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Αλ δεηήζεη θάπνηνο από ηνπο λένπο (θαη από έλα κεγάιν πνζνζηό αλζξώπσλ άιισλ ειηθηώλ) λα δηαηππώζνπλ 

ηηο απόςεηο ηνπο γηα θάπνην δήηεκα, ζα δηαπηζηώζεη όηη ε γισζζηθή ηνπο θαηάξηηζε δελ ηνπο επηηξέπεη λα 

εθθξάζνπλ κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ηηο γλώκεο, ηηο θξίζεηο ή ηηο ζέζεηο ηνπο. ζα κπνξνύζε θαλείο λα 

ηζρπξηζηεί όηη πξόθεηηαη γηα κηα έκθπηε αδπλακία θαη πσο δελ ππάξρνπλ εκθαλή αίηηα πνπ νδεγνύλ ζ’ απηή 

θαη θαηά ζπλέπεηα πεξηζώξηα θαη δπλαηόηεηεο βειηίσζεο ηεο αξλεηηθήο απηήο εηθόλαο. 

Όκσο έλαο ηέηνηνο ζπιινγηζκόο ζήκεξα θαληάδεη πνιύ απιντθόο θαη θαηαξξίπηεηαη κόλν εθ ηνπ γεγνλόηνο 

όηη όιεο ζρεδόλ νη ρώξεο δίλνπλ πεξίνπηε ζέζε ζην κάζεκα ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο κέζα ζην 

εθπαηδεπηηθό ηνπο ζύζηεκα θαη απηό, γηαηί πηζηεύνπλ όηη ε "γιώζζα" κπνξεί λα δηδαρηεί θαη λα γίλεη θηήκα 

ύζηεξα από επίπνλε κειέηε θαη εμάζθεζε θαη γηαηί είλαη γεληθά παξαδεθηό όηη ε επρεξήο ρξήζε ηνπ ιόγνπ 

είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο εθόδην γηα θνηλσληθή έληαμε. Πξέπεη λα ηνληζηεί πσο δελ κηιάκε γηα ηηο 

αθξαίεο κνξθέο ξεηνξηθήο δεηλόηεηαο θαη επθξάδεηαο πνπ νύησο ή άιισο ραξαθηεξίδεη ιίγνπο θαη 

πξνηθηζκέλνπο από ηε θύζε αλζξώπνπο, αιιά γηα θείλε ηελ θαηάζηαζε κεζόηεηαο πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

αλζξώπνπο λα θαηαλννύλ επαθξηβώο ηα γισζζηθά κελύκαηα θαη λα δηαηππώλνπλ ηθαλνπνηεηηθά πξνθνξηθά θαη 

γξαπηά ηα δηθά ηνπο κελύκαηα. Επνκέλσο ινηπόλ, εθόζνλ δελ πξόθεηηαη γηα έκθπηε αδπλακία, κπνξεί λα 

εγθύςεη θαλείο ζηξ πξόβιεκα θαη ελδνζθνπώληαο λα ηρλειαηήζεη ηα αίηηα απηήο ηεο δπζάξεζηεο πξαγκαηηθά 

θαηάζηαζεο. 

Η νηθνγέλεηα πξώηα-πξώηα, ην θύηηαξν ηεο θνηλσληθήο δσήο, παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ δηακόξθσζε 

ηνπ γισζζηθνύ θώδηθα ηνπ παηδηνύ, αθνύ απηή θαζνξίδεη θαη ηα πξώηα αθνπζηηθά ηνπ εξεζίζκαηα θαη απνηειεί 

ηνλ κνλαδηθό, κέρξη θάπνηα ειηθία, ηξνθνδόηε ιέμεσλ θαη κελπκάησλ γηα ην παηδί πνπ "εμ απαιώλ νλύρσλ" 

αγσλίδεηαη κε κηα εθπιεθηηθή εθεζηκάζεηα λα θαιύςεη όζo γίλεηαη πεξηζζόηεξνπο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο 

γλσζηνινγηθνύ πιηθνύ. Σ' απηή ηε δήηεζε ηνπ παηδηνύ δελ αληαπνθξίλνληαη όιεο νη  νηθνγέλεηεο θαηά ηνλ 

