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ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΡΑΚΛΗΣ *

Η Αισθητική και η γλώσσα μας σήμερα
Abstract
In this sample study the so-called ‘language problem’ in Modern Greek is
revisited. It is argued that evidences taken from the use of language in radio
and television transmissions, in contradistinction to those taken from the
scripts of modern greek movies, reveal a ‘quality relaxation’ and a ‘dysmorphia’ according to aesthetic criteria.

Λέξεις-κλειδιά
Γλωσσικό πρόβλημα, ο ρόλος των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, η γλώσσα του ελληνικού κινηματογράφου, ποιοτική χαλάρωση και αισθητική της γλώσσας.

Η Αισθητική και η δυσμορφία στη γλωσσική έκφραση
Δημιουργός του όρου Αισθητική (Aesthetica) υπήρξε ο Alexander Baumgarten, καθηγητής της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Halle (17501758). Παράγοντας τη λέξη από το αρχαίο ελληνικό α σθάνεσθαι, όριζε
την ομορφιά ως μια πληρότητα που μπορούν να προσφέρουν οι αισθήσεις, και γι’ αυτό την τοποθετούσε σε κατώτερη βαθμίδα γνώσης,
γιατί δίνει μια συγκεχυμενη παράσταση της αλήθειας. Όταν, μετά τη
δημιουργία και πρώτη χρήση του από τον Baumgarten, άρχισαν οι
συζητήσεις και η φιλοσοφική αναβάθμιση του όρου αισθητική, πρωτίστως η αρχαία ελληνική τέχνη «ίσχυε ως η αυτόχρημα αποκάλυψη
της ομορφιάς» (Kuhn, 48-50). Πάντως, με την περαιτέρω σημασιοδότηση της αισθητικής, έγινε δυνατό να εκτιμηθεί δεόντως και η νεότερη ρομαντική τέχνη των μετέπειτα αιώνων (Kuhn, 51 κ.ε.).

*

Ομότιμος Καθηγητής Λαογραφίας, Πρόεδρος της Ελληνικής Λαογραφικής
Εταιρείας, πρώην πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων / laographiki@gmail.com
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Ακολούθησε ένας πολυμερισμός της αισθητικής, ανάλογα με τις
μεθόδους και τις σχολές που αναζητούσαν και όριζαν την ομορφιά,
το αισθητικό γεγονός. Δεν υπάρχει μόνο η ψυχολογία και η κοινωνιολογία της τέχνης, αλλά και η νεοκαντιανή, η θετικιστική, η φαινομενολογική, η ψυχαναλυτική, η μαρξιστική ηθική (Kuhn, 51).
Εξάλλου, ζητήματα της αισθητικής υπάρχουν (a posteriori θεωρούμενα ως τέτοια) και στον πριν από τα μέσα του 18ου αιώνα χρόνο.
Προέχει η πλατωνική ταύτιση του ωραίου, του καλοῦ στην αρχαία ελληνική γλώσσα, με το γαθόν, το σημερινό καλό. Είναι έξοχος ο ορισμός του καλού, δηλαδή του ωραίου, που δίνει ο Αριστοτέλης ( ητορική, 1366a. 33): «καλὸ ὲ
ἐ
ὸ
ἡ ὺ ὅ
»
(ωραίο είναι ό,τι, επειδή είναι αγαθό, δηλαδή ηθικά καλό, μας δίνει
χαρά, ακριβώς γιατί είναι καλό. Ο Ιωάννης Συκουτρής ερμήνευε: «Το
ωραίον είναι η εξωτερική ακτινοβολία των άλλων αξιών, η ιδανικότης
αυτών» (Περί Ποιητικής, σ. 43 , σημ. 2). Ίσως η ερμηνεία αυτή είναι ασαφής και μάλλον φορμαλιστική. Δεν υπάρχει μόνο εξωτερικά η ομορφιά, υπάρχει και η εσωτερική ομορφιά, κρυμμένη ενίοτε πίσω από
μιαν άσχημη μορφή. Τα φαινόμενα και εδώ μερικές φορές απατούν.
