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Κπξία Αλαπιεξώηξηα Πξύηαλε,
Κύξηε Κνζκήηνξα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο,
Κύξηε Πξόεδξε ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο,
Κπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη,
Αγαπεηνί θνηηεηέο,
Κπξίεο θαη Κύξηνη,
Σηκνύκε ζηε ζεκεξηλή εθδήισζε έλα επίιεθην κέινο ηεο δηεζλνύο
επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο πνπ έρεη ηηκήζεη κε ην παξαπάλσ θαη επάμηα ηελ
απνζηνιή ηνπ σο κειεηεηήο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη θηινινγίαο. Δίλαη γηα
κέλα κεγάιε ηηκή λα κηιήζσ ελώπηόλ ζαο γηα ην έξγν ελόο ηόζν κεγάινπ
ειιεληζηή όπσο είλαη ν ζεκεξηλόο ηηκώκελνο. Θα πξνζπαζήζσ κε ηηο
ηαπεηλέο κνπ δπλάκεηο λα αληαπνθξηζώ ζε απηό ην θαζήθνλ.
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Ο θ. Emilio Crespo γελλήζεθε ζηε Μαδξίηε όπνπ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ
εγθύθιησλ ζπνπδώλ ηνπ, εγγξάθεθε ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Complutense, αθνινπζώληαο ηελ εηδίθεπζε ηεο Κιαζηθήο
Φηινινγίαο θαη απνθνίηεζε ην 1973 κε ηνλ ηίηιν ηνπ M.Phil. Δθεί είρε ηελ
επθαηξία λα παξαθνινπζήζεη καζήκαηα γλσζηώλ θιαζηθώλ θηινιόγσλ, όπσο
είλαη νη ειιεληζηέο Ruipérez, Adrados, Gil, Lasso de la Vega θαη νη ιαηηληζηέο
Ruiz de Elvira, Mariner, Rubio, Pariente θαη πνιινί άιινη. To 1976
αλαγνξεύζεθε δηδάθησξ ηεο Φηινζνθίαο ζην Παλεπηζηήκην Complutense, ελώ
ην 1982 εληάρζεθε ζην δηδαθηηθό πξνζσπηθό ηνπ Απηόλνκνπ Παλεπηζηεκίνπ
ηεο Μαδξίηεο, ζην νπνίν ππεξεηεί έσο ζήκεξα σο Σαθηηθόο Καζεγεηήο ηεο
Διιεληθήο Φηινινγίαο & Γισζζνινγίαο. Τπεξέηεζε επίζεο σο βνεζόο ζην
Παλεπηζηήκην Complutense θαη σο ιέθηνξαο ζην Αλνηρηό Παλεπηζηήκην ηεο
Ιζπαλίαο, ελώ δηεηέιεζε Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηεο
Ομθόξδεο (όπνπ ππήξμε θαη Δηαίξνο ζην Κνιιέγην Wolfson), ζην Δζληθό
Απηόλνκν Παλεπηζηήκην ηνπ Μεμηθνύ, θαζώο θαη ζην Οκνζπνλδηαθό
Παλεπηζηήκην ηεο Παξαλά ζηελ Κνπξηηίκπα ηεο Βξαδηιίαο. Έρεη πξνζθιεζεί
γηα δηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα ζε παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα
ζε 13 ρώξεο, κεηαμύ απηώλ θαη ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
(ηνπιάρηζηνλ 4 θνξέο).

Τπεξέηεζε ζε δηάθνξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο θαη επηζηεκνληθέο επηηξνπέο, ηόζν
ζην ηκήκα ηνπ όζν θαη ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε ζην Απηόλνκν Παλεπηζηήκην
ηεο Μαδξίηεο, όπσο είλαη: Αληηπξύηαλεο, Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο ηεο
Κιαζηθήο Φηινινγίαο, ζπληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ γηα ηηο
επηζηήκεο θαη ηηο γιώζζεο ηεο αξραηόηεηαο, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ θαη εθπξόζσπνο ηεο Πξπηαλείαο
ζηελ επηηξνπή επηινγήο ησλ θνηηεηώλ. Έρεη επνπηεύζεη επηά δηδαθηνξηθέο
δηαηξηβέο θαη κεγάιν αξηζκό κεηαπηπρηαθώλ δηαηξηβώλ, ελώ έρεη ζπκκεηάζρεη
ζε κεγάιν αξηζκό ζπκβνπιεπηηθώλ δηδαθηνξηθώλ επηηξνπώλ ζηελ Ιζπαλία θαη
ην εμσηεξηθό. Γηεηέιεζε πξόεδξνο ή κέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο πέληε
δηεζλώλ ζπλεδξίσλ, δύν από ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε Θεζζαινλίθε
(2012 θαη 2015 γηα ηηο αξραίεο ειιεληθέο δηαιέθηνπο).
Δίλαη κέινο πνιιώλ επηζηεκνληθώλ εηαηξηώλ, κεηαμύ απηώλ ηεο “Commission
scientifique de la Fondation Hardt pour l’étude de l’Antiquité classique”,
Πξόεδξνο ηνπ Ιδξύκαηνο Κιαζηθώλ πνπδώλ Pastor ηεο Μαδξίηεο, ζην νπνίν
είρε ππεξεηήζεη παιηόηεξα σο Γξακκαηέαο θαη σο απιό Μέινο, ήηαλ
Αληηπξόεδξνο ηεο Δηαηξίαο Κιαζηθώλ πνπδώλ ηεο Ιζπαλίαο, Αληηπξόεδξνο
ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο Μαδξίηεο ηεο ίδηαο Δηαηξίαο, ππήξμε κέινο ηεο
Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκόλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ αμηνιόγεζε
ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ρίγαο
ηεο Λεηνλίαο, κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο πνιιώλ πεξηνδηθώλ,
εθδνηηθώλ νίθσλ θαη άιισλ νξγαληζκώλ ζηελ Ιζπαλία θαη ζε άιιεο ρώξεο,
ελώ έρεη δηαηειέζεη αμηνινγεηήο γηα πνιιέο επηζηεκνληθέο ζεηξέο θαη
πεξηνδηθά, θαζώο θαη γηα ηελ αμηνιόγεζε εξεπλεηηθώλ πξνηάζεσλ ζηελ
Ιζπαλία θαη δηεζλώο. Έρεη, επίζεο, δηεπζύλεη κε κεγάιε επηηπρία κηα ζεηξά
από αληαγσληζηηθά επηζηεκνληθά έξγα ζηελ Ιζπαλία θαη ζε επξσπατθό
επίπεδν, ελώ από ην 2016 (σο επηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηεο εξεπλεηηθήο
νκάδαο ηεο Μαδξίηεο) δηεπζύλεη έλα έξγν γηα ηε κειέηε ησλ ζρέζεσλ
αλάκεζα ζηηο γιώζζεο θαη ηηο δηαιέθηνπο ζηε βόξεηα Διιάδα θαηά ηελ
αξραηόηεηα, έλα επξσπατθό εξεπλεηηθό πξόγξακκα κε ηε ζπκκεηνρή πέληε
Παλεπηζηεκίσλ από ηέζζεξηο επξσπατθέο ρώξεο κε ζέκα ηε κειέηε ηεο
πνιπγισζζίαο θαη ησλ κεηνλνηηθώλ γισζζώλ ζηελ αξραία Δπξώπε ππό ηνλ
γεληθό ζπληνληζκό ηνπ θαζεγεηή Albio Cesare Cassio από ην Παλεπηζηήκην
“Sapienza” ηεο Ρώκεο.
