
v14 Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021  |  DocumentoΠρόσωποVille

Η
αγάπη του Νί-
κου Σαραντά-
κου για τις λέ-
ξεις –και δη τις 
χαμένες λέξεις– 
είναι γνωστή 

είτε από τα βιβλία του είτε από το 
μπλογκ του είτε από τις παρεμ-
βάσεις του σε διάφορα έντυπα. 
Ετσι η καινούργια του εργασία 
«Το ζορμπαλίκι των ραγιάδων» 
που πρόσφατα κυκλοφόρησε 
από τις Εκδόσεις του Εικοστού 
Πρώτου δεν εξέπληξε κανέναν. 
Ο Νίκος Σαραντάκος ετυμολο-
γεί 300 λέξεις που βρίσκονται 
σε κείμενα της εποχής του αγώ-
να της ανεξαρτησίας, παραθέ-
τει σχετικά αποσπάσματα και 
συνθέτει ένα εξαιρετικό λημμα-
τολόγιο, χρήσιμο οδηγό για τον 
αναγνώστη που θα αναζητήσει 
γνώση και συγκίνηση στα πρω-
τότυπα κείμενα των αρχών του 
19ου αιώνα. 

Η αλήθεια είναι ότι 
καταπιαστήκατε με ένα θέμα 
που παρουσιάζει μεγάλο 
βιβλιογραφικό κενό. 
Είναι ένα θέμα ότι έως τώρα η 
λαϊκή γλώσσα και τα ιδιώματα 
δεν έχουν αποτελέσει αντικεί-
μενο μεγάλης προσοχής, γιατί 
αυτά τα είχε αναλάβει το «Ιστο-
ρικόν Λεξικόν της Νέας Ελληνι-
κής» της Ακαδημίας Αθηνών το 

είναι ανατολικής ετυμολογίας. 
Περίπου 70 λήμματα είναι ιτα-
λικά, κυρίως βενετικά – ιδιαίτε-
ρα αυτά που έχουν να κάνουν 
με την ορολογία του ναυτικού 
το οποίο ήταν ιταλικό. Στη Με-
σόγειο του 16ου, 17ου και 18ου 
αιώνα lingua franca ήταν τα βε-
νετσιάνικα. Υπάρχουν επίσης κά-
ποια λήμματα που έχουν ελλη-
νική ετυμολογία και πολύ λίγα 
είτε σλαβική είτε αλβανική. Ξέ-
ρετε, αυτά ούτως ή άλλως εί-
ναι λίγο μπερδεμένα. Για παρά-
δειγμα ο βοεβόδας μπορεί να 
έχει σερβική προέλευση, όμως 
εμείς τον πήραμε από τα τουρ-
κικά. Ή το μπουλούκι το πήρα-
με από τα αλβανικά, όμως είναι 
τουρκικό. Υπάρχουν κάποιες λέ-
ξεις οι οποίες λέγονται βαλκανι-
σμοί, λέξεις που δεν συναντάμε 
στα τουρκικά της Ασίας. Για πα-
ράδειγμα, είναι χαρακτηριστι-
κή η λέξη που χρησιμοποιού-
σαν οι Ελληνες και οι Τούρκοι 
της εποχής για τους Τούρκους 
της Ανατολής: «Χαλτούπηδες» ή 
«Χαλντούπηδες». Είναι οι Τούρ-
κοι της Ασίας τους οποίους θε-
ωρούσαν κάπως αργόστροφους 
και όχι ιδιαίτερα καλούς πολεμι-
στές. Φαίνεται ότι οι γεννημένοι 
στον Μοριά Τούρκοι θεωρού-
σαν παρακατιανούς τους Τούρ-
κους της Ανατολής. Αυτό το πα-
ρουσιάζει ο Καραγάτσης στον 

