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Το «κόνσεπτ», το «πρότζεκτ», το «µπάτζετ».

Θενξ µαν (Thanks man)... Όταν τ’ ακούω, µεταφράζω σιωπηρά: Ευχαριστώ,
µάγκα µου. Ή: Ευχαριστώ, φιλάρα... Τα µεταφρασµένα µου φαίνονται πιο αρρενωπά,
πιο άµεσα, πιο µοναδικά. Γιατί λοιπόν οι µάγκες έφηβοι και οι µεγαλύτεροι τιτιβίζουν
τα δικά τους greeklish1; Ίσως γιατί κάθε γενιά χρειάζεται τη δική της ιδιόλεκτο, µια
δική της αργκό, προσωρινή, αναλώσιµη, µε ηµεροµηνία λήξεως, που όµως τη
διαχωρίζει από τις προηγούµενες γενιές. Η ιδιόλεκτος του “µαν” θα ξεθωριάσει
καθώς µεγαλώνοντας ο νέος έρχεται σε επαφή µε άλλες αργκό, ακαδηµαϊκές ή
επαγγελµατικές. Το ερώτηµα παραµένει πάντως: γιατί τα αγγλικά κατακλύζουν τον
καθηµερινό λόγο µικρών και µεγάλων;
Είναι αληθές ότι η γλωσσοµάθεια έχει αυξηθεί γεωµετρικά τις τελευταίες
δεκαετίες. Ο σηµερινός απόφοιτος λυκείου θα διαβάζει και θα µιλάει αγγλικά
ασυγκρίτως καλύτερα από τον ανάλογό του στη δεκαετία του ’70 και του ’80. Το
επικοινωνιακό µας περιβάλλον κατακλύζεται από ξένη γλώσσα: τηλεόραση, ταινίες,
διαδίκτυο,videoclips και ποπ κουλτούρα.
Παίζουν ρόλο οι σπουδές; Ναι, ασφαλώς, αλλά πολύ σοβαρότερο ρόλο παίζει
το διεθνές περιβάλλον της εργασίας και η γενικευµένη ολιγογλωσσία των εταιρικών
στελεχών. Μέγα µέρος των επαγγελµάτων απαιτεί καλή γνώση ξένης γλώσσας. Στις
«µπίζνες»2 δεν χρειάζονται καλά ελληνικά, δεν χρειάζεται καν γλώσσα, όλα
διεξάγονται µε τυποποιηµένες εκφράσεις, κυρίως αγγλικές: έχω ένα «κόνσεπτ»3 για
ένα «πρότζεκτ»4, αλλά δεν µου βγαίνει το «µπάτζετ»5.
Σοβαρό ρόλο παίζει και η ξενοµανία. Υπό τον συνοπτικό αυτό όρο εννοούνται
διάφορα συµπλέγµατα καθυστέρησης, µειονεξίας, µιµητισµού. Σε περιβάλλον
ασφυκτικά οµογενοποιηµένο, κοσµοπολίτικο, ίδιο παντού, η διατήρηση ιδιαίτερης
ταυτότητας, ιδιοµορφίας, ντοπιολαλιάς, είναι δύσκολη, κοπιώδης, ανεπιθύµητη
εντέλει. Είναι ασφαλέστερο να οµοιάζεις, ώστε να γίνεσαι ευκολότερα αποδεκτός. Τα
πλούσια, καλά ελληνικά φαντάζουν δύσκολα και σχεδόν ανώφελα στον οικονοµικό
και εργασιακό στίβο, ενώ τα «γκρίκλις» του «κόνσεπτ-πρότζεκτ» είναι εύκολα,
ακίνδυνα, ξεκούραστα και καλύπτουν αδυναµίες και ανεπάρκειες. Το ποτάµι που µας
H χρήση λατινικού αλφαβήτου για την γραφή ελληνικών στις χρήσεις του διαδικτύου
Επαγγέλµατα, δουλειές, επιχειρηµατική δραστηριότητα
3
Ιδέα, σύλληψη ιδέας, έµπνευση
4
Σχέδιο, τεχνικό έργο, µελέτη, πρόγραµµα
5
Ο προϋπολογισµός, το απαιτούµενο κεφάλαιο, τα αναγκαία χρήµατα
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περιέχει είναι ορµητικό και κοσµοπολίτικο, µε τρόπους καινούργιους και ίσως
επικίνδυνους.
Αναµφίβολα η εγκατάλειψη της µητρικής γλώσσας δεν είναι πρόοδος, είναι
υποταγή και απώλεια ταυτότητας, είναι υπαρξιακή συρρίκνωση, ατοµική και εθνική.
Η γλώσσα δεν είναι µόνο εργαλείο, δεν είναι µόνο φόρµα, δεν είναι µόνο
επικοινωνία, πρωτίστως είναι νοητικό και αισθητικό συµβάν, είναι σχέση, είναι
κοινωνία. Πίσω από τη θρυµµατισµένη γλώσσα των στελεχών και των µοδάτων, των
τεχνοκρατών, τώρα πια και των πολιτικών, αναπτύσσεται µια αναλόγως
θρυµµατισµένη σκέψη, αδιάφορη, κολοβή, υποταγµένη. Όσο πιο υποταγµένη η
γλώσσα και η σκέψη, τόσο πιο άχρωµη και ανελεύθερη η κοινωνική και πολιτική µας
ύπαρξη.
∆ιασκευασµένο ∆ιαδικτυακό άρθρο του Ν. Ξυδάκη, Καθηµερινή,19-9-2010

