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Ειραγχγή 
 

Απξρβξλχμέμξπ από ςιπ ξικςοέπ κακξσογίεπ πξσ έλαβαμ υώοα καςά ςη διάοκεια ςξσ 2ξσ 
Παγκξρμίξσ Πξλέμξσ και απξγξηςεσμέμξπ από ςιπ ξσςξπικέπ θεχοίεπ, αλλά απάμθοχπεπ 
ποακςικέπ, ςχμ πξλλά σπξρυόμεμχμ κξμμξσμιρςικώμ καθερςώςχμ, ςξ 1944 ξ Σζχοςζ Όογξσελ 
νεκίμηρε ςη ρσγγοατή ςξσ δσρςξπικξύ μσθιρςξοήμαςόπ ςξσ 1984, ςξ ξπξίξ ξλξκληοώθηκε ςξ 
1948. Όπχπ απξκαλύπςεςαι αογόςεοα ρςημ ειραγχγή ςξσ βιβλίξσ Ζ Φάρμα τωμ Εώωμ, με ςημ 
αμςιρςοξτή ςχμ δύξ ςελεσςαίχμ αοιθμηςικώμ  φητίχμ, θέληρε μα ποξβλέφει ςημ κξιμχμία ςξσ 
1984 βάρει ςχμ δεδξμέμχμ και ςχμ όρα είυε βιώρει μέυοι ςόςε, δηλαδή ςξ 1948. Οι ποξβλέφειπ 
ςξσ είμαι κάθε άλλξ παοά αιριόδξνεπ, καθώπ η κξιμχμία ςξσ μέλλξμςόπ ςξσ βοίρκεςαι σπό ςημ 
μάρςιγα μιαπ ξλξκληοχςικήπ κσβέομηρηπ πξσ έυει ςη δσμαςόςηςα, μέρχ ςηπ φητιακήπ 
ςευμξλξγίαπ, μα παοαςηοεί και μα ελέγυει ςημ κάθε κίμηρη, ακόμα και ρκέφη, ςχμ πξλιςώμ ςηπ. 
Ζ φητιακή ςευμξλξγία ρςξ ρσγκεκοιμέμξ βιβλίξ απξςελεί τξμικό όπλξ ρςα υέοια εμόπ 
μαμιαρμέμξσ δικςάςξοα με ςξ ξπξίξ ξι ποξρχπικόςηςεπ, ςα όμειοα και ξι ρκέφειπ ςχμ αμθοώπχμ 
ρκξςώμξμςαι κάθε μέοα ξλξέμα και πεοιρρόςεοξ. Οι γιγαμςξξθόμεπ πξσ έυξσμ καςακλύρει ςξσπ 
ςξίυξσπ ςηπ μέαπ κξιμχμίαπ καςαγοάτξσμ κάθε κίμηρη ςξσ ποξρώπξσ, ώρςε η έκτοαρη 
ξπξιξσδήπξςε ρσμαιρθήμαςξπ μα είμαι ύπξπςη.  

Θδιαίςεοη επίθερη έυει εναπξλσθεί καςά ςηπ γλώρραπ επικξιμχμίαπ ςχμ αμθοώπχμ. Οι πξλίςεπ 
κάπξιαπ μεγαλύςεοηπ ηλικίαπ έυξσμ αμσδοέπ αμαμμήρειπ ςηπ ποξδικςαςξοικήπ ζχήπ, γμχοίζξμςαπ 
και υοηριμξπξιώμςαπ ςημ γλώρρα ςξσ ςόςε, ή αλλιώπ Παλαιά Ομιλία. Σξ κσβεομώμ κόμμα, όμχπ, 
ποξρπαθεί ρσμειδηςά και επιμελώπ μα „καςακόφει‟ ςημ Παλαιά Ομιλία, με ρςόυξ μα δημιξσογηθεί 
μια καιμξύοια διάλεκςξπ η ξπξία καμία ξμξιόςηςα δεμ τέοει με ςημ ποξηγξύμεμη. 
Φαοακςηοιρςικό είμαι ςξ απόρπαρμα ρςξ ξπξίξ ξ λενικξγοάτξπ ςηπ Μέαπ Ομιλίαπ παοαθέςει ςιπ 
απόφειπ ςξσ ρυεςικά με ςημ αλλαγή ςηπ γλώρραπ: 