ίδην ηξόπν·  γη’  απηό θαη παξαηεξείηαη κηα κεγάιε δηαθνξά ζηνλ ηξόπν έθθξαζεο ησλ παηδηώλ ηεο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Σπλήζσο ηα παηδηά, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ γνλέσλ, καζαίλνπλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηε 

γιώζζα πνπ κηινύλ νη γνλείο ηνπο. Αλ νη γνλείο ελδηαθέξνληαη δηαθαώο γηα ηελ αγσγή ηνπ παηδηνύ θαη νη 

ίδηνη είλαη θαινί ρεηξηζηέο ηνπ ιόγνπ, θαηά θαλόλα κεηαβηβάδνπλ απηήλ ηελ ηδηόηεηα θαη ζηα παηδηά ηνπο. 

Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο αλζξώπνπο ηεο αληίζεηεο θαηεγνξίαο· κεηαβηβάδνπλ σο επί ην πιείζηνλ 

ηηο εγγελείο εθθξαζηηθέο ηνπο αδπλακίεο ζηα παηδηά ηνπο θαη ελαπνζέηνπλ ηηο ειπίδεο ηνπο γηα 

εμνκάιπλζε θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο ζην ζρνιείν. Αλ ιάβεη θαλείο ππόςε ηνπ ην γεγνλόο όηη ην 

παηδί, όηαλ έξρεηαη ζην ζρνιείν, έρεη ήδε δηακνξθώζεη έλα επξύηαην γισζζηθό corpus, κπνξεί κε βεβαηόηεηα 

λα ζπκπεξάλεη όηη ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ νξζή εθκάζεζε εθ κέξνπο ησλ 

παηδηώλ ηεο γιώζζαο θαη απνηειεί πξσηαξρηθό παξάγνληα ζηε δεκηνπξγία ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Έλαο άιινο παξάγνληαο, ζπλαθήο κε ηελ νηθνγέλεηα, πνπ ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά ζηε δεκηνπξγία ή ζηελ 

απνηξνπή ηνπ πξνβιήκαηνο εληνπίδεηαη ζην ρώξν ησλ θαηαβνιώλ ηνπ λένπ. Έρεη δει. ζρέζε κε ηελ ηαμηθή 

πξνέιεπζε, ηελ θνηλσληθή ζέζε, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηνλ ηόπν δηακνλήο ηεο νηθνγέλεηαο. 

Έρεη παξαηεξεζεί όηη ηα παηδηά ησλ αζηώλ θαη ησλ αλώηεξσλ θνηλσληθά ηάμεσλ πθίζηαληαη ηδηαίηεξε 

πίεζε γηα κόξθσζε, ώζηε λα δηαθπιαρζεί θαη ην θύξνο θαη ε πξνβνιή ηεο νηθνγέλεηαο. Αληίζεηα νη γόλνη 

ησλ εξγαηώλ, γεσξγώλ θαη ησλ θαηώηεξσλ γεληθά ηάμεσλ θαηαβάιινπλ ηεξάζηηα πξνζπάζεηα, θάησ από 

πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηαηεο θαη αληίμνεο ζπλζήθεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηπαξέιζνπλ ηηο δπζθνιίεο θαη λα 

θαηαξηηζηνύλ γισζζηθά θαη γλσζηνινγηθά. 

Γλωζζική  ένδεια  και   λεξιπενία 
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Αλ νη γνλείο ραίξνπλ θνηλσληθήο αλαγλώξηζεο, είλαη βέβαην όηη ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζπγθξνηήζνπλ άξηηα 

γισζζηθά ηα παηδηά ηνπο. Επίζεο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο δηαδξακαηίδεη ηνλ ζεκαληηθόηεξν 

ίζσο ξόιν· όπνπ ππάξρεη νηθνλνκηθή επκάξεηα, ηα κέζα θαη ζη δπλαηόηεηεο εθκάζεζεο ηεο γιώζζαο (θαη 

γισζζώλ) παξνπζηάδνπλ κηα ελαιιαθηηθόηεηα θαη κηα αμηνπξόζεθηε πνηθηινκνξθία. Αληίζεηα, όπνπ βαζηιεύνπλ 

νη "ηζρλέο αγειάδεο", ην πξόβιεκα ηεο επηβίσζεο επηζθηάδεη όια ηα άιια, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

κόξθσζεο ησλ παηδηώλ, ηα νπνία θαη' αλάγθε ζεσξνύληαη ειάζζνλνο ζεκαζίαο. 