Ωστόσο, καταθέτω και μιαν επισήμανσή μου, που νομίζω πως είναι
άξια προσοχής. Εννοώ τη σημασιολογική μεταβολή που έγινε, μέσα
στη ροή του χρόνου, και σε καθαρά λαϊκό επίπεδο, έξω από κάθε λογιοσύνη, στη λέξη καλός, -ή, -ό, που δεν σημαίνει πια τον ωραίο, -α, -ο,
αλλά τον αγαθό, -ή, -ό, τρόπον τινά το ηθικά ωραίο, κάτι που, θα έλεγε
κανείς, το προμήνυε ο Αριστοτέλης με τον προηγούμενον ορισμό του.
Σε αντίθεση με την προτίμηση από τον αρχαίον Έλληνα της ομορφιάς από την αγαθότητα και καλοσύνη –αυτό δηλώνει ή, έστω, υποδηλώνει η αρχαία ρήση καλ ς κ γαθ ς’–, ίσως και με την επίδραση
της χριστιανικής διδασκαλίας, ο νεότερος Έλληνας αντέστρεψε την αξιολόγηση των δύο αυτών αξιών, στο εσωτερικό της ίδιας λέξης.
Πέρα από αυτά, στο μέσον του 19ου αι., και το άσχημο, καθ’ εαυτό,
εντάχθηκε στην Αισθητική ως μία κατηγορία της. Ο Γερμανός θεωρητικός Karl Rosenkranz παρατηρούσε πως μέσα στη φύση, στον άνθρωπο, δίπλα ή απέναντι στο ωραίο υπάρχει και το άσχημο, και
σχημάτιζε δύο ζεύγη αντιθετικά: ωραίο-καλό, άσχημο-κακό (ζεύγη
προσφιλή και στο λαϊκό παραμύθι –Lüthi, Das Volksmärchen als Dichtung, 180-184). Ο Rosenkranz το 1853 εξέδωσε το βιβλίο του για την
Αισθητική του σχημου (Aesthetik des Hässlichen), το υλικό του οποίου
Figura in Praesentia

286

Η Αισθητική και η γλώσσα μας σήμερα

άντλησε «προπάντων από τις έντεχνες μορφές της κωμωδίας» (Gorzen,
22 κ.ε.). Πίστευε ότι και η σκιερή πλευρά της φωτεινής μορφής του
ωραίου είναι, ακριβώς, ένα στοιχείο της αισθητικής ως επιστήμης, όπως
η νόσος στην παθολογία, όπως το κακό στην ηθική. Υποστήριζε,
ακόμα, ότι «η κόλαση δεν είναι μόνο θρησκευτική-ηθική έννοια, αλλά
και αισθητική». Πράγματι, δεν προσπέρασε χωρίς προσοχή η αισθητική το άσχημο (κατά συνέπεια, και η τέχνη), το παρουσίασε με διάφορους τρόπους. Σε όλες αυτές τις παρουσιάσεις-παραστάσεις του
άσχημου, στη μία ή στην άλλη εκδοχή, υπάρχει και κάποια πρόθεση.
Κατά μίαν από αυτές τις προθέσεις, η τέχνη παρουσιάζει καταγγελτικά
το άσχημο, που αμαυρώνει τον κόσμο. Ο Αριστοφάνης στους Βατράχους, διά στόματος του Ευριπίδη, δίνει έναν ορισμό της ποίησης και
του ποιητή. Στην ερώτηση του Αισχύλου προς τον Ευριπίδη (στον περίφημο ποιητικό διαγωνισμό που έγινε στον κάτω κόσμο), εκείνος
απαντά: για το ταλέντο του και για τη νουθεσία του, γιατί έτσι κάνουμε τους ανθρώπους των πόλεων καλύτερους («δεξιότητος καὶ νουθεσίας, ὅτι βελτίστους ποιοῦμεν τοὺς νθρώπους ἐν ταῖς πόλεσιν», στ.
1008-9).
Αλλά υπάρχει το άσχημο και αφ’ εαυτού, έξω από την τέχνη· η τέχνη δεν τα πιάνει όλα. Αν και την ασχήμια, για την οποία μιλώ στη
συνέχεια, δεν την αγνόησε η σατιρική, ίσως καλύτερα γελοιογραφική,
τέχνη.
