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αιτία της αγραµµατοσύνης η γλωσσική µας πολυπραγµοσύνη στο γυµνάσιο 
(για τη Γ΄ Γυµνασίου) 

 
Ο Εµµανουήλ Κριαράς µιλά στην εφηµερίδα «Πατρίδα» του Ηρακλείου  

 
«Π»: Πώς βλέπετε, κύριε καθηγητά, την κατάσταση στην εκπαίδευσή µας σήµερα; Τι νοµίζετε ότι πρέπει 

να γίνει ώστε να υπάρξει βελτίωση; 
Απάντ.: Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα η εκπαίδευσή µας επιβάλλει να ενδιαφερθούµε 

ιδιαίτερα για µια αποκατάσταση. […] Τα προβλήµατα είναι σοβαρά και προβάλλουν τόσο στη δηµοτική και τη 
µέση εκπαίδευση όσο και στην ανωτάτη. […] Αναρωτιέµαι όµως: έχοµε σήµερα συνειδητοποιήσει επαρκώς την 
κατάσταση που πρέπει να αντιµετωπίσοµε; Χρειάζεται προηγουµένως σωστός κατατοπισµός µας ώστε να 
αναζητήσοµε την κατάλληλη θεραπεία. Χρειάζεται, ανάµεσα στα άλλα, να προσέξοµε σε ποιο βαθµό το σηµερινό 
σύστηµα παιδείας που εφαρµόζεται —σύστηµα που έχει αφεθεί να λειτουργεί χωρίς συνεχή παρακολούθηση— 
οδηγεί σε κάποιο ικανοποιητικό αποτέλεσµα. 

«Π»: Εσείς τι προτείνετε; 
Απάντ.: Παρατηρώ ότι πρέπει να καταρτίσοµε εκ νέου το σχολικό πρόγραµµα του δηµοτικού σχολείου και 

του Γυµνασίου. Χρειάζεται να περιοριστεί ο αριθµός των µαθηµάτων, αλλά και η ύλη του κάθε µαθήµατος στα 
βασικά και απαραίτητα. Ιεράρχηση επίσης των µαθηµάτων είναι απαραίτητη. Ειδικότερα υποστηρίζω —και δεν το 
λέω µόνος εγώ— ότι µε τη σηµερινή διδασκαλία στο γυµνάσιο δηµοτικής και καθαρεύουσας οδηγείται ο µαθητής 
σε πλήρη σύγχυση, καθώς έρχεται από το δηµοτικό γλωσσικά ακατάρτιστος στη σηµερινή του γλώσσα. Ξέροµε ότι 
η µεταρρύθµιση του 1976 αποµάκρυνε την αρχαία γλώσσα από το γυµνάσιο και τη µετέθεσε στο λύκειο. 
Μεταγενέστερες προτάσεις οδήγησαν µε τον καιρό στο εσφαλµένο µέτρο της επαναφοράς της καθαρεύουσας στο 
γυµνάσιο. Χρειάζεται άµεση αποκατάσταση των πραγµάτων. Είναι ανάγκη ο µαθητής να κατακτήσει όσο γίνεται 
καλύτερα τη σύγχρονη γλώσσα του για να µπορέσει αργότερα στο λύκειο, βασιζόµενος στη γλώσσα τη σύγχρονη, 
να επεκτείνει τις γνώσεις του και στην αρχαία γλώσσα. Στο γυµνάσιο ο µαθητής πρέπει απλώς να προϊδεαστεί ως 
προς την αρχαία γλώσσα, ενώ σήµερα φιλοδοξούµε να επιτύχοµε το ακατόρθωτο: παράλληλη προσπέλαση δύο 
γλωσσικών µορφών από µαθητές όχι ανάλογα παρασκευασµένους.  […] 

Ολοένα και περισσότερο διαµαρτυρόµαστε για την «αγραµµατοσύνη» των νέων — και δεν έχοµε άδικο. 
Πιστεύω ότι η αιτία της αγραµµατοσύνης αυτής οφείλεται στη γλωσσική µας πολυπραγµοσύνη στο γυµνάσιο. ∆εν 
περιοριζόµαστε να διδάξοµε στα χρόνια του γυµνασίου όσο µπορούµε καλύτερα όσα ο µαθητής µπορεί να 
αφοµοιώσει. Ζητούµε το ακατόρθωτο. […] 

«Π»: Πώς βλέπετε τους σηµερινούς νέους, κύριε καθηγητά; 
Aπαντ.: Τους νέους µας σήµερα, για να µιλήσω µε γενικότητα, τους βλέπω να υστερούν αισθητά στην όλη 

συγκρότησή τους, χωρίς να είναι οι ίδιοι πάντα υπαίτιοι για το γεγονός. Υπάρχουν πάντα λαµπρές εξαιρέσεις, αλλά 
υποχρέωσή µας είναι να ενδιαφερόµαστε για το σύνολο και όχι για µεµονωµένες οµάδες. 

