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ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΣ.
Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Πρόλογος

Ἡπόλη καί ἡ περιοχή τοῦ Τυρνάβου ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς
θεσσαλικῆς γῆς μέ μεγάλη οἰκονομική ἀνάπτυξη, κατά

τή διάρκεια τοῦ 18ου αἰῶνα, ἐξαιτίας τῆς γεωργίας (εὔφορο
ἔδαφος, καλό κλίμα καί ἀφθονία νερῶν) τῆς βιοτεχνίας
(ὑφαντική καί μεταξουργία), τοῦ ἐμπορίου καί τῆς ἐπικοινωνίας
μέ τήν Κεντρική Εὐρώπη καί τά Βαλκάνια. Πόλη, ὅπου
πλειοψηφοῦσε ὁ Ἑλληνικός πληθυσμός καί ἀπολάμβανε
σχετικῆς ἐλευθερίας ἀπό τήν Ὀθωμανική Διοίκηση λόγῳ τῶν
προνομίων πού εἶχε παραχωρήσει ἡ Ὑψηλή Πύλη καί εἶχαν
ἐγκριθεῖ ἀπό τό Τουρικό Ἱερατεῖο καί τόν Ἀρχικλητήρα τῆς Μέκκας (ἡ
πόλη εἶχε ἀνακηρυχθεῖ βακούφι, δηλ. θρησκευτικό ἵδρυμα κοινῆς ὠφέλειας
προστατευόμενο ἀπό τίς αὐθαιρεσίες ὁποιουδήποτε).

Πόλη μέ ἔντονο τό θρησκευτικό συναίσθημα τῶν Ὀρθοδόξων κατοίκων της,
μέ ἀξιόλογη ἐκπαιδευτική κίνηση, ἡ ὁποία ὑποστηρίχθηκε ἀπό προσωπικότη-
τες τοῦ τόπου, ὅπως ὁ Μητροπολίτης Λαρίσης Παρθένιος, ὁ ὁποῖος ἀναδιορ-
γάνωσε τήν περίφημη Σχολή τοῦ Τυρνάβου, τό «Ἑλληνομουσεῖον», ὁ ἱερέας
Ἰωάννης Πέζαρος, ὁ Ἀλέξανδρος Τυρναβίτης ἤ Παπαναστασίου καί ἄλλοι.

Ἡ παράδοση τῆς ἐκπαίδευσης καί τοῦ πολιτισμοῦ, ἡ ὁποία ἀναπτύχθηκε
στόν Τύρναβο ἀπό τή λειτουργία τῆς Σχολῆς γιά δύο περίπου αἰῶνες, καλ-
λιέργησε τήν πνευματική ζωή τοῦ τόπου γιά ὅλο τό ἑπόμενο διάστημα. Μετα-
ξύ τῶν καρπῶν αὐτῆς τῆς πνευματικῆς καλλιέργειας ὑπῆρξε καί ὁ φιλόλογος-
γλωσσολόγος Ἀχιλλέας Τζάρτζανος (1873-1946) (Μιχ. Λαφαζάνη Ἰωάννης
Πέζαρος, ἐκδόσεις Δήμου Τυρνάβου, 2009).
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Βιογραφικά στοιχεῖα
Ὁ Ἀχιλλέας Τζάρτζανος ἦταν Ἕλληνας φιλόλογος καί γλωσσολόγος. Προ-

ερχόταν ἀπό φτωχή ὀκταμελή οἰκογένεια (μοναχογιός μέ πέντε ἀδελφές) μέ
πατέρα ὑφαντή καί μητέρα παπλωματοῦ. Γεννήθηκε στόν Τύρναβο τό 1873.
Τελείωσε τό Δημοτικό καί τό Σχολαρχεῖο στόν Τύρναβο καί τό Γυμνάσιο στή
Λάρισα μέ ἄριστα. Μετά τίς πανεπιστημιακές σπουδές του στή Φιλοσοφική
Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου (εἶχε καθηγητή τόν Γ. Ν. Χατζιδάκι), ἀναγορεύθηκε
τό 1900 ἀριστοῦχος διδάκτωρ τῆς Φιλολογίας καί ὑπηρέτησε στήν ἐκπαίδευση
(πηγή: Wikipedia). Σημειωτέον ὅτι, ἐνῶ ἦταν φοιτητής τῆς Φιλοσοφικῆς, τό
διάστημα 1890-1892 ἐργάστηκε ὡς βοηθός σχολαρχείου στόν Τύρναβο καί στή
Λάρισα. Ὑπηρέτησε ὡς Ἑλληνοδιδάσκαλος στή Λάρισα καί στήν Ἀττική τήν
περίοδο 1892-1900 και ὡς Σχολάρχης καί καθηγητής Γυμνασίου καί Διδασκα-
λείου στή Λάρισα (1901-1910). Τό 1910 διορίστηκε καθηγητής στήν Ἀθήνα (Βαρ-
βάκειο καί Μαράσλειο). Τό 1911 νυμφεύτηκε τήν Ἀντωνία Λορεντζάτου, Τό
1914 ἔγινε Γενικός Ἐπιθεωρητής τῆς 1ης Ἐκπαιδευτικῆς Περιφέρειας. Τήν
περίοδο 1917-1923 τοποθετήθηκε Ἐκπαιδευτικός Σύμβουλος.

