
τές πλημμύρες υποχρέωναν τους Αιγύπτιους να ξαναπροσδιορίζουν 
κάθε χρονιά τα όρια και τις εκτάσεις των χωραφιών που χάνονταν 
κάτω από το νερό. Η γραφή ήταν ένα απαραίτητο εργαλείο για μια 
τέτοια περίπλοκη δραστηριότητα. Κατά την αιγυπτιακή μυθολογία 
εφευρέτης της γραφής ήταν ο Θωθ, ο θεός της σοφίας. 

Στην Κίνα η γραφή θα εμφανιστεί γύρω στα 1500 π.Χ. Οι πρώτες 
επιγραφές είναι γραμμένες πάνω σε κόκαλο ή σε κέλυφος χελώνας και 
περιέχουν ερωτήματα προς τους θεούς που αφορούν τον αυτοκράτο-
ρα και την καλή διοίκηση του κράτους. Κατά την κινέζικη μυθολογία 
εφευρέτης της γραφής ήταν ο ήρωας Τσανγκ-Κι. Αυτός ο ήρωας πα-
ριστάνεται με τέσσερα μάτια. Με αυτό τον μυθικό τρόπο καταγρά-
φεται η διεύρυνση της πληροφορίας που κερδήθηκε μέσα από το νέο 
εργαλείο, τη γραφή. 

Η εμφάνιση της γραφής στην Αμερική χρονολογείται γύρω στα 
1500 π.Χ. και συνδέεται με τους Ολμέκους. Τα πρώτα κείμενα που 
βρίσκουμε είναι ημερολόγια που ορίζουν τις γεωργικές εργασίες, τις 
γιορτές και τις άλλες διοικητικές δραστηριότητες. 

Αλλά γιατί η γραφή πρωτοεμφανίζεται στη Μεσοποταμίά:ΓΕπειδή 
εκεί αναπτύσσονται για πρώτη φορά οι πόλεις και ο πολιτισμός, δη-
λαδή μόνιμες, πολυάνθρωπες εγκαταστάσεις με τη μορφή κράτους, 
που χαρακτηρίζονται κοινωνικά από ιεραρχία, συγκέντρωση πλούτου, 
εμπορικές διασυνδέσεις, και γι' αυτό χρειάζεται (το έχουμε ήδη πει) 

[ 5 0 ] 



ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ Α Ω Σ Σ Α Σ 

ένα εργαλείο καταγραφής της πληροφορίας. Έτσι γεννιέται η γρα-
φή. Υπάρχει όμως ακόμη ένα ερώτημα: γιατί η περιοχή όπου ανα-
πτύσσονται για πρώτη φορά οι πόλεις και ο πολιτισμός είναι η Με-
σοποταμία; Επειδή στην περιοχή αυτή της Ανατολής αναπτύχθηκε ο 
γεωργικός τρόπος παραγωγής. 

4.2 Τί μαθαίνουμε από τα εργαλεία 

Όπως ίσως ξέρετε, η ιστορία του ανθρώπινου είδους χωρίζεται σε τρεις 
μεγάλες περιόδους: την παλαιολιθική, τη νεολιθική και την εποχή 
των μετάλλων. Η παλαιολιθική εποχή αρχίζει 2.000.000 περίπου χρό-
νια πριν από τη γέννηση του Χριστού και τελειώνει γύρω στο 10.000 
π.Χ. Η αρχή της ορίζεται από την ανακάλυψη (στην Αφρική) των πρώ-
των εργαλείων. Πρόκειται για χονδροειδή, λίθινα εργαλεία. Η ύπαρ-
ξή τους βεβαιώνει ότι το ον που τα χρησιμοποιούσε δεν είναι (πια) ζώο. 
Τα ζώα δεν κατασκευάζουν εργαλεία. Η ύπαρξη των εργαλείων βε-
βαιώνει ότι το ον που τα χρησιμοποιεί έχει νοητικές ικανότητες που 
το διαχωρίζουν από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο: το ζώο έχει γίνει άν-
θρωπος. Μπορεί να προνοεί - να σκέφτεται από πριν, να προγραμ-
ματίζει. Αυτές τις μοναδικές νοητικές ικανότητες «προδίδει» η ύπαρ-
ξη εργαλείων: κατασκευάζονται σε ώρα σχόλης, «από πριν», και ο κα-
τασκευαστής τους έχει στον νου του (προνοεί) τον σκοπό που θα υπη-
ρετήσουν (κυνήγι, γδάρσιμο ζώων κλπ.). Αυτή η πρόνοια καθορίζει και 
το σχήμα τους. 

Ο παλαιολιθικός άνθρωπος ζει σε μικρές ομάδες, κατοικεί σε φυ-
σικά καταφύγια (σπηλιές) και ζει μέρα με τη μέρα: μαζεύει τροφή 
από τη φύση που τον περιβάλλει (είναι τροφοσυλλέκτης) και κυνηγά 
ή ψαρεύει (είναι κυνηγός). Η ζωή του καθορίζεται από το εάν υπάρ-
χει γύρω του διαθέσιμη τροφή. Γι' αυτό μετακινείται για να εξασφα-
λίσει την τροφή του. Δεν έχει καμιά δυνατότητα να αποθηκεύσει ή να 
συσσωρεύσει αγαθά. «Μεροδούλι μεροφάι», όπως θα λέγαμε σήμε-
ρα. Οι ομάδες μέσα στις οποίες ζει «δένουν» από την ανάγκη της κα-
θημερινής επιβίωσης. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες μπορεί κανείς εύ-
κολα να φανταστεί ότι δεν γεννιέται η ανάγκη της γραφής. 

4.3 Πότε γεννήθηκε η γλώσσα 

Εδώ όμως χρειάζεται να ανοίξουμε μια παρένθεση. Μπορεί κανείς να 
θέσει, δικαιολογημένα, το ερώτημα: μα πώς ξέρουμε ότι αυτοί οι απώ-
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τατοι προγονοί μας διέθεταν λόγο; Δεν το ξέρουμε, βέβαια, άμεσα 
αλλά μπορούμε να το υποθέσουμε κάνοντας τον εξής απλό συλλογι-
σμό. Λέγαμε ότι η παρουσία των πρώτων εργαλείων δηλώνει ότι βρι-
σκόμαστε μπροστά σε ένα ον που έχει τη μοναδική ικανότητα να προ-
νοεί, να σκέφτεται από πριν και να προγραμματίζει. Ένα τέτοιο ον (ο 
άνθρωπος) δεν μπορεί παρά να διαθέτει, και σε αυτή την παμπάλαια 
εποχή, κάποιο είδος λόγου. Και αυτό γιατί, όπως λέγαμε στο πρώτο 
κεφάλαιο, στα «Μυστικά της γλώσσας», οι λέξεις που συγκροτούν τη 
γλώσσα διαφέρουν από το γάβγισμα του σκύλου ή την κραυγή που 
βγάζουμε όταν πονάμε στο ότι δεν είναι αντιδράσεις σε άμεσα ερε-
θίσματα αλλά περιγραφές, και μάλιστα γενικές περιγραφές του κό-
σμου. 

Αυτό, άλλωστε, το βεβαιώνει και το πρώτο λεξικό ή η πρώτη εγκυ-
κλοπαίδεια που θα ανοίξουμε. Ο ορισμός της σημασίας μιας λέξης εί-
ναι πάντα, όπως λέμε, μια γενική περιγραφή. Η λέξη κότα λ.χ. ορί-
ζεται ως «είδος κατοικίδιου πτηνού κλπ., κλπ.». Η γλώσσα, λοιπόν, 
βασίζεται στη μοναδική ικανότητα του ανθρώπου να σκέφτεται τον 
κόσμο, και να τον περιγράφει, και όχι απλά να αντιδρά (όπως συμ-
βαίνει με τα ζώα) στα ερεθίσματα που δέχεται από αυτόν. Η ύπαρξη 
εργαλείων σε αυτή την απώτατη χρονική περίοδο βεβαιώνει ότι το ον 
που τα κατασκευάζει μπορεί, πλέον, να σκέφτεται τον κόσμο: έχει 
«μέσα» στο κεφάλι του (και όχι «μπροστά» του, ως άμεσο ερέθισμα) 
τις συνθήκες μέσα στις οποίες θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει το ερ-
γαλείο που φτιάχνει. Έχει επίσης «μέσα» στο κεφάλι του τη μορφή 
του εργαλείου που θέλει να φτιάξει - και η μορφή αυτή, βέβαια, εί-
ναι καθορισμένη από τις συνθήκες μέσα στις οποίες θα το χρησιμο-
ποιήσει. 

Ο παλαιολιθικός, λοιπόν, άνθρωπος του 2.000.000 π.Χ. έχει αρχί-
σει να σκέφτεται τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί η γλώσ-
σα και τα νοήματά της: γενικά και όχι καθηλωμένα στο συγκεκριμέ-
νο ερέθισμα, στην άμεση εμπειρία. Γι' αυτό έχουμε κάθε λόγο να πι-
στεύουμε ότι, από τη στιγμή που εμφανίζονται τα πρώτα εργαλεία, 
υπάρχει και η γλώσσα. Εργαλεία και γλώσσα βασίζονται στις ίδιες 
νοητικές ικανότητες. 

4.4 Πρόγονος της γραφής ίσως είναι η αρίθμηση 

Μπορούμε τώρα να ξαναγυρίσουμε στο ζήτημα που συζητούσαμε. 
Στην παλαιολιθική εποχή δεν υπάρχουν οι συνθήκες που θα γεννού-
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σαν την ανάγκη της γραφής, της απεικόνισης της γλώσσας. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι οι άνθρωποι της εποχής αυτής δεν έχουν τρόπο να απο-
τυπώσουν τις εμπειρίες τους από τον κόσμο που τους περιβάλλει. Οι 
ζωγραφιές που βρίσκουμε σε σπηλιές ή σε βράχους είναι μια τέτοια 
αποτύπωση. Αλλά δεν είναι γραφή, γιατί οι ζωγραφιές αυτές (και αυτό 
ισχύει και σήμερα) είναι ανεξάρτητες από τη γλώσσα. 

Από την παλαιολιθική εποχή (και πιο κοντά προς το τέλος της: 
30.000-10.000 π.Χ.) προέρχονται κάποια ευρήματα που έχουν ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον για την παρακολούθηση της πορείας που οδηγεί προς 
τη γραφή. Πρόκειται για κομμάτια από κόκαλο πάνω στα οποία εί-
ναι χαραγμένες γραμμές στη σειρά. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι γραμ-
μές αυτές φτάνουν τις 170. Οι ειδικοί (ή τουλάχιστον κάποιοι από αυ-
τούς) υποθέτουν ότι πρόκειται πιθανότατα για μια πρωτόγονη μορφή 
αρίθμησης: κάθε χαραγμένη γραμμή καταγράφει ένα αντικείμενο που 
ενδιαφέρει αυτόν που χάραξε τη γραμμή. Αν αυτή είναι η σωστή ερ-
μηνεία των αντικειμένων αυτών, τότε βρισκόμαστε μπροστά στον πρό-
γονο της γραφής. Τα σημάδια αυτά δεν είναι γραφή, γιατί δεν κα-
ταγράφουν τη γλώσσα και τους ήχους της, αλλά γεννιούνται από την 
ίδια, βασικά, ανάγκη που θα γεννήσει πολύ αργότερα τη γραφή: την 
ανάγκη να αποκτήσει η πληροφορία μια μονιμότητα, που θα τη δια-
τηρήσει πέρα από τον χρόνο κατά τον οποίο πρωτοεμφανίστηκε και 
έτσι θα αποσυνδεθεί από το συγκεκριμένο άτομο που τη λέει. 

Δεν αποκλείεται οι παλαιολιθικοί άνθρωποι να διέθεταν και άλλους 
τρόπους για να αριθμούν και να διατηρούν με αυτό τον τρόπο την πλη-
ροφορία που τους ενδιέφερε. Τη δουλειά που κάνουν τα χαράγματα 
πάνω στα κόκαλα (και έφτασαν ως εμάς) μπορεί να την έκαναν πε-
τραδάκια, σπόροι, ξυλαράκια. Ακόμη και σήμερα, απομονωμένες κοι-
νότητες ανθρώπων που δεν διαθέτουν γραφή χρησιμοποιούν τέτοια 
φυσικά υλικά για τις ανάγκες της αρίθμησης. Η πανάρχαια, λοιπόν, 
ανάγκη της αρίθμησης θα πρέπει να ήταν ένα από τα πρώτα κίνητρα 
για τη δημιουργία ενός συστήματος σημαδιών προκειμένου να διατη-
ρηθεί η πληροφορία. 

4.5 Η μόνιμη εγκατάσταση και ο γεωργικός τρόπος παραγωγής 
είναι οι βασικές συνθήκες 

Την παλαιολιθική εποχή τη διαδέχεται (με τη μεσολάβηση μιας σύ-
ντομης σχετικά περιόδου, που ονομάζεται μεσολιθική) η νεολιθική 
εποχή. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι εξακολουθούν να 
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είναι λίθινα, αλλά έχει γίνει μια τεράστια αλλαγή στην ανθρώπινη ερ-
γασία. Οι παλαιολιθικοί τροφοσυλλέκτες και κυνηγοί που μετακι-
νούνται αναζητώντας την τροφή γίνονται γεωργοί, που κατοικούν σε 
μόνιμες εγκαταστάσεις και καλλιεργούν τη γη. Η μεγάλη αυτή αλ-
λαγή συντελείται γύρω στο 9000-8000 π.Χ. στην Εγγύς Ανατολή, στην 
περιοχή ακριβώς από όπου προέρχονται οι μύθοι που αναφέραμε. 
Αλλά γιατί εκεί; Επειδή εκεί ευδοκιμούσαν, για λόγους κλιματολογι-
κούς, σε άγρια κατάσταση τα φυτά που έδωσαν αυτά που ονομάζου-
με δημητριακά: το σιτάρι και το κριθάρι. Η «εξημέρωση» αυτών των 
φυτών, και μαζί η εξημέρωση των ζώων που ονομάζουμε κατοικίδια, 
θα γεννήσει τη γεωργία. Από την Εγγύς Ανατολή ο γεωργικός τρόπος 
παραγωγής θα εξαπλωθεί σε ανατολή και δύση. Τί σήμαινε για τους 
ανθρώπους η τεράστια αυτή αλλαγή; Σήμαινε ότι το αδυσώπητο με-
ροδούλι μεροφάι του κυνηγού-τροφοσυλλέκτη της παλαιολιθικής επο-
χής γίνεται πολύ λιγότερο αδυσώπητο. Η καλή σοδειά (που δεν ήταν 
πάντοτε εξασφαλισμένη) σήμαινε πιο σίγουρη διατροφή και επιβίω-
ση, σήμαινε ακόμη τη δυνατότητα δημιουργίας αποθεμάτων, δηλα-
δή αγαθών που περίσσευαν και μπορούσαν να αποθηκευτούν. 

Η ύπαρξη αποθεμάτων (δηλαδή αγαθών που ξεπερνούν τις άμε-
σες ανάγκες των καταναλωτών) δημιούργησε, βέβαια, την κοινωνική 
ιεραρχία. Οι άρχοντες είναι το αποτέλεσμα της ύπαρξης πλεονάζο-
ντος πλούτου, πλούτου που περισσεύει. Άρχοντες είναι αυτοί που οι-
κειοποιούνται (κάνουν δικό τους) το πλεόνασμα που οφείλεται στη νέα 
οικονομική οργάνωση - στον γεωργικό τρόπο παραγωγής. Η κοινω-
νική ιεραρχία (άρχοντες, ιερείς, υπήκοοι, ελεύθεροι ή δούλοι) είναι η 
νέα σύνθετη κοινωνική πραγματικότητα που γεννιέται σιγά σιγά με 
την εγκατάσταση και τη βελτίωση (για την οποία σημαντικό ρόλο θα 
παίξει αργότερα η ανακάλυψη και η χρήση των μετάλλων) του γεωρ-
γικού τρόπου παραγωγής. Η δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων, 
που θα γίνουν αργότερα πόλεις, γεννά τις τέχνες τις οποίες αναφέ-
ρουν οι μύθοι που είδαμε: οικοδομική, μια και οι άνθρωποι δεν κατοι-
κούν πια σε φυσικά καταφύγια αλλά χτίζουν καλύβες και σπίτια κο-
ντά στα χωράφια τους· καλαθοπλεκτική· αγγειοπλαστική, που εξα-
σφαλίζει την ασφαλή αποθήκευση των γεωργικών προϊόντων αλλά και 
άλλες καθημερινές χρηστικές ανάγκες των γεωργικών κοινοτήτων. 
Αργότερα θα προστεθεί και η μεταλλοτεχνία. 

Μπορεί εύκολα να υποθέσει κανείς ότι μέσα σε αυτή την πολύ πιο 
σύνθετη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα του γεωργικού 
τρόπου παραγωγής που εγκαινιάζει τη νεολιθική εποχή, η ανάγκη κα-
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ταγραφής και διατήρησης της πληροφορίας θα ήταν πολύ εντονό-
τερη απ' ό,τι στην παλαιολιθική εποχή. Τότε, όπως είδαμε, εμφανίζο-
νται τα πρώτα δείγματα διατήρησης της πληροφορίας μέσω της αρίθ-
μησης. Στα νεολιθικά χρόνια η ανάγκη της αρίθμησης προϊόντων, που 
τώρα είναι περισσότερα και συχνά πλεονάζουν και αποθηκεύονται, εί-
ναι ασύγκριτα μεγαλύτερη. Οι νεολιθικές θέσεις (τα νεολιθικά χωριά) 
της Ανατολής μάς δίνουν ήδη από το 8000 π.Χ. πληροφορίες γι' αυτό. 
Στις ανασκαφές βρέθηκαν μεγάλοι αριθμοί από μικρά πήλινα αντι-

Εικ. 13. Πήλινα εγχάρακτα ωοειδή αντικείμενα και ο «φάκελος» τους. 

κείμενα διαφόρων σχημάτων: κωνικά, ωοειδή (σαν αβγά), σφαιρικά, 
κυλινδρικά, δισκοειδή. Αυτά αυξάνονται με τον χρόνο και, κάποτε, τα 
βρίσκουμε μαζεμένα μέσα σε ένα είδος πήλινου «φακέλου» (βλ. εικ. 
13). Στην εξωτερική επιφάνεια αυτού του πήλινου «φακέλου» βρίσκο-
νται συχνά «πατημένα» πάνω στον πηλό (αυτό γινόταν πριν στεγνώ-
σει ή πριν ψηθεί ο πηλός) τα σχήματα αυτών των πήλινων αντικειμέ-
νων. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτά τα πήλινα μικροαντικείμενα απο-
τελούσαν ένα σύστημα αρίθμησης ποσοτήτων γεωργικών προϊόντων, 
λ.χ. λαδιού ή σιταριού. Έτσι, ένα ωοειδές πήλινο αντικείμενο σήμαινε 
ένα «κανάτι» λαδιού, ένα κωνικό αντικείμενο σήμαινε μικρή ποσότη-
τα σιταριού, ένα σφαιρικό αντικείμενο σήμαινε μεγάλη ποσότητα σι-
ταριού. Οι πήλινοι «φάκελοι» που περιείχαν αυτά τα αντικείμενα ήταν 
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ένα σύστημα αρχειοθέτησης της πληροφορίας. Η μορφή των αντικει-
μένων που περιείχε ο «φάκελος» πιεζόταν ή πατιόταν, όπως είπαμε, 
πάνω στον μαλακό πηλό. Αν πατιόταν λ.χ. επτά φορές το ωοειδές σχή-
μα, αυτό σήμαινε ότι ο «φάκελος» περιέχει επτά ωοειδή αντικείμενα, 
που δήλωναν μια ποσότητα λαδιού, π.χ. επτά «κανάτια» λαδιού. 

Οι πήλινες πινακίδες που θα εμφανιστούν πολύ αργότερα, και τις 
οποίες περιγράφει ο μύθος του Ενμερκάρ, είναι μια εξέλιξη αυτών των 
«φακέλων» με τα «πατημένα» σχέδια των πήλινων σφαιριδίων, κώνων, 
κυλίνδρων, δίσκων. Και πολλά από αυτά τα «πατημένα» σχέδια θα γί-

Εικ.14. Πήλινη πινακίδα με τέσσερα κυκλικά και τέσσερα σφη-
νοειδή «πατημένα» σημάδια. 

νουν σημεία της πρώτης γραφής (της σφηνοειδούς) που θα εμφανι-
στεί στη Μεσοποταμία στο διάστημα μεταξύ 4000 και 3000 π.Χ. (βλ. 
εικ. 14, 15). 

Πολύ περισσότερο από τα παλαιολιθικά δείγματα, το νεολιθικό 
αυτό σύστημα καταγραφής δείχνει ότι πρόδρομος της γραφής ήταν 
η αρίθμηση. Στη νεολιθική εποχή, με την εγκατάσταση της γεωργίας 
αυξάνεται η ανάγκη να επινοηθεί ένα σύστημα για να καταγραφούν 
αριθμητικά διάφορα προϊόντα και αγαθά. Δεν είναι καθόλου τυχαίο 
ότι σε τέσσερις τουλάχιστον αρχαιολογικές θέσεις της Συρίας τα πή-
λινα αυτά αντικείμενα εμφανίζονται γύρω στο 8000-7000 π.Χ. μαζί 
με τα πρώτα δείγματα της γεωργικής δραστηριότητας: λεπίδες δρε-
πανιών, χώρους αποθήκευσης σιτηρών. Η γεωργική δραστηριότητα 
ήταν εκείνη που δημιούργησε την ανάγκη ενός λογιστικού συστήμα-
τος. Και αυτό το λογιστικό σύστημα είναι ο πρόγονος της γραφής. 
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4.6 Τα πρώτα συστήματα γραφής 
4.6.1 Εικονογραφικά, ιδεογραφικά, σημασιογραφικά συστήματα 

Παρακολουθήσαμε ως τώρα τα πρώτα δειλά βήματα για τη δημιουρ-
γία ενός συστήματος καταγραφής της πληροφορίας. Το κύριο κίνη-

Εικ. 15. Πήλινη πινακίδα με σφηνοειδή γραφή. 

τρο, που ενισχύεται καθώς η ζωή των ανθρώπων γίνεται πιο σύνθετη, 
ήταν, όπως είδαμε, η αρίθμηση. Αλλά αυτά τα συστήματα αρίθμησης 
δεν αποτελούν ακόμη πλήρη γραφή, γιατί δεν καταγράφουν τον 
γλωσσικό ήχο αλλά καταγράφουν αντικείμενα, ιδέες, έννοιες, ση-
μασίες. Τι' αυτό τα ονομάζουμε εικονογραφικά, ιδεογραφικά, ση-
μασιογραφικά. Στα συστήματα αυτά δεν ισχύει αυτό που όλοι μας 
αναγνωρίζουμε ως γραφή: η σταθερή και υποχρεωτική αντιστοίχιση 
των σημαδιών της γραφής με γλωσσικές μονάδες (λ.χ. συλλαβές, 
φθόγγους). 

Τα εικονογραφικά/ιδεογραφικά ή σημασιογραφικά αυτά συ-
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στήματα είναι ανεξάρτητα από τη γλώσσα, με τον ίδιο τρόπο που εί-
ναι ανεξάρτητα από τη γλώσσα τα σήματα της τροχαίας σήμερα ή 
οι αριθμοί. Και τα δύο αυτά συστήματα είναι εικονογραφικά/ιδεο-
γραφικά/σημασιογραφικά. Όλοι καταλαβαίνουν τί σημαίνουν, άσχε-
τα και ανεξάρτητα από τη μητρική τους γλώσσα. Έτσι, ένας Άγγλος 
ή ένας Γάλλος μπορεί να καταλάβει τί σημαίνει ένας αριθμός ή ένα 
σήμα της τροχαίας, χωρίς να εμποδίζεται από τη διαφορά της μητρι-
κής του γλώσσας. 

Εικ. 16. Η αρχή της ραψωδίας ξ της Οδύσσειας σε κινέζικη μετάφραση. 

Οι Κινέζοι χρησιμοποιούν και σήμερα ένα σημασιογραφικό/ιδεο-
γραφικό σύστημα (βλ. εικ. 16). Τα σημεία της γραφής τους αποδίδουν 
σημασίες και όχι γλωσσικούς ήχους. Στην Κίνα μιλιούνται διαφορετι-
κές γλώσσες. Αλλά όλοι μπορούν, παρά τις διαφορές, να διαβάσουν 
την ίδια εφημερίδα, γιατί τα σημεία εκφράζουν σημασίες και όχι γλωσ-
σικούς ήχους. Έτσι, αν κάποιος στη Σαγκάη διαβάζει φωναχτά μια 
εφημερίδα και έχει δίπλα του κάποιον από το Πεκίνο, ο διπλανός του 
δεν θα καταλάβει τίποτε από τη φωναχτή ανάγνωση, ενώ μπορεί να 
καταλάβει πλήρως τί λέει η εφημερίδα αν τη διαβάσει ο ίδιος. Πολύ 
συχνά συμβαίνει, όταν συναντιούνται άνθρωποι από διαφορετικά μέρη 
της Κίνας όπου μιλιούνται διαφορετικές γλώσσες, να συνεννοούνται 
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σημειώνοντας στο χαρτί ή «ζωγραφίζοντας» στον αέρα χαρακτήρες 
της κινέζικης γραφής. 

Όπως βλέπουμε, ένα σημασιογραφικό σύστημα όπως το κινέζικο 
έχει το προτέρημα ότι λύνει το πρόβλημα της πολυγλωσσίας: οι άν-
θρωποι,. παρά τις διαφορετικές μητρικές τους γλώσσες, μπορούν να 
συνεννοούνται μέσω της γραφής, όπως συμβαίνει με τους αριθμούς ή 
τα σήματα της τροχαίας. Αλλά οι αριθμοί και τα σήματα της τρο-
χαίας αφορούν έναν ειδικό, περιορισμένο χώρο πληροφορίας. Όταν 
το σημασιογραφικό/ιδεογραφικό σύστημα καλείται, όπως στα κινέ-
ζικα, να «καλύψει» όλο το εύρος των σημασιών που χρειάζονται για 
την επικοινωνία και χρησιμοποιούνται σε αυτή, τότε προκύπτει ένα 
μεγάλο μειονέκτημα: χρειάζεται ένας τεράστιος αριθμός σημείων 
για να καλυφθεί όλο αυτό το εύρος. Υπολογίζεται ότι ένας Κινέζος, για 
να θεωρείται «εγγράμματος», πρέπει να ξέρει 3.000 τουλάχιστον ιδε-
ογραφικούς/σημασιογραφικούς χαρακτήρες από ένα σύνολο 50.000 
(για την ακρίβεια 49.905). 

Μπορείτε να καταλάβετε, ακόμη, πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι 
•αυτό για το μικρό κινεζάκι που πάει στο σχολείο. Δεν θα μπορέσει, βέ-
βαια, στο σχολείο να μάθει όλους αυτούς τους χαρακτήρες. Θα το κά-
νει συνεχίζοντας σε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Γι' αυτό και στην 
κινεζική εκπαίδευση η πρώτη επαφή του μικρού παιδιού με τη γρα-
φή δεν γίνεται με βάση το σημασιογραφικό/ιδεογραφικό σύστημα 
αλλά με βάση το λατινικό αλφάβητο. Μπορείτε να συγκρίνετε (και 
να βγάλετε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας) τους 3.000 χαρακτήρες 
που έχει να μάθει το κινεζάκι, με τα 24 γράμματα του αλφαβήτου, που 
πρέπει να μάθει το ελληνόπουλο στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. 

4.6.2 Συλλαβικά συστήματα γραφής 

Με βάση αυτό το σύγχρονο παράδειγμα μπορούμε να καταλάβουμε 
γιατί στην αρχαιότητα (στη Μεσοποταμία, στην Αίγυπτο) η γνώση 
των σημασιογραφικών/ιδεογραφικών συστημάτων ήταν προνόμιο μιας 
κλειστής ομάδας «ειδικών» (ιερέων, γραφέων). Μπορούμε επίσης να 
καταλάβουμε, πάλι μέσα από το σύγχρονο παράδειγμα, γιατί ήδη 
γύρω στο 4000-3000 π.Χ. γεννιέται στις πόλεις της Μεσοποταμίας η 
ανάγκη για ένα οικονομικότερο σύστημα γραφής, για ένα σύστημα 
δηλαδή όπου τα σημεία της γραφής θα είναι φωνογραφικά, θα απο-
δίδουν δηλαδή γλωσσικούς ήχους και όχι αντικείμενα ή σημασίες (βλ. 
εικ. 17). Η ανάγκη για ένα τέτοιο σύστημα γεννιέται και πάλι από τις 
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κοινωνικές συνθήκες. Από τη στιγμή που ο γεωργικός τρόπος παρα-
γωγής οδήγησε σιγά σιγά σε μεγαλύτερη αφθονία αγαθών, δημιούρ-
γησε πολυάνθρωπες πόλεις (στη Μεσοποταμία και αργότερα στην Αί-
γυπτο), κοινωνική ιεραρχία, διοικητικούς μηχανισμούς, τη δυνατότη-
τα μετακινήσεων και επαφών (με την εφεύρεση του τροχού), ένα ση-
μασιογραφικό σύστημα που είχε την αρχή του στις ανάγκες της αρίθ-
μησης καλούνταν τώρα να εκφράσει ένα τεράστιο φάσμα εννοιών: δι-
οίκηση, νόμους, θρησκεία, φορολογία κλπ. Αυτή ακριβώς η «πίεση» θα 
οδηγήσει σιγά σιγά στην ανακάλυψη των φωνογραφικών συστημάτων 
- συστημάτων όπου τα γραφικά σημεία αντιστοιχούν σε γλωσσικούς 
ήχους, όχι σε πράγματα και σημασίες. Άλλωστε πώς να δηλώσει κα-
νείς εικονογραφικά/ιδεογραφικά κύρια ονόματα (ονόματα τόπων, 
προσώπων) ή λέξεις με ασαφές νόημα, όπως λ.χ. τη λέξη καί^ τη λέξη 
αλλά και άλλες; 

Στα μεσοποταμιακά σημασιογραφικά συστήματα (στη σφηνοειδή 
γραφή των Σουμερίων) αυτή την ανάγκη τη βλέπουμε να εκφράζεται 
με την επέκταση των βασικών σημασιογραφικών σημείων (αυτά ήταν 
μερικές εκατοντάδες), έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που επι-
σημάναμε. Και αυτό έγινε με διάφορους συνδυασμούς. Έτσι, το ση-
μείο λ.χ. που σήμαινε 'νερό' συνδυάζεται με το σημείο που σήμαινε 
'κεφάλι' για να κατασκευαστεί η σημασία 'ποτό/πίνω' (βλ. εικ. 17). 
Στην προσπάθεια αυτή όμως γίνεται μια σημαντική «ανακάλυψη»: η 
ανακάλυψη των «ομώνυμων»/«ομόηχων» λέξεων, λέξεων δηλαδή που 
έχουν την ίδια ακουστική μορφή αλλά διαφορετική σημασία. Για να 
δούμε ένα τέτοιο παράδειγμα από τα ελληνικά, οι λέξεις πάλη και 
πάλι έχουν διαφορετική σημασία αλλά ίδιο «ήχο» (ας μη μας μπερ-
δεύει η διαφορά στην ορθογραφία· αυτό το έχουμε ήδη συζητήσει): εί-
ναι ομόηχες ή ομώνυμες. Έτσι και στα σουμεριακά η λέξη sn, που σή-
μαινε 'σώμα', ήταν ομόηχη με τη λέξη sn, που σήμαινε 'αντικαθιστώ'. 

Οι σουμέριοι γραφείς αποφάσισαν λοιπόν να χρησιμοποιούν το ιδε-
όγραμμα που απέδιδε τη σημασία 'σώμα' και για την ομόηχη λέξη 
που σήμαινε 'αντικαθιστώ'. Επίσης, η λέξη ti σήμαινε 'βέλος' αλλά και 
'ζωή'. Η σημασία 'βέλος' δηλωνόταν με ένα σημείο που απεικόνιζε ένα 
βέλος. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για να εκφράσει τη σημασία 
'ζωή'. Το μεγάλο βήμα είχε γίνει: η γραφή αρχίζει πλέον να συνδυά-
ζεται και με τη φωνητική πλευρά της γλώσσας - να μην είναι απο-
κλειστικά σημασιογραφική. Έτσι άνοιξε ο δρόμος για να οδηγηθούν 
οι άνθρωποι σε φωνογραφικά συστήματα γραφής. Και αυτό έγινε σε 
δύο βήματα ή στάδια. 
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Το πρώτο ήταν η ανακάλυψη ότι η λέξη μπορεί να χωριστεί σε συλ-
λαβές (έχουμε ήδη μιλήσει για τη συλλαβή). Έτσι, φτιάχτηκαν συλ-
λαβικά συστήματα γραφής ή συλλαβάρια, όπου κάθε σημείο της 
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Εικ. 17. Εξέλιξη γραφημάτων της σγηνοειδους γραφής. 

γραφής απέδιδε μια συλλαβή. Το κέρδος ήταν τεράστιο. Ενώ στα ση-
μασιογραφικά συστήματα χρειάζονταν εκατοντάδες ιδεογραμμάτων 
για να εκφράσουν την ποικιλία των σημασιών, στα συλλαβικά συστή-
ματα δεν χρειάζονταν πάνω από εκατό. 
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Το επόμενο βήμα, η κορύφωση της Οδύσσειας της γραφής, ήταν 
η ανακάλυψη ότι «πέρα» από τη συλλαβή υπάρχουν ακόμη μικρότε-
ρες μονάδες ήχου (φθόγγοι ή φωνήματα, όπως τα λέμε σήμερα), οι 
οποίες συνδυαζόμενες φτιάχνουν την τεράστια ποικιλία των λέξεων. 
Η ανακάλυψη αυτή ήταν, ουσιαστικά, η ανακάλυψη της φύσης της 
γλώσσας. Και αυτό το συζητήσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

4.6.3 Αλφαβητικά συστήματα γραφής 

Σε αυτή την ανακάλυψη, που έγινε γύρω στα τέλη της δεύτερης και 
στις αρχές της πρώτης χιλιετίας π.Χ. (βορειοσημιτικές γραφές, ελλη-
νικό αλφάβητο), βασίζεται η δημιουργία της αλφαβητικής γραφής. Τα 
εκατό, τουλάχιστον, σημεία που χρειαζόταν η συλλαβική γραφή αντι-
καθίστανται από τριάντα, το πολύ, σημεία που απεικονίζουν ελάχιστες 
μονάδες ήχου χωρίς νόημα, οι οποίες συνδυαζόμενες δημιουργούν την 
τεράστια ποικιλία των μονάδων ήχου με νόημα - των λέξεων. 

Με τη δημιουργία της αλφαβητικής γραφής τελειώνει ο μακρύς 
δρόμος που διένυσαν οι άνθρωποι στην προσπάθειά τους να ξεπερά-
σουν τους περιορισμούς του «φτερωτού λόγου». Διέθεταν τώρα ένα 
πανίσχυρο εργαλείο στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών. Σε αυτό 
το πανίσχυρο εργαλείο βασίστηκε η εκπαίδευση, η λογοτεχνία, η νο-
μοθεσία και το δίκαιο, η επιστήμη της μνήμης - η ιστορία. «Άνθρωπος 
αγράμματος, ξύλο απελέκητο», «Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου 
να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολειό, να μαθαίνω γράμματα, του Θε-
ού τα πράματα.» Σε αυτές τις εκφράσεις, αλλά και σε πολλές άλλες, 
συνοψίζεται η δύναμη αυτού του παντοδύναμου μέσου, που γέννησε, 
με πολλές ωδίνες, η ανθρώπινη ιστορία. 

Πριν κλείσουμε θα πρέπει να πούμε ότι και σήμερα, όπως και πα-
λιά, υπάρχουν ανθρώπινες κοινότητες, φυλές απομονωμένες, που δεν 
διαθέτουν γραφή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν τρόπους να διατη-
ρούν και να περνούν από γενιά σε γενιά πληροφορίες που είναι ση-
μαντικές για τη ζωή και την επιβίωση της κοινότητας. Και οι τρόποι 
αυτοί δεν είναι άλλοι από αυτούς που διαθέτουμε και εμείς για τον ίδιο 
σκοπό, μαζί με τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει η γραφή: 
το παραμύθι, με το οποίο ξεκινάμε τη ζωή μας ως παιδιά, οι παροι-
μίες και τα αινίγματα, οι γιορτές και οι τελετές, το τραγούδι, ο ρυθ-
μός, το ποίημα. Σκεφτείτε πόσο εύκολα θυμόσαστε ένα τραγούδι ή 
ένα ποίημα που έχει ρυθμό, ομοιοκαταληξία. Με τέτοιους τρόπους, 
που λειτουργούν ακόμη και στις δικές μας κοινωνίες και κυριαρχούν 
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στην πρώιμη φάση της ζωής μας, την παιδική (που δεν διαθέτει γρα-
φή), συντηρούνταν και μεταδιδόταν η πληροφορία. 

5. Τα μυστικά της γραφής, λοιπόν... 

Πρώτο μυστικό: Το πρώτο και αρχαιότερο κίνητρο για τη δημιουργία 
ενός συστήματος καταγραφής, και επομένως διατήρησης, της πλη-
ροφορίας ήταν η αρίθμηση. Ενδείξεις γι' αυτό βρίσκουμε ήδη στην 
παλαιολιθική εποχή. 

Δεύτερο μυστικό: Ύο κίνητρο αυτό γίνεται ισχυρότερο και συνθετότε-
ρο με την ανακάλυψη και εγκατάσταση του γεωργικού τρόπου πα-
ραγωγής (νεολιθική εποχή). Η δημιουργία πλεονάσματος αγαθών 
και η συνακόλουθη συνθετότερη κοινωνική οργάνωση κάνουν επι-
τακτικότερη την ανάγκη ενός (ανεπτυγμένου) λογιστικού συστή-
ματος καταγραφής της πληροφορίας. 

Τρίτο μυστικό: Η παραπέρα οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη θα 
οδηγήσει στην ανάγκη ενός συστήματος καταγραφής της πληρο-
φορίας που υπερβαίνει τις λογιστικές ανάγκες. Αυτό συμβαίνει 
στην περίοδο 4000-3000 π.Χ. με την ανάπτυξη πλούσιων, πο-
λυάνθρωπων πόλεων στην Εγγύς Ανατολή. Μέσα σε αυτή τη νέα 
πραγματικότητα θα αναδειχθούν οι αδυναμίες ενός σημασιογρα-
φικού συστήματος για την καταγραφή της πληροφορίας. Έτσι θα 
προκύψουν, βαθμιαία, συλλαβικά συστήματα γραφής (κατά πολύ 
οικονομικότερα και αποτελεσματικότερα), για να οδηγηθούμε, στα 
τέλη της δεύτερης και στις αρχές της πρώτης προχριστιανικής χι-
λιετίας, στην ανακάλυψη της αλφαβητικής γραφής. 

Η αλφαβητική γραφή είναι η ολοκλήρωση της μακράς αυτής πορεί-
ας. Βασίζεται στην ανακάλυψη και αναγνώριση της φύσης της 
γλώσσας - ενός συστήματος που βασίζεται σε έναν μικρό αριθμό 
μονάδων ήχου χωρίς νόημα, οι οποίες συνδυαζόμενες δημιουργούν 
την τεράστια ποικιλία των μονάδων ήχου με νόημα: των λέξεων. 
Με την ανακάλυψη του αλφαβήτου ο άνθρωπος κλείνει ένα πρώ-
το, και σημαντικό κεφάλαιο, στο μακρύ ταξίδι της κατάκτησης της 
αυτογνωσίας του. 
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4. Πότε γεννήθηκε και πότε πρωτογράφτηκε 
η ελληνική γλώσσα 

1, Ποιοι και πότε πρωτοέγραφαν ελληνικά 

Ας αρχίσουμε από το πιο εύκολο ερώτημα αυτού του κεφαλαίου. Πότε 
πρωτογράφτηκε η ελληνική γλώσσα; Τα πρώτα γραπτά κείμενα της 
ελληνικής χρονολογούνται στον 14ο-13ο αιώνα π.Χ. Προέρχονται από 
τα αρχεία των μεγάλων κέντρων (παλατιών, διοικητικών κέντρων) του 

H 

Εικ. 18. Τοποθεσίες στις οποίες ανακαλύφθηκαν πινακίδες με 
κείμενα της γραμμικής Β. 

μυκηναϊκού πολιτισμού: Μυκήνες, Πύλος, Τίρυνθα, Θήβα, αλλά και 
από τα αρχεία της Κρήτης (Κνωσός, Χανιά), όπου επεκτάθηκε ο μυ-
κηναϊκός πολιτισμός (βλ. εικ. 18). Ο μυκηναϊκός κόσμος, που εκτεινό-
ταν σε όλη την κεντρική και τη νότια Ελλάδα, αλλά και σε μερικά νη-
σιά, ήταν οργανωμένος σε μικρά κράτη που διοικούνταν από ανα-
κτορικά κέντρα (παλάτια), όπου είχαν την έδρα τους οι βασιλιάδες 
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Elx. 19. Το βασικό συλλαβάριο της γραμμικής Β. 

και η αριστοκρατία που κυβερνούσαν τα κράτη αυτά. Χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα οι Μυκήνες με τα «κυκλώπεια» τείχη τους, την Πύλη 
των Λεόντων και τους θολωτούς τάφους όπου θάβονταν οι βασιλιάδες. 
Απόηχο αυτού του κόσμου βρίσκουμε στα τραγούδια του Ομήρου, τα 
ομηρικά έπη. 
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Στα μυκηναϊκά παλάτια είχε λοιπόν την έδρα της η κρατική διοι-
κητική μηχανή η οποία διαχειριζόταν τον πλούτο που τη συντηρούσε 
και της έδινε τη δύναμή της: αγαθά, καλλιέργειες, ανταλλαγές, άν-
θρωποι (αξιωματούχοι, τεχνίτες, δούλοι). Αυτός ο σύνθετος διοικητι-
κός μηχανισμός είχε (για τους ίδιους λόγους που συζητήσαμε στο 
προηγούμενο κεφάλαιο) την ανάγκη ενός συστήματος καταγραφής 
και διατήρησης της πληροφορίας. Η ανάγκη δηλαδή για ένα σύστη-
μα γραφής προέκυψε, γιατί η κοινωνική ζωή ήταν πια αρκετά σύν-
θετη, ώστε να μην εξυπηρετείται από τον προφορικό (και μόνο) λόγο. 

% 
t 

ΑΝΤΡΑΣ 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΑΑΟΓΟ 

ΤΡΟΧΟΣ 

ΞΙΦΟΣ - ϊ 

ΠΡΟΒΑΤΟ 

ΚΑΤΣΙΚΑ 

^ ΣΙΤΑΡΙ 

1 ΚΡΙΘΑΡΙ 

Q ΑΜΦΟΡΈΑΣ y ΒΟΔΙ / Τ Ο Ξ Ο 

ΚΑΛΟΣ ΕΛΙΑ ΥΦΑΣΜΑ 

Εικ. 20. Εικονιστικά (στήλες 1-2) και συμβατικά (στήλες 3-4) 
εικονογράμματα της γραμμικής Β. 

Έτσι λοιπόν οι μυκηναίοι άρχοντες αποφάσισαν να χρησιμοποιή-
σουν ένα σύστημα γραφής κυρίως για τις λογιστικές ανάγκες των βα-
σιλείων τους. Το σύστημα αυτό ονομάστηκε από τους ειδικούς (για 
λόγους που θα δούμε παρακάτω) γραμμική Β και είναι συλλαβικό. 
Κάθε σημάδι δηλαδή αντιστοιχεί, όπως λέγαμε και στο προηγούμενο 
κεφάλαιο, σε μία συλλαβή. Υπάρχουν ενενήντα τέτοια συλλαβικά ση-
μεία (βλ. εικ. 19) καθώς επίσης και εκατό περίπου εικονογράμματα 
ή ιδεογράμματα (βλ. εικ. 20). Τα σημεία αυτά, μαζί με άλλα που δη-
λώνουν αριθμούς, χρησιμοποιούνται για να σημάνουν τα πράγματα 
(κρασί, λάδι, ανθρώπους, τόπους κλπ.) που καταγράφονται και απα-
ριθμούνται στα κείμενα. Τα κείμενα δηλαδή έχουν, όπως είπαμε, λο-
γιστικό χαρακτήρα. Εξυπηρετούν τις λογιστικές ανάγκες ενός σύνθε-
του διοικητικού μηχανισμού, όπως ακριβώς και στις περιπτώσεις των 
ανατολικών πολιτισμών που συζητήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 
Είναι γραμμένα πάνω σε πινακίδες από πηλό. Οι πινακίδες αυτές 
πλάθονταν από ωμό πηλό, ενισχύονταν εξωτερικά με αχυρένιο πλέγ-
μα και στέγνωναν στον ήλιο. Πινακίδες από πηλό χρησιμοποιούνταν, 
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όπως είδαμε, και στους παλαιότερους ανατολικούς πολιτισμούς. Η 
διαφορά είναι ότι, ενώ εκεί ψήνονταν, στον μυκηναϊκό κόσμο δεν ψή-
νονταν αλλά απλά στέγνωναν στον ήλιο και στη συνέχεια αποθηκεύ-
ονταν σε ξύλινα κιβώτια ή καλάθια και τοποθετούνταν σε ράφια, όπως 
γίνεται σήμερα στα αρχεία των δημόσιων υπηρεσιών (βλ. εικ. 21). 

Εικ. 21. Αναπαράσταση του χώρου των αρχείων του ανακτόρου 
της Πύλου, όπως τον φαντάστηκε ο Chadwick. 

Οι πινακίδες αυτές δεν θα είχαν φτάσει ως εμάς, αν δεν είχε με-
σολαβήσει ένα γεγονός που βοήθησε να διατηρηθούν: στις αρχές του 
14ου και στην πορεία του 13ου αιώνα π.Χ. τα μυκηναϊκά παλάτια κα-
ταστρέφονται. Δεν ξέρουμε ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν σε αυ-
τές τις καταστροφές. Οι φωτιές όμως στις οποίες παραδόθηκαν τα 
μυκηναϊκά ανάκτορα έψησαν τις ωμές πινακίδες που ήταν αποθη-
κευμένες στα αρχεία των παλατιών και έτσι βοήθησαν στη διατήρη-
ση και την ανεύρεσή τους στις ανασκαφές (βλ. εικ. 22). Ο πηλός σί-
γουρα δεν θα ήταν το μόνο υλικό πάνω στο οποίο γράφονταν τα κεί-
μενα της γραμμικής Β. Είναι πολύ πιθανόν να χρησιμοποιούσαν δέρ-
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ματα πάνω στα οποία έγραφαν ή και πάπυρο. Τα υλικά αυτά όμως 
δεν αντέχουν στον χρόνο και έτσι δεν έφτασαν ως εμάς. 

Εικ. 22. Πινακίδες της γραμμικής Β, όπως βρέθηκαν στην Κνωσό. 

2. Γραμμική Β: τα πρώτα ελληνικά κείμενα 

Τα πρώτα δείγματα της γραμμικής Β βρέθηκαν στις αρχές του 20ού 
αιώνα, στις ανασκαφές που έκανε ο άγγλος αρχαιολόγος Arthur Evans 
στην Κρήτη (βλ. εικ. 22 και πρβ. εικ. 23, 24). Έπρεπε, ωστόσο, να πε-
ριμένουμε έως τις αρχές της δεκαετίας του 1950 για να αποκρυπτο-
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γραφηθει η γραμμική Β. Αυτό το κατάφερε ένας άγγλος ερασιτέχνης, 
ο αρχιτέκτονας Michael Ventris, ο οποίος στα χρόνια του Β' Παγκο-

Εικ. 23. Πινακίδα του λεγόμενου σελιδόσχημου τύπου με κεί-
μενο σε γραμμική Β, από τις Μυκήνες. 

σμίου Πολέμου είχε ειδικευτεί στο «σπάσιμο» των μυστικών κωδίκων 
της πολεμικής μηχανής των Γερμανών. Με τη βοήθεια του ειδικού στην 
ιστορία της ελληνικής γλώσσας John Chadwick του Πανεπιστημίου του 
Cambridge έδειξε πειστικά ότι η γραμμική Β «έκρυβε» κείμενα στην ελ-
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ληνική γλώσσα: ήταν το πρώτο σύστημα γραφής που χρησιμοποιή-
θηκε για να γραφτεί η ελληνική γλώσσα. 

Στην αποκρυπτογράφηση βοήθησε ένα σύστημα γραφής συγγενι-
κό με τη γραμμική Β, το κυπριακό συλλαβάριο (βλ. εικ. 25), για το 
οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο. Με το σύστημα αυτό γράφτηκε για πρώ-
τη φορά η ελληνική γλώσσα όπως μιλιόταν στην Κύπρο (κυπριακή διά-
λεκτος). Με βάση τις ομοιότητες των σημείων του κυπριακού συλλα-
βαρίου με τα σημεία της γραμμικής Β, έγιναν υποθέσεις για τις συλλα-
βές στις οποίες αντιστοιχούν τα σημεία της γραμμικής Β. Οι σειρές 

Εικ. 24. Πινακίδα του λεγόμενου φοινικόφυλλου τόπου με κεί-
μενο σε γραμμική Β, από την Πύλο. 

των σημείων στη γραμμική Β χωρίζονται από κάθετες γραμμές. Αυτό 
δηλώνει ότι οι ομάδες των σημείων που διαχωρίζονται με αυτό τον τρό-
πο αντιστοιχούν σε λέξεις. Όταν βρίσκουμε την ίδια σειρά σημείων να 
επαναλαμβάνεται με κάποιες αλλαγές στο τέλος της, τότε μπορούμε 
να υποθέσουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ουσιαστικό σε διαφορε-
τικές πτώσεις. Και για να καταλάβετε, ας δούμε ένα παράδειγμα: Αν 
βρούμε να επανέρχεται στις πινακίδες μια ακολουθία τριών σημείων, 
λ.χ. αλλά συχνά αυτή εμφανίζεται και με μια εκτενέστερη μορ-
φή, Μ^χ, τότε μπορούμε εύλογα να υποθέσουμε ότι το τελευταίο ση-
μείο αντιπροσωπεύει μια μορφή κατάληξης, όπως στη λέξη αλεπού, 
αλεπού-δες. Με τέτοιου είδους παρατηρήσεις ο Ventris κατέληξε στην 
αποκρυπτογράφηση της γραμμικής Β. 

Μία από τις πρώτες λέξεις που διαβάστηκε και έπεισε ότι η γλώσ-
σα των πινακίδων ήταν η ελληνική ήταν ακριβώς η λέξη /ί^ί'ϊχ, που δια-
βάστηκε ως ti-ri-po-de. Το εικονόγραμμα ενός τρίποδα που τη συνό-
δευε (ένα τέτοιο εικονόγραμμα υπάρχει στο τέλος της πινακίδας στην 
εικ. 24) έπεισε πέρα από κάθε αμφιβολία ότι η ανάγνωση ήταν ορθή 
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και ότι πρόκειται για μια μορφή (σε κάποια πτώση και σε κάποιον 
αριθμό) της αρχαίας ελληνικής λέξης τρίπους 'τρίποδο (αγγείο)'. Τις 
λέξεις της συλλαβικής γραμμικής Β τις γράφουμε με λατινικούς χα-
ρακτήρες για να τις ξεχωρίζουμε (για λόγους που θα δούμε αμέσως 
πιο κάτω) από τις λέξεις της «αλφαβητικής» ελληνικής, της ελληνικής 
δηλαδή όπως γράφεται σήμερα, με τα «σημάδια» (τα γράμματα) του 
αλφαβήτου. Οι παύλες, όπως στη λέξη ti-ri-po-de, μπαίνουν για να δη-
λώσουν τα συλλαβικά «σημάδια» που «στέκονται» για κάθε συλλαβή: 
στο ti αντιστοιχεί ένα συλλαβικό σημάδι, στο π άλλο σημάδι κλπ. 

Αλλά γιατί στη γραμμική Β ο πληθυντικός τρίποδες γράφεται ti-ri-
po-de; Έτσι προφερόταν εκείνη την εποχή; Η απάντηση είναι όχι. Αυτό 
που συμβαίνει είναι ότι η γραμμική Β (που, όπως είπαμε, είναι συλλα-
βικό σύστημα γραφής που αποτυπώνει συλλαβές οι οποίες αποτε-
λούνται από ένα σύμφωνο και ένα φωνήεν) δεν έχει σημάδια για συμ-
φωνικά συμπλέγματα, συμπλέγματα δηλαδή που αποτελούνται από 
σύμφωνα στη σειρά. Τα συμφωνικά συμπλέγματα (όπως το τρ του τρί-
πους λ.χ.) αναλύονται. Αυτό που γίνεται είναι ότι το συμφωνικό σύ-
μπλεγμα παριστάνεται με δύο σημάδια, καθένα από τα οποία δηλώ-
νει ένα από τα σύμφωνα μαζί με το φωνήεν που ακολουθεί. Έτσι, η 
ακολουθία τρι δηλώνεται με δύο συλλαβικά σημάδια: ti-rL Η ακολου-
θία πτο, όπως στη λέξη πτόλις 'πόλη', αναλύεται (χωρίζεται) και δη-
λώνεται με δύο συλλαβικά σημάδια, και η πλήρης λέξη είναι po-to-li. 
Γιατί γίνεται αυτό; Γιατί η λέξη τρίποδες δεν σημαίνεται με τρία ση-
μάδια (συλλαβικά) που αντιστοιχούν στις τρεις συλλαβές που τη συ-
γκροτούν, τρί-πο-δες, και αντί γι' αυτό βρίσκουμε το ti-ri-po-de; 

Η πιθανότερη πηγή από την οποία δανείστηκαν οι Μυκηναίοι το 
σύστημα γραφής τους, τη γραμμική Β, ήταν το σύστημα που χρησι-
μοποιούσε ο μινωικός πολιτισμός, ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε 
στην Κρήτη στη διάρκεια της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., με κέντρα την 
Κνωσό, τη Φαιστό, τα Μάλλια, τη Ζάκρο και άλλες θέσεις, όπου βρέ-
θηκαν τα ανάκτορα και τα διοικητικά κέντρα της μινωικής Κρήτης. 
ΟιΜινωίτες ανέπτυξαν πριν από τους Μυκηναίους ένα σύστημα γρα-
φής (συλλαβικό και αυτό) για να εξυπηρετήσουν τις λογιστικές ανά-
γκες των διοικητικών μηχανισμών τους. Το σύστημα αυτό ονομάστη-
κε από τους ειδικούς γραμμική Α. Γι' αυτό και το (χρονικά μεταγενέ-
στερο) σύστημα των Μυκηναίων ονομάστηκε γραμμική Β. Η γραμ-
μική Α, και θα μιλήσουμε γι' αυτήν σε λίγο, ήταν ο «πρόγονος» της 
γραμμικής Β (βλ. εικ. 26). Αλλά ενώ η γραμμική Β αποκρυπτογραφή-
θηκε, η γραμμική Α δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί. Από τα λίγα που 
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μπορούμε να ξέρουμε είναι ότι η γλώσσα αυτή, η γλώσσα του μινωι-
κού κοσμου, δεν ήταν ελληνική. 

Το συλλαβικό σύστημα, λοιπον, για την καταγραφή της άγνωστης 
μινωικής γλώσσας που είναι γραμμένη με τη γραμμική Α, το δανεί-
στηκαν οι Μυκηναίοι για να καταγράψουν τη δική τους γλώσσα, την 
ελληνική. Φαίνεται όμως ότι κράτησαν από αυτό το παλιότερο σύ-
στημα κάποια χαρακτηριστικά που ανήκαν στη γλώσσα που κατέ-
γραψε, παρόλο που δεν «ταίριαζαν» στη δική τους γλώσσα, την ελλη-
νική. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό ίσως ήταν η αποφυγή συμφωνικών 
συμπλεγμάτων που δίνει την παράξενη, για τα ελληνικά, καταγραφή 
της λέξης τρίποδες ως ti-ri-po-de. Φαίνεται δηλαδή ότι η γλώσσα των 
Μινωιτών απέφευγε τα συμφωνικά συμπλέγματα, «δούλευε» δηλαδή 
με συλλαβές που αποτελούνταν από φωνήεν + σύμφωνο ή σύμφωνο 
+ φωνήεν, και όχι σύμφωνο + σύμφωνο + φωνήεν. Αυτό το χαρακτη-
ριστικό (που δεν «ταιριάζει» στα ελληνικά) φαίνεται ότι το κράτησαν 
οι Μυκηναίοι και η γραμμική Β. Δεν προσάρμοσαν δηλαδή το σύστη-
μα που δανείστηκαν στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής. Γι' αυτό και 
εμφανίζεται αυτή η περίεργη «ορθογραφία». 

3. Γραμμική Β: μια ελλειπτική γραφή 

Αλλά η γραμμική Β εμφανίζει και άλλες ιδιαιτερότητες (ίσως για τον 
ίδιο λόγο) που την κάνουν ένα δύσκολο και ελλειπτικό σύστημα γρα-
φής. Έτσι, δεν σημειώνονται σε αυτήν τα τελικά σύμφωνα. Η λέξη θϋ-
γάττιρ^ π.χ., που σημαίνει στα αρχαία ελληνικά ό,τι και στα νέα, τη 
θυγατέρα, γράφεται στη γραμμική Β tu-ka-te, χωρίς σημάδι για το τε-
λικό ρ. Εδώ θα προσέξετε ότι γίνεται και κάτι άλλο. Το θ (που στα αρ-
χαία ελληνικά, όπως θα δούμε, προφερόταν ως [th]) δεν διακρίνεται 
από το τ, όπως το βρίσκουμε στη λέξη ti-ri-po-de. Έτσι, λοιπόν, τα σύμ-
βολα ta, te, ti, to, tu μπορούν να διαβαστούν είτε ως θα, θε, θι, θο, θυ 
= [tha], [the], [thi], [tho], [thu] (θυμηθείτε ότι το υ παριστάνει το φω-
νήεν [u]), είτε ως τα, τε, τί, το, τυ = [ta], [te], [ti], [to], [tu]. Για να κα-
ταλάβετε τί σημαίνει αυτό σκεφτείτε τις δύο λέξεις της νέας ελληνι-
κής τάμα και θάμα (π.χ. πράματα και θάματα 'θαύματα'). Οι δυο αυ-
τές λέξεις διαφέρουν ως προς τα αρχικά τους σύμφωνα, και αυτή η 
διαφορά είναι που δημιουργεί τις διαφορετικές σημασίες τους (θυμη-
θείτε τί λέγαμε γι' αυτό το ζήτημα στο δεύτερο κεφάλαιο). Οι δυο αυ-
τές λέξεις, αν τις γράφαμε με το σύστημα της γραμμικής Β, δεν θα 
διέφεραν καθόλου - θα γράφονταν με τον ίδιο τρόπο: ta-ma. 
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Καταλαβαίνετε το πρόβλημα που δημιουργεί μια τέτοια ασάφεια. 
Δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος για ποια λέξη πρόκειται, εκτός αν 
βοηθά το υπόλοιπο κείμενο (αυτό που ονομάζουμε συμφραζόμενα). 
Και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, 
καθώς προσπαθούμε να καταλάβουμε τα κείμενα αυτά. Για τους ίδιους 
τους Μυκηναίους αυτό δεν θα πρέπει να ήταν πρόβλημα. Η γραφή 
δεν είχε πλατιά διάδοση, όπως θα γίνει αργότερα με την αλφαβητι-
κή γραφή και έως τις μέρες μας. Ήταν κτήμα μιας περιορισμένης ομά-
δας ειδικών, των γραφέων, που κατέγραφαν ένα περιορισμένο φάσμα 
πληροφοριών (λογιστικούς καταλόγους προϊόντων, προσώπων κλπ.). 
Οι κατάλογοι αυτοί, με το περιορισμένο περιεχόμενο, δεν απευθύνο-
νταν σε ένα ευρύ κοινό αλλά στη «γραφειοκρατία» των ανακτόρων. 
Έτσι, δεν υπήρχε πρόβλημα συνεννόησης και κατανόησης, παρά τις 
ασάφειες του συστήματος γραφής, όπως δεν υπάρχει σήμερα πρό-
βλημα κατανόησης για έναν επιχειρηματία που διαβάζει τα λογιστι-
κά έγγραφα που του δίνει το λογιστήριό του. Ξέρει για ποιο πράγμα 
γίνεται λόγος και δεν τον εμποδίζει ο συντομογραφικός ή και ελλει-
πτικός τρόπος γραφής ενός λογιστικού εγγράφου. Για κάποιον όμως 
«απ' έξω», τα λογιστικά αυτά έγγραφα είναι «σκοτεινά» με έναν τρό-
πο που δεν διαφέρει πολύ από τα αντίστοιχα προβλήματα που δημι-
ουργούν τα κείμενα της γραμμικής Β. 

Αυτό λοιπόν που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η ανάγκη για 
ένα σύστημα γραφής χωρίς υπερβολική ασάφεια και ελλειπτικότη-
τα γεννιέται όταν διευρύνεται το είδος της πληροφορίας που κατα-
γράφεται. Η διεύρυνση αυτή σημαίνει ότι οι αποδέκτες, αλλά και οι 
κάτοχοι της γνώσης της γραφής (του γραμματισμού, όπως λέμε), δεν 
περιορίζονται σε μια μικρή, προνομιούχα ομάδα ειδικών αλλά επε-
κτείνονται σε ευρύτατες ομάδες ανθρώπων. Η διεύρυνση στο είδος 
της πληροφορίας που καταγράφεται συμβαδίζει λοιπόν με τη διεύ-
ρυνση του κοινού που διαβάζει. Έτσι γεννιέται η ανάγκη για ένα σύ-
στημα γραφής που απεικονίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον λόγο. Και 
αυτό βέβαια είναι το αλφαβητικό, για το οποίο έχουμε ήδη μιλήσει και 
θα μιλήσουμε αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο. 

3.1 Και άλλα «μπερδέματα» της γραμμικής Β 

Αλλά ας συνεχίσουμε την περιγραφή του συστήματος της γραμμικής 
Β και των κανόνων του. Το αρχικό α (το σ στην αρχή της λέξης) δεν 
δηλώνεται όταν ακολουθεί σύμφωνο. Έτσι, η λέξη σπέρμα γράφεται 
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pe-ma. Αλλά, όπως δείχνει το παράδειγμα αυτό, δεν δηλώνεται και το 
σύμφωνο ρ. Το σύμφωνο αυτό, καθώς και τα σύμφωνα ν και λ, συνή-
θως δεν δηλώνονται όταν βρίσκονται στο τέλος συλλαβής, δηλαδή 
μπροστά από ένα άλλο σύμφωνο, ή στην αρχή συλλαβής όταν ακο-
λουθεί σύμφωνο, όπως και στην περίπτωση του σ: pe-ma. Ας δούμε ένα 
ακόμη παράδειγμα. Η λέξη pa-ka-na συνήθως συνοδεύεται στις πινακί-
δες από το εικονόγραμμα ενός σπαθιού. Σημαίνει λοιπόν 'σπαθιά' και 
είναι λέξη που είναι γνωστή από τα υστερότερα ελληνικά κείμενα ως 
φάσγαχ^ον, πληθ. φάσγανα. Όπως βλέπετε, δεν δηλώνεται το σ: pa-
ka-na. Επιπλέον, όπως δείχνει το παράδειγμα αυτό, η γραμμική Β δεν 
ξεχωρίζει το π, το φ και το β. Έτσι, το φ της λέξης pa-ka-na = φάσγανα 
γράφεται με τον ίδιο τρόπο όπως το π της λέξης pe-ma = σπέρμα. 

Φαντάζεστε λοιπόν τις δυσκολίες που έχουμε να καταλάβουμε τί 
σημαίνει μια λέξη της γραμμικής Β, όταν δεν βοηθούν τα συμφραζό-
μενα. Για να δώσουμε και πάλι ένα τεχνητό παράδειγμα, οι δυο λέξεις 
της νέας ελληνικής φαγάνα και παγάνα 'ενέδρα' στη γραμμική Β θα 
γράφονταν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο: pa-ka-na. Αλλά η λέξη pa-ka-na 
= φάσγανα δείχνει και κάτι άλλο. Η γραμμική Β δεν κάνει τη διάκρι-
ση κ, 7, χ. Έτσι η λέξη pa-ka-na = φάσγανα γράφεται με τον ίδιο τρό-
πο όπως η λέξη ko-to-na = κτοίνα 'περιουσία σε γη', παρόλο που στη 
μια περίπτωση έχουμε να κάνουμε με γ και στην άλλη με χ. 

Μια ακόμη ιδιομορφία της γραμμικής Β είναι ότι δεν διαφοροποι-
ούνται μεταξύ τους τα «υγρά» σύμφωνα ρ και λ. Έτσι, για να χρησι-
μοποιήσουμε και πάλι ένα τεχνητό παράδειγμα με βάση τα νέα ελλη-
νικά, η λέξη re-o μπορεί να αντιστοιχεί είτε στη λέξη ρέω είτε στη λέξη 
λέω. Πώς αποφασίζει κανείς για ποια από τις δυο λέξεις πρόκειται; 
Για μας που προσπαθούμε να διαβάσουμε τα μυκηναϊκά κείμενα, αυτό 
είναι πολύ δύσκολο, εκτός αν βοηθούν τα συμφραζόμενα. Για τους 
ίδιους του Μυκηναίους της ανακτορικής γραφειοκρατίας αυτό δεν θα 
ήταν δύσκολο, για τους λόγους που εξηγήσαμε λίγο πριν. 

Το σύστημα της γραμμικής Β δηλώνει τις διφθόγγους. Έτσι η λέξη 
ού, που σήμαινε 'δεν' στα αρχαία ελληνικά, γράφεται με δύο συλλα-
βογράμματα, το ένα για το ο και το άλλο για το υ: o-w το ίδιο συμ-
βαίνει και με τις διφθόγγους αυ και εϋ, π.χ. e-u-me-de, δηλαδή το κύ-
ριο όνομα Εύμήδης. Θυμηθείτε τί λέγαμε στο δεύτερο κεφάλαιο για 
το η στα αρχαία ελληνικά: δήλωνε ένα μακρό [e] = [ee]. Η γραμμική 
Β δεν είχε ειδικό σύμβολο για το μακρό [e], όπως και για τα άλλα μα-
κρά φωνήεντα. Οι δίφθογγοι που είχαν ως δεύτερο στοιχείο τους το L 
γράφονταν χωρίς το t. Έτσι η λέξη ελαίον 'λάδι' γράφεται ως e-ra-wo, 
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χωρίς το l της διφθόγγου m. Το τελευταίο συλλαβόγραμμα, που αντι-
στοιχεί στη συλλαβή ί^ο, εμφανίζει έναν φθόγγο, το [w], τον οποίο 
έχουμε ήδη συζητήσει στο δεύτερο κεφάλαιο. Ο φθόγγος αυτός χά-
θηκε σε πολλές διαλέκτους της αρχαίας ελληνικής της επόμενης χι-
λιετίας, αλλά στα μυκηναϊκά διατηρείται. 

Στα μυκηναϊκά διατηρείται επίσης μια κατηγορία φθόγγων που 
δεν εμφανίζονται (έχουν χαθεί) στα ελληνικά της επόμενης χιλιετίας. 
Οι φθόγγοι αυτοί λέγονται χειλοϋπερωικοί, γιατί σχηματίζονται από 
τα χείλη και το στρογγύλεμά τους, και το ανέβασμα της γλώσσας 
προς τον ουρανίσκο (υπερώα): qa, qe, qi, qo = [kwa], [kwe], [kwi], [kwo]. 

Hi ελληνική γλώσσα πρωτογράφτηκε λοιπόν με τη χρήση ενός συλ-
λαβικού συστήματος, της γραμμικής Β. Το κίνητρο που οδήγησε στην 
υιοθέτηση αυτού του συστήματος (δανεισμένου από τον αρχαιότερο 
πολιτισμό της μινωικής Κρήτης) ήταν η εξυπηρέτηση των λογιστικών 
αναγκών των μυκηναϊκών παλατιών. Η ελλειπτικότητα και οι ατέ-
λειες του συστήματος αυτού εξηγούνται τόσο από τον περιορισμένο 
στόχο του (κείμενα λογιστικού χαρακτήρα για τις εσωτερικές ανάγκες 
της μυκηναϊκής ανακτορικής γραφειοκρατίας) όσο και από την ατε-
λή προσαρμογή του συστήματος αυτού (που επινοήθηκε για μια άλλη 
γλώσσα) στην ελληνική γλώσσα και στα χαρακτηριστικά της. 

4. Το κυπριακό συλλαβάρίο 

Ένα παρόμοιο με τη γραμμική Β συλλαβικό σύστημα χρησιμοποιή-
θηκε και για την καταγραφή της ελληνικής γλώσσας στην Κύπρο, της 
κυπριακής διαλέκτου (θα μιλήσουμε για τις διαλέκτους της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας αργότερα). Τα πρώτα κείμενα αυτής της συλλα-
βικής γραφής της Κύπρου χρονολογούνται γύρω στο 800 π.Χ. Το σύ-
στημα αυτό εξακολούθησε να χρησιμοποιείται ως τον 3ο αιώνα π.Χ. 
και για ένα διάστημα παράλληλα με την αλφαβητική γραφή. Μετά 
τον 3ο αιώνα π.Χ. επικρατεί ολοκληρωτικά η αλφαβητική γραφή. 

Η ανακάλυψη ότι η κυπριακή συλλαβική γραφή καταγράφει την 
ελληνική γλώσσα έγινε από τον άγγλο George Smith στη δεκαετία 
1870-1880. Σε αυτό βοήθησε το γεγονός ότι υπήρχαν επιγραφές που 
είχαν ταυτόχρονα το κείμενο στη συλλαβική γραφή, το ίδιο κείμενο 
στην ελληνική που χρησιμοποιεί το αλφάβητο και, τέλος, το ίδιο κεί-
μενο στη φοινικική γραφή, τη γραφή δηλαδή που χρησιμοποιούσαν 
οι Φοίνικες (θα μιλήσουμε γι' αυτήν αργότερα), οι οποίοι κατοικούσαν 
σε αρκετές περιοχές της Κύπρου. Αυτή η συνύπαρξη είναι το «όνειρο» 
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της κάθε αποκρυπτογράφησης, γιατί βοηθάει να συνδεθεί το άγνω-
στο με το γνωστό. Έτσι, άλλωστε, αποκρυπτογραφήθηκε η ιερογλυ-
φική της Αιγύπτου, με βάση την περίφημη πινακίδα της Ροζέτας, όπου 
συνυπήρχε το ιερογλυφικό κείμενο με κείμενα σε γνωστές γραφές και 
γλώσσες (μία από αυτές ήταν η ελληνική). 

Το κυπριακό συλλαβικό σύστημα (κυπριακό συλλαβάριο, όπως 
λέγεται· βλ. εικ. 25) αποτελείται από πενήντα πέντε συλλαβογράμ-
ματα, σημεία δηλαδή τα οποία, όπως και στη γραμμική Β, αντιστοι-
χούν σε συλλαβές. Ας δούμε μερικές ομοιότητες και διαφορές του κυ-
πριακού συλλαβαρίου με τη γραμμική Β. Όπως και στη γραμμική Β, 
το συλλαβόγραμμα pa που δηλώνει τη συλλαβή [pa] δεν αντιστοιχεί 
μόνο σε αυτή την ακολουθία ήχων αλλά και στις ακολουθίες [ba] ( = 
βα- θυμηθείτε τί λέγαμε για την προφορά του β στα αρχαία ελληνικά) 
και [pha] (= φα). Έτσι η λέξη βασιλεύς γράφεται pa-si-re-u-se, με τον 
ίδιο τρόπο (όσον αφορά την πρώτη συλλαβή) όπως και η λέξη pa-i-te-
se = παίδες. Όπως δείχνει η τελευταία λέξη, το δ της λέξης παίδες (το 
δ προφερόταν ως [d] στα αρχαία ελληνικά) γράφεται με t (te), με τον 
ίδιο τρόπο δηλαδή που δηλώνεται το άηχο οδοντικό [t]. Δεν διακρίνει 
δηλαδή το σύστημα, αντίθετα με τη γραμμική Β, το άηχο οδοντικό τ 
από το ηχηρό οδοντικό δ (= [d]). 

Το ίδιο ισχύει, όπως στη γραμμική Β, και για τους φθόγγους κ, γ 
{= [gDjX (= [kh]): ka-si-ke-ne-ta = κασίγνήτα 'αδελφή', ma-ka = μάχη. 
Όπως βλέπετε, το k δηλώνει τόσο το κ [k] όσο και το γ [g] και το χ 
[kh]. Η λέξη pa-si-re-u-se = βασιλεύς δείχνει μια διαφορά της κυπρια-
κής συλλαβικής γραφής από τη μυκηναϊκή, τη γραμμική Β. Ενώ στη 
γραμμική Β δεν δηλώνονται τα τελικά σύμφωνα {tu-ka-te = θυγάτηρ), 
στο κυπριακό σύστημα τα τελικά σύμφωνα δηλώνονται με την «κα-
τασκευή» μιας συλλαβής που αποτελείται από το τελικό σύμφωνο και 
το «νεκρό» φωνήεν e: pa-si-re-u-se, te-me-no-se = τέμενος. Δείτε μια τε-
λευταία διαφορά. Η λέξη σπέρμα στη γραμμική Β αποδίδεται ως pe-
ma. Δεν δηλώνεται ούτε το σ ούτε το ρ. Στο κυπριακό σύστημα η από-
δοση είναι πληρέστερη. Τα σύμφωνα σ και ρ δηλώνονται αφού δια-
χωριστούν τα συμφωνικά συμπλέγματα σπ, ρμ: se-pe-re-ma. 

4.1 Ένα βελτιωμένο συλλαβικό σύστημα γραφής 

Το κυπριακό συλλαβικό σύστημα γραφής, αν και δεν παύει να έχει τις 
αδυναμίες που επισημάναμε συζητώντας τη γραμμική Β, είναι σαφώς 
πληρέστερο, δηλαδή βελτιωμένο ως προς την καταγραφή της γλώσ-
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σας. Και αυτό δεν είναι άσχετο με το γεγονός ότι η χρήση του δεν πε-
ριορίζεται στην αποκλειστική καταγραφή πληροφοριών λογιστικού 

χ 

ν 

α 

ja 

e % i ο 

jo 

τ « 

1 ka ke Ύ ki π ko 

ν la 8 le 
L· 

It + lo 

Λ ma me V mi α> mo ^ mu 

τ na 15· ne ni ?r no >! -
pa pe pi ; po ^ pu 

a ra re ri ro η ~ 

ν sa se si Μ 
so 

1- ta te t ti τ to it 

>Λ< wa I we wi wo 

)( xa (H xe zo 

Εικ. 25. To κυπριακό συλλαβάριο. 

τύπου αλλά έχει ένα πολύ ευρύτερο φάσμα: δημόσιες επιγραφές πάνω 
σε λίθο, επιγραφές επιτύμβιες (πάνω σε τάφους), αναθηματικές (επι-
γραφές δηλαδή που καταγράφουν αφιερώσεις σε θεότητες) κλπ. 
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Όπως λέγαμε λίγο πιο πριν, η ανάγκη για ένα ακριβέστερο σύ-
στημα καταγραφής της γλώσσας γεννιέται όταν οι πληροφορίες που 
καταγράφονται δεν είναι στενά λογιστικού τύπου (και επομένως αφο-
ρούν ένα περιορισμένο θέμα και ένα περιορισμένο κοινό) αλλά κα-
λύπτουν ευρύτερες πλευρές και όψεις της κοινωνικής ζωής και επο-
μένως έχουν ένα ευρύτερο κοινό αποδεκτών, δηλαδή αναγνωστών. 
Αυτό πιθανότατα εξηγεί γιατί το κυπριακό συλλαβάριο είναι, συγκρι-
τικά με τη γραμμική Β, λ ιγότερο ελλειπτικό στην καταγραφή της 
γλώσσας. Και αυτή την αυξανόμενη ανάγκη της κοινωνίας για ένα 
ακριβέστερο σύστημα καταγραφής της γλώσσας που θα καλύπτει 
όλες τις όψεις της κοινωνικής ζωής και δεν θα απαιτεί για τη χρήση 
του και την ανάγνωση του ειδικούς γραφείς και ειδικούς αναγνώ-
στες (ο λογιστής, για να μιλήσουμε με ένα σύγχρονο παράδειγμα που 
έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει, είναι ένας ειδικός γραφέας, και αυτός 
που διαβάζει το λογιστικό κείμενο είναι ένας ειδικός αναγνώστης), 
αυτή την ανάγκη θα την ικανοποιήσει ένα νέο σύστημα γραφής, το 
αλφαβητικό. 

Η υιοθέτηση λοιπόν αυτού του νέου συστήματος γραφής (πληρέ-
στερου και ακριβέστερου ως προς την απόδοση της γλώσσας) είχε ως 
κίνητρο το ίδιο κίνητρο που οδήγησε στη γέννηση της γραφής: τις 
ανάγκες της κοινωνίας. Αυτές οι ανάγκες αλλάζουν μέσα στον χρόνο. 
Η αλφαβητική γραφή έρχεται να ικανοποιήσει την ανάγκη για ένα 
ευρύτερο φάσμα πληροφόρησης, που δεν αφορά έναν κλειστό, προ-
νομιούχο κύκλο ανθρώπων αλλά ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας. 
Αλλά σε αυτό θα ξαναγυρίσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. 

Η γραμμική Β, το κυπριακό συλλαβάριο αλλά και η αλφαβητι-
κή γραφή, όπως θα δούμε αργότερα, είναι δάνεια από παλαιότερους 
πολιτισμούς της Ανατολής. Η γραφή ήταν, από τις πρώτες αρχές της, 
ένα εργαλείο που ένωνε διαφορετικούς πολιτισμούς. 

5. Η γραμμική Α 

Ας γυρίσουμε για λίγο πίσω στον χρόνο και στην περιοχή απ' όπου οι 
Μυκηναίοι δανείστηκαν το συλλαβικό σύστημα γραφής. Η περιοχή 
αυτή ήταν η μινωική Κρήτη. Από τη μινωική Κρήτη προέρχεται η 
γραμμική Α, δηλαδή το σύστημα γραφής που δανείστηκαν και τρο-
ποποίησαν οι Μυκηναίοι δημιουργώντας το δικό τους σύστημα, τη 
γραμμική Β, για να καταγράψουν για πρώτη φορά την ελληνική γλώσ-
σα. Τα πρώτα δείγματα αυτού του συστήματος γραφής πηγαίνουν 
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πίσω στο 1800 π.Χ. και προέρχονται από το παλάτι της Φαιστού. Η 
γραφή αυτή χρησιμοποιείται μέχρι περίπου το 1400 π.Χ. και δείγμα-
τα της βρίσκουμε σε όλα τα κέντρα του μινωικού κόσμου της Κρήτης, 
με πιο σημαντικό την Κνωσό και το παλάτι της (βλ. εικ. 26). Τα βρί-
σκουμε επίσης και σε περιοχές που ήταν σε επαφή με τον μινωικό κό-
σμο: τη Θήρα, τη Μήλο, την Κέα, τα Κύθηρα, τη Σαμοθράκη, ως και 
τη μακρινή Μίλητο της Μικράς Ασίας. 

Το υλικό πάνω στο οποίο γράφονταν τα κείμενα ήταν ωμός πηλός, 
ξεραμένος στον ήλιο, σε σχήμα πινακίδας, όπως και στην περίπτωση 

; 

j - i u 
\ l l 

^•ψ. ψ 

i |ΐ\/ 

Εικ. 26. Πινακίδες με κείμενα σε γραμμική Λ, από τα αρχεία 
του ανακτόρου της Κνωσού. 

της γραμμικής Β. Οι φωτιές που κατέστρεψαν τα μινωικά κέντρα 
(όπως έγινε και με τα μυκηναϊκά) έψησαν τις πινακίδες και έτσι αυ-
τές διατηρήθηκαν μέσα στον χρόνο και βρέθηκαν στις ανασκαφές. 
Εκτός από τις πήλινες πινακίδες βρίσκουμε επιγραφές της γραμμικής 
Α και σε λίθινα ή μεταλλικά αντικείμενα που φαίνεται να είχαν θρη-
σκευτικό χαρακτήρα. Βρέθηκαν επίσης επιγραφές σε γραμμική Α 
γραμμένες με μελάνι σουπιάς στο εσωτερικό κωνικών κυπέλλων, που 
και αυτά φαίνεται να είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα. 

