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Η ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ 
της Μαρίας Χούκλη

«ΣΤΡΑΤΗΓΕ, ΤΙ ΓΥΡΕΥΕΙΣ στη Λάρισα, εσύ ένας 
Υδραίος;» Από πού κι ως πού ένας πολεοδόμος –έστω 
με την αξιοσύνη του συγγραφέα του ανά χείρας λεξικού– 
αναλαμβάνει να στηλιτεύσει τον μιντιακό λόγο; 

Λύσαμε δηλαδή όλα τα ζητήματα της αναρχίας και 
της αυθαιρεσίας του ελληνικού άστεως, οπότε να δούμε 
τι γίνεται και με την εξαθλίωση της γλώσσας; Εύλογη 
σκέψη ανθρώπου των ΜΜΕ, μη αθώου του αίματος. 

Θα μου πείτε βεβαίως ότι δεν υπάρχει κατοχυρωμένο 
μονοπώλιο στο ενδιαφέρον για τον εκφερόμενο δημό-
σιο λόγο. Όσοι πιστοί προσέρχονται. Αφήστε που στην 
περίπτωση του εν λόγω «πιστού» τα Illegal Settlements 
είναι ειδικότητά του. Γιατί εντέλει ο ξύλινος λόγος μοιά-
ζει πολύ με την κακή δόμηση. Όπως έγιναν άσχημες  
οι πόλεις μας με την υποψία πεζοδρομίων, τις μπετονα-
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ρισμένες πλατείες, τους ακάλυπτους, τους ημιυπαίθρι-
ους, τις σοφίτες-περιστερεώνες και τα πλέι ρουμ, έτσι 
γελοιοποιείται η γλώσσα με τις «καταθέσεις ψυχής», 
τις συνεχείς πτώσεις «από τα σύννεφα», τους «υψηλούς 
τόνους» και το διαρκές «σοκ του πανελληνίου», τον άνευ 
ονόματος «25χρονο δράστη», το «ανθρωποκυνηγητό των 
αδίστακτων ληστών» και το «θρίλερ με τον μικρό Άλεξ» 
που τάισαν αμέτρητες τηλε-ώρες. Τα απεχθανόμαστε, 
αλλά τα ανεχόμαστε και στις δύο περιπτώσεις.

Ως εκεί καλά. Αλλά ο συγγραφέας με το παρόν λεξικό 
προχωράει ένα βήμα παραπέρα: δεν αρκείται στη στα-
χυολόγηση των ξύλινων εκφράσεων. Τις συνοδεύει και 
με τη μομφή ότι «... αποτελούν βασικό εργαλείο της 
συντελούμενης αλλοίωσης του σκοπού των ΜΜΕ και 
συγκεκριμένα της μετατροπής τους από μέσα Ενη-
μέρωσης σε μέσα Επηρεασμού». Μας θυμίζει ότι  
η γλώσσα, οι λέξεις δεν είναι κενές ιδεολογικού φορτίου. 
Το Medium, μας λέει, γίνεται «υπηρεσία νοήματος», 
γίνεται Remedium που μειώνει την πολυπλοκότητα του 
κόσμου. Γίνεται πλοηγός μας σε έναν ρευστό κόσμο, 
με φράσεις-κλειδιά που επιτρέπουν την ανάγνωση της 
κυρίαρχης αφήγησης.

Ποιος προλαβαίνει να επαληθεύσει, ποιος προλαβαίνει 
να σκεφτεί και να επεξεργαστεί όσα άκουσε; Χρειάζεται 
έναν τυφλοσούρτη, έναν σκελετό πεποιθήσεων και επιθυ-
μιών για να τα βγάλει πέρα στον ακατανόητο περίγυρο. 
Με την ξύλινη γλώσσα –αυτόν τον μηρυκασμό στερεο-
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τύπων– μπορεί ο κόσμος μας να γίνεται α-νόητος, άνευ 
ουσιαστικού νοήματος, αλλά η επανάληψή της προσφέρει 
ασφάλεια. Ό,τι δηλαδή μας στερεί η πόλις. 

