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περιγραφική γραµµατική, σχολική γραµµατική (απόσπασµα 1) 

 

Κατ’ αρχάς αυτό το τεράστιο ζήτηµα του τι είναι Γραµµατική, µε την έννοια της 
περιγραφής της Γλώσσας και τι περιλαµβάνει στην ουσία µια Γραµµατική της Γλώσσας, µια 
πραγµατική, περιγραφική –όπως τη λέµε-  Γραµµατική της Γλώσσας. Που εδώ, η αλήθεια είναι 
ότι –επεκτείνοντας κι αυτά τα πράγµατα τα οποία είπαµε την προηγούµενη φορά- η πραγµατική 
περιγραφική Γραµµατική µιας Γλώσσας περιγράφει τα πάντα όσα λέγονται. Από την άποψη της 
Γλωσσολογίας, µια περιγραφική Γραµµατική περιλαµβάνει τα πάντα όσα λέγονται και 
γράφονται. Και βεβαίως, πρέπει να καταγράφει τον τρόπο µε τον οποίο λέγονται, το πότε 
λέγονται και το γιατί λέγονται. Θα µου πείτε, αυτό σηµαίνει µια τεράστια Γραµµατική. Αν µέσα 
σε µια τέτοια Γραµµατική θέλουµε να συµπεριλάβουµε οτιδήποτε ακούγεται, οτιδήποτε λέγεται 
κι οτιδήποτε γράφεται, θα πρέπει να κάνουµε ένα πολύ µεγάλο σύστηµα, όχι κανόνων, αλλά 
περιγραφών, πραγµάτων δηλαδή τα οποία ακούγονται, κι όπως είπαµε το πότε ακούγονται και 
το γιατί ακούγονται. Σε πολλές περιπτώσεις δηλαδή και το γιατί ακούγονται στις περιστάσεις 
που ακούγονται. Άρα λοιπόν, από µια τέτοια Γραµµατική δεν θα πρέπει να αποκλείσουµε τίποτε, 
δεν αποκλείουµε σήµερα στη Γλωσσολογία τίποτα, ακόµη κι έναν τύπο που τον θεωρούµε 
εσφαλµένο µε βάση τις υπάρχουσες Γραµµατικές, µε βάση τη Γραµµατική Τριανταφυλλίδη για 
παράδειγµα, µε βάση τη Γραµµατική του Μπαµπινιώτη επίσης, µε βάση τις σχολικές 
Γραµµατικές, και θα το δούµε αυτό το ζήτηµα στη συνέχεια πιο αναλυτικά. Από µια τέτοια 
περιγραφική Γραµµατική δεν µπορεί να λείπει τίποτα, ακόµη κι ο τύπος ο οποίος είναι εντελώς 
περιστασιακός, τον οποίο κατασκευάζει ο οµιλητής της γλώσσας την ώρα που  µιλάει σε ένα 
οποιοδήποτε επίπεδο επικοινωνίας, δεν µπορεί να αποκλειστεί τίποτε.  

Αυτό, θα µου πείτε, σηµαίνει ότι εκεί µέσα χωράνε τα πάντα. Εάν περιγράφονται σωστά 
κι εάν λέγεται πότε χρησιµοποιούνται το α, το β, το γ, µε ποιες συχνότητες χρησιµοποιούµε το α, 
το β, το γ, σε ποιες περιστάσεις επικοινωνίας χρησιµοποιείται το α, το β, το γ, τότε ναι, αυτή η 
Γραµµατική θα µπορούσε να περιλαµβάνει τα πάντα. Εδώ όµως ερχόµαστε, επειδή βρισκόµαστε 
σε µια διαδικασία που έχει να κάνει µε την εκπαίδευση, εδώ τίθεται αµέσως το δεύτερο 
ερώτηµα: Τι από όλα αυτά θα πρέπει να διδάσκεται. Που σηµαίνει, ποια είναι η γραµµατική και 
τι θα πρέπει να περιλαµβάνει η σχολική γραµµατική. Και ποια είναι η σχέση ανάµεσα στη 
σχολική Γραµµατική και στη µεγάλη, τεράστια αυτή Γραµµατική που περιλαµβάνει τα πάντα.  

Η σχολική Γραµµατική, είτε είναι η σχολική Γραµµατική η οποία µοιράζεται σήµερα και 
διδάσκεται σήµερα στα σχολεία, είτε είναι µια σχολική Γραµµατική του παρελθόντος, η 
προηγούµενη σχολική Γραµµατική, µια τέτοια σχολική Γραµµατική ταυτόχρονα περιγράφει 
αλλά επίσης ταυτόχρονα ρυθµίζει τι λέγεται. Που σηµαίνει ότι εδώ έχουµε να κάνουµε µε αυτό 
που λέµε τη «νόρµα», που λέµε την πρότυπη γλώσσα. Στα παιδιά θα µάθουµε τελικά την 
πρότυπη γλώσσα. Στο σχολείο διδάσκεται –και αυτό είναι χαρακτηριστικό οποιουδήποτε 
σχολείου, όχι µόνο του ελληνικού- η πρότυπη γλώσσα. Άρα λοιπόν, µια τέτοια Γραµµατική, µια 
σχολική Γραµµατική, περιλαµβάνει αυτά τα πράγµατα τα οποία θεωρούµε ως λογικό να 
µαθαίνουν τα παιδιά σε αυτό το πλαίσιο, το εκπαιδευτικό. Και αυτό το εκπαιδευτικό πλαίσιο 
βεβαίως, επίσης διαφέρει από τάξη σε τάξη. Γι’ αυτό και έχουµε τη σχολική Γραµµατική του 
∆ηµοτικού, τη σχολική Γραµµατική του Γυµνασίου, θα µπορούσαµε να έχουµε και τη σχολική 
Γραµµατική του Λυκείου ή ακόµη θα µπορούσαµε να έχουµε και την πανεπιστηµιακή ας πούµε 
Γραµµατική για το πανεπιστήµιο. Άρα λοιπόν η σχέση ανάµεσα στη µεγάλη Γραµµατική και τη 
σχολική Γραµµατική είναι µια σχέση που ορίζεται από όλες αυτές τις παραµέτρους. 
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*(απόσπασµα από την 2η σεµιναριακή συνάντηση-συζήτηση του Συνδέσµου Φιλολόγων ν. ∆ράµας, 
27 Μαρτίου 2012, αποµαγνητοφωνηµένο από τον Γ.Σ..) 

 

 

 


