
 

Η ηττοπάθεια της γλώσσας  

ςξσ Θ. Π. Τάριξσ  
 
1. Εύκξλα οέπξμε ποξπ ςημ ελεειμξλόγηρη1 ςξσ παοόμςξπ! 

Υπξθέςχ πχπ μαπ βξηθάει μα δικαιώρχμε έμα παοελθόμ αμτί-
βξληπ άλλχπ ρπξσδαιόςηςαπ, ή μα ποξβάλχμε ςξμ εασςό μαπ 
πάμχ απ' ςιπ «αςέλειεπ» ςχμ άλλχμ. Σσμήθχπ, μάλιρςα, η ρυε-
ςική γκοίμια - μαπ ρςηοίζεςαι ρε ποξρχπικέπ εκςιμήρειπ, υχοίπ 
μα μξιώθξσμε πάμςα ςημ αμάγκη ςχμ μεςοήρεχμ και ςηπ απξ-
δεικςικόςηςαπ. Έςρι λ.υ. κεοασμξβξλξύμε ςα ήθη ςηπ μέαπ γε-
μιάπ, υχοίπ κάμ μα ξοίζχμεμ ςξμ (απέοαμςηπ πεοιπλξκήπ) όοξ 
«ήθξπ», υχοίπ μα πεοιγοάτχμε ςημ αμςιποξρχπεσςικόςηςα 
ςξσ δείγμαςξπ ρςξ ξπξίξ αματεοόμαρςε, και υχοίπ μα επικα-
λξύμαρςε καμεμόπ είδξσπ μέςοηρη με ρσγκεκοιμέμα κοιςήοια.  

Εςξύςα, όμχπ όλα, καθόλξσ δεμ ρημαίμξσμ πχπ ποέπει μα 
παοαιςηθξύμε απ' ςημ κοιςική ςχμ κξιμχμικώμ μαπ ταιμξμέ-
μχμ. Σςξ κάςχ - κάςχ η κοιςική (όςαμ δέμ ρσμξδεύεςαι και με 
αρςσμξμική διάςανη) είμαι καθήκξμ δημξκοαςικό, μιάπ και α-
κσοώμει ςημ μαμξσοιρςική μξμξτχμία ςηπ κοαςξύραπ άπξφηπ 
ή ςηπ «τξοάπ» ςχμ ποαγμάςχμ.  

2. Ήθελα, λξιπόμ, ρήμεοα μα ελεειμξλξγήρχ ςξμ καιμξύο-
γιξ ρσομό ςχμ νεμικώμ μέμ, λαςιμξγοαμμέμχμ δέ, ςίςλχμ ρχ-
οείαπ πεοιξδικώμ. Υπξθέςχ πχπ, ςώοα, μέρα ρςη λαπαδιαρμέ-
μη αγξοά καμείπ δέμ θα ςξλμά μα εκδώρη πεοιξδικό με ςίςλξ 
«Μαρςξοέμαςα»· ξτείλει μα ςξ 'πή «Do it yourself» (παο' όλξ 
πξσ παοαπέμπει ρςξμ ρσμπαθή ήοχα ςηπ παλαιάπ διαθήκηπ ξ 
ξπξίξπ καςέυεεμ ςξ ρπέομα ασςξύ υαμαί). Ιδξύ η ποόυειοη κα-
ςαγοατή ςέςξιχμ πεοιξδικώμ για ςξσπ ςσυόμ αμσήςξσπ:  

 Οι πιό ςραυπίμιδεπ αμαγμώρςεπ ποέπει ςώοα μα διαβάζξσμ 
ςξ «Nitro», ςξ «Colt», ςξ «Downtown», ςξ «Vita», ή ακόμη και 
ςξ «The thing».  

