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Pέα ∆ελβερούδη - Σπύρος Mοσχονάς

O KAΘAPIΣMOΣ THΣ ΓΛΩΣΣAΣ
KAI H ΓΛΩΣΣA TOY KAΘAPIΣMOY

Eισαγωγή
Aντικείµενό µας είναι οι πρακτικές και οι αντιλήψεις του γλωσσικού καθαρισµού.
Θα εξετάσουµε τον καθαρισµό σαν κοινωνική πρακτική, αλλά θα
επιµείνουµε στα στοιχεία που συγκροτούν την ιδιαίτερη λογική του, τις
αντιληπτικές σταθερές, τις νοοτροπίες που στηρίζουν αυτή την πρακτική και
την προδίδουν. Προσπαθήσαµε να περιγράψουµε τις εκδηλώσεις του
καθαρισµού. ∆εν αποφύγαµε να τις αξιολογήσουµε.
O καθαρισµός δεν αποτελεί ένα σύστηµα ιδεών ρητά διατυπωµένο
κάπου (αν και ο ρόλος ορισµένων διανοουµένων είναι αυτός ακριβώς: η
εκλογίκευση του καθαρισµού)· αποτελεί µάλλον νοοτροπία (όχι ιδεολογία), που
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προκύπτει από µια ασαφή αίσθηση της γλώσσας. Όχι σπάνια, εκδηλώνεται
σαν εξαρτηµένο ανακλαστικό. Xαρακτηρίζεται από σταθερές, ορισµένους
κοινούς τόπους, που αποκτούν συνοχή µε τη βοήθεια πάγιων συλλογιστικών
σχηµάτων, τα οποία, όπως θα δούµε, βασίζονται κυρίως στο πρότυπο της
µεταφοράς.
O καθαρισµός της γλώσσας
O καθαρισµός αποτελεί µια µεταγλωσσική εκδήλωση (ή πρακτική) που συνδέει
δύο συστήµατα αντιθέσεων: το πρώτο το ονοµάζουµε κοινωνική διαλεκτική· το
δεύτερο, γλωσσική διαλεκτική. H κοινωνική διαλεκτική βασίζεται στην αντίθεση
Eγώ-Άλλος. H γλωσσική διαλεκτική, στην αντίθεση Σωστό-Λάθος.
Aς δούµε µε τη σειρά τα στοιχεία αυτού του ορισµού:
1ον. Mεταγλωσσική εκδήλωση. H καθαριστική στάση εκδηλώνεται σε
φάση αποχής από το λόγο ή τη συνοµιλία, σε παρένθεση, προκειµένου το συνοµιλούν υποκείµενο να σκεφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της οµιλίας.
O καθαρισµός, λοιπόν, α φ ο ρ ά τη γλώσσα και κ α τ α λ ή γ ε ι σ' αυτήν. Eίναι,
επίσης, πρακτική δ ι α - λ ο γ ι κ ή . Tα "κλειστά" ιδιώµατα, όπως των φαντάρων
ή των οµοφυλόφιλων, δεν ενοχλούν τον καθαριστή· δεν "συνοµιλούν" µε άλλα,
δεν µπορούν να εξαπλωθούν. Eνδέχεται µάλιστα να τα αντιµετωπίζει ως λαο-
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γραφικά αξιοθέατα. H προσοχή του, ευνόητα, στρέφεται προς ό,τι ακούγεται
περισσότερο, δηλ. τα "ανοικτά" ιδιώµατα.
Aκόµα και όταν ο καθαρισµός εκδηλώνεται σαν αυτολογοκρισία, αφορά
τη γλώσσα των Άλλων: η γλώσσα τους παρέχει το πρότυπο για την
αναγνώριση των δικών µας λαθών, τα οποία, εξ άλλου, τα παρατηρούµε από
µεταγλωσσική απόσταση, δηλ. ως Άλλοι.
2ον. Kοινωνική διαλεκτική. O καθαρισµός προκύπτει από την παρουσία
του Άλλου, από την αίσθηση της διαφοράς. O καθαριστής επισηµαίνει τη
διαφορά µ' έναν ιδιαίτερο τρόπο: τη στιγµατίζει. Nέοι, επαρχιώτες, αγράµµατοι,
κατώτερα κοινωνικά στρώµατα, αλλά και οµάδες ασαφούς σχηµατισµού όπως
"οι αδιάφοροι", "οι ξενόπληκτοι", "οι υλιστές", είναι οι συνηθισµένοι στόχοι του
κοινωνικού αυτού στιγµατισµού. ∆εν είναι οι µόνοι στόχοι· π.χ. "οι σεξιστές"
είναι ο στόχος µιας άλλης εκδήλωσης καθαρισµού (που στιγµατίζει τη χρήση
λέξεων όπως "επανδρώνω" ή που σε γλώσσες όπως τα αγγλικά επιβάλλει
2
παράλληλη χρήση του θηλυκού µε το αρσενικό γένος: he or she)· οι
"ρατσιστές" είναι ο στόχος του καθαρισµού που απαγορεύει µειωτικές χρήσεις
λέξεων όπως "αράπης" και "φιλιππινέζα" κ.ο.κ.
3ον. Γλωσσική διαλεκτική. Γλωσσική διαλεκτική είναι οι αντιθέσεις
Σωστού-Λάθους, που εφαρµόζονται στη γλώσσα παράλληλα προς την
κοινωνική αντίθεση µε τον Άλλον. Πρόκειται για π ο λ λ α π λ ό τ η τ α
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αντιθέσεων . H αντίληψή µας του σωστού και του λάθους ποικίλλει σύµφωνα
µε τον χρυσό κοινωνιογλωσσικό κανόνα: πού, πότε, ποιος, σε ποιον, για τι,
γιατί (µιλάει). Aλλιώς µιλάµε στους ανώτερούς µας, αλλιώς στους οικείους µας,
αλλιώς σ' ένα παιδί, αλλιώς σ' έναν τουρίστα, αλλιώς σ' ένα καλαµπούρι,
αλλιώς σε µια διάλεξη. Aνάλογα µε την περίσταση έχουµε διαφορετική
αίσθηση του καθαρού.
[80] H τελευταία αυτή πρέπει να διακρίνεται από τον καθαρισµό, που
αποτελεί κοινωνική-γλωσσική πρακτική. H αίσθηση του καθαρού συµβαδίζει µε
τη γλωσσική ποικιλία, δεν αντιτίθεται σ' αυτήν· είναι µάλιστα π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η
της αλλαγής ιδιώµατος, σύµφωνα µε τον κοινωνιογλωσσικό κανόνα που
προαναφέραµε. Aυτή η συνεχής αλλαγή δεν γίνεται βέβαια χωρίς να τη
σκεφτόµαστε, απαιτεί µάλιστα κάποια προεργασία ή, έστω, διαθέσιµες
επικοινωνιακές συνήθειες· γίνεται πάντως χωρίς να σκεφτόµαστε ότι τη
σκεφτόµαστε. O καθαρισµός, αντίθετα, ακυρώνει την αίσθηση του καθαρού.
Ξεχνά τις προϋποθέσεις του, δηλ. τη γλωσσική ποικιλία, και, όπως θα δούµε,
θεωρεί ότι κάθε έκφραση οφείλει να ανήκει σε έ ν α , ε ν ι α ί ο κ α ι
µ ο ν α δ ι κ ό , ιδίωµα, σε "µία" γλώσσα, "στη" Γλώσσα. Eπιβάλλοντας στη
γλωσσική ποικιλία τη δεοντολογία της µίας γλώσσας, ο καθαρισµός δηµιουργεί
µια µεταγλωσσική συνείδηση που παρεµβαίνει στην αλλαγή ιδιώµατος. ∆εν
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αρκεί πλέον να σκεφτόµαστε τις γλωσσικές µας επιλογές· πρέπει να έχουµε
επίγνωση ότι τις σκεφτόµαστε. (Mε βάση ποια "γνώση", δηλ. µε ποια
αξιολογικά σχήµατα, ο καθαρισµός ακυρώνει την αίσθηση του καθαρού, θα το
δούµε στη συνέχεια.)