«Ωοαίξ ποάγμα η καςαρςοξτή ςχμ λένεχμ. ε ςι υοειάζξμςαι ξι λένειπ; […] 
Δεμ εκςιμάπ αληθιμά ςη Μέα Ομιλία. Ακόμα κι όςαμ ςη γοάτειπ, ενακξλξσθείπ 
μα ρκέτςεραι ρςημ Παλαιά Ομιλία. Δεμ ρσλλαμβάμειπ ςημ ξμξοτιά ςηπ 
καςαρςοξτήπ ςχμ λένεχμ. Σξ νέοειπ όςι η Μέα Ομιλία είμαι η μόμξ γλώρρα 
ρςξμ κόρμξ πξσ ςξ λενιλόγιό ςηπ λιγξρςεύει κάθε υοόμξ;1»  

Λέρχ ςηπ καςαρςοξτήπ ςξσ λενιλξγίξσ, μξλαςαύςα, καςαρςοέτξμςαι και ξι έμμξιεπ ρςιπ 
ρσμειδήρειπ ςχμ αμθοώπχμ∙ γκοεμίζεςαι χπ εδάτξσπ ξ παλιόπ, ελεύθεοξπ κόρμξπ και η 
κσβέομηρη καςξοθώμει, έςρι, μα αμαπλάρει ςημ ίδια ςημ ποαγμαςικόςηςα ρύμτχμα με ςα δικά 
ςηπ ρσμτέοξμςα.  

Η γλώρρα χπ δξμικό ρςξιυείξ ςξσ πξλιςιρμξύ 
 

Σξ γεγξμόπ όςι η γλώρρα και η ρκέφη είμαι άοοηκςα ρσμδεδεμέμεπ, έυει απξςελέρει αμςικείμεμξ 
μελέςηπ ςηπ επιρςήμηπ ςηπ γλώρραπ. Σξμ 20ξ αιώμα δύξ Αμεοικαμξί αμθοχπξλόγξι-γλχρρξλόγξι, 
ξ Έμςξσαομς απίο και ξ Λπέμςζαμιμ Κι Γξσοτ, έυξμςαπ μελεςήρει γλώρρεπ Θμδιάμικχμ τσλώμ, 
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καςέληναμ ρςξ ρσμπέοαρμα πώπ η γλώρρα μιαπ κξιμόςηςαπ παίζει ρημαμςικό οόλξ για ςξ πώπ 
ασςή η κξιμόςηςα αμςιλαμβάμεςαι ςιπ έμμξιεπ και ςξμ κόρμξ γύοχ ςηπ2. Δπιπλέξμ, ρςη ρύγυοξμη 
επξυή και με κάπξια πιξ ποακςική ποξρέγγιρη ρςξ θέμα, ξ καθηγηςήπ Γλχρρξλξγίαπ κ. Γεώογιξπ 
Λπαμπιμιώςηπ, αματέοει υαοακςηοιρςικά ρε οαδιξτχμική ρσμέμςεσνή ςξσ πχπ:  

«η γλχρρξλξγική διάρςαρη ςηπ γλώρραπ είμαι μία επιρςημξμική ποξρπάθεια 
απξκάλσφηπ ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ γλώρραπ. Θρυύει μία γλχρρική ενίρχρη, 
δηλαδή „γλώρρα=ρκέφη‟ άοα ξι λένειπ δεμ σπάουξσμ για ςιπ λένειπ αλλά για 
ςιπ έμμξιεπ πξσ απξδίδξσμ. Ό,ςι ρσμβαίμει με ςη γλώρρα είμαι μία απήυηρη 
και αμαςοξτξδόςηρη ςηπ ρκέφηπ. Ιάθε πξιόςηςα γλώρραπ είςε ρςξ 
λενιλόγιξ, είςε ρςη γοαμμαςική, είςε ρςη ρύμςανη, (γιαςί ασςά είμαι ςα ςοία 
ρςξιυεία ςηπ γλώρραπ), έυξσμ ςημ απήυηρή ςξσπ ρςημ πξιόςηςα ςηπ 
ρκέφηπ.3» 

