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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΛΟΥΚΑ ΤΣΙΤΣΙΠΗ 

HOMMAGE À LOUKAS TSITSIPIS 

TRIBUTE TO LOUKAS TSITSIPIS 
 

 
 

 
 
 
 

Ο Λουκάς Τσιτσιπής έφυγε από κοντά μας στις 14 Σεπτεμβρίου 2008 
κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του Συνεδρίου. 

 
 

Loukas Tsitsipis nous a quittés le 14 septembre 2008 
durant la préparation du Congrès. 

 
 

Loukas Tsitsipis departed on the 14th September 2008 
during the preparation of the Conference.  
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Στέλα Βέργη 
 
 
 
Όταν πριν από δύο, περίπου, χρόνια αποφασίζαμε την διοργάνωση αυτού του 
συνεδρίου, αναλογιζόμουν αν, ο ασθενής τότε συνάδελφος Λουκάς Τσιτσιπής, θα τα 
κατάφερνε να βρίσκεται ανάμεσά μας. 

Ο Λουκάς, ως αντιπρόεδρος του συνεδρίου – όπως είχε ορισθεί – και με το 
εκρηκτικό ταμπεραμέντο που διέθετε, θα αποτελούσε σίγουρα το επίκεντρο του 
συνεδρίου. Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι ο Λουκάς αποτελεί, πράγματι, το επίκεντρο 
του συνεδρίου, όχι όμως με την εκρηκτική του παρουσία, αλλά με την απόλυτη 
απουσία του. 

Άλλωστε, ο μέγας, Γάλλος, υπαρξιστής φιλόσοφος, ο Σάρτρ, δεν μας έμαθε ότι η 
απουσία κάποιου και όχι η παρουσία του είναι αυτή που δηλώνει με τον πλέον 
απόλυτο τρόπο την ύπαρξή του; 

Ο Λουκάς, όσο βρισκόταν ανάμεσά μας ήταν. Σ’ αυτό το ήταν μπορεί να 
προσθέσει κανείς διάφορα κατηγορήματα. Τώρα ο Λουκάς δεν είναι. Δεν είναι εδώ, 
δεν είναι έτσι, ή δεν είναι αλλιώς, ανάλογα με τις περιστάσεις, αλλά υπάρχει. Ή 
μάλλον, για να μείνω πιστή στην σκέψη του Σάρτρ, θα πώ πως ο Λουκάς υπάρχει 
ακριβώς επειδή δεν είναι. 

Πάντως, είτε την γλώσσα του υπαρξισμού χρησιμοποιήσει κάποιος, είτε κάποια 
άλλη πιο σύγχρονη – όπως αυτή της σύγχρονης φυσικής –, στο ίδιο συμπέρασμα θα 
καταλήξει: στην σχετικότητα του είναι και στο απόλυτο της ύπαρξης. 

Υπ’ αυτήν την έννοια, ο Λουκάς υπάρχει με έναν τρόπο απόλυτο. Και εμείς; 
Εμείς είμαστε μέσα στην σχετικότητά μας. Είμαστε εδώ, είμαστε έτσι ή είμαστε 
αλλιώς, ανάλογα με τις περιστάσεις, βιώνοντας τους μικρούς, καθημερινούς μας 
θανάτους. 

Σ’ αυτό το ήταν του επιστήμονα Τσιτσιπή και του ανθρώπου Λουκά θα 
αναφερθούν ευθύς αμέσως οι συνάδελφοι που απαρτίζουν το πάνελ, προσθέτοντας ο 
καθένας τα δικά του κατηγορήματα. 

 
 
 

Η Στέλα Βέργη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.  

 
 



Αφιέρωμα στον Λουκά Τσιτσιπή 24 

 
 
 
 
 
Γιώργος Ανδρουλάκης 
 
 
 
Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα να συμμετέχω σε αυτό το αφιέρωμα και ήθελα να 
ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Συνεδρίου «2008, Έτος 
Διαπολιτισμικού Διαλόγου» για την πρόσκληση που μου απηύθυνε. 

Με τον Λουκά Τσιτσιπή δεν τολμώ να πω ότι ήμασταν φίλοι, από την άποψη της 
κοινωνικής συναναστροφής, και είναι ιδιαίτερα τιμητικό για μένα επίσης να 
θεωρούμαι συνάδελφός του, για λόγους που πολύ σύντομα θα εξηγήσω στη 
συνέχεια. Η διαπροσωπική μας επαφή ήταν μάλλον επαγγελματικού τύπου, αφού 
περιοριζόταν σε επιστημονικές και επιστημολογικές κουβέντες, όπου τις 
περισσότερες φορές ζητούσα τη γνώμη του. Υποθέτω πως άλλοι συνάδελφοι τον 
γνώριζαν καλύτερα από μένα. 

Ήταν δύσκολο να επιλέξω τι θα ήθελα να αναφέρω σε μια πολύ σύντομη 
αφιερωματική ομιλία για τον Λουκά Τσιτσιπή και κατέληξα στην απόφαση να 
περιγράψω τρία στιγμιότυπα από τις επαφές μας, διάσπαρτες στον χρόνο και με 
αναγκαστικά βιωματικό χαρακτήρα, γιατί πιστεύω ότι φανερώνουν ορισμένες πτυχές 
της προσωπικότητάς του και της παρουσίας του στον ακαδημαϊκό χώρο. 
 
Τον Τσιτσιπή τον γνώρισα πριν από πολλά χρόνια, σχεδόν 20, όταν ολοκλήρωνα τις 
προπτυχιακές μου σπουδές στον Τομέα Γλωσσολογίας της Αθήνας και είχα θελήσει 
να εκπονήσω μια διπλωματική εργασία για τη γλωσσική συρρίκνωση της βλάχικης 
γλώσσας σε μια γλωσσική κοινότητα της Βόρειας Ελλάδας. Η καλή συνάδελφος 
Μάρω Κακριδή μού είχε υποδείξει πως ο καταλληλότερος άνθρωπος που θα 
μπορούσε να με προσανατολίσει σε μια τέτοια έρευνα ήταν ο Τσιτσιπής. Είχε τότε 4-
5 χρόνια ακαδημαϊκής παρουσίας στο Τμήμα Γαλλικής του Α.Π.Θ. και είχε μόλις 
εκδώσει το βιβλίο του στην Οξφόρδη. 

Επικοινώνησα τηλεφωνικά μαζί του και ορίσαμε συνάντηση στο σπίτι του. Αυτό 
ήταν ήδη ένα πρώτο σοκ. Σε σπίτι καθηγητή στο Πανεπιστήμιο δεν είχε τύχει ποτέ 
να πάω μέχρι τότε. Η εικόνα που μου έχει μείνει, είναι αυτή με τα βιβλία να 
ξεχειλίζουν από παντού, σαν έτοιμα να πέσουν στα κεφάλια μας από τις βιβλιοθήκες. 
Μου μίλησε για έρευνες που ποτέ δεν είχα ακούσει και για τάσεις της 
ανθρωπολογίας της γλώσσας και της κοινωνιογλωσσολογίας, με πρίσμα διεισδυτικό 
και κριτικό. Μου δάνεισε βιβλία του (ένα της Dorian θυμάμαι σίγουρα) κι αυτό ήταν 
επίσης κάτι που με ξάφνιασε θετικά. Όταν του ξανατηλεφώνησα μερικούς μήνες 
αργότερα, με τη μικρο-έρευνα αυτή ολοκληρωμένη πια, για να τον ευχαριστήσω, 
ενδιαφέρθηκε για την έρευνά μου στο πεδίο και κυρίως για τους όρους 
πραγματοποίησής της και τις αντιδράσεις από τους φυσικούς ομιλητές. Μου ζήτησε 
ένα αντίτυπο της εργασίας μου και λίγους μήνες αργότερα μου έδωσε μια ιδιαίτερα 
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θερμή συστατική επιστολή για τις μεταπτυχιακές μου σπουδές. Αυτή ήταν η πρώτη 
διάσταση της προσωπικότητάς του που γνώρισα, του ενθαρρυντή, ώριμου ερευνητή 
και δασκάλου. 
 
Μια δεύτερη συνάντησή μας, στην οποία μπορώ να σταθώ εδώ, ήταν 10 περίπου 
χρόνια μετά την πρώτη. Είμαστε κάπου στο 1999 – 2000 τώρα, όταν ήμουν 
υποψήφιος για μια θέση στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 
και ο Τσιτσιπής ήταν μέλος της εισηγητικής επιτροπής και ο βασικότερος στην 
πράξη διαμορφωτής της εισήγησης, καθότι ειδικός. 

Εδώ, αυτό που θυμάμαι είναι η θετική στάση του, σε συνδυασμό όμως με την 
κριτική του. Απέναντι σε έναν νεότερο μεν, πιθανώς μελλοντικό συνάδελφο δε, ο 
Τσιτσιπής γίνεται ο ακαδημαϊκός κριτής, αυστηρός αλλά ουσιαστικός. Δεν κρύβω 
ότι μέσα από μια συζήτηση που είχαμε πριν από την εκλογή μου (μια συζήτηση που 
αργότερα κατάλαβα πως είχε και το νόημα μιας «δοκιμασίας»), αλλά και μέσα από 
τοποθετήσεις της εισηγητικής έκθεσης, διαμόρφωσα μια διαφορετική οπτική γωνία 
ακόμη και για το αντικείμενο της εναλλαγής κωδίκων, που ήταν το κατεξοχήν πεδίο 
ειδίκευσής μου καθώς ήταν αυτό της διατριβής μου. 

Ο Τσιτσιπής είχε μια εκπληκτική άνεση να κινείται κριτικά ανάμεσα σε θεωρίες, 
είχε μια απίστευτη επιστημονική περιέργεια, να διαβάζει ό,τι νέο κυκλοφορούσε και 
να διαμορφώνει άμεση και ενδελεχή άποψη. Θυμάμαι ακόμη από εκείνη τη 
συζήτηση τον οίστρο με τον οποίο μιλούσε για δύο βιβλία της εποχής, του Kuipers 
και του Errington, σχετικά με τη διαμόρφωση ταυτότητας μέσα από διαδράσεις σε 
δυο νησιά της Ινδονησίας. Θεωρούσε περίπου δεδομένο ότι θα έπρεπε να τα ήξερα, 
καθώς και το κοινωνιογλωσσικό περιβάλλον αναφοράς τους, και μου ανέπτυσσε 
εποικοδημητικό λόγο και επιφυλάξεις. Και μία από τις παρατηρήσεις, θυμάμαι τότε 
στη δική μου εισηγητική έκθεση, ήταν ότι, για τα θέματα με τα οποία ασχολούμουν, 
υπάρχει κι άλλη, «εξωτική» βιβλιογραφία που θα έπρεπε να είχα λάβει υπόψη. Μα, 
βέβαια, ήταν αδύνατο, και για σφαιρικότερους από μένα κοινωνιογλωσσολόγους, να 
έχεις υπόψη και να έχεις διαβάσει όσα είχε διαβάσει και κρίνει ο Λουκάς Τσιτσιπής. 
 
Το τρίτο στιγμιότυπο που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι πιο πρόσφατο, από 
τον Σεπτέμβριο του 2007, όταν στα Γιάννενα είχαν οι συνάδελφοι την πολύ καλή 
ιδέα να περιλάβουν τον Τσιτσιπή στους προσκεκλημένους ομιλητές για το 
καθιερωμένο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας. Δεν ήταν καλά στην υγεία 
του, αλλά αυτό για τον ίδιο δεν είχε σημασία. Σε κοιτούσε στα μάτια και ήθελε να 
τον κοιτάς στα μάτια. «Μου κόψανε το πόδι αλλά τίποτε άλλο, ευτυχώς», έλεγε με 
εκείνο το πικρό χιούμορ. Και σε σχέση με τις διαφωνίες του για μια ανακοίνωση που 
είχα κάνει σχετικά με τις κοινότητες λόγου και τις κοινότητες πρακτικής: «Αστικά», 
μου λέει, «το έχεις πιάσει το θέμα. Έχω ιδεολογική ένσταση, αλλά τουλάχιστον με 
έκανες να εκνευριστώ, δεν είναι λίγο κι αυτό, όταν μας ενοχλεί κάτι». Και μετά, σε 
μιαν άλλη ευκαιρία, πάλι στα Γιάννενα: «Μου φαίνεται ότι το μεταμοντέρνο είναι 
ισχυρότερο από όσο νόμιζα πάντα». 
 