Kοινωνική διαλεκτική - Γλωσσική διαλεκτική. Πώς συνδέονται; Aπό αυτό που
κ ά ν ε ι ο καθαρισµός: στιγµατίζει. Στιγµατίζει ορισµένα στοιχεία του λόγου.
Aναγνωρίζει ένα "ιδίωµα" από τα στοιχεία που έχει στιγµατίσει. Στη συνέχεια,
στιγµατίζει το ιδίωµα σε σχέση µε άλλα "ιδιώµατα". Παράλληλα: στιγµατίζει
ορισµένα άτοµα. Tα εντάσσει σε µια οµάδα (κοινωνική ή εθνική). Kαι στη
συνέχεια στιγµατίζει την οµάδα σε σχέση µε άλλες. O καθαρισµός διαφοροποιεί
και αξιολογεί. Mε άλλα λόγια, εγκαθιστά σχέσεις κύρους µεταξύ υψηλών και
χαµηλών χρήσεων, µεταξύ υψηλών και χαµηλών ιδιωµάτων (ή "γλωσσών"),
όπως και µεταξύ ανώτερων και κατώτερων χρηστών.
Kοινοί στόχοι του γλωσσικού στιγµατισµού είναι οι ξένες ή οι δάνειες
λέξεις, οι νεολογισµοί, οι διαλεκτισµοί, τα κοινωνικά ιδιώµατα (π.χ. η γλωσσική
ποικιλία των νέων) κλπ. Aν ο καθαρισµός εστιάζεται στις λέξεις, αυτό οφείλεται
στο ότι οι λέξεις είναι στόχοι περισσότερο ευδιάκριτοι και ευσύνοπτοι από τις
φράσεις. Oι φράσεις που υποπίπτουν στην αντίληψη του καθαριστή είναι
συνήθως στερεότυπες. H αποµόνωση όποιων στοιχείων του λόγου κρίνονται
λανθασµένα, απρεπή, ακατάλληλα, αδόκιµα, άσχηµα, φτωχά, ξένα -- εν τέλει
ακάθαρτα -- είναι η χαρακτηριστικότερη εκδήλωση της καθαριστικής πρακτικής.
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O καθαρισµός είναι παγκόσµιο φαινόµενο. Eµφανίζεται και σε "ασθενείς", αλλά
5
και σε "ισχυρές" γλώσσες. Aντίθετα όµως µε ό, τι γενικά πιστεύεται, ο
καθαρισµός των ξενικών στοιχείων, δηλ. κυρίως των λεξικών δανείων, αποτελεί
µία µόνο περίπτωση, σηµαντική αλλά όχι αποκλειστική, καθαριστικής
πρακτικής, που υπηρετεί πιστά την εθνικιστική ιδεολογία. Aυτός άλλωστε είναι
και ο λόγος της ιδιαίτερης έντασης και απήχησής του στο πλατύ κοινό. O
καθαρισµός αυτός συνδέεται επίσης µε τις προσπάθειες δηµιουργίας µιας
εθνικής γλώσσας και µε τα ιδεολογικά ενδιαφέροντα του γλωσσικού
σχεδιασµού. Θ' αναφερόµαστε σ' αυτόν τον τύπο καθαρισµού µε τον όρο
εθνοκεντρικός καθαρισµός.
Ωστόσο, ο εθνοκεντρικός καθαρισµός είναι υποπερίπτωση.
Προϊόντα καθαριστικής πρακτικής είναι επίσης οι λέξεις ταµπού και οι
ευφηµισµοί, που βρίσκονται µάλιστα σε αµοιβαία σχέση: οι λέξεις ταµπού
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δηµιουργούν την ανάγκη ευφηµισµών, π.χ. "επάρατος νόσος" αντί για
6
"καρκίνος".
Άλλη εκδήλωση καθαρισµού είναι τα φαινόµενα της γλωσσικής
ευπρέπειας -- η οποία, λ.χ., χαρακτηρίζει τους politically correct· και στα
ελληνικά λέµε "άτοµα µε ειδικές ανάγκες", και όχι "ανάπηροι" ή "κουλοί", που
είναι στιγµατισµένα. Mπορούµε να µιλάµε για διαβαθµισµένη και απόλυτη
γλωσσική ευπρέπεια. H πρώτη αφορά στις σχέσεις κύρους µεταξύ
διαφορετικών επιπέδων ύφους (registers) ή ιδιωµάτων· η δεύτερη, σε στοιχεία
που στιγµατίζονται ασχέτως ιδιωµάτων, δηλ. κυρίως στις λέξεις ταµπού. H ίδια
η διάκριση είναι σχετική· κινήµατα όπως αυτό των politically correct στοχεύουν
στη µετατροπή του αισθήµατος της ευπρέπειας από διαβαθµισµένο σε
απόλυτο: "µη το λες ούτε γι' αστείο!"
H αίσθηση της γλωσσικής ευπρέπειας υπάρχει και στον εθνοκεντρικό
καθαρισµό. Για παράδειγµα, τα µεταφραστικά δάνεια (calques) προσφέρονται
σαν τρόποι παράκαµψης των ξένων όρων. Θα λέγαµε ότι οι ξένες λέξεις
λειτουργούν σαν λέξεις ταµπού που γεννούν ευφηµισµούς, δηλ. µεταφραστικά
δάνεια· π.χ. "αυτεπίστρεπτον" αντί για "µπούµεραγκ". (Σηµειώνουµε το
παράδοξο ο καθαρισµός να καταπολεµά το δανεισµό, πηγή νεολογίας, µε
7
νεολογισµούς, βασισµένους όµως σε ντόπια, "καθαρά" στοιχεία.) Aλλά και το
αντίθετο φαινόµενο παρατηρείται: να χρησιµοποιούνται οι ξένοι όροι σαν
ευφηµισµοί που δίνουν κύρος στο χρήστη τους, όπως κατά κανόνα συµβαίνει
µε τις διαφηµίσεις, τις ονοµασίες προϊόντων κλπ. O µηχανισµός είναι κοινός και
στις δύο περιπτώσεις: η χρήση του "καθαρού" όρου επιτελεί λειτουργία
ταυτιστική. H λειτουργία αυτή δεν µπορεί παρά να βασίζεται στη συλλογική
8
συνείδηση: αφορά ε µ ά ς σε αντίθεση µε κάποιους ά λ λ ο υ ς . Kαι από αυτήν
πηγάζει η αίσθηση της γλωσσικής ευπρέπειας.
O καθαρισµός συνδέεται επίσης µε αισθητικές αξιολογήσεις, είτε
υφολογικών στοιχείων είτε ολόκληρων γλωσσών (βλ. "τα ωραία λόγια", "η
κοµψή γλώσσα", "η βερµπαλιστική γλώσσα" -- που µπορεί να είναι είτε το
ιδίωµα ενός λόγιου είτε µια εθνική γλώσσα· λ.χ. τα γαλλικά είναι για µερικούς
"γλώσσα βερµπαλιστική" και τα γερµανικά για άλλους "γλώσσα βάρβαρη").
O καθαρισµός εκδηλώνεται και στη φιλοσοφία. Ο λογικός θετικισµός
επιχείρησε να διατυπώσει µια καθολική γλώσσα [81] των επιστηµών,
απαλλαγµένη από τις ασάφειες και τα "λάθη" του καθηµερινού λόγου. Το
κοινωνικό του πρότυπο είναι η "γλώσσα των ειδικών". Από την άλλη, η
γλωσσαναλυτική µέθοδος, λ.χ., αναζητά τα "γραµµατικά λάθη" του φιλοσοφικού
λόγου, µε πρότυπο την "κοινή καθηµερινή γλώσσα" και τον "κοινό νου".
Aποτελεί µεταγλωσσική εκδήλωση που συνδέεται στενά µε την κριτική της Και
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τα δύο κινήµατα αποτελούν µεταγλωσσικές εκδηλώσεις που συνδέονται στενά
9
µε την κριτική της µεταφυσικής σκέψης, στην αυγή της σύγχρονης φιλοσοφίας.
O καθαρισµός αποτελεί προϋπόθεση της ρυθµιστικής γραµµατικής. Eίναι
λάθος όµως να νοµίζουµε ότι η νεότερη θεωρητική γλωσσολογία είναι
απαλλαγµένη από καθαριστικές (ή αντικαθαριστικές) αντιλήψεις. Για πολλούς,
σίγουρα για τους κοινωνιογλωσσολόγους, η θεµελιακή για τη νεότερη
γλωσσολογία διάκριση µεταξύ langue και parole αποτελεί εκδήλωση και της
θεµελιακής καθαριστικής αντίληψης ότι "η γλώσσα" (το σύστηµα, ο κώδικας, η
10
γλωσσική ικανότητα) είναι µία και ενιαία. Aπό την άλλη µεριά, η συνήθης
γλωσσολογική (ως προς την προέλευσή της) -- κ α ι αντικαθαριστική -- µοµφή
κατά του καθαριστή, δηλ. ότι καταπολεµά τη γλωσσική αλλαγή, µπορεί να γίνει
κατανοητή ως εξής: προϋπόθεση της γλωσσικής αλλαγής είναι ότι γίνεται
11
ασυνείδητα, ότι ε π έ ρ χ ε τ α ι µάλλον παρά γίνεται. O καθαριστής εµποδίζει
την αλλαγή στο µέτρο που, όπως θα δούµε παρακάτω, προκαλεί µια
µεταγλωσσική συνείδηση της εξέλιξης της γλώσσας. Σηµασία δεν έχει αν η
συνείδηση αυτή είναι ψευδής και πλανηµένη και "αντι-επιστηµονική", όπως
δείχνουν να πιστεύουν οι γλωσσολόγοι· σηµασία έχει ότι δηµιουργείται και
αντιτίθεται στην ασυνείδητη και συλλογική εξάπλωση της γλωσσικής αλλαγής.
Aκόµα και ο αντι-καθαρισµός είναι µια "κ α θ α ρ ι σ τ ι κ ή αντίδραση στις
12

εκδηλώσεις του καθαρισµού", όπως επισηµαίνει ο σλαβιστής D. Brozović. Ως
εκ τούτου, ο αντι-καθαρισµός εµφανίζεται πάντα µε χρονική (τουλάχιστον)
υστέρηση. Kαθώς εκδηλώνεται ως αντίθεση, είναι φυσικό να παραγνωρίζει τις
πρόδηλα θετικές όψεις του καθαρισµού, όπως την τεράστια συµβολή του στη
νεολογία. Aπό τoν ορισµό µας της κοινωνικής διαλεκτικής προκύπτει ότι ο
καθαρισµός είναι αδύνατον να υπάρξει χωρίς αντικαθαριστικές αντιδράσεις. Στα
καθ' ηµάς, καθαριστές ήταν και οι καθαρευουσιάνοι και οι δηµοτικιστές, αν και
τα πρότυπα ήταν, όπως θα δούµε, διαφορετικά: αρχαϊστικά των µεν,
εθνογραφικά των ... δεν.
Eξάπλωση του καθαρισµού - Mεταγλωσσικό υλικό
Aναζητήσαµε τα συστατικά στοιχεία των καθαριστικών αντιλήψεων στα εξής
δεδοµένα: πρώτα και κύρια, σε επιστολές αναγνωστών στις εφηµερίδες·
δευτερευόντως σε επιφυλλίδες σχετικές µε γλωσσικά ζητήµατα καθώς και στη
σχετική ειδησεογραφία. Tο υλικό αυτό καλύπτει κυρίως την τελευταία πενταετία
(1990-94). Oι επιστολές, 150 τον αριθµό, προέρχονται κυρίως από τις
εφηµερίδες H Kαθηµερινή, Eλευθεροτυπία και Tο Bήµα της Kυριακής. Tο
σύνολο επιφυλλίδων, ειδησεογραφικών αναφορών, δηµοσιογραφικών
"ερευνών", συνεντεύξεων, σχολίων κλπ. προέρχεται απ' όλες τις εφηµερίδες µε
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πανελλήνια κυκλοφορία και ξεπερνά τις 350 καταχωρίσεις. Tέλος, προσθέσαµε
µαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις από περαστικούς στους δρόµους της Aθήνας
καθώς και συνεντεύξεις που έγιναν µε τη µέθοδο τυχαίων τηλεφωνηµάτων.
Για πολλούς γλωσσολόγους η ιστορία του καθαρισµού δεν είναι παρά η
ιστορία των καθαριστικών ιδεών. Σ' αυτό το επίπεδο όµως, των "ιδεών", η
κοινωνική διάσταση του φαινοµένου θα έµενε αθέατη ή θα φαινόταν
ανεστραµµένη. Aπό τον τρόπο έκφρασης των καθαριστικών αντιλήψεων
µπορούµε ν' ανασυνθέσουµε την κοινωνική οργάνωση του καθαρισµού και να
συµπεράνουµε τον τρόπο εξάπλωσής του.
'Eτσι, τα τρία είδη των δεδοµένων αποτελούν ένα συνεχές που
αντανακλά, καθ' υπόθεσιν, την κοινωνική εξάπλωση του [82] καθαρισµού.
13

Όπως είναι διαπιστωµένο και για άλλες γλωσσικές κοινότητες, η
προπαγάνδιση και εξάπλωση των καθαριστικών αντιλήψεων γίνεται κατ' αυτήν
τη φορά: ελίτ, "µικρό κοινό", πλατύ κοινό. Oι επιφυλλίδες αντιστοιχούν στο λόγο
της ελίτ από την οποία εκπορεύεται η κεντρική αντίληψη του καθαρισµού· οι
επιστολές, στο λόγο του µικρού κοινού· οι συνεντεύξεις καταγράφουν την
εξάπλωση των καθαριστικών αντιλήψεων στο πλατύ κοινό.
O τρόπος εξάπλωσης του καθαρισµού συνδέεται µε την κοινωνική
οργάνωσή του. Aπό τις ενδείξεις που έχουµε (επάγγελµα, τρόπος έκφρασης),
το µικρό κοινό αποτελείται από άτοµα µε υψηλό δείκτη µόρφωσης και
14
διαµορφωµένη αντίληψη του "τι είναι πρέπον" στη γλώσσα. H ελίτ
συγκροτείται από άτοµα της διανόησης (πανεπιστηµιακούς δασκάλους,
γλωσσολόγους, ποιητές, επιστήµονες, ακαδηµαϊκούς, καλλιτέχνες,
δηµοσιογράφους -- οπωσδήποτε συγγραφείς) και µπορεί να οργανώνει ή/και
να οργανώνεται σε γλωσσικούς οµίλους, διάφορα κέντρα προστασίας της
15
γλώσσας κλπ. (Sprachgesellschaften). H λειτουργία της ελίτ δεν είναι µόνο να
εκλογικεύει την καθαριστική ιδεολογία· δεν είναι µόνο να δίνει στόχους, να
δηµιουργεί αιχµές, στις ατοµικές καθαριστικές αντιλήψεις, δηλ. να τις
κοινωνικοποιεί. H ελίτ εξασκεί επίσης λειτουργία νοµιµοποιητική, δίνοντας
κύρος στις σχετικές αντιλήψεις ώστε αυτές να βρουν την απαραίτητη απήχηση
στα δύο επόµενα στρώµατα: στο µικρό κοινό, και στο πλατύ κοινό. Aν η ελίτ
ηχεί, το µικρό κοινό απηχεί, το πλατύ κοινό αντηχεί. Όσο εξαπλώνεται, ο
καθαρισµός εξασθενεί, όπως ακριβώς ένα ηχητικό κύµα.
Yπάρχουν περίοδοι ύφεσης και περίοδοι έξαρσης στη σχετική µε τη
γλώσσα επιστολογραφία. Tο ενδιαφέρον του κοινού (µικρού και πλατιού)
πυροδοτείται ή χειµάζει ανάλογα µε την επικαιρότητα (βλ. πρόσφατα: πρόταση
Λαµασούρ· και παλαιότερα: ο νόµος Tουµπόν, η διδασκαλία των αρχαίων -διδακτικό βιβλίο για "παλαιότερες µορφές της ελληνικής"--, η "σλαβοµακεδονική
γλώσσα" -- έκθεση Kιλλιλέα --, η µεταγραφή της ιστορίας του
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Παπαρρηγόπουλου κ.ά.· αλλά και πριν από την περίοδο που εξετάζουµε: η
16
καθιέρωση του µονοτονικού, η "ευδοκίµηση και η αρωγή" κ.ά.) . Πάντως, η
συµµετοχή του µικρού κοινού στα εκάστοτε "γλωσσικά ζητήµατα" είναι
ενεργητική· του πλατιού κοινού, αντίθετα, παθητική και αντηχητική. 'Oταν του
ζητηθεί όµως, το πλατύ κοινό θα ε κ φ ρ α σ τ ε ί µ ε (µάλλον παρά θα
εκφράσει) τους κοινούς τόπους των καθαριστικών αντιλήψεων· αυτό βεβαίως
δεν σηµαίνει ότι επιδίδεται σε καθαριστική πρακτική, ότι δηλ. κυριαρχείται από
καθαριστική νοοτροπία. Γι' αυτό και ο αντι-καθαριστής επικαλείται συνήθως το
πλατύ κοινό. O καθαριστής, το µικρό (και "φωτισµένο").
Eλίτ-µικρό κοινό-πλατύ κοινό δεν εντάσσονται, ίσως, σε οµόκεντρους
κοινωνικούς κύκλους, εκφράζουν όµως οµόκεντρες αντιλήψεις. Kάθε κύκλος
αντανακλά τον προηγούµενο παραµορφώνοντάς τον. Aυτό που αντανακλάται
δεν είναι εικόνα, είναι καρικατούρα. Kαρικατούρα που σχεδιάζεται µε
καταχρηστικές µεταφορές που εκφράζουν πάγια αντιληπτικά σχήµατα και
εκφράζονται µε επανερχόµενους τύπους επιχειρηµάτων. Aυτά δίνουν στον
καθαρισµό τον αυτοµατισµό ενός εξαρτηµένου ανακλαστικού. Kαι από αυτά
είναι εν τέλει αναγνωρίσιµος. H προσοχή µας θα εστιασθεί στο λόγο του µικρού
κοινού, που µας επιτρέπει να παρακάµψουµε τη λογικοφανή, "ορθολογική"
έκφραση της ελίτ, τη γλώσσα δηλαδή της αυθεντίας, η οποία όµως µας γίνεται
περισσότερο οικεία από τους απόηχούς της. Tο µικρό κοινό είναι ιδανικό
σηµείο εστίασης, αφού επιτρέπει διπλό έλεγχο, προς τα πάνω και προς τα
κάτω.

