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2η σεµιναριακή συνάντηση µε το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα Μ. 
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Πρότυπη γλώσσα και γραµµατικές (απόσπασµα 2) 

 

Η πρότυπη γλώσσα είναι ένα τεράστιο ζητούµενο, κανένας δεν το ξέρει ακριβώς, 
κανένας γλωσσολόγος δεν µπορεί να το ορίσει ακριβώς, τι είναι το πρότυπο, ποια είναι ακριβώς 
η πρότυπη γλώσσα. Γιατί επίσης, η πρότυπη γλώσσα αλλάζει µε στο χρόνο, αλλά αλλάζει επίσης 
και µε βάση τα περιβάλλοντα στα οποία µιλάει κανείς, στα οποία συµπεριφέρεται κανείς 
γλωσσικά. Άρα λοιπόν δε µπορούµε να πούµε ούτε µε απόλυτη αυστηρότητα ποια είναι αυτή η 
πρότυπη γλώσσα.  

Μπορούµε να βάλουµε και εδώ συνθήκες, µπορούµε να βάλουµε αν θέλετε κανόνες και 
να πούµε για παράδειγµα αν θέλετε ότι –ένα ζήτηµα που είχε αναφερθεί και την προηγούµενη 
φορά-  ότι στην πρότυπη γλώσσα σήµερα, στη νέα ελληνική, θεωρούµε ότι περιλαµβάνεται, 
ανήκει ο παρατατικός των οξύτονων ρηµάτων σε –ούσα, δηλαδή του τύπου αγαπούσα. Στην 
πρότυπη γλώσσα σήµερα δεν περιλαµβάνεται ο τύπος σε –αγα, ο τύπος για παράδειγµα των 
οξύτονων ρηµάτων αγαπώ, του τύπου αγάπαγα. Η πρότυπη γλώσσα σήµερα, κι αυτό το 
βλέπουµε αν ακούσουµε και στη χρήση της γλώσσας στα µέσα ενηµέρωσης, στον τρόπο µε τον 
οποίο γράφεται η γλώσσα σε εφηµερίδες κλπ. κλπ.  θα βρούµε πολύ λιγότερες περιπτώσεις 
χρήσης ενός παρατατικού του τύπου αγάπαγα παρά ενός τύπου όπως ας πούµε το αγαπούσα. 
Στην πρότυπη λοιπόν γλώσσα συµπεριλαµβάνουµε το ένα αλλά δεν συµπεριλαµβάνουµε το 
άλλο.  

Η σχολική δηλαδή γραµµατική θα προκρίνει τον έναν τύπο έναντι του δεύτερου. Η 
περιγραφική γραµµατική όµως, η µεγάλη γραµµατική, δεν µπορεί να αποκλείσει τον έναν-, είναι 
υποχρεωµένη η περιγραφική γραµµατική να συµπεριλάβει όλους τους τύπους. Άρα λοιπόν, ας 
κρατήσουµε µια πρώτη, αν θέλετε, διάκριση ανάµεσα σ’ αυτά τα δύο, κι ας έχουµε πάντα στο 
µυαλό µας ότι η πρότυπη γλώσσα επίσης αλλάζει, κάτι το οποίο είναι σήµερα πρότυπο µπορεί 
να µην είναι αύριο πρότυπο, ή κάτι το οποίο σήµερα δεν είναι πρότυπο, δεν ανήκει στην 
πρότυπη γλώσσα, µπορεί να γίνει πρότυπο αύριο. Υπ’ αυτήν την έννοια και µια σχολική 
γραµµατική επίσης έχει τη δυνατότητα, έχει την υποχρέωση αν θέλετε, κι αυτή ν’ αλλάξει.  

Την προηγούµενη φορά είχε γίνει µεγάλη κουβέντα, -για να φέρω πάλι ένα παράδειγµα 
που είναι αρκετά συχνό και ακούγεται πολύ συχνά-, είχε τεθεί το ζήτηµα τι κάνουµε µ’ αυτές τις 
προστακτικές του τύπου αντίγραψε, αντέγραψε. Κι είχαµε καταλήξει στο συµπέρασµα ότι 
προχωράµε πλέον τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες από τύπους που δεν είχαν την 
αύξηση στην προστακτική  σε µια κατάσταση όπου η γραµµατική, και η περιγραφική 
γραµµατική αφενός αλλά και η ρυθµιστική, και η γραµµατική η σχολική από την άλλη, θα 
πρέπει να λάβει υπόψη της την ύπαρξη και τη µεγάλη συχνότητα αυτών των τύπων της 
προστακτικής, οπότε κατά κάποιον τρόπο θα πρέπει να θεωρήσει ως νόρµα πλέον τον τύπο µε 
την αύξηση, τον τύπο αντέγραψε κι όχι τον τύπο αντίγραψε. Γιατί  όσο πάµε, βλέπουµε ότι 
συχνότερα χρησιµοποιείται ο τύπος  µε την αύξηση, παρά το γεγονός ότι θα θεωρούνταν, µε 
βάση παλιότερα πρότυπα, ως ένας εσφαλµένος τύπος. 

Αυτά ήταν παραδείγµατα για να δείξουµε ακριβώς αυτή τη µετακίνηση. Μετακίνηση 
στην ουσία η οποία είναι αποτύπωση µετακινήσεων, αποτύπωση αλλαγών που συµβαίνουν στην 
ίδια τη γλώσσα, και που βεβαίως η γραµµατική, η περιγραφή της δηλαδή, η περιγραφή της 
γλώσσας πρέπει να λαµβάνει  υπόψη καθώς περνούν τα χρόνια.  

 



σεμιναριακές συναντήσεις με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ  ν .  ∆ΡΑΜΑΣ  
sfdramas@gmail.com 

Φεβρουάριος – Μάρτιος 2012 

 

Γιώργος Παπαναστασίου, διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα 
Μ. Τριανταφυλλίδη] 

(απόσπασµα από τη 2η σεµιναριακή συνάντηση-συζήτηση του Συνδέσµου Φιλολόγων ν. 
∆ράµας 27 Μαρτίου 2012, αποµαγνητοφωνηµένο από τη Χρ. Π.) 

 