Κατά τόν Θεόδωρο Ξύδη: ὁ Ἀχιλλέας Τζάρτζανος ἀνήκει
στήν παράδοση τῶν πνευματικῶν ἀνδρῶν τοῦ Γένους, πού
ἀφιερώθηκαν ἐξ ὁλοκλήρου στή διακονία τῆς μεγάλης ἰδέας,
πού εἶναι ἡ παιδεία ἑνός ἔθνους. Τό ὑπόδειγμά του ὡς
ἀνθρώπου θά μείνει ἀλησμόνητο, παροιμιῶδες. Ὁ Τζάρτζα-
νος ἦταν ἡ σύνθεση τῆς μειλιχιότητας καί τῆς σοφίας, τῆς
σεμνότητας καί τῆς πνευματικότητας, τοῦ ψυχικοῦ πολιτι-
σμοῦ καί τῆς ἀνώτερης διανοητικότητας. Τό πέρασμά του
στήν ἐκπαίδευση, ὡς λειτουργοῦ πού ἔφτασε στίς ἀνώτατες
βαθμίδες της, θά εἶναι ἀξιομνημόνευτο καί ἀξιομίμητο, ἀλη-
θινό πρότυπο γιά τούς ἐκπαιδευτικούς ὅλων τῶν ἐποχῶν. Καί πάνω ἀπ᾽ ὅλα
τό ἔργο του μέ τίς τρεῖς του πτυχές –φιλολογικό, γλωσσολογικό, κριτικό– θά
εἶναι κτῆμα τοῦ ἔθνους, μέ τή συνθετικότητά του καί τήν ἐπιστημονική ἀντι-
κειμενικότητά του... Στήν ψυχή τοῦ Τζαρτζάνου περικλεινόταν ὅλη ἡ Ἑλληνική
γραφτή παράδοση: τά ἴδια τά ἀθάνατα κείμενά του, ἀποτελοῦν ἐκδηλώσεις
μιᾶς πνευματικῆς ἀνθήσεως κάθε φορά. Ἡ συναναστροφή του μέ τά κείμενα
αὐτά ἦταν πραγματικά οἰκειότατη, βαθύτατη, ἐμπεριστατωμένη. Ἀπό τόν
Ὅμηρο καί τούς ἀρχαίους ποιητές καί συγγραφεῖς, ἀπό τήν ἐκκλησιαστική
ὑμνογραφία καί τήν ἄλλη βυζαντινή κληρονομιά μας, ἀπό τή δημοτική μας
μοῦσα καί τή νεοελληνική λογοτεχνία, διαρκῶς ἀντλοῦσε ὁ δημιουργικός λογι-
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σμός του καί ἡ κριτικότατη ἐποπτεία του... (Θεοδ. Ξύδης, Νέα Ἑστία, τεῦχος
460, σ. 936).

Τό γλωσσικό ζήτημα
Ἡ θέση του στό γλωσσικό ζήτημα ἦταν ἡ ἑξῆς: ὑποστήριζε τή χρήση τῆς

νεοδημoτικῆς γλώσσας, ἑνός τύπου ἀστικῆς δημοτικῆς γλώσσας, ἐμπλουτισμέ-
νης μέ περισσότερα λόγια στοιχεῖα, ἀπ᾽ ὅσα πολλοί δημοτικιστές (ὅπως ὁ Μ.
Τριανταφυλλίδης) πίστευαν ὅτι ἔχουν περάσει σέ κοινή χρήση. Ἦταν ἀντίθε-
τος στήν αὐθαίρετη προσαρμογή λόγιων ἐκφράσεων στήν λαϊκή γλῶσσα.