Άρα ένας πολεοδόμος είναι απολύτως κατάλληλος για 
αυτήν τη δουλειά. Και σας βεβαιώ ότι το κάνει με κέφι 
και πολύ χιούμορ. Θα το απολαύσετε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όσους τυχόν αναρωτηθούν αν κάποιος που εργάζεται 
στην τηλεόραση, όπως η υπογραφόμενη, νομιμοποιείται –ούσα μέρος 
του προβλήματος– να καταγγέλλει το πρόβλημα, απαντώ: ο Άγγλος 
ποιητής, Γουίλφρεντ Όουεν, ο οποίος πέθανε νέος στα χαρακώματα του 
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, πήγε στον πόλεμο όχι γιατί συμφωνούσε, 
αλλά για να έχει το δικαίωμα να τον κατακεραυνώσει. Συνεργάστηκε 
με ό,τι αποδοκίμαζε για να αποδοκιμάζει εκείνο με το οποίο συνεργά-
στηκε. Στο ένα χέρι το μυδράλιο και στο άλλο το mea culpa, έγραψε. 
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑζΙΚΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ (ΜΜΕ) 

είναι οι σκοποί του παρόντος. Ο πρώτος να 
αποθησαυρίσει δείγματα της ξύλινης γλώσσας.  
Ο δεύτερος να δείξει πως η ξύλινη γλώσσα δεν 
είναι μόνο μια γλωσσική κακοποίηση, άξια σάτι-

ρας ή διακωμώδησης, και άρα απλώς μια αθώα ιδιορρυθμία 
του δημόσιου λόγου, αλλά αποτελεί βασικό εργαλείο της 
συντελούμενης αλλοίωσης του σκοπού των ΜΜΕ και συγκε-
κριμένα της μετατροπής τους από μέσα Ενημέρωσης σε μέσα 
Επηρεασμού. Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή.

Ποιος δεν έχει βαρεθεί να ακούει ότι «η αδρεναλίνη» είναι 
πάντα «στα ύψη», ότι «το θερμόμετρο» πάντα «χτυπά κόκ-
κινο», ότι «το σενάριο» είναι πάντα «εφιαλτικό», ότι «η επέμ-
βαση» γίνεται πάντα «χωρίς αναισθητικό», ότι «η επίθεση 
που εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης» 
είναι πάντα «σφοδρή» και ότι «η καταστροφή» είναι πάντα 
«βιβλική»;

Ποιος δεν δυσπιστεί, μέχρι και εξοργίζεται, όταν ακούει 
πως «το μαχαίρι θα φθάσει ως το κόκαλο», πως θα εφαρμο-
στεί «ανοιχτή συμμετοχική διαδικασία», πως το αποτρόπαιο 

ΔΥΟ
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έγκλημα «έγινε κάτω από έντονη συναισθηματική φόρτιση» 
και τέλος πως «θα χυθεί άπλετο φως»;

Ποιος δεν αισθάνεται αφόρητη πλήξη, μέχρι και αναγούλα, 
όταν τον διαβεβαιώνουν ότι αυτό το τραγούδι «αποτελεί κατά-
θεση ψυχής», ή ότι στο άκουσμα της καταστροφής ο υπουργός 
«ένιωσε βαθιά συγκίνηση», ή πως ο καλλιτέχνης «έδωσε τον 
καλύτερό του εαυτό»;

Και ποιος δεν έχει αναρωτηθεί γιατί «ο 37χρονος οδηγός 
της νταλίκας που συνελήφθη» δεν έχει ποτέ όνομα; Και γιατί, 
αντί της απλής είδησης περί απόλυσης του προπονητή, ακούει 
τη φράση «ο Κλοτσόγλου αποτελεί παρελθόν από την τεχνική 
ηγεσία της κιτρινοκίτρινης ΠΑΕ», ή ότι «ο βουλευτής έθεσε 
εαυτόν εκτός Κινήματος», όταν η αλήθεια είναι πως ο αρχη-
γός τον πέταξε έξω (ιδιαίτερα επικίνδυνο, όταν βρίσκεσαι σε 
κίνηση); 

Απελπισμένος από την κενότητα της ξύλινης γλώσσας 
άρχισα να αποθησαυρίζω δείγματά της από τα ΜΜΕ (αλλά και 
δείγματα κακοποιημένης γλώσσας γενικότερα). Έτσι σωρεύ-
τηκαν απορίες που ζητούσαν απάντηση.