οποίο έχει σταματήσει στο γράμ-
μα δέλτα. Αυτό το λεξικό πράγ-
ματι παραθέτει και τις πηγές από 
τον καιρό του 1821, όσες ήταν 
γνωστές βέβαια τότε. Αν προσέ-
ξετε στα πρώτα λήμματα μέχρι το 
γράμμα γάμμα στο «Ζορμπαλίκι 
των ραγιάδων» έχω πάρει υπό-
ψη μου τι αναφέρει το «Ιστορι-
κόν Λεξικόν». Και αν αυτό ήταν 
πλήρες –έως τώρα έχουν κυκλο-
φορήσει μόνο έξι και έχει φτάσει 
μέχρι τη λέξη «διάλεκτος»–, αν 
ήταν έτοιμο, ίσως δεν θα χρεια-
ζόταν να γίνει μια δουλειά όπως 
η δική μου. 

Εχετε αποθησαυρίσει 300 
λέξεις. Με ποια λογική 
κινηθήκατε στην επιλογή των 
συγκεκριμένων λέξεων; 
Είχα στον νου μου τον αναγνώ-
στη ο οποίος θέλει με την ευκαι-
ρία της επετείου ή και ανεξαρτή-
τως αυτής να διαβάσει κείμενα 
της εποχής. Σκέφτηκα λοιπόν σε 
ποιες λέξεις θα κολλήσει. Ετσι 
ξεκίνησα από τις λέξεις που επα-
ναλαμβάνονται στα κείμενα της 
εποχής συχνά και δεν υπάρχουν 
στα σημερινά λεξικά. Δεν σας 
κρύβω ότι η αρχική μου σκέψη 
ήταν να περιοριστώ σε αυτό το 
λεξιλόγιο. Ομως στη συνέχεια 
είδα ότι το λημματολόγιό μου θα 
ήταν κουτσό καθώς δεν θα πε-
ριλάμβανα λέξεις εμβληματικές 

για το 1821, οι οποίες εξακολου-
θούν να είναι γνωστές, όπως για 
παράδειγμα το ταμπούρι, ο αγάς, 
ο πασάς, τα γρόσια, το μετερίζι, 
το γιαταγάνι. Τα δύο τρίτα λοι-
πόν είναι λέξεις που δεν υπάρ-
χουν στα σημερινά λεξικά και το 
1/3 λέξεις που υπάρχουν. 

Αντίθετα δεν έβαλα κάποιες 
λέξεις που δεν είναι ειδικά συν-
δεδεμένες με το 1821 και υπάρ-
χουν στα σημερινά λεξικά. Στον 
Μακρυγιάννη, ας πούμε, θα δεί-
τε τη λέξη «κιοτής». Δεν την έβα-
λα γιατί σκέφτηκα ότι υπάρχει 
και σε σημερινό λεξικό και δεν 
αναφέρεται ειδικά στην Ελλη-
νική Επανάσταση. Αν και επι-
δίωξα τον στρογγυλό αριθμό, 
πιστεύω ότι δεν άφησα απέξω 
κάποιες που θα έπρεπε να μπουν 
ούτε έβαλα παραγεμίσματα. Νο-
μίζω ότι αυτό το λημματολόγιο 
είναι ένα καλό δείγμα. 

Από ποια ιδιώματα και 
από ποιες γλώσσες η 
λαϊκή γλώσσα δέχτηκε τις 
μεγαλύτερες επιρροές; 
Για λόγους πολύ προφανείς η 
μερίδα του λέοντος των 300 λημ-
μάτων του βιβλίου έχει τουρκι-
κή ετυμολογία. Μιλάω πάντα για 
την άμεση προέλευση, καθώς η 
απώτερη προέλευση μπορεί να 
είναι περσική ή αραβική. Γύρω 
στα 2/3, περίπου 200 λήμματα, 

Νίκος Σαραντάκος 

Το ζορμπαλίκι 
των Ελλήνων και 
άλλες ιστορίες 
για τη γλώσσα 
Μια συζήτηση με τον «κυνηγό» των λέξεων για το καινούργιο του 
βιβλίο, τις ντοπιολαλιές, την καθομιλουμένη και την καθαρεύουσα

Συνέντευξη στον Παναγιώτη Φρούντζο

«Είναι δύο 
γλώσσες που 
αλληλεπιδρούν, 
όμως δεν έχουμε 
πάρει πολλές λέξεις 
από τα αλβανικά – 
ίσως καμιά 80αριά, 
ανάμεσά τους  
και κάποιες  
ευρείας χρήσης, 
όπως το λουλούδι» 
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τικη λέξη πλιάκος, ο γέρος. Από 
εκεί φαίνεται ότι ετυμολογείται 
η Πλάκα, ότι είναι το παλιό μέ-
ρος της Αθήνας. 