Η γραμμική Α μοιάζει να είναι, όπως και η γραμμική Β, ένα συλ-
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λαβικό σύστημα γραφής. Πώς το ξέρουμε, αφού, οπως είπαμε νωρί-
τερα, η γραμμική Α δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί, η γλώσσα δηλα-
δή που γράφεται με το σύστημα αυτό είναι άγνωστη; Πέρα απο τα 
εικονογράμματα ή ιδεογράμματα που απεικόνιζαν, όπως και στη 
γραμμική Β, πράγματα ή αντικείμενα, και πέρα από σημάδια που σί-
γουρα εκφράζουν αριθμούς, υπάρχουν εβδομήντα περίπου σημεία που 
επανέρχονται. Αν το σύστημα ήταν (ολόκληρο) εικονογραφικό/σημα-
σιογραφικό, δηλαδή τα σημεία στέκονταν για πράγματα και σημα-
σίες, τότε θα χρειάζονταν πολύ περισσότερα σημεία για να δηλωθεί η 
πληθώρα των πραγμάτων και των σημασιών. Θυμηθείτε τα χιλιάδες 
σημεία που έχει το κινέζικο σύστημα γραφής, που βασίζεται σε εικο-
νογράμματα/ιδεογράμματα. Αν ήταν αλφαβητικό, τότε τα εκατό ση-
μεία είναι υπερβολικά πολλά, εφόσον ένα τέτοιο σύστημα βασίζεται 
στην απεικόνιση του περιορισμένου αριθμού φθόγγων που συνδυά-
ζονται για να σχηματίσουν τις λέξεις. Το ελληνικό αλφάβητο απεικο-
νίζει τους φθόγγους με 24 γράμματα, και σε άλλα αντίστοιχα συστή-
ματα τα γράμματα δεν είναι πολύ περισσότερα. Επομένως ο αριθμός 
των σημείων (100 περίπου) της γραμμικής Α (πέρα από τα εικονο-
γράμματα/ιδεογράμματα και τα σημάδια που δηλώνουν αριθμούς) μας 
επιτρέπει να υποθέσουμε ότι το σύστημα αυτό ήταν συλλαβικό, κάθε 
σημείο δηλαδή απεικονίζει μια συλλαβή (βλ. εικ. 27). 

Οι ομοιότητες των συλλαβικών σημείων της γραμμικής Α με τα συλ-
λαβικά σημεία της γραμμικής Β δημιουργούν τον έντονο πειρασμό να 
αποδοθούν στα σημεία της γραμμικής Α οι ίδιες φωνητικές αξίες με 
εκείνες των αντίστοιχών τους στη γραμμική Β. Αυτό είναι επιτρεπτό 
και σε αυτό βασίζονται όλες οι (αποτυχημένες έως τώρα) προσπάθει-
ες εντοπισμού της γλώσσας που καταγράφει η γραμμική Β. Είναι, 
ωστόσο, ταυτόχρονα επικίνδυνο, γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι ένα 
ίδιας μορφής συλλαβικό σημείο στη γραμμική Α και στη γραμμική Β 
θα έχει αναγκαστικά την ίδια ακριβώς φωνητική αξία (την ίδια προ-
φορά). Για να γίνει κατανοητό αυτό, σκεφτείτε το γράμμα Χ στα ελ-
ληνικά και στα αγγλικά. Έχει την ίδια μορφή αλλά προφέρεται δια-
φορετικά: χαρά, fax, 

6. Κρητική ιερογλυφική 

Πριν από τη γραμμική Α, και για ένα διάστημα παράλληλα με αυτήν 
(περίπου 1900 π.Χ. μέχρι 1550 π.Χ.), χρησιμοποιούνταν στην Κρήτη 
ένα σύστημα γραφής που ονομάστηκε κρητική ιερογλυφική γραφή, 
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Εικ. 27. Αντιστοιχία των συλλαβικών συμβόλων της γραμμικής 
Α και της γραμμικής Β. 
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επειδή θυμίζει την ιερογλυφική γραφή της Αιγύπτου (βλ. εικ. 28). Οι 
παλιότερες ιερογλυφικές επιγραφές βρίσκονται χαραγμένες σε πολύ-
πλευρα πρίσματα και σφραγίδες. Χαράζονται επίσης πάνω σε πινα-
κίδες από ωμό πηλό ή σε φυλλόσχημα τετράπλευρα ραβδάκια ή σε 
δισκία. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός σημείων που έχουν χαρακτή-
ρα εικονογράμματος/ιδεογράμματος, απεικονίζουν δηλαδή αντικεί-
μενα ή εκφράζουν έννοιες. Άλλα σημεία (περίπου 90) ενδεχομένως εί-

Εικ. 28. Κρητικές σφραγίδες με ιερογλυφική γραφή από την 3η 
(αριστερά) και τη 2η (δεξιά) χιλιετία π.Χ. 

χαν συλλαβικό χαρακτήρα, κατέγραφαν δηλαδή συλλαβές. Δεν ξέ-
ρουμε, όπως και στην περίπτωση της γραμμικής Α, τη γλώσσα που 
καταγράφεται στις επιγραφές αυτές. 

7. Ετεοκρητική 

Η παλιά, άγνωστη γλώσσα (ή και γλώσσες) που καταγράφουν οι πι-
νακίδες της γραμμικής Α, αλλά και της κρητικής ιερογλυφικής, φαί-
νεται ότι συνέχισε να μιλιέται σε κάποιες περιοχές της Κρήτης πολ-
λούς αιώνες μετά το τέλος του μινωικού πολιτισμού και τη γενίκευση 
της χρήσης της ελληνικής γλώσσας στο νησί. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα και αργότερα στις αρχές του 20ού βρέ-
θηκε στις αρχαίες κρητικές πόλεις Πραισό (στην ανατολική Κρήτη) 
και Δρήρο (σημερινή Νεάπολη στην κεντρική Κρήτη) ένας μικρός αριθ-
μός επιγραφών πάνω σε πέτρα (βλ. εικ. 29). Οι επιγραφές αυτές χρο-
νολογούνται στο διάστημα 650-200 π.Χ., είναι γραμμένες με ελληνι-
κό αλφάβητο, αλλά η γλώσσα τους δεν είναι ελληνική. Είναι πολύ πι-
θανόν ότι στις επιγραφές σώζεται η χαμένη αρχαία γλώσσα των Μι-
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νωιτών, ή μία από τις χαμένες γλώσσες των Μινωιτών. Άλλωστε το δέ-
κατο ένατο τραγούδι της Οδύσσειας (η δέκατη ένατη ραψωδία) μι-
λάει για τους πολλούς λαούς και τις πολλές γλώσσες που υπήρχαν 
στην Κρήτη και ανάμεσα σε αυτούς αναφέρει τους «βέρους», πραγ-

Εικ. 29. Ετεοκρητική επιγραφή του 6ου αι. π.Χ. 

ματικούς Κρητικούς (Ετεόκρητες· έτεός σημαίνει 'αληθινός, πραγ-
ματικός'). Οι επιγραφές αυτές πιθανότατα συνδέονται με αυτούς τους 
Ετεόκρητες και γι' (χυτό ονομάζονται ετεοκρητικές. 

8. Κυπρομινωικές γραφές, ετεοκυπριακή 

Ας ξαναγυρίσουμε για λίγο στην Κύπρο. Και εκεί πριν από το κυ-
πριακό συλλαβάριο με το οποίο καταγράφηκε η ελληνική γλώσσα 
στη μορφή που μιλιόταν στην Κύπρο (κυπριακή διάλεκτος), χρησιμο-
ποιούνταν, ήδη από το 1600 π.Χ. και μέχρι το 1000 π.Χ., οι λεγόμε-
νες κυπρομινωικές γραφές (βλ. εικ. 30). Οι γραφές αυτές (πιθανότα-
τα συλλαβικού τύπου, όπως η γραμμική Α και η γραμμική Β) κατα-
γράφουν άγνωστες γλώσσες που μιλιούνταν στην Κύπρο. Ονομάζο-
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νται κυπρομινωικές γιατί μοιάζουν με τις γραμμικές γραφές (γραμ-
μική Α) της Κρήτης. Όπως και στην Κρήτη, έτσι και στην Κύπρο σώ-
ζονται σε πολύ πιο πρόσφατη εποχή (6ος-4ος αιώνας π.Χ.) κάποιες 
επιγραφές που χρησιμοποιούν το κυπριακό συλλαβάριο για να κατα-

Εικ. 30. Πήλινη πινακίδα από την Έγκωμη της Κύπρου (περ. 1200 π.Χ.). 

γράψουν μία από τις παλιές αυτές άγνωστες γλώσσες. Οι επιγραφές 
αυτές προέρχονται από την πόλη Αμαθούντα, στις νότιες ακτές της 
Κύπρου, και ονομάζονται ετεοκυπριακές. Την ονομασία αυτή δεν την 
έφτιαξαν οι αρχαίοι αλλά οι νεότεροι ερευνητές με βάση την ονομα-
σία Ετεόκρητες - ετεοκρητική, που συζητήσαμε πριν λίγο. 
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Θα ξαναγυρίσουμε σε λίγο σε αυτές τις χαμένες γλώσσες που προ-
βάλλουν μέσα από την κρητική ιερογλυφική, τις κυπρομινωικές γρα-
φές, τη γραμμική Λ, τις ετεοκρητικές και τις ετεοκυπριακές επιγρα-
φές. Ας κρατήσουμε για την ώρα αυτά που μας μαθαίνουν: ότι στον 
γλωσσικό χάρτη της αρχαιότητας τα γλωσσικά σύνορα δεν ήταν 
τόσο ξεκάθαρα όσο στις μέρες μας (αν και σήμερα η οικονομική με-
τανάστευση αλλάζει σιγά σιγά αυτή την εικόνα). Σε μικρές, σχετικά, 
γεωγραφικές περιοχές μιλιούνταν και συνυπήρχαν πολλές γλώσσες 
και σίγουρα αλληλοεπηρεάζονταν. Αυτό έχει σημασία για το επόμε-
νο, δύσκολο, ζήτημα που θα εξετάσουμε. 

9. Πότε γεννήθηκε η ελληνική γλώσσα; 

Η ελληνική γλώσσα δεν γεννήθηκε βέβαια ταυτόχρονα με τα πρώτα 
γραπτά κείμενά της, τη γραμμική Β. Σίγουρα υπήρχε πολύ πιο πριν 
από την πρώτη καταγραφή της. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε ακρι-
βώς μπαίνει στην ιστορία ως ξεχωριστή γλώσσα. Ξέρουμε ωστόσο ότι 
ανήκει σε μια μεγάλη και πολύ παλιά γλωσσική οικογένεια. Γλωσσι-
κές οικογένειες ονομάζουμε ομάδες γλωσσών που έχουν κοινή κατα-
γωγή. Αν συγκρίνετε την αρχαία ελληνική λέξη πατήρ (που προφε-
ρόταν [pateer] με μακρό [e]), τη λατινική (τη γλώσσα από την οποία 
κατάγονται τα γαλλικά, τα ιταλικά, τα πορτογαλικά, τα ισπανικά) 
pater και την αρχαία ινδική pitar, θα παρατηρήσετε ότι μοιάζουν πολύ. 
Το ίδιο θα παρατηρήσετε αν συγκρίνετε τις λέξεις μήτηρ της αρχαί-
ας ελληνικής (προφερόταν [meeteer], με μακρό [e]), mater της λατινι-
κής και matar της αρχαίας ινδικής. Το ίδιο, τέλος, θα παρατηρήσετε 
αν συγκρίνετε τις λέξεις fero στα λατινικά, που σημαίνει 'φέρω', τη 
λέξη φέρω (που προφερόταν [pheroo], με μακρό [ο], δηλαδή το ω) της 
αρχαίας ελληνικής, και τη λέξη bharami της αρχαίας ινδικής, που ση-
μαίνει και αυτή 'φέρω'. 

Υπάρχουν πολλές τέτοιες ομοιότητες, και αυτό που δείχνουν είναι 
ότι οι διαφορετικές αυτές γλώσσες αποτελούν μια γλωσσική οικογέ-
νεια, «γεννήθηκαν» δηλαδή από τον ίδιο «πρόγονο», την ίδια γλώσσα. 
Αυτή την οικογένεια την ονομάζουμε ινδοευρωπαϊκή, γιατί περιλαμ-
βάνει γλώσσες της Ευρώπης αλλά και της Ινδίας. Η ινδοευρωπαϊκή δεν 
είναι βέβαια η μόνη γλωσσική οικογένεια. Με την ίδια λογική με την 
οποία εντοπίστηκε η ύπαρξή της, εντοπίστηκαν και άλλες γλωσσικές 
οικογένειες, όπως η ουραλική, η αλταϊκή, η καυκασιανή και άλλες. 
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10. Ποιες είναι οι γλώσσες που ανήκουν στην ινδοευρωπαϊκή 
οικογένεια; 

Πέρα από την αρχαία ελληνική, τη λατινική (από την οποία προέρ-
χονται οι νεολατινικές γλώσσες, η γαλλική, η ιταλική, η ισπανική, η 
πορτογαλική) και την αρχαία ινδική (ή σανσκριτική), στην οικογέ-
νεια αυτή ανήκουν οι κελτικές γλώσσες (η γαλατική [η γλώσσα του 
Αστερίξ], η ιρλανδική, η βρετονική, η ουαλική), οιτευτονικές γλώσσες 
(η γοτθική [μια γλώσσα της Γερμανίας που δεν μιλιέται πια], η γερ-
μανική, η ολλανδική, η αγγλική, οι σκανδιναβικές γλώσσες: νορβηγι-
κή, δανική, σουηδική), οι βαλτικές γλώσσες (λιθουανική, λετονική), οι 
σλαβικές γλώσσες (ρωσική, ουκρανική, πολωνική, τσεχική, σερβο-
κροατική, βουλγαρική), καθώς και αρχαίες ανατολικές γλώσσες όπως 
η χεττιτική, μια γλώσσα που έγινε γνωστή το 1915 με την αποκρυ-
πτογράφηση των σφηνοειδών κειμένων της χεττιτικής πρωτεύουσας 
στο Μπογάζ-Κιόι (βλ. εικ. 11), η τοχαρική που ανακαλύφθηκε στις 
αρχές του 20ού αιώνα, η αρχαία και η νέα ιρανική (δηλαδή η περσι-
κή), η αρμενική, η αλβανική (βλ. εικ. 31). 

Πώς προέκυψαν οι ξεχωριστές γλώσσες από αυτή την αρχική ενό-
τητα, τον αρχικό γλωσσικό πρόγονο που υποδεικνύουν οι ομοιότητες 
που εμφανίζουν μεταξύ τους; Ο πιο απλός τρόπος να σκεφτεί κανείς 
αυτό το ζήτημα είναι με ένα σύγχρονο παράδειγμα. Σκεφτείτε έναν 
Έλληνα που φεύγει μετανάστης (και αυτό έγινε σε μεγάλη έκταση στο 
παρελθόν) σε μια ξένη χώρα (λ.χ. Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική). Κα-
θώς ζει πια σε ένα περιβάλλον όπου μιλιέται μια άλλη γλώσσα, την 
οποία είναι αναγκασμένος να μάθει, η μητρική του θα αρχίσει να επη-
ρεάζεται: αλλάζει η προφορά του, οι λέξεις που χρησιμοποιεί αλλά και 
οι εκφράσεις. Έτσι, σιγά σιγά και αν δεν ανανεώνει τη σχέση του με 
τη γλώσσα της πατρίδας του είτε με ταξίδια είτε με διαβάσματα (αν 
ξέρει γράμματα), η μητρική του γλώσσα θα αλλάξει. 

Με αυτό το σύγχρονο παράδειγμα στο μυαλό μας, ας σκεφτούμε 
τα παμπάλαια χρόνια στα οποία υπήρχε αυτός ο κοινός πρόγονος των 
ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, κάπου στα σύνορα Ευρώπης και Ασίας, ή 
και ανατολικότερα (αυτό το υποθέτουμε γιατί μία από τις ινδοευρω-
παϊκές γλώσσες μιλιέται στην Ινδία). Οι μετακινήσεις προς τα δυτικά 
των ανθρώπων που μιλούσαν αυτή την προγονική γλώσσα, μετακινή-
σεις είτε μικρής κλίμακας είτε μεγάλης (μεταναστεύσεις), τους δια-
χώρισαν και τους έφεραν σε επαφή με άλλους λαούς που μιλούσαν άλ-
λες γλώσσες. Μέσα από αυτό τον διαχωρισμό και τη συνάντηση με 
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Εικ. 31. Ol κυριότερες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. 

άλλες γλώσσες θα σχηματιστούν σιγά σιγά οι ξεχωριστές ινδοευρω-
παϊκές γλώσσες. Κάπως έτσι θα πρέπει να γεννήθηκε και η ελληνική 
γλώσσα. 
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Γί,α τους αρχαίους (αλλά και για πολλούς από τους νεότερους ερευ-
νητές) η εγκατάσταση της ελληνικής γλώσσας στον ελληνικό χώρο (ή 
καλύτερα σε αυτό που, με την εγκατάσταση των Ελλήνων, θα γίνει ελ-
ληνικός χώρος) συνδέεται με διαδοχικά μεταναστευτικά κύματα, ή ει-
σβολές, που εισάγουν στον ελλαδικό χώρο τις βασικές διαλέκτους της 
αρχαίας ελληνικής: οι εισβολείς ονομάζονται Αχαιοί, Ίωνες, Δωριείς. 
Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι μέχρι τα χρόνια του Μ. Αλεξάνδρου η ελ-
ληνική γλώσσα είναι ένα σύνολο διαλέκτων. Δεν έχει ακόμα αναπτυ-
χθεί μια κοινή γλώσσα, όπως συμβαίνει σήμερα με την κοινή νεοελ-
ληνική, που μιλάμε όλοι μας, σε αντιδιαστολή προς τις διαλέκτους (πο-
ντιακά, κρητικά κλπ.). Θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα. 

Αυτή η αρχαία άποψη για μεταναστεύσεις ή εισβολές που φέρ-
νουν την ελληνική γλώσσα στον ελλαδικό χώρο κρατά τη «μνήμη» της 
καταγωγής της ελληνικής γλώσσας από μια αρχαιότατη γλωσσική 
ενότητα που βρισκόταν έξω από τον ελλαδικό χώρο - την ινδοευρω-
παϊκή γλωσσική ενότητα. Αυτό που, ωστόσο, δεν μοιάζει να αντιστοι-
χεί σε κάποια ιστορική πραγματικότητα είναι η «θεωρία» των διαδο-
χικών μεταναστευτικών ρευμάτων: πρώτοι οι Αχαιοί, μετά οι Τωνες, 
τελευταίοι οι Δωριείς. Αν έγινε έτσι, αυτό θα έπρεπε να είχε αφήσει 
κάποια ίχνη. Οι ανασκαφές, όμως, δεν βρίσκουν σημάδια στον υλικό 
πολιτισμό (λ.χ. καταστροφές, αλλαγές στον τρόπο ζωής) που να οδη-
γούν στην υπόθεση κάποιας μαζικής μετανάστευσης ή εισβολής. Το 
πιθανότερο λοιπόν είναι ότι ο «πρόγονος» της ελληνικής γλώσσας και 
οι ομιλητές του έρχονται στον ελληνικό χώρο βαθμιαία, ίσως μαζί με 
την εξάπλωση του γεωργικού τρόπου παραγωγής, στη νεολιθική επο-
χή (θυμηθείτε τί λέγαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο), και ότι η ελλη-
νική γλώσσα γεννιέται από τη συνάντηση, και τη μείξη, αυτού του ιν-
δοευρωπαϊκού προγόνου της ελληνικής με γλώσσες που μιλιούνταν 
ήδη σε αυτό τον γεωγραφικό χώρο από παλιότερους (προελληνικούς) 
πληθυσμούς. 

11. Τί ξέρουμε για τις προελληνικές γλώσσες; 

Πολύ λίγα πράγματα. Όπως λέγαμε νωρίτερα, η γραμμική Α, που 
«κρύβει» μια τέτοια γλώσσα, δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί. Το ίδιο 
ισχύει για τις κυπρομινωικές, ετεοκρητικές και ετεοκυπριακές επι-
γραφές. Οι ίδιοι οι αρχαίοι ονόμαζαν τους φορείς μερικών από αυτές 
τις γλώσσες: Πελασγοί, Λέλεγες και άλλοι. 

Σε αυτές τις γλώσσες φαίνεται να ανήκουν μια σειρά από ονόμα-
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τα τόπων. Αυτό δεν είναι παράξενο. Οι νέοι κάτοικοι μιας περιοχής 
κρατούν το όνομα που της έδιναν οι παλιοί κάτοικοι. Έτσι, σε πολλά 
μέρη της Τουρκίας επιζούν ελληνικά τοπωνύμια: Αατάχια = Ααοδί-
κεια, Ιζμψ = Σμύρνη κλπ., επειδή για πολλούς αιώνες οι πληθυσμοί 
που κατοικούσαν στη Μικρά Ασία ήταν ελληνόφωνοι. Τέτοια τοπω-
νύμια που πιθανότατα ανήκουν σε προελληνικές γλώσσες είναι όσα 
λήγουν σε -άνθος (π.χ. Ερύμανθος), -ινθος (π.χ. Κόρινθος), -υνθος (π.χ. 
Ζάκυνθος), -σσοςΙ-ττος (π.χ. Παρνασσός, Λυκαβηττός). 

Από προελληνικές γλώσσες προέρχονται πιθανότατα οι λέξεις άσά-
μινθος 'μπανιέρα', έρέβίνθος 'ρεβίθι', λαβύρινθος, υάκινθος, δάφνη, κο-
λοκύνθη 'κολοκύθα', λωτός, δλυνθος 'αγριόσυκο', σϋκον, σαργός, σάλ-
πη (οι δύο τελευταίες λέξεις είναι ονόματα ψαριών). Θα προσέξετε ότι 
πολλές από αυτές δηλώνουν φυτά, ψάρια κλπ. Αυτό συμβαίνει συχνά. 
Η εγκατάσταση σε έναν νέο χώρο σημαίνει γνωριμία με νέα προϊόντα, 
νέα χλωρίδα (φυτικό περιβάλλον), νέα πανίδα (ζώα). Έτσι υιοθετού-
νται τα ονόματα που δίνουν οι παλιοί κάτοικοι σε αυτά τα στοιχεία. 
Οι Τούρκοι π.χ., που απώτερη πατρίδα τους ήταν η κεντρική Ασία, 
όταν μετακινούνται προς τη Μεσόγειο, δανείζονται από τους παλαι-
ότερους πληθυσμούς, τους Έλληνες, τα ονόματα των ψαριών που δεν 
υπήρχαν στη μακρινή τους πατρίδα. Έτσι, όλα σχεδόν τα ονόματα ψα-
ριών στην τουρκική γλώσσα είναι δανεισμένα από τα ελληνικά, π.χ. 
let/rek = λαβράκι. Και οι Έλληνες με τη σειρά τους είχαν δανειστεί πολ-
λά από αυτά τα ονόματα από τους πληθυσμούς που ζούσαν πριν από 
αυτούς στον ελλαδικό χώρο, τους προελληνικούς πληθυσμούς. 

12. Για να συγκεφαλαιώσουμε 

Είδαμε λοιπόν στο κεφάλαιο αυτό πότε και πώς πρωτογράφτηκε η ελ-
ληνική γλώσσα. Αξίζει να θυμόμαστε ότι η ανάγκη για τη γραφή 
γεννιέται όταν η κοινωνία έχει γίνει αρκετά σύνθετη ώστε να μην 
επαρκεί ο προφορικός λόγος για τη λειτουργία της. Αξίζει επίσης 
να θυμόμαστε ότι η ανάγκη για τη δημιουργία ενός συστήματος 
γραφής που να καταγράφει τη γλώσσα κατά το δυνατόν πιστά 
(και όχι ελλειπτικά, όπως η γραμμική Β) γεννιέται όταν η γραφή 
απλώνεται σε όλο το εύρος της κοινωνικής ζωής και δεν υπηρετεί 
έναν περιορισμένο χώρο πληροφορίας, τον λογιστικό. 

Όταν λοιπόν τα κείμενα που πρέπει να γραφούν απλώνονται σε ένα 
μεγάλο εύρος πληροφορίας και επομένως αφορούν ένα μεγάλο (και 
όχι ένα περιορισμένο) κοινό, τότε ακριβώς γεννιέται και η ανάγκη 
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για ένα πιστότερο σύστημα καταγραφής της γλώσσας, που δεν 
προϋποθέτει ειδικούς της γραφής (γραφείς) και ειδικούς ανα-
γνώστες, αναγνώστες δηλαδή που κατανοούν το γραπτό κείμενο, 
παρά την ελλειπτικότητά του, γιατί ξέρουν το «θέμα». 

Αξίζει, ακόμα, να θυμόμαστε ότι η ελληνική γλώσσα γεννήθηκε σιγά 
σιγά μέσα στον χρόνο μέσα από τα «σπλάχνα» της ινδοευρωπαϊ-
κής οικογένειας γλωσσών και διαμορφώθηκε μέσα από τη συνά-
ντηση και τη «μείξη» της με άλλες παλιότερες γλώσσες που μι-
λιούνταν στον ελληνικό χώρο. 

Έχει σημασία, τέλος, να θυμόμαστε ένα σημαντικό συμπέρασμα από 
την ιστορική πορεία της γραφής, όπως την παρακολουθήσαμε στο 
κεφάλαιο αυτό: η γραφή είναι η γέφυρα που ενώνει διαφορετικούς 
λαούς και πολιτισμούς. Έτσι, οι Μυκηναίοι δανείζονται από τους 
Μινωίτες το σύστημα γραφής τους (γραμμική Α) για να γράψουν 
(γραμμική Β) τη δική τους γλώσσα, την ελληνική. Αργότερα οι 
Έλληνες θα δανειστούν από την Ανατολή, από τους Φοίνικες, το 
σύστημα γραφής (αλφαβητικό πλέον) για να (ξανα)γράψουν τη 
δική τους γλώσσα, την ελληνική. 
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5. Η ελληνική γλώσσα και το αλφάβητο 

1. Το τέλος της γραμμικής Β 

Είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι το σύστημα με το οποίο κα-
ταγράφηκε για πρώτη φορά η ελληνική γλώσσα ήταν δανεισμένο 
από έναν παλιότερο πολιτισμό που δεν ήταν ελληνόφωνος, τον μινω-
ικό, και ότι αυτό το σύστημα είχε χαρακτήρα συλλαβικό, τα σημεία 
δηλαδή που χρησιμοποιούσε αντιπροσώπευαν συλλαβές. Είδαμε επί-
σης ότι αυτό το σύστημα γραφής (η γραμμική Β) υιοθετήθηκε από 
τους μυκηναίους άρχοντες για να εξυπηρετήσει τις λογιστικές ανά-
γκες των διοικητικών μηχανισμών τους, που έδρευαν στα παλάτια 
τους, στις Μυκήνες, τη Θήβα, την Πύλο. Στην εποχή μεταξύ 13ου και 
12ου αιώνα π.Χ. τα μυκηναϊκά παλάτια καταστρέφονται για λόγους 
άγνωστους σε μας. Έτσι, φτάνει στο τέλος του ο κόσμος των Μυκη-
ναίων και μαζί του χάνεται και η γραφή, η γραμμική Β. Από τη στιγ-
μή που καταστρέφεται ο σύνθετος διοικητικός μηχανισμός των πα-
λατιών, που είχε ανάγκη ενός συστήματος καταγραφής της πληρο-
φορίας, παύει να υπάρχει και ο κύριος λόγος ύπαρξης αυτού του συ-
στήματος γραφής. Το τέλος, επομένως, του μυκηναϊκού πολιτισμού 
«παίρνει» μαζί του και τη γνώση και τη χρήση της γραμμικής Β. 

Άλλωστε, όπως είπαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, αυτό το σύ-
στημα «δούλευε» με ειδικούς της γραφής και με ειδικούς αναγνώστες: 
κατέγραφε έναν περιορισμένο, ειδικό τύπο πληροφορίας (λογιστικά 
κείμενα), που αφορούσε μια περιορισμένη, ειδική κατηγορία ανα-
γνωστών, τους άρχοντες. Και αυτό εξηγεί σε σημαντικό βαθμό τον ελ-
λειπτικό τρόπο της καταγραφής της πληροφορίας στο σύστημα αυτό. 
Θυμηθείτε αυτό που λέγαμε για τα σημερινά λογιστικά κείμενα: και 
αυτά προϋποθέτουν ειδικούς που τα γράφουν (λογιστές) και ειδικούς 
αναγνώστες (επιχειρηματίες, εφοριακούς κλπ.). Γι' αυτόν ακριβώς τον 
λόγο, ο τρόπος καταγραφής της πληροφορίας και σε αυτού του εί-
δους τα σημερινά λογιστικά κείμενα είναι ελλειπτικός, Η εξαφάνιση 
των ειδικών αναγνωστών (των αρχόντων) που χρειάζονταν, για τις ανά-
γκες της εξουσίας τους, ειδικούς της γραφής οι οποίοι κατέγραφαν 
τις σχετικές πληροφορίες, οδηγεί και στην εξαφάνιση των ειδικών γρα-
φέων και της χρήσης του συστήματος γραφής, της γραμμικής Β. 
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2. Η αλφαβητική γραφή 

Θα χρειαστεί να περάσουν τέσσερις περίπου αιώνες για να ξανασυ-
ναντήσουμε γραπτά κείμενα της ελληνικής γλώσσας. Γύρω στο 750 
π.Χ. βρίσκουμε τις πρώτες επιγραφές, που χρησιμοποιούν όμως πια 
ένα άλλο σύστημα γραφής, το αλφαβητικό, αυτό που χρησιμοποιού-
με σήμερα. Το αλφαβητικό σύστημα διαφέρει από το συλλαβικό στο 
ότι καταγράφει όχι συλλαβές αλλά φθόγγους ή, καλύτερα, φωνή-
ματα, δηλαδή τα μικρά κομμάτια ήχου χωρίς νόημα τα οποία, σε διά-
φορους συνδυασμούς, κατασκευάζουν την τεράστια ποικιλία των λέ-
ξεων, των μονάδων της γλώσσας που έχουν νόημα, σημασία. Και η 
ανακάλυψη του αλφαβήτου σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν ανακαλύ-
ψει το «μυστικό» της γλώσσας, το «μυστικό» της δομής της: ότι «κα-
τασκευάζεται», όπως λέγαμε στο πρώτο κεφάλαιο, από έναν περιο-
ρισμένο αριθμό μονάδων ήχου χωρίς νόημα (και αυτές τις μονάδες 
παριστάνουν τα γράμματα του αλφαβήτου), οι οποίες συνδυαζόμε-
νες μεταξύ τους δημιουργούν την ποικιλία των μονάδων με νόημα, 
των λέξεων. 

Η ανακάλυψη του αλφαβήτου σημαδεύει το τέλος μιας μακρόχρο-
νης πορείας. Η ανάγκη για τη γραφή γεννήθηκε, όπως είδαμε, από 
την ανάγκη των ανθρώπινων κοινωνιών να δώσουν στον λόγο και στην 
πληροφορία μονιμότητα, διάρκεια πέρα από τη στιγμή της εκφώνη-
σης. Και η μονιμότητα αυτή ήταν απαραίτητη από τη στιγμή που οι 
ανθρώπινες κοινωνίες έγιναν πιο σύνθετες: μόνιμες εγκαταστάσεις και 
πόλεις, γεωργία, εμπόριο, κοινωνική ιεραρχία. Έτσι, λοιπόν, γεννήθη-
καν τα συστήματα γραφής, εικονογραφικά, σημασιογραφικά, συλλα-
βικά, με κατάληξη το αλφαβητικό σύστημα. 

Η ανακάλυψη της αλφαβητικής γραφής ήταν μια πραγματική επα-
νάσταση. Και αυτό γιατί είναι ένα σύστημα που καταγράφει με ακρί-
βεια τον λόγο, αφού βασίζεται στην ίδια τη δομή του: σε κάθε φώνη-
μα αντιστοιχεί ένα γράμμα. Ταυτόχρονα είναι οικονομικό. Σκεφτεί-
τε αυτό που λέγαμε για τα εικονογραφικά/σημασιογραφικά συστή-
ματα (π.χ. τα κινέζικα): πόσες χιλιάδες ιδεογράμματα χρειάζονται για 
να δηλωθούν σημασίες. Αλλά και στην περίπτωση των συλλαβικών συ-
στημάτων, ο αριθμός των σημείων που χρειάζονται για να δηλωθούν 
οι συλλαβές είναι μεγάλος, 90-100 περίπου στην περίπτωση της γραμ-
μικής Β. Και είναι μεγάλος γιατί ο αριθμός των συλλαβών σε κάθε 
γλώσσα είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των φωνημάτων. 

Στην περίπτωση του αλφαβήτου (αυτού του συστήματος γραφής 
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που βασίζεται στην ανακάλυψη του μεγάλου μυστικού της γλώσσας) 
ο αριθμός των σημείων μειώνεται δραματικά - θυμηθείτε τα 24 γράμ-
ματα του ελληνικού αλφαβήτου. Μειώνεται δραματικά, ακριβώς για-
τί κάθε γλώσσα «δουλεύει» με έναν περιορισμένο αριθμό φωνημάτων. 
Τί σημαίνουν όλα αυτά; Σημαίνουν ότι για πρώτη φορά οι άνθρωποι 
διαθέτουν ένα σύστημα που μπορεί να το μάθει κανείς εύκολα και 
σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι διευρύνεται κατά πολύ ο αριθ-
μός των χρηστών. Δεν χρειάζονται πια ούτε μια «ξέχωρη» τάξη ειδι-
κευμένων γραφέων ούτε ειδικευμένους αναγνώστες, όπως με τα 
άλλα, παλιότερα συστήματα γραφής. Η πρόσβαση στην πληροφορία 
δεν αφορά πια τους πολύ λίγους, αλλά είναι ανοιχτή και στους πολ-
λούς - αρκεί να έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να μάθουν να 
γράφουν. Χωρίς την αλφαβητική γραφή δεν θα υπήρχε η εκπαίδευ-
ση για τους πολλούς, όπως υπάρχει μέχρι σήμερα. Μπορεί λοιπόν να 
πει κανείς ότι η ανακάλυψη του αλφαβήτου δημιουργεί τις προϋπο-
θέσεις για μια πιο δημοκρατική σχέση με τη γραφή και τη γνώση. 

3. Πότε ανακαλύφθηκε η αλφαβητική γραφή 

Αλλά πότε ανακαλύφθηκε το αλφάβητο; Πότε έφτασε στην Ελλάδα; 
Η ανάγκη για ένα σύστημα γραφής που να καταγράφει με ακρίβεια 
τους ήχους της γλώσσας (τα φωνήματα) γεννήθηκε νωρίς, σε εποχές 
που ακόμη κυριαρχούσαν τα εικονογραφικά/σημασιογραφικά συστή-
ματα. Και αυτό γιατί υπάρχουν όψεις της γλώσσας που δεν μπορούν 
να καταγραφούν με τέτοια συστήματα. Ένα παράδειγμα είναι τα κύ-
ρια ονόματα. Δεν υπάρχει τρόπος να καταγραφούν με έναν εικονο-
γραφικό/σημασιογραφικό τρόπο, γιατί δεν έχουν σημασία. Συγκρίνε-
τε τη λέξη Γιάννης με τις λέξεις παιδί, πρόβατο κλπ. Έτσι, οι αρχαίοι 
Αιγύπτιοι, πολύ πριν ανακαλυφθεί η αλφαβητική γραφή, χρησιμοποι-
ούσαν έναν αλφαβητικό τρόπο μόνο για την καταγραφή των κύριων 
ονομάτων. Είχαν δηλαδή σημάδια για να δηλώνουν τους φθόγγους των 
κύριων ονομάτων, αλλά όχι όλους· μόνο τα σύμφωνα. Έτσι, για να δώ-
σουμε ένα τεχνητό παράδειγμα, το κύριο όνομα Νίκος θα δηλωνόταν 
με τρία σημάδια: ένα για το ν, ένα για το κ και ένα για το ς, δηλαδή 
νκς. 

Οι πιο παλιές αλφαβητικές επιγραφές προέρχονται από τη χερ-
σόνησο του Σινά (βλ. εικ. 11). Εκεί σε ένα αρχαίο αιγυπτιακό ορυχείο 
χαλκού βρέθηκαν το 1905 επιγραφές που δεν ήταν ιερογλυφικές αι-
γυπτιακές - οι περισσότερες μάλιστα είναι χαραγμένες σαν τα σημε-
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ρινά γκράφιτι στους τοίχους. Οι ειδικοί που τις μελέτησαν πιστεύουν 
ότι γράφτηκαν από εργάτες που δεν ήταν Αιγύπτιοι αλλά Σημίτες και 
μιλούσαν μια σημιτική γλώσσα. Σημιτικές γλώσσες είναι τα εβραϊκά, 
τα αραμαϊκά (η γλώσσα που μιλούσε ο Χριστός), τα φοινικικά (θα ξα-
ναγυρίσουμε σε αυτά), τα αραβικά. Το σημαντικό είναι ότι οι επιγρα-
φές αυτές, που χρονολογούνται γύρω στο 1600 π.Χ., είναι αλφαβη-
τικές, καταγράφουν δηλαδή φωνήματα και όχι συλλαβές ή σημα-
σίες. Σε μία μάλιστα από αυτές (βλ. εικ. 32), που είναι χαραγμένη 
πάνω σε ένα κομμάτι από κεραμίδι (ο επιστημονικός όρος είναι 
«όστρακο»), διακρίνει κανείς μια σειρά γραμμάτων που μοιάζει πολύ 

Εικ. 32. Πρωτοσιναϊτική επιγραφή σε όστρακο. 

με αλφαβητάρι. Προσέξτε τα γράμματα που θυμίζουν τα ΑΒΓΔΕ. Οι 
επιγραφές αυτές, που λέγονται πρωτοσιναϊτικές, θεωρούνται ως τα 
πρώτα δείγματα του φοινικικού αλφαβήτου, από το οποίο, όπως θα 
δούμε, προέρχεται το ελληνικό αλφάβητο. 

Πριν μιλήσουμε για το φοινικικό αλφάβητο, πρώτα δείγματα του 
οποίου είναι οι πρωτοσιναϊτικές επιγραφές για τις οποίες μόλις μιλή-
σαμε, θα πρέπει να αναφερθούμε σε μια άλλη περίπτωση αλφαβήτου 
που αναπτύχθηκε στην ίδια περίπου περιοχή δύο ή τρεις αιώνες αρ-
γότερα (γύρω στο 1370-1350 π.Χ.), στην πόλη της Ουγκαρίτ (σημε-
ρινή Ras Shamra, στην ακτή της Συρίας απέναντι από την Κύπρο). Ο 
βασιλιάς της πόλης αυτής Νικμαντού Β' αποφάσισε να κάνει ένα με-
γάλο αρχείο με όλα τα κείμενα τα σχετικά με τους μύθους και τις πα-
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ραδόσεις του βασιλείου του. Το αρχείο αυτό βρέθηκε στις ανασκαφές 
και είναι γνωστό με το όνομα «Βιβλίο του Μεγάλου Ιερέα». Στο αρχείο 
αυτό χρησιμοποιήθηκε ένα αλφαβητικό σύστημα καταγραφής που 
αποτελείται από τριάντα σημεία (γράμματα), τα οποία προέρχονται 
από την παράδοση της σφηνοειδούς γραφής, για την οποία μιλήσαμε 
νωρίτερα. Το αλφαβητικό αυτό σύστημα χρησιμοποιήθηκε στην πε-
ριοχή της Ουγκαρίτ μέχρι τον 12ο αιώνα π.Χ. Μετά την εποχή αυτή, 
που σημαδεύεται από τις καταστροφές που συνδέονται με τις επι-
δρομές των λεγόμενων «Λαών της Θάλασσας», το αλφαβητικό αυτό 
σύστημα παύει να χρησιμοποιείται και επικρατεί το φοινικικό αλφα-
βητικό σύστημα - αυτό που ξεκινάει με τις πρωτοσιναϊτικές επιγρα-
φές που συζητήσαμε λίγο νωρίτερα. 

4. Οι Φοίνικες και το αλφάβητο τους 

Οι Φοίνικες ήταν ένας λαός που κατοικούσε στα ανατολικά παράλια 
της Μεσογείου, στις ακτές της σημερινής Συρίας, του Λιβάνου, του 
Ισραήλ. Μιλούσαν μια σημιτική γλώσσα, συγγενική με τα εβραϊκά, τα 
αραμαϊκά και τα αραβικά. Λίγο πριν και λίγο μετά το 1000 π.Χ. ανα-
πτύσσουν έναν σημαντικό πολιτισμό με κέντρα πόλεις όπως η Τύρος, 
η Σιδώνα, η Βύβλος (βλ. εικ. 11), και μια σημαντική εμπορική δρα-
στηριότητα σε όλη τη Μεσόγειο. Δημιουργούν μικρά βασίλεια στην 
Κύπρο, «οργώνουν» το Αιγαίο και αφήνουν εκεί, όπως θα δούμε σε 
λίγο, σημάδια της παρουσίας τους. Ταξιδεύουν στις ακτές της Β. Αφρι-
κής, όπου ιδρύουν την Καρχηδόνα, και φτάνουν ως την Ισπανία. 

Στις εμπορικές αυτές περιπλανήσεις τους θα έρθουν σε επαφή με 
τους Έλληνες. Αυτή η συνάντηση θα οδηγήσει (θα δούμε σε λίγο πού 
και πώς) σε έναν νέο δανεισμό: οι Έλληνες θα δανειστούν και θα προ-
σαρμόσουν στις ανάγκες της γλώσσας τους το αλφαβητικό σύστημα 
γραφής που χρησιμοποιούν οι Φοίνικες. Αν η γραμμική Β (το σύστη-
μα με το οποίο καταγράφηκε για πρώτη φορά η ελληνική γλώσσα) 
ήταν δάνειο από έναν πολιτισμό της Ανατολής, τον μινωικό, το ελλη-
νικό αλφάβητο ήταν και αυτό προϊόν δανεισμού από έναν παλιότερο 
ανατολικό πολιτισμό, τον φοινικικό. Η γραφή, όπως λέγαμε στο προη-
γούμενο κεφάλαιο, είναι μια γέφυρα που ενώνει πολιτισμούς. 

Οι Φοίνικες δημιούργησαν ένα αλφαβητικό σύστημα καταγραφής 
της γλώσσας τους, πρόγονος του οποίου μοιάζει να είναι το σύστημα 
με το οποίο γράφτηκαν οι πρωτοσιναϊτικές επιγραφές του 1600 π.Χ. 
Το σύστημα αυτό αποτελείται από 22 σημεία, δηλαδή γράμματα (βλ. 
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εικ. 33). Αλλά τα γράμματα αυτά δηλώνουν μόνο τα σύμφωνα της 
φοινικικής γλώσσας. Αυτό, όπως ξέρετε, δεν συμβαίνει στο ελληνικό 
αλφάβητο, που έχει γράμματα τόσο για τα σύμφωνα όσο και για τα 
φωνήεντα. 

Το φοινικικό αλφάβητο είναι λοιπόν ελλειπτικό. Με άλλα λόγια, ο 
αναγνώστης πρέπει να συμπληρώσει τα φωνήεντα που λείπουν για 
να κατανοήσει το κείμενο που διαβάζει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό 
απαιτεί έναν ασκημένο αναγνώστη. Με αυτή την έννοια, το φοινικι-
κό αλφάβητο δεν έχει μπει ακόμη σε αυτό που ονομάσαμε νωρίτερα 
δημοκρατία της γραφής και της πληροφορίας. Αυτό το «δημοκρατι-
κό» σύστημα θα δημιουργηθεί, όπως θα δούμε, από το ελληνικό αλ-
φάβητο, όπως γεννιέται από την προσαρμογή του φοινικικού αλφα-
βήτου στις ανάγκες καταγραφής της ελληνικής γλώσσας: ένα πλήρες 
αλφαβητικό σύστημα είναι αυτό που καταγράφει όλα τα φωνήματα. 
Το φοινικικό αλφαβητικό σύστημα δεν είναι πλήρες (γιατί καταγρά-
φει μόνο τα σύμφωνα), ενώ το ελληνικό αλφαβητικό σύστημα είναι 
πλήρες γιατί καταγράφει φωνήεντα και σύμφωνα. 

4.1 Το φοινικικό αλφάβητο: μια γραφή μόνο με σύμφωνα 

Γιατί άραγε οι Φοίνικες περιορίστηκαν σε ένα αλφαβητικό σύστημα 
που καταγράφει μόνο τα σύμφωνα, ενώ οι Έλληνες δημιουργούν, με 
βάση το φοινικικό αλφάβητο, ένα αλφαβητικό σύστημα που κατα-
γράφει όλους τους φθόγγους; Σκεφτείτε τί θα γινόταν αν διαβάζατε 
τα τρία γράμματα κπς και προσπαθούσατε να καταλάβετε ποια ελ-
ληνική λέξη «κρύβουν»: κήπος, κάπως, κόπος; Χωρίς τα φωνήεντα εί-
ναι κανείς «χαμένος». Δεν μπορεί να βγάλει νόημα. Δεν είναι το ίδιο 
στα φοινικικά και γενικότερα στις σημιτικές γλώσσες. Εκεί τα σύμ-
φωνα «κουβαλούν» τη σημασία. Έτσι, όταν ο αναγνώστης συναντά 
στη γραφή μια λέξη με τρία σύμφωνα και χωρίς φωνήεντα (π.χ. kps, 
για να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια σύμφωνα με το ελληνικό παράδειγ-
μα) μπορεί να καταλάβει για ποια σημασία πρόκειται και δεν έχει το 
πρόβλημα που δημιουργείται στο ελληνικό παράδειγμα που δώσαμε. 
Η προσθήκη διαφορετικών φωνηέντων στην υποθετική αυτή λέξη kps 
δεν αλλάζει ριζικά τη σημασία, όπως στα ελληνικά, ή την αλλάζει πολύ 
λιγότερο και δεν την κάνει απρόβλεπτη. Έτσι, για να δώσουμε πάλι 
ένα υποθετικό παράδειγμα, αν η λέξη kapas στα φοινικικά σημαίνει 
'δυνατός', η λέξη kipas, με διαφορετικό φωνήεν στην πρώτη συλλαβή, 
θα σήμαινε 'δύναμη' και η λέξη kupus 'δυνατότερος'. Όπως βλέπετε, 
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η αλλαγή φωνηέντων δεν αλλάζει τη βασική σημασία που «κουβαλούν» 
τα τρία σύμφωνα kps (κάτι που δεν συμβαίνει στα ελληνικά) και έτσι 
το φοινικικό αλφαβητικό σύστημα «δουλεύει», αν και ελλειπτικό, πα-
ρόλο που καταγράφει μόνο τα σύμφωνα. 

Αυτή η ελλειπτικότητα, ωστόσο, προϋποθέτει, όπως λέγαμε, έναν 
«ασκημένο» αναγνώστη που θα καταβάλει κάποιον κόπο για να κα-
τανοήσει το γραμμένο κείμενο. Για να αποφευχθεί αυτό, θα προστε-
θούν αργότερα σε αλφάβητα που προέρχονται από το φοινικικό (όπως 
το εβραϊκό) σημάδια και για τα φωνήεντα, έτσι ώστε η αλφαβητική 
καταγραφή να είναι πλήρης. Θα έχετε ίσως δει τον τρόπο που γρά-
φονται τα αραβικά - σημιτική γλώσσα και αυτά. Θα προσέξατε ίσως 
ότι πάνω και κάτω από το κυρίως «σώμα» του γραμμένου κειμένου 
(αυτά είναι τα σύμφωνα) υπάρχουν μικρά σημαδάκια (τελείες και 
άλλα): αυτά είναι τα φωνήεντα. 

5. Το ελληνικό αλφάβητο είναι παιδί του φοινικικού 

Ήρθε τώρα η ώρα να δούμε τα στοιχεία που πείθουν ότι το ελληνικό 
αλφάβητο γεννήθηκε από το φοινικικό. Το πρώτο στοιχείο είναι η ομοι-
ότητα των γραμμάτων και η παρόμοια σειρά. Το δεύτερο είναι τα 
ονόματα τους: άλφα, βήτα, γάμα, δέλτα κλπ. Η λέξη άλφα είναι προ-
σαρμογή του φοινικικού ονόματος 'aleph, για το ίδιο γράμμα, και ση-
μαίνει 'βόδι'. Το γράμμα Α δηλαδή προέρχεται από ένα εικονογρα-
φικό σημάδι που απεικόνιζε το βόδι. Αυτό φαίνεται καθαρά αν δούμε 
το πρωτοσιναϊτικό σημάδι, όπου φαίνεται το κεφάλι του βοδιού με τα 
κέρατά του (βλ. εικ. 33). Αυτό το εικονιστικό σχήμα απλοποιήθηκε για 
να δώσει το Α. Αρχικά λοιπόν 'aleph σήμαινε το βόδι και την εικόνα 
του, το εικονόγραμμά του. Στη συνέχεια, όταν το σύστημα γραφής με-
τατρέπεται από εικονογραφικό/σημασιογραφικό σε αλφαβητικό, το 
σημάδι δεν απεικονίζει πλέον το αντικείμενο (το βόδι) αλλά τον πρώ-
το φθόγγο, με τον οποίο αρχίζει η λέξη που το ονομάζει: 'aleph. Αυτή 
η διαδικασία ονομάζεται ακροφωνική: η «αξία» ενός γράμματος ταυ-
τίζεται με το πρώτο σύμφωνο της λέξης που απεικονίζει το σημείο. Το 
φοινικικό γράμμα 'aleph (από το οποίο προέρχεται το ελληνικό άλφα) 
απέδιδε ένα σύμφωνο που σχηματιζόταν βαθιά στη στοματική κοιλό-
τητα - ήταν λαρυγγικό, αυτό σημαίνει το σημάδι ' πριν από το α. Για 
τους Έλληνες ακουγόταν ως το πιο κοντινό στο δικό τους φωνήεν [a], 
και έτσι το χρησιμοποίησαν για να δηλώσουν αυτό το φωνήεν και το 
ονόμασαν, προσαρμόζοντας τη φοινικική λέξη, άλφα. Το έκαναν άλφα 
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Εικ. 33. Το φοινικικό αλφάβητο (1η στήλη) και τα σχήματα των 
ελληνικών γραμμάτων σε μερικά αρχαία ελληνικά αλφάβητα. 
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γιατί το Φ στα αρχαία ελληνικά προφερόταν [ph], όπως θα δούμε πα-
ρακάτω. Δεν το άφησαν αλφ γιατί καμιά ελληνική λέξη δεν τελειώνει 
σε φ. 

Το δεύτερο γράμμα του φοινικικού αλφαβήτου ονομαζόταν bet. Η 
λέξη αυτή σημαίνει 'σπίτι' ή 'σκηνή' και το σημείο αρχικά απεικόνιζε 
ένα σπίτι. Μετά, με βάση την ακροφωνική αρχή που αναφέραμε, κα-
τέληξε να δηλώνει τον φθόγγο [b]. Οι Έλληνες χρησιμοποίησαν το 
γράμμα αυτό για το δικό τους σύμφωνο [b], δηλαδή το Β (θυμηθείτε 
τί λέγαμε για την προφορά του β στα αρχαία ελληνικά) και υιοθέτη-
σαν, προσαρμοσμένο στα ελληνικά, το φοινικικό όνομα του συμφώ-
νου: βήτα (προφερόταν [beeta]). Το έκαναν βήτα και δεν το άφησαν 
βητ γιατί καμιά ελληνική λέξη δεν τελειώνει σε τ. -

Το τρίτο σύμφωνο του φοινικικού αλφαβήτου ονομαζόταν gaml και 
πιστεύεται ότι αρχικά ήταν ένα εικονόγραμμα που απεικόνιζε την κα-
μήλα (η λέξη καμήλα που χρησιμοποιούμε στα ελληνικά προέρχεται 
από τη \€^r\gaml), τονίζοντας την καμπούρα της. Όπως και στις προη-
γούμενες περιπτώσεις, η λέξη αυτή κατέληξε να δηλώνει το σύμφωνο 
[g], δηλαδή το Γ. Οι Έλληνες χρησιμοποίησαν το γράμμα για να δη-
λώσουν το δικό τους σύμφωνο [g] (το γ προφερόταν [g] στα αρχαία 
ελληνικά) και το ονόμασαν, προσαρμόζοντας τη φοινικική λέξη, γάμα. 

Το τέταρτο γράμμα του φοινικικού αλφαβήτου ονομαζόταν delt, Η 
λέξη αυτή σήμαινε μάλλον 'φύλλο πόρτας' και αρχικά το σημείο αυτό 
ήταν εικονόγραμμα που απεικονίζει πόρτα, για να καταλήξει αργό-
τερα να δηλώνει τον φθόγγο [d]. Οι Έλληνες χρησιμοποίησαν το γράμ-
μα αυτό για να δηλώσουν το δικό τους σύμφωνο [d], δηλαδή το Δ (που 
προφερόταν [d] στα αρχαία ελληνικά) και εξελλήνισαν το φοινικικό 
delt σε δέλτα. 

Το πέμπτο γράμμα του φοινικικού αλφαβήτου ονομαζόταν he και 
ήταν ένα σύμφωνο που έμοιαζε με το h της αγγλικής λέξης house 'σπί-
τι' ή have 'έχω'. Δεν ξέρουμε τί ακριβώς σήμαινε η λέξη he. Οι Έλλη-
νες χρησιμοποίησαν το γράμμα αυτό για να δηλώσουν το δικό τους 
φωνήεν [e], το Ε, αυτό που αργότερα, στα βυζαντινά χρόνια, θα ονο-
μαστεί έψιλον και θα φτάσει με το όνομα αυτό μέχρι σήμερα. 

Το επόμενο γράμμα ονομάζεται στα φοινικικά tcaw. Η λέξη αυτή 
φαίνεται ότι σήμαινε 'καρφί, γάντζος', και έτσι το σημάδι αυτό ήταν 
εικονόγραμμα αυτού του αντικειμένου. Αργότερα κατέληξε το σημείο 
αυτό να δηλώνει το σύμφωνο με το οποίο αρχίζει η λέξη waw - ένα δι-
χειλικό σύμφωνο κοντά στο αγγλικό û  (π.χ. u^as 'ήταν', u îse 'σοφός'). 
Στα αφτιά των Ελλήνων αυτό το σύμφωνο ακουγόταν κοντά στο δικό 
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τους αντίστοιχο σύμφωνο Γ (που είναι γνωστό ως δίγαμμα και χάθη-
κε νωρίς από τις περισσότερες διαλέκτους) και το χρησιμοποίησαν για 
να το δηλώσουν. Ταυτόχρονα το χρησιμοποίησαν για να δηλώσουν τον 
φθόγγο [u] (= Υ). Ήδη σημειώσαμε στο δεύτερο κεφάλαιο ότι το Υ 
στα (παλιά) αρχαία ελληνικά προφερόταν [u]. 

Το επόμενο γράμμα ονομαζόταν zai αλλά δεν ξέρουμε τί σήμαινε 
η λέξη αυτή. Το γράμμα αυτό το χρησιμοποίησαν οι Έλληνες για να 
αποδώσουν ένα δικό τους συγγενικό σύμφωνο, αυτό που ονομάζεται 
ζήτα, Ζ. Αλλά, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, στα αρχαία ελ-
ληνικά το γράμμα Ζ απέδιδε ένα σύμπλεγμα συμφώνων [zd]. 

Το επόμενο γράμμα του φοινικικού αλφαβήτου ονομαζόταν het. Η 
λέξη αυτή σήμαινε μάλλον 'τοίχος, περίφραξη'. Στη συνέχεια, όταν 
έπαψε το σημείο να είναι εικονογραφικό, δήλωνε τον πρώτο φθόγγο, 
το πρώτο σύμφωνο, της λέξης het. Το σύμφωνο αυτό σχηματιζόταν 
στον φάρυγγα, βαθιά στον λαιμό. Οι Έλληνες το άκουγαν κοντά σε 
ένα δικό τους σύμφωνο που χάθηκε νωρίς στην ιστορία της ελληνικής 
γλώσσας (το συζητήσαμε στο δεύτερο κεφάλαιο) και χρησιμοποίησαν 
το φοινικικό γράμμα για να αποδώσουν αυτό το σύμφωνο, που ήταν, 
και αυτό, κοντά στο h των αγγλικών λέξεων have 'έχω', house 'σπίτι'. 
Στη διάλεκτο της Αθήνας (την αττική διάλεκτο) αλλά και στις διαλέ-
κτους της Ιωνίας, που είχαν χάσει νωρίτερα από άλλες το σύμφωνο 
αυτό, το γράμμα χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει το μακρό [e] = [ee]. 
Έτσι γεννήθηκε το Η, ήτα (η απόδοση στα ελληνικά της φοινικικής 
λέξης het), που χρησιμοποιείται ως σήμερα, χωρίς ωστόσο να αντι-
στοιχεί πια σε ένα μακρό [e]. Τα μακρά φωνήεντα χάθηκαν στην πο-
ρεία της εξέλιξης της ελληνικής και το μακρό [e] συνέπεσε με το [i]. 
Κρατήθηκε η παλιά ορθογραφία αλλά η προφορά έχει αλλάξει: το η 
προφέρεται όπως και το ί. 

Στα αρχαία ελληνικά υπήρχε ένας φθόγγος [th], που έχει χαθεί στα 
νέα ελληνικά. Οι Έλληνες χρησιμοποίησαν το σημάδι που ονομαζόταν 
tet στα φοινικικά (δεν ξέρουμε τί σήμαινε η λέξη αυτή) και απέδιδε 
έναν παρόμοιο φθόγγο. Οι Έλληνες προσάρμοσαν το όνομα του φθόγ-
γου αυτού στα ελληνικά και έτσι προέκυψε το όνομα του γράμματος 
Θ, θήτα. Να επαναλάβουμε όμως ότι αυτό το γράμμα προφερόταν 
[th] στα αρχαία ελληνικά. 

Το επόμενο γράμμα του φοινικικού αλφαβήτου ονομαζόταν yod. Η 
λέξη αυτή σήμαινε 'χέρι' και φαίνεται ότι το σημείο αυτό ήταν αρχι-
κά το εικονόγραμμα του χεριού. Στο φοινικικό αλφάβητο αποδίδει ένα 
σύμφωνο, όπως αυτό που ακούγεται στην αρχή της αγγλικής λέξης 
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you 'εσύ' ή στη λέξη παιδίά [pe5ya]. Στα αρχαία ελληνικά δεν υπήρχε 
τέτοιο σύμφωνο και οι Έλληνες αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν αυτό 
το φοινικικό γράμμα για να αποδώσουν ένα κοντινό του φωνήεν, το I. 
Έτσι το σύμφωνο yod της φοινικικής έγινε το φωνήεν ιώτα (δηλαδή 
γιώτα) της ελληνικής. 

Το επόμενο γράμμα του φοινικικού αλφαβήτου είναι το kaf, Η λέξη 
αυτή σήμαινε 'παλάμη'. Οι Έλληνες χρησιμοποίησαν το γράμμα αυτό 
(Κ, το ονόμασαν κάπα) για να αποδώσουν τον δικό τους παρόμοιο 
φθόγγο. Τα φοινικικά είχαν και έναν άλλο φθόγγο συγγενικό με το [k], 
που προφερόταν εντονότερα. Αυτόν τον αγνόησαν οι Έλληνες γιατί 
δεν αντιστοιχούσε σε φθόγγο της δικής τους γλώσσας. Το αμέσως επό-
μενο γράμμα του φοινικικού αλφαβήτου είναι το lamd (δεν είναι βέ-
βαιο τί σημαίνει), το οποίο προσάρμοσαν οι Έλληνες στα ελληνικά ως 
λάμδα, Λ, και το χρησιμοποίησαν για να αποδώσουν τον φθόγγο [1] 
της γλώσσας τους. 

Ακολουθούν στη σειρά τα γράμματα που δηλώνονται στα φοινικι-
κά με τις λέξεις mem και nun. Η πρώτη σήμαινε 'νερό'. Στις πρωτοσι-
ναϊτικές επιγραφές (προδρόμους της φοινικικής γραφής) η αντιστοι-
χία της σημασίας 'νερό' του mem με την εικόνα του νερού είναι φανε-
ρή. Το σχήμα που χρησιμοποιείται είναι μια κυματιστή γραμμή (βλ. 
εικ. 33) και αυτό συνεχίζεται με το σημερινό Μ. Το φοινικικό σημάδι 
mem χρησιμοποιήθηκε από τους Έλληνες για να αποδοθεί το δικό τους 
παρόμοιο σύμφωνο [m]. Το ελληνικό όνομα του γράμματος είναι μι, 
ίσως από επίδραση (βλ. παρακάτω) του ονόματος για το Ν {νή. Το 
επόμενο γράμμα ονομάζεται nun (σημαίνει 'ψάρι', αλλά το σχήμα φαί-
νεται να έχει χάσει την εικονική του σχέση με την έννοια 'ψάρι') και 
χρησιμοποιήθηκε από τους Έλληνες με το όνομα νι για να αποδώσει 
το δικό τους παρόμοιο σύμφωνο, δηλαδή το Ν [η]. 

Το γράμμα που ακολουθεί ονομάζεται aytn και σημαίνει 'μάτι'. Το 
σχήμα βεβαιώνει ότι αρχικά το σημείο αυτό ήταν μια εικονογραφική 
απόδοση του ματιού. Οι Έλληνες χρησιμοποίησαν λοιπόν αυτό το φοι-
νικικό γράμμα, που δήλωνε σύμφωνο, για να αποδώσουν το δικό τους 
φωνήεν Ο. Και έφτιαξαν αργότερα ένα δικό τους όνομα για το γράμ-
μα αυτό: το ονόμασαν όμικρον για να το διακρίνουν από ένα γράμμα 
που έφτιαξαν οι ίδιοι (γιατί δεν υπήρχε στο φοινικικό αλφάβητο), το 
«μεγάλο Ο», δηλαδή το Ω, ωμέγα, που απέδιδε το μακρό [ο] = [οο]. 
Δεν αποκλείεται να οδηγήθηκαν στη χρήση του συγκεκριμένου γράμ-
ματος για να αποδώσουν το δικό τους φωνήεν [ο] από το ίδιο του το 
όνομα στα φοινικικά, που σήμαινε, όπως είδαμε, 'μάτι'. Στα αρχαία 
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ελληνικά η λέξη για το aytn 'μάτι' ήταν οφθαλμός. Ίσως με αφετηρία 
τη λέξη οφθαλμός^ μετάφραση του φοινικικού ονόματος του γράμμα-
τος (aytn), οδηγήθηκαν στη χρήση αυτού του φοινικικού σημείου για 
να αποδώσουν το φωνήεν [ο] των ελληνικών. 

Από τα γράμματα που ακολουθούν αξίζει να σημειώσουμε το γράμ-
μα rosh, που σημαίνει 'κεφάλι' και χρησιμοποιήθηκε με το όνομα ρο 
για να αποδοθεί το σύμφωνο [r] της ελληνικής, το Ρ. Οι Έλληνες χρει-
άστηκε να δημιουργήσουν και κάποια νέα γράμματα για σύμφωνα 
που δεν υπήρχαν στα φοινικικά: Φ, Χ, Ψ. Το Φ και το Χ αντιστοιχού-
σαν στην προφορά, στα αρχαία ελληνικά, σε [ph], [kh]. Σε ορισμένα 
ελληνικά αλφάβητα (γιατί υπήρχαν πολλά στις διάφορες περιοχές του 
ελληνικού κόσμου· πρβ. εικ. 33) δεν εμφανίζονται τα Φ, Χ, Ψ αλλά στη 
θέση τους βρίσκουμε ΠΗ, ΚΗ, ΠΣ. 

Όσα είδαμε ως τώρα βεβαιώνουν την πηγή από την οποία γεννή-
θηκε το ελληνικό αλφάβητο, τους Φοίνικες: ομοιότητα των γραμμά-
των μεταξύ των δύο αλφαβήτων, παρόμοια σειρά των γραμμάτων, 
παρόμοια ονόματα. Αυτό που έκαναν οι Έλληνες, γιατί το είχε ανά-
γκη η γλώσσα τους, ήταν να δημιουργήσουν ένα αλφαβητικό σύστη-
μα που αποτυπώνει όλους τους φθόγγους, φωνήεντα και σύμφωνα, 
και όχι μόνο τα σύμφωνα, όπως συμβαίνει στο φοινικικό αλφάβητο. 
Έτσι, με το ελληνικό αλφάβητο δημιουργείται, για πρώτη φορά, ένα 
σύστημα γραφής που παριστάνει όλους τους φθόγγους χωρίς την ελ-
λειπτικότητα του φοινικικού συστήματος αλλά και την, κατά πολύ με-
γαλύτερη, ελλειπτικότητα των παλαιότερων συλλαβικών συστημάτων 
(γραμμική Β). Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει πλέον ένα «εργαλείο» 
που μαθαίνεται εύκολα και μπορεί να γίνει κτήμα όλων και όχι μόνο 
ειδικών γραφέων και ειδικών αναγνωστών. Ο δρόμος για τη δημο-
κρατία της πληροφορίας έχει ανοίξει. 

Οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν επίγνωση ότι το αλφάβητό τους 
βασιζόταν στο φοινικικό αλφάβητο. Τα γράμματα του αλφαβήτου τα 
ονόμαζαν φοινικικά γράμματα {φοίνικήία γράμματα), Ο αρχαίος ιστο-
ρικός Ηρόδοτος λέει ξεκάθαρα ότι οι Έλληνες έμαθαν τη γραφή από 
τους Φοίνικες και σημειώνει: «Στην αρχή οι Έλληνες μεταχειρίστηκαν 
όσα γράμματα μεταχειρίζονται οι Φοίνικες· ύστερα όμως, με το πέ-
ρασμα του χρόνου άλλαξαν τον ήχο τους και το σχήμα τους. [...] Αφού 
τα γράμματα τα εισήγαγαν οι Φοίνικες στην Ελλάδα, είναι δίκαιο να 
ονομάζονται φοινικικά.» 
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6. Ot επαφές φέρνουν το αλφάβητο στην Ελλάδα 

Αλλά πώς έγινε αυτός ο δανεισμός; Όπως λέγαμε, οι Φοίνικες όργω-
ναν από πολύ νωρίς τη Μεσόγειο για τις εμπορικές τους δραστηριό-
τητες. Σε έναν τάφο της Κρήτης που χρονολογείται τον 9ο αιώνα π.Χ. 
βρέθηκε ένα μεταλλικό αγγείο (φιάλη) με χαραγμένη πάνω του μια 
φοινικική επιγραφή. Στην Κύπρο υπήρχαν πλάι στους Έλληνες φοινι-
κικές πόλεις-βασίλεια. Στη Ρόδο (αλλά και στην Κω) υπάρχουν σημά-
δια φοινικικών εγκαταστάσεων. Στην Εύβοια, επίσης, βρίσκουμε πολύ 
νωρίς σημάδια (αγγεία κλπ.) φοινικικής παρουσίας. Αλλά και οι Έλλη-
νες μετακινούνται. Ήδη από τον 9ο αιώνα π.Χ. οι Ευβοείς κινούνται 
προς τα δυτικά σε αναζήτηση μετάλλων. Σε ένα μικρό νησί στην 
Αδριατική, που στην αρχαιότητα λεγόταν Πιθηκούσες και σήμερα 
Ischia, βρέθηκαν μερικές από τις πρωιμότερες ελληνικές επιγραφές 
μαζί με φοινικικές (βλ. εικ. 34). Αλλά οι Έλληνες μετακινούνται και 

Εικ. 34. Επιγραφή χαραγμένη στο λεγόμενο «ποτήρι του Νέ-
στορα» από τις Πιθηκούσες (περ. 700 π.Χ.). 

προς τα ανατολικά σε ένα μεγάλο κύμα αποικισμού. Ήδη από πολύ 
νωρίς δημιουργούν εμπορικούς σταθμούς στα παράλια της Συρίας (Αλ 
Μίνα) και έρχονται σε επαφή με τους Φοίνικες. Μέσα σε ένα τέτοιο 
πλέγμα επαφών και σχέσεων θα πρέπει να τοποθετηθεί ο δανεισμός 
του φοινικικού αλφαβήτου από τους Έλληνες. 

7. Τί μας λένε οι πρώτες αλφαβητικές επιγραφές 

Όπως έχουμε ήδη πει, οι πρώτες αλφαβητικές επιγραφές στην ελλη-
νική γλώσσα χρονολογούνται γύρω στα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. Το 
ενδιαφέρον είναι ότι τα πρώτα αυτά κείμενα είναι όλα ιδιωτικού χα-
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ρακτήρα. Σε ένα από αυτά, χαραγμένο πάνω σε ένα αγγείο (οινοχόη 
του Δίπυλου, στην Αττική· βλ. εικ. 35), διαβάζουμε, από τα δεξιά προς 
τα αριστερά: «Όποιος από τους χορευτές χορεύει πιο ελαφρά...» Η 
συνέχεια είναι δυσανάγνωστη αλλά το πιθανότερο είναι ότι έλεγε «θα 
πάρει το βραβείο», δηλαδή το αγγείο. Σε ένα άλλο πάλι αγγείο της 
ίδιας εποχής από το νησί Πιθηκούσες στην Αδριατική (είπαμε γι' αυτό 
λίγο πριν βλ. εικ. 34 και παρακάτω, σ. 204) διαβάζουμε, πάλι από τα 

Εικ. 35. Επιγραφή χαραγμένη στην οινοχόη του Δίπυλου (περ. 
740-720 π.Χ.). 

δεξιά προς τα αριστερά: «Είμαι το γλυκόπιοτο ποτήρι του Νέστορα. 
Όποιος πιει από τούτο το ποτήρι, αυτόν αμέσως θα τον κυριέψει ο πό-
θος της Αφροδίτης με το όμορφο στεφάνι.» Σε άλλο αγγείο από την 
Κόρινθο (βλ. εικ. 36) διαβάζουμε: «Πολύτερπος. Πυρρίας, επικεφαλής 
του χορού· αυτουνού είναι το αγγείο.» 

Στη μακρινή Αίγυπτο οι φαραώ χρησιμοποιούσαν έλληνες μισθο-
φόρους, δηλαδή επαγγελματίες στρατιώτες. Σε μια εκστρατεία του 
φαραώ Ψαμμήτιχου του Β' (595-589 π.Χ.) στη Νουβία το 591 π.Χ., 
έλληνες στρατιώτες χάραξαν τα ονόματά τους στα πόδια κολοσσιαί-
ων αγαλμάτων του φαραώ Ραμσή Β' μπροστά στον ναό του Αμπού Σι-
μπέλ στη Νουβία. Σε άλλα, τέλος, αγγεία διαβάζουμε τα ονόματα του 
τεχνίτη που τα έκανε. Απλοί άνθρωποι χαράζουν απλά μηνύματα. Κα-
νένας από αυτούς δεν μοιάζει να είναι επαγγελματίας γραφέας, όπως 
στις παλαιότερες εποχές όπου η γραφή ήταν το προνόμιο ειδικών γρα-
φέων και ειδικών αναγνωστών. 

8. Η ελληνική αλφαβητική γραφή: από το ιδιωτικό στο δημόσιο 

Τα πρώτα αυτά αλφαβητικά κείμενα της ελληνικής γλώσσας λες και 
διαλαλούν από μόνα τους, με τους ταπεινούς «συγγραφείς» τους και 
τα ταπεινά καθημερινά περιεχόμενά τους, τη δημοκρατία της γρα-
φής και της πληροφορίας, που φέρνει η αλφαβητική επανάσταση. 
Σύντομα, βέβαια, η αλφαβητική γραφή θα κληθεί να υπηρετήσει τους 
θεσμούς της αρχαίας δημοκρατίας: νόμοι, ψηφίσματα, αποφάσεις 
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αλλά και επιγραφές πάνω σε τάφους, επιγραφές που τιμούν τους θε-
ούς. Και η αποκορύφωση αυτής της δημόσιας χρήσης συνδέεται με 
την πιο σημαντική δημοκρατία της αρχαιότητας, την Αθήνα. Από την 
Αθήνα της κλασικής εποχής (5ος-4ος αιώνας π.Χ.) προέρχεται το με-

Εικ. 36. Το «φλασκί των χορευτών» (περ. 580 π.Χ.). 

γαλύτερο μέρος των επιγραφών της αρχαιότητας που σώθηκε. Η αλ-
φαβητική γραφή, που προσφέρεται για γενική χρήση γιατί μαθαίνε-
ται εύκολα, θα γενικευθεί μέσα στις συνθήκες της αρχαίας δημοκρα-
τίας: η υπόσχεση της δημοκρατίας της γραφής και της πληροφορίας, 
που κλείνει μέσα της η αλφαβητική γραφή, θα αρχίσει να εκπληρώ-
νεται μέσα στις συνθήκες της αρχαίας πολιτικής δημοκρατίας. 

9. Πώς γράφονταν και πώς διαβάζονταν τα κείμενα 

Πριν κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα 
αρχαία κείμενα γράφονταν χωρίς διαστήματα ανάμεσα στις λέξεις, 
με κεφαλαία μόνο και χωρίς τόνους. Τα μικρά γράμματα, ο χωρισμός 
των λέξεων, οι τόνοι και τα πνεύματα θα έρθουν πολύ αργότερα, από 
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τα χρόνια των κατακτήσεων του Μ. Αλεξάνδρου και μετά. Η εξά-
πλωση της ελληνικής γλώσσας σε ένα τεράστιο γεωγραφικό εύρος και 
η εκμάθησή της από αλλόγλωσσους οδηγούν σε «βελτιώσεις» (μικρά 
γράμματα, χωρισμός των λέξεων, τόνοι/πνεύματα) που βοηθούν στην 
εκμάθηση της γλώσσας, ιδίως από ξένους. Αλλά οι «βελτιώσεις» αυ-
τές υπηρετούσαν και έναν άλλο στόχο: την επαφή και τη μελέτη πα-
λαιότερων κειμένων της ελληνικής γλώσσας, π.χ. του Ομήρου. Ο χω-
ρισμός των λέξεων, οι τόνοι και τα πνεύματα βοηθούσαν να γίνουν κα-
τανοητά (με τη βοήθεια των φιλολόγων και, στο σχολείο, των δασκά-
λων) αυτά τα σημαντικά παλαιά κείμενα, που ήταν πια δυσνόητα για-
τί η γλώσσα είχε αλλάξει. 

Πώς διάβαζαν οι αρχαίοι; Ξέρουμε ότι δεν διάβαζαν σιωπηλά αλλά 
«φωναχτά», όπως ακόμη και σήμερα κάνουν άνθρωποι που δεν έχουν 
ιδιαίτερη εξοικείωση με τον γραπτό λόγο: ο όρος που χρησιμοποιού-
σαν, και ο οποίος επιζεί στη λέξη ανάγνωση, ήταν άναγιγνώσκω. Το 
ρήμα αυτό σημαίνει 'αποκτώ μια γνώση, γνωρίζω με προσπάθεια', και 
η προσπάθεια αφορούσε, βέβαια, την αναγνώριση των γραπτών ση-
μείων και την κατανόησή τους. Χρησιμοποιούσαν επίσης για την ανά-
γνωση (το διάβασμα) και το ρήμα νέμω, που σημαίνει 'διανέμω, μοι-
ράζω'. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Υπονοεί ότι η πληροφορία, η γνώση που 
κερδίζεται από την ανάγνωση, δεν αφορά μόνο τον αναγνώστη αλλά 
μοιράζεται και στους άλλους. Ακούστε τώρα, για να κλείσουμε, πώς 
περιγράφει ο Πλάτωνας (στον διάλογο Πρωταγόρας) πώς «μάθαιναν 
γράμματα» τα παιδιά: 

Οι δάσκαλοι χαράζουν γραμμές με τη γραφίδα τους για τα παιδιά που δεν 
ξέρουν ακόμη να γράφουν. Μετά τους δίνουν στο χέρι τον μικρό πίνακα και 
τους καθοδηγούν να γράφουν ακολουθώντας τις γραμμές. 

Έχουν σωθεί αρκετές τέτοιες ξύλινες πινακίδες, ιδιαίτερα από την Αί-
γυπτο (βλ. εικ. 37). 

10. Για να συνοψίσουμε 

Οι πρώτες προσπάθειες αλφαβητικής καταγραφής της γλώσσας αρ-
χίζουν στην Ανατολή. Οι Φοίνικες δημιουργούν ένα αλφαβητικό σύ-
στημα που καταγράφει όμως μόνο τα σύμφωνα. 

Οι Έλληνες θα δανειστούν αυτό το σύστημα από τους Φοίνικες και θα 
το τελειοποιήσουν: το ελληνικό αλφαβητικό σύστημα καταγράφει 
όλους τους φθόγγους: φωνήεντα και σύμφωνα. 
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Η δημιουργία του αλφαβήτου δημιουργεί τους όρους για μια δημο-
κρατία της γραφής, της πληροφορίας, της γνώσης. Και αυτό για-
τί το αλφάβητο μαθαίνεται εύκολα και προσφέρεται για γενική χρή-
ση. Δεν προϋποθέτει ειδικούς της γραφής και ειδικούς της ανά-
γνωσης. 

Εικ. 37. Μαθητική πινακίδα από την Αίγυπτο (2ος αι. μ.Χ.). 

Η πρώτη αξιοποίηση αυτών των δημοκρατικών δυνατοτήτων του αλ-
φαβήτου θα γίνει από τις αρχαίες ελληνικές δημοκρατίες. Και η πιο 
σημαντική από αυτές είναι η Αθήνα. 
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6. Πώς προφέρονταν τα αρχαία ελληνικά 

1. Άλλα γράφουμε και άλλα προφέρουμε 

Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε πιο συστηματικά για ένα ζήτημα που μας 
απασχόλησε και σε προηγούμενα κεφάλαια: το ζήτημα της προφο-
ράς των αρχαίων ελληνικών. Τα αρχαία ελληνικά δεν προφέρονταν 
όπως τα νέα ελληνικά. Με άλλα λόγια, η ελληνική γλώσσα και οι 
φθόγγοι της άλλαξαν μέσα στα δυόμισι χιλιάδες χρόνια που χωρίζουν 
τα αρχαία από τα νέα ελληνικά. Πώς το ξέρουμε αυτό; Πρώτα πρώ-
τα, αν προσέξουμε τον τρόπο που γράφουμε τα ελληνικά σήμερα θα 
δούμε (το έχουμε ήδη πει) ότι άλλα γράφουμε και άλλα προφέρου-
με. Γράφουμε παιδί^ όμως δεν προφέρουμε [ραίδί] αλλά [ρεδί]. Γρά-
φουμε ίδίος, ήλιος, ύφος, είμαι, οίστρος, υιοθεσία, αλλά η αρχή των 
λέξεων αυτών, παρά τα διαφορετικά γράμματα, προφέρεται με τον 
ίδιο τρόπο: [i]. Λέγαμε νωρίτερα ότι αυτό συμβαίνει γιατί εξακολου-
θούμε να χρησιμοποιούμε έναν τρόπο γραφής που είναι ιστορικός, 
δηλαδή καταγράφει μια παλιότερη προφορά. Στα αρχαία ελληνικά 
τα γράμματα (ή οι συνδυασμοί γραμμάτων) ι, η, υ, ει, οι, υι αντιστοι-
χούν σε διαφορετικές προφορές, σε διαφορετικούς φθόγγους. Μέσα 
στην πορεία του χρόνου η προφορά άλλαξε: τα ι, η, υ, ει, οι, υι κατέ-
ληξαν να δηλώνουν τον ίδιο φθόγγο, το [i]. Η προφορά άλλαξε, αλλά 
εξακολουθούμε να γράφουμε σαν να μην άλλαξε. Έτσι, άλλα γρά-
φουμε και άλλα προφέρουμε. 

Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στα ελληνικά αλλά και σε πολλές άλλες 
γλώσσες. Σκεφτείτε το αγγλικό / 'εγώ': γράφεται i και προφέρεται 
[ai]. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει, όπως στα ελληνικά, ότι η γραφή I 'εγώ' 
αντανακλά μια παλιότερη προφορά [i] που άλλαξε: το / από [i] έγινε 
[ai]. Η προφορά άλλαξε αλλά δεν άλλαξε η γραφή. Η προφορά, λοι-
πόν, αλλάζει, αλλά κρατιέται η παλιά γραφή, που αντανακλά μια πα-
λιά προφορά. Αν αρνηθούμε να το δεχθούμε αυτό, τότε διαβάζοντας 
ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο που περιγράφει το βέλασμα των προβά-
των φή βή) θα πρέπει να υποστηρίξουμε (όπως είπαμε σε προηγού-
μενο κεφάλαιο) ότι τα πρόβατα βέλαζαν διαφορετικά στην αρχαιό-
τητα απ' ό,τι σήμερα: έκαναν [νί νί] (όπως προφέρονται το β και το η 
στα νέα ελληνικά) και όχι μπέε μπέε [bee bee]. 
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Αλλά αυτό είναι, παράδοξο. Τα πρόβατα βέλαζαν τότε με τον ίδιο 
τρόπο όπως και τώρα, έκαναν [bee bee]· αυτό που άλλαξε είναι η σχέ-
ση γραμμάτων και φθόγγων: το β στα αρχαία ελληνικά προφερόταν 
[b] όπως το αγγλικό b και το η προφερόταν [ee], ήταν μακρό. Λέγα-
με ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα των στοιχείων που χρησιμοποιούμε 
για να «ανακαλύψουμε» πώς προφέρονταν τα αρχαία ελληνικά. Είχα-
με δει και άλλα παρόμοια και θα τα ξαναθυμηθούμε σε λίγο. Αλλά 
υπάρχουν και άλλου είδους πληροφορίες που χρησιμοποιούμε για τον 
ίδιο λόγο: (α) οι πληροφορίες που μας δίνουν οι ίδιοι οι αρχαίοι όταν 
μιλούν για την προφορά της γλώσσας τους· (β) η μορφή που παίρνουν 
οι αρχαίες ελληνικές λέξεις όταν τις δανείζονται άλλοι, σύγχρονοι με 
τους αρχαίους, λαοί (π.χ. οι Ρωμαίοι). Θα τα δούμε αυτά πιο αναλυ-
τικά σε λίγο. 

Αλλά πριν μπούμε σε λεπτομέρειες, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε 
τί εννοούμε όταν μιλάμε για το πώς προφέρονταν τα αρχαία ελληνι-
κά. Για ποια εποχή μιλάμε και για ποια μορφή των αρχαίων ελληνι-
κών. Μιλάμε για τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. και για τη διάλεκτο της 
Αθήνας, την αττική διάλεκτο. Στην αρχαία εποχή δεν υπήρχε μια κοι-
νή γλώσσα, όπως υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα. Υπήρχε μια ποικιλία 
διαλέκτων. Κοινή γλώσσα θα αναπτυχθεί στην εποχή που αρχίζει με 
τις κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου, στην ελληνιστική, όπως λέμε, 
εποχή. Και η κοινή αυτή γλώσσα βασίστηκε στη διάλεκτο της Αθήνας, 
την αττική διάλεκτο, που είχε το μεγαλύτερο γόητρο, γιατί ήταν διά-
λεκτος που μιλιόταν, και γραφόταν, στην πιο ισχυρή πόλη-κράτος της 
αρχαίας Ελλάδας. Γι' αυτό, μιλώντας για την προφορά των αρχαίων 
ελληνικών, μιλάμε κυρίως για την προφορά της αττικής διαλέκτου της 
κλασικής εποχής, του 5ου κυρίως αλλά και του 4ου αιώνα π.Χ. 

2. Φωνήεντα 
2.1 Μακρά και βραχέα 

Αυτό που έχει σημασία να θυμόμαστε είναι ότι τα φωνήεντα της αρ-
χαίας ελληνικής είχαν ένα χαρακτηριστικό που απουσιάζει από τα νέα 
ελληνικά: χωρίζονταν σε μακρά και βραχέα, σε φωνήεντα δηλαδή 
«μακριά» και «σύντομα». Τί σημαίνουν αυτά τα επίθετα; Σημαίνουν ότι 
το βραχύ, «κοντό», φωνήεν είχε μικρότερη διάρκεια άρθρωσης από 
το μακρό. Όσοι ξέρουν αγγλικά, θα αναγνωρίσουν την ομοιότητα με 
αυτή τη γλώσσα. Στα αγγλικά οι δύο λέξεις shit και sheet διαφέρουν 
κατά το ότι η πρώτη προφέρεται με ένα «σύντομο», βραχύ [i] (και ση-
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μαίνει 'κακά'), ενώ η δεύτερη προφέρεται με ένα μακρό [i], προφέρε-
ται δηλαδή [shiit] (και σημαίνει 'σεντόνι'). Επειδή δεν έχουμε τη διά-
κριση αυτή στα νέα ελληνικά, συνήθως δυσκολευόμαστε να προφέ-
ρουμε διαφορετικά τις δύο αυτές λέξεις, με αποτέλεσμα μια σύγχυση 
που μπορεί να μας βάλει σε μπελάδες. Το ίδιο συμβαίνει με τις αγ-
γλικές λέξεις ship 'πλοίο' και sheep 'πρόβατα'. Η πρώτη προφέρεται 
με ένα βραχύ, «σύντομο» [i] και η δεύτερη με ένα μακρό [i], δηλαδή 
με ένα [i] που η άρθρωσή του διαρκεί περισσότερο [shiip]. 

2.2 Η, Ε, ΕΙ 

Κάπως έτσι γινόταν και στα αρχαία ελληνικά. Θυμηθείτε πάλι το πα-
ράδειγμα βή βή, που δηλώνει το βέλασμα των προβάτων. Το γράμμα 
η (στα κλασικά χρόνια χρησιμοποιούσαν μόνο κεφαλαία γράμματα, 
δηλαδή Η για την περίπτωση που συζητάμε) αντιστοιχεί σε ένα μα-
κρό [e], δηλαδή [ee]. Το βραχύ αντίστοιχό του είναι το ε (δηλαδή Ε). 
Στα αρχαία ελληνικά υπήρχε και ένα ακόμη μακρό [e], που γραφόταν 
ει (δηλαδή ΕΙ)· αρχικά προφερόταν όπως γραφόταν, αλλά αργότερα, 
στον 5ο αιώνα π.Χ., κατέληξε να προφέρεται σαν ένα μακρό [e]. Η 
διαφορά του από το άλλο μακρό [e], το Η, είναι ότι προφερόταν πιο 
κλειστά, δηλαδή με μικρότερο άνοιγμα του στόματος. Έτσι, η διαφο-
ρά στην προφορά των δύο λέξεων ηδη και είδη ήταν ότι και οι δυο άρ-
χιζαν με ένα μακρό [e] = [ee], αλλά στην πρώτη λέξη το [ee] = Η προ-
φερόταν με πιο ανοιχτό το στόμα απ' ό,τι στη δεύτερη λέξη, όπου [ee] 
= ΕΙ. Αυτό το κλειστό μακρό [e] (που γράφεται ως ΕΙ) θα συμπέσει 
αργότερα με το μακρό [i] και έτσι θα προκύψει η νεοελληνική προ-
φορά εί = [i]. 

2.3 Ο, ΟΥ, Ω 

Η διαφορά μεταξύ του όμικρον και του ωμέγα είναι, πάλι, ότι το πρώ-
το αντιστοιχεί σε έναν βραχύ φθόγγο, ενώ το δεύτερο σε έναν μακρό, 
έναν φθόγγο δηλαδή που διαρκεί περισσότερο, = [οο]. Πώς το ξέ-
ρουμε αυτό; Μια πηγή είναι λέξεις που δηλώνουν ήχους ζώων. Το ρήμα 
κρώζω (που αναφέρεται στον ήχο που κάνουν τα κοράκια) αλλά και 
το ρήμα βρωμώμαι (που αναφέρεται στον ήχο που βγάζουν τα γαϊ-
δούρια) γράφονται με ω (με μακρό [ο]) ακριβώς για να αποδώσουν τη 
διάρκεια που έχουν αυτοί οι ήχοι στο στόμα των κοράκων και των γαϊ-
δάρων. 
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Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, υπήρχε ακόμα ένα μα-
κρό [ο], που γραφόταν ΟΥ. Αρχικά προφερόταν όπως γραφόταν ([ou]· 
θα μιλήσουμε σε λίγο για την προφορά του ύψιλον), αλλά στην αττι-
κή διάλεκτο του 5ου αιώνα έχει αλλάξει και δηλώνει ένα μακρό κλει-
στό [ο], Η διαφορά του δηλαδή από το άλλο μακρό [ο] (δηλαδή αυτό 
που γράφεται με ω) είναι ότι, ενώ το Ω αντιστοιχεί σε ένα μακρό [ο] 
που είναι ανοιχτό, προφέρεται δηλαδή με το στόμα αρκετά ανοιχτό, 
το άλλο μακρό [ο] (που γράφεται ως ΟΥ) προφέρεται με το στόμα πιο 
κλειστό. Έτσι η διαφορά ανάμεσα στις δύο λέξεις πώς και πους 'πόδι' 
είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις έχουμε μακρό [ο], με τη διαφορά 
ότι στην πρώτη λέξη το μακρό [ο] προφερόταν με πιο ανοιχτό το στό-
μα απ' ό,τι στη δεύτερη λέξη. Αυτό το μακρό κλειστό [ο] που γραφό-
ταν ως ΟΥ θα μετακινηθεί σχετικά νωρίς στην προφορά [u]. Από την 
προφορά αυτή θα προέλθει το σημερινό [u]. 

2.4 Άλλα φωνήεντα 

Και τα [i], [a] είχαν μια «μακρά» και μια «βραχεία» προφορά. Αυτό 
όμως δεν δηλωνόταν με ξεχωριστά γράμματα. Η διαφορά μεταξύ του 
βραχέος [i] και του μακρού [i] ήταν ανάλογη με αυτή που βρίσκουμε 
στα σημερινά αγγλικά: bit 'κομμάτι', beat 'χτυπώ' (προφέρεται [biit]). 

Μακρά και βραχεία προφορά είχε και ο φθόγγος που δηλωνόταν 
με το γράμμα ύφιλον (Υ). Εδώ όμως πρέπει να επισημάνουμε (το έχου-
με ήδη κάνει σε προηγούμενο κεφάλαιο) ότι ο φθόγγος στον οποίο 
αντιστοιχούσε το γράμμα Υ τον 5ο αιώνα π.Χ. δεν ήταν το [i], όπως 
σήμερα, αλλά ο φθόγγος [ϋ] (κάτι σαν coo), όπως στο γαλλικό lune 
'φεγγάρι' (προφέρεται [lun], λιοον). Πώς το ξέρουμε αυτό; Μια πηγή 
είναι τα αρχαία ρήματα που δηλώνουν ήχους που κάνουν διάφορα 
ζώα: μυκώμαι (για το μουγκανητό των βοοειδών), βρυχώμαι (για τον 
βρυχηθμό των λιονταριών)· πρβ. και κόχκυξ (το αρχαίο όνομα του κού-
κου). Η χρήση του γράμματος Υ στις λέξεις αυτές δεν μπορεί παρά να 
δηλώνει έναν φθόγγο που είναι κοντά στους πραγματικούς ήχους που 
κάνουν τα αντίστοιχα ζώα. Και αυτός είναι πιο κοντά σε αυτό που γρά-
φουμε ως ου σήμερα (μουγκανητό, κούκος) και όχι στο [i] στο οποίο 
αντιστοιχεί σήμερα το γράμμα ύψιλον. Αργότερα αυτός ο φθόγγος θα 
εξελιχθεί σε [i] και θα συμπέσει με τον φθόγγο που αποδίδεται με το 
γράμμα I. 
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3. Δίφθογγοι 

Δυο λόγια τώρα για τις διφθόγγους. Η δίφθογγος αυ (όπως στη λέξη 
αύτός) προφερόταν όπως γραφόταν, [au] (θυμηθείτε τί είπαμε πριν 
λίγο για την προφορά του Υ), όπως περίπου προφέρεται η δίφθογγος 
στο αγγλικό how 'πώς'. Η δίφθογγος ευ (όπως στη λέξη εύρημα) προ-
φερόταν όπως γράφεται, [eu]. Αυτό που άλλαξε στις δύο αυτές δι-
φθόγγους είναι ότι το δεύτερο φωνήεν τους (το ϋ) απέκτησε συμφω-
νική προφορά, έγινε τριβόμενο (θυμηθείτε τί λέγαμε γι' αυτό το είδος 
φθόγγων στο δεύτερο κεφάλαιο): [av] (όπως στο αύριο), [af] (όπως στο 
αυτός). 

Η δίφθογγος αι προφερόταν όπως γράφεται, [ai], όπως στο αγ-
γλικό high 'ψηλός'. Μετά τα κλασικά χρόνια (5ος-4ος αιώνας π.Χ.) 
έπαψε να είναι δίφθογγος και στη συνέχεια συνέπεσε με το Ε (= [e]). 
Αυτό το καταλαβαίνουμε από τα ορθογραφικά λάθη που εμφανίζο-
νται: π.χ. κερός αντί καιρός, Τί σημαίνουν αυτά τα ορθογραφικά λάθη; 
Σημαίνουν ότι αυτός που γράφει ακούει [keros] και όχι [kairos] (όπως 
παλιότερα) και γι' αυτό γράφει τη λέξη με ε. Τα ορθογραφικά λάθη 
προκύπτουν πάντοτε όταν υπάρχει αναντιστοιχία προφοράς και 
γραφής. Όταν, με άλλα λόγια, προφέρουμε διαφορετικά απ' ό,τι γρά-
φουμε. Και αυτό συμβαίνει όταν η γραφή δεν παρακολουθεί τις αλ-
λαγές που έχουν γίνει στην προφορά, δηλαδή δεν αλλάζει. Όλοι ξέ-
ρουμε τις δυσκολίες που είχαμε σαν μικροί μαθητές, και εξακολου-
θούμε να έχουμε, να μάθουμε την ορθογραφία. Και οι δυσκολίες αυ-
τές οφείλονται στην αναντιστοιχία προφοράς και γραφής. Καθώς κυ-
λάει ο χρόνος, η γραφή και η προφορά γίνονται ένα αταίριαστο ζευ-
γάρι: οι αλλαγές που γίνονται στην προφορά δεν «περνούν» στη γρα-
φή. Συγκρίνοντας τη σχέση προφοράς και γραφής, με βάση όσα εί-
παμε ως τώρα, ανάμεσα στα αρχαία ελληνικά και στα νέα ελληνικά, 
μπορείτε εύκολα να διαπιστώσετε πόσο πιο «κοντά» στην προφορά 
ήταν η αρχαία ελληνική γραφή. 

Δυο λόγια τώρα για τη δίφθογγο OL Και αυτή η δίφθογγος προφε-
ρόταν, στην κλασική εποχή, όπως γραφόταν, [oi]. Όπως προφέρεται 
λ.χ. η αγγλική λέξη toy 'παιχνίδι'. Αυτό φαίνεται καθαρά από τη μορ-
φή που παίρνουν στα λατινικά ελληνικές λέξεις με τη δίφθογγο οι, οι 
οποίες περνούν, ως δάνεια, στη γλώσσα αυτή. Έτσι η λέξη ποινή λ.χ. 
εμφανίζεται στα λατινικά ως poena. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική λέξη 
ακουγόταν με προφερόμενα και τα δύο στοιχεία ο [ο] και ι [i] της δι-
φθόγγου. Αργότερα, μετά την κλασική εποχή, φαίνεται ότι η δίφθογ-
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γος οι συνέπεσε με τον φθόγγο που αποδίδει, το γράμμα ύψιλον (= [ϋ], 
όπως στο γαλλικό lune 'φεγγάρι'). Αυτό φαίνεται πάλι από τα ορθο-
γραφικά λάθη που βρίσκουμε στις επιγραφές, π.χ. πύος αντί ποιος 
'ποιος'. Αυτό το λάθος σημαίνει ότι το ο και το οι προφέρονταν πια με 
τον ίδιο τρόπο. Η επόμενη εξέλιξη του οι (= [u] πια) μέσα στον χρόνο 
ήταν να συμπέσει με το [i], και έτσι θα γεννηθεί η νεοελληνική προ-
φορά: π.χ. ποιμένας = [pimenas]. 

Είδαμε ως τώρα πώς προφέρονταν τα αρχαία ελληνικά, φωνήεντα 
και δίφθογγοι, στην Αθήνα του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. Οι περισ-
σότερες αλλαγές που οδήγησαν στη νεότερη προφορά (η σύμπτωση 
του ε και του m, η σύμπτωση των ί, yy, ει, η μετατροπή του δεύτερου 
στοιχείου των διφθόγγων αυ, ευ σε σύμφωνα) έγιναν στους πρώτους 
αιώνες μ.Χ. (Η σύμπτωση των ϋ, οι με το ι έγινε μερικούς αιώνες αρ-
γότερα. Στους πρώτους αιώνες μ.Χ. χάνεται και η διάκριση μακρών 
και βραχέων φωνηέντων. Ήδη γύρω στο 200 μ.Χ. είναι συχνή η εμ-
φάνιση του ο (του βραχέος [ο]), εκεί που θα περίμενε κανείς το ω (το 
μακρό [ο]) και αντίστροφα. 

Την ίδια περίπου εποχή αλλάζει και ο χαρακτήρας του τονισμού. 
Όπως έχουμε ήδη πει, ο τονισμός της αρχαίας ελληνικής ήταν μελω-
δικός, δηλαδή βασιζόταν στο ύψος της φωνής και όχι στην έντασή της, 
που συνδέεται με την αύξηση της μυϊκής προσπάθειας κατά την εκ-
φώνηση. Ο τονισμός που βασίζεται στην ένταση ονομάζεται δυναμι-
κός και τέτοιος είναι ο τονισμός της νέας ελληνικής - αλλά όχι της αρ-
χαίας. Δεν αποκλείεται η κατάργηση της διάκρισης μακρών και βρα-
χέων φωνηέντων (μια διάκριση που βασίζεται στη διάρκεια της άρ-
θρωσης) να οφείλεται στην επικράτηση του δυναμικού τόνου, για τον 
οποίο η διάρκεια της άρθρωσης (στην οποία βασίζεται η διάκριση μα-
κρών και βραχέων φωνηέντων) δεν έπαιζε ρόλο. 

4. Σύμφωνα και ημίφωνα 

Ήδη έχουμε μιλήσει σε προηγούμενα κεφάλαια για κάποια από τα 
σύμφωνα και τα ημίφωνα της αρχαίας ελληνικής. Θυμάστε ότι λέγα-
με για το σύμφωνο β ότι προφερόταν [b], σαν το αγγλικό b (π.χ. στη 
λέξη baby 'μωρό'), και όχι όπως προφέρεται σήμερα. Αυτό φαίνεται 
από τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι έγραφαν το βέλασμα των προ-
βάτων: βή βή, που αρκεί για να μας πείσει ότι το β προφερόταν [b]. 
Το ίδιο δείχνουν και οι ελληνικές λέξεις που εμφανίζονται ως δάνεια 
στα λατινικά, τη γλώσσα των Ρωμαίων. Έτσι λ.χ. η αρχαία ελληνική 
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λέξη βάρβαρος εμφανίζεται στα λατινικά ως barbarus και όχι varvarus. 
Το β λοιπόν προφερόταν ως ένα ηχηρό διχειλικό κλειστό σύμφωνο 
και όχι ως τριβόμενο, δηλαδή [ν], όπως στα νέα ελληνικά. 

Αλλά και το δ και το γ προφέρονταν στα αρχαία ελληνικά όχι ως 
τριβόμενα αλλά ως κλειστά: οδοντικό το πρώτο (όπως στην αγγλική 
λέξη dear 'αγαπητός'), ουρανικό το δεύτερο (όπως στην αγγλική λέξη 
group 'ομάδα'). Γι' αυτό οι Ρωμαίοι αποδίδουν στη γλώσσα τους, τα 
λατινικά, τις ελληνικές λέξεις δράκων 'δράκος' και γραμματική ως 
draco χαι grammatica. Η νεοελληνική προφορά των /3, 5, y ως τριβό-
μενων χρονολογείται από τους πρώτους αιώνες μ.Χ., αν και σε ορι-
σμένες αρχαίες διαλέκτους βρίσκουμε αυτή την αλλαγή, που γέννησε 
τη νεοελληνική προφορά, πολύ πιο νωρίς. 

Στα αρχαία ελληνικά (και αυτό το έχουμε ήδη πει) υπήρχε ένας 
φθόγγος που προφερόταν όπως π.χ. το αγγλικό h στη λέξη house 'σπί-
τι'. Έτσι η λέξη ιστορία προφερόταν στα αρχαία ελληνικά [historia]. 
Γι' αυτό και, όταν οι Ρωμαίοι δανείστηκαν αυτή τη λέξη, την έγραψαν 
με τη μορφή historia. Και έτσι συνεχίστηκε να γράφεται μέχρι σήμερα 
στα αγγλικά, τα γαλλικά και σε άλλες γλώσσες: history, histoire. Σε 
μεταγενέστερα χρόνια αυτός ο φθόγγος δηλωνόταν με ένα σημάδι που 
ονομαζόταν δασεία ('): ιστορία. Το σημάδι αυτό χρησιμοποιούνταν 
μέχρι πολύ πρόσφατα. Έπαψε να χρησιμοποιείται με την αντικατά-
σταση του πολυτονικού συστήματος από το μονοτονικό. 

Τα γράμματα φ, θ, χ αντιστοιχούν σήμερα σε τρφόμενους φθόγ-
γους. Στα αρχαία ελληνικά όμως αντιστοιχούσαν, το καθένα, σε έναν 
«σύνθετο» φθόγγο: [ph], [th], [kh]. To δεύτερο στοιχείο αυτού του σύν-
θετου φθόγγου ήταν αυτός που μόλις συζητήσαμε. Αλλά πώς το ξέ-
ρουμε αυτό; Σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας (όπως στη Σαντορί-
νη, δηλαδή την αρχαία Θήρα) δεν χρησιμοποιούσαν τα γράμματα Φ, 
Θ, Χ (θυμηθείτε ότι οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν μόνο κεφαλαία), όπως 
στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές, αλλά τα ΠΗ, ΤΗ, ΚΗ. Το δεύτε-
ρο γράμμα, αυτό που στην αρχαία Αθήνα δήλωνε το μακρό [e], εδώ 
δηλώνει τον φθόγγο [h], δηλαδή [ph], [th], [kh]. Έτσι η λέξη φόβος γρα-
φόταν ΠΗΟΒΟΣ, η λέξη θεός ΤΗΕΟΣ, η λέξη χορός ΚΗΟΡΟΣ. Αυτό 
δείχνει καθαρά ότι τα γράμματα φ, θ, χ αντιστοιχούσαν σέ έναν «σύν-
θετο» φθόγγο, [ph], [th], [kh], και όχι σε έναν «απλό» όπως σήμερα. 
Αλλά αυτό αποδεικνύεται και πάλι από τη μορφή που παίρνουν οι λέ-
ξεις με αυτά τα γράμματα, όταν τις δανείζονται τα λατινικά. Το αρ-
χαίο ελληνικό όνομα Φίλιππος γράφεται στα λατινικά Philippus (και 
συνεχίζει να γράφεται έτσι μέχρι σήμερα στο αγγλικό Philip). Η αρ-
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χαία ελληνική λέξη θεωρία γράφεται στα λατινικά theoria. Η αρχαία 
ελληνική λέξη χάος γράφεται στα λατινικά chaos. Αυτά τα παραδείγ-
ματα αρκούν για να μας πείσουν ότι τα φ, θ, χ προφέρονταν στα αρ-
χαία ελληνικά [ph], [th], [kh] και όχι όπως σήμερα. 

Αυτό, βέβαια, επιβεβαιώνεται και από τις περιγραφές των ίδιων 
των αρχαίων. Όταν λοιπόν οι αρχαίοι μιλούν για τους φθόγγους στους 
οποίους αντιστοιχούν τα γράμματα φ, 0, χ, λένε ότι «προφέρονται βα-
θιά στο στόμα», «στον φάρυγγα». Δοκιμάστε να προφέρετε τους φθόγ-
γους [ph], [th], [kh] και θα καταλάβετε, ιδίως όταν προφέρετε το [h], 
πόσο αυτή η περιγραφή ταιριάζει στους φθόγγους αυτούς και όχι στη 
σημερινή προφορά των γραμμάτων φ, θ, χ. Επιπλέον, οι αρχαίοι ονό-
μαζαν τους φθόγγους αυτούς «δασείς» σε αντίθεση με τους φθόγγους 
7Γ, τ, κ, που τους ονόμαζαν «ψιλούς», δηλαδή «γυμνούς». Για τους αρ-
χαίους λοιπόν οι φθόγγοι φ, θ, χ, δεν ήταν «γυμνοί» αλλά είχαν κάτι 
παραπάνω από τα π, τ, κ, και αυτό το κάτι ήταν το [h]. 

Πότε έγιναν αυτοί οι φθόγγοι τριβόμενοι, όπως στα νέα ελληνικά; 
Το πιο πιθανό είναι ότι αυτό έγινε στους πρώτους αιώνες μ.Χ. Καθώς 
χάνεται ο φθόγγος [h], τόσο ως ανεξάρτητος φθόγγος όσο και ως κομ-
μάτι των [ph] {φ), [th] (θ), [kh] (χ), τα φ, θ, χ αλλάζουν σε τριβόμενα, 
έτσι ώστε να εξακολουθούν να γίνονται διακρίσεις λέξεων. Ένα πα-
ράδειγμα: οι δύο λέξεις πόρος και φόρος (αρχαίες και οι δύο, η πρώ-
τη σημαίνει 'πέρασμα' αλλά και 'πηγή αγαθών') διακρίνονταν ως προς 
τη σημασία τους από τα διαφορετικά σύμφωνα π, φ {= [ph]). Από τη 
στιγμή που χάνεται ο φθόγγος [h] στο [ph] (φ), οι δυο λέξεις γίνονται 
ίδιες: πόρος. Αυτό όμως δεν μπορεί να το «ανεχτεί» η γλώσσα, γιατί 
εξαφανίζεται η διαφορά σημασίας - δεν «υποστηρίζεται» από τη δια-
φορετική μορφή των αρχικών φθόγγων. Αυτός φαίνεται να ήταν ο λό-
γος που τα [ph] {φ), [th] (θ), [kh] (χ) έγιναν τριβόμενα. Η διαφορά ση-
μασίας μεταξύ των λέξεων πόρος - φόρος διατηρείται μέσα από μια 
νέα προφορά των αρχικών συμφώνων: [ρ], [f]. 

Δυο λόγια για την προφορά του ζ στα αρχαία ελληνικά. Η προφο-
ρά του ζ στα αρχαία ελληνικά δεν ήταν ίδια με την προφορά του στα 
νέα ελληνικά. Το γράμμα ζ «κρύβει» δύο φθόγγους - είναι [zd]. Πώς 
το ξέρουμε αυτό; Το ξέρουμε από τις περιγραφές των ίδιων των αρ-
χαίων, αλλά και από τη μορφή με την οποία αποδίδονται ξένες λέξεις 
(με τους φθόγγους [zd]) στα αρχαία ελληνικά. Έτσι τα περσικά ονό-
ματα Auramazda, Artavazda αποδίδονται στα αρχαία ελληνικά ως Ώρο-
μάζης^ Αρτάοζος. Η αλλαγή του [zd] σε [ζ], όπως στα νέα ελληνικά, 
φαίνεται ότι άρχισε νωρίς, ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ. 
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Ένας φθόγγος που θα πρέπει να συζητήσουμε ακόμη (έχουμε ήδη 
αναφερθεί σε αυτόν σε προηγούμενο κεφάλαιο) είναι αυτός που δη-
λωνόταν με το γράμμα δίγαμμα, που λεγόταν έτσι γιατί έμοιαζε με 
δύο κεφαλαία γάμα μαζί Το γράμμα αυτό αντιστοιχούσε σε έναν 
φθόγγο παρόμοιο με αυτόν που βρίσκουμε στην αρχή των αγγλικών 
λέξεων was 'ήταν' ή woman 'γυναίκα'. Ο φθόγγος αυτός χάθηκε σχε-
τικά νωρίς από τις περισσότερες ελληνικές διαλέκτους. 

Θα πρέπει, τέλος, να σημειώσουμε ότι, όταν οι αρχαίοι έγραφαν 
διπλά σύμφωνα (π.χ. άλλος, θάλασσα), αυτό αντιστοιχούσε σε διπλή 
προφορά, όπως γίνεται στα σημερινά κυπριακά. 

5. Η ερασμιακή προφορά 

Κλείνοντας αυτή τη διαδρομή στην προφορά των αρχαίων ελληνικών 
(όπως μιλιούνταν στην Αθήνα τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ.) θα πρέπει να 
πούμε δυο λόγια για ένα ζήτημα που συζητιέται πολύ στην Ελλάδα. 
Οι ξένοι προφέρουν τα αρχαία ελληνικά με τη λεγόμενη ερασμιακή 
προφορά (από το όνομα του ολλανδού σοφού Έρασμου, του 16ου αι-
ώνα). Η ερασμιακή προφορά είναι μια προσπάθεια προσέγγισης της 
αρχαίας προφοράς. Με άλλα λόγια, όταν προφέρουμε τα αρχαία ελ-
ληνικά με την ερασμιακή προφορά, δεν τα διαβάζουμε με τη νεοελ-
ληνική προφορά αλλά με τον τρόπο που υποθέτουμε ότι προφέρονταν 
στην αρχαιότητα. Για εμάς εδώ στην Ελλάδα αυτό ακούγεται παρά-
ξενα ή και ενοχλητικά, (α) γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε τα 
αρχαία ελληνικά με προφορά άλλη από τη νεοελληνική, και (β) γιατί 
ως μαθητές δεν μάθαμε ποτέ ότι η ελληνική γλώσσα άλλαξε σημαντι-
κά μέσα στον χρόνο, τόσο στην προφορά όσο και σε άλλες όψεις της 
(σύνταξη, λεξιλόγιο κλπ.). Και αυτό το δεύτερο ευθύνεται για τις συ-
χνά βίαιες αντιδράσεις στην ερασμιακή προφορά των ξένων. Εμείς 
μπορούμε να συνεχίσουμε να διαβάζουμε τα αρχαία ελληνικά με τη 
νεοελληνική προφορά, αρκεί να ξέρουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν 
τα πρόφεραν έτσι - ότι η γλώσσα άλλαξε μέσα στον χρόνο. Και αυτό 
δεν είναι καθόλου κακό. Όλες οι γλώσσες αλλάζουν μέσα στον χρόνο. 

6. Πα να συνοψίσουμε 

Όταν μιλάμε για την προφορά των αρχαίων ελληνικών, εννοούμε συ-
νήθως την προφορά της διαλέκτου της Αθήνας (της αττικής δια-
λέκτου) κατά τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. 
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Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι στα αρχαία ελληνικά υπήρχαν διακρί-
σεις (μακρά/βραχέα φωνήεντα) και είδη φθόγγων (π.χ. το [h], το 
[w] (δίγαμμα), το [zd] (ζ), τα [ph] (φ), [th] (0), [kh] (χ)) που δεν υπάρ-
χουν στη σημερινή ελληνική γλώσσα. Επίσης, ο τονισμός βασιζό-
ταν στο ύψος της φωνής και ήταν μελωδικός, και όχι στην ένταση 
(δυναμικός τόνος, όπως στα νέα ελληνικά). 

Διαβάζοντας τα αρχαία ελληνικά κείμενα με τη νεοελληνική προφορά 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα αρχαία ελληνικά προφέρονταν δια-
φορετικά. 
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7. Η αρχιτεκτονική της γλώσσας και η αρχαία 
ελληνική γλώσσα 

1. Η πρόταση 

Στο πρώτο κεφάλαιο λέγαμε ότι το μεγάλο μυστικό της γλώσσας, της 
κάθε γλώσσας, είναι ότι με έναν περιορισμένο αριθμό μονάδων ήχου 
χωρίς νόημα (φωνημάτων) κατασκευάζεται ένας μεγάλος αριθμός μο-
νάδων με νόημα (λέξεων): έτσι με τα φωνήματα [η], [ο], [ο], [ρ], [s] 
μπορούμε να φτιάξουμε τις λέξεις πόνος και νωπός (θυμηθείτε τι λέ-
γαμε για την ορθογραφία). Με τα φωνήματα [a], [k], [ο], [t] μπορού-
με να φτιάξουμε τις λέξεις κάτω (θυμηθείτε πάλι τί λέγαμε για την ορ-
θογραφία) και κότα. Η γλωσσική επικοινωνία, ο διάλογος, γίνεται με 
τον συνδυασμό των λέξεων σε προτάσεις. Η λέξη πρόταση βγαίνει από 
το ρήμα προτείνω που, στα αρχαία ελληνικά, σήμαινε 'τεντώνω προς, 
τεντώνω μπροστά'. Είναι η εικόνα του τοξότη που τεντώνει τη χορδή 
του τόξου για να εξαπολύσει το βέλος. Η γλωσσική επικοινωνία γίνε-
ται με προτάσεις, δηλαδή με γλωσσικές «κατασκευές» που τις «εξα-
πολύουμε», σαν βέλη, στον συνομιλητή μας, τις «προτείνουμε». Έτσι, 
όταν λέω αγόρασα ένα βφλίο^ «προτείνω» στον συνομιλητή μου να δε-
χτεί μια πληροφορία που του δίνω. Όταν λέω Να αγοράσω ένα βιβλίο;, 
ζητώ από τον συνομιλητή μου (ή από τον εαυτό μου, αν συνομιλώ με 
τον εαυτό μου), «προτείνω» στον συνομιλητή μου να απαντήσει σε ένα 
ερώτημα που του θέτω. Όταν λέω φύγε!, η πρόταση προς τον συνο-
μιλητή μου είναι μια διαταγή. Όταν λέω ας είχα χρήματα, «προτεί-
νω», κοινοποιώ στον συνομιλητή μου (ή στον εαυτό μου, αν συνομιλη-
τής μου είναι ο εαυτός μου), μια επιθυμία μου, μια ευχή. Η γλωσσική 
επικοινωνία λοιπόν «δουλεύει» με τον συνδυασμό των λέξεων. Με τις 
προτάσεις «κάνουμε» διάφορα πράγματα: ρωτάμε, διατάζουμε, ευ-
χόμαστε, διατυπώνουμε ισχυρισμούς. 

Ο συνδυασμός των λέξεων σε προτάσεις ονομάζεται σύνταξη, που 
σημαίνει «αράδιασμα μαζί» (σ^ν 'μαζί' -l· τάσσω 'αραδιάζω'· από το 
ρήμα αυτό βγαίνει και η λέξη τάξη). Συντακτικό είναι η μελέτη της 
σύνταξης. Ο διάλογος λοιπόν γίνεται με προτάσεις, και οι προτάσεις 
είναι το βασικό εργαλείο με το οποίο «υφαίνεται» η συνομιλία. Ας μεί-
νουμε για ένα λεπτό σε αυτή την τελευταία λέξη και μάλιστα στην 
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απλούστερη μορφή της: ομιλία. Όλοι ξέρετε τη λέξη όμιλος, π.χ. όμι-
λος φίλων θαλάσσης, αθλητικός όμιλος κλπ. Όμιλος σημαίνει ομάδα 
ανθρώπων. Η λέξη ομιλία κλείνει μέσα της τη σημασία 'ομάδα αν-
θρώπων'. Μία λοιπόν από τις λέξεις που χρησιμοποιούμε για να μιλή-
σουμε για τη γλώσσα, η λέξη ομιλία, έχει μέσα της τη σημασία 'ομά-
δα ανθρώπων'. Αυτό, αν το σκεφτείτε λίγο, δεν είναι παράξενο. Αυτό 
που κάνει τις ομάδες ανθρώπων να λειτουργούν ως ομάδες είναι ο λό-
γος, ο διάλογος. Και γι' αυτό τον λόγο η λέξη ομιλία φτάνει να ση-
μαίνει τον ίδιο τον λόγο και τον διάλογο, βασικό εργαλείο των οποίων 
είναι, όπως λέγαμε, η πρόταση. 

2. Η πρόταση εκφράζει μια ολοκληρωμένη σκέψη 

Αλλά γιατί η πρόταση, και όχι η λέξη ή η φράση, έχει τον «πρώτο 
λόγο» στον διάλογο, στη γλωσσική επικοινωνία; Γιατί η πρόταση εκ-
φράζει μια ολοκληρωμένη σκέψη. Κάντε τη σύγκριση ανάμεσα στην 
πρόταση το παιδί έφυγε, τη φράση το παιδί και τη λέξη παιδί. Είναι 
εύκολο να καταλάβει κανείς ότι η φράση και η λέξη εκφράζουν «μι-
σές», ανολοκλήρωτες σκέψεις. Μόνο η πρόταση εκφράζει μια ολο-
κληρωμένη σκέψη. Κι αυτό γιατί, ενώ η φράση το παιδί και η λέξη παι-
δί απλά ονομάζουν κάτι, στην πρόταση ονομάζεται κάτι και, επιπλέ-
ον, λέγεται κάτι γι' αυτό. Σε αυτό βρίσκεται η πληρότητα της πρό-
τασης. 

3. Υποκείμενο και κατηγόρημα 

Αυτό το οποίο ονομάζεται είναι το όνομα ή υποκείμενο της πρότασης 
(υποκείμενο σημαίνει «θέμα», αυτό για το οποίο γίνεται λόγος), και 
αυτό το οποίο λέγεται γι' αυτό που ονομάζεται (το όνομα, το υποκεί-
μενο) είναι το κατηγόρημα. Η λέξη κατηγόρημα προέρχεται από το 
αρχαίο ελληνικό ρήμα κατηγορώ, που σημαίνει 'λέω κάτι για κάποιον 
ή για κάτι'. Τη λέξη τη χρησιμοποιούμε και σήμερα, κατηγορία (π.χ. 
στη -γλώσσα των δικαστηρίων), και σημαίνει 'κάτι που λέω εναντίον 
κάποιου'. 

Αυτό λοιπόν που κάνει την πρόταση τη βασική δομή της αρχιτε-
κτονικής της γλώσσας, της κάθε γλώσσας, είναι ότι εκφράζει μια ολο-
κληρωμένη σκέψη, καθώς δεν ονομάζει απλά κάτι αλλά λέει κάτι γι' 
αυτό και έτσι το προσδιορίζει. Ας δούμε πάλι ένα συγκεκριμένο πα-
ράδειγμα: 
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Το παιδί έφυγε. 

Στην πρόταση αυτή το όνομα ή υποκείμενο είναι η φράση το παιδί, 
που αποτελείται από το άρθρο το και το ουσιαστικό παιδί. Το κα-
τηγόρημα (αυτό που λέει κάτι για το όνομα τι υποκείμενο) είναι το 
ρήμα έφυγε (ο αόριστος του ρήματος φεύγω). Το όνομα ή υποκείμενο 
ονομάζει κάτι το ειδικό (ένα συγκεκριμένο παιδί)· το κατηγόρημα λέει 
κάτι για το υποκείμενο, και αυτό το κάτι δεν είναι ειδικό (δεν αφορά 
το συγκεκριμένο παιδί μόνο) αλλά έχει γενικότερο χαρακτήρα. Η φυγή 
(το να φεύγει κανείς) είναι μια διαδικασία που δεν αφορά το σογχε-
κριμένο παιδί μόνο αλλά έχει γενικότερη εφαρμογή. Το κατηγόρημα 
λοιπόν (στο παράδειγμα που συζητάμε το ρήμα έφυγε) αποδίδει στο 
όνομα ή υποκείμενο (που δηλώνει έναν ειδικό όρο, κάτι το ειδικό) έναν 
γενικό όρο· και με αυτό τον τρόπο προσδιορίζεται το όνομα/υποκεί-
μενο και έτσι προκύπτει αυτό που λέγαμε νωρίτερα: μια ολοκληρω-
μένη σκέψη. 

4. Ουσιαστικά 

Στη θέση της λέξης παιδί θα μπορούσαμε να έχουμε πάμπολλα ου-
σιαστικά. Ουσιαστικά ονομάζονται τα μέρη του λόγου που δηλώνουν 
οντότητες, δηλαδή στοιχεία του κόσμου που μπορούν να εντοπιστούν 
στον χώρο, π.χ. συγκεκριμένα αντικείμενα: τραπέζι, καρέκλα κ.ά. Ως 
ουσιαστικά ωστόσο εμφανίζονται στη γλώσσα και πιο αφηρημένα 
«πράγματα»: ειρήνη, πόλεμος, θυμός, θλίφη, καταδίκη. Πολλά από 
αυτά προέρχονται από ρήματα. Στη θέση της λέξης παιδί θα μπορούσε 
να εμφανιστεί επίσης ένα κύριο όνομα, π.χ. ο Γιάννης έφυγε. Κύρια 
ονόματα ονομάζονται αυτά που ονομάζουν πρόσωπα και τόπους. Στη 
θέση, τέλος, της λέξης παιδί θα μπορούσε να εμφανιστεί (ως όνομα ή 
υποκείμενο) μια ολόκληρη φράση: το παιδί που σου έλεγα έφυγε. Η 
πρόταση που εισάγεται με τη «μικρή» λέξη που λέγεται αναφορική, 
γιατί αναφέρεται σε (και προσδιορίζει ειδικότερα) ένα ουσιαστικό που 
προηγείται. Οι αναφορικές προτάσεις είναι ένας μηχανισμός που δια-
θέτουν οι γλώσσες για να «κατασκευάζουν» ουσιαστικά, για τα οποία 
δεν υπάρχουν ή δεν χρειάζεται να υπάρχουν μονολεκτικά ουσιαστικά. 
Έτσι, η φράση το παιδί που σου έλεγα κλείνει μέσα της ένα περιφρα-
στικό ουσιαστικό, ένα ουσιαστικό δηλαδή που δεν αποτελεί μια λέξη 
αλλά φτιάχνεται από πολλές λέξεις. Τέτοιου είδους περιφράσεις χρη-
σιμοποιούν τα ερμηνευτικά λεξικά για να περιγράψουν το νόημα των 
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ουσιαστικών και σε τέτοιου είδους περιφράσεις καταφεύγουμε όταν 
δεν μπορούμε να θυμηθούμε ένα ουσιαστικό και ζητάμε από τον συ-
νομιλητή μας να μας βοηθήσει να το θυμηθούμε. Οι αναφορικές προ-
τάσεις μάς βοηθούν να επεκτείνουμε το λεξιλόγιο, κατασκευάζοντας 
ουσιαστικά «μιας χρήσης», που δεν χρειάζονται δηλαδή για το στα-
θερό λεξιλόγιο της γλώσσας. Το παιδί που σου έλεγα είναι ένα τέτοιο 
ουσιαστικό «μιας χρήσης». 

5. Άρθρο 

Δυο λόγια τώρα για το άρθρο. Το άρθρο είναι μια «μικρή λέξη» που 
προσδιορίζει το ουσιαστικό. Χρησιμοποιούμε το οριστικό άρθρο (ο για-
τρός, η γυναίκα, το παιδί), όταν θεωρούμε ότι ο συνομιλητής μας ξέ-
ρει για ποιον ή για τί μιλάμε. Έτσι, όταν σε μια συνομιλία λέω το παι-
δί έφυγε, χρησιμοποιώ το οριστικό άρθρο γιατί πιστεύω (σωστά ή λά-
θος - δεν έχει σημασία) ότι ο συνομιλητής μου ξέρει για ποιο παιδί μι-
λάω. Αν πίστευα το αντίθετο, θα χρησιμοποιούσα το αόριστο άρθρο: 
ένας, μία, ένα. Όταν λέω λοιπόν ένα παιδί έφυγε, διαλέγω το αόρι-
στο άρθρο γιατί πιστεύω {σωστά ή λάθος - δεν έχει σημασία) ότι με-
ταφέρω στον συνομιλητή μου μια καινούργια πληροφορία. Το αν θα 
χρησιμοποιήσουμε λοιπόν οριστικό ή αόριστο άρθρο εξαρτάται από 
το τί θεωρούμε ότι είναι γνωστό στον συνομιλητή μας. Και αυτό δεν 
είναι παράξενο. Τις «προτάσεις», όπως λέγαμε, τις «εξαπολύουμε», 
σαν βέλη, στους συνομιλητές μας· υπηρετούν τον διάλογο. Τα άρθρα, 
ως στοιχεία της πρότασης, υπηρετούν, και αυτά, τις ανάγκες του δια-
λόγου. 

6. Αντωνυμίες 

Αλλά τις ανάγκες του διαλόγου υπηρετούν και κάποια άλλα στοιχεία 
της πρότασης: οι αντωνυμίες. Αντωνυμίες είναι τα μέρη του λόγου 
που «στέκονται» στη θέση ονομάτων (αυτό σημαίνει και η λέξη αντω-
νυμία: 'αντί για όνομα'). 

Ο Γιάννης ήταν κουρασμένος και τον πήγα στο σπίτι του. 

Οι αντωνυμίες, όπως το τον στην πρόταση αυτή (ονομάζεται προσω-
πική επαναληπτική αντωνυμία), χρειάζονται για την οικονομία της 
επικοινωνίας. Η δεύτερη εμφάνιση του ονόματος δεν γίνεται με την 
επανάληψή του αλλά με την εμφάνιση μιας επαναληπτικής αντωνυ-
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μίας στη θέση του. Έτσι υπάρχουν προσωπικές αντωνυμίες (εγώ, εσύ), 
δεικτικές αντωνυμίες {αυτός, -ή, -ό' εκείνος, -η, -ο· το τον της πρότα-
σης που δώσαμε πιο πάνω είναι μια «συντομευμένη» μορφή της δει-
κτικής αντωνυμίας αυτός, που χρησιμοποιείται ως προσωπική αντω-
νυμία), αναφορικές αντωνυμίες (ο οποίος, η οποία, το οποίο), αόρι-
στες αντωνυμίες (όποιος, -α, -ο), ερωτηματικές αντωνυμίες (ποιος, -α, 
-Ο' τι), κτητικές αντωνυμίες (δικός, -ή, -ό μου, σου, του). 

7. Πτώσεις και κλίση 

Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στο ουσιαστικό. Τα ουσιαστικά, όπως ξέ-
ρουμε, έχουν πτώσεις: όταν το ουσιαστικό είναι στη θέση του ονόμα-
τος/υποκειμένου, βρίσκεται στην ονομαστική πτώση: Ο Γιάννης έφυ-
γε, Όταν βρίσκεται σε θέση αντικειμένου, όταν δηλαδή ολοκληρώ-
νει τη σημασία ενός ρήματος, π.χ. Ο Γιάννης αγόρασε τον ανεμιστή-
ρα (το ρήμα αγοράζω, σε αντίθεση με το ρήμα φεύγω, χρειάζεται ένα 
ουσιαστικό: πάντα αγοράζουμε «κάτι»), βρίσκεται στην αιτ ιατική 
πτώση. Η γενική πτώση είναι μια μορφή που παίρνει το ουσιαστικό 
για να δηλωθεί η χτηστι (το βιβλίο του Γιάννη) αλλά και άλλες σημα-
σίες, π.χ. είπα του Γιάννη. Οι πτώσεις είναι μορφές τις οποίες παίρ-
νει το ουσιαστικό ανάλογα με τον (συντακτικό) ρόλο που έχει μέσα 
στην πρόταση: υποκείμενο, αντικείμενο κλπ. Τον όρο πτώση (που ση-
μαίνει 'πέσιμο') τον έφτιαξαν οι αρχαίοι. Είχαν στο μυαλό τους την ει-
κόνα του ζαριού που, καθώς πέφτει, εμφανίζεται μία από τις πλευρές 
του. Έτσι και το ουσιαστικό: καθώς «πέφτει» μέσα στην πρόταση, εμ-
φανίζεται με διαφορετική μορφή ανάλογα με τον συντακτικό ρόλο που 
έχει. Οι πτώσεις του ουσιαστικού (αλλά και του άρθρου και του επι-
θέτου και των αντωνυμιών) αποτελούν την κλίση. 

8. Αριθμός, γένος 

Αλλά το ουσιαστικό πέρα από τις πτώσεις του έχει και άλλα χαρα-
κτηριστικά: αριθμό και γένος. Ο αριθμός μπορεί να είναι (στα νέα ελ-
ληνικά) ενικός ή πληθυντικός. Τα γένη του ουσιαστικού είναι τρία: 
αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο (που σημαίνει 'ούτε το ένα ούτε το 
άλλο'). Εδώ θα πρέπει να γίνει η διάκριση ανάμεσα στο γραμματικό 
γένος και στο φυσικό γένος. Το γραμματικό γένος και το φυσικό γέ-
νος δεν συμπίπτουν πάντοτε. Στην περίπτωση των λέξεων ο άνδρας, 
η γυναίκα γραμματικό και φυσικό γένος συμπίπτουν. Αυτό δεν συμ-
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βαίνει στις λέξεις κορίτσι^ μηλιά, ποταμός. Το πρώτο, αν και θηλυκού 
γένους, εμφανίζεται ως ουδέτερο. Το δεύτερο, αν και δεν έχει φυσικό 
γένος, εμφανίζεται ως θηλυκό και το τρίτο, αν και δεν διαθέτει, επί-
σης, φυσικό.γένος, εμφανίζεται ως αρσενικό. Δεν αποκλείεται λέξεις 
όπως μηλιά, ποταμός (θηλυκό η πρώτη, αρσενικό η δεύτερη) να απη-
χούν μια αντίληψη, που χάνεται πίσω στον χρόνο, η οποία έβλεπε ό,τι 
για μας είναι σήμερα άψυχο στοιχείο της φύσης ως έμψυχο. Έτσι, η 
μηλιά που γεννά καρπούς (και όλες οι λέξεις που δηλώνουν οπωρο-
φόρα δέντρα) εμφανίζεται γι' αυτό τον λόγο ως έμψυχο και μάλιστα 
θηλυκό. Ο ποταμός, που γονιμοποιεί με τα νερά του τη γη, εμφανίζε-
ται και αυτός ως έμψυχο, αλλά αρσενικό. 

9. Το ρήμα χαι ο χρόνος 

Ας ξαναθυμηθούμε αυτό που λέγαμε λίγο πριν: ότι η πρόταση εκφράζει 
μια ολοκληρωμένη σκέψη, και γι' αυτό είναι το βασικό «εργαλείο» της 
επικοινωνίας και η βασική δομή της αρχιτεκτονικής της γλώσσας. Αυτό 
που κάνει την πρόταση (σε αντίθεση με τη φράση ή τη μοναχική λέξη) 
ολοκληρωμένη σκέψη δεν είναι μόνο ότι συνδυάζει ένα όνομα (ή υπο-
κείμενο) με ένα κατηγόρημα, έναν ειδικό όρο με έναν γενικό όρο - αν 
και αυτό είναι το κύριο. Στην πρόταση γίνεται και κάτι ακόμα: αυτό 
στο οποίο αναφέρεται εντοπίζεται χρονικά, και αυτό δίνει στη σκέ-
ψη, στην ιδέα, που εκφράζει η πρόταση «σάρκα και οστά». Χωρίς τον 
χρονικό εντοπισμό η σκέψη, η ιδέα, που εκφράζει η πρόταση είναι 
«στον αέρα». Όταν λέω το παιδί έφυγε, αυτό που εκφράζει η πρότα-
ση εντοπίζεται χρονικά ως προς τη στιγμή που εκφωνώ την πρόταση. 
Αυτό στο οποίο αναφέρεται η πρόταση (η φυγή του παιδιού) ανήκει 
στο παρελθόν σε σχέση με τη στιγμή της εκφώνησης. Ο χρονικός εντο-
πισμός, αν και ανήκει σε ολόκληρη την πρόταση, εκφράζεται, στα νέα 
ελληνικά, μέσω του ρήματος, γιατί το ρήμα είναι το μέρος του λόγου 
που εκφράζει διαδικασίες, γεγονότα, καταστάσεις - όψεις δηλαδή της 
εμπειρίας που «παίζουν» με τον χρόνο. Οι εκδοχές του χρονικού εντο-
πισμού της πρότασης δηλώνονται στα νέα ελληνικά είτε με αλλαγές 
στη μορφή (στην κλίση) του ρήματος είτε περιφραστικά. Ο αόριστος 
(έφυγε), ο παρατατικός (έφευγε), ο παρακείμενος (έχει φύγει), ο υπερ-
συντέλικος (είχε φύγει). Και στις τέσσερις αυτές περιπτώσεις αυτό στο 
οποίο αναφέρεται η πρόταση εντοπίζεται στο παρελθόν σε σχέση με 
τη χρονική στιγμή της εκφώνησης. Ο αόριστος και ο παρατατικός «κα-
τασκευάζονται» συνήθως με την προσθήκη του ε (ονομάζεται αύξη-
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ση), ο παρακείμενος και ο υπερσυντέλικος εκφράζονται περιφραστι-
κά, με το ρήμα έχω, Ο μέλλοντας χρησιμοποιεί τη «μικρή» λέξη θα {θα 
φύγω). Η λέξη αυτή είναι μία συντομευμένη μορφή του ρήματος θέλω 
ακολουθούμενου από το να. Αυτό δεν είναι παράξενο. Το μέλλον, σε 
αντίθεση με το παρελθόν, είναι άγνωστο. Όταν μιλάμε για το μέλλον, 
το μόνο βέβαιο είναι οι επιθυμίες μας και οι προθέσεις μας. Γι' αυτό 
στα νεοελληνικά (και όχι μόνο· στα αγγλικά χρησιμοποιείται η λέξη 
will, π.χ. I will go, που σημαίνει επίσης 'θέλω') ο μέλλοντας κατα-
σκευάζεται με βάση το ρήμα θέλω, 

10. Το ρήμα και η όφη 

Η διαφορά αορίστου και παρατατικού βρίσκεται στο ότι ο παρατατι-
κός, αλλά όχι ο αόριστος, περιγράφει αυτό που έγινε στο παρελθόν 
(π.χ. έφευγε) ως κάτι που είχε διάρκεια. Αυτό ονομάζεται όψη. Ο αόρι-
στος και ο παρατατικός τοποθετούν αυτό στο οποίο αναφέρεται η πρό-
ταση στο παρελθόν, αλλά ο αόριστος το περιγράφει ως ολοκληρωμένο 
χρονικά, ενώ ο παρατατικός το περιγράφει ως διαρκές. Διαφέρουν, λοι-
πόν, ως προς την όψη, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο «βλέπουν» αυτό 
που έγινε στο παρελθόν. Την ίδια διαφορά, ως προς την όψη, μπορεί 
να παρατηρήσει κανείς ανάμεσα στο θα φύγω και στο θα φεύγω, 

11. Παρακείμενος, υπερσυντέλικος 

Ο παρακείμενος εντοπίζει, και αυτός, κάτι ως παρελθοντικό σε σχέ-
ση με τη στιγμή που εκφωνείται η πρόταση. Η διαφορά του με τον αό-
ριστο φαίνεται σε παραδείγματα όπως τα παρακάτω: 

(1) Ο Πάννης έφυγε χτες χαι γύρισε σήμερα το πρωί, 
(2) Ο Γιάννης έχει φύγει από χτες και γύρισε σήμερα το πρωί, 

Η δεύτερη πρόταση ακούγεται κάπως περίεργα και αυτό γιατί ο πα-
ρακείμενος περιγράφει κάτι που έγινε στο παρελθόν (όπως ο αόρι-
στος), με τη διαφορά ότι στην περίπτωση του παρακειμένου το απο-
τέλεσμα αυτού που έγινε στο παρελθόν συνεχίζεται ως τη στιγμή που 
εκφωνείται η πρόταση. Γι' αυτό η δεύτερη πρόταση δεν «ακούγεται» 
καλά. Το δεύτερο κομμάτι της {και γύρισε σήμερα το πρωί) «συ-
γκρούεται» με αυτό που δηλώνει το πρώτο κομμάτι (με τον παρακεί-
μενο έχει φύγει), ότι δηλαδή η φυγή του Γιάννη εξακολουθεί να ισχύ-
ει τη στιγμή που εκφωνείται η πρόταση. 
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Ο υπερσυντέλικος χρησιμοποιείται για να συνδέσει μεταξύ τους 
πράξεις, γεγονότα που τοποθετούνται στο παρελθόν σε σχέση με τη 
χρονική στιγμή της εκφώνησης της πρότασης: 

Ο ΤιάννΎΐς είχε φύγει όταν χτύπησε η πόρτα και μπήκε ο Κώστας. 

12. Επιρρήματα 

Ο χρονικός προσδιορισμός της πρότασης δεν γίνεται μόνο με τους χρό-
νους του ρήματος αλλά και με χρονικά επιρρήματα, όπως χτες, αύ-
ριο^ σήμερα, ή επιρρηματικές εκφράσεις, όπως πριν από έναν μήνα, 
μετά από έναν χρόνο κλπ. Εδώ αξίζει να ξαναθυμηθούμε αυτό το ε 
(την αύξηση) που μπαίνει στην αρχή του ρήματος, όταν η αναφορά 
είναι στο παρελθόν: έφυγε, έφευγε. Η ιστορική γλωσσολογία (η επι-
στήμη που ασχολείται με την «αρχαιολογία» των γλωσσών, τις αρχές 
τους και την εξέλιξή τους) πιστεύει ότι σε αυτό το μικρό στοιχείο που 
«κολλάει» στο ρήμα κρύβεται (όπως και στην περίπτωση του θα, που 
είδαμε νωρίτερα) μια παλιά λέξη που σήμαινε πριν, ήταν δηλαδή ένα 
χρονικό επίρρημα που «στεκόταν» μόνο του. Αυτό το χρονικό επίρρη-
μα σιγά σιγά έγινε «ένα» με το ρήμα και στη διαδικασία αυτή «μίκρυ-
νε» (με τον ίδιο τρόπο όπως το θέλω -I- να έγινε θα) για να καταλήξει 
στο ε (την αύξηση) που έχουμε σήμερα. 

Εκτός από τα χρονικά επιρρήματα υπάρχουν τα τοπικά επιρρή-
ματα, όπως εδώ, εκεί (στην αντωνυμία εκείνος «κρύβεται» το τοπικό 
επίρρημα εκεί: εκείνος είναι αυτός που βρίσκεται εκεί, δηλαδή σε κά-
ποια απόσταση από τον ομιλητή), πέρα, κοντά, μακριά, γύρω, κλπ. 
Αν τα χρονικά επιρρήματα, μαζί με τους χρόνους του ρήματος, είναι 
οι «άγκυρες» της πρότασης στον χρόνο, τα τοπικά επιρρήματα είναι 
οι «άγκυρές» της στον τόπο. Πολύ συχνά χρησιμοποιούνται οι ίδιες λέ-
ξεις, τα ίδια επιρρήματα, και για τις δύο δουλειές, και για τον τόπο 
και για τον χρόνο: Θα έρθω γύρω στις τρεις, και Τρέχουν γύρω από 
το τραπέζι- Δεν θα περιμένω πέρα από τις τρεις, και Η στάση είναι 
πιο πέρα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί ο χρόνος, σε αντίθεση με τον 
τόπο, είναι κάτι το «άπιαστο». Έτσι, χρησιμοποιούνται οι τοπικές εκ-
φράσεις για να μπορέσουμε να μιλήσουμε γι' αυτό το «άπιαστο» που 
είναι ο χρόνος. Αυτό γίνεται πολύ συχνά στη γλώσσα. Χρησιμοποιού-
με δηλαδή μια «χειροπιαστή», συγκεκριμένη έκφραση, για να μιλή-
σουμε για κάτι πιο «άπιαστο», αφηρημένο. Παρατηρήστε τα παρα-
κάτω παραδείγματα: 
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(3) Το κτίριο στηρίζεται σε τσιμεντένιες κολόνες, 
(4) Η θεωρία αυτή στηρίζεται στα παρακάτω επιχειρήματα. 

Θα συμφωνήσετε ότι στην πρόταση (3) το ρήμα στηρίζεται έχει ένα 
πολύ συγκεκριμένο, «χειροπιαστό» περιεχόμενο. Και αυτό το «χειρο-
πιαστό» περιεχόμενο χρησιμοποιείται στην πρόταση (4) για να μιλή-
σουμε για κάτι πιο αφηρημένο, για μια θεωρία. Σαν να ήταν η θεωρία 
ένα οικοδόμημα που χρειάζεται τα στηρίγματά του. «Μεταφέρουμε» 
τη «συγκεκριμένη» έκφραση, εδώ το ρήμα στηρίζεται, όπως στην πρό-
ταση (3), σε έναν πιο αφηρημένο «χώρο». Αυτή είναι η διαδικασία της 
μεταφοράς. Με τον ίδιο, μεταφορικό, τρόπο μιλάμε για τον χρόνο 
μέσω του τόπου (όπως είδαμε παραπάνω). 

Πέρα από τα χρονικά και τα τοπικά επιρρήματα υπάρχουν και τα 
τροπικά επιρρήματα, π.χ.: 

(5) Τρέχει καλά/γρήγορα/δύσκολα κλπ, 
(6) Σίγουρα/πιθανόν/ίσως κτλ, θα τα καταφέρει. 

Τα τροπικά επιρρήματα, όπως στην πρόταση (5), κάνουν την ίδια δου-
λειά που κάνουν οι αναφορικές προτάσεις για τα ουσιαστικά (θυμη-
θείτε τη συζήτηση που κάναμε λίγο νωρίτερα): επεκτείνουν τη σημα-
σία του ρήματος ή αλλιώς δημιουργούν περιφραστικά (δηλαδή όχι μο-
νολεκτικά) ρήματα. Τα επιρρήματα στο παράδειγμα (6) κάνουν άλλη 
δουλειά: εκφράζουν τους βαθμούς βεβαιότητας που έχει ο ομιλητής 
γι' αυτό που λέει, για αυτό που «προτείνει» στον συνομιλητή του. 

13, Και πάλι για το ρήμα 

Η μορφή του ρήματος δεν αλλάζει μόνο ανάλογα με τον χρόνο που εκ-
φράζει, αλλά και με το πρόσωπο και τον αριθμό. Όπως ξέρουμε, το 
ρήμα στα νέα ελληνικά έχει καταλήξεις που δηλώνουν το πρόσωπο 
και τον αριθμό: 

(εγώ) φεύγ-ω 
(εσύ) φεύγ-εις 
(αυτός, -ή, -ό) φεύγ-ει 
(εμείς) φεύγ-ουμε 
(εσείς) φεύγ-ετε 
(αυτοί, -ές, -ά) φεύγ-ουν 

Τί είναι οι καταλήξεις; Όπως και στην περίπτωση του ε, της αύξησης 
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(π.χ. έ-φυγε)^ είναι «παλιές» λέξεις που έγιναν «ένα» με το ρήμα - αυτή 
τη φορά στο τέλος του και όχι στην αρχή του. Αλλά τι είδους λέξεις 
ήταν; Δεν μπορεί παρά να ήταν «παλιές» προσωπικές αντωνυμίες (προ-
σέξτε την ομοιότητα του πρώτου προσώπου (φεύγ-ω) με την αντωνυ-
μία του πρώτου προσώπου εγ-ώ), που «μίκρυναν» και «κόλλησαν» στο 
ρήμα - ενσωματώθηκαν σ' αυτό. 

Δύο λόγια για τον αριθμό. Αν το σκεφτείτε λίγο, θα καταλάβετε 
ότι ο αριθμός «περιττεύει» στο ρήμα. Ας δούμε ένα παράδειγμα: 

Τα παιδιά έφυγαν. 

Ο αριθμός «ανήκει» στο ουσιαστικό παιδί, γιατί αναφέρεται σε κάτι 
που μπορεί να μετρηθεί. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για την πράξη 
στην οποία αναφέρεται το ρήμα. Αυτό φαίνεται καθαρά αν παρα-
φράσουμε την πρόταση Τα παιδιά έφυγαν σε φυγή των παιδιών, Αέμε 
η φυγή και όχι ot φυγές των παιδιών, Ο αριθμός λοιπόν δεν χρειάζε-
ται στο ρήμα, γιατί το ρήμα δεν αναφέρεται σε κάτι «μετρήσιμο». Για-
τί όμως εμφανίζεται και στο ρήμα; Ή, αλλιώς, γιατί, όπως λέμε, το 
ρήμα συμφωνεί με το υποκείμενό του ως προς τον αριθμό; Αυτό είναι 
ένα από τα μυστικά της γλώσσας. Συχνά επαναλαμβάνονται πλεονα-
στικά πληροφορίες, όπως στην περίπτωση του αριθμού στο ρήμα, για 
να εξασφαλιστεί η σαφήνεια του μηνύματος που στέλνουμε στον συ-
νομιλητή μας. 

Πριν αφήσουμε το ρήμα θα πρέπει να συζητήσουμε μερικά ακόμα 
ζητήματα. Το «κομμάτι» του ρήματος που «κουβαλάει» τη σημασία 
του ρήματος είναι η ρίζα του. Έτσι, στο ρήμα φεύγ-ω η ρίζα είναι το 
«κομμάτι» φευγ-. Αλλά η ρίζα αυτή δεν είναι «σταθερή»: έ-φευγ-ε, 
φεύγ-ει αλλά έ-φυγ-ε, θα φύγ-ει, να φύγ-ει. Ο τύπος φευγ- εμφανίζε-
ται στον ενεστώτα, στον χρόνο που δηλώνει ότι κάτι γίνεται ταυτό-
χρονα με τη στιγμή της εκφώνησης (ο Γιάννης φεύγει) ή συνήθως (ο 
Γιάννης φεύγει κάθε φορά που θυμώνει). Εμφανίζεται επίσης όταν δη-
λώνεται η διάρκεια (θυμηθείτε την όψη του ρήματος που συζητήσαμε 
νωρίτερα): έφευγε, θα φεύγει, να φεύγει. Σε ορισμένα ρήματα (ονο-
μάζονται σοντιθως ανώμαλα) αυτή η αλλαγή είναι ακόμα πιο δραστι-
κή, π.χ. βλέπω, είδα. Εδώ το ρήμα γίνεται «αγνώριστο» στον αόριστο. 
Γιατί συμβαίνει αυτό; Απλά, γιατί ο αόριστος κατασκευάζεται από ένα 
άλλο, ξέχωρο ρήμα με συγγενική σημασία, που συγχωνεύθηκε με αυτό 
που δίνει τον ενεστώτα βλέπω. Έχουμε δηλαδή την ένωση δύο ξεχω-
ριστών ρημάτων που μοιράζονται τους διάφορους τύπους. 
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14. Φωνή 

Πέρα από τον χρόνο, το πρόσωπο, τον αριθμό, η μορφή του ρήματος 
καταγράφει και άλλες πληροφορίες. Όταν το ρήμα εκφράζει μια πρά-
ξη ή διαδικασία που είτε έχει αντικείμενο (π.χ. αγόρασα το βιβλίο) είτε 
δεν έχει (π.χ. φεύγω, πεθαίνω), λέμε ότι βρίσκεται στην ενεργητική 
φωνή. Όταν η πράξη ή η διαδικασία που περιγράφει το ρήμα «επι-
στρέφει» στο υποκείμενο ή αφορά το υποκείμενο (πλένομαι 'πλένω τον 
εαυτό μου'· λούζομαι 'λούζω τον εαυτό μου'· χαίρομαι- στενοχωριέ-
μαι), τότε λέμε ότι βρίσκεται στη μέση φωνή. Η παθητική φωνή είναι 
συγγενική με τη μέση φωνή και περιγράφει πράξεις ή δραστηριότη-
τες όχι από την πλευρά του υποκειμένου που ενεργεί αλλά από την 
πλευρά αυτού που δέχεται την πράξη ή την ενέργεια: Αγόρασα το βι-
βλίο / Το βιβλίο αγοράστηκε χτες, Η παθητική φωνή είναι ένας τρό-
πος για να αλλάξει η εστίαση της πρότασης: από το υποκείμενο που 
ενεργεί στο αντικείμενο που δέχεται την ενέργεια. Αλλά γιατί χρειά-
ζεται αυτή η αλλαγή της εστίασης; Χρειάζεται για τις ανάγκες του 
διαλόγου. Παρακολουθήστε τον παρακάτω διάλογο: 

«Τί έγινε με το βιβλίο που έλεγες;» 
«Το αγόρασα χτες.» / «Αγοράστηκε χτες.» 

Στα νέα ελληνικά δεν χρησιμοποιείται πολύ η παθητική φωνή στον 
προφορικό λόγο. Στη θέση της χρησιμοποιούνται συντακτικές κατα-
σκευές όπως η παρακάτω: 

Το βιβλίο το αγόρασα χτες, 

που χάνουν την ίδια «δουλειά» με την παθητική φωνή: «εστιάζουν» στο 
αντικείμενο. 

15. Επίθετο 

Το επίθετο, όπως και το ρήμα, είναι ένα από τα εργαλεία που χρησι-
μοποιεί η γλώσσα για να αποδίδει γενικά χαρακτηριστικά στους ειδι-
κούς όρους της, στα ονόματα: 

Το παιδί έφυγε. 
Το παιδί είναι καλό. 
Το καλό παιδί. 

Ο όρος είναι αρχαίος και σημαίνει 'αυτό που τοποθετείται πάνω σε 
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κάτι' (έπί 'πάνω' + τίθημι 'τοποθετώ'), δηλαδή πάνω στο ουσιαστικό. 
Τα επίθετα κάνουν πολλές δουλειές, σε αντίθεση με τα ουσιαστικά, 
που δηλώνουν «πράγματα», τόσο συγκεκριμένα (τραπέζι) όσο και αφη-
ρημένα Έτσι, αν συγκρίνετε το επίθετο ξύλινος και το επίθε-
το όμορφος^ εύκολα θα καταλάβετε ότι, αν και είναι και τα δύο επί-
θετα, αναφέρονται σε εντελώς διαφορετικές ιδιότητες. Το πρώτο ανα-
φέρεται σε μια φυσική ιδιότητα. Έτσι, όταν λέμε Το τραπέζι είναι ξύ-
λινο, αναφερόμαστε σε μια φυσική ιδιότητα του τραπεζιού, στο υλικό 
από το οποίο είναι φτιαγμένο. Γι' αυτό αντί για Το τραπέζι είναι ξύλι-
νο μπορούμε να πούμε Το τραπέζι είναι απο ξύλο. Όταν λέμε όμως Το 
τραπέζι είναι όμορφο, δεν αναφερόμαστε σε μια φυσική ιδιότητα του 
τραπεζιού (όπως είναι το υλικό του) αλλά σε μια αξιολόγηση του τρα-
πεζιού, σε κάτι που βλέπουμε εμείς στο τραπέζι. Γι' αυτό δεν μπο-
ρούμε να πούμε Το τραπέζι είναι από ομορφιά. Γιατί μας χρειάζονται 
όλα αυτά; Για να καταλάβουμε ότι συχνά στη γλώσσα βρίσκουμε 
«κάτω από την ίδια στέγη» διαφορετικά πράγματα, διαφορετικές έν-
νοιες. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αρχαίοι διάλεξαν τον όρο επίθετο, που 
δεν περιγράφει τί σημαίνει αυτό το μέρος του λόγου (ενώ για το ου-
σιαστικό αυτό ισχύει: ουσιαστικά είναι αυτά που δηλώνουν «ουσίες», 
δηλαδή οντότητες, «πράγματα»), αλλά περιγράφει κάτι «που μπαίνει 
πάνω» στο ουσιαστικό (έπι-τίθημι). 

16. Προθέσεις, σύνδεσμοι, μόρια 

Οι προθέσεις (π.χ. για, με, προς, παρά κ.ά.) είναι «μικρές λέξεις» που 
χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν σχέσεις, τοπικές αλλά και άλλες: 

Αυτό είναι για τον Νίκο. 
Έφυγε με τον Νίκο. 
Κινήθηκε προς την έξοδο. 

Οι σύνδεσμοι (π.χ. και, αλλά) είναι οι «αρμοί» με τους οποίους συνδέ-
ονται κομμάτια της πρότασης ή μεγαλύτερων κειμένων. Τα μόρια εί-
ναι μια μεγάλη κατηγορία γλωσσικών στοιχείων που κάνουν διάφορες 
δουλειές. Η πιο σημαντική είναι ότι οργανώνουν τον διάλογο. 

Ο Γιάννης, λοιπόν, έφυγε νωρίς. 

Το λοίπον δηλώνει ότι έχει προηγηθεί κάποια συζήτηση και σε αυτήν 
παραπέμπει. 
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Καλά, γιατί έφυγες; 

Αυτό το καλά, που γεννιέται από το τροπικό επίρρημα καλά, σημαί-
νει ότι ο ομιλητής άκουσε τί είχε να του πει ο συνομιλητής του, αλλά 
παρ' όλα αυτά χρειάζεται κάποια παραπάνω πληροφορία. Το ότι αυτό 
το καλά κατάγεται μεν από το τροπικό επίρρημα καλά αλλά χρησι-
μοποιείται διαφορετικά από αυτό (για να «υφάνει» τον διάλογο) φαί-
νεται από το παρακάτω παράδειγμα: 

Καλά, είσαι καλά; 

Αν τα δύο καλά είχαν την ίδια σημασία και χρήση, τότε αυτή η πρό-
ταση θα ήταν ανόητη. Αλλά δεν είναι! 

Υπάρχουν βέβαια και άλλα μόρια που δεν έχουν αυτή τη λειτουρ-
γία (να «υφαίνουν» τον διάλογο), π.χ. δά (έμφαση, όχι δάΐ), νά (νά ο 
Γιάννης!), αμέ, και άλλα. 

Πώς γεννήθηκαν αυτές οι «μικρές» λέξεις; Θυμηθείτε τί λέγαμε για 
τη «μικρή» λέξη θα, που δηλώνει τον μέλλοντα. Είναι μια «συρρικνω-
μένη» (δηλαδή συντομευμένη) μορφή του ρήματος θέλω (Η- να). Δη-
λαδή η ακολουθία θέλω να «γέννησε», για τους λόγους που εξηγήσα-
με, μια «μικρή» λέξη (ένα μόριο) για να δηλωθεί η μελλοντικότητα. Οι 
ιστορικοί γλωσσολόγοι, οι «αρχαιολόγοι της γλώσσας», πιστεύουν ότι 
οι προθέσεις {για, με, προς κλπ.) είναι ό,τι απέμεινε από παλιά ου-
σιαστικά που δήλωναν σχέσεις χώρου. Ανάλογες υποθέσεις γίνονται 
και για τους συνδέσμους. Ένα παράδειγμα ίσως βοηθήσει. Η λέξη μαζί 
που χρησιμοποιούμε σήμερα προέρχεται από τη λέξη μάζα. Όταν εί-
μαι μαζί με κάποιον, είμαι «μάζα» με αυτόν, δηλαδή ενωμένος. Και 
ακόμα ένα παράδειγμα, που έχει αξία γιατί είναι «ζωντανό». Χρησι-
μοποιούμε συχνά την έκφραση δεν πας!πα να,,. Πρόκειται βέβαια για 
το ρήμα πάω, που ωστόσο βρίσκεται σε μια πορεία ανάλογη με αυτή 
που έκανε το θέλω να να εξελιχθεί σε θα. Σε μια πορεία δηλαδή όπου 
θα «χαθεί» η αίσθηση, που την έχουμε ακόμα, ότι πρόκειται για το 
ρήμα πάω, και θα γίνει ένα άκλιτο μόριο πα. 

17. Και πάλι για την πρόταση 

Ξεκινήσαμε το κεφάλαιο αυτό λέγοντας ότι η βασική δομή της αρχι-
τεκτονικής της γλώσσας, της κάθε γλώσσας, είναι η πρόταση. Η γλωσ-
σική επικοινωνία γίνεται με προτάσεις, δηλαδή με γλωσσικές κατα-
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ολοκληρωμένη σκέψη γιατί συνδυάζουν έναν ειδικό όρο (το όνομα ή 
υποκείμενο) και έναν γενικό όρο (το κατηγόρημα). 

Το παιδί φεύγει. 
Το παιδί είναι καλό. 
Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Και αυτός ο συνδυασμός, η απόδοση στο ειδικό ενός γενικού χαρα-
κτηριστικού, είναι που γεννά την ολοκληρωμένη σκέψη. Εδώ αξίζει να 
θυμηθούμε αυτό που λέγαμε στο πρώτο κεφάλαιο: ότι οι λέξεις της 
γλώσσας δεν αποτελούν αντιδράσεις στα ερεθίσματα της εμπειρίας 
(όπως γίνεται με το γάβγισμα του σκύλου ή την κραυγή του πόνου) 
αλλά περιγραφές της εμπειρίας, και μάλιστα γενικές. Αν ανοίξουμε 
ένα ερμηνευτικό λεξικό ή μια εγκυκλοπαίδεια θα δούμε ότι οι λέξεις 
της γλώσσας (το νόημά τους) περιγράφονται αναλυτικά (με προτά-
σεις) και γενικά: κότα είναι ένα είδος κατοικίδιου πτηνού που..., φεύ-
γω είναι η διαδικασία με την οποία... Αυτή η γενικότητα είναι που κά-
νει τις λέξεις περιγραφές της εμπειρίας, του κόσμου στον οποίο ζού-
με, και όχι αντίδραση σε ερέθισμα (όπως συμβαίνει στα ζώα). Όλες 
οι λέξεις, και αυτό φαίνεται πάλι στο πρώτο ερμηνευτικό λεξικό ή στην 
πρώτη εγκυκλοπαίδεια που θα ανοίξουμε, είναι «κρυφές» προτάσεις. 
Η πρόταση μοιάζει με το κρεμμύδι: πίσω από τη «φανερή» πρόταση 
υπάρχει η «κρυφή» πρόταση που κρύβει κάθε λέξη. Και δεν γίνεται 
αλλιώς. Η πρόταση είναι το «εργαλείο» με το οποίο κατακτιέται η γε-
νικότητα του ειδικού, του συγκεκριμένου· και αυτό είναι το μεγάλο 
μυστικό της γλώσσας, αυτό που την κάνει κάτι το μοναδικό σε σχέση 
με οποιοδήποτε άλλο σύστημα επικοινωνίας στο ζωικό βασίλειο. Αυτή 
η γενικότητα του ειδικού είναι που κάνει τη γλώσσα περιγραφή και 
ανάλυση της εμπειρίας και όχι απλά αντίδραση στα ερεθίσματα που 
«εισπράττουμε» από αυτήν. 

18. Η γλώσσα και οι γλώσσες 

Όπως θα έχετε προσέξει, στη συζήτηση που προηγήθηκε δεν μιλή-
σαμε καθόλου για τα αρχαία ελληνικά. Μιλήσαμε για την αρχιτεκτο-
νική της γλώσσας και χρησιμοποιήσαμε τα νέα ελληνικά για να την 
περιγράψουμε. Χρησιμοποιήσαμε τα νέα ελληνικά, γιατί είναι η γλώσ-
σα που ξέρουμε. Θα μπορούσαμε το ίδιο καλά να μιλήσουμε για την 
αρχιτεκτονική της γλώσσας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε άλλη γλώσ-
σα. Κι αυτό γιατί όλες οι γλώσσες έχουν την ίδια αρχιτεκτονική, τον 
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ίδιο σχεδιασμό. Όλες έχουν προτάσεις (δηλαδή σύνταξη)· όλες έχουν 
τρόπους να εκφράζουν ονόματα και κατηγορήματα· όλες έχουν τρό-
πους να εκφράζουν τον χώρο (δηλαδή τον τόπο) και τον χρόνο· όλες 
έχουν τρόπους για να συνδέουν τις προτάσεις (συνδέσμους)· όλες οι 
γλώσσες έχουν τρόπους για να συνδέουν τις προτάσεις με τον διάλο-
γο (αυτό που κάνουν τα μόρια στα ελληνικά). Οι διαφορές ανάμεσα 
στις διάφορες γλώσσες δεν βρίσκονται στον βασικό σχεδιασμό τους -
αυτός είναι ο ίδιος για όλες τις γλώσσες· βρίσκονται στα μέσα που 
χρησιμοποιούνται για να πραγματοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός. Και 
για να γίνει αυτό κατανοητό, ας δούμε μερικά παραδείγματα. 

Στα νέα ελληνικά (αλλά και στα αρχαία ελληνικά και σε πολλές άλ-
λες γλώσσες) χρόνο έχουν μόνο τα ρήματα, και αυτός δηλώνεται με 
αλλαγές στη μορφή τους, στην κλίση τους (θυμηθείτε π.χ. την αύξη-
ση έ-φυγε). Υπάρχουν όμως γλώσσες που «σημαδεύουν» για τον χρό-
νο και τα ουσιαστικά τους. Φανταστείτε την αύξηση να εμφανίζεται, 
στα νέα ελληνικά, και στα ουσιαστικά: 

έ-το παίδι έ-φυγε 

Στα νέα ελληνικά (και στα αρχαία ελληνικά, και σε πολλές άλλες 
γλώσσες) το άρθρο είναι μια «μικρή» ξεχωριστή λέξη. Υπάρχουν όμως 
γλώσσες όπου αυτό δεν συμβαίνει. Έτσι, στα τουρκικά το αόριστο άρ-
θρο (bir 'ένας/μία/ένα') είναι ξεχωριστή λέξη: bir adam 'ένας άνθρω-
πος'. Το οριστικό άρθρο όμως δεν είναι ξεχωριστή, ανεξάρτητη λέξη 
στα τουρκικά· είναι «κομμάτι» του ουσιαστικού: bir adam gordum 'έναν 
άνθρωπο είδα'· αλλά adamt gordum 'τον άνθρωπο είδα'. Αυτό το που 
είναι κομμάτι του ουσιαστικού, είναι το οριστικό άρθρο του. Το ίδιο 
συμβαίνει και στα αλβανικά: nje dollap σημαίνει 'ένα ντουλάπι' (η λέξη 
doldp είναι τουρκική και τη δανείστηκαν τόσο τα αλβανικά όσο και τα 
ελληνικά)· dollapi σημαίνει 'το ντουλάπι'. 