Για τον αναγνώστη που μπορεί καλόπιστα να αναρωτηθεί 
πώς ασχολείται με ένα τέτοιο θέμα κάποιος χωρίς εξειδίκευση 
στις επιστήμες της γλώσσας ή χωρίς σημαντική λογοτεχνική 
ή άλλη σχετική εμπειρία, μια πρώτη απάντηση είναι ότι  
σ’ αυτήν τη χώρα μπορείς να είσαι ό,τι δηλώσεις – και θα 
ήταν απάντηση αποστομωτική. Η αλήθεια όντως είναι ότι 
μοναδικό όπλο σε αυτήν τη συγγραφική απόπειρα είναι  
η αρνητική μου αντίδραση στο να αποδέχομαι αδιαμαρτύρητα 
τις δεκάδες μηνυμάτων, γραμμένων σε ξύλινη γλώσσα, με τα 
οποία με βομβαρδίζουν καθημερινά τα ΜΜΕ. 
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Υπάρχει όμως και μια άλλη –πιο προσωπική και εξειδικευ-
μένη– απάντηση: ως πολεοδόμος έχω ειδικό πλεονέκτημα στο 
να ασχολούμαι με την ξύλινη γλώσσα. Όχι τόσο γιατί υπάρχουν 
πολεοδόμοι, όπως συμβαίνει σε κάθε επαγγελματική ομάδα, 
που είναι δάσκαλοι στο είδος συντάσσοντας μελέτες σε μνημει-
ώδη ξύλινη γραφή, όσο γατί και ο ίδιος ο όρος πολεοδόμος απο-
τελεί πλέον μια στερεότυπη έννοια που ανήκει στο πάνθεον της 
ξύλινης γλώσσας. Κι αυτό γιατί έχει χάσει το νόημά της. Όταν 
ρωτήσεις τον κοινό πολίτη τι είναι πολεοδόμος θα σου απαντή-
σει «ο υπάλληλος της πολεοδομίας» (πολεοδομία = ευφημισμός 
για το γραφείο έκδοσης των οικοδομικών αδειών). Αλλά και 
πέραν από αυτήν την παρεξήγηση, ζούμε σε έναν τόπο όπου 
ο πολεοδομικός σχεδιασμός κατάντησε άσκηση διόρθωσης 
λαθών αντί πρόβλεψη μελλόντων και οι μόνοι που δεν ασκούν, 
έστω και αυτήν τη, διεστραμμένης έννοιας, πολεοδομία είναι  
οι πολεοδόμοι. Την πραγματική πολεοδομία, όπως είναι 
γνωστό, ασκούν η ανεξέλεγκτη κτηματαγορά, η αμέλεια και  
η συναλλαγή (αλλιώς «έλεγχος») των πολεοδομικών αρχών, 
κεντρικών και τοπικών, καθώς και το φαινόμενο ΝΙΜΒΥ.1  
Ως εκ τούτου, το «οι πολεοδόμοι πολεοδομούν» θα μπορούσε 
να είναι ένα από τα πρώτα φραστικά λήμματα της ξύλινης 
γλώσσας. Ακριβώς όπως και οι ισχυρισμοί «οι πολιτικοί 
ασκούν πολιτική» ή «οι δημοσιογράφοι ενημερώνουν».

1. ΝΙΜΒΥ, από τα αρχικά ‘‘not in my back yard’’, που δηλώνει 
την αντίδραση των τοπικών κοινωνιών ή φορέων στην απόπειρα 
χωροθέτησης ανεπιθύμητων χρήσεων γης, όπως οι χώροι εναπό-
θεσης ή επεξεργασίας απορριμμάτων ή τα κέντρα αποτοξίνωσης 
ναρκομανών.
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ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΞΥΛΙΝΗ ΓΛΩΣΣΑ» 

Σύμφωνα με τα λεξικά ξύλινη γλώσσα είναι η γεμάτη στερεό-
τυπα σφιγμένη γλώσσα, που δεν έχει τίποτε από τη φρεσκάδα 
του πηγαίου και τη γοητεία του απρόβλεπτου λόγου. Βρίσκω 
τον παραπάνω ορισμό σωστό, αλλά όχι επαρκή. Θα τον ήθελα 
ευρύτερο. Γι’ αυτό και τον υιοθετώ, αλλά με τις προσθήκες 
που απαριθμώ στη συνέχεια: 

