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ΚΕΙΜΕΝΟ
Γιώργος Μπαμπινιώτης
Η Ελληνική Γλώσσα, Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον
Το θέμα που τίθεται, μετά από το γενικότερο καθορισμό
της έννοιας της φυσιογνωμίας της γλώσσας, είναι ειδικότερα
αν η φυσιογνωμία της ελληνικής γλώσσας, που ενδιαφέρει
εδώ, μπορεί να διατηρηθεί αλώβητη και μετά την ένταξή μας
στην ΕΟΚ. Πόσο αποφασιστική για τη μορφή της ελληνικής
γλώσσας, κι ίσως και για την ίδια την ύπαρξή της, μπορεί να
αποβεί η στενή επαφή της με τις άλλες γλώσσες της
Κοινότητας, γλώσσες αντικειμενικά ισχυρότερες, με την
έννοια ότι μιλιούνται από περισσότερους ανθρώπους, κι ότι
μερικές από αυτές (όπως η αγγλική, η γαλλική ή η
γερμανική) έχουν καθιερωθεί ευρύτερα ως «δεύτερες»
γλώσσες, ως γλώσσες συνεννόησης στις εμπορικές,
κοινωνικοπολιτικές,
πολιτιστικές
και
άλλες
μορφές
επικοινωνίας; Μ’ άλλα λόγια, κινδυνεύει από τη
συνθλιπτική επίδραση των γλωσσών αυτών η γλωσσική μας
φυσιογνωμία;
Νομίζω ότι αποτελεί απλή καθημερινή διαπίστωση του
καθενός μας πως πράγματι υφίσταται άμεσος κίνδυνος.
Είναι αυτονόητο δηλαδή πως, όταν μεγαλώσουν οι ανάγκες
κι οι ευκαιρίες επικοινωνίας, θ’ αυξηθούν ακόμη
περισσότερο και οι πιθανότητες για μιαν αλλοίωση της
ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της γλώσσας μας. Όταν, δε, λέω
αλλοίωση, εννοώ την αλόγιστη, άκριτη, αβασάνιστη κι
αθρόα εισροή λέξεων και τύπων μέσα στη γλώσσα μας, που
συσσωρευόμενοι συνιστούν ό,τι έχω αλλού αποκαλέσει
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ρ ύ π α ν σ η της γλώσσας μας. Ας συλλογιστούμε πως,
χωρίς να υπάρχει ακόμη τόσο έντονη, στενή επαφή και
υποχρέωση παράλληλης γνώσεως και χρήσεως των ξένων
γλωσσών, η ελληνική κατακλύζεται ήδη από τη σωρεία των
μπίζνεσμαν και μπάρμαν και σπόρτσμαν και κάμεραμαν και
μπούμαν κ.τ.ό., που δημιουργούν συχνά την εντύπωση
ανάμικτης γλώσσας. Ας θυμηθούμε ακόμη τον καταιγισμό
που υφίσταται ήδη πάλι η γλώσσα μας, στο χώρο των
ονομασιών, από ξενικές γλωσσικές μιμήσεις του τύπου
πλυντηρέξ, αφρολέξ κ.τ.ό., που με φρίκη φέρνει στο νου μας
την τραγική προφητεία του Σεφέρη πως, αν συνεχιστεί η
κακοποίηση της γλώσσας μας, θα φτάσουμε μια μέρα να
λεγόμαστε ... Ελληνέξ. Κι όλα αυτά, επαναλαμβάνω, σε μια
περίοδο που η επίδραση των ξένων γλωσσών είναι σχετικά,
από πλευράς χρήσεως, περιορισμένη.
Το αμέσως επόμενο ερώτημα που ανακύπτει αυτομάτως
είναι, φυσικά, αν υπάρχει τρόπος άμυνας έναντι αυτής της
απαράδεκτης κι επικίνδυνης καταστάσεως κι αν μπορεί
κανείς να είναι αισιόδοξος για το μέλλον της γλώσσας μας.
Η δική μου απάντηση είναι πως υπάρχουν ακόμη τρόποι και
μηχανισμοί άμυνας που θα επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε
αποτελεσματικά τη «νόσο», περιορίζοντας τουλάχιστον τις
δυσμενείς της συνέπειες.