Στα νέα ελληνικά (αλλά και στα αρχαία), αν θέλουμε να μιλήσου-
με για το μέσο ή το εργαλείο με το οποίο κάνουμε κάτι, χρησιμοποι-
ούμε προθέσεις, λ.χ. την πρόθεση με: με το ψαλίδι, με το σφυρί, με το 
μαχαίρι. Σε πολλές γλώσσες αυτό δηλώνεται με την κλίση του ουσια-
στικού. Υπάρχει δηλαδή μια πτώση που εκφράζει το μέσο ή το εργα-
λείο και λέγεται οργανική. Έτσι στα ρωσικά samaliot σημαίνει 'αερο-
πλάνο'. Το ουσιαστικό στην οργανική πτώση γίνεται samaliotom, που 
σημαίνει 'με το αεροπλάνο'. 

Υπάρχουν γλώσσες στις οποίες το ρήμα δεν «κουβαλάει» επάνω 
του ενδείξεις για τον χρόνο, όπως γίνεται στα νέα ελληνικά. «Κουβα-
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λάει» μόνο ενδείξεις για την όψη. Θυμηθείτε τη διάκριση ανάμεσα στο 
έφευγε και στο έφυγε. Και τα δύο δηλώνουν μια πράξη που ανήκει στο 
παρελθόν σε σχέση με τη στιγμή που ο ομιλητής «εκφωνεί» την πρό-
ταση. Η διαφορά είναι ότι το πρώτο περιγράφει την πράξη ως διαρ-
κή, ενώ το δεύτερο την παρουσιάζει τελειωμένη. Ορισμένες λοιπόν 
γλώσσες χρησιμοποιούν διαφορετικές μορφές του ρήματος για να δη-
λώσουν τη διάρκεια ή μη (κάτι ανάλογο με τη διάκριση φευγ-, φυγ-) 
μιας πράξης ή ενέργειας αλλά τον χρόνο τον εκφράζουν με ξεχωρι-
στά χρονικά επιρρήματα. Κάπως έτσι: 

Ο Γιάννης πριν φευγ- (διαρκές) = έφευγε. 
Ο Πάννης πριν φυγ- (τελειωμένο) = έφυγε. 

Αν, όπως λέγαμε νωρίτερα, η αύξηση ε ήταν (σε μια πολύ παλιά φάση 
της ελληνικής γλώσσας από την οποία δεν υπάρχουν κείμενα) ένα ανε-
ξάρτητο χρονικό επίρρημα που σήμαινε 'πριν' και «ενσωματώθηκε» 
αργότερα στο ρήμα, τότε σε αυτή την πολύ παλιά φάση τα ελληνικά 
έμοιαζαν με αυτές ακριβώς τις γλώσσες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι 
γλώσσες αλλάζουν. Αυτό θα το δούμε στα επόμενα κεφάλαια πιο συ-
στηματικά. 

Στα νέα ελληνικά (αλλά και στα αρχαία ελληνικά και σε άλλες 
γλώσσες) τα ουσιαστικά (τα επίθετα, οι αντωνυμίες, τα άρθρα) έχουν 
ενδείξεις στη μορφή τους (στην κλίση τους) που δηλώνουν το γένος. 
Αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις γλώσσες. Έτσι, στα αγγλικά το γένος 
δηλώνεται όχι με αλλαγές στη μορφή του ουσιαστικού αλλά μόνο με 
αντωνυμίες: he/she/it 'αυτός/αυτή/αυτό'. Στα αγγλικά επίσης, αντίθε-
τα από τα νέα ελληνικά, το ρήμα δεν «κουβαλάει» επάνω του ενδεί-
ξεις που δηλώνουν το πρόσωπο (με εξαίρεση το τρίτο πρόσωπο): 

Igo πτιγαίν-ω 
you go · πηγαίν-εις 
helshelit goes πηγαίν-ει 
we go πηγαίν-ουμε 
you go πηγαίν-ετε 
they go πηγαίν-ουν 

To πρόσωπο δηλώνεται στα αγγλικά με την υποχρεωτική παρουσία 
των προσωπικών αντωνυμιών (I, you., he κλπ.). Εδώ πάλι αξίζει να θυ-
μηθούμε αυτό που λέγαμε νωρίτερα: ότι δηλαδή παλιά οι καταλήξεις 
που δηλώνουν το πρόσωπο στα ελληνικά ήταν (σύμφωνα με τους «αρ-
χαιολόγους» της γλώσσας, τους ιστορικούς γλωσσολόγους) ανεξάρ-
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τητες προσωπικές αντωνυμίες που αργότερα «έγιναν ένα» με το ρήμα, 
έγιναν καταλήξεις. Αλλά και για τα αγγλικά ξέρουμε ότι σε μια πα-
λιότερη φάση τους (έως πριν επτακόσια χρόνια πριν από σήμερα) εί-
χαν, όπως τα ελληνικά, καταλήξεις που δήλωναν πρόσωπο. Οι κατα-
λήξεις αυτές «χάθηκαν» (η γλώσσα άλλαξε) και αντικαταστάθηκαν 
από ανεξάρτητες προσωπικές αντωνυμίες που τώρα πια μπαίνουν 
υποχρεωτικά πριν από το ρήμα για να δηλώσουν πρόσωπο (ί, you, 
he!she!it, we, you, they). Αλλά γιατί χάθηκαν; Ένας τρόπος (όχι ο μό-
νος βέβαια) με τον οποίο αλλάζουν οι γλώσσες είναι με τη διαδικασία 
της μετάδοσης από γενιά σε γενιά, καθώς δηλαδή μαθαίνουν τη γλώσ-
σα τα μικρά παιδιά της νέας γενιάς. Και στην πορεία αυτή μπορεί να 
συμβούν διάφορες εξομαλύνσεις που διευκολύνουν την εκμάθηση. 
Σκεφτείτε το μικρό ελληνόπουλο που μαθαίνει την κλίση του ρήματος 
στα πρώτα δύο τρία χρόνια της ζωής του. Θα πρέπει να μάθει όλους 
τους διαφορετικούς τύπους {πηγαίν-ω, πηγαίν-εις κλπ.). Σε τέτοιες 
περιπτώσεις αυτό που μπορεί να συμβεί (και έγινε στα αγγλικά αλλά 
όχι στα ελληνικά) είναι να εξομαλυνθεί (από το παιδί) η κλίση του ρή-
ματος (για να διευκολυνθεί το έργο της εκμάθησης): να μείνει το «στα-
θερό» κομμάτι του ρήματος που εκφράζει το νόημά του {πηγαιν-, go) 
και οι καταλήξεις να αντικατασταθούν από ανεξάρτητες αντωνυμίες. 
Αυτή η εξομάλυνση έχει, για το μικρό παιδί που μαθαίνει τη γλώσσα, 
ένα μεγάλο κέρδος: μαθαίνει έναν «άκλιτο» τύπο για το ρήμα {go) και 
οι καταλήξεις (που δεν έχουν ξέχωρο, δικό τους νόημα γιατί δεν είναι 
ανεξάρτητες λέξεις) αντικαθίστανται από ανεξάρτητες λέξεις, τις 
αντωνυμίες, που μαθαίνονται ευκολότερα γιατί έχουν, αντίθετα με τις 
καταλήξεις, ένα ξεκάθαρο νόημα. 

Μετά από αυτή τη μικρή παρένθεση, ας ξαναγυρίσουμε στο ζήτη-
μα που μας απασχολεί: στους τρόπους με τους οποίους οι γλώσσες 
πραγματοποιούν τον σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική της γλώσσας. Συ-
χνά οι γλώσσες διαφέρουν ως προς τον τρόπο με τον οποίο οργανώ-
νουν τη σειρά των λέξεων μέσα στην πρόταση. Έτσι, αυτό που στα 
νέα ελληνικά εκφράζεται με τη σειρά υποκείμενο-ρήμα-αντικείμενο, 
π.χ. ο Γιάννης [υποκείμενο] αγόρασε [ρήμα] το βφλίο [αντικείμενο], 
στα τουρκικά εκφράζεται με τη σειρά υποκείμενο-αντικείμενο-ρήμα: 
ο Γιάννης το βφλίο αγόρασε. Αυτή η σειρά είναι δυνατή στα ελληνικά 
αλλά τη χρησιμοποιούμε για να δώσουμε έμφαση στο αντικείμενο (εδώ 
το βφλίο). Στα τουρκικά είναι η κανονική σειρά των λέξεων, αντίστοι-
χη με τη σειρά υποκείμενο-ρήμα-αντικείμενο της νέας ελληνικής. 

Μιλήσαμε για την κλίση των λέξεων. Οι γλώσσες που, για να εκ-
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φράσουν διάφορες σημασίες, χρησιμοποιούν την αλλαγή της μορφής 
των λέξεων (λ.χ. τις πτώσεις ή διάφορες ενδείξεις που «κουβαλάει» το 
ρήμα: χρόνο, όψη, αριθμό, πρόσωπο) λέγονται κλιτές ή συνθετικές. 
Γλώσσες που, για να εκφράσουν τις ίδιες σημασίες, χρησιμοποιούν πε-
ριφραστικούς τρόπους (ξεχωριστές λέξεις και όχι αλλαγές στη μορφή 
των λέξεων) λέγονται αναλυτικές. Έτσι η διαφορά μεταξύ των αγ-
γλικών και των νέων ελληνικών είναι ακριβώς η διαφορά μεταξύ μιας 
αναλυτικής και μιας συνθετικής γλώσσας. Συγκρίνετε το I go της αγ-
γλικής με το πηγαίν-ω ττις νέας ελληνικής. Το πρόσωπο στα νέα ελ-
ληνικά είναι μέρος της κλίσης του ρήματος, ενώ στα αγγλικά δεν εί-
ναι: εκφράζεται περιφραστικά, με μια ξεχωριστή αντωνυμία. Όπως 
θα δούμε σε λίγο, τα νέα ελληνικά είναι, σε σύγκριση με τα αρχαία ελ-
ληνικά, λιγότερο συνθετική γλώσσα, γιατί πολλές σημασίες που εκ-
φράζονται με την κλίση των λέξεων στα αρχαία ελληνικά, δηλαδή συν-
θετικά, στα νέα ελληνικά εκφράζονται περιφραστικά, δηλαδή ανα-
λυτικά. 

19. Τα αρχαία ελληνικά 

Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τα αρχαία ελληνικά και την αρχιτε-
κτονική τους. Τα αρχαία ελληνικά ήταν μια κλιτή ή συνθετική γλώσ-
σα, δηλαδή μια γλώσσα που εμφανίζει αλλαγές στη μορφή των λέξε-
ων - είτε εσωτερικές, στη ρίζα της λέξης (π.χ. φευγ-, φυγ-), είτε εξω-
τερικές, με την προσθήκη στο τέλος (καταλήξεις) ή στην αρχή της ρί-
ζας (λ.χ. η αύξηση έ-φυγε) στοιχείων που εκφράζουν διάφορες σημα-
σίες, π.χ. χρόνο, γένος, πρόσωπο, αριθμό κλπ. Η διαφορά με τα νέα 
ελληνικά είναι ότι τα αρχαία ελληνικά εμφανίζουν πολύ πλουσιότε-
ρη κλίση. Τα νέα ελληνικά σε σύγκριση με τα αρχαία ελληνικά είναι 
λιγότερο συνθετική γλώσσα, ή αλλιώς πιο αναλυτική. Με άλλα λό-
για, χρησιμοποιούν περιφράσεις εκεί που τα αρχαία ελληνικά χρησι-
μοποιούν κλίση, δηλαδή αλλαγές στη μορφή της λέξης. 

Ας αρχίσουμε με τα ουσιαστικά, τα επίθετα, τα άρθρα, τις αντω-
νυμίες. Όλα αυτά κλίνονται, όπως στα νέα ελληνικά, με τη διαφορά 
ότι στα αρχαία ελληνικά υπάρχει μια πτώση που έχει χαθεί στα νέα 
ελληνικά, η δοτική. Έτσι, στο νέο ελληνικό (έδωσα) στον πατέρα (που 
αποτελείται από την πρόθεση σε και το άρθρο τον + ουσιαστικό) αντι-
στοιχεί το αρχαίο τώι πατρί (το τώι γράφεται και τώ, με το ι από κάτω 
- αυτή είναι η «υπογεγραμμένη», δηλαδή το γράμμα που γράφεται 
υπό 'από κάτω'). Στο νέο ελληνικό [έδωσα) στη μητέρα (που αποτε-
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λειται από την πρόθεση σε και το άρθρο ττ;ν + ουσιαστικό) αντιστοι-
χεί το αρχαίο ελληνικό τήί (γράφεται συνήθως τη) μητρί. Στα νέα ελ-
ληνικά η αρχαία δοτική αναλύθηκε σε μια περίφραση: πρόθεση + άρ-
θρο + ουσιαστικό ή επίθετο (π.χ. στον καλό άνθρωπο) ή αντωνυμία 
(π.χ. σε αυτόν). Βλέπετε λοιπόν τη διαφορά: η νέα ελληνική χρησιμο-
ποιεί ανάλυση εκεί που η αρχαία ελληνική χρησιμοποιεί σύνθεση, δη-
λαδή κλίση. Το ίδιο συμβαίνει και στο ρήμα. Θυμηθείτε τί λέγαμε στην 
αρχή του κεφαλαίου αυτού για τις προτάσεις. Λέγαμε λοιπόν ότι με 
τις προτάσεις «προτείνουμε» στον συνομιλητή μας διάφορα «πράγ-
ματα»: να δεχτεί σαν πραγματικό κάτι που του λέμε, π.χ. Ο Γιάννης 
έρχεται- να ακούσει κάτι που είναι πιθανό, που είναι στις προθέσεις 
μας στο άμεσο μέλλον ή που το ευχόμαστε, π.χ. Ίσως έρθει ο Γιάννης, 
Ας έρθει ο Γιάννης. Μπορεί ακόμα η πρόταση να εκφράζει μια διατα-
γή, π.χ. έλα. Στα αρχαία ελληνικά η μορφή του ρήματος με την οποία 
καλούμε τον συνομιλητή μας να δεχτεί κάτι ως πραγματικό, αληθινό, 
λέγεται οριστική. Η μορφή του ρήματος με την οποία μιλάμε για 
πράγματα που δεν έχουν «οριστικοποιηθεί» λέγεται υποτακτική. Έτσι 
λ.χ. το ρήμα ΐμεν σημαίνει 'πηγαίνουμε' (βρίσκεται στην οριστική). Ο 
τύπος ΐωμεν σημαίνει 'σκοπεύουμε να πάμε', 'να πάμε' (βρίσκεται στην 
υποτακτική). Εδώ φαίνεται αμέσως η διαφορά με τα νέα ελληνικά. 
Αυτό που στα αρχαία ελληνικά εκφράζεται με μια ειδική κλίση του ρή-
ματος (μια αλλαγή δηλαδή στη μορφή του) στα νέα ελληνικά εκφρά-
ζεται αναλυτικά, δηλαδή περιφραστικά: με τη «μικρή» λέξη να και μια 
μορφή του ρήματος. Το ίδιο συμβαίνει και σε προτάσεις με τις οποίες 
εκφράζουμε ευχές ή επιθυμίες. Στα αρχαία ελληνικά αυτό εκφράζε-
ται με μια ειδική κλίση του ρήματος που λέγεται ευκτική (η κλίση δη-
λαδή με την οποία εκφράζουμε ευχές). Έτσι ο τύπος ΐοιμεν σημαίνει 
'ας πάμε', 'ας μπορούσαμε να πάμε', 'να μπορούσαμε να πάμε'. Το 
ρήμα βρίσκεται στην ευκτική. Αλλά και εδώ φαίνεται αμέσως η δια-
φορά με τα νέα ελληνικά. Τα νέα ελληνικά χρησιμοποιούν περιφρά-
σεις (ας -l· ρήμα, να Η- ρήμα) εκεί που τα αρχαία ελληνικά χρησιμο-
ποιούν μια ειδική μορφή (κλίση) του ρήματος. 

Το ίδιο συμβαίνει και με τον μέλλοντα. Ας πάρουμε το αρχαίο ελ-
ληνικό ρήμα λύω 'λύνω'. Ο μέλλοντάς του είναι λύσω. Στα νέα ελληνι-
κά ο μέλλοντας του ίδιου ρήματος είναι θα λύσω. Βλέπετε και εδώ την 
ίδια διαφορά που είδαμε και προηγουμένως. Αυτό που στα αρχαία ελ-
ληνικά εκφράζεται μονολεκτικά, με μια συγκεκριμένη κλίση του ρή-
ματος, στα νέα ελληνικά εκφράζεται περιφραστικά, δηλαδή αναλυ-
τικά και όχι συνθετικά: θα -l· ρήμα. 
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Το ίδιο μπορούμε να παρατηρήσουμε και στον παρακείμενο και 
τον υπερσυντέλικο. Ο παρακείμενος του ρήματος λύω 'λύνω' είναι λε-
λυ-κα, Ο υπερσυντέλικος είναι ζ-λε-λύ-κειν. Οι αντίστοιχοι νεοελληνι-
κοί χρόνοι είναι έχω λύσει, είχα λύσει, Ο παρακείμενος και ο υπερσυ-
ντέλικος του ρήματος λύω, σχηματίζονται με τις καταλήξεις -κα, -κειν 
και, στην αρχή του ρήματος, με την επανάληψη του αρχικού συμφώ-
νου λ- μαζί με το ε, δηλαδή λε-. Αυτό το φαινόμενο λέγεται αναδι-
πλασιασμός, γιατί «διπλασιάζεται» το αρχικό σύμφωνο. Η διαφορά 
με τα νέα ελληνικά είναι, πάλι, χαρακτηριστική: εκεί που τα αρχαία 
ελληνικά έχουν μονολεκτικούς τύπους, τα νέα ελληνικά χρησιμοποι-
ούν περιφράσεις: έχω!είχα -I- ρήμα. Όσα είδαμε ως τώρα δείχνουν κα-
θαρά τη διαφορά μεταξύ αρχαίων και νέων ελληνικών: τα νέα ελληνι-
κά, χωρίς να έχουν χάσει εντελώς την κλίση, έγιναν πολύ περισσότε-
ρο αναλυτικά σε σύγκριση με τα αρχαία ελληνικά. Θα δούμε αργό-
τερα πότε, πώς και γιατί έγινε αυτό. 

Αξίζει να σημειωθούν ακόμη δύο περιπτώσεις όπου φαίνεται αυτή 
η χαρακτηριστική διαφορά. Στα αρχαία ελληνικά υπάρχουν ρηματι-
κά ουσιαστικά και ρηματικά επίθετα. Τα ρηματικά ουσιαστικά λέ-
γονται απαρέμφατα και τα ρηματικά επίθετα λέγονται μετοχές. Και 
λέγονται μετοχές γιατί συμμετέχουν στα χαρακτηριστικά του ρήμα-
τος (έχουν δηλαδή χρόνο και όψη). Ας δούμε μερικά παραδείγματα: 
λύ-ων, -ουσα, -ον λύσ-ων, -ούσα, -ον λυόμεν-ος, -η, -ον λυσόμεν-ος, 
-η, -ον. Αύ-ων είναι 'αυτός που λύνει', λύσ-ων είναι 'αυτός που θα λύ-
σει', λυόμεν-ος είναι 'αυτός που λύνεται', λυσόμεν-ος είναι 'αυτός που 
θα λυθεί'. Τα μονολεκτικά ρηματικά επίθετα της αρχαίας ελληνικής 
αντιστοιχούν, όπως βλέπετε, σε αναλυτικές περιφράσεις στη νέα ελ-
ληνική. Το ίδιο ισχύει και για το ρηματικό ουσιαστικό που ονομάζεται 
απαρέμφατο. Ας δούμε πάλι μερικά παραδείγματα: λύειν (ενεστώ-
τας) 'το να λύνει κανείς', λύσειν (μέλλοντας) 'το να λύσει κανείς', λύε-
σθαι (μέσος ενεστώτας) 'το να λύνεται κάτι προς όφελος κάποιου'. Και 
εδώ βλέπει κανείς τις αναλυτικές εκφράσεις που χρειάζονται τα νέα 
ελληνικά για να αποδώσουν αυτό που δηλώνεται μονολεκτικά με το 
απαρέμφατο. Ένα τελευταίο παράδειγμα αυτής της διαφοράς μετα-
ξύ αρχαίων και νέων ελληνικών, της απόδοσης δηλαδή στα νέα ελλη-
νικά με περιφραστικό τρόπο σημασιών που αποδίδονταν στα αρχαία 
ελληνικά μονολεκτικά: στα αρχαία ελληνικά υπήρχε η δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσει κανείς έναν ειδικό τύπο του ρήματος για να δηλώσει 
την επιθυμία του για κάτι. Έτσι ο τύπος γελασείω στα αρχαία ελλη-
νικά σημαίνει 'επιθυμώ να γελάσω'. 
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Μια ενδιαφέρουσα διαφορά μεταξύ αρχαίων και νέων ελληνικών 
αφορά τον αριθμό. Στα αρχαία ελληνικά υπάρχει, πέρα από τον ενι-
κό και τον πληθυντικό, και ο δυϊκός. Ο δυϊκός αριθμός συνήθως χρη-
σιμοποιείται για πράγματα του κόσμου που εμφανίζονται πάντα δύο 
δύο μαζί, σε ζευγάρια, π.χ. χέρια, πόδια, μάτια. Αλλά μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί και για άλλα πράγματα: τώ ίχθύε 'δύο ψάρια', τώ άκτϊνε 
'δύο ακτίνες'. Δεν είναι μόνο τα ουσιαστικά που εμφανίζουν μια ειδι-
κή μορφή για να δηλωθεί το ζευγάρι. Και τα ρήματα που «πάνε» μαζί 
τους εμφανίζουν μια ειδική «δυϊκή» κλίση. Έτσι, το τρίτο πληθυντικό 
πρόσωπο του ρήματος ειμί 'είμαι' είναι είσί. Όταν όμως το υποκείμε-
νό του είναι ένα ουσιαστικό σε δυϊκό αριθμό (δηλώνει δηλαδή ζευγά-
ρι) δεν χρησιμοποιείται το είσί αλλά ο τύπος έστον. Υπάρχουν γλώσ-
σες που διαθέτουν και τριικό αριθμό, κλίση δηλαδή του ουσιαστικού 
για να ονομαστούν τριάδες πραγμάτων. 

Δυο λόγια ακόμα για την κλίση των ουσιαστικών, των επιθέτων και 
των ρημάτων. Στα αρχαία ελληνικά υπήρχε η θεματική ονοματική κλί-
ση και η αθέματη. Η θεματική κλίση χαρακτηρίζεται από την πα-
ρουσία ενός φωνήεντος ανάμεσα στον «κορμό» της λέξης (το θέμα) και 
την κατάληξη: 

ανθρωπ-ο-ς (δεύτερη κλίση), 
νεανί-α-ς (πρώτη κλίση). 

Η αθέματη κλίση χαρακτηρίζεται από την «απευθείας» σύνδεση της 
κατάληξης με τον «κορμό» της λέξης (το θέμα): 

ίχθύ-ς, βάσι-ς, βασίλεύ-ς, άκτί-ς, κόραξ (= κόρακ-ς). 

Αυτή είναι η λεγόμενη τρ ίτη κλίση. Η κλίση αυτή χάθηκε στα νέα ελ-
ληνικά και ο «πληθυσμός» της ενσωματώθηκε στη θεματική κλίση. 
Έτσι, ο κόραξ έγινε κόρακ-α-ς^ η άκτίς έγινε ακτίν-α. Πρόκειται για 
μια διαδικασία εξομάλυνσης, σαν αυτή που συζητήσαμε νωρίτερα. 
Αλλά θα μιλήσουμε αργότερα για το ζήτημα αυτό. 

Για το ρήμα μπορεί να συμβουλευτεί κανείς μια γραμματική της 
αρχαίας ελληνικής, έτσι ώστε να αποκτήσει μια ιδέα της κλίσης στα 
αρχαία ελληνικά: Υπήρχαν βαρύτονα ρήματα, δηλαδή ρήματα που 
τονίζονται στην παραλήγουσα, π.χ. λύω- συνηρημένα ρήματα: π.χ. 
τιμώ, ΤΓΟίώ, δηλώ, λέγονται συνηρημένα γιατί το ω προέρχεται από 
'συναίρεση' (δηλαδή συγχώνευση) του -άω (τιμάω), -έω (ποίέω), -όω 
(δηλόω)' ρήματα σε -μι, π.χ. δείκνυμι 'δείχνω'. Όπως μπορεί εύκολα 
να παρατηρήσει κανείς, αυτή η κατηγορία δεν υπάρχει πια στα νέα 
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ελληνικά. Ο «πληθυσμός» της ενσωματώθηκε σε μεγάλο ποσοστό στα 
βαρύτονα (το δείκνυμί έγινε δείχνω). 

20. Πα να συγκεφαλαιώσουμε 

Η βασική δομή της αρχιτεκτονικής της γλώσσας, της κάθε γλώσσας, 
είναι η πρόταση. Με την πρόταση «χτίζεται» η γλωσσική επικοι-
νωνία, ο διάλογος. Ο λόγος είναι διάλογος. Η πρόταση «κατα-
σκευάζεται» από τον συνδυασμό ονόματος (ή υποκειμένου) και κα-
τηγορήματος. Το όνομα δηλώνει κάτι το ειδικό και το κατηγόρη-
μα κάτι το γενικό, και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό της γλώσσας. 
Στην ανθρώπινη γλώσσα το ειδικό, το συγκεκριμένο, «κολυμπάει» 
πάντα μέσα στο γενικό. Κάθε λέξη, όπως λέγαμε στο πρώτο πρώ-
το κεφάλαιο, είναι μια γενική περιγραφή κάποιας όψης του κόσμου, 
αποτελώντας μια «κρυφή» συμπυκνωμένη πρόταση. Αυτό το βε-
βαιώνει όποιο ερμηνευτικό λεξικό πάρουμε στα χέρια μας ή αυτό 
που κάνουμε όλοι όταν μας ρωτάει κάποιος τη σημασία μιας λέξης 
που δεν ξέρει: του δίνουμε με προτάσεις μια γενική περιγραφή για 
να καταλάβει τη σημασία της άγνωστης λέξης. Με την πρόταση 
κατασκευάζεται η «θάλασσα» του γενικού μέσα στην οποία «κο-
λυμπάει» το ειδικό. Η διαφορά μας με τα ζώα είναι ότι για αυτά 
υπάρχει μόνο το ειδικό, το συγκεκριμένο - το «εδώ και τώρα». Γι' 
αυτό και τα συστήματα επικοινωνίας τους δεν διαθέτουν προτά-
σεις. 

Όλες οι γλώσσες έχουν την ίδια αρχιτεκτονική, όλες βασίζονται στις 
προτάσεις - στο όνομα και στο κατηγόρημα. Οι διαφορές τους βρί-
σκονται στα μέσα που χρησιμοποιούν για να «οργανώσουν» την 
πρόταση. Η αρχαία ελληνική ήταν μια κλιτή, συνθετική γλώσσα. 
Η νέα ελληνική έχει χάσει πολλά από τα κλιτά, συνθετικά στοιχεία 
της αρχαίας ελληνικής και έγινε περισσότερο αναλυτική. 
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8. Οι διάλεκτοι της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 

1. Λίγα λόγια για τις διαλέχτους της νέας ελληνικής γλώσσας 

Θα θυμάστε ότι στο πρώτο κεφάλαιο λέγαμε ότι η νέα ελληνική γλώσ-
σα δεν είναι η ίδια σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Οι Κρητικοί έχουν 
διαφορετική προφορά και χρησιμοποιούν διαφορετικές λέξεις, και το 
ίδιο ισχύει για τους Κύπριους, τους Πόντιους και άλλους. Έτσι, αν 
ακούσετε τη λέξη πλι (= πουλί), όλοι καταλαβαίνετε ότι ανήκει σε διά-
λεκτο - σε διάλεκτο της βόρειας Ελλάδας, γιατί σε αυτές τις διαλέ-
κτους «κόβονται» τα φωνήεντα που δεν τονίζονται (πλι = πουλί, χερ 
= χέρι) κλπ.). Αν ακούσετε τη λέξη κοπέλι 'παιδί' ή τη λέξη ίντα, θα 
αναγνωρίσετε ίσως τη διάλεκτο της Κρήτης. Οι Κρητικοί (μαζί με τους 
Κύπριους και κάποιους ακόμα νησιώτες) χρησιμοποιούν τη λέξη ίντα 
'τί'. Θα ξαναγυρίσουμε στις διαλέκτους της νέας ελληνικής στο τε-
λευταίο κεφάλαιο. 

2. Αστεία για τις διαλέκτους και τί σημαίνουν 

Πολλά αστεία για τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας και τους κα-
τοίκους της βασίζονται σε χαρακτηριστικά των διαλέκτων τους. Γύρω 
στα 1950 έγινε ο πόλεμος της Κορέας (μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κο-
ρέας). Στον πόλεμο αυτό πήραν μέρος οι Αμερικανοί στο πλευρό των 
Νοτιοκορεατών και οι Κινέζοι στο πλευρό των Βορειοκορεατών. Μαζί 
με τους Αμερικανούς πήγαν στην Κορέα και δυνάμεις του NATO (της 
Βορειοατλαντικής Συμμαχίας). Έτσι πήγαν και ελληνικά στρατιωτικά 
τμήματα, γιατί η Ελλάδα ανήκε στο NATO. Σε αυτά τα στρατιωτικά 
τμήματα υπήρχαν πολλοί Μυτιληνιοί. Η διάλεκτος της Μυτιλήνης «κό-
βει», όπως γενικά οι διάλεκτοι της βόρειας Ελλάδας, τα φωνήεντα 
που δεν τονίζονται (θυμηθείτε το πλι που λέγαμε παραπάνω). Αένε 
λοιπόν ότι οι Αμερικανοί, ακούγοντας διαλόγους μεταξύ των μυτιλη-
νιών στρατιωτών όπως ο παρακάτω: 

«Τι καν Γιανς;» 

«Ψην τσιρ.» 

(= «Τί κάνει ο Γιάννης;» «Ψήνει τσίρους.»), έμεναν έκπληκτοι με το 
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πόσο εύκολα έμαθαν οι. έλληνες στρατιώτες κινέζικα! Ένα άλλο ανέκ-
δοτο αφορά τους Σερραίους και τη διάλεκτο τους. Στη διάλεκτο αυτή, 
αλλά και σε άλλες νεοελληνικές διαλέκτους, εμφανίζεται η «παχιά» 
προφορά του σ (όπως στο she 'αυτή' της αγγλικής, αλλά και στα γαλ-
λικά). Ο σερραίος μαθητής, λέει το ανέκδοτο, δυσκολευόταν να προ-
φέρει στο μάθημα των γαλλικών το «παχύ» σ της γαλλικής. Απελπι-
σμένος ο καθηγητής τον ρωτά: «Από πού είσαι παιδί μου;», για να ει-
σπράξει την απάντηση: «Από τα 5Ηέρρας (= Σέρρας, με «παχύ» αρ-
χικό σ).» 

3. Τί σημαίνουν αυτά τα αστεία; 

Όλα αυτά τα αστεία για τις διαλέκτους και τους ομιλητές τους φα-
νερώνουν κάτι που είναι λίγο πολύ γνωστό σε όλους μας: οι διάλεκτοι 
θεωρούνται ως ένα «δεύτερης κατηγορίας» γλωσσικό εργαλείο. Και 
αυτό γιατί υπάρχει ένα «πρώτης κατηγορίας» γλωσσικό εργαλείο: η 
κοινή νέα ελληνική γλώσσα, η γλωσσική μορφή που μιλιέται σε όλη 
την Ελλάδα και είναι, σήμερα, η γλώσσα του σχολείου, των εφημερί-
δων, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, της διοίκησης (υπουργεία, δη-
μόσιες υπηρεσίες κλπ.). Όσοι, για λόγους κοινωνικούς ή οικονομικούς, 
δεν μπορούν ή δεν μπόρεσαν να κατακτήσουν αυτό το γλωσσικό ερ-
γαλείο μπαίνουν στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής. Σκεφτείτε, λό-
γου χάρη, τον «αγράμματο» χωρικό που μιλάει μόνο τη διάλεκτό του 
ή τον ποντιακής καταγωγής οικονομικό μετανάστη από την πρώην 
Σοβιετική Ένωση που μιλά μόνο την ποντιακή διάλεκτο. Το κοινωνικό 
«κύρος», δηλαδή η κοινωνική δύναμη, που διαθέτει αυτή η κοινή μορ-
φή της νέας ελληνικής εξηγεί γιατί οι διάλεκτοι θεωρούνται «δεύτερης 
κατηγορίας» γλωσσικά εργαλεία και γιατί οι ομιλητές τους τις εγκα-
ταλείπουν με αποτέλεσμα να χάνονται, να μη μιλιούνται πια. 

4. Πώς γεννήθηκε η κοινή νέα ελληνική γλώσσα; 

Όπως ξέρετε, το νέο ελληνικό κράτος δημιουργήθηκε μετά την επι-
τυχημένη επανάσταση του 1821 ενάντια στους Οθωμανούς Τούρκους. 
Κάθε κράτος, για να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία του (σχολεία, 
εκπαίδευση, διοίκηση, νομοθεσία κλπ.), χρειάζεται ένα κοινό γλωσσι-
κό όργανο. Και όταν ένα τέτοιο κοινό γλωσσικό όργανο δεν υπάρχει 
γιατί στο νέο κράτος μιλιούνται διαφορετικές γλώσσες ή διαφορετι-
κές διάλεκτοι, ή και τα δύο, τότε πρέπει να δημιουργηθεί και να επι-
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βληθεί. Έτσι, για να δώσουμε ένα παράδειγμα, στην πρώην Σοβιετι-
κή Ένωση μιλιούνταν πολλές διαφορετικές γλώσσες: ρωσικά, ουκρα-
νικά, γεωργιανά (στη Δημοκρατία της Γεωργίας), αρμενικά (στη Δη-
μοκρατία της Αρμενίας) και πολλές άλλες. Οι γλώσσες αυτές εξακο-
λούθησαν να υπάρχουν, να μιλιούνται και να γράφονται. Ωστόσο, τον 
ρόλο του κοινού γλωσσικού οργάνου «ανέλαβε» μία από αυτές, η ρω-
σική. Και αυτό γιατί ήταν η γλώσσα της ισχυρότερης και πολυπλη-
θέστερης δημοκρατίας της Σοβιετικής Ένωσης, της Ρωσίας. Στην Οθω-
μανική Αυτοκρατορία, υπήκοοι της οποίας ήταν οι Έλληνες μέχρι να 
κερδίσουν την ανεξαρτησία τους με την επανάσταση του 1821, μι-
λιούνταν επίσης πολλές γλώσσες: τουρκικά, περσικά, αραβικά, ελλη-
νικά, αρμενικά, σέρβικα, βουλγάρικα, ρουμάνικα, αλβανικά και άλλες. 
Η γλώσσα όμως που κυριαρχούσε για τις ανάγκες της διοίκησης της 
Αυτοκρατορίας ήταν η γλώσσα του κυρίαρχου, η τουρκική. Έτσι «πέ-
ρασαν» στα ελληνικά (αλλά και στις άλλες γλώσσες των υπηκόων της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας) τουρκικές λέξεις που ανήκαν στο λεξι-
λόγιο της διοίκησης: ντοβλέτι 'εξουσία', φιρμάνι 'νόμος', φετφάς 'δια-
ταγή θρησκευτικού περιεχομένου', αγάςΙμπέης/πασάς {τούρκοι άρ-
χοντες), βεζίρης κλπ. Κάποιες από αυτές εξακολουθούν να χρησιμο-
ποιούνται και σήμερα στα ελληνικά. Αυτά τα παραδείγματα αρκούν 
για να δείξουν ότι οι τύχες των γλωσσών είναι συνδεδεμένες με τις 
ιστορικές συνθήκες. 

Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στην κοινή νέα ελληνική. Μέχρι την επα-
νάσταση του 1821 και τη δημιουργία του ελληνικού κράτους δεν 
υπήρχε μια κοινή ομιλούμενη γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα ήταν ένα 
«μωσαϊκό» διαλέκτων: πελοποννησιακά, αθηναϊκά, διάλεκτοι του 
Βορρά, κρητικά, κυπριακά, ποντιακά, καππαδοκικά (στην κεντρική 
Μικρά Ασία), κατωιταλικά (στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία), επτα-
νησιακά κλπ. Αυτή η ποικιλία δεν δημιουργούσε σοβαρά προβλήμα-
τα επικοινωνίας κυρίως ανάμεσα σε γειτονικές διαλέκτους. Σίγουρα 
όμως δημιουργούσε προβλήματα ανάμεσα σε ομιλητές διαλέκτων που 
χωρίζονταν από μεγάλη γεωγραφική απόσταση και διέφεραν πολύ. 
Αυτό μπορείτε να το καταλάβετε με ένα σύγχρονο παράδειγμα. Αν 
προσπαθήσετε να επικοινωνήσετε με έναν ποντιακής καταγωγής με-
τανάστη από την πρώην Σοβιετική Ένωση που μιλάει μόνο την πο-
ντιακή διάλεκτο, θα έχετε δυσκολίες. 

Τέτοιου είδους δυσκολίες στην Ελλάδα του 1836 περιγράφονται με 
χαριτωμένο τρόπο σε ένα θεατρικό έργο την εποχής που ονομάζεται 
Βαβυλωνία, γραμμένο από τον Δ. Βυζάντιο. Πρωταγωνιστές στο έργο 
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αυτό είναι ομιλητές διαφόρων διαλέκτων: Επτανήσιοι, Κρητικοί, Ρου-
μελιώτες, Κύπριοι, Ανατολίτες και άλλοι. Η απουσία κοινού γλωσσι-
κού εργαλείου επικοινωνίας δημιουργεί χαριτωμένες και αστείες πε-
ριστάσεις ασυνεννοησίας και παρεξήγησης. Έτσι, όταν π.χ. ο Κρητι-
κός χρησιμοποιεί τη λέξη κουράδία (που σημαίνει στη διάλεκτό του 
'πρόβατα'), οι άλλοι το θεωρούν βρισιά ή αισχρολογία, γιατί στη δική 
τους διάλεκτο σημαίνει, όπως και σήμερα, τα 'κακά'!: 

ΑΛΒΑΝΌς: Ωρέ Κρητίκα, ωρέ, πρα... Εσύ, εσύ ωρέ Κρητίκα! Πώ το γου-
ρουνίζεις εσύ εμένα, ωρέ, το πα-πα-πα- το παλουκάρι; 

ΚΡΗς: Δεν κατέχω ετσά πράμα, μηδέ κατέχω σε πούρι, Θιος κι η ψυχή μου. 
ΑΛΒΑΝΌς: Πώς, ωρέ, να το λες έτσι εσύ, ωρέ εσύ, που 'ρτες, ωρέ, εγώ στο-

στο-στο Κρήτη, ωρέ, κι έριχνες εγώ, ωρέ εγώ, το-το-το τουφέκιες σα-
σα-σαν το βροχάδες; 

ΚΡΗς: Είπα σού το δα μαθές, δε σε κατέχω, δεδίμ, διάλε τα πάσπαλα που 
θα θέσω στον άδη! 

ΑΛΒΑΝΌς: Πρα, πώς το κάνεις έτσι, ωρέ, που δεν το γουρουνίζεις; Πώ σε 
γουρουνίζω εγώ; 

ΚΡΗς: Κατέχω δα σε, δεδίμ, τώρα που 'ρθες κι έφαγες τα κουράδια μας. 
ΑΛΒΑΝΌς [με θυμόν]: Τφου, Αλλά μπελιά βερσίν! Ποιος, ωρέ, να τρως κου-

ράδιες; 
ΑΝΑΤΟΛΊΤΗς [καθ' εαυτόν]: Ε , καβγκά τώρα σα μόσκο τα μυρίσει. 
ΚΡΗς: Και γιάντα δα, δεδίμ, ψόματα 'ναι δα που δεν αφήκατε κουράδια 

στην Κρήτη; 
ΑΛΒΑΝΌς: Αιδε να χάνεσαι, πίθε μούτι. [τρίζων τους οδόντας] Ποιος, ωρέ, 

το 'φαγες κουράδιες; 
ΚΡΗς: Εσύ δα, μαθές, κι οι σύντροφοι σου, δεδίμ κια ολιάς... 
ΑΛΒΑΝΌς [Τον πτυεί.]: Τφου, τεταχίνιε! 
ΚΡΗς [Τον πτύει,]: Τφου! 
ΑΛΒΑΝΌς [Τον πτύει.]: Τφου, και συ μούτι! [ευγάζων την πιστόλαν] Να, 

ωρέ, ποιος να τρως κουράδιες... [Πυροβολείκαί φεύγει.] 
ΚΡΗς: Ω, ω, ω, διάλε τσ' αποθαμένοι σου και τσ' απομεινάροι σου... Με 

σκότωσες εδά... 
ΑΝΑΤΟΛΊΤΗς: Δεν είπα εγώ; Ιστέ, Αρβανίτη χουνέρι τού έκαμε. [Τρέχει προς 

τον Κρήτα.] Πού χτύπησε; Ιστέκα, ιστέκα. [Βλέπει την πληγήν.] Ε, ζα-
ράρι ντεν έχει τίποτα, μη φοβάσαι, σήκω, σήκω. [Τον σηκώνει ολίγον.] 

πρα: βρε | γουρουνίζεις: γνωρίζεις | κατέχω: γνωρίζω | ετσά: τέτοιο \ πούρι: κα-
θόλου I δεδίμ: είπα | πάσπαλα: σκόνη | τφου: φτου | Αλλά μπελιά βερσίν: από 
τον Αλλάχ ( = το Θεό) να το βρεις, τον κακό σου τον καιρό | γιάντα: γ ιατί | φό-
ματα: ψέματα | άιδε να χάνεσαι: άιντε να χαθείς | πίθε μούτι: αισχρολογία | κια 
ολιάς: πριν από λίγο | τεταχίνιε: στο διάολο | απομεινάροι: ζωντανοί | ιστέ: να, 
ορίστε | ιστέκα: στάσου | ζαράρι: ζημιά 
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Στο θεατρικό αυτό έργο φαίνεται καθαρά η ανάγκη που αντιμετωπί-
ζει το νεαρό ελληνικό κράτος του 1830 για μια κοινή ομιλούμενη 
γλώσσα. 

Πριν μιλήσουμε για το πώς δημιουργήθηκε αυτή η κοινή ομιλού-
μενη γλώσσα, θα πρέπει να πούμε ότι, ενώ δεν υπήρχε μια κοινή ομι-
λούμενη γλώσσα, υπήρχε μια κοινή γραπτή γλώσσα. Αυτή ήταν μια 
μορφή γλώσσας που χρησιμοποιούσαν από πολύ παλιά (θα μιλήσου-
με γι' αυτό αργότερα) οι εγγράμματοι και μορφωμένοι (και αυτοί ήταν 
λίγοι), κυρίως για να γράψουν ή και να μιλήσουν σε επίσημες περι-
στάσεις. Αυτή η μορφή γλώσσας ήταν αρχαϊστική, δηλαδή δεν αντι-
στοιχούσε στις ομιλούμενες μορφές αλλά προσπαθούσε να μιμηθεί την 
αρχαία ελληνική γλώσσα· και αυτό γιατί η αρχαία ελληνική γλώσσα, 
και ιδιαίτερα η διάλεκτος της πιο σπουδαίας αρχαίας πόλης, της Αθή-
νας, θεωρούνταν ότι ήταν όχι μόνο ένδοξη αλλά και «καθαρή» (γι' αυτό 
η γραπτή αυτή γλωσσική ποικιλία ονομάστηκε καθαρεύουσα), δη-
λαδή «αμόλυντη» από επιδράσεις άλλων γλωσσών, οι οποίες, κατά 
τους υποστηρικτές αυτής της άποψης, είχαν «χαλάσει» την ομιλούμε-
νη ελληνική, όπως εμφανιζόταν στις διαλέκτους. Η άποψη αυτή δεν 
στέκεται επιστημονικά. Ήδη έχουμε πει, και θα ξαναμιλήσουμε γι' 
αυτό αργότερα, ότι οι γλώσσες δεν «χαλάνε», απλά αλλάζουν. 

Η κοινή αυτή γραπτή μορφή γλώσσας, σε μια μορφή της που αρ-
γότερα ονομάστηκε καθαρεύουσα, ήταν η γλωσσική ποικιλία που 
χρησιμοποίησε το ελληνικό κράτος, από τη δημιουργία του μέχρι το 
1976, ως το επίσημο γλωσσικό εργαλείο στο οποίο γράφονταν οι νό-
μοι και με το οποίο λειτουργούσε η διοίκηση καθώς και η δευτερο-
βάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επειδή όμως δεν ήταν ένα ζω-
ντανό γλωσσικό όργανο - δεν μιλιόταν - , δεν μπόρεσε ποτέ να γίνει 
η κοινή ομιλούμενη γλώσσα. Κοινή ομιλούμενη γλώσσα έγινε αυτή 
που ονομάστηκε δημοτική, που σημαίνει η γλώσσα που μιλιέται από 
τον «δήμο», δηλαδή από τους πολλούς. 

Αλλά πώς γεννήθηκε η δημοτική από το μωσαϊκό των διαλέκτων 
για το οποίο μιλήσαμε νωρίτερα; Καταρχήν, ήδη από τα βυζαντινά 
χρόνια είχε διαμορφωθεί στα μεγάλα κέντρα της αυτοκρατορίας (με 
πρώτο την Κωνσταντινούπολη) μια κοινή ομιλούμενη γλώσσα, με επι-
δράσεις από τις διαλέκτους της περιοχής αλλά και από την αρ-
χαΐζουσα γλώσσα. Αυτή η κοινή μορφή θα συναντηθεί με την πελο-
ποννησιακή διάλεκτο. Και από αυτή τη συνάντηση θα γεννηθεί η δη-
μοτική. 
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4.1 Γιατί αυτή η διάλεκτος και όχι κάποια άλλη; 

Απλά, γιατί αυτή ήταν η διάλεκτος της περιοχής όπου ξεκίνησε η επα-
νάσταση του 1821 αλλά και της περιοχής που αποτέλεσε τον πυρήνα 
του νεαρού ελληνικού κράτους. Ιστορικοί λοιπόν ήταν οι λόγοι που η 
κοινή ομιλούμενη γλώσσα βασίστηκε κυρίως στην πελοποννησιακή 
διάλεκτο. Η πελοποννησιακή διάλεκτος, όπως και άλλες διάλεκτοι της 
νότιας Ελλάδας, δεν «κόβει» τα άτονα φωνήεντα, όπως συμβαίνει στις 
βόρειες διαλέκτους: πλί (= πουλί), χερ (= χέρι), ούτε έχει τις έντονες 
ιδιαιτερότητες της ποντιακής ή της κυπριακής. Γι' αυτό και στη δη-
μοτική που μιλάμε σήμερα λέμε πουλί και όχι πλί, χέρι και όχι χερ. 

Και πριν τη γέννηση της κοινής ομιλούμενης γλώσσας, με βάση την 
πελοποννησιακή, υπήρχε μια μορφή κοινής ομιλούμενης γλώσσας, κυ-
ρίως γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα την Κωνστα-
ντινούπολη. Αυτή η μορφή κοινής απέφευγε τα διαλεκτικά χαρακτη-
ριστικά. Ένα από αυτά είναι η αποβολή των άτονων φωνηέντων, όπως 
συμβαίνει στις διαλέκτους του βορρά του ελληνόφωνου κόσμου: πλί, 
χερ. Οι διάλεκτοι του νότου, με κυρίαρχη την πελοποννησιακή, δεν κό-
βουν τα άτονα φωνήεντα. Αυτή, λοιπόν, η παλιότερη, περιορισμένης 
χρήσης, κοινή θα «συναντηθεί» με την πελοποννησιακή, η οποία μι-
λιέται στην «καρδιά» του κράτους που γεννιέται από την επανάστα-
ση του 1821· και έτσι θα δημιουργηθεί σιγά σιγά η κοινή ομιλούμενη 
νέα ελληνική γλώσσα. Αν η επανάσταση του 1821 είχε αρχίσει, και 
είχε ολοκληρωθεί, στη σημερινή βόρεια Ελλάδα, τότε δεν αποκλείεται 
η κοινή ομιλούμενη ελληνική να επηρεαζόταν από τις βόρειες διαλέ-
κτους και να «έκοβε» τα άτονα φωνήεντα. Έτσι, ίσως να λέγαμε χερ 
αντί χέρί και πλι αντί πουλί, και να μη μας φαίνονταν οι τύποι αυτοί 
παράξενοι, διαλεκτικά περιθωριακοί. Άλλωστε, αν πάτε σήμερα σε 
περιοχές όπου μιλιούνται, όσο μιλιούνται ακόμα, οι βόρειες διάλεκτοι 
(λ.χ. στην Κοζάνη), είναι πολύ πιθανόν να ακούσετε κάποιον να μιλά-
ει την κοινή νέα ελληνική όπως εσείς, αλλά να «βάζει» στον λόγο του 
και στοιχεία της διαλέκτου του. Να λέει δηλαδή χερ ή ποδ. Αυτό βέ-
βαια δεν θα το κάνει στον γραπτό λόγο, γιατί εκεί οι διαλεκτισμοί αυ-
τοί αποφεύγονται. Ο γραπτός λόγος είναι ένα φίλτρο αξιολόγησης 
των γλωσσικών μορφών. Αλλά θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα. 

4.2 Η κοινή νέα ελληνική γεννήθηκε από μια διάλεκτο 

Η κοινή ομιλούμενη νέα ελληνική γλώσσα, η δημοτική, βασίστηκε λοι-
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πόν σε μια διάλεκτο. Και αυτό έγινε για ιστορικούς λόγους, γιατί η 
συγκεκριμένη διάλεκτος ήταν «ισχυρή» σε σύγκριση με άλλες διαλέ-
κτους λόγω του ιστορικού ρόλου των ομιλητών της. Αυτό λοιπόν που 
ονομάζουμε κοινή νέα ελληνική γλώσσα, η δημοτική, είναι μια ανα-
βαθμισμένη διάλεκτος που γενικεύθηκε η χρήση της. Με ανάλογους 
τρόπους δημιουργήθηκαν και σε άλλες χώρες οι κοινές ομιλούμενες 
γλωσσικές τους μορφές. Η κοινή αγγλική βασίστηκε σε διαλέκτους 
την νότιας Αγγλίας, που αποτελούσε το «κέντρο» του αγγλικού κρά-
τους. Η κοινή ιταλική βασίστηκε, για αντίστοιχους λόγους, σε διαλέ-
κτους της βόρειας Ιταλίας, και μάλιστα σε διαλέκτους που χρησιμο-
ποιήθηκαν στη λογοτεχνία και γι' αυτό απέκτησαν γόητρο. Μπορεί-
τε λοιπόν τώρα να καταλάβετε τη διαφορά μεταξύ των νεοελληνικών 
διαλέκτων και της κοινής γλώσσας που μιλάμε όλοι μας. Η κοινή 
γλώσσα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία από τις πολλές διαλέκτους η 
οποία, για λόγους ιστορικούς, ξεχώρισε από τις άλλες, αναβαθμί-
στηκε και κατέληξε να μιλιέται από όλους - έγινε κοινή. 

4.3 Τί σημαίνει «αναβαθμίστηκε»; 

Σημαίνει ότι εμπλουτίστηκε το λεξιλόγιό της ώστε να είναι σε θέση να 
εκφράσει τις έννοιες που χρειάζεται μια κοινωνική δομή πιο σύνθε-
τη (η δομή του κράτους) από τη δομή του χωριού, τις ανάγκες της 
οποίας αρχικά εξυπηρετούσε. Έτσι προστέθηκαν πολλές καινούργιες 
λέξεις είτε με δανεισμό από τα αρχαία ελληνικά είτε μεταφράζοντας 
στα ελληνικά όρους από άλλες γλώσσες (κυρίως από τα γαλλικά). Για 
παράδειγμα, η λέξη διαμέρισμα είναι ακριβής μετάφραση του γαλλι-
κού appartement και «φτιάχνεται» τον 19ο αιώνα για να περιγράψει 
μια πραγματικότητα που δεν υπήρχε παλιότερα. Οι λέξεις νόμος^ δι-
οίκηση, Εξουσία, εφετείο, βουλή, βουλευτής, πρόεδρος και πολλές άλ-
λες «ξαναμπαίνουν» στην κοινή ελληνική από τα αρχαία ελληνικά. Οι 
τουρκικές λέξεις που αποδίδουν έννοιες της διοίκησης στα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας {ντοβλέτι, φιρμάνι, αγάς, πασάς, μπέης κ.ά.) αντικα-
θίστανται από ελληνικής καταγωγής λέξεις, και όσες επιζούν χρησι-
μοποιούνται μόνο στον οικείο, καθημερινό λόγο, συχνά με μεταφορι-
κή σημασία. Ακόμα και σήμερα μπορεί να ακούσει κανείς την έκφρα-
ση πασά μου! ως χαϊδευτική προσφώνηση ή την έκφραση ζει μπέικα, 
δηλαδή 'σαν μπέης'. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η κοινή νεοελληνι-
κή. 
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5. Και τώρα οι διάλεκτοι της αρχαίας ελληνικής 

Η συζήτηση που προηγήθηκε θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε μια 
πολύ πιο μακρινή φάση της ελληνικής γλώσσας, την αρχαία. 

Η γλωσσική πραγματικότητα της αρχαίας Ελλάδας μέχρι το 300 
π.Χ. θυμίζει την εικόνα της νέας ελληνικής μέχρι τη δημιουργία της 
κοινής νέας ελληνικής. Η ελληνική γλώσσα ήταν (μέχρι την αρχή της 
ελληνιστικής περιόδου, που αρχίζει με τις κατακτήσεις του Μ. Αλε-
ξάνδρου, στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ., και τελειώνει στα χρόνια της 
γέννησης του Χριστού), ένα μωσαϊκό διαλέκτων, χωρίς να υπάρχει 
μια κοινή, γενικής χρήσης γλωσσική μορφή. Όπως και στην περί-
πτωση των διαλέκτων της νέας ελληνικής που συζητήσαμε νωρίτερα, 
οι ομιλητές των γειτονικών, κυρίως, διαλέκτων δεν είχαν πρόβλημα συ-
νεννόησης. Αλλά δεν ήταν το ίδιο εύκολη η συνεννόηση μεταξύ ομιλη-
τών διαλέκτων που βρίσκονταν σε απομακρυσμένες μεταξύ τους πε-
ριοχές (όπως λ.χ. οι Κύπριοι και οι Αθηναίοι). Όπως και στα νεότερα 
χρόνια, τα «αστεία» για τις διαλέκτους «έδιναν και έπαιρναν». Έτσι, 
οι Αθηναίοι, πολίτες της πιο σημαντικής αρχαίας δημοκρατίας, θεω-
ρούσαν τους Βοιωτούς (τους κατοίκους της Θήβας και της περιοχής 
της) χοντροκομμένους χωριάτες και κορόιδευαν τα φερσίματά τους 
και τη διάλεκτό τους. 

5.1 Τρεις ομάδες διαλέκτων 

Οι διάλεκτοι της αρχαίας ελληνικής χωρίζονται σε τρεις ομάδες: την 
ανατολική ομάδα, που περιλαμβάνει (α) τη διάλεκτο της Αττικής (την 
αττική διάλεκτο), η οποία μιλιόταν στην Αττική και στις αποικίες της 
Αθήνας (Λήμνο, Σίγειο στη Μικρά Ασία, Αμφίπολη στη Μακεδονία)· 
(β) την ιωνική διάλεκτο, που μιλιόταν στις ακτές της Μικράς Ασίας, 
στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου (εκτός από την Κρήτη, τα Κύθη-
ρα, τη Μήλο, τη Θήρα και τα Δωδεκάνησα), στην Εύβοια, και σε αποι-
κίες στη Χαλκιδική, τη Θράκη, την Προποντίδα, τον Εύξεινο Πόντο, 
την Κάτω Ιταλία και την Σικελία· (γ) την αρκαδοκυπριακή διάλεκτο, 
που μιλιόταν στην Αρκαδία (της Πελοποννήσου) και την Κύπρο. Συγ-
γενική με την αρκαδοκυπριακή ήταν η παμφυλιακή διάλεκτος, που 
μιλιόταν στην Παμφυλία (στις ακτές της Μικράς Ασίας, βορειοδυτικά 
της Κύπρου). 

Η δυτική ομάδα περιλάμβανε (α) τις δωρικές διαλέκτους, δηλαδή 
τις διαλέκτους της Λακωνίας, της Μεσσηνίας, της Ηράκλειας, της Μή-
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λου, της Θήρας, της Κυρήνης (αποικίας της Θήρας στη Β. Αφρική), 
των Δωδεκανήσων, του Άργους, της Κορίνθου, των Μεγάρων (β) τις 
βορειοδυτικές διαλέκτους, δηλαδή τις διαλέκτους της Ηπείρου, της 
Ακαρνανίας, της Αιτωλίας, της Λοκρίδας, της Φωκίδας, της Ελέας. 

Η αιολική ομάδα περιλάμβανε τις διαλέκτους της Λέσβου, της Βοι-
ωτίας και της Θεσσαλίας. Η θεσσαλική διάλεκτος χωρίζεται σε τρεις 
υποδιαλέκτους: τη διάλεκτο της Πελασγιώτιδας (περιοχής της Λάρι-
σας), τη διάλεκτο της Θεσσαλιώτιδας (Κιέριο, Φάρσαλα) και τη διά-
λεκτο της Ιστιαιώτιδας (Ματρόπολη). 

5.2 Μα πόσα ξέρουμε για τις αρχαίες διαλέκτους; 

Πριν μιλήσουμε αναλυτικότερα για τις διαλέκτους της αρχαίας ελλη-
νικής, θα πρέπει να πούμε ότι οι πληροφορίες που έχουμε γι' αυτές 
προέρχονται, αναγκαστικά, από γραπτά κείμενα. Αλλά πάντα το γρα-
πτό κείμενο βρίσκεται σε κάποια απόσταση από την ομιλούμενη, κα-
θημερινή γλώσσα. Έτσι, σίγουρα μας «ξεφεύγουν» πληροφορίες για 
την προφορική, καθημερινή χρήση της γλώσσας. 

Θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι ο πλούτος των πληρο-
φοριών που διαθέτουμε για τις αρχαίες διαλέκτους είναι άνισος. Έτσι, 
διαθέτουμε ένα πλήθος γραπτών κειμένων (επιγραφές, λογοτεχνικά, 
φιλοσοφικά κ.ά. κείμενα) για τη διάλεκτο της Αττικής, αλλά δεν ισχύ-
ει το ίδιο για άλλες διαλέκτους που δεν συνδέθηκαν, όπως συνδέθηκε 
η αττική διάλεκτος, με ένα ισχυρό πολιτικό κέντρο (την πόλη-κράτος 
της Αθήνας). Επιπλέον, οι πληροφορίες που διαθέτουμε για τις αρχαίες 
διαλέκτους δεν κατανέμονται ισόποσα στον χρόνο. Έτσι, για ορισμέ-
νες διαλέκτους (όπως λ.χ. η κρητική) έχουμε μαρτυρίες (δηλαδή επι-
γραφές) από τον 7ο αιώνα π.Χ. Για άλλες (όπως η αρκαδική) από τον 
6ο αιώνα π.Χ. και για άλλες (όπως η παμφυλιακή) μόνο από τον 4ο 
αιώνα π.Χ. 

5.3 Πώς ξεχωρίζουν οι ανατολικές και οι δυτικές διάλεκτοι; 

Η διάκριση μεταξύ ανατολικής ομάδας διαλέκτων (ιωνική, αττική, 
αρκαδοκυπριακή) και δυτικής ομάδας (δωρικές διάλεκτοι, βορειοδυ-
τικές διάλεκτοι) γίνεται με τρόπο ανάλογο με αυτόν που ξεχωρίζουμε 
σήμερα, όπως λέγαμε νωρίτερα, τις βόρειες νεοελληνικές διαλέκτους 
από τις νότιες. Αν το βασικό χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει τις βόρει-
ες από τις νότιες διαλέκτους είναι το «κόψιμο» των φωνηέντων που 
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δεν τονίζονται {πλί στον βορρά, πουλί στον νότο), η βασική διαφορά 
μεταξύ ανατολικών και δυτικών διαλέκτων της αρχαίας ελληνικής 
ήταν ότι εκεί που οι πρώτες έχουν -σι οι δεύτερες έχουν -τί: δίδωσι (Υ 
πρόσωπο ενικού του ρήματος δίδωμι 'δίνω') στις ανατολικές διαλέ-
κτους, αλλά δίδωτι στις δυτικές διαλέκτους. Το ι [i] είναι, όπως λέγα-
με σε ένα προηγούμενο κεφάλαιο, ένα μπροστινό φωνήεν, σχηματίζε-
ται δηλαδή στο μπροστινό μέρος του στόματος. Αν συγκρίνετε το δύο 
σύμφωνα τ [t] και σ [s], θα προσέξετε ότι, πέρα από τις άλλες διαφο-
ρές τους (το τ είναι κλειστό, ενώ το σ δεν είναι), το σ σχηματίζεται πιο 
μπροστά στο στόμα από ό,τι το τ. Τί σημαίνουν όλα αυτά; Σημαίνουν 
απλά ότι στις ανατολικές διαλέκτους το τ, επηρεασμένο από τη «γει-
τονιά» του μπροστινού φωνήεντος ί, άλλαξε και έγινε σ, δηλαδή πιο 
μπροστινό σύμφωνο. Έτσι, η διαφορά -τι!-σι που ξεχωρίζει τις ανατο-
λικές από τις δυτικές διαλέκτους είναι αποτέλεσμα μιας αλλαγής (το 
-τι άλλαξε σε -σι) που έγινε στις ανατολικές διαλέκτους αλλά όχι στις 
δυτικές. Οι δυτικές διάλεκτοι είναι λοιπόν πιο «συντηρητικές». 

Αλλά αυτή δεν είναι η μόνη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις ανατο-
λικές και τις δυτικές διαλέκτους. Παρατηρήστε τη λέξη μήτηρ 'μητέ-
ρα' των ανατολικών διαλέκτων και τη λέξη μάτηρ των δυτικών διαλέ-
κτων. Εκεί που οι ανατολικές διάλεκτοι έχουν η, δηλαδή μακρό [e] (= 
[ee]), οι δυτικές έχουν μακρό [a] (= [aa]· το γράφουμε ά). Επίσης, στις 
ανατολικές διαλέκτους χάθηκε νωρίς το σύμφωνο [w], που γραφόταν 
f , ονομαζόταν δίγαμμα (= δύο γάμα) λόγω του σχήματος του και προ-
φερόταν όπως προφέρεται σήμερα το αρχικό γράμμα της αγγλικής 
λέξης was 'ήταν'· θυμηθείτε τη σχετική συζήτηση σε προηγούμενο κε-
φάλαιο. Έτσι, στην λέξη εργάζομαι των ανατολικών διαλέκτων αντι-
στοιχεί η λέξη /^εργάζομαι, που προφέρεται [wergazdomai], των δυτι-
κών διαλέκτων. Επίσης στις ανατολικές διαλέκτους και ιδιαίτερα σε 
μία από αυτές, τΎ\ν ιωνική, χάθηκε νωρίς, ενώ διατηρήθηκε στις δυτι-
κές διαλέκτους, ο φθόγγος [h], που προφερόταν όπως προφέρεται σή-
μερα το πρώτο γράμμα στην αγγλική λέξη have 'έχω'. Έτσι, ενώ στις 
δυτικές διαλέκτους το οριστικό άρθρο ο, η προφερόταν [ho], [hee] και 
γραφόταν ό, ή, στην ιωνική προφερόταν [ο], [ee] και γραφόταν ό, ή. 

Άλλες λιγότερο σημαντικές διαφορές μεταξύ ανατολικών και δυτι-
κών διαλέκτων είναι οι εξής: Το απαρέμφατο, το ρηματικό αυτό ου-
σιαστικό για το οποίο μιλήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στις ανα-
τολικές διαλέκτους εμφανίζεται με τη μορφή -ναι (π.χ. δούναι 'το να 
δίνει κανείς', από το ρήμα δίδωμι 'δίνω'), ενώ στις δυτικές παίρνει την 
κατάληξη -μεν, -μειν (π.χ. δόμεν, δόμειν). Ο υποθετικός σύνδεσμος εί-
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ναι εί 'εάν' στις ανατολικές διαλέκτους αλλά κα στις δυτικές διαλέ-
κτους. Το άρθρο έχει τη μορφή οί/αί στον πληθυντικό αριθμό στις ανα-
τολικές διαλέκτους αλλά τη μορφή τοι/ται στις περισσότερες δυτικές 
διαλέκτους. Το ρήμα βούλομαί 'θέλω' (θυμηθείτε τις λέξεις βούληση, 
βουλή) στις δυτικές διαλέκτους εμφανίζεται με τη μορφή δείλομαι. Η 
λέξη ιερός των ανατολικών διαλέκτων εμφανίζεται με τη μορφή ίαρός 
στις δυτικές. Η λέξη πρώτος των ανατολικών διαλέκτων εμφανίζεται 
με τη μορφή πράτος στις δυτικές. Το ερωτηματικό τοπικό επίρρημα 
πού των ανατολικών διαλέκτων έχει τη μορφή πεϊ στις δυτικές. Στα 
χρονικά επιρρήματα δτε 'όταν' και πότε των ανατολικών διαλέκτων 
αντιστοιχούν τα δκα και πόκα των δυτικών. Στην αντωνυμία έκεΐνος 
των ανατολικών διαλέκτων αντιστοιχεί η αντωνυμία τήνος των δυτι-
κών. 

Μια μικρή παρατήρηση πριν συνεχίσουμε. Τσως θα προσέξατε ότι 
οι ανατολικές διάλεκτοι της αρχαίας ελληνικής είναι «πιο κοντά» στα 
νέα ελληνικά που μιλάμε σήμερα απ' ό,τι οι δυτικές. Θυμηθείτε τις δια-
φορές έκεΐνος/τήνος, πρώτος!πράτος, δτείδκα, πότεΙπόκα, Γιατί άρα-
γε συμβαίνει αυτό; Η απάντηση θα δοθεί σε λίγο. 

Η αττική διάλεκτος, η διάλεκτος της Αθήνας, είχε ένα ακόμη ιδι-
αίτερο χαρακτηριστικό που θα πρέπει να το σημειώσουμε. Εκεί που 
άλλες διάλεκτοι, ανατολικές και μη, έχουν -σσ-, η αττική έχει -ττ-: 
πράττω, θάλαττα, 

5.4 Η αρκαδοκυπριακή διάλεκτος 

Δυο λόγια για την αρκαδοκυπριακή. Θα σας κάνει ίσως εντύπωση ότι 
δύο τόσο απομακρυσμένες περιοχές όπως η Αρκαδία της Πελοπον-
νήσου και η Κύπρος μιλούσαν μια ενιαία διάλεκτο. Και όμως αυτό δεν 
είναι παράδοξο. Αν πάτε στα παράλια της Μικράς Ασίας ή και σε κά-
ποιες περιοχές της Συρίας, θα συναντήσετε ανθρώπους που μιλούν τη 
διάλεκτο της Κρήτης. Πώς συμβαίνει αυτό; Όταν στις αρχές του 20ού 
αιώνα οι Τούρκοι έχασαν την Κρήτη, πολλοί μουσουλμάνοι Τουρκο-
κρητικοί (που μιλούσαν μόνο την ελληνική κρητική διάλεκτο, είτε για-
τί ήταν παλιοί Κρητικοί χριστιανοί που έγιναν μουσουλμάνοι είτε για-
τί ήταν Τούρκοι που έχασαν τη γλώσσα τους και αφομοιώθηκαν 
γλωσσικά με τους ελληνόφωνους χριστιανούς Κρητικούς) εγκατέλει-
ψαν την Κρήτη, αφού δεν ήταν πια τουρκική, και μετανάστευσαν στην 
Τουρκία και τη Συρία. Έτσι τους βρίσκουμε και σήμερα σε αυτές τις 
χώρες να εξακολουθούν να μιλούν την κρητική διάλεκτο. 
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Κάτι ανάλογο υποθέτουν οι ιστορικοί και για την αρκαδοκυπρια-
κή. Η κατάρρευση του μυκηναϊκού πολιτισμού τον 12ο αιώνα π.Χ. 
δημιούργησε ένα κύμα «προσφυγιάς». Κάποιοι κατέφυγαν στο πιο 
ορεινο τμήμα της Πελοποννήσου, την Αρκαδία, και άλλοι μετανά-
στευσαν στην Κύπρο. Αλλά γιατί χρειάζεται αυτο το ιστορικο σενάριο 
για να εξηγηθεί η συγγένεια αρκαδικής και κυπριακής διαλέκτου; 
Επειδή η αρκαδοκυπριακή συγγενεύει με τη μυκηναϊκή διάλεκτο, 
όπως την ξέρουμε από τις πινακίδες της γραμμικής Β. Έτσι, τόσο στη 
μυκηναϊκή όσο και στην αρκαδοκυπριακή η κατάληξη του γ προσώ-
που ενικού «μέσων» ρημάτων είναι -τοί και όχι -rat: κεΐτοι αντί για κεί-
ται- εϋχετοί (μυκηναϊκά e-u-ke-to) αντί εύχεται. Επίσης, τόσο στη μυ-
κηναϊκή όσο και στην αρκαδοκυπριακή το ο γίνεται υ (προφερόταν 
[u]): άπύ αντί για άπό. Με βάση τέτοιες ομοιότητες υποθέτουμε ότι η 
αρκαδοκυπριακή είναι «απόγονος» της μυκηναϊκής διαλέκτου. Μετα-
φέρθηκε στην Κύπρο από ανθρώπους που προσπαθούσαν να ξεφύ-
γουν από τις συνθήκες που δημιούργησε η καταστροφή των μυκηναϊ-
κών παλατιών του 12ου αιώνα π.Χ. 

5.5 Η μυκηναϊκή διάλεκτος 

Η μυκηναϊκή διάλεκτος χωρίζεται από τις υπόλοιπες διαλέκτους με 
ένα χρονικό διάστημα εξακοσίων τουλάχιστον ετών. Τα κείμενα της 
μυκηναϊκής (γραμμένα στη γραμμική Β) χρονολογούνται στον 13ο αι-
ώνα π.Χ. και θα χρειαστεί να περάσουν εξακόσια χρόνια για να αρχί-
σουμε να έχουμε (σε αλφαβητική γραφή) μαρτυρίες, δηλαδή επιγρα-
φές, για τις αρχαίες διαλέκτους. Αυτή η μεγάλη χρονική απόσταση 
εξηγεί την αρχαϊκότητα της μυκηναϊκής διαλέκτου. Η τροπή του -τι 
σε -σι, που διαχωρίζει τις ανατολικές από τις δυτικές διαλέκτους, έχει 
ήδη γίνει στη μυκηναϊκή, όπως δείχνει ο τύπος di-do-si = δίδωσι και 
όχι δίδωτί. Γι' αυτό η μυκηναϊκή κατατάσσεται στις ανατολικές δια-
λέκτους. Αλλά η μυκηναϊκή διατηρεί χαρακτηριστικά που έχουν χαθεί 
στις ανατολικές διαλέκτους, όπως τις γνωρίζουμε από τις μαρτυρίες 
των αλφαβητικών επιγραφών (από το 750 π.Χ. και μετά). Έτσι, δια-
τηρεί τον φθόγγο [w] (το δίγαμμα) που, όπως είδαμε, έχει χαθεί στις 
ανατολικές (αλλά όχι στις δυτικές) διαλέκτους. Στον αττικό τύπο κόρη, 
λ.χ., αντιστοιχεί ο μυκηναϊκός κόρ^α [korwa]. Αλλά ο τύπος κόρ^α φα-
νερώνει και κάτι άλλο. Αν θυμάστε, λέγαμε πριν ότι οι ανατολικές διά-
λεκτοι ξεχωρίζουν από τις δυτικές κατά το ότι οι δεύτερες έχουν ά (δη-
λαδή μακρό [a]) εκεί που οι πρώτες έχουν 57, δηλαδή μακρό [e]: μήτηρ 

[ 1 5 1 ] 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

στις ανατολικές διαλέκτους, μάτηρ στις δυτικές· κόρα στις δυτικές 
διαλέκτους, κόρη στις ανατολικές. Στη μυκηναϊκή, αν και ανατολική 
διάλεκτο, βρίσκουμε τον τύπο κόρ/^α, Ύί σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι 
αυτή η συγκεκριμένη διαφορά μεταξύ ανατολικών και δυτικών διαλέ-
κτων δεν ισχύει ακόμα στον 13ο αιώνα π.Χ., την εποχή δηλαδή της 
μυκηναϊκής. Την εποχή αυτή ανατολικές και δυτικές διάλεκτοι έχουν 
ά. Η τροπή του άσε η (δηλαδή σε μακρό [e]), που διαχώρισε, ως προς 
αυτό το φαινόμενο, ανατολικές και δυτικές διαλέκτους, έγινε μετά τη 
μυκηναϊκή εποχή. 

Στη μυκηναϊκή διατηρείται επίσης ο φθόγγος [h], για τον οποίο εί-
παμε ότι χάθηκε νωρίς στις ανατολικές διαλέκτους, κυρίως στην ιωνι-
κή. Στη μυκηναϊκή διατηρούνται ακόμα κάποιοι φθόγγοι που δεν εμ-
φανίζονται σε καμία διάλεκτο της πρώτης χιλιετίας π.Χ. Αν συγκρί-
νετε την αρχαία ελληνική λέξη τις 'κάποιος, ποιος' και τη λατινική quis 
'κάποιος, ποιος', θα προσέξετε ότι μοιάζουν. Αν συγκρίνετε την αρ-
χαία ελληνική λέξη τέσσαρες (ή τέτταρες στην αττική διάλεκτο) με 
την λατινική λέξη quattuor, που σημαίνει το ίδιο, θα προσέξετε πάλι 
ότι μοιάζουν. Τέτοιες ομοιότητες δεν μπορεί να είναι τυχαίες. Με βάση 
τέτοιες ομοιότητες οι «αρχαιολόγοι» της γλώσσας, οι ιστορικοί γλωσ-
σολόγοι, υποθέτουν (όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο) ότι τα 
ελληνικά και τα λατινικά (αλλά και άλλες γλώσσες, λ.χ. τα αρχαία ιν-
δικά) κατάγονται από έναν κοινό «πρόγονο» που ονομάζεται (θα θυ-
μάστε γιατί) ινδοευρωπαϊκή. Και για να ξαναγυρίσουμε στα ζευγάρια 
τLς/quis, τέσσαρες {τέτταρες)!quattuor^ οι ιστορικοί γλωσσολόγοι πι-
στεύουν ότι ο κοινός πρόγονος των ζευγαριών αυτών άρχιζε, όπως στα 
λατινικά, με τους φθόγγους qu- και, για να το γράψουμε όπως προ-
φέρεται, με τον φθόγγο [k̂ ]̂. Τέτοιοι φθόγγοι ονομάζονται χειλοϋπε-
ρωικοί, γιατί το ένα κομμάτι τους, το [w], σχηματίζεται με το στρογ-
γύλεμα των χειλιών, ενώ το άλλο κομμάτι τους, το [k], σχηματίζεται 
με την ανύψωση του πίσω μέρους της γλώσσας προς την «υπερώα» 
(το μαλακό μέρος του ουρανίσκου). Έτσι λοιπόν οι «αρχαιολόγοι» της 
γλώσσας υποθέτουν ότι ο «πρόγονος» του τίς είχε ως πρώτο φθόγγο 
το [k̂ ]̂: k^isy και ότι με τον χρόνο αυτό το [k̂ ]̂ άλλαξε στα ελληνικά 
και έγινε [t]: τίς. Αντίστοιχα, υποθέτουν ότι και ο «πρόγονος» της λέ-
ξης τέσσαρες!τέτταρες αρχίζει με έναν τέτοιο χειλοϋπερωικό φθόγγο 
[k̂ ]̂, όπως στο λατινικό quattuor [k'^attuor]. Με τον χρόνο και στη λέξη 
αυτή ο χειλοϋπερωικός φθόγγος [k̂ ]̂ άλλαξε και έγινε [t]: τέσσα-
ρες!τέτταρες. Αυτή η υπόθεση επιβεβαιώθηκε από την αποκρυπτο-
γράφηση της μυκηναϊκής. Στη μυκηναϊκή το πρώτο συνθετικό της λέ-
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ξης τετράπους 'με τέσσερα πόδια' είναι k^etro-. Η μυκηναϊκή λοιπόν, 
ως αρχαϊκή διάλεκτος, διατηρεί τους χειλουπερωικούς φθόγγους που 
δεν υπάρχουν πια στις διαλέκτους της πρώτης χιλιετίας. 

Ένας ακόμη αρχαϊσμός της μυκηναϊκής είναι ότι διατηρεί μια πτώ-
ση που δεν υπάρχει πια στις διαλέκτους της υστερότερης εποχής. Η 
πτώση αυτή είναι η οργανική, που δηλώνει το όργανο, το μέσο. Θυ-
μηθείτε τί λέγαμε για την πτώση αυτή στο προηγούμενο κεφάλαιο. 
Έτσι εμφανίζεται στα ουσιαστικά η κατάληξη -φι που εκφράζει την 
οργανική πτώση: άνίαφι, που σημαίνει 'με ηνία', δηλαδή με χαλινά-
ρια. Η πτώση αυτή έχει χαθεί πια στα αρχαία ελληνικά της πρώτης 
χιλιετίας και η έννοια του οργάνου, του μέσου, εκφράζεται με τη δο-
τική. Στα νέα ελληνικά το όργανο ή το μέσο εκφράζεται περιφραστι-
κά («αναλυτικά» και όχι «συνθετικά»): με το χαλινάρι^ με μαχαίρι κλπ. 