Ο Rosenkranz, που ανέφερα πιο πάνω, έδινε τις διάφορες ιδιότητες του άσχημου. Επιθυμούσε, σε μιαν εποχή όπου υπήρχε μια υπερβάλλουσα σεμνοτυφία ως προς το ξεδιάντροπο (obsön), να διαφοροποιηθεί. Έγραφε πως το ξεγύμνωμα π.χ. είναι άσχημο, αν γίνεται με
την πρόθεση να ερεθίσει σεξουαλικά τον άλλο. Τότε ανήκει στην κατηγορία του αηδούς ή του φιλήδονα βλακώδους, που είναι «η άρνηση
της ωραίας μορφής μιας παρουσίας, η αμορφία που προκαλεί η φυσική ή ηθική διάλυση» (Rosenkranz, 312-313).
Ο ίδιος κατέτασσε τα είδη του άσχημου γενικά βάσει του τριμερούς κλασικιστικού μορφολογικού κανόνα, της αμορφίας, της ασυμμετρίας, της δυσαρμονίας. Αμορφία (δυσμορφία) και δυσαρμονία
χαρακτηρίζει, ασφαλώς, τη σύγχρονή μας γλώσσα.
Η γλώσσα αυτονόητα προσφέρεται να εκφράζει τον κόσμο, εκτός
πολλών άλλων, και καλλιτεχνικά, αφού χάρη σ’ αυτή δημιουργείται
η λογοτεχνία.
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Ο Ελβετός παραμυθιολόγος Lüthi (τον μνημόνευσα και σε προηγούμενη σελίδα) εισήγαγε κι έναν όρο ο οποίος αναφέρεται σ’ ένα
γλωσσικό φαινόμενο, που (ενδεχομένως) παράγεται, κατ’ αυτόν, εκτός σαφώς ιστορικών ορίων: Ahistorische Stile (αϊστορικά στυλ / είδη ύφους –Das Fischer Lexikon, Literatur, 2/1, 8-17). Δίνει πολλά παραδείγματα τέτοιου ύφους: Μπορεί κανείς να μιλάει για ηλικιακό ύφος,
φυσική τάση για πληθωρικήν έκφραση σε νεαρά άτομα, ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες παρατηρείται κάποια αυτοσυγκράτηση. Σε ρομανικούς λαούς διαπιστώνεται μια προσπάθεια για επιμελημένη μορφή,
σε γερμανικούς λαούς συναντάται το ασύνδετο, στους Κέλτες το φανταστικό, στους Ινδούς μια μονότονη τάση να περιπλέκουν τη μορφή,
στους Άραβες μια ελεύθερη περιδιάβαση στο λόγο. Για πολύ χρόνο τη
γαλλική ποίηση χαρακτήριζε η προσπάθεια για καθαρότητα της έκφρασης, την αγγλική πιο πολύ ο ρεαλισμός, τη γερμανική η ανοιχτή
μορφή, η έλλειψη αρχιτεκτονικής (ό.π., 8).

Οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης
Μιλούσε για πολλά «αϊστορικά» είδη γλωσσικού ύφους ο Lüthi, όταν
δεν είχε ακόμη κάνει έντονη την εμφάνισή του ένα ακραιφνώς ιστορικό, μέγα γεγονός, ‘εν προόδ ’ διαρκώς, η παγκοσμιοποίηση (η
πρώτη έκδοση του σχετικού τόμου του Fisher Lexicon είχε γίνει τον
Αύγουστο του 1965).
Ένα από τα κύρια αποτελέσματα της ολοένα αυξανόμενης δράσης
της παγκοσμιοποίησης είναι η ομογενοποίηση των λαών. Άρα και
των γλωσσών τους, που τείνουν να συμπτυχθούν σε μία. Η ώς τώρα
εξέλιξη δείχνει ότι αυτή θα είναι η αμερικανική γλώσσα.
