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Βιβλίο

Ονοµάτων επίσκεψις
Ο Γιώργος Μπαµπινιώτης είναι ένας σκυταλοδρόµος της γλωσσικής διαδροµής. Ο
τελευταίος αυτή τη στιγµή απόγονος των αλεξανδρινών Γραµµατικών
Κώστας Γεωργουσόπουλος | ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 04/11/2017 08:00 |

Οι σκέψεις που θα ακολουθήσουν οφείλονται στο νέο πόνηµα, αγώνισµα και κατόρθωµα του ακαταπόνητου δασκάλου
της ελληνικής γλώσσας Γιώργου Μπαµπινιώτη. Ευκαιρία βέβαια µας προσφέρει η έκδοση της «Σύγχρονης Σχολικής
Γραµµατικής για όλους (Ελληνική γλώσσα - Γραµµατική - Σύνταξη)» του Κέντρου Λεξικολογίας.
Το τελευταίο αυτό δώρο του Μπαµπινιώτη στην ελληνική εκπαίδευση και παιδεία έρχεται να συνταχθεί σε µια σειρά
περισπούδαστων σωσιβίων της ελληνικής γλωσσικής κληρονοµιάς. Λεξικά, γραµµατικές, συντακτικά, ετυµολογία,
παραγωγή, ιστορία του γλωσσικού φαινοµένου. Ο Μπαµπινιώτης χωρίς αµφιβολία παρέλαβε µια γενναία παράδοση
ελλήνων Γραµµατικών. Αναφέρω τους γνωστότερους στον µέσο Ελληνα, τον Τριανταφυλλίδη και τον Τζάρτζανο. Οµως
από εκείνη την εποχή έχει κυλήσει πολύ νερό στο µεγάλο ποτάµι της γλώσσας αλλά και των θεωριών και των µεθόδων
µελέτης του γλωσσικού φαινοµένου. Θυµίζω πως η πρώτη µεγάλη και βαθιά διείσδυση στο γλωσσικό πρόβληµα
ξεκίνησε από τον έξοχο και ακόµη γόνιµο στις µέρες µας διάλογο του Πλάτωνα «Κρατύλος». Εκεί συζητούν για τη
γέννηση και τη γένεση της γλώσσας ένας µαθητής του Ηράκλειτου, ο Κρατύλος, και ο Σωκράτης. Το µέγα θέµα αυτής
της µνηµειώδους µονοµαχίας ιδεών είναι αν η γλώσσα είναι φύσει ή θέσει. Ο διαχειριζόµενος την υλοζωική παράδοση
της ελληνικής προσωκρατικής σχολής Κρατύλος ισχυρίζεται πως η γλώσσα είναι ενδιάθετη, µια προίκα που ενυπάρχει
στην ανθρώπινη φύση, άρα θα λέγαµε σήµερα, εγγεγραµµένη στην κυτταρική εγκεφαλική οντότητα του λαβυρίνθου.
Ο Σωκράτης ισχυρίζεται, ό,τι σήµερα πλέον επικρατεί στη γλωσσική θεωρία, ότι η γλώσσα είναι συνθήκη, κώδικας
συµφωνίας µεταξύ των υποκειµένων που αναζητούν τρόπο επικοινωνίας µέσω ήχων που νοηµατοδοτούνται κοινή
συναινέσει.
Επανέρχοµαι σε ένα έξοχο παράδειγµα που µας δόθηκε στην Αθήνα. Οταν χρόνια πολλά πριν οργανώθηκε στο Χίλτον
ένα παγκόσµιο συνέδριο αστροναυτικής την εποχή που είχε αρχίσει ο διεθνής ανταγωνισµός αποστολών ανθρώπων
στους άλλους πλανήτες, είχε προσέλθει και ο µέγας Φον Μπράουν, αλλά και ως διακόσµηση και δύο αστροναύτες,
ένας αµερικανός και ένας σοβιετικός, που είχαν εξέλθει από το διαστηµόπλοιο και είχαν περπατήσει στο ∆ιάστηµα.