2
Σν επηζηεκνληθό έξγν ηνπ θαζεγεηή Crespo πιεζηάδεη ηνπο 200 ηίηινπο,
αλάκεζά ηνπο 21 βηβιία (κνλνγξαθίεο, επηκέιεηεο θαη εθδόζεηο κε ζρνιηαζκό
θαη κεηάθξαζε θεηκέλσλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο), επηζηεκνληθά
άξζξα, θεθάιαηα βηβιίσλ, ζπκβνιέο ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο θαη πξαθηηθά
ζπλεδξίσλ θαη βηβιηνθξηζίεο. Σα έξγα ηνπ αθνξνύλ ηελ αξραία ειιεληθή
γιώζζα θαη θηινινγία, κε ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηε κειέηε ησλ δηαιέθησλ, ηε
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ζύληαμε θαη ζεκαζηνινγία, ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ κνξίσλ θαη ησλ
επηξξεκαηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο, ηελ ηζηνξηθή θαη ζπγθξηηηθή
γισζζνινγία θαη ηε κειέηε ησλ θεηκέλσλ ηεο ειιεληθήο αξραηόηεηαο.
Ο Emilio Crespo αλήθεη ζηελ πην ζεκαληηθή ζρνιή ειιεληθήο θηινινγίαο θαη
γισζζνινγίαο ζηελ Ιζπαλία πνπ είρε εγθαηληαζηεί από ηνλ πεξίθεκν
ειιεληζηή Martín Ruipérez. Πξόθεηηαη γηα ην πξόηππν ηεο ιεηηνπξγηθήο
γισζζνινγίαο ε νπνία έρεη λα επηδείμεη ζεκαληηθά έξγα θπξίσο ζηνλ ρώξν
ηεο θσλνινγίαο, ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο ζύληαμεο. Απηό ην ζεσξεηηθό θαη
κεζνδνινγηθό πιαίζην ραξαθηεξίδεη ελ πνιινίο θαη ην έξγν ηνπ Emilio Crespo.
ηε ζπλέρεηα ζα επηρεηξήζνπκε λα ζθηαγξαθήζνπκε απηό ην έξγν, κέζα από
ην νπνίν αλαδεηθλύεηαη ε πνιύπιεπξε θαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή πξνζθνξά
ηνπ ζεκεξηλνύ ηηκσκέλνπ ζηε κειέηε ηεο ειιεληθήο θηινινγίαο θαη γιώζζαο,
γεληθόηεξα ζηα ειιεληθά γξάκκαηα.
Α. Ζ γλώζζα ηος έποςρ
Σν ηαμίδη ηνπ θαζ. Crespo ζηελ ειιεληθή θηινινγία θαη γισζζνινγία μεθίλεζε
κε ηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή γηα ηε γιώζζα ηνπ Οκήξνπ ππό ηνλ ηίηιν
Elementos antiguos y modernos en la prosodia homérica, ε νπνία
ζπληάρζεθε ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ κεγάινπ ειιεληζηή Martín Ruipérez.
Απηή ε δηαηξηβή νινθιεξώζεθε ην 1976 θαη εθδόζεθε σο κνλνγξαθία έλα
ρξόλν αξγόηεξα (ην 1977) ζηε ζεηξά Suplementos a Minos, έθδνζε ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο αιακάλθα. ε απηό ην έξγν ν Crespo θηλείηαη κέζα ζε έλα
γεληθόηεξν κεζνδνινγηθό θαη επηζηεκνινγηθό πιαίζην γηα ηηο νκεξηθέο
ζπνπδέο θαη ηε γιώζζα ηνπ έπνπο πνπ είρε θαζηεξσζεί από ηνλ Ακεξηθαλό
θιαζηθό θηιόινγν θαη γισζζνιόγν William Wyatt, ζύκθσλα κε ην νπνίν ζηε
γιώζζα ηνπ Οκήξνπ αληαλαθιώληαη ζε πξσηνηππηθό επίπεδν πνιιά αξρατθά
ζηνηρεία ηα νπνία ήηαλ θαλνληθά ζηνηρεία ηεο γιώζζαο ζε κηα πξνγελέζηεξε
πεξίνδν αιιά έρνπλ πιένλ ππνρσξήζεη από ηελ θνηλή ρξήζε θαη παξακέλνπλ
κόλνλ σο ππνιείκκαηα κηαο πξνγελέζηεξεο γισζζηθήο θαηάζηαζεο, ελώ θαηά
ην πξόηππν απηώλ ησλ ζηνηρείσλ θηίδνληαη νξηζκέλεο θνξέο λεόηεξα αιιά
αξραΐδνληα γισζζηθά ζηνηρεία. Απηό δεκηνπξγεί κηα επηθαλεηαθή αλσκαιία
ζηνπο πξνζσδηαθνύο θαλόλεο ηνπ έπνπο, ζηηο νπνίεο ν Crespo πξνζθέξεη
απνηειεζκαηηθέο ιύζεηο ζην παξαπάλσ βηβιίν, ην νπνίν έρεη γίλεη έξγν
αλαθνξάο ζηηο νκεξηθέο ζπνπδέο.
Παξόκνηα είλαη ε πξνζέγγηζε θαη ε κεζνδνινγία θαη ζε έλα άιιν έξγν
(Homerica. Estudios lingüísticos, Mαδξίηε 1992), ην νπνίν απνηειεί πόλεκα
ζπλεξγαζίαο κε άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπ Crespo θαη ζην νπνίν ζπδεηνύληαη
δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε γιώζζα ηεο νκεξηθήο δηαιέθηνπ,
όπσο είλαη εηπκνινγηθά θαη ηζηνξηθά, κνξθνινγηθά θαη ζπληαθηηθά ζέκαηα. Καη
ζε απηό ην έξγν ε κέζνδνο δηαηππώλεηαη κε ζαθήλεηα θαη νη ιύζεηο πνπ
πξνζθέξνληαη απνηεινύλ ζεκαληηθέο ζπκβνιέο ζηνπο επηκέξνπο θιάδνπο ηεο
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γιώζζαο ηνπ πξώηκνπ ειιεληθνύ έπνπο. Η γιώζζα ηνπ έπνπο δελ έπαςε λα
απνηειεί ελδηαθέξνλ πεδίν έξεπλαο γηα ηνλ Crespo, όπσο πξνθύπηεη από
κεγάιν αξηζκό κηθξόηεξσλ κειεηώλ θαζ’ όιε ηελ επηζηεκνληθή ηνπ δηαδξνκή
από ηα πξώηκα έξγα έσο θαη ζήκεξα.