Ανάμεσα από αυτά τα δύο τελευταία στιγμιότυπα, στην κοινή μας παρουσία στο 
Α.Π.Θ., ο Τσιτσιπής χαρακτηριζόταν από ένα πολύ ενδιαφέρον γνώρισμα, 
προσωπικό αλλά νομίζω και επιστημονικό: ήταν απρόβλεπτος. Μπορούσες μια 
στιγμή να τον συναντήσεις και να μη σου μιλήσει και την άλλη να σε ρωτήσει 
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ξαφνικά αν είδες το τελευταίο κείμενο της Gal, σαν να συνέχιζε μια κουβέντα που 
είχε μόλις διακοπεί… Γενικά, είχα πάντα κάτι σαν φόβο ότι μια μέρα θα με τρακάρει 
εκεί, στον διάδρομο του 2ου ορόφου του παλιού κτιρίου της Φιλοσοφικής και θα με 
‘τσεκάρει’ για ένα άρθρο που μόλις είχε διαβάσει… Ο Τσιτσιπής ήταν ξεχωριστός, 
μπορούμε να το πούμε αυτό. Ο δεύτερος όροφος δεν ήταν ίδιος τις μέρες που δεν 
ήταν εκεί, οι συνελεύσεις του Τμήματος ήταν πολύ διαφορετικές όταν έλειπε… 
 
Από επιστημονική άποψη, δεν είμαι βέβαια εγώ αυτός που θα επιχειρήσει να τον 
κρίνει, δεν είμαι στο ανάστημά του. Θα σταθώ μόνο σε ορισμένες πλευρές του έργου 
του που, κατά τη γνώμη μου, τον κάνουν ξεχωριστό.  

Πρώτα-πρώτα, ο Τσιτσιπής έφερε στην Ελλάδα, και μάλιστα σε τόσο υψηλό 
επίπεδο, ένα επιστημονικό πεδίο που ήταν άγνωστο, κάτι τελείως νέο για τα 
πανεπιστήμιά μας, την ανθρωπολογία της γλώσσας. Φοβάμαι ότι δε δημιούργησε 
«σχολή», και γιατί δεν τον ενδιέφερε ίσως αυτός ο στόχος, και για λόγους που έχουν 
να κάνουν περισσότερο με την ιδιαιτερότητά του και την απαιτητικότητά του. 
Μερικές φορές δυσανασχετούσε όταν τον αποκαλούσαν κοινωνιογλωσσολόγο. 
«Ξέρω κοινωνιογλωσσολογία, μπορώ να διδάξω κοινωνιογλωσσολογία και μου 
αρέσει αυτό, αλλά δεν είμαι κοινωνιογλωσσολόγος», έλεγε. Άλλωστε τόσο τη 
συσχετιστική όσο και τη διαδραστική κοινωνιογλωσσολογία τις χαρακτήρισε 
ανιστορικές και στατικές. Ίσως και απολιτικές να εννοούσε, αλλά αυτό δεν θυμάμαι 
να το έχω δει στα γραπτά του. Γενικά αυτό το κριτικό πνεύμα, μαζί με την 
ευρυμάθειά του, χαρακτηρίζουν τον Τσιτσιπή. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έγραψε 
πολλές βιβλιοκρισίες στα μεγαλύτερα ειδικά περιοδικά του κόσμου, μου έλεγε συχνά 
πως του πρότειναν συνεχώς να ετοιμάσει βιβλιοκρισίες και δεν προλάβαινε. Το να 
κρίνουμε και να κρινόμαστε επιστημονικά είναι η ουσία της επιστήμης και της 
ακαδημαϊκής κοινότητας, κάτι τόσο προφανές που στην Ελλάδα το παραγνωρίζουμε. 
Ο Τσιτσιπής για μένα είναι ένας ολοκληρωμένος επιστήμονας. Νομίζω ότι η 
ενασχόλησή του με τα αρβανίτικα είχε τα χαρακτηριστικά μιας ολιστικής 
προσέγγισης, ακόμη κι αν δεν του άρεσε αυτός ο όρος. Ανέλυσε τα πάντα για τη 
γλώσσα αυτή, από τη δομή και τις δομικές αλλαγές του συστήματός της με τη 
γλωσσική μετατόπιση, μέχρι βέβαια, και κυρίως, τη γλωσσική ιδεολογία που τον 
ενδιέφερε περισσότερο.  

Κι όμως, ο Τσιτσιπής, παρά την ερμηνευτική και την κριτική του δεινότητα ήταν 
σεμνός, γιατί γίνεσαι σεμνός όταν είσαι πραγματικός επιστήμονας. Ποτέ στα κείμενά 
του δεν διεκδίκησε γενικεύσεις όσων σχημάτων επινόησε και πρότεινε για τα 
αρβανίτικα, παρότι είχε την ικανότητα να κρίνει όλα τα άλλα σχήματα από 
πάμπολλες άλλες γλωσσικές κοινότητες. Έκανε όμως και αυτοκριτική, όπως στο 
άρθρο του το 2002 στη Θεσσαλονίκη, στην ετήσια Συνάντηση του Τομέα 
Γλωσσολογίας, όπου παραδέχτηκε ότι ποτέ δεν κατάφερε και ο ίδιος να ξεφύγει από 
τα πολύ γενικευτικά, μεταφορικά σχήματα του Gumperz για την εναλλαγή κωδίκων. 
Άλλες πτυχές αυτής της ολοκληρωμένης επιστημονικής προσωπικότητας ήταν η 
πεποίθησή του για τον ρόλο του ερευνητή και για την απαίτηση να επιστρέφει το 
ερευνητικό προϊόν και να διαλέγεται με την κοινότητα που το παρήγαγε. Ήταν 
επίσης η ενιαία αντίληψη που είχε για την έρευνα και τη διδασκαλία, για τη 
διδασκαλία ως προέκταση και συμπλήρωμα της έρευνας. 
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Ο Λουκάς Τσιτσιπής ήταν ξεχωριστός, εκπρόσωπος ενός σπάνιου είδους 
ερευνητή και ακαδημαϊκού δασκάλου. Θα λείψει από την ελληνική επιστήμη, θα 
λείψει από το ελληνικό πανεπιστήμιο.  

 
 

 
O Γιώργος Ανδρουλάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
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Ευτυχία Βουτυρά 

 
 
 
Έλεγε ο μεγάλος ανθρωπολόγος που πρόσφατα γιορτάστηκαν τα 100 του γενέθλια, 
Сlaude Levi Strauss, ότι όταν «περνάει κανείς τη ζωή του μελετώντας τις 
τελετουργίες μακρινών λαών δεν έχει λόγο να μη σέβεται τις τελετουργίες της 
κοινωνίας στην οποία ζει»…Μια τέτοια τελετουργία είναι αυτό το φιλολογικό 
μνημόσυνο για τον Λουκά Τσιτσιπή που ήταν κι αυτός ανθρωπολόγος, σεβόταν τις 
τελετουργίες και ας διαφωνούσε θεωρητικά με το φορμαλισμό της δομικής θεωρίας 
του Levi Strauss!  
 
Η ανθρωπολογία του Λουκά, για την οποία θα σας μιλήσω, δανείζεται το 
περικείμενο της από την ιδεολογική στάση απέναντι στον ηγεμονικό λόγο της 
λευκής κοινωνίας- και σ’ αυτό συμφωνούσε με τον Λ-Σ! Η πρότασή του για μια 
εθνογραφία της επικοινωνίας όπως τη διατυπώνει στο κατεξοχήν εκπαιδευτικό του 
κείμενο-εγχειρίδιο «Εισαγωγή στην Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Γλώσσας. 
Γλώσσα, ιδεολογία, διαλογικότητα και επιτέλεση» Gutenberg 2004, αφορά στην 
προσέγγιση της ομιλίας ως εθνογραφία, δηλαδή ως γνώση «των παραμέτρων μιας 
συγκεκριμένης κοινότητας σε σχέση με τις πολιτισμικές, ιδεολογικές της στάσεις, οι 
οποίες αφορούν τη χρήση του λόγου και την οργάνωση των ίδιων των μέσων 
ομιλίας»1

Τι αλλιώτικο είχε η κοινωνιογλωσσολογία του Λουκά; Νομίζω όλοι θα 
συμφωνήσουμε- ήταν κατεξοχήν πολιτική! 

.  

Ένα σημαντικό της γνώρισμα ήταν ο διαρκής πειραματισμός με την κοινωνική 
θεωρεία. Ο Λουκάς στόχευε στην καινοτομία στην κοινωνιογλωσσολογία μέσω της 
ανθρωπολογίας της γλώσσας χρησιμοποιώντας τα θεωρητικά εργαλεία της 
κοινωνικής θεωρίας ως θεωρητικά υποδείγματα – «για να θεωρητικοποιήσουμε λίγο 
τη συζήτηση» όπως έλεγε, και έγραφε, συχνά! 

Η κοινωνιογλωσσολογία, έγραφε ο Λουκάς το 2002 αναλύοντας την 
«Κοινωνιογλωσσική κατάσταση στην Ελλάδα»2

                                                 
1 Λουκάς Τσιτσιπής, Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Γλώσσας. Γλώσσα, ιδεολογία, 
διαλογικότητα και επιτέλεση, Gutenberg, Αθήνα, 2004:65 

, «…μεταφυτεύτηκε στη χώρα και 
βρέθηκε στο κέντρο εκείνου του πνευματικού χώρου που λειτουργούσε κατεξοχήν 
στον ιδεολογικό ορίζοντα του εθνικού φαντασιακού. Στην περίπτωση της ελληνικής 

2 Λουκάς Τσιτσιπής, «Η Κοινωνιογλωσσική κατάσταση στην Ελλάδα», Γλώσσα, Κοινωνία, 
Ιστορία: H Ευρώπη του Νότου, Ελληνική Δημοκρατία-Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2002. [σελ.41] 
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γλώσσας, η έννοια του γλωσσικού κώδικα αποσπάστηκε από τα συμφραζόμενα της 
και εξιδανικεύτηκε μέχρις σημείου οντολογικού, καθώς όλη αυτή η διαδικασία 
υποστηριζόταν από μία μεταγλωσσική ιδεολογία που μετασχημάτιζε προοδευτικά 
την περιγραφή σε ρύθμιση, [κατά τον Gellner]»! Με άλλα λόγια, η ελληνική γλώσσα 
αποκόπηκε από την ιστορία και φυσικοποιήθηκε. Ο εθνικός (γλωσσικός) κώδικας 
αποσπάστηκε από την ανθρώπινη κοινότητα (σελ. 44). Το πάθος του Λουκά ήταν 
αυτό: να εντάξει τη γλώσσα στη χρονικότητα και στην κοινωνικότητα.  
Ως ανθρωπολόγος ο Λουκάς ήταν αφιερωμένος στην εθνογραφική μέθοδο που 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ‘εξοικείωση’ του ερευνητή με την ετερότητα του 
‘άλλου’. [Για τον Λουκά αυτή η διάσταση ήταν κυρίαρχη]. 
Ίσως είναι γνωστό ότι από όλες τις κοινωνικές επιστήμες, η κοινωνική 
ανθρωπολογία προσδιορίζεται όχι με βάση το αντικείμενό της αλλά με βάση τη 
μέθοδό της: την επιτόπια έρευνα. Η επιτόπια έρευνα από μόνη της, όμως, δεν 
επαρκεί και η ανθρωπολογία του Λουκά ως ‘επιτόπια έρευνα’ κατέληξε, με βάση τα 
ερωτήματά του, σε μια σημαντική ανακάλυψη: τη γλωσσική θνησιμότητα μιας 
συρρικνούμενης γλώσσας, συγκεκριμένων ομάδων ομιλητών που βρίσκονται 
περιστασιακά κοινωνικά καταπιεζόμενοι ή άλλες φορές κοινωνικά χειραφετημένοι. 
Αυτή η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στα δύο κοινωνικά επίπεδα αποτελεί τη δυναμική 
και διαλεκτική της ανάλυσης του- ΔΕΝ αφορά σε μία τελική πρόβλεψη σχετικά με 
τη βιωσιμότητα συγκεκριμένων γλωσσών.  

Σε ένα από τα τελευταία του κείμενα σχετικά με την γλώσσα ως ‘πράξη’, ο 
Λουκάς δανείζεται την έννοια της ‘υποταγής’ όπως αναπτύχθηκε από πολιτικούς 
επιστήμονες (Laclau, Mouffe) για να προσδιορίσει τον ασαφή χώρο στον οποίο το 
ένα υποκείμενο υποτάσσεται στις αποφάσεις ενός ηγεμονικού ‘άλλου’. Η υποταγή 
δεν αποτελεί το συνθετικό συμπλήρωμα της γλωσσικής ηγεμονίας. Η έννοια της 
‘υποταγής’ που εισάγει ο Λουκάς, και τη δανείζεται από τον Βakhtin, αφορά στην 
ιδέα της μονο-γλωσσίας, ως μορφή συμβολικής βίας που ασκείται μέσω ποικίλων 
κρατικών μηχανισμών καταστολής, όχι μόνον της εκπαίδευσης, αλλά και της 
λογοτεχνίας και των ΜΜΕ.  