Σε συνέντευξη στους δηµοσιογράφους ένας µάλλον αφελής εντυπωσιοθήρας ρώτησε τους δύο αστροναύτες τι είδαν
εκεί που περπάτησαν. Οι δύο ξένοι µεταξύ τους φιλοξενούµενοι κοιτάχτηκαν, γέλασαν και απάντησαν: «∆εν µπορούµε
να σας πούµε, γιατί δεν υπάρχουν λέξεις σ' όλες τις γλώσσες της Γης για να σηµάνουµε ό,τι είδαµε. Το πολύ να
φτιάξουµε εµείς οι δύο µια κοινής αποδοχής λέξη που θα είναι ακοινώνητη για σας». Μιλούσαν 2.500 χρόνια µετά την
απάντηση του Σωκράτη στον Κρατύλο.
Οι γλώσσες λοιπόν που θεσµοθέτησαν για να επικοινωνούν οι άνθρωποι είναι κατασκευές συστηµάτων, φωνηµάτων
νοηµατοδοτηµένων προφορικά και αργότερα γραπτά.
Για αιώνες η επικοινωνία απευθυνόταν στα αφτιά και αργότερα στα µάτια - όταν άρχισαν οι άνθρωποι να επικοινωνούν
ταξιδεύοντας σε άλλους τόπους και να συναλλάσσονται µε αλλόγλωσσους ανθρώπους δηµιουργήθηκε η ανάγκη να
συγκροτήσουν εργαλεία, εγχειρίδια, συστήµατα που να διευκολύνουν τη χρήση και τη διάδοση της γλώσσας τους.
Και αυτό έγινε µετά την Αλεξανδρινή Περίοδο σε χώρες µε µεικτούς γλωσσικά πολιτισµούς.
Στην Αλεξάνδρεια π.χ. συµβίωναν Ελληνες, Ρωµαίοι, Εβραίοι, Σύροι, Πέρσες, Αιγύπτιοι και άλλες εθνότητες. Τότε,
αφού κυρίαρχη γλώσσα της πολιτικής, του εµπορίου, της επιστήµης ήταν η ελληνική, δηµιουργήθηκε η ανάγκη να
υπάρχουν εγχειρίδια ορθής χρήσης της γλώσσας σε µια εποχή που είχαν αρχίσει να νοθεύονται και να αλλοιώνονται ο
ήχος και η µουσική της Αρχαίας Ελληνικής στα χείλη αλλοδαπών. Τότε οι αλεξανδρινοί φιλόλογοι (οι πρώτοι φιλόλογοι
της Ιστορίας!) δηµιούργησαν το τονικό σύστηµα (τόνοι και πνεύµατα) για να διασώσουν τη µουσική της γλώσσας που
έφθινε, τότε έγιναν τα πρώτα λεξικά, οι πρώτες γραµµατικές, τα πρώτα ετυµολογικά, τα ονοµαστικά, οι µετρικές.
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Η γλώσσα όµως είναι υποχρεωµένη, θα έλεγα καταδικασµένη, να εξελίσσεται. Σαν τα µεγάλα ποτάµια κουβαλάει στη
ροή της ό,τι βρει στον δρόµο της προς τον ωκεανό. Το έλεγε εξάλλου ο παππούς Ηράκλειτος: «∆ύο φορές δεν µπορείς
να µπεις στο ίδιο ποτάµι. Τη δεύτερη ούτε το ποτάµι ούτε εσύ είστε οι ίδιοι. Τα πάντα ρει!»
Ο Μπαµπινιώτης είναι ένας σκυταλοδρόµος αυτής της γλωσσικής διαδροµής. Ο τελευταίος αυτή τη στιγµή απόγονος
των αλεξανδρινών Γραµµατικών. Παρέλαβε µια γλώσσα µε βαριά ιστορία που διατρέχει τους αιώνες ανάµεσα σε
συµπληγάδες.