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α.

Να συντάξετε µια περίληψη 100 περίπου λέξεων του παραπάνω άρθρου.

Β1.

Να σχολιάσετε σε µια παράγραφο 70 - 80 λέξεων το νόηµα του παρακάτω
αποσπάσµατος:

Μονάδες 25

«Ίσως γιατί κάθε γενιά χρειάζεται τη δική της ιδιόλεκτο, µια δική της αργκό,
προσωρινή, αναλώσιµη, µε ηµεροµηνία λήξεως, που όµως τη διαχωρίζει από τις
απ’ τις προηγούµενες γενιές.»
Μονάδες 12

Β2.

Να εντοπίσετε τα δοµικά µέρη της τελευταίας παραγράφου και να συντάξετε
έναν πλαγιότιτλο γι’ αυτήν.
Μονάδες 5

Β3.

Να εντοπίσετε το είδος του συλλογισµού (παραγωγικός ή επαγωγικός) στο
παρακάτω επιχείρηµα:

-Τα µέλη µιας οικολογικής οργάνωσης έχουν, προφανώς, ιδιαίτερες
ανησυχίες για τα οικολογικά ζητήµατα.
-Η Κέλυ είναι ενεργό µέλος µιας οικολογικής οργάνωσης.

Άρα η Κέλυ ανησυχεί έντονα για την καταστροφή του περιβάλλοντος.

Μονάδες 4
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Β4.

Να αντιστρέψετε την σύνταξη (Ενεργητική – Παθητική) στα παρακάτω
αποσπάσµατα:
α)
β)

Το επικοινωνιακό µας περιβάλλον κατακλύζεται από ξένες γλώσσες.
Τα «γκρίκλις» καλύπτουν αδυναµίες και ανεπάρκειες.
Μονάδες 4

α)

Nα εντοπίσετε στο κείµενο δύο φράσεις, στις οποίες η γλώσσα
χρησιµοποιείται µε την ποιητική της λειτουργία.
Μονάδες 4
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Β5

3

β)

γεωµετρικά, περιέχει, οικονοµικό: από το τελευταίο συνθετικό των
λέξεων να γράψετε µια νέα σύνθετη λέξη.
Μονάδες 6

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

Όπως γίνεται αντιληπτό η γλωσσοµάθεια µέσα στη σηµερινή παγκοσµιοποιηµένη
κοινωνία θεωρείται απαραίτητη, σχεδόν όσο και η καλή χρήση της µητρικής µας
γλώσσας. Να συντάξετε άρθρο (περίπου 400 λέξεων) που θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του σχολείου σας, µε το οποίο εξηγείτε γιατί είναι ανάγκη και απαίτηση
των καιρών µας η καλή χρήση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, αλλά και ποιοι
κίνδυνοι µπορεί να προκύψουν αν αµελήσουµε την µητρική µας γλώσσα.
Μονάδες 40
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