Σεκαληηθό επίζεο κεξίδην ζηε δεκηνπξγία ηνπ πξνβιήκαηνο δηεθδηθεί θαη ν ηόπνο δηακνλήο, αλάινγα κε 

ηηο επηθνηλσληαθέο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη θαη αλάινγα κε ην πόζν θνληηλό ή πόζν καθξηλό από ηελ 

θνηλή λενειιεληθή είλαη ην ηδίσκα πνπ κηιηέηαη. Είλαη γεληθά παξαδεθηό όηη  νη θάηνηθνη ησλ 

απνκαθξπζκέλσλ από ηα αζηηθά θέληξα πεξηνρώλ αιιά θαη ηεο επαξρίαο γεληθόηεξα έρνπλ ιηγόηεξεο 

δπλαηόηεηεο ςπραγσγίαο, κόξθσζεο θαη επηκόξθσζεο. Τα ελδηαθέξνληα ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλα ζηα πιαίζηα 

ηεο αγξνηηθήο θπξίσο νηθνλνκηθήο δσήο, θαη θαηά ζπλέπεηα ην ιεμηιόγην πνπ ηνπο ρξεηάδεηαη είλαη 

πεξηνξηζκέλν, αθνύ ηα πςειά δηαλνήκαηα θαη νη ζύλζεηεο έλλνηεο είλαη γη’ απηνύο θάηη ην μέλν. Μεξηθέο 

κάιηζηα θνξέο είλαη θαη αιινησκέλν ιόγσ ηεο απνθνπήο από ηα θέληξα, πνπ εθηόο ησλ άιισλ θαζνξίδνπλ θαη 

ηηο γισζζηθέο εμειίμεηο θξνληίδνληαο -επηκειώο!- γηα ηελ θαζαξόηεηα ηεο γιώζζαο. Οη λένη απηώλ ησλ 

πεξηνρώλ, όηαλ έξρνληαη ζην ζρνιείν, αληηκεησπίδνπλ κεγάιν πξόβιεκα πξνζαξκνγήο ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηνπ 

ηξόπνπ "εθθξάδεζζαη" γεληθόηεξα ζην ηππηθό ηεο λενειιεληθήο θαη γη' απηόλ θπξίσο ην ιόγν - ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην ζρνιείν αδπλαηεί λα επηιύζεη απηό ην πξόβιεκα- ε ιεμηπελία θαη ε γισζζηθή έλδεηα 

εκθηινρσξεί ζηηο λενιαίεο ησλ επαξρηώλ, θαη όρη κόλν. 

Πέξα ινηπόλ απ' ηε θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο κπνξεί απξνζρεκάηηζηα λα ιερζεί πσο ηαμηθνί, θνηλσληθνί, 

νηθνλνκηθνί, αιιά θαη γεσγξαθηθνί παξάγνληεο, δηέπνπλ θαη επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηε γισζζηθή 

θαηάξηηζε ησλ λέσλ. 

Τηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγόλησλ θαιείηαη λα θαιύςεη ν ρώξνο ηεο εθπαίδεπζεο 

όισλ ησλ βαζκίδσλ. Μηα πξόρεηξε καηηά ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη πνιύ θαηαηνπηζηηθή. Δπν ώξεο 

δηαηίζεληαη ηελ εβδνκάδα γηα ην κάζεκα ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, ελώ γηα άιια καζήκαηα δηαηίζεληαη 

δπζαλάινγα πεξηζζόηεξεο. Καη αλ ιάβεη θαλείο ππόςε θαη ηνλ αξηζκό ησλ εθζέζεσλ πνπ γξάθνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ  ζρνιηθνύ 