5.6 Η αιολική ομάδα 

Μένει τώρα να μιλήσουμε για την τρίτη ομάδα διαλέκτων: την αιο-
λική. Η ομάδα αυτή αποτελούνταν, όπως έχουμε ήδη πει, από τη θεσ-
σαλική (με τις τοπικές παραλλαγές της), τη βοιωτική και τη λεσβια-
κή (που μιλιόταν στη Λέσβο και σε μια μικρή ζώνη στη βορειοδυτική 
ακτή της Μικράς Ασίας). Η ομάδα αυτή γεννήθηκε πιθανότατα στη 
Θεσσαλία για να διασπαστεί, με τις μετακινήσεις των ομιλητών της, 
στις τρεις ξεχωριστές ποικιλίες της. Τα κοινά χαρακτηριστικά αυτών 
των τριών ποικιλιών (θεσσαλικής, βοιωτικής, λεσβιακής) είναι: η εξέ-
λιξη των χειλοϋπερωικών συμφώνων, για τα οποία μιλήσαμε λίγο 
πριν, σε χειλικούς φθόγγους και όχι σε οδοντικούς. Έτσι, εκεί που η 
διάλεκτος της Αθήνας, αλλά και άλλες διάλεκτοι, έχουν τη λέξη τέ-
ταρτος, η θεσσαλική έχει πέτροτος, η βοιωτική πέτρατος, η θεσσαλι-
κή πέτταρα 'τέσσερα'. Στις λέξεις στρατηγός, μαλθακός της αττικής 
διαλέκτου αντιστοιχούν, στην αιολική ομάδα, οι τύποι στρόταγος, μόλ-
θακος. Οι λέξεις αυτές δείχνουν και μια άλλη διαφορά: τη θέση του 
τόνου. Όπως θα προσέξατε, ο τόνος πάει πιο «πίσω» - είναι υποχω-
ρητικός. Μια άλλη διαφορά αφορά τη μορφή της δοτικής. Εκεί που 
η αττική διάλεκτος έχει τη δοτική χρήμασι (του ουσιαστικού χρήμα) 
οι αιολικές διάλεκτοι εμφανίζουν τη μορφή χρημάτεσσι. Επίσης, ενώ 
στις άλλες διαλέκτους το όνομα του πατέρα μπαίνει στη γενική, π.χ. 
Νίκων Σωστράτους, στις αιολικές διαλέκτους σχηματίζεται ένα επί-
θετο σε -ίος: Νίκων Σωστράτιος, 

Οι τρεις ποικιλίες της αιολικής έχουν αρκετές διαφορές μεταξύ τους 
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αλλά δεν χρειάζεται να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες. Αρκεί να ανα-
φέρουμε δύο. Θυμάστε που λέγαμε ότι η ανατολική και η δυτική ομά-
δα διαλέκτων διαχωρίζονται από το ότι η δεύτερη έχει -τί εκεί που η 
πρώτη έχει -gl: δίδωσι/δίδωτι 'δίνει'. Στην αιολική ομάδα, η θεσσαλι-
κή και η βοιωτική έχουν τι: π.χ. {ι^)ίχατι 'είκοσι'· η λεσβιακή όμως πα-
ρουσιάζει -σι: είκοσι. Αυτό δεν είναι παράξενο: η βοιωτική και η θεσ-
σαλική γειτονεύουν γεωγραφικά με τις δυτικές διαλέκτους, ενώ η λε-
σβιακή γειτονεύει με τις διαλέκτους τις μικρασιατικής Ιωνίας, τις ιω-
νικές διαλέκτους. Έτσι, η βοιωτική και η θεσσαλική «αλληθωρίζουν» 
προς τις δυτικές διαλέκτους, ενώ η λεσβιακή προς τις ανατολικές δια-
λέκτους. Η θεσσαλική και η βοιωτική χρησιμοποιούν ως υποθετικό μό-
ριο τόσο το κα (μιλήσαμε γι' αυτό πιο πριν) όσο και το χε, ενώ η λε-
σβιακή χρησιμοποιεί μόνο το κε. Κι εδώ πάλι βλέπετε τη θεσσαλική 
και τη βοιωτική να «αλληθωρίζουν» προς τις γειτονικές δυτικές διαλέ-
κτους που χαρακτηρίζονται από τη χρήση του κα (σε αντίθεση με το 
εί 'εάν' των ανατολικών διαλέκτων). 

6. Άλλες γλώσσες 

Πριν ολοκληρώσουμε την παρουσίαση των διαλέκτων της αρχαίας ελ-
ληνικής, θα πρέπει να πούμε ότι στην αρχαία Ελλάδα, πέρα από τις 
διαλέκτους, μιλιούνταν και άλλες γλώσσες. Γλώσσες λαών με τους 
οποίους γειτόνευαν οι ελληνόφωνες κοινότητες: Κάρες, Λυδοί, Θρά-
κες, Φρύγες, Ιλλυριοί, Σκύθες και άλλοι. Θα μιλήσουμε γι' αυτούς και 
τις γλώσσες τους αργότερα, αν και ήδη έχουμε μιλήσει για τις προ-
ελληνικές γλώσσες. Πολλοί από αυτούς τους αλλόγλωσσους ομιλη-
τές βρίσκονταν μέσα στις ελληνικές πόλεις ως δούλοι (η αρχαία ελ-
ληνική κοινωνία χρησιμοποιούσε δούλους, όπως και πολλές άλλες αρ-
χαίες κοινωνίες), τεχνίτες, έμποροι, και οι γλώσσες τους άφησαν, όπως 
θα δούμε, τα «σημάδια» τους στην ελληνική γλώσσα. Αλλά, βέβαια, 
και το αντίστροφο. Στα έργα του μεγάλου αρχαίου συγγραφέα κω-
μωδιών, του Αριστοφάνη, βρίσκουμε «αστείες» αναφορές στα «σπα-
σμένα» ελληνικά αυτών των ξένων που ζούσαν στην πόλη της Αθήνας. 

Η συνύπαρξη μιας γλώσσας με μία ή περισσότερες άλλες γλώσσες 
την επηρεάζει, όπως επηρεάζει και τις άλλες γλώσσες. Έτσι, στα νέα 
ελληνικά βρίσκουμε λέξεις τουρκικής προέλευσης (π.χ. μεράκι^ ντέρ-
rty καβγάς, παζάρι), αγγλικής προέλευσης (π.χ. μπαρ), γαλλικής προ-
έλευσης (π.χ. ασανσέρ, παρντόν, μαντάμ). Αντίστοιχα στα τουρκικά 
βρίσκουμε πολλές λέξεις ελληνικής προέλευσης: π.χ. anahtar 'ανοι-
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χτήρι, κλειδί', levrek 'λαβράκι.'. Ανάλογα φαινόμενα βρίσκουμε και στα 
αρχαία ελληνικά, όπως θα δούμε αργότερα. 

Πολλές φορές οι επιδράσεις ανάμεσα στις γλώσσες δεν είναι τόσο 
φανερές όσο στα παραδείγματα που δώσαμε. Έτσι στην αρχαία Μα-
κεδονία, η αριστοκρατία και οι βασιλιάδες χρησιμοποιούσαν στις επί-
σημες περιστάσεις τη διάλεκτο της Αθήνας, την αττική διάλεκτο. Και 
αυτό γιατί η διάλεκτος αυτή είχε ιδιαίτερο γόητρο, ως διάλεκτος της 
πιο ισχυρής πόλης της αρχαίας Ελλάδας, που έβγαλε μεγάλους φιλο-
σόφους (π.χ. τον Πλάτωνα), ποιητές (π.χ. τον Ευριπίδη, τον Σοφοκλή). 
Ο απλός κόσμος όμως, αλλά και η αριστοκρατία στην καθημερινή της 
ζωή, χρησιμοποιούσε μια διάλεκτο που ανήκε στη δυτική ομάδα δια-
λέκτων. Δεν αποκλείεται ωστόσο να μιλιούνταν και άλλες γλώσσες που 
δεν τις ξέρουμε, γιατί δεν γράφτηκαν ποτέ. Στην επίδραση αυτών των 
γλωσσών ίσως να οφείλονται κάποιες ιδιαιτερότητες που εμφανίζο-
νται στη Μακεδονία, κυρίως σε κύρια ονόματα, π.χ. το κύριο όνομα 
Βίλα που αντιστοιχεί στο όνομα Φίλα (θα προφερόταν [Phila]· θυμη-
θείτε τί λέγαμε για την προφορά του φ στα αρχαία ελληνικά) των άλ-
λων διαλέκτων της ελληνικής. 

7. Πώς χάθηκαν οι αρχαίες διάλεχτοι; 

Ήρθε η ώρα να απαντηθεί μια απορία που σίγουρα θα έχετε. Τί έγι-
νε αυτό το «μωσαϊκό» των αρχαίων διαλέκτων; Η απάντηση στο 
ερώτημα θα μας ξαναγυρίσει στη συζήτηση στην αρχή του κεφαλαί-
ου αυτού. Θυμάστε που λέγαμε ότι η νέα ελληνική, όπως και η αρχαία 
ελληνική μέχρι τον 4ο αιώνα π.Χ., ήταν ένα «μωσαϊκό» διαλέκτων μέ-
χρι τη δημιουργία της κοινής ομιλούμενης νέας ελληνικής, στα χρό-
νια μετά την επανάσταση του 1821 που οδηγεί στη δημιουργία του 
νεοελληνικού κράτους. Λέγαμε ότι η πελοποννησιακή διάλεκτος γίνε-
ται σε ένα σημαντικό ποσοστό η «βάση» της κοινής νέας ελληνικής, 
γιατί είναι η διάλεκτος της περιοχής στην οποία έγινε η επανάσταση 
και στην οποία βρισκόταν ο «πυρήνας» του νεαρού νεοελληνικού κρά-
τους. 

7.1 Η «ισχυρή» αττική διάλεκτος 

Κάτι ανάλογο έγινε στην αρχαιότητα. Μέσα στο «μωσαϊκό» των αρ-
χαίων διαλέκτων άρχισε από τον 5ο αιώνα π.Χ. να ξεχωρίζει μία, η ατ-
τική διάλεκτος, η διάλεκτος δηλαδή της σημαντικότερης και ισχυρό-

[ 1 5 5 ] 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΓΑΩΣΣΑΣ 

τερης πόλης της εποχής. Οι Αθηναίοι τον 5ο αιώνα π.Χ. ήταν οι κυ-
ρίαρχοι ενός μεγάλου μέρους του ελληνόφωνου κόσμου, και μάλιστα 
του μέρους εκείνου που κατοικούνταν από ομιλητές της ιωνικής δια-
λέκτου. Η ιωνική διάλεκτος είχε ιδιαίτερο γόητρο. Ήταν η διάλεκτος 
των πλούσιων πόλεων της μικρασιατικής παραλίας, που γέννησαν τους 
πρώτους «σοφούς»: Θαλή τον Μιλήσιο, Ηράκλειτο, τον πατέρα της 
ιστορίας Ηρόδοτο. Ήταν ακόμη η διάλεκτος που κυριαρχούσε στα 
ποιήματα του Ομήρου. Αυτή η συνάντηση αττικής και ιωνικής δημι-
ούργησε μια ισχυρή αττικοϊωνική διάλεκτο - «ισχυρή» γιατί οι ομιλη-
τές της ανήκαν στην «αυτοκρατορία» της εποχής, την αθηναϊκή «αυ-
τοκρατορία». Η διάλεκτος αυτή ξεχωρίζει, για ιστορικούς λόγους, με 
τον ίδιο τρόπο (και για παρόμοιους λόγους) που θα «ξεχωρίσει» πολύ 
αργότερα η πελοποννησιακή διάλεκτος, ή που «ξεχωρίζει» σήμερα η 
αγγλική γλώσσα. «Ισχυρή» διάλεκτος, «ισχυρή» γλώσσα σημαίνει 
επέκταση της χρήσης της: όλο και περισσότεροι θέλουν να τη μά-
θουν, γιατί τη χρειάζονται. Το πρώτο λοιπόν βήμα είχε γίνει: μία διά-
λεκτος, μέσα από το «μωσαϊκό» των διαλέκτων της αρχαίας ελληνι-
κής, άρχισε για ιστορικούς λόγους να ξεχωρίζει από τις άλλες και να 
τις επισκιάζει, να κατακτά δηλαδή δικούς τους χώρους χρήσης. 
Όπως ήδη έχουμε πει, η αττική διάλεκτος, λόγω του γοήτρου της, 
έφτασε ως την αυλή των μακεδόνων βασιλιάδων, έγινε η επίσημη 
διάλεκτος του μακεδονικού βασιλείου. Η κυριαρχία των Μακεδόνων 
πάνω στις πόλεις της νότιας Ελλάδας, της Αθήνας συμπεριλαμβανο-
μένης, στα χρόνια του Φιλίππου Β', πατέρα του Μ. Αλεξάνδρου, και 
στη συνέχεια οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου μέχρι την Αίγυπτο 
και την Ινδία εξάπλωσαν την αττική διάλεκτο σε μια τεράστια γεω-
γραφική έκταση. Έτσι, η διάλεκτος αυτή έγινε η κοινή γλώσσα όλου 
του κόσμου που ήταν είτε ελληνόφωνος (δηλαδή μιλούσε κάποια διά-
λεκτο της ελληνικής) είτε αλλόγλωσσος αλλά χρειαζόταν να ξέρει την 
«ισχυρή» γλώσσα της εποχής. Στην κοινή γράφουν οι αρχαίοι ιστορι-
κοί Πολύβιος και Διόδωρος. Σε αυτή τη μορφή γλώσσας είναι επίσης 
γραμμένη η μετάφραση τμημάτων της Παλαιάς Διαθήκης, γνωστή ως 
μετάφραση των Εβδομήκοντα. Στην ίδια, τέλος, μορφή γλώσσας εί-
ναι γραμμένη η Καινή Διαθήκη. 

Έτσι, λοιπόν, με βάση την αττική διάλεκτο δημιουργήθηκε η κοι-
νή (έτσι την ονόμασαν οι ίδιοι οι αρχαίοι). Το «γόητρο» της κοινής οδή-
γησε σε μαρασμό και εξαφάνισε τις άλλες διαλέκτους, με τον ίδιο τρό-
πο που η δημιουργία της κοινής ομιλούμενης νέας ελληνικής, με βάση 
κυρίως την πελοποννησιακή διάλεκτο, οδήγησε σε μαρασμό τις νεο-
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ελληνικές διαλέκτους, αφού οι ομιλητές τους τις εγκατέλειψαν γιατί 
χρειάζονταν τα κοινωνικά οφέλη που παρείχε η κοινή ομιλούμενη νέα 
ελληνική. Έτσι, λοιπόν, χάθηκαν οι αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι (έχα-
σαν δηλαδή τους ομιλητές τους), για να επικρατήσει η κοινή που γεν-
νήθηκε από τη γενίκευση της χρήσης μιας «ισχυρής» διαλέκτου. Από 
την αρχαία αυτή κοινή και τη διάσπαση της θα γεννηθούν οι νεότε-
ρες ελληνικές διάλεκτοι, οι οποίες, με τη σειρά τους, θα επισκιαστούν 
από τη δημιουργία μιας νέας κοινής, της κοινής ομιλούμενης νέας ελ-
ληνικής του 19ου αιώνα. 

8. Οί διάλεχτοι στη λογοτεχνία 

Στην αρχαία Ελλάδα κάθε λογοτεχνικό είδος χρησιμοποιεί tr\ διάλε-
κτο της περιοχής στην οποία πρωτοκαλλιεργήθηκε. Έτσι η ελεγεία, 
ένα είδος «μελαγχολικής», θρηνητικής ποίησης, χρησιμοποιεί την ιω-
νική διάλεκτο, γιατί αυτό το είδος ποίησης πρωτοκαλλιεργήθηκε στις 
ιωνικές περιοχές. Ένας μεγάλος εκπρόσωπος αυτού του είδους ήταν 
ο ποιητής Αρχίλοχος από την Πάρο. Η μελική ποίηση, ποίηση που 
απαγγελλόταν από ένα άτομο με τη συνοδεία οργάνου (λύρας ή αυ-
λού), αναπτύχθηκε στη Λέσβο και γι' αυτό χρησιμοποιεί τη λεσβιακή 
διάλεκτο. Η Σαπφώ, από τη Λέσβο, είναι το μεγάλο όνομα της μελι-
κής ποίησης. Το ότι διάφορα είδη λογοτεχνίας, δηλαδή έντεχνου λό-
γου, χρησιμοποιούν τη διάλεκτο στην οποία πρωτοκαλλιεργήθηκαν 
δεν είναι παράξενο. Έτσι, όταν ακούμε σήμερα μαντινάδες, όλοι πε-
ριμένουμε να ακούσουμε την κρητική διάλεκτο, γιατί εκεί κυρίως λει-
τουργεί αυτό το είδος. Λυτό που ωστόσο αποτελεί ιδιαιτερότητα της 
αρχαίας Ελλάδας είναι ότι η διάλεκτος είναι σχεδόν υποχρεωτική για 
κάθε λογοτεχνικό είδος, ασχέτως αν αυτός που το καλλιεργεί είναι 
ομιλητής της διαλέκτου ή όχι. Έτσι, όποιος γράφει ελεγειακή ποίη-
ση πρέπει να χρησιμοποιήσει την ιωνική διάλεκτο, ασχέτως αν η ιω-
νική είναι η «μητρική» του διάλεκτος. Στις αρχαίες τραγωδίες τα χο-
ρικά, το τραγούδι του «χορού» (της χορωδίας που αντιπροσωπεύει 
στις τραγωδίες την «κοινή γνώμη») είναι πάντα σε δωρική διάλεκτο, 
παρά το ότι ο συγγραφέας (Ευριπίδης, Σοφοκλής, Αισχύλος) δεν ήταν 
ομιλητής δυτικής διαλέκτου αλλά Αθηναίος, δηλαδή ομιλητής της ατ-
τικής. Για να καταλάβετε αυτή την ιδιαιτερότητα της αρχαίας λογο-
τεχνίας, φανταστείτε να είναι υποχρεωτικό σήμερα για όποιον θέλει 
να γράψει μαντινάδες να τις γράψει στη διάλεκτο της Κρήτης, είτε εί-
ναι ομιλητής της διαλέκτου, δηλαδή Κρητικός, είτε όχι. 
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Δυο λόγια τώρα για ένα λογοτεχνικό είδος, το έπος, που συνδέε-
ται με τα ποιήματα της Ιλίάδας και της Οδύσσειας και το όνομα του 
Ομήρου. Η γλώσσα της Ιλίάδας και της Οδύσσειας, η επική γλώσσα, 
είναι ένα μείγμα ιωνικών και αιολικών διαλεκτικών στοιχείων. Απου-
σιάζουν τα δωρικά διαλεκτικά στοιχεία. Πρόκειται για μια μεικτή, τε-
χνητή γλώσσα, που δεν μιλήθηκε ποτέ αλλά «φτιάχτηκε» για τις ανά-
γκες της επικής ποίησης. Όσοι μετά τον Όμηρο γράφουν αυτό το εί-
δος ποίησης χρησιμοποιούν αυτό το είδος γλώσσας. Έτσι, αντί για τον 
τύπο βία στο έπος βρίσκουμε τον ιωνικό τύπο βίη. Αντί για τον τύπο 
τέσσαρες βρίσκουμε τον αιολικό τύπο πίσυρες. Πώς προέκυψε αυτό 
το μείγμα; Οι ειδικοί υποθέτουν ότι τα έπη, η Ιλίάδα και η Οδύσσεια, 
γεννήθηκαν σε μια πολύ μακρινή εποχή, στα μυκηναϊκά χρόνια και 
ίσως πιο πριν. Θα θυμάστε άλλωστε ότι στην Ιλιάδα κυριαρχεί ο Αγα-
μέμνονας, βασιλιάς των Μυκηνών. Αυτή η μεγάλη παλαιότητα των 
ομηρικών επών φανερώνεται από τη διατήρηση στη γλώσσα τους 
γλωσσικών στοιχείων που υπάρχουν στη μυκηναϊκή αλλά έχουν χα-
θεί πια στις αρχαίες διαλέκτους όπως τις ξέρουμε από κείμενα (επι-
γραφές κ.ά.) μετά το 750 π.Χ. Ένα παράδειγμα είναι η οργανική πτώ-
ση. Αυτή, όπως είδαμε, υπάρχει στη μυκηναϊκή διάλεκτο (π.χ. άνίαφι 
'με ηνία, με χαλινάρια'), και τη βρίσκουμε και στα ομηρικά έπη. Τα 
έπη λοιπόν γεννήθηκαν στη νότια Ελλάδα την εποχή του μυκηναϊκού 
πολιτισμού (14ος-13ος αιώνας π.Χ.) και ήταν προφορικά ποιήματα, 
ποιήματα δηλαδή που περνούσαν προφορικά από γενιά σε γενιά (άλ-
λωστε η γραφή στα μυκηναϊκά είχε, όπως είδαμε, πολύ περιορισμένη, 
λογιστική, χρήση) και τραγουδιούνταν από ειδικούς τεχνίτες, τους 
ραψωδούς (η λέξη σημαίνει 'ράβω ωδές', δηλαδή 'συνθέτω τραγού-
δια'). Με την καταστροφή του μυκηναϊκού πολιτισμού τον 12ο αιώνα 
π.Χ. και τις μετακινήσεις πληθυσμών που ακολούθησαν, η ποιητική 
αυτή παράδοση συνεχίστηκε και καλλιεργήθηκε στις αιολόφωνες και 
ιωνόφωνες περιοχές. Έτσι γεννήθηκε αυτό το μείγμα ιωνικών και αι-
ολικών διαλεκτικών στοιχείων που χαρακτηρίζει την επική γλώσσα. 

9. Για να συγκεφαλαιώσουμε 

Η αρχαία ελληνική γλώσσα μέχρι το 300 π.Χ. ήταν ένα μωσαϊκό δια-
λέκτων. Ανάμεσα σε αυτές είχε αρχίσει ήδη από τον 5ο αιώνα π.Χ. 
να ξεχωρίζει η διάλεκτος της Αθήνας, η αττική διάλεκτος, και αυτό 
γιατί ήταν η διάλεκτος της πιο σημαντικής πόλης-κράτους της αρ-
χαιότητας. Αυτό το «γόητρο» της αττικής διαλέκτου εξάπλωσε τη 
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χρήση της πέρα από τα όρια της Αττικής. Η υιοθέτησή της, ακρι-
βώς γιατί είχε γόητρο, από την αυλή των καινούργιων ισχυρών 
της αρχαιότητας, των μακεδόνων βασιλιάδων, θα απλώσει τη χρή-
ση της στον πλατύ γεωγραφικό χώρο που άνοιξαν οι κατακτήσεις 
του Μ. Αλεξάνδρου, μέχρι την Αίγυπτο και την Ινδία. Έτσι θα γί-
νει η κοινή γλώσσα των Ελλήνων και των ελληνόφωνων. Και αυτή 
η γενίκευση της χρήσης της θα οδηγήσει τις άλλες διαλέκτους σιγά 
σιγά σε εξαφάνιση. Με άλλα λόγια, θα τις εγκαταλείψουν οι ομι-
λητές τους γιατί χρειάζεται να ξέρουν την κοινή - την «ισχυρή» 
γλώσσα της εποχής, τα «αγγλικά» της εποχής. 

Στους αιώνες που θα ακολουθήσουν η κοινή θα αρχίσει να χωρίζεται 
σε καινούργιες διαλέκτους. Και έτσι θα «ξαναφτιαχτεί» ένα νέο «μω-
σαϊκό διαλέκτων», των νεότερων ελληνικών διαλέκτων. Μία από 
αυτές, η πελοποννησιακή, θα ξεχωρίσει και πάλι για λόγους ιστο-
ρικούς, γιατί ήταν η διάλεκτος της περιοχής όπου γεννιέται, με την 
επανάσταση του 1821, το νέο ελληνικό κράτος. Αυτή η διάλεκτος 
θα αποτελέσει σε σημαντικό ποσοστό τη βάση για τη νέα κοινή 
ομιλούμενη γλώσσα που χρειάζεται το νέο κράτος. Το μυστικό 
λοιπόν της γέννησης κοινών γλωσσικών μορφών, τόσο στην περί-
πτωση της δικής μας γλώσσας όσο και άλλων γλωσσών, κρύβεται 
στην ιστορία, στην κοινωνία δηλαδή και τις ανάγκες της. 
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9. Η συνάντηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 
με άλλες γλώσσες 

1. Γλωσσικές επαφές: παραδείγματα από τα νέα ελληνικά 

Μιλήσαμε αρκετές φορές στα κεφάλαια που προηγήθηκαν για τα «ση-
μάδια» που άφησαν στην ελληνική γλώσσα οι συναντήσεις της με άλ-
λες γλώσσες. Έτσι, στα νεότερα χρόνια η επαφή με τους Οθωμανούς 
Τούρκους, ως κυρίαρχους, είχε ως αποτέλεσμα την είσοδο στα ελλη-
νικά πολλών τουρκικών λέξεων, αρκετές από τις οποίες επιζούν ακό-
μα: πασάς, ντέρτι, μεράκι, καβγάς, γινάτι, χατίρι, κέφι, χαλάλι και 
πολλές άλλες. Αλλά και η τουρκική γλώσσα δανείστηκε ελληνικές λέ-
ξεις. Ήδη αναφέραμε τις λέξεις anahtar και kilit που σημαίνουν και οι 
δύο 'κλειδί' και προέρχονται η μία από το ελληνικό ανοιχτήρι και η 
δεύτερη από τη λέξη κλειδί. Λέγαμε επίσης ότι πολλοί από τους όρους 
της τουρκικής που αναφέρονται σε ψάρια είναι ελληνικής προέλευσης, 
π.χ. levrek 'λαβράκι'. Γλωσσικές ανταλλαγές έγιναν επίσης μεταξύ 
της ελληνικής και άλλων γλωσσών με τις οποίες ήρθαν σε επαφή οι 
Έλληνες: αλβανική (π.χ. οι λέξεις λουλούδι και μπέσα), ιταλική (π.χ. 
καπέλο, παντελόνι) και άλλες. 

Μερικές φορές οι ανταλλαγές αυτές κάνουν έναν ολόκληρο «κύ-
κλο». Έτσι π.χ. η λέξη μπάνιο είναι δάνειο από τα ιταλικά (bagno). Στα 
ιταλικά όμως η λέξη αυτή είναι δάνειο πολύ παλιό (από την εποχή των 
λατινικών, που είναι ο «πρόγονος» της ιταλικής) από την αρχαία ελ-
ληνική λέξη βαλανεΐον 'λουτρό', στα λατινικά balineum, Η ελληνική 
λέξη βαλανεΐον μπήκε στη λατινική γλώσσα ως balineum, έγινε bagno 
στα ιταλικά και ξαναγύρισε στα ελληνικά ως μπάνιο. Παρόμοια είναι 
και η περίπτωση της αρχαίας ελληνικής λέξης κωνώπιον 'ντιβάνι με 
κουνουπιέρα': μπήκε στα λατινικά ως conopium και canapeum, έγινε 
στα γαλλικά canape, και ξαναγύρισε στα ελληνικά ως καναπές. 

Ο δανεισμός ανάμεσα στις γλώσσες είναι ο «απόηχος» της ιστο-
ρίας των λαών που τις μιλούν. Μεγάλες ή μικρές, άμεσες ή έμμεσες, 
φιλικές ή εχθρικές, ισότιμες ή ανισότιμες επαφές ανάμεσα σε λαούς 
οδηγούν σε γλωσσικές ανταλλαγές. Μέσα από τέτοιους «δρόμους» 
ήρθε η νεότερη ελληνική σε επαφή με τις γλώσσες που αναφέραμε. 
Αργότερα θα έρθει σε επαφή με τα γαλλικά, που τον 18ο, τον 19ο και 
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ως τις αρχές του 20ού αιώνα ήταν η γλώσσα της διπλωματίας, των 
διεθνών επαφών και του πολιτισμού. Λέξεις όπως ασανσέρ^ μαντάμ, 
μπορντούρα, μποέμ και πολλές άλλες θα μπουν στα ελληνικά ως δά-
νεια από τα γαλλικά. Τη θέση των γαλλικών θα πάρουν κατόπιν τα 
αγγλικά, που είναι σήμερα η γλώσσα διεθνούς επικοινωνίας. Λπό τα 
αγγλικά θα μπουν στα ελληνικά λέξεις όπως μπαρ, γκολ, πάρτι και 
πολλές άλλες. 

2. Τα μυστικά της γλωσσικής επαφής 

Σκεφτείτε για λίγο τί είναι αυτό που έκανε τους Τούρκους να δανει-
στούν τις λέξεις για την έννοια «κλειδί» από τα ελληνικά. Κι αν αυτό 
σας δυσκολεύει, σκεφτείτε τους λόγους που έκαναν τους Έλληνες στα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας να δανειστούν τη λέξη πασάς. Εύκολα θα 
απαντήσετε στο δεύτερο ερώτημα λέγοντας ότι χρειάζονταν τη λέξη 
αυτή, γιατί αναφερόταν σε τούρκους αξιωματούχους που τους κυ-
βερνούσαν. Στην ίδια κατεύθυνση είναι και η απάντηση στο πρώτο 
ερώτημα, με τη διαφορά ότι πρέπει να ξέρει κανείς περισσότερα πράγ-
ματα για την ιστορία του τουρκικού λαού. Οι Τούρκοι ξεκίνησαν από 
την Κεντρική Ασία ως νομάδες (δηλαδή ως πληθυσμοί μετακινούμε-
νοι που ζούσαν κυρίως από την κτηνοτροφία) και κινήθηκαν προς τα 
δυτικά, για να αρχίσουν να εγκαθίστανται γύρω στον 10ο-11ο αιώνα 
μ.Χ. στη Μικρά Ασία, στις περιοχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 
Έτσι, συναντήθηκαν με την ελληνική γλώσσα. Οι Τούρκοι, ως νομά-
δες, δεν κατοικούσαν σε μόνιμα σπίτια αλλά σε σκηνές. Και για τις 
σκηνές δεν χρειάζονται, όπως ξέρουμε, κλειδιά! Όταν άρχισαν να απο-
κτούν μόνιμες εγκαταστάσεις, τότε χρειάστηκαν και τη λέξη για την 
έννοια «κλειδί». Και αυτή τη λέξη τη δανείστηκαν από τους Έλληνες. 
Οι γλώσσες λοιπόν δανείζονται για να ονομάσουν καινούργια πράγ-
ματα. Τα καινούργια πράγματα μπαίνουν στη ζωή ενός λαού κου-
βαλώντας και το όνομά τους. Αλλά το όνομα αυτό προσαρμόζεται 
στα χαρακτηριστικά της νέας του πατρίδας. Έτσι η λέξη κλειδί στα 
τουρκικά γίνεται kilit, Η λέξη βαλανεϊον στα λατινικά γίνεται balineum, 
Η γαλλική λέξη bordure στα ελληνικά γίνεται μπορντούρα. Η αγγλι-
κή λέξη party στα ελληνικά γίνεται πάρτι, που προφέρεται με τους κα-
νόνες της ελληνικής και είναι ουδέτερο, όπως το χέρι, το πόδι κλπ.· 
επιπλέον, μπορεί να αποκτήσει υποκοριστική μορφή: παρτάκι. 
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3. «Χαλάει» τις γλώσσες ο δανεισμός; 

Στο ερώτημα αυτό έχουμε ήδη δώσει, στο πρώτο κεφάλαιο, απάντη-
ση. Οι γλώσσες δεν χαλάνε - αλλάζουν. Και ο δανεισμός είναι μια 
μορφή γλωσσικής αλλαγής. Ο δανεισμός εξυπηρετεί ανάγκες και 
συμβαίνει γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Επιπλέον, όπως είδαμε, τα δά-
νεια προσαρμόζονται στη νέα γλωσσική τους πατρίδα και γίνονται 
κομμάτι της. Πόσοι από εμάς που μιλούμε τα νέα ελληνικά αισθανό-
μαστε τη λέξη σπίτι σαν ξένη; Κι όμως είναι δάνειο, όπως θα δούμε, 
της ελληνικής γλώσσας από τα λατινικά. 

Το λεξιλόγιο όλων των γλωσσών είναι σε σημαντικό ποσοστό προϊ-
όν δανεισμού. Στα αρχαία ελληνικά π.χ. ένα μεγάλο ποσοστό των λέ-
ξεων για τον κόσμο των φυτών και των ζώων (π.χ. κυπάρισσος, το ση-
μερινό κυπαρίσσι- πέρκη, η σημερινή πέρκα) προέρχεται από χαμέ-
νες, άγνωστες γλώσσες (τις λέμε προελληνικές και μιλήσαμε ήδη γι' 
αυτές) που μιλιούνταν από πληθυσμούς που ζούσαν σε αυτή τη γωνιά 
της Μεσογείου πριν εγκατασταθούν οι Έλληνες. Από αυτούς δανεί-
στηκαν οι Έλληνες ένα μεγάλο μέρος του λεξιλογίου της χλωρίδας 
(των φυτών) και της πανίδας (των ζώων) για να ονομάσουν όψεις του 
καινούργιου γι' αυτούς μεσογειακού περιβάλλοντος. Κάτι ανάλογο με 
αυτό που έγινε στην περίπτωση των Τούρκων και των δάνειων λέξε-
ων kilit, anahtar. 

Ο δανεισμός λοιπόν δεν «χαλάει» τις γλώσσες, απλά γιατί οι γλώσ-
σες δεν «χαλάνε». Αντίθετα τις εμπλουτίζει. Άλλωστε, αυτός είναι ο 
λόγος που συμβαίνει η διαδικασία του δανεισμού. 

Θα μπορούσε όμως κανείς να διατυπώσει την εξής αντίρρηση. Δεν 
θα ήταν καλύτερο αντί να λέμε μπαρ να χρησιμοποιούμε την ελληνι-
κής προέλευσης λέξη κυλικείο (που βγαίνει από την αρχαία ελληνική 
λέξη κύλιξ, που δηλώνει ένα είδος κούπας απ' όπου έπιναν κρασί), και 
αντί να λέμε πάρτι να λέμε συμπόσιο, συνεστίαση-, Η απάντηση είναι 
ναι, αρκεί να μην πιστεύουμε ότι, εφόσον δεν γίνεται αυτό, η γλώσ-
σα «χαλάει», «καταστρέφεται». Και έχουμε ήδη εξηγήσει γιατί αυτό 
δεν ισχύει. Άλλωστε, με έναν τέτοιο τρόπο, όπως λέγαμε στο προη-
γούμενο κεφάλαιο, δημιουργήθηκε, σε σημαντικό ποσοστό, η κοινή 
νέα ελληνική, με τη μετάφραση ή απόδοση ξένων όρων στα ελληνι-
κά. Έτσι, το ντοβλέτι, η τουρκική αυτή λέξη, αποδόθηκε με την ανα-
βίωση ενός αρχαίου ελληνικού όρου: εξουσία. Η ιταλικής προέλευσης 
λέξη γκουβέρνο αποδόθηκε με την αναβίωση της αρχαίας ελληνικής 
λέξης κυβέρνησις. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία απόδοσης ξένων όρων 
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με τη χρήση «ντόπιου» γλωσσικού υλικού δεν πετυχαίνει πάντα από-
λυτα ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν πετυχαίνει καθόλου. Πριν μι-
λήσουμε για τις λέξεις πάρτι και μπαρ^ που αναφέραμε πιο πριν, ας 
δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Η λέξη fax είναι δάνειο από τα αγγλικά. 
Έγινε, και γίνεται ακόμα από ορισμένους, η προσπάθεια να αποδοθεί 
στα ελληνικά ως τηλεομοίότυπο. Η απόδοση αυτή δεν «έπιασε». Και 
δεν «έπιασε», γιατί είναι σκέτος σιδηρόδρομος. Έτσι, επικρατεί η λέξη 
fax προσαρμοσμένη, όπως γίνεται πάντα, στη δομή της ελληνικής 
γλώσσας. Εμφανίζεται δηλαδή ως ουδέτερο: το φαξ. 

Ας δούμε τώρα τη λέξη μπαρ. Η λέξη κυλικείο χρησιμοποιείται, 
αλλά δεν έχει εκτοπίσει τη λέξη μπαρ. Κι αυτό γιατί περιορίζεται σε 
μια ειδική κατηγορία παρόμοιων χώρων: σε σχολεία, νοσοκομεία κλπ. 
Η λέξη μπαρ «επιμένει», γιατί αποδίδει καλύτερα από τις ελληνικές 
αποδόσεις το είδος της ξενικής προέλευσης διασκέδασης με την οποία 
συνδέεται: ξένη μουσική, ποτό (χωρίς φαΐ). Αντίστοιχα, η λέξη πάρτι 
«επιμένει», γιατί καμία απόδοση στα ελληνικά (π.χ. συνεστίαση, χο-
ροεσπερίδα) δεν αποδίδει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του εί-
δους διασκέδασης: νεανική συγκέντρωση, ξένη μουσική, χορός. 

Ας δούμε ακόμη ένα παράδειγμα που φωτίζει το ζήτημα που ψά-
χνουμε. Η λέξη καβγάς είναι δάνειο από τα τουρκικά. Η λέξη αυτή 
επιμένει να είναι ζωντανή στα νέα ελληνικά, παρόλο που υπάρχουν, 
και χρησιμοποιούνται, λέξεις ελληνικής προέλευσης με παρόμοιο νόη-
μα: διαμάχη, φιλονικία. Αλλά πού και πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι 
λέξεις; Δεν χρησιμοποιούνται στον καθημερινό, οικείο λόγο αλλά στον 
γραπτό λόγο ή σε πιο «επίσημες» και λιγότερο καθημερινές προφορι-
κές χρήσεις. Ακριβώς επειδή οι λέξεις αυτές χρησιμοποιούνται σε τέ-
τοιου είδους πλαίσια είναι «ψυχρότερες», παρόλο που είναι φτιαγμέ-
νες από ελληνικό γλωσσικό υλικό. Και χρησιμοποιούνται σε τέτοιου εί-
δους πλαίσια, γιατί προέρχονται από αυτό που ονομάζεται λόγια 
γλώσσα ή καθαρεύουσα. Πρόκειται για ένα είδος γλώσσας που κυ-
ριάρχησε μέχρι το 1976 στη Ελλάδα και προσπαθούσε να μιμηθεί την 
αρχαία ελληνική γλώσσα διατηρώντας την κλίση της και ένα μέρος 
του λεξιλογίου της. Οι λόγιες λέξεις, ακριβώς επειδή δεν ανήκουν στο 
καθημερινό, οικείο λεξιλόγιο, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν λέξεις 
οι οποίες, παρόλο που δεν είναι ελληνικής προέλευσης, ανήκουν στο 
καθημερινό, οικείο λεξιλόγιο και έχουν τη «θέρμη», την αμεσότητα της 
καθημερινής χρήσης. Έτσι, η τουρκικής προέλευσης λέξη καβγάς εξα-
κολουθεί να είναι ζωντανή στο καθημερινό λεξιλόγιο, ενώ δεν ισχύει το 
ίδιο για τις ελληνικής προέλευσης λέξεις διαμάχη, φιλονικία. Το πα-
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ράδειγμα που συζητήσαμε, χαι θα μπορούσαν να προστεθούν πολλά 
άλλα, δείχνει καθαρά πόσο επιπόλαιο και πόσο μακριά από τη φύση 
της γλώσσας είναι να στιγματίζονται τα δάνεια και να θεωρούνται είτε 
ως «ξένο σώμα» είτε ως «παθολογία» και «ρύπανση», δηλαδή «βρώμι-
σμα», της γλώσσας. 

4. Και πάλι για τα μυστικά της γλωσσικής επαφής 

Σήμερα ακούγεται συχνά η έκφραση τρέχω το πρόγραμμα με ανα-
φορά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αυτή είναι μια καινούργια 
έκφραση όπου το ρήμα τρέχω αποκτά μια νέα χρήση. Πρόκειται, βέ-
βαια, για μετάφραση από τα αγγλικά {to run the program) και αυτό 
γιατί από τα αγγλικά προέρχεται η ορολογία της πληροφορικής. Στην 
περίπτωση αυτή ο δανεισμός δεν είναι «φανερός» αλλά «κρυφός»: δεν 
μπαίνει στη γλώσσα μια ξένη λέξη αλλά μια ξένη χρήση και έκφρα-
ση. Τέτοιου είδους δάνεια λέγονται μεταφραστικά δάνεια. Τα «φα-
νερά» δάνεια, όπως μπαρ^ πάρτι κλπ., είναι λοιπόν η «κορυφή του πα-
γόβουνου». Υπάρχουν και τα «κρυφά» δάνεια, όπως το παράδειγμα 
που είδαμε, που αφορούν μεταφράσεις στα νέα ελληνικά ξένων εκ-
φράσεων και χρήσεων. Πάρα πολλές εκφράσεις, αλλά και λέξεις, μπή-
καν στα νέα ελληνικά από αυτό τον δρόμο. Θυμηθείτε τη λέξη διαμέ-
ρισμα που συζητήσαμε σε ένα προηγούμενο κεφάλαιο: πρόκειται, 
όπως λέγαμε, για την ακριβή μετάφραση του γαλλικού όρου apparte-
ment. 

Κρυφός και φανερός δανεισμός, λοιπόν, δείχνουν ότι οι γλώσσες 
δεν «φοβούνται» τις επαφές. Και δεν τις «φοβούνται» γιατί είναι ανα-
πόφευκτες και αναγκαίες. Επιπλέον, οι γλώσσες έχουν τους μηχανι-
σμούς με τους οποίους προσαρμόζουν και κάνουν δικά τους τα δάνεια. 
Πόσοι από εμάς αναγνωρίζουν μια «ξένη» λέξη στις λέξεις σπίτι, κα-
βγάς, μεράκι, τάβλι, φούρνος, χατίρι, κέφι, γάιδαρος, κορδόνι, μα-
ρούλι, μπουκιά, σουβλάκι, παπούτσι, ρούχο, λεμόνι και πλήθος άλλες; 

5. Οι γλώσσες δεν χαλούν - αλλάζουν. Όμως μπορεί να χαθούν 

Ήδη μιλήσαμε γι' αυτό το ζήτημα στο πρώτο κεφάλαιο. Αλλά είναι η 
ώρα να ξαναμιλήσουμε γι' αυτό, γιατί συνδέεται με το θέμα που συ-
ζητούμε εδώ, τη συνάντηση των γλωσσών. 

Οι γλώσσες μπορεί να χαθούν, όπως λέγαμε, αν χάσουν τους ομι-
λητές τους. Και μπορεί να χάσουν τους ομιλητές τους, αν αυτοί με-
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τακινηθούν προς μια άλλη γλώσσα. Το πιο απλό παράδειγμα (για-
τί μπορούμε και σήμερα να το παρατηρήσουμε) είναι η εγκατάλειψη 
των διαλέκτων από τους ομιλητές τους: χάνονται οι διάλεκτοι της νέας 
ελληνικής γιατί οι ομιλητές τους μετακινούνται προς την κοινή νέα 
ελληνική. Και μετακινούνται προς την κοινή νέα ελληνική, γιατί αυτή 
η μορφή της νέας ελληνικής διαθέτει κύρος και κοινωνική δύναμη. 
Είναι η γλώσσα του σχολείου, της διοίκησης, των εφημερίδων. Χωρίς 
τη γνώση της κοινής νέας ελληνικής ο ομιλητής βρίσκεται σε μειονε-
κτική, κοινωνικά, θέση. 

Με τον ίδιο τρόπο χάνονται οι γλώσσες των Ινδιάνων της Αμερι-
κής. Οι ομιλητές τους τις εγκαταλείπουν, γιατί η γλώσσα που εξα-
σφαλίζει την κοινωνική άνοδο είναι η αγγλική. Με ανάλογο τρόπο, 
όπως θα δούμε, πολλές γλώσσες της αρχαιότητας έχασαν, εν μέρει ή 
και συνολικά, τους ομιλητές τους, όταν ήρθαν σε επαφή με τη μεγά-
λη γλώσσα της αρχαιότητας, την αρχαία ελληνική, η οποία με τις κα-
τακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου έγινε, όπως θα δούμε στο επόμενο κε-
φάλαιο, η διεθνής γλώσσα επικοινωνίας. Το κύρος, πολιτικό, κοι-
νωνικό, πολιτιστικό, που απέκτησε η αρχαία ελληνική στην κοινή 
μορφή της με τις κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και τη δημιουργία 
από τους διαδόχους του των ελληνικών βασιλείων της Ανατολής (Αί-
γυπτος, Συρία, μέχρι την Ινδία), οδήγησε, όπως θα δούμε, πολλούς αλ-
λόγλωσσους πληθυσμούς στην εγκατάλειψη της μητρικής τους γλώσ-
σας. 

6. Κινδυνεύει σήμερα να χαθεί η ελληνική γλώσσα από τη 
συνάντησή της με την αγγλική; 

Καθώς συζητούμε το ζήτημα της γλωσσικής επαφής και των συνε-
πειών της, αξίζει να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση για να μιλήσου-
με για ένα θέμα που απασχολεί πολλούς σήμερα: το ενδεχόμενο να 
«χαλάσει» ή και να χαθεί η νέα ελληνική ως αποτέλεσμα της συνά-
ντησής της με την ισχυρή διεθνή γλώσσα επικοινωνίας, που είναι σή-
μερα η αγγλική. Το πρώτο ενδεχόμενο, να «χαλάσει», το έχουμε ήδη 
συζητήσει και απαντήσει. Τα δάνεια δεν «χαλούν» τη γλώσσα. Μένει 
το δεύτερο: ο κίνδυνος να «χαθεί». Όσα είπαμε ως τώρα δείχνουν ότι 
τέτοιος κίνδυνος δεν υπάρχει. Δεν παρατηρείται το φαινόμενο της 
μετακίνησης ομιλητών της νέας ελληνικής, στην Ελλάδα, προς την 
αγγλική. Μόνο αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα μπορούσαμε να μιλή-
σουμε για κίνδυνο. Μια γλώσσα που γράφεται, που διδάσκεται στα 
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σχολεία, που έχει δικό της κράτος, δική της λογοτεχνία, δεν κινδυνεύει 
να χάσει τους ομιλητές της. Οι γλώσσες που χάθηκαν στο παρελθόν, 
που έχασαν δηλαδή τους ομιλητές τους, οι οποίοι μετακινήθηκαν σε 
μια άλλη ισχυρή γλώσσα, αλλά και αυτές που κινδυνεύουν σήμερα 
ήταν (και είναι) γλώσσες με λίγους ομιλητές, χωρίς «μηχανισμούς» να 
τις στηρίζουν: σχολεία, λεξικά, γραμματικές, κράτος. 

Και πριν κλείσουμε την παρένθεση αυτή, θα πρέπει να τονίσουμε 
τη σημασία που έχει η ύπαρξη μιας διεθνούς γλώσσας επικοινω-
νίας για τις πολιτισμικές επαφές. Στην αρχαιότητα τον ρόλο αυτό τον 
έπαιξε η ελληνική, και πιο παλιά μια άλλη μεγάλη γλώσσα της αρ-
χαιότητας: η αραμαϊκή, η γλώσσα που μιλούσε ο Χριστός. Η αρα-
μαϊκή ήταν μια διεθνής γλώσσα επικοινωνίας που ένωνε πολλούς αλ-, 
λόγλωσσους πληθυσμούς (από την Περσία ως την Ινδία). Αργότερα 
θα παίξει τον ρόλο αυτό η λατινική γλώσσα και στα νεότερα χρόνια 
η γαλλική, ώσπου να πάρει τη σκυτάλη η αγγλική. 

7. Η αρχαία ελληνική και οι επαφές της με άλλες γλώσσες 

Στη συζήτηση που προηγήθηκε προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τους 
μηχανισμούς της γλωσσικής επαφής με παραδείγματα από τη ση-
μερινή γλωσσική πραγματικότητα που μας είναι οικεία. Έτσι, θα μπο-
ρέσουμε τώρα να μιλήσουμε πιο προετοιμασμένοι για την αρχαιότη-
τα. Τα «σημάδια» της γλωσσικής επαφής βρίσκονται, όπως λέγαμε, 
στο λεξιλόγιο. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχει και ο «κρυφός» δα-
νεισμός (τα μεταφραστικά δάνεια) που είναι, ιδίως για την αρχαιό-
τητα, πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστούν. 

7.1 Ελληνική και σημιτικές γλώσσες 

Ήδη από τα πρώτα κείμενα της ελληνικής γλώσσας (τα κείμενα της 
γραμμικής Β, που χρονολογούνται στον 14ο-13ο αιώνα π.Χ.) βρί-
σκουμε λέξεις που είναι δάνειες από τους παλιούς ανατολικούς πολι-
τισμούς της Μεσογείου με τους οποίους είχαν επαφές οι Μυκηναίοι. 
Έτσι στα κείμενα της γραμμικής Β βρίσκουμε τις λέξεις ku-mi-no = 
αρχαίο ελληνικό κύμινον^ sa-sa-ma — σάσαμον 'σουσάμι', ku-ru-so = 
χρυσός, ki-to = χιτών. Όλες αυτές είναι δάνεια από σημιτικές γλώσ-
σες που μιλιούνταν στην Ανατολή. Σε υστερότερα κείμενα της αρχαί-
ας ελληνικής γραμματείας (Όμηρος, Σαπφώ, Ηρόδοτος κ.ά.) βρί-
σκουμε και άλλες λέξεις σημιτικής προέλευσης, αρκετές από τις οποί-
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ες χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα: κρόκος^ σινδών (το σημερινό σε-
ντονΟ, σάκκος, κάδος, άρραβών, δέλτος. Ο χριστιανισμός, που ξεκί-
νησε από μια περιοχή (την Ιουδαία) όπου μιλιούνταν σημιτικές γλώσ-
σες (εβραϊκά, αραμαϊκά), θα προσθέσει στην ελληνική και άλλα δά-
νεια: Σάββατον, αμήν, Πάσχα κ.ά. 

Η επαφή λοιπόν της αρχαίας ελληνικής με τις σημιτικές γλώσσες 
αρχίζει σε μια πολύ πρώιμη εποχή, όπως δείχνουν τα κείμενα της 
γραμμικής Β. Και αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι σημιτικές γλώσ-
σες μιλούσαν παλιοί πολιτισμοί της Ανατολής από τους οποίους οι 
Έλληνες (ήδη από τα μυκηναϊκά χρόνια) άντλησαν γνώσεις και προϊ-
όντα. Και μαζί με τις γνώσεις και τα προϊόντα πέρασαν στην ελληνι-
κή και τα σημιτικά δάνεια. Ας μην ξεχνάμε, και μιλήσαμε γι' αυτό, ότι 
το ελληνικό αλφάβητο είναι δανεισμένο από τους Φοίνικες, έναν ση-
μιτικό λαό της ανατολικής Μεσογείου. Όλες σχεδόν οι λέξεις (εκτός 
από το έψιλον, το όμικρον, το ύφιλον και το ωμέγα) που ονομάζουν τα 
γράμματα της αλφαβήτου {άλφα, βήτα, γάμα, δέλτα κλπ.) είναι ση-
μιτικές. 

Η αρχαία ελληνική γλώσσα συναντήθηκε με τις σημιτικές γλώσσες 
και σε μια δεύτερη, υστερότερη χρονικά, φάση: στα ελληνιστικά χρό-
νια. Στην περίοδο δηλαδή που εγκαινιάζει τις κατακτήσεις του Μ. Αλε-
ξάνδρου και «ταξιδεύει» την ελληνική γλώσσα, ως «ισχυρή», «κυρίαρ-
χη» γλώσσα, σε όλη την Ανατολή. Αν η πρώτη επαφή δείχνει, μέσω 
των δανείων (είτε πρόκειται για λέξεις είτε για το ίδιο το αλφάβητο), 
την οφειλή των Ελλήνων στους παλιότερους πολιτισμούς της Ανατο-
λής, η δεύτερη επαφή, στα ελληνιστικά χρόνια, δείχνει το αντίθετο: 
την υπεροχή των Ελλήνων και της ελληνικής γλώσσας πάνω στους ση-
μιτόφωνους πληθυσμούς της Ανατολής, που βρίσκονται τώρα κάτω 
από ελληνική κυριαρχία. Και αυτή η κυριαρχία είχε ως αποτέλεσμα 
τον εξελληνισμό τους, την εγκατάλειψη δηλαδή της μητρικής τους 
γλώσσας και την «προσχώρησή» τους στην ελληνική. Θυμηθείτε τί λέ-
γαμε γι' αυτό το φαινόμενο και τις ιστορικές του αιτίες στην αρχή του 
κεφαλαίου αυτού. 

Πώς το ξέρουμε αυτό; Γύρω στο 300-150 π.Χ. μεταφράζονται στα 
ελληνικά από τα εβραϊκά τα πρώτα πέντε βιβλία της Παλαιάς Δια-
θήκης. Η μετάφραση γίνεται στην Αίγυπτο, και η παράδοση λέει ότι 
την έκαναν εβδομήντα σοφοί ή ότι τέλειωσε σε εβδομήντα ημέρες -
γι' αυτό ονομάζεται μετάφραση των Εβδομήκοντα. Αλλά γιατί μετα-
φράζεται στα ελληνικά η Παλαιά Διαθήκη, το ιερό βιβλίο της ιουδαϊ-
κής θρησκείας; Επειδή οι Εβραίοι που ζουν στην Αίγυπτο έχουν γίνει 
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ελληνόφωνο?, (έχουν εγκαταλείψει τη μητρική τους γλώσσα) και έτσι 
δεν καταλαβαίνουν πια τη γλώσσα των ιερών κειμένων τους. Αλλά ο 
εξελληνισμός των Εβραίων στα χρόνια αυτά φαίνεται και από άλλα 
στοιχεία. Έτσι, σε εβραϊκά νεκροταφεία πολλών περιοχών οι επιγρα-
φές πάνω στους τάφους γράφονταν στα ελληνικά. 

7.2 Ελληνική και μικρασιατικές γλώσσες 

Στην Ανατολή, και ειδικότερα στη Μικρά Ασία, μιλιούνταν και άλλες 
γλώσσες με τις οποίες συναντήθηκε η ελληνική: καρική (η γλώσσα της 
Καρίας, στη νοτιοδυτική ακτή της Μ. Ασίας), λυδική (η γλώσσα της 
Λυδίας, στην δυτική ακτή της Μ. Ασίας· θυμηθείτε τον περίφημο βα-
σιλιά Κροίσο), φρυγική (η γλώσσα της Φρυγίας· θυμηθείτε τον περί-
φημο βασιλιά Μίδα), λυκική (η γλώσσα της Αυκίας, στη νοτιοδυτική 
Μ. Ασία). Για τις γλώσσες αυτών των λαών ξέρουμε λίγα πράγματα, 
επειδή οι επιγραφές που σώθηκαν και μας πληροφορούν για τις γλώσ-
σες αυτές είναι ελάχιστες. Τα αλφάβητα που χρησιμοποιούνται είναι 
(με εξαίρεση ίσως το φρυγικό) προσαρμογές του ελληνικού αλφαβή-
του. Φρυγικό, πιθανότατα, δάνειο της αρχαίας ελληνικής είναι η λέξη 
τάπης 'χαλί'. Στα ελληνιστικά χρόνια οι λαοί που μιλούν τις γλώσσες 
αυτές γίνονται υπήκοοι των ελληνικών βασιλείων της Ανατολής. Σιγά 
σιγά εξελληνίζονται, εγκαταλείπουν δηλαδή τις μητρικές τους γλώσ-
σες, και έτσι οι γλώσσες αυτές χάνονται. 

7.3 Ελληνική και αιγυπτιακή 

Ο πολιτισμός της Αιγύπτου ήταν πολύ παλιότερος από τον ελληνικό. 
Αυτό το ήξεραν οι αρχαίοι Έλληνες και γι' αυτό περιέβαλλαν με ιδιαί-
τερο θαυμασμό τον αιγυπτιακό πολιτισμό. Ο Πλάτωνας μιλάει πολύ 
συχνά για τους Αιγύπτιους. Ο ιστορικός Ηρόδοτος, παλαιότερος από 
τον Πλάτωνα, δίνει πολλές πληροφορίες για την Αίγυπτο. 

Από την αιγυπτιακή γλώσσα μπήκαν στην ελληνική γλώσσα οι λέ-
ξεις ΐρις 'κόρη του ματιού' και η λέξη πάπυρος. Οι Μακεδόνες κατα-
κτούν την Αίγυπτο γύρω στο 330 π.Χ. και για χίλια χρόνια, μέχρι την 
κατάκτηση της Αιγύπτου από τους Άραβες, η ελληνική χρησιμοποιεί-
ται ως γλώσσα της διοίκησης. Δεν φαίνεται ωστόσο να επηρέασε ιδι-
αίτερα την αιγυπτιακή γλώσσα. Παρέμεινε γλώσσα της διοίκησης. Τα 
πράγματα αλλάζουν με την επικράτηση του χριστιανισμού. Οι χρι-
στιανοί Αιγύπτιοι, οι Κόπτες, δανείζονται μαζικά από τα ελληνικά. 
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Χρησιμοποιούν μάλιστα το ελληνικό αλφάβητο, προσαρμοσμένο στις 
ανάγκες της γλώσσας τους. 

7.4 Έλληνες και Ινδοί 

Η Ινδία παραήταν μακριά από την Ελλάδα για να υπάρχουν άμεσες 
επαφές. Οι παλιότερες περιγραφές της Ινδίας δίνονται από τον ιστο-
ρικό Ηρόδοτο. Οι λέξεις πέπερι 'πιπέρι' και δρυζα 'ρύζι' είναι πιθανό-
τατα δάνεια που άντλησε η ελληνική γλώσσα (με έμμεσες και όχι άμε-
σες επαφές) από τις γλώσσες της Ινδίας. Άμεσες επαφές της ελληνι-
κής με τις γλώσσες της Ινδίας θα προκύψουν ύστερα από τις κατα-
κτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου, που οδηγούν τους Έλληνες και την ελ-
ληνική γλώσσα μέχρι την Ινδία και το Αφγανιστάν. Εκεί ιδρύονται πό-
λεις, όπως η Αλεξάνδρεια της Αραχωσίας, η Αλεξάνδρεια του Ώξου 
(το σημερινό Άι Χανούμ στο Αφγανιστάν). Δημιουργούνται ινδοελλη-
νικά βασίλεια, όπου χρησιμοποιείται η ελληνική γλώσσα. Αυτή η επα-
φή εισάγει στην ινδική γλώσσα ελληνικές λέξεις: stratega (στρατηγός), 
anakaya {άναγκαΐος), khalina (χαλινός), mela (μέλαν 'μελάνι'). 

7.5 Έλληνες και Πέρσες 

Οι επαφές της ελληνικής γλώσσας με τις ιρανικές γλώσσες ξεκινούν 
από νωρίς. Οι λέξεις ρόδον και τοξον, είναι πιθανότατα ιρανικής, δη-
λαδή περσικής, προέλευσης και εμφανίζονται ήδη στα μυκηναϊκά κεί-
μενα. Η επαφή όμως γίνεται πιο εντατική στο διάστημα μεταξύ 6ου 
και 5ου αιώνα π.Χ., όταν οι Πέρσες καταλαμβάνουν ελληνόφωνες πε-
ριοχές (Μικρά Ασία) και εκστρατεύουν στην Ελλάδα. Λέξεις όπως πα-
ράδεισος (που σήμαινε 'κήπος'), μάγος, σατράπης μπαίνουν στην ελ-
ληνική ως δάνεια από τα περσικά. Πολλά περσικά ονόματα, π.χ. Ξέρ-
ξης, Δαρείος, εμφανίζονται στις εξιστορήσεις της σύγκρουσης Ελλή-
νων και Περσών. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου εγκαθιστούν την 
ελληνική γλώσσα στην καρδιά της Περσικής Αυτοκρατορίας. Λέξεις 
ελληνικές, όπως π.χ. dirham (δραχμή), μπαίνουν στην περσική γλώσ-
σα. 

7.6 Έλληνες και Άραβες 

Οι Άραβες μιλούν μια σημιτική γλώσσα, συγγενική με την εβραϊκή. Οι 
πρώτες άμεσες επαφές κάποιας έκτασης μεταξύ Ελλήνων και Αρά-
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βων αρχίζουν, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, με τις κατακτήσεις του 
Μ. Αλεξάνδρου. Στο σημερινό Κουβέιτ ιδρύεται μάλιστα μια μικρή ελ-
ληνική πόλη που λεγόταν Ικαρος. Από τα ελληνικά περνούν την επο-
χή αυτή στα αραβικά λέξεις, ορισμένες από τις οποίες επιζούν ως σή-
μερα: qirtas (χάρτης), dirham (δραχμή), zawg (ζεϋγος), sima (σήμα). Οι 
σημαντικοί άραβες λόγιοι και επιστήμονες θα δανειστούν, προσαρμό-
ζοντάς τες στη γλώσσα τους, τις λέξεις φιλοσοφία, γραμματική. Οι 
χαλίφες της Βαγδάτης θα ξεκινήσουν γύρω στον 8ο αιώνα μ.Χ. ένα 
μεγάλο πρόγραμμα μετάφρασης των αρχαίων ελληνικών φιλοσοφικών 
και επιστημονικών έργων στα αραβικά. Ορισμένα μάλιστα αρχαία ελ-
ληνικά φιλοσοφικά και επιστημονικά κείμενα σώζονται μόνο στις αρα-
βικές μεταφράσεις τους. 

7.7 Έλληνες, Θράκες, Ιλλυριοί 

Οι Θράκες ήταν ένας λαός που κατοικούσε σε ένα μεγάλο μέρος της 
Βαλκανικής καθώς και σε περιοχές της σημερινής βόρειας Ελλάδας 
μέχρι τη βορειοδυτική Μικρά Ασία. Οι Έλληνες είχαν σημαντικές επα-
φές με τους Θράκες. Βασιλιάδες των Θρακών ήταν κατά καιρούς σύμ-
μαχοι των Αθηναίων. Στα ελληνικά το ρήμα θραχίζω σήμαινε 'μιλώ 
θρακικά'. Πιθανότατα η λέξη ρομφαία είναι θρακικό δάνειο στα αρ-
χαία ελληνικά. Αν εξαιρέσει κανείς κύρια ονόματα (π.χ. Κότυς, Άμά-
δοκος) και ονόματα τόπων (τοπωνύμια, π.χ. Μεσημβρία- η λέξη βρία 
σήμαινε μάλλον 'πόλη' στα θρακικά), δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα για 
τη θρακική γλώσσα. Και αυτό γιατί δεν γραφόταν, όπως δεν γράφο-
νται σήμερα οι περισσότερες νεοελληνικές διάλεκτοι, λ.χ. τα καππα-
δοκικά. Τα ελάχιστα κείμενα (επιγραφές) που σώζονται σε θρακική 
γλώσσα χρησιμοποιούν το ελληνικό αλφάβητο. Από τον 3ο αιώνα π.Χ. 
οι Θράκες, όπως και πολλοί άλλοι λαοί, μπαίνουν σε μια πορεία εξελ-
ληνισμού, δηλαδή εγκατάλειψης της μητρικής τους γλώσσας. 

Οι Ιλλυριοί κατοικούσαν βόρεια της Ηπείρου, στην περιοχή της 
Αδριατικής και ως τον Δούναβη. Οι Έλληνες έρχονται σε επαφή μαζί 
τους μέσω των κορινθιακών και κερκυραϊκών αποικιών της Αδριατι-
κής (Επίδαμνος, Απολλωνία). Οι αρχαίοι ιστορικοί έχουν πολλά να πουν 
για τους Ιλλυριούς και την εμπλοκή τους στα ελληνικά πράγματα μέ-
χρι την υποταγή τους στους Ρωμαίους το 186 π.Χ. Αλλά για τη γλώσ-
σα τους, το ίλλυρίζειν, κατά τους αρχαίους, δεν ξέρουμε παρά ελάχι-
στα πράγματα. Κι αυτό γιατί, όπως και τα θρακικά, ήταν μια γλώσ-
σα που μιλιόταν αλλά δεν γραφόταν. Όταν οι Ιλλυριοί μπαίνουν στον 

ί 170 1 



Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

χώρο της γραφής, χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα. Η σημερινή 
αλβανική είναι απόγονος της ιλλυρικής. 

7.8 Έλληνες και Κέλτες 

Ας στραφούμε τώρα στις επαφές της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με 
γλώσσες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης και ειδικότερα με τις κελ-
τικές γλώσσες. Από αυτές κατάγονται τα σημερινά ουαλικά (που μι-
λιούνται στη δυτική Αγγλία), τα ιρλανδικά, αλλά και η γλώσσα του 
Αστερίξ, τα γαλατικά. Οι Κέλτες (οι Κελτοί των αρχαίων) κατοικού-
σαν στο μεγαλύτερο μέρος της Κεντρικής Ευρώπης και έφταναν μέ-
χρι τη νότια Γαλλία, την Ισπανία και τη βόρεια Ιταλία. Τον 3ο αιώνα 
π.Χ. αρχίζουν να κατεβαίνουν προς τα Βαλκάνια και φτάνουν ως τους 
Δελφούς, τους οποίους καταστρέφουν. Ένα μέρος τους περνάει στη 
Μικρά Ασία και εγκαθίσταται στην περιοχή που θα πάρει το όνομά 
τους: Γαλατία. Οι Γαλάτες της Μικράς Ασίας υπηρετούν τους βασι-
λιάδες της περιοχής ως μισθοφόροι και σιγά σιγά εξελληνίζονται 
(εγκαταλείπουν τη μητρική τους γλώσσα). Είναι χαρακτηριστικό ότι 
κάποιοι γαλάτες μισθοφόροι που υπηρετούσαν τους έλληνες βασιλιά-
δες της Αιγύπτου χάραξαν μια επιγραφή (γκράφιτι, όπως γίνεται σή-
μερα στους τοίχους) που δηλώνει την παρουσία τους, και η επιγραφή 
είναι στα ελληνικά. 

Οι πιο εντατικές επαφές Ελλήνων και Κελτών γίνονται στη νότια 
Γαλλία, όπου κυριαρχεί, ως ελληνικό κέντρο, η Μασσαλία, αποικία 
της μικρασιατικής Φώκαιας. Από τους Μασσαλιώτες οι Κέλτες δα-
νείζονται το ελληνικό αλφάβητο για να γράψουν τη γλώσσα τους. Σώ-
ζεται ένας αρκετά μεγάλος αριθμός κελτικών επιγραφών γραμμένων 
με το ελληνικό αλφάβητο. Ξέρουμε επίσης ότι οι ευκατάστατοι Κέλ-
τες έστελναν τα παιδιά τους στη Μασσαλία για να μάθουν ελληνικά. 

7.9 Έλληνες και Ετρούσκοι 

Οι Ετρούσκοι ήταν ένας λαός που ζούσε στη σημερινή βόρεια Ιταλία. 
Ήρθαν σε επαφή με τους Έλληνες γύρω στον 8ο αιώνα π.Χ., όταν δη-
μιουργήθηκαν οι πρώτες ελληνικές εγκαταστάσεις στην περιοχή τους. 
Από τους Έλληνες δανείστηκαν το αλφάβητο για να γράψουν τη 
γλώσσα τους. Η γλώσσα τους παραμένει ακόμα άγνωστη. Μπορεί 
ωστόσο να διακρίνει κανείς ελληνικά δάνεια: Artumes (^Άρτεμις), elaiva 
(έλαια 'ελιά'). 
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Στη Λήμνο βρέθηκε μια επιτύμβια στήλη (στήλη πάνω σε τάφο) με 
μια επιγραφή σε γλώσσα πολύ κοντινή με την ετρουσκική. 

7.10 Έλληνες και Ρωμαίοι 

Αφήσαμε τελευταία τη σημαντικότερη γλωσσική συνάντηση της αρ-
χαίας ελληνικής: τη συνάντησή της με τη γλώσσα των Ρωμαίων, τη 
λατινική. Η λατινική είναι η γλώσσα από την οποία κατάγονται οι ση-
μερινές νεολατινικές γλώσσες: γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογα-
λικά, ρουμανικά, βλάχικα (που μιλιούνται και στην Ελλάδα). 

Οι πρώτες επαφές των Ελλήνων με τους Ρωμαίους ξεκινούν πολύ 
νωρίς, με τις πρώτες εγκαταστάσεις (8ος-7ος αιώνας π.Χ.) ελλήνων 
αποίκων στην Ιταλία. Από αυτούς θα δανειστούν οι Ρωμαίοι το αλ-
φάβητο για να γράψουν τη γλώσσα τους. Μέσα από αυτές τις πρώι-
μες επαφές θα περάσουν στα λατινικά πολλές ελληνικές λέξεις: nauta 
(ναύτης)^ poena {ποινή)^ poeta (ποιητής), massa (μάζα), gubernator (κυ-
βερνήτης), balineum (βαλανεϊον, δηλαδή 'μπάνιο'· ήδη μιλήσαμε γι' 
αυτή τη λέξη). Θα περάσουν επίσης λέξεις από τη γλώσσα των τεχνών 
και των επιστημών: grammaticus, rhetor (ρήτωρ), architectura. Καθώς ο 
χρόνος προχωρεί, οι Ρωμαίοι αποκτούν δύναμη και εμπλέκονται όλο 
και περισσότερο στα ελληνικά πράγματα, και τον 2ο αιώνα π.Χ. κα-
τακτούν την Ελλάδα. Η πολιτική υποταγή των Ελλήνων στους Ρωμαί-
ους σημαίνει ταυτόχρονα και την πολιτιστική «υποταγή» των Ρωμαίων 
στον ελληνικό πολιτισμό. Με άλλα λόγια, οι Ρωμαίοι επηρεάζονται δρα-
στικά και αντλούν από την αρχαία ελληνική λογοτεχνία και τον αρχαίο 
ελληνικό πολιτισμό για να δημιουργήσουν το δικό τους μείγμα. 

Η υποταγή των Ελλήνων στους Ρωμαίους θα σημάνει μια σημαντι-
κή εισροή δανείων (όπως θα γίνει πολύ αργότερα με την οθωμανική 
κατάκτηση): κουστωδία, σπίτι, καντήλα, πόρτα, τάβλα, κάστρο, πα-
λάτι, άσπρος, πουλί, στράτα, καβαλικεύω κ.ά. Αλλά ο δανεισμός δεν 
θα επηρεάσει μόνο το λεξιλόγιο αλλά και τη μορφολογία. Στις λέξεις 
αποθηκάριος, βιβλιοθηκάριος «κρύβεται» η λατινική κατάληξη -arius. 
Στις λέξεις βαρβάτος, γεμάτος «κρύβεται» η λατινική κατάληξη -atus. 
Με ανάλογο τρόπο, για να πάμε σε μια πολύ υστερότερη εποχή, στις 
λέξεις παλιατζής, χωρατατζής «κρύβεται» το τουρκικό -ci (προφέρε-
ται [dzi]). 

Με την επικράτηση του χριστιανισμού η λατινική θα χρησιμοποιή-
σει ελληνικής καταγωγής λέξεις για να εκφράσει έννοιες που συνδέο-
νται με τη νέα θρησκεία: apostolus, ecclesia (εκκλησία). Εδώ θα πρέπει 

ί 172 1 



Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α. ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΜΕ ΑΑΑΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

να σημειώσουμε ότι η συνάντηση της ελληνικής γλώσσας με τον χρι-
στιανισμό θα σημάνει κάποιες «αφανείς» αλλά σημαντικές αλλαγές 
στο λεξιλόγιο και κυρίως στον χώρο της σημασίας. Η λέξη επίσκοπος 
(απ' όπου προέρχεται η αγγλιχΎ] bishop και η γαλλική 0veque) σήμαι-
νε στα αρχαία ελληνικά τον 'φύλακα'. Τώρα θα αποκτήσει τη σημα-
σία του 'ιεράρχη', που είναι ο «φύλακας» του ποιμνίου του. Η λέξη διά-
κονος σήμαινε στα αρχαία ελληνικά τον 'υπηρέτη'. Τώρα θα αποκτή-
σει τη σημασία του «υπηρέτη» στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ιε-
ραρχίας. 

7.11 Αρχαία ελληνική, λατινική και το επιστημονικό λεξιλόγιο 

Πριν κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό, θα πρέπει να συζητήσουμε τον ρόλο 
που έπαιξαν αυτές οι δύο μεγάλες γλώσσες στη διαμόρφωση του επι-
στημονικού λεξιλογίου των νεότερων χρόνων. Αν ανοίξει κανείς κάποια 
μελέτη που αφορά φυτά, έντομα ή και ζώα, θα δει ότι τα επιστημονι-
κά τους ονόματα (τα ονόματα που τους δίνουν οι βοτανολόγοι, εντο-
μολόγοι, ζωολόγοι) είναι τα περισσότερα λατινικά. Η ιατρική ορολο-
γία, από το άλλο μέρος, είναι σε σημαντικότατο ποσοστό φτιαγμένη 
με αρχαίο ελληνικό γλωσσικό υλικό. Το ίδιο ισχύει και για άλλες επι-
στήμες. Γιατί έγινε αυτό; Οι όροι αυτοί δεν φτιάχτηκαν βέβαια στην 
αρχαιότητα. Η λέξη τηλέφωνο φτιάχτηκε από τους ξένους, με ελλη-
νικό γλωσσικό υλικό {τήλε 'μακριά' -l· φωνή)^ όταν εφευρέθηκε το τη-
λέφωνο. Οι αρχαίοι δεν είχαν βέβαια τηλέφωνα για να διαθέτουν και 
τη σχετική λέξη. Το ίδιο ισχύει και για λέξεις όπως τηλεσκόπιο, τηλέ-
γραφος κ.ά. Οι επιστήμες που αναπτύχθηκαν στη νεότερη εποχή, κυ-
ρίως στη Δύση, χρησιμοποίησαν για να κατασκευάσουν την επιστη-
μονική τους ορολογία τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά, γιατί ήταν 
οι γλώσσες στις οποίες πρωτοκαλλιεργήθηκαν οι επιστήμες και η φι-
λοσοφία και γιατί αυτές οι γλώσσες διέθεταν ιδιαίτερο κύρος. Επι-
πλέον, τα λατινικά μέχρι τον 17ο αιώνα ήταν η γλώσσα της επιστή-
μης και της φιλοσοφίας στη Δύση. Με άλλα λόγια, όλοι οι επιστήμο-
νες και οι στοχαστές, άσχετα από τη μητρική τους γλώσσα, έγραφαν 
τα έργα τους στα λατινικά. 

8. Για να συγκεφαλαιώσουμε 

Ο γλωσσικός δανεισμός είναι γέννημα της ιστορίας - των επαφών δη-
λαδή ανάμεσα στους λαούς. 
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Ο δανεισμός δεν «χαλάει» τη γλώσσα. Τα δάνεια πάντα γίνονται κομ-
μάτι της γλώσσας που τα «εισάγει». 

Σε ορισμένες περιπτώσεις η γλωσσική επαφή μπορεί να σημάνει τη 
διαδικασία της μετακίνησης των ομιλητών από τη μητρική τους 
γλώσσα σε μια άλλη. 

Η αρχαία ελληνική γλώσσα δανείστηκε από άλλες γλώσσες και δά-
νεισε σε άλλες γλώσσες. Σε αρκετές περιπτώσεις η επαφή με την 
ελληνική γλώσσα οδήγησε ομιλητές άλλων γλωσσών στην εγκα-
τάλειψη της μητρικής τους γλώσσας - στον εξελληνισμό τους. 

Η σημαντικότερη γλωσσική επαφή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 
ήταν η συνάντησή της με τη λατινική. Αυτή η συνάντηση άφησε και 
τα περισσότερα «ίχνη». 
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10. Πώς άλλαξε η αρχαία ελληνική γλώσσα 

1. Ας ξαναθυμηθούμε την προφορά των αρχαίων ελληνικών 

Υια τις αλλαγές στην προφορά της αρχαίας ελληνικής που οδήγησαν 
στη σημερινή προφορά έχουμε ήδη μιλήσει. Θυμηθείτε τί λέγαμε για 
τα γράμματα η^ ί, υ, αλλά και τους συνδυασμούς γραμμάτων ει, at, όι\ 
όλα σήμερα προφέρονται [i] αλλά στα αρχαία ελληνικά είχε το καθέ-
να τη δική του προφορά, γι' αυτό άλλωστε υπήρχε και ξεχωριστό 
γράμμα ή συνδυασμός γραμμάτων. Αλλά γιατί γίνονται τέτοιες αλ-
λαγές; Τα διαφορετικά φωνήματα χρησιμοποιούνται, όπως λέγαμε 
σε προηγούμενα κεφάλαια, για να φτιάχνουμε διαφορετικές λέξεις, 
με διαφορετική σημασία, π.χ. φόρος/πόρος, χέρι/ταίρι. Όταν σε μια 
γλώσσα υπάρχουν πολλά φωνήματα (δηλαδή φθόγγοι που χρησιμο-
ποιούνται για να σχηματιστούν λέξεις με διαφορετικές σημασίες) τα 
οποία από αρθρωτική άποψη είναι συγγενικά, δηλαδή αρθρώνονται 
στη στοματική κοιλότητα με παρόμοιο τρόπο (δεν διαφέρουν πολύ με-
ταξύ τους), τότε μπορεί να συμπέσουν. Τέτοιοι συγγενικοί φθόγγοι 
ήταν το η (που προφερόταν [ee], ήταν δηλαδή μακρό), το ει (που προ-
φερόταν και αυτό [ee], αλλά με πιο κλειστό στόμα απ' ό,τι το το l 
Αυτό πιθανότατα οδήγησε στο να συμπέσουν: να καταλήξουν να προ-
φέρονται όλα [i]. 

2. Ή ρόλο παίζει στη γλωσσική αλλαγή η γεωγραφική 
εξάπλωση της χρήσης μιας γλώσσας; 

Στη γλωσσική αλλαγή παίζει σημαντικό ρόλο και ένας άλλος παρά-
γοντας. Η εξάπλωση της χρήσης μιας γλώσσας σε έναν πολύ ευρύ 
γεωγραφικό χώρο και σε αλλόγλωσσους ομιλητές. Όπως έχουμε ήδη 
πει, η αττική διάλεκτος (δηλαδή η διάλεκτος της σημαντικότερης πό-
λης-κράτους της αρχαίας Ελλάδας, της Αθήνας) υιοθετήθηκε από τους 
μακεδόνες βασιλιάδες και μεταφέρθηκε με τις κατακτήσεις του Μ. 
Αλεξάνδρου στα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου, μέχρι τις Ινδίες. 
Έτσι, γεννήθηκε για πρώτη φορά, με βάση την αττική διάλεκτο, μια 
κοινή ελληνική γλώσσα, αυτή που και οι ίδιοι οι αρχαίοι ονόμαζαν 
«κοινή». 
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3. Κοίνή, γεωγραφική εξάπλωση, αλλόγλωσσοι 

Η γεωγραφική εξάπλωση με την οποία συνδέεται η δημιουργία της 
κοινής σημαίνει, βέβαια, ότι τα ελληνικά αρχίζουν να τα μιλούν, είτε 
ως δίγλωσσοι ομιλητές είτε και χάνοντας τελικά τη μητρική τους 
γλώσσα (βλ. προηγούμενο κεφάλαιο), μεγάλοι αριθμοί αλλόγλωσσων 
πληθυσμών: Αιγύπτιοι, Σύριοι, Άραβες, Εβραίοι και πολλοί άλλοι. Μέσα 
σε τέτοιες συνθήκες έντονης γλωσσικής επαφής οι γλώσσες αλλά-
ζουν - και αλλάζουν γρήγορα και σε μεγάλη έκταση. 

4. Γεωγραφική απομόνωση: η ισλανδική και η ελληνική 

Το αντίθετο συμβαίνει όταν μια γλώσσα είναι γεωγραφικά απομονω-
μένη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα σημερινά ισλανδικά. Η 
γλώσσα αυτή, συγγενική με τα δανικά, τα νορβηγικά, τα σουηδικά 
(τις σκανδιναβικές γλώσσες), μιλιέται από 250.000 ανθρώπους σε ένα 
απομονωμένο νησί του Βόρειου Ατλαντικού, την Ισλανδία. Ο μικρός 
αριθμός ομιλητών και η γεωγραφική απομόνωση εξηγούν γιατί η 
γλώσσα αυτή άλλαξε πολύ λίγο στα χίλια περίπου χρόνια από τότε 
που έχουμε γραπτά κείμενά της, ώστε να μπορούμε να παρακολου-
θούμε την εξέλιξή της. 

Το ακριβώς αντίθετο με την ισλανδική χαρακτηρίζει την ιστορία 
της ελληνικής γλώσσας: απλώθηκε σε ένα τεράστιο γεωγραφικό εύ-
ρος και μιλήθηκε από αλλόγλωσσους πληθυσμούς. Έτσι, άλλαξε γρή-
γορα και δραστικά. Δεν αποκλείεται η αλλαγή που οδήγησε τους συγ-
γενικούς, αρθρωτικά, φθόγγους η (= μακρό [e]), ει {= αρχικά [ei] και 
αργότερα «κλειστό» μακρό [e]), οι {= αρχικά [oi] και μετά [ύ] όπως 
στο γαλλικό lune 'φεγγάρι', που προφέρεται [Ιϋη]) και υ {= [u] ή [ϋ]) 
να συμπέσουν και να γίνουν όλοι [i], όπως στα νέα ελληνικά, να υπο-
βοηθήθηκε και να επιταχύνθηκε από τη συνάντηση της ελληνικής με 
άλλες γλώσσες που δεν είχαν τέτοιες διακρίσεις και έτσι οι ομιλητές 
τους δυσκολεύονταν να τις μάθουν. Από τους ίδιους τους αρχαίους μα-
θαίνουμε ότι κάποιοι ξένοι που μιλούσαν τα ελληνικά «κόνταιναν» τα 
μακρά φωνήεντα. Τί σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι δυσκολεύονταν να 
μάθουν τη διάκριση μακρών και βραχέων φωνηέντων, γιατί δεν την 
είχαν στη δική τους γλώσσα. 
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4.1. Οι δυσκολίες στην εκμάθηση των αγγλικών 

Αυτό δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Μία από τις δυσκο-
λίες που έχει σήμερα ένας Έλληνας που μαθαίνει αγγλικά είναι να κα-
τακτήσει, στην προφορά, τη διάκριση μακρών και βραχέων στη γλώσ-
σα αυτή. Έτσι, οι δύο λέξεις shit 'κακά' και sheet 'σεντόνι' διαφέρουν 
κατά το ότι στη δεύτερη λέξη το [i] είναι μακρό, προφέρεται [shiit]. Αν 
προφερθούν και οι δύο λέξεις με βραχύ [i], όπως έχει την τάση να κά-
νει ο σημερινός Έλληνας, γιατί η γλώσσα του δεν έχει σήμερα τη διά-
κριση μακρού/βραχέος φωνήεντος, τότε το αποτέλεσμα είναι μια αρ-
κετά επικίνδυνη και αστεία σύγχυση. 