Απόρροια αυτής της μονο-γλωσσίας είναι η γλωσσική συρρίκνωση και ο 
γλωσσικός θάνατος. Όμως, το ειρωνικά αισιόδοξο στοιχείο στην ανάλυση του 
γλωσσικού θανάτου που εισάγει ο Λουκάς δεν είναι η θεωρία αλλά τα 
παραδείγματα. Οι αναφορές του εμφανίζονται σ’ ένα επικοινωνιακό πλαίσιο όπου η 
ειρωνεία είναι κυρίαρχη – Μιλάει για τα αρβανίτικα που χάνουν τους τελικούς τους 
φυσικούς ομιλητές, ενεργητικούς και παθητικούς που είναι η δεύτερη γενιά. Όμως η 
θεωρητική του ανάλυση επανεισάγει σ’ ένα πραγματολογικό και ανθρωπολογικό 
/εθνογραφικό επίπεδο και τη δυναμική που επιτρέπει την επαναδιαπραγμάτευση του 
‘αστεϊσμού’ ως ενός κατεξοχήν μηχανισμού παραγωγής ιεραρχικού λόγου – όπου το 
υποκείμενο αλλάζει θέση από ομιλητής σε ακροατή και τούμπαλιν – κι αυτό παράγει 
ειρωνεία.  

Η γλωσσική εθνογραφία του Λουκά παράγει και τα δικά της παραδείγματα για 
σχολιασμό:  
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«– Τα πράγματα που βλέπουμε στην τηλεόραση σε κάνουν να ντρέπεσαι .Αυτά που 
λένε…Όλα τα πράγματα διαλέγονται – άνθρωποι Δεν διαλέγονται – Αυτός που είναι 
μέσα στο κουτί {τηλεόραση} δεν διαλέγεται.»3

Όμως οι τελικοί ομιλητές της Αρβανίτικης γλώσσας συνδιαλέγονται με τον άνθρωπο 
μέσα στο κουτί, ακόμη κι αν αυτός μιλάει στον ηγεμονικό λόγο. Άρα δεν 
συνδιαλέγονται μαζί του κυριολεκτικά αλλά σε ένα μετά-γλωσσικό επίπεδο. Αυτό 
που οι ανθρωπολόγοι και γλωσσολόγοι ονομάζουν το ‘συνομιλιακό υπονούμενο’ – 
το οποίο περιλαμβάνει και τη μέθεξη του ακροατή που εκτιμάει την ειρωνεία ως 
πράξη.  

 

 
Ευχαριστώ. 
 
 
 
Η Ευτυχία Βουτυρά είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Βαλκανικών, 
Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

                                                 
3 Tsitsipis (1991), “Terminal-Fluent speaker interaction and the contextualization of deviant 
speech” Journal of Pragmatics 15: 153-173.[p.165] 
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Ελίζα Κουτούπη-Κητή 
 
 
 
Σε αυτόν τον ύστατο χαιρετισμό στον Λουκά, δεν θέλω να αναφερθώ τόσο στον 
Λουκά ως επιστήμονα, ήδη το έχουν κάνει άλλοι, αλλά μάλλον να συνδέσω τον 
Λουκά επιστήμονα με τον Λουκά άνθρωπο, όπως τον γνώρισα εγώ, ή τουλάχιστον 
όπως τον έβλεπα εγώ μέσα από τον δικό μου προσωπικό φακό. 
 
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο Λουκάς Τσιτσιπής υπήρξε ένας σύγχρονος 
ανθρωπολόγος, γλωσσολόγος, εθνογράφος της ομιλίας και κοινωνιογλωσσολόγος, 
επιστήμονας διεθνούς εμβέλειας και κύρους, που χάραξε νέα πορεία στα Ελληνικά 
πράγματα. Συνέγραψε τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική σε ποικίλα διεθνή 
περιοδικά που αντικατοπτρίζουν το εύρος του ερευνητικού του έργου και της 
πολυμάθειάς του. Αλλά εκείνο που πρέπει να τονιστεί είναι η τομή που έκανε στα 
ελληνικά πράγματα στον τομέα του. Ο Λουκάς ήταν ένας μεταμοντέρνος 
επιστήμονας, που είδε την επιστήμη του από τη διεθνώς σύγχρονη οπτική και 
πρόσφερε σθεναρά και στιβαρά τη δική του άποψη ξεπερνώντας και κάποια φοβικά 
συμπλέγματα που υπέβοσκαν, ακόμη και στον χώρο της επιστήμης, στον Ελληνικό 
χώρο. Το βιβλίο του A Linguistic Anthropology of Praxis and Language Shift: 
Arvanitika (Albanian) and Greek in Contact (Oxford: Clarendon Press, 1998) 
αποτελεί τομή θέτοντας στο προσκήνιο με γενναιότητα το θέμα μιας φθίνουσας 
μειονοτικής γλώσσας στον ελληνικό επιστημονικό χάρτη, δεν θα έλεγα ξεπερνώντας 
ταμπού θέματα για τον ελληνικό χώρο, αλλά μάλλον μη θέλοντας να αναγνωρίσει 
και να ταυτοποιήσει προβληματικές στάσεις στον χώρο. Θυμάμαι ότι σε κάποιο 
συνέδριο τον είχα συστήσει στον μακαρίτη Peter Nelde (ακόμη ένας σημαντικός 
επιστήμονας, κοινωνιογλωσσολόγος που έφυγε πρόωρα), ο οποίος ενδιαφέρθηκε 
ιδιαίτερα για κάποια συνεργασία που θα ανεδείκνυε μειονοτικές γλώσσες και την 
κατάστασή τους στην Ελλάδα. Όταν εξέφρασα στον Λουκά ιδιαίτερα κάποιον 
προβληματισμό μου σχετικά, ανακαλώ ότι εκείνος φαινόταν να μη καταλαβαίνει καν 
τι του έλεγα. Αυτός ήταν ο Λουκάς. Αυτό δίνει και το στίγμα του επιστήμονα Λουκά 
που, για μένα όπως το βλέπω, ήταν συνυφασμένο με το στίγμα του ως ανθρώπου. 
Στη συνέχεια, και όταν έλειψα από την χώρα για δυο συνεχείς χρονιές, ανέλαβε ο 
Λουκάς τη συλλογή ελληνικής βιβλιογραφίας στην κοινωνιογλωσσολογία για το 
περιοδικό Sociolinguistica που συνεπιμελείτο ο Peter Nelde. 
 
Η κύρια ενασχόληση του Λουκά στο επιστημονικό του πεδίο ήταν η εξέταση της 
μειονοτικής γλώσσας των αρβανίτικων, μιας γλώσσας σε μαρασμό, και των 
κοινοτήτων της. Αυτό ήταν το κύριο εθνογραφικό του υλικό. Όμως δεν έμενε στην 
διερεύνηση της γλώσσας αυτής ως ενός γλωσσικού συστήματος απομονωμένου από 
άλλους κοινωνιο-πολιτισμικούς παράγοντες. Από πολύ νωρίς εξέτασε τα αρβανίτικα 



Αφιέρωμα στον Λουκά Τσιτσιπή 
 

32 

και τις γλωσσικές στάσεις των ομιλητών και ομιλητριών της γλώσσας αυτής 
τοποθετώντας την στην κοινωνική και πολιτική της διάσταση, εθνογραφώντας την 
επικοινωνιακή της πρακτική. Δεν είδε τη γλώσσα απλώς ως δομικό σύστημα ή ως 
γραμματική οντότητα στη σχέση της με την κουλτούρα, αλλά μάλλον εξέτασε τη 
γλώσσα ως πρακτική, συμπεριφορά, πράξη (performance), όπως μαρτυρεί και ο 
τίτλος του βιβλίου του Από τη γλώσσα ως αντικείμενο στη γλώσσα ως πράξη, που 
συμπεριλαμβάνει το απαύγασμα της έρευνάς του και ιχνηλατεί την ερευνητική του 
πορεία στον χρόνο.  
 
Όπως ο ίδιος σημειώνει στο έργο του Από τη γλώσσα ως αντικείμενο στη γλώσσα ως 
πράξη, αυτή η εθνολογική του εστίαση αποτέλεσε και το έναυσμα για περαιτέρω 
επιστημονική θεωρητική αναζήτηση. Η ‘εμμονή’ του, όπως ονομάζει τον 
επιστημονικό του προσανατολισμό, να διευρύνει τη θεωρία και να συμπεριλάβει στο 
μοντέλο του όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας της συνολικής κοινωνικής 
πράξης του ανθρώπου είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον Λουκά ως επιστήμονα. Ο 
Λουκάς δεν ήταν ‘υπηρέτης του μερικού’. Και μάλλον κατέκρινε τη μερική θεώρηση 
στην επιστημονική πράξη, όσο κι αν μας επιβάλλεται το μερικό, όχι μόνο από τις 
συγκεκριμένες ανάγκες του θεωρητικού μας μοντέλου, αλλά συχνά και από μια 
επιστημονική ‘στενότητα’, καθ’ όλα κατανοητή στον επιστημονικό μας κόσμο. Ο 
Λουκάς σίγουρα δεν άντεχε αυτή τη στενότητα και τον εγκλωβισμό σε κανένα 
σύστημα. Γι’ αυτό και είναι δύσκολο να τον κατατάξεις ως ανθρωπολόγο, ή ως 
γλωσσολόγο ή ως κοινωνιογλωσσολόγο, ή ως εθνογράφο της επικοινωνίας. Ο 
Λουκάς ήταν όλα αυτά μαζί σε κάθε επιστημονική του πράξη, γιατί δεν του ταίριαζε 
να πετσοκόβει επιστημονικά κομμάτια προς μελέτη, παρόλο που όλοι γνωρίζουμε 
πόσο επιβεβλημένο και αναπόφευκτο μπορεί να είναι αυτό το κομμάτιασμα. Αυτή 
του η συνειδητή στάση αποτελούσε και μια επιστημονική απλοχωριά και 
γενναιότητα του Λουκά που συνταίριαζε με τη γενναιότητα που επεδείκνυε στην 
καθημερινή του πράξη. Κι’ εγώ βλέπω σ’ αυτόν τον πλατύ επιστημονικό ορίζοντα, 
όχι απλώς τον επιστήμονα Λουκά, αλλά και τον άνθρωπο Λουκά που αγκάλιαζε τη 
συνολική υπόσταση του ανθρώπου ως κοινωνικού και ψυχολογικού όντος στη 
διαπραγμάτευσή του, αλλά ακόμη και στη φευγαλέα συνάντηση που πάντα την 
ανήγαγε (μάλλον χωρίς να έχει ιδιαίτερη επιδίωξη ή αντίληψη γι’ αυτό) σε ένα 
γεγονός. Αν πούμε ότι υπάρχει αλήθεια, δηλαδή κάποια ουσία στην καθημερινή μας 
πράξη, ο Λουκάς ήταν αληθινός, δηλαδή κατάφερνε (τουλάχιστον από δική μου 
εμπειρία) να βγάζει αυτήν την αλήθεια στην καθημερινή του επικοινωνιακή πράξη. 
Γι’ αυτό η κάθε συνάντηση μαζί του, ακόμη και στους διαδρόμους ή στις σκάλες 
ήταν ένα γεγονός που εμπλούτιζε τη ζωή σου. Κι’ αυτή η ουσία μπορούσε να 
συμπυκνώνεται ακόμη και σε ένα βλέμμα, σε δυο κουβέντες ή ακόμη και στη σφικτή 
του παλάμη. Προσωπικά, έχω την αίσθηση ότι ο Λουκάς-άνθρωπος μαρτυρούσε τον 
Λουκά-επιστήμονα και τανάπαλι. 
 
Η διαπεραστική και ουσιαστική του επιστημονική ματιά τον οδήγησε πολύ νωρίς να 
ενσωματώσει την ιδεολογία και την πολιτική οπτική στην θεωρία του και στις 
αναλύσεις του. Ο εμπειρισμός από μόνος του τον στένευε, δεν του αρκούσε. Γι’ αυτό 
στρέφεται στην πολιτική θεωρία που την ενσωματώνει στην ανθρωπολογία της 
γλώσσας και στην κοινωνιογλωσσολογία. Γράφει στο βιβλίο του Από τη γλώσσα ως 
αντικείμενο στη γλώσσα ως πράξη: 
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Εάν η μελέτη της γλωσσικής μετατόπισης παρέμενε εγκλωβισμένη στις 
παραδοσιακές κατηγορίες της κοινωνιογλωσσολογίας οι οποίες δίνουν έμφαση σε 
στατιστικά μετρήσιμες παραμέτρους (ηλικία, φύλο, κλπ.), η εικόνα που θα 
προέκυπτε θα ήταν σαφώς ανεπαρκής. Αυτό που μας χρειάζεται είναι μια γενικότερη 
κοινωνική θεωρία αν είναι η κοινωνιογλωσσολογία να μην αποτελεί μόνο 
προπέτασμα γλωσσικών φορμαλισμών. 
 