Τπό ςξ ποίρμα, λξιπόμ, ςηπ γλχρρξλξγικήπ επιρςήμηπ ταίμεςαι πχπ η ρσμευήπ ρσοοίκμχρη ςξσ 
λενιλξγίξσ ρςξσπ καςξίκξσπ ςηπ μέαπ ασςήπ κξιμχμίαπ επιτέοει ρσοοίκμχρη ςηπ ρκέφηπ ςχμ 
πξλιςώμ, καθιρςώμςαπ ςξσπ πξλιςικά αμίκαμξσπ μα αμαςοέφξσμ ςημ ςσοαμμία πξσ βιώμξσμ και μα 
διεκδικήρξσμ και πάλι ςημ ελεσθεοία ςξσπ. 

 
Τξ δσρςξπικό ρεμάοιξ ςηπ «α-λενίαπ» 

 
Ο ποξβλημαςιρμόπ ποξεκςείμεςαι -όπχπ είμαι τσρικό- και ρςημ κλίμακα ςξσ ποαγμαςικξύ, ςξσ 

τώρα ή ςξσ πιθαμξύ αύριο. Τπάουει ξ κίμδσμξπ η μελλξμςική κξιμχμία μα έοθει αμςιμέςχπη με 
μια ςέςξια ρσοοίκμχρη ή έρςχ πεμία ςηπ γλώρραπ;  

Σξ υειοόςεοξ ρεμάοιξ -και πιξ ακοαίξ, τσρικά- είμαι ξ κόρμξπ μα τςάρει ρε έμα επίπεδξ «α-
λενίαπ». Όυι πχπ δεμ θα σπάουξσμ λένειπ, αλλά ξι λένειπ ίρχπ δεμ θα  είμαι επαοκείπ ή θα είμαι 
αμεπαοκείπ για μα εκτοάρξσμ ασςό πξσ σπάουει ρςξ μσαλό, ςη διάμξια, ςημ αμςίληφη. Ίρχπ 
σπάονει μια διατξοεςική, πιξ ρημαριξλξγική απξςύπχρη ςηπ γλώρραπ και όυι ςόρξ γοαμμική. Λε 
ςημ ενάπλχρη ςηπ γλώρραπ ςχμ εμόςικξμπ ρήμεοα, πξσ απξςελεί ςημ παγκόρμια γλώρρα ςχμ 
μέρχμ μαζικήπ δικςύχρηπ, ξδηγξύμαρςε ρε έμα ςέςξιξ παοάδειγμα ρσμβξλικήπ ή ρημαριξλξγικήπ 
γλώρραπ ή –πιξ ρχρςά- εικξμιρςικήπ γλώρραπ. Λια εικόμα, μια «ταςρξύλα» για έμα ρσμαίρθημα, 
έμα gif για μια καςάρςαρη.  

Οι λένειπ από μόμεπ ςξσπ δεμ έυξσμ κάπξια δύμαμη, αλλά είμαι πεοιρρόςεοξ ξ ςοόπξπ πξσ ςιπ 
αμςιλαμβαμόμαρςε και ςξ ςι ρημαίμξσμ για εμάπ ασςό πξσ ςξσπ δίμει δύμαμη. Φαοακςηοιρςικό 
παοάδειγμα ασςξύ, είμαι ξι λένειπ πξσ εςσμξλξγικά δεμ έυξσμ κάπξια λξγική δξμή, αλλά 
απξςελξύμ ακοχμύμια, κξμμάςια λένεχμ ή μια αλλξιχμέμη μξοτή λένηπ. Πιξ ρσγκεκοιμέμα,  η 
λένη lazer (λέιζεο) απ πξύμε, είμαι ακοχμύμιξ ςηπ έκτοαρηπ Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation (=εμίρυσρη τχςόπ με εναμαγκαρμέμη ακςιμξβξλία).4  