Μικρές εθνολογικές ομάδες, που εντάσσονται σταδιακά στον σύγχρονο πολιτισμό, χάνουν συγχρόνως και τη διάλεκτο που μιλούσαν,
μαζί με τον θάνατο αυτών που προϋπήρξαν. Πριν από δύο δεκαετίες
και πλέον είχα εντυπωσιασθεί από τη δημοσίευση μιας έρευνας στην
Καθημερινή (21.11.1999) με τον τίτλο Θανατική ποινή για δύο γλώσσες κάθε μήνα .
Όσον αφορά τις εθνικές γλώσσες, η διείσδυση της αμερικανικής γίνεται σ’ αυτές ολοένα πιο αισθητή. Και στην Ελλάδα το ποσοστό εκείνων που μιλούν και κατανοούν την αμερικανική είναι ήδη εντυπωσιακά υψηλό. Κατεξοχήν στις νεότερες γενιές.
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Η παγκοσμιοποίηση φέρνει, όπως νομίζω, και κάτι άλλο: την υπεραπλούστευση εν γένει των πάσης φύσεως διαδικασιών. Έτσι και η
γλώσσα, μεταβάλλεται, κατά βάση, σε πρόχειρο, πρακτικό ‘εργαλείο’
για μιαν αντίστοιχα απλουστευμένη επικοινωνία των ανθρώπων. Αυτός είναι ο λόγος που παραμελείται και η γλώσσα μας. Ακόμα, παραμελείται και η ίδια η σχολική διδασκαλία, όπου συντρέχει κι ένας
άλλος, περίεργα διαφορετικός λόγος. Στα ΑΕΙ της χώρας, από ορισμένα τμήματα των οποίων βγαίνουν οι δάσκαλοι και προπάντων οι φιλόλογοι, η διδασκαλία της γλώσσας καθ’ εαυτήν πρέπει να υστερεί,
γιατί η πλειονότητα των πανεπιστημιακών γλωσσολόγων διδάσκουν
πρωτίστως τις νεοτερικές (εν πολλοίς δύσληπτες) θεωρίες της γλώσσας
και της λογοτεχνίας. Έτσι, δάσκαλοι και φιλόλογοι κατεβαίνουν στο
στίβο της τάξης δυναμωμένοι, ίσως, με θεωρία και μελέτες που, όμως,
δεν βοηθούν τους μαθητές να μάθουν καλά ελληνικά. Δεν βρίσκω άλλην εξήγηση για το γεγονός ότι οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και (κυρίως) της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποφοιτούν χωρίς να έχουν
μάθει να χρησιμοποιούν ορθά τον προφορικό και τον γραπτό λόγο.
Έτσι, οι ασυνταξίες και οι ανορθογραφίες ασχημίζουν βάναυσα τη
γλώσσα. Κι έχω προπάντων στο νου μου τη γλώσσα των δημοσιογράφων, για τους οποίους η γλώσσα είναι το κυριότατο εργασιακό όργανο και μέσο στο επάγγελμά τους.

Γλωσσικό πρόβλημα. Ο ρόλος των ραδιοτηλεοπτικών μέσων
Το 2004 παρακολούθησα κάποιους μήνες, όχι συστηματικά, τον λόγο
των δημόσιων και ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, αυτά που λέγονταν και γράφονταν (μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων, γραπτές περιλήψεις λόγων των πολιτικών, κ.ά.). Σημείωνα τηλεοπτικό σταθμό,
ημερομηνία, ώρα , εκπομπή.