Στό σημεῖο αὐτό παραθέτω ἕνα κείμενο ἀπό τίς Δοκιμές τοῦ Γ. Σεφέρη,
γραμμένο τό 1946, ὅταν ἀπεβίωσε ὁ Ἀχιλλέας Τζάρτζανος. Ἔγραφε:

Δέν εἶμαι εἰδικός γιά νά ἀναλύσω τεχνικά τήν ἐργασία τοῦ Ἀχιλλέα Τζάρ-
τζανου. Ἀλλά, πώς ἐχάσαμε ἕναν ἀπό τούς λίγους ἐκλεκτούς φιλολόγους,
πού πρόσφεραν μία μεγάλη ὑπηρεσία στήν πατρίδα τους, αὐτό μπορῶ νά τό
βεβαιώσω θά ἔλεγα, ὅτι ὁ Τζάρτζανος ἔχει ἕναν ἰδιαίτερο δεσμό μέ τή λογοτε-
χνική γενιά, πού ὡρίμασε καί ἄρχισε νά γράφει στά χρόνια τοῦ μεσοπολέμου.
Ἡ ἐπιστημονική του ἐργασία συγγενεύει, καθώς νομίζω, μέ τίς γλωσσικές ἀνα-
ζητήσεις ὁρισμένων λογοτεχνῶν τῆς γενιᾶς ἐκείνης.

Ἀπό τήν ἀρχή τοῦ γλωσσικοῦ ἀγῶνα ὥς τά χρόνια τοῦ μεσοπολέμου, ἡ
καλλιέργεια τῆς κοινῆς δημοτικῆς στρέφεται, κατά πρῶτο λόγο, πρός τήν
γραμματική καί τό τυπικό. Τό πρῶτο ζήτημα ἦταν, ποιές λέξεις θά γράφουμε
καί μέ ποιά φθογγολογική μορφή θά παρουσιάζουμε αὐτές τίς λέξεις.

Ἡ προσπάθεια πρός αὐτή την κατεύθυνση ἦταν τόσο μεγάλη, πού τά
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ζητήματα τοῦ μηχανισμοῦ τῆς Ἑλληνικῆς φράσης δέ μοιάζουν νά ἀπασχολοῦν
πάρα πολύ τούς λογίους. Στήν ἡρωϊκή περίοδο τοῦ δημοτικισμοῦ (ὥς τά
τελευταία χρόνια τοῦ Ψυχάρη περίπου) οἱ ἄνθρωποι πού ἀσχολοῦνται μέ τήν
ἑλληνική ἔκφραση, μοιάζουν μαγνητισμένοι ἀπό τό χρῶμα καί τή ζωηράδα τῆς
λαϊκῆς γλώσσας... Στά χρόνια τοῦ μεσοπολέμου ἀρχίζουν νά γίνονται αἰσθητές
ἄλλες ἀνάγκες. Πολύ συνειδητά, κάποτε, καί κάποτε μισοσυνείδητα, παρου-
σιάζεται ἡ ἀνάγκη τῆς ἀκρίβειας. Σ᾽ αὐτή τήν ἀνάγκη ἦρθε, νομίζω, νά ἀντα-
ποκριθεῖ μέ τόν τρόπο του ὁ Ἀχιλλέας Τζάρτζανος. Μολονότι ἄλλης ἡλικίας
ἦταν, αἰσθάνομαι, ἕνας ἀπό τούς δικούς μας, ὁ ἄνθρωπος πού ἔγραψε τό
πρῶτο Συντακτικό τῆς δημοτικῆς καί συλλογίζομαι μέ ἀρκετή πίκρα, πώς ἄν
δέν εἶχε τήν τύχη νά γίνει φθισικός ἀπό ὑπερκόπωση καί πώς ἄν δέν βρίσκον-
ταν οἱ συγγενεῖς του, πού τόν ἔστειλαν νά περάσει τίς ὑποχρεωτικές διακοπές
τῆς θεραπείας του στήν Ἑλβετία, ἴσως νά μήν εἶχε πραγματοποιηθεῖ κι αὐτή
ἡ ἀνεκτίμητη ἐργασία... Στά χρόνια μας πρέπει νά μήν τό ξεχνᾶμε. Τό ζήτημα
δέν εἶναι πιά, ἄν θά γράφουμε καθαρεύουσα ἤ δημοτική. Τό τραγικό ζήτημα
εἶναι, ἄν θά γράφουμε ἤ ὄχι ἑλληνικά· ἄν θά γράφουμε ἑλληνικά ἤ ἕνα ὁποι-
οδήποτε ἑλληνόμορφο ἐσπεράντο1. Δυστυχῶς ὅλα γίνονται σάν νά προτιμοῦμε
τό ἐσπεράντο· σάν νά θέλουμε νά ξεκάνουμε μέ ὅλα τά μέσα τή γλῶσσα μας.