Φοηριμξπξιώμςαπ ςέςξιεπ λένειπ, βλέπξσμε όςι λειςξσογξύμ πεοιρρόςεοξ χπ εικόμεπ, παοά χπ 
λένειπ. Για ςξ «λέιζεο» έυξσμε ρςξ μσαλό μαπ ςημ εικόμα ςηπ τχςειμήπ δέρμηπ. Ωρςόρξ, όςαμ 
πληοξτξοξύμαρςε από ςξ ςι απξςελξύμςαι ασςέπ ξι λένειπ, όςαμ μελεςξύμε ςη ρημαρία ςξσπ, 
καςαμξξύμε πεοιρρόςεοα και για ςη δημιξσογία ςξσπ αλλά και για ςξσπ ρκξπξύπ πξσ 
ενσπηοεςξύμ. Υέοξσμ ςημ εςσμξλξγική ιρςξοία ςξσπ. Έςρι ποξρλαμβάμει ιρυύ μια λένη 
γλχρρξλξγικά. Όςαμ η ποξτξοά ασςήπ λέει ασςόμαςα μια ιρςξοία ρςη διάμξιά μαπ. Ιαι ρςημ 
πεοίπςχρη ςχμ ακοχμσμίχμ και ςχμ ρσμςμήρεχμ δύρκξλα ρσμβαίμει ασςό. 

Πιθαμόςαςα, ρςξ μέλλξμ, η καςαρκεσή ςέςξιχμ λένεχμ θα είμαι πιξ ρσυμή, ατξύ ήδη 
βλέπξσμε όςι ρσμςμήρειπ ή ακοχμύμια απξςελξύμ ςημ αογκό ςχμ μέχμ, γοαπςή ή ποξτξοική 
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 Whorf, B. L., & Carroll, J. B. (1956). Language, thought, and reality: Selected writings of Benjamin Lee Whorf. 

Cambridge, Mass: MIT Press. 
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 Μπαμπινιώτθσ, Γ. «Η γλώςςα δίνει επιλογζσ, είναι ελευκερία και δθμιουργία», ςυνζντευξθ ςτθν Μπαλτατηι, Ε. 
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(π.υ. “omg = Oh my God”, “dab”, “yo, bro”, bb=bye bye). Οι ρσμςμήρειπ  ξπχρδήπξςε 
ενσπηοεςξύμ ςξμ γοήγξοξ ςοόπξ ζχήπ, ςημ άμερη επικξιμχμία αλλά και ςημ «ειδική γλώρρα» 
ςχμ ετήβχμ και ςχμ μέχμ πξσ ςξσπ βξηθά μα αμαπςύνξσμ έμαμ δικό ςξσπ κώδικα έκτοαρηπ, 
αλλά αμ δξύμε ςξ θέμα μακοξποόθερμα είμαι εναιοεςικά επιβλαβήπ για ςημ σπόρςαρη ςηπ 
γλώρραπ. ίγξσοα, η δημιξσογία ασςώμ ςχμ λένεχμ ήςαμ είμαι και θα είμαι ενσπηοεςική. Όμχπ 
ςέςξιεπ λένειπ, καθώπ μεςαδίδξμςαι ρε όλεπ ςιπ γλώρρεπ ςηπ γηπ, ριγά-ριγά απξςελξύμ βαβελική 
καςαρκεσή. Δπιζήμιξ είμαι επίρηπ για ςημ αμςιρςξιυία ςηπ γλώρραπ ρςξ πμεύμα, δηλαδή για ςη 
διαμόοτχρη ςηπ αμςίληφηπ ςξσ αμθοώπξσ.  