(από το http://www.lexilogia.gr/forum/showthread.php?t=3605)  
 

1. Ποια είναι η προϋπόθεση, σύµφωνα µε τον Κριαρά, για να προχωρήσουµε σε αντιµετώπιση των 
προβληµάτων της εκπαίδευσης; 

2. Μπορείτε να παρουσιάσετε επιγραµµατικά τρεις συγκεκριµένες προτάσεις που κάνει ο καθηγητής για τη 
βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος; 

3. Σε ποια πρόταση ρίχνει τελικά το βάρος; Πώς δικαιολογεί τη θέση του; 
4. Γνωρίζετε γιατί επιµένει ιδιαίτερα σ’ αυτή τη θέση; Πώς συνδέεται αυτή µε τις γενικότερες γλωσσικές 

απόψεις – δράσεις του Κριαρά; 
5. «Ξέροµε ότι η µεταρρύθµιση του 1976 αποµάκρυνε την αρχαία γλώσσα από το γυµνάσιο και τη µετέθεσε στο 

λύκειο. Μεταγενέστερες προτάσεις οδήγησαν µε τον καιρό στο εσφαλµένο µέτρο της επαναφοράς της καθαρεύουσας 
στο γυµνάσιο».  Γνωρίζετε σε ποια γεγονότα της γλωσσικής και εκπαιδευτικής ιστορίας µας αναφέρεται ο 
καθηγητής; 

6. «Πιστεύω ότι η αιτία της αγραµµατοσύνης αυτής οφείλεται στη γλωσσική µας πολυπραγµοσύνη στο 
γυµνάσιο.» Πώς καταλαβαίνετε τον όρο «πολυπραγµοσύνη»; Συµφωνείτε µε τη θέση του Κριαρά; Να 
δικαιολογήσετε την άποψή σας. 

7. ««Π»: Πώς βλέπετε, κύριε καθηγητά, την κατάσταση στην εκπαίδευσή µας σήµερα; Τι νοµίζετε ότι πρέπει να 
γίνει ώστε να υπάρξει βελτίωση; 
Απάντ.: Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα η εκπαίδευσή µας επιβάλλει να ενδιαφερθούµε ιδιαίτερα για µια 
αποκατάσταση. […] Τα προβλήµατα είναι σοβαρά και προβάλλουν τόσο στη δηµοτική και τη µέση εκπαίδευση όσο και 
στην ανωτάτη».  

Από τον παραπάνω διάλογο να δηµιουργήσετε ένα ενιαίο κείµενο µετατρέποντας τον ευθύ λόγο σε πλάγιο και 
ξεκινώντας µε την πρόταση: «Ο δηµοσιογράφος ρώτησε τον Κριαρά …». 

8. προβάλλουν, να περιοριστεί, απαραίτητα, αποµάκρυνε, εσφαλµένο, ακατόρθωτο, παρασκευασµένους, 
αγραµµατοσύνη, υπαίτιοι. Να αντικαταστήσετε τις παραπάνω λέξεις του κειµένου µε συνώνυµες. 

9. Να αναγνωρίσετε τις υπογραµµισµένες δευτερεύουσες προτάσεις του κειµένου (επιρρηµατικές ή 
ονοµατικές, συγκεκριµένο είδος, συντακτικός ρόλος). 
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10. «Τους νέους µας σήµερα, για να µιλήσω µε γενικότητα, τους βλέπω να υστερούν αισθητά στην όλη 
συγκρότησή τους, χωρίς να είναι οι ίδιοι πάντα υπαίτιοι για το γεγονός».  

Τι πιστεύετε ότι εννοεί ο Κριαράς µε τη φράση «στην όλη συγκρότησή τους»; Ποιοι άλλοι µπορεί να είναι 
υπεύθυνοι για την υστέρηση αυτή; Να οργανώσετε την απάντησή σας σε ένα κείµενο 200-250 λέξεων, που θα 
δηµοσιευτεί ως άρθρο στην ηλεκτρονική εφηµερίδα του σχολείου σας.  

 
για τον σύνδεσµο φιλολόγων  ν. ∆ράµας, Έλσα Σκλαβάκη 