 Οι άμδοεπ ειδικόςεοα, ςξ «Men» ή ςξ «Status».  
 Οι πιό εμήμεοξι ςξ «Crash».  
 Οι εοχςικξί ςξ «Open».  
 Οι κσοίεπ ςξ «Diva».  
 Οι μξσρικότιλξι ςξ «Music cafe», και ςοάβα κξοδέλα.  
Και δέμ αματέοξμαι βεβαίχπ ρςα επώμσμα νέμα πεοιξδικά 

ςα ξπξία ρςημ ελλημότχμη έκδξρή – ςξσπ κσκλξτξοξύμ κι ασ-
ςά με λαςιμξγοαμμέμξμ ςξμ ςίςλξ ςξσπ: «Cosmopolitan», 
«Elle», «Marie Claire», «Playboy»... Ναί, νέοχ, ςξ ταιμόμεμξ 
δέμ έυει διατύγει ςηπ ποξρξυήπ ςχμ κξιμχμιξλόγχμ, αλλά δέμ 
έςσυε ακόμα μα διαβάρχ ρυεςική επιρςημξμική έοεσμα. Έχπ 
ςόςε, θεχοώ χπ μάλλξμ δεδξμέμξ πχπ όλξι μαπ γεμίζξμε από 
εθμική πεοητάμεια για ςιπ ποξόδξσπ μαπ και για ςη ρσμβξλή 
μαπ ρςημ παγκξρμιξπξίηρη. Εάμ, όμχπ, ρτάλλχμε, εάμ κά-
μπξρξι θεχοξύμ εςξύςα ςα ςεοςίπια χπ πξλιςιρμικό γεμιςραοι-
ρμό μάλλξμ, μξμιμξπξιξύμαρςε μξμίζχ μ' αμςιδοάρξσμε. Κι ξ-
μξλξγώ πχπ η ποώςη μξσ παοόομηρη είμαι μα καςαδείνχμε ςξ 
γελξίξμ ςξσ ποάγμαςξπ∙ ξ ρκχπςικόπ ξ λόγξπ ατσπμίζει! Ατή-
μξμςαπ, όμχπ, ςξ έογξ ςξύςξ ρςξσπ θεοιμξύπ επιθεχοηριξ-
γοάτξσπ, διεοχςώμαι πξύθε μαπ έλαυε ςόρη ηςςξπάθεια; Τόρξ 

 

Εμδιαφέρομ του κειμέμου 

Τξμ «πξλιςιρμικό γεμι-
ςραοιρμό» πεοιγοάτει ξ Θ. 
Π. Τάριξπ και ζηςεί λίγη 
αμςίρςαρη ρε ξοιρμέμα 
γλχρρικά μπξσγαδόμεοα. 

Εύκξλα οέπξσμε ποξπ 
ςημ ελεειμξλόγηρη ςξσ πα-
οόμςξπ! Υπξθέςχ πχπ μαπ 
βξηθάει μα δικαιώρξσμε 
έμα παοελθόμ αμτίβξληπ 
ρπξσδαιόςηςαπ, ή μα ποξ-
βάλξσμε ςξμ εασςό μαπ πά-
μχ απ' ςιπ «αςέλειεπ» ςχμ 
άλλχμ. 

Η κοιςική είμαι καθήκξμ 
δημξκοαςικό μιαπ και ακσ-
οώμει ςημ μαμξσοιρςική 
μξμξτχμία ςηπ κοαςξύραπ 
άπξφηπ. 

Ομξλξγώ πχπ η ποώςη 
μξσ παοόομηρη είμαι μα 
καςαδείνξσμε ςξ γελξίξ ςξσ 
ποάγμαςξπ∙ ξ ρκχπςικόπ ξ 
λόγξπ ατσπμίζει! 

Δεμ θέλχ ακόμα ςημ πχ 
γλχρρική διξλίρθηρη (έςρι 
κι αλλιώπ όλξι μαπ διξλι-
ρθαίμξμε). Διεοχςώμαι μό-
μξ ςι μαπ κάμει μ' αγκαλιά-
ζξσμε καςεπειγόμςχπ ςημ 
νέμη λένη ρςξμ καθημεοιμό 
λόγξ; 

Επιζηςξύμε μα βιώρξσ-
με κι εμείπ ςημ ξμξοτιά, 
ςημ εστσΐα, ςιπ δενιόςηςεπ, 
ςξμ πλξύςξ ςξσ αμςίρςξιυξσ 
νέμξσ ποξςύπξσ. Οπόςε, 
τσρικόςαςα, η νέμη λένη 
εκτοάζει αομξδιόςεοα ςημ 
αμςίρςξιυη ποχςξγεμή έμ-
μξια, μιαπ και κξσβαλάει 
ασςξμάςχπ ξλόκληοξ ςξ 
εμμξιξλξγικό ςξσ τξοςίξ, 
από γεμμηριμιξύ ςηπ. 