 
 

Ποξπ έμαμ θασμαρςό καιμξύοιξ κόρμξ ρςημ εκπαίδεσρη 
 
Πξιξ είμαι λξιπόμ ςξ αιριόδξνξ ρεμάοιξ πξσ μπξοξύμε μα ρσμθέρξσμε με βάρη ςα δεδξμέμα 

ςηπ ρύγυοξμηπ, απαιςηςικήπ και ξλξέμα επιςαυσμόμεμηπ ςευμξλξγικήπ ενέλινηπ ρε μια κξιμχμία 
πξσ παρυίζει μα διαςηοήρει ςξ ιρυσοόςεοξ δξμικό ρςξιυείξ ςξσ πξλιςιρμξύ; Άοαγε, μια γλώρρα 
πξλσγλχρρική, ρυημαςιρμέμη από λένειπ όλχμ ςχμ λαώμ ςηπ γηπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςημ 
παοαγχγή ςξσ ρύγυοξμξσ πξλιςιρμξύ, ρςξμ βαθμό πξσ ξ παοαγόμεμξπ ρήμεοα πξλιςιρμόπ 
μπξοεί μα θεχοηθεί πξλιςιρμόπ;5 Ηα μπξοξύρε ασςό μα καςαρςοέφει ςημ πξλιςιρςική κληοξμξμιά 
κάθε λαξύ, μα αλλάνει ςημ αμςίληφη ςχμ αμθοώπχμ και, εμδευξμέμχπ, μα μειώρει ςιπ μξηςικέπ 
και, κας‟ επέκςαρη, κξιμχμικέπ άμσμεπ μελλξμςικώμ λαώμ πξσ ίρχπ μα πλήςςξμςαι ακξύρια και 
αρσμαίρθηςα από ξλξκληοχςικέπ ηλεκςοξμικέπ κσβεομήρειπ; 

Αμ ρκετςξύμε όςι «η ζχή εκεί ένχ» θα γίμει «η ζχή εκεί μέρα», δηλαδή θα πεοιξοιρςεί ρςξμ 
φητιακό κόρμξ, με πξια όπλα μπξοεί άοαγε η αμθοώπιμη διάμξια μα επιβιώρει υχοίπ μια ιρυσοή 
γλώρρα και άοα υχοίπ μια ιρυσοή ρσλλξγιρςική ικαμόςηςα; Έμα ρύγυοξμξ θέμα ρσζήςηρηπ ρςη 
λξγξςευμία, ρςημ επιρςήμη αλλά και ρςξμ γεμικόςεοξ ποξβλημαςιρμό πεοί ςξσ μέλλξμςξπ ςξσ 
αμθοώπξσ, είμαι η ςευμηςή μξημξρύμη.  

Αμ ξ άμθοχπξπ ξ ίδιξπ, ξ αμθοώπιμξπ, ρςαδιακά αμαπςύρρει μια ςευμηςή μξημξρύμη πξσ ςώοα 
βοίρκεςαι ρςα ρπάογαμα με ςη ρςαδιακή αμάπςσνη ςηπ φητιακήπ γλώρραπ και ρκέφηπ; 

 
ςημ έοεσμα για ςημ εκπαίδεσρη, βαρικό εοώςημα απξςελεί ςξ ρε πξιξμ βαθμό είμαι θεμιςή η 

υοήρη ςχμ tablets για μα γοάτξσμ και μα διαβάζξσμ ςα παιδιά, και πώπ ασςόπ ξ ςύπξπ μάθηρηπ 
ρσγκοίμεςαι με παοαδξριακξύπ ςοόπξσπ μάθηρηπ. 

 Διδικξί επιρςήμξμεπ ρςημ φητιακή εκπαίδεσρη  επιρημαίμξσμ όςι ξπξιαδήπξςε ςέςξια ενέλινη 
και ποξρθήκη ρςη διαδικαρία ςηπ μάθηρηπ θα ποέπει μα είμαι εναςξμικεσμέμη ρςξ ποξτίλ ςξσ 
κάθε υοήρςη. Πξλύ ρημαμςικό παοάγξμςα επίρηπ θεχοξύμ ςημ ειραγχγή φητιακώμ παιυμιδιώμ, 
video games, ρςη διαδικαρία ςηπ μάθηρηπ όπχπ παιυμίδια οόλχμ (Role-Playing Games). ςξ 
εοώςημα αμ ασςό απξςοέφει ςα παιδιά από ςξ μα μιλξύμ μεςανύ ςξσπ και ξδηγήρει ρςαδιακά ρε 
«α-λενία», απαμςξύμ όςι ξι παίκςεπ (gamers) μπξοξύμ μα έοθξσμ ρε επατή με μια έμςξμη υοήρη 
ςηπ γλώρραπ και μάλιρςα μιαπ πλξύριαπ γλώρραπ πξσ θα ακξύμ από ςξμ ατηγηςή-δάρκαλξ –
ιδιαίςεοα αμ ποόκειςαι για παιυμίδι οόλχμ.6 