Β. Σύνηαξη και ζημαζιολογία
ην πεδίν ηεο ζύληαμεο θαη ηεο κνξθνζύληαμεο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο έρεη
λα επηδείμεη πινύζην θαη αμηόινγν έξγν ν Emilio Crespo, κε κία κνλνγξαθία,
δύν ζπιινγηθνύο ηόκνπο θαη κεγάιν αξηζκό κηθξόηεξσλ κειεηώλ. Σν πην
ραξαθηεξηζηηθό, ίζσο, παξάδεηγκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη ε
κνλνγξαθία Sintaxis del Griego Clásico (ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Luz Conti θαη
Helena Maqueira). ε απηό ην έξγν, αμηνπνηείηαη παξαγσγηθά ην νπινζηάζην
πνπ πξνζθέξνπλ δηάθνξεο ζεσξεηηθέο θαηαθηήζεηο ζηε ζπληαθηηθή αλάιπζε,
ηόζν παξαδνζηαθέο όζν θαη λεόηεξεο, όπσο είλαη ν ζπλδπαζκόο κηαο
πεξηγξαθηθήο πξνζέγγηζεο θαηά ην ιεηηνπξγηθό πξόηππν, ηε γλσζηηθή
γισζζνινγία θαη ηνλ δνκηζκό, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηεί έλα πην
ηζνξξνπεκέλν ζύζηεκα εξκελείαο ηεο ζπληαθηηθήο νξγάλσζεο ηεο ΑΔ. Όινη
απηνί νη ζπλδπαζκνί γίλνληαη κε εμαηξεηηθή επηδεμηόηεηα θαη ηθαλόηεηα εθ
κέξνπο ησλ ζπγγξαθέσλ, πξνζθέξνληαο έλα κνλαδηθό θαη πνιιαπιώο
ρξήζηκν έξγν γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα. Σα ραξίζκαηα πνπ ζπλαληνύκε γεληθά
ζην έξγν ηνπ Crespo είλαη πξόδεια θαη ζε ηνύην ην ηδηαίηεξα δύζθνιν έξγν
γηα ηε ζύληαμε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο: ζαθήλεηα ζηε κέζνδν θαη ελάξγεηα
ζηε ζπδήηεζε/αλάιπζε, θαιή θαη κεζνδηθή νξγάλσζε ηνπ πιηθνύ,
πξσηνηππία ζηελ πξνζέγγηζε θαη ηηο πξνηεηλόκελεο ιύζεηο. Δίλαη ηέηνηεο
αξεηέο πνπ ηειηθά θάλνπλ ην έξγν ζεκαληηθό θαη ρξήζηκν ζηε κειέηε ηεο
ειιεληθήο γιώζζαο θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ θεηκέλσλ ηεο ειιεληθήο
αξραηόηεηαο.
Δμίζνπ ζεκαληηθό αιιά κε επξύηεξα ελδηαθέξνληα γηα ηε ζύληαμε πνιιώλ
άιισλ ηλδνεπξσπατθώλ γισζζώλ, κεηαμύ απηώλ θαη ηεο ειιεληθήο, είλαη θαη
έλα άιιν έξγν ηελ έθδνζε ηνπ νπνίνπ έρεη ζπλεπηκειεζεί ν θ. Crespo, κε ηίηιν
Berthold Delbrück y la sintaxis indoeuropea hoy (Μαδξίηε & Βηζκπάληελ
1997). Δάλ, κάιηζηα, αλαινγηζηνύκε ηηο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδεη ε κειέηε ηεο δηαρξνληθήο θαη ζπγθξηηηθήο ζύληαμεο ιόγσ ησλ
πνηθίισλ δπζρεξεηώλ ζηνλ εληνπηζκό ζπληαθηηθώλ δνκώλ θαη ζρεκάησλ ηνπ
πνιύ καθξηλνύ παξειζόληνο ησλ γισζζώλ, θαη ιακβάλνληαο ππόςε ην
γεγνλόο όηη ζηνλ μερσξηζηό απηό εξεπλεηηθό ηνκέα ππάξρνπλ πνιύ ιίγα
ηέηνηα έξγα, αληηιακβαλόκαζηε ηελ πξόζζεηε ζεκαζία θαη αμία πνπ
πξνζιακβάλεη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Πξόθεηηαη γηα έξγν ζεκειηώδνπο
ζεκαζίαο γηα ηε κειέηε ηεο ζύληαμεο ησλ παιαηώλ γισζζώλ ηεο
ηλδνεπξσπατθήο γισζζηθήο νηθνγέλεηαο. Όπσο έγξαςε θάπνηνο θξηηηθόο γηα
ην έξγν, «Οθείινπκε λα ζπγραξνύκε ηνπο επηκειεηέο πνπ καο παξαδίδνπλ
έλα ζεκαληηθό έξγν ην νπνίν θαίλεηαη όηη ζα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν
εγρεηξίδην δίπια ζε εθείλν ηνπ Delbrück (δηεπθξηλίδνληαο ζην ζεκείν απηό όηη ν
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Delbrück είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο κειεηεηήο ηεο ζύληαμεο ησλ αξραίσλ ΙΔ
γισζζώλ), πξνζθέξνληαο κηα εληππσζηαθή πνηθηιία κειεηώλ γηα ηηο δηάθνξεο
γιώζζεο θαη γηα ηελ ίδηα ηε κεηξηθή πξσηνγιώζζα, έξγν ην νπνίν ζα
νδεγήζεη ζηελ αλαδήηεζε κηαο απάληεζεο ζην εξώηεκα γηα ην ηη αθξηβώο
ζεκαίλεη ν όξνο «ζύληαμε ηεο Ιλδνεπξσπατθήο» θαη πώο πξέπεη λα
πξνζεγγηζηεί ην όιν δήηεκα» (Penney, Kratylos 45, 2000, 29). Απιώο
ζπκπιεξώλνπκε εκείο όηη γηα πνιινύο ιόγνπο ε ειιεληθή γιώζζα
θαηαιακβάλεη θεληξηθή ζέζε ζηηο κειέηεο απηνύ ηνπ ηύπνπ, θαη εμαηηίαο ηεο
αξραηόηεηαο ησλ γξαπηώλ ηεο καξηπξηώλ, θαη εμαηηίαο ηνπ όγθνπ απηώλ ησλ
καξηπξηώλ αιιά θαη ιόγσ ησλ ελ γέλεη αξρατθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο
ειιεληθήο γιώζζαο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ Emilio Crespo γηα ηε
ρξήζε ησλ εγθιίζεσλ, έλα αγαπεκέλν ζέκα ηεο έξεπλάο ηνπ, από ό,ηη
θαίλεηαη. Σόζν ζηε κειέηε απηή όζν θαη ζηηο ππόινηπεο πνπ αζρνινύληαη κε
ηηο εγθιίζεηο (θαη ζπλαθείο έλλνηεο), ν Crespo πξνρσξεί ζε κηα ζρνιαζηηθή θαη
ιεπηνκεξή ζε βάζνο αλάιπζε απηώλ ησλ γξακκαηηθώλ ελλνηώλ θαη
θαηεγνξηώλ, πάληνηε βιέπνληαο ηε ιεπηνκέξεηα ζην επξύηεξν πιαίζην ηνπ
θεηκεληθνύ ζπλόινπ, ηνπ γξακκαηεηαθνύ είδνπο ή/θαη ηνπ δηαθνξεηηθνύ θάζε
θνξά ζπγγξαθέα, γεγνλόο πνπ απαηηεί βαζηά γλώζε ηεο γιώζζαο, ησλ
θεηκέλσλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο, θάηη πνπ ν Crespo δηαζέηεη κε ην
παξαπάλσ.