(α) Όχι μόνον ο τυποποιημένος και στερεότυπος, αλλά 
και ο άνευ ουσίας ή περιττός λόγος, ασχέτως αν είναι ή όχι 
«κλισέ», θεωρώ ότι δικαιωματικά ανήκει στην ξύλινη γλώσσα. 
Κατά συνέπεια, στα λήμματα της ξύλινης γλώσσας περιλή-
φθηκαν τόσο οι, σπάνιες, λέξεις –κυρίως φράσεις– που στην 
πραγματικότητα ποτέ δεν είχαν νόημα (ακραία περίπτωση 
για παράδειγμα «το ελληνικό κράτος») όσο και εκείνες που 
το έχασαν – κι αυτές είναι πολυπληθείς. Παράδειγμα ο όρος 
«ΜΜΕ», που παρουσιάζεται και στον υπότιτλο του παρόντος, 
του οποίου το σημαίνον παραμένει ίδιο, ενώ το σημαινόμενο 
έχει αλλάξει και μόνο από συνήθεια ή συγκατάβαση το δεχό-
μαστε ως αναλλοίωτο. 

(β) Στην ξύλινη γλώσσα ανήκουν και οι εξόφθαλμα ασύ-
ντακτες ή αγράμματες γλωσσικές διατυπώσεις, που κακο-
ποιούν στα αυτιά μας ή στα μάτια μας την ελληνική γλώσσα 
με τρόπο βάναυσο. Και που άλλοτε είναι εντελώς αθέλητες 
–αποτέλεσμα αμάθειας– και άλλοτε παρεμπίπτουσες, από την 
προσπάθεια επίδειξης δήθεν γλωσσικού λογιοτατισμού, που 
όμως αποδεικνύεται νόθος. Ορισμένες φορές ξύλινη γλώσσα 
παράγει η αδυναμία του ομιλούντος να καταλάβει ο ίδιος τι 
είναι αυτό που λέει και η συνακόλουθη προσπάθεια να συγκα-
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λύψει αυτήν του την αδυναμία με τη χρήση δύστροπου και 
δυσνόητου λόγου. Από τέτοιες εκφράσεις επιλέχτηκαν λήμ-
ματα, εκ των οποίων ορισμένα είναι τυπικά. Άλλα, πάλι, είναι 
άτυπα και οφείλουν τη χάρη τους στη μοναδικότητά τους. 
Ορισμένα επομένως θα αναγνωριστούν αμέσως ως σερβιριζό-
μενα καθημερινά από τα ερτζιανά ή από τα κανάλια, ενώ άλλα 
θα προκαλέσουν μια ευχάριστη έκπληξη από την πρωτοτυπία 
της ασχετοσύνης τους. Από τα τελευταία τίποτε πάντως δεν 
είναι φτιαχτό, τίποτε δεν είναι επινόησή μου. Απλώς απέφυγα 
να αναφέρω πηγές, γιατί σκοπός βέβαια δεν είναι να εκτεθούν 
πρόσωπα, αλλά φαινόμενα και τάσεις. 

Είναι φανερό πως τα λήμματα περιλαμβάνουν φράσεις ή 
και προτάσεις ολόκληρες και όχι λέξεις (εκτός ελαχίστων εξαι-
ρέσεων). Οι λέξεις από μόνες τους είναι «ξυλικά» ουδέτερες. 
Το ξύλινο στοιχείο προκύπτει από την προσπάθεια κατασκευής 
συντακτικών ενοτήτων, είναι πάντα αποτέλεσμα συνδυασμού 
και συναρμογής λέξεων για τη διατύπωση κάποιου νοήματος – 
και από την εν συνεχεία αέναη επανάληψή του. Μόνο που αντί 
νοήματος παράγεται ασάφεια, αντί πρωτοτυπίας στερεότυπο, 
αντί καλλιέπειας γλωσσική κακοποίηση. 

