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Σχολιάστε τους ακόλουθους ισχυρισµούς (βλ. και Ευ. Πετρούνιας, Νεοελληνική 
Γραµµατική και Συγκριτική («Αντιπαραθετική») Ανάλυση, τ. Α′: Φωνητική και Εισαγωγή στη 
Φωνολογία, Μέρος Β′: Ασκήσεις � Θεµατικός κατάλογος, Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 1997, 22-24): 
1. Σε σύγκριση µε τα ελληνικά, τα αγγλικά έχουν πολύ λίγη γραµµατική 
2. Η ελληνική έχει πλουσιότερο λεξιλόγιο από την αγγλική 
3. Η ελληνική είναι φτωχότερη γλώσσα από τα ρωσικά, γιατί έχει λιγότερα φωνήµατα 
4. Η ελληνική γλώσσα έγινε φτωχότερη µε την καθιέρωση του µονοτονικού 
5. Η ελληνική γλώσσα έγινε απλούστερη µε την καθιέρωση του µονοτονικού 
6. Η καθαρεύουσα είναι πλουσιότερη από τη δηµοτική, επειδή διαθέτει πολλά συνώνυµα 

(π.χ. «όµµα», «οµµάτιον», «οφθαλµός») 
7. Αφού δεν υπάρχουν φτωχές και πλούσιες γλώσσες, η γλώσσα των Μαυροπόδηδων έχει 
εξίσου πλούσιο φιλοσοφικό λεξιλόγιο µε της ελληνικής 

8. Οι διάλεκτοι δεν έχουν κανόνες 
9. ∆εν υπάρχει «σλαβοµακεδονική» γλώσσα 
10. Η ελληνική είναι ανώτερη γλώσσα, είναι η µητέρα όλων των γλωσσών 
11. Η τουρκική είναι η «γλώσσα-ήλιος» 
12. Μια γλώσσα καθιερώνεται από τον λαό της και όχι µε γλωσσικές µεταρρυθµίσεις, όπως 
του 1976 

13. Για να εκφραζόµαστε σωστά αρκεί να διαλέγουµε την έκφραση που εκφράζει τη σκέψη 
µας πιο εκφραστικά 

14. Η ετυµολογία διδάσκει την κανονική σηµασία των λέξεων· πρέπει να µάθουµε την ιστορία 
µιας λέξης αν θέλουµε να ξέρουµε τι πραγµατικά σηµαίνει η λέξη αυτή 

15. Επικοινωνία είναι µια ατέλειωτη σειρά αµοιβαίων παρεξηγήσεων 
16. Το µέσο δεν επηρεάζει τον βασικό σηµειωτικό µηχανισµό της γλώσσας 
17. Η νοηµατική δεν είναι γλώσσα, λόγω του µη φωνητικού της χαρακτήρα 
18. Η νοηµατική δεν είναι γλώσσα, λόγω της προτεραιότητας του προφορικού λόγου 
19. Η γλώσσα των νέων είναι φτωχή και χυδαία· οι νέοι χρησιµοποιούν 100 λέξεις όλες κι 
όλες· οι περισσότερες απ� αυτές είναι βρισιές 

20. Εκφράσεις όπως «την ψάχνω», «τη βρίσκω», «την ακούω», «τα παίρνω» είναι α-νόητες 
γιατί σε τι αναφέρεται η αντωνυµία; 

21. Οι κανόνες της γραµµατικής µάς λένε πώς να γράφουµε σωστά ελληνικά 
22. Οι νεκρές γλώσσες είναι οι µόνες γλώσσες που δεν αλλάζουν 
23. Η φυσική γλώσσα του λαού είναι η δηµοτική 
24. Κάθε γλώσσα εκφράζει µια εντελώς διαφορετική αντίληψη του κόσµου 
25. Η γλώσσα είναι το σύνολο των λέξεών της 
26. Η γραµµατική οργάνωση των πληροφοριών σε µια πρόταση είναι πάντα γραµµική 
27. Αφού η γλώσσα αποτελείται από συµβάσεις, ο καθένας µπορεί να µιλάει όπως θέλει 
28. Το µονοτονικό δεν είναι καλό σύστηµα, γι� αυτό ο καθένας είναι ελεύθερος να προτείνει το 
δικό του σύστηµα τονισµού 

29. Η γλωσσολογία διδάσκει τη σωστή χρήση των λέξεων 
30. Γλωσσολογία ονοµάζεται η λεπτοµερής επεξεργασία του αυτονόητου 
31. Η φράση «τα γενικά χαρακτηριστικά» της γλώσσας είναι είτε α-νόητη, διότι δεν υπάρχει η 
γενίκευση «η γλώσσα», είτε ταυτολογική, διότι «η γλώσσα» είναι ήδη κάτι το γενικό. 