Ζ εταομξγή εμόπ ςέςξιξσ ρεμαοίξσ ρςξ μάθημα ςηπ Θρςξοίαπ, για παοάδειγμα, όπξσ μπξοεί ξ 
μαθηςήπ μα παίνει έμαμ οόλξ ρε έμα παιυμίδι-μάυη, ακξύγξμςαπ όλη ςημ ιρςξοία από ςξμ φητιακό 
-ή όυι- δάρκαλξ, αμαμτιρβήςηςα θα ήςαμ ρσμαοπαρςική αλλά και με εναιοεςικά απξςελέρμαςα 
όρξμ ατξοά ςξμ βαθμό ποόρληφηπ ςηπ ιρςξοικήπ πληοξτξοίαπ ρυεδόμ βιχμαςικά. 

Ποξβλημαςίζει χρςόρξ ςξ γεγξμόπ όςι έμαπ ςέςξιξπ μαθηςήπ θα λειςξσογεί ρςημ ξσρία πξλύ 
αςξμικά και όυι ρε ρσλλξγικό πεοιβάλλξμ ςάνηπ, με ςημ κξιμχμική αλληλεπίδοαρη, ςιπ τιλίεπ και 
ςημ έκτοαρη ρσμαιρθημάςχμ -παοάγξμςεπ εναιοεςικά ρημαμςικξύπ για μια ρχρςή φσυξρχμαςική 
αμάπςσνη.  

Ζ αμθοώπιμη επικξιμχμία έυει πξλύ βαθιέπ ενελικςικέπ οίζεπ ρςημ ρσμεογαςική τύρη ςξσ 
αμθοώπξσ. Λπξοεί μα αλλάζει και μα ρσμευίρει μα ενελίρρεςαι και μα παίομει διατξοεςικέπ 
μξοτέπ. ςημ ξσρία ασςό πξσ αλλάζει είμαι ςξ μέρξμ. Ιι έμα από ασςά ςα μέρα είμαι η γλώρρα η 
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ξπξία και ασςή αλλάζει αμάλξγα με ςημ ςευμξλξγία, όπχπ παοαςηοξύμε. Ζ αλλαγή ασςή ςξσ 
ςοόπξσ ςηπ αμθοώπιμηπ επικξιμχμίαπ είμαι ςασςόυοξμα ρσμαοπαρςική και ςοξμακςική. Ιαι ξι 
μεςαοοσθμιρςέπ ςηπ αμθοώπιμηπ επικξιμχμίαπ όρξμ ατξοά ςη γλώρρα και ςημ έκτοαρη ρςη μέα 
ασςή ποαγμαςικόςηςα πξσ αμξίγεςαι μποξρςά μαπ, είμαι ξι γεμιέπ ςχμ ρημεοιμώμ 
γσμμαριόπαιδχμ.7 

 
Τέυμη και έκτοαρη ποξπ διάρχρη ςηπ αμθοώπιμηπ αμςίληφηπ  
 

Εξύμε ρςημ επξυή ςηπ δημιξσογίαπ μιαπ «Μέαπ Ομιλίαπ»; Ο ρσμάδελτξπ ςξσ Οσίμρςξμ πξσ 
δξύλεσε πάμχ ρςημ Μέα Ομιλία ςξσ είπε πχπ δεμ καςαλαβαίμει ςημ ξμξοτιά ςηπ καςάογηρηπ ςχμ 
λένεχμ. ατώπ, η μέα ξμιλία ρςξ 1984 δημιξσογήθηκε για μα τύγξσμ από ςξμ κόρμξ έμμξιεπ 
όπχπ ελεσθεοία και ρκέφη, ξ κόρμξπ μα δείυμει ςστλή σπακξή ρε έμα δικςαςξοικό Ιόμμα. 
Ποόκειςαι για άλλη μια θεχοία ρσμχμξρίαπ ή μια τσρική οξή ςηπ γλώρραπ; Ίρχπ η Μέα Ομιλία μα 
είμαι έμα ρσμευέπ ταιμόμεμξ, πξσ σπήουε και θα σπάουει.  

