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Θέματα
1) Περιγράψτε συνοπτικά τις γλωσσικές πεποιθήσεις του Α. Κοραή. Ποια 
ήταν η στάση και η κριτική των αντιπάλων του. 

2) Ποια είναι η παιδευτική και γλωσσική παρακαταθήκη του Κοραή για εμάς 
σήμερα. 

Διάγραμμα Απάντησης

α. Ο Κοραής γνωρίζει οτι γλώσσα και παιδεία είναι έννοιες αλληλένδετες. 
Παιδεία  και γλώσσα αποτυπωνονται  στο πρόσωπο, στον χαρακτήρα του 
έθνους.  Η γλώσσα  δίνει το στίγμα της παιδείας  και η παιδεία αξιοποιεί την 
γλώσσα  για να διαμορφώσει τον άνθρωπο.  Η γλωσσική διαφθορά 
αποδεικνύει και την ηθική παρακμή ενός λαού. Ο “καθαρμός” της γλώσσας 
σημαίνει για τον Κοραή επανάκτηση του χαμένου ήθους.  Η βαρβάρωση της 
γλώσσας  διαστρέφει την έννοια των λέξεων και καταντά στη διαστροφή των 
ηθών.  Πριν την επανάσταση  και στη διάρκεια του διαφωτισμού αναζητείται η 
γλώσσα  που πρέπει να ομιλείται και να γράφεται. Η γλώσσα που είναι το 
όργανο της εκπαίδευσης  δεν είναι άλλη από τη μητρική , τη φυσική γλώσσα. 
Υποδεικνύει τον καθαρισμό της γλώσσας  από χυδαίες λέξεις και φράσεις. 
Αναζητεί λέξεις  που προσεγγίζουν ετυμολογικώς τις αρχαίες που σώθηκαν 
μέσω της προφορικής και γραπτής παράδοσης. 



Ο Κ.Θ.Δημαράς  θεωρεί τον Κοραή  οπαδό της μέσης οδού.  Η γνώση της 
αρχαίας  ελληνικής θα βοηθήσει στον εμπλουτισμό αλλά   και στην καλύτερη 
αλλά και στην καλύτερη κατανόηση και επιτυχέστερη χρήση της κοινής 
γλώσσας. (περ. σ.273) Ιδιαίτερη σημασία  για τον Κοραή έχει η σύνταξη ενός 
Λεξικού της ελληνικής  γλώσσαας.  ΚαιΙ  μιας Γραμματικής γραμμένης στην 
κοινή γλώσσα. Η έρευνα των λέξεων  είναι αρχή παιδεύσεως ή ονομάτων 
επίσκεψις. Κατά τον Κοραή  είναι απαραίτητη η συγκριτική παράθεση και 
συνδυασμένη και παράλληλη διδασκαλία αρχαίας και κοινής γλώσσας.  Η 
προβολή των απόψεων του Κοραή  διαμορφώνει  το σκηνικό των 
συγκρούσεων κατά το 19ο  και 20 ο αι.  Αποκλήθηκε  νέος  αποστάτης και 
παραβάτης των κανόνων της Ορθοδοξίας Ο Γληνός  αναφέρεται  με 
κολακευτικά λόγια  για τον Κοραή (Περ. σ.277)
σ. 278 ο αντιμοναχισμός....εκκλησία. 
σ.279 αλλά ....έρωτα.

β. σ. 281... Ο Κοραής... έως 283.
    Διάσπατρα σελ. 262, 263, 264.

    


