1 ο ∆ιαγώνισµα Έκθεσης – Έκφρασης Α΄ Λυκείου
ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

Πλούσιες και φτωχές γλώσσες
της Μ. Κακριδή.

Το ερώτηµα της αξιολόγησης των γλωσσών, αν υπάρχουν δηλαδή γλώσσες
επαρκείς και ανεπαρκείς, πολιτισµένες και πρωτόγονες, γλώσσες πλούσιες και
φτωχές, ανώτερες και κατώτερες -που θα αντιστοιχούσαν κατά συνέπεια σε
ανώτερες και κατώτερες φυλές-, απασχολεί διαφορετικά τον απλό κόσµο και τους
επιστήµονες. Υπάρχουν πράγµατι ασφαλή επιστηµονικά κριτήρια για τέτοιου
είδους κατατάξεις; Για τους Έλληνες οµιλητές φαίνεται ότι το ερώτηµα είναι
λυµένο, και µάλιστα µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ελληνική γλώσσα:
θεωρούµε τη γλώσσα µας από τις πλουσιότερες του κόσµου, και η διάκριση αυτή,
µολονότι αφορά την αρχαία ελληνική, αγκαλιάζει οπωσδήποτε και τη νέα,
τουλάχιστον όποτε υπάρξει αµφισβήτηση του κύρους της από τους ξένους.
Η γλωσσολογία, ωστόσο, έχει διαφορετική γνώµη ως προς το γενικότερο ζήτηµα
της αξιολογικής κατάταξης των γλωσσών. Κάθε γλώσσα, ως σύστηµα επικοινωνίας
των χρηστών της, θεωρείται απολύτως αυτάρκης για την κοινωνία που τη µιλά.
Όσα στοιχεία (ήχους, λέξεις, δοµές) χρειάζονται π.χ. οι αυτόχθονες της
Αυστραλίας που µιλούν την άγνωστη σε µας γλώσσα Ιλγκαρφ για να εκφράσουν τις
έννοιες που τους ενδιαφέρουν και τις σχέσεις µεταξύ των εννοιών, τόσα και έχουν επιλέξει για τη γλώσσα τους. Το ίδιο και οι Άγγλοι, οι Κινέζοι, οι Έλληνες κ.ο.κ.
∆εδοµένου λοιπόν ότι κάθε γλώσσα καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες της κοινότητας
που τη χρησιµοποιεί, όλες οι γλώσσες θεωρούνται καταστατικά ισότιµες. Η γλωσσολογία δεν δέχεται ότι υπάρχουν φυσικές γλώσσες «ανεπαρκείς», «πρωτόγονες» ή
«κατώτερες», και τέτοιου είδους χαρακτηρισµούς τους ανάγει σε εξωγλωσσικούς
ιδεολογικούς µύθους.
Καθεµία από τις γλώσσες που ξέρουµε και έχουµε µελετήσει, όσο «απολίτιστη»
και αν µας φαίνεται η κοινωνία που τη µιλά, έχει αποδειχθεί ότι ως κώδικας
επικοινωνίας είναι το ίδιο πολύπλοκος και το ίδιο εξελιγµένος µε τον κώδικα κάθε
µεγάλης δυτικής ή άλλης χώρας που έχουµε συνήθως ως πρότυπο. Κάθε δήθεν
«πρωτόγονη» γλώσσα που µας είναι γνωστή παρουσιάζει, χωρίς εξαίρεση, όλες τις
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις γλώσσες από τα πολύ
ατελέστερα συστήµατα επικοινωνίας των ζώων ή τους τεχνητούς κώδικες (π.χ. των
σηµάτων της τροχαίας κ.ά.). Τα σηµαντικότερα από αυτά είναι: πρώτον, ότι κάθε
ανθρώπινη γλώσσα βασίζεται στον συνδυασµό µονάδων χωρίς νόηµα (των ήχων),
έτσι ώστε να δηµιουργούνται µονάδες µε νόηµα (οι λέξεις) και να εκφράζεται µε
απόλυτη οικονοµία ολόκληρη η ανθρώπινη εµπειρία. Και δεύτερον, ότι κάθε
γλώσσα οργανώνεται περαιτέρω θέτοντας κανόνες και νόµους στο φωνολογικό της
σύστηµα, τον σχηµατισµό των λέξεων της, τη σύνταξη της. Και κάθε δήθεν
«πρωτόγονη» γλώσσα έχει τέτοιους κανόνες, το ίδιο αυστηρούς µε τις λεγόµενες
«πολιτισµένες» γλώσσες. Αν κανείς τους αραβεί, δεν θα µπορέσει να συνεννοηθεί µε
αυτούς που τη µιλούν, µε τον ίδιο τρόπο που, αν παραβεί κανείς τους κανόνες της
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γαλλικής, δεν θα µπορέσει να συνεννοηθεί σωστά µε τους γαλλόφωνους. Άρα είναι το ίδιο
γλώσσα µε τις γλώσσες - πρότυπα που ξέρουµε και εκτιµούµε, όχι λιγότερο.
