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Η διδασκαλία είναι τέχνη. Και για να αποδειχτεί τέχνη δημιουργική, προϋποθέτει, 

όπως και κάθε άλλη τέχνη (ζωγραφική, ρητορική, μαγειρική…), το μεράκι και το φι- 

λότιμο του μάστορα, του δάσκαλου· την αγάπη, δηλαδή, για το έμψυχο «υλικό» του 

και τη φροντίδα για τη δραστηριότητά του και το σεμνό καμάρι για το έργο του: τις 

μορφές στις οποίες αποκρυσταλλώνεται η τέχνη του. Και δίπλα βέβαια σ’ αυτά, η δι- 

δασκαλία προάγεται από τη γνώση, τη μαστοριά του δάσκαλου. 

Πώς γίνεται κανείς μάστορας στην τέχνη του; Μαθητεύει (αυτός και το ταλέντο 

του) δίπλα στους προκατόχους του· ἐμπειρίας δεῖται καὶ χρόνου. Πώς θα γίνει μάστο- 

ρας και ο δάσκαλος, πώς θα κατακτήσει τη διδακτική; Δεν αρκεί ούτε η θεωρητική 

γνώση του αντικειμένου του ούτε η διδακτική θεωρία, απαραίτητες κι αυτές. Αλλά 

ούτε και η μίμηση των δικών του δασκάλων αρκεί, μίμηση συνειδητή ή ανεπίγνωστη. 

Αυτή είναι βέβαια σημαντική, και μάλιστα πολύ, διότι γίνεται η αρχή της πράξης· διὰ 

μιμήσεως ποιεῖται τὰς μαθήσεις τὰς πρώτας· διδάσκει ο δάσκαλος, και ο πρώτος, ανα- 

φαίρετος στην πράξη και την τάξη μαθητής του, είναι ο εαυτός του. Αλλά και αυτό 

δεν αρκεί. 

Ο δάσκαλος θα πρέπει, όπως και οι άλλοι τεχνίτες, να έχει μαθητεύσει συνειδη- 

τά, υπομενετικά, υπάκουα, δίπλα στους έμπειρους της τέχνης, στους αρχιμάστορες. 

Όπως ο μάγειρας στον μάγειρα και ο ζωγράφος στον ζωγράφο. Για να τον ξεπερά- 

σει –ίσως– κάποτε, και για να βρει –στα σίγουρα– τους δικούς του μαθητευόμενους 

δασκάλους. 

Αλλά αυτό σήμερα δεν συμβαίνει. Οι έμπειροι δάσκαλοι της τάξης φεύγουν, και 

μεθοδική δίοδος της τέχνης τους, δίοδος στην επόμενη γενιά δασκάλων, δεν τους 

έχει ανοιχτεί. Και η πολυτίμητη διδακτική σοφία τους χάνεται· μόνον έμμεσα κάτι απ’ 

αυτήν μπορεί να σώζεται σε όσους άκουσαν τα μαθήματά τους και, συνειδητά ή ανε- 

πίγνωστα, τους μιμούνται, στο ένα ή το άλλο. 

 
Μνήμη των δασκάλων μου, λοιπόν. Αυτών που έφυγαν. Ο Δ. Ν. Μαρωνίτης είχε πά- 

θος· και λόγο. Ο Δημήτρης Λυπουρλής είχε λόγο· και πάθος. Εμπαθείς τεχνίτες του 

λόγου, είχαν μεράκι διδακτικό, φιλότιμο, αγάπη για τη διδασκαλία και τους μαθητές 

τους, γνώση άπλετη και σκέψη λαμπρή. Αρχιμάστορες. 

 
Θα ήταν ωραίο να είχα (μα)θητεύσει, μεθοδικά, ως μαθητευόμενος δάσκαλος δίπλα 

σε κάποιον έμπειρο της τέχνης. Θα ήταν ωραίο να είχα κι εγώ μαθητές που γίνονται 



 

 
 

δάσκαλοι. Και να δοθεί κάτι από την εμπειρία μου, να μη χαθεί. Η πολιτεία, όμως, δεν 

έχει θεσμοθετήσει μια τέτοια μαθητεία, υπομενετική και πολύτιμη. Εξ ου και το ανά 

χείρας πόνημα: δίοδος στενόχωρη της όποιας εμπειρίας. 

 
Αλλά όχι μόνο αυτό. Η παρούσα εργασία έχει και μία άλλη στόχευση, πιο σημαντική. 

Τι θα γίνει με την αρχαία ελληνική γλώσσα, και το σχολικό της μάθημα, τα Αρχαία 

Ελληνικά; Θα εξακολουθήσουμε να τα διδάσκουμε; Και πώς; Και θα τα γνωρίζουν οι 

δάσκαλοι; Και θα τα αγαπούν οι μαθητές; Θα μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές τη 

γνώση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, όπως την παραλάβαμε από τους δασκάλους 

μας; Και γιατί να τη μεταφέρουμε; 

Κάτι πρέπει να αλλάξει με τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στη Μέση Εκ- 

παίδευση. Και ειδικότερα με τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Είναι 

πια κατασταλαγμένη η βεβαιότητα –το δείχνει η βιβλιογραφία που μελετάται στο βι- 

βλίο– ότι το μάθημα δεν επιτελεί τους στόχους του. Λίγοι μαθητές μαθαίνουν –αγα- 

πούν και μαθαίνουν– τα Αρχαία Ελληνικά. Λιγοστεύουν και οι δάσκαλοι... 

 
Η προκείμενη εργασία, λοιπόν, εστιάζει στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, και ει- 

δικότερα στο κακώς λεγόμενο «αδίδακτο κείμενο», άλλως κάκιστα λεγόμενο «Θε- 

ματογραφία». 

Η Α´ Ενότητα καταγράφει και μελετά τα βιβλιογραφικά δεδομένα, την έρευνα 

των τελευταίων δεκαετιών σχετικά με τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσ- 

σας στην ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η έρευνα αυτή, ακαδημαϊκή και 

εμπειρική, έχει οδηγήσει σε συμπεράσματα λίγο έως πολύ παρόμοια –καταλήγει σχε- 

δόν πάντοτε στη διάγνωση μιας παθογένειας– αλλά και σε θεραπευτικές προτάσεις 

πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. 

Η Β´ Ενότητα συστηματοποιεί ορισμένα προαπαιτούμενα της διδασκαλίας του 

«αδίδακτου» κειμένου, προαπαιτούμενα θεωρητικά αλλά και πρακτικά. Πώς ορίζο- 

νται τα διδασκόμενα μικροκείμενα, ποια είναι η μονάδα λόγου στην οποία εστιάζει 

η μελέτη και η διδασκαλία, ποιος ο ρόλος και η χρήση του Συντακτικού, της Γραμμα- 

τικής και του Λεξικού; Τι κάνουμε με το λεξιλόγιο; Πώς αίρεται εν μέρει η αποσπα- 

σματικότητα; Και δίπλα σε αυτά, ποιες γλωσσολογικές προϋποθέσεις οφείλουμε να 

μην παραθεωρούμε. 

Η Γ´ Ενότητα αποπειράται να δομήσει μια πορεία διδασκαλίας, συνανάγνωσης 

και αυτενέργειας. Πορεία από τον δάσκαλο στον μαθητή, από τον πομπό του κειμέ- 

νου στον δέκτη του, πορεία διαλόγου με το κείμενο, από το παρελθόν στο παρόν και 

το μέλλον· μια μέθοδος, οδός δηλαδή και αναστοχασμός της όδευσης. Η γνωστική 

αυτή πορεία πραγματώνεται στην ανά χείρας μελέτη πάνω σε πολλά κειμενικά απο- 

σπάσματα ποικίλων γραμματειακών ειδών και συγγραφέων. Για τα μικροκείμενα αυ- 

τά παρέχονται σχετικώς εκτεταμένα εισαγωγικά σημειώματα, στοχευμένα ερμηνευ- 
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τικά σχόλια, καθώς και δημοσιευμένες μεταφράσεις τους. Αυτές με τη σειρά τους 

σχολιάζονται, πάντα στην προοπτική ενός διδακτικού τέλους. 