Δίνω λίγα παραδείγματα, αρχίζοντας από το Δημόσιο:
ανεξαρτήτου αποτελέσματος (ΕΤ1, 15.4, 15:00’, ειδήσεις) γενικής γραμματέας (ibid., από δημοσιογράφους του σταθμού) ευθείς συγκρούσεις (ΝΕΤ, 10:55΄) περιπτεριούχος (ΝΕΤ, 20.4, 15:00΄, ειδήσεις) είχε
προσαρτίσει (ΝΕΤ1, 20.5, 21:45΄) άρματα ισραηλιτικά εισέβαλλαν σήμερα
το πρωί (ΝΕΤ, 21.5, 08:45΄) έκτακτου ανάγκης (ΝΕΤ, 1.6, 12:00΄ ειδήσεις) Ευρυπίδης Στυλιανίδης (ΝΕΤ, 7.7, 21:00΄, ειδήσεις)
μεταχείρηση, προσκήνυμα (ΕΤ1, 20.7, 23:30΄) η καθαριότητα είναι διαδικασία
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δύσκολη και ανακυκλόμενη (ΕΤ1, 29.7, 22:00΄, εκπομπή για τα σκουπίδια) ήδη προς εξαφάνιση (ΝΕΤ, 29.7, 22:30΄, λεζάντα σε ξένη ταινία)
συνελήφθει, Γαλλιλαία (ΑΝΤ1, 7.4., 23:00΄, προβολή της ταινίας του
Τζεφιρέλι, Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ ) κλειός, λιθοβολείστε, προσέφερε προστακτική (ΑΝΤ1, 9.4, 22:00’ κ.ε.) οι διάφοροι μέθοδοι (MEGA,
28.4, 08:40΄)
τα παιδιά απαγάγονται στο Αφγανιστάν (ΣΚΑ , 29.4,
18:00΄, ειδήσεις) η μέλλων γυναίκα μου (ΑΛΦΑ, 12.5, σειρά Για πάντα φίλες ) ανεξαρτήτου ηλικίας (ΑΛΦΑ, 16.5, εκπομπή Πρωινές
σελίδες ) ανέλαβε, ανέβαλε τύποι προστακτικής (ΑΛΦΑ, 17.6, 23:45΄,
τηλεοπτική σειρά) αλλοδαποί απαγάγουν το παιδί (ΑΝΤ1, 17.6, 08:40΄,
ενημερωτική εκπομπή).
Αυτά δείχνουν πόσο έχει ατονήσει το γλωσσικό αίσθημα, εξαιτίας
της απουσίας της πρακτικής σχολικής γραμματικής διδασκαλίας αλλά και της αδιαφορίας μας για την ορθή χρήση του προφορικού και
του γραπτού λόγου.
Ελάχιστοι γνωρίζουν πότε το ρήμα βάλλω και τα σύνθετά του (συμβάλλω, υποβάλλω κτλ.) γράφονται με ένα ή με δύο λάμδα (το ένα σημαίνει πως η ενέργεια του ρήματος γίνεται μία φορά, τα δύο σημαίνουν ότι η ενέργεια γίνεται κατ’ επανάληψη: θα υποβάλω, θα υποβάλλω· ένα λάμδα τίθεται επίσης στους περιφραστικούς τύπους: έχω υποβάλει).
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στο άγω (που δεν είναι πλέον εν χρήσει) και τα σύνθετά του (απάγω, διεξάγω κτλ.). Συμβαίνει, μάλιστα, εδώ
και κάτι παράδοξο: σχεδόν πάντα αντί του ορθού χρησιμοποιείται το
λανθασμένο· αντί του απάγω λένε απαγάγω, αντί του έχω απαγάγει λένε
έχω απάγει, όπου η αναδίπλωση του θέματος γίνεται εκεί που δεν
πρέπει, δηλαδή στη μονολεκτική μορφή, αλλά δεν γίνεται εκεί που
πρέπει, δηλαδή στην περιφραστική μορφή.
Η παντελής αδιαφορία για την ορθοέπεια εν γένει των πολιτών
εκδηλώθηκε και μ’ ένα τρόπο, θα έλεγα, συμβολικό, όταν πριν από
αρκετά ήδη χρόνια (2005) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανοιχτής ένωσης Γλωσσική Κληρονομιά επισκέφθηκαν τον τότε πρόεδρο της ΕΡΤ. Δύο από τα μέλη ήταν και και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Το πρόβλημα που είχε τεθεί εκ μέρους της Γλωσσικής Κληρονομιάς ήταν η γλώσσα, η ποιότητα της γλώσσας των εργαζόμενων
στους δημόσιους σταθμούς δημοσιογράφων. Είχε παρουσιαστεί και
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το ημερολόγιο του 2004. Και ακόμη, είχε διατυπωθεί η σκέψη να
γίνονταν, με τη βοήθεια αξιόλογων στελεχών του δημοσιογραφικού
δυναμικού της ΕΡΤ, συζητήσεις για τη βελτίωση του γλωσσικού προβλήματος. Αυτό ούτε καν θέλησε να το συζητήσουμε ο πρόεδρος, γιατί θα μέιωνε, όπως είπε, το κύρος και την αξιοπρέπεια των συνεργατών του.
