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Κάθε γλώσσα ει΄ναι εν'ας κόσμος. 'Ενα σύμπαν ολόκληρο, με τη γεωλογία του και τη
βοτανιισ1΄ του, µε πλήρη καταλ΄ογο των ουρανίων σωμάτων και των ανθρώπινων παθών, των
κοντινών πραγµάτων και εκείνων που ει΄ναι πολύ µακριά η' που δεν υπάρχουν. Το έργο του
Αδάµ δεν τελείωσε στην Εδέµ -τα πράγµατα ονοµάζονται εκ νέου κάθε στιγµη" το
ανακαλύπτει µότο…λέπει εν'α ν' πιο να δείχνει τα πιο καθημερινά αντικείµενα και να ζητά
να µάθει πως ονοµα΄ζονται' και, επαναλαµβάνοντας µε αδεξιο΄τητα και απόλαυση τη λέξη,
σα να δοκιµάζει µια νέα γεύση, να τολµά εν'α ακόµη βήµα στη μαθητεία του στον κόσµο,
που δεν θα τελειώσει με την παιδική ηλικία αλλά ξαναρχίζει κάθε φορά που κάποιος
επιχειρεί να ταξιδέψει σε µιαν άλλη γλώσσα.

O Χόρχε Λουις΄ Μπο΄ρχες διηγιόταν π4,ω όταν μικρό τον πήγαιναν να επισκεφθεί τη
γιαγιά του απο΄ τη µεριά του πατέρα του, Μιλούσεαι' της , εν'α τόπο διαοετικό απο΄
κείνο που µιλούσε στην άλλη γιαγιά του: µεγαλώνοντας κατάλαβε ο΄τι µε τη µία µιλούσε
αγγλικά και µε την άλλη ισπανικά. Οπ΄οιος υποχρεώνεται να µιλάει δύο η' περισσότερες
γλώσσες απο΄ µικρός, έχει κερδίσει χωρίς να το καταλάβει πολλούς θησαυρούς -που
ψενδυναώνουνν ευυ'ι΄α΄ του και του επιτρέπουν να εντρυφήσει στο γατι΄σιο εν΄στικτο του
παιδιού, που ελίσσεται απρόσκοπτα σε τόπους και ταυτότητες χωρίς να χάνει την ιδιότητα
του µόνιµου κατοίκου.

Δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης ιθαγεν΄εια δίχως την περιέργεια και το σεβασµό για
όλους τους τόπους και τους τρόπους ζωής που δε µοιάζουν με το δικό µας και που, παρ*
ο΄λ* αυτά, έχουν πολλά κοινά μ, εμάς. Λέγεται ο΄τι γ…να α΄ει Μεια΄εταιπάνω απ' όλα
να κατέχεις τη δική σου γλώσσα, είµαι όµως σίγουρος ο΄τι ει΄ναι επίσης χρήσιµο να
ταξιδευ΄εις και να χάνεσαι σε άλλες γλώσσες, να ξανασυναντάς σ, αυτές το θεµελιακο΄
µυστήριο που υπάρχει µέσα σε κάθε λέξη. ( Antonio M. Molina, El Pais)
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Η…ενάςωνταξιοάχου…

Στο παρακάτω απόσπασµα ένας διάσηµος δάσκαλος,
ο Λέο "Μάλια. αφηγείται:

«Θυµάµαι ένα συνταξιουχ'ο γιατρό, που είχε έρθει σε ένα από τα σχολείο που διδασκα.
Είπε στο διευθυντή ότι έµενε εκεί κοντά κι ότι ήθελε να προσφέρει εθελοντικά τις υπη-
ρεσίες του σε ό,τι είχε σχέση με την ειδικότητά του. Ήθελε να βοηθήσει το σχολείο
μας. Δεν είχε συγγενείς να φροντίσει ουτε' κάποιο υλικό συµφέρον, για να κάνει αυτήν
την προσφορά. Απλουστατα,' ήθελε να δουλέψει σαν βοηθός ή επόπτης και να μοιρα-
στεί τις γνωσει'ς και τις εµπειρίες του. Καθως΄ είχε πάρει πιο τη συντα'ξή του, είχε δια…
θέσιµο χρόνο και διάλεξε αυτό το μέρος κι αυτή τη στιγµή, για να προσφέρει τις υπη-
ρεσιες του. ' Ηταν αποφασισµένος να εξακολουθήσει να είναι χρήσιμος στη ζωή των άλ-
λων.