 

άυοηρςη απξδείυθηκε λξιπόμ η γλώρρα μαπ ρςημ ποάνη;  
3. Φαίμεςαι δέ ξςι ςξ ζήςημα είμαι εσούςεοξ: Τα «ρόξσ» και 

ςα «γκλάμξσο» και ςα «μπάςζες» πάμε ρύμμετξ. Δεμ θέλχ α-
κόμα ςημ πώ γλχρρική διξλίρθηρη (έςρι κι αλλιώπ όλξι μαπ 
διξλιρθαίμξμε). Διεοχςώμαι μόμξ ςί μαπ κάμει μ' αγκαλιάζξσμε 
καςεπειγόμςχπ ςημ νέμη λένη ρςξμ καθημεοιμό λόγξ; (Τξ θέμα 
ςηπ ςευμικξ-επιρςημξμικήπ ξοξλξγίαπ είμαι νέυχοξ). Υπξθέςχ 
λξιπόμ όςι μαπ έυει ποώςα κεοδίρει ςξ νέμξ ποόςσπξ ζχήπ (δέμ 
είμαι άρυεςξ ςξ γεγξμόπ όςι κάμπξρα απ' ςα πεοιξδικά πξσ α-
μέτεοα απξκαλξύμςαι lifestyle). Επιζηςξύμε μα βιώρχμε κι 
εμείπ ξι δεύςεοξι ςημ ξμξοτιά, ςημ εστσΐα, ςιπ δενιόςηςεπ, ςξμ 
πλξύςξ ςξσ αμςίρςξιυξσ νέμξσ ποξςύπξσ. Οπόςε, τσρικόςαςα, 
η νέμη λένη εκτοάζει αομξδιόςεοα ςημ αμςίρςξιυη ποχςξγεμή 
έμμξια, μιάπ κι η νέμη λένη κξσβαλάει ασςξμάςχπ ξλόκληοξ ςξ 
εμμξιξλξγικό ςξσ τξοςίξ, από γεμμηριμιξύ ςηπ. Και δέμ ςημ 
αλλάζξσμε με ςίπξςα, ιδίχπ όςαμ η παιδεία μαπ δεμ έςσυε μα 
μαπ ποξρτέοη επαοκείπ αμςίρςξιυεπ ρσγγεμείπ παοαρςάρειπ 
καςα ςξ παοελθόμ. Επξμέμχπ, ςξ θέμα δέμ είμαι ρςεμά γλχρ-
ρικό είμαι εσούςεοα πξλιςιρμικό, είμαι θέμα ρςάρεχπ ζχήπ. 
Πξιόμ επιλέγειπ για ποόςσπξ: Τξμ Καοαψρκάκη ή ςξμ Μαοαμςό-
μα, ςημ Ειοήμη Παπά ή ςημ Μαμςόμα, ςξμ Αλέκξ ςξμ Παμαγξύλη 
ή ςξμ επιμελώπ λιγδιάοη ήοχα ςηπ πόπ; Δικόπ ρξσ είμαι ξ βί-
ξπ, δικιέπ ρξσ ξι ειδικέπ πεοιρςάρειπ, δική - ρξσ (ελεύθεοη 
ποξταμώπ) κι η απόταρη. Μόλιπ όμχπ διαλένηπ ςξ ποόςσπξ, 
θα λξσρςήπ και ςα ρξσρξύμια - ςξσ και ςιπ λένειπ - κλειδιά πξσ 
ςξ εκτοάζξσμ.  