Και κάτι ακόμα. Τον ίδιον εκείνο καιρό η Γλωσσική Κληρονομιά είχε συντάξει και αποστείλει στην ΕΣΗΕΑ έγγραφο με το οποίο
την καλούσε να συναντηθούν και να συζητήσουν για το γλωσσικό
πρόβλημα. Το κορυφαίο αυτό όργανο των επαγγελματιών δημοσιογράφων δεν καταδέχθηκε ούτε καν να απαντήσει. Προφανώς, από
ψωροϋπερηφάνεια, κατά τη λαϊκή έκφραση. Έτσι, θα μπορούσε άνετα
μια δημοσιογράφος και καθηγήτρια του Πανεπιστημίου να εξακολουθήσει να λέει «κατατμήσεται» (ΑΛΦΑ, 26.4, δελτίο ειδήσεων) αντί
του κατατέμνεται, ή άλλος καθηγητής του Πανεπιστημίου να ευτελίζει
τη λόγια έκφραση όσον αφορά, που επιβιώνει στον σημερινό προφορικό λόγο, αλλά γίνεται στο στόμα πολλών, ακόμα και πανεπιστημιακών δασκάλων, σύμβολο της αγραμματοσύνης (ως αναφορά, ΕΤ3, 1.7,
μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων).

Η γλώσσα του ελληνικού κινηματογράφου
Έχω υπόψη μου ένα κείμενο του σκηνοθέτη Θανάση Ρετζή για τη
γλώσσα του ελληνικού ‘λαϊκού’ κινηματογράφου (όπως τον ονομάζω,
εντάσσοντάς τον στη Λαϊκή Τέχνη –βλ. Ελληνική Λαογραφία..., 431–
439), δημοσιευμένο στην εφημερίδα θνος (στη στήλη του Θύμιου
Παπανικολάου με τον τίτλο ...μια σελίδα ΓΛΩΣΣΑ... με λέξεις ) και
θέλω να μεταφέρω εδώ ένα μέρος από το κείμενο αυτό, που το θεωρούσα και το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Αφορμή έπαιρνε ο Ρετζής
από μιαν επιχείρηση μεταγλώττισης των ξένων ταινιών στα μέσα της
δεκαετίας του 19 3 0 στο εξωτερικό «και την ιδιαιτερότητα της χώρας
μας, που δεν παρασύρθηκε σ’ αυτή την τακτική». Είναι ένα κείμενο
καίριο, παρά την αναγκαία συντομία μιας επιφυλλίδας. Έγραφε,
μεταξύ άλλων, ο Ρετζής: « Στην Ελλάδα δεν υπήρξε πολιτική παρέμβαση για την καθιέρωση της μεταγλώττισης και οι απόπειρες που έγιναν, είχαν αποκλειστικά κίνητρα. Η ανάπτυξη του Ελληνικού Κινηματογράφου θεμελιώθηκε με τον ήχο και ιδιαίτερα με την ομιλία.
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Η συγκίνηση του κοινού στο άκουσμα της ελληνικής γλώσσας υπήρξε
αποφασιστική για την περαιτέρω πορεία του. Στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια το μερίδιο της αγοράς των ελληνικών ταινιών δεν ξεπερνούσε το 5 του συνόλου των εισιτηρίων της χώρας. Στη δεκαετία
του ’52, όμως, το μερίδιο αυτό αυξάνεται κατακόρυφα και στις αρχές
της δεκαετίας του ’60 έχει ξεπεράσεο το 40 και διατηρεί σταθερά την
ίδια ανοδική τάση. Στο σημείο αυτό είναι που γίνονται οι πρώτες απόπειρες για την καθιέρωση της μεταγλώττισης στη χώρα μας, γιατί
είχε γίνει αντιληπτό πως η μεγάλη διάδοση του Ελληνικού Κινηματογράφου οφειλόταν αποκλειστικά στη γλώσσα. Οι εισαγωγείς και
διανομείς έκαναν τη σκέψη πως με τη μεταγλώττιση των ξένων ταινιών στα ελληνικά θα μπορέσουν ν’ αποκτήσουν κι αυτοί το πλεονέκτημα της γλώσσας κι έτσι όχι μόνον να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί,
αλλά ακόμα και να θάψουν τον Ελληνικό Κινηματογράφο, όπως φιλοδοξούσαν. Η απόπειρά τους απέτυχε παταγωδώς και ο αποφασιστικός παράγοντας αυτής της αποτυχίας ήταν η ίδια η γλωσσική ευαισθησία του κοινού. Τίποτα δεν έμοιαζε πιο γελοίο από έναν καουμπόι που μπαίνοντας στο σαλούν ακουγόταν να λέει: γεια, ρε μάγκες!
