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2η σεµιναριακή συνάντηση µε το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα Μ. 
Τριανταφυλλίδη], 27 Μαρτίου 2012 στη Βιβλιοθήκη του 1ου Λυκείου ∆ράµας 

 

Η νέα σχολική γραµµατική και η χρήση λεξικού (απόσπασµα 4) 

 

Συνάδελφος: ∆ιδάσκοντας τη νεοελληνική γλώσσα της Α΄ Γυµνασίου φέτος και έχοντας 
το νέο σχολικό βιβλίο της Γραµµατικής [Χατζησαββίδης – Χατζησαββίδου, Γραµµατική Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας], αντιµετώπισα πολλές δυσκολίες µε το πλήθος των πληροφοριών και των 
παρατηρήσεων. Ειδικά στα ουσιαστικά το πρόβληµα ήταν µεγάλο. Θέλω, βέβαια, να 
παραπέµπω τους µαθητές στο βιβλίο της γραµµατικής (για να δουν περισσότερα ουσιαστικά της 
ίδιας κατηγορίας) και θεωρώ ότι πρέπει να ανοίγουν και το βιβλίο της γραµµατικής. Ωστόσο, 
διαπίστωσα ότι οι παρατηρήσεις ήταν πάρα πολλές και τα παιδιά δεν είχαν ούτε το χρόνο ούτε 
τη διάθεση να τις διαβάσουν. Και, νοµίζω, ήταν και άστοχο να τις διαβάσουν όλες. Και 
αναγκάστηκα να δίνω τις συγκεκριµένες παρατηρήσεις «θα διαβάσετε τη σ. 30, δείτε πώς 
κλίνονται τα ουσιαστικά και δείτε την 1, την 4, την 7». Όλα αυτά µου δηµιούργησαν πολλές 
δυσκολίες. 

Γ. Παπαναστασίου: Η αλήθεια είναι πως το συγκεκριµένο βιβλίο παρουσιάζει τέτοια 
ζητήµατα. Και την προηγούµενη φορά [πρώτη συνάντηση Συνδέσµου Φιλολόγων ∆ράµας µε το 
ΙΝΣ] είχαµε αναφερθεί σε κείνο το ζήτηµα του τρόπου κλίσης του Παρατατικού της 
µεσοπαθητικής φωνής. Είχαµε δει εκεί ότι σε συγκεκριµένες κατηγορίες ρηµάτων 
[Χατζησαββίδης, ό.π., σ. 85] αναφέρονταν 5-6 διαφορετικοί τύποι. Και λέει κανείς τώρα: «τι θα 
πρωτοδιδάξω στα παιδιά απ’ όλα αυτά;», «τι θα θεωρήσω σωστό; (εφόσον το λέει η 
Γραµµατική, πρέπει να τα θεωρήσω όλα σωστά)». 

 Η γνώµη µου είναι ότι στο σχολικό βιβλίο της Γραµµατικής δεν θα πρέπει να 
δώσει κανείς έξι διαφορετικούς τύπους για ένα πρόσωπο. Αντίθετα, στη µεγάλη Γραµµατική που 
λέγαµε πριν [όχι σχολική], εκεί θα έχει έξι… δεκαέξι… πενηνταέξι τύπους, εάν λέγονται και οι 
πενηνταέξι, αλλά θα δηλώσει η γραµµατική ότι αυτός είναι ο πρώτος, αυτοί είναι της πρότυπης 
γλώσσας και υπάρχουνε και δεύτεροι, τρίτοι, τέταρτοι τύποι, τους οποίους µπορεί κανείς να τους 
ακούσει, θα πρέπει να τους αναγνωρίσει (να καταλάβει ότι εδώ έχουµε να κάνουµε µε ένα γ΄ 
πληθυντικό πρόσωπο), αλλά δεν θα τους γράψει. Αυτοί είναι τύποι που γράφονται στη 
λογοτεχνία, για παράδειγµα, ή είναι τύποι που ακούγονται σε µια συγκεκριµένη, ίσως 
διαλεκτική, περιοχή του ελληνόφωνου χώρου.  

 Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριµένο εγχειρίδιο της σχολικής Γραµµατικής κάνει 
µια µεγαλύτερη από την επιθυµητή –κατά τη γνώµη µου- παραχώρηση σ’ αυτήν την πολυτυπία. 

Β. Μελικίδου: (Συγνώµη… Μου επιτρέπετε) Σ’ αυτού του είδους τα βιβλία, τα 
γλωσσικά εγχειρίδια ειδικά, Γραµµατικές και Λεξικά, τεράστιο ρόλο παίζει η παρουσίαση. Είναι 
καθοριστική. ∆ηλαδή, αν έχουν ένα κύριο µέρος, καθαρό και ευκολοαποµνηµόνευτο, και όλα τ’ 
άλλα –αν πρέπει να διασωθούν ως πληροφορίες-  µπουν σε ένα παράρτηµα, αυτό θα έλυνε τα 
χέρια όλων. Θα ήταν µήνυµα για το τι διδάσκω, τι µαθαίνω και τι διορθώνω. Αυτή η µίξη µόνο 
κακό κάνει. 

Γ. Παπαναστασίου: Να προσθέσω κάτι ακόµη. Πάντοτε τη Γραµµατική πρέπει να τη 
βλέπουµε σε συνδυασµό και µε το Λεξικό. Καµιά  Γραµµατική δεν µπορεί να έχει όλες τις 
πληροφορίες. Το Λεξικό είναι το επόµενο εγχειρίδιο το οποίο πρέπει να έχει υπόψη του και ο 
εκπαιδευτικός αλλά και ο µαθητής, για να του δείχνει σε συγκεκριµένες περιπτώσεις τι απ’ όλα 
αυτά θα επιλέξει, όταν κάνει χρήση -ας πούµε- µιας συγκεκριµένης λέξης. 

Β. Μελικίδου: Ένα βήµα µετά το Λεξικό είναι και ό,τι έχουµε από τα σώµατα κειµένων. 
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Γ. Παπαναστασίου: Το Λεξικό, επίσης, µας δίνει –και πρέπει να δίνει- πληροφορίες 
ακόµα και για τύπους που θα µπορούσε κανείς να τους θεωρήσει τύπους γραµµατικής. 
Παράδειγµα: η νύχτα, της νύχτας. (εννοείται, έτσι;). Αυτό θα γράψει µια Γραµµατική. Αλλά 
µπορεί ο µαθητής να συναντήσει την έκφραση «δοχείο νυκτός». Το «νυκτός» αυτό σε καµία 
περίπτωση δεν µπορεί να περάσει σε µια Γραµµατική ως «λόγιος τύπος γενικής πρωτόκλιτων 
ουσιαστικών». Είναι ένας συγκεκριµένος τύπος και χρησιµοποιείται σε µια συγκεκριµένη 
έκφραση. Αυτό θα δοθεί στο Λεξικό ως «λόγια γενική νυκτός στην έκφραση τάδε…τάδε». Και 
µέχρι εκεί. 

 

 

Γ. Παπαναστασίου, διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα Μ. 
Τριανταφυλλίδη] 

Β. Μελικίδου, συνεργάτρια του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών για την αναθεώρηση του 
ΛΚΝ 

 

(απόσπασµα από τη 2η σεµιναριακή συνάντηση-συζήτηση του Συνδέσµου Φιλολόγων ν. 
∆ράµας, 27 Μαρτίου 2012, αποµαγνητοφωνηµένο από τη Ελ. Σκλ.) 