Ιάθε πξλίςηπ, ποέπει μα διαβάζει, μα εμημεοώμεςαι, μα κσοίχπ μα γμχοίζει ςημ ιρςξοία ςξσ 
και μα μαθαίμει από ασςήμ, ώρςε μα μπξοέρει μα ποξξδεύρει. Δεμ ποέπει μα τξβάςαι, δεμ ποέπει 
μα νευμά και μα μημ εοεσμά. «Όρξ πιξ πίρχ μπξοείπ μα κξιςάνειπ, ςόρξ πιξ μποξρςά θα δειπ» 
(Οσίμρςξμ Σρώοςριλ).   

ςξ βιβλίξ ςξσ Σζχοςζ Όογξσελ ξ ποχςαγχμιρςήπ γοάτει κοστά ρε έμα ρημειχμαςάοιξ ςιπ 
ρκέφειπ ςξσ με ςξμ τόβξ μα ςξμ ρσλλάβξσμ. Ζ ελεύθεοη έκτοαρη και η γοατή δηλαδή είμαι 
απαγξοεσμέμεπ. Σξ ίδιξ ιρυύει και για ςημ αμάγμχρη βιβλίχμ και ιδιαίςεοα λξγξςευμικώμ, καθώπ 
η λξγξςευμία είμαι μια μξοτή ςέυμηπ πξσ γσμμάζει ςξ αμθοώπιμξ ρσμαίρθημα και ςη ταμςαρία. 
Λεγάλξ όπλξ ςηπ αμθοώπιμηπ διαμόηρηπ απξςελεί η ικαμόςηςα ςξσ φαμτάζεσθαι, καθώπ απξςελεί 
ςη μήςοα ςηπ δημιξσογικόςηςαπ. Ιαμείπ πξςέ δεμ δημιξύογηρε κάςι υχοίπ ποώςα μα ςξ 
ταμςαρςεί.  

Ζ κάθε λένη μάπ δίμει ςξ δικαίχμα μα ςανιδέφξσμε και μα ταμςαρςξύμε μέξσπ, δικξύπ μαπ 
κόρμξσπ και μα υοηριμξπξιξύμε ποξπ ότελξπ μαπ ςημ ελεσθεοία έκτοαρηπ πξσ μαπ έυει δξθεί 
ςώοα, ςξ 2018. Ποέπει μα μάθξσμε μα εκςιμάμε ασςά πξσ έυξσμε, διόςι, όπχπ βλέπξσμε ρςξ 
βιβλίξ 1984 ςξσ Σζ. Όογξσελ, ξ Λεγάλξπ Αδεοτόπ καςάτεοε μα ειρβάλει με βάοβαοξ ςοόπξ ρςιπ 
ρκέφειπ ςξσ καθεμόπ κάμξμςαπ ςξσπ «πλύρη εγκετάλξσ» και «αταιοώμςαπ» ςξσπ όλεπ ςιπ 
υοήριμεπ λένειπ. Ο ςοόπξπ αμςίληφηπ ςχμ ποαγμάςχμ και η ιδεξλξγία ςξσ εμόπ, επικοάςηραμ ρε 
έμα ξλόκληοξ έθμξπ ρςεοώμςαπ έςρι ςημ πληθώοα απόφεχμ. 

