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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 πειθώ- της πειθούς (απόσπασµα 5) 

 

Συνάδερφος: Επειδή τέθηκε το ζήτηµα, θα ‘θελα λίγο την άποψή σας: έχουµε  µια 
επανεισαγωγή γενικής στην Α΄ Λυκείου: η Σαπφώ/ της Σαπφούς, η Λητώ/ της Λητούς. Κι αυτό 
πάει να καθιερωθεί και σε περιπτώσεις άλλες: η πειθώ; - κάτι που συναντάµε συνεχώς στην Γ’ 
Λυκείου, και αβίαστα µας βγαίνει φυσικά και µας «της πειθούς». Τι θα ‘πρεπε να συµβεί εδώ; 
Θα ’πρεπε µε την έννοια της  πρότυπης γλώσσας που… 

Γ. Παπαναστασίου: Ναι, η πρότυπη γλώσσα εδώ λέει «της πειθώς». Η πρότυπη 
τουλάχιστον έτσι όπως την αντιλαµβανόµαστε ίσως οι περισσότεροι από µας. 

Συνάδερφος: Εκφράζω την αµηχανία που πολλές φορές νιώθω προσωπικά µπροστά στα 
παιδιά. Είµαι έτοιµος να πω «της πειθώς», οµολογώ ότι νιώθω την πίεση και καταλήγω και ‘γω 
στον αρχαίο τύπο. 

Γ. Παπαναστασίου: Σκεφτείτε λίγο αυτό το παράδειγµα (η Σαπφώ/ της Σαπφούς) µε το 
Αργυρώ. Η Αργυρώ/ της Αργυρούς δεν γίνεται. ∆ηλαδή στην ουσία η γραµµατική µάς λέει 
σωστά η Αργυρώ/ της Αργυρώς, η Ηρώ/τα ης Ηρώς, η Σαπφώ/ της Σαπφώς, που είναι µια χαρά. 
∆εν ξέρω αν θα έλεγε ποτέ κανείς «της Σαπφούς Νοταρά». Τη Σαπφώ Νοταρά νοµίζω θα την 
έλεγε κανείς πάντα «της Σαπφώς Νοταρά». 

Μελικίδου: Το ίδιο ισχύει και µε τον τόνο στη γενική του αρσενικού, αν είναι ο 
Μάξιµος ας πούµε ο συµµαθητής µου ή αν είναι ο Μάξιµος ο  Οµολογητής. 

Γ. Παπαναστασίου: Ακριβώς. Η Σαπφώ/ της Σαπφούς µάς πάει στη συγκεκριµένη 
Σαπφώ, αλλά η Σαπφώ της γειτονιάς µας ή η Σαπφώ της τηλεόρασης είναι η Σαπφώ/ της 
Σαπφώς. Η γλώσσα µάς δείχνει αυτήν την κατεύθυνση. 

Συνάδερφος2: Το τι επικρατεί δεν έχει σηµασία εδώ; ∆εν ενδιαφέρει και πώς επικρατεί 
κάτι; 

Γ. Παπαναστασίου: Σίγουρα. Το γλωσσικό αίσθηµα όµως εδώ θα µας πάει στο 
«πειθώς». 

Συνάδερφος3: Ναι, αλλά το βιβλίο γράφει «τρόποι πειθούς», κι εµείς θα πούµε «τρόποι 
πειθώς»…; 

Γ. Παπαναστασίου: Κανένα από τα δύο δεν είναι λάθος. Το θέµα είναι ότι εάν το παιδί 
πει «της πειθώς» δε θα του πούµε ότι «εδώ, όπα, το βιβλίο λέει «της πειθούς», οπότε αυτό που 
είπες είναι λάθος». ∆ε θα µείνουµε στον έναν τύπο. Η γλώσσα µάς δείχνει ότι και για να υπάρξει 
γλωσσική αλλαγή, και για να υπάρξει γλωσσική εξέλιξη κλπ. κλπ., όλα βασίζονται στη 
διπλοτυπία. Το θέµα είναι πόσο αυτή τη διπλοτυπία θα την κατακεραυνώσουµε ίσως µερικές 
φορές, θα την απαγορεύσουµε ίσως κάποιες άλλες, ή πόσο θα είµαστε εντελώς ανοιχτοί. Ούτε το 
ένα πρέπει να συµβαίνει, ούτε το άλλο. Ούτε να τα βάλουµε όλα στη σχολική γλώσσα, ούτε να 
πούµε ότι µόνο το ένα είναι σωστό. 

Β. Μελικίδου: Κι εν πάση περιπτώσει, άλλο είναι το τι θα διδάξουµε, κι άλλο είναι το τι 
θα ανεχτούµε. Όχι ότι µπορεί να είναι πάρα πολύ µακριά, αλλά εµείς µέσα µας πρέπει να το 
’χουµε λυµένο.  Θα διορθώσουµε κιόλας, διδάσκω/ διορθώνω µαζί. Εµ, όχι, ανέχοµαι/ διορθώνω 
µαζί. Εξαρτάται τι διορθώνω. Προφορικό ή γραπτό, πού είµαι, ετοιµάζω π.χ. εισαγωγικές στο 
Λύκειο, Γυµνάσιο κλπ. και ίσως καλλιεργώ κι αυτήν την αίσθηση και στα παιδιά, λίγο δύσκολο, 
αλλά… 
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Γιώργος Παπαναστασίου, διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα 
Μ. Τριανταφυλλίδη] 

 

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

 

 