ή μια Γαλλίδα πόρνη που ξεφώνιζε: στραβομάρα!... κτλ. Το εγχείρημα,
όπως ήταν φυσικό, εγκαταλείφθηκε αμέσως κι έτσι γλυτώσαμε από
μια σοβαρή γλωσσοκτονική λειτουργία. Απ’ την άλλη, οι σεναριογράφοι των ελληνικών ταινιών έδιναν όλο και περισσότερο σημασία
στον διάλογο, τον οποίο έφτασαν σε υψηλά επίπεδα καλλιέργειας.
Μια πλειάδα συγγραφέων και σκηνοθετών, απ’ τον Καραγάτση ώς
τον Σακελλάριο, τον Τσιφόρο, τον Κακογιάννη, τον Ελευθερίου, τον
Τζαβέλα, τον Γκούφα, τον Πρετεντέρη, τον Γλυκοφρύδη, τον Καμπανέλλη, τον Λιδωρίκη και πάρα πολλούς άλλους, δημιούργησαν ένα
σώμα χιλίων περίπου ταινιών που αποτελούν σήμερα την κυριότερη
πηγή αναφοράς για την εκφορά της ομιλούμενης ελληνικής. Μέσα
στη γενική αλλόγλωσση και ελληνόγλωσση τηλεοπτική σαβούρα,
αυτές οι ταινίες είναι οι μόνοι φάροι με αξία προτύπου και ο ρόλος
που παίζουν (ιδιαίτερα για τις κρίσιμες ηλικίες από 5 έως 15 ετών)
είναι καθοριστικός και ευεργετικός. Η ύπαρξη αυτών των ταινιών και
η συχνή ευτυχώς μετάδοσή τους είναι το μόνο στοιχείο που δίνει ένα
στίγμα ελληνικής ταυτότητας στο όλο οπτικοακουστικό μας τοπίο».
Είναι σημαντικό να επισημάνω ότι είκοσι δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση της επιφυλλίδας εκείνης, οι ταινίες του ελληνικού ‘λαϊκού’
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(επιμένω) κινηματογράφου όχι απλώς εξακολουθούν να μεταδίδονται, αλλά η μετάδοσή τους είναι ακόμα πιο συχνή. Διεκδικούν οι
ταινίες αυτές μιαν από τις πρώτες σε διαφημίσεις τηλεθεάσεις.
Το συγκεκριμένο αυτό γεγονός αποτελεί ένα άξιο να προσεχθεί και
να μελετηθεί φαινόμενο του σύγχρονου πολιτισμού μας, από την
πλευρά που το είδε ο Ρετζής, ο οποίος και κατέληγε ως εξής: « οι ενλόγω ταινίες, το μεγάλο σώμα και πλάσμα της Ελληνικής Κινηματογραφίας, είναι ανάγκη ν’ αναπαραχθεί με σημερινούς όρους και
προϋποθέσεις, ώστε η γλώσσα μας να ξαναβρεί ένα πεδίο καλλιέργειας στο σύγχρονο οπτικοακουστικό πλαίσιο».