Πριν δούµε τα στοιχεία που σχηµατίζουν την καρικατούρα, θα ήταν χρήσιµο να
δώσουµε το περίγραµµα της εικόνας, επιχειρώντας ορισµένες γενικεύσεις,
17
έστω και υπό µορφήν υποθέσεων. O καθαρισµός που αναδεικνύει το υλικό
µας είναι κυρίως εθνοκεντρικός και ειδικότερα: α) ξενοφοβικός στο ερέθισµά
του, β) συντηρητικός στην αντίδρασή του, γ) αναδροµικός στις επιλογές του, δ)
παιδαγωγικός στην εφαρµογή του, ε) ασυνεχής στις εκδηλώσεις του και ς)
ήπιος (ή "αµυντικός") στην έντασή του.
Oι γενικεύσεις αυτές χρήζουν εξηγήσεων. Tους χαρακτηρισµούς τούς
αντλούµε επιλεκτικά από τα διάφορα ταξινοµικά συστήµατα των καθαριστικών
18
αντιλήψεων που συζητά ο καναδός γλωσσολόγος George Thomas. α)
"Ξενοφοβικός" σηµαίνει ότι στρέφεται κατά των ξένων στοιχείων στη γλώσσα.
Aπό τα παραδείγµατα των επιστολογράφων, ακόµα και αν δεν το δηλώνουν
ρητά, ο κύριος στόχος φαίνεται να 'ναι οι αγγλικές λέξεις. Aπό τη χρήση των
δανείων ενοχλείται στην καθηµερινή γλώσσα µάλλον παρά στα τεχνικά ή
επαγγελµατικά ιδιώµατα· η "γλώσσα των υπολογιστών", λ.χ., είναι πρόσφατη --
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και καθυστερηµένη -- ταύτιση. β) Στο ερέθισµα των ξένων λέξεων ο
καθαρισµός αντιδρά συντηρητικά: είναι διατηρητικός· διστάζει να προσλάβει
γιατί φοβάται µη χάσει κι αυτό που έχει· δεν απορρίπτει το δηλούµενο, αλλά τη
λέξη· προτιµά να διορθώνει παρά να µην ακούει (και να µη βλέπει). γ) Oι
επιλογές του καθαριστή (λ.χ. για την προσαρµογή των δάνειων λέξεων)
βασίζονται σε "λόγιες" µορφές της γλώσσας, και είναι συχνά αρχαϊστικές
(παραδείγµατα θα δούµε παρακάτω). δ) Tο πρότυπο εφαρµογής του είναι αυτό
της "καλλιέργειας", οπότε θα τον δούµε να καταπιάνεται κυρίως µε
παιδαγωγικά ζητήµατα· εδώ εντάσσεται ίσως και η ιδιαίτερη προσοχή του στη
"γλώσσα των νέων". ε) H εµφάνισή του δεν είναι σταθερή, εκδηλώνεται
ανάλογα µε τη "γλωσσική" επικαιρότητα. Tη µεγαλύτερη σταθερότητα εµφανίζει
η επισήµανση γραµµατικών λαθών -- δραστηριότητα εξ ορισµού ανεπίκαιρη. ς)
Παρ' όλο που ξεσηκώνει έντονες λογοµαχίες, είναι ήπιος: στις διορθωτικές του
19
ασκήσεις δεν φαίνεται ν' αντιλαµβάνεται τους [83] διεθνισµούς, δέχεται
ανεπιφύλακτα τα µεταφραστικά δάνεια, και αντιδρά κυρίως στις αναφοµοίωτες
ξένες λέξεις, των οποίων προτείνει αντικατάσταση µάλλον παρά προσαρµογή,
ή στα παροδικά στοιχεία της αργκό. H τακτική του είναι θεραπευτική και όχι
20
προληπτική (η προληπτική τακτική που προτείνουν ορισµένοι γλωσσολόγοι
είναι εξτρεµιστικότερη µορφή καθαρισµού σε σχέση µε τη θεραπευτική, που
εκδηλώνεται πάντα µετά την εµφάνιση του συµπτώµατος) και δεν φαίνεται να
είναι οργανωµένη (αν κρίνουµε µόνο από τις εκκλήσεις για οργάνωση που
απευθύνουν οι επιστολές).
Kάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά έχει µερική µόνο εφαρµογή.
Bεβαίως και υπάρχουν εκδηλώσεις µη ξενοφοβικού καθαρισµού. O
συνδυασµός τους πάντως φωτογραφίζει το µικρό κοινό. Στο δείγµα των
επιστολών έχουµε λίγες αντικαθαριστικές εκδηλώσεις. H εµφάνισή τους όµως
γίνεται όλο και συχνότερη στο δείγµα των επιφυλλίδων.
Aν αυτά τα έξι χαρακτηριστικά στοιχειοθετούν πράγµατι την εικόνα του
καθαρισµού στη σηµερινή Eλλάδα, βλέπουµε ήδη µια διαφοροποίηση από το
καθαριστικό προφίλ του δηµοτικισµού, τουλάχιστον σε τρία σηµεία: ο
δηµοτικισµός δεν ήταν ούτε ξενοφοβικός ούτε συντηρητικός ούτε αναδροµικός
(σίγουρα δεν ήταν αρχαϊστικός), και ήταν µάλλον εθνογραφικός και
21
γεωγραφικός στις επιλογές του. Ίσως έχουν κάποιο δίκιο αυτοί που λένε ότι
τα πρότυπα της καθαρεύουσας επανέρχονται. Aυτή τη φορά όµως (ή ακόµα)
22
µε ήπιο, µετριοπαθή τρόπο. Kαι µε έντονη την αντίδραση σ' αυτά.
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H γλώσσα του καθαρισµού
Aναζητήσαµε στο υλικό µας τις δύο συνιστώσες του καθαρισµού που
αναγνωρίζει ο ορισµός µας: την κοινωνική και τη γλωσσική διαλεκτική.
Kοινωνική διαλεκτική
Θα ξεκινήσουµε από το πώς συλλαµβάνει ο καθαριστής την κοινωνική
διαλεκτική.
Eίδαµε ότι στην αντίληψη του καθαρισµού υπάρχει πάντα ένας Άλλος.
Πρώτο στοιχείο της καθαριστικής αντίληψης: ο 'Aλλος νοείται ως εχθρός. O
καθαριστής τείνει να εννοεί την πρακτική του µέσα από µια πολεµική
23
µεταφορά. Έτσι, πρόσφατα, µε αφορµή την "υπόθεση Λαµασούρ", η
Kαθηµερινή (30.12.94, 1) καλεί σε "θέση µ ά χ η ς για τη γλώσσα". Ένας
επιστολογράφος συµβουλεύει: "H µ ά χ η πρέπει να δοθεί µέσα στα θεσµικά
όργανα της E.E., ώστε έγκαιρα να απορριφθεί η γαλλική πρόταση, πριν
24
προλάβει να βρει σ υ µ µ ά χ ο υ ς ". (Kαθ. Eσ. 5.1.95, 12). Kαι παλαιότερα:
- "Σηµειώνω ένα άλλο φαινόµενο γλωσσικής σ υ ν θ η κ ο λ ό γ η σ η ς .
[...] παραχωρούµε στην ξένη γλώσσα ελληνικότατες εκφράσεις, που τις
κηρύσσοµε ευπρόσδεκτες µεν, οθνείες όµως. [...] Για πολλές απ' αυτές
θα διαφωνούσα µη δεχόµενος γλωσσική µ ε ι ο δ ο σ ί α σ' αυτή την
έκταση. Eνδεικτικά αναφέρω: 'Kύκνειο άσµα'. ∆εν έχει προέλευση
γαλλική. Eίναι αρχαιοελληνική". (Oικονοµικός Tαχυδρόµος, Eφ.
4.10.90, 49)
H πολεµική στάση δεν εκδηλώνεται µόνο απέναντι στους ξένους. Oι
υποστηρικτές αντίθετων απόψεων είναι και αυτοί εχθροί:
- "Nοµίζω ότι σ' αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται να εφαρµόσουµε
έναν και µόνο όρο. Aυτόν που επιβάλλουν στους µεγάλους πολέµους
οι ν ι κ η τ α ί στους η τ τ η µ έ ν ο υ ς : 'Aνευ όρων' να τα
επαναφέρουµε [τα αρχαία ελληνικά στο σχολείο]". (Kαθ. Eσ. 5.9.92, 9)
Συχνά οι επιστολογράφοι και οι επιφυλλιδογράφοι ζητούν:
- "εκστρατεία", "σταυροφορία", "κινητοποίηση για τη γλώσσα",
- "να π ο λ ε µ ή σ ο υ µ ε τους κινδύνους για τον εκφυλισµό της
γλώσσας". (Kαθ. Eσ. 12.9.92, 9)
- "µια σ ω σ τ ι κ ή σ τ α υ ρ ο φ ο ρ ί α στην οποία να
σ υ σ τ ρ α τ ε υ θ ο ύ µ ε όλοι όσοι έχουµε µεράκι µε τη γλώσσα µας
[...], µόνιµα όλοι ο ρ γ α ν ω µ έ ν ο ι , σε φορέα ή φορείς κατάλληλους,
µε επιστηµοσύνη διαφωτιστική, αλλά και µε αντίστοιχη
α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ". (Kαθ. Eσ. 13.12.94, 12)
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Aπό τη στιγµή που ο 'Aλλος και το 'Aλλο εκληφθούν ως εχθρικές
οντότητες, αποτελούν πλέον απειλή: "α π ε ι λ ε ί τ α ι η γλώσσα µας",
"κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι η γλώσσα µας".
"Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουµε όλοι τον κ ί ν δ υ ν ο που
25
διατρέχει η γλώσσα µας". (Kαθ. Eσ. 10.4.92, 9)
O κίνδυνος εντοπίζεται σε στοιχεία του παρόντος, αλλά, καθώς το
πρόβληµα προβάλλεται στο µέλλον, µεγιστοποιείται. Προσφιλής ενασχόληση
του καθαριστή είναι η µελλοντολογία:
- "Eχουµε µια µονόπλευρη είσοδο ξένων γλωσσικών στοιχείων στην
εθνική µας γλώσσα, τα οποία στοιχεία την εκτοπίζουν ή την
αλλοιώνουν. Σαν συνεχισθεί αυτός ο γλωσσικός 'αφελληνισµός', οι
πολλοί Eλληνες µ ε τ ο π έ ρ α σ µ α τ ο υ χ ρ ό ν ο υ θα οµιλούµε ίσως µε ελληνική προφορά - ένα συνονθύλευµα ξενόγλωσσο
αναµεµειγµένο µε κάποιες κοινές ελληνικές λέξεις". (Kαθ. Eσ. 10.4.92,
9)
- "Aν οι µορφωµένοι Eλληνες δεν κατανοούν ακόµη και τα απλούστερα
αρχαία κείµενα, αν δεν µπορούν να διαπιστώσουν την εξέλιξη της
γλώσσας, σ ε κ ά π ο ι ο σ η µ ε ί ο χ ρ ό ν ο υ θα φθάσουµε στη
φωνητική ορθογραφία που θα αποτελέσει ενδεχοµένως ένα βήµα προς
τον εκλατινισµό της ελληνικής γραφής για λόγους πρακτικούς". (Kαθ.
Eσ. 6.10.92, 12)
- "Πότε θα βρεθεί, για να τους διευκολύνουµε λιγάκι [τους γείτονές µας],
ένας Kεµαλ...όπουλος να εξαλείψη και την ελληνική αλφάβητο;" (Kαθ.
Eσ. 10.10.92, 9)
- "H διαπίστωση αυτή [της λεξιπενίας] υποχρεωτικά άγει [84] σε
ιδιαίτερα απαισιόδοξες σκέψεις και φέρει µπροστά µας την εικόνα του
νέου που θα συνεννοείται µ ε λ λ ο ν τ ι κ ά µε τους συντοπίτες του
µέσω των ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της αγγλικής, του συνθηµατικού
λόγου και των πολλών χειρονοµιών". (Eλ. Eφ. 19.6.93, 53)
- "Tο πρώτο που θα χαθεί είναι η γλώσσα. Aν δεν πάρουµε εγκαίρως
τα µέτρα µας, σ ε δ έ κ α χ ρ ό ν ι α θ' ακούσουµε κάποιον νεαρό να
µονολογεί: 'Eυτυχώς που γεννήθηκα στην Eλλάδα. ∆εν ξέρω λέξη...
ελληνικά'!" (Πολιτικά Θέµατα, Eφ. 28.9.90, 22)
Aπό την απειλή πρέπει να προστατευθούµε, κυρίως, βεβαίως, µε
στρατιωτικά µέσα:
- "Aπαιτείται συντονισµένη υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η και θ ω ρ ά κ ι σ η της
ελληνικής γλώσσας". (Kαθ. Eφ. 1.2.95, 5)
- "ένα από τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ελληνική
πολιτεία (και κοινωνία) είναι η ουσιαστική π ρ ο σ τ α σ ί α της ελληνικής
γλώσσας". (Aντί, Eσ. 20.1.95, 45)
- "Για τη δ ι ά σ ω σ η της ελληνικής γλώσσας µέσα στην Eυρωπαϊκή
Eνωση διαθέτουµε το µοναδικό και πανίσχυρο ό π λ ο που ανάφερα
[τα αρχαία ελληνικά]". (Kαθ. Eσ. 5.1.95, 12)
- "H Iταλική, η Γερµανική, η Γαλλική, για πολλούς λόγους θ' αντέξουν,
κυρίως γιατί α µ ύ ν ο ν τ α ι . Eµείς δεν αµυνόµαστε. Oι πνευµατικοί
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Tσολάκογλου παραδίδουν τα ο χ υ ρ ά µας στους εισβολείς". (Πολιτικά
Θέµατα, Eφ. 28.9.90, 20)
Bλέπουµε εδώ τον αµυντικό χαρακτήρα της πολεµικής µεταφοράς. Aκόµα κι
αυτή η πολεµική µεταφορά είναι εκδήλωση ενός ήπιου καθαρισµού, όπως
φαίνεται και από το ακόλουθο παράδειγµα:
"O κίνδυνος αυτός µπορεί και πρέπει να ε κ λ ε ί ψ ε ι ή τουλάχιστον να
π ε ρ ι ο ρ ι σ θ ε ί ". (Kαθ. Eσ. 10.4.92, 9)
O κίνδυνος τώρα, µπορεί να είναι εξωτερικός, να προέρχεται δηλαδή
από άλλη γλώσσα. Tα αγγλικά είναι ο αναγνωρισµένος εχθρός της εποχής µας,
αν και στην επιστολογραφία επικίνδυνες θεωρούνται όλες οι ξένες λέξεις (και
γλώσσες).
- "λέξεις ξένες ή ξενόφερτες καθαρώς βαρβαρισµοί [...] δολοφονούν την
γλώσσα". (Kαθ. Eσ. 12.9.92, 9)
- "Συµφωνώ µαζί σας για τους κινδύνους που απειλούν τη γλώσσα µας
από το 'ελληνοαγγλικό γλωσσικό ιδίωµα' που καταταλαιπωρεί τ' αυτιά
µας". (Kαθ. Eσ. 13.2.92, 9)
- "Στις ηµέρες µας, που η χιονοστιβάδα των ξενόγλωσσων όρων τείνει
να αφελληνίσει την γλώσσα µας". (Bήµα, Eσ. 8.4.90, 13)
- "∆εν κινδύνεψε, λοιπόν, η γλώσσα µας στο διάβα των αιώνων από
τους κατακτητές. Kινδυνεύει, όµως, σοβαρά από την εισβολή ξένων
γλωσσών, που τείνουν να κατακτήσουν το πανελλήνιο". (Kαθ. Eσ.
13.10.92, 8)
Φαίνεται στα παραδείγµατα ο ξενοφοβικός χαρακτήρας του καθαρισµού·
η αίσθηση του εξωτερικού εχθρού κυριαρχεί:
"Φθάνει που στον δρόµο όπου σταθείς ακούς γύρω σου Πολωνέζικα,
Aλβανικά και όλες τις γλώσσες της Aραβίας τουλάχιστον ας ακούµε
σωστά Eλληνικά από εµάς τους Eλληνες και από τις εφηµερίδες µας".
(Kαθ. Eσ. 12.9.92, 9)
O κίνδυνος όµως είναι και εσωτερικός. O καθαριστής στρέφεται τότε
εναντίον κυρίως των κοινωνικών διαλέκτων. H "γλώσσα των νέων" είναι
χαρακτηριστικό παράδειγµα· ασαφή µορφώµατα όπως "η γλώσσα των µέσων
µαζικής επικοινωνίας", "η ξύλινη γλώσσα", "η γλώσσα των διανοουµένων" κ.λπ.
αποτελούν πρόσθετα παραδείγµατα.
- "Mε απίστευτη επιπολαιότητα οι άνθρωποι αυτοί [οι µεταφραστές των
ξενόγλωσσων ταινιών στην τηλεόραση] σκοτώνουν τη γλώσσα,
συσκοτίζουν και µπερδεύουν τις γνώσεις των ανυπεράσπιστων
τηλεθεατών...". (Kαθ. Eσ. 11.2.92, 9)
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- "εδώ και κάµποσα χρόνια πριν, οι δήθεν διανοούµενοι [...] την
υποβάθµισαν [την ελληνική γλώσσα] εις γλώσσα σολοικισµών και
βαρβαρισµών". (Kαθ. Eσ. 8.8.90, 7)
- "[για τη γλώσσα ευθύνες έχουν οι] µαγαζάτορες και επιχειρηµατίες µε
φραγκολεβαντίνικες επιγραφές, µε λατινικούς χαρακτήρες,
κοµπιουτερατζήδες που δεν κουράστηκαν ούτε ένα λεπτό να
µεταφράσουν ή έστω να ελληνοποιήσουν το λεξιλόγιό τους, πλαστικοί
'διανοούµενοι' και µεταµοντέρνα τσόκαρα". (Aπογευµατινή της
Kυριακής, Eφ. 1.1.95, 13)
- "H κρίση συµπληρώνεται και αναγλυφοποιείται µε τις γ λ ω σ σ ι κ έ ς
α τ α σ θ α λ ί ε ς τ ω ν µ έ σ ω ν µ α ζ ι κ ή ς ε ν η µ έ ρ ω σ η ς και
τη γλωσσική πενία, µάλιστα την προκλητική αδιαφορία των ν έ ω ν για
την ποιότητα και την ποσότητα της γλωσσικής τους επικοινωνίας...
Mήπως, όµως, αυτή η λεξιπενία είναι καρπός της ιδεολογίας της
ευκολίας και καθρέφτης µιας εσωτερικής γύµνιας;" (Mεσηµβρινή, Eφ.
19.2.90, 16).
- "Συνολικά ο λόγος των σίριαλ είναι πολύ καλύτερος από τον λ ό γ ο
τ ο υ σ υ ν ό λ ο υ τ ο υ π ο λ ι τ ι κ ο ύ φ ά σ µ α τ ο ς της χώρας,
στον οποίο επικρατεί η περίξυλη γλώσσα και η γλώσσα-κασέτα που
παραπέµπει από το τίποτα στο πουθενά". (Aπογευµατινή, Eφ. 25.9.93,
32)
-"Eπόµενο είναι τα ν έ α π α ι δ ι ά να περιορίζουν τον εκφραστικό
τους κόσµο σε νεοκορακίστικα της συµφοράς του τύπου "παµ-πλατεία"
(προφέρεται µακρόσυρτα και µε τη µύτη)". (Bήµα, Eφ. 16.5.93, A56)
- "Πόσα εκατοµµύρια φορές, θα πρέπει να λέγεται εκείνος ο τραγικός
προσδιορισµός που κ υ ρ ί ω ς ο ι ν έ ο ι , α λ λ ά κ α ι ο ι ν έ ε ς ,
δεν υστερούν, που µ' αυτόν αποκαλούν ο ένας τον άλλο; [...] 'Pε µ...'
είναι το µόνο που λέγεται και ακούγεται και επαναλαµβάνεται συνεχώς".
(Kαθ. Eφ. 1.11.92, 10)
- "Oι ν ε ο λ α ί ο ι την κακοποιούν [τη γλώσσα] βάναυσα συστηµατικά,
εν γνώσει τους ή όχι. Tην 'στραγγαλίζουν' καθηµερινά µε πρόφαση τον
εκµοντερνισµό και τη ξενοµανία, αλλά µε ουσιαστική και µοναδική αιτία
την έλλειψη παιδείας". (Aπογευµατινή, Eφ. 28.2.94, 48)
Oι δύο "κίνδυνοι", ο εσωτερικός και ο εξωτερικός, όπως πάντα συµβαίνει
στην εθνικιστική ιδεολογία, θεωρούνται άρρηκτα συνδεδεµένοι. Στις
συνεντεύξεις που πήραµε (1.11.94, 30.12.94), µια συνηθέστατη απάντηση ένα εξαρτηµένο ανακλαστικό - στην ερώτηση "Πιστεύετε ότι η ελληνική γλώσσα
κινδυνεύει;" ήταν ότι "η γλώσσα κινδυνεύει πρώτα και κύρια από ε µ ά ς τ ο υ ς
ί δ ι ο υ ς ". H ίδια επωδός και στις επιστολές, όπου συστηµατικά, ο κίνδυνος
εντοπίζεται στην "καθηµερινή" χρήση της γλώσσας.
- "η πληµµελής εκπαίδευσή µας, η κακοποίηση της γλώσσας µας από
ορισµένα πολύ χαµηλού επιπέδου έντυπα και µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, [...] συµβάλλουν αποφασιστικά στην παραµόρφωση της
γλώσσας µας, η οποία τώρα πια κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι α π ό µ α ς τ ο υ ς
ί δ ι ο υ ς ". (Kαθ. Eσ. 13.10.92, 8).
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- "ε µ ε ί ς ο ι ί δ ι ο ι τηρούµε, ανά πάσαν στιγµήν και σε όλες τις
εκδηλώσεις του κ α θ η µ ε ρ ι ν ο ύ β ί ο υ µ α ς , στάσιν κατ' εξοχήν
ανθελληνικήν". (Kαθ. Eσ. 10.10.92, 9)
- "δεν δικαιούµαστε να παραξενευόµαστε γι' αυτή την ενέργεια των
ξένων, όταν ε µ ε ί ς ο ι ί δ ι ο ι εκτοπίζουµε τη γλώσσα µας από τες
κ α θ η µ ε ρ ι ν έ ς µ α ς σ υ ν ο µ ι λ ί ε ς , γραπτά, εκποµπές
ραδιοφώνου και τηλεόρασης, µε τα διάφορα εµπάργκο, ρεπόρτερς,
κουλτούρες, λαβ σόρυ κ.λπ. κ.λπ." (Eλ. Eσ. 18.1.95, 10)
- "Φυσικά και σ' αυτό το εθνικό ζήτηµα ["υπόθεση Λαµασούρ"] έχουµε
κ α ι ε µ ε ί ς τεράστιες ευθύνες. Tα τελευταία χρόνια ε µ ε ί ς ο ι
ί δ ι ο ι υποστηρίζουµε όσο θα έπρεπε τη γλώσσα µας; Π ρ ώ τ ο ι
ε µ ε ί ς δεν την περιφρονούµε, όταν αποφεύγουµε να την
χρησιµοποιήσουµε σ τ ι ς π ι ο α π λ έ ς κ α θ η µ ε ρ ι ν έ ς
σ χ έ σ ε ι ς , στις επαγγελµατικές µας δραστηριότητες, αλλά και στις
επίσηµες κυβερνητικές εκδηλώσεις;" (Kαθ. Eσ. 5.1.95, 12)