Από το θεατρικό έργο «Η 
Βαβυλωνία» του Δημήτριου 
Βυζάντιου έχουμε 
διαμορφώσει την εντύπωση 
πως τον 19ο αιώνα οι κάτοικοι 
διαφορετικών περιοχών στον 
ελλαδικό χώρο δεν μπορούσαν 
να επικοινωνήσουν μεταξύ 
τους με μια κοινή γλώσσα. 
Νομίζω ότι αυτό είναι επινόηση 
του Βυζάντιου. Δεν θα πω ότι το 
έκανε από κακοπιστία αλλά επει-
δή η διαφορά στην εκφορά της 
γλώσσας είναι ένα μέσο που δη-
μιουργεί κωμικό αποτέλεσμα και 
πάντοτε τέρπει το ακροατήριο. 
Σκεφτείτε ότι στις επιθεωρήσεις 
μιλάνε βλάχικα, κρητικά ή άλλες 
ντοπιολαλιές και ότι στον Καρα-
γκιόζη καθένας από τους ήρω-
ες έχει διαφορετική προφορά. 
Και αυτό γίνεται, όπως και στην 
περίπτωση του Βυζάντιου, για 
να ενισχυθεί το κωμικό αποτέ-
λεσμα. Παρεμπιπτόντως για τη 
«Βαβυλωνία» θα ήθελα να ανα-
φέρω ότι ενώ είναι ένα έργο που 
ψυχαγώγησε γενιές Ελλήνων, 
δεν έχει πολλές αρετές – μάλι-
στα εμφανίζει σημαντικά δρα-
ματουργικά ελαττώματα. 

Υπερβολική είναι η «Βαβυ-

λωνία» και αυτό φαίνεται από 
τα κείμενα της εποχής τα οποία 
δεν έχουν τόσο διαφορετικό λε-
ξιλόγιο. Μπορεί ο Μακρυγιάν-
νης να έλεγε «μπεζέρισα» ενώ 
ο Κολοκοτρώνης «απέκαμα», 
αλλά όταν αυτοί οι άνθρωποι 
βρίσκονταν σε κοινό χώρο στο 
Ανάπλι ή στην Τρίπολη –παρά 
το γεγονός ότι ήταν αγράμμα-
τοι– έχοντας αίσθηση ποιες ήταν 
οι λέξεις της ντοπιολαλιάς τους 
χρησιμοποιούσαν τις κοινές για 
να επικοινωνούν. Ο Τριαντα-
φυλλίδης ανέφερε πως όταν το 
1864 έγινε η ένωση των Επτα-
νήσων με την Ελλάδα κορόι-
δευαν τους Κεφαλλονίτες ότι 
είχαν το «σκάτολα», το κουτί, 
και τα «κιάκια», τα σπίρτα, για-
τί έτσι είναι στα ιταλικά. Οταν 
όμως οι Κεφαλλονίτες ήρθαν 
στην Αθήνα έμαθαν αμέσως να 
τα λένε κουτί και σπίρτα. Την το-
πική ονομασία την κράτησαν για 
όταν επέστρεφαν στην Κεφαλ-
λονιά. Το ότι χρησιμοποιούσαν 
ιδιωματικές λέξεις δεν σημαίνει 
ότι αγνοούσαν την πανελλήνια 
καθομιλουμένη. 