Η Δ´ Ενότητα έχει στον πυρήνα της τη μετάφραση: είτε ως δεδομένο, εκδεδομέ- 

νο κείμενο, είτε ως πρακτική, ως χρήσιμη διδακτική διαδικασία. Προτείνεται η αξιο- 

ποίηση διαθέσιμων μεταφράσεων για να επιστρέψει μέσω αυτών η διδασκαλία στο 

πρωτότυπο: από τη μετάφραση στο πρωτότυπο. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να 

αναπτυχθεί και μια διδακτική της μετάφρασης –τόσο παραθεωρημένη στη διδασκα- 

λία η μετάφραση όσο και υπερφορτισμένη στην αξιολόγηση!–: από το πρωτότυπο 

στη μετάφραση. 

Η Ε´ Ενότητα εστιάζει στην εργασία με τον κειμενικό λόγο: η έμφαση δίνεται είτε 

στη γλώσσα είτε στην ερμηνεία. Όσον αφορά τη γλώσσα, αναπτύσσονται ενδεικτικές 

ερωτήσεις/ασκήσεις δομολειτουργικής προσέγγισης του κειμένου, ώστε οι γλωσσι- 

κές διατυπώσεις να συνδέονται πάντα με το επιδιωκόμενο νόημα και την επικοινωνι- 

ακή προθετικότητα του πομπού. Όσον αφορά την ερμηνεία, προτείνονται ενδεικτικά 

θέματα ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος, τα οποία εντοπίζονται στα μικροκείμενα 

που μελετήθηκαν. Συγχρόνως παρατίθενται αρχαιοελληνικές λέξεις-έννοιες που πα- 

ρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μια μελέτη διαχρονική ή και συγχρονική. 

Η Στ´ Ενότητα αφιερώνεται στην αξιολόγηση. Κατατίθενται αφενός ορισμένες 

γενικές αρχές αξιολόγησης της αρχαιογλωσσικής διδασκαλίας, βάσει πρόσφατων 

θεσμικών κειμένων, αφετέρου μια τυπολογία ερωτήσεων πάνω στον νοηματικό άξο- 

να του μικροκειμένου. Επίσης, προτείνονται και μερικά ολοκληρωμένα κριτήρια αξι- 

ολόγησης συνοδευμένα από ενδεικτικές απαντήσεις. 

 
Η παρούσα εργασία στοχεύει, το κατά δύναμιν, σε μια ανανέωση της διδασκαλίας 

της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Λύκειο, και σε αντίστοιχες αλλαγές στην αξιο- 

λόγηση του μαθήματος τόσο ενδοσχολικά όσο και στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Εάν, 

επιπλέον, συμβάλει με τον τρόπο της να υποστηριχθούν, έστω και λίγο, να μάθουν 

κάτι ή να προβληματιστούν κάπως οι δάσκαλοι που μεριμνούν για τα Αρχαία Ελλη- 

νικά και μοχθούν καθημερινά, αυτό θα μου προσέφερε μεγάλη χαρά. Θα το έβλεπα 

και σαν μια τιμή στους μεγάλους δασκάλους μας. 

 
Β. Μ. 

13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 



 

 
 
 

 
 

 

 

Ιωάννης Συκουτρής 

Ἐπιλεγόμενα εἰς τὸ ἔργον τοῦ Th. Zielinski 
Ἡμεῖς καὶ οἱ Ἀρχαῖοι 

Ἀθῆναι 1928 
 

 
«Και όμως οφείλομεν να ομολογήσωμεν, ότι παρ’ ημίν η αρκετά εντατική ενασχόλησις 

με τους αρχαίους δεν έφερε τους καρπούς, που επεριμέναμεν, αναλόγους προς τας κα- 

ταβληθείσας προσπαθείας. Παρέμεινεν –αν όχι τελείως, όπως υποστηρίζεται– πάντως 

όμως κατά μέγιστον μέρος δι’ ημάς γνώσις και εκμάθησις του γράμματος μάλλον, παρά 

προσοικείωσις και δημιουργική επεξεργασία του πνεύματος του αρχαίου πολιτισμού. 

Μίαν αναγέννησιν πολιτιστικήν δεν παρήγαγε παρ’ ημίν η κλασσική παιδεία, και πρέπει 

κανείς να δαπανήση και προσπάθειαν πολλήν και όλον το απόθεμα της καλής θελήσε- 

ώς του, διά ν’ ανεύρη ίχνη τινά ανθρωπιστικής της επιδράσεως εις τον πνευματικόν 

μας βίον του παρελθόντος αιώνος. 

Με την αρχαίαν ελληνικήν λογοτεχνίαν, ως λογοτεχνίαν, –τα λατινικά ευρίσκω άσκο- 

πον και να ονομάσω προκειμένου περί ανθρωπιστικής επιδράσεως, εφ’ όσον δεν προ- 

τίθεμαι ν’ αερολογήσω– ουδέποτε συνεφιλιώθημεν ουδέ συνήψαμεν καν αληθινήν 

γνωριμίαν. Οι μαθηταί ουδέποτε κατώρθωσαν ν’ ανακαλύψουν τας ωραιότητας εκείνας, 

τας οποίας απεστήθιζον από το εγχειρίδιον γραμματολογίας, πολύ δε ολιγώτερον να 

τας αισθανθούν. Και οι διδάσκαλοί των εις τα γυμνάσια δεν ημπορούσαν υπέρ αυτών 

ούτε να τους διαφωτίσουν ούτε να τους θερμάνουν. Από τον Όμηρον εμάνθαναν μόνον 

την ιστορίαν του τρωικού πολέμου, άφθονον λεξιλόγιον, ολίγα στοιχεία μετρικής, διά 

να ποδίζουν –εν κυριολεξία· με τα πόδια– τους εξαμέτρους, χωρίς να εξυψούνται μέχρι 

του στοιχειωδεστάτου αισθήματος του ρυθμού. Ποίησιν δεν εμάνθαναν, το αιώνιον αν- 

θρώπινον ούτε. Ο Ησίοδος, που παλαιότερα εδιδάσκετο εις τα γυμνάσια, άφηνεν εις 

την μνήμην των μαθητών μερικάς ηθικολογίας, ως μόνον καρπόν. Η προφητική μορφή, 

με την φλογεράν της πίστιν εις την θείαν δικαιοσύνην και την θείαν της αποστολήν ως 

 
 
 
 

Η παθολογία 

της καθιερωμένης διδακτικής ΕΝΟΤΗΤΑΑΑ 
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Η καθιερωμένη πρακτική Α.1. 

 

κήρυκος της κοσμικής τάξεως, του έργου των Ολυμπίων, ουδέ μακρόθεν ανεφάνη εις 

τον ορίζοντα μαθητών ή διδασκάλων. Ούτε διδασκάλων, ούτε μαθητών η φαντασία κα- 

τώρθωνε να ίδη και ν’ αναπαραστήση την αρχαίαν τραγωδίαν ή κωμωδίαν ως θεατρι- 

κόν έργον. Και η διαισθητική των ικανότης δεν έφθανεν εις το ν’ αντιληφθή και να ζήση 

την τραγωδίαν ως τραγικότητα, ως το πρόβλημα της ανθρωπίνης ζωής, που πάντα λύ- 

σιν απαιτεί και αιώνια άλυτον μένει, την πάλην μεταξύ της ανθρωπίνης προσπαθείας 

και της ανθρωπίνης μοίρας, μεταξύ του ιδεώδους και του πραγματικού, του ποθητού 

και του δυνατού. 