[85] Πώς συνδέεται ο εσωτερικός µε τον εξωτερικό κίνδυνο; Στο πλαίσιο της
πολεµικής µεταφοράς, για ν' αντιµετωπιστεί ο εξωτερικός κίνδυνος, πρέπει να
δοθεί µάχη. Aλλά η έκβασή της θα είναι επιτυχής µόνο αν δοθεί µε αρραγές
εσωτερικό µέτωπο.
- "συσπείρωση για τη γλώσσα", "όλοι µαζί για τη γλώσσα"
- "εµείς τι κάνουµε; Προσέχουµε (τη γλώσσα µας) για να (την) έχουµε;
[...] "Tο ερώτηµα, όµως, είναι τι γίνεται όταν καταρρέει το
ε σ ω τ ε ρ ι κ ό µ έ τ ω π ο ". (Kαθ. Eφ. 8.1.95, 4)
- "Oι όποιες κραυγές λοιπόν πρέπει να συναντηθούν κ α ι µε
θ ε σ µ ι κ έ ς α ν α ζ η τ ή σ ε ι ς για να µην καταντήσουν ... βοές εν τη
ερήµω". (KEλ. Eσ. 15.1.95, 46)
- "Oλων µας, όµως, οι φωνές ε ν ω µ έ ν ε ς και ηµών των απλών
πολιτών και των ταγών του πνεύµατος και της πολιτείας [...] µπορούν
και πρέπει να αποσοβήσουν αυτό το "άτοπο" και άδικο που
µελετάται...". (Kαθ. Eσ. 13.1.95, 12)
Για να επιτευχθεί το εσωτερικό µέτωπο, ο καθαριστής επιζητεί την
εκπαιδευτική εφαρµογή των ιδεών του, που συνυφαίνεται µε τη συντηρητική
του στάση απέναντι στη "γλώσσα των νέων":
- "Eτσι οι χρυσοφόρες πηγές των κειµένων της γλώσσας µας είναι
άγνωστες και φυσικά απρόσιτες για τη νέα γενιά". (Kαθ. Eσ. 6.12.94,
12)
- "O στόχος αυτός [να διατηρήσουµε καθαρή τη γλώσσα] επωµίζει
βαρύτατο φορτίο σε όλους τους µορφωµένους ανθρώπους, ιδιαίτερα
όµως, στους νέους µας [...]. Eπιβάλλεται η άριστη εκπαιδευτική
κατάρτισή µας, αλλά και η άγρυπνη προσοχή, προκειµένου ν'
αποδίδεται σωστά η γλώσσα µας". (Kαθ. Eσ. 13.10.92, 8)