Σ' αυτή τη διαδροµή η γλώσσα ως ζωντανός κάθε εποχή οργανισµός, ως ποταµός «φέρει» ό,τι συλλέγει. Και
δηµιουργεί νέες λέξεις για ό,τι νέο συναντά στην πορεία του. Ο Μέγας Κουµανούδης µάς χάρισε ένα λεξικό χιλιάδων
σελίδων µε τις λέξεις τις πλασθείσες υπό των λογίων µετά το 1453!
Ο Μπαµπινιώτης παρέλαβε µια πανάρχαια γλώσσα που φέρνει στη ροή της οµηρικές λέξεις, ελληνιστικές, ρωµαϊκές,
βυζαντινές, τουρκικές, σλαβικές, αρβανίτικες, αραβικές, ιταλικές (όλο το ναυτικό και θεατρικό µας λεξιλόγιο είναι ιταλικό
- πριµάτσα, µπούκα).
Ο Μπαµπινιώτης, ο µέγας συστηµατικός, ξεκίνησε τη γλωσσική του εκστρατεία πρώτα συλλέγοντας λέξεις και µας
δώρισε το Λεξικό του θησαυρίζοντας ό,τι κουβαλάει το ποτάµι. Υστερα µας πλούτισε µε εξειδικευµένα ή εκπαιδευτικά
χρηστικά λεξικά και συστηµατική ιστορική ανάλυση της γλωσσικής µας πορείας µε τη συνεργασία του σπουδαίου
γλωσσολόγου Κλαίρη. Ο Μπαµπινιώτης πρώτος έφερε στην πανεπιστηµιακή αίθουσα, διδάσκοντας τους νέους
έλληνες φιλολόγους, τη δοµολειτουργική γλωσσολογική θεωρία του κορυφαίου σήµερα γλωσσολόγου και ακτιβιστή
Νόαµ Τσόµσκι. Τον φιλοξένησε καλώντας τον και στο αµφιθέατρο της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.
Ετσι, ακολουθώντας τις πιο προχωρηµένες έρευνες γύρω από το γλωσσικό φαινόµενο από τον Σοσίρ και τον
Βιτγκενστάιν στον Τσόµσκι, έφτασε να διαπιστώσει πως η παλιά προσέγγιση της γλώσσας ξεχωριστά ως γραµµατικό
σύστηµα και ως συντακτικό είναι συχνά ένας δρόµος µε δύο κατευθύνσεις που δεν συναντώνται. Ετσι έφτασε,
µελέτησε και συστηµατικά δηµιούργησε την πλέον µοντέρνα προσέγγιση του γλωσσικού φαινοµένου. Η γλώσσα δεν
είναι λέξεις, είναι συντάγµατα λέξεων, δοµές, λειτουργίες επικοινωνίας αλλά και συνάµα πολιτιστική αξία. Οχι απλό
εργαλείο αλλά αποτύπωση σε σύστηµα σηµείων και δοµών ενός ψυχισµού ατόµων και συνόλων.
Αυτό το γλωσσικό, επικοινωνιακό και αξιακό σύστηµα υλοποιείται µε τα πλέον σύγχρονα επιστηµονικά εφόδια στη
«Σύγχρονη Σχολική Γραµµατική για όλους». Με έµφαση στο «Ολους», Ελληνες και µετανάστες.
Το νέο εργαλείο παιδείας του Μπαµπινιώτη θα δοκιµαστεί στην πράξη αν η πολιτεία το αξιώσει να γίνει γλωσσικός
οδηγός στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εκεί µυηµένοι δάσκαλοι και φανατικά για γράµµατα παιδιά θα διδαχτούν τη
γλώσσα τους, την οµιλούµενη και τη γραπτή, χωρίς σχολαστικισµούς αλλά ως ζωντανό όργανο ανοιχτής και
πολύπλευρης πνευµατικής αλληλεγγύης. Ως δάσκαλος για πενήντα χρόνια λυπάµαι που δεν είµαι τώρα ενεργός
εκπαιδευτικός για να διδάξω τη γλώσσα µου µε τρόπο που τόσα χρόνια αναζητούσα.
Τελειώνω µε έναν στίχο του Εµπειρίκου: «Πάρε την λέξι µου. ∆ώσε µου το χέρι σου».
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