ηνλ ρώξν ηεο ζύληαμεο αλήθεη θαη έλα άιιν ζπιινγηθό έξγν ζηελ επηκέιεηα
ηνπ νπνίνπ έρεη ζπκκεηνρή ν ηηκώκελνο. Πξόθεηηαη γηα ηνλ ηόκν Word Classes
and Related Topics in Ancient Greek (Λνπβέλ 2006). Ο ζπγθεθξηκέλνο ηόκνο
απνηειεί πξντόλ εηδηθνύ ζπλεδξίνπ πνπ δηεμήρζε ζηε Μαδξίηε ην 2003 θαη
κειέηεζε έλα μερσξηζηό ζέκα ηεο ζύληαμεο, ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ξόινπ ησλ
δηαθόξσλ ιεμηθώλ θαηεγνξηώλ ζηε ζπληαθηηθή νξγάλσζε ηεο αξραίαο
ειιεληθήο, κηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ζπιινγή κειεηώλ γηα ην ζέκα. Θα
πξνζζέζσ έλα ζύληνκν ζρόιην γηα ην θείκελν ηεο εηζαγσγήο πνπ ζπλέηαμε ν
Emilio Crespo (καδί κε ηνπο ζπλεπηκειεηέο ηνπ). ην θείκελν απηό ηίζεληαη
νξηζκέλεο ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο αξρέο ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο
ηαμηλνκνύληαη νη ζπληαθηηθνί ξόινη (δειαδή ε ιεηηνπξγία) ησλ επηκέξνπο
ιεμηθώλ ζηνηρείσλ ζηε ζπληαθηηθή νξγάλσζε ηεο γιώζζαο. Σα θξηηήξηα απηά
είλαη ηόζν ηππηθά (δει. θσλνινγηθά θαη κνξθνινγηθά) όζν θαη ιεηηνπξγηθά
(δει. ζεκαζηνινγηθά), θάηη πνπ δηεπθνιύλεη ηελ πεξαηηέξσ εμέηαζε ησλ
ζπληαθηηθώλ ξόισλ ζηε γιώζζα κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα. Σν παξάδεηγκα
ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ θξηηεξίσλ όπσο πξνζδηνξίζηεθαλ από ηνπο ζπληάθηεο
ηνπ θεηκέλνπ αλαδεηθλύεηαη ζε ζεκαληηθό κεζνδνινγηθό εξγαιείν θαη έρεη γίλεη
επξύηεξα απνδεθηό από ηνπο εηδηθνύο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ρώξν ηεο
ζύληαμεο ηεο αξραίαο ειιεληθήο. Κάπνηνο θξηηηθόο κάιηζηα γξάθεη ζρεηηθά
ζηελ θαηαθιείδα ηεο ζπδήηεζήο ηνπ: «...ην έξγν κάο πξνζθέξεη κηα εμαηξεηηθή
επηζθόπεζε ηνπ επηπέδνπ θαη ηνπ εύξνπο ηεο γισζζνινγίαο ηεο ειιεληθήο
γιώζζαο ζηελ Δπξώπε» (Allan, Kratylos 54, 2009, 106).
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Γ. Κοινωνιογλωζζολογία και «γλωζζικέρ πολιηικέρ»
Όπσο ζπρλά ηνλίδεη ν ίδηνο ν Emilio Crespo ζε θάζε επθαηξία, έρεη
θιεξνλνκήζεη από ηνπο δαζθάινπο ηνπ ηελ ηάζε λα αλαδεηεί ζηηο κειέηεο ηνπ
ιεηηνπξγηθά θαη πξαγκαηνινγηθά θξηηήξηα ηεο γιώζζαο θαη ησλ θαηλνκέλσλ
πνπ εξεπλά. Όκσο ε γιώζζα είλαη κέξνο ηνπ θνηλσληθντζηνξηθνύ θαη
πνιηηηζκηθνύ γίγλεζζαη πνπ ηελ πιαηζηώλεη, ζπλεπώο ν εξεπλεηήο πξέπεη λα
ιακβάλεη ππόςε ηνπ θαη απηέο ηηο παξακέηξνπο σο εξκελεπηηθά εξγαιεία,
δειαδή ηελ εμσηεξηθή ηζηνξία ηεο γιώζζαο. Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη γλσζηή
σο «ηζηνξηθή θνηλσληνγισζζνινγία», δειαδή ν ηξόπνο πνπ ε γιώζζα
παξαθνινπζεί θαη εθθξάδεη δηαρξνληθά ηηο αιιαγέο ζην θνηλσληθό θαη ηζηνξηθό
πεξηβάιινλ, νδεγνύκελνη ηειηθά ζε απηό πνπ απνθαινύκε «ηζηνξία ηεο
γιώζζαο θαη ησλ νκηιεηώλ ηεο». Απηόο ν ρώξνο είλαη ζρεηηθά θαηλνύξηνο γηα
ηελ αξραία ειιεληθή θαη ν Crespo έρεη έλαλ ηθαλό αξηζκό ζεκαληηθώλ
ζπκβνιώλ ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε, ηδηαίηεξα ζεκαληηθώλ γηα ηελ θαηαλόεζε
πνιιώλ πεξηπηώζεσλ γισζζηθήο πνηθηιόηεηαο ζηελ αξραία Διιάδα, ηδηαίηεξα
ζηελ Αηηηθή.
Έλα άιιν ζέκα πνπ απαζρόιεζε ηνλ Emilio Crespo από αξθεηά λσξίο είλαη ε
εθαξκνγή ησλ αξρώλ ηεο ηζηνξηθήο γισζζνινγίαο ζηελ αξραία ειιεληθή θαη
εηδηθόηεξα ζηε δηαιεθηηθή νκάδα ηεο αηηηθντσληθήο. ε απηέο ηηο κειέηεο, νη
νπνίεο όπσο πάληνηε, ζηεξίδνληαη εθηόο από ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν θαη
από πινύζηα ηεθκεξίσζε κε δεδνκέλα ηεο γιώζζαο, δίλνληαη θαηλνηόκεο
ιύζεηο ζε κηα ζεηξά από πξνβιήκαηα, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ζεκαληηθή ζέζε
θαηαιακβάλνπλ ηα δηαθνξεηηθά ζηξώκαηα (ή θύκαηα, όπσο ζεκεηώλεη ν ίδηνο)
πνζνηηθήο κεηάζεζεο ή νη θσλεεληηθέο ζπλαηξέζεηο ηεο αηηηθήο δηαιέθηνπ
πξηλ θαη κεηά ηελ εμαθάληζε ηνπ δίγακκα, πξνζθέξνληαο έηζη πην ινγηθέο θαη
νηθνλνκηθέο, αιιά θαη ξεαιηζηηθέο ιύζεηο ζε αθαλζώδε πξνβιήκαηα ηεο
θσλνινγίαο απηώλ ησλ δηαιέθησλ.
Γ. Δλληνική διαλεκηολογία
Μεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο ηνπ Emilio Crespo θαηαιακβάλεηαη από ηε κειέηε
ησλ δηαιέθησλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο. Η ελαζρόιεζε ηνπ Crespo κε ηελ
ειιεληθή δηαιεθηνινγία δελ είλαη πξόζθαηε αιιά είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλε
ηόζν κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπ όζν θαη κε ηα πξώηα επηζηεκνληθά ηνπ
ελδηαθέξνληα. Δθηόο από πιεζώξα κηθξόηεξσλ κειεηώλ θαη ζπκβνιώλ ζε
ζπλέδξηα θαη ζπιινγηθνύο ηόκνπο, έρεη νξγαλώζεη ζπλέδξηα θαη επηζηεκνληθά
ζπκπόζηα κε ζέκα ηελ ειιεληθή δηαιεθηνινγία ζηελ Ιζπαλία θαη ζηελ Διιάδα.