5. Οι γλώσσες αλλάζουν λοιπόν 

Οι γλώσσες αλλάζουν λοιπόν μέσα στα χρόνια, με διαφορετικούς ρυθ-
μούς και σε συνάρτηση με εξωτερικές, ιστορικές συγκυρίες. Έτσι, άλ-
λαξε η προφορά (και όχι μόνο, όπως θα δούμε σε λίγο) της αρχαίας 
ελληνικής. Στην αλλαγή αυτή σίγουρα έπαιξε σημαντικό ρόλο η τε-
ράστια γεωγραφική εξάπλωση της ελληνικής, της κοινής, και η συ-
νάντησή της με αλλόγλωσσους πληθυσμούς. Οι πληθυσμοί αυτοί την 
έμαθαν, γιατί είχε ιδιαίτερο γόητρο ως γλώσσα των κυριάρχων, και τη 
μίλησαν είτε ως δεύτερη γλώσσα είτε ως μητρική τους (στις περι-
πτώσεις που οι ομιλητές εγκατέλειψαν τη μητρική τους γλώσσα και 
έγιναν ελληνόφωνοι). 

Ας δούμε τώρα μερικές από τις συνέπειες της αλλαγής στην προ-
φορά των αρχαίων ελληνικών. Δείτε τους παρακάτω τύπους του ρή-
ματος λύω 'λύνω': 

ΟΡΙΣΤΙΚΉ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΉ 

β' πρόσ.· ενικού λύεις 'λύνεις' λύιης 'να λύνεις' 
Υ πρόσ. ενικού λύει 'λύνει' λύη 'να λύνει' 

Από τη στιγμή που τα ει και ύ\ καταλήγουν να προφέρονται και τα δύο 
[i], χάνεται η διάκριση οριστικής και υποτακτικής. Αλλά τη διάκριση 
αυτή η γλώσσα τη χρειάζεται. Με την οριστική μιλάμε για πράγματα 
που θεωρούμε ότι ισχύουν ή συμβαίνουν (π.χ. σήμερα βρέχει)- με την 
υποτακτική μιλάμε για πράγματα πιθανά, δυνατά, μέσα στις προθέ-
σεις μας (π.χ. θέλω να φύγω). Από τη στιγμή που η σύμπτωση στην 
προφορά ταυτίζει το ει της οριστικής με το rj της υποτακτικής, ανοί-
γει, αναγκαστικά, ο δρόμος για μια άλλη έκφραση των διακρίσεων 
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αυτών, αυτή που στα νέα ελληνικά δηλώνεται με το να + ρήμα, ας + 
ρήμα αλλά και με άλλους, περιφραστικούς, τρόπους. 

6. Οί αλλαγές της κοινής 

Ας δούμε τώρα και κάποιες άλλες σημαντικές αλλαγές που χαρακτη-
ρίζουν την κοινή, τη μορφή δηλαδή που παίρνει η ελληνική γλώσσα 
καθώς, κατά τους τρεις τελευταίους αιώνες π.Χ., «ταξιδεύει» σε όλο 
τον τότε γνωστό κόσμο, για να γίνει η «διεθνής» γλώσσα, τα «αγγλι-
κά» της εποχής. Οι αλλαγές που θα συζητήσουμε θα μας βοηθήσουν 
να καταλάβουμε καλύτερα τους μηχανισμούς με τους οποίους αλ-
λάζουν οι γλώσσες. 

6.1 Μια παρένθεση για την εκμάθηση της γλώσσας από το παιδί 

Θυμάστε που λέγαμε σε ένα προηγούμενο κεφάλαιο ότι το μικρό παι-
δί που μαθαίνει τη μητρική του γλώσσα στα πρώτα χρόνια της ζωής 
του (πριν πάει ακόμα σχολείο) έχει την τάση να εξομαλύνει τη γλώσ-
σα. Πολύ συχνά π.χ. ακούει κανείς τα πολύ μικρά παιδιά να λένε άθε-
λα αντί ήθελα. Γιατί το κάνουν αυτό; Το κάνουν γιατί έχουν «κατα-
κτήσει», έχουν μάθει, τον κανόνα που λέει ότι η αύξηση έχει τη μορφή 
ε-. Έτσι, με βάση τον κανόνα αυτό (π.χ. παίζ-ω, έ-παιζ-α), εξομαλύ-
νουν τον ανώμαλο παρατατικό του θέλω, δηλαδή ήθελα, σε έθελα. Ο 
κανόνας γενικεύεται - δεν έχει «ανώμαλες» εξαιρέσεις. Αυτή η παιδι-
κή παρέμβαση στη γλώσσα δεν είναι τυχαία: επιχειρεί να γενικεύσει 
έναν κανόνα για να διευκολύνει τη διαδικασία της εκμάθησης της 
γλώσσας. Πιο εύκολα μαθαίνει κανείς έναν κανόνα χωρίς εξαιρέσεις 
απ' ό,τι έναν κανόνα που έχει εξαιρέσεις. Όταν υπάρχουν εξαιρέσεις, 
αυτές πρέπει να τις μαθαίνει και να τις απομνημονεύει ξεχωριστά. 
Αυτό μπορείτε να το καταλάβετε χρησιμοποιώντας την εμπειρία σας 
από την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Στα αγγλικά λ.χ. ο αόριστος 
σχηματίζεται με την προσθήκη της κατάληξης -ed: 

answer 'απαντώ' answer-ed 'απάντησα' 
tremble 'τρέμω' trembl-ed 'έτρεμα' 

Αυτό μαθαίνεται εύκολα. Υπάρχουν όμως πολλές εξαιρέσεις και αυ-
τές πρέπει να τις μάθουμε ξεχωριστά, μία μία, και να τις θυμόμαστε. 

go 'πηγαίνω' went 'πήγα' 
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bring 'φέρνω' brought 'έφερα' 
take 'παίρνω' took 'πήρα' 

Δεν είναι παράξενο λοιπόν που και το μικρό εγγλεζάκι σε κάποια φάση 
της εκμάθησης της μητρικής του γλώσσας, πολύ πριν πάει σχολείο, 
Xeeigoed αντί went, bringed αντί brought και taked αντί took^ με τον ίδιο 
τρόπο, και για τους ίδιους λόγους, που το μικρό ελληνόπουλο λέει άθε-
λα αντί ήθελα. 

6.1.1 Τί δείχνουν αυτά τα παιδικά λάθη; 

Αυτά τα παιδικά λάθη δείχνουν τους δρόμους που ακολουθεί η γλωσ-
σική αλλαγή. Ένας από αυτούς είναι η διευκόλυνση της εκμάθησης 
της μητρικής γλώσσας από το μικρό παιδί. Αυτό τον σκοπό υπηρετεί 
η εξομάλυνση. Τα λάθη αυτά βέβαια διορθώνονται από τους μεγά-
λους, και αργότερα από το σχολείο. Αλλά κάποια από αυτά κάποτε 
επιζούν, ιδίως όταν (και αυτό συνέβαινε παλιότερα) οι διορθωτικοί μη-
χανισμοί (π.χ. το σχολείο) δεν υπάρχουν ή είναι αδύναμοι. Επιπλέον, 
αυτή η τάση για εξομάλυνση μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμι-
κή και να επιβληθεί αλλάζοντας τη γλώσσα σε συνθήκες εξάπλωσης, 
όταν δηλαδή (και αυτό συνέβη με την ελληνική στα χρόνια του Μ. Αλε-
ξάνδρου και μετά) η γλώσσα αυτή μαθαίνεται από αλλόγλωσσους 
(γιατί την έχουν ανάγκη). Η διαδικασία αυτή (που γινόταν χωρίς σχο-
λεία και φροντιστήρια όπως σήμερα, αλλά με την καθημερινή επαφή, 
όπως περίπου μαθαίνουν τα ελληνικά οι περισσότεροι οικονομικοί με-
τανάστες στις μέρες μας) ενίσχυε τις τάσεις εξομάλυνσης για τις οποί-
ες μιλήσαμε πιο πριν. Και αυτό γιατί η εξομάλυνση έκανε την εκμά-
θηση της ξένης γλώσσας, όπως και στην περίπτωση των μικρών παι-
διών που είδαμε νωρίτερα, πιο εύκολη. 

Έτσι λοιπόν γίνονται την εποχή αυτή και για τους λόγους που συ-
ζητήσαμε μια σειρά από αλλαγές που χαρακτηρίζονται από αυτή την 
τάση για εξομάλυνση. 

7. Άλλες αλλαγές 
7.1 Χάνεται ο αναδιπλασιασμός 

Όπως θα θυμάστε, στα αρχαία ελληνικά ο παρατατικός και ο αόρι-
στος σχηματίζονται με αυτό που ονομάζεται αύξηση, το φωνήεν έ-
που μπαίνει πριν από το θέμα: λύω, ελυον, έλυσα. Η αύξηση, αυτό το 
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ε-, είναι όπως λέγαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο το «απομεινάρι» ενός 
χρονικού επιρρήματος που σήμαινε 'πριν'. Ο παρακείμενος δεν σχη-
ματιζόταν με αύξηση αλλά με αναδιπλασιασμό: επανάληψη του αρ-
χικού συμφώνου του ρήματος μαζί με ένα ε: 

λέ-λυ-κα 'έχω λύσει' 

Στην εποχή της κοινής βλέπουμε την αύξηση να επεκτείνεται και στον 
παρακείμενο και να αντικαθιστά τον αναδιπλασιασμό: ελυκα αντί λε-
λυκα, έπλήρωκα αντί πεπλήρωκα. Η επέκταση της αύξησης και στον 
παρακείμενο (η γενίκευση της χρήσης της) είναι μια διαδικασία εξο-
μάλυνσης που κάνει απλούστερη τη μορφολογία του ρηματικού συ-
στήματος, δηλαδή των μορφών με τις οποίες αυτό εμφανίζεται. Και 
απλούστερη μορφολογία σημαίνει ευκολότερη εκμάθηση. 

7.2 Χάνονται τα ρήματα σε -μι 

Θα θυμάστε ίσως ότι στα αρχαία ελληνικά υπήρχε μια κατηγορία ρη-
μάτων (ο τεχνικός όρος είναι «συζυγία») που «τελείωναν» σε -μι\ δμνυ-
μι 'ορκίζομαι', δίδωμι 'δίνω' και άλλα πολλά. Τα πιο συχνά όμως ρή-
ματα (η πιο μεγάλη κατηγορία ρημάτων) είναι αυτά που «τελειώνουν» 
σε -ω: λύ-ω, γράφ-ω, κρίν-ω κλπ. Στην εποχή της κοινής η κατάληξη 
-ω της πιο μεγάλης ρηματικής «συζυγίας» επεκτείνεται και στη «συ-
ζυγία» των ρημάτων σε -μι. Έτσι το δμνυμι γίνεται ομνύω, το δίδωμι 
γίνεται δίδω κλπ. Χάνεται λοιπόν η «συζυγία» των ρημάτων σε -μι. Και 
εδώ συμβαίνει το ίδιο όπως και στο προηγούμενο φαινόμενο που συ-
ζητήσαμε: η επέκταση της κατάληξης -ω «εις βάρος» της κατάληξης 
-μι κάνει απλούστερη (εξομαλύνει) τη ρηματική μορφολογία και άρα 
ευκολότερη την εκμάθησή της. 

7.3 Και τώρα τα ουσιαστικά: πώς ο γέρων έγινε γέρος 

Ανάλογες εξομαλύνσεις εμφανίζονται και στην κλίση των ουσιαστικών. 
Στα αρχαία ελληνικά, όπως και στα νέα ελληνικά, υπήρχε μια μεγά-
λη κατηγορία (κλίση) αρσενικών ουσιαστικών σε -ος-. άνθρωπ-ος, 
ίατρ-ός, γεωργ-ός κλπ. Υπήρχαν όμως και άλλα αρσενικά ουσιαστικά 
που ανήκαν σε άλλη κλίση. Δείτε λ.χ. το ουσιαστικό γέρων 'γέρος'. 

Ονομ. γέρων 
Γεν. γέροντος 
Δοτ. γέροντι 
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Με τον ίδιο τρόπο κλινόταν και το ουσιαστικό Χάρων 'Χάρος': 

Ο νομ. Χάρων 
Γεν. Χάροντος 
Δοτ. Χάροντί 

Στην κοινή αυτή η μορφή κλίσης σιγά σιγά εγκαταλείπεται και τα 
ουσιαστικά που την αποτελούν εξομοιώνονται, δηλαδή εξομαλύνο-
νται, με τη μεγάλη κατηγορία των αρσενικών ουσιαστικών σε -ος. 
Έτσι, ο γέρων γίνεται γέρος και ο Χάρων γίνεται Χάρος, όπως στα ση-
μερινά ελληνικά. 

Συμβαίνουν όμως και άλλες εξομαλύνσεις. Ο συγκριτικός του επι-
θέτου ταχύς ήταν θάσσων στα αρχαία ελληνικά. Και ήταν «ανώμα-
λος», επειδή δεν εμφάνιζε τη μορφή -τερος. Αυτή η ανωμαλία εξομα-
λύνεται και έτσι δημιουργείται ο τύπος ταχύτερος, 

7.4 Όλα όσα «τελειώνουν» σε -ος να είναι αρσενικά! 

Πέρα από τη μεγάλη κατηγορία αρσενικών ουσιαστικών σε -ος υπήρ-
χε και μια μικρή ομάδα θηλυκών ουσιαστικών σε -ος: ή κυπάρισσ-ος 
'το κυπαρίσσι', ή πλένθ-ος 'το τούβλο, η βάση', ή γύψ-ος. Τέτοιου εί-
δους ουσιαστικά στα χρόνια της κοινές αρχίζουν να εμφανίζονται ως 
αρσενικά: ό κυπάρισσος, ό πλίνθος, δ γύψος (όπως σήμερα). Και εδώ 
πάλι έχουμε μια διαδικασία εξομάλυνσης: τα λίγα ουσιαστικά σε -ος 
που δεν είναι αρσενικά γίνονται αρσενικά και εξομοιώνονται με τη με-
γάλη κατηγορία ουσιαστικών σε -ος που είναι πια πάντα αρσενικά, 
χωρίς να υπάρχουν εξαιρέσεις. 

7.5 Και άλλες περιπτώσεις εξομάλυνσης 

Ας δούμε μερικές ακόμα περιπτώσεις εξομάλυνσης στον χώρο των ου-
σιαστικών. Ας δούμε τα δύο θηλυκά ουσιαστικά γυνή 'γυναίκα' και 
εστία και την κλίση τους στον ενικό: 

Ονομ. γυνή εστία 
Γεν. γυναικός εστίας 
Δοτ. γυναικί εστία 
Αιτ. γυναίκα έστίαν 

Η κατηγορία θηλυκών ουσιαστικών που εκπροσωπείται από το ου-
σιαστικό έστία είχε ένα μεγάλο «πληθυσμό» στα αρχαία ελληνικά: 

[ 181 ] 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

άξια, αΐτία^ πολιτεία^ οικονομία κλπ. Στα χρόνια της κοινής ουσιαστι-
κά όπως το γυνή (τα οποία ονομάζουμε «αθέματα», όπως λέγαμε στο 
έβδομο κεφάλαιο) αρχίζουν να εμφανίζουν την τάση σύμπτωσης, ως 
προς την κλίση τους, με αυτή τη μεγάλη κατηγορία θηλυκών ουσια-
στικών. Και αυτό φαίνεται από την τάση να προστίθεται στην αιτια-
τική της λέξης γυνή ένα -ν: γυναΐκαν, που δεν ανήκει στην κλίση της 
λέξης αυτής αλλά οφείλεται στην επίδραση της κλίσης ουσιαστικών 
όπως έστία^ άξια, που έχουν -ν στην αιτιατική τους. Έτσι λοιπόν ταυ-
τίζεται η αιτιατική {έστίαν, γυναϊκαν) των δύο αρχικά ξεχωριστών κα-
τηγοριών ουσιαστικών. Συνέπεια αυτής της ταύτισης ήταν η ταύτιση 
και της ονομαστικής: η γυνή αργότερα θα γίνει γυναίκα (όπως στα 
σημερινά ελληνικά) και έτσι η κλίση των δύο κατηγοριών θα συμπέ-
σει. Με ανάλογο τρόπο η κλίση του ουσιαστικού μήτηρ: 

Ονομ. μή^^ίΡ 
Γεν. μητρός 
Δοτ. μητρί 
Αιτ. μητέρα 

θα συμπέσει με την χλίστι ουσιαστικών του τύπου εστία. Και η πρώτη 
ένδειξη της έλξης που ασκεί η κλίση αυτή θα είναι, και πάλι, η εμφά-
νιση ενός -ν στην αιτιατική (μητέραν αντί μητέρα). Αργότερα αυτό θα 
οδηγήσει στην πλήρη ταύτιση των δύο κλίσεων με τη δημιουργία της 
ονομαστικής μητέρα. 

Ανάλογες εξομαλύνσεις γίνονται και στα αρσενικά ουσιαστικά. Η 
μεγάλη κατηγορία των αρσενικών ουσιαστικών σε -ας (νεανί-ας, ταμί-
ας, κ.ά.) θα επηρεάσει, όπως έγινε και στην περίπτωση των ουσια-
στικών σε -ος, που είδαμε νωρίτερα, την κλίση «αθεμάτων» ουσιαστι-
κών: 

Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Α Α Θ Ε Μ Α Τ Α 

Ονομ. ταμίας άνήρ πατήρ 
Γεν. ταμίου ανδρός πατρός 
Δοτ. ταμία άνδρί πατρί 
Αιτ. ταμίαν άνδρα πατέρα 

Και εδώ το πρώτο δείγμα της «έλξης» που ασκεί η κατηγορία αρσε-
νικών ουσιαστικών σε -ας θα είναι η εμφάνιση ενός -ν στην αιτιατική: 
άνδρα!ανδραν, πατέρα/πατέραν. Αυτό το -ν, που δεν ανήκει στην κλί-
ση των ουσιαστικών άνήρ, πατήρ, οφείλεται στην επιρροή των ουσια-
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στικών σε -ας. Αργότερα η ταύτιση θα ολοκληρωθεί με τη δημιουργία 
των ονομαστικών άνφας, πατέρας, 

7.6 Κάποια συμπεράσματα 

Τα φαινόμενα που συζητήσαμε ως τώρα δείχνουν καθαρά αυτό που 
ήδη επισημάναμε: ότι η κοινή δημιουργείται με μια σειρά αλλαγών 
που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: την εξομάλυνση της μορφολο-
γίας των ρημάτων και των ουσιαστικών. Και η εξομάλυνση αυτή κά-
νει απλούστερη τη δομή της ελληνικής γλώσσας. Και απλούστερη 
δομή, χωρίς πολλές και περίπλοκες μορφολογικές διακρίσεις (θυμη-
θείτε τα ρήματα σε -μί, την «ειδική» κλίση ουσιαστικών όπως πατήρ, 
γυνή, γέρων, χάρων κ.ά.), σημαίνει ευκολότερη εκμάθηση, τόσο από 
το μικρό παιδί όσο και από τον αλλόγλωσσο που μαθαίνει μια νέα 
γλώσσα. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγάλες αυτές αλλαγές στην ελ-
ληνική γλώσσα γίνονται σε μια εποχή που αυτή απλώνεται γεωγρα-
φικά και μαθαίνεται από ξένους. 

7.7 Υποχωρεί η δοτική 

Ας δούμε ακόμα μερικές αλλαγές που, και αυτές, επιβεβαιώνουν όσα 
είπαμε αμέσως πριν. Στα χρόνια της κοινής αρχίζει να περιορίζεται η 
χρήση της δοτικής, για να εγκαταλειφθεί βαθμιαία και να αντικατα-
σταθεί από περιφράσεις που χρησιμοποιούν προθέσεις: εις, μετά + 
αιτιατική ή γενική. Έτσι η έκφραση τω πατρί "γίνεται εις τον πατέρα 
και στα νέα ελληνικά στον πατέρα. 

7.8 Υποχωρεί η ευκτική 

Η ευκτική, ως ξεχωριστή κλίση του ρήματος, αρχίζει επίσης να υπο-
χωρεί. Και ένας από τους λόγους ήταν σίγουρα, όπως είδαμε πριν, η 
σύμπτωση των ει, η, οι σε [i]. 

7.9 Ο μέλλοντας γίνεται περιφραστικός 

Ο μέλλοντας αρχίζει να εκφράζεται περιφραστικά και όχι με μια ει-
δική μορφή του ρήματος. Στη θέση του λύωΙλύσω (μέλλοντας) αρχί-
ζουν να εμφανίζονται οι περιφράσεις έχω + απαρέμφατο, μέλλω + 
απαρέμφατο (π.χ. μέλλω λύσειν 'θα λύσω'). Αργότερα, στα μεσαιωνι-
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κά χρόνια (10ος αιώνας μ.Χ. και μετά) τον ρόλο του «δείκτη» της μελ-
λοντικότητας θα αναλάβει το ρήμα θέλω, π.χ. θέλω γενέσθαι 'θα γίνω'. 

7.10 Υποχωρεί το απαρέμφατο 

Το απαρέμφατο θα αρχίσει επίσης να υποχωρεί και να αντικαθίστα-
ται από το μόριο ϊνα (από το οποίο προέρχεται το νεοελληνικό vcc) + 
υποτακτική, ή από τον σύνδεσμο δτι + οριστική. Από το απαρέμφα-
το «κατάγονται» ουσιαστικά όπως φαΐ (από το φαγεϊν), φιλί (από το 
φιλεΐν) στα νέα ελληνικά. 

7.11 Χάνεται ο δυϊκός αριθμός 

Τέλος, θα χαθεί ο δυϊκός αριθμός, ως ειδικός τύπος του ουσιαστικού 
και του ρήματος. 

8. Τι έγινε λοιπόν; 

Στα παραδείγματα που μόλις είδαμε βλέπει κανείς τη γενικότερη τάση 
της κοινής για την απλούστευση της μορφολογίας (των μορφών που 
παίρνουν οι λέξεις ανάλογα με τους διάφορους «ρόλους» που παίζουν 
στην γλώσσα) να εκδηλώνεται μέσα από έναν άλλο δρόμο. Αν στα 
πρώτα φαινόμενα που εξετάσαμε η απλούστευση γίνεται με την εξο-
μάλυνση της κλίσης (με τη δημιουργία δηλαδή λίγων και μεγάλων κα-
τηγοριών κλίσης και την εξαφάνιση των μικρών και ειδικών περιπτώ-
σεων), στα τελευταία φαινόμενα που είδαμε η απλούστευση γίνεται 
με την αντικατάσταση της μορφολογίας από τη σύνταξη, με τη χρή-
ση δηλαδή περιφράσεων (π.χ. την αντικατάσταση της δοτικής από 
την περίφραση πρόθεση + αιτιατική ή γενική, την αντικατάσταση του 
«μονολεκτικού» μέλλοντα από τον περιφραστικό μέλλω ή έχω Η- απα-
ρέμφατο). Αυτή η μετακίνηση από τη μορφολογία στη σύνταξη (από 
τη σύνθεση στην ανάλυση, όπως λέγαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο) 
συμβάλλει, και αυτή, στην ευκολότερη εκμάθηση της γλώσσας, κα-
θώς ο συντακτικός τρόπος είναι περισσότερο διάφανος από τον «πυ-
κνό» μορφολογικό τρόπο. 
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9. Για να συγκεφαλαιώσουμε 

Στους τρεις αιώνες από την εποχή του Μ. Αλεξάνδρου (4ος αιώνας 
π.Χ.) μέχρι τα χρόνια του Χριστού δημιουργείται, με βάση την ατ-
τική διάλεκτο, για πρώτη φορά μια κοινή ελληνική γλώσσα που 
μιλιέται σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. 

Αυτή η τεράστια εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας και η υιοθέτησή 
της από αλλόγλωσσους γεννά μια σειρά από μεγάλες αλλαγές που 
έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την εξομάλυνση και απλούστευ-
ση της δομής της: απλούστερη μορφολογία, περισσότερη σύ-
νταξη εκεί όπου παλιότερα χρησιμοποιούνταν κυρίως μορφολο-
γικοί τρόποι για να εκφραστούν σημασίες. 

Απλούστευση, εξομάλυνση, λιγότερη μορφολογία, περισσότερη σύ-
νταξη: όλα αυτά σημαίνουν ευκολότερη εκμάθηση της γλώσσας. 
Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι οι μεγάλες αυτές αλλαγές γίνονται σε 
μια εποχή κατά την οποία μεγάλοι αριθμοί αλλόγλωσσων «υιοθε-
τούν» την ελληνική. Σε αυτούς, και στις δικές τους ανάγκες εκμά-
θησης, πρέπει να οφείλεται σε σημαντικό ποσοστό η μορφή που 
παίρνει αυτή την εποχή η ελληνική γλώσσα, η κοινή. Και από την 
κοινή ξεκινά ουσιαστικά η νέα ελληνική γλώσσα. 
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11. Αττικισμός: η «καλή» και η «κακή» γλώσσα 

1. Η «καλή» και η «κακή» γλώσσα 

Όλοι μας, από μικρά παιδιά, μαθαίνουμε να διακρίνουμε αυτό που λέει 
ο τίτλος του κεφαλαίου αυτού, την «καλή» από την «κακή» γλώσσα. 
Έτσι, όλοι θυμόμαστε ότι οι γονείς μας μας έλεγαν πως, όταν μας ρω-
τάει κάποιος μεγάλος κάτι, δεν λέμε τί; αλλά ορίστε; και ότι στους δα-
σκάλους μας πρέπει να μιλάμε στον πληθυντικό: εσείς και όχι εσϋ. Επί-
σης, μιλώντας στους δασκάλους μας δεν χρησιμοποιούμε λέξεις που 
χρησιμοποιούμε με τους φίλους μας. Δεν λέμε λ.χ. στον δάσκαλό μας 
ή στον καθηγητή μας αυτό που λες είναι χαζομάρα αλλά αυτό που 
λέτε δεν είναι σωστό, Τί σημαίνουν όλα αυτά; Σημαίνουν ότι οι γλωσ-
σικές επιλογές που κάνουμε στην καθημερινή μας επικοινωνία, οι λέ-
ξεις που διαλέγουμε, αντανακλούν τις σχέσεις μέσα στην κοινωνία: 
σχέσεις ηλικίας, διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους (δάσκαλος, μα-
θητής) κλπ. Και αυτή η σχέση της γλώσσας με την κοινωνία γεννά και 
τις γλωσσικές αξιολογήσεις, τί είναι δηλαδή «καλή» και τί «κακή» 
γλώσσα. 

1.1 Η «γλώσσα της πεθεράς» και η «γλώσσα της αρρώστιας» 

Σε ορισμένους μακρινούς πολιτισμούς και λαούς (π.χ. στους Ινδιάνους 
της Αμερικής ή στις φυλές της Αυστραλίας και του Αμαζονίου στη Βρα-
ζιλία) αυτή η σχέση γλώσσας και κοινωνίας παίρνει περίεργες, για 
μας, μορφές. 

Έτσι, σε ορισμένους από αυτούς τους λαούς, όταν απευθύνεται κα-
νείς στην πεθερά του, είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί διαφορε-
τικές λέξεις απ' ό,τι στην επικοινωνία του με άλλους, και αυτό είναι 
γνωστό ως «γλώσσα της πεθεράς»! Σε άλλους πάλι λαούς, όταν μιλά 
κανείς σε έναν βαριά άρρωστο, πρέπει να χρησιμοποιεί ένα ιδιαίτε-
ρο είδος γλώσσας που βασίζεται σε λέξεις «παλιές», δηλαδή λέξεις 
που προέρχονται από μια παλιότερη φάση της γλώσσας και δεν χρη-
σιμοποιούνται πια στην καθημερινή επικοινωνία. Αυτό μπορείτε να το 
καταλάβετε, αν φανταστείτε ότι είναι υποχρεωτικό εδώ σε μας να μιλά 
κανείς σε έναν βαριά άρρωστο όπως μιλά ο ιερέας που επισκέπτεται 
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τον άρρωστο και διαβάζει ευχές στη γλώσσα των Ευαγγελίων, δηλα-
δή στα ελληνικά της κοινής (θυμάστε τι λέγαμε για την κοινή σε προη-
γούμενο κεφάλαιο). Ή διαφορετικά, αν φανταστείτε ότι είναι υπο-
χρεωτικό να μιλά κανείς σε έναν βαριά άρρωστο στην καθαρεύουσα, 
αυτή την αρχαιότροπη μορφή γλώσσας που ήταν υποχρεωτική, μέχρι 
το 1976, στην εκπαίδευση, τη διοίκηση και γενικά σε επίσημες περι-
στάσεις. 

2. Η καθαρεύουσα 

Μπορούμε τώρα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο γι' αυτή τη μορφή 
της ελληνικής γλώσσας, στην οποία αναφερθήκαμε μόλις τώρα, την 
καθαρεύουσα. Στο επόμενο κεφάλαιο θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτήν. Η 
καθαρεύουσα ήταν, μέχρι το 1976, η μορφή γλώσσας που θεωρού-
νταν η «καλή» μορφή, κατάλληλη για όλες τις επίσημες περιστάσεις 
επικοινωνίας, προφορικής αλλά κυρίως γραπτής. Και θεωρούνταν ως 
η «καλή» γλώσσα, γιατί (σε αντίθεση με τη δημοτική, τη γλώσσα που 
μιλούσαν όλοι) υποτίθεται ότι ήταν καθαρή, όπως λέει και το όνομά 
της: καθαρεύουσα. Καθαρή, γιατί προσπαθούσε να είναι «κοντά» στην 
ένδοξη αρχαία ελληνική γλώσσα, ενώ η δημοτική είχε απομακρυνθεί 
πολύ. Για τους υποστηρικτές της καθαρεύουσας αυτή η απομάκρυν-
ση δεν θεωρούνταν ως αλλαγή αλλά ως αλλοίωση. Με άλλα λόγια, 
πίστευαν ότι η αλλαγή χάλασε την ελληνική γλώσσα. Αλλά, όπως λέ-
γαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι γλώσσες αλλάζουν, δεν χαλάνε. 
Γιατί όμως το πίστευαν αυτό; Επειδή θεωρούσαν τα αρχαία ελληνι-
κά ως πρότυπη γλώσσα, και αυτό γιατί είχαν συνδεθεί με έναν με-
γάλο πολιτισμό και μια μεγάλη λογοτεχνία. 

2.1 Δυο λόγια για τα λατινικά 

Εδώ χρειάζεται να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση. Η ίδια αντίληψη 
επικρατούσε στην Ευρώπη μέχρι τον 17ο αιώνα και για τα λατινικά, 
τη γλώσσα που συνδέθηκε με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τα λατινι-
κά θεωρούνταν η «καλή» γλώσσα, κατάλληλη για την επιστήμη και τη 
φιλοσοφία. Σε αυτή τη γλώσσα γράφονταν όλα τα επιστημονικά και 
φιλοσοφικά κείμενα, και όχι στα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά, 
τα ισπανικά, που ήταν οι γλώσσες που μιλιούνταν. Τα λατινικά, όπως 
και η καθαρεύουσα, δεν ήταν η καθημερινή, ομιλούμενη γλώσσα. Ήταν 
η πρότυπη, «καλή», γραπτή κυρίως, γλώσσα. Οι ομιλούμενες γλώσ-
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σες θεωρούνταν «αλλοιωμένες» γλώσσες. Χρειάστηκαν αγώνες για 
να επικρατήσουν οι ομιλούμενες γλώσσες και να γίνουν αυτές το όρ-
γανο κάθε είδους λόγου, με τον ίδιο τρόπο που χρειάστηκαν αγώνες 
για να επικρατήσει η δημοτική στην Ελλάδα. 

2.2 Ας ξαναγυρίσουμε στην καθαρεύουσα 

Αυτό λοιπόν που έκανε την καθαρεύουσα, για τους υποστηρικτές της, 
«καλή», «πρότυπη», «καθαρή» γλώσσα ήταν ότι προσεγγίζει (κρατώ-
ντας τη μορφολογία και ένα μέρος του λεξιλογίου της) την ένδοξη αρ-
χαία ελληνική γλώσσα. Αλλά και κάτι ακόμα: ήταν «καθαρή» από δά-
νεια, τουρκικής, σλαβικής, αλβανικής, ιταλικής προέλευσης. Αυτά τα 
δάνεια, το έχουμε ήδη πει, είχαν μπει στην ομιλούμενη γλώσσα μέσα 
από τις επαφές της με άλλους λαούς και γλώσσες - επαφές κυριαρ-
χίας (τα τουρκικά λ.χ., ή τα ιταλικά σε ιταλοκρατούμενες περιοχές 
όπως τα Επτάνησα), επαφές γειτονίας και συμβίωσης (σλαβικές γλώσ-
σες, αλβανικά). Τα δάνεια αυτά θεωρούνταν, μαζί με την απομά-
κρυνση από τα αρχαία ελληνικά, ως αίτια της μη καθαρότητας της 
δημοτικής. Έχουμε όμως ήδη μιλήσει για τον γλωσσικό δανεισμό σε 
προηγούμενο κεφάλαιο. Ο γλωσσικός δανεισμός δεν «βρωμίζει» τη 
γλώσσα έτσι ώστε να χρειάζεται να την «καθαρίσουμε». Όλες οι γλώσ-
σες, το έχουμε ήδη συζητήσει, διαμορφώθηκαν μέσα από τις επαφές 
τους με άλλες γλώσσες. Και δεν γίνεται αλλιώς. Οι λαοί και οι γλώσ-
σες δεν κλείνονται σε γυάλες. Μάρτυρας γι' αυτό είναι και η ίδια η 
«καθαρή» καθαρεύουσα. Μπορεί να απέφευγε τη χρήση τουρκικών, 
σλαβικών, αλβανικών και άλλων δανείων, που χρησιμοποιούνταν και 
επέζησαν στην δημοτική, αλλά δεν απέφυγε τον «κρυφό δανεισμό», 
την ελληνική απόδοση δηλαδή εκφράσεων που προέρχονταν από άλ-
λες γλώσσες και κυρίως τα γαλλικά, που ήταν η γλώσσα του πολιτι-
σμού του 19ου αιώνα. Θυμηθείτε τη λέξη διαμέρισμα, που αναφέρα-
με σε προηγούμενο κεφάλαιο. Η λέξη αυτή μεταφράζει τη γαλλική 
λέξη appartement. Εκφράσεις όπως ανοίγω πυρ, κερδίζω έδαφος, έλαμ-
φε δίά της απουσίας του είναι, όλες, ελληνικές αποδόσεις, δηλαδή 
«κρυφά δάνεια», από άλλες γλώσσες (κυρίως τα γαλλικά και τα αγ-
γλικά). Η καθαρεύουσα είχε ανάγκη αυτό τον κρυφό δανεισμό, για-
τί έπρεπε να «μιλήσει» για πράγματα και καταστάσεις που δεν υπήρ-
χαν στην αρχαιότητα. Στην αρχαιότητα δεν υπήρχαν διαμερίσματα, 
ούτε πιστόλια και τουφέκια για να «ανοίξει κανείς πυρ». Πολλές φο-
ρές η εμμονή της καθαρεύουσας στον αρχαϊσμό γεννούσε αστείες κα-
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ταστάσεις. Έτσι, στο θεατρικό έργο Βαβυλωνία του 1836 (αναφερθή-
καμε σε αυτό σε προηγούμενο κεφάλαιο) ο καθαρευουσιάνος δάσκα-
λος ζητά από τον χωρικό συνομιλητή του νηφοκοκκόζωμον. Μάταια, 
γιατί εννοεί καφέ αλλά δεν θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή τη «μη κα-
θαρή» λέξη. Ο συνομιλητής όμως δεν καταλαβαίνει, ενώ το νηφοκοκ-
κόζωμον του θυμίζει άλλα... πράγματα. Ακουστέ τον διάλογο (ο Ξε-
νοδόχος μιλάει χιώτικα): 

ΑΝΑΤΟΛΊΤΗς: Ντεν τρέπεσαι, εσυ κοντζάμου λογιότατος, νύφη τέλεις; Πού 
νά βρούμε νύφη για; [προς τον Ξενοδόχον] Έλα, έλα, μισέ Μπαστιά, 
λογιότατο νύφη υρεύει. 

ΞΕΝΟΔΟΧΟς [τζρος τον Αογιότατον]: Καλέ σεις, εν ντρεπούστενε να λέτεν 
πως θέτενε νύφη; Και πού να σας τηνε βρούμεν τώρη; 

ΑΟΓΙΟΤΑΤΟς: Ουχί, αλλά νηφοκοκκόζωμον είρηκα. 
ΑΝΑΤΟΛΊΤΗς: Έι, ιστέ, νύφη κοκόνα για; Ένα ζουμί έχει παραπάνου. 
ΑΟΠΟΤΑΤΟς: Ουκ έγνωκας, αγράμματε. 
ΑΝΑΤΟΛΊΤΗς: Εγώ γράμματα ντεν ξέρω, αμά νύφη κοκόνα υρεύεις, καλή 

ντουλειά ντεν είναι - ετούτο καταλαβαίνω τί τα πει. 
ΑΟΓΙΟΤΑΤΟς: Ω αναλφάβητε άνερ! Και δη ζωμόν έφην του κόκκου, ον υμείς 

οι βάρβαροι καφέν καλείτε. 
ΑΝΑΤΟΛΊΤΗς: Καφέ τέλεις; 
ΑΟΓΙΟΤΑΤΟς: Έγωγε. 
ΑΝΑΤΟΛΊΤΗς: Έγωγες να γένεις! Και ντε λες έτσι, μόνε λες νύφη και κοκό-

να; Πολύ σασκίνη άντρωπο είσαι· ατζαΐπικο μπουνταλά είσαι, να μη 
σε κακοφανεί... Εγώ έτσι σασκίνη άντρωπο ντεν είδα ακόμη... Καρ-
διά του τέλει καφέ, και να υρεύει κοκόνα νύφη... Ακόμα να δγιούμε τί 
τα υρέψεις λοής κοπής ανάποντα πράματα. 

λογιότατος: δάσκαλος | μισέ: κύριε | θέτενε: θέλετε | είρηκα: είπα | ιστέ: να, ορί-
στε I κοκόνα: κυρία από καλή οικογένεια | ουκ έγνωκας: δεν κατάλαβες | αμά: 
μα, αλλά | άνερ: άνθρωπε | και δη ... καλείτε: είπα ζουμί του κόκκου, αυτό που 
εσείς οι βάρβαροι λέτε καφέ | έγωγε: ναι | σασκίνη: χαζός | ατζαΐπικο μπουντα-
λά: παράξενος βλάκας | λοής κοπής: κάθε είδους 

Σε έναν οδηγό μαγειρικής πάλι (του 1830) η μπριζόλα, λέξη ιταλικής 
προέλευσης, γίνεται εμπρησθόλα για να συνδεθεί με το αρχαίο ρήμα 
πίμπρημί που σημαίνει 'καίω', το ίδιο ρήμα που βρίσκεται στις λέξεις 
εμπρησμός και εμπρηστής 'αυτός που βάζει φωτιά'. 

2.3 Μια μικρή ιστορική παρένθεση 

Έχουμε ήδη πει ότι η αξιολόγηση της καθαρεύουσας ως «καλής» 
γλώσσας, κατάλληλης για «υψηλές» γλωσσικές χρήσεις (επιστήμη, δί-
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καιο, διοίκηση), οφείλεται στην αξιολόγηση της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας, και ειδικότερα της αττικής διαλέκτου του 5ου-4ου αιώνα 
π.Χ. στην οποία γράφτηκαν τα μεγάλα έργα της αρχαιότητας (ιστο-
ρία, φιλοσοφία, ρητορική, αρχαίο θέατρο κλπ.), ως πρότυπης γλώσ-
σας. Με ανάλογο τρόπο τα λατινικά, η γλώσσα της ένδοξης Ρωμαϊ-
κής Αυτοκρατορίας, αξιολογήθηκαν ως πρότυπη γλώσσα και κυ-
ριάρχησαν ως γλώσσα της επιστήμης και της φιλοσοφίας στη δυτική 
Ευρώπη μέχρι τον 17ο αιώνα. 

Αλλά για το νεαρό ελληνικό κράτος, όπως δημιουργήθηκε με την 
επανάσταση του 1821, η καθαρεύουσα είχε έναν πρόσθετο ρόλο να 
παίξει. Πολλοί Ευρωπαίοι, λάτρεις και θαυμαστές της αρχαίας Ελλά-
δας, αμφισβητούσαν ότι οι Νεοέλληνες και η γλώσσα τους, η ομιλού-
μενη γλώσσα, είχαν σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Θεωρούσαν ότι οι 
Έλληνες και η γλώσσα τους είχαν «χαλάσει» από την υποταγή τους 
σε αλλόγλωσσους κατακτητές. Οι Νεοέλληνες, με άλλα λόγια, δεν εί-
χαν σχέση με τους αρχαίους Έλληνες, και η γλώσσα τους ήταν, το 
πολύ, μια αλλοιωμένη, χαλασμένη απόγονος της αρχαίας. Πίσω από 
τις απόψεις αυτές κρυβόταν μια, επιστημονικά άκυρη, αντίληψη για 
φυλετική καθαρότητα και για τη γλωσσική αλλαγή ως αλλοίωση και 
φθορά. Αλλά όπως δεν υπάρχει φυλετική καθαρότητα, δεν υπάρχει 
και γλωσσική καθαρότητα - τα έχουμε ήδη πει. Μπροστά στις αμ-
φισβητήσεις αυτές, η καθαρεύουσα χρησιμοποιήθηκε για να δείξει 
στους αμφισβητίες Ευρωπαίους ότι, πέρα από τη «χαλασμένη» ομι-
λούμενη γλώσσα, υπάρχει μια «καθαρή» μορφή ελληνικής, η καθα-
ρεύουσα, που έδειχνε, και βεβαίωνε, τη συνέχεια με την αρχαία Ελλά-
δα και τη γλώσσα της. 

Για τους υποστηρικτές της ομιλούμενης γλώσσας, τους δημοτικι-
στές, δεν χρειαζόταν η εμμονή στην καθαρεύουσα για να αποδείξει 
κανείς στους καχύποπτους Ευρωπαίους τη σχέση της νέας με την αρ-
χαία γλώσσα. Η ομιλούμενη γλώσσα μπορούσε να βεβαιώσει τη συ-
νέχεια, αρκεί να αποδεχτεί κανείς ότι η γλωσσική αλλαγή δεν είναι 
αλλοίωση και φθορά και ότι ο γλωσσικός δανεισμός δεν είναι «ρύ-
πανση» αλλά διαδικασία που συνοδεύει την ιστορία κάθε γλώσσας. 
Χρειάστηκαν πολλά χρόνια και πολλοί αγώνες για να κερδίσει η ομι-
λούμενη γλώσσα, η δημοτική, τον ρόλο που της αναλογούσε, τον ρόλο 
της εθνικής γλώσσας. Θα μιλήσουμε περισσότερο για το πρόβλημα 
αυτό στο επόμενο κεφάλαιο. 
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3. Αττιχισμός: η προϊστορία της καθαρεύουσας 

Η αξιολόγηση της αρχαίας γλώσσας ως «καλής» γλώσσας και η υπο-
τίμηση της ομιλούμενης γλώσσας έχει μια πολύ παλιά ιστορία. Αρχί-
ζει στα χρόνια αμέσως πριν από τη γέννηση του Χριστού και κορυ-
φώνεται στην περίοδο από τον Ιο έως τον 3ο αιώνα μ.Χ. Το κίνημα 
αυτό ονομάστηκε αττικισμός, γιατί υποστήριζε την επιστροφή στην 
αττική διάλεκτο του 5ου-4ου αιώνα π.Χ., στην οποία είχαν γραφτεί 
τα μεγάλα έργα της κλασικής αρχαιότητας. Ο αττικισμός δεν γεννή-
θηκε τυχαία την εποχή αυτή. Η αρχαία Ελλάδα με τις πόλεις-κράτη, 
με σημαντικότερη την Αθήνα, δεν υπάρχει πια. Κυρίαρχοι είναι πλέον 
οι Ρωμαίοι. Η εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας, με τις κατακτήσεις 
του Μ. Αλεξάνδρου, έχει δημιουργήσει σημαντικές αλλαγές μέσω της 
επαφής με άλλες γλώσσες αλλά και με τη δημιουργία δίγλωσσων πλη-
θυσμών. Για τους αττικιστές οι αλλαγές αυτές και η εισροή δανείων 
δεν αποτελούσαν αλλαγές αλλά φθορά, αλλοίωση, παρακμή. Το «φάρ-
μακο» ενάντια στην πολιτική, κοινωνική και γλωσσική παρακμή θε-
ωρούσαν ότι ήταν η επιστροφή στην αττική διάλεκτο, που «γέννησε» 
τη μεγάλη γραμματεία της ελληνικής αρχαιότητας. Έτσι οι αττικι-
στές δίνουν οδηγίες για την ανόρθωση της «χαλασμένης» γλώσσας, 
της κοινής: «Μη λες βρέχει, λέγε ύεί- μη λες κράββατος ('κρεβάτι', ση-
μιτικό δάνειο) αλλά σκίμπους- μη χρησιμοποιείς το ρτιμα φάγομαι 
('τρώω') αλλά το ρήμα έδομαι, γιατί αυτό είναι το αττικό» (από το έδο-
μαι βγαίνουν οι λέξεις έδεσμα, εστιατόριο). Και πολλές άλλες οδηγίες 
που προσπάθησαν να ξαναζωντανέψουν την ευκτική, το απαρέμφα-
το, τη δοτική, που είχαν υποχωρήσει στην κοινή για να αντικατα-
σταθούν από περιφράσεις (θυμηθείτε τί λέγαμε στο σχετικό κεφάλαιο). 
Για τους αττικιστές οι ομιλητές της κοινής ήταν «αγοραίοι», «αμαθείς», 
«συρφετός». 

Ο αττικισμός θα συνεχιστεί στα βυζαντινά χρόνια (από τον 4ο αι-
ώνα μ.Χ. έως το 1453). Οι βυζαντινοί συγγραφείς γράφουν σε αρ-
χαΐζουσα γλώσσα. Έτσι π.χ. οι ιστορικοί Προκόπιος και Αγαθίας, του 
6ου αιώνα μ.Χ., γράφουν τα ιστορικά τους έργα στη γλώσσα του Θου-
κυδίδη και του Ηρόδοτου. Στα νεότερα χρόνια ο αττικισμός θα συνε-
χιστεί με τη μορφή της καθαρεύουσας, μια «ηπιότερη» αρχαΐζουσα 
γλώσσα, αλλά πάντα στην παράδοση που ξεκίνησε με το αττικιστικό 
κίνημα του 1ου-3ου αιώνα μ.Χ. Η μακρόχρονη αυτή γλωσσική περι-
πέτεια θα τελειώσει το 1976 (μετά την πτώση της δικτατορίας των 
συνταγματαρχών, που υποστήριζε την καθαρεύουσα) με την καθιέ-
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ρωση της δημοτικής ως επίσημης γλώσσας του κράτους. Αλλά στα 
ζητήματα αυτά θα ξαναγυρίσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. 

4. Γία να συγκεφαλαιώσουμε 

Όλοι μας, σαν ομιλητές, αναγνωρίζουμε «καλές» και «κακές» μορφές 
γλώσσας. Αυτές οι γλωσσικές αξιολογήσεις αντανακλούν την προ-
σαρμογή της γλώσσας σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας (π.χ. 
ευγένεια, ιεραρχικές σχέσεις κλπ.) 

Μπορεί κάποτε (και αυτό έγινε στην περίπτωση της ελληνικής γλώσ-
σας) οι ιστορικές συνθήκες να οδηγήσουν στην υπερτίμηση μιας 
αρχαιότερης φάσης της γλώσσας και στην τεχνητή συντήρησή 
της (κυρίως στον γραπτό λόγο) παράλληλα με την υποτίμηση της 
ομιλούμενης, σύγχρονης μορφής της γλώσσας. Τέτοιου είδους φαι-
νόμενα συνδέονται με την αντίληψη της γλωσσικής αλλαγής ως 
φθοράς και αλλοίωσης και συνδέονται με συνθήκες κρίσης που γεν-
νούν τη νοσταλγία για ένα «ένδοξο» παρελθόν, όχι μόνο γλωσσικό 
αλλά πολιτικό και κοινωνικό. Έτσι γεννήθηκε το κίνημα του αττι-
κισμού στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες για να συνεχιστεί 
στη διάρκεια της βυζαντινής εποχής έως και τα νεότερα χρόνια με 
το κίνημα του καθαρισμού, της καθαρεύουσας. 
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12. Προς τα νέα ελληνικά 

1. Ας ξαναθυμηθούμε την κοινή 

Στα προηγούμενα κεφάλαια παρακολουθήσαμε την ιστορία της αρ-
χαίας ελληνικής γλώσσας μέχρι τη δημιουργία της κοινής. Η κοινή 
ήταν, όπως δηλώνει και η ίδια η λέξη, το κοινό γλωσσικό εργαλείο 
που δημιουργείται ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ. με βάση τη διάλεκτο 
της ισχυρότερης πόλης-κράτους, της Αθήνας, και κυριαρχεί σε όλο τον 
ελληνικό κόσμο και στη συνέχεια, με τις κατακτήσεις του Μ. Αλεξάν-
δρου, σε όλο το τεράστιο γεωγραφικό εύρος της ελληνικής κυριαρχίας 
και επιρροής που άνοιξαν οι κατακτήσεις αυτές. Στην κοινή γράφτη-
καν τα Ευαγγέλια, όπως τα ακούμε και σήμερα στην εκκλησία, και 
αυτή τη μορφή γλώσσας μίλησαν αλλόγλωσσοι που είτε έγιναν δί-
γλωσσοι είτε εγκατέλειψαν τη μητρική τους γλώσσα για να γίνουν 
ελληνόφωνοι. Η κυριαρχία της κοινής οδήγησε σιγά σιγά τις αρχαίες 
διαλέκτους σε εξαφάνιση με τον ίδιο τρόπο και για τους ίδιους, βασι-
κά, λόγους που αργότερα, τον 19ο αιώνα, η δημιουργία μιας νέας κοι-
νής, της κοινής νέας ελληνικής που μιλάμε σήμερα, θα αρχίσει να οδη-
γεί προς την εξαφάνισή τους τις νεότερες διαλέκτους που γεννήθη-
καν από τη διάσπαση της παλιάς κοινής της ελληνιστικής εποχής. 

2. Η βυζαντινή περίοδος 

Στην περίοδο που ακολουθεί οι τύχες της ελληνικής γλώσσας συνδέ-
ονται με τη δημιουργία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η Βυζαντι-
νή Αυτοκρατορία γεννιέται με την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης (στη 
θέση μιας αρχαίας αποικίας των Μεγαρέων που ονομαζόταν Βυζάντιο) 
γύρω στα 330 μ.Χ. από τον Κωνσταντίνο, αυτοκράτορα του ανατολι-
κού τμήματος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και η Κωνστα-
ντινούπολη παίρνει το όνομα «Νέα Ρώμη». Μέχρι σήμερα ολόκληρος 
ο τίτλος του Πατριάρχη που έχει την έδρα του στην Κωνσταντινού-
πολη είναι «Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οι-
κουμενικός Πατριάρχης». Ο Κωνσταντίνος θα αναγνωρίσει τη χρι-
στιανική θρησκεία, που έως τότε καταδιωκόταν, και γι' αυτό θα πά-
ρει τον τίτλο του «Μεγάλου»: Μέγας Κωνσταντίνος. 
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3. Παλιά και Νέα Ρώμη: ελληνική και λατινική 

Η δί,άσπαση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε Ανατολική (με έδρα την 
Κωνσταντινούπολη, τη «νέα» Ρώμη) και σε Δυτική (με έδρα την «πα-
λιά» Ρώμη) είχε σημαντικές συνέπειες τόσο για την αρχαία ελληνική 
γλώσσα όσο και για τη λατινικής τη γλώσσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρα-
τορίας. Καθώς η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (αυτή που θα εξε-
λιχθεί σε Βυζαντινή Αυτοκρατορία) απλώνεται σε μια γεωγραφική 
έκταση όπου κυριαρχεί η ελληνική γλώσσα, σύντομα θα εγκαταλείψει 
ως επίσημο εργαλείο της διοίκησης τη λατινική γλώσσα και θα χρη-
σιμοποιήσει την ελληνική. Η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θα πα-
ραμείνει λατινόφωνη, και λατινόφωνη θα είναι και η Δυτική (καθολι-
κή) Εκκλησία με αρχηγό της τον Πάπα, που εδρεύει στη Ρώμη. Αλλά 
η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, σε αντίθεση με την Ανατολική (τη 
Βυζαντινή), δεν θα «κρατήσει» πολύ. Τον 5ο αιώνα μ.Χ. επιδρομές από 
τον βορρά διαλύουν τη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε αντίθεση με 
την Ανατολική Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, που θα επιζήσει μέχρι το 
1453, χρονιά της κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης από τους Οθω-
μανούς Τούρκους. 

4. Γλώσσα και ιστορία: οι τύχες της ελληνικής και της 
λατινικής- γλώσσα και διάλεκτος 

Ποιες ήταν οι γλωσσικές συνέπειες αυτών των διαφορετικών ιστορι-
κών εξελίξεων; 

Η διάλυση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που εκτεινόταν 
σε όλη τη δυτική Μεσόγειο αλλά και στην κεντρική και δυτική Ευρώ-
πη, σημαίνει ότι η λατινική γλώσσα παύει πλέον να είναι το όργανο 
μιας κεντρικής αυτοκρατορικής διοίκησης. Θα εξακολουθήσει να εί-
ναι η εκκλησιαστική γλώσσα και για πολλούς αιώνες, όπως είδαμε, η 
γλώσσα της επιστήμης στη Δυτική Ευρώπη. Καθώς τη θέση της ενι-
αίας Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας παίρνουν πολλά μικρά και με-
γάλα βασίλεια στη νότια, δυτική και κεντρική Ευρώπη, η λατινική 
γλώσσα, που δεν είναι πια η γλώσσα της κεντρικής αυτοκρατορικής 
εξουσίας, «αφήνεται στην τύχη της»: η «μείξη» της με γλώσσες των 
νέων αυτών κρατών, που παίρνουν τη θέση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυ-
τοκρατορίας, θα δημιουργήσει μια σειρά νέων γλωσσών που «κατά-
γονται» από τη λατινική: ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά, πορτογαλι-
κά, ρουμανικά. Αυτές οι γλώσσες λέγονται νεολατινικές ή λατινογε-
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νείς. Μια τέτοια λατινογενής γλώσσα είναι και τα βλάχικα, που μιλιού-
νται στην Ελλάδα. 

Αλλά γιατί μιλάμε για γλώσσες (νεολατινικές/λατινογενείς) και 
όχι για διαλέκτους της λατινικής; Επειδή η δημιουργία νέων βασιλεί-
ων και κρατών στη θέση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δημι-
ούργησε μια νέα γλωσσική συνείδηση: οι ομιλητές δεν θεωρούσαν ότι 
η λατινογενής γλώσσα που μιλούσαν ήταν η λατινική της αυτοκρα-
τορίας ή, καλύτερα, μια διάλεκτος αυτής της λατινικής. Θεωρούσαν 
ότι ήταν η γλώσσα του βασιλείου τους: ιταλική, ισπανική, γαλλική, 
πορτογαλική. 

4.1 Δυο σύγχρονα παραδείγματα: Νορβηγοί, Δανοί - Κύπριοι 

Για να γίνει κατανοητό αυτό το ζήτημα, ας δούμε κάποια σύγχρονα 
παραδείγματα. Οι Νορβηγοί και οι Δανοί μπορούν να επικοινωνήσουν 
μεταξύ τους αλλά δεν αισθάνονται ότι μιλούν διαλέκτους της ίδιας 
γλώσσας - αισθάνονται ότι μιλούν διαφορετικές γλώσσες. Γιατί συμ-
βαίνει αυτό; Απλά γιατί η γλωσσική τους συνείδηση καθορίζεται από 
το γεγονός ότι «ανήκουν» σε διαφορετικά κράτη που το καθένα έχει 
ή, καλύτερα, πρέπει να έχει τη δική τους γλώσσα. 

Το αντίθετο παράδειγμα είναι η περίπτωση της Κύπρου. Η Κύπρος 
είναι ένα ανεξάρτητο κράτος. Αλλά, σε αντίθεση με τους Νορβηγούς 
και τους Δανούς, οι Κύπριοι θεωρούν ότι μιλούν μια διάλεκτο της ελ-
ληνικής γλώσσας και όχι μια ξεχωριστή γλώσσα, την κυπριακή. Η 
γλωσσική συνείδηση των Κυπρίων δεν καθορίζεται, όπως στην περί-
πτωση των Νορβηγών και των Δανών, από την ξεχωριστή κρατική 
τους υπόσταση αλλά από την αίσθηση ότι αποτελούν μέρος του ελ-
ληνικού έθνους. Αυτή η αίσθηση, σε αντίθεση με τους Νορβηγούς και 
τους Δανούς, που δεν «αισθάνονται» να ανήκουν σε ένα σκανδιναβικό 
έθνος, είναι που κάνει τους Κυπρίους να θεωρούν τη γλωσσική μορφή 
που χρησιμοποιούν διάλεκτο της ελληνικής και όχι ελληνογενή (ελ-
ληνικής καταγωγής) γλώσσα. Και γι' αυτό χρησιμοποιούν στη διοί-
κηση και στην εκπαίδευση την κοινή νέα ελληνική και όχι την κυ-
πριακή διάλεκτο. 

Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν ότι η διάκριση γλώσσας και δια-
λέκτου καθορίζεται από τις περιπέτειες της ιστορίας και από τα αι-
σθήματα για τη γλώσσα που δημιουργούν αυτές οι περιπέτειες. 
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5. Βυζάντιο: η συνέχεια με το παρελθόν 

Μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στο Βυζάντιο, την Ανατολική Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία. Η ελληνική γλώσσα, σε αντίθεση με τη λατινική, συ-
νεχίζει την πορεία της ως γλωσσικό όργανο μιας μεγάλης ελληνόφω-
νης αυτοκρατορίας. Γι' αυτό δεν υπάρχουν οι ιστορικοί όροι της διά-
σπασης που χαρακτηρίζουν την ιστορία της λατινικής μετά την πρώ-
ιμη διάλυση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Επιπλέον, ο ρόλος 
της ελληνικής γλώσσας ως γλωσσικού οργάνου της Βυζαντινής Αυτο-
κρατορίας υποστηρίχτηκε από ισχυρά αισθήματα συνέχειας με το 
παρελθόν. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, σε ολόκληρη την ιστορική της 
διαδρομή, θα ακολουθήσει στις επίσημες μορφές λόγου (διοίκηση, εκ-
παίδευση, γραμματεία - δηλαδή συγγράμματα φιλοσοφικά, ιστορι-
κά, επιστημονικά αλλά και λογοτεχνία) την παράδοση του αττικισμού, 
για την οποία μιλήσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Θα χρησιμοποιή-
σει δηλαδή ένα είδος αρχα'ί'ζουσας γλώσσας, που «κοιτά» πίσω στην 
ένδοξη αττική διάλεκτο του 5ου αιώνα π.Χ. Επειδή η ελληνόφωνη κε-
ντρική εξουσία και η Εκκλησία υιοθέτησαν αυτή την αρχαΐζουσα ως 
επίσημο όργανο έκφρασης, δημιούργησαν μια «γλωσσική πολιτική» 
συνέχειας με το παρελθόν, την αίσθηση ότι η γλώσσα της Ανατολικής 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν μία και η ίδια με τη γλώσσα του πα-
ρελθόντος, δηλαδή δεν είχε αλλάξει. Η πολιτική αυτή δεν ευνόησε την 
ανάπτυξη αισθημάτων γλωσσικής διαφορετικότητας που θα οδηγού-
σαν, όπως έγινε στη Δύση με τη διάλυση και τον κατακερματισμό της 
Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στη δημιουργία ελληνογενών (θυ-
μηθείτε τις λατινογενείς) γλωσσών. Για τους ομιλητές οι μορφές γλώσ-
σας που μιλούσαν (και αυτές δεν ήταν, βέβαια, η αρχαΐζουσα γραπτή 
γλώσσα των αρχόντων, της Εκκλησίας, των μορφωμένων) ήταν «ποι-
κιλίες» (διάλεκτοι) της ελληνικής και όχι ξεχωριστές «ελληνογενείς» 
γλώσσες. 

6. Αρχαΐζουσα και ομιλούμενη γλώσσα 

Η σχεδόν απόλυτη κυριαρχία της αρχαΐζουσας γλώσσας στα γραπτά 
κείμενα που διαθέτουμε από τη χιλιόχρονη ιστορία της Βυζαντινής Αυ-
τοκρατορίας μάς δυσκολεύει να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της 
ομιλούμενης, καθημερινής γλώσσας και των ποικιλιών της. Θα πρέπει 
να περιμένουμε μέχρι το 1100 περίπου για να συναντήσουμε κείμενα 
γραμμένα στην καθημερινή, ομιλούμενη γλώσσα. Τέτοια είναι τα ποι-
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ήματα του Θεόδωρου Προδρόμου και του Μιχαήλ Γλυκά. Από το 
1300 περίπου χρονολογείται μια μεγάλη αφήγηση σε ποιητική μορ-
φή, γνωστή με το όνομα Χρονιχόν του Μορέως, 

7. Γλωσσικές αλλαγές, νέες επαφές 

Παρά τα μεγάλα κενά που υπάρχουν στις πληροφορίες που διαθέ-
τουμε για τις ομιλούμενες μορφές γλώσσας μέχρι τον 12ο αιώνα, το 
πιθανότερο είναι ότι στην περίοδο αυτή διαμορφώνεται η νέα ελληνι-
κή γλώσσα. Στην περίοδο αυτή λ.χ. εμφανίζεται ο περιφραστικός μέλ-
λοντας με βάση το ρήμα θέλω. Στην περίοδο αυτή επίσης «χάνονται» 
τα φωνήεντα πριν από την τονισμένη συλλαβή: το ημέρα γίνεται μέρα, 
το ωσάν σαν, το ερωτώ ρωτώ, το οσπίτιον σπίτι. 

Στην περίοδο αυτή, αλλά και στην επόμενη (μέχρι το 1453), ιστο-
ρικά -γεγονότα θα φέρουν την ελληνική γλώσσα σε επαφή με την αρα-
βική (οι Άραβες ήδη τον 7ο αιώνα καταλαμβάνουν σημαντικά τμήμα-
τα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας), τις σλαβικές γλώσσες, τις νεολα-
τινικές γλώσσες (Γάλλοι, Ιταλοί, Ισπανοί καταλαμβάνουν σημαντικά 
τμήματα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας· το 1204 καταλαμβάνεται η 
ίδια η Κωνσταντινούπολη για 60 χρόνια), την τουρκική (καθώς οι Τούρ-
κοι απειλούν συνεχώς, ήδη από τον 11ο αιώνα μ.Χ., τη Βυζαντινή Αυ-
τοκρατορία, για να την διαλύσουν το 1453 με την κατάληψη της Κων-
σταντινούπολης) . 

Η επαφή, βέβαια, με την τουρκική θα γίνει εντονότερη την εποχή 
της Τουρκοκρατίας (που λήγει με την κατάκτηση της ανεξαρτησίας 
το 1830). Πληθώρα λέξεων τουρκικής προέλευσης θα μπουν στην ελ-
ληνική γλώσσα: σεντούκι, γιακάς, πιλάφι, χαλβάς, μπόι, τουφέκι, γλέ-
ντι, μεράκι, κέφι κλπ. 

8. Η ελληνική γλώσσα στην Τουρκοκρατία 

Από την περίοδο της Τουρκοκρατίας διαθέτουμε σημαντικό αριθμό 
κειμένων στην ομιλούμενη γλώσσα και στις ποικιλίες της (τις διαλέ-
κτους): από την Κύπρο, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη, τα Ιόνια νησιά. 
Ήδη από τον 16ο αιώνα εμφανίζονται οι πρώτες γραμματικές της ομι-
λούμενης γλώσσας: του Κερκυραίου Ν. Σοφιανού στο πρώτο μισό του 
16ου αιώνα, του G. Germano στα 1622, του S. Fortius στα 1632. Στην 
Κρήτη, που θα παραμείνει κτήση των Βενετών μέχρι την κατάκτησή 
της από τους Τούρκους το 1669, θα ανθήσει μια λογοτεχνική παρα-
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γωγή που συνδέεται, κυρίως, με τα ονόματα του Γεώργιου Χορτάτση 
και του Βιτσέντζου Κορνάρου. Το πιο γνωστό έργο είναι το ρομαντι-
κό ποίημα Ερωτόκρίτος του Κορνάρου. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί-
ται στα έργα αυτά είναι ένα μείγμα της κοινής ομιλούμενης γλώσσας, 
όπως είχε διαμορφωθεί από παλιότερα στα μεγάλα κέντρα της Βυ-
ζαντινής Αυτοκρατορίας, της αρχαΐζουσας και στοιχείων της κρητι-
κής διαλέκτου (π.χ. ίντα αντί για τί). 

9. Η δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους 

Η περίοδος της Τουρκοκρατίας θα κλείσει με την επανάσταση του 
1821, που θα οδηγήσει, το 1830, στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου 
ελληνικού κράτους. Το όραμα για ένα ανεξάρτητο κράτος καλλιερ-
γείται εντατικά από τον προηγούμενο αιώνα, τον 18ο, και συζητιέται 
με πάθος το ζήτημα της γλώσσας: ποια θα είναι η γλώσσα, η εθνική 
γλώσσα, σε μια ανεξάρτητη Ελλάδα; Οι λύσεις που προτείνονται εί-
ναι τρεις: η αρχαΐζουσα γλώσσα, που κυριαρχούσε εδώ και χίλια πε-
ντακόσια χρόνια· η «διορθωμένη» ομιλούμενη γλώσσα· η ομιλούμενη 
γλώσσα, η δημοτική. 

9.1 Παρένθεση: θα μπορούσε να «αναστηθεί» η αρχαία ελληνική 
γλώσσα, όπως «αναστήθηκε» η αρχαία εβραϊκή; 

Οι Εβραίοι, όπως ξέρετε, εγκατέλειψαν ήδη από την αρχαιότητα την 
ιστορική τους κοιτίδα, τη γη του Ισραήλ, για να γλιτώσουν καταδιώ-
ξεις, και εγκαταστάθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή είναι η λε-
γόμενη εβραϊκή Διασπορά. Πολύ σύντομα έχασαν τη μητρική τους 
γλώσσα και· αφομοιώθηκαν γλωσσικά, υιοθέτησαν δηλαδή τη γλώσ-
σα της χώρας όπου ζούσαν. Έτσι, πολλοί Εβραίοι υιοθέτησαν, ήδη από 
την αρχαιότητα, τα ελληνικά. Όσοι εγκαταστάθηκαν αργότερα στην 
Ισπανία υιοθέτησαν τα ισπανικά. Άλλοι, πάλι, έγιναν γερμανόφωνοι ή 
ρωσόφωνοι. Την παλιά τους γλώσσα την κράτησαν μόνο στη λει-
τουργία, όπως γίνεται σε μας με την εκκλησιαστική γλώσσα (όπως 
έχουμε ήδη πει, πρόκειται για την κοινή ελληνιστική). Και φυσικά αυτή 
τη γλώσσα την καταλάβαιναν μόνο οι ραβίνοι (οι ιερείς) και όχι ο πο-
λύς κόσμος. 

Όταν, μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, δημιουργήθηκε το 1948 το 
κράτος του Ισραήλ και πάρα πολλοί Εβραίοι άρχισαν να επιστρέφουν 
για να ζήσουν εκεί, τέθηκε το ζήτημα της εθνικής γλώσσας του νέου 
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κράτους, της γλώσσας που θα μιλούσαν όλοι οι πολίτες. Αποφασίστηκε 
να είναι η παλιά εβραϊκή (η βιβλική εβραϊκή, όπως ονομάζεται), που 
είχε επιζήσει, όπως είπαμε, ως γλώσσα της λειτουργίας και μόνο. Αυτή 
η παλιά εβραϊκή εμπλουτίστηκε με νέες λέξεις που ήταν απαραίτητες 
για τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής και έγινε η γλώσσα του νέου κρά-
τους, της διοίκησης, της εκπαίδευσης, της καθημερινής ζωής. 

Η σχετική ευκολία με την οποία έγινε η «ανάσταση» των αρχαίων 
εβραϊκών στο νέο κράτος του Ισραήλ οφείλεται στο γεγονός ότι δεν 
υπήρχαν «νέα εβραϊκά». Οι Εβραίοι της Διασποράς μιλούσαν πολλές 
και διαφορετικές γλώσσες και όχι μία, «απόγονο»της εβραϊκής. Και 
εδώ φαίνεται καθαρά η διαφορά με τη δική μας περίπτωση. Η αρ-
χαί'ζουσα γλώσσα, που κυριάρχησε στις επίσημες, γραπτές κυρίως, 
μορφές λόγου ήδη από τα τέλη της αρχαιότητας με το κίνημα του ατ-
τικισμού, δεν μπορούσε να γίνει το κοινό γλωσσικό εργαλείο όλων 
των Ελλήνων, γιατί υπήρχε ένας σοβαρός ανταγωνιστής: τα νέα ελ-
ληνικά. Ένας τέτοιος ανταγωνιστής δεν υπήρχε στην περίπτωση της 
εβραϊκής. Δεν υπήρχαν νέα εβραϊκά! 

10. Γιατί αυτή η επιμονή στην αρχαΐζουσα γλώσσα; 

Το ερώτημα αυτό το απαντήσαμε σε ένα προηγούμενο κεφάλαιο, όπου 
συζητήσαμε τη γέννηση του κινήματος του αττικισμού. Η υπερτίμη-
ση της γλώσσας της ένδοξης κλασικής εποχής (της αττικής διαλέ-
κτου και της ένδοξης Αθήνας) και η υποτίμηση της ομιλούμενης 
γλώσσας (της κοινής) γεννήθηκε από τις ιστορικές περιπέτειες της 
εποχής: τη ρωμαϊκή κατάκτηση του ελληνικού κόσμου, την εξά-
πλωση της ελληνικής, με τις κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου, σε ένα 
τεράστιο γεωγραφικό εύρος, τις επαφές της με άλλες γλώσσες, την 
υιοθέτηση της από αλλόγλωσσους που θεωρούνταν συχνά «βάρβα-
ροι», και τις μεγάλες αλλαγές που αυτό το καινούργιο ιστορικό σκη-
νικό έφερε στη γλώσσα. Έτσι γεννήθηκε η νοσταλγία για έναν χαμέ-
νο γλωσσικό, και όχι μόνο, «παράδεισο». Και αυτή τη γλωσσική νο-
σταλγία τη συνέχισε, όπως είδαμε, η ελληνόφωνη Βυζαντινή Αυτο-
κρατορία. 

Η κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και η κατάκτησή της 
από τους Οθωμανούς Τούρκους ενίσχυσε αυτή τη γλωσσική νοσταλ-
γία, που ξεκίνησε με τον αττικισμό, αλλά με ένα νέο περιεχόμενο που 
οφειλόταν στις νέες ιστορικές συνθήκες. Τα τουρκικά δάνεια της ελ-
ληνικής (αλλά και δάνεια από άλλες γλώσσες - σλαβικές, ιταλική κ.ά.), 
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γλωσσικά αποτυπώματα του κατακτητή, θεωρήθηκαν από πολλούς 
μορφωμένους της εποχής, Έλληνες αλλά και ξένους, οτι «χάλασαν» 
την ομιλούμενη γλώσσα - την έκαναν «γραικοβάρβαρη» όπως έλεγαν. 
Επομένως, η μόνη μορφή γλώσσας που «άξιζε» το όνομα της ελληνι-
κής γλώσσας ήταν η αρχαΐζουσα γλώσσα, που «κρατούσε» τη συνέ-
χεια με την ένδοξη αρχαιότητα. 

Για τους μορφωμένους Έλληνες, που ζούσαν τώρα ως υπήκοοι της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η αρχαΐζουσα γλώσσα ήταν ένα σημα-
ντικό επιχείρημα στον διάλογό τους με τους ισχυρούς Ευρωπαίους, 
από τους οποίους περίμεναν πολλά για να πραγματοποιηθεί το όρα-
μα μιας ανεξάρτητης Ελλάδας. Στους ισχυρούς λοιπόν Ευρωπαίους, 
θαυμαστές της ένδοξης ελληνικής αρχαιότητας και του πολιτισμού 
της, πρότειναν, σαν λάβαρο, την αρχαΐζουσα γλώσσα ως απόδειξη ότι 
οι ταπεινοί υπόδουλοι ελληνόφωνοι «ραγιάδες» διέθεταν, πέρα από τη 
«χαλασμένη» γλώσσα που μιλούσαν, μια άλλη γλώσσα, που τόσο τι-
μούσαν οι Ευρωπαίοι. Άξιζαν, λοιπόν, την προσοχή των Ευρωπαίων, 
γιατί ήταν και οι ίδιοι Ευρωπαίοι, και μάλιστα οι πρώτοι Ευρωπαίοι, 
καθώς η αρχαΐζουσα γλώσσα τους συνέχιζε την αρχαία ελληνική γλώσ-
σα, στην οποία γράφτηκαν τα μεγάλα έργα, φιλοσοφικά, ιστορικά, 
λογοτεχνικά, στα οποία βασίστηκε ολόκληρος ο νεότερος ευρωπαϊκός 
πολιτισμός. 

10.1 Άλλη μια παρένθεση: οι γλώσσες αλλάζουν δεν χαλάνε 

Ήδη στην αρχή του βιβλίου αυτού είπαμε ότι οι γλώσσες αλλάζουν, 
δεν χαλάνε. Ο δανεισμός ούτε «χαλάει» ούτε «βρωμίζει» τις γλώσσες. 
Όλες όι γλώσσες δανείζονται η μία από την άλλη (γιατί το χρειάζο-
νται για να μιλήσουν για νέα πράγματα) και είναι όλες, σε σημαντικό 
ποσοστό, γεννήματα των επαφών με άλλες γλώσσες και άλλους πο-
λιτισμούς. Η ίδια η αρχαία ελληνική γλώσσα, που τόσο τη θαύμαζε το 
κίνημα της γλωσσικής νοσταλγίας που συζητάμε, δανείστηκε δρα-
στικά, όπως είδαμε, από άλλες γλώσσες. Το 40% περίπου του λεξι-
λογίου της αρχαίας ελληνικής γλώσσας είναι προϊόν δανεισμού. «Κα-
θαρές» γλώσσες δεν υπάρχουν, γιατί οι λαοί και οι πολιτισμοί δεν ζουν, 
όπως λέγαμε, σε γυάλες αλλά σε συνεχή επαφή, εχθρική ή φιλική, με-
ταξύ τους. Επομένως, οι απόψεις που συζητάμε δεν έχουν επιστημο-
νικό αντίκρισμα. Βασίζονται δηλαδή στην άγνοια των μηχανισμών 
που ορίζουν τη φύση της γλώσσας. Εκφράζουν, ωστόσο, στάσεις απέ-
ναντι στη γλώσσα και αυτές οι στάσεις, που συνδέονται με τα «γυρί-
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σματα» της ιστορικής μοίρας των λαών, μπορούν, όπως θα δούμε αμέ-
σως, να επηρεάσουν την ιστορική πορεία των γλωσσών. 

11. Η «διόρθωση» της ομιλούμενης γλώσσας και η καθαρεύουσα 

Ας δούμε τώρα τη δεύτερη λύση, τη λύση της «διορθωμένης» ομιλού-
μενης γλώσσας. Η λύση αυτή, που συνδέεται με το όνομα του Αδα-
μάντιου Κοραή (1743-1833), δεν «ξεγράφει» την ομιλούμενη γλώσ-
σα, όπως έκαναν οι οπαδοί της αρχαΐζουσας, αλλά προτείνει τη «διόρ-
θωσή» της: τον «καθαρισμό» της (καθαρεύουσα) από τα τουρκικά, 
κυρίως, δάνεια, που θυμίζουν τη μακρόχρονη οθωμανική κυριαρχία, 
και την επανεισαγωγή εν μέρει της αρχαίας γραμματικής και εν μέ-
ρει του αρχαίου λεξιλογίου. Έτσι το χτυπώ πρέπει να γίνει κτυπώ, ο 
φτωχός πτωχός, το στον εις τον, το -όμαστε -όμεθα, ο μεγάλος μέ-
γας, ο ζεστός θερμός, το μυρίζομαι οσφραίνομαι, το λουλούδι (αλ-
βανικής προέλευσης δάνειο) άνθος, το σπρώχνω ωθώ, το μάτι οφθαλ-
μός, το γιατί διότι. 

Ήδη θα έχετε παρατηρήσει ότι πολλές από αυτές τις προτάσεις 
«διόρθωσης» είναι μέρος της καθημερινής μας γλώσσας (π.χ. θερμός, 
οσφραίνομαι, ωθώ, διότι, άνθος), χωρίς πια να αισθανόμαστε ότι είναι 
αποτέλεσμα «διόρθωσης». Εδώ φαίνεται καθαρά αυτό που λέγαμε νω-
ρίτερα: ότι οι στάσεις απέναντι στη γλώσσα (και η «διόρθωση», όπως 
την προτείνει ο Κοραής, είναι μια τέτοια στάση) μπορούν να αλλά-
ξουν τη γλώσσα. 

Από την πρόταση του Κοραή θα γεννηθεί η καθαρεύουσα, που θα 
κυριαρχήσει ως επίσημη μορφή γλώσσας μέχρι το 1976, οπότε ανα-
γνωρίζεται η δημοτική ως η γλώσσα του κράτους. Η καθαρεύουσα θα 
συμπεριλάβει, όπως είδαμε σε προηγούμενα κεφάλαια, πλήθος δα-
νείων από άλλες γλώσσες, κυρίως τα γαλλικά, για να εκφράσει έν-
νοιες της σύγχρονης εποχής (θυμηθείτε τη λέξη διαμέρισμα που είναι 
μετάφραση από τα γαλλικά). Θα χρησιμοποιηθούν επίσης λέξεις αρ-
χαιοελληνικής προέλευσης για τον ίδιο λόγο (π.χ. η λέξη εξουσία στη 
θέση της τουρκικής λέξης ντοβλέτι ή της ιταλικής προέλευσης λέξης 
γκουβέρνο), 

12. Η δημοτική 

Η τρίτη λύση που υποστηρίχτηκε αρκετά πριν τη δημιουργία του ανε-
ξάρτητου ελληνικού κράτους ήταν η υιοθέτηση της ομιλούμενης γλώσ-

[ 2 0 1 ] 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΓΑΩΣΣΑΣ 

σας, αυτής που θα ονομαστεί δημοτική, ως κοινού γλωσσικού οργά-
νου. Λόγιοι όπως ο Ιώσηπος Μοισιόδακας (1730-1800), ο Δημήτριος 
Καταρτζής (1720-1807), ο Ιωάννης Βηλαράς (1721-1823) υποστήρι-
ξαν με πάθος αυτή τη λύση. Θεωρούσαν ότι μόνο η υιοθέτηση της ομι-
λούμενης γλώσσας ως εθνικής γλώσσας, όπως έγινε στα άλλα ευρω-
παϊκά κράτη της εποχής, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα επιτυχη-
μένο εκπαιδευτικό σύστημα. Η ομιλούμενη γλώσσα δεν ήταν για τους 
λόγιους αυτούς ένα «χαλασμένο» γλωσσικό εργαλείο αλλά, αντίθετα, 
το μόνο ζωντανό όργανο που θα μπορούσε να υπηρετήσει τις ανάγκες 
του κράτους που θα γεννιόταν. 