έηνπο, κόλν αιγεηλέο εληππώζεηο κπνξεί λα απνθνκίζεη γη’  απηή ηελ … απινρεξηά ηνπ ρξόλνπ εθ κέξνπο 

εθείλσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηα σξνιόγηα πξνγξάκκαηα. Σηα αζθπθηηθά ρξνληθά πιαίζηα δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο 

έξρνληαη λα πξνζηεζνύλ θαη νη γεληθόηεξεο θαηεπζύλζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο πνπ όληαο 

δέζκην ησλ Παλειιήλησλ εμεηάζεσλ δελ πξνάγεη ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη δελ νμύλεη ηηο δηάλνηεο θαζώο 

ιεηηνπξγεί κε βάζε ηνλ κνλόινγν, αιιά αληίζεηα παξάγεη θαη ελζαξξύλεη ηελ απνκλεκόλεπζε θαη ηνλ 

ςηηηαθηζκό(=παπαγαιία)θαη αλαπαξάγεη παπαγάινπο. Αλ θάπνηνο πξνζζέζεη θαη ηηο δηδαθηηθέο αδπλακίεο 

πνιιώλ εθπαηδεπηηθώλ, ιόγσ ηεο έιιεηςεο επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ   θαη ηελ θαηά θαλόλα ξαζπκία θαη 

αδηαθνξία ησλ καζεηώλ πνπ επηδηώθνπλ κε ηελ θαηαβνιή, όζν γίλεηαη κηθξόηεξεο πξνζπάζεηαο, λα εμέιζνπλ 

αιώ3εηνη βαζκνινγηθά θαη λα θξηζνύλ πξναθηένη, αθνύ θάζε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο θαη ζπκκεηνρήο 

ζπλζιίβεηαη ζηα δεζκά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο, ζα νινθιεξσζεί ε ζιηβεξή εηθόλα θαη ζα 

απνηππσζεί αλάγιπθα ε δνθεξή θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο ρώξνπ. Σην ζεκείν απηό πξέπεη λα ηνληζηεί 

πσο ε δηγισζζία θαζαξεύνπζα-δεκνηηθή ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ όμπλζε  ηνπ πξνβιήκαηνο, θαζώο αθόκα 
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θαη ζήκεξα επηθξαηεί ζύγρπζε ε νπνία εθθξάδεηαη κε ηηο ζπρλέο αιιαγέο ησλ βηβιίσλ (ζρνιηθώλ) θαη ην 

δηαξθέο αίηεκα αλεπάξθεηαο θαη αθαηαιιειόηεηαο ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ πνπ θαίλνληαη λα είλαη 

αλαπνηειεζκαηηθά. Η δεύηεξε ινηπόλ θνηλσλία, κεηά ηελ νηθνγέλεηα, ηνπ λένπ αληί λα επηιύζεη ή έζησ λα 

κεηξηάζεη ην πξόβιεκα, πξνζζέηεη ην δηθό ηεο ιηζαξάθη ζηε δηόγθσζε ηνπ. 

Τν πξόβιεκα όκσο δελ ζηακαηά εδώ. Η θύζε θαη ν ραξαθηήξαο ησλ λέσλ θαη νη δνκέο ηεο ζύγρξνλεο 

θνηλσλίαο ην κεγεζύλνπλ αθόκα πεξηζζόηεξν. Οη λένη ηεο εθεβείαο θπξίσο δηαθαηέρνληαη από έλα ζύλδξνκν 

έληνλεο ακθηζβήηεζεο ησλ πάλησλ, αξλνύληαη ηελ ηππνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο έθθξαζεο θαη 

αληηδξνύλ ζηηο πξνηξνπέο ησλ κεγάισλ, πξνζπαζώληαο λα μεζθεπάζνπλ ην ππνθξηηηθό πξνζσπείν ηεο θνηλσλίαο 

καο πνπ ζέιεη λα θαπρηέηαη γηα ηελ ηζόηεηα, ηηο ίζεο επθαηξίεο, ηελ ηζνπνιηηεία, ηελ αμηνθξαηία ηεο θαη 

άιια παξόκνηα κε ερεξέο, πνκπώδεηο θαη βαξύγδνππεο εθθξάζεηο· ηεο θνηλσλίαο πνπ πξόδσζε ηελ παηδηθή 