Από πολύ νωρίς, λοιπόν, ο Λουκάς Τσιτσιπής εντάσσει το ερευνητικό του 
αντικείμενο μέσα στο ευρύτερο κοινωνιο-πολιτισμικό αλλά και πολιτικό γίγνεσθαι, 
διακρίνει και τονίζει την ιδεολογική διάσταση της γλωσσικής πράξης και της 
αποτύπωσής της στους ομιλητές, τόσο στο οικείο περιβάλλον όσο και στον ευρύτερο 
χώρο, ανασύρει και αρθρώνει ερευνητικά τη στάση των ομιλητών της γλώσσας προς 
αυτήν, αλλά και τα στοιχεία που τη δομούν και την επιβάλλουν, αντλώντας από τα 
διάφορα επικρατέστερα επιστημονικά μοντέλα και τις σύγχρονες θεωρίες κατά το 
δοκούν, αλλά και προσαρμόζοντας, βελτιώνοντας και γενικά θεωρώντας κριτικά 
αυτά τα μοντέλα. Ο Λουκάς ήταν από αυτούς τους επιστήμονες στον χώρο μας που 
χειριζόταν τις θεωρίες, δεν τον χειρίζονταν αυτές. Κι’ αυτό είναι δυνατό μόνο όταν 
τις κατέχεις καλά, αλλά κι’ όταν διαθέτεις οξυδέρκεια, κριτικό πνεύμα και ευφυΐα. 
 
Η ίδια ουσιαστική κοινωνική θεώρησή του, λοιπόν, που μοιραία τον οδήγησε στο να 
εντάξει την έρευνά του στο πλατύτερο κοινωνιο-πολιτιστικό και πολιτικό γίγνεσθαι, 
τον υποχρέωσε να αναδείξει το πλαίσιο αυτό ως καθοριστικό της γλωσσικής πράξης 
αφού ποτέ δεν είναι αθώο ιδεολογικά. Ήταν ενήμερος όμως ο Λουκάς, και το 
άρθρωνε στον επιστημονικό του λόγο, του κινδύνου που διέτρεχε ο επιστήμονας να 
εγκλωβιστεί σε μια αντιστροφή της επικρατούσας ιδεολογίας, όπως συχνά γίνεται σε 
αναλύσεις. Δηλαδή, ο Λουκάς ήξερε καλά να κρατά τέτοιες ισορροπίες τιμώντας το 
έργο του. Η έντονη όμως αντίληψη που είχε για το ιδεολογικό περίβλημα της 
γλωσσικής συμπεριφοράς τον καθιστούσε έναν πολύ ευαίσθητο και δυναμικό 
συνάμα ερευνητή αφού μπορούσε να αντιμετωπίζει το ερευνητικό του αντικείμενο 
απαλλαγμένος από συγκεκριμένη ιδεολογική στάση. 
 
Ο Λουκάς στο έργο του θεωρεί τη γλώσσα ως ένα συνολικό πολιτισμικό γεγονός 
εγκιβωτισμένο (entextualised) σε ιδεολογικά συμπλέγματα. Ο Λουκάς ανέδειξε την 
ιδεολογία των ίδιων φυσικών ομιλητών μιας γλώσσας σε μαρασμό (των 
αρβανίτικων) και πώς δημιουργείται αυτή η ιδεολογία και η εξάρτηση της 
γλωσσικής πράξης από τις υπάρχουσες και αναδομούμενες κοινωνικές δομές. Αλλά 
και στην καθημερινή του πράξη εγώ γνώρισα έναν Λουκά που μπορούσε να δει την 
ανθρώπινη πράξη ως εγκιβωτισμένη σε κυρίαρχες ιδεολογίες και να την 
απεγκλωβίζει, να την αποδομεί, είτε για να τη ‘δείξει’ ή να τη ‘δήξει’, ή ακόμη και 
για να την χλευάσει. Γιατί ο Λουκάς ήταν ένας αυστηρός κριτής των πραγμάτων και 
δεν του ξέφευγε η ανθρώπινη ιδεολογοποίηση πράξεων και καταστάσεων. 
 
Ακριβώς όπως στην καθημερινή πράξη, το ίδιο και στην επιστήμη, ο Λουκάς 
εξετάζει τη γλώσσα ως δείξη και τοποθέτηση (indexicality) του ομιλούντος και 
πράττοντος υποκειμένου. Δεν περιορίζεται στη δομή και στην οπτική της δομικής 
ανάλυσης αλλά διευρύνει και εμπλουτίζει τη θεώρησή του στο περαιτέρω επίπεδο 
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του ενεργού, επιτελούντος και δυναμικού (ή ενεργούμενου) υποκειμένου (agency). 
Ο Λουκάς διακρίνει και τιμά την πολυφωνία και την ετερογλωσσία στον λόγο. Δεν 
είναι τυχαίο ότι βασίζεται σε πηγές όπως αυτές του Bakhtin, .Voloshinov, και 
κεφαλαιοποιεί την πραξιακή αντίφαση. Και αυτό υποδηλώνει και την πολιτική 
στάση του επιστήμονα και του ανδρός.  
 
Πιο σημαντικό απ’ όλα για μένα στον Λουκά ως επιστήμονα υπήρξε η εμμονή του 
στη θεώρηση της γλωσσικής συμπεριφοράς του ομιλούντος ως πράξης 
(performance). Ίσως γιατί αυτή η κοινή αντίληψη αποτελεί και την πνευματική μας 
συγγένεια, ίσως γιατί λογιάζαμε τους εαυτούς μας από πολύ παλιά ως πιο ‘νοήμονες’ 
επιστήμονες λόγω ‘κατανόησης’ αυτής της πραγματολογικής διάστασης στη 
γλώσσα, ίσως γιατί αυτή η αντίληψη που αποτελούσε κοινή μας αποδοχή και 
πρακτική σε μια πρώιμη εποχή για τα ελληνικά πράγματα ήταν κι’ ένα επιστημονικό 
‘δέσιμο’. Εγώ ως πραγματολόγος μάλλον έβλεπα τη δικαίωση και πολυσημαντότητα 
της ιδιαίτερης ερευνητικής μου περιοχής αφού ο Λουκάς ως πρωτοπόρος 
επιστήμονας είχε ήδη ενσωματώσει την πραγματολογική και όχι μόνο ‘λογική’ στην 
εθνογραφική του ανάλυση, ο Λουκάς πάλι προφανώς γιατί τον ‘καταλάβαινα’ όταν 
μιλούσε για την ομιλία ως πράξη. Αυτά σε μια εποχή λίγο άγουρη για τέτοιες 
θεωρήσεις στα ελληνικά επιστημονικά πράγματα.  
 
Ο Λουκάς ήταν τολμηρός ως επιστήμονας αλλά και ως άνθρωπος. Είχε επίγνωση 
του δυνατού μυαλού του και της υψηλής επιστημονικής του κατάρτισης. Ο Λουκάς 
ήταν επιστημονικά σνομπ, κι’ αυτό με σαγήνευε. Ο Λουκάς λόγιαζε τον εαυτό του 
ως αυτό που ήταν: ένας επιστήμονας διεθνούς εμβέλειας, και συνδιαλεγόταν 
επιστημονικά μόνο με όποιον ή όποια πίστευε ότι μπορούσε να ‘σταθεί’ απέναντί 
του, ή έστω να τον κατανοήσει.  
 
Αν ήθελα να δώσω το στίγμα του Λουκά με μια λέξη που να εκφράζει την 
αμεσότητα στην επικοινωνία, το ακμαίο πνεύμα του στην επιστήμη, τη ρώμη του, τη 
φυσική του κατάσταση για την οποία πειραζόμασταν συνεχώς, δηλαδή για το δυνατό 
αυτό σώμα που ενέκλειε αυτό το δυνατό μυαλό, θα διάλεγα τις λέξεις ‘στιβαρός’ και 
‘ρωμαλέος’. Ο Λουκάς ήταν στιβαρός και ρωμαλέος ως άνθρωπος, ως επιστήμονας, 
ως συνομιλητής, ως κριτής, ως πολίτης. Ο Λουκάς διέθετε αυτή τη δύναμη, γι’ αυτό 
ήταν και αληθινός με ό,τι μπορεί αυτή η λέξη να συνεπάγεται. Σίγουρα, ο Λουκάς 
ήταν ένας ουσιαστικός άνθρωπος που άφηνε το στίγμα του απ’ όπου κι’ αν 
περνούσε. Η παρουσία του ήταν κραυγαλέα αισθητή, όπως και η απουσία του είναι 
κραυγαλέα αισθητή. 
 
 
 
H Ελίζα Κουτούπη-Κητή είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. 
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Μαριάνθη Μακρή-Τσιλιπάκου 
 
 
 

Λέει ο ποιητής, θρηνώντας τον φίλο του: 
«Για να βρεις μιαν ειρηνική λύση στο πρόβλημα του αποχωρισμού από κείνον που 
αγάπησες ή νόμισες ότι αγάπησες, οφείλεις να έχεις αντιληφθεί, σε βάρος όλων των 
επί μέρους εξιδανικεύσεων, περί ποίου επρόκειτο. Τέτοιος είναι εξάλλου ο ρόλος της 
αγάπης ως γνωριμίας»∗

Λοιπόν, θα σας μιλήσω για τον Λουκά που ήξερα. 
: 

Τον πρωτογνώρισα πριν 25 χρόνια περίπου, όταν παρουσίαζα την πρώτη μου 
δουλειά για την ελληνική προσφώνηση στη συνάντηση εργασίας του 
Γλωσσολογικού, προεδρεύοντος του Μιχάλη Σετάτου και παρόντος του Τάσου 
Χριστίδη (οι φίλοι μας ολοένα λιγοστεύουν), με την ανάλογη ανησυχία για την 
υποδοχή από το ακροατήριο, που μάλλον δεν του πολυγέμιζα το μάτι.  
– Από τις παραμέτρους που μας παρουσιάσατε ποια είναι η σημαντικότερη; 
– Xμ… Α. Δεν το ‘ψαξα. Α, νομίζω η οικειότητα. 

((Ποιος είναι αυτός; Δεν τον ξέρω)) 
 
Μετά συναντηθήκαμε αρκετές φορές, κυρίως στην τζαμωτή είσοδο της Νέας 
Φιλοσοφικής καθώς τη διασχίζαμε μπαίνοντας ή βγαίνοντας. Το περπάτημα 
ελαστικά αμφίρροπο. Το βλέμμα ζωντανό, προσκλητικό.  
Τότε, μονολογούσα ενδομύχως: Τι Αμερικανάκι! Τι σχέση μπορεί να έχει αυτός με 
την Κοινωνιογλωσσολογία! 
 
Λίγο καιρό αργότερα, κάποιος κοινός γνωστός: 
– Ένα Λουκά Τσιτσιπή τον ξέρεις; Κι αυτός με τα δικά σου ασχολείται.  
– Ναι; Πού είναι; 
– Στο Γαλλικό. Αυτός σπούδασε στην Αμερική. 
– Α! Τον ξέρω! Ναι, πρέπει να ήτανε στην πρώτη μου ανακοίνωση. Έτσι λίγο 

φουσκωτός, ε; Στιλ αθληταράς, γκόμενος! 
 
Μετά πέρασαν κι άλλα χρόνια. 
Και ξανασυναντηθήκαμε πολλές φορές σε συνέδρια, κυρίως, και άκουσα και τι είχε 
να πει για τη δουλειά μας ο Λουκάς ο Τσιτσιπής, και έψαξα και τον διάβασα και 
έκανα και την αυτοκριτική μου και για τη δική μου συμβολή στην πραγμοποίηση της 
γλώσσας, που ο ίδιος κατήγγειλε έμπρακτα με το έργο του —παρόλο που, 

                                                           
∗ Ευγένιος Αρανίτσης, Παράδοξα, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 10/2/2008  
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γενναιόδωρα, με εξαιρούσε ονομαστικά από το αμάρτημα όταν ήμουν παρούσα 
(όπως και άλλες συναδέλφους, άλλωστε). 
Και γελάσαμε μαζί και περιγελάσαμε και σχολιάσαμε και αθυροστομήσαμε 
συνωμοτικά. 
Με δυο λόγια, μου έγινε ένα πρόσωπο εξαιρετικά οικείο στα όρια του 
επαγγελματικού μου χώρου, όπου τον θεωρούσα ενδιαφέρον ανθρώπινο 
συναπάντημα, και του επιστημονικού μου, όπου τον υπολόγιζα περίπου ως 
ιδεολογικό σύμμαχο. 
Και έτσι πέρασαν κι άλλα χρόνια. 
 
