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Κείκελο

Η γιωζζηθή θζορά θαη οη «κεγαιοκαλείς» γιώζζες
Άλλα Φξαγθνπδάθε, Σα Νέα, 16/09/2010
(Η Άλλα Φξαγθνπδάθε
Παλεπηζηήκην Αζελώλ)

είλαη

θαζεγήηξηα

Κνηλσληνινγίαο

ηεο

Εθπαίδεπζεο

ζην

Ο Φεξδηλάλδνο ληε σζζύξ έιεγε γηα ηνπο πξνζηάηεο ηεο γιώζζαο όηη
κνηάδνπλ κε ηελ «θόηα πνπ έθισζε απγό πάπηαο». Πξάγκαηη, ν παηέξαο ηεο
ζύγρξνλεο γισζζνινγίαο, ζην κνλαδηθό θαη θιαζηθό βηβιίν ηνπ Μαθήμαηα Γενικής
Γλωζζολογίας, γξάθεη: «Ο άλζξσπνο πνπ ζα ηζρπξηδόηαλ όηη θηηάρλεη κηαλ
ακεηάβιεηε γιώζζα, όηη νη κεηαγελέζηεξνη ζα όθεηιαλ λα ηε δερηνύλ όπσο ηελ
θαζηέξσζε, ζα έκνηαδε κε ηελ θόηα πνπ έθισζε απγό πάπηαο˙ ε γιώζζα πνπ
δεκηνύξγεζε ζα παξαζπξζεί, είηε ην ζέιεη είηε όρη, από ην ξεύκα πνπ παξαζέξλεη
όιεο ηηο γιώζζεο».
Απηό ην «ξεύκα» πνπ παξαζέξλεη όιεο ηηο γιώζζεο είλαη ραξαθηεξηζηηθό
εγγελέο θαη θπζηθό ησλ γισζζώλ. Αληίζεηα κε όια ηα ινηπά αλζξώπηλα, πνπ ν
ρξόλνο κε ηελ αιιαγή ηα θζείρεη έσο θαη εμαθαλίδεη, ε γιώζζα είλαη ην κόλν
θνηλσληθό θαηλόκελν πνπ έρεη ηελ ελδηαθέξνπζα ηδηνηππία λα δηαξθεί ζην ρξόλν
επεηδή αιιάδεη θαη αιινηώλεηαη. Η αιιαγή θαη αιινίσζε εμαζθαιίδνπλ ζηηο
γιώζζεο ηε δηάξθεηά ηνπο.
Σελ αιιαγή θαη αιινίσζε ηελ πξνθαιεί ε ρξήζε ηεο γιώζζαο, άξα ε
αιιαγή δελ είλαη θαηλόκελν ζπγθπξηαθό νύηε ζσκπηωκαηηθό, είλαη θπζηθό
ραξαθηεξηζηηθό ησλ γισζζώλ, είλαη ζπζηαηηθό ηεο δσήο, δειαδή ηεο δηάξθεηάο
ηνπο. Σν «ζεκείν» ιέεη ν σζζύξ «ππνρξεσηηθά αιινηώλεηαη, επεηδή ζπλερίδεηαη»,
ε γιώζζα ππνρξεσηηθά αιινηώλεηαη εθόζνλ θαη επεηδή ζπλερίδεηαη λα κηιηέηαη.
Καζώο αιιάδνπλ νη γεληέο θαη εμειίζζνληαη νη θνηλσλίεο, δεκηνπξγνύληαη
λέεο ηδέεο, λέα αληηθείκελα, λένη ηξόπνη ζθέςεο θαη λέεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο,
ζηηο νπνίεο νη γιώζζεο αληαπνθξίλνληαη κε ηελ αιινίσζε θαη ηελ αιιαγή.
Αιιάδνπλ νη γιώζζεο, επεηδή αιιάδνπλ νη ηδέεο. Όινη νη ζεκαληηθοί ζηαζκνί ζηελ
ηζηνξία ησλ θνηλσληώλ πνπ έθεξλαλ θαηλνύξηα ζπζηήκαηα ηδεώλ επέθεξαλ
ζεακαηηθά κεγάιεο αιιαγέο ζηηο γιώζζεο. Η Αλαγέλλεζε π.ρ. ή ν Δηαθσηηζκόο ή
ε Οθησβξηαλή επαλάζηαζε ζηε Ρσζία, πνπ έθεξαλ θαηλνύξηα ζπζηήκαηα ηδεώλ ζε
όινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο, λέεο πνιηηηθέο αξρέο, θαηλνύξηεο
θνηλσληθέο αμίεο, λέεο έλλνηεο θαη αληηιήςεηο ηνπ θόζκνπ, κεηακόξθσζαλ ξηδηθά
ηηο γιώζζεο ζε πνιύ ιίγν ρξόλν.
Με αξγόηεξν ξπζκό απ΄ό,ηη νη αιιαγέο πνπ πξνθαινύλ κεγάιεο θνηλσληθέο
αλαθαηαηάμεηο, όιεο νη γιώζζεο αιιάδνπλ. Αξθεί λα δηαβάζεη θαλείο έλα θείκελν
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γξακκέλν πξηλ ηξηάληα ρξόληα, γηα λα αλαγλσξίζεη ακέζσο ηελ αιιαγή. Καη αλ
δηαβάζεη θείκελν γξακκέλν κόιηο πξηλ πελήληα ρξόληα, ρξεηάδεηαη εηδηθέο γλώζεηο
γηα λα ην θαηαλνήζεη πιήξσο. Όπσο έρεη γξάςεη ν Μηράιεο εηάηνο, ε γιώζζα
«αλαγθαζηηθά» πξνζαξκόδεηαη ζε λέεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο, ε ρξήζε ηνπ ιόγνπ
εηζάγεη λέα ζηνηρεία ζηε γισζζηθή δνκή, θαη έηζη αιιάδνπλ νη γιώζζεο. Κη αθόκα,
ζπζηαηηθή ηεο δσήο ησλ γισζζώλ ζπλερήο αιιαγή απαηηεί ηελ «πεξηνδηθή
αλαλέσζε» ηεο θσδηθνπνηεκέλεο γιώζζαο, κε άιια ιόγηα ηελ αιιαγή ησλ
θαλόλσλ πνπ δηδάζθνληαη ζηα ζρνιεία.
Ελδηαθέξνλ απνθαιππηηθό είλαη όηη όια ηα παξαπάλσ δελ ηα ακθηζβεηεί
ζήκεξα θαλέλαο απνιύησο. Θεσξνύληαη επηζηεκνληθνί θνηλνί ηόπνη θαη αληίινγνο
δελ ππάξρεη. Καη όκσο, ζπρλά εκθαλίδεηαη ζηηο θνηλσλίεο ν ζξελεηηθόο κύζνο γηα
ηε θζνξά θαη ηελ αιινίσζε ηεο κηαο ή ηεο άιιεο γιώζζαο, ζπλνδεπόκελνο από
ηελ απεηιή γηα ηελ εμαθάληζή ηεο.
Θρηνούν, λοιπόν, ηη θθορά ηης ελληνικής, δηλαδή εννοούν όηι εμείς οι
Έλληνες ένα μονάτα πολιηιζμικό αγαθό «ανωηερόηηηας» διαθέηοσμε, ηην αρταία
ελληνική γλώζζα. Η πξνθεηεία γηα ηελ παξαθκή ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, κε όπνην
επηρείξεκα θαη αλ εκθαλίδεηαη, αλάκεζα ζηηο γξακκέο ην ίδην πάληα ελλνεί:
θαληαζηείηε ην εζληθό κεγαιείν πνπ… «ζα» είρακε, αλ κηινύζακε αξραία
ειιεληθά.
ΕΡΩΣΗΕΙ
Α.1) ε πνηό εγγελές1 θαη θσζηθό ταραθηερηζηηθό όισλ ησλ γισζζώλ
αλαθέξεηαη ε ζπγγξαθέαο ηνπ θεηκέλνπ; Να αλαπηύμεηε ηελ απαληεζή ζαο ζε κηα
παξάγξαθν 50-70 ιέμεσλ.
[Μολάδες 15]
Α.2) Πνηα είλαη ε ζέζε ηεο Άλλαο Φξαγθνπδάθε απέλαληη ζε όζνπο
ππνζηεξίδνπλ όηη ε αιινίσζε κηαο γιώζζαο ζπλεπάγεηαη ηε θζνξά θαη ηελ απεηιή
γηα ηελ εμαθάληζή ηεο; (40 -60 ιέμεηο)
[Μολάδες 10]
Β1. α) Να βξείηε ηε δνµή ηεο ηέηαρηες παξαγξάθνπ.
β)Να βξείηε ηνλ ηξόπν
δηθαηνινγώληαο ηελ επηινγή ζαο.
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[Μολάδες 5]
παξαγξάθνπ
[Μολάδες 5]