Στο νεοελληνικό κράτος, που γεννήθηκε από την επανάσταση του 
1821, επικράτησε η καθαρεύουσα ως επίσημη εθνική γλώσσα. Μέχρι 
το 1917 η καθαρεύουσα χρησιμοποιούνταν ακόμη και στο δημοτικό. 
Θα χρειαστούν οι μακρόχρονοι αγώνες του δημοτικιστικού κινήμα-
τος για να κερδίσει έδαφος η δημοτική, πρώτα στη λογοτεχνία, και 
να αναγνωριστεί επίσημα μόνο το 1976. Η μεγάλη μορφή του δημο-
τικιστικού κινήματος στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αι-
ώνα ήταν ο γλωσσολόγος Γιάννης Ψυχάρης (1854-1929), ο οποίος 
αγωνίστηκε για την επικράτηση της δημοτικής. Αναγνώριζε ότι η δη-
μοτική χρειαζόταν, για να εκφράσει τις σύγχρονες ανάγκες, εμπλου-
τισμό με νέους όρους, πολλοί από τους οποίους θα προέρχονταν από 
την αρχαιότερη γλώσσα. Αλλά πίστευε ότι αυτοί οι νέοι όροι θα πρέ-
πει να «διορθώνονται» με βάση τη γραμματική της δημοτικής. Αντέ-
τεινε, δηλαδή, στη «διόρθωση» προς την κατεύθυνση της αρχαίας (θυ-
μηθείτε τον Κοραή) τη «διόρθωση» προς την κατεύθυνση της δημοτι-
κής. Έτσι, η αρχαία λέξη περικεφαλαία έπρεπε να μπει στη δημοτική 
ως περκεφαλίά, να πάρει δηλαδή τη μορφή που ταιριάζει στη δημο-
τική. Η λύση αυτή ονομάστηκε, από τους αντιπάλους της, «μαλλια-
ρή» δημοτική. Και τελικά δεν επικράτησε. 

Στις αρχές του 20ού αιώνα θα κινηθεί δραστήρια για την επικρά-
τηση της δημοτικής το κίνημα του εκπαιδευτικού δημοτικισμού (Δη-
μήτρης Γληνός, Αλέξανδρος Δελμούζος, Μανόλης Τριανταφυλλίδης). 
Έργο του Τριανταφυλλίδη είναι η Νεοελληνική γραμματική (της δη-
μοτικής) του 1941, που είναι και σήμερα ένα βασικό εργαλείο. 

Η κατάληξη της μακρόχρονης αυτής γλωσσικής περιπέτειας που 
άρχισε πριν από 2.000 χρόνια και συνδέθηκε με σημαντικά ιστορικά 
γεγονότα ήταν η σημερινή κοινή νέα ελληνική. Για έναν ομιλητή του 
18ου αλλά και του πρώτου μισού του 19ου αιώνα αυτή η μορφή γλώσ-
σας θα ακουγόταν παράξενα και σε πολλές περιπτώσεις θα του ήταν 
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ακατανόητη. Εκεί που αυτός ήξερε τη λέξη λαβωματιά, θα άκουγε τη 
λέξη τραύμα, μια λέξη που «μπήκε» στην ομιλούμενη γλώσσα από τα 
αρχαιότερα ελληνικά. Εκεί που αυτός ήξερε μόνο τη λέξη στοιχειό, θα 
άκουγε τη λέξη στοιχείο, και αυτή από τα αρχαιότερα ελληνικά, με 
διαφορετική σημασία από τη λέξη στοιχειό. Εκεί που αυτός ήξερε μόνο 
τη λέξη δουλειά, θα άκουγε και τη λέξη δουλεία, πάλι από τα αρχαι-
ότερα ελληνικά, που έχει και αυτή διαφορετικό νόημα από τη λέξη 
δουλειά. Στη θέση πολλών τουρκικών λέξεων που του ήταν γνωστές 
και αναγκαίες, π.χ. ντοβλέτι, φιρμάνι, ασκέρι, θα άκουγε καινούργιες 
λέξεις όπως κράτος, νόμος, στρατός. 

Οι περισσότερες από αυτές τις νέες λέξεις, οι οποίες «έδιωξαν» τις 
τουρκικές λέξεις που θύμιζαν την Τουρκοκρατία, μπήκαν στην ομι-
λούμενη γλώσσα μέσω της καθαρεύουσας. Τί έμεινε από την καθα-
ρεύουσα στην ομιλούμενη, κοινή νέα ελληνική; Ορισμένες «παγωμέ-
νες» εκφράσεις όπως π.χ. εν τω μεταξύ, εν πάση περιπτώσει, δούναι 
και λαβείν. Στις εκφράσεις αυτές, και μόνο σε αυτές, εμφανίζονται 
(χωρίς να το συνειδητοποιεί συχνά ο μη μορφωμένος ομιλητής) η προ 
πολλού χαμένη δοτική και το προ πολλού χαμένο απαρέμφατο. Αλλά 
εμφανίζονται ως «απολιθώματα» και όχι ως ζωντανές γλωσσικές λει-
τουργίες. Το όνειρο της καθαρεύουσας να «ντύσει» την ομιλούμενη 
γλώσσα με αρχαιότροπη ενδυμασία δεν άντεξε στον χρόνο και, για 
όσο χρόνο άντεξε, δεν έγινε ποτέ το ζωντανό γλωσσικό εργαλείο της 
καθημερινής ζωής. Επικράτησε τελικά η δημοτική. 

Και επικράτησε η δημοτική, γιατί μια μορφή γλώσσας που δεν εί-
ναι ζωντανή και δεν μιλιέται (όπως η καθαρεύουσα και οι πρόγονοί 
της ως τα χρόνια του αττικισμού), γίνεται κάποια ιστορική στιγμή 
εμπόδιο στην κοινωνία και στις ανάγκες της. Και η ιστορική αυτή στιγ-
μή ήρθε με τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους το οποίο, ως σύγ-
χρονο ευρωπαϊκό κράτος, είχε ανάγκη από μια αποτελεσματική εκ-
παίδευση - για όλους, και όχι μόνο για τους λίγους. Και η ανάγκη αυτή 
δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί με ένα γλωσσικό εργαλείο που δεν ήταν 
η μητρική γλώσσα ούτε των μαθητών ούτε των δασκάλων. Θα ερχό-
ταν κάποτε η ώρα (όπως και ήρθε, έστω και με καθυστέρηση) που η 
καθαρεύουσα θα έδινε τη θέση της στη δημοτική. 

Οι γλώσσες είναι φτιαγμένες για να υπηρετούν τις κοινωνίες. 
Μπορεί κάποτε, και για ιστορικούς λόγους (όπως έγινε με την αρ-
χαΐζουσα γλώσσα στην ελληνική ιστορία), η κοινωνία, ή ένα ισχυρό 
κομμάτι της, να φτάσει να υπηρετεί τη γλώσσα, ή κάποια μορφή 
γλώσσας. Αλλά αυτό δεν μπορεί παρά να δημιουργήσει κάποτε σο-
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βαρά προβλήματα. Εδώ ίσως βοηθήσει ένα παράδειγμα. Όπως ξέρε-
τε, μέχρι το 1922 στη Μικρά Ασία ζούσαν πολλοί Έλληνες. Η Μικρα-
σιατική καταστροφή τους ανάγκασε να γίνουν πρόσφυγες και να έρ-
θουν στην Ελλάδα. Κάποιοι από αυτούς μιλούσαν μόνο τουρκικά - εί-
χαν χάσει τη μητρική τους γλώσσα. Στη διάρκεια του 19ου αιώνα έγι-
ναν προσπάθειες να ξαναγίνουν ελληνόφωνοι. Γι' αυτό πήγαν στα χω-
ριά τους δάσκαλοι, για να διδάξουν στα παιδιά τους ελληνικά. Αλλά 
οι εντολές που είχαν ήταν να τους διδάξουν την καθαρεύουσα. Η προ-
σπάθεια απέτυχε, γιατί η καθαρεύουσα δεν ήταν η μητρική γλώσσα 
των δασκάλων, και έτσι δεν μπόρεσαν να πετύχουν στο διδακτικό τους 
έργο. 

13. Οί διάλεχτοι της νέας ελληνικής 

Μιλήσαμε αρκετές φορές στα προηγούμενα κεφάλαια για τις διαλέ-
κτους της νέας ελληνικής. Λέγαμε λοιπόν ότι η δημιουργία της κοινής 
θα οδηγήσει τις αρχαίες διαλέκτους στην εξαφάνιση. Αλλά και η ίδια 
η κοινή θα αρχίσει σιγά σιγά να διασπάται σε ξεχωριστές διαλέκτους. 
Οι διάλεκτοι της νέας ελληνικής γεννήθηκαν λοιπόν από τη διάσπα-
ση της κοινής. Ένας βασικός διαχωρισμός των νεοελληνικών διαλέ-
κτων είναι σε βόρειες και νότιες. Στις βόρειες διαλέκτους τα [i] και τα 
[u] που δεν τονίζονται, χάνονται: 

μύτη μυτ 
πουλί πλι 

Τα [e] και [ο] που δεν τονίζονται, γίνονται [i] και [u]: 

άνθρωπος άνθρουπους 
παιδί πιδί 

Από τις άλλες διαλέκτους αξίζει να σημειωθούν τα ποντιακά, που μι-
λιούνταν στη βορειανατολική Μικρά Ασία μέχρι το 1922 και μιλιούνται 
ακόμη στην Ελλάδα, τα κυπριακά, τα κρητικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η τσακωνική διάλεκτος, που μιλιέται ακόμη στα ορεινά 
της ανατολικής ακτής της Πελοποννήσου. Η τσακωνική φαίνεται να 
συνεχίζει κάποια εκδοχή της αρχαίας δωρικής διαλέκτου της Αακω-
νίας: ταν αμέρα (με α, όπως στις δωρικές διαλέκτους της αρχαιότη-
τας, αντί για η), α μάτη (= η μήτηρ). Φαίνεται επίσης να διατηρεί το 
δίγαμμα f (θυμηθείτε τί λέγαμε γι' αυτό τον φθόγγο) και την αρχαία 
προφορά [u] του υ: γουναίκα (= γυναίκα), κούνε (= κύων 'σκυλί'). 
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Στην Κάτω Ιταλία μιλιούνταν (και μιλιούνται ακόμη) ελληνικές διά-
λεκτοι. Πρόσφατα χάθηκαν και οι τελευταίοι ελληνόφωνοι ομιλητές 
στην Κορσική. Σε περιοχές της Συρίας μιλιέται η κρητική διάλεκτος 
από ελληνόφωνους Τούρκους που εγκατέλειψαν την Κρήτη μετά την 
αυτονόμησή της και την ένωσή της με την Ελλάδα. 

Οι διάλεκτοι της νέας ελληνικής είναι σε πορεία εξαφάνισης. Πολ-
λές έχουν ήδη χαθεί. Ο λόγος, όπως έχουμε ήδη επισημάνει, είναι η 
επιρροή της κοινής νέας ελληνικής. Καθώς είναι η ισχυρή, κοινωνικά, 
μορφή γλώσσας, οδηγεί (ή, καλύτερα, οδήγησε) τους ομιλητές των 
διαλέκτων στην εγκατάλειψη των γλωσσικών αυτών μορφών υπέρ της 
κοινής νέας ελληνικής. 

14. Για να συγκεφαλαιώσουμε 

Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, σύντομα υιοθετεί 
την ελληνική γλώσσα ως γλώσσα διοίκησης. Και υιοθετεί την αρ-
χαΐζουσα μορφή γλώσσας, που κυριαρχεί ήδη τρεις αιώνες με το 
κίνημα του αττικισμού. 

Η λατινόφωνη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διαλύεται τον 5ο αιώ-
να μ.Χ. από επιδρομές γερμανικών φύλων από τα βόρεια. Αποτέ-
λεσμα της διάλυσης της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν η 
δημιουργία ξεχωριστών λατινογενών γλωσσών. Η συνοχή της ελ-
ληνικής γλώσσας διατηρήθηκε από την επιβίωση της ελληνόφωνης 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας για χίλια χρόνια και από τα ισχυρά αι-
σθήματα συνοχής και συνέχειας που συντηρούσε η κυριαρχία της 
αρχαΐζουσας γλώσσας. Έτσι, οι ομιλητές αισθάνονταν ότι οι ποικι-
λίες της ελληνικής που μιλούσαν ήταν διαλεκτοί της και όχι ξεχω-
ριστές γλώσσες. Η διάκριση διάλεκτος - γλώσσα είναι γέννημα 
της ιστορίας και των στάσεων και αισθημάτων που γεννά απένα-
ντι στις γλωσσικές μορφές. 

Η κυριαρχία της αρχαΐζουσας γλώσσας στα γραπτά κείμενα που έχου-
με από το Βυζάντιο δεν επιτρέπει να παρακολουθήσουμε την εξέ-
λιξη της ομιλούμενης γλώσσας. Μόνο γύρω στα 1100 μ.Χ. θα αρ-
χίσουμε να έχουμε κείμενα στην ομιλούμενη γλώσσα. Το πιθανό-
τερο είναι, ωστόσο, ότι η νέα ελληνική έχει διαμορφωθεί γύρω στο 
1000 μ.Χ. 

Από την περίοδο της Τουρκοκρατίας διαθέτουμε πλέον πολλά κείμε-
να στην ομιλούμενη γλώσσα και στις ποικιλίες της. Ξεχωρίζει η πε-
ρίπτωση της Κρήτης (που βρίσκεται στην κατοχή της Βενετίας μέ-
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χρί. το 1669) με σημαντική λογοτεχνική παραγωγή στην ομιλούμε-
νη γλώσσα. 

Από τον 18ο αιώνα και μέχρι τη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνι-
κού κράτους το 1830 κυριαρχούν οι συζητήσεις για τη δημιουργία 
εθνικής γλώσσας. Από τις τρεις μορφές γλώσσας που συζητιούνται 
(αρχαΐζουσα, «διορθωμένη» ομιλούμενη, ομιλούμενη [δημοτική]) θα 
κυριαρχήσει η δεύτερη, η καθαρεύουσα, ως επίσημη μορφή γλώσ-
σας μέχρι το 1976. Ήδη όμως από τον 19ο αιώνα το κίνημα του 
δημοτικισμού θα οδηγήσει στην αυξανόμενη κυριαρχία της δημο-
τικής στη λογοτεχνία αλλά και σε άλλες μορφές λόγου. Το 1976 η 
δημοτική αναγνωρίζεται ως γλωσσικό εργαλείο του κράτους. 
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Επίλογος 

ο καλύτερος ίσως τρόπος για να κλείσει αυτό το βιβλίο είναι να ξα-
ναθυμηθούμε την αρχή του: τα «μυστικά» της γλώσσας. Αυτά που κά-
νουν τη γλώσσα (την κάθε γλώσσα, «μικρή» ή «μεγάλη», «άσημη» ή 
«διάσημη») ένα μοναδικό εργαλείο. Μοναδικό, γιατί περιγράφει τον 
κόσμο και δεν αποτελείται, όπως συμβαίνει στο ζωικό βασίλειο, από 
αντιδράσεις σε ερεθίσματα. Αυτό είναι, όπως λέγαμε, που κάνει τη 
λέξη πόνος, και κάθε άλλη λέξη, γλώσσα, σε αντίθεση με το βογκητό 
του πόνου ή το γάβγισμα του σκύλου, που είναι απλά κραυγές. Όλες 
οι γλώσσες «δουλεύουν» με αυτό τον τρόπο και, αν κάποιες ξεχώρι-
σαν (όπως τα αρχαία ελληνικά ή τα λατινικά), ή ξεχωρίζουν (όπως 
τα αγγλικά σήμερα), αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν ή είναι «καλύτερες». 
Ξεχώρισαν ή ξεχωρίζουν για λόγους ιστορικούς και όχι γιατί ήταν, ή 
είναι, «φτιαγμένες» καλύτερα από άλλες. Δεν υπάρχουν λοιπόν «κα-
λύτερες» ή «χειρότερες» γλώσσες, «ανώτερες» ή «κατώτερες». Όπως 
δεν υπάρχουν καλύτεροι ή χειρότεροι λαοί. Κάθε γλώσσα, και κυρίως 
οι ομιλητές της, αξίζει λοιπόν τον σεβασμό μας. 
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1. Ενδεικτικές προτάσεις για ασκήσεις 

Τα μυστικά της γλώσσας 

1. Τα πρόβατα βελάζουν, τα σκυλιά γαβγίζουν, τα άλογα χλιμιντρί-
ζουν. Ποιες άλλες λέξεις ξέρετε που δηλώνουν τον τρόπο με τον 
οποίο επικοινωνούν τα ζώα; 
Μπορείτε να σκεφτείτε σε ποιες περιστάσεις μπορεί να γαβγίζει 
ένα σκυλί; Ή τις περιστάσεις που νιαουρίζει η γάτα; 
Να φέρετε στο μυαλό σας και άλλες ανθρώπινες συμπεριφορές σαν 
το βογκητό του πόνου ή την κραυγή του τρόμου. 

2. Σκεφτείτε λέξεις που αποτελούνται από τα ίδια γράμματα, τα 
οποία όμως συνδυάζονται με διαφορετικό τρόπο. 

3. Ποια λεξικά ξέρετε ή χρησιμοποιείτε; 
5. Μπορείτε να σκεφτείτε μερικές λέξεις που αλλιώς γράφονται και 

αλλιώς προφέρονται; 
7. Πότε αρχίζει να μιλάει ένα μωρό; Μπορείτε να ρωτήσετε τους γο-

νείς σας για το πότε ξεκινήσατε εσείς να μιλάτε και πώς. 
8. Ποιες γλώσσες ή διαλέκτους έχετε ακούσει να μιλιούνται στο πε-

ριβάλλον σας; 
Δώστε παραδείγματα λέξεων που δεν χρησιμοποιείτε όταν μιλάτε 
στους δασκάλους σας και τους γονείς σας. 

Οι ήχοι της γλώσσας 

1. Ξαναθυμηθείτε μερικά παραδείγματα λέξεων που σχηματίζονται 
από τους ίδιους φθόγγους με διαφορετικό συνδυασμό. 

2. Μπορείτε να βρείτε φθόγγους που, όταν τους λέτε, πάλλονται οι 
φωνητικές σας χορδές; 
Σκεφτείτε εκφράσεις που χρησιμοποιούμε για να αναφερθούμε 
στην ένταση ή το ύψος της φωνής. 
Ποια άλλα σημεία στίξης ξέρετε, εκτός από την τελεία και το ερω-
τηματικό; 
Σκεφτείτε λέξεις στις οποίες η διαφορά της σημασίας οφείλεται 
στη διαφορετική θέση του τόνου, όπως στις λέξεις κάλος και κα-
λός. 
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Ποια άλλα παραδείγματα μπορείτε να σκεφτείτε από τα νέα ελ-
ληνικά όπου οι ίδιοι ήχοι γράφονται με διαφορετικά γράμματα; 

Τα μυστίχά της γραφής 

1. «Σε έχω γραμμένο στα παλιά μου τα παπούτσια», «αυτό είναι από 
τα άγραφα». Τί γνωρίζετε γι' αυτές τις εκφράσεις και τί σημαίνουν; 
Σκεφτείτε και άλλες. 

2. Ποιους άλλους λαούς της Μεσοποταμίας ξέρετε; 
Βρείτε τον μύθο του Προμηθέα από την αρχαία μυθολογία. Σε τί 
μοιάζει με τον σουμεριακό μύθο του Έγκι; 

4. Πόλεις, πολιτισμός: τί παρατηρείτε για τη σχέση αυτών των δύο 
λέξεων; 
Τί ξέρετε για τη θεωρία του Δαρβίνου σχετικά με την καταγωγή 
του ανθρώπου; 
Γιατί οι Κινέζοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ένα τόσο περί-
πλοκο σύστημα γραφής και δεν το αντικαθιστούν με ένα απλού-
στερο; 
Σκεφτείτε μερικές παροιμίες και μερικά αινίγματα. Τί είδους πλη-
ροφορίες μεταφέρουν και σε τί διαφέρει ο τρόπος με τον οποίο το 
κάνει η παροιμία από τον τρόπο με τον οποίο το κάνει το αίνιγμα; 
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2. Πνεύματα και τόνοι 

Έχουμε μιλήσει, για τα μακρά και τα βραχέα φωνήεντα, καθώς και 
για το γεγονός ότι ο τονισμός των λέξεων στα αρχαία ελληνικά δεν 
ήταν δυναμικός (κάτι που συμβαίνει όταν μια συλλαβή προφέρεται με 
μεγαλύτερη ένταση) αλλά μουσικός (δηλαδή η τονιζόμενη συλλαβή 
προφέρεται σε υψηλότερη μουσική νότα). Η διάκριση ανάμεσα σε μα-
κρά και βραχέα φωνήεντα άρχισε να εξαφανίζεται στους τελευταίους 
προχριστιανικούς αιώνες, οπότε άρχισε να υποχωρεί και ο μουσικός 
τονισμός υπέρ του δυναμικού. Ό ι αλλαγές αυτές έγιναν βαθμιαία και 
με διαφορετικούς ρυθμούς σε διαφορετικές διαλέκτους ή σε διαφορε-
τικές περιοχές του ελληνόφωνου κόσμου. 

Έχουμε αναφερθεί επίσης στο γεγονός ότι στα αρχαία ελληνικά 
υπήρχε και ένα σύμφωνο που προφερόταν [h], όπως περίπου προφέ-
ρεται το πρώτο σύμφωνο του αγγλικού ρήματος have 'έχω'. Αυτός ο 
φθόγγος χάθηκε στις διαλέκτους της αρχαίας ελληνικής, σε άλλες 
(όπως η λεσβιακή) πολύ νωρίς, σε άλλες (όπως η αττική) αργότερα. 

Όταν οι αλλαγές αυτές στη γλώσσα είχαν πια επικρατήσει, οι ανα-
γνώστες αρχαίων κειμένων, αλλά και οι δάσκαλοι και οι μαθητές που 
μελετούσαν τον Όμηρο, τη Σαπφώ ή τον Σοφοκλή τους, αντιμετώπι-
ζαν συχνά μεγάλες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να αναγνωρίσουν 
λέξεις που δεν προφέρονταν πια με τον αρχαίο τρόπο. Ένας αναγνώ-
στης, και πολύ περισσότερο ένας μαθητής, θα ήθελε πολύ να ξέρει 
ποια ακριβώς λέξη ήταν ένα σκέτο «Η» που έβλεπε στο κείμενό του: 
Ήταν το θηλυκό άρθρο (που προφερόταν [i] την εποχή του, αλλά ήταν 
[hee] στα αττικά και [ee] στη Σαπφώ), ο διαχωριστικός σύνδεσμος 
(= [ee]), η θηλυκή αντωνυμία (= [hee] στα αττικά, αλλά [ee] στη Σαπ-
φώ), ή μήπως ήταν το επίρρημα που σημαίνει 'πραγματικά' (= [ee]); 

Έτσι, έπρεπε να βρεθεί ένα σύστημα που θα προσδιόριζε την αρ-
χαία προσωδία, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο προφερόταν στα αρ-
χαϊκά και στα κλασικά χρόνια ένα φωνήεν ως προς το μάκρος του, ως 
προς το ανέβασμα, το κατέβασμα ή το ανεβοκατέβασμα της φωνής 
κατά τη διάρκεια της προφοράς του, και ως προς την ύπαρξη ή όχι 
του φθόγγου [h] πριν από αυτό. Για όλους αυτούς τους λόγους οι φι-
λόλογοι (οι «γραμματικοί», όπως λέγονταν) της ελληνιστικής εποχής 
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επινόησαν σημάδια για να δηλώνεται η προσωδία των φωνηέντων. 
Αρχικά τα σημάδια αυτά χρησιμοποιούνταν μόνο εκεί όπου πραγμα-
τικά χρειάζονταν, δηλαδή όπου υπήρχε κάποιο πρόβλημα, όπως στο 
«Η» παραπάνω. Αργότερα, γύρω στον 9ο αιώνα μ.Χ., και όταν πια τα 
κείμενα δεν γράφονται με κεφαλαία γράμματα, η χρήση των σημα-
διών αυτών γενικεύεται, και έτσι δημιουργείται το πολυτονικό σύ-
στημα με το οποίο τυπώνονται ακόμη και σήμερα τα αρχαία κείμενα. 

Τα σημάδια των αρχαίων φιλολόγων ήταν τα ακόλουθα: 

' = η προσωδία του φωνήεντος είναι οξεία, δηλαδή η φωνή ανεβαί-
νει, γίνεται οξύτερη: ε = [e]· αν το φωνήεν είναι μακρό, ο τόνος ανε-
βαίνει στο δεύτερο μισό του: ή = [ee], ώ = [οό], μακρό ά = [aa]. 

" = η προσωδία του φωνήεντος είναι βαρεία, δηλαδή η φωνή βρί-
σκεται χαμηλά: μάθημα = [matheema]. Η βαρεία γράφεται μόνο 
όταν αντικαθιστά την οξεία της λήγουσας για να δείξει ότι δεν 
ακολουθεί κάποιο σημείο στίξης: πολλή τιμή- = [police timee·]. 

~ = η προσωδία του φωνήεντος είναι περισπωμένη, δηλαδή 'σπα-
σμένη', και η φωνή στην αρχή ανεβαίνει και στη συνέχεια κατε-
βαίνει· γι' αυτό και αρχικά το σχήμα αυτού του σημαδιού ήταν 
Επειδή χρειάζεται χρόνος για ένα τέτοιο ανεβοκατέβασμα της φω-
νής, περισπωμένη μπορεί να έχουν μόνο τα μακρά φωνήεντα και 
οι δίφθογγοι, όπου ο τόνος ανεβαίνει στο πρώτο μισό τους και κα-
τεβαίνει στο δεύτερο: ώ = [όό], ή = [ee], αϊ = [ai]. 

' = η προσωδία του φωνήεντος είναι δασεία, δηλαδή 'τραχιά', επει-
δή υπάρχει ο φθόγγος [h] πριν από το φωνήεν: ό = [ho], Ελλάς = 
λατινικά Hellas, Το αρχικό σχήμα του σημαδιού ήταν Η, δηλαδή 
μισό Η. Αργότερα απλοποιήθηκε σε και ακόμη αργότερα σε 

' = η προσωδία του φωνήεντος είναι ψιλή, δηλαδή 'γυμνή', χωρίς 
τον φθόγγο [h]: ό = [ο] (το αρσενικό άρθρο στη Σαπφώ), άλλά = 
[alia] (προσέξτε ότι προφέρονται δύο λάμδα). Τα σχήματα του ση-
μαδιού ήταν όπως αυτά της δασείας αλλά σε αντίστροφη φορά. 

Φυσικά, τα σημάδια χρησιμοποιούνται και σε συνδυασμούς, π.χ. 
ώδε 'έτσι' [hoode]. Μια από τις χρησιμότητές τους σήμερα είναι και η 
δυνατότητα που μας παρέχουν να διακρίνουμε λέξεις που στην αρ-
χαία εποχή προφέρονταν διαφορετικά αλλά σήμερα έχουν καταλήξει 
να είναι τελείως ομόφωνες, όπως το «Η» που μας απασχόλησε παρα-
πάνω: ή, ή^ η. Θυμηθείτε όσα είπαμε και για το ΦΩΣ: = φώς ή φώς; 
(Αν το ξεχάσατε, ρίξτε μια ματιά στη σελίδα 31.) 

[ 2 1 4 ] 



3. Αρχαίες διάλεκτοι 

Στα κείμενα που ακολουθούν, έ = ει και η- δ = ου και ω. Έχουν συ-
μπληρωθεί σιωπηλά κάποια κενά στις επιγραφές και τους παπύρους. 

Μυκηναϊκή 

Κεφαλίδα ενός καταλόγου αντικειμένων. Πύλος· περ. 1200 π.Χ. 

o-wi-de pu2-ke-qi-ri o-te v^a-na-ka te-ke au-ke-wa da-mo-ko-ro. 

= "Ως ρϊδε Φυγέβρις, δτε ράναξ θήκε Αύγέραν δαμοκόρον. 

Όπως είδε ο Φυγέβρις, όταν ο «άναξ» έκανε τον Αυγέα «δημοκόρον». 

Μία από τις αρχαιότερες ελληνικές αλφαβητικές επιγραφές. 

Επιγραφή στο «ποτήρι του Νέστορα». Πιθηκούσες (στην Αδριατική)· περ. 700 
π.Χ. (Βλ. και παραπάνω, σσ. 103-4.) 

Νέστορος είμι εΰποτον ποτέριον. 
H0S δ' αν τδδε πίεσι ποτερίδ, αύτίκα κενόν 
Κίμερος Ηαιρεσει καλλιστεφάνδ Άφροδίτες. 

Είμαι το γλυκόπιοτο ποτήρι του Νέστορα. Όποιος πιει από τούτο το ποτήρι, αυ-
τόν αμέσως θα τον κυριέψει ο πόθος της Αφροδίτης με το όμορφο στεφάνι. 

Αττική και ιωνική 

Ηρόδοτος. Τα ιωνικά ιδιώματα της Μ. Ασίας. 

Γλώσσαν δε ού την αύτήν ούτοι [δηλ. οι Ίωνες] νενομίκασι, άλλα τρό-
πους τέσσερας παραγωγέων. Μίλητος μεν αύτέων πρώτη κέεται πό-
λις προς μεσαμβρίην, μετά δε Μυοΰς τε και Πριήνη. Αύται μεν έν τη 
Καρίη κατοίκηνται κατά ταύτα διαλεγόμεναι σφίσι, αϊδε δε έν τη Λυ-
δίη, 'Έφεσος, Κολοφών, Λέβεδος, Τέως, Κλαζομεναί, Φώκαια· αύται 
δε αί πόλιες τησι πρότερον λεχθείσησι όμολογέουσι κατά γλώσσαν 
ουδέν, σφίσι δε όμοφωνέουσι. 'Έτι δε τρεις ύπόλοιποι Ίάδες πόλιες, 
τών αί δύο μεν νήσους οίκέαται, Σάμον τε και Χίον, ή δε μία έν τη 
ήπείρω ϊδρυται, Έρυθραί. Χΐοι μέν νυν και Έρυθραϊοι κατά τώυτό δια-

[ 2 1 5 ] 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

λέγονται, Σάμιοι δέ έπ' έωυτών μοϋνοι. Ούτοι χαρακτήρες γλώσσης 
τέσσερες γίνονται. 

Δε χρησιμοποιούν όλοι οι, Ίωνες την ιδία γλώσσα αλλά τέσσερα διαφορετικά ιδιώ-
ματα. Προς νότο η πρώτη πόλη στη σειρά είναι η Μίλητος, ύστερα έρχονται η Μυ-
ούς και η Πριήνη· αυτές βρίσκονται στην Καρία και μιλούν το ίδιο ιδίωμα μεταξύ 
τους. Οι πόλεις πάλι στη Αυδία είναι η Έφεσος, η Κολοφών, Αέβεδος, Τέως, Κλα-
ζομεναί και η Φώκαια· αυτές οι πόλεις δε συμφωνούν καθόλου ως προς τη γλώσ-
σα τους με εκείνες που αναφέραμε πρωτύτερα, ενώ μεταξύ τους έχουν το ίδιο ιδίω-
μα. Υπολείπονται άλλες τρεις ιωνικές πόλεις, που οι δύο είναι χτισμένες σε νησιά, 
στη Σάμο και στη Χίο, ενώ η τρίτη βρίσκεται στη στεριά, δηλαδή οι Ερυθραί· Χίοι 
και Ερυθραίοι μιλούν το ίδιο ιδίωμα, ενώ οι Σάμιοι το ιδιαίτερο δικό τους. Έτσι τα 
γλωσσικά ιδιώματα γίνονται τέσσερα. 

Μετάφραση Δ. Ν. Μαρωνίτης 

Τιμητικό ψήφισμα σε αττικό αλφάβητο. Ακρόπολη Αθηνών 421-420 π.Χ. 

Προκλέες Άτάρβό Εύόνυμεύς έγραμμάτευε. 'Έδοχσεν τε ι βόλεϊ και τδι 
δεμόι, Ηιπποθδντις έπρυτάνευε, Προκλες έγραμμάτευε, Τιμίας έπε-
στάτε, Άριστίόν έρχε. Θρασυκλέες εΐπε* έπαινέσαι Άστέαν τον Άλε-
όν Ηότι ευ ποεϊ Άθεναίδς και ίδίαι και δεμοσίαι τον άφικνόμενον και 
νυν και έν τδι πρόσθεν χρόνοι· και άναγραφσάτδ πρόχσενον και εύερ-
γέτεν Άθεναίόν καθάπερ Πολύστρατον τον Φλειάσιον εστέλει λιθίνει 
ό γραμματεύς ho τες βδλες και καταθέτδ έν πόλει· τό δέ άργύριον δό-
ντδν hoi κδλακρέται. 

Ο Προκλής του Ατάρβου από τον Ευώνυμο δήμο ήταν γραμματέας. Η βουλή και 
ο δήμος αποφάσισαν, η Ιπποθωντίδα (φυλή) είχε την πρυτανεία, ο Προκλής ήταν 
γραμματέας, ο Τιμίας πρόεδρος, ο Αριστίων άρχοντας. Ο Θρασυκλής είπε: να επαι-
νεθεί ο Αστέας από την Αλέα, επειδή ευεργετεί τους Αθηναίους, και ιδιωτικά και 
δημόσια, τον καθένα που πηγαίνει εκεί, και τώρα και στο παρελθόν και ο γραμ-
ματέας της βουλής να τον αναγράψει πρόξενο και ευεργέτη των Αθηναίων, όπως 
τον Πολύστρατο από τον Φλειούντα, σε λίθινη στήλη, και να την τοποθετήσει στην 
ακρόπολη· τα (αναγκαία) χρήματα να τα δώσουν οι ταμίες. 

Αρκαδοκυπρίακή 

Επιτύμβιο μνημείο με επιγραφή σε κυπριακό συλλαβάριο. Μάριο (πόλη στη 
βορειοδυτική ακτή της Κύπρου)· 6ος αι. π.Χ. 

ti-mo-ku-po-ro-se o-ti-mo-ke-re-te-o-se e-pe-se-ta-se ki-h-ka-v^i to-i ka-si-
ke-ne-to-i. 

= Τιμόκυπρος ό Τιμοκρέτεος έπέστασε Κιλικάρι τοι κασιγνέτδι. 

Ο Τιμόκυπρος του Τιμοκρέτη το έστησε στον τάφο του Κιλικά, του αδελφού του. 
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Δωρικές διάλεχτοι 

Λακωνική: Επιγραφή από το μαντείο της Πασιφάης στις Θαλάμες (πόλη στο 
Ταίναρο)· 4ος αι. π.Χ. 

Νικοσθενιδας τάι ΠαΗιφάι γεροντεύων άνέσηκε, αυτός τε και ho τώ 
πατρός πατήρ Νικοσθενίδας, προβειπάΗας τα σιώ ποτ' Άνδρίαν συ-
νεφορεύοντα άνιστάμεν Νικοσθενίδαν εν τώι ίερώι, hov καΐ συν καλώι 
χρήσται. 

Ο Νικοσθενιδης, μέλος της γερουσίας, το πρόσφερε αυτό στην Πάσιφά, ο ίδιος και 
ο πατέρας του πατέρα του, ο Νικοσθενίδης, μια και η θεά είχε διακηρύξει ότι ο 
(παππούς) Νικοσθενίδης πρέπει να προσφέρει στο ιερό ένα άγαλμα προς τιμήν 
του Ανδρία, που ήταν μαζί του έφορος, κι έτσι όταν ρωτήσει το μαντείο θα έχει 
καλή απάντηση. 

Ηρακλεωτική: Πινακίδα από την Ηράκλεια (πόλη της Κάτω Ιταλίας, κοντά 
στον Τάραντα)· τέλη του 4ου αι. π.Χ. 

Έργαξόνται δε κατ τάδε· ho μεν τον πράτον χώρον μι,σθωσάμενος [...] 
αμπέλων μεν φυτευσεϊ μή μεϊον ή δέκα σχοινως, έλαιάν δε φυτα έμβα-
λεϊ ές τάν σχοΐνον hεκάσταv μή μεϊον ή τέτορα ές τάν δυνατάν γάν 
έλαίας έχεν αΐ δε κα μή φάντι. τοί μεμισθωμένοι δυνατάν ήμεν έλαίας 
έχεν, τοί πολιανόμοι τοί άεΐ έπΙ των ρετέων εντες καΐ αϊ τινάς κα άλλως 
τοί πολιανόμοι ποθέλωνται από τώ δάμω, όμόσαντες δοκι,μαξόντι. καΐ 
άνανγελίοντι έν άλίαι θασάμενοι τάν γάν πότ τάν των έπιχωρίων. 

(Οι μισθωτές των χωραφιών) θα τα καλλιεργήσουν ως εξής: αυτός που μίσθωσε το 
πρώτο χωράφι [...] θα φυτέψει τουλάχιστον δέκα σχοίνους [= μονάδα έκτασης] 
αμπέλι και θα φυτέψει τουλάχιστον τέσσερα ελαιόδεντρα σε κάθε σχοίνο γης που 
είναι κατάλληλη για ελιές. Αν κάποιοι μισθωτές ισχυριστούν ότι το χωράφι τους 
δεν είναι κατάλληλο για ελαιόδεντρα, τότε οι πολιανόμοι [= αξιωματούχοι που 
επιβλέπουν τη δημόσια γη] της κάθε χρονιάς και όποιοι άλλοι πολίτες θέλουν οι 
πολιανόμοι, αφού πάρουν όρκο, θα εξετάσουν (το θέμα) και θα δώσουν αναφορά 
στη δημόσια συνέλευση, αφού δουν το χωράφι σε σχέση με τα διπλανά. 

Ροδιακή: Ψήφισμα της Καμίρου (πόλης στη δυτική ακτή της Ρόδου)· 4ος-3ος 
αι. π.Χ. 

Έδοξε Καμψεϋσι τάς κτοίνας τάς Κάμψεων τάς έν τάι νάσωί και τάς 
έν τάι άπείρωι άναγράψαι πάσας καΐ έχθέμειν ές τό ιερόν τάς Άθα-
ναίας έ στάλαι λιθίναι χωρίς Χάλκης· έξήμειν δε καΐ Χαλκήταις άνα-
γραφήμειν, αϊ κα χρήιζωντι. Έλέσθαι δε άνδρας τρεις αύτίκα μάλα, 
οϊτινες έπιμεληθησεϋντι ταύτας τάς πράξιος ως τάχιστα και άποδω-
σεΰνται τώι χρήιζοντι έλαχίστου παρασχειν τάν στάλαν. 
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Οι Κάμψεις αποφάσισαν να καταγράψουν σε λίθινη στήλη όλες τις κτήσεις τους 
στο νησί και στην (απέναντι) στεριά, εκτός από αυτές της Χάλκης [= ένα γειτο-
νικό νησί], και να την τοποθετήσουν στο ιερό της Αθηνάς. Επιτρέπεται να κατα-
γραφούν και οι Χαλκήτες, αν θέλουν: να εκλέξουν αμέσως τρεις άνδρες, οι οποίοι 
θα φροντίσουν την υπόθεση ταχύτατα και θα αναθέσουν τη στήλη σε όποιον ζητά 
τη μικρότερη αμοιβή. 

Αιολικές διάλεχτοι 

Λεσβιακή: Συμφωνία με εξόριστους πολίτες που επέστρεψαν στην πόλη. Μυ-
τιλήνη· λίγο μετά το 324 π.Χ. 

ΑΙ δέ κε ό δάμος αγηται τά όμολογήμενα προς άλλάλοις συμφέροντα, 
ψαφίσασθαι καΐ τοϊς κατελθόντεσσι έπΙ Σμιθίνα προτάνιος δσσα κε 
τοις λοιποισι ψαφίσθη. Αί δέ κέ τ ι ένδεύη τώ ψαφίσματος, περι τούτω 
ά κρίσις έστω έπι τάι βόλλαι. Κυρώθεντος δέ τώ ψαφίσματος ύπό τώ 
δάμω, σύμπαντα τον δάμον εν τάι είκοίσται τώ μήννος πεδά τάν θυ-
σίαν ευξασθαι τοις θέοισι έπι σωτηρίαι καΐ εύδαιμονίαι τώμ πολίταν 
πάντων γένεσθαι τάν διάλυσιν τοις κατελθόντεσσι και τοις πρόσθε έν 
τάι πόλι έόντεσσι· τοις δέ ϊρηας τοις δαμοσίοις άπαντας και ταις ιρεί-
αις όείγην τοις ναύοις και τον δάμον προς εΰχαν συνέλθην. 

Αν η συνέλευση αποφασίσει ότι τα συμφωνηθέντα ανάμεσα στα δύο μέρη είναι 
συμφέροντα, να ψηφίσει και για τους εξόριστους που επέστρεψαν κατά την πρυ-
τανεία του Σμινθίνα όσα ψηφίστηκαν και για τους υπόλοιπους. Και αν το ψήφισμα 
χρειάζεται κάτι ακόμη, να κρίνει το θέμα αυτό η βουλή. Εφόσον επικυρωθεί το ψή-
φισμα από τη συνέλευση, στις είκοσι του μηνός όλος ο λαός, μετά τη θυσία, να 
προσευχηθεί στους θεούς να είναι για τη σωτηρία και την ευτυχία όλων των πολι-
τών η συμφωνία ανάμεσα στους εξόριστους που επέστρεψαν και σε αυτούς που 
είχαν παραμείνει στην πόλη. Και όλοι οι δημόσιοι ιερείς και οι ιέρειες να ανοίξουν 
τους ναούς και ο λαός να συγκεντρωθεί για προσευχή. 

Θεσσαλική: Τιμητικό ψήφισμα. Θητώνιο (πόλη της Θεσσαλίας, νοτιοδυτικά 
των.Φαρσάλων)· 5ος αι. π.Χ. 

Θέτδνιοι έδόκαν Σδταίρόι τοι Κορίνθιοι καύτδι και γένει καΐ ροικιάταις 
και χρεμασιν άσυλίαν κάτέλειαν κεύρεργέταν έποίεσαν κεν ταγά κεν 
άταγίαι. Α'ί τις παρβαίνοι, τον ταγόν τον έπεστάκοντα έξξανακάδεν. 
Τά χρυσία και τά αργύρια τές Βελφαίό άπολόμενα έσδσε Όρέσταο 
Φερεκράτες Ηυλορέοντος Φιλονίκδ Ηυϊος. 

Οι Θητώνιοι παραχώρησαν ασυλία και φορολογική ατέλεια στον Σώταιρο τον Κο-
ρίνθιο, τόσο στον ίδιο όσο και στη γενιά του και στους δούλους του και στην πε-
ριουσία του, και τον ανακήρυξαν ευεργέτη τόσο σε καιρό πολέμου όσο και σε και-
ρό ειρήνης. Αν κάποιος παραβαίνει (αυτό το ψήφισμα), ο εν ενεργεία ταγός να του 
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το επφάλει. (Ο Σώταιρος) διέσωσε τα χρυσά και αργυρά (σκεύη) που είχαν χαθεί 
από (τον ναό) του Δέλφιου (Απόλλωνα), όταν δασοφύλακας ήταν ο Ορέστης του 
Φερεκράτη, του γιου του Φιλονίκου. 

Βοιωτική: Ψήφισμα για στρατιωτικό εκπαιδευτή. Θεσπιές· περίπου 240 π.Χ. 

ΈπειδεΙ νόμος έστί έν τοϊ κοινοί Βοιωτών τας πόλις παρεχέμεν διδα-
σκάλως οϊτι,νες δι,δάξονθι τώς τε παϊδας κή τώς νιανίσκως τοξευέμεν 
κή άκοντιδδέμεν κή τάδδεσθη συντάξις τάς περί τον πόλεμον, κή Σώ-
στρατός φιλοτίμως έπ ιμεμέλε ιτη των τ ε παίδων κή των νεανίσκων, 
ύπαρχέμεν Σωστράχοι το ρέργον παρ τάς πόλιος αως κα βείλειτη, έπι-
μελομένοι των τ ε παίδων κή των νεανίσκων κή διδάσκοντι καθά ό νό-
μος κέλετη· μισθόν δ' εΐμεν αύτοϊτώ ένιαυτώ πέτταρας μνάς. 

Επειδή υπάρχει νόμος στην ομοσπονδία των Βοιωτών οι πόλεις να παρέχουν δα-
σκάλους που θα διδάσκουν τα παιδιά και τους νέους να τοξεύουν και να ρίχνουν 
το ακόντιο και να σχηματίζουν παρατάξεις μάχης, και επειδή ο Σώστρατος έχει 
επιμεληθεί φιλότιμα τα παιδιά και τους νέους, η πόλη αναθέτει στον Σώστρατο 
αυτό το έργο για όσο καιρό αυτός θέλει, να έχει την επιμέλεια των παιδιών και των 
νέων και να τους διδάσκει όπως ορίζει ο νόμος. Ο μισθός του θα είναι τέσσερις μνες 
τον χρόνο. 
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4. Οι διάλεκτοι στη λογοτεχνία 

Όμηρος. Ο γιος του πολεμιστή. (Ο Όμηρος γράφει στην τεχνητή διάλεκτο 
του έπους, ένα κράμα αιολικών και ιωνικών στοιχείων.) 

"Ως ειπών ου παιδός ορεξάτο φαίδιμος Έκτωρ· 
άψ δ' ό παις προς κόλπον έϋζώνοιο τιθήνης 
έκλίνθη ίάχων, πατρός φίλου δψιν άτυχθείς, 
ταρβήσας χαλκόν τε ίδέ λόφον ίππιοχαίτην, 
δεινόν άπ' ακρότατης κόρυθος νεύοντα νοήσας. 
Έκ δε γέλασσε πατήρ τε φίλος και πστνια μήτηρ· 
αύτίκ' από κρατός κόρυθ' εϊλετο φαίδιμος Έκτωρ, 
καΐ την μεν κατέθηκε έπι χθονι παμφανόωσαν 
αύτάρ δ γ' δν φίλον υιόν έπεί χύσε πηλέ τε χερσίν. 

Αυτά είπε ο ξακουσμένος Έχτορας, κι ανοιεί στο γιο τα χέρια· 
μα το παιδί στης ομορφόζωστης τον κόρφο εκρυφτη βάγιας 
με δυνατές φωνές, τι ετρόμαξε τον κύρη του θωρώντας, 
απ' το χαλκό που τον εσκέπαζε σκιαγμένο κι απ' τη φούντα 
την αλογίσια, που άγρια σάλευε κατάκορφα στο κράνος. 
Με την καρδιά τους τότε γέλασαν ο κύρης του κι η μάνα 
κι ευτύς ο ξακουσμένος Έχτορας απ' το κεφάλι βγάζει 
το κράνος, και στη γη το απίθωσε λαμποκοπώντας όλο. 
Παίρνει μετά το γιο, τον φίλησε, τον χόρεψε στα χέρια. 

Μετάφραση Ν. Καζαντζάκης - I. Κακριδής 

Ησίοδος. Οι Μούσες. (Ο Ησίοδος, όπως και ο Όμηρος, γράφει στην τεχνητή 
διάλεκτο του έπους.) 

Τύνη, Μουσάων άρχώμεθα, ταΐ Διι πατρί 
υμνευσαι τέρπουσι μέγαν νόον έντός 'Ολύμπου, 
εϊρουσαι τά τ' έόντα τα τ' έσσόμενα πρό τ' έόντα, 
φωνγι όμηρεΰσαι· των δ' ακάματος ρέει αυδή 
έκ στομάτων ήδεϊα· γελά δε τε δώματα πατρός 
Ζηνός έριγδούποιο θεάν όπΙ λειριοέσσγ] 
σκιδναμέντ]· ήχεϊ δε κάρη νιφόεντος Όλύμπου 
δώματα τ' αθανάτων. 

Ε! συ, από τις Μούσες αρχή ας κάνουμε, που υμνούν 
και τέρπουν του Δία, του πατέρα, το μέγα νου μέσα στον Όλυμπο, 
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και για τα τωρινά, τα μέλλοντα, τα περασμένα λεν, 
με μια φωνή μιλώντας. Ρέει ακάματα η φωνή αυτών 
γλυκιά απ' το στόμα. Γελούν τα δώματα του Δία, 
του πατέρα, του βαρύβροντου, καθώς σκορπά λεπτή σαν κρίνο 
η φωνή των θεαινών, και ηχεί η κορφή του χιονισμένου Ολυμπου 
και των αθάνατων τα δώματα. 

Μετάφραση Σ. Γκιργκένης 

Αρχίλοχος. Πολεμιστής και ποιητής μαζί. (Ιωνική διάλεκτος, π.χ. Μουσέων = 
αττική Μουσών, ανάμεικτη με επικά στοιχεία, π.χ. Ένυαλίοιο = Ένυαλίου.) 

ΕίμΙ δ ' εγώ θεράπων μεν Ένυαλίοιο άνακτος 
και Μουσέων έρατόν δώρον έπιστάμενος. 

Είμαι στη δούλεψη εγώ του Ενυάλιου τ' αφέντη, μα ακόμα 
και των Μουσών τ' ακριβό δώρο το ξέρω καλά. 

Μετάφραση Θ. Σταύρου 

Τυρταίος. Θάνατος στη μάχη. (Ιωνική διάλεκτος, π.χ. άνιηρότατον = αττική 
άνιαρότατον, ανάμεικτη με επικά στοιχεία, π.χ. τεθνάμεναι = τεθνάναι.) 

Τεθνάμεναι γ α ρ καλόν ένΙ προμάχοισι πεσόντα 
ανδρ' άγαθόν περ ί ή πατρ ίδ ι μαρνάμενον 
την δ ' αύτοϋ προλιπόντα πόλιν καΐ πίονας αγρούς 
πτωχεύει,ν πάντων εστ ' άνιηρότατον, 
πλαζόμενον συν μητρ ί φίλτ] καΐ πατρ ί γέροντ ι 
παισί τ ε συν μικροις κουριδίη τ ' άλόχω. 

Για την πατρίδα στην πρώτη γραμμή πολεμώντας να πέσει 
σαν παλικάρι κανείς είναι μεγάλη τιμή. 
Όμως ν' αφήσει τον τόπο του, πλούσια ν' αφήσει χωράφια 
και διακονιάρης να ζει, να ο πιο μεγάλος καημός. 
Με τη γυναίκα, το γέρο πατέρα, τη δόλια του μάνα 
και τα μικρά του παιδιά να τριγυρνά δω κι εκεί. 

Μετάφραση Θ. Σταύρου 

Σαπφώ. Το ωραιότερο πράγμα στον κόσμο. (Λεσβιακή διάλεκτος, π.χ. στρό-
τον, πέσδων, φαΐσ(ή = αττική στρατόν, πεζών, φασί.) 

Οί μεν ίππήων στρότον, οι δε πέσδων, 
οί δε νάων φαΐσ ' έπΙ γάν μέλαιναν 
έμμεναι κάλλιστον, εγω δε κήν' δττω τ ις εραται . 

Τους ιππείς άλλοι βρίσκουν κι άλλοι τους πεζούς κι άλλοι τους ναυτικούς πως τ' 
ωραιότερο είναι (πράγμα) στη σκοτεινή μας γη· όμως εγώ: κείνο που πιο πολύ 
αγαπά ο καθένας. 

Μετάφραση Οδ. Ελύτης 
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Αλκαίος. Η επιστροφή του πολεμιστή. (Αεσβιακή διάλεκτος, π.χ. λάβαν, άπύ 
= αττική λαβήν, άπό.) 

~Ηλθες έκ περάτων γάς έλεφαντίναν 
λάβαν τώ ξίφεος χρυσοδέταν έχων 
συμμαχείς δ' έτέλεσσας Βαβυλωνιοισ' 
αεθλον μέγαν, εύρύσαο δ' έκ πόνων 
κτένναις ανδρα μαχαίταν βασιληίων 
παλάσταν άπυλείποντα μόναν ιαν 
παχέων άπύ πέμπων. 

Μας ήρθες απ' της γης την άκρη, με ένα 
σπαθί που 'ναι χρυσόδετη η λαβή του 
και φιλντισένια, αφού, της Βαβυλώνας 
βοηθώντας το λαό σε πόλεμό τους, 
ένα αντραγάθημα έκαμες μεγάλο. 
Έναν εχθρό τους, μαχητή γιγάντιο, 
που μια παλάμη του 'λείπε να φτάσει 
τις πέντε πήχες, σκότωσες στη μάχη 
κι έτσι απ' τα βάσανα έσωσες εκείνους. 

Μετάφραση Θ. Σταύρου 

Αλκμάν. Μακάρι να ήμουνα πουλί. (Δωρική διάλεκτος, π.χ. παρσενικαί^ Ιαρός 
= αττική παρθενικαί^ ιερός.) 

Ου μ' έτι, παρσενικαΙ μελιγάρυες ίαρόφωνοι, 
γυϊα φέρην δύναται· βάλε δή βάλε κηρύλος εϊην, 
δς τ' έπΙ κύματος άνθος αμ' άλκυόνεσσι ποτήται 
νηδεές ήτορ έχων, άλιπόρφυρος ίαρός όρνις. 

Δε με σηκώνουν τα πόδια μου πια, κοπελιές, τραγουδίστρες 
με τη μελένια φωνή, τη μαγεύτρα. Αχ και να 'μουν κηρύλος, 
τ' άλικο εκείνο πουλί τ' ανοιξιάτικο, που άφοβα, πάνω 
στου κυματιού τον αθέρα, πετά συντροφιά μ' αλκυόνες. 

Μετάφραση Θ. Σταύρου 

Πίνδαρος. Το ηφαίστειο της Αίτνας. (Δωρική διάλεκτος, π.χ. παγαί, άμέραι-
σιν = αττική πηγαί^ ημέραις.) 

Τάς έρεύγονται μεν άπλάτου πυρός άγνόταται 
έκ μυχών παγαί· ποταμοί δ' άμέραισιν 

μεν προχέοντι ρόον καπνού 
αϊθων'· αλλ' έν δρφναισιν πέτρας 
φοίνισσα κυλινδομένα φλόξ ές βαθεΐ-

αν φέρει πόντου πλάκα συν πατάγω. 
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Κείνο δ' Άφαίστοιο κρουνούς έρπετόν 
δεινοτάτους αναπέμπει· τέρας μεν 

θαυμάσιον προσιδέσθαι, 
θαϋμα δε καΐ παρεόντων άκοϋσαι. 

Μέσ' απ' τα βαθιά της σπλάχνα ξεπετιούνται 
της αζύγωτης φωτιάς οι αγνές οι βρύσες, 
ποταμοί που χύνουνε, στο φως της μέρας, 
κύματα καυτού καπνού, μα, σα νυχτώσει, 
φλόγα κόκκινη κυλιέται κι ως την άκρη 
του θαλασσινού του κάμπου κατεβάζει 
βράχους βροντερά. Τις φοβερές τις βρύσες 
του Ηφαίστου ψηλά τις στέλνει από τα βάθη 
κείνο το θεριό· τα μάτια σου αν το δούνε, 
σου σαστίζει ο νους· κι απ' άλλους αν τ' ακούσεις, 
που έλαχαν εκεί, ξαφνιάζεσαι και πάλι. 

Μετάφραση Θ. Σταύρου 

Αισχύλος. Η έναρξη της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. (Αττική διάλεκτος.) 

Έπεί γε μέντοι λευκόπωλος ήμέρα 
πάσαν κατέσχε γαϊαν εύφεγγής Ιδεϊν, 
πρώτον μεν ήχη κέλαδος Ελλήνων πάρα 
μολπηδόν ηύφήμησεν, δρθιον δ' άμα 
άντηλάλαξε νησιώτιδος πέτρας 
ήχώ· φόβος δε πάσι βαρβάροις παρήν 
γνώμης άποσφαλεϊσιν ού γαρ ώς φυγγ] 
παιών' έφύμνουν σεμνόν Έλληνες τότε, 
αλλ' είς μάχην όρμώντες εύψύχω θράσει· 
σάλπιγξ δ' άϋτη πάντ' έκεϊν' έπέφλεγεν. 
Ευθύς δε κώπης ροθι,άδος ξυνεμβολη 
έπαισαν άλμην βρύχιον έκ κελεύματος, 
θοώς δε πάντες ησαν, έκφανεΐς ίδε ΐν 
τό δεξιόν μεν πρώτον εύτάκτως κέρας 
ήγεΐτο κόσμω, δεύτερον δ' ό πάς στόλος 
έπεξεχώρει. ΚαΙ παρήν όμοΰ κλύει,ν 
πολλή ν βοή ν «~Ω παίδες Ελλήνων, ϊτε, 
έλευθεροϋτε πατρίδ', έλευθεροϋτε δε 
παΐδας, γυναίκας, θεών τε πατρώων έδη 
θήκας τε προγόνων νϋν ύπέρ πάντων άγών.» 

Κι όταν η μέρα ολόφεγγη με τα λευκά 
πουλάρια της ήρθε τη γη όλη να σκεπάσει, 
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τότε απ' τους Έλληνες τραγουδιστά 
υψώθηκε μια βοή, κι οι βράχοι του νησιού 
συνάμα αντιλαλήσανε, κι οι βάρβαροι όλοι 
τρόμαξαν που αστόχησαν στις προβλέψεις τους. 
Γιατί δεν ήταν για φυγή ο ιερός παιάνας 
που έψαλλαν τότε οι Έλληνες, μα εμπρός 
γενναία στη μάχη για να ορμήσουν. 
Κι όλους, ως πέρα, η σάλπιγγα τους φλόγιζε. 
Κι αμέσως, με το πρόσταγμα, χτυπούν 
την άρμη τη βαθιά, και τα κουπιά τους 
βυθίζουνε με κρότο και ρυθμό. 
Κι όλοι σε λίγο καθαρά φάνηκαν μπρος μας. 
Πρώτα με τάξη πήγαινε το δεξί κέρας 
κι ακολουθούσε όλος ο στόλος. Κι άκουγες 
μια δυνατή κραυγή: "Εμπρός, παιδιά των Ελλήνων, 
ελευθερώστε την πατρίδα, ελευθερώστε 
τα τέκνα, τις γυναίκες, τα ιερά των πατρικών θεών, 
τους τάφους των προγόνων! Νυν υπέρ πάντων αγών!" 

Μετάφραση Π. Μουλλάς 

Σοφοκλής. Το δώρο της Αθηνάς στην Αθήνα. (Χορικό τραγωδίας, και γι' αυτό 
με πολλά δωρικά στοιχεία, π.χ. γάς, τα μεγάλα νάσω — αττική γης^ τη μεγά-
λη νήσω.) 

"Εστίν δ' οίον έγώ γ ά ς 'Ασίας ούκ έπακούω, 
ουδ' έν τα μεγάλα Δωρίδι νάσω Πέλοπος 

πώποτε βλαστόν 
φύτευμ ' άχείρωτον, αύτοποιόν, 
έγχέων φόβημα δαΐων, 
δ τ α δ ε θάλλει μέγ ιστα χώρα, 
γλαύκας παιδοτρόφου φύλλον έλαιας· 
τό μεν τ ις ου νεαρός ούδέ γ ή ρ α 
συνναίων άλιώσει χερι πέρσας· 
ό δ ' αίέν όρων κύκλος 
λεύσσει νιν Μορίου Διός 
χα γλαυκώπις Άθάνα. 

Υπάρχει εδώ ένας βλαστός, 
τέτοιος δεν άκουσα ποτέ 
να βλάστησε ή στης Ασίας το χώμα 
ή στο μεγάλο δωρικό νησί 
του Πέλοπα, βλαστός αυτόφυτος, 
αχειροποίητος, φόβητρο στων εχθρών 
τα βέλη, ευδοκιμεί και θάλλει 
σ' αυτή τη χώρα πιο πολύ: 
η ελιά με το γλαυκό της φύλλωμα, 
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η παιδοτρόφος, κι αυτή κανείς, 
νέος ή γέρος, δεν μπορεί 
να τη χαλάσει, να την ξεριζώσει, 
γιατί την προστατεύει 
με τ' άγρυπνο του μάτι 
ο Μόριος Δίας κι η γλαυκώπις 

Μετάφραση Δ. Ν. Μαρωνίτης 

Θουκυδίδης. Η φρίκη του πολέμου. (Αττική διάλεκτος.) 

Έσπεσόντες δε οί Θράκες ες την Μυκαλησσόν τάς τε οικίας και τα Ιε-
ρά έπόρθουν καΐ τους ανθρώπους έφόνευον, φειδόμενοι οΰτε πρεσβυ-
τέρας οΰτε νεωτέρας ηλικίας, άλλα πάντας έξης, δτω έντύχοιεν, καΐ 
παϊδας καΐ γυναίκας κτείνοντες, καΐ προσέτι και ύποζύγια και δσα άλλα 
έμψυχα ϊδοιεν. Τό γάρ γένος τό των Θρακών όμοια τοις μάλιστα του 
βαρβαρικού, εν ω αν θαρσήση, φονικώτατόν έστιν. Και τότε άλλη τε 
ταραχή ούκ όλίγη και ιδέα πάσα καθειστήκει όλέθρου, και έπιπεσόν-
τες διδασκαλείω παίδων, όπερ μέγιστον ην αύτόθι καΐ άρτι έτυχον οί 
παίδες έσεληλυθότες, κατέκοψαν πάντας· καΐ ξυμφορά τη πόλει πάση 
ούδεμιάς ήσσων μάλλον έτέρας άδόκητός τε έπέπεσεν αυτη και δεινή. 

Οι Θρακιώτες χύθηκαν μέσα στη Μυκαλησσό, διαγουμιζαν τα σπίτια και τα ιερά 
και σκότωναν τους ανθρώπους, χωρίς να λυπούνται ούτε τους γέρους ούτε τους 
νέους· έσφαζαν αράδα όποιον συναντούσαν στο δρόμο τους, παιδιά, γυναίκες, ακό-
μη κι υποζύγια, κι ό,τι άλλο ζωντανό έβλεπαν. Οι Θρακιώτες, όταν νομίσουν πως 
δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε, είναι μοβόροι, ίδιοι με τους πιο αιμόχαρους βαρ-
βάρους. Και τότε δημιουργήθηκε μεγάλη αναταραχή και διαπράχτηκαν όλα τα 
είδη φόνου. Χύθηκαν και σ' ένα σχολειό, το μεγαλύτερο της πόλης, στο οποίο τα 
παιδιά μόλις είχαν μπει, και τα κατάσφαξαν όλα. Η συφορά που έπεσε πάνω σ' 
ολόκληρη την πόλη ήταν απ' όλες η πιο μεγάλη, πιο απροσδόκητη και πιο δεινή. 

Μετάφραση Α. Γεωργοπαπαδάκος 

Θεόκριτος. Επίσκεψη στη φιλενάδα. (Δωρική διάλεκτος, π.χ. φίλα, ηνθες, ά 
οδός = αττική φίλη, ήλθες, ή οδός, με αιολικά στοιχεία, π.χ. υμμιν = ύμΐν.) 

ΓΟΡΓΩ: Ένδοι Πραξινόα; 
ΠΡΑΞΙΝΟΑ: Γοργώ φίλα, ώς χρόνω. 'Ένδοι. 

Θαϋμ' δτι και νυν ήνθες. 'Όρη δρίφον, Εύνόα, αυτα· 
έμβαλε και ποτίκρανον. 

ΓΟΡΓΩ: Εχει κάλλιστα. 
ΠΡΑΞΙΝΟΑ: Καθίζευ. 
ΓΟΡΓΩ: ' Ώ τάς άλεμάτω ψυχάς· μόλις ΰμμιν έσώθην, 
Πραξινόα, πολλώ μεν δχλω, πολλών δε τεθρίππων 
παντα κρηπϊδες, παντα χλαμυδηφόροι άνδρες· 
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ά δ' οδός ατρυτος· τυ δ' έκαστέρω αίέν αποικείς. 
Π Ρ Α Ξ Ι Ν Ο Α : Ταϋθ' ό πάραρος τήνος· έπ' έσχατα γάς ελαβ' ένθών 

ίλεόν, ούκ οϊκησιν, δπως μή γείτονες ώμες 
άλλάλαις, ποτ' εριν, φθονερόν κακόν, αίέν όμοιος. 

ΓΟΡΓΩ: Μ ή λέγε τον τεόν ανδρα, φίλα, Δίνωνα τοιαύτα 
τω μικκω παρεόντος· δρη, γύναι, ώς ποθορη τυ. 
Θάρσει, Ζωπυρίων, γλυκερόν τέκος· ού λέγε ι άπφΰν. 

ΓΟΡΓΩ : Αισθάνεται το βρέφος, ναΐ τάν πότνιαν. 
Π Ρ Α Ξ Ι Ν Ο Α : Καλός άπφϋς. 

ΓΟΡΓΩ: Είναι μέσα η Πραξινόη; 
ΠΡΑΞΙΝΟΗ: Γοργώ, γλυκιά μου, σαν τα χιόνια! Μέσα είμαι. Πάλι καλά που ήρθες, 

έστω κι αργά. Ευνόη, δες για κανένα κάθισμα, βάλε και μαξιλαράκι. 
ΓΟΡΓΩ: Καλά είναι κι έτσι. 
ΠΡΑΞΙΝΟΗ: Κάτσε. 
ΓΟΡΓΩ: Αχ, η ταλαίπωρη ψυχούλα μου! Μόλις που τα κατάφερα να φτάσω σώα, 

Πραξινοη μου, μ' όλον αυτό τον κόσμο και τα άρματα - παντού αρβύλες και 
στρατιώτες με χλαίνες. Κι ο δρόμος πια είν' ατέλειωτος - αμ κι εσύ μένεις όλο 
και πιο μακριά, 

ΠΡΑΞΙΝΟΗ: Φταίει ο (αναίσθητος εκείνος. Ήρθε στην άκρη του κόσμου κι αγόρασε 
ένα κουτούκι, όχι σπίτι, για να μην είμαστε γειτόνισσες - για να μου πάει κό-
ντρα, το μοχθηρό τέρας, μια ζωή ο ίδιος. 

ΓΟΡΓΩ: Μη μιλάς έτσι για τον άντρα σου, το Δίνωνα, αγάπη μου, μπροστά στο μι-
κρούλι. Δες, καλέ, πώς σε κοιτάει! [προς τον μικρό] Μη σε νοιάζει, Ζωπυρίων, 
γλυκό μου μωρουδάκι, δεν εννοεί το μπαμπάκα. 

ΠΡΑΞΙΝΟΗ: Ορκίζομαι πως το μωρό καταλαβαίνει! 
ΓΟΡΓΩ: Καλός μπαμπάκας! 
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5. Διάφορα είδη λόγου - ειδικές χρήσεις, ειδικά 
λεξιλόγια 

Παιδικές λέξεις και παιδικά παιχνίδια 

Αριστοφάνης. Ένας πατέρας προς τον γιο του. (Αττική διάλεκτος.) 

'Όστις, ώ 'ναίσχυντε, σ' εξέθρεψα 
αίσθανόμενός σου πάντα τραυλίζοντος, δ,τι νοοίης. 
ΕΙ μέν γε βρϋν εϊποις, εγώ γνούς αν πιεΐν έπέσχον 
μαμμάν δ' αν αίτήσαντος, ήκόν σοι φέρων αν άρτον 
κακκάν δ' αν ούκ έφθης φράσας, κάγώ λαβών θύραζε 
έξέφερον αν και προυσχόμην σε. 

Αδιάντροπε, που εγώ σ' ανάστησα; Ό,τι 
είχες στο νου σου, το 'νιωθα, κι ας τσευδιζες ακόμα. 
Έκανες «μπου» και σου 'δινα να πιεις σαν τ' αγρικούσα· 
«μαμ» όταν ζήταες, έτρεχα και σου 'φερνα ψωμάκι· 
«κακά» σα φώναζες, ευθύς σ' έπαιρνα, σ' έβγαζα έξω, 
και μπρος μου σε κρατούσα. 

Μετάφραση Θ. Σταύρου 

Πολυδεύκης. (Το δεύτερο παιχνίδι είναι η σημερινή «τυφλόμυγα».) 

Ή δε χυτρίνδα, ό μέν έν μέσω κάθηται και καλείται χύτρα, οί δε τιλ-
λουσιν ή κνίζουσιν ή καΐ παίουσιν αυτόν περιθέντες. Ό δ' υπ' αύτοϋ 
περιστρεφομένου ληφθείς άντ' αύτοϋ κάθηται. 

Στη «χύτρα» ένα παιδί κάθεται στη μέση και το λένε χύτρα, ενώ τα άλλα τρέχουν 
γύρω του, τραβώντας του τα μαλλιά ή γαργαλώντας το ή και χτυπώντας το. Όταν 
η χύτρα πιάσει ένα από τα παιδιά που τρέχουν γύρω της, κάθεται εκείνο στη θέση 
της. 

Ή δε χαλκή μυΐα, ταινία τώ όφθαλμώ περισφίγξαντος ενός παιδός, ό 
μέν περιστρέφεται κηρύττων «Χαλκήν μυϊαν θηράσω», οί δ' άποκρι-
νόμενοι «Θηράσεις, αλλ' ού λήψει» σκύτεσι βιβλίνοις αύτόν παίουσιν 
έως τινός αύτών λάβηται. 

Στη «χάλκινη μύγα» δένουν τα μάτια ενός παιδιού και εκείνο γυρίζει γύρω γύρω 
φωνάζοντας «Θα κυνηγήσω μια χάλκινη μύγα»· τα άλλα παιδιά απαντούν «Θα την 
κυνηγήσεις αλλά δε θα την πιάσεις» και το χτυπούν με μαστίγια από βούρλα, μέ-
χρι εκείνο να πιάσει ένα από αυτά. 
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Γλωσσικά παιχνίδια 

Στο επίγραμμα που ακολουθεί ο ποιητής Σιμωνίδης επαναλαμβάνει την ακο-
λουθία σω- το φαινόμενο ονομάζεται «παρήχηση». 

Σώσος καΐ Σωσώ, σώτερ, σοΙ τόνδ' άνέθηκαν 
Σώσος μεν σωθείς, Σωσώ δ' δτι Σώσος έσώθη. 

Ο Σώσος και η Σωσώ, σωτήρα μας, σ' αφιέρωσαν τούτο το τάμα, ο Σώσος γιατί 
σώθηκε, και η Σωσώ γιατί σώθηκ' ο Σώσος. 

Επιστολές 

Παραγγελιές. Χαϊδάρι της Αττικής· 4ος αι. π.Χ. {ε = ει, δ = ου) 

Μνησίεργος έπέστελε τοις οιχοι χαίρέν και ύγιαίνεν καΐ αύτός οΰτως 
έφασκε έχεν. Στέγασμα, εϊ τι βόλεστε, άποπέμψαι, ή ώας ή διφθέρας 
ώς εύτελεστάτας και μή σισυρωτάς, και κατύματα. Τυχόν αποδώσω. 

Ο Μνησίεργος στέλνει γράμμα στους δικούς του, με την ευχή να χαίρονται και να 
υγιαίνουν, και λέει ότι κι αυτός βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση. Αν θέλετε, 
στείλτε ένα κάλυμμα, από δέρματα είτε αρνίσια είτε γιδίσια, όσο γίνεται φτηνό-
τερα και όχι ραμμένα σε πανωφόρι, και σόλες παπουτσιών. Θα πληρώσω μόλις 
βρω ευκαιρία. 

Ο πολύπαθος μαθητευόμενος. Αρχαία Αγορά της Αθήνας, (ε = ει, δ = ου) 

Λήσις έπιστέλλει Ξενοκλεϊ και τγι μητρι μηδαμώς περιιδίν αύτόν άπο-
λόμενον έν τω χαλκείω, άλλα προς τός δεσπότας αύτο έλθΐν καΐ ένευ-
ρέσθαι τι βέλτιον αύτώ. Άνθρώπω γαρ παραδέδομαι πάνυ πονηρω· 
μαστιγδμενος άπόλλυμαι, δέδεμαι, προπηλακίζομαι, μάλλον μάλλον. 

Ο Αήσις παραγγέλλει με την επιστολή αυτή στον Ξενοκλή και στη μητέρα του να 
μην αδιαφορήσουν καθόλου που αυτός χάνεται στο χαλκιάδικο, αλλά να πάνε στα 
αφεντικά του και να του βρουν κάτι καλύτερο. Γιατί με έχουν δώσει σε έναν άν-
θρωπο τελείως απαίσιο· χάνομαι από το μαστίγωμα, με δένει, με βρίζει, όλο και 
πιο, πολύ. 

Ο άσωτος γιος. Από την Αλεξάνδρεια· 2ος αι. μ.Χ. 

Άντώνις Λόνγος Νειλοΰτι τγι μητρι πλϊστα χαίρειν, και δια παντός εύχο-
μαι σαι ύγειαίνειν. Τό προσκύνημα σου ποιώ κατ' αίκάστην ήμαίραν 
παρά τώ κυρίω Σεράπειδει. Γεινώσκειν σαι θέλω δτι ουχ ήλπιζον δτι 
άναβένις είς την μητρόπολιν χάριν τούτου ούδ' έγό εισήλθα εις την 
πόλιν. Αίδυσοπούμην δε έλθεϊν είς Καρανίδαν, δτι σαπρώς παιριπατώ. 
Αϊγραψά σοι δτι γυμνός είμεί. 
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Ο Αντώνης Αόγγος στέλνει πολλά χαιρετίσματα στη μητέρα του Νείλου- σου εύ-
χομαι να είσαι πάντοτε καλά. Σε μνημονεύω κάθε μέρα όταν προσεύχομαι στο θεό 
Σέραπη. Θέλω να ξέρεις ότι δεν το περίμενα ότι θα ανέβαινες στην πρωτεύουσα 
(του νομού)· γι' αυτό δεν μπήκα κι εγώ στην πόλη. Ντρεπόμουν να πάω στην Κα-
ρανίδα, επειδή περπατώ κουρελής. Σου έγραψα ότι είμαι χωρίς ρούχα. 

Οι αλλαγές στην προφορά φαίνονται στα ορθογραφικά λάθη που κάνει ο επιστολο-
γράφος, π.χ. σαι αντί σε, ήμαίραν αντί ήμέραν, που δείχνουν ότι τα ac και ε προφέρο-
νταν πια με τον ίδιο τρόπο· πλΐστα αντί πλείστα, άναβένίς αντί άναβαίνεις, που δεί-
χνουν ότι τα ι και εί προφέρονταν επίσης με όμοιο τρόπο· το ίδιο συμβαίνει και με τα ο 
και ω: βλ. έγό αντί εγώ και ίσως σαπρώς αντί σαπρός. 

Ο παραπονιάρης νεοσύλλεκτος. Αίγυπτος· 3ος αι. μ.Χ. 

Πέμψις μοι άβόλλην και βύρρον καΐ ίμάνταν καΐ ζεύγος φασκίων και 
ζεύγος ιματίων χρωματένων καΐ έλαιον και το τροϋλιν, ώς ε ίπες μοι, 
και βαρυγαύτην και ζεύγος κερβικαρίων και Γερμανόν, έπε ι χρείαν 
αύτοϋ έχω. Τό λοιπόν ουν, μήτηρ, πέμψ ις τα έπιμήνε ια έντάχειον. 
Ταϋτα μοι έλεγες , δτε ήλθα πρός σε, δτι «Προ του είσέλθοις εις τήν 
παρεμπολήν σου, προς σε πέμπω ένα των αδελφών σου,» και ούδέν 
μοι έπεμψες, αλλά άφήκές μοι ούτως μηδέν έχων μηδέ ιματισμού μηδέ 
άλλου μηδέν. Ούκ ε ΐπες δτι έάσις με ουκ έχων ού χαλκόν ούκ ούδέν, 
άλλα άφήκές μοι ούτως ώς κύων. ΚαΙ ό πατήρ μου πρός έμέ έλθών ούκ 
έδωκέ μοι όβολόν, ού βύρρον, ούκ ούδέν, άλλά πάντες καταγελώσί μοι 
δτ ι « Ό πατήρ αύτοϋ στρατεύεται , ούδέν αύτω δέδωκε.» 'Έλεγε δτι 
«Έάν άπέλθω εις οϊκον, πέμπω σοι πάντα.» Ούδέν μοι έπέμψαται . Δια 
τε ί ; Ή μήτηρ Ούαλερίου έ π ε μ ψ ε αύτω ζεύγος ύποζωνών καΐ κεράμει-
ον έλαίου και σφυρίδαν κρεδίων και δίλασσον και διακοσίας δραχμάς 
διά Λεονδαρούτος. Ερωτώ σε ουν, μήτηρ, πέμψις πρός έμέ, μή άφή-
σις μοι ούτος. 

Στείλε μου μια μάλλινη χλαίνη, και πανωφόρι, και λουρί, κι ένα ζευγάρι φασκιές, 
κι ένα ζευγάρι χρωματιστά ρούχα, και λάδι, και την κούπα, όπως μου είπες, και 
μανδύα με πορφυρό σειρίτι, κι ένα ζευγάρι μαξιλάρια και τον Γερμανό [τον δούλο 
τους], επειδή τον χρειάζομαι. Αοιπόν, μαμά, στείλε μου όσο γίνεται γρηγορότερα 
τα τρόφιμα. Όταν σε επισκέφτηκα, μου έλεγες επί λέξει: «Πριν μπεις στο στρα-
τόπεδό σου, σου στέλνω ένα από τα αδέρφια σου,» και δε μου έστειλες τίποτε, 
αλλά με άφησες έτσι, χωρίς καθόλου ρούχα, χωρίς απολύτως τίποτε. Δεν είπες ότι 
θα μ' αφήσεις έτσι, χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτε, αλλά μ' άφησες έτσι, σαν το σκυ-
λί. Κι ο μπαμπάς, όταν ήρθε να με δει, δε μου έδωσε ψιλά, ούτε μανδύα, ούτε τί-
ποτε, αλλά όλοι με κοροϊδεύουν λέγοντας «Ο πατέρας του είναι στρατιώτης, δεν 
του έδωσε τίποτε.» Μου έλεγε «Αν πάω σπίτι, σ' τα στέλνω όλα.» Τίποτε δε μου 
στείλατε. Γιατί; Η μαμά του Βαλέριου του έστειλε ένα ζευγάρι ζώνες, κι ένα φλα-
σκί λάδι, κι ένα καλάθι κοψίδια, κι ένα δίλασσο [= ;] και διακόσιες δραχμές με τον 
Αεονταρούτα. Σε παρακαλώ, λοιπόν, μαμά, στείλε μου, μη μ' αφήσεις έτσι. 
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Χαράγματα 

OL αρχαίοι, όπως και εμείς, συνήθιζαν να χαράζουν τα ονόματα τους ή διά-
φορα μηνύματα πάνω σε δέντρα, βράχους και τοίχους. Γύρω στα 550 π.Χ. ο 
Αθηναίος Σωτιμίδης κάθησε πάνω σε έναν βράχο της Βουλιαγμένης και σκέ-
φτηκε να μας αφήσει το παρακάτω «γκράφιτι» (έ = η, δ = ω): 

Σότιμίδες είναι φεμί οΐος παρά τέν hopiav. 

Εγώ, ο Σωτιμίδης, λέω ότι βρίσκομαι μόνος στα όρια [= σύνορα;]. 

Παροιμιακές φράσεις 

Πλούταρχος. Πράγματα αδύνατα. 

Εις υδωρ γράφεις. Δικτύω ανεμον θήρας. Κοσκίνω υδωρ αντλείς. Είς 
ψάμμον οικοδομείς. Σίδηρον πλεϊν διδάσκεις. Λύκου πτερόν ζητείς. 
Τράγον άμ,έλγεις. Έλαίω πυρ σβεννύεις. 'Όρνιθος γάλα ζητείς. Κωφω 
ομιλείς. 'Ανδριάντα γαργαλίζεις. Αιθίοπα λευκαίνεις. 'Ωόν τίλλεις. 

Γράφεις στο νερό. Κυνηγάς τον άνεμο με δίχτυ. Αντλείς νερό με κόσκινο. Χτίζεις 
στην άμμο. Μαθαίνεις στο σίδερο να επιπλέει. Ψάχνεις για φτερό λύκου. Αρμέγεις 
τράγο. Σβήνεις τη φωτιά με λάδι. Ψάχνεις για του πουλιού το γάλα. Μιλάς σε κου-
φό. Γαργαλάς άγαλμα. Ασπρίζεις αράπη. Κουρεύεις αβγό. 

Έμμετρο αίνιγμα 

Ζωον απουν άνάκανθον άνόστεον όστρακόνωτον 
όμματα τ ' έκκόπτοντα προμήκεα κείσκύπτοντα. 

Ζώο χωρίς πόδια, χωρίς ραχοκοκαλιά, χωρίς κόκαλα, με όστρακο στην πλάτη και 
μάτια μακρουλά που βγαίνουν και μπαίνουν. [= Το σαλιγκάρι.] 