Ποιά εἶναι ἡ γλῶσσα ἑνός τόπου; Ἡ ζωντανή γλῶσσα, πού μιλᾶ ὁ λαός,
ὅπως τή διαμορφώνουν οἱ καλύτεροι συγγραφεῖς του. Ἀπό τήν ἐποχή τοῦ
Ἁγίου Παύλου ὥς τό Διονύσιο Σολωμό, ὁ ἑλληνικός λαός, μέσα ἀπό συνθῆκες
πού εὔκολα θά καταντοῦσαν ἄγλωσσο ὁποιονδήποτε ἄλλο λαό, ἔσωσε τή
γλῶσσα του γιά νά τήν παραδώσει στούς μορφωμένους τῆς ἀπελευθερωμένης
Ἑλλάδας. Μία γλῶσσα ἀνόθευτη, πού συνεχίζει πιστά καί χωρίς διακοπές τή
χιλιόχρονη Ἑλληνική παράδοση, μέ πρωτοφανή εὐλυγισία, μέ ἄπειρες δυνα-
τότητες νά ἀναπτυχθεῖ... καί ὅμως, αὐτή τή γλῶσσα σήμερα ἀκόμη, στά 1946
τήν ἔχουμε ἀφήσει χωρίς πυξίδα καί χωρίς χάρτη...

... Τό ἀποτέλεσμα εἶναι τό ἐσπεράντο. Ἠχεῖ σάν τά ἀκόλουθα παραδείγμα-
τα, πού ἔτυχε νά προσέξω αὐτές τίς μέρες: Στό δρόμο ἕνας μικροαστός λέει στό
φίλο του: «Ὀλιγουδί νά μή σέ βρῶ». Μιά ὑπηρεσιακή πινακίδα στήν ἀκτή τοῦ
Παλαιοῦ Φαλήρου (τήν ἀντιγράφω κατά λέξη) εἰδοποιεῖ: «Ὅστις εὐρεθῆ ἀναμι-
γνυόμενος μέ ἰδιοκτησίαν ἐπί τῆς ἀκτῆς ταύτης, θέλει διωχθεῖ αὐστηρῶς». Τό
«ὀλίγου δεῖν» μπόρεσα νά τό καταλάβω ἀλλά τό «ἀναμιγνυόμενος»;

1 Ἐσπεράντο (ἡ) Ἐσπεράντο. (Ἀκλ.) διεθνής τεχνητή γλῶσσα, πού ἐπινόησε τό 1887 ὁ Πολωνός
ὀφθαλμίατρος L. Zamenhof μέ λεξιλόγιο ἀπό τίς κυριότερες εὐρωπαϊκές γλῶσσες, ἰδίως τίς Λατι-
νογενεῖς (Λεξικό Μπαμπινιώτη).

ΜΕΡΟΣ Ε´. ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΣ

300

ΓΚΑΤΖΩΝΑΣ 297-302.qxp_Layout 1  15/11/2021  09:43  Page 300



Aὐτή εἶναι ἡ κατάστασή μας, καί δέν μᾶς μένει καιρός. Χωρίς μιά φούχτα
ἀνθρώπους σάν τόν Ἀχιλλέα Τζάρτζανο θά μιλούσαμε καί θά γράφαμε ὅλοι
μας ἔτσι (Νέα Ἑστία, τεῦχος 460, σ. 902).

Ἔργα
Ὁ Ἀχιλλέας Τζάρτζανος ἔγραψε σειρά ἐπιστημονικῶν πραγματειῶν, γλωσ-

σικῶν, ἱστορικῶν, λαογραφικῶν καί διδακτικῶν βιβλίων. Τό πιό γνωστό, ὅμως,
καί τό σημαντικότερο τμῆμα τῆς ἐργασίας του ἀναφέρεται σέ βοηθήματα γιά
τή διδασκαλία τῆς ἀρχαίας καί τῆς νέας ἑλληνικῆς γλώσσας. Ἔτσι ἔγραψε:

1) Γραμματική τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης (1931).
2) Συντακτικόν τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης (1931).
3) Γραμματική τῆς Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσης (τῆς ἁπλῆς καθαρευούσης) (1930).
4) Γραμματική τῆς Λατινικῆς Γλώσσης (1948, κυκλοφόρησε μετά τόν θάνα-

τό του).
Τά προαναφερθέντα ἔργα, ἀπό τή δεκαετία τοῦ ̓30 ἕως καί πολύ πρόσφα-

τα, διδάσκονταν στή Μέση Ἐκπαίδευση. Σήμερα ἀκόμη ἐξακολουθοῦν νά
ἀποτελοῦν ἔργα ἀναφορᾶς.