Τα οικογενειακά μας μεταβλήθηκαν αλλά δεν τα συζητούσαμε. Μέσες άκρες, 
μισόλογα και ανάλογα αμφίβολα συμπεράσματα. Άλλωστε, τι σημασία είχε; 
 
Κάποτε, οι ανάλαφρες συναντήσεις στο τζαμωτό της Φιλοσοφικής έγιναν 
μελαγχολικές και κοπιώδεις, καθώς το έκζεμα άρχισε να κατατρώει σιγά σιγά το 
άλλοτε καμαρωτό παράστημα, και το βλέμμα ενστικτωδώς αποστρεφόταν τις 
ανοιχτές πληγές, παρά την προσπάθεια για ψύχραιμη, δήθεν, αδιαφορία. 
– Αμάν, βρε Λουκά!  
– Κι αυτό δεν είναι τίποτα, κούκλα μου! Πού να δεις και… 

((Ιατρικές λεπτομέρειες σε μάκρος)) 
– Αχ, βρε Λουκά! 
– Την άλλη στιγμή:  
– Ακόμη παντρεμένη είσαι, εσύ; 
– Α! Εσύ το βιολί σου! 

((Γέλια εκατέρωθεν)) 
 
– Γεια σου, Λουκά! 
– Γεια σου, μωρό μου!  

((Αφηγήσεις και ανταφηγήσεις με νέες εξελίξεις στο μέτωπο με τα αυτοάνοσα 
νοσήματα)) 

– Έρπη ζωστήρα έχεις πάθει; Όχι; Πάλι καλά.  
– Ναι, αλλά αφού δεν έπαθες και το άλλο τυχερός είσαι, λέει ο γιατρός! 

((Γέλια!;)) 
– Αχ, βρε Λουκά! 
 
– Γεια! 
– Γεια σου, Λουκά!  
Ενίοτε: Γιατί δεν σκεπάζει τις πληγές του, σκεφτόμουνα. Ας φορέσει μακριά 
μανίκια, τουλάχιστον. Δεν καταλαβαίνει σε τι οδυνηρή ηδονοβλεψία μας 
υποχρεώνει; 
 
– Γεια σου!  
– Γεια σου! 
– Γυμνάζεσαι ακόμη παρόλα αυτά; 
– Πάω στο γυμναστήριο. Κάνω βάρη. 
– Εγώ στο σπίτι τώρα. 
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– Γεια!  
– Γεια!  
 
– Λουκά, ξέρεις ετοιμάζομαι για κρίση. Έχεις καιρό για την εισηγητική; 
– Xμ. Εξαρτάται! Εσύ όμως τι θα κάνεις για μένα;  
– Ό,τι θέλεις, Λουκά!  
– ((Γέλια))  
– Λες ψέματα! Δεν σε πιστεύω! 
– ((Κι άλλα γέλια)) 
 
– Δεν μπορώ να μπω στην επιτροπή σου γιατί έχω πρόβλημα, μωρό μου.  
– Θα έρθω για το εκλεκτορικό, αλλά η συνέλευση να μην γίνει πολύ πρωί γιατί 

έχω πρόβλημα. 
– … Μάλιστα! 
 
– Το ίδιο διάστημα, καιρός καταλήψεων, πορειών και διαδηλώσεων και κάνουμε 

καιρό να συναντηθούμε, γιατί ο Λουκάς δεν κατεβαίνει στις αγωνιστικές 
συναθροίσεις και στις υποχρεωτικές εβδομαδιαίες πορείες ενάντια στον νόμο. 
Το ερμηνεύω ως ακόμη μια αντίφαση και σηκώνω τους ώμους. Τι να πει κανείς, 
άλλωστε; Έχω σχεδόν συμβιβαστεί με τις δικές μου αντιφάσεις και δεν έχει 
νόημα να κολλάω πια τόσο στις αντιφάσεις των άλλων. 

 
Μια-δυο μέρες πριν την κρίσιμη συνέλευση. Τηλεφώνημα από τη γραμματεία. Ο κ. 
Τσιτσιπής δεν θα παραστεί. Για λόγους υγείας. Ενοχλούμαι ελαφρώς για το επιπλέον 
εμπόδιο, αλλά και ανησυχώ. 
 
Μόλις ξεμπερδεύω – ηλιθίως, και σαν από τυπική υποχρέωση – στέλνω 
διαδικτυακώς μια χιουμοριστική κάρτα για περαστικά. Δεν ξέρω το μέγεθος! Το 
μαθαίνω αργότερα και συγκλονίζομαι και κατακλύζομαι και από τύψεις που δεν 
κατάλαβα. Ακόμη πονάει το στομάχι μου όταν το σκέφτομαι. 
 
Στο διάστημα που ακολουθεί προσπαθώ να μαθαίνω νέα από κοινούς γνωστούς. Ναι 
είναι καλά, δεν είναι καλά, είναι καλύτερα. Θα δούμε… 
 
Μετά, και πάλι κεραυνός εν αιθρία.  
– Τα ‘μαθες; Του Λουκά! Το πόδι! 
– Τι; Όχι, ρε Θεέ μου. Όχι! Έλεος!  
Τι κρίμα, αλήθεια! Τι σπατάλη για κάποιον που είχε επενδύσει τόσο στο σώμα του! 
Πόσο άκομψο!  
Κι άλλες τύψεις κι άλλες σκέψεις ότι κάτι πρέπει να κάνω, πρέπει να βρω τρόπο να 
του μιλήσω. 
 
– Τέτα, τι γίνεται ο Λουκάς; Τι λες, να του τηλεφωνήσω; Διστάζω γιατί δεν ξέρω 

αν θα ενοχλήσω.  
– Όχι, να του τηλεφωνήσεις. Θα το χαρεί. 
 
Ατελείωτες πρόβες τι να πω, πώς να το πω, να μην... Να… 
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((Διστακτικά))  
– Έλα Λουκά. Η Μαριάνθη είμαι. Δεν ξέρω αν σε ενοχλώ…  
– ((Μεγάλη παύση και στη συνέχεια ενθουσιασμός)) 
– Έλα Μαριάνθη! 
Έτσι, μαθαίνω τι συμβαίνει από πρώτο χέρι, αλλά σαν από δεύτερο, σαν από τρίτο, 
με μια περίεργη απόσταση από τον εαυτό του και τα ατελείωτα πάθη του. Πώς 
γίνεται, αναρωτιέμαι. Αλλά πώς αλλιώς να το διαχειριστείς; Το μελόδραμα 
απαγορεύεται δια ροπάλου στη γενιά μας. Το απωθήσαμε. Μας έμεινε ο Μπρέχτ. 
 
Δουλειά, παιδιά, προβλήματα.  
Αχ, πρέπει να πάρω τον Λουκά. Άργησα πάλι! Τι να του πω, Θεέ μου, πάλι που να 
μην λογοκρίνει το αδυσώπητο μυαλό μου ως κοινοτυπία, σαχλαμάρα, ψευτιά. 
Τελικά, μόνον οι αναστεναγμοί προλάβαιναν κάποιες φορές να αναδυθούν πριν 
δράσει ο λόγος. 
 
– Έλα, Λουκά. Τι γίνεται; 
– Έλα, δεν σ’ ακούω καλά. Με πετυχαίνεις στο νοσοκομείο. Μπαίνω για τη δόση 

μου.  
– Άντε ρε Λουκά, κουράγιο! 
 
– Γεια σου, Λουκά.  
– Αυτές τις μέρες θα πάρω και το πόδι. 
 
– Γεια σου, Λουκά. 
– Κάνω πρόβες για να περπατήσω.  
– Άντε μπράβο, Λουκά! 
 
– Γεια σου, Λουκά. 
– Πρέπει να αλλάξω πόδι, πάλι. Τι να κάνουμε; 
 
Μετά, ξαφνικά κι ανέλπιστα, άρχισε το παλιό γνώριμο παιχνίδι.  
– Α! Εσύ Λουκά έγινες πράγματι καλά! Εντελώς τελείως, δηλαδή! 

((Γέλια εκατέρωθεν)) 
– Αδιόρθωτος είσαι! 

((Μετά, διορθωτικά)) 
– Καλά! Δεν πιστεύω να τα παίρνεις σοβαρά αυτά, ε; 
– Όχι ρε, χα χα! Εντάξει. 
 
Και η χαρμόσυνη είδηση: 
– Επιτέλους cancer-free, μωρό μου!  
– Ζήτω, ρε Λουκά!!  
Ούφ! Επιτέλους! Λύτρωση! 
Ύστερα: Μακάρι η ευκτική να κυριολεκτήσει, σκέφτομαι. 
 
Αλλά… 
Πάλι, νέο πρόβλημα!  
– Αχ, βρε Λουκά. Πώς το βολεύεις αυτό;  
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– Τι να γίνει, κούκλα μου. Αυτό ή το παλεύεις ή αυτοκτονείς.  
– Αχ, μη λες τέτοια, βρε Λουκά. Τα είπαμε αυτά.  
Βασανιστική αυτό-ερώτηση: Εγώ τι θα ‘κανα άραγε. Θα το άντεχα; Θα μπορούσα; 
 
Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Επιβίβαση στην πτήση για Ιωάννινα, για το 
συνέδριο της Ελληνικής Γλωσσολογίας. Ξαφνικό σούσουρο: 
((Ψιθυριστά)) 
– Είναι και ο Τσιτσιπής εδώ!  
– Πού;  
Προτεραιότητα επιβίβασης. Ο Λουκάς στο καροτσάκι ως μακρινή υπενθύμιση αυτού 
που υπήρξε κάποτε. Σκοτοδίνη! Πανικός ! Μετά, φιλιά και αγκαλιές και υποσχέσεις 
να τα πούμε. Και κόμπος στον λαιμό. 
 
Τελικά, μας τα είπε όλα ο Λουκάς στην τελευταία, όπως προέκυψε, ανακοίνωσή του. 
Το σινάφι αρχικά μουδιασμένο, αμήχανο για το τι έπρεπε να ειπωθεί και τι όχι, τον 
αγκάλιασε με ζεστά κύματα συν-ανθρωπιάς που ένοιωθα να έρχονται και να 
σπάζουν πάνω στο ανυψωμένο βάθρο που μοιραζόμαστε για την ομιλία. Αχ, με 
συγκινήσατε! Τα δάκρυα λυτρωτικά. 
 
Το επόμενο διάστημα, αραιότερα τηλεφωνήματα. Είναι πια καλά! Τι ανακούφιση! 
Δεν χρειάζεται πλέον να προσχεδιάζω επιμελώς την έκφραση της συμπόνιας μου. Να 
ζυγιάζω τις προσδοκίες του και τις αντοχές μου.  
 
Μετά πάλι:  
– Γεια σου, Λουκά.  
– Πάλι έχω πρόβλημα. Θα δούμε. Θα σε δούμε στη Θεσσαλονίκη όταν ανεβούμε 

με την Ιφιγένεια. Ελπίζω σύντομα. 
 
Χτυπάει το τηλέφωνο. Ποιος είναι πρωί πρωί; 
– Χμ... Α... Σε ξύπνησα; Δεν ξέρω αν το έμαθες; Ο Λουκάς…  
Όχι, δεν θέλω! Δεν μπορώ άλλους αποχαιρετισμούς! Δεν το παίζω το παιχνίδι αυτό!  
 
Το τηλέφωνο ξαναχτύπησε πολλές φορές. Προς το τέλος, τους λυπόμουνα και τους 
έβγαζα από την αμηχανία της ανακοίνωσης. Προέκυψαν και οι διαδικαστικές 
λεπτομέρειες. 
– Θα πάτε;  
– Θα πας; 
– Δεν μπορώ! Φεύγω για Αγγλία αύριο! Δεν γίνεται να το ακυρώσω. Δέσποινα, 

πήγαινέ του λίγα λουλούδια σε παρακαλώ. 
 
Μετά: Ψηφίσματα, νεκρολογίες. Εφημερίδες διαδίκτυο, linguist list. Εκλεκτός 
συνάδελφος, λαμπρός επιστήμονας. Αλήθεια, αλλά μισή. Λείπει το πρόσωπο που 
έλεγα πώς ήξερα. 
Ποιος ήταν αλήθεια ο Λουκάς που διασταυρώθηκαν οι τροχιές μας; 
 
Προσωπικά, επιλέγω να θυμάμαι τον Λουκά, που δεν αποχαιρέτησα με τη φυσική 
παρουσία μου στην κηδεία του, όπως τον ήξερα (τον πρώτο καιρό). Να διέρχεται την 
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τζαμωτή πόρτα της Νέας Φιλοσοφικής με το χαρακτηριστικό αμφιταλαντευόμενο 
βήμα, τις κορυφές των τετρακέφαλων να εμβολίζουν τα κοντά μανίκια του 
αθλητικού λακόστ, και το παιχνίδισμα στο βλέμμα. Το σώμα που παίδευε με 
γυμναστικές τον εγκατέλειψε, αλλά παρέμεινε η αύρα της πρότερης αίγλης του, 
μεταμορφωμένη. Γιατί, η πρόσκαιρη σωματική ρώμη υπέκρυπτε μια υποφώσκουσα, 
διαρκέστερη πνευματική και ψυχική ρώμη, που αναδύθηκε ανεμπόδιστη στη 
συνέχεια και μας άφησε άφωνους. 
Και όσο λίγοι από όσους χάσαμε ανεπιστρεπτί απ’ τις ζωές μας, μας παρακίνησε σε 
μια βουτιά στην ύπαρξή μας και μας έδωσε δικαίωμα στην περηφάνια των πληγών 
μας – που ο ίδιος τακτοποιούσε επιμελώς σε κοινή θέα όλων όσοι θα έμπαιναν στον 
κόπο να κοιτάξουν χωρίς να σκιαχτούν. Και στο ΤΕΛΟΣ, πρόσωπο με πρόσωπο στα 
μαρμαρένια αλώνια! 
 