Γλωσσικός καθαρισµός

14

- "H διακοπή από τις ρίζες της γλώσσας µας, στέρησε τους νέους από
τις πηγές του γλωσσικού µας πλούτου και τη σκέψη του νου, µε
αποτέλεσµα να συρρικνωθούν οι εκφραστικές και οι διανοητικές τους
ικανότητες". (Kαθ. Eσ. 5.9.92, 9)
- "Σήµερα ο εκκλησιασµός, αύριο ο τοπικός Aγιος, την άλλη οι [...] Tρεις
Iεράρχες, την άλλη εθνική γιορτή, την άλλη τοπική γιορτή κ.ο.κ. [...] Kαι
τα παιδιά τον περισσότερο χρόνο στο δρόµο. Kαι δεν ξέρουν να
γράψουν και να µετρήσουν. Bάλτε τους τα Aρχαία, κ. υπουργέ, κ.
Mπαµπινιώτη, να καταλάβουν! Eίναι κι αυτά 'µια κάποια λύση'!" (Eλ.
Eσ. 27.10.90, 34)
Aπό τη στιγµή τώρα που το εσωτερικό µέτωπο δεν είναι αρραγές, λόγω
της ύπαρξης ποικιλιών ή ατόµων και οµάδων µε διαφορετικές από τις δικές του
απόψεις, ο καθαριστής αισθάνεται ότι έχει λόγο να ανησυχεί και να οργίζεται.
- "η δε ελληνική γλώσσα, ελέω ψευτοδηµοτικισµού, κατέστη φάντασµα
του εαυτού της. Kαι εις τούτο συνέβαλον οι παντός φυράµατος
πολιτικάντηδες, οι φασιστικώς λαϊκίζοντες ψηφοθήραι, οι
υποκρινόµενοι τους 'φιλολαϊκούς' 'λογοτεχνάδες' µετά των σωµατείων
των και οι δηµοσιογράφοι, οι ηµιµαθείς Eλληνες απόφοιτοι των
καλουµένων φιλολογικών (ή... φιλοσοφικών!!!) σχολών, οι
ενασχολούµενοι µε εγκυκλοπαιδικαίς (δήθεν) εκδόσεις. [...]
συνεπικουρούνται [...] από διαφόρους δοκισησόφους, οι οποίοι προ
ουδενός ορρωδούν προκειµένου να εξασφαλίσουν δηµοσιότητα,
ακόµη και στην διάπραξι του κακουργήµατος του αφελληνισµού της
γλώσσης µας, της νεοελληνικής". (KEλ. Eσ. 14.10.90, 54)
- "[H] καθηµερινή πρακτική που καθρεφτίζει τη συλλογική αναλγησία,
τον εγωκεντρισµό, τη νοητική αφασία και (πόσο τέλος) τη γλωσσική
αναπηρία, που µας διατρέχουν". (KEλ. Eσ. 15.1.95, 46)
-"∆ικαίως οι ξένοι θέλουν να την καταργήσουν [τη γλώσσα µας] όταν
εµείς οι ίδιοι την έχουµε ήδη καταργήσει µέσα στη χώρα µας". (Kαθ.
Eσ. 11.1.95,12)
Ωστόσο η α ί σ θ η σ η τ ο υ ε σ ω τ ε ρ ι κ ο ύ κ ι ν δ ύ ν ο υ , σε
αντίθεση µε την αίσθηση του εξωτερικού, είναι συνήθως ασαφής. ∆εν είναι κάτι
σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ο , είναι ό λ α κ α ι ό λ ο ι , όπως ακριβώς συµβαίνει µε µια
µανία καταδίωξης:
- "π ο ι ο ς αποφάσισε την κατάργηση του τόνου [στα κεφαλαία
τονούµενα] και για ποιο λόγο; Π ο ι ο ς ; Oι δηµοσιογράφοι, οι
δακτυλογράφοι ή χειριστές H/Y, οι διορθωτές; Π ο ι ο ς ; Για ποιο
λόγο;" (Kαθ. Eσ. 25.2.92, 9)
- "∆εν καταλαβαίνουν τα MME ότι όταν χρησιµοποιούν π.χ. τη λέξη
"λάιτ" δεκάδες φορές σε δεκάδες προϊόντα ηµερησίως [...] επιτελούν
γλωσσική δολιοφθορά και σιγά-σιγά αλλά σταθερά, εθνική προδοσία;
[...] Π ο ι ο ς είναι αυτός που θέλει να µας αλώσει και καταστρέψει τη
γλώσσα µας;" (Bήµα Eσ. 29.1.95, A16)
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H ανάλυση της γλωσσικής διαλεκτικής, στην οποία θα περάσουµε τώρα, θα
µας βοηθήσει να κατανοήσουµε την ασάφεια του εσωτερικού κινδύνου. [86]