Ποιοτική χαλάρωση της γλώσσας
Η φράση του Ρετζή «γλωσσική ευαισθησία του κοινού» δεν είναι
υπερβολική, ιδιαίτερα αν αναχθούμε σε μερικές δεκαετίες πριν από
την παρούσα, όταν το κοινό του ‘λαϊκού’ στρώματος ήταν ακόμα ικανώς διακριτό από το κοινό των μεσοαστικών - μικροαστικών στρωμάτων. Τώρα έχει επέλθει ανάμειξη, συγχώνευση του λαϊκού στρώματος με τα ‘μεσαία’ αστικά.
Το παραδοσιακό –ας το πω κι έτσι– λαϊκό κοινό είχε ακόμα τη δύναμη να εντάσσει τις ξενόφερτες λέξεις στα ελληνικά γραμματικά
συστήματα, των γενών, των κλίσεων. Το taxi το έκανε ταξί (ουδέτερο),
μπορούσε και να το κλίνει: του ταξιού, τα ταξιά. Τώρα οι ξένες λέξεις
μπαίνουν αμετάβλητες, ακόμα και με την ξένη γραφή (επί θύραις είναι ένας ευρύτερος εκλατινισμός της γραφής) και την προφορά. Στην
τηλεόραση οι τίτλοι δημοφιλών παιχνιδιών, διαγωνισμών, είναι συχνά εξ ολοκλήρου με λέξεις και φράσεις αμερικανικές. Στον λόγο των
οικονομολόγων και των τραπεζών, όπως και πολλών θετικών επιστημόνων, το ποσοστό των αμερικανικών λέξεων ολοένα ανεβαίνει.
Ως αντιστάθμισμα στο φαινόμενο αυτό είδε το φως της δημοσιότητας ένα επιβλητικό σε όγκο Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, εκδεδομένο από την Ακαδημία Αθηνών. Ο Γενικός Γραμματέας
της Ακαδημίας, Βασίλειος Πετράκος, προλογίζοντας εξήρε «το μέγα
πλήθος των νεολογισμών και των νέων σημασιών που περιέχονται
στο Χρηστικό Λεξικό».
Όσον αφορά τον εμπλουτισμό των λέξεων της γλώσσας μας σήμερα, δεν μπορούμε να μιλάμε για ‘π ο σ ο τ ι κ ή χ α λ ά ρ ω σ η ’ (χρησι-
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μοποιώ, αντίστοιχα, τον ειδικόν όρο των οικονομολόγων στην παρούσα κρίση, όπως το καθιστά φανερό και το Χρηστικό Λεξικό). Αντίθετα, υπάρχει, όπως θέλησα να δείξω στο σύντομο κείμενό μου, μια
έντονη ‘π ο ι ο τ ι κ ή χ α λ ά ρ ω σ η ’, που τ ρ α υ μ α τ ί ζ ε ι βαθιά τ η ν
α ι σ θ η τ ι κ ή μ ι α ς α π ό τ ι ς π ι ο όμορφες και π ο ι η τ ι κ έ ς γ λ ώ σ σ ε ς του κόσμου.
Και εκείνοι που την τραυματίζουν δεν προέρχονται από τα λαϊκά
στρώματα, κάθε άλλο. Την πληγώνουν οι εν γένει διανοούμενοι των
μεσαίων στρωμάτων, και ειδικότερα εκείνοι που χρησιμοποιούν, όπως οι δημοσιογράφοι, ως θεμελιώδες, ακριβώς (το επαναλαμβάνω),
όργανο της εργασίας τους τη γλώσσα.
Υ.Γ. Κατά μιαν εντυπωσιακή σύμπτωση, τη στιγμή αυτή, όπου κλείνω το
κείμενό μου, μια διακεκριμένη δημοσιογράφος μιλούσε για την παραπομπή ορισμένων πολιτικών θεμάτων στις καλένδες (έτσι το λένε και όλοι
οι άλλοι). Η φράση έρχεται από τη ρωμαϊκή παροιμιακή ρήση ad calendas
Graecas, στις ελληνικές καλένδες , που σήμαινε ποτέ , γιατί οι Έλληνες
δεν είχαν τότε –ούτε και τώρα έχουν– καλένδες στο ημερολόγιό τους. Ας
τη λένε λοιπόν, τουλάχιστον οι λόγιοι, ορθά.
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