Ελπίζω να καταφέρουμε να πενθήσουμε τον Λουκά στην ολότητά του σήμερα, για 
να θεραπευτούμε από τον πόνο της απουσίας του, κρατώντας την παρηγοριά της 
γνωριμίας μας μαζί του, στο έργο και στην καθημερινότητά του. 
«Τέτοιος είναι εξάλλου ο ρόλος της αγάπης ως γνωριμίας», είπε ο ποιητής.  
Τελικά, η οικειότητα είναι ο σημαντικότερος παράγοντας, Λουκά! 
 
 
 
Η Μαριάνθη Μακρή-Τσιλιπάκου είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. 
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Σπύρος Μοσχονάς 
 
 
 
Tον Λουκά δεν τον γνώριζα τόσο καλά ώστε να είμαι σε θέση ν’ αφηγηθώ 
στιγμιότυπα του βίου του. Δε θα τολμούσα επίσης ν’ αφηγηθώ περιστατικά της 
σύντομης γνωριμίας μας. Φοβάμαι μήπως δώσω την εντύπωση ότι θα ήθελα ν’ 
αυτοβιογραφηθώ. Επιτρέψετε μου λοιπόν, χωρίς να εγκαταλείψω το πρώτο 
πρόσωπο, να μιλήσω για τον Λουκά μ’ έναν τρόπο ακαδημαϊκό και 
αποστασιοποιημένο. Διότι η γνωριμία μου μαζί του είναι γνωριμία με το έργο του 
κυρίως. Στο έργο του ανήκει αυτό που του αποδίδω. Κι έτσι θα μπορώ τουλάχιστον 
να μιλώ για το Λουκά σε χρόνο ενεστώτα.  

Δύο όψεις διακρίνω στο έργο του Λουκά Τσιτσιπή και οι όψεις αυτές δεν είναι 
απλώς συμπληρωματικές, είναι αξεχώριστες όπως οι σελίδες σ’ ένα φύλλο χαρτί. Ο 
Τσιτσιπής ενδιαφερόταν ταυτοχρόνως για τη γλωσσολογία (όπως εκείνος την 
κατανοούσε: ως μία γλωσσολογία της πράξης) και την επιστημολογία της 
γλωσσολογίας ή, κάπως πιο εξεζητημένα, τη μεταγλωσσολογία. Οι γλωσσολογικές 
του αναλύσεις συχνά αποτελούν παραδείγματα μιας μεταγλωσσολογίας σε εξέλιξη, 
υπό συνεχή διαμόρφωση· αλλά και οι μεταγλωσσολογικές του αναζητήσεις δίνουν 
πάντοτε την αφορμή για μικροσκοπικές και εξαιρετικά λεπτολόγες γλωσσολογικές 
αναλύσεις.  

Το ότι οι δύο αυτές παράλληλες αναζητήσεις – στη γλωσσολογία και στη 
μεταγλωσσολογία – επιχειρούνται σε όλα τα έργα του, σε κάθε βιβλίο και σε κάθε 
άρθρο του, ακόμη και στα πιο εκλαϊκευτικά κείμενά του είναι εντυπωσιακό. Και δεν 
είναι τυχαίο. Ο Τσιτσιπής δεν επιδίδεται απλώς στις συνηθισμένες 
μεταγλωσσολογικές παρεκβάσεις που κάνουμε οι γλωσσολόγοι προσπαθώντας να 
υπολογίσουμε τις συνέπειες μιας θεωρίας ή επιχειρώντας να αμφισβητήσουμε ή, πιο 
συχνά ίσως, να εφαρμόσουμε ένα επιστημονικό υπόδειγμα. Πιστεύω ότι βαθύτερη 
πεποίθηση του Λουκά –πεποίθηση ενδεχομένως που δεν ήταν απολύτως συνειδητή 
ούτε στον ίδιο και γι’ αυτό μπορεί ασφαλέστερα να τοποθετηθεί στην καρδιά του 
έργου του, στο αφανές κέντρο του– ήταν ότι η μελέτη της γλώσσας δεν μπορεί να 
είναι αποπλαισιωμένη, δεν γίνεται χωρίς αναφορά σε μία μεταγλώσσα, δηλ. ένα 
σύστημα πεποιθήσεων, αντιλήψεων ή κοινών πρακτικών με και για τη γλώσσα. Στο 
έργο του ο Τσιτσιπής συνταιριάζει τη γλωσσολογία με τη μεταγλωσσολογία, διότι 
αντικείμενό του είναι το αξεχώριστο δίδυμο γλώσσας - μεταγλώσσας.  

Ως γνωστόν, ο Τσιτσιπής ήταν υπέρμαχος μιας «γλωσσολογίας της πράξης», 
όπως ο ίδιος την αποκαλούσε, μιας γλωσσολογίας που αντιμετωπίζει τη γλώσσα όχι 
ως ένα παγιωμένο, στατικό «αντικείμενο», αποτυπωμένο στις λέξεις και τις 
γραμματικές δομές, αλλά ως διαρκή κοινωνική πρακτική. Θεωρούσε ότι η νεότερη 
δομιστική γλωσσολογία είχε «πραγμοποιήσει» (reified) τις γλώσσες, τις οποίες 
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μελετούσε ως «α-κοινωνικά προϊόντα», σαν να είχαν «αυτόνομη οντολογική 
υπόσταση», μια «ζωή δική τους, ανεξάρτητη από τους φορείς τους». Σε αντίθεση με 
αυτή την προσέγγιση, ο Τσιτσιπής πρότεινε μια μελέτη της γλώσσας ως κοινωνικής 
πρακτικής. Διότι – και αυτό αποδίδω στο Λουκά – η ίδια η γλωσσική πράξη, όχι 
μόνο η αντίληψή μας, βρίσκεται πάντοτε περιορισμένη εντός ενός μεταγλωσσικού 
πλαισίου. O Τσιτσιπής κατάφερε να δείξει με λεπτομέρειες την «ασταθή διαλεκτική 
σχέση μεταξύ δομής, χρήσης και ιδεολογίας» – δικά του λόγια αυτά.  

Η γλωσσολογία είναι μία νομιμοποιημένη μεταγλώσσα. Είναι η μεταγλώσσα της 
ακαδημαϊκής κοινότητας. Την περιβάλλει το κύρος των ειδικών, τη χαρακτηρίζει η 
αυθεντία. Ο Τσιτσιπής μιλούσε μέσα από τη γλωσσολογία. Αλλά: «ουδείς μπορεί να 
ισχυρισθεί ότι ένα επιστημονικό παράδειγμα υπάρχει μόνο του», τονίζει. 
«Συνυπάρχει με άλλα. Αλλά στο πεδίο της διαπάλης των ιδεών», συνεχίζει, 
ακολουθώντας τον Dell Hymes, «κάποιο παράδειγμα γίνεται το κυρίαρχο, κάτι που 
φυσικά δεν το οφείλει στην εγγενή του ανωτερότητα [… ], αφού αυτή η θέση 
ανωτερότητας που του αποδίδεται κατασκευάζεται στο ‘εργαστήριο’ των 
ιδεολογικών και κοινωνικών διαδικασιών» (Από τη γλώσσα ως αντικείμενο στη 
γλώσσα ως πράξη, σ. 16). Αντικείμενο της γλωσσολογίας του Τσιτσιπή δεν είναι 
λοιπόν η γλώσσα – διότι δεν υπάρχει τέτοιο «πράγμα» – αλλά το δίδυμο γλώσσα-
γλωσσολογία. Η γλωσσολογία του Τσιτσιπή έχει αντικείμενό της την ίδια τη 
γλωσσολογία, την κυρίαρχη γλωσσολογία. Ο Τσιτσιπής θεωρούσε ότι η επιστήμη 
της γλωσσολογίας, την οποία πρέπει να μελετάμε μαζί με το αντικείμενό της, τη 
γλώσσα, δεν είναι ούτε «ουδέτερη» ούτε «αθώα». Αρκεί να σκεφτούμε τη 
διαδικασία της τυποποίησης, δηλ. τη δημιουργία κοινής, πρότυπης (standard) 
γλώσσας για τις ανάγκες του δημόσιου βίου, μια διαδικασία εξαιρετικά διαδεδομένη 
σε όλες τις δυτικές κοινωνίες. Μέσω της τυποποίησης, η ίδια η γλωσσολογία 
δημιουργεί το «αντικείμενο» που περιγράφει, δημιουργεί δηλ. μια πρότυπη γλώσσα 
την οποία στη συνέχεια τείνουμε όλοι να την αντιλαμβανόμαστε ως κοινή, ενιαία, 
άχρονη. Η «φυσικοποίηση» των πρότυπων γλωσσών οφείλεται κυρίως –
 πρωταρχικά – στη γλωσσολογία και δευτερευόντως στο είδος των κοινών 
πεποιθήσεων που ονομάζουμε με τους περιεκτικούς όρους «λαϊκή γλωσσολογία» 
(Dennis Preston), «γλωσσική ιδεολογία», «γλωσσικές στάσεις» ή «κοινή 
μεταγλώσσα». Να λοιπόν μια χαρακτηριστική περίπτωση όπου η μεταγλώσσα 
βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με τη γλώσσα: η τυποποίηση.  

Ένα άλλο πεδίο στο οποίο μπορούμε να παρατηρήσουμε την αλληλεπίδραση 
γλώσσας-μεταγλώσσας είναι αυτό της γλωσσικής αλλαγής. Στις υποδειγματικές 
μελέτες του για τα αρβανίτικα και τη γλωσσική θνησιμότητα, ο Τσιτσιπής 
παρουσιάζει τις ιδεολογίες για τη γλώσσα από μια σκοπιά που οι περισσότεροι τη 
λησμονούμε: τη σκοπιά του αδυνάτου. Παρατηρώντας την κοινωνική πρακτική των 
αφηγήσεων μεταξύ Αρβανιτών στην Ελλάδα, ο Τσιτσιπής κατάφερε να δείξει ότι η 
θνησιμότητα της τοσκικής διαλέκτου που μιλιέται στις κοινότητες των 
αρβανιτόφωνων οφείλεται όχι τόσο σε δομικούς παράγοντες όσο σε ιδεολογικούς –
 δηλ. μεταγλωσσικούς. Οι Αρβανίτες έχουν εσωτερικεύσει την κυρίαρχη ιδεολογία 
της ελληνικής ως αρχαιότερης, πλουσιότερης και «κανονικότερης» γλώσσας. Η 
«αντίσταση» που προβάλλουν στην «ηγεμονία» της ελληνικής είναι περιορισμένη 
και βασίζεται στο αίσθημα της αλληλεγγύης που δημιουργεί η χρήση των 
αρβανίτικων εντός της κοινότητας. Συνεπώς, η συνεχής μετατόπιση προς τα 
ελληνικά (με κίνδυνο το θάνατο των αρβανίτικων) δεν οφείλεται τόσο στο ότι οι 
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νεότεροι «τελικοί ομιλητές» αυτής της γλώσσας δεν έχουν τις ευκαιρίες να την 
καλλιεργήσουν όσο στο γεγονός ότι αντιδρούν ιδεολογικά στη χρήση της, την οποία 
θεωρούν «ακανόνιστη», ακατανόητη, ή εμπόδιο στην κοινωνική ανέλιξη.  