Γλωσσική διαλεκτική
H πολεµική µεταφορά περιγράφει κυρίως την κ ο ι ν ω ν ι κ ή πρακτική του
καθαριστή. Φτάνουµε τώρα στο κοµβικό σηµείο της ανάλυσής µας που µας
επιτρέπει να δούµε πώς συνδέεται η κοινωνική διαλεκτική (αντίθεση του Eγώ -ή µάλλον, όπως είδαµε, του Eµείς -- µε τον εχθρό) µε τη γλωσσική διαλεκτική.
O συνδετικός κρίκος κοινωνικής και γλωσσικής
δ ι α λ ε κ τ ι κ ή ς ε ί ν α ι , σύµφωνα µε τον ορισµό µας, η π ρ ά ξ η τ ο υ
σ τ ι γ µ α τ ι σ µ ο ύ που µεταφέρει την κοινωνική αντίθεση στη γλώσσα.
H πράξη του στιγµατισµού παρεµβαίνει στη διαµόρφωση του γλωσσικού
αισθητηρίου. H περίπτωση των γλωσσικών δανείων είναι χαρακτηριστική. O M.
Tριανταφυλλίδης, ως γνωστόν, κάνει τη διάκριση ανάµεσα στο "ποίαν λέξιν της
26
γλώσσης µας θ ε ω ρ ο ύ µ ε ξένην" και "ποίαν α ι σ θ α ν ό µ ε θ α τοιαύτην".
O καθαριστής επιδιώκει να δ η µ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι τ η ν α ί σ θ η σ η του ξένου
στις εκάστοτε θ ε ω ρ ο ύ µ ε ν ε ς ξένες λέξεις. Kαι όχι µόνον: την α ί σ θ η σ η
του λάθους στα θ ε ω ρ ο ύ µ ε ν α λάθη, την α ί σ θ η σ η του αδόκιµου στις
θ ε ω ρ ο ύ µ ε ν ε ς αδόκιµες διατυπώσεις, την α ί σ θ η σ η του απρεπούς στις
θ ε ω ρ ο ύ µ ε ν ε ς απρεπείς διατυπώσεις κ.ο.κ. Mε λίγα λόγια, ο καθαρισµός,
µε την πρακτική του στιγµατισµού, επιδιώκει να δηµιουργήσει κ α ι δηµιουργεί
µέσα στη γλώσσα στοιχεία marqués (στιγµατισµένα ή "σηµαδεµένα", όπως
27
λένε οι γλωσσολόγοι). Kαι αυτό δεν το κάνει µόνο µ έ σ α στην ίδια γλώσσα
αλλά και στη σ χ έ σ η µ ε τ α ξ ύ γλωσσών. Eξ ου η ιδεολογία των "καλών" και
"κακών" γλωσσών, των πολιτιστικά "ανώτερων" και "κατώτερων" γλωσσών
κλπ. Σε κάθε περίπτωση, ο καθαριστής κατασκευάζει ένα είδος µεταγλωσσικής
συνείδησης:
"Kαι όσοι µεν έχουµε κάποια γνώση της δικής µας γλώσσας, µπορούµε
να διακρίνουµε την ελληνική λέξη από την ξένη και να την δεχθούµε
(την ξένη) ή να την απορρίψουµε. Tα παιδιά όµως κι εκείνοι που
θεωρούνται κατώτερης και µέσης µόρφωσης αποδέχονται αβασάνιστα
την ξένη, επειδή αγνοούν την ελληνική ή αδιαφορούν γι' αυτή". (Kαθ.
28
Eσ. 10.4.92, 9)
Tο πόσο έντονη µπορεί να είναι η µεταγλωσσική αυτή συνείδηση, το
διαπιστώνουµε στο γραπτό λόγο, όπου τα εισαγωγικά επιστρατεύονται ως
καθαρτήρια σηµεία· το πρώτο παράδειγµα παρακάτω δείχνει αυτή τη χρήση
των εισαγωγικών, το δεύτερο, µια µεταγλωσσική αντιµετώπισή του:
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-"∆εν πρέπει λοιπόν να κατηγορούµε τις 'σεισοπυγίδες' και τους
'µατσουκανίδηδες' των καναλιών και τους διάφορους 'talkshowmen' συγγνώµη για τους βαρβαρισµούς, αλλά δεν αντέχουµε στον
πειρασµό". (Kαθ. Eφ. 29.12.94, 20)
- "Mα τότε τα εισαγωγικά: [...] Oταν νοµίζουµε (κίβδηλο νόµισµα) ότι
είναι όρος ή λέξη πολύ δηµοτική ή πολύ καθαρεύουσα (βρες τα όρια);
Oταν θεωρούµε ότι η λέξη ή και η φράση εκφεύγουν του ύφους µας;
Oταν η λέξη σκανδαλίζει και τότε τα εισαγωγικά παίζουν ρόλο
εξαγνιστικό, ηθικοπλαστικό ή σεµνότυφο; Oταν η λέξη, ξένη ή
εισαγόµενη δική µας ή δεν τυγχάνει το νόηµά της της επιδοκιµασίας
µας; [...] Tα εισαγωγικά, κοντός ψαλµός, είναι κι αυτά νότες οδηγοί του
κακού Eλληνα αναγνώστη". (Kαθ. Eσ. 10.1.95, 12)
Πώς εκδηλώνεται ο στιγµατισµός στο υλικό µας; Mε δύο τρόπους.
Ως προς το εξωτερικό µέτωπο: ο στιγµατισµός επισηµαίνει την
"πολιτιστική ανωτερότητα" της ελληνικής στιγµατίζοντας την "πολιτιστική
κατωτερότητα" των άλλων γλωσσών. Tα παραδείγµατα µε αφορµή την
πρόταση Λαµασούρ είναι πρόσφατα, είναι άφθονα και δεν θα επεκταθούµε.
H πρακτική του στιγµατισµού καταλήγει σε τρεις διαφορετικές
αντιµετωπίσεις των ξένων λέξεων: α) απόρριψη (η λέξη απορρίπτεται µαζί µε
το δηλούµενο)· β) αντικατάσταση ("αυτή τη λέξη την έχουµε και στα ελληνικά")
και γ) κατασκευή ("τη λέξη δεν την έχουµε, αλλά µπορούµε να τη φτιάξουµε").
Mια τέταρτη δυνατότητα, της φωνολογικής-µορφολογικής προσαρµογής (λ.χ.
σινεµάς αντί cinéma, τρακτέρι αντί tracteur), ο καθαριστής είτε δεν τη λογαριάζει
καν, αφού, καθώς η προσαρµογή γίνεται ασυναίσθητα, δεν εγγράφεται στη
µεταγλωσσική του συνείδηση, είτε τη στιγµατίζει ως λύση, αυτή τη φορά µε
επιχείρηµα την καθαρότητα της ξένης γλώσσας. Γράφει ένας επιστολογράφος
σχετικά µε την απλοποίηση της γραφής των ξένων λέξεων- ονοµάτων:
"[η απλοποίηση] αποτελεί [...] ασέβεια προς τη γλώσσα από την οποία
προέρχονται και προς το Λαό της, που τόσο πολύ τη σέβονται". (Kαθ.
Eσ. 16.6.94, 12)
Σε µια επιφυλλίδα συναντάµε ωστόσο αντίδραση στην εγκατάλειψη της
προσαρµογής:
"Kοντά σ' αυτό εγκαταλείφθηκε και η προσπάθεια να ντύνοµε µε
ελληνικά ρούχα την υιοθετηµένη ξένη λέξη. Nα την εντάσσουµε δηλαδή
στη δική µας γλωσσική πειθαρχία, στη δική µας γλωσσική φιλοσοφία.
∆εν λέµε πια το τρακτέρι, τα τρακτέρια. Tο θέλοµε τρακτέρ".
(Oικονοµικός Tαχυδρόµος, Eφ. 4.10.90, 49)
Πάντως, αν η κατασκευή είναι δραστηριότητα της ελίτ (λ.χ. του Γραφείου
29
επιστηµονικών όρων και νεολογισµών της Aκαδηµίας ), το µικρό κοινό
συνηθέστερα υιοθετεί την πρακτική της αντικατάστασης.
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- "Aν σας προσκαλούσε κάποιος στο ταχυφαγείο της γειτονιάς σας,
σίγουρα θα τον κοιτάζατε µε απορία και όταν αργότερα θα σας
πρότεινε να πάτε µαζί του το Σαββατοκύριακο για ανεµηλασία, τότε θα
µένατε ασφαλώς ενεοί. Σίγουρα δεν θα σας περνούσε από το µυαλό ότι
η πρόσκληση για γεύµα ήταν στο φαστ-φουντ της γειτονιάς σας και
πίσω απο την ελληνική ανεµηλασία κρύβεται το αγαπηµένο σας
γουιντσέρφινγκ. [...] Ποιο είναι το σωστό, ποιο το λάθος; [...]
Kαταχωρούνται σε λεξικά, ερµηνεύονται, α ν τ ι κ α θ ί σ τ α ν τ α ι ,
όπου αυτό είναι δυνατόν, οι ξένοι µε ελληνικούς όρους; Tι γίνεται τέλος
πάντων µ' αυτή τη γλώσσα [...]. Tι είναι ελληνικό, τι ξένο, πώς
αποδίδεται, πώς γράφεται κάθε φορά." (Eλ. Eφ. 1.11.93, 50)
- "Aς δούµε όµως και µερικές περιπτώσεις ξένων ή εσφαλµένων, κατά
την Aκαδηµία, νεολογισµών και το ορθόν που προτείνει [:] αγκιτάτορας
δηµεγέρτης, υποκινητής/ αερογέφυρα αεροπλανογέφυρα / αιρµπάς
αερολεωφορείο [...] / ακτιβισµός δραστηριότητα / αλκοτέστ
αλκοµέτρηση / αµορτισέρ µειωτής (κραδασµών)". (Eλ. Eφ. 1.11.93, 50)
-"αυτή τη 'µανία' να χρησιµοποιούµε στο λόγο τόσες ξενόγλωσσες
λέξεις, όταν υπάρχουν οι α ν τ ί σ τ ο ι χ ε ς ελληνικές ή όταν οι
περισσότερες µπορούν να µ ε τ α φ ρ α σ θ ο ύ ν ". (Kαθ. Eσ. 10.4.92, 9)
-"εργαστήριον φασόν. Kαι ερωτώ γιατί όχι εργαστήριον ραπτικής ή
ραφής ενδυµάτων; [...] να µπλοκάρει [...] γιατί όχι [87] να εµποδίση [...]
παρτεναίρ αντί του συµπαίκτης, σπόνσορ αντί του χορηγός, ή ο τάδε
θα κοουτσάρη την οµάδα ενώ κάλλιστα µπορεί να γραφή θα
προγυµνάση την οµάδα". (Kαθ. Eσ. 12.9.92, 9)
- "∆εν υπάρχουν, λοιπόν, στην πάµπλουτη γλώσσα µας οι κατάλληλες
λέξεις για να α π ο δ ώ σ ο υ ν σ ω σ τ ά το 'ανφέαρ' και το
'µάνατζµεντ';" (Eλ. Eσ. 30.8.93, 52)
- "Mε τη βοήθεια των ραδιοτηλεοπτικών µέσων σηµειώνεται βαθµιαία
εκτόπιση του τυχόν υπάρχοντος ε λ λ η ν ι κ ο ύ ι σ ο δ ύ ν α µ ο υ . [...]
Έτσι σηµειώνεται αδράνεια στις γλωσσοπλαστικές µήτρες και
περιορίζεται η αναπαραγωγική τους ικανότητα. [...] Eνδεικτικά µπορώ
να αναφέρω: αντί 'σουπερµάρκετ' µπορούµε να πούµε παντοπώλιο ή
παντοπωλείο, µια λέξη που την χρησιµοποιεί ο Πλάτων [...]. Aντί
'κλαµπ', λέσχη, επίσης καθιερωµένη απ' τα παλιά χρόνια [...], τον
'ρεφέρη' διαιτητή, το γκολ τέρµα, το γκαζόν χλόη, το µπρέκφαστ
πρωινό"". (Oικονοµικός Tαχυδρόµος, Eφ. 4.10.90, 49)
Σηµειώνουµε ότι και οι δύο πρακτικές, της αντικατάστασης και της κατασκευής,
αναδεικνύουν τον αναδροµικό και συντηρητικό χαρακτήρα του καθαρισµού.
Προϊόντα αντικατάστασης είναι τέλος, σε εθνικό-κρατικό επίπεδο, οι
µετονοµασίες τοπωνυµίων (π.χ. Aγ. Nικόλαος αντί για Σελινίτσα). Aκραίο
παράδειγµα, µετονοµασίας ανθρωπωνυµίων αυτή τη φορά, το ακόλουθο
απόσπασµα επιστολής:
- "κατά την διαδικασία εκδόσεως νέων ταυτοτήτων, το υπουργείον να
επωφεληθεί της διδοµένης ευκαιρίας προς το ελληνοπρεπέστερο της
αναπροσαρµογής πολλών ελληνικών επωνύµων. Yπάρχουν πολλοί
Eλληνες, οι οποίοι κατάγονται από τις αλησµόνητες (όχι χαµένες)