Το αποτέλεσμα ήτο, ότι οι μορφωμένοι μας διέβλεπαν εις την γραμματικήν εκμάθη- 

σιν της αρχαίας γλώσσης είτε μυστηριώδους τινος και θαυματουργού δυνάμεως πρόσ- 

κτησιν, της οποίας η μόνη αξία –εις την αντίληψίν των– ήτο ο κόπος που κατέβαλλον 

δι’ αυτήν και η ευλαβής προσατένισις των άλλων προς τον αποκτήσαντα την γνώσιν 

αυτήν, –είτε χάσιμον χρόνου άσκοπον. Και τα δύο αλλότρια του σκοπού της ανθρωπι- 

στικής παιδείας. Η μεγάλη πλειονότης απέφευγε να ανοίξη κανένα από τους “συγγρα- 

φείς” του σχολείου κατόπιν, αφού δεν είχαν τίποτε να της δώσουν. Όσοι δε τους άνοι- 

γαν και κατόπιν –και ήσαν αρκετοί– εδοκίμαζαν βεβαίως αληθινήν ευφροσύνην από 

την ανάγνωσίν των, αλλ’ ευφροσύνην, που δημιουργεί αυτή η ενασχόλησις του πνεύ- 

ματος, ανεξαρτήτως του αντικειμένου της ενασχολήσεως, ανάλογον με την καλαισθη- 

τικήν συγκίνησιν του μαθηματικού ενώπιον των ήκιστα αισθητικών εξισώσεών του. Δι’ 

άλλους η ευφροσύνη αύτη συνίστατο εις τον αόριστον εκείνον και ασύλληπτον γλυκα- 

σμόν της εκστάσεως ενώπιον της “θείας” γλώσσης. Δι’ άλλους συνεχέετο με την αν- 

θρωπίνως ευεξήγητον ηδονικήν αναβίωσιν παιδικών και νεανικών αναμνήσεων. Η ου- 

σία μάς παρέμενε ξένη, η επαφή μας ήτο εξωτερική μόνον, ήκιστα προσωπική. Το ανώ- 

ριμον της ψυχής μας όμμα την επιφάνειαν μόνον ημπορούσε να ίδη, όχι το βάθος. Η 

επικοινωνία μας με τους αρχαίους δεν επήγαζεν από μέσα μας· μας προσετίθετο απ’ 

έξω ως φραγκική μίμησις ή βυζαντινή παράδοσις ή επέκτασις της άλλως βαθύτατα ερ- 

ριζωμένης εθνικής μας συνειδήσεως»1. 

 

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (ΑΕΓ) διδάσκονται οι έλληνες μαθητές και στις τρεις τά- 

ξεις του Γυμνασίου, δύο ώρες την εβδομάδα. Όσοι ακολουθήσουν το Γενικό Λύκειο 

διδάσκονται στην Α΄ Λυκείου το ενιαίο μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμ- 

ματεία (πέντε ώρες εβδομαδιαίως, από το οποίο συνήθως οι δύο ώρες αφιερώνο- 
 

1. Ι. Συκουτρής, «Ἐπιλεγόμενα εἰς τὸ ἔργον τοῦ Th. Zielinski Ἡμεῖς καὶ οἱ ἀρχαῖοι» (α’ έκδοση: 1928), 

στο Ιωάννου Συκουτρή, Μελέται και άρθρα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού & Γενικής 

Παιδείας, Ίδρυμα Σχολής Μωραΐτη, Εκδόσεις του Αιγαίου, Αθήνα 1956, σελ. 93-119 (το παρατεθέν 

απόσπασμα, σελ. 104-105). 
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νται στη Γλώσσα). Ως μάθημα Γενικής Παιδείας η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμ- 

ματεία διδάσκεται και στη Β΄ Λυκείου (δύο ώρες την εβδομάδα, με ελάχιστη έως 

μηδενική ενασχόληση των μαθητών με τη Γλώσσα). Ως μάθημα Προσανατολισμού 

Ανθρωπιστικών Σπουδών η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία διδάσκεται 

στους μαθητές που επιλέγουν τη συγκεκριμένη κατεύθυνση άλλες τρεις ώρες στη 

Β΄ Λυκείου. Στη Γ΄ Λυκείου τα Αρχαία Ελληνικά (ως μάθημα Προσανατολισμού Αν- 

θρωπιστικών Σπουδών) διδάσκονται πέντε έως επτά ώρες την εβδομάδα –τα ωρο- 

λόγια προγράμματα της Γ΄ Λυκείου μεταβάλλονται συχνά–, από τις οποίες συνήθως 

δύο αφιερώνονται στην ΑΕΓ2. 

Έτσι, ένας μαθητής που ολοκληρώνει την Γ’ Λυκείου έχοντας επιλέξει τις θεωρη- 

τικές σπουδές, έχει χονδρικά διδαχτεί την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα συνολικά γύρω 

στις 300 ώρες. Συμπληρωματικά, βέβαια, τη διδάσκεται έμμεσα και στο μάθημα της 

Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από το πρωτότυπο (στο Λύκειο). 

Για το ερώτημα τι εντέλει μαθαίνει αυτός ο μαθητής, ποιες γλωσσικές δεξιότη- 

τες αποκτά και ποια αίσθηση της γλώσσας αναπτύσσει, δεν διαθέτουμε απαντήσεις 

τεκμηριωμένες από σύγχρονες επιστημονικές έρευνες3. Η προσωπική μου αίσθηση, 

διαμορφωμένη μέσα από πολύχρονη διδασκαλία είτε σε τελειόφοιτους του Λυκεί- 

ου είτε σε πρωτοετείς φοιτητές τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, είναι 

ότι σήμερα και οι ικανότεροι από τους παραπάνω μαθητές αδυνατούν να αναγνώ- 

σουν μία σελίδα απλού αρχαιοελληνικού κειμένου και να πουν τι λέει. Για απαιτη- 

τικότερες βαθμίδες κατανόησης και ερμηνείας, η μία ή και περισσότερες αναγνώ- 

σεις αποδεικνύονται παντελώς ανεπαρκείς. Την αίσθηση αυτή, πιστεύω, θα την επα- 

λήθευαν όλοι όσοι έχουν αντίστοιχες διδακτικές εμπειρίες αλλά και η συντριπτική 

πλειοψηφία των ίδιων των τελειόφοιτων μαθητών ή πρωτοετών φοιτητών, της τε- 

λευταίας δεκαετίας. 

 
 
 

2. Τ. Νικολαΐδης, «Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών: σκοποί και μέσα», Θαλλώ 13 (2002), σελ. 

45: «Κοινός παρονομαστής των αλλεπάλληλων σχετικών ρυθμίσεων, από τη μεταπολίτευση και 

μετά, είναι η βαθμιαία συρρίκνωση του διδακτικού χρόνου του μαθήματος των ΑΕ στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα […]. Στα τελευταία 25 χρόνια, ο συνολικός διδακτικός χρόνος του μαθήματος των ΑΕ 

έχει μειωθεί σχεδόν κατά 45%, πρόκειται δηλαδή για συρρίκνωση μάλλον πρωτοφανή, παρόμοια 

της οποίας κανένα άλλο από τα βασικά μαθήματα Γυμνασίου/Λυκείου δεν έχει, εξ όσων γνωρίζω, 

υποστεί». Από την εποχή της διαπίστωσης αυτής μέχρι σήμερα έχει υπάρξει μια σχετική σταθερο - 

ποίηση. 

