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Επί της ουσίας, πνευματικός χειμώνας.

By disabilitymyths

(http://disabilitymyths.files.wordpress.com/2010/12/rain_on_window_2671.jpg)Με αφορµή το άρθρο 
του επαγγελµατία χειριστή της ελληνικής γλώσσας Θ. Χειµωνά (Τα Νέα, 14/12/10) 
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=10&ct=13&artid=4609053 (http://www.tanea.gr/default.asp?
pid=10&ct=13&artid=4609053)

θα ήταν χρήσιµο να αναλύσουµε λίγο την προσέγγισή του σε ό,τι αφορά την άκριτη χρήση
χαρακτηρισµών στα πλαίσια του δηµόσιου λόγου.

Κατ’ αρχήν, η χρήση της γλώσσας και η νοηµατοδότηση των λέξεων αποτελούν δύο 
αλληλοτροφοδοτούµενες διεργασίες, άµεσα συνυφασµένες µε τις ιστορικές καταβολές και τις 
εκάστοτε συνθήκες της κοινωνίας. Ως αποτέλεσµα, η χρήση συγκεκριµένων λεκτικών τύπων 
σαν πολυεργαλεία χαρακτηρισµού ατόµων ή καταστάσεων απηχεί και συντηρεί κοινωνικά 
στερεότυπα. Κατά µείζονα λόγο τούτο ισχύει όταν η εκφορά τυποποιηµένων αρνητικών 
εκφράσεων απαντάται στα κείµενα εκπροσώπων της διανόησης. Διότι ευλόγως εκλαµβάνεται ως 
επικύρωση.

Εν προκειµένω, στο επίµαχο άρθρο του κ. Τατσόπουλου –που µε τόση ενάργεια υπερασπίζεται ο
κ. Χειµωνάς αναφέρεται ο όρος «αυτιστική κοινωνία», µε στόχο (οµολογουµένως προφανή) να 
καταδειχτεί η οπισθοδροµική εσωστρέφεια της ελληνικής πραγµατικότητας. Έχουµε λοιπόν το 
εξής δεδοµένοπαράδοξο: Ο κ. Τατσόπουλος επιχειρώντας να στηλιτεύσει την οπισθοδροµικότητα 
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της ελληνικής κοινωνίας µετέρχεται µίας έκφρασης που προδήλως προσβάλλει τα µέλη µιας 
κοινωνικής οµάδας, από τις πιο αδικηµένες –ακριβώς εξαιτίας της οπισθοδροµικότητας της 
ελληνικής κοινωνίας.

Και το ερώτηµα: Είναι σκόπιµο ένας χειριστής του λόγου να συναρθρώνει την
επιχειρηµατολογία του µεταχειριζόµενος κατεστηµένες εκφράσεις οι οποίες αναπαράγουν 
κοινωνικά στερεότυπα ή θα ήταν ευκταίο και αποτελεσµατικότερο να χτυπάει κατευθείαν το 
στόχο του µε επακριβείς και στοχευµένες φράσεις; (Όπως άλλωστε θα περιµέναµε από αυτόν, 
ακριβώς επειδή είναι επαγγελµατίας χειριστής του λόγου και όχι απλός καταγραφέας κλισέ…)

Ο προσεκτικός αναγνώστης θα έχει ήδη αντιληφθεί ότι εγκαλώ τον κ. Χειµωνά για αισθητική και 
τεχνική αστοχία στη χρήση της γλώσσας, ανεξαρτήτως των προθέσεών του οι οποίες ουδόλως 
µε απασχολούν. Υπό αυτό το πρίσµα, το τέχνασµα που µετήλθε στην τελευταία παράγραφο του 
άρθρου του, όπου αναφέρθηκε στις πιο δυναµικές αντιδράσεις από τα µέλη των θιγόµενων 
κοινωνικών οµάδων µε σκοπό να κερδίσει τις εντυπώσεις εµφανιζόµενος σαν θύµα, σε τίποτα δεν 
ακυρώνει το πραγµατικό πρωτογενές περιστατικό της άστοχης φρασεολογίας του. Αυτή και µόνο 
αυτή αποτελεί το αντικείµενο της παρέµβασής µου.

Ως συγγραφέας ,κοινωνιολόγος αλλά και πολίτης µε αναπηρία αξιώνω η έκφραση οποιασδήποτε
τέχνης, και ειδικά αυτής του Λόγου, να είναι αισθητικά και πολιτικά άρτια και όχι εύπεπτη 
ταυτολογία.

Αντρέας Κουζέλης
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