Όπως επανειλημμένως, γραπτά και προφορικά, έχω
προτείνει (μάλιστα προ ετών αναγγέλθηκε κάποια σχετική
πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών,
χωρίς όμως να δοθεί συνέχεια), θα πρέπει το ταχύτερο να
συσταθεί ένα συμβουλευτικό σώμα, από ακαδημαϊκούς,
πανεπιστημιακούς καθηγητές κι άλλους ειδικούς επιστήμονες
με βαθιά γνώση κι ευαισθησία για τη γλώσσα, που θα έχει
ως έργο της να προτείνει λέξεις και επιστημονικούς όρους
πλασμένους
μέσα
από
την
ελληνική
γλώσσα
ή
προσαρμοσμένους στους κανόνες λειτουργίας της, έτσι ώστε
να βοηθούνται πρακτικά κι αποτελεσματικά αυτοί που τώρα
αναγκάζονται να χρησιμοποιούν ξένες λέξεις και όρους,
ελλείψει αντιστοίχων ελληνικών—που δεν μπορούν, φυσικά,
να πλάσουν οι ίδιοι. Μέριμνα της Πολιτείας πρέπει να είναι,
ενσυνεχεία, να γενικεύσει τη χρήση αυτών των λέξεων-όρων,
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με την καθιέρωσή τους στη ∆ιοίκηση, την Εκπαίδευση, στα
κρατικά μέσα ενημέρωσης κτλ.
Ένα δεύτερο μέτρο που είναι ανάγκη αλλά και
μακροπρόθεσμος τρόπος προφύλαξης από ξενικές γλωσσικές
επιδράσεις είναι, βεβαίως, η καλύτερη—βαθύτερη και
συστηματικότερη—διδασκαλία της γλώσσας μας στο σχολείο.
Αν διδαχθούμε σωστά και γνωρίσουμε σε βάθος τη
νεοελληνική μας γλώσσα, η οποία έχει κληρονομήσει όλα τα
προτερήματα της μακραίωνης παράδοσης και καλλιέργειας
(μεγάλη ευχέρεια στην παραγωγή και στη σύνθεση, πλούσιο
λεξιλόγιο με παραγωγικότατες ρίζες και, συγχρόνως,
δυνατότητες θαυμαστής ακριβολογίας και δηλώσεως λεπτών
σημασιολογικών αποχρώσεων), δεν θα έχουμε καμιά
δυσκολία να εκφράσουμε οποιαδήποτε έννοια.
Τέλος, απ’ όλα τα μέλη της Κοινότητας πρέπει να γίνει
σεβαστή η αρχή, δημοκρατικό μαζί και επιστημονικό
αξίωμα, πως δεν υπάρχουν πρώτες και δεύτερες σε αξία
γλώσσες, καλύτερες και χειρότερες, πλούσιες και φτωχές.
Κάθε γλώσσα, παρά την τυπολογική της διαφορά από τις
άλλες, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες επικοινωνίας
των φορέων της με πληρότητα, σαφήνεια και αυτάρκεια. Ο
μύθος της υπεροχής ορισμένων γλωσσών βαδίζει στα ίδια
ύποπτα και επικίνδυνα αχνάρια της υπεροχής ορισμένων
λαών ... Η σύγχρονη γλωσσολογία έχει από καιρό διαλύσει
τις ηθελημένες ή αθέλητες αυτές πλάνες. Η επάρκεια κάθε
ανθρώπινης φυσικής γλώσσας είναι δεδομένη. Ως προς την
Κοινότητα, οι πολίτες των κρατών-μελών που θα ζήσουν σ’
αυτήν είναι σωστό να επιδιώξουν—και να διευκολυνθούν—
να μάθουν μία ή περισσότερες από τις γλώσσες της.
Μαθαίνοντας νέες γλώσσες μπαίνουμε σε νέους κόσμους,
γνωρίζουμε καλύτερα τους ανθρώπους, συνδεόμαστε
βαθύτερα κι ειλικρινέστερα με τους φορείς των γλωσσών—με
τα μέλη της Κοινότητας.