3. Παλαιότερες ερευνητικές απόπειρες, μικρής κυρίως εμβέλειας, έδειξαν ότι δεν επιτυγχάνεται ικα- 

νοποιητική γνώση των ΑΕ, μολονότι υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το μέγεθος και τα αίτια  

του προβλήματος. Βλ. Ν. Κάκαλος, Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο Λύκειο, Κυριακίδης, 

Θεσσαλονίκη 1983· Σ. Γκλαβάς, Α. Καραγεωργίου, «Πανελλαδική Έρευνα για το μάθημα της Αρχαί- 
ας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο», Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων 12, 5-23· Μ. Κελπανίδης 

και Ερευνητική Ομάδα, «Οι απόψεις των καθηγητών και των μαθητών για το μάθημα των Αρχαίων,  

(ΑΠΘ 2008-2009)», Νέα Παιδεία 131, 21–70. 
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Το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας από το πρωτότυπο (της “Θεματο- 

γραφίας” και του λεγόμενου “αδίδακτου” ή “άγνωστου” αρχαιοελληνικού κειμένου4) 

στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου (της επί σειρά ετών καλούμενης Θεωρητικής Κατεύθυνσης ή 

σήμερα του Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) παρουσιάζει μία ιδιαιτε- 

ρότητα μάλλον μοναδική μέσα στο σύνολο των μαθημάτων που διδάσκονται στη 

Μέση Εκπαίδευση: ο διδάσκων προσεγγίζει μέσα στην τάξη το γνωστικό του αντι- 

κείμενο (το κειμενικό απόσπασμα) με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που καλείται να το 

προσεγγίσει ο μαθητής κατ’ ιδίαν. 

Ας εστιάσουμε, πρώτον, στα δύο υποκείμενα της πρακτικής αυτής. Η διδασκαλία 

του καθηγητή αποβλέπει κατά κύριο λόγο στο να μεταδώσει και να εμπεδώσει μια 

μεθοδολογία αυτενέργειας του μαθητή. Αφενός, βασίζεται σε υποτιθέμενα κατακτη- 

μένες γνώσεις του μαθητή, γνώσεις των εργαλείων με τα οποία αυτός θα εργαστεί· 

πρόκειται πρωτίστως για γνώσεις γραμματικής και συντακτικού και δευτερευόντως, 

ή μάλλον τριτευόντως, λεξιλογίου της Αρχαίας Ελληνικής. Αφετέρου, αξιοποιεί την 

εξίσου υποτιθέμενη εμπειρία που απέκτησε ο μαθητής από την τετράχρονη ή πεντά- 

χρονη επαφή του με αρχαιοελληνικά κείμενα από την Α΄ τάξη του Γυμνασίου και με- 

τά. Με βάση αυτήν την (θεωρούμενη ως) προπαιδεία ο διδάσκων ιχνηλατεί “κατάλ- 

ληλα” κειμενικά θραύσματα –κάποτε παρέχονταν στον μαθητή χωρίς καν το όνομα 

του συγγραφέα τους ή του έργου από το οποίο αποσπάστηκαν–· “δείχνει” έτσι τη 

μέθοδο που ο μαθητής καλείται να αναπαραγάγει όταν κληθεί να αυτενεργήσει ο 

ίδιος μπροστά σε ένα απόσπασμα αρχαιοελληνικού κειμένου. Παράλληλα, ο διδά- 

σκων συμπληρώνει –και διαρκώς εξετάζει– τις γνώσεις συντακτικού και γραμματι- 

κής, οι οποίες αποτελούν καθαυτές γνωστικό και εξεταστικό αντικείμενο. 

Ο μαθητής, με τη σειρά του, καλείται να αφομοιώσει τη συγκεκριμένη μεθοδο- 

λογία και να την προσομοιώσει όταν κληθεί να εξεταστεί στο “άγνωστο” κείμενο. 

Διότι περί αυτού ακριβώς πρόκειται: το συγκεκριμένο σχολικό μάθημα, το ομωνύμως 

καλούμενο “ Άγνωστο”, σύστοιχο και ομότιμο προς τα ίδια τα εργαλεία του (γραμμα- 

τική, συντακτικό), αποβλέπει –συνήθως απερίφραστα– απλώς και μόνο στο ήμισυ 

μιας τρίωρης εξέτασης, αυτής των Πανελλαδικών εξετάσεων. Η συντριπτική πλειο- 

νότητα των μαθητών θα κορυφώσουν τότε και θα τελειώσουν διά παντός την “άγνω- 

στη” εμπειρία τους. 

Ας εστιάσουμε, τώρα, στην ίδια τη συγκεκριμένη μεθοδολογία. Καταρχάς, επα- 
 

4. Στο πρόσφατο βιβλίο της Γ’ Λυκείου (Αρχαία Ελληνικά, Φάκελος Υλικού, ΙΕΠ και Διόφαντος 2019, 

συγγρ. ομάδα: Ε. Βεκρής, Γ. Ζωγραφίδης Β. Μπετσάκος, Δ. Σαλονικίδης, Π. Σεράνης, Β. Συμεωνίδης)  

ο αδόκιμος όρος “αδίδακτο κείμενο” αντικαθίσταται από τον όρο “κείμενο αυτενέργειας”. Αναφέρε - 

ται, βέβαια, στα κειμενικά αποσπάσματα που προσφέρονται στον μαθητή ως πρωταγωνιστή της 

αναγνωστικής λειτουργίας και εξυπηρετούν την άμεση επαφή του με τον αρχαιοελληνικό λόγο και 
την εμβάθυνση σε αυτόν. Ο ρόλος του διδάσκοντος (αυτονόητα υπαρκτός, αφού μιλάμε για σχολικό  

μάθημα) είναι σε γενικές γραμμές καθοδηγητικός και εμψυχωτικός· κινείται από την παραδοσιακή 

διδασκαλία, μέσω της συν-ανάγνωσης, προς την ενίσχυση της μαθητικής αυτενέργειας. 
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ληθεύει πλήρως τον χαρακτηρισμό “μεθοδολογία”: πρόκειται για μια τυπολογικά 

κλειστή διαδικασία, για έναν μηχανισμό η ακολουθία ενεργειών του οποίου επιδέ- 

χεται ελάχιστες έως μηδενικές παρεκκλίσεις. Το απαρέγκλιτο της ακολουθίας αυτής 

το επιβάλλουν ισχυρότατες νόρμες του απώτατου έως πρόσφατου παρελθόντος, 

του προκείμενου παρόντος, του άμεσου –και μόνον άμεσου– μέλλοντος. 

Πρόκειται, πρώτον, για ορισμένες προαιώνιες και άφθορες στο πέρασμα του χρό- 

νου παραδοσιακές τεχνικές, οι οποίες διαμορφώθηκαν όταν η ΑΕ ήταν η μόνη (και 

μη μητρική) διδασκόμενη γλώσσα, συνδεμένη άρρηκτα με το ένδοξο παρελθόν5· 

δεύτερον, για τη γραμμικότητα του ίδιου του αρχαιοελληνικού κειμενικού αποσπά- 

σματος, την οποία παρακολουθεί κατά γράμμα και γραμμή η ίδια η διδασκαλία· και 

τρίτον για τις ανάγκες που επιβάλλει η κατεστημένη εξεταστική πρακτική των Πα- 

νελλαδικών εξετάσεων. Οι σκληρές αυτές μεθοδολογικές νόρμες προκρίνονται οπωσ- 

δήποτε τόσο έναντι των “φωνών”, των γνωστικών ερεθισμάτων ή λαβών του ίδιου 

του γνωστικού αντικειμένου, όσο και των ίδιων των επιστημονικών αρχών μελέτης 

μιας γλώσσας (των γλωσσολογικών αρχών). 