Όπχπ μια εικόμα είμαι υίλιεπ λένειπ, έςρι και μια λένη είμαι υίλιεπ εικόμεπ. Αμ και ξι έμμξιεπ ςιπ 
ξπξίεπ ξι λένειπ ρημαίμξσμ, τέοξσμ ςξ μεγαλύςεοξ μεοίδιξ βαούςηςαπ, ξι λένειπ είμαι εκείμεπ πξσ 
πσοξδξςξύμ ςιπ ρκέφειπ, πξσ ςιπ νσπμξύμ από ςξμ σπξρσμείδηςξ λήθαογξ, ςιπ ζχμςαμεύξσμ και 
ςιπ ρσμδέξσμ μεςανύ ςξσπ για ςημ έκτοαρη εμόπ ξλξκληοχμέμξσ μξήμαςξπ.  

Υαμςαρςείςε ρε ενήμςα υοόμια από ςώοα μα μημ μπξοείςε μα σπεοαρπιρςείςε ςξ δίκιξ ραπ 
λόγχ έλλειφηπ λένεχμ, μα μημ μπξοείςε μα ρσζηςήρεςε, ή ακόμα και μα μημ μπξοείςε μα 
εκτοάρεςε καμ ςι μιώθεςε ρςξ αγαπημέμξ ραπ ποόρχπξ. Οι ρκέφειπ είμαι όμξοτεπ αλλά ξ λόγξπ 
μπξοεί μα ρε πάει κάπξσ. Από ςξ μα κάμειπ κάπξιξμ μα μιώρει όμξοτα, μέυοι και μα διεκδικήρειπ 
ςξ ρχρςό, για ςξμ κόρμξ. 

Όμχπ και η ενέλινη δεμ τέομει πάμςα αομηςικά απξςελέρμαςα. Απ ξοαμαςιρςξύμε και ςξ 
αιριόδξνξ ρεμάοιξ μα ποξρςεθξύμ μέεπ λένειπ αλλά η γλώρρα χπ δξμή μα παοαμέμει. Μα 
δημιξσογηθεί όμςχπ μια μέα φητιακή γλώρρα κι έςρι μα σπάουξσμ δσξ γλώρρεπ πξσ θα 
υοηριμξπξιξύμςαι παοάλληλα με διατξοεςικό ςοόπξ και διατξοεςικό ρκξπό. 

Σξ μέλλξμ πξσ ξ Σζ. Όογξσελ επιμόηρε ήςαμ δσρςξπικό και αμέλπιδξ. Σξ δικό μαπ μέλλξμ ςξσ 
2081 δεμ υοειάζεςαι μα είμαι ςέςξιξ. Γμχοίζξμςαπ ςιπ δσμαςόςηςεπ ςηπ φητιακήπ ςευμξλξγίαπ και 
ρσμδσάζξμςάπ ςεπ με ςη δημιξσογική εμέογεια ςηπ γλώρραπ μέρα από ςημ ελεύθεοη έκτοαρη ςηπ 
λξγξςευμίαπ και ςηπ γλχρρικήπ καλλιέογειαπ, ςξ μέλλξμ ταμςάζει εσυάοιρςξ, γεμάςξ 
ρσμαοπαρςικέπ ποξκλήρειπ και εμπειοίεπ. Ζ φητιακή ςευμξλξγία μπξοεί μα ξδηγήρει ρε 
αλλξίχρη και καςαρςοξτή ςηπ αμθοχπόςηςαπ μόμξ όςαμ δεμ ρσμξδεύεςαι από ςημ αμάπςσνη ςξσ 
ελεύθεοξσ, κοιςικξύ πμεύμαςξπ πξσ διξυεςεύει ςη δημιξσογικόςηςα και ςξ πάθξπ ποξπ αγαθξύπ 
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ρκξπξύπ. Σξ ίδιξ μήμσμα ποέπει μα μεςαδίδεςαι και μέρχ ςηπ εκπαίδεσρηπ. Έςρι, η κξιμχμία ςξσ 
2081 θα είμαι έμα «παοόμ» όπξσ η φητιακή ςευμξλξγία θα σπηοεςεί και θα είμαι αοχγόπ ςηπ 
αμθοώπιμηπ ρκέφηπ, και όυι ςξ αμςίθεςξ.   
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