4. Πάμςχπ, όρξ αςελήπ κι αμ είμαι ασςή η ειραγχγή, επι-
ςοέπει μξμίζχ μα σπξπςεσθξύμε όςι η γλχρρική διξλίρθηρη 
είμαι απλόπ απόηυξπ μιαπ πξλιςιρμικήπ διξλίρθηρηπ. Υπξθέςχ 
δηλαδή όςι εςξύςξ ςξ κξιμχμικό ταιμόμεμξ δεμ ρσμιρςά μια 
«τσρική» πξλιςιρμική ενέλινη ςηπ ςξπικήπ Ομάδαπ. Θα σπξ-
ρςηοίνχ όςι ασςή η ενέλινη είμαι απξςέλερμα βιαρμξύ: Η ειρα-
γόμεμη πλημμσοίδα ςχμ μικοξύ κόρςξσπ ποξψόμςχμ ςηπ βιξμη-
υαμίαπ ςχμ «διαρκεδάρεχμ» ή ςχμ «ειδήρεχμ», σπακξύει ρε 
ενχγεμείπ καμόμεπ (ςξσπ λεγόμεμξσπ μόμξσπ ςηπ αγξοάπ), και 
δέμ είμαι απξςέλερμα «τσριξλξγικήπ» πξλιςιρμικήπ διεογαρί-
απ. Άρυεςξ αμ, ρςη μεγάλη κλίμακα υώοξσ και υοόμξσ, ςα 
ποξψόμςα ασςά θα καςαγοατξύμ ςελικώπ ρςημ κξσλςξύοα ςηπ 

επξυήπ μαπ.  
Εςξύςξ, όμχπ, καθόλξσ δεμ απξδεικμύει ςημ ασςόμαςη αγαθξπξιό ρσμέπεια ασςξύ 

ςξσ γεγξμόςξπ: ςξ εμδιάμερξ κόρςξπ ποξραομξγήπ θα ςξ έυξσμ πληοώρει πλήθξπ 
ςξπικέπ κξιμχμίεπ, εοήμημ ςχμ ξπξίχμ ξογαμώθηκε κι εκςελέρθηκε η ειρβξλή. Γι' 
ασςό εμίληρα για «βιαρμό». Σςξμ βαθμό, λξιπόμ, πξσ εσρςαθεί ασςή η (βαρική μξμί-
ζχ) παοαςήοηρη, γεμμάςαι ςώοα η άπξφη όςι ξοθώπ μέμ μξμιμξπξιξύμςαι ςα εκ βια-
ρμξύ ςέκμα (καμείπ δέμ ρκέτςηκε, εκςόπ από ταρίρςεπ ή ρςαλιμικξύπ, μ' αρςσμξμεύ-
ρη ςημ κξσλςξύοα), ξ ίδιξπ ξ βιαρμόπ όμχπ ΔΕΝ μξμιμξπξιείςαι. Όςαμ, λξιπόμ, έλεγα 
ποξ καιοξύ «λίγη αμςίρςαρη χοέ» ρε ξοιρμέμα γλχρρικά μπξσγαδόμεοα (ςηπ δήθεμ 
λαψκήπ λαλιάπ), ασςήμ ςημ άμσμα καςά ςξσ βιαρμξύ σπαιμιρρόμξσμ. Διόςι, και γεμι-
κόςεοα, ςεςοακόρια υοόμια ρκλαβιάπ ρςξμ Τξύοκξ δέμ καςάτεοαμ μα διώνξσμ ςα 
άοθοα απ' ςα ελλημικά (άοθοα ςχμ ξπξίχμ χπ γμχρςόμ ρςεοείςαι ςξ ςξσοκικόμ ιδίχ-
μα). Είκξρι όμχπ υοόμια γλχρρικξύ καςιμιρμξύ αοκέραμ για μα τξσμςώρη ξ στέο-

 
Τξ θέμα δεμ είμαι ρςεμά 

γλχρρικό είμαι εσούςεοα 
πξλιςιρμικό, είμαι θέμα 
ρςάρεχπ ζχήπ. 

Όρξ αςελήπ κι αμ είμαι 
ασςή η ειραγχγή, επιςοέπει 
μξμίζχ μα σπξπςεσθξύμε 
όςι η γλχρρική διξλίρθηρη 
είμαι απλόπ απόηυξπ μιαπ 
πξλιςιρμικήπ διξλίρθηρηπ. 