Διεύρυνα λοιπόν αυθαιρέτως το περιεχόμενο της ξύλινης 
γλώσσας, έτσι ώστε να αποτελέσει μια πολύ γενική κατηγορία. 
Μέσα σε αυτήν διακρίνονται πολλά είδη λόγου και πολλοί -ισμοί: 
φληναφήματα, κενολογίες, κοινοτοπίες, ασάφειες, ναρκισσισμός, 

εξωραϊσμός, πλεονασμός, λαϊκότροπος λόγος, μεγαλοσχήμων 

λόγος, παραπειστικός λόγος, αμφίσημος λόγος, απαλλακτικός ή 

αθωωτικός λόγος, αγράμματος και ασύντακτος λόγος.
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ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αμάθεια και πνευματική οκνηρία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η εξήγηση των λόγων που ωθούν στη 
χρήση της ξύλινης γλώσσας με βάση τη θεώρηση ύπαρξης ή 
όχι πρόθεσης για τη χρήση της. 

Στην πρώτη υποκατηγορία, την αθώα, οι λόγοι ποικίλλουν. 
(α) Μπορεί να είναι απόρροια βασικών ελλείψεων στη γνώση 

και χρήση της γλώσσας από την πλευρά του αγορεύοντος ή του 
γράφοντος –που κι αυτός, ο καημένος, φοίτησε σε κάποιο ίδρυμα 
της πλαδαρής νεοελληνικής μέσης εκπαίδευσης– και άγνοιας της 
δύναμης, των θησαυρών και του πλούτου της γλώσσας καθώς και 
των απείρων δυνατοτήτων της και των χειρισμών που επιτρέ-
πουν τη διατύπωση λεπτότατων εννοιών και διαφοροποιήσεων. 

(β) Μπορεί να είναι απόρροια πνευματικής οκνηρίας και 
έλλειψης φαντασίας και εύκολου μιμητισμού. Βλέπε ας πούμε 
την είδηση «η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό», ή  
τη δήλωση «ο διάλογος είναι προσχηματικός». Είναι τόσο στε-
ρεότυπες, που αν περιλαμβάνονταν σε μια δημοσκόπηση τα 
ερωτήματα «τι εξαπέλυσε η αστυνομία μετά τη ληστεία;» και 
«τι είναι ο διάλογος;» είμαι βέβαιος ότι οι απαντήσεις θα συνέ-
πιπταν με τις παραπάνω σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. 

Ως αποτέλεσμα εκφράζεται συχνότατα ένα νόημα που δεν 
γίνεται στην ουσία κατανοητό ή ένα μη-νόημα. Παράδειγμα 
ασαφούς νοήματος η γνωστή «περιρρέουσα ατμόσφαιρα» 
(είδος 1), και περιττολογίας, που ισοδυναμεί με έλλειψη νοή-
ματος, το ανεκδιήγητο «από την πλευρά του ο κ. υπουργός 
δήλωσε» (είδος 5).
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Υστεροβουλία

Δεύτερη υποκατηγορία είναι η γλώσσα που γίνεται ξύλινη 
εσκεμμένα (αυτό διακρίνει κανείς συχνά στην εκφώνηση ειδή-
σεων από τηλεοράσεως) προκειμένου να εξυπηρετηθεί ένας 
από τους δύο υστερόβουλους σκοπούς της μαζικής μετάδοσης 
μηνυμάτων: αυτός της παντελούς συσκότισης του περιεχο-
μένου του, ή αυτός της παραποίησής του (και παραχάραξης) 
που αποβλέπει γενικά είτε στη μείωση της σημασίας του είτε 
στη μεγέθυνσή της2. 

Παράδειγμα πρόθεσης: όταν κάποιος λέει «οι νεαροί ξέφυ-
γαν από το σώμα της πορείας και έκαψαν τρία υποκαταστή-
ματα τραπεζών, δεκαπέντε αυτοκίνητα και ένα αστυνομικό 
τμήμα» ενσυνείδητα προσπαθεί να απαλλάξει τους δράστες 
από την ευθύνη της διάπραξης εγκληματικών πράξεων με το να 
τους αποκαλεί «νεαρούς». Ακόμα κι αν για κάποιον θα ίσχυε το 
ελαφρυντικό ότι επαναλαμβάνει, χωρίς επίγνωση της σημασίας 
της, μια χιλιοειπωμένη φράση, δεν είναι δυνατόν οι πολλοί και 
μη αφελείς ομιλητές να μη συνειδητοποιούν ποια είναι η θέση 
που προπαγανδίζει στην ουσία συνειρμικά η παραπάνω φράση: 
ότι έδρασαν με την απερισκεψία των νεαρών, ότι είναι συγχω-
ρητέοι, βρε αδερφέ, νέοι είναι, βράζει το αίμα τους, θα κάψουν 
και ένα αστυνομικό τμήμα επάνω στην ορμή τους (είδος 4). 