Όντως, όμως, πρόκειται για γνωστικό αντικείμενο, για ένα επιστητό όπως είναι 

το επιστητό των φυσικών ή κοινωνικών επιστημών, ένα ζώο, π.χ., ή μια κοινωνική 

συνθήκη, που προσεγγίζονται στο πλαίσιο της αντίστοιχης επιστήμης, της Βιολογίας 

ή της Κοινωνιολογίας; Όχι· στην πράξη το “άγνωστο” κείμενο δεν αποτελεί καθ’ εαυ- 

τό γνωστικό αντικείμενο, επιστητό μιας ορθολογικά οργανωμένης επιστήμης. Απο- 

τελεί, απλώς, υλικό εξάσκησης, για να προαχθεί και να αξιολογηθεί η γνώση της ΑΕ. 

Αλλά αν τελικά αυτή αποτελεί το γνωστικό αντικείμενο, όπως τα καταστατικά εκπαι- 

δευτικά κείμενα επιβάλλουν (Προγράμματα Σπουδών, Οδηγίες Διδασκαλίας και Βι- 

βλία Καθηγητή του ΙΕΠ, Προεδρικά Διατάγματα Αξιολόγησης κλπ.), τότε ποια είναι 

η επιστήμη που θεραπεύεται; Το “άγνωστο” κείμενο, ως πεδίο άσκησης και αξιολό- 
 
 

5. Β. Τσάφος, Η διδασκαλία της ΑΕ Γραμματείας και Γλώσσας: Μια εναλλακτική μαθητεία στον Αρχαίο  

κόσμο, Μεταίχμιο, Αθήνα 2004, σελ. 32, όπου και οι βιβλιογραφικές παραπομπές: «Ήδη κατά την 

ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο δημιουργήθηκε η αττικιστική διδακτική παράδοση, η οποία 

θεμελιώθηκε στη νοσταλγία για την καθαρότητα και την ευγένεια της αττικής διαλέκτου ως διαλέκτου 

της μεγάλης κλασικής γραμματείας. Η τάση αυτή, η ταύτιση δηλαδή γραμματείας και γλώσσας, που 

νομιμοποίησε την ενδογλωσσική ανισοτιμία, υπαγόρευσε την εμμονή στην εκμάθηση του λεξιλογίου,  

της γραμματικής και του συντακτικού της διαλέκτου αυτής. Στόχος της διδακτικής πρακτικής δεν 

ήταν η μελέτη των κλασικών κειμένων, αλλά η μίμησή τους, η παραγωγή δηλαδή πρωτότυπων 

κειμένων γραμμένων σε αττική διάλεκτο. Η προβολή της αρχαίας ως πρότυπης γλώσσας, της οποίας  
η υψηλή στάθμη εξασφαλίζει εκ των προτέρων την υψηλή στάθμη της γραμματείας, επέβαλε 

ουσιαστικά και την κυριαρχία της στη γλωσσική αγωγή των μαθητών, με παράλληλη υποβάθμιση 

της όποιας ερμηνευτικής προσέγγισης των κειμένων. Η γλώσσα αποσυνδέθηκε από το νόημά της (η  

μορφή από το περιεχόμενο) και τα αρχαιοελληνικά κείμενα ως γλωσσικά πρότυπα αποσυνδέθηκαν 

από τα ιστορικά τους συμφραζόμενα. Η διδασκαλία για τη γλώσσα μετατράπηκε έτσι σε διδασκαλία  

για τους γλωσσικούς κανόνες, για να καταλήξει σε μια ενασχόληση με τα μέρη του λόγου, γεγονός  

που δεν μπορούσε πραγματικά να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών». 
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γησης, και η επιβεβλημένη μεθοδολογία, ως οδός προς τη “λύση” του, ακυρώνουν 

τόσο την αρμόδια επιστήμη, την Κλασική Φιλολογία, όσο και την ίδια την πορεία 

προς την κατάκτηση του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, της Αρχαίας Ελληνι- 

κής. 

Με αυτά τα δεδομένα, το έσχατο εκβάν της συγκεκριμένης μεθοδολογίας είναι 

το αναμενόμενο πλην μονίμως αποσιωπώμενο, το κοινό μας μυστικό: Οι μαθητές δεν 

μαθαίνουν ποτέ Αρχαία Ελληνικά και δεν μπορούν τελικά να διαβάσουν μόνοι τους 

ένα κεφάλαιο, έστω του πιο απλού, αρχαιοελληνικού λόγου (όπως θα έκαναν για 

ένα κεφάλαιο γραμμένο σε μια από τις ξένες γλώσσες που μαθαίνουν οι Νεοέλλη- 

νες)6. 

Εν τέλει, η οποιαδήποτε περιγραφή της καθιερωμένης διδακτικής πρακτικής κα- 

ταλήγει πάντα στη διάγνωση μιας παθογένειας. Τις τομότερες και καυστικότερες 

παθολογικές διαγνώσεις της είχε επιχειρήσει μέσω –παλαιότερων αλλά πάντα επί- 

καιρων– άρθρων7 ο Δ. Ν. Μαρωνίτης. Ως Πρόεδρος, μάλιστα, του Κέντρου Ελληνι- 

κής Γλώσσας (ΚΕΓ) και επικεφαλής μιας αξιόλογης ομάδας εργασίας, ο Μαρωνίτης 

είχε καταθέσει και το πιο ενδιαφέρον υλικό προσέγγισης του μαθήματος της ΑΕΓ και 

της άμεσης στοχοθεσίας που το επικαθορίζει: της ενδογλωσσικής8 μετάφρασης (από 

τα ΑΕ στα ΝΕ)9. Στο υλικό αυτό, στις περιγραφές και τις διαγνώσεις του αλλά και στα 

ερευνητικά πορίσματα ή τις προτάσεις που κομίζει, βασίζεται εν πολλοίς η προκεί- 

μενη εργασία. 

 
 
 

6. Η αναποτελεσματικότητα της διδασκαλίας των ΑΕ στη ΜΕ είναι πολλαπλώς διαπιστωμένη και 

καταγεγραμμένη. Παραθέτω απλώς την ήπια διατύπωση του Στ. Τσιτσιρίδη («Σκέψεις για τη διδασκαλία 

των ΑΕ στο Γυμνάσιο», Φιλόλογος 119, 2005, 87-99), ακριβώς επειδή συνοψίζει τα συμπεράσματα 

σχετικής επιστημονικής διημερίδας (Λευκωσία, 2004): «Αν κρίνει κανείς τόσο από το αποτέλεσμα 

που διαπιστώνουμε εμπειρικά όλοι μας κατά τη διδασκαλία όσο και από την επιστημονική έρευνα 

που παρουσιάστηκε στην παρούσα διημερίδα αλλά και από τις συζητήσεις με τους ίδιους τους εκ- 

παιδευτικούς και τους μαθητές, η διδασκαλία της ΑΕ στη ΜΕ δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αποδοτική». 

7. Ενδεικτικά, Δ. Ν. Μαρωνίτης, «Η σχολική μετάφραση», Φιλόλογος 71 (1993), 6-29· και «Η περιπέτεια 

της ενδογλωσσικής μετάφρασης και η εκπαιδευτική της αξία», στο Β. Τσάφος (επιμ.), Η διδασκαλία 

των Αρχαίων Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Μεταίχμιο, Αθήνα 2008, 41-45. 