Φυσικά. ο διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό έµειναν κατάπληκτοι. Τέτοια πράγ- …
µατα δε συµβαίνουν συχνά, ουτε" παντου". Ο γιατρός γρήγορα… έγινε πολυτιµ'ος. Πρό-
σφερε πολλά. Δίδασκε υγιεινή και µαθηµατικά. αλλά σηµαντικότερο κι από την προ-
αφορά του σ' αυτους" τους τομείς ήταν το παράδειγμά του προς τα παιδιά. Τον αγάπη-
σαν πολύ. Η ζεστή παρουσία του κι n" επιθυµία του να συμµετε'χει…η'ταν ένα υπέροχο,
πρακτικό µάθηµα ανθρώπινων σχέσεων. Να… προσφέρεις… τον………ό "σ…… …' να περι…--
µένεις απαλλ…άγµα……τα. είναι ο'.τι ευγ…ένικ…ότε…ρ…ο µπορεί να κάνει ένα ανθρώπινο macro
Με… άλλο.…

Ιστορίες σαν κι…αυτή αναπόφευκτα οδη…γουν' σε αµφιβολ1ες. Στο κάτω-κάτω θα πρέ-
πει να υπάρχει κίνητρο. Συνέχεια μας µαθαίνουν ότι τίποτα δε δίνεται δωρεάν, ότι κάθε
προσφορά πρέπει να έχει αντάλλαγµα. Βέβαια, ο φιλος µας ο γιατρός ανταμείφθηκε
γενναία γι' αυτήν την ανιδιοτελη' ανάμειξή του µε τα παιδιά, αλλά η ανταµοιβή του ήταν
μόνον ηθική. Είτε Θέλουµε να το παραδεχθουμ'ε είτε όχι. ο ανθ΄ρωπος αυτός ήταν ένα
υπόδειγµα του είδους των ανθρώπων που χρειαζόμαστε κι εκτιµουμ'ε απεριόριστα.

Αντι" να δείχνουµε καχυποψία απέναντι σ' αυτους" που προσφέρουν τον εαυτό τους
σε ξένους, Θα έπρεπε, ίσως, να σκεφτούµε τις δικές µας υποχρεώσεις.

Λέο Μπουσκάλια. «Λεωφορείο 9 για… τον παράδεισο».
Εκδ. Γλάρος

B. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1. Να αποδω΄σετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου σε 8-10 γραμμές.
2. Ποια ήταν η αντίδραση του διευθυντή και του προσωπικού του σχολείου στην

προσφορά του γιατρού ; Γιατί πιστεύετε ο΄τι αντέδρασαν ετ΄σι ,…
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Εορτάζουµε εφέτος το «ευρωπαικό έτος γλωσσών». Τιμου΄µε δηλαδή

-µε διάφορες εκδηλώσεις (οµιλίες, συζητήσεις, μελέτες, αναφορές, εκτι-
µήσεις κ.λΠ.)- τις γλώσσες Που οµιλούνται στην Ευρώπη, τιµώντας στην
Πραγµατικότητα τους λαούς που µιλούν αυτές τις γλώσσες και τον πολι-
τισµό αυτών τωνλαών, όπως δηλώνεται µέσα από τη γλώσσα τους - τα
γραπτά κειµ΄ενά τους και την προφορική τους παράδοση. Γιατί η γλώσσα
ει΄ναι το Πιο εµφανές γνώρισµα της εθνικής ταυτότητας και φυσιογνω-
µίας ενός λαού και, µέσα από τα γραπτά κείµενα, το Πιο Χαρακτηριστικό
γνώρισμα του Πολιτισµού ενός λαού, αυτό Που ξεπερνάει το Χώρο και το
Χρόνο.

Η Ενωµένη Ευρώπη η οποία αποτελείένα κεφαλαιώδες Πολιτικό γεγο-
νός του σύγχρονου κόσμου είναι από τη φύση της θεσµός ΠολυεΘνι-
κός, άρα και ΠολυΠολιτισµικός και, κατ' ανάγκην, Πολυγλωσσικός. Αν η
Ενωµεν΄η Ευρώπη δεν είναι Χοάνη αφομοίωσης και αποπροσωποποι΄ησης
των λαών Που εντάσσονται σ΄ αυτη΄ν' av, όπως πιστεύεται, είναι ένωση
και συνεργασία εθνών της Ευρώπης Που διατηρούν τη διαφορετικότητά
τους και τις εθνικές τους επιλογές (στον πολιτισµό, στην Παιδεία, στον
τρόπο ζωής, στη νοοτροπία, στη Θρησκευτική τους Πίστη κ.λπ.), τότε η
Ευρωπαική Ένωση είναι, εξ ορισμού, και χώρος συνάντησης Περισσοτέ-
ρων γλωσσών, των γλωσσών Που μιλούν οι λαοί Που απαρτιζουν την Ευ-
ρώπη.

