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ΚΕΙΜΕΝΟ
Υπάρχει ιδανικός οµιλητής της γλώσσας;
∆εν υπάρχει στη γλώσσα «ιδανικός οµιλητής». Θα διατυπώσω εδώ µερικές σκέψεις για το θέµα
αυτό, τις οποίες θέτω στην κρίση των αναγνωστών.
Κατ’ αρχάς, τι θα σήµαινε και ποιος θα χαρακτηριζόταν «ιδανικός οµιλητής»; Θα ήταν, νοµίζω,
αυτονόητα αυτός που κατέχει πλήρως τη µητρική του γλώσσα σε όλα τα επίπεδα και που τη
χρησιµοποιεί άψογα στον προφορικό και τον γραπτό του λόγο. Τι σηµαίνει όµως αυτό στην
πράξη; Ότι γνωρίζει άριστα όλο τον λεξιλογικό θησαυρό µιας γλώσσας, όλο τον γραµµατικό
µηχανισµό και όλες τις δυνατές συντακτικές λειτουργίες της γλώσσας. Ακόµη, ότι γνωρίζει την
ιστορική γραφή (ορθογραφία) όλων των λέξεων και τύπων και, το κυριότερο, ότι γνωρίζει όλο
το φάσµα εφαρµογής των χρήσεων λέξεων, τύπων και συντακτικών δοµών στα διάφορα επίπεδα
της πραγµατικής επικοινωνίας. Αν, λοιπόν, σκεφθούµε τον όγκο, τις διαστάσεις και την
πολυπλοκότητα αυτής της γνώσης, µπορούµε να καταλάβουµε γιατί είναι ανέφικτο να υπάρξει
«ιδανικός οµιλητής», δηλαδή ένα ιδανικό πρότυπο γνώσης και χρήσης µιας συγκεκριµένης
γλώσσας.
Αυτό που υπάρχει είναι ο «προσεκτικός οµιλητής», δηλαδή ο ευαίσθητος χρήστης, που πασχίζει
ακατάπαυστα να αρθρώνει ποιοτικό λόγο. Είναι αυτός που καλλιεργεί και εµπλουτίζει συνεχώς
τη γνώση του στη γλώσσα µε διαβάσµατα και ακούσµατα, µε συνεχή άσκηση στην παραγωγή
και κατανόηση κειµένων (προφορικών και γραπτών), µε εντατική προσπάθεια για κατάλληλες
επιλογές σε όλα τα επίπεδα, µε ανεπτυγµένο γλωσσικό αίσθηµα και διά βίου µαθητεία στη
γλώσσα. Είναι αυτός που πιστεύει στη γλώσσα του ως αξία, δηλαδή ως φυσικό συµπλήρωµα της
σκέψης του, ως πολιτιστική κληρονοµιά του και, τελικά, ως ταυτότητα. Είναι ο οµιλητής που
έχει συναίσθηση ότι στην αναµέτρησή του µε τη γλώσσα είναι εκ των προτέρων «ηττηµένος»,
επιµένει όµως να αγωνίζεται για µια «αξιοπρεπή ήττα», στην οποία ο λόγος του δε θα έχει, κατά
το δυνατόν, προδώσει τη σκέψη του, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που του παρέχει η γλώσσα
του. Χρειάζεται ταπεινοσύνη και αίσθηση ορίων για να έχει ο οµιλητής επίγνωση των
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πεπερασµένων δυνάµεών του σε σχέση µε τον κολοσσό κάθε φυσικής γλώσσας, ιδίως µιας
πολιτιστικά καλλιεργηµένης γλώσσας που συµβαίνει να είναι η Ελληνική.
Ωστόσο, αυτή η αδυναµία είναι συγχρόνως και µια διανοητική πρόκληση για κάθε οµιλητή να
κατακτήσει τη γλώσσα του σε τέτοια έκταση και τόσο βάθος, ώστε να εξασφαλίσει τη
µεγαλύτερη δυνατή ποιότητα στον λόγο του. Ο Βιτγκενστάιν δε µας έχει διδάξει µόνο ότι τα
όρια του κόσµου µας είναι τα όρια της γλώσσας µας, αλλά µας έχει εµψυχώσει ότι µπορούµε
να εκφράσουµε καθαρά µε τη γλώσσα µας ό,τι συλλαµβάνουµε καθαρά µε τον νου µας. Η
καθαρότητα της σκέψης µας, δηλαδή, εξασφαλίζει και την ποιότητα του λόγου µας. Άλλη
πρόκληση αυτή, άλλος παράλληλος αγώνας. Αυτός όµως ο διπλός αγώνας δικαιώνει την ύπαρξή
µας και, στην πράξη, χαράσσει τα όρια της ελευθερίας µας που είναι συνυφασµένα µε τη σκέψη
και τη γλώσσα µας. Αυτός ο αγώνας και αυτή η αγωνία εκφράζονται µε αφοπλιστική απλότητα
και ευθυβολία στα λόγια του µεγάλου στοχαστή – ποιητή, του ∆ιονυσίου Σολωµού, «µήγαρις (=
µήπως τάχα) πως έχω άλλο τι στον νου µου πάρεξ (= εκτός από) ελευθερία και γλώσσα».
Γεώργιος Μπαµπινιώτης, εφ. Το Βήµα, 01-03-2014 (διασκευή)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις.
Μονάδες 25
B1. "Αν, λοιπόν, σκεφθούµε τον όγκο... χρήσης µιας συγκεκριµένης γλώσσας." Να
σχολιάσετε την παραπάνω θέση σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων.
Μονάδες 10

Β3.α. Ποια είναι τα δομικά μέρη της δεύτερης παραγράφου του κειμένου;
β. Με ποιους τρόπους αναπτύσσεται ; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.
Μονάδες 10
Β3. Να επισηµάνετε μέσα στο κείμενο δύο φράσεις με δηλωτική σημασία και δύο με
συνυποδηλωτιική.
Μονάδες 10
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Β4.α. Να δώσετε για την καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου μία συνώνυμη:
πλήρως, ακατάπαυστα, κολοσσό, εµψυχώσει, συλλαµβάνουµε.
Μονάδες 5

Γ. Σε ομιλία που θα εκφωνήσετε σε εκδήλωση του σχολείου με αφορμή την ημέρα μητρικής
γλώσσας, να αναφερθείτε από την μία στη σημασία της, και από την άλλη στους κινδύνους που
μπορεί να την απειλούν (250-350 λέξεις).
Μονάδες 50

3