8. «Γλωσσάρι όρων», στο Σ. Γραμμενίδης, κ.ά. (επιμ.), Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις της Μετάφρασης, 

ΣΕΑΒ, Αθήνα 2015, σελ. 219: «Ενδογλωσσική μετάφραση (Intralinguistic translation): Η ερμηνεία 

γλωσσικών σημείων μέσω άλλων σημείων της ίδιας γλώσσας. Πρόκειται για την περίπτωση της με- 

τάφρασης από τα ΑΕ στα ΝΕ, της παράφρασης, όταν αναζητούμε συνώνυμα, όταν διαβάζουμε ένα  

κείμενο στη μητρική μας γλώσσα –δεδομένου ότι κάθε πράξη ανάγνωσης αποτελεί μία μεταφρα- 

στική πράξη με την έννοια ότι, όταν διαβάζουμε, προσαρμόζουμε το μήνυμα στις γλωσσικές και 
εγκυκλοπαιδικές μας γνώσεις». 

9. Κέντρο Ελληνικής γλώσσας, http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/ 

translation/support/types.html. Βλ. επίσης στο ΚΕΓ, Σ. Τσέλικας, «Το μάθημα της Αρχαίας Ελληνι- 
κής Θεματογραφίας στις οδηγίες διδασκαλίας», http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient 

_greek /education/translation/support_theme/page_000.html. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient
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Το μάθημα της ΑΕΓ προβάλλει έκδηλα τα παθολογικά του συμπτώματα. Και, όπως 

υπαινιχτήκαμε ήδη, αυτά μοιράζονται σε: 

 Συμπτώματα που ανάγονται στις δυσπλασίες της καταγωγικής μήτρας του μαθή- 

ματος 

 Συμπτώματα που βιώνονται στην τάξη κατά τον επώδυνο (για διδάσκοντες και δι- 

δασκομένους) τοκετό του 

 Συμπτώματα που προοιωνίζουν το φύσει θνησιγενές του κυήματός της. 

Δεδομένου ότι είναι μεγάλη η αρθρογραφία που έχει καταγράψει παθογένειες 

του μαθήματος της ΑΕΓ10, θα αρκεστούμε σε μια συνοπτική αναφορά στη συμπτω- 

ματολογία της, συμπληρωμένη επιλεκτικά με ενδεικτικά βιβλιογραφικά παραθέματα. 

 

Α.2.1. Ιδεοληψία και χρησιμοθηρία 

Οι δυσπλασίες της καταγωγικής μήτρας του μαθήματος ελέγχονται γενετικά ως ιδε- 

οληπτικές και ως χρησιμοθηρικές (με κυμαινόμενη ανά περίπτωση τη βαρύτητα της 

μίας ή της άλλης αιτίας). 

Στο μάθημα της ΑΕΓ ανατέθηκε σημαντικός ρόλος κατά τη συγκρότηση εθνικής 

ταυτότητας μετά τη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους: η νεοελληνι- 

κή ταυτότητα επικαθορίστηκε προγραμματικά από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο11. 

Παράλληλα, ως βακτηρία της επί δεκαετίες κυριαρχίας του συντηρητικού λογιοτα- 

τισμού το μάθημα της ΑΕΓ κλήθηκε σε πρώτο πλάνο να επιβάλει το ιδεολόγημα12 

της ανωτερότητας αυτής της γλώσσας, κυρίως έναντι της ΝΕ, ενίοτε και πάσης άλ- 

λης γλώσσας. Σε δεύτερο πλάνο το μάθημα λειτούργησε χρησιμοθηρικά: υποστή- 
 

10. Ενδεικτικά: Λ. Πόλκας, «H διδασκαλία του μαθήματος της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας 

στο γυμνάσιο και το λύκειο», στο Α. Φ. Χριστίδης & Μ. Θεοδωροπούλου (επιμ.), Εγκυκλοπαιδικός 

οδηγός για τη γλώσσα, ΚΕΓ, Θεσσαλονίκη 2001, 234-238· Δ. Λυπουρλής «Αρχαία Ελληνικά = ;», 

Φιλόλογος 122 (2005), 541-553. 

11. Δ. Κουτσογιάννης, Γλωσσική διδασκαλία χθες, σήμερα, αύριο. Μια πολιτική προσέγγιση, ΙΝΣ, Θεσσα- 

λονίκη 2017, σελ. 25: «Η συγκρότηση της νεοελληνικής ταυτότητας συνδυάστηκε με τον αρχαίο 

ελληνικό κόσμο, κάτι που έδωσε ιδιαίτερη θέση στο μάθημα της διδασκαλίας της ΑΕΓ. […] Είναι εν - 

δεικτικό ότι στα πρώτα σχολικά προγράμματα με τον όρο ελληνικά νοούνταν η διδασκαλία της ΑΕΓ, 

η οποία καταλάμβανε λεόντεια μερίδα στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα». 

12. Για τις ιδεολογικές χρήσεις των ΑΕ βλ. Β. Τσάφος, «Οι αντιλήψεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 
…», στο Β. Τσάφος (επιμ.), Η διδασκαλία …, ό.π., σελ. 101: «Τα ΑΕ, ως γλωσσικό και πάλι μάθημα, κα- 

λούνται για μια ακόμη φορά να στηρίξουν την εθνική, πολιτισμική και γλωσσική μας υπόσταση, ώστε  

να μας προστατεύσουν από έναν πολυπρόσωπο και παράλληλα αδιόρατο εχθρό, που ανάλογα με 

την περίσταση παίρνει διαφορετικά ονόματα: παγκοσμιοποίηση, τεχνολογικός πολιτισμός, γλωσσικός  

μαρασμός ή λεξιπενία. […] Γιατί όταν στόχος μας είναι η ανάδειξη της ενότητας και συνέχειας της 

ελληνικής γλώσσας ως ζωντανής έκφρασης του διαχρονικού ελληνικού πολιτισμού, τότε ανακαλούμε  

ανιστόρητα ιδεολογήματα που ουσιαστικά ποτέ δεν βοήθησαν ούτε το μάθημα ούτε την πρόσληψη  
της αρχαιότητας γενικότερα». 

Επιμέρους συμπτώματα μιας διαγνωσμένης παθογένειας Α.2. 
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ριξε τη διδασκαλία της καθαρεύουσας προσφέροντάς της αφενός καταξιωμένα ερ- 

γαλεία διδασκαλίας: τα λεξικά, συντακτικά και γραμματικές που στερούνταν η ίδια, 

και αφετέρου ιδεολογικώς φορτισμένο (ως αναγόμενο στους αρχαίους προγόνους) 

κειμενικό υλικό13. 

Ως βακτηρίες του εξεταστικοκεντρικού προσανατολισμού του το μάθημα της 

ΑΕΓ14 καρπώθηκε χρησιμοθηρικά τις παρασχολικές “θεματογραφίες” που έσπευσαν, 

αντιγράφοντας η μία την άλλη, να καλύψουν την απουσία επίσημου σχολικού εγχει- 

ριδίου. Τα διδακτικό παραπρόγραμμα που αναπτύχθηκε μέσω των ανεξέλεγκτων 

“θεματογραφιών” συνέβαλε μακροπρόθεσμα στην προαγωγή ενός άλλου ιδεολογή- 

ματος: η γνώση της ΑΕ ταυτίστηκε με τη γνώση ορισμένων εργαλείων της: συντα- 

κτικών, γραμματικών και λεξικών ανωμάλων ρημάτων. Το ιδεολόγημα αυτό επιβε- 

βαιωνόταν διαρκώς από τη χρησιμοθηρική εξεταστική του αποτελεσματικότητα στον 

αντίποδα μιας ουσιαστικής μετοχής στο γράμμα και το πνεύμα των αρχαίων Ελλή- 

νων συγγραφέων15. 