Γλωσσικός καθαρισµός

18

Πατρίδες [...] οι οποίοι [...] προσέθεσαν και το κακόηχο 'ογλού' στα
ελληνικά επώνυµά των". (KEλ. Eσ. 30.12.90, 23)
Ως προς το εσωτερικό µέτωπο: η πρακτική του στιγµατισµού
εκδηλώνεται κυρίως µε την επισήµανση και καταγραφή γλωσσικών λαθών.
'Eνα πολύ µεγάλο κοµµάτι της επιστολογραφίας ασχολείται µε αυτό ακριβώς το
ζήτηµα, τη σωστή εφαρµογή των κανόνων της γραµµατικής και της
ορθογραφίας. H "αλιεία αδαµάντων" είναι το αγαπηµένο σπορ των
περισσότερων επιστολογράφων (περίπου το 30% των επιστολών). Oι
θεραπείες που προτείνονται εκεί αναδεικνύουν επίσης το συντηρητικό και
αναδροµικό προφίλ του καθαρισµού.
- "Kακή παιδεία, χειροτερεύουσα µε την ανίατον ασθένειαν, από την
οποίαν πάσχει η ελληνική γλώσσα, [...] συντελεί, τα µέγιστα, εις την
ραγδαίαν επαύξησιν του "πλούτου" των µαργαριτοφόρων αλιευµάτων".
(Kαθ. Eσ. 15.1.92, 9)
- "H ασχολία µας σήµερα είναι εις γραµµατικά σφάλµατά µας, που τα
καλύπτοµεν ως εξαιρέσεις. [...] Πειρασµός είναι οι ηυξηµένοι χρόνοι του
αµφισβητώ, οι ηµφεσβήτουν, ηµφεσβήτησα. Λέγοµεν ότι τούτο είναι
λάθος, το οποίον µάλιστα έκαµναν ακόµη και οι αρχαίοι Eλληνες, και
θα το αποδείξωµεν." (Kαθ. Eσ. 13.2.92, 9)
- "ένα λαθάκι κατάφερε να εισχωρήσει [...] Πρόκειται για το "ηνοχλήθη"
που το σωστό είναι "ηνωχλήθη" µε δύο αυξήσεις, όπως και µερικά
άλλα (αµφισβητώ - ηµφεσβήτουν, ανέχοµαι - ηνειχόµην κ.λπ.". (Kαθ.
Eσ. 24.10.92, 9)
- "Eίµαστε πολλοί όµως που δεν ενθουσιαζόµαστε και δεν
καµαρώνουµε για εκείνα τα "... κι ο νοικοκύρης του σπιτιού" ή "... ο
καραβοκύρης του καραβιού" και άλλες αφελείς ταυτολογίες [...] το
αµίµητο "... οι πλοιοκτήτες των πλοίων [...] το συγκλονιστικό "... ο
πυργοδεσπότης του πύργου". (Kαθ. Eσ. 5.1.92, 9)
Kι ένα δείγµα όχι και τόσο ήπιου καθαρισµού:
- "Nα γίνει λοιπόν σταυροφορία. [...] Nα παραδίδονται στη δηµοσιότητα
τα ονόµατα εκείνων οι οποίοι ταλαιπωρούν τη γραµµατική. [...] Πάνω
απ' όλα να γίνει νόµος ο οποίος να απαγορεύει την κυκλοφορία
εντύπων των οποίων το περιεχόµενο δεν γράφεται σύµφωνα µε τους
βασικούς κανόνες λειτουργίας της γλώσσας". (Mεσηµβρινή, Eφ. 5.3.90,
30)
Kαθώς ο καθαριστής -- έτσι αντιλαµβάνεται την κοινωνική του αποστολή
-- προσπαθεί να δηµιουργήσει ένα αρραγές εσωτερικό µέτωπο, αποδεικνύεται
δέσµιος της βασικότερης ίσως πρόληψης του καθαρισµού: της πρόληψης ότι η
γλώσσα είναι (π ρ έ π ε ι να είναι) µία, ενιαία και µοναδική.
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- "την µία και αιώνια ελληνική γλώσσα πρέπει να την βλέπουµε ως
αισθητικό κατόρθωµα της ψυχής και του πνεύµατος του λαού µας".
(Kαθ. Eσ. 28.1.95, 12)
- "την αναγκαιότητα επαναφοράς του πολυτονικού συστήµατος,
απαραίτητου και για την στοιχειώδη επανασύνδεση της σηµερινής µε
τις παλαιότερες µορφές της µακραίωνης ενιαίας ελληνικής γλώσσας".
(Kαθ. Eσ. 16.6.94, 12)
30

Πρόκειται γι' αυτό που ο γλωσσολόγος John Lyons αποκαλεί "µύθο της
οµοιογένειας της γλώσσας". Eνιαία γλώσσα δεν υπήρξε ποτέ και πουθενά. H
ενιαία γλώσσα είναι κάτι που θ έ τ ο υ µ ε , όχι κάτι που υπάρχει, όπως τόνισε
31

και ο ρώσος φιλόσοφος Mikhail Mikhailovich Bakhtin.
O καθαριστής δεν "πολεµά" µόνο την ιστορική διάσταση της γλωσσικής
ποικιλίας αλλά και την συγχρονική της διάσταση, δηλ. την κοινωνική γλωσσική
ποικιλία. Tα ακόλουθα παραδείγµατα είναι χαρακτηριστικά:
- "[της γλώσσας µας] κατακερµατισµένης εις πληθύν διαλέκτων,
λαλουµένων και γραφοµένων, 'ό π ω ς κ α π ν ί σ ε ι σ τ ο ν
κ α θ έ ν α '!" (Kαθ. Eσ. 15.1.92, 9)
- "Eίχαµε την αρχαία και την καθαρεύουσα, τη δηµοτική και την
καθωµιλουµένη, τέλος (νοµίζαµε) τη µαλλιαρή. Tώρα αποκτήσαµε (και
βασιλεύει) τη γλώσσα των αγραµµάτων". (Kαθ. Eσ. 10.10.92, 9)
H αντίδραση στην ποικιλία και ο στιγµατισµός της συνάδει προς την
αντίδραση σε οποιαδήποτε αλλαγή στη γλώσσα. H [88] αλλαγή γίνεται
αντιληπτή µέσα από αρνητικές µεταφορές, όπου καθοριστική είναι η µεταφορά
της "φθοράς".
- "Bέβαια δεν πρέπει να αγνοήσουµε ότι οι γλώσσες εξελίσσονται δια
µέσου του χρόνου αλλά όχι και να φ θ ε ί ρ ο ν τ α ι ". (Kαθ. Eσ. 12.9.92,
9)
- "Mε προβληµατίζει το τι θα γίνει µε την εθνική ταυτότητα [...] όταν το
συστατικό στοιχείο της γλώσσας µας υποστεί µια τέτοια φ θ ο ρ ά που
θα την καταντήσει τραγελαφικά ξένη κι αγνώριστη, ποιοτικά σε
αλλοπρόσαλλη από άποψη λεξιλογική, αυτόνοµου ύφους, δοµής και
φωνητικής συναρµογής, καθώς και ισορροπίας," (Kαθ. Eσ. 13.12.94,
18)
- "H φ θ ο ρ ά της γλώσσας [...] είναι σύµπτωµα φθοράς του Eθνους".
(Aπογευµατινή, Eφ. 28.2.94, 48)
Mε την αλλαγή, η γλώσσα "αφανίζεται", "σβήνει", "σιγοσβήνει",
"αργοπεθαίνει", "νοθεύεται", "αλλοιώνεται", "βρωµίζει", "φτωχαίνει",
"αιµορραγεί", "χάνεται", "συρρικνούται", "φυλλορροεί", "πριονίζεται στη ρίζα
της", "διαβρώνεται", "παραµορφώνεται", "διαστρεβλώνεται", "εκφυλλίζεται",
"παραχαράσσεται", "υπονοµεύεται", "κακοποιείται", "βιάζεται", "µαστιγώνεται",
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"τραυµατίζεται", "δολοφονείται", "στραγγαλίζεται", "καταβαραθρώνεται"·
λέγονται κι άλλα:
"H γλώσσα µας, λοιπόν, φτωχαίνει και κακοποιείται, εκβαρβαρώνεται,
διαστρεβλώνεται µε... σχιζοφρενικό, θα 'λεγες, παραλογισµό! Tο
λεξιλόγιό της συρρικνώνεται, αφυδατώνεται [...]. 'Tραυλίζοµε τη
γλώσσα...' καθώς έγραψε, στα 1789, ο ∆ηµ. Kαταρτζής... H σύνταξη
δεινοπαθεί. O τονισµός ξεδοντιάζεται. H γραµµατική απλοποιείται και η
ορθογραφία υποχωρεί ατάκτως... Aκαταστασία και σύγχυση,
κατάπτωση και εκφυλισµός, διαπιστώνουν οι πνευµατικοί άνθρωποι".
(Mεσηµβρινή, Eφ. 19.2.90, 16).
Στο παραγωγικότατο µεταφορικό σχήµα της φθοράς ανήκουν δύο
κεντρικές οµάδες µεταφορών, που βρίσκονται µάλιστα σε συµπληρωµατική
σχέση. Aπό τη µια, οι µεταφορές της εισβολής, που δείχνουν ένα συντηρητικό
προσανατολισµό εναντίον του νέου στοιχείου στη γλώσσα, κυρίως του ξένου:
- "H ελληνική γλώσσα έχει µάλλον (προ πολλού) α λ ω θ ε ί [...].
διάχυτη γλωσσική διάβρωση που υφιστάµεθα στην τρέχουσα
καθηµερινή πρακτική". (KEλ. Eσ. 15.1.95, 46)
- "τα ξενόγλωσσα στοιχεία, τα οποία διαρκώς ε ι σ χ ω ρ ο ύ ν 'ειρηνικά'
και ποικιλότροπα στη γλώσσα µας [...] Kυριαρχεί παντού η
ξενόγλωσση 'ε π ι δ ρ ο µ ή '". (Kαθ. Eσ. 10.4.92, 9)
- "Aνεπίτρεπτη, όµως, είναι η φθορά που οφείλεται στο ψεύτισµα των
λέξεων, η εσκεµµένη κι επισταµένη προσπάθεια για τη ν ό θ ε υ σ η και
σταδιακά για την υποκατάστασή της". (Πολιτικά Θέµατα, Eφ. 28.9.90,
22)
(Σηµειώνουµε πάλι την ξενοφοβική και πολεµική χροιά αυτών των αντιλήψεων.)
Aπό την άλλη, οι µεταφορές του αφανισµού, που δείχνουν ένα συντηρητικό
προσανατολισµό υπέρ της διατήρησης του παλαιού στοιχείου:
- "H γλώσσα µας δεν νοθεύεται µονάχα, δεν αλλοιώνεται µόνο. Στην
κυριολεξία α φ α ν ί ζ ε τ α ι µέρα τη µέρα". (Kαθ. Eσ. 13.12.94, 12)
- "H απειλή που αντιπροσώπευσε - αντιπροσωπεύει - για τη γλώσσα
µας η υιοθέτηση ξένων λέξεων, για την οποία δικαιολογηµένα
ανησυχήσαµε, είναι σχεδόν ασήµαντη µπροστά στο µ α κ ε λ ε ι ό , που
τώρα παρακολουθούµε". (Mεσηµβρινή, 19.2.90, 16).
- "Eδώ και µερικά χρόνια, [...] επιχειρείται η αντικατάσταση του
ελληνικού αλφαβήτου από το λατινικό. Aυτό θα σηµάνει τον ολοσχερή
α φ α ν ι σ µ ό της Eλληνικής. 'Eν µιά νυκτί', χιλιάδες οµόηχες λέξεις θα
ριχτούν στο νέο γλωσσικό Kαιάδα". (Πολιτικά Θέµατα, Eφ. 28.9.90, 22)
Mεταφορές του αφανισµού: υπέρ της διατήρησης του παλαιού· µεταφορές της
εισβολής: κατά της επικράτησης του νέου.
Mια τρίτη µεταφορά, αυτή της µόλυνσης (ή ρύπανσης), επικουρεί τις δύο
προηγούµενες. Ένα ξένο, "άρρωστο" -- ένα ακάθαρτο -- στοιχείο απειλεί να
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µολύνει τη γλώσσα. H µεταφορά της µόλυνσης προσφέρεται για τη σύνδεση
του µέρους µε το όλο. Tαυτόχρονα, αποτελεί έναν απλοϊκό µηχανισµό
κατανόησης της γλωσσικής αλλαγής, σαν εξάπλωσης δηλ. από το µέρος στο
όλον.
- "Λέξεις και εκφρράσεις όχι µόνο γραµµατικά και συντακτικά
απαράδεκτες, αλλά προπάντων πνευµατικά και ψυχικά
µ ο λ υ σ µ α τ ι κ έ ς , κυκλοφορούν καταιγιστικά γύρω µας".
(Mεσηµβρινή, Eφ. 19.2.90, 17)
- "Nέφος και στην τηλεόραση. Eδώ το νέφος είναι γλωσσικό και αόρατο.
[...] H Iστορία του γ λ ω σ σ ι κ ο ύ ν έ φ ο υ ς τείνει να εξελιχθεί σε
ελληνική τραγωδία". (Aπογευµατινή, Eφ. 25.9.93, 32)
- "ασφυκτιά [ο γράφων] όλο και περισσότερο µέσα στην περιρρέουσα
γλωσσική ρ ύ π α ν σ η των µέσων µαζικής ενηµέρωσης". (Eλ. Eφ.
30.13.91, 9)
- "Kι ακόµη, δεχόµαστε λέξεις που είναι τόσο αφόρητα ξένες µέσα στη
δική µας, αφού δεν προσφέρονται για καµιά ευφωνική ή κλιτική
αφοµοίωση. H ρ ύ π α ν σ η δεν άρχισε να προσβάλλει πρώτα το
περιβάλλον, αλλά τη γλώσσα µας". (Πολιτικά Θέµατα, Eφ. 28.9.90, 20)
Kαι οι τρεις οµάδες µεταφορών (αφανισµού, εισβολής, µόλυνσης)
προϋποθέτουν τον µύθο της οµοιογένειας της γλώσσας.
Όµως, για τον καθαριστή η γλώσσα δεν είναι απλώς κάτι ενιαίο· είναι ένα
όλον συµπαγές. Aυτή η άρρητη προϋπόθεση εξηγεί τη χαρακτηριστική
πρόληψη, που εµφανίζεται στο υλικό µας µε την αµεσότητα εξαρτηµένου
ανακλαστικού: αν ένα στοιχείο της γλώσσας απειλείται, τότε όλη η γλώσσα
απειλείται. (π.χ. αν δεν βάζουµε τόνο στα κεφαλαία τονούµενα, βλ. supra). Kατ'
αυτόν τον τρόπο αντιµετωπίζονται και τα φαινόµενα της αλληλοδιείσδυσης
µεταξύ γλωσσών. Aν ένα στοιχείο εισαχθεί σε µια γλώσσα, όλη η γλώσσα
32
απειλείται. Aν εξαφανιστεί ένα στοιχείο, χάνεται όλη η γλώσσα.
∆ιαπιστώνουµε εδώ µια µετωνυµική αντίληψη για τη γλώσσα. H γλώσσα,
ένα όλον, ταυτίζεται µε το µέρος της, τα στοιχεία εκείνα που έχουν
33
στιγµατιστεί. Aπό την εµφάνιση µιας λέξης, ενός εκφραστικού τρόπου,
εντοπίζεται ένα ολόκληρο ιδίωµα και στιγµατίζεται ο χρήστης. O στιγµατισµός
εδώ µπορεί να νοηθεί ως µια τακτική αναγνώρισης των ιδιωµάτων, τα οποία
επίσης αντιµετωπίζονται σαν ένα συµπαγές [89] όλον: "H γλώσσα των νέων",
"H γλώσσα της αριστεράς", "H γλώσσα των πολιτικών", "H γλώσσα των MME".
Tο τελευταίο είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα µετωνυµίας. Eίναι αυτονόητο ότι
τα MME χαρακτηρίζονται από τεράστια γλωσσική ποικιλία (πολλά είδη
εκποµπών, προφορική ποικιλία), επιµένουµε όµως να την παραγνωρίζουµε
προβάλλοντας τις στιγµατισµένες της µορφές. Σ' αυτή τη µετωνυµική αντίληψη
υπακούει, τέλος, και η συλλογικότερη ταύτιση: "H γλώσσα Mας".
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H αντίληψη ότι η γλώσσα είναι µία εξηγεί γιατί ο καθαριστής πάσχει από τη
φοβία της αγλωσσίας. Yπάρχει µια ολική αντίθεση: η γλώσσα, ένα συµπαγές
όλο από τη µια, η πλήρης α-γλωσσία από την άλλη. Xαρακτηριστική επωδός
στις επιστολές είναι η εξής:
"ούτε την πίκρα µπορεί να αποφύγει [κανείς], ούτε το φόβο ότι είναι
πολύ κοντά η εποχή των νευµάτων και των χειρονοµιών [...]. Kαι µετά
τα νεύµατα τι; O βρυχηθµός; η τέλεια σιωπή; Nα δούµε". (H Aυγή, Eφ.
20.1.85, 22, τίτλος: "Mετά τη γλώσσα, τα νεύµατα;")
Tην ίδια φοβία αναγνωρίζουµε 10 χρόνια µετά, πάλι σε επιφυλλίδα:
"οι κενοί ήχοι που πληθαίνουν αντικαθιστώντας τον λόγο, τα µουγκρητά
που νοµίζουν ότι είναι έναρθρα". (Kαθ. Eφ. 8.1.95, 4· βλ. επίσης KEλ.
Eφ. 8.1.95, 44, "Παραιτηµένοι και άγλωσσοι")
Kαθώς το όλο, το συµπαγές, δεν υπάρχει, ο καθαριστής το τοποθετεί, το
ανάγει στην υπερβατική σφαίρα του πνεύµατος. Kαταλήγει έτσι υπέρµαχος της
πνευµατικότητας της γλώσσας: η "µαγεία της γλώσσας", το "πνεύµα της
γλώσσας", "η πολιτιστική της διάσταση", "η γλώσσα ως αξία", "η ιερή γλώσσα",
"η γλώσσα είναι η ψυχή µας". Σχολιάζοντας τη λεξιπενία ο Nίκος Πολίτης
αναφέρει:
"Mια κοινωνία προσηλωµένη αποκλειστικά στην ύ λ η , δεν έχει ανάγκη
γλώσσας που εκφράζει το π ν ε ύ µ α ". (Bήµα, Eφ. 20.10.91, B4)
Aνάλογοι είναι οι χαρακτηρισµοί που δηλώνουν τη στάση απέναντι στο
πνευµατικό στοιχείο, στάση εν πολλοίς θρησκευτική: τη γλώσσα µας πρέπει να
τη "λατρεύουµε" ("οι λάτρεις της ελληνικής γλώσσας, οι γλωσσολόγοι", Eλ. Eφ.
28.3.94, 44), να τη "σεβόµαστε", να την "υπηρετούµε", να τη "θεραπεύουµε".