Η περιοχή όπου εντοπίζονται διαφορές και ξεγελούν την κρίση µας είναι το
λεξιλόγιο. Πράγµατι, οι γλώσσες παρουσιάζουν διαφορές ως προς το λεξιλόγιο τους,
ανάλογα µε τους τοµείς του φυσικού περιβάλλοντος που έχουν σηµασία για την
κοινωνία τους ή µε τις δραστηριότητες που έχουν αναπτύξει. Π.χ. λέγεται ότι οι
Εσκιµώοι έχουν πλουσιότατο λεξιλόγιο για την ποιότητα και τις µορφές του χιονιού,
ενώ οι Άραβες για τις καµήλες και την έρηµο, αλλά και για τα µαθηµατικά. Οι Ιταλοί
ανέπτυξαν ορολογία για τη µουσική αλλά και για τα διάφορα είδη ζυµαρικών. Οι Γάλλοι για τη µόδα, την κουζίνα και τη διπλωµατία. Στους αρχαίους Έλληνες οφείλουµε
πολλούς όρους της φιλοσοφίας, στους Ρωµαίους το νοµικό λεξιλόγιο κ.ο.κ.
Οι τοµείς τους οποίους έχει αναπτύξει µια κοινωνία, και συνεπώς το λεξιλόγιο της
γλώσσας που τους εκφράζει, αντικατοπτρίζουν στα µάτια µας τον πολιτισµό της.
Ωστόσο, η ίδια γλώσσα σε άλλες περιστάσεις θα µπορούσε να εκφράσει οποιονδήποτε
άλλον πολιτισµό. Θα προσάρµοζε κατάλληλα τα συγκεκριµένα στοιχεία της και κυρίως το λεξιλόγιο της, αλλά δεν θα χρειαζόταν να µεταβάλει καµία από τις συστατικές κατηγορίες ή τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν από κοινού όλες τις
ανθρώπινες γλώσσες που ξέρουµε. Αν π.χ. µια κοινότητα του Αµαζονίου αποφάσιζε ότι
της είναι χρήσιµο να αναπτύξει τη νοµική επιστήµη, θα χρειαζόταν να
προσαρµόσει το λεξιλόγιο της στις νέες απαιτήσεις, το αντίστοιχο όµως θα συνέβαινε
και αν ελληνόφωνες κοινότητες πήγαιναν να ζήσουν στη ζούγκλα του Αµαζονίου.