Κύρια Πρόκληση για τους πολίτες της Ενωμένης Ευρώπης ει΄ναι η
πρόκληση της πολύγλωσσι΄ας: η Πρόκληση, τα κίνητρα και η δηµιουργία
των δυνατοτήτων να µάθουν οι Πολίτες της Ευρώπης Περισσότερες
γλώσσες, ώστε να γνωρίσουν, να καταλάδουν και να εκτιµήσουν 6060m-
pa και ουσιαστικά, µαθαίνοντας τη γλώσσα τους, τον πολιτισμό, τη νοο-
τροπία και την ανθρώπινη διάσταση τωνλαών µε τους οποίους ζουν μα-
ζι,΄ συνεργάζονται και συναποφασι΄ζουν για ποικιλα Θέµατα. Δεν υπάρχει
Πιο άμεσος, πιο ουσιαστικός και Πιο σύντοµος τρόπος να γνωρίσεις ε΄να
λαό από το να µάθεις τη γλώσσα του. Γιατίη γλώσσα ενός λαού ει΄ναι ο
τρόπος Που Βλέπει, συλλαµ6άνει, ταξινοµείκαι δηλώνει τον κόσµο...

Επιπλέον, η Πρόκληση της πολυγλωσσι΄ας γίνεται Περιοσα΄προ ava—
γκαία σε ευρύτερη κλιμ΄ακα µε την ευρύτερη συνάντηση των λαών Που

πραγµατοποιείται στα Χρόνια µας, με την Περίφηµη παγκοσµ/ιοποι΄ηση. H
παγκόσµια συνεργασία των λαών στα Πλαίσια της οικονοµίας, της επικοι-'
νωνι΄ας µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, της τεχνολογίας, της γνωριµίας µε
τις διάφορες Χώρες και τον Πολιτισµό τους αποτελείτο ισχυρότερο κίνη-
τρο για την εκµάθηση περισσοτέρων γλωσσών παράλληλα Προς την προ-
σπάθεια για καλύτερη γνώση της μητρικής γλώσσας. Για να μην αλλοτριω-
θείς και αφοµοιωΘει΄ς γλωσσικά Πρέπει Πρώτα και Πάνω an’ όλα να εΧ΄εις
τη δική σου γλωσσική ταυτότητα, Που είναι συνάµα και κύριο Χαρακτηρι-
οτικο΄ της εθνικής σου ταυτότητας...

Γ. Μπαμπινιώτης
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Πολλά µπορούν να σκοτωσ΄ουν μια γλώσσα, απο΄ μια φυσική κατα-

"ροφή µέχρι μια γενοκτονία η' πολιτιστική αφοµοίωση. Στις I 7 Ιουλι΄ου

." U98, ένας καταστροφικός σεισμος΄ στις ανατολικές επαρχίες της Πα-

πούα Νέας Γουινέας σκότωσε πάνω απο΄ 2.200 κατοίκους και άφησε

." 0.000 άστεγους. Τα χωριά Σισάνο, Ουαραπ΄ου, Αρόπ και Μαλόλ κατα-

,τ…ρα΄φηκαν και 30% των κατοίκων των χωριών Αρο΄π και Ουαρα΄πο.υ
σκοτώθηκαν. Οι κάτοικοι των χωριών ανήκαν σε'διαφορετικές φυλές-

και µιλουσ΄αν τέσσερις διαφορετικές, και αναγνωρισμένες, γλώσσες, αλ-

λά ο αριθμος΄ των πολιτων΄ που τις μιλούσαν ητ΄αν περιορισµένος: το I990
τη σισάνο μιλουσ΄αν 4. 776 άτομα, τη μαλόλ 3.330, την αρόπ I. 700 το I981

και την ουαραπ΄ου 1.602 άτοµα το 1983. Με το σεισμό το σύνολο των
χρηστων΄ για την αρο'π και την ουαραπ΄ου δεν πρέπει να ξεπερνουσ΄ε τους

500 πολιτ΄ες. Και καθώς οι επιζώντες μετακινήθηκαν σε καταυλισμούς
και άλλες περιοχές και οι κοινότητες διαλύθηκαν. είναι μάλλον αµφιβο-
λο av επέζησαν οι γλωσ΄σες.