αζσόηεηα ηνπο, πνπ ηξαπκάηηζε θαίξηα ηα αγλά αηζζήκαηα ηνπο θαη πνδνπάηεζε ελ θαηαθιείδη ηα ηδαληθά θαη 

ηα νξάκαηα ηνπο. Απηή ε αληίδξαζε ελάληηα ζηελ θαηεζηεκέλε ηάμε πξαγκάησλ ηηο πην πνιιέο θνξέο είλαη 

ππεξβνιηθή θαη ζην ζέκα ηεο γιώζζαο εθθξάδεηαη κε ηελ δηακόξθσζε ηδηαίηεξνπ γισζζηθνύ θώδηθα(αξγθώ) πνπ 

ζηεξίδεηαη θπξίσο ζε ζηξεβιή, παξακνξθσκέλε  θαη αλαηηηνιόγεηα κεηαθνξηθή ρξήζε ηεο γιώζζαο πνπ 

αιινηώλεηαη θαη επαπεηιείηαη κε απνθνπή από ηηο ξίδεο ηεο θαη ηειηθό αθαληζκό, αθνύ γιώζζα πνπ ράλεη 

ηελ θαζαξόηεηα ηεο θαη απνθόπηεηαη από ηελ παξάδνζε, είλαη θαηαδηθαζκέλε. ζέιγνληαη ινηπόλ νη λένη λα 

δηαθνξνπνηνύληαη από ηνπο άιινπο, ηθαλνπνηνύληαη όηαλ δελ θαηαλννύλ ηα ιεγόκελα ηνπο νη κεγαιύηεξνη κε 

ηελ πεπνίζεζε όηη θαηαδηθάδνληαο ηνλ ηξόπν πνπ κηινύλ νη κεγάινη θαηαδηθάδνπλ ηελ θνηλσλία ησλ κεγάισλ. 

Απηή όκσο ε ζπλερήο δηαθνξνπνίεζε ηνπο απνθόβεη ηειηθά από ηελ ίδηα ηε γιώζζα ε νπνία θαη ηνπο 

εθδηθείηαη, όηαλ κεηά ηνλ ζπκβηβαζκό θαη ηελ απνδνρή ηεο θνηλσλίαο από κέξνπο ηνπο, θαζώο ππνθύπηνπλ 

ζηηο αλάγθεο κηαο ζθιεξήο πξαγκαηηθόηεηαο θαη θαινύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη 

ζηελ ελεξγή πνιηηηθή δσή. Τόηε δηαπηζηώλνπλ όηη ζηεξνύληαη έλα από ηα πην βαζηθά εθόδηα ζηε  δσή ηνπο. 

Είλαη έηνηκνη λα απνδώζνπλ ζε όινπο ηνπο άιινπο ηελ επζύλε, θαηεγνξώληαο ηελ θνηλσλία, ηελ παηδεία, ηελ 

πνιηηεία θαη πνηέ ηνπο ίδηνπο ηνπο εαπηνύο ησλ. Η νινθιήξσζε ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ λένπ (ησλ 

πεξηζζόηεξσλ λέσλ) ινηπόλ κε ηελ αιινίσζε θαη ζηξέβισζε ηεο γιώζζαο δίλεη κηα δηαθνξεηηθή δηάζηαζε ζην 

πξόβιεκα ηεο αδπλακίαο επηθνηλσλίαο θαη εμσηεξίθεπζεο ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε ην ιόγν, 

θαζώο ηείλεη λα πξνζιάβεη ην ραξαθηήξα ηξαγσδίαο, αθνύ δελ δηαγξάθνληαη επνίσλεο πξννπηηθέο γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ. 

Μηα επίιπζε πνπ δελ ζα έξζεη αλ δελ ζπλεηδεηνπνηεζεί ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε ζπλδπαζκό κε κηα 

θνηλσλία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απ' ηελ έιιεηςε δηαιόγνπ κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ αηνκηθηζκνύ θαη ηεο εζσ-

ζηξέθεηαο. 'Όηαλ έλα πξόβιεκα θαηαλνεζεί ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ, ζρεδόλ έρεη δηαγξαθεί θαη ε δπλαηόηεηα 

πξνώζεζεο ηεο επίιπζεο ηνπ. Πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε κπνξνύλ λα γίλνπλ πνιιέο. ζα παξαηεζνύλ όκσο 

επηγξακκαηηθά νη πην ξεαιηζηηθέο ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπο. 