Πξντόλ απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη θαη ν ηόκνο Dialectologica Graeca, κε
θείκελα από ζρεηηθό ζπλέδξην πνπ έιαβε ρώξα ζηε Μαδξίηε ην 1991 θαη πνπ
δεκνζηεύζεθε δύν ρξόληα αξγόηεξα, ην 1993 ζηε Μαδξίηε θαη ηηο εθδόζεηο ηνπ
Απηόλνκνπ Παλεπηζηεκίνπ.
Σν 2012 θαη 2015 ζπκκεηείρε σο κέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο θαη σο
νκηιεηήο ζε δύν ζεκαληηθά ζπλέδξηα ζηε Θεζζαινλίθε γηα ηηο αξραίεο
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ειιεληθέο δηαιέθηνπο ππό ηελ αηγίδα ηνπ ΚΔΓ. Σα θείκελα απηώλ ησλ
ζπλεδξίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππό έθδνζε ηόκν Studies in Ancient
Greek Dialects: From Central Greece to the Black Sea από ηηο εθδόζεηο
Walter De Gruyter ζην Βεξνιίλν ζηε ζεηξά Trends in Classics Supplementary Volumes, θαη κε ηε ζπλεπηκέιεηα ηνπ Emilio Crespo. ε απηό
ην έξγν επηρεηξείηαη κηα ραξηνγξάθεζε ηνπ γισζζηθνύ θαη δηαιεθηηθνύ ράξηε
ζε έλαλ ιηγόηεξν κειεηεκέλν ρώξν ηεο ειιεληθήο γισζζνινγίαο, ηηο
δηαιέθηνπο ηεο Κεληξηθήο θαη Βόξεηαο Διιάδαο έσο ηελ πεξηνρή ηεο Μαύξεο
Θάιαζζαο, κε πνιιέο πξσηόηππεο θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο εξγαζίεο.
ε παξόκνην πλεύκα θηλείηαη θαη ε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, ζηελ νπνία
αλαθεξζήθακε θαη λσξίηεξα, πνπ μεθίλεζε πξόζθαηα ζε έλα ζπλεξγαηηθό
πιαίζην πέληε επξσπατθώλ παλεπηζηεκίσλ θαη πνιιώλ εξεπλεηηθώλ θέληξσλ
θαη ηλζηηηνύησλ κε ζηόρν λα κειεηεζεί ε πνιπγισζζία ζηελ αξραία Δπξώπε.
Ο ηνκέαο πνπ δηεπζύλεη ν Emilio Crespo εθ κέξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο
Μαδξίηεο είλαη ε κειέηε ησλ γισζζώλ θαη ησλ δηαιέθησλ ηεο Βόξεηαο
Διιάδαο θαηά ηελ αξραηόηεηα, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ θαη κέιε ηνπ
παλεπηζηεκίνπ καο αιιά θαη άιισλ ειιεληθώλ παλεπηζηεκίσλ, θαζώο θαη ην
ΚΔΓ σο ζπλεξγαδόκελνο εξεπλεηηθόο θνξέαο.
ε απηό ην πιαίζην, ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη ζηελ ελαζρόιεζε ηνπ
Emilio Crespo κε ηε γιώζζα ησλ αξραίσλ Μαθεδόλσλ. ε απηό ην ζέκα
αθηεξώλνληαη ηξεηο κειέηεο, κε ηηο νπνίεο ηεθκεξηώλεηαη ν ραξαθηήξαο ηεο
Μαθεδνληθήο σο ειιεληθήο δηαιέθηνπ κε νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά.
ε κηα πξώηε εξγαζία ηνπ 2011 αζρνιείηαη κε έμη νξθηθά απνζπάζκαηα (OF
496 Bernabé) από ηνλ επξύηεξν ρώξν ηεο Μαθεδνλίαο θαη δηαπηζηώλεη όηη
πξνο ην ηέινο ηνπ 4νπ π.Υ. αηώλα ππάξρεη κηα δηαιεθηηθή πνηθηιία ε νπνία
ελδερνκέλσο αληαλαθιά κηα αληίζηνηρε δηαιεθηηθή πνηθηιία πνπ ππήξρε ζηελ
πξνθνξηθή γιώζζα. Ο Crespo ππνζέηεη όηη απηή ε δηαιεθηηθή πνηθηιία
νδήγεζε ζηελ πηνζέηεζε ηεο νπδέηεξεο θαηά θάπνηνλ ηξόπν αηηηθήο
δηαιέθηνπ σο επίζεκεο γιώζζαο ηεο δηνίθεζεο ηνπ Μαθεδνληθνύ βαζηιείνπ,
θάηη πνπ ίζσο ζπλεηέιεζε θαη ζηελ ηειηθή επηθξάηεζε ηεο Κνηλήο.
ηηο άιιεο δύν εξγαζίεο επαλέξρεηαη ζηε Μαθεδνληθή κε πεξηζζόηεξεο θαη πην
ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο. Απηέο νη δύν εξγαζίεο είλαη θαηά θάπνηνλ ηξόπν
ζπκπιεξσκαηηθέο: ηελ πξώηε κειέηε γίλεηαη κηα γεληθή απνηίκεζε ησλ
γισζζώλ θαη ησλ δηαιέθησλ πνπ, άκεζα ή έκκεζα, καξηπξνύληαη ζην
βαζίιεην ηεο αξραίαο Μαθεδνλίαο ζε γξαπηά ηεθκήξηα πνπ ρξνλνινγνύληαη
ζηνλ 5ν–4ν π.Υ. αηώλα. ηε δεύηεξε κειέηε ηνπ ν Emilio Crespo επαλέξρεηαη
ζε έλα γεληθόηεξν επηρείξεκα-πξόβιεκα ηεο θσλεηηθήο αμίαο νξηζκέλσλ
ζπκθώλσλ ηεο Μαθεδνληθήο ηα νπνία έρνπλ γίλεη αληηθείκελν πνιιώλ
ζπδεηήζεσλ θαη δηαθόξσλ εξκελεηώλ θαηά θαηξνύο θαη απνηεινύλ έλα από ηα
ζεκαληηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο δηαιέθηνπ.
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Υσξίο λα ζαο θνπξάδσ κε ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο, ην ηειηθό ζπκπέξαζκα ζην
νπνίν θαηαιήγεη ν Crespo ζε απηέο ηηο κειέηεο είλαη όηη ε Μαθεδνληθή
απνηειεί δηάιεθην ηεο αξραίαο ειιεληθήο ε νπνία ζρεηίδεηαη πεξηζζόηεξν κε
ηηο βνξεηνδπηηθέο ειιεληθέο δηαιέθηνπο ηνπ δσξηθνύ ηνκέα, άπνςε πνπ
ηεθκεξηώλεηαη πεξαηηέξσ θαη από άιιεο ζρεηηθέο κειέηεο ησλ ηειεπηαίσλ
εηώλ. Γείγκα απηήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Emilio Crespo ζηε κειέηε ηεο
Μαθεδνληθήο ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα αθνύζνπκε ζηελ νκηιία ηνπ ακέζσο
κεηά.