 
Α.2.2. Το υβρίδιο της σχολικής μετάφρασης 

Το κεντρικό σύμπτωμα της ίδιας της καθιερωμένης και συχνά μονότροπης διδακτι- 

κής διαδικασίας16 είναι η επώδυνη γέννα ενός υβριδίου: του σχολικού μεταφράσμα- 
 
 

13.  Π. Σεράνης, «Πολιτικές, ιστορικές και ιδεολογικές διαστάσεις στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνι- 
κής γλώσσας: (Α)συνέπειες στη σύγχρονη διδακτική πράξη», στο ΙΝΣ, Μελέτες για την ελληνική 

γλώσσα 38 (2018), 203-214: «Η αναγωγή της ΑΕ σε γλώσσα πρότυπο κατά τη σύσταση του 

νεοελληνικού κράτους, αλλά και παλαιότερα, επηρέασε τη φυσιογνωμία και τη διδασκαλία του 

μαθήματος, με αποτέλεσμα τα ΑΕ να είναι το πιο φορτισμένο ιδεολογικά μάθημα στη νεοελληνική  

εκπαίδευση. Και αυτό γιατί συνδέεται με σειρά ιδεολογημάτων που ανάγονται σε ιστορικές, κοινωνικές 

και πολιτικές διαμάχες σχετικά με τη γλώσσα (γλωσσικό ζήτημα, διαμάχη καθαρεύουσας-δημοτικής, 

αναζήτηση για την εθνική γλώσσα, εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις με κύριο στόχο τη γλωσσική 

διδασκαλία) και εστιάζουν κυρίως: (α) στον μορφωτικό, ειδολογικό, και ιδεολογικό ρόλο που καλείται 

να παίξει το μάθημα των ΑΕ στην εκπαίδευση· (β) στην ανωτερότητα της ΑΕ σε σχέση με τη ΝΕ και  
στην πρότυπη αξία της έναντι των άλλων γλωσσών· (γ) στον ενιαίο χαρακτήρα των δύο γλωσσικών  

μορφών και τη συμβολή της ΑΕ στην κατάκτηση της γλωσσομάθειας εκ μέρους των μαθητών· (δ) 

στη συμβολή της γνώσης της ΑΕ στη διατήρηση και ανάδειξη της εθνικής ταυτότητας· (ε) στην ταύτιση 

της ΑΕ γλώσσας, ως διδακτικό αντικείμενο με αυταπόδεικτο μορφωτικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα, 

με την ΑΕ γραμματεία». 

14. Βλ. το κεφ. «Χρησιμοθηρικός - εξεταστικοκεντρικός προσανατολισμός του μαθήματος της ΑΕΓ» στη 

μεταπτυχιακή εργασία της Ουρ. Κατσαμάκα, Η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία στο Λύκειο 

σήμερα: από τη θεωρία στην πράξη (επιβλ. καθ. Ν. Τερζής), ΑΠΘ 2006, σελ. 63-65. 

15.  Πολύ χαρακτηριστική η εμφατική διατύπωση ενός φιλολόγου, βαθμολογητή στις Πανελλαδικές 

Εξετάσεις· Δ. Λούλος, «Το αδίδακτο κείμενο: μια πρόταση προσέγγισης», Χρονικά 11 (2001), σελ. 

42-47: «Το μάθημα του Αδίδακτου Κειμένου θυμίζει τη νεκροψία του ιατροδικαστή, για να διαπι- 

στώσει το θάνατο. Κι όμως εκεί, στον ίδιο ψυχρό θάλαμο, περιφέρεται ζωντανό το πνεύμα του Πλά - 

τωνα, του Θουκυδίδη, του Δημοσθένη, του Ισοκράτη, του Ξενοφώντα. Κλείνουμε τα αυτιά μας». 

16. Βλ. Μ. Βαϊνά, «Πλάνες και αποπροσανατολισμοί στη διδακτική της αρχαίας ελληνικής γραμματείας  
από το πρωτότυπο», Θαλλώ 7 (1995), σελ. 59. 
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τος17. Προϊόν μιας χρονικά αδηφάγας γραμματικής εξομάλυνσης και συντακτικής 

αποδόμησης, το σχολικό μετάφρασμα κατέκτησε μέσα στην τάξη τον χώρο που λο- 

γικά θα δικαιούνταν η φιλολογική και η λογοτεχνική μετάφραση. Η κατά κανόνα μυ- 

ωπική και μικρονοϊκή εμβέλεια της γραμματικοσυντακτικής “επεξεργασίας” οδηγεί, 

κατ’ εικόνα και ομοίωσή της, σε μια μετάφραση νόθα. Κρατιούνται έτσι έξω από την 

σχολική τάξη (και αν εισέλθουν, στιγματίζονται ως λαθρομετανάστριες) οι νόμιμες 

μεταφραστικές εκδοχές: η φιλολογική και η λογοτεχνική μετάφραση18. 

Η φιλολογική μετάφραση διαθέτει κατά τεκμήριο την τιμή ποιότητας που αντι- 

στοιχεί σε ένα καλοδουλεμένο επιστημονικό έργο· και φωτίζει πρωτίστως τη μετα- 

φραζόμενη γλώσσα. Η λογοτεχνική μετάφραση διεκδικεί εκ φύσεως τη χάρη που 

αντιστοιχεί σε ένα άρτιο πόνημα λόγου· και αναδεικνύει πρωτίστως τη μεταφραστι- 

κή γλώσσα. Ποιος εν τοιαύτη περιπτώσει ο λόγος ύπαρξης της σχολικής μετάφρα- 

σης; Δεν τη νομιμοποιεί ούτε η ποιότητά της (είναι, αν μη τι άλλο, χρονικά αδύνατο 

να επιτευχθεί) ούτε η χάρη της (είναι, εξάλλου, απότοκη της αρχαιογλωσσίας η καλ- 

λιέργεια της ΝΕ!). 

Το υβρίδιο, λοιπόν, του σχολικού μεταφράσματος19 μόνο έναν λόγο ύπαρξης έχει: 

την εξεταστικώς μετρήσιμη αντικειμενικότητά του. Γι’ αυτό και προκρίνεται πάντα ως 

ιδεώδης μορφή του μια “κλειστή” και τελεσίδικη εκδοχή του, εις βάρος μιας διαρκώς 

ενδεχομενικής και ευρετικής μορφής. Η τελευταία θα προσπόριζε πολλαπλά διδα- 

κτικά οφέλη τόσο στην αρχαιογλωσσία όσο και στη νεογλωσσία των μαθητών, και 

θα επαλήθευε τη δίκαιη πίστη των διδασκόντων στην παιδευτική αξία της μεταφρα- 

στικής διαδικασίας. 

Τον τελικό αυτό στόχο της σχολικής μετάφρασης καλούνται να υποβοηθήσουν 

τα παρασελίδια μεταφράσματα που παρέχονται από τα σχολικά βιβλία, μεταφρά- 

σματα που προσδίδουν αποσπασματικές σημασίες σε αποκόμματα λόγου και προ- 

σφέρονται σε μηχανική αποστήθιση. Συγχρόνως, συσκοτίζουν τις υπό συζήτηση λέ- 

ξεις (αγνοούνται οι τύποι των ουσιαστικών ή των επιθέτων στην ονομαστική ενικού, 

τα ρήματα στην οριστική του ενεστώτα), αλλά και αχρηστεύουν την ανάγκη πρόσβα- 

σης σε λεξικά και τον συνακόλουθο προβληματισμό για την επιλογή της προσφορό- 

τερης από τις σημασίες του εκάστοτε λήμματος. 

 
17. Ήδη προπολεμικά ο Ι. Θ. Κακριδής σχολίαζε στο Μεταφραστικό πρόβλημα (Ίκαρος, Αθήνα 19482, σελ. 