—Άκεζε θαη ζε βάζνο δηαθώηηζε ηεο θνηλήο γλώκεο κε ηε βνήζεηα ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο πάλσ ζην 

πξόβιεκα, κε παξάιιειε ελεξγνπνίεζε όισλ ησλ θνξέσλ θνηλσληθνπνίεζεο ησλ λέσλ. 

—Να θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε εθείλσλ ησλ νηθνγελεηώλ 

πνπ δελ δίλνπλ ηελ δένπζα πξνζνρή θαη ζνβαξόηεηα ζην ζέκα ηεο γισζζηθήο θαηάξηηζεο ησλ παηδηώλ ηνπο κε 

παξάιιειε επηζήκαλζε   ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ηα παηδηά ηνπο αξγόηεξα. 

—Αύμεζε ησλ σξώλ δηδαζθαιίαο ησλ γισζζηθώλ καζεκάησλ κε αλαδηάξζξσζε ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ ζε 
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κηα θαηεύζπλζε ελίζρπζεο ηνπ δηαιόγνπ θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Να αλαηίζεηαη ζπρλά ζε καζεηέο ε νξγάλσ-

ζε ζπδεηήζεσλ ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο κε ζέκαηα θαζνξηζκέλα ή ηεο επηινγήο ηνπο. Να ζεζπηζηεί αθόκε θαη έ-

παζιν εζηθό αιιά θαη πιηθό γηα ηνπο καζεηέο πνπ δηαθξίλνληαη ζηελ επρεξή ρξήζε ηνπ ιόγνπ, ηελ άξηηα εθ-

θξαζηηθά παξνπζία θαη ηελ απόιπηε ηεθκεξίσζε απόςεσλ. Η πνιηηεία λα εληζρύζεη νηθνλνκηθά θαη κε 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα δηδαζθαιίαο ηα ζρνιεία θαη λα κελ αξθείηαη ζε επρνιόγηα. 

— Η θνηλσλία λα πξνζπαζήζεη λα πιεζηάζεη ηνπο λένπο, λα αθνπγθξαζηεί ηνλ παικό θαη ηηο αλεζπρίεο 

ηνπο θαη λα ηνπο πείζεη ηειηθά γηα ηελ κεγάιε αμία πνπ έρεη ην αγαζό ηεο ζαθνύο θαη θαζαξήο ρσξίο θελά 

κεηάδνζεο ησλ κελπκάησλ γηα ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο. Πώο ζα επηθνηλσλήζνπλ κ’ έλα ζπγγξαθέα ή κ’ έλαλ 

θαιιηηέρλε; Πώο ζα παξαθνινπζήζνπλ ηα κελύκαηα ηνπ ηύπνπ; Πώο ζα ζπλζέζνπλ πςειά δηαλνήκαηα, αλ είλαη 

θαηαδηθαζκέλνη ζηελ επθνιία θαη ζηελ απιόηεηα; 

—Η πνιηηεία λα δεκηνπξγήζεη ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία εζηίεο πξνβιεκαηηζκνύ θαη πνιηηηζκνύ, ώζηε λα δη-

επξπλζνύλ ηα ελδηαθέξνληα θαη θαη’ επέθηαζε θαη ην ιεμηινγηθό πιηθό ησλ θαηνίθσλ. Η αύμεζε ησλ 

βηβιηνζεθώλ δελ θξίλεηαη ζθόπηκε, αθνύ νη λένη δελ πιεζηάδνπλ θαλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο. Είλαη όκσο 

δπλαηόλ λα απνδώζεη έζησ θαη ηζρλά κηα πξνζπάζεηα πνπ ζηόρν ζα έρεη λα θέξεη θνληά ζην βηβιίν ηνπο 

λένπο.  