Δίρα ηελ θαιή ηύρε λα ζπλεξγαζηώ κε ηνλ ζεκεξηλό καο ηηκώκελν ζε κηα
ζεηξά από εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο θαη λα γλσξίζσ από θνληά ηνλ άλζξσπν
θαη επηζηήκνλα Emilio Crespo. Όηαλ ην 2009 κνπ δεηήζεθε από ηνλ εθδνηηθό
νίθν E. J. Brill λα αλαιάβσ ηελ έθδνζε ελόο ζεκαληηθνύ έξγνπ γηα ηελ
ειιεληθή γιώζζα, ηελ Εγκςκλοπαίδεια ηηρ Απσαίαρ Ελληνικήρ Γλώζζαρ και
Γλωζζολογίαρ, ηνλ πξώην εηδηθό πνπ ζθέθζεθα γηα ηε ζηειέρσζε ηεο νκάδαο
επηκέιεηαο ήηαλ ν Emilio Crespo, κηα επηινγή πνπ απνδείρζεθε άθξσο
επηηπρήο θαη πνιύ παξαγσγηθή: ην ζπγθεθξηκέλν έξγν νινθιεξώζεθε ην
2014, αιιά εθηόο από απηό καο δόζεθε ε δπλαηόηεηα λα ζπλεξγαζηνύκε θαη
ζε κηα ζεηξά από άιιεο «δξάζεηο» (γηα λα ρξεζηκνπνηήζσ έλαλ δεκνθηιή
ζήκεξα όξν), πάληνηε κε επίθεληξν ηελ ειιεληθή γιώζζα θαη θηινινγία. Από
ην 2010 θαη εμήο ν Emilio Crespo έρεη επηζθεθζεί ηε Θεζζαινλίθε
ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο, πάληνηε γηα επηζηεκνληθνύο ζθνπνύο πνπ
αθνξνύλ ηελ ειιεληθή γιώζζα θαη γισζζνινγία, θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε ηξία
ζπλέδξηα εδώ ζην Αξηζηνηέιεην κε εηζεγήζεηο (ζηα δύν από απηά σο κέινο
ηεο νξγαλσηήο επηηξνπήο), ελώ ζπκκεηέρεη αλειιηπώο ζε θξίζεηο θαη
αμηνινγήζεηο γηα ηελ εμέιημε κειώλ ηνπ Σκήκαηόο καο. (Δδώ λα πξνζζέζσ όηη
κόιηο ρζεο είρε κία αθόκε ζπκκεηνρή ζε κηα επηζηεκνληθή ζπλάληεζε ζην
παλεπηζηήκηό καο πνπ νξγαλώζακε γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα θαη
γισζζνινγία κε έλα ζέκα κε εμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ θαη αθνξά ηα ειιεληθά
θάπνηνπ νηθνλνκηθνύ ππαιιήινπ (θνξνεηζπξάθηνξα) από ηε Φηιαδέιθεηα ηεο
Αηγύπηνπ θαηά ηνλ 1ν κ.Υ. αηώλα.)

Δ. Άλλα:
Η ηζηνξία ησλ ηδεώλ, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ ηζηνξία ηεο θιαζηθήο
θηινινγίαο, είλαη έλα πεδίν ζην νπνίν έρεη ζεκαληηθή ζπκβνιή ν Emilio
Crespo. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ελόο ζπιινγηθνύ ηόκνπ πνπ
εθδόζεθε πξηλ από έλαλ κήλα πεξίπνπ θαη πνπ ζπλεπηκειήζεθε ν Emilio
Crespo (La idea de lo clásico, Μαδξίηε 2017) θαη πεξηιακβάλεη ηελ
επεμεξγαζκέλε κνξθή θεηκέλσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε δύν επηζηεκνληθέο
ζπλαληήζεηο ππό ηελ αηγίδα ηνπ Ιδξύκαηνο Κιαζηθώλ πνπδώλ Pastor ζηε
Μαδξίηε. ε απηά ηα θείκελα αλαιύεηαη έλα ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα
ηνπ «θιαζηθνύ» ζηελ ειιελνξσκατθή παξάδνζε, θαζώο θαη ζε άιινπο
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ζπλαθείο ηνκείο, όπσο είλαη νη θαιέο ηέρλεο, ε θηινζνθία, ηα καζεκαηηθά, ε
νηθνλνκία θηι., ελώ ζε μερσξηζηά θεθάιαηα παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε πνπ
είρε ε έλλνηα απηή ζηηο παξαδόζεηο άιισλ πνιηηηζκώλ θαη ρσξώλ από ηελ
Αλαηνιή έσο ηε Γύζε (Ιλδία, Αξαβηθό θόζκν, Φηιηππίλεο, Βόξεην Ακεξηθή,
Γεξκαλία, Ιηαιία, Ιζπαλία θαη Κίλα). Ο ίδηνο ν Crespo (πέξα από ηελ επηκέιεηα
ηνπ ηόκνπ) ζηέθεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ «θιαζηθνύ», όπσο εμειίρζεθε από ην
επίζεην classicus ηεο ιαηηληθήο θαη ηηο πξόδξνκεο ηδέεο θαηά ηελ ειιεληζηηθή
πεξίνδν κε ηνπο όξνπο οἱ ἐγκπιθένηερ θαη οἱ ππαηηόμενοι, νη νπνίνη
ρξεζηκνπνηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αλαθνξά ζηνπο ζπγγξαθείο. Οη
κειέηεο ηνπ ηόκνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ επξπκάζεηα θαη ηελ πιεξόηεηα ζηελ
θάιπςε ελόο ζεκαληηθνύ δεηήκαηνο πνπ έρεη λα θάλεη ηόζν κε ηελ ίδηα ηελ
ηδέα ηνπ «θιαζηθνύ» όζν θαη κε ηελ πξόζιεςή ηεο ζε λεόηεξεο πεξηόδνπο θαη
ζε άιιεο πηπρέο ηεο πνιηηηζκηθήο θαη πλεπκαηηθήο δσήο ηνπ ζύγρξνλνπ
αλζξώπνπ θαη, ππό ηελ έλλνηα απηή, ην βηβιίν απνηειεί έλα ζεκαληηθό
εξγαιείν γηα ηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο ησλ ηδεώλ.
Μεηαθξάζεηο θεηκέλσλ ΑΔ ζηελ ηζπαληθή:
Μηα ζεκαληηθή πιεπξά ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Emilio Crespo είλαη ε
κεηάθξαζε ζηελ ηζπαληθή ζεκαληηθώλ έξγσλ ηεο ειιεληθήο αξραηόηεηαο,
αλάκεζα ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη: ηα Αιθιοπικά ηνπ Ηιηνδώξνπ, έμη
Βίοι Παπάλληλοι ηνπ Πινπηάξρνπ (ε πξώηε κεηάθξαζε απηνύ ηνπ έξγνπ ζηα
ηζπαληθά από ην 1830!), ην Σςμπόζιο θαη ν Μενέξενορ ηνπ Πιάησλα, ην
ζύλνιν ησλ ηξαγσδηώλ ηνπ Αηζρύινπ, ηνπ νθνθιή θαη ηνπ Δπξηπίδε, ε
Κύπος Παιδεία ηνπ Ξελνθώληα, θαη θπξίσο ε Ιλιάδα ηνπ Οκήξνπ, ε νπνία έρεη
γίλεη ε δόθηκε κεηάθξαζε ηεο Ιιηάδαο ζηελ ηζπαληθή γιώζζα κε επξεία ρξήζε
γεληθά ζηνλ ηζπαλόθσλν θόζκν ζε Δπξώπε θαη Λαηηληθή Ακεξηθή θαη αξηζκεί
πεξηζζόηεξεο από 20 επαλεθδόζεηο.
Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο:
Από ην 2004 θαη εμήο ν Emilio Crespo δηεπζύλεη κε κεγάιε επηηπρία από ηε
ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ην Ίδξπκα Κιαζηθώλ πνπδώλ Pastόr, ην νπνίν ηδξύζεθε
ην 1954 θαη έρεη λα επηδείμεη ζεκαληηθόηαην έξγν ζηε κειέηε ηεο
ειιελνξσκατθήο αξραηόηεηαο, δηαζέηεη κηα πινύζηα βηβιηνζήθε όπνπ
θπιάζζεηαη θαη έλαο κεγάινο αξηζκόο παπύξσλ από ηελ Αίγππην ζηελ
ειιεληθή θαη ηελ θνπηηθή γιώζζα πνπ ρξνλνινγνύληαη κεηαμύ 2νπ θαη 7νπ
κ.Υ. αηώλα. Σν ίδξπκα απηό έρεη θαη κηα πινύζηα εθδνηηθή δξαζηεξηόηεηα,
νξγαλώλεη εηδηθά ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα, θαζώο θαη ζεηξά καζεκάησλ θαη
άιισλ εθδειώζεσλ γηα ηελ αξραηόηεηα, αζθώληαο κεγάιε επηξξνή ζηελ
πξνώζεζε ησλ ειιεληθώλ γξακκάησλ όρη κόλν ζηε Μαδξίηε αιιά γεληθόηεξα
ζηελ Ιζπαλία θαη αιινύ. Από ηνλ ρώξν απηό έρνπλ πεξάζεη θαηά θαηξνύο
ζεκαληηθέο πξνζσπηθόηεηεο ησλ ειιεληθώλ γξακκάησλ, όπσο ν John
Chadwick, o Μαλόιεο Αλδξόληθνο, ν Wolfgang Schadewaldt, o ππξίδσλ
Μαξηλάηνο, ν Ramόn Menéndez Pidal θαη πνιινί άιινη.
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ΣΤ. Γιδαζκαλία/θοιηηηέρ:
ύκθσλα κε καξηπξίεο θνηηεηώλ ή πξώελ θνηηεηώλ ηνπ, ν Emilio Crespo
είλαη έλαο ππνδεηγκαηηθόο δάζθαινο: ζπζηεκαηηθόο, κεζνδηθόο, πάληνηε
πξνζεθηηθόο θαη κε επαηζζεζία ζηηο δπλαηόηεηεο θαη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ
θνηηεηή, πξνζελήο θαη δηαζέζηκνο λα αθηεξώζεη ρξόλν θαη ελέξγεηα πξνο
όθεινο ησλ θνηηεηώλ ηνπ θαη λα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα θαη ηηο απνξίεο
ηνπο, απαηηεηηθόο θαη δίθαηνο, πάληνηε επηδηώθεη ηελ αηηηνιόγεζε θαη
ηεθκεξίσζε ησλ πνξηζκάησλ κε θεηκεληθά, ηζηνξηθά θαη γισζζηθά δεδνκέλα,
επξεκαηηθόο, πξσηνπόξνο θαη κε πξσηόηππεο ηδέεο θαη ιύζεηο. (Δλδεηθηηθά
αλαθέξσ όηη αλάκεζα ζηηο δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, έρεη δηεπζύλεη θαη κία γηα
ηνλ «δεκνζηνγξαθηθό ιόγν ζηελ αξραία Διιάδα», κάιηζηα ε ζπγγξαθέαο
απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ζήκεξα αλάκεζά καο ζέινληαο έηζη λα ηηκήζεη κε ηελ
παξνπζία ηεο ηνλ δάζθαιό ηεο, ελδεηθηηθό θαη απηό ελόο άιινπ, ζπάληνπ
ήζνπο ζηε ζρέζε δαζθάινπ-καζεηή· δελ είλαη, βέβαηα, ν κνλαδηθόο καζεηήο
ηνπ Crespo πνπ είλαη παξώλ εδώ ζήκεξα--έρνπκε ζπλνιηθά ηξεηο ηέηνηεο
παξνπζίεο, όινη ηνπο έρνπλ λα πνπλ ηα θαιύηεξα γηα ηνλ άλζξσπν, ηνλ
δάζθαιν θαη ηνλ ζπλάδειθν Emilio Crespo).
3
Ε. Σςμπέπαζμα:
ε κηα επίζθεςή κνπ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Μαδξίηεο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014
ξώηεζα ηνλ Emilio Crespo γηα ηνλ αξηζκό ησλ γισζζνιόγσλ πνπ είλαη ζην
Σκήκα ηνπ θαη ε απάληεζή ηνπ ήηαλ: «Οη πεξηζζόηεξνη ζπλάδειθνη ηνπ
Σκήκαηνο είλαη θηιόινγνη θαη γισζζνιόγνη καδί», κηα εληππσζηαθή
δηαπίζησζε γηα κέλα, αιιά πνιύ επράξηζηε θαη ηόζν αιεζηλή. ην ίδην πλεύκα
θηλείηαη θαη ν Emilio Crespo: είλαη ηαπηόρξνλα θηιόινγνο θαη γισζζνιόγνο, ζα
ιέγακε «γισζζνθηιόινγνο», κε βαζηά γλώζε ησλ θεηκέλσλ ηεο ειιεληθήο
αξραηόηεηαο θαη παξάιιεια βαζηά γλώζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο
γισζζνινγίαο ηεο αξραίαο ειιεληθήο ζε όιν ηεο ην εύξνο, ηα γξακκαηεηαθά
είδε, ηηο δηαιέθηνπο θαη ηηο επηκέξνπο πνηθηιίεο ηεο γιώζζαο από ηα
κπθελατθά θείκελα έσο ηελ ύζηεξε αξραηόηεηα (ίζσο θαη αξγόηεξα). ε θάπνηα
άιιε επθαηξία, ν Emilio Crespo, κηιώληαο κε πνιύ ζεβαζκό θαη επαηζζεζία
γηα ηνπο δαζθάινπο ηνπ, κνπ επεζήκαλε όηη απηή ηελ πξνζέγγηζε ηελ
θιεξνλόκεζε από ηνπο δαζθάινπο ηνπ, νη νπνίνη ήηαλ «θηιόινγνη θαη έηζη
κέζα ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο ήηαλ ε γιώζζα, ε γξακκαηηθή θαη ε ινγνηερλία,
δίπια ζηε κεηάθξαζε, έθδνζε θαη επεμεξγαζία ησλ θιαζηθώλ θεηκέλσλ.
Ιδηαίηεξα όζνη θηλνύληαλ ζηνλ ρώξν ηεο γισζζνινγίαο, αθνινπζνύζαλ ην
παξάδεηγκα ηεο ηζηνξηθήο θαη ζπγθξηηηθήο γισζζνινγίαο κε δηάθνξεο
παξαιιαγέο ηεο δνκηθήο ζεσξίαο ηεο ρνιήο ηεο Πξάγαο». Έλα άιιν
ραξαθηεξηζηηθό πνιιώλ κειώλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Κιαζηθήο Φηινινγίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μαδξίηεο είλαη ε ειιελνκάζεηά ηνπο όρη κόλν ζηελ αξραία
ειιεληθή αιιά θαη ζηε λέα ειιεληθή (γεγνλόο πνπ θαηακαξηπξείηαη θαη από
πνιινύο από ηνπο εθιεθηνύο καο επηζθέπηεο ζήκεξα εδώ). Μάιηζηα ζην
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Σκήκα ιεηηνπξγεί γηα δύν δεθαεηίεο θαη πξόγξακκα λέαο ειιεληθήο γιώζζαο,
ινγνηερλίαο θαη πνιηηηζκνύ, ζηελ έλαξμε θαη ζηήξημε ηνπ νπνίνπ ε
πξσηνβνπιία ηνπ Emilio Crespo ππήξμε θαηαιπηηθή.