6-7): «Η σχολική μεταφραστική γλώσσα δεν είναι ελληνική· είναι μια γλώσσα άψυχη, ακατάστατη,  

κωμική στην ασυνέπειά της και προπαντός στον τρόπο που σχηματίζει τις περίοδές της· δουλικά 

υποταγμένη στη φράση του πρωτότυπου έργου, που τη βλέπει σαν ένα μηχανικό άθροισμα από λέ - 

ξες, όχι σαν ένα οργανικό σύνολο». 

18. Βλ. το κεφ. «Φιλολογική και λογοτεχνική μετάφραση» στο Δ. Ν. Μαρωνίτης, Ενδογλωσσική μετάφραση, 

Από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά, ΚΕΓ, 2009. http://www.greek-language.gr/greekLang/ ancient_ 

greek/education/translation/support/types.html. 

19. Για τη σχολική μετάφραση βλ. Λ. Πόλκας, «Μεταφραστικά δείγματα “Αδίδακτων” Αρχαιοελληνικών 

κειμένων» στο Ενδογλωσσική Μετάφραση, ΚΕΓ, Θεσσαλονίκη 2009. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/


24 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ “ΑΔΙΔΑΚΤΟΥ” 

 

 

Με αυτά τα δεδομένα, ως μαθητής άριστος στη γνώση της ΑΕ φτάνει να ορίζεται 

ο ικανότερος να προβάλει ευκρινέστερη, μέσω ευθείας αντιστοίχισης λέξεων και δο- 

μών, την παραμόρφωση της μητρικής του γλώσσας ώστε αυτή να παραπέμπει αντι- 

κειμενικά (και κυρίως εύκολα και γρήγορα για τον εξεταστή) στο απλησίαστο “πρω- 

τότυπο”20. 

Μέσα από μια τέτοια μηχανή παραβιάζεται ο παρατακτικός χαρακτήρας της ΝΕ· 

ελαστικοποιούνται τα νοήματα των λέξεων (ένθεν και ένθεν), για να μεταφερθούν 

ως έχουν στο νεοελληνικό κείμενο οι αρχαιοελληνικές λέξεις που «επιβιώνουν αυ- 

τούσιες στο πέρασμα των αιώνων»· περιθωριοποιείται, εν τέλει, ή και ακυρώνεται η 

λογική ροή, καθώς οι σύνδεσμοι και τα μόρια της ΑΕ δεν έχουν το ορατό αντίκρισμά 

τους στη νεότερη μορφή της γλώσσας μας. Ακόμα χειρότερα, επί δεκαετίες, οι ένδο- 

ξοι πρόγονοί μας εμφανίζονται παραλογιζόμενοι, βρίθοντες λογικών εν κρανίω χα- 

σμάτων, ομιλούντες και γράφοντες άνευ άλλου λόγου και αιτίας, πέραν της προσφο- 

ράς στους νεοτέρους ικανού αριθμού «κατάλληλων αδίδακτων κειμένων»21. 

 
Α.2.3. Διάσταση μεταξύ επίσημης στοχοθεσίας και καθιερωμένης 

πρακτικής (βάσει καταστατικών κειμένων για το μάθημα της ΑΕΓ) 

Θα παραθέσουμε –απολύτως ενδεικτικά– τρία αποσπάσματα από ισχύοντα Αναλυ- 

τικά Προγράμματα Σπουδών22 και επίσημα καταστατικά κείμενα, για να φανεί η από- 

σταση που χωρίζει τις θεωρητικές προδιαγραφές της διδασκαλίας της ΑΕΓ από τις 

καθιερωμένες διδακτικές πρακτικές αλλά και τις προσωπικές επιλογές των ίδιων των 

εκπαιδευτικών23. 
 

20. Βλ. Ν. Παρίσης, «Αρχαία ελληνική Γλώσσα. Διδασκαλία άγνωστου θέματος», Φιλόλογος 157 (2014), 

σελ. 368-369: «Εδώ, ακριβώς, έχουμε φτάσει: μια δύστροπη μετάφραση που, ως νεοελληνικό κεί- 
μενο, χωλαίνει νοηματικά και γλωσσικά, να θεωρείται η καλή και να ανταμείβεται βαθμολογικά, ενώ 

η άλλη μετάφραση, η στρωτή γλωσσικά και η διαυγής νοηματικά, να θεωρείται λαθεμένη και να 

καταποντίζεται βαθμολογικά». 

21.  Πρόκειται για τα λεγόμενα “θέματα”, αυτά δηλαδή που τίθενται στον εξεταζόμενο μαθητή. Εξ ου 

και ο αδόκιμος, ευφάνταστος όρος “θεματογραφία”. 

22. Για τα Αναλυτικά Προγράμματα διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών βλ.: Ν. Δ. Βαρμάζης, Διδακτική 

των Αρχαίων Ελληνικών, Πατάκης, Αθήνα 1999. Ο. Κατσαμάκα, «Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών 

στη θεωρία», ό.π., σελ. 19 κ.ε.. Ε. Χ. Χατζημαυρουδή, Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών από το 

Πρωτότυπο…, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2007. Μ. Ζ. Φουντοπούλου, «Διδάσκοντας Αρ - 

χαία Ελληνικά: Δεδομένα, όρια, προοπτικές», στο Ε. Φρυδάκη κ.ά., Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, 

Διδακτική και Διδακτική Άσκηση στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας , Αθήνα 2013, 

113–31. Γ. Πρεφαντής, «Διαχρονική θεώρηση της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών στην ελλη- 

νική εκπαίδευση: από τον αρχαιολατρικό ζήλο στην κριτική προσέγγιση», στο Γ. Χαριτίδου & Ζ. Κα - 

τσιαμπούρα (επιμ.), Η ανθρωπιστική παιδεία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: παρόν και μέλλον, ΠΕΦ, 

Ελληνοεκδοτική, Αθήνα 2011, 50-60. 

23.  Βλ. Δ. Κουτσογιάννης, κ.ά., «Η διδασκαλία της αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας σε έναν 

μεταβαλλόμενο κόσμο: Συγκλίσεις και αποκλίσεις», στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018), 

ΙΝΣ, σελ. 119-134, όπου και οι ακριβείς παραπομπές: «Γνωρίζουμε από τη σύγχρονη έρευνα ότι, 
παρότι τα Προγράμματα Σπουδών μπορεί να είναι κοινά, διαφορετικοί εκπαιδευτικοί κατασκευάζουν 
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1. Στο ισχύον ΠΣ της Α΄ Λυκείου (2011) αναφέρεται σχετικά με τη διδασκαλία της 

ΑΕΓ: 

Στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν σε γενικές γραμμές την τυπολογία και τις 

δομές της ΑΕ γλώσσας, να συνειδητοποιήσουν την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας 

από την αρχαία στη νέα μορφή της και να βελτιώσουν τη γλωσσική τους κατάρτιση. 

Η εκμάθηση βασικών παραμέτρων της γραμματικής και του συντακτικού θα γίνει 

μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητες για να αναδειχθεί η παρουσία ενός οργα- 

νωμένου δικτύου σχέσεων στο λόγο και να διερευνηθεί η λειτουργία των γλωσσι- 

κών στοιχείων για την κατασκευή του κειμένου. Οι μορφολογικές και συντακτικές 

δομές αποκτούν νόημα στο πλαίσιο της φράσης και γίνονται κλειδιά για την ανά- 

γνωση του κειμένου. Δίνεται έμφαση αφενός στη διάγνωση της τυπολογικής ταυ- 

τότητας του κειμένου, σύμφωνα με το γραμματολογικό είδος και γένος στα οποία 

ανήκει. Η συγκριτική προσέγγιση