—Οη ίδηνη νη λένη λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ εθεζπραζκό θαη ηε καθαξηόηεηα, λα απεκπιαθνύλ από ην ζύλδξνκν 

ηνπ επδαηκνληζκνύ θαη ηεο ακθηζβήηεζεο -αληίδξαζεο θαη λα θξνληίδνπλ θαη αηνκηθά θαη ζπιινγηθά γηα ηελ 

άξηηα γισζζηθή ηνπο θαηάξηηζε, αλ ζέινπλ λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ηεο πεηζνύο, ηεο πξνάζπηζεο ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ηελ επίηεπμε θάπνησλ ζηόρσλ ελ γέλεη. Με  ηε βνύιεζε θαη ηελ ππεπζπλόηεηα λα 

αληηζηαζκίζνπλ ηα ηξσηά ελόο ζπζηήκαηνο. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη είλαη θνξείο ηεο αλαλέσζεο θαη ηνπ 

εθζπγρξνληζκνύ θαη όηη απνηεινύλ ην κέιινλ θαη ηελ ειπίδα απηνύ ηνπ ηόπνπ. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη 

θέξνπλ ην βάξνο κηαο ηδηαίηεξεο πνιηηηζηηθήο θαη γισζζηθήο θιεξνλνκηάο, όηη είλαη απόγνλνη εθείλσλ πνπ 

θαιιηέξγεζαλ πξώηνη όια ηα είδε ηνπ  ιόγνπ, πνπ ζηνράζηεθαλ θαη ύςσζαλ ηε δηαλόεζε θαη ην πλεύκα ζε 

ζθαίξεο δειεπηέο κε ηε δύλακε ηνπ ιόγνπ. Η κνξθή ησλ απαληήζεσλ «λαη, όρη, ίζσο, λα πνύκε, δηθέ κνπ ηί 

ςάρλεηο» είλαη αλεπίηξεπηε. Δελ πξνδίδεη "καγθηά" ή πξνβιεκαηηζκέλα θαη θαιιηεξγεκέλα άηνκα· πξνδίδεη 

κηα ζιηβεξή αζιηόηεηα γηα ηελ νπνία ππεύζπλνη είκαζηε όινη καο. 

Η αλάιεςε ηεο επζύλεο ρξεηάδεηαη γελλαηόηεηα θαη εηιηθξίλεηα. Η ζύγρξνλε θνηλσλία κε ηελ ηερλνινγηθή 

ηεο εμέιημε καο θαηέζηεζε ιηγόηεξν ελεξγεηηθνύο, καο απνμέλσζε θαη καο θαιιηέξγεζε ηνλ επδαηκνληζκό 

θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε. Αξλνύκαζηε λα θαηαβάιινπκε κόρζν, δελ έρνπκε θαηξό γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηελ 

εζσηεξηθή, δελ έρνπκε αλάγθε ηα εζσηεξηθά θαη ηα αηνκηθά καο εθόδηα γηα θαηαμίσζε θαη αλαγλώξηζε· 

νύησο ή άιισο θαηαμησλόκαζηε κε ην θαληαρηεξό ληύζηκν, ηα απαζηξάπηνληα απηνθίλεηα, ηηο πνιπηειείο 

επαύιεηο θαη θαηνηθίεο. Επεηδή όκσο, ζπλήζσο, πίζσ απ' όια απηά ππάξρεη έλαο θνύθηνο εζσηεξηθόο θόζκνο 

θαη κηα άιιε πξαγκαηηθόηεηα πνπ αλαηξέπεη ηελ εμσηεξηθή θαη ηελ απνγπκλώλεη, είλαη πιένλ θαηξόο λα 

αληηζηαζνύκε· λα δηακνξθώζνπκε λέα θξηηήξηα θαηαμίσζεο θαη λα ζεσξνύκε άμην θαη ηθαλό εθείλνλ πνπ 

κπνξεί έκπξαθηα λα απνδείμεη-θαη κε ηελ γισζζηθή ηνπ θαηάξηηζε-ηηο ηθαλόηεηεο, ηελ εζσηεξηθή νκνξθηά 

θαη ηελ εζηθή ηνπ αθεξαηόηεηα .. 
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