Να γιατί το βιβλίο του Τσιτσιπή A Linguistic Anthropology of Praxis and 
Language Shift: Arvanitika (Albanian) and Greek in Contact (Clarendon Press, 
Οξφόρδη 1998) είναι εξαιρετικής σημασίας για τη μελέτη της ιδεολογικά 
κατευθυνόμενης γλωσσικής αλλαγής. Διεθνώς, ελάχιστες μελέτες αποπειρώνται να 
αποδείξουν την επίδραση των γλωσσικών ιδεολογιών στη γλωσσική αλλαγή. 
Συνήθως η επίδραση αυτή προϋποτίθεται, στο πλαίσιο μάλιστα ενός διαδεδομένου τα 
τελευταία χρόνια νεο-γουορφιανισμού. Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα από 
τα πιο σκοτεινά σημεία της κοινωνιογλωσσολογίας και της ιστορικής γλωσσολογίας, 
ένα από τα σημεία στα οποία είναι βέβαια στραμμένοι οι προβολείς της ιδεολογίας, 
αλλά η εμπειρική έρευνα ελάχιστα το φωτίζει. Διότι αυτού του τύπου οι γλωσσικές 
αλλαγές, οι ιδεολογικά κατευθυνόμενες αλλαγές, προϋποθέτουν έναν ιδιότυπο 
μεταγλωσσικό ντετερμινισμό (κατ’ αναλογία προς τον «γλωσσικό ντετερμινισμό» 
που συνήθως αποδίδεται στον Sapir, τον Whorf κ.ά.). Μεταγλωσσικός 
ντετερμινισμός είναι η θέση ότι η μεταγλώσσα (ένα ρητό - άρρητο σύστημα κοινών 
πεποιθήσεων και κατευθυνόμενων πρακτικών) επηρεάζει την ίδια τη γλώσσα, 
επηρεάζει δηλ. τη φορά της αλλαγής της.  

Η περίσταση μου επιτρέπει να δώσω ένα ακόμη – τελευταίο – παράδειγμα της 
«σχεσιακής κοινωνιογλωσσολογίας» (relational sociolinguistics) του Τσιτσιπή: τα 
συνέδρια, ένα θέμα που τον απασχολούσε ερευνητικά τα τελευταία χρόνια· τα 
συνέδρια ως χώρους παραγωγής λόγου, διαλογικής κατασκευής των ταυτοτήτων, 
πεδία σύγκρουσης των πλαισίων. Ας πάρουμε τούτο εδώ το συνέδριο που θέμα του 
είναι ο «διαπολιτισμικός διάλογος». Νομίζω ότι ο Λουκάς θα ενδιαφερόταν για 
ερωτήματα όπως: Πότε και από ποιους δημιουργείται το διαπολιτισμικό ήθος; Πότε 
και γιατί εισάγεται στην Ελλάδα; Ποιες δυνάμεις έχουν συμφέρον στη 
διαπολιτισμική αγωγή; Ποια είναι η κρυμμένη πίσω από το κάλυμμα της επιστήμης 
πρακτική της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης; Σε ποια ιδεολογία και πρακτική 
αντιτίθεται η ιδεολογία της διαπολιτισμικότητας; Πώς εξηγείται το γεγονός ότι, στην 
Ελλάδα τουλάχιστον, η διαπολιτισμική αγωγή παρουσιάζεται ως πρόσχημα της 
μονοπολιτισμικής αγωγής, η πολυγλωσσία ως πρόσχημα της μονογλωσσίας – ότι η 
διαπολιτισμικότητα δεν είναι παρά η ρητορική επένδυση, το μοντέρνο ρούχο για τις 
πολιτικές «ένταξης» και αφομοίωσης των λεγόμενων «αλλόγλωσσων»; Τι είναι αυτό 
στην ιδεολογία και την πρακτική της διαπολιτισμικότητας που επιτρέπει τέτοιες 
«επιτελεστικές αντιφάσεις» (όπως θα τις ονόμαζε ο Τσιτσιπής); Όλα αυτά είναι 
ερωτήματα που οδηγούν σε μια απροϋπόθετη συζήτηση. Τέτοια είναι η προσέγγιση 
που είχε κατά νου ο Λουκάς. Μια απροϋπόθετη γλωσσολογία οραματιζόταν. Μια 
γλωσσολογία που έχει αντικείμενό της την ίδια τη σχέση του ερευνητή με αυτό που 
ερευνά, που αντιμετωπίζει τα ζητήματα της απροσδιοριστίας, της ασάφειας, της 
μερικότητας, της αντίφασης, της προσωπικής εμπλοκής. Στην Ελλάδα, κυρίως 
εφαρμόζουμε – ή, αν θέλετε, καταναλώνουμε – γλωσσολογική θεωρία. 
Καταλαβαίνουμε τη γλώσσα μέσα από κάποιο υπόδειγμα που το παίρνουμε έτοιμο, 
μαζί με τις προϋποθέσεις του, των οποίων γινόμαστε φορείς, ξενιστές, μεταπράτες. 
«Εσείς, ποια θεωρία εφαρμόζετε;» – αυτό είναι το κυρίαρχο «επιστημολογικό» 
ερώτημα στην Ελλάδα. Ο Τσιτσιπής εισήγαγε τη γλωσσική ανθρωπολογία στην 
Ελλάδα. Η Εισαγωγή του στην ανθρωπολογία της γλώσσας. Γλώσσα, ιδεολογία και 
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επιτέλεση (Gutenberg, Αθήνα 1995) είναι ένα εξαιρετικό διδακτικό εγχειρίδιο. Και 
μόνο τα ελληνικά του άρθρα συγκέντρωσε στον τόμο Από τη γλώσσα ως αντικείμενο 
στη γλώσσα ως πράξη (Νήσος, Αθήνα 2005). Αλλά ο Τσιτσιπής δεν ήταν ένας 
εισαγωγέας ιδεών. Ήταν επιστήμονας με διαρκή διεθνή παρουσία. Το βιβλίο του A 
Linguistic Anthropology of Praxis and Language Shift απέσπασε ενθουσιώδεις 
κριτικές στο εξωτερικό. Ελπίζω ότι η αγαπημένη σύντροφος και συνεργάτιδά του 
Ιφιγένεια Μουλινού θα μας δώσει ολοκληρωμένο το δεύτερο βιβλίο που ο Λουκάς 
έγραφε στα αγγλικά και δεν πρόλαβε ο ίδιος να το τελειώσει (Language, Praxis, and 
Ideology. A Dynamic Approach to Sociolinguistic Processes, Palgrave Macmillan). 
Μελέτες του για τις γλωσσικές ιδεολογίες, τη γλωσσική θνησιμότητα, την 
ανθρωπολογία, την εθνογραφία της γλώσσας και την κοινωνιογλωσσολογία 
δημοσιεύτηκαν σε πολλά διεθνή περιοδικά. Συνομιλητές του Τσιτσιπή ήταν 
ορισμένοι από τους κορυφαίους ερευνητές των γλωσσικών ιδεολογιών και της 
γλωσσικής αλλαγής: η Jane Hill, η Kathryn Woolard, η Nancy Dorian, o Peter 
Trudgill, ο Michael Silverstein, η Monica Heller (που είναι σήμερα μαζί μας) κ.ά. Ο 
Τσιτσιπής αντιμετώπισε ερμηνευτικά το έργο του Μπαχτίν, του Goffman, του 
Bourdieu – αινιγματικών και αταξινόμητων μορφών στις επιστήμες του ανθρώπου. 
Θα επιμείνω: αυτή τη διεθνή παρουσία του Λουκά Τσιτσιπή πρέπει να την 
καταλάβουμε πάλι μέσα από τη διαλεκτική σχέση γλώσσας – μεταγλώσσας 
(γλωσσολογίας – μεταγλωσσολογίας). Ο Τσιτσιπής επεξεργάστηκε πρωτότυπες 
αναλύσεις. Δεν έγραψε υποσημειώσεις στο θεωρητικό σύστημα κάποιων άλλων. 
Αυτός, πιστεύω, είναι και ο λόγος που η επίδραση του έργου θα αποδειχθεί 
διαρκέστερη και ωφελιμότερη.  

Ο Λουκάς μάς έδειξε ότι πρέπει να τολμάμε περισσότερο· ότι δεν πρέπει να 
φοβόμαστε να εκτεθούμε· ότι πρέπει ν’ ανοίγουμε καινούριους δρόμους. Είπα στην 
αρχή της ομιλίας μου ότι δεν θα ήθελα ν’ αναφερθώ στη γνωριμία μας. Μπαίνω 
όμως στον πειρασμό να αναφέρω ένα μόνο στιγμιότυπο, το πρώτο. Τον Λουκά τον 
γνώρισα σε μία από τις «συναντήσεις εργασίας» του Τομέα Γλωσσολογίας του 
ΑΠΘ. Συστηθήκαμε μετά την ομιλία του. Μου έτεινε το χέρι, εγκάρδια. Πρέπει να 
παρατήρησε τη στιγμιαία αμηχανία μου, γιατί αμέσως μου είπε: «Μη φοβάσαι, δεν 
κολλάει». Δώσαμε τα χέρια. Και με τον καιρό η φράση του αυτή, «μη φοβάσαι, δεν 
κολλάει», απέκτησε για μένα ένα μεταφορικό νόημα· τη χρησιμοποίησα πολλές 
φορές για να παροτρύνω κάποιον να ξεπεράσει τους δισταγμούς του. Επιτρέψτε μου 
να τη χρησιμοποιήσω και σήμερα. Ας δείξουμε λίγο μεγαλύτερη τόλμη στην 
ενασχόλησή μας με τη θεωρία της γλωσσολογίας. Αντικείμενό μας ας είναι και η 
γλώσσα και η γλωσσολογία. Ας γίνουμε λίγο περισσότερο πρωτότυποι, λίγο 
περισσότερο δημιουργικοί. Ας ανοίξουμε λίγο ακόμη τους ορίζοντες της επαρχιακής 
μας επιστήμης.  

Δώστε το χέρι λοιπόν. Μη φοβάστε, δεν κολλάει.  
 
 
 
Ο Σπύρος Μοσχονάς είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  
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Θα προτιμούσα να ήμουν σήμερα εδώ για να ακούσω τον Λουκά και όχι για να 
μιλήσω για αυτόν. Η δυσκολία του εγχειρήματος είναι για μένα δυσανάλογα μεγάλη. 
Παρ’ όλ’ αυτά, ευχαριστώ την κυρία Χριστίδου και τους διοργανωτές για την 
πρόσκλησή τους αλλά και την αγαπητή φίλη και σύζυγο του Λουκά Ιφιγένεια 
Τσιτσιπή.  

Οφείλω να ομολογήσω ότι ο Λουκάς ήταν ο μόνος άνθρωπος του χώρου με τον 
οποίον με ένωνε μια αληθινή φιλία, παρά το δέος που ένιωθα γιαυτόν και που αυτός 
προσπαθούσε να μου αποδομήσει. Γιατί ο Λουκάς, εκτός από ρομαντικός, ήταν και 
ταπεινός απέναντι στον οποιονδήποτε. Όταν τον πρωτοσυνάντησα στην Αθήνα γύρω 
στο 1998 για να τον συμβουλευτώ για τη διατριβή μου, άκουγα πράγματα για πρώτη 
φορά. Τότε συνειδητοποίησα τον δρόμο που είχα μπροστά μου για να φτάσω μόνο 
να καταλαβαίνω αυτά που μου έλεγε. Αν και είχα λίγες γνώσεις για την επιστήμη της 
Κοινωνιογλωσσολογίας, ήμουν σίγουρη ότι πρόκειται για έναν σπουδαίο 
επιστήμονα. Στην πορεία των σπουδών μου και στην προετοιμασία της διατριβής 
μου για τα Αρβανίτικα (σημειωτέον ότι σπούδασα Κοινωνιολογία) αφιέρωσα πολύ 
χρόνο στο έργο του Λουκά, το οποίο συζήτησα και με τους καθηγητές μου στη 
Γερμανία. Ο επιβλέπων μου μού είχε πει τότε: «αυτός ο άνθρωπος τα έχει πει όλα για 
τα Αρβανίτικα. Δεν ξέρω αν μπορείς να πεις εσύ κάτι περισσότερο». Τελικά νομίζω ή 
μάλλον ελπίζω ότι κάτι κατάφερα να πω κι εγώ, κι αυτό γιατί οι ιδέες του Λουκά 
είναι πάντα γόνιμες και γίνονται έναυσμα για περαιτέρω προβληματισμό. Αυτός ο 
προβληματισμός είναι που μου κράτησε ζωντανό το ενδιαφέρον για τα Αρβανίτικα 
μέχρι σήμερα, και μάλιστα μέσα σε έναν, ακόμη και σήμερα, ισχνό δημόσιο και 
επιστημονικό διάλογο για το θέμα αυτό, κάτι που φυσικά δεν είναι τυχαίο. Ο Λουκάς 
μας έδειξε με το έργο του, πώς οι μηχανισμοί ηγεμονίας καταφέρνουν να κρατήσουν 
μακριά από την πολιτική αρένα τη συζήτηση γύρω από ένα θέμα, το οποίο δεν 
αρθρώνεται καν, κι ας μου συγχωρεθεί που μπαίνω έτσι απότομα στο επιστημονικό 
πεδίο του Λουκά, αλλά έτσι ήταν και ο Λουκάς, έμπαινε κατευθείαν στο θέμα χωρίς 
περιστροφές.1

                                                 
1 Tsitsipis 1997 (β). 

 Μας εξηγεί, επίσης, πώς αυτό γίνεται δεκτό και από την άλλη πλευρά. 
Η εδραίωση σχέσης ισχύος απαιτεί ένα ελάχιστο κονσένσους, μια συναίνεση από την 
ομάδα, η οποία δέχεται την σχέση υποταγής. Η υποταγή (subordination) 
επιτυγχάνεται με έναν διπλό τρόπο: από τη μία μέσω μειονοτικών κλισέ και από την 
άλλη μέσω ενός αφομοιωτικού αδελφικού λόγου. Αυτό μεταφράζεται σε self-
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deprecation αυτοϋποβιβασμό και απόρριψη της μειονοτικής πλέον γλώσσας. Ας 
μείνουμε όμως εδώ, διότι το θέμα των σχέσεων ηγεμονίας, που έχει με τόση επιτυχία 
μελετήσει ο Λουκάς, είναι τεράστιο. 