Η ειραγόμεμη πλημμσ-
οίδα ςχμ μικοξύ κόρςξσπ 
ποξψόμςχμ ςηπ βιξμηυαμίαπ 
ςχμ «διαρκεδάρεχμ» ή ςχμ 
«ειδήρεχμ», σπακξύει ρε 
ενχγεμείπ καμόμεπ και δεμ 
είμαι απξςέλερμα «τσριξ-
λξγικήπ» πξλιςιρμικήπ δι-
εογαρίαπ. 

Ποιμ όμχπ έμα γλχρρι-
κό ταιμόμεμξ καςαρςεί γε-
γξμόπ καςαγοάφιμξ, έυει 
ποξηγηθεί έμα κξιμχμικό 
πξλιςιρμικό ταιμόμεμξ πξσ 
ποξκάλερε ςη γλχρρική 
μεςαβξλή. 

Τέςξιαμ αμςίρςαρη εσ-
αγγελίζξμαι. Παο' όλξ πξσ 
δεμ είμαι ςηπ μόδαπ, λίγη 
εθμική πεοητάμια δε θα 
έβλαπςε κι εδώ. 

 



 

πχμ ενξβελιρμόπ ςχμ άοθοχμ («πήγαμε Τοίπξλη, είδαμε Δήμαουξ κι εουόμαρςε Αθή-
μα»).  

Μξσ λέμε ξι Γλχρρξλόγξι  κι έυξσμ δίκιξ: «Ασςή είμαι ρήμεοα η γλώρρα. Ασςήμ 
καςαγοάτξμε εμείπ, κι ασςήπ ςα ταιμόμεμα ςακςξπξιξύμε». Καθήκξμ ςξσπ. (Και μα-
κάοι μα καςαγοάταμε και ςημ ήςςα ςηπ μι-τξβίαπ, εκείμηπ πξσ ςημ μξμιμξπξίηρε η 
γμχρςή «ρυξλική» Γοαμμαςική: Τώοα, η πλειξμόςηςα ςξσ γοαπςξύ και ςξσ ποξτξοι-
κξύ λόγξσ εκτέοει «ςξμ Γοαμμαςέα», κι όυι «ςξ Γοαμμαςέα». Σσμήλθαμε απ' ς' αοβα-
μίςικα). Πξλύ ρχρςά λξιπόμ κάμξσμ ξι γλχρρξλόγξι. Ποίμ όμχπ έμα γλχρρικό ται-
μόμεμξ καςαρςή γεγξμόπ καςαγοάφιμξ, έυει (όπχπ σπαιμιυθήκαμε) ποξηγηθή έμα 
κξιμχμικό πξλιςιρμικό ταιμόμεμξ πξσ ποξκάλερε ςη γλχρρική μεςαβξλή. Σ' εκείμημ 
δε ακοιβώπ ςη τάρη, κι όυι ρςη γλώρρα, σπξρςηοίζχ πχπ δικαιξύμαι μα αρκήρχ 
κοίρη ανιξλξγική όςαμ διαπιρςώμχ βιαρμόμ. Και μάλιρςα όυι χπ επιρςήμξμαπ, αλλά 
χπ πξλίςηπ. Και μ' αμςιποξςείμχ μια μξοτή τσριξλξγικόςεοξσ έοχςξπ, πξσ θα 
ποξέλθη από μια αμςίοοξπα ξογαμχμέμη παλλαψκή Παιδείαμ: Απ ςημ πληοώρξσμε 
(Κύοιε Υπξσογέ επι ςηπ Οικξμξμίαπ), άπ ςημ εςξιμάρξσμε (Κύοιε Υπξσογέ επι ςηπ 
Παιδείαπ), απ ςημ διαθέρξσμε εμείπ κι όπξιξπ γξσρςάοει παίομει. Και μήμ ναμακξσρθή 
εκείμξ λόγξσ υάοη ςξ απίρςεσςξ «δέμ τέομει διατημίρειπ η μξοτχςική ςηλεόοαρη» ή 
ςξ άλλξ «δέμ υχοάμ ρςξ ποόγοαμμα ςχμ Λσκείχμ ςα τιλξρξτικά και ςα καλλιςευμι-
κά μαθήμαςα». Ποέπει, είμ' αλήθεια, μα πείρξσμε και κάμπξρεπ υιλιάδεπ Δαρκάλξσπ, 
ξι ξπξίξι μέυοι ποξυθέπ σπξυοεώμξμςαμ μα μεοιμμξύμ «μα μήμ εθιρθή ξ μαθηςήπ ρε 
γλώρρα κσοιλέ».  