Αν ήθελα να μιλήσω με όρους σημειωτικής θα έλεγα ότι 
μέσα στο σημείο «νεαροί» υπάρχει η «καταδήλωση», δηλαδή 
η κυριολεκτική και γενικά αναγνωρίσιμη έννοιά του (άνθρω-

2. Υπάρχει βέβαια και ο τρίτος υστερόβουλος σκοπός, η αποσιώπηση 
του μηνύματος, αλλά αυτός δεν χρειάζεται ξύλινη γλώσσα, δεν χρει-
άζεται καν γλώσσα, απλώς σιωπή.
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ποι νέοι σε ηλικία), αλλά και η «συμπαραδήλωση», δηλαδή 
η σημασία που «αναφέρεται στους κοινωνικο-πολιτιστικούς 
και προσωπικούς συνειρμούς (ιδεολογικούς, συναισθηματικούς, 
κ.λπ.)»3. Ο τρόπος όμως με τον οποίον αυτή η συμπαρα-
δήλωση περνά μέσα από το σημαίνον, εν πάση περιπτώσει 
μέσα από το μήνυμα (για να ξεφύγουμε από τον σημειω-
τικό λαβύρινθο), είναι έμμεσος – αν όχι δόλιος. Είναι ακριβώς  
ο συσχετισμός της λέξης νεαροί με τις λέξεις που περιγράφουν 
τις πράξεις τους «ξέφυγαν… και έκαψαν…» κ.λπ., που εξο-
μοιώνει τον τρόπο της «είδησης» με γνωστές μεθόδους της 
διαφήμισης και του marketing. Επειδή μάλιστα η διαφήμιση 
μπορεί και να οριστεί ως προπαγάνδα υπέρ κάποιου συγκε-
κριμένου προϊόντος και επειδή το περιεχόμενο της φράσης 
είναι ασφαλώς πολιτικό, ο χαρακτηρισμός της παραπάνω φρά-
σης ως έντεχνης προπαγάνδας4 είναι δικαιολογημένος. Μέσα 

3. Όπως το διατύπωσε ο Βρετανός κοινωνιολόγος Stuart Hall, 
‘‘Encoding/decoding’’, in Centre for Contemporary Cultural Studies 
(Ed.): Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 
1972-79. London: Hutchinson
4. Το modus operandi της προπαγάνδας είναι παρόμοιο με αυτό της 
διαφήμισης. Εντός στενότερων σημειολογικών πλαισίων, ως προ-
παγάνδα εννοείται ένα σύνολο πληροφοριών οι οποίες είναι επίτηδες 
παροδηγητικές ή ψευδείς, προκειμένου να υποστηρίξουν πολιτικές 
σκοπιμότητες ή να προστατεύσουν τα συμφέροντα αυτών που κατέ-
χουν την εξουσία. Ο προπαγανδιστής επιδιώκει να μεταλλάξει τον 
τρόπο με τον οποίο το ευρύ κοινό αντιλαμβάνεται ένα ζήτημα ή μία 
ορισμένη κατάσταση, ώστε οι αντιδράσεις και οι προσδοκίες του να 
εξυπηρετούν πλέον τα συμφέροντα της οντότητας που αντιπροσω-
πεύει ο προπαγανδιστής (Βικιπαίδεια, η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια).
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στις τεχνικές της προπαγάνδας συγκαταλέγεται και η χρήση 
λέξεων αρεστών στην κοινή γνώμη (virtue words), που δηλώ-
νουν έννοιες θεωρούμενες ως αρετές, και μια τέτοια ασφαλώς 
είναι η νεότητα. 

ΞΥΛΙΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΗ ΣΚΕψΗ 

Η χρήση ξύλινης γλώσσας φανερώνει δύο τινά: ή προδίδει 
ξύλινη σκέψη (στην περίπτωση της έλλειψης πρόθεσης) ή 
αποκαλύπτει την πεποίθηση του χρήστη ότι απευθύνεται σε 
αναγνώστες ή ακροατές με ξύλινη σκέψη (στην περίπτωση 
της εσκεμμένης χρήσης). Στην πρώτη περίπτωση, η ξύλινη 
γλώσσα είναι προϊόν άγνοιας, μειωμένης αντιληπτικής ικα-
νότητας, οκνηρίας ή ακρισίας του εκφέροντος τον λόγο. Στη 
δεύτερη, η ξύλινη γλώσσα κρύβει την επιθυμία του εκφέρο-
ντος να προάγει αντίστοιχα την άγνοια, την πρόσληψη λαν-
θασμένης αντιληπτικής εικόνας ή την ακρισία στον αποδέκτη 
του μηνύματος.

Ασφαλώς μια σε βάθος ανάλυση των λημμάτων θα 
πρόσφερε απτές αποδείξεις αυτού του μάλλον προφανούς 
ισχυρισμού.

Ίσως εδώ είναι αναγκαία μια επισήμανση. Για πολλά από 
τα λήμματα της ξύλινης γλώσσας που παρατίθενται υπεύ-
θυνος δεν είναι ο δημοσιογραφικός, αλλά ο πολιτικός λόγος. 
Αυτό συμβαίνει όταν ο εκφωνητής ή ο συντάκτης μεταφέρει 
verbatim φράση που έχει εκφέρει ο πολιτευτής ή βουλευτής 
ή υπουργός ή πρωθυπουργός, οπότε και το σχόλιο δεν αφορά 
φυσικά τον πρώτο.
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Η κλιμάκωση των ΜΜΕ  
και η αναγκαιότητα της φλυαρίας

Για να μη χαρακτηριστεί κανείς υπερβολικά αυστηρός απέ-
ναντι στους ανθρώπους των Μέσων, οφείλει να εξετάσει αν, 
πέραν από τις αιτίες (την υστεροβουλία ή τη φτωχή μας γλωσ-
σική παιδεία στις οποίες αναφέρομαι προηγουμένως) υπάρχουν 
και ελαφρυντικά για την κατάχρηση της ξύλινης γλώσσας. 
Υπάρχει πράγματι ένα και μοναδικό, αλλά ισχυρό: η αναγκαι-
ότητα της φλυαρίας. Χρειάζεται να ανοίξω μια επεξηγηματική 
παρένθεση.

Τα στοιχεία που συνθέτουν την κλιμάκωση των ΜΜΕ είναι 
γνωστά: πληθωρισμός ιδιωτικών ΜΜΕ, επέκταση των ωρών 
εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών και τηλεοπτικών καναλιών 
σε ολόκληρο το εικοσιτετράωρο (οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτι-
κές συχνότητες κάποτε σιγούσαν για ορισμένες ώρες), αέναος 
πληθωρισμός της τυπωμένης επιφάνειας των εφημερίδων και 
των περιοδικών σε τετραγωνικά μέτρα, αύξηση του χρόνου 
των «ενημερωτικών εκπομπών» και των συζητήσεων. 

Όλες αυτές οι τάσεις είναι ενδεικτικές βασικότερων φαι-
νομένων όπως η υπερπαραγωγή πληροφοριών, οι βελτιού-
μενες τεχνολογικές δυνατότητες άμεσης αναπαραγωγής και 
διάχυσης της πληροφόρησης (παραμένει ανοιχτό το θέμα ποια 
τάση από τις δύο προαναφερθείσες είναι το αίτιο και ποια  
το αιτιατό, κάτι που ξεφεύγει από το περιεχόμενο του παρό-
ντος) καθώς και η θεαματική αύξηση των πηγών πληροφόρη-
σης μέσω του διαδικτύου. Δεν επικοινωνούν μόνον τα ΜΜΕ 
με το κοινό. Κάθε άτομο καθίσταται εν δυνάμει πηγή πληρο-
φόρησης και πομπός μηνυμάτων. Η ανάγκη της επικοινωνίας 