Σήμερα, δεν θα ήθελα να κάνω μια επισκόπηση του έργου του, γιατί δεν νομίζω 
ούτε ότι είναι το ζητούμενο, αλλά ούτε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο στα πλαίσια 
μιας ομιλίας. Θα ήθελα μάλλον να δώσω μια γεύση για τις εντυπώσεις που μου 
άφησε η ενασχόληση με τα κείμενά του αλλά και με τον άνθρωπο Λουκά.  
Είναι εκ των ουκ άνευ, ότι έμαθα πάρα πολλά από το γραπτό του έργο αλλά κι από 
συζητήσεις μαζί του. Κάθε ανάγνωση είναι και μια πρόκληση για τον αναγνώστη 
που βάζει στοίχημα να καταλάβει μέχρι και την τελευταία γραμμή του κειμένου του. 
Γιατί η ανάγνωση των άρθρων του είναι απαιτητική, η γραφή του είναι πολύπλοκη 
και η σκέψη του αρκετά αφαιρετική όσο και εμπειρική. Ο λόγος του είναι τόσο 
δυνατός που δεν μπορεί να μην φανατίσει τον αναγνώστη και να μην τον βάλει στον 
πειρασμό να τον πολεμήσει, η αρχή εξάλλου του επιστημονικού διαλόγου.  
Όπως συμβαίνει με τους κλασικούς συγγραφείς, έτσι και με τον Τσιτσιπή, δεν 
μπορείς να τον αναπαράγεις, παρά μόνο να τον παραπέμψεις. Στα ερμηνευτικά του 
σχήματα ο Λουκάς ανατρέχει σε συγγραφείς από όλο το φάσμα των κοινωνικών 
επιστημών, όπως ο Said, o Adorno, o Althusser, o Lyotard, o Peirce, ο Bourdieu για 
να αναφέρω μόνον ορισμένους. Εκεί έγκειται κατά τη γνώμη μου η μοναδικότητα 
και η ακεραιότητα της σκέψης του που τον καθιέρωσε και τον έβαλε στην κορφή της 
Ανθωπολογίας της Γλώσσας.  

Ειδικότερα, οι θεωρητικοί άξονες που διαπερνούν το έργο του είναι τρεις:  
1) Η πολιτική οικονομία της γλώσσας, 
2) Η θεωρία του πολιτισμού και 
3) Η γλωσσική ιδεολογία 

Ο Λουκάς πήγε την Κοινωνιογλωσσολογία ένα βήμα παραπέρα. Άσκησε κριτική 
τόσο στην κλασική φορμαλιστική Κοινωνιογλωσσολογία, όσο και στην ακραία 
εμπειριστική διαδραστική Κοινωνιογλωσσολογία για παράδειγμα του GUMPERZ.2 
Διεύρυνε το θεωρητικό πεδίο της Ανθρωπολογίας της Γλώσσας εισάγοντας έννοιες 
όπως αυτή της ιδεολογίας, της ‘παράδοσης’ – κι εδώ όχι μόνο ως συνεναιτικού αλλά 
και ως συγκρουσιακού πεδίου – της φωνής, της διαλογικότητας και της 
διακειμενικότητας εμπνεόμενος από τον BAKHTIN και τη θεωρία της λογοτεχνίας. 
Μας δίδαξε πώς οι διαλογικοί μηχανισμοί διαπερνούν όχι μόνο τη συγκρότηση των 
κοινοτήτων αλλά και την εθνογραφική πρακτική (σ.95).3

Τοποθετείται κριτικά απέναντι στις δομικές θεωρήσεις που πραγμοποιούν τη 
γλώσσα και που ασχολούνται μονομερώς με την δηλωτικο-αναφορική λειτουργία 
της εις βάρος της δεικτικής λειτουργίας της γλώσσας (βλ. & σ. 133). Το ίδιο ισχύει 
και στην ανάλυση της γλωσσικής θνησιμότητας, που τον απασχόλησε μέχρι το τέλος 
της ζωής του, η οποία παραγνωρίζει ποικίλες τάσεις δημιουργικότητας. Με μοναδική 
διεισδιτηκότητα και αίσθηση που διαθέτει σχεδόν μόνον ένας ‘νέιτιφ’, μας δείχνει 
πόσο σημαντική είναι, εκτός από το εσωτερικευμένο γραμματικό σύστημα που 
επιτρέπει την παραγωγή σωστών προτάσεων, η επικοινωνιακή ικανότητα των 
τελικών ομιλητών με τους οποίους ασχολήθηκε ιδιαίτερα (communicative 
competence). Αυτή η πολιτισμική γνώση των μηχανισμών πλαισίωσης και των 

  

                                                 
2 Τσιτσιπής 1995. 
3 Τσιτσιπής 2005. 
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νορμών των διαφορετικών ειδών λόγου που διαθέτουν οι τελικοί ομιλητής και που 
δεν κατέχει, ας πούμε, ο ερευνητής που έμαθε τη γλώσσα για ερευνητικούς λόγους, 
τους επιτρέπουν τη συμμετοχή τους σε αρβανίτικα γλωσσικά επεισόδια (2005: 25). 
Σύμφωνα με την αντίληψη της διαλεκτικής Κοινωνιογλωσολογίας και της 
Πραγματολογικής Εθνογραφίας που μας προτείνει ο Λουκάς, η γλώσσα δεν είναι ο 
αντανακλαστικός φακός του πολιτισμικού συστήματος, αλλά οικοδομικό υλικό του 
συστήματος αυτού. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει διαλεκτική σχέση μεταξύ λόγου και 
πολιτισμού, εννοούμενου ως πράξη. Αυτό που δίνει εγκυρότητα ή μη των 
προτάσεων που κατασκευάζει για δικούς του λόγους ο Γλωσσολόγος, δεν είναι άλλο 
από το αποτέλεσμα μιας διυποκειμενικής συμφωνίας των μελών της κοινότητας και 
όχι του πρότυπου και ‘ιδανικού’ ομιλητή. Όπως χαρακτηριστικά λέει: «Ο μονόλογος 
είναι δημιούργημα του γλωσσολόγου» (σ. 85). Έτσι, οι αλλαγές στον κώδικα, στο 
ύφος (π.χ. ειρωνικό) ή ο πολυφωνικός λόγος δεν μπορούν να εξηγηθούν χωρίς να 
λάβει κανείς υπόψη τις γλωσσικές ιδεολογίες που μοιράζονται τα μέλη μιας 
κοινότητας. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι, όταν κάποιος Αρβανίτης ‘τελικός’ 
ομιλητής – το προνομιακό πεδίο του Λουκά4 – επιχειρεί να αναπαράγει ένα 
αρβανίτικο ανέκδοτο το οποίο ταυτόχρονα αναιρεί. Η ιδιόμορφη αυτή σχέση των 
κοινοτήτων αυτών με τη γλώσσα οδηγεί στο να απουσιάζουν διορθωτικοί 
μηχανισμοί, κάτι που επιτρέπει να εντάσσονται ακατάλληλες γραμματικά και μη 
λειτουργικές γλωσσικές μορφές στο λόγο με έναν τρόπο που ο Λουκάς ονομάζει 
αναδυόμενη καταλληλότητα. Κι αυτό συμβαίνει γιατί στις αρβανίτικες κοινότητες 
επιδιώκεται μεν η συνέχεια και η συνοχή ανάμεσα στις γενιές (αποφεύγεται η ρήξη), 
υπάρχουν παράλληλα όμως και συγκρουόμενες ιδεολογίες. Αυτές οι μεμονωμένες 
και πλαισιωμένες χρήσεις δεν τεκμηριώνουν αναβίωση, παρά είναι ενδείκτες των 
στάσεων απέναντι στη γλώσσα που πολλές φορές εμφανίζονται ως αντιφατικές 
ακόμα και μέσα στο λόγο του ίδιου του ομιλητή, ο οποίος μετατρέπεται σε πεδίο 
ιδεολογικής αντιπαράθεσης και εσωτερικής σύγκρουσης. Χαρακτηριστικό είναι το 
περίφημο παράδειγμα του Λουκά από Αρβανίτη τελικό ομιλητή που λέει το 
ανέκδοτο: «είχαν πάει να δουν την ετοιμοθάνατη γριά και λέει αυτή ‘πουθμε νε γκόλιε. 
Φάρε μέντι πλάκ’. Πώς το λένε στα αρβανίτικα στην καθαρεύουσα;». Εκεί βλέπει 
κανείς πόσα κείμενα, που συγκρούονται το ένα με το άλλο – το πρωτογενές και το 
δευτερογενές κείμενο – να συνδιαλέγονται και να εμφανίζονται ταυτόχρονα. Στην 
εξήγηση αυτής της αντιφατικότητας ο Λουκάς εισάγει τον όρο της απ’έξω φωνής 
(the outsider voice)5

Όλοι αυτοί οι παράγοντες πρέπει να συνυπολογιστούν για να εξηγήσουν το 
φαινόμενο της γλωσσικής θνησιμότητας που παρουσιάζει τόσες δαφορετικές μορφές 
ακόμα και κάτω από τις ίδιες κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Η 
γλωσσική θνησιμότητα στην περίπτωση των Αρβανίτικων, δεν πρέπει, όπως λέει στο 
βιβλίο του ‘Από τη γλώσσα ως αντικείμενο στη γλώσσα ως πράξη’ (σελ. 76) «να 
εξεταστεί [...] ως τυπολογικής υφής ζήτημα αλλά σαν κοινωνική διαδικασία». Αλλού 

, όπου ο ομιλητής ‘τα μιλάει’ σαν ξένος και εκφράζει με 
ειρωνικό τρόπο την ηγεμονική αντίληψη περί γλώσσας. Όταν κανείς έχει δουλέψει 
σε αυτό το πεδίο, γνωρίζει ότι βρίθει από τέτοια παραδείγματα, όπου ο τρόπος της 
πλαισίωσης είναι καθοριστικός και όπου τα όρια μεταξύ σοβαρού και ειρωνίας είναι 
τόσο ρευστά, ώστε η έκβαση μιας διάδρασης είναι πάντα σε τεντωμένο σκοινί. 

                                                 
4 Tsitsipis 1991 κ.α. 
5 Tsitsipis 1997 (α). 
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μας λέει ότι (σ.19): «η γλώσσα δεν ακολουθεί τη μοίρα της [...] ερήμην της 
ανθρώπινης κοινωνικής διαμεσολάβησης». Εδώ βρίσκεται και η πολιτική διάσταση 
του ερμηνευτικού σχήματος που επιχειρεί ο Λουκάς και που διαπερνά, θα έλεγα, όλο 
του το έργο και που τίθεται ως βάση σε κάθε του ανάλυση με λιγότερο ή 
περισσότερο εμφανή τρόπο. Επιδιώκει πάντα να δει σε κάθε επικοινωνιακό συμβάν 
την ιστορική αλληλουχία των γλωσσικών ιδεολογιών που επιβιώνουν στο λόγο των 
ομιλητών και που οδηγούν σε γλωσσικές μετατοπίσεις. 

Τελευταία ο Λουκάς Τσιτσιπής είχε στρέψει την προσοχή του σε ένα άκρως 
ενδιαφέρον πεδίο, πέρα από τις κοινότητες όπου είχε κάνει τις επιτόπιες έρευνές του 
πάνω στην γλωσσική συμπεριφορά μελών. Είχε ενδιαφερθεί για το πώς 
αναπαράγονται γλωσσικές ιδεολογίες στο συγγραφικό έργο ερασιτεχνών ιστορικών 
και γλωσσολόγων όπως για παράδειγμα ο Μπίρης και σε αυτό που αποκαλούσε 
λαϊκά συνέδρια στα οποία συμμετέχουν Αρβανίτες διανοούμενοι και ακτιβιστές. 
Δυστυχώς, αυτό το πεδίο έρευνας έμεινε ανολοκλήρωτο και μαζί μια πολύ βαριά 
κληρονομιά που μένει στους επιγόνους του. 
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