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

 

ο ρόλος των φιλολόγων (απόσπασµα 6) 

 

Συνάδερφος: Ακούω µε πάρα πολλή ικανοποίηση αυτή την ανοιχτή στάση που έχετε 
απέναντι σε ό,τι θεωρούµε λάθος και ό,τι θεωρούµε σωστό. Και νοµίζω ότι είναι µια κοινότοπη 
πια παρατήρηση να πω ότι σχεδόν το σύνολο των γλωσσολόγων –σε αντίθεση µε µας του 
φιλολόγους- έχουν µια πιο ανοιχτή στάση απέναντι σε αυτό που θεωρείται γλωσσικό λάθος. 
Φοβάµαι όµως ότι εµείς οι φιλόλογοι, και γιατί ο θεσµικός µας ρόλος είναι προσδιορισµένος να 
υπερασπίζεται τη νόρµα, µερικές φορές, είτε γιατί έχουµε ντυθεί αυτό το ρόλο περισσότερο, είτε 
γιατί νοµίζω και γλωσσολογικά δεν είµαστε και πάρα πολύ ενηµερωµένοι, υπερβάλλουµε και 
κάνουµε την εξής κατάχρηση: διορθώνουµε «λάθη» (εντός εισαγωγικών) που δεν είναι λάθη. 
Ειδικά µάλιστα στο Λύκειο, προ πάντων στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, αυτό το πράγµα µερικές φορές 
καταντά νοσηρότητα.  Από την εµπειρία µου στο Βαθµολογικό Κέντρο στην Καβάλα, θυµάµαι 
πολύ χαρακτηριστικά ότι το σύνολο σχεδόν των συναδέλφων τη λέξη «καριέρα» την 
υπογραµµίζει. Θυµάµαι πολύ χαρακτηριστικά έναν συνάδελφο που υπογράµµισε µε κόκκινο το 
εξής: «έκανα φοβερή προσπάθεια» έλεγε το γραπτό κι ο συνάδελφος το υπογράµµισε. Επιτρέψτε 
µου να πω «τα πήρα στο κρανίο» και στο τέλος τον ρώτησα «γιατί». Μου λέει: «∆ιότι το ‘έκανα 
προσπάθεια’ τι θα πει; Έπρεπε να γράψει το παιδί ‘κατέβαλα’. Και τι θα πει ‘φοβερή’; Το 
‘φοβερή’ είναι µια κατάχρηση. Είναι µια έκπτωση του νοήµατος. ∆εν προκαλεί φόβο η 
προσπάθεια. Άρα είναι λάθος». Και το είχε υπογραµµίσει. Και ήταν ένας λόγος συγκροτηµένος.  

Β. Μελικίδου: Ξέρετε, έχω την αίσθηση πως υπάρχει ένα θέµα εδώ στη διόρθωση 
µεγάλο, που πρέπει να το λύσουµε εµείς µε τον εαυτό µας. Εµείς οι φιλόλογοι. Χωρίς 
γλωσσολόγους, χωρίς ίχνη γλωσσολογικής συνείδησης. Είναι το «αλλού πονάει κι αλλού 
διορθώνουµε». Είµαστε ανίκανοι να επισηµάνουµε τα πραγµατικά προβλήµατα ενός γραπτού, 
δοµής και περιεχοµένου. ∆ηλαδή είναι ψυχαναλυτικό θέµα και πρέπει κάποτε να 
ψυχοθεραπευτούµε, για να µην ταλαιπωρούµε και να µην καταδικάζουµε κόσµο που δεν είναι 
για καταδίκη αλλά για προαγωγή. Θεωρώ ότι έχω δει γραπτά πολύ προβληµατικά στη δοµή, στο 
περιεχόµενο, που άλλο από [ν] και κόµµατα δεν είχαν. Ο φιλόλογος που δικαιώνεται, δικαιώνει 
την ύπαρξή του. Αυτό µπορεί, αυτό κάνει. Επιτέλους ας µάθουµε πού πρέπει να παρεµβαίνουµε 
σε ένα γραπτό και να µην εξαντλούµε τη συνείδησή µας τη γλωσσική…  

Γ. Παπαναστασίου: Να µην είµαστε γλωσσική αστυνοµία, τελικά… 

Β. Μελικίδου: Ακριβώς! Που νοµίζω ούτε εµείς το πιστεύουµε… 

 
 
 

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

Βάσω Μελικίδου, συνεργάτρια του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα Μ. 
Τριανταφυλλίδη] 

 
 
 

*(απόσπασµα από την 2η σεµιναριακή συνάντηση-συζήτηση του Συνδέσµου Φιλολόγων ν. ∆ράµας, 
27 Μαρτίου 2012, αποµαγνητοφωνηµένο από τον Γ.Σ.) 

 