Έχουµε φτάσει εδώ στην τελευταία καθαριστική µεταφορά, που δεν έχει να
κάνει πια µε την ίδια τη γλώσσα αλλά µε την αυτοεικόνα (self-image) του
καθαριστή: η γλώσσα πάσχει και ο καθαριστής εµφανίζεται ως θεραπευτής της.
H γλώσσα "µαραίνεται" και ο καθαριστής πρέπει να την καλλιεργήσει.
- "∆εν υπάρχουν αµελητέα γλωσσικά ζητήµατα. Oτιδήποτε αφορά τη
γλώσσα χρειάζεται την π ρ ο σ ο χ ή και τη φ ρ ο ν τ ί δ α µας". (Kαθ.
Eσ. 25.2.92, 9)
- "Προβάλλει εντούτοις, ως ύψιστο και επιτακτικό εθνικό χρέος να
διατηρήσουµε καθαρή και αναλλοίωτη τη φυσιογνωµία της γλώσσας
µας. Nα την αποκαθάρουµε από τα ποικιλόµορφα παράσιτα και να την
προστατεύσουµε απο διαβρώσεις και παραµορφώσεις". (Kαθ. Eσ.
13.10.92, 8)

Γλωσσικός καθαρισµός

23

Aλλά στις ενδιαφέρουσες µεταφορές της παθολογίας, (ενδεικτικά: "γλωσσική
αναπηρία", "φυµατική γλώσσα", "ανίατος ασθένεια", "µόλυνση", "γλωσσικό
έλκος") δεν θα επεκταθούµε αφού σκοπεύουµε να µιλήσουµε γι' αυτές σε
προσεχή δηµοσίευση, η οποία στόχο θα έχει τη συσχέτιση αυτών των
µεταφορών µε την τυπολογία των γλωσσικών "σφαλµάτων". Eπισηµαίνουµε
απλώς ότι από την αντίληψη της γλώσσας ως "ζωντανού οργανισµού" (που,
συνεπώς, και υγιαίνει και πάσχει), αντλούν επιχειρήµατα τόσο οι καθαριστές
όσο και οι αντικαθαριστές:
- "H γλώσσα εξελίσσεται σύµφωνα µε τις κατά καιρούς ανάγκες,
πλάθεται από τον ίδιο το λαό, που µόνο αυτός ξέρει τις ανάγκες του".
(Kαθ. Eσ. 13.2.92, 9)
- "η γλώσσα είναι ένα ζωντανό µέσο επικοινωνίας και δεν [90]
παραµένει απολιθωµένο ως ένα 'µουσειακό αντικείµενο'.
Mεταβάλλονται λοιπόν οι έννοιες που αποδίδουµε στις λέξεις, ανάλογα
µε τη χρήση, µε την εποχή, αλλά ακόµα και ανάλογα µε το επίπεδο - το
µορφωτικό επίπεδο - αυτών που τις χρησιµοποιούν. [...] η γλώσσα και
οι λέξεις δεν είναι άψυχα, αλλά ζουν, µεταβάλλονται· και αυτό που θα
πρέπει να κάνουµε είναι να ασχοληθούµε σοβαρά µε την καταγραφή
των εξελίξεων, τον έλεγχό τους και τη λεξικογράφησή τους. Γιατί τότε
πραγµατικά προσέχουµε και τιµούµε τη γλώσσα µας". (Kαθ. Eφ.
29.12.94, 20)

Eπίλογος
Eίδαµε ότι ο καθαριστής µεταφέρει στη γλώσσα µια κοινωνική αντίθεση την
οποία προσπαθεί να εκφράσει µε µεταγλωσσικά δίπολα (του τύπου σωστόλάθος, χαµηλό-υψηλό, γλώσσα-αγλωσσία κλπ.) H πρακτική του ακολουθεί το
πρότυπο του στιγµατισµού: ο ένας όρος αυτής της αντίθεσης είναι πάντα
στιγµατισµένος, αρνητικός. Mε αυτή την πρακτική επιχειρεί ο καθαριστής να
διαµορφώσει το γλωσσικό αισθητήριο, προπαγανδίζοντας τις "επισηµάνσεις"
του (µε τη βοήθεια καταχρηστικών µεταφορών) σε όλο και ευρύτερους κύκλους
αποδεκτών. O κοινωνικός του ρόλος -- αυτό κανείς δεν το αµφισβητεί -- είναι να
δηµιουργήσει ένα κάποιο είδος µεταγλωσσικής συνείδησης. Kαθώς όµως ο
ίδιος είναι δέσµιος της αξιολογικής αντίληψης ότι η γλώσσα είναι µία, ενιαία,
συµπαγής, ο καθαριστής βρίσκεται µπλεγµένος σε µια αντίφαση, που δεν
κατορθώνει ποτέ να ξεπεράσει. Προσπαθεί να θεραπεύσει τις αντιθέσεις που ο
ίδιος έχει θέσει. ∆ιότι σ' αυτόν οφείλεται η διάδοση της µεταγλωσσικής
συνείδησης του λάθους, του απρεπούς, του κατώτερου.
O καθαριστής δεν είναι βέβαια ο υπαίτιος της "ασθένειας", αλλά
επισηµαίνοντας το σύµπτωµα, το δηµιουργεί. Mπορεί να του αντιταχθεί, στο
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πλαίσιο µάλιστα του ίδιου µεταφορικού σχήµατος, ότι αυτό που επισηµαίνει ως
σύµπτωµα αρρώστιας, είναι κάτι που σ' όλες τις γλώσσες συµβαίνει µε έναν
απόλυτα "φυσιολογικό", "υγιή", "ζωντανό" τρόπο.
Aυτή η αντίφαση -- η διαλεκτική αντίφαση, θα την ονοµάζαµε --, ότι
δηλαδή ο ίδιος ο καθαριστής είναι, ώς ένα βαθµό, ο δηµιουργός του
συµπτώµατος που καλείται να θεραπεύσει, περιγράφει, πιστεύουµε, µε τον πιο
χαρακτηριστικό τρόπο το σ ι σ ύ φ ε ι ο έργο του καθαριστή.
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