Η αρχή που δεχτήκαμε πιο πάνω καθορίζει και τη θέση
μας στο ζήτημα της ύπαρξης ενιαίας γλώσσας της
Κοινότητας. Ενιαία γλώσσα ούτε είναι δυνατό να υπάρξει
(κι αν καθιερωνόταν τέτοια γλώσσα θα διαφοροποιείτο, με
το χρόνο, σε κάθε χώρα), αλλά ούτε και πρέπει να υπάρξει.
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Ο σεβασμός της προσωπικότητας κ ά θ ε μέλους της
Κοινότητας επιβάλλει και σεβασμό της γλώσσας του. Κάθε
σκέψη για καθιέρωση της ελληνικής ως ενιαίας γλώσσας της
Κοινότητας, όσο ελκυστική κι αν είναι για μερικούς από
μας, είναι εκ των πραγμάτων ανέφικτη. Οι υποστηρικτές
αυτής της άποψης ας παρηγορηθούν με τη σκέψη πως η
διεθνής επιστημονική ορολογία είναι, για πολλές επιστήμες,
κατά τα 2/3 ελληνική ή ελληνογενής. Αλλά και στο λοιπό
λεξιλόγιο των γλωσσών της Κοινότητας η παρουσία της
ελληνικής είναι έντονη και βαθιά ριζωμένη στην καθημερινή
επικοινωνία των ανθρώπων, είτε μιλούν για democracy είτε
για architecture, για egoism ή για photograph, για politics ή,
ακόμη, και για paradox και mystery.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Α1. Στη 2 η παράγραφο («Νομίζω ότι αποτελεί ...
περιορισμένη.»), να εντοπίσετε ποιες συγκεκριμένες
αλλοιώσεις της γλώσσας επισημαίνει ο συγγραφέας,
καθώς
και
τα
αντίστοιχα
παραδείγματα
που
χρησιμοποιεί.
Μονάδες 10
Α2. Στη 2 η παράγραφο («Νομίζω ότι αποτελεί ...
περιορισμένη.»), να βρείτε δύο διαφορετικούς τρόπους
πειθούς και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 10
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄
Β1. Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο για καθεμιά από τις
παρακάτω παραγράφους:
«Όπως επανειλημμένως ... μέσα ενημέρωσης κτλ.» (4 η
παράγραφος)
«Ένα δεύτερο μέτρο ... οποιαδήποτε έννοια.» (5 η
παράγραφος).
Μονάδες 10
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Β2. Λαμβάνοντας υπόψη σας το νόημα του κειμένου, να
δώσετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις:
αποφασιστική, αλλοίωση, προτερήματα,
και ένα αντώνυμο (αντίθετο) για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις:
κακοποίηση, διαφορά.
Μονάδες 10
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄
Γ1. Να γράψετε περίληψη του παραπάνω κειμένου, χωρίς
δικά σας σχόλια, σε 100 έως 120 λέξεις.
Μονάδες 20
Γ2. Στο κείμενο που διαβάσατε ο συγγραφέας αναφέρεται
στην «κακοποίηση» της ελληνικής γλώσσας, φαινόμενο
που πράγματι διαπιστώνεται καθημερινά.
Σε ένα άρθρο σας (450 -500 λέξεις), που θα δημοσιευτεί
στην εφημερίδα του σχολείου σας, να διατυπώσετε τις
απόψεις σας για τα παρακάτω ζητήματα:
-

Σε ποιες περιπτώσεις της προφορικής και γραπτής
επικοινωνίας μας συντελείται, κατά τη γνώμη σας,
«κακοποίηση» της γλώσσας μας;

-

Με ποιους τρόπους
νομίζετε ότι το σχολείο θα
μπορούσε να υποστηρίξει τους νέους στη βελτίωση
των γλωσσικών δεξιοτήτων τους;
Μονάδες 40
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Τις ερωτήσεις να μην τις αντιγράψετε στο
τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
∆εν
φωτοαντιγράφων
αμέσως
μόλις
σας
παραδοθούν.
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία θα καταστραφούν μετά το
πέρας της εξέτασης.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό διαρκείας ανεξίτηλης μελάνης.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 18.00.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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