Η πολιτιστική συγχώνευση είναι ένας άλλος λογ΄ος θανάτου µιας
γλωσ΄σας, ακόμη κι όταν δεν έχουµε διαλ΄υση της παραδοσιακής κοινό-
τητας. Η κριση΄ που παρατηρείται όσον αφορά την εξαφάνιση των γλωσ-
σω'ν οφειλεται στις μεγαλε΄ς πολιτιστικές μετακινήσεις που άρχισαν πριν
από 500 χρόνια, καθά ""ο.:κισ:'ι/µ… διέδωσε εν΄αν μικρό αριθµό γλωσ-
σων΄ σε όλο τον κόσμο.

Όταν μια κουλτούρα αφοµοιω΄νει μιαν άλλη, η ακολουθια΄ των γεγονό-
των που επηρεάζουν μια γλωσ΄σα που βρισκ΄εται σε κινδ΄υνο χαρακτηρίζε-
ται απο΄ τρια΄ κυριως΄ στάδια. Το πρωτ΄ο ει΄ναι η έντονη πιε΄οη που ασκειτ΄αι
στους «κατακτημένους» να µιλήσουν την κυριαρχούσα .γλώσσα… Το δεύ-
τερο αφορά μια περίοδο, κατα΄ την οποια΄ οι πολίτες μιλουν΄ δύο γλωσ΄σες:
γινοντ΄αι όλο και περισσοτ΄ερο κάτοχοι της νέας γλωσ΄σας, αλλά εξακολου-
θούν να μιλούν επαρκως΄ και τη δική τους. Συχνά η χρήση και των δύο
γλωσσών αρχίζει να παρακμάζει, με την παλαιά γλώσσα να παραχωρεί
τη θέση της στη νέα Αυτό οδηγεί στο τριτ΄ο στάδιο, στο οποίο οι νεοτ΄ερες
γενιές παύουν να χρησιμοποιούν τη «γλώσσα των προγόνων» τους, βρί-
σκοντας΄ την άνευ νοήματος. Αυτή η απαξίωση ενισχύεται με εν΄α αισθη΄µα
ντροπής για τη μητρική γλώσσα, τόσο εκ µέρους των γονέων όσο και εκ
μέρους των παιδιών. Οι οικογεν΄ειες που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν
την «παλαια»΄ γλωσ΄σα έρχεται καπ΄οια στιγµή που την μιλουν΄ μόνο μεταξύ
τους, µετατρέποντάς την σε «οικογενειακή διαλε΄κτο», καθώς περιορίζε-
ται όλο και περισσότερο ο περιγυ΄ρος αυτών ποσμιλουν΄ την ίδια γλωσσ΄α.
Στο διάστημα μιας΄ και μον΄ο νενιας΄, η χρήση δύο γλωσσων΄ σε μια οικογέ-

νεια μετατρέπεται σε ενσυνείδητο περιορισμό της µητρικής γλώσσας και

στη συνεχ΄εια στην τελική εξαφάνισή της.

Δύο γενιές αργοτ΄ερα τα πράγµατα αρχίζουν να αλλάζουν. Η πρώτη

γενιά δεν ενδιαφέρεται τόσο για την χαμενη΄ γλώσσα, καθώς τα µέλη της

εξακολουθουν΄ να µοχθουν΄ για την καθιέρωσή τους στη νέα κοινοτητ΄α Τα

παιδιά τους όμως, απαλλαγμεν΄α απο΄ την ανασφαλε΄ια της καθημερινοτη΄-
τας και σε καλυτ΄ερη οικονομική κατάσταση, ει΄ναι αυτά που αρχιζουν να

αναρωτιούντ΄αι για την χαμενη΄ κληρονομιά Η παλιά γλώσσα, καπ΄οτε αι-
τια΄ ντροπής, αποκτά ξανά το χαρακτήρα πολιτισμικής ταυτότητας και
υπερηφάνειας. Αλλά αν η γλωσ΄σα εχ΄ει χαθει,΄ τιπ΄οτα δε θα τη φέρει mow’.

Από τον ημερήσιο τύπο
(στο Έκφραση-΄Εκθεση για το Ενιαίο Λύκειο,

Θεματικοί Κύκλοι, ΟΕΔΒ) (διασκευή)
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