Σν «εξγαζηήξην» ηνπ ηζηνξηθνύ γισζζνιόγνπ, θαηά θαλόλα, πεξηιακβάλεη
θείκελα, ιεμηθά θάζε ηύπνπ, γξακκαηηθέο, ζπιινγέο επηγξαθώλ, θαη έλαλ
ηεξάζηην όγθν δεπηεξνγελνύο πιηθνύ θαη βηβιηνγξαθίαο. πρλά ν ηζηνξηθόο
γισζζνιόγνο αθνξκάηαη από θάπνηα ίρλε κε ηα νπνία πξνζπαζεί λα
ηρλειαηήζεη ηελ πηζαλή πνξεία πνπ αθνινύζεζαλ ηα πξάγκαηα κέζα ζηνλ
ρξόλν, αιιά αλαζηξέθνληαο ηξόπνλ ηηλά ηελ θαηεύζπλζε θαη αλαδξνκώληαο
απηή ηελ πνξεία πξνο ηα πίζσ. Πνιιέο θνξέο ε πξνζπάζεηα απνιήγεη ζηελ
αλαζύλζεζε ηεο εηθόλαο ηνπ παξειζόληνο (ζε κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν βαζκό
κηαο πιήξνπο, ζπλήζσο όκσο κηαο εκηηεινύο εηθόλαο), ζε βαζκό όκσο πνπ
επηηξέπεηαη λα εμαρζνύλ πνξίζκαηα ή άιιεο θνξέο λα δηαηππσζνύλ
ππνζέζεηο γηα ην πώο ήηαλ ηα γισζζηθά πξάγκαηα ζην πνιύ καθξηλό
παξειζόλ. Η δηαδηθαζία είλαη εθείλε ηνπ ληεηέθηηβ ή ηνπ αξραηνιόγνπ, ηνπ
ηζηνξηθνύ ή ηνπ παιαηνληνιόγνπ, ηνπ «παιαηνεπηζηήκνλα» ηέινο πάλησλ πνπ
αλαδεηεί ηελ αιήζεηα πνιύ πίζσ κέζα ζηελ αριύ ηνπ ρξόλνπ. Από απηόλ ηνλ
θαλόλα δελ εμαηξείηαη ν Emilio Crespo, είλαη ιίγν σο πνιύ όια ηα παξαπάλσ.
Σν πινύζην θαη πνιπζρηδέο έξγν ηνπ ηηκσκέλνπ είλαη αδύλαην λα θαιπθζεί ζε
κηα εθ ησλ πξαγκάησλ επηιεθηηθή αλαθνξά κόλν ζε νξηζκέλνπο θαίξηνπο
ηνκείο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Θα κπνξνύζακε λα θσδηθνπνηήζνπκε απηή ηελ
πξνζθνξά ζηα αθόινπζα ζεκεία:
(α) ηε δηαηύπσζε γηα πξώηε θνξά ελόο νινθιεξσκέλνπ θαηαιόγνπ ησλ
ζεκαζηνινγηθώλ ξόισλ ζηε ζπληαθηηθή θαη ζεκαζηνινγηθή νξγάλσζε ηεο ΑΔ,
κε πιεζώξα επηκέξνπο κειεηώλ ζε εηδηθά ζέκαηα ζε απηό ηνλ ρώξν.
(β) ηηο κειέηεο ηνπ ζηνλ ρώξν ησλ εγθιίζεσλ ηεο ΑΔ.
(γ) ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ησλ ζπλδέζκσλ θαη επηξξεκαηηθώλ κνξίσλ
ζηε ζπληαθηηθή νξγάλσζε ηεο ΑΔ θαη ζηε δήισζε ηεο ζεκαζίαο.
(δ) ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο πξαγκαηνινγίαο ηεο ΑΔ θαη ησλ
πξαγκαηνινγηθώλ δεηθηώλ: εθηόο από ηύπνο θαη θαηάινγνη ιεμηθώλ ιεκκάησλ,
ε γιώζζα είλαη δπλακηθό θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ θαη
ηζηνξηθνύ γίγλεζζαη, όςεηο πνπ απνηεινύλ ζεκαληηθέο πηπρέο ή, πην ζσζηά,
κεζνδνινγηθέο θαη επηζηεκνινγηθέο αξρέο πξώηεο επηινγήο γηα ηνλ θαζ.
Crespo.
(ε) ηελ πινύζηα ζπκβνιή κε πξσηόηππεο ιύζεηο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ
ηελ ΑΔ δηαιεθηνινγία, ηηο ζρέζεηο ησλ δηαιέθησλ, κε ηδηαίηεξε κλεία ηνλ
ραξαθηήξα, ηε ζέζε θαη ηηο ζρέζεηο ηεο Μαθεδνληθήο ζηνπο θόιπνπο ηεο ΑΔ
δηαιεθηνινγίαο.
(ζη) ηε ζηήξημε θαη ελίζρπζε ησλ ειιεληθώλ ζπνπδώλ ζηελ Ιζπαλία κέζα
από πνιιέο πξσηνβνπιίεο.
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Κπξίεο θαη Κύξηνη,
Ο θαζεγεηήο Emilio Crespo απνηειεί έλαλ από ηνπο επηθαλέζηεξνπο
κειεηεηέο ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο θαη γισζζνινγίαο ζηελ Ιζπαλία κε
δηεζλή παξνπζία θαη θαηαμίσζε. Έρεη λα επηδείμεη πινπζηόηαην,
ζεκαληηθόηαην θαη εμαηξεηηθά πξσηόηππν επηζηεκνληθό έξγν ην νπνίν
ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ πξόνδν ηεο κειέηεο ηεο ειιεληθήο
αξραηόηεηαο. Δίλαη έλαο από ηνπο θαιύηεξνπο πξεζβεπηέο ηεο ειιεληθήο
γιώζζαο ζε δηεζλέο επίπεδν. Γηα κέλα ε γλσξηκία θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ
Emilio Crespo ππήξμε ζεκαληηθή θαη γόληκε, ελώ ε θηιία πνπ αλαπηύρζεθε
αλάκεζά καο είλαη αθόκε πην ζεκαληηθή θαη πνιύηηκε. Σνλ επραξηζηώ γη’ απηό,
ηνλ ζπγραίξσ γηα ηελ ηηκή πνπ ηνπ γίλεηαη ζήκεξα, πνπ είλαη θαη δηθή κνπ ηηκή,
θαη ηνλ θαισζνξίδσ θη εγώ κε ηε ζεηξά κνπ ζηελ αθαδεκατθή καο θνηλόηεηα.
Αγαπεηέ θίιε Emilio,
Καισζήξζεο
ζηελ
Θεζζαινλίθεο!

νηθνγέλεηα

ηνπ

Αξηζηνηειείνπ

ΥΑΙΡΔ ΚΑΙ ΔΡΡΩΟ!
SALUDO Y VALE!

∞−∞
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Παλεπηζηεκίνπ