έκθπηνο, από ηε γέλλεζή ηνπ
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Β2. Ση δειώλνπλ νη δηαξζξσηηθέο ιέμεηο: πξάγµαηη (1ε §), αληίζεηα (2ε §),
επεηδή (2ε §), άξα (3ε §), θαζώο (4ε §), πνπ ζπληεινύλ ζηε ζπλνρή ηνπ
θεηµέλνπ;
[Μολάδες 5]

Β3. Να γξάςεηε από έλα ζσλώλσµο θαη έλα αληώλσµο γηα θαζεµηά από ηηο
παξαθάησ ιέμεηο:
θθείρει, ζσµπηωµαηικό, ζηµανηικοί, εµθανίζεηαι, αναγκαζηικά.
[Μολάδες 10]
Γ. ην µάζεµα ηεο έθθξαζεο – έθζεζεο ζπδεηάηε γηα ηα πξνβιήµαηα ηεο
γιώζζαο θαη ηε γισζζηθή έλδεηα πνπ ραξαθηεξίδεη πνιινύο νµηιεηέο ηεο λέαο
ειιεληθήο. Με αθνξµή ινηπόλ απηή ηε ζπδήηεζε, παίξλεηε πξσηνβνπιία λα
γξάςεηε έλα άξζξν ζηελ εθεµεξίδα ηνπ ζρνιείνπ ζαο γηα ηε ζεµαζία πνπ έρεη ε
θαιή γλώζε ηεο µεηξηθήο µαο γιώζζαο α) γηα ην άηνκν θαη β) γηα ηε θνηλσλία.
(350-400 ιέμεηο)
[Μολάδες 50]
Καιή επηηστία!!!

Σα ζέκαηα επηκειήζεθαλ οη θαζεγεηές:
Νηθοιαθοπούιοσ Ειέλε
Νηεικπίδε Μαρία
Παππάς Παλαγηώηες
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