Τέςξιαμ αμςίρςαρη λξιπόμ εσαγγελίζξμαι. Παο' όλξ πξσ δέμ είμαι ςηπ μόδαπ, λίγη 
εθμική πεοητάμεια δέμ θα 'βλατςε κι εδώ. «Λίγξ νσπμάςε αδέοτια» ςξσ αείμμηρςξσ 
Ξσλξύοη. Έχπ, ςόςε, διαςηοώ πλήοεπ ςξ δικαίχμα ςξσ ηυηοξύ καγυαρμξύ ειρβάοξπ 
(ή «ρε βάοξπ», πξσ λέμ κι ξι άρυεςξι) ςξσ ςλήμξμξπ2 εκείμξσ πξσ θα βαρςάη παοα-
μάρυαλα ςξ μέξ πεοιξδικό «The Lober» αμςί για ςξ ποξςιμηςέξμ «Ο Γκόμεμξπ» (ιδίχπ 
διόςι έυει εμεςική καςαγχγή).  
Από την εφημερίδα «Το Βήμα», 02/08/1998 (το κείμενο διατηρήθηκε στην αρχική μορφή δημοσί-
ευσης)  
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να γοάφεςε ςημ πεοίληφη ςξσ κειμέμξσ ρε 100 πεοίπξσ λένειπ. 

2. Να γοάφεςε ςα ρσμώμσμα ςχμ λένεχμ: κοιςήοια, ρσομό, παοόομηρη, διξλίρθηρη, 

μεοιμμξύμ  

3. Να βοείςε ςη μέθξδξ με ςημ ξπξία ξ ρσγγοατέαπ αμαλύει ςημ παοάγοατξ: «Εςξύ-

ςξ, όμχπ … άοθοχμ» (Να δικαιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ) 

4. Τι δηλώμξσμ ξι λένειπ και πξιξπ ξ οόλξπ ςξσπ ρςξ κείμεμξ: όμχπ, ξπόςε, επξμέ-

μχπ, λξιπόμ, διόςι, όςαμ, παο' όλξ πξσ…  

5. Να βοείςε πξια μέθξδξ πειθξύπ υοηριμξπξιεί ξ ρσγγοατέαπ ρςημ παοάγοατξ: 

«Μξσ λέμε ξι Γλχρρξλόγξι … κσοιλέ» 

6. Ο ρσγγοατέαπ διεοχςάςαι για πξιξ λόγξ σιξθεςξύμςαι εύκξλα ξι νέμεπ λένειπ. 

Έυξμςαπ χπ ατεςηοία ςξμ ποξβλημαςιρμό ςξσ μα γοάφεςε μια παοάγοατξ 90 πε-

οίπξσ λένεχμ. 



 

7. «Ποιμ, όμχπ, έμα γλχρρικό ταιμόμεμξ καςαρςεί γεγξμόπ καςαγοάφιμξ, έυει ποξ-

ηγηθεί έμα κξιμχμικό πξλιςιρμικό ταιμόμεμξ πξσ ποξκάλερε ςη γλχρρική μεςα-

βξλή». Ο ρσγγοατέαπ ρσμδέει ςημ ειραγχγή νέμχμ λένεχμ ρςημ αμενέλεγκςη ει-

ραγχγή νέμχμ ηθώμ. Σε έμα κείμεμξ 550-600 λένεχμ μα παοξσριάρεςε ςξσπ ε-

υθοξύπ ςηπ εθμικήπ γλώρραπ, αλλά και ςξ οόλξ πξσ ασςή έυει ρςημ κξιμχμική 

ζχή. 

 
                                            
1 ελεειμξλόγηρη η (ξσριαρςικό) [ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ :‹ ελεειμόπ λόγηρη ‹ λξγώ ‹ λέγχ] ξ υαοακςηοιρμόπ 
κάπξιξσ χπ ελεειμξύ, χπ ανιξλύπηςξσ  
2 ςλήμχμ= δσρςσυήπ 
 
 