5) Νεοελληνική Σύνταξις (τῆς Κοινῆς Δημοτικῆς) σέ δύο τόμους, 1η ἔκδοση
1928, 2η ἔκδοση ἐμπλουτισμένη 1946 (ὁ 1ος τόμος) καί 1953 (ὁ δεύτερος τόμος).

Τό opus magnum τοῦ Τζάρτζανου καί ἡ μοναδική μέ ἐπιστημονικές προ-
διαγραφές παρουσίαση τῶν συντακτικῶν κανόνων τῆς γλώσσας μας. Στό ἔργο
αὐτό ἐργάστηκε ἀρκετά χρόνια, ἄρχισε δέ νά γράφει τό 1925, ἐνῶ βρισκόταν
σέ σανατόριο στό Νταβός τῆς Ἐλβετίας, ἄρρωστος ἀπό φυματίωση.
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6) Νεοελληνική Γραμματική (1941 σέ συνεργασία μέ τούς Μανόλη Τριαντα-
φυλλίδη, Κλ. Λάκωνα, Κ. Καρθαίου, Ν. Ἀνδριώτη καί Θρ. Σταύρου).

7) Τό γλωσσικό μας πρόβλημα (1934).
8) Δημοτική καί Νεοδημοτική (1935).
9) Περί τῆς συγχρόνου θεσσαλικῆς διαλέκτου (1909) καί ἄλλα.

Τό τέλος
Ὁ Ἀχιλλέας Τζάρτζανος ἔφυγε ἀπό τή ζωή τόν Ἰούνιο τοῦ 1946. Ὁ θάνατός

του ἐλύπησε ὅλους τούς φίλους του καί τούς γνωστούς του. Τοῦτο συνέβη,
γιατί ὁ Τζάρτζανος ἦταν ἕνας πνευματικός ἄνθρωπος, πού εἶχε τό αἴσθημα
μεγάλης καί ὑπερήφανα καλλιεργημένης εὐθύνης. Ὅ,τι ἔβγαινε ἀπ᾽ αὐτόν,
ἔπρεπε νά εἶναι μετρημένο καί ζυγισμένο στόν ὀρθό λόγο (Νικ. Καραχρίστος,
Νέα Ἑστία, τεῦχος 460, σ. 933).

Ἐπίλογος
Αὐτή ἦταν σέ γενικές γραμμές ἡ ζωή καί τό ἔργο τοῦ συμπατριώτη μας καί

Μεγάλου Διδασκάλου Ἀχιλλέως Τζαρτζάνου. Ἡ πόλη τοῦ Τυρνάβου, γιά νά
τόν τιμήσει γιά τήν πολύτιμη προσφορά του στόν χῶρο τῆς φιλολογίας, καθιέ-
ρωσε τά «Τζαρτζάνεια», τά ὁποῖα διεξάγονται κάθε δύο χρόνια.

Στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ᾽70, ἐπί Δημαρχίας Ἰάσονος Χατζηκρανιώτη,
πραγματοποιήθηκαν, μέ κάθε ἐπισημότητα, ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη
Λαρίσης καί Τυρνάβου κυρόν Σεραφείμ, τά ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς τοῦ
Ἀχιλλέως Τζαρτζάνου, ἡ ὁποία βρίσκεται ἀπέναντι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας
Παρασκευῆς Τυρνάβου καί τοῦ 1ου Γυμνασίου Τυρνάβου, στό ὁποῖο εἶχα τήν
μεγάλη τιμή νά φοιτήσω καί ἐγώ, καί τό ὁποῖο μετονομάστηκε σέ «1ο Γυμνάσιο
Τυρνάβου, Ἀχιλλέας Τζάρτζανος».

Τά φωτογραφικά στιγμιότυπα τῶν ἀποκαλυπτηρίων προέρχονται ἀπό τό
Ἀρχεῖο τοῦ τότε Δημάρχου Τυρνάβου Ἰάσονος Χατζηκρανιώτη. Εὐχαριστίες
ἐκφράζω πρός τόν υἱό του καί ἀγαπητό μου φίλο Εὐριπίδη Χατζηκρανιώτη
γιά τήν εὐγενική παραχώρηση τῶν φωτογραφιῶν.

ΜΕΡΟΣ Ε´. ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΣ
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