Να κλείσουμε με την 
καθαρεύουσα, μια 
εργαστηριακή γλώσσα που 
μοιάζει να κατασκευάστηκε 
για να ενισχύσει τους 
εξουσιαστικούς μηχανισμούς 

και να αποκλείσει τον 
κόσμο από τα κέντρα 
λήψης αποφάσεων. 
Οπωσδήποτε η δημιουργία της 
καθαρεύουσας έχει ταξικό πρό-
σημο. Επίσης υπήρχε η αυτα-
πάτη της αναβίωσης της αρχαί-
ας γλώσσας. Πάντως μια μορφή 
της καθαρεύουσας μιλούσαν και 
πριν από τη συγκρότηση του ελ-
ληνικού κράτους. Εάν δείτε τα 
κείμενα των λόγων του Μαυ-
ροκορδάτου, θα παρατηρήσε-
τε ότι διαθέτουν μια γλώσσα λό-
για και σε αρκετές περιπτώσεις 
και αρχαΐζουσα. Ωστόσο αυτή η 
καθαρεύουσα είναι πιο ευρύχω-
ρη απ’ ό,τι η μετέπειτα. Ακόμη 
και ο Μαυροκορδάτος ή άλλοι 
λόγιοι της εποχής χρησιμοποι-
ούν λέξεις της καθομιλουμένης 
ή τουρκικά, όπως και νεοελλη-
νική σύνταξη χωρίς καμία επιρ-
ροή από τα αρχαία. Δεν υπάρχει 
ακόμη θεσμική γλώσσα καθώς 
δεν είχαν συγκροτηθεί οι κυρί-
αρχοι ιδεολογικοί μηχανισμοί 
(σχολεία, εφημερίδες κ.ά.). Οταν 
συνέβη αυτό επικράτησε η κα-
θαρεύουσα και για πολλές δε-
καετίες η καθομιλουμένη δεν 
αποτυπωνόταν πουθενά. Για να 
βρούμε δείγματα πώς μιλούσαν 
το 1850-60 πρέπει να καταφύ-
γουμε σε κείμενα επιθεωρήσε-
ων όπου αποτυπωνόταν κάπως 
ο λαϊκός λόγος. 

«Κοτζάμπαση του Καστρόπυρ-
γου», ο οποίος έχει σκιαγραφή-
σει αρκετά καλά την ψυχοσύνθε-
ση του Μοραΐτη Τούρκου. 

Εκπληξη προκαλεί το 
περιορισμένο εύρος των 
λέξεων που προέρχονται 
από τα αρβανίτικα αν και 
θεωρούμε ότι ελληνικά και 
αρβανίτικα είναι γλώσσες 
που βρίσκονται σε μεγάλη 
αλληλεπίδραση. Είναι 
λανθασμένη αυτή η εντύπωση; 
Είναι δύο γλώσσες που αλλη-
λεπιδρούν, όμως δεν έχουμε 
πάρει πολλές λέξεις από τα αλ-
βανικά – ίσως καμιά 80αριά, 
ανάμεσά τους και κάποιες ευ-
ρείας χρήσης, όπως το λουλού-
δι. Στο λεξιλόγιο της Ελληνικής 
Επανάστασης η μπέσα είναι μια 
χαρακτηριστική αλβανική λέξη 
η οποία χρησιμοποιήθηκε πολύ 
και στα συμφραζόμενα του ’21. 

Από την άλλη έχουμε πάρα 
πολλά τοπωνύμια αλβανικής 
προέλευσης. Ας πούμε, όλα τα 
τοπωνύμια της Αττικής που τε-
λειώνουν σε -ιζα ή -έζα, όπως η 
Βάρκιζα ή η Καλογρέζα, είναι 
αλβανικής προέλευσης. Αυτές 
οι καταλήξεις είναι υποκοριστι-
κές –αντίστοιχες με το ελληνι-
κό -άκι– και δείχνουν το μικρό. 
Επίσης η Πλάκα είναι πιθανό 
να προέρχεται από την αρβανί-
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Το βιβλίο «Το ζορμπαλίκι  
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το 1821 μέσα από τις λέξεις του» 
του Νίκου Σαραντάκου  
κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις  
του Εικοστού Πρώτου 
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