«Κακές» λέξεις 

Οι αρχαίοι, όπως όλοι οι λαοί, είχαν ένα πλούσιο ρεπερτόριο «κακών» λέξεων. 
Η λέξη χέζω, λ.χ., υπήρχε και στην αρχαιότητα. Όταν ήθελαν να την αποφύ-
γουν, χρησιμοποιούσαν διάφορες εναλλακτικές «ευγενέστερες» λέξεις ή εκ-
φράσεις, λ.χ. άποπατώ (που σώζεται μέχρι σήμερα στη λέξη απόπατος)- σή-
μαινε 'πηγαίνω μακριά από τον «πατημένο» τόπο, πηγαίνω σε απόμερο τόπο'. 
Επίσης χρησιμοποιούνταν οι εκφράσεις τά αναγκαία (θυμηθείτε τη σημερινή 
έκφραση χάνω την ανάγκη μου) και ευμάρεια (δηλ. 'ευκολία'). Η λέξη πορδή 
υπήρχε και στα αρχαία ελληνικά και προέρχεται από το ρήμα πέρδομαι. Στο 
απαρέμφατο κακκάν (που ανήκε στο παιδικό λεξιλόγιο, πρβ. το χωρίο του 
Αριστοφάνη παραπάνω) κρύβονται τα σημερινά κακά. 
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Θράκες 

Επιγραφή σε ασημένιο αγγείο από τη βορειοδυτική Βουλγαρία· τέλη του 5ου 
ή αρχές του 4ου αι. π.Χ. Τα ανθρωπωνύμια είναι θρακικά, ενώ το αλφάβητο 
είναι αττικό και η γραμματική αττική, γεγονός ενδεικτικό της αθηναϊκής δι-
είσδυσης και του κόρους της αττικής διαλέκτου, (δ = ου) 

Κότυος έξ Άργίσκης. 
Κερσεβλέπτό έξ Έργισκης. 

Του (βασιλιά) Κότυος, από την Αργίσκη. 
Του (βασιλιά) Κερσεβλέπτη, από την Εργίσκη. 

Φρύγες 

Παλαιοφρυγική επιγραφή. Πρώτο μισό του 7ου αι. π.Χ. (;). 

ATES ARKIAEFAIS AKENANOAAFOS ΜΙΔΑΙ AAFAGETAEI FANAKTEI EAAES. 

= "Αττης Άρκιάδης άφιερωτής Μίδα λαραγέτη άνακτι έποίησεν. 

Ο Αττης ο Αρκιάδης, ο αφιερωτής, το έκανε για τον Μίδα, τον ηγέτη του λαού, 
τον βασιλιά. 

Ηρόδοτος. Ο αρχαιότερος λαός του κόσμου. 

Ψαμμήτιχος δε, ώς ουκ έδύνατο πυνθανόμενος πόρον ούδένα τούτου 
άνευρεΐν οΐ γενοίατο πρώτοι ανθρώπων, έπιτεχνάται τοιόνδε· παιδία 
δύο νεογνά ανθρώπων των έπιτυχόντων διδοΐ ποιμένι τρέφειν ες τα 
ποίμνια τροφήν τινα τοιήνδε, έντειλάμενος μηδένα άντίον αύτών μη-
δεμίαν φωνήν ίέναι, έν στέγτ] δε έρήμη έπ' έωυτών κεισθαι αύτά καΐ 
την ώρην έπαγινέειν σφι αίγας, πλήσαντα δε του γάλακτος ταλλα δια-
πρήσσεσθαι. Ταύτα δε έποίεέ τε καΐ ένετέλλετο ό Ψαμμήτιχος θέλων 
άκούσαι των παιδίων, άπαλλαχθέντων των άσήμων κνυζημάτων, ήντι-
να φωνήν ρήξουσι πρώτην. Τα περ ων καΐ έγένετο. Ώς γαρ διετής χρό-
νος έγεγόνεε ταύτα τω ποιμένι πρήσσοντι, άνοίγοντι την θύρην και 
έσιόντι τα παιδία αμφότερα προσπίπτοντα βεκός έφώνεον όρέγοντα 
τάς χείρας. [...] Άκούσας δε καΐ αύτός ό Ψαμμήτιχος έπυνθάνετο οϊτι-
νες ανθρώπων βεκός τι καλέουσι, πυνθανόμενος δε εύρισκε Φρύγας 
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καλέοντας τον αρτον. Ουτω συνεχώρησαν Αιγύπτιοι καΐ τοιούτω στα-
θμησάμενοι πρήγματι τους Φρύγας πρεσβυτέρους είναι έωυτών. 

Ο Ψαμμήτιχος λοιπόν καθώς, μ' όλες τις πληροφορίες που συγκέντρωνε, δεν μπο-
ρούσε να βρει κανέναν τρόπο για να εξακριβώσει ποιος ήταν ο αρχαιότερος λαός 
του κόσμου, καταφεύγει στο εξής πείραμα: δυο βρέφη νεογέννητα απ' τα πρώτα 
αντρόγυνα που βρήκε τυχαία τα έδωσε σ' ένα βοσκό να τ' ανατρέφει στη στάνη 
του· και να ποια θα ήταν η ανατροφή τους, κατά τις εντολές του· να μην προφέ-
ρει κανένας μπροστά τους καμιά λέξη, αλλά να ζουν απομονωμένα σε καλύβα χω-
ρίς ανθρώπινη ψυχή και την ώρα του θηλασμού τους να φέρνει κοντά τους κατσί-
κες· κι αφού χορτάσουν γάλα, να βολεύει τις υπόλοιπες ανάγκες τους. Κι αυτά τα 
έβαλε μπρος ο Ψαμμήτιχος κι έδινε αυτές τις εντολές, επειδή ήθελε ν' ακούσει τα 
παιδιά, ποια λέξη θα βγάλουν πρώτη απ' το στόμα τους, μόλις θα σταματούσαν 
τα άναρθρα ψελλίσματά τους. Έτσι κι έγινε. Δηλαδή, είχαν περάσει δυο χρόνια με 
το βοσκό να κάνει ό,τι του είπαν, όταν, τη στιγμή που άνοιγε την πόρτα κι έμπαι-
νε μέσα, τα παιδάκια και τα δυο μπουσουλώντας στα πόδια του φώναζαν «βεκός» 
απλώνοντας τα χέρια τους. [...] Κι όταν τ' άκουσε κι ο Ψαμμήτιχος με τ' αφτιά 
του, ρωτούσε να μάθει σε τίνος λαού τη γλώσσα «βεκός» σημαίνει κάτι· και ρω-
τώντας βρήκε ότι «βεκός» οι Φρύγες λένε το ψωμί. Έτσι οι Αιγύπτιοι παραδέχτη-
καν κι απ' αυτό το περιστατικό έβγαλαν το συμπέρασμα ότι οι Φρύγες είναι λαός 
αρχαιότερος από τους ίδιους. 

Μετάφραση Η. Σπυρόπουλος 

Κάρες 

Δίγλωσση επιτάφια επιγραφή (ελληνικά και καρικά). Αθήνα· τέλη του 6ου αι. 
π.Χ. Το όνομα του νεκρού δεν σώζεται ολόκληρο, (έ = η και εν δ — ου) 

Σεμα τόδε Τυρ- Καρός τδ Σκύλακος. Sias san Tur- Άριστοκλες έποίε. 

Αυτό είναι το μνήμα του Τυρ-, Κάρα, γιου του Σκύλακα. Αυτό είναι το μνήμα του 
Τυρ- Το έφτιαξε ο Αριστοκλής. 

Αύχιοί 

Δίγλωσση επιγραφή (ελληνικά και λυκικά). Τλως (πόλη στη Αυκία)· 3ος αι. π.Χ. 

Ebeis tukedris me tuwete Xssbeze Krupsseh tideimi se Purihimeteh tuhes 
ΎΙαήηα atru ehbi se ladu ehbi Tikeukepre Pillenni Urtaqijahn kbatru se Pri-
jenubehn tuhesn. 
Πόρπαξ Θρύψιος, Πυριβάτους άδελφιδοϋς, Τλωεύς, εαυτόν και τήγ 
γυναίκα Τισευσέμβραν εκ Πινάρων, Όρτακία θυγατέρα, Πριανόβα 
άδελφιδήν, Άπόλλωνι. 

Μετάφραση του λυκικού κειμένου: Τα αγάλματα αυτά είναι ο Kssebeze, γιος του 
Krupssi και ανιψιός του Purihimeti, από την Τλω, που τα έστησε: το δικό του και 
της γυναίκας του, της Tikeukepre, που γεννήθηκε στα Πίναρα, κόρης του Urtaqiya 
και ανιψιάς του Priyenuba. 
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Λυδοί 

Δίγλωσση επιγραφή (ελληνικά και λυδικά). Βάθρο αγάλματος στον ναό της 
Α ρ τ ε μ η ς στις Σάρδεις· περ . 3 5 0 π . Χ . (δ ~ ου) 

Nannas Bakivalis ArtimuX. 
Νάννας Διονυσικλέός Άρτέμιδι . 

Ο Νάννας του Διονυσικλή στην Άρτεμη. 

Πέρσες 
Αριστοφάνης. Περσικό χρυσάφι. (Ο Πέρσης Ψευδαρτάβας μιλά περσικά και 
«σπασμένα» ελληνικά.) 

ΠΡΕςΒΥς: "Αγε δη συ βασιλεύς αττα σ' άπέπεμψεν φράσον 
λέξοντ' Άθηναίοισιν, ώ Ψευδαρτάβα. 

ΨΕΥΔΑΡΤΑΒΑς: I αρταμανε Ξάρξάς απιαονα σατρα. 
ΠΡΕςΒΥς: Ξυνήκας δ λέγει ; 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙς: Μά τον Άπόλλω 'γώ μεν οΰ. 
ΠΡΕςΒΥς: Πέμψειν βασιλέα φησιν ύμΐν χρυσίον. 

Λέγε δή συ μείζον και σαφώς τό χρυσίον. 
ΨΕΥΔΑΡΤΑΒΑς: Ου ληψι χρυσό, χαυνόπρωκτ' Ίαοναυ. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΑΙς: Οϊμοι κακοδαίμων ώς σαφώς. 

ΠΡΕςΒΥς: Αυτά που ο βασιλιάς σου 'χει αναθέσει 
πες τα στους Αθηναίους, ω Ψευτοαρτάβα. 

ΨΕΥΤΟΑΡΤΑΒΑς: Αρταμαν Ξάρξας απιαονα σατρα. 
ΠΡΕςΒΥς [στον Αίκαιόπολί]: Νιώθεις τι λέει; 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙς: Αν νιώθω; Τσάτρα πάτρα. 
ΠΡΕςΒΥς [στους πρυτάνηδες]: Ο Ξέρξης θα σας στείλει, λέει, χρυσάφι. 

[στον Ψευτοαρτάβα] Μίλα πιο καθαρά για το χρυσάφι. 
ΨΕΥΤΟΑΡΤΑΒΑς: Μπρομοατηνάγιο, χρύσαφ όχι μπάρεις. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙς: Ωχ, ο έρμος! Μα τούτο είν' ολοκάθαρο. 

Μετάφραση Θ. Σταύρου (ελαφρά διασκευασμένη) 

Ηρόδοτος, Ελληνικά και μηδικά. 

Συνέοικεε δε έωυτοϋ συνδούλη, οΰνομα δε τη γυναικι ήν τη συνοίκεε 
Κυνώ κατά την Ελλήνων γλώσσαν, κατά δε την Μηδική ν Σπακώ· τήν 
γάρ κύνα καλέουσι σπάκα Μήδοι. 
Γυναίκα είχε μια σύνδουλή του, και το όνομα της γυναίκας που μαζί της ζούσε λε-
γόταν Κυνώ στη γλώσσα των Ελλήνων, στα μηδικά Σπακώ· γιατί τη σκύλα οι Μή-
δοι τη λένε σπάκα. 
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Ετρούσκοί 

Επιγραφή σε αγγείο. Falerii (πόλη της Ιταλίας)· 650-625 π.Χ. 

Aska mi eleivana. 

Ασκός εγώ για λάδι. 

Η λέξη elewa{-na) = έλαψά ή ελαψον 'λάδι' είναι δάνειο από τα ελληνικά. 

Κέλτες 

Κελτοελληνική επιγραφή. Νέμαυσος (πόλη της νότιας Γαλλίας)· 3ος αι. π.Χ. 

ΚΑΡΤΑΡΟΣ ΙΑΑΑΝΟΥΙΑΚΟΣ ΔΕΔΕ ΜΑΤΡΕΒΟ ΝΑΜΑΥΣΙΚΑΒΟ ΒΡΑΤΟΥΔΕΚΑΝ-

ΤΕΜ. 

Ο Καρταρος του Ιλλανουιου το έδωσε στις Μητέρες που σχετίζονται με το πηγά-
δι της Νεμαύσου, πραγματοποιώντας ένα τάμα. 

Άραβες 

Ηρόδοτος. Οι θεοί των Αράβων. 

Διόνυσον δέ θεόν μοϋνον καΐ την Οόρανίην ήγεύνται [ενν. οι Αράβιοι] 
είναι καΐ των τριχών την κουρήν κείρεσθαί φασι κατά περ αύτόν τον 
Διόνυσον κεκάρθαι· κείρονται δέ περιτρόχαλα, ύποξυρώντες τους κρο-
τάφους. Όνομάζουσι δέ τον μέν Διόνυσον Όροτάλτ, την δέ Ούρανίην 
Άλιλάτ. 

Και πιστεύουν ότι μονάχα δυο θεοί υπάρχουν, ο Διόνυσος και η Ουρανία Αφροδί-
τη· και ισχυρίζονται ότι στο κούρεμα των μαλλιών τους μιμούνται τον τρόπο με 
τον οποίο είναι κουρεμένος κι ο ίδιος ο Διόνυσος· κουρεύονται έτσι ώστε τα μαλ-
λιά τους να σχηματίζουν κύκλο, ξυρίζοντας μόνο τα μηλίγγια τους. Κι αποκαλούν 
τον Διόνυσο Οροτάλτ και την Ουρανία Αφροδίτη Αλιλάτ. 

Μετάφραση Η. Σπυρόπουλος 
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7. Αττικισμός 

Φρύνιχος. Οδηγίες για τη «σωστή» χρήση της γλώσσας, με βάση τον αττικι-
στικό κανόνα· 2ος αι. μ.Χ. 

'Όστις άρχαιως και δοκίμως έθέλει. διαλέγεσθαι τάδ' αύτω φυλακτέα· 
[...] διωρία εσχάτως άδόκιμον άντ' αυτοϋ δε προθεσμία^ έρεϊς· [...] 
άγαθός μάλλον λέγε , μή άγαθώτερος, και άντί του άγαθώτατος^ 
άγαθόςμάλιστα- [...] πάντοτε μή λέγε, αλλ' έκάστοτε και δίά παντός* 
[...] κατορθώματα- άμαρτάνουσι κάνταϋθα οί ρήτορες, ουκ εΙδότες 
δτι τό ρήμα δόκιμον, τό κατορθώσαι, τό δ' από τούτου δνομα άδόκι-
μον, τό κατόρθωμα- λέγειν ουν χρή άνδραγαθήματα. 

Όποιος θέλει να μιλάει όπως οι αρχαίοι και δόκιμα πρέπει να προσέχει τα εξής: 
[...] το διωρία, που χρησιμοποιείται τελευταία, είναι αδόκιμο· αντί γι' αυτό θα πεις 
προθεσμία- [...] να λες άγαθός μάλλον και όχι άγαθώτερος, και αντί του άγαθώ-
τατος (να λες) άγαθός μάλιστα- [...] να μη λες πάντοτε αλλά έκάστοτε και δια 
παντός- [...] κατορθώματα- και εδώ κάνουν λάθος οι ρήτορες, επειδή δεν ξέρουν 
ότι ενώ το ρήμα είναι δόκιμο, το κατορθώσαι, το ουσιαστικό που παράγεται από 
αυτό, το κατόρθωμα, είναι αδόκιμο· πρέπει λοιπόν να λες άνδραγαθήματα. 

Η σύγκριση που ακολουθεί ανάμεσα στις οδηγίες του Φρύνιχου και στο κεί-
μενο της Καινής Διαθήκης δείχνει ότι στα Ευαγγέλια χρησιμοποιούνται αυτές 
ακριβώς οι λέξεις που καταδικάζει ο Φρύνιχος. 

Εύχαριστεΐν ούδεις των δοκίμων εΐπεν, άλλα χάριν ειδέναι. 

Ευχαριστώ δεν είπε κανένας από τους δόκιμους συγγραφείς, αλλά χάριν ειδέναι. 
[Πρβ. όμως «Πάτερ, εύχαριστώ σοι,» Πατέρα, σ' ευχαριστώ.] 

Βρέχει έπι του δει...- παντελώς άποδοκιμαστέον τοΰνομα. 

Βρέχει αντί για το δει...- οφείλουμε να αποδοκιμάσουμε με κάθε τρόπο αυτή τη 
λέξη. [Πρβ. όμως «Βρέχει έπι δικαίους και αδίκους,» Στέλνει τη βροχή σε δίκαιους 
και άδικους.] 

Φ άγομαι βάρβαρο ν λέγε ουν εδομαι και κατέδομαι- τούτο γαρ άττι-
κόν. 

Το φάγομαι είναι βαρβαρικό· εσύ να λες εδομαι και κατέδομαι- γιατί αυτό είναι 
αττικό. [Πρβ. όμως «Μακάριος όστις φάγεται άριστον,» Μακάριος όποιος θα φάει 
γεύμα.] 
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Άπελεύσομαι παντάπασι φυλάττου· οΰτε γαρ οί δόκιμοι ρήτορες, οΰτε 
ή αρχαία κωμωδία, οΰτε Πλάτων κέχρηται τ η φωνή· άντι δ' αύτοϋ τω 
άπειμι χρω και τοις όμοειδέσιν ώσαύτως. 

Το άπελεύσομαι να το αποφεύγεις σε κάθε περίπτωση· γιατί ούτε οι δόκιμοι ρή-
τορες χρησιμοποιούν τη λέξη ούτε η αρχαία κωμωδία ούτε ο Πλάτωνας· στη θέση 
της να χρησιμοποιείς το άπειμι ή κάτι παρόμοιο. [Πρβ. όμως «Άπελεύσονται ούτοι 
είς κόλασιν αΙώνιον,» Αυτοί θα πάνε στην αιώνια τιμωρία.] 
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8. Αρχαΐζουσα - καθαρεύουσα: από το Βυζάντιο 
μέχρι σήμερα 

Δείγματα της αρχαιότροπης γλώσσας που χρησιμοποιήθηκε σε όλες 
τις μορφές λόγου κατά τη βυζαντινή περίοδο και μετά - μέχρι σήμερα. 

Ρωμανός ο Μελωδός· 6ος αι. 

Ή παρθένος σήμερον τον ύπερούσιον τίκτει, 
και ή γη τό σπήλαιον τω άπροσίτω προσάγει* 

άγγελοι μετά ποιμένων δοξολογοϋσι, 
μάγοι δε μετά άστέρος όδοιποροΰσι· 

δι' ήμάς γάρ έγεννήθη 
παιδίον νέον, ό προ αιώνων Θεός. 

ύπερούσιον: που είναι πέρα και πάνω από την ύλη | τίκτει: γεννά | προσάγει: προ-
σφέρει 

Ιωάννης Δαμασκηνός· 8ος αι. 

Τω όσιοτάτω και θεοτιμήτω πατρι Κοσμά, άγιωτάτω έπισκόπω του 
Μαϊουμά, έλάχιστος μοναχός καΐ πρεσβύτερος έν Κυρίω χαίρειν. Τό 
μεν στενόν της διανοίας και τό άπορον της γλώσσης της έμαυτοϋ 
έπιστάμενος, ώκνουν, ώ μακάριε, τοις υπέρ δύναμιν έγχειρεΤν και των 
άδυνάτων κατατολμάν. 

Στον αγιότατο και τιμημένο από τον Θεό πατέρα Κοσμά, αγιότατο επίσκοπο του 
Μαϊουμά, εγώ ο ταπεινός μοναχός και ιερέας απευθύνω χαιρετισμό στο όνομα του 
Κυρίου. Γνωρίζοντας τους περιορισμούς του μυαλού μου και τις ανεπάρκειες της 
γλώσσας μου, δίσταζα, μακάριε, να επιχειρήσω πράγματα πέρα από τις δυνάμεις 
μου και να τολμήσω τα αδύνατα. 

Μιχαήλ Χωνιάτης· 12ος αι. (Ο καλός επίσκοπος είναι απογοητευμένος που 
το αθηναϊκό ποίμνιό του δεν κατάλαβε την, ακόμη αρχαϊκότερη, πρώτη ομι-
λία του.) 

'Έναγχος τά εισιτήρια ύμΐν προσφθεγξάμενος σχέδιά τινα και άπέ-
ριττα πάνυ τι και αφιλότιμα, δμως εδοξα μη συνετά λέγειν ή άλλως 
όμόγλωττα άλλ' ως άπό διαλέκτου περσικής ή σκυθικής. Διά ταΰτα 
ού μόνον των νοημάτων έκλύσας τόν τόνον τελέως άλλά και την άρμο-
νίαν της έρμηνείας χαλάσας, ούτως άφελώς ύμΐν και σαφώς ώμίλησα 
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καΐ την τροφήν παρεθέμην άλησμένην, μάλλον δέ διεμασησάμην, ύμΐν 
ώς αί τίτθαι τοις βρέφεσι. 

Πρόσφατα, στην εναρκτήρια ομιλία μου σας ανακοίνωσα κάποιες πρόχειρες σκέ-
ψεις μου, πολύ λιτές και καθόλου φιλόδοξες, μου φάνηκε όμως ότι δεν μιλούσα κα-
τανοητά ή την ίδια γλώσσα με σας αλλά ότι εκφραζόμουν στα περσικά ή στα σκυ-
θικά. Γι' αυτό, (τώρα) όχι μόνο χαλάρωσα εντελώς την ένταση των νοημάτων αλλά 
κατέστρεψα και την αρμονία της ερμηνείας και σας μίλησα τόσο απλοϊκά και με 
τόση σαφήνεια και σας πρόσφερα το φαΐ αλεσμένο, ή καλύτερα μασημένο, όπως 
το προσφέρουν οι παραμάνες στα μωρά. 

Ιωάννης Αναγνώστης. Θρήνος για την άλωση της Θεσσαλονίκης· 1430. 

~Ω χρόνε, οΐα τίκτεις εξαίφνης και μεταβολάς οΐας έναπεργάζη τοις 
πράγμασι. [...] ~Ω πόλις, ή πριν μεν ώσπερ ναύς έξ ούριας πλέουσα, 
έπειτα δέ καταιγίδος δεινής έγερθείσης κακώς συντριβεϊσα και τον 
έναποκείμενον πλοϋτον άποβαλοϋσα καΐ άπολέσασα. 

Ω Χρόνε, τί πράγματα γεννάς ξαφνικά και τί μετατροπές δημιουργείς! [...] Ω 
Πόλη, που πριν έπλεες σαν πλοίο με ούριο άνεμο, για να συντριβείς κατόπιν, όταν 
σηκώθηκε φοβερή καταιγίδα, και να στερηθείς και να χάσεις τα πλούτη σου! 

Γράμμα στον σουλτάνο Βαγιαζίτ Β'· 1486. 

Βασιλεΐ βασιλέων μεγίστω τε και ύψίστω χαμαι προσκυνεϊν τ ε και πο-
δοφιλεΐν ύγιαίνειν τε καΐ χαίρειν καΐ ευ πράττειν. 

ευ πράττειν: να είναι καλά^ ευτυχισμένος 

Ματθαίος Δεβαρής. Το νεκρό σκυλάκι· 2ο μισό του 16ου αι. 

Σπανίολον σκύλακα ξανθότριχα περδικοθήραν, 
κίρκων όξυπετών πρόδρομον ίχνελάτην, 

Άγροτέρα σοι, Μάρκε, άγασσαμένη κατέπεφνε, 
μη και έν άγροσύναις συ μόνος ευχος έχης. 

Το σκυλάκι το ισπανικό το ξανθότριχο, που κυνηγούσε τις πέρδικες και ιχνηλα-
τώντας άνοιγε τον δρόμο στα γοργόφτερα γεράκια, η κυνηγήτρα η Άρτεμη, Μάρ-
κε, σου το σκότωσε, από φθόνο μήπως, και στα κυνήγια ακόμα, εσύ μονάχα έχεις 
τη δόξα. 

Μετάφραση Λ. Πολίτης 

Χριστόφορος Περραιβός. Επίθεση του Αλή πασά στο Σούλι· 1815. 

Εις αύτήν την μεγαλόψυχον όρμήν των γυναικών μη ήμπορώντας να 
αντισταθούν οί ΆγαρηνοΙ έστράφησαν εις τα οπίσω τρομασμένοι και 
έθυσιάζοντο είς την φυγήν από τα έλεύθερα και άσπιθοβολοϋντα σπα-

[ 238 ] 



ΑΡΧΑΪΖΟΥΣΑ - ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ 

θία των γυναικών και ανδρών του Σουλίου. Ό δέ Άλή πασάς, βλέπο-
ντας την συμφοράν και ροπήν του στρατεύματος του μακρόθεν, κα-
τέκοπτε και έξερίζωνε τα μαλλία του και πάραυτα έκαβαλίκευσε και 
ετρεχε δρομαίως εις τα Ιωάννινα, τόσον όπου έσκασε δύο άλογα. Τό-
σος φόβος και τρόμος εΐχεν έμβει εις τάς καρδίας των, όπου δσοι έσώ-
θησαν (μόλις τό ήμισυ στράτευμα) καΐ έφθασαν εις Ιωάννινα, έστρε-
φαν τα όμμάτιά τους οπίσω και έκοίταζαν μήπως ακόμη τους κυνη-
γούν οί Σουλιώται. 

ροπήν: φυγή, υποχώρηση | κατέκοπτε: τραβολογούσε | δρομαίως: γρήγορα 

Ανδρέας Κάλβος. Το ξημέρωμα της λευτεριάς· 1824 

Εις τα φρικτά βασίλεια 
ομοιάζει του θανάτου 
ή φύσις δλη· εκείθεν 
ήχος ποτέ δεν έρχεται 

ύμνων ή θρήνων. 

Άλλα τών μακαρίων 
στάβλων ιδού τα ήώα 
κάγκελα ή ~Ωραι άνοίγουσιν, 
ιδού τα άκάμαντα άλογα 

του Ηλίου έκβαίνουν. 

Χρυσά, φλογώδη, καίουσι 
τούς δρόμους του άέρος 
τα άμιλλητήρια πέταλα· 
τούς ούρανούς φωτίζουσι 

λάμπουσαι ή χαϊται. 

έκεϊθεν: από κει | μακαρίων: θεϊκών | ήώα: ανατολικά | οι = το θηλυκό άρθρο 
στην ονομ. πληθ., σύμφωνα με την ορθογραφία της εποχής | άκάμαντα: ακούρα-
στα I έ,κβαίνόυν: βγαίνουν έξω | άμιλλητήρια: που ανήκουν σε άλογα αγώνων, τα-
χύτατα 

Αλέξανδρος Σούτσος. Αάθος εκτίμηση, λάθος προφητεία· 1833. 

Ό Κάλβος και ό Σαλομός, ώδοποιοι μεγάλοι, 
κ' οί δύο παρημέλησαν της γλώσσης μας τα κάλλη· 
ίδέαι όμως πλούσιαι, πτωχά ένδεδυμέναι, 
δεν είναι δι' αίώνιον ζωήν προωρισμέναι. 

Σαλομός: Σολωμός | ώδοποιοι: συνθέτες ωδών, μελωδικών ποιημάτων 
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Εμμανουήλ Ροΐδης. Δυο ερωτευμένοι ρεμβάζουν 1866. 

Ό δίσκος της Εκάτης, περικυκλούμενος ύπό νεφών διαφανών ώς σε-
μνή παρθένος ύπό τών νυκτικών πέπλων της, ελαμπεν ακίνητος εις 
υψος άκαταμέτρητον, έπιχέων έπΙτών αθανάτων έκείνων μαρμάρων 
λάμψιν λευκήν καΐ άμυδράν [...]. Αί στήλαι. του Όλυμπιείου, τό ρεΰμα 
του Ίλισσοΰ, τα γλαυκά κύματα του Φαλήρου, οί έλαιώνες, αί ροδο-
δάφναι, αί κορυφαΐ τών λόφων στεφόμεναι ύπό εκκλησιών ή μνημεί-
ων, πάντα ταϋτα περιέσφιγγον τήν δρασιν τών δύο νεανίσκων δια ζώ-
νης και αύτοϋ τοϋ κεστοϋ της 'Αφροδίτης θελκτικωτέρας, ή δε ήδονή 
ην ήσθάνοντο εκ τοϋ πανοράματος τούτου καθίστατο διπλασία, διότι 
μεθυσμένοι δντες έβλεπον τα πάντα διπλά. 

της Εκάτης: της σελήνης | έπιχέων. χύνοντας | κεστου: κεντημένης ζώνης 

Κλέων Ραγκαβής. Τα χάλια της γλώσσας μας· 1877 

Ή ήμετέρα γλώσσα έστιν είς κατάστασιν ρευστήν, πάσας δεχομένη 
τάς αποχρώσεις, από της μιξοβαρβάρου κ' εκ παντοίων συντριμμά-
των συγκειμένης διαλέκτου ην κοινώς όμιλοϋμεν μέχρι της αρχαίας 
ελληνικής. [...] Βαίνομεν πρός τήν άρχαίαν, καθαρίζομεν, έξευγενίζο-
μεν τήν ύπό τών αιώνων της δουλείας και άγνοίας καταστραφεϊσαν 
θείαν ήμών φωνήν, και φθάσομεν ποτέ είς μεταίχμιόν τι μεταξύ της 
'Ατθίδος και του νεωτέρου αναλυτικού πνεύματος. [...] Ή έλληνική 
γλώσσα, έν τή παρούση αύτής καταστάσει, έστί χάος άδιεξήγητον, 
και απαιτείται ή θυσία ολοκλήρου βίου ϊνα έν μέρει δαμάση τις αύτήν. 

έκ παντοίων: από κάθε είδους | συγκειμένης: αποτελούμενης | φθάσομεν ποτέ: θα 
φτάσουμε κάποτε | τί: κάπο^ | 'Ατθίδος: αττικής (διαλέκτου) | άδιεξήγητον: ατέ-
λειωτο, ανεξάντλητο | τις: κάποιος 

Αχιλλεύς Παράσχος. Αθηναϊκό στενό· 1880. 

Υπάρχει είς άπόκεντρον τών 'Αθηνών γωνίαν 
λευκός δρομίσκος, σκιερός και πλήρης μυστηρίου· 
χλοάζει τό κατώφλιον είς πάσαν του οίκίαν 
και τέμνεται ύπό μικρού είς δύο ρυακίου. 
Δεν βλέπεις μέγαρα λαμπρά έκεϊ, άλλα ώραίας 
μικράς οικίας, ταπεινάς, χιόνος λευκοτέρας, 
και πρό αύτών έδώ κι εκεί άνθούσας πασχαλέας, 
αϊτινες μύρον χύνουσι λεπτόν είς τούς αέρας. 

χλοάζει: είναι καταπράσινο | ταπεινάς: χαμηλές 
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Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Το τέλος της φόνισσας- 1903. 

Τά κύματα έφούσκωναν άγρίως, ώς να εΐχον πάθος. Έκάλυψαν τους 
μυκτήρας καΐ τά ώτά της. Την στιγμήν έκείνην τό βλέμμα της Φρα-
γκογιαννοϋς αντίκρισε τό Μποστάνι, την ερημον βορειοδυτικήν άκτήν, 
δπου της ειχον δώσει ώς προίκα ένα άγρόν, δταν, νεάνιδα, την ύπάν-
δρευσαν και την έκουκούλωσαν, και την έκαμαν νύφην οί γονείς της. 

— "Ω! νά τό προικιό μου! εΐπε. 
Αύται υπήρξαν αί τελευταΐαι λέξεις της. Ή γραία Χαδούλα ευρε 

τόν θάνατον εις τό πέραμα του 'Αγίου Σώστη, εις τόν λαιμόν τόν ένώ-
νοντα τόν βράχον του έρημητηρίου με τήν ξηράν, εις τό ήμισυ του δρό-
μου, μεταξύ τής θείας και τής άνθρωπίνης δικαιοσύνης. 
μυκτήρας: ρουθούνια 

Εμμανούλ Στ. Αυκούδης. Άφιξη στη Φθειρία· 1920. 

Μετ' όλίγον είσηρχόμην εις τήν κωμόπολιν, συρόμενος υπό του άγω-
γιάτου μου από τό καπίστρι, δια τής μεσολαβήσεως, εννοείται, του 
λαιμού του ύπ' έμέ ήμιόνου. 

Μοι έπεφυλάσσετο δε ενθουσιώδης ύποδοχή, ώς προεδήλουν αί 
λυσσαλέαι ύλακαΙ των σκύλων και οί έμμανεΐς λιθοβολισμοί τής τρυφε-
ράς γενεάς τής Φθειρίας, των νεαρών αύτής βλαστών και χρηστών ελ-
πίδων, ήτις έπαιζε τήν ώραν έκείνην εις τά πρόθυρα τής κωμοπόλεως. 

Άπετελεΐτο δε ή νέα αύτη γενεά από έσμόν μικρών δαιμόνων άνυ-
ποδήτων, τό πρόσωπον, τάς χείρας και τους πόδας τών οποίων ούδέ-
ποτε περιύβρισε του ύδατος ή επαφή, ενώ ή κόμη των κατά γλοιώδεις 
τολύπας έπιστέφει τάς μικράς κεφαλάς των. 
ύλακαί: γαβγίσματα | έμμανεΐς: μανιασμένοι | Φθεφίας: φθείρ = ψείρα | έσμόν: 
σμήνος, ομάδα | τολύπας: τσουλούφια | έπιστέφει: στεφανώνει 

Πέτρος Συλλέκτης, «Πλεονεκτήματα και προϋποθέσεις της διά καταπόσεως 
ομβρέλλας αυτοκτονίας»· 2004. 

Ένας πρωτότυπος και αποτελεσματικός τρόπος δι' αυτοκτονίαν είναι 
ο διά της καταπόσεως ομβρέλλας. Καταπίνετε την ομβρέλλαν και εν 
συνεχεία την ανοίγετε. Με το άνοιγμα της ομβρέλλας προκαλούνται 
διάφορα πράγματα εις έν των ευαισθήτων μερών του ανθρωπίνου σώ-
ματος, δηλονότι την κοιλίαν. Τα πράγματα αυτά είναι εύκολον να τα 
φαντασθεί ο αναγνώστης και δεν κρίνω σκόπιμον να λάβω τον χρόνον 
του διά να περιγράψω εν λεπτομερεία τα αποτελέσματα του ανοίγ-
ματος της ομβρέλλας. 
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9. Κείμενα στην ομιλούμενη 

Κείμενα στην ομιλούμενη μεσαιωνική και υστερομεσαιωνική γλώσσα. 
Σε πολλά από αυτά είναι ευδιάκριτη η παρέμβαση της αρχαΐζουσας 
γλώσσας. 

Σκωπτικό τραγούδι για τον αυτοκράτορα Φωκά· αρχές του 7ου αι. 

Πάλιν στον καύκον έπιες, 
πάλιν τον νουν απώλεκες. 

Πάλι βουτήχτηκες στου πιοτού την κούπα, πάλι έχασες τα λογικά σου. 

Βασιλέως Δίγενής Ακριτης- 12ος αι. (;). 

Είτα περιλαβούσα μου τους πόδας, κατεφίλει 
την χείρα μου την δεξιάν ηρέμα φθεγγομένη: 
«Ευλογημένος ο πατήρ και μήτηρ η τεκούσα, 
και οι μαστοί οι θρέψαντες μητρός ευλογημένης· 
τοιούτον γαρ ουδέποτε άλλον άνδρα κατείδον...» 

«Πτωχοπρόδρομος»· 2ο μισό του 12ου αι. 

Έμαθον τα γραμματικά, πλην μετά κόπου πόσου. 
Αφού δε γέγονα κάγώ γραμματικός τεχνίτης, 
επιθυμώ και το ψωμίν και του ψωμιού την μάνναν, 
και διά την πείναν την πολλήν και την στενοχωρίαν 
υβρίζω τα γραμματικά, λέγω μετά δακρύων: 
«Ανάθεμαν τα γράμματα. Χριστέ, και οπού τα θέλει, 
ανάθεμαν και τον καιρόν και εκείνην την ημέραν, 
καθ' ήν με παρεδώκασιν εις το διδασκαλείον 
προς το να μάθω γράμματα, τάχα να ζω απ' εκείνα!» 

γέγονα·. έγινα | μάνναν: ψίχα, ψίχουλο | προς το να\ γ̂ α να 

Χρονιχόν του Μορέως· γύρω στα 1300. 

Εγώ, αδελφέ, αν εγύρευα να αυξήσω την τιμήν μου, 
το πλούτος και την δόξαν μου, πρέπει να με επαινάτε, 
διά το πρέπει τον άνθρωπον όπου άρματα βαστάζει 
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ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗ 

ν' αυξαίνει γαρ το πλούτος του, ομοίως και την τιμήν του, 
μόνον να μη ένι άδικον, να επαίρνει συγγενών του 
και να ακληρά την σάρκαν του, τους σαρκικούς του φίλους. 
Πάντως εγώ είμαι πρίγκιπας, ένας μικρός στρατιώτης, 
κι ουδέν με εβλέπεις ότι έδραμα απάνω εις συγγενήν μου 
ούτε εις φτωχόν μου γείτοναν να επάρω το εδικόν του· 
αλλά έδραμα εις βασιλέαν, όπου ένι αφέντης μέγας, 
οπού έχει κράτος κι αφεντίαν μεγάλην εις τον κόσμον 
κι ένι εις αντρεία εξάκουστος απάνω εις τους στρατιώτες, 
κι ένι τιμή μου κι έπαινος να πιάνομαι μετ' αύτον, 
διατί ένι εκείνος βασιλέας κι εγώ μικρός στρατιώτης. 

ένι: είναι | ακληρά: στερεί κληρονομικά εδάφη | ουδέν: δεν | έδραμα απάνω: επι-
τέθηκα εναντίον | αφεντίαν: εξουσία, κυριαρχία | πιάνομαι μετ': πολεμώ με 

Σταφίδας· τέλη του 14ΟΌ αι. 

Εις οδύνη ν οφθαλμών: έπαρον στρύχνον (τό λέγουσίν τίνες βρωμοβό-
τανον, οπού ποιεί ωσάν σταφύλια μικρά μαυρούτσικα, λέγουν το και 
μαυρόχορτον), κοπάνισον τούτον, θέλεις τα κουκκία του, θέλεις τα 
φύλλα του, και εις τον ζωμόν τούτου βάλε άλας τριμμένον και άλειφε 
το μέτωπον. 

Ο σουλτάνος Μωάμεθ ο Πορθητής υπογράφει συνθήκη με τους Γενοβέζους 
της Πόλης· 1456. 

Εγώ, ο μέγας αυθέντης και μέγας αμιράς σουλτάνος ο Μεχμέτ μπέ-
ης, ο υιός του μεγάλου αυθέντου και μεγάλου αμιρά σουλτάνου του 
Μουράτ μπέη, ομνύω εις τον Θεόν του ουρανού και της γης και εις τον 
μέγαν ημών προφήτην τον Μωάμεθ και εις τα επτά μουσάφια οπού 
έχομεν και ομολογούμε ν... 

μουσάφια: αντίγραφα του Κορανίου 

Ερωτικό τραγούδι· 15ος αι. 

Τριαντακλωνοκυπάρισσε με τους χρυσούς τους κλώνους 
και με τα φύλλα τα πλατιά, με τον πολύν τον ίσκιον, 
και τον αέρα τον γλυκύν, με την πολλήν δροσίαν, 
περιβολίτσιν έμορφον τα ρόδα φυτεμένον, 
γλυκομηλέα μου κόκκινη, τα μήλα φορτωμένη, 
απόκλινε την νιότην σου να γείρω στην ισκιά σου, 
να δροσιστώ στον ίσκιο σου και εις το κατάψυχό σου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β' Αουζινιάν δωρίζει υπηρέτη· 1468. 

Ακριβοί και ηγαπημένοι μας, πολλομούμεν σας να ηξεύρετε ως ότι εχα-
ρίσαμεν του Γεωργίου του τσαμπερλάνου, του δουλευτή μας, το κο-
πέλλιν τό έχει εις την δούλεψίν του από το χωρίον μας της Θεμούρ-
φου, ονόματι Φίλιππο Θοδόση Βεντούρη. Δια τούτον μηνούμεν και ορί-
ζομέν σας να μηδέν του δώσετε τίποτες πατσίασμαν δια τον αυτόν κό-
πελλον. 

πολλομούμεν σας: σας καθιστούμε, σας κάνουμε | ως ότι: ότι \ τσαμπερλάνου: θα-
λαμηπόλου, αυλικού αξιωματούχου | το κοπέλλιν: τον υπηρέτη | πατσίασμαν: δου-
λική, υπηρετική υποχρέωση | κόπελλον: νεαρό 

Ιωαννίκιος Καρτάνος. Η διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας· 1536. 

Και παρευθύς εσκίσθη η θάλασσα εις δύο και έγινε στράτα εις την μέ-
σην, και τα νερά εμαζώχθησαν από την μίαν μερίαν και από την άλ-
λην και έγιναν σαν πύργος, και τότες οι υιοί του Ισραήλ απέρασαν από 
την μέσην της θαλάσσου, οπού καν τα παπούτσια τους δεν εβράχη-
σαν. Και όταν εξημέρωσε, ηβλέπει ο φαραός ότι αυτείνοι απέρασαν 
και σεβαίνει αυτός μέσα εις την θάλασσαν, και το πρωί ο Θεός έστει-
λε ένα γνέφος απάνω εις τον φαραόν και έκαμε και υπήγαν οι ρόδες 
του αμαξίου του εις ένα χάος της θαλάσσου. 

οπού καν: έτσι που ούτε | φαραός: φαραώ | αυτείνοι: αυτοί | σεβαίνει: μπαίνει | 
γνέφος: σύννεφο 

Γεώργιος Αιτωλός. Το τζιτζίκι και τα μυρμήγκια· 16ος αι. 

Καιρός χειμώνος ήτονε και τζίντζιρας υπάγει 
εις τόπον που 'ταν μύρμηγκες κι εζήτα τους να φάγει. 
Τότε εκείνοι είπασι: «Τώρα ζητάς φαγία 
και περπατείς, ταλαίπωρε, και έχεις λαιμαργία; 
Γιατί στου θέρους τον καιρόν δεν έκαμες δουλεία 
και να συνάζεις περισσά, να 'χεις πολλά φαγία;» 
Λέγει τους: «Δεν αδείαζα, ουδ' έκαμα λωλία, 
αμ' ετραγούδουν έμορφα με έμνοστην λαλία.» 
Οι μύρμηκες τον είπασι τον τζίντζιρα με γέλος: 
«Τζίντζιρα, τι σε έκαμε το εύκαιρον το μέλος; 
Τό καλοκαίρι επειδή έψαλλες, ωσάν λέγεις, 
εις τον χειμώνα χόρευε, τα πάθη σου να κλαίγεις.» 

τζίντζιρας: τζίτζικας | είπασι: είπαν | περισσά: πολλά | λωλία: ανοησία, βλακία | 
έμνοστην: ωραία | γέλος: γέλιο | το εύκαφον το μέλος: το μάταιο τραγούδι 
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10. Νεοελληνικές διάλεκτοι 

Δείγματα νεοελληνικών διαλέκτων. Μερικές δεν μιλιούνται πια. 

Χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα: ξ = παχύ [ζ]· κ, Χ, ν, χ = ουρανι-
κοί φθόγγοι, όπως στις λέξεις κιλό, μίλιά, πανιά, χυμός αντίστοιχα· ξ, σ, τ = 
ουρανικοποιημένοι φθόγγοι [(k)s], [s], [t]· σ = παχύ [s]· 

στην ποντιακή, α = φωνήεν ανάμεσα στο [a] και στο [e] · 
στην καππαδοκική, 9 = φωνήεν που αρθρώνεται όπως το [a]̂  αλλά με πιο 

κλειστό στόμα· q = φθόγγος περισσότερο υπερωικός από το [k]· ν = υπερω-
ικό [η], όπως μετά το πρώτο α στη λέξη αγκαλιά-

στην τσακωνική, κ', π, τ = δασέα [kh], [ph], [th]· τ = ουρανικοποιημένο 
και απαλό [t]. 

Πελοποννησιακή: Αναμνήσεις από την επανάσταση του 1821. 

Πώς να σου τα μολοήσω, παιδάκι μου; Εδώ πέρα, καθώς θα 'χεις μα-
θημένα, ήτανε πρώτα Τουρκιά. Τό[1 άναψε το ντουφέκι, οι καλοί 
άντρες πήγανε στον πόλεμο και μεις μείναμε. Ήτανε φερμένος ο 
Μπραήμης και μας εκυνήησε και εφύγαμε· άλλοι τις Πέτσες κι άλλοι 
το Λενίδι. Εμείς σηκωθήκαμε, καμιά κατοστή φαμπελιές, και πάμε τα 
Τζίντζινα, από κει βγαίνομε τον Άι-Βασίλη τη ρεματιά μέσα. Από τον 
Άι-Βασίλη στο Βρονταμά, από το Βρονταμά στο Παρόρι, κι από το Πα-
ρόρι στο Μυστρά φευγόδικοι. Στο Βρονταμά, πού να σου λέω, μας εκυ-
νηήσανε· δε μας αφήνανε να πιούμε νερό. 

τόμ: όταν | τις Πέτσες, το Λενίδί κτλ.: στις Σπέτσες, στο Λενίδι κτλ. | φαμπελιές: 
φαμίλιες, οικογένειες 

Μανιάτικη: Σατιρικό μοιρολόι. (Τα γράμματα σε παρένθεση μόλις ακούγο-
νται.) 

«Μωρή, τί να ζε κάνομε; 
Για να ζε περιμένομε, 
μωρή, δε(ν) τάζεις τίποτα;» 
«Δε(ν) κουμαντάρου τίποτα, 
γιατ' έναι η μάνα μου μη(ι)τρά, 
μόν' το φουστάνι που φορού 
το τάζου κ(ι)αι περικαλού 

[ 245 ] 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ο γάιδαρος να σηκωθεί 
και το σομάρι στην οργή.» 

ζε: σε \ έναι\ είνοχ \ μη{ήτρά: μητριά | φορού: φορώ | περίκαλού: παρακαλώ | 
σομάρί: σαμάρι 

Επτανησιακή: Ο ανεμοστρόφιλος. 

Μες στις δώδεκα ώρες τση μερός, ό,τι καψός κι αν είναι, τυχαίνει κα-
πότες να διαβεί από το χωριό ένας αγέρας μεγάλος και δυνατός με 
κάτι χτύπους σα σκεπετιές κι ό,τι βρει ομπρός του το σέρνει· σηκώνει 
κι άνθρωπο (θέλεις άλλο;) και σου τον απελάει μεδά ξέρω κι εγώ πού! 
Εμείς εούτο το κακό το λέμ' ανεμοστρόφιλο, κι ομολογούνε πως είναι 
κειμεσαθιό αγερικά πλήθος αρίφνητο και πολεμάνε συναμεταξύ τους 
το 'να με τ' άλλο. 

τση μερός: της ημέρας | σκεπετιές: τουφεκιές | απελάει: αμολάει | μεδά: ούτε | εού-
το: τούτο | κειμεσαθιό: εκεί μέσα | αρίφνητο: αναρίθμητο 

Μεγαροαιγινήτικη: Αιγινήτικο παραμύθι. 

Μια φορά τσ' ένα τσαιρό ήτανε ένας βασιλέας, Ύπνος τ' όνομά του. 
Δίπλα εις το παλάτι εκαθότανε μια φτωχή κόρη τσαι ξενοδούλευε τσαι 
ζούσε. Ενυχτόρευε τσαι, όντες της ερχότανε ο ύπνος να τσουμηθεί, 
έπαιρνε κουτσία τσ' έτρωε τσ' έλεε: «Ήρθες, ύπνε. Καλώς ήρθες, φάε 
κούτσία τσαι φύγε.» 

τσ' ένα τσαψό: κι έναν καιρό | τσαι: και | ενυχτόρευε: ξενυχτούσε | όντες: όταν | 
τσουμηθεί: κοιμηθεί | κουτσία: κουκιά 

Κυκλαδική: Παροιμία από την Άνδρο. 

Όποιος ξοδεύγει δεκοχτώ 
τσαι δε σοδεύγει τριγιάάα, 
στη φυλατσή το βάζουνε 
τσαι δεν ηξέρει γιάάα. 

τσαι: και | σοδεύγει: κερδίζει | γιά^α: γιατί 

Κρητική: Τραγούδι νεαρού. 

Οψές αργά επέρνουνα 'πού τη Χαριτωμένη 
κι είδα μιαν κόρη κι έπλυνε, ω τη διαολεμένη! 
Κι εγώ τση ζήτηξα φιλί, κι αυτή εκρυφογέλα 
και θάρρουνα πως μου 'λεγε: «Σα θες, το βράδυ έλα.» 
Και σαν εποσκοτείνιασε, εγλάκουνα ως εΒόρου, 
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κι εκείνη είχε κουζουλούς κι εβλέπανε τσι πόρους. 

επέρνουνα: περνούσα | 'πού: από | Χαριτωμένη: ναός της Παναγίας | τση ζήτηξα: 
της ζήτησα | θάρρουνα: θαρρούσα, νόμιζα | εποσκοτείνιασε: σκοτείνιασε εντελώς | 
εγλάκουνα: έτρεχα | εϋόρου: μπορούσα | κουζουλούς: τρελούς- εδώ: ζωηρούς | 
εβλέπανε: πρόσεχαν | τσι πόρους: τις πόρτες, τα περάσματα 

Δωδεκανησιακή: Παράδοση από την Κω. 

Η μια η γειτόνισ-σα ήθελε ν-να πάνε στα μovαστήpgια όλ-λάα να τα 
προσευκηστούνε. Ε, αυτή λοιπόν επήγαιν-νεμ Βροστά. Οι άλ-λάες την 
εσυκοφανάίζ-ζαμ 'b0 πίσω, να πούμενε, την επαρεξηγούσασίνε. Ε, 
αυτή ητίναξεν, ηπάαιν-νένε με την αθέαν άης την §αρδγιά. Δεν ηστα-
μάτησένε. Επρόφτασεν αυτή πιο γλήορι, επήαινε στον ΆLγ-Γιώpgη. Της 
φανερώθητσεν ο Άις Γιώpgης. Είπεν ότι «Τί χάρηθ θέλεις να σου πλε-
ρώσω, αυτήν άην αγωνίαμ boo 'καμες για μένα, να 'ρτεις να πκιάσεις 
να με σκουπίζ-ζεις;» 

μovaστήpgιa: ξωκλήσια | προσευκηστούνε: προσκυνήσουν | 'bd πίσω: από πίσω | 
ητίναξεν: προχώρησε γρήγορα | ηπάαιν-νένε: πήγαινε | αθέαν: αθώα | γλήορι: 
γρήγορα | τί χάρηθ θέλεις να σου πλερώσω: τί χάρη θέλεις να σου κάνω | άην αγω-
νίαμ: τον κόπο 

Στερεοελλαδίτικη: Παράδοση από την Λιτωλία. 

Στου Βραχώρ νια βουλά ήμναν φυγόδικους· κι ήμναν σν Άι-Παρασκι-
βή κι κμόμναν, κι αϊκώ: «Μάνθου! Μάνθου!» Δε μίΧσα· Ύστιρα είπι: 
«Ωρέ, συ είσι, δείνα!» Έκαμα πως δεν άικσα τίπουτα. Κμήθκα. Κου-
ντά χαραή ήβρα του μαχαίρι μ μπημένου μες στου τσαρούχ κι πάρα 
πέρα του κμπούρι μ· κι βρέθκα χτινσμένους. Ύστιρα έμαθα πως είνι 
κεινιράιδις. 

νια βουλά: μια φορά | ήμναν: ήμουν | σν: στην | κμόμαν: κοιμόμουν | αϊκώ: ακούω | 
χαραή: χαραυγή, χαράματα | μπημένου: μπηγμένο | κμπούρι: κουμπούρι 

Θεσσαλική: Παραμύθι από τον Τίρναβο. 

Ήταν ένας φτουχός, είχι δυο ζουντόβουλα κι μιτ' αυτά κουβανούσι 
χώμα. Ήταν χουματάς. Η γναίκα τ ήταν μια φαντασμέν! Κάθι ώρα 
τουν είχι του κουντό, ντε κι καλά να γέν αφέντς. «Γέν αφέντς,» τουν 
ήλιγι, «κι έχ ι Θιος. Γέν αφέντς κι έχ ι Θιος.» «Μαρή γναίκα,» τν ήλιγι, 
«πώς να γένου αφέντς; Σα δεν κουβανήσου χώμα πώς θα ζήσουμι;» 

ζουντόβουλα: ζώα | μιτ': με | κουβανούσι: κουβαλούσε \ τουν είχι του κοντό: τον 
είχε από κοντά 11 Θιος: ο Θεός | μαρή: μωρέ | τν: την 
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Μακεδόνικη: Η Χιονούλα. 

Μια φουρά χι έναν κφό ήταν ένας βασλιάς χι μια βασίλτσα. Η βασίλ-
τσα, ιχεί που έπλιχι ν ταντέλα, πήγι ένα σπουρίτ στου παραθύρ. Η βα-
σίλτσα, σαν του είδι, έτριξι γρήγουρα ν' ανοίζ του παραθύρ για να μπει 
μέσα. Πως έκανι ν' ανοίξ του παραθύρ, μπήκι ου κουρσές μέσα στου 
δάχτυλου τς κι του αίμα έσταξι πάν' στου χιον. Είπιν η βασίλτσα: «Να 
κάμου ένα κουρίτσ να 'νι κοκκινου σαν του αίμα κι άσπρου σαν του 
χιον!» Όπους είπιν η βασίλτσα, ετσ κι έγινι. 

ν: την | κουρσές: βελονάκι 

Κυπριακή: Οι μαγικές μπότες. 
Ένας άθρωπος είσεν τρεις γιούες. Τσείνος ο άθρωπος επήεν εις το πα-
ναΰριν τσ' έχερεν μιαν αλ-λαήν ποινές. Τσ' επήεν ο μιαλ-λύτερος γιος 
του τσαι λαλεί του: «Γιε, παπά, χέρ' μου τούτες τες ποινές τσ' εν-να 
τες χορίω εγιώνη.» «Τντα μπο 'ν-να μου κάμνεις, γιε μου;» λαλεί του. 
«Να σου γλέπω ψύλ-λους μέσ' τ' άσερο,» λ-λαλεί του. «Ε, γιε μου, πή-
αιν-νε τσ' εν κάμνεις για λ-λόου μου.» Επήεν ο δεύτερος, λαλεί του: 
«Φέρ' μου, γέρο, πο τούτες τες ποινές να τες χορίω.» Λαλεί του: «Μα 
ντα μπο 'ν-να μου κάμνεις, γιε μου;» λαλεί του. Λαλεί του: «Να σου 
φκάλ-λω σ-σύλ-λους έξω 'πού το χωρκόν.» 

Ένας άνθρωπος είχε τρεις γιους. Αυτός ο άνθρωπος πήγε στο πανηγύρι και έφε-
ρε ένα ζευγάρι μπότες. Και ο μεγαλύτερος γιος του πήγε και του είπε: «Ε, πατέ-
ρα, φέρε μου αυτές τις μπότες και θα τις φορέσω εγώ.» «Τί θα κάνεις για μένα, γιε 
μου;» του λέει. «Θα βλέπω ψύλλους μέσα στο άχυρο,» του λέει. «Ε, γιε μου, πή-
γαινε, και δεν κάνεις για μένα.» Πήγε ο δεύτερος, του λέει: «Φέρε μου, γέρο, αυ-
τές τις μπότες να τις φορέσω.» Του λέει: «Και τί θα κάνεις για μένα, γιε μου;» του 
λέει. Του λέει: «Θα βγάζω σκυλιά έξω από το χωριό.» 

Ποντιακή: Η παρέα της αλεπούς και του φιδιού. 

Έναν καιρόν ο αλεπόν και το φίδ' εποίκαν συντροφίαν κι επήγαν σ' έ-
ναν τρανόν δεντρόν αφκά, έχτ'σαν τ' οσπιτόπον ατουν κι ερχίνεσεν ο 
καθένας να 'φτάει την δουλείαν ατ'. Ο αλεπόν επέν'νεν κι έφερ'νεν 
κοσσάρας ας σα σουμά τα χωρία και με τα δόντα 'τ' ένοιεν τα καρ-
δίας ατουν και τ' ωβά εδίν'νεν 'ς σο φίδ' και το κρέας έτρωεν ο ίδιον. 

Έναν καιρό η αλεπού και το φίδι έκαναν παρέα και πήγαν κάτω από ένα μεγάλο 
δέντρο, έχτισαν το σπιτάκι τους κι άρχισε ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Η 
αλεπού πήγαινε κι έφερνε κότες από τα κοντινά χωριά και με τα δόντια της άνοι-
γε την κοιλιά τους και τα αβγά τα έδινε στο φίδι και το κρέας το έτρωγε η ίδια. 
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Ποντιακή: Δημοτικό τραγούδι από την Τραπεζούντα. 

Χριστέ μ', ούλα καλά ποίκες, τρία καλά χί εποίκες· 
ποίκες τον ουρανόν ψηλά, κι εκεί σκάλαν κί εφτάνει, 
ποίκες την θάλασσαν πλατύν, κι εκεί γεφύρ' κί στέκει, 
ποίκες την ξενιτιάν μακρά, κι εκεί λαλά κί πάγει. 

ούλα: όλα | ποίκες: έκανες | κί: δεν | λαλά: μιλιά 

Καππαδοκική: Παραμύθι από το Λραβάνι. 

Ήσανε ρυο φσέα, αίΙέλφια, το 'να τσανό και το 'να αςουλού. Είχαν ένα 
βαβά, και πέρανε. Ιτό βαβά τουν ζενίν τουν. Είχαν και πολλά πρόβα-
τα κι ένα τανά. Είχαν και ρυο αχορια, το 'να τεζέ και τ' άλλο παλιό. 
Ένα μέρα τ' αςουλού σο τσανό τσ' είπε: «Όσα πρόβατα bouv σο τεζέ 
σο αχόρ τα μον dai· όσα μboυv σο παλιό τα σον dai.» 
Ήτανε δυο παιδιά, αδέρφια, ένα κουτό και ένα έξυπνο. Είχαν έναν πατέρα, και 
πέθανε. Ο πατέρας τους ήταν πλούσιος. Είχαν και πολλά πρόβατα και ένα μο-
σχάρι. Είχαν και δυο στάβλους, τον έναν καινούργιο και τον άλλον παλιό. Μια μέρα 
το έξυπνο (παιδί) είπε στο κουτό: «Όσα πρόβατα μπουν στον καινούργιο τον στά-
βλο είναι δικά μου· όσα μπουν στον παλιό είναι δικά σου.» 

Τσακωνική: Τ ο γάμο τα Μαρούα (Στο γάμο της Μαρούλας). 

Εζάκαϊ τ ον άγιε, σ' εστεφανούκαϊ, τσ' από τσι σ' εκατσούκαϊ του τσου-
φάλε σου με κουφέτε χοντροί από το δίσκο τσ' ετσαφήκαϊ κ αμπόσοι 
κουμπούρε, εμπαήκαϊ από τον άγιε Στράκηγο τσ' αρχινίαϊ άίντε τα 
βιοΧία. Α Μαρούα έκι καμαρούνα. «Μα, για ξείκα, ΤζεΧίνα, καμάζι π οι 
ν' έν' έχα α νύιθη,» έκ' αούα α Γιώργου. «Εζού, να ντ' αλήου, όρκο μι 
ΤζεΧίνα, όμα ολπίζα νι να ν' άξει ο Γιάννη ταμ Παλιομαρούα, το συ-
χιατ έ πράμα, εστάκιου νοικοτσουρόπουλε, με στρομπούλια ίτ ε, με 
κοτξά τσεάρα, με πεζιβόΧι, με βούε, με ελίε, π" έκι πρέπουντα να ν' 
άζει ταν καΧυτέρα σάτη.» «Γιατσί, α του ΝιχάΧη τσ' έκ' έχα; Εζού έν' 
αούα κάτσι ν' εμποίκαϊ το καμπζί». «ΝιΧία, Γιωργού, κάτσι τα γρούσ-
σα ντι. Έκι α τύχη σι να καοτσυτάτσει. Μαγάζι να 'γκι καοτσυτέντε 
έτρου τσ' οι σατέρε νάμου...» 

Πήγαν στην εκκλησία, τους στεφάνωσαν, κι αφού τους έσπασαν τα κεφάλια με 
κουφέτα χοντρά από τον δίσκο κι έριξαν κάμποσες κουμπουριές, βγήκαν από τον 
άγιο Στράτηγο κι άρχισαν να χτυπούν τα βιολιά. Η Μαρούλα καμάρωνε: «Μα, για 
κοίτα, Αγγελίνα, καμάρι που το 'χει η νύφη,» έλεγε η Γιωργού. «Εγώ, να σου πω, 
καμάρι μου Αγγελίνα, δεν το ήλπιζα να την πάρει ο Γιάννης την Παλιομαρούλα, 
το σιχαμένοχπράμα, τέτοιο νοικοκυρόπουλο, με τόπια πανί, με κοτζάμ σπιτάρα, 
με περιβόλι, με βόδια, με ελιές, που έπρεπε να πάρει το καλύτερο κορίτσι.» «Για-
τί, η (κόρη) του Μιχάλη τι είχε; Εγώ λέω κάτι του έκαναν του παιδιού.» «Μιλιά, 
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Γιώργου, δάγκωσε τη γλώσσα σου. Ήταν η τύχη της να καλοπέσει. Μακάρι να 
καλόπεφταν έτσι και τα κορίτσια μας...» 

Κατω^ταλική: Παραμύθι. 

Καλαβρία 
Ήτο μια φ-φορά ένα βρούθακο. 
Τσαι μίαν ημέρα πως εμέτερ-ρε 
στο σπίτιν dou, ήβρε τρία δινέρια. 
Τσαι αχ-χέρωε να είπει: «Τί χορά-
τξω με τούτα; Τι χοράτξω με τού-
τα; Χοράτξω κρέα; Ουδέ, γιατί το 
κρέα έχει στέα, τσαι κουμΒιάτξω. 
Χοράτξω αζ-ζάρι; Ουάέ, γιατί το 
αζ-ζάρι έχει ακάθ-θια, τσαι με τρυ-
πούσι.» 
βρούθακο/κ-κρακάλί: βάτραχος | τσαι: και | πως/σάτ-τί: καθώς | εμέτερ-ρε: σκού-
πιζε I δινέριαίτουρνίσα: νομίσματα | αχ-χέρωε!αρτσίνιασε: άρχισε | χοράτζω/αφο-
ράτζω: αγοράζω | στέα/στέατα: οστά, κόκαλα | ουδέ/νάε: όχι | κουμΒιάτζωΙαμ-
φουκέομαι·. πνίγομαι | αζ-ζάρι!αφσάρι: ψάρι | ακάθ-θια!ακάτ-τια: αγκάθια 

Απουλία 
Ήσανε μία φ-φορά α κ-κρακάλι. 
Τσαι μίαν ημέρα σάτ-τι σκούπιτζε 
στο σπίτι τ-του, ήβρηκε τρία τουρ-
νίσα. Τσαι αρτσίνιασε να πει: «Τί 
αφοράτζω; Τί αφοράτξω; Αφορά-
τξω κρέα; Νάε, γιατί το κρέα έχει 
στέατα, τσαι αμφουκέομαι. Αφο-
ράτζω αφσάρι; Νάε, γιατί τ ' αφ-
σάρι έχει ακάτ-τια, τσαι με τρυ-
πούνε.» 
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Πιλοτικό πρόγραμμα 
Αρχαιογνωσία και αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση 

Συντονιστής: Δ. Ν. Μαρωνίτης 

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και 
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) 

Τεχνική σύσταση 

Το πιλοτικό πρόγραμμα «Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαί-
δευση», τριετούς διάρκειας (1.7.2001-31.10.2004), διεκπεραιώθηκε με απόφαση 
του πρώην Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Πέτρου Ευθυμίου στο 
πλαίσιο του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, το οποίο ανέλαβε να στηρίξει, με 
το ευρύτερο κύρος του, την ερευνητική και συγγραφική αυτή δοκιμή καλύπτο-
ντας τα λειτουργικά της έξοδα. Φιλόξενος οικοδεσπότης, έμπειρος και αποτελε-
σματικός συνεργάτης ο Αλέξης Δημαράς, πρώην Πρόεδρος του Κέντρου Εκπαι-
δευτικής Έρευνας. Οι αμοιβές των έξι πανεπιστημιακών συνεργατών του προ-
γράμματος δεν επιβάρυναν το δημόσιο. Το οικονομικό βάρος το ανέλαβαν τέσ-
σερις χορηγοί: σταθερός χορηγός η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος* συμπληρωμα-
τικοί χορηγοί κατά σειρά: η Εμπορική Τράπεζα, η ΔΕΗ και η Τράπεζα της Ελλά-
δος. 

Η επταμελής ομάδα εργασίας συγκροτήθηκε τον Νοέμβριο του 2002 και, σε 
αλλεπάλληλες συνεδρίες, καθόρισε και εξειδίκευσε τους σκοπούς του προγράμ-
ματος. Ομόφωνα αποφασίστηκε η εμπράγματη παρέμβαση σε κρίσιμα ζητήματα 
της γυμνασιακής αρχαιογνωσίας και αρχαιογλωσσίας με τη συγγραφή καταρχήν 
πέντε εγχειριδίων, τα οποία υπάρχει πρόθεση (και προθυμία της νέας Διοίκησης 
του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας) να συμπληρωθούν με δύο ακόμη εγχειρί-
δια: το ένα για την αρχαία ελληνική ιστορία* το άλλο για την αρχαία ελληνική 
τέχνη. Κατονομάζονται οι τίτλοι και οι συντάκτες των πέντε συντελεσμένων εγ-
χειριδίων: ο Τάσος Χριστίδης ανέλαβε τη σύνταξη Ιστορίας της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας- ο Φάνης Κακριδής, τη σύνθεση Αρχαίας ελληνικής γραμματολογίας' ο Θε-
όδωρος Παπαγγελής την παρουσίαση της Ρώμης και του κόσμου της· ο Βασίλης 
Κάλφας και ο Γιώργος Ζωγραφίδης, από κοινού, τη συγγραφή της Αρχαίας ελλη-
νικής φιλοσοφίας^ αποτυπωμένης και στους βίους των φιλοσόφων* τέλος, ο Δ. Ν. 
Μαρωνίτης και ο Αάμπρος Πόλκας την προβολή της Αρχαϊκής επικής ποίησης. 

Εξαρχής συναποφασίστηκε από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και την 
ομάδα εργασίας του Προγράμματος ότι τα εκπονούμενα εγχειρίδια θα πρέπει να 
εκδοθούν από έγκυρο ιδρυματικό φορέα, κατά προτίμηση από το Ινστιτούτο Νε-
οελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη). Η αρχική αυτή από-
φαση επικυρώθηκε σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Εκπαι-
δευτικής Έρευνας τον Ιούνιο του 2004 και αποτυπώθηκε στα πρακτικά της, με 
ρητή αναφορά στην εκδοτική αρμοδιότητα του Ιδρύματος Μανόλη Τριαντα-
φυλλίδη, το οποίο ανέλαβε και το κόστος της έκδοσης για τα πέντε εγχειρίδια. 



Με την εκδοτική αυτή μέθοδο είναι σύμφωνος και ο νέος Πρόεδρος του Κέντρου 
Εκπαιδευτικής Έρευνας, ο οποίος επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρόο-
δο και την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Γενική σύσταση 

Ο επίτιτλος του προγράμματος (Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση 
Εκπαίδευση) προαναγγέλλει τον γενικό θεματικό στόχο του, υπαινίσσεται όμως 
συγχρόνως και την ανάγκη υπέρβασης παρεξηγήσεων ως προς τις σχέσεις αρ-
χαίας ελληνικής γραμματείας και αρχαίας ελληνικής γλώσσας. 

Το πρόγραμμα προτίθεται να αναιρέσει με τα πέντε εγχειρίδια (προπαντός με 
την Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας) ειδικότερα τη διάχυτη παρεξήγηση 
για την υπερτίμηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, η οποία συνεπάγεται υπο-
τίμηση τόσο της νεοελληνικής γλώσσας όσο και της νεοελληνικής γραμματείας. 
Το πρόγραμμα επιχειρεί επομένως ισόρροπη, δυναμική και παραγωγική, σχέση 
μεταξύ αρχαιογνωσίας και αρχαιογλωσσίας, η οποία όχι μόνο να μην καταπιέ-
ζει τη νεοελληνική γλώσσα και γραμματεία, αλλά και να ευνοεί την απελευθέ-
ρωσή τους από το αρχαιογλωσσικό βάρος. 

Το πρόγραμμα δεν υποτιμά βεβαίως την αρχαία ελληνική γλώσσα* επιμένει 
όμως στον εξελικτικό χαρακτήρα της και στη συνεχή διαθεσιμότητά της μέσα στο 
ευρύτερο γλωσσικό και ανθρωπογεωγραφικό περιβάλλον. Δοκιμάζοντας κάθε 
τόσο και κατορθώνοντας γόνιμες γλωσσικές ανταλλαγές, ωσότου, πατώντας στον 
κομβικό σταθμό της Κοινής, άνοιξε τον δρόμο για τη διαμόρφωση της νεοελλη-
νικής γλώσσας. Με άλλα λόγια: το πρόγραμμα προκρίνει ενόψει της αρχαιο-
γλωσσίας τη νεογλωσσία, ενόψει της αρχαιογνωσίας τη νεογνωσία, δηλαδή μια 
διπλή αυτογνωσία τοποθετημένη στο κρίσιμο παρόν. 

Αυτό τό κριτήριο καθόρισε την επιλογή των πέντε εγχειριδίων, τα οποία ασφα-
λώς δεν εξαντλούν όλο το φάσμα της σχολικής αρχαιογνωσίας, καλύπτουν όμως 
σημαντικά κενά της, ενώ συγχρόνως δοκιμάζουν την αναθεώρηση και την ανα-
νέωσή της ως προς την ύλη της, τη μέθοδο και τη χρήση της. Από την άποψη αυτή 
το αρχαιογνωστικό και αρχαιογλωσσικό πρόγραμμα μπορεί να θεωρηθεί ετερό-
δοξο. Στον βαθμό που παραστέκεται και συγχρόνως αντιστέκεται στην ισχύου-
σα διδακτική και εξεταστική πρακτική της Μέσης Εκπαίδευσης. Έπονται πέντε 
προφανή σήματα αυτής της ετεροδοξίας. 

1. Και τα πέντε εγχειρίδια αφορούν συνολικά τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, 
είναι επομένως διαταξικά. Συγκροτούν και συγκρατούν για τρία χρόνια την ενό-
τητα καθενός διδακτικού αντικειμένου, διαβαθμίζοντας τη γνώση του στον κύ-
κλο των γυμνασιακών σπουδών με άνεση και σχετική ελευθερία. Τούτο σημαί-
νει ότι τα πέντε αυτά διαταξικά εγχειρίδια δεν επιβάλλουν αναγκαστικά τη δι-
δακτική ακολουθία των κεφαλαίων τους, την υποχρεωτική δηλαδή μοιρασιά τους 
σε καθεμιά από τις τρεις γυμνασιακές τάξεις. Αντίθετα, η επιλογή της διδασκό-
μενης ύλης ανατίθεται στους διδάσκοντες και εξαρτάται από τις συγκεκριμένες 
διδακτικές συνθήκες: από τη σύνθεση της τάξης, από το κοινωνικό και μορφω-
τικό της επίπεδο, από τη γνωστική περιέργεια των μαθητών, αλλά και από εξω-
σχολικά επίκαιρα ερεθίσματα που σχετίζονται με το επίμαχο θέμα της αρχαιο-
γνωσίας και της αρχαιογλωσσίας. 



2. Και τα πέντε εγχειρίδια είναι έτσι προγραμματισμένα και συνταγμένα, ώστε 
να αποτελούν κοινό βοήθημα για τον δάσκαλο και τον μαθητή. Δεν μοιράζουν 
επομένως άνισα την προσφερόμενη γνώση, ώστε να υπογραμμίζεται η γνωστι-
κή υπεροχή του δασκάλου απέναντι στους μαθητές του* αποτελούν αντίθετα 
αφορμές για να οριστεί μέσα στην τάξη, με τη συνεργασία δασκάλου και μαθη-
τή, το αρχαιογνωστικό αντικείμενο, να διακριθούν οι θεμελιακές του αρχές, να 
αναζητηθεί η μέθοδος της πρόσληψής του, να φανεί η όποια μορφωτική αξία του. 
Με τους όρους αυτούς, το κοινό για τον δάσκαλο και τον μαθητή εγχειρίδιο 
έμπρακτα δείχνει ότι η αρχαιογνωσία και η αρχαιογλωσσία δεν είναι μονοπώ-
λιο κανενός αλλά κοινό αγαθό, που τροφοδοτεί τη μορφωτική μας όρεξη και ελέγ-
χει μορφωτικά μας κενά. 

3. Τα πέντε εγχειρίδια δεν προορίζονται να ενταχθούν στο καθιερωμένο σύ-
στημα του αναλυτικού προγράμματος και να υπακούσουν στις εντολές των γρα-
πτών εξετάσεων. Δεν προβλέπουν δηλαδή την εξεταστική αναπαραγωγή του πε-
ριεχομένου τους από τους μαθητές. Αντ' αυτού επιδιώκεται να ενσωματωθεί ο 
έλεγχος της παρεχόμενης γνώσης στην προφορική διδασκαλία και να προκύψει 
από τον διάλογο μαθητών και δασκάλου μέσα στην τάξη. 

4. Τα πέντε εγχειρίδια, γραμμένα καθένα με τον αρμόδιο τρόπο του, δεν αγνο-
ούν τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις και τις προσληπτικές ικανότητες των γυ-
μνασιακών μαθητών τις λαμβάνουν υπόψη, υπό τον όρο όμως ότι συγχρόνως 
τις δοκιμάζουν. Δεδομένου ότι στην πραγματικότητα, παρά τα φαινόμενα και τα 
λεγόμενα, οι μαθησιακές ικανότητες και ορέξεις σε αυτή την ηλικία είναι ανοι-
χτές και πολύ συχνά απρόβλεπτες. Προσαυξάνονται πάντως και οξύνονται ανά-
λογα προς τη μέθοδο και το ύφος της διδασκαλίας. 

5. Τέλος, και τα πέντε εγχειρίδια έχουν προγραμματιστεί και συνταχθεί ού-
τως ώστε να μην επαναλαμβάνουν, με το περιεχόμενο, το ύφος και τη μορφή τους, 
το συμβατικό σχολικό βιβλίο. Και μόνο το γεγονός ότι κάθε εγχειρίδιο θα βρί-
σκεται στη διάθεση των μαθητών επί τρία χρόνια, του δίνει μια άλλου είδους συ-
ντροφική σημασία και αξία, η οποία συγχρονίζεται με την προεφηβική και εφη-
βική ηλικία. Πέραν αυτού, τα εγχειρίδια, με τη διεγερτική τους ετεροδοξία, φι-
λοδοξούν να λειτουργήσουν ως ευπρόσδεκτα αναγνώσματα και εκτός του σχο-
λικού περιβάλλοντος. Ζητούμενο δηλαδή στην προκείμενη περίπτωση είναι να 
σπάσει με τα βιβλία αυτά το φράγμα του κλειστού σχολικού χώρου: να επικοι-
νωνήσει η σχολική εκπαίδευση με την εξωσχολική παιδεία* να σμίξει η μαθητι-
κή υποχρέωση με τη μαθησιακή απόλαυση. 

Ειδική σύσταση 

Η Αρχαία ελληνική γραμματολογία συντάσσεται από τον Φάνη Κακριδή. Στις φι-
λολογικές αρετές του εγχειριδίου ανήκει η συστηματική οικονομία του, με την 
οποία συστήνεται επαρκώς η αρχαία ελληνική γραμματεία κατά εποχές, γένη και 
είδη. Σε κάθε εξάλλου γραμματολογικό κεφάλαιο προτάσσονται οι ιστορικές και 
οι κοινωνικές συνθήκες που περιβάλλουν τα γράμματα και τις τέχνες - πρωτο-
τυπία που δεν απαντά σε συμβατικότερες Γραμματολογίες, δικές μας και ξένες. 
Με δυο λόγια: η Γραμματολογία του Κακριδή προσφέρεται στον μαθητή και στον 
δάσκαλο των τριών γυμνασιακών τάξεων ως βιβλίο αναφοράς. 



Κατόρθωμα αποτελεί η Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσαςy συνταγμένη 
από τον Τάσο Χριστίδη. Στην πραγματικότητα το εγχειρίδιο καλύπτει λίγο πολύ 
όλο το φάσμα της ελληνικής γλώσσας, από τα προϊστορικά χρόνια έως τις μέρες 
μας, αποκαλύπτοντας με συναρπαστική ενάργεια τα μυστικά της γλώσσας και 
της γραφής ειδικότερα. Συγχρόνως, διαφωτίζει, με νηφάλιο και τεκμηριωμένο 
τρόπο, παθολογικές εκτροπές στην πορεία της ελληνικής γλώσσας. Τα Παραρ-
τήματά του εξάλλου προσφέρουν διαδοχικά κειμενικά παραδείγματα της εξε-
λισσόμενης ελληνικής γλώσσας. 

Το απρόβλεπτο εγχειρίδιο του Θεόδωρου Παπαγγελή Η Ρώμη και ο κόσμος της 
συμπληρώνει το ελληνικό μερίδιο της αρχαιογνωσίας, για πρώτη φορά στη νεο-
ελληνική εκπαίδευση, με το ρωμαϊκό. Δείχνει με ερεθιστικό τρόπο τις συμπτώ-
σεις και τις αποκλίσεις των δύο μερών του κλασικού ανθρωπισμού, κυρίως σε θέ-
ματα πολιτικής και πολιτισμού. Τέλος, με απολύτως εξακριβωμένες πληροφο-
ρίες, αντλημένες από δυσεύρετες συχνά πηγές, ο συντάκτης του εγχειριδίου κα-
τορθώνει μια γοητευτική μυθοπλασία του ρωμαϊκού κόσμου και πολιτισμού, όπου 
ευρηματικότητα, χιούμορ και φαντασία συμπληρώνονται αμοιβαίως. 

Εξίσου απρόβλεπτο είναι και το συνεργατικό εγχειρίδιο των Βασίλη Κάλφα 
και Γιώργου Ζωγραφίδη, αφιερωμένο στην Αρχαία ελληνική φιλοσοφία και στους 
βίους αντιπροσωπευτικών φιλοσόφων της πρώιμης, ακμαίας και όψιμης αρχαι-
ότητας. Παράτολμο εγχείρημα, αν μείνουμε καθηλωμένοι στην προκατάληψη 
ότι η γυμνασιακή ηλικία δεν είναι έτοιμη ακόμη να υποδεχτεί στοιχεία φιλοσο-
φικού βίου και στοχασμού. Και όμως το φιλοσοφικό αυτό εγχειρίδιο ενδιαφέρει 
τους μαθητές του Γυμνασίου, επειδή ανταποκρίνεται σε θεμελιακές απορίες για 
τον κόσμο και τον άνθρωπο. Το ζητούμενο επομένως είναι να αναιρεθεί εξαρχής 
το δήθεν δυσνόητο και το ακατανόητο του φιλοσοφικού βίοι) και στοχασμού, 
ώστε να φανεί η καθημερινή του αναγκαιότητα και οικειότητα. 

Το πέμπτο εγχειρίδιο των Δ, Ν. Μαρωνίτη και Λάμπρου Πόλκα αφιερώνεται 
στην Αρχαϊκή επική ποίηση και επικεντρώνεται στα δύο ομηρικά έπη. Μοιράζεται 
σε τρία μέρη, στα οποία προτάσσεται σύντομη εισαγωγή. Στο πρώτο μέρος προ-
βάλλεται και εξειδικεύεται η αφηγηματική τέχνη και τεχνική των ομηρικών επών, 
όπως αυτή εξελίσσεται από την Ιλιάδα στην Οδύσσεια. Στο δεύτερο μέρος αντιμε-
τωπίζονται η θεοδικία και η ανθρωποδικία των ομηρικών επών, οι οποίες συ-
στήνουν και την ομηρική ηθική με τα παραδοσιακά και τα νεωτερικά της στοι-
χεία. Το τρίτο μέρος αναφέρεται στον ποιητικό ρόλο των θεών, στο πώς δηλαδή 
ορισμένοι θεοί (ο Δίας κατεξοχήν στην Ιλιάδα και η Αθηνά στην Οδύσσεια) επι-
καθορίζουν την πλοκή του ενός και του άλλου έπους. 

Δ. Ν. Μ. 