Οποιαδήποτε γλώσσα χρειαστεί να εξυπηρετήσει τις εκφραστικές ανάγκες µιας
κοινωνίας που αναπτύσσεται και σε άλλους τοµείς έχει τη δυνατότητα εγγενώς, από τη
φύση της, ως επικοινωνιακό σύστηµα, να το κάνει. Θα δηµιουργήσει καινούριες λέξεις ή
καινούριες σηµασίες, χρησιµοποιώντας πάντα βέβαια το φωνολογικό, µορφολογικό και
συντακτικό της σύστηµα και τους κανόνες που τα διέπουν. Είναι λάθος να πιστεύεται
ότι οι διαφορές των γλωσσών στους συγκεκριµένους τοµείς που τις συγκροτούν
σηµαίνουν και διαφορές στη δυνατότητα ή την ικανότητα να εκφράζουν τα
οποιαδήποτε νοήµατα και τις σχέσεις µεταξύ τους.
Οι πολιτισµοί είναι αποτέλεσµα ιστορικών και κοινωνικοοικονοµικών συγκυριών και
δεν µπορούν να αξιολογούνται έξω από την κοινωνία και τις συνθήκες που τους
γέννησαν. Και οπωσδήποτε δεν νοείται να αξιολογούνται ως δηµιούργηµα «ανώτερων»
φυλών. Όπως δεν υπάρχουν «ανώτερες» φυλές αλλά µόνο φυλές διαφορετικές µεταξύ
τους, έτσι δεν υπάρχουν και «ανώτερες» γλώσσες ως έκφραση «ανώτερων» πολιτισµών.
Υπάρχουν µόνο γλώσσες που διαφέρουν µεταξύ τους ως προς τα ειµέρους στοιχεία
τους, όχι όµως ως προς τα γενικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που συνιστούν το
φαινόµενο γλώσσα. Αν οι γλώσσες ενσωµατώνουν την ιστορία και τον πολιτισµό της
κοινότητας που τις χρησιµοποιεί, το κάνουν όλες µε τα ίδια γλωσσικά µέσα.
Οποιαδήποτε άλλη ερµηνεία ή αξιολογική ιεράρχηση βασίζεται σε εξω-γλωσσικές
συµβολικές επενδύσεις, που ανάγονται εντέλει στον χώρο του ρατσισµού, των
αντιεπιστηµονικών και αυθαίρετων διακρίσεων δηλαδή, αναπαράγοντας τις µεθόδους
του και στο πεδίο της γλώσσας. Από αυτήν την άποψη είναι -και εδώ-εικίνδυνες.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου ( 100-120 λέξεις)
Β.1.Πως αντιµετωπίζει η συγγραφέας την απάντηση που δίνουν οι Έλληνες οµιλητές
στο ερώτηµα της αξιολόγησης των γλωσσών;
2.Να χαρακτηρίσετε αν είναι σωστές η λάθος οι παρακάτω φράσεις µε βάση το
κείµενο.
α)Οι πολιτισµοί δεν είναι αποτέλεσµα ιστορικών και κοινωνικοοικονοµικών
συγκυριών και µπορούν να αξιολογούνται έξω από την κοινωνία και τις συνθήκες
που τους γέννησαν.
β)Η ίδια γλώσσα σε άλλες περιστάσεις δεν µπορεί να εκφράσει οποιονδήποτε άλλον
πολιτισµό.
γ)Οι διαφορές εντοπίζονται κυρίως στο λεξιλόγιο.
Γ.1. Να βρείτε ένα συνώνυµο και ένα αντώνυµο των έντονων λέξεων του κειµένου
2.Να δηµιουργήσετε προτάσεις µε τις υπογραµµισµένες λέξεις/φράσεις του
κειµένου
∆.1.Ποια η δοµή και ο τρόπος ανάπτυξης της 2ης παραγράφου
Ε. ∆ιαβάζοντας κανείς το κείµενο καταλήγει στο συµπέρασµα πως απόψεις «περί
ανώτερων και πολιτισµένων γλωσσών» είναι επικίνδυνες. Να παρουσιάσετε τους
ενδεχόµενους κινδύνους αλλά και τους τρόπους αντιµετώπισης του φαινοµένου
αυτού σε ένα άρθρο σας σε καθηµερινή εφηµερίδα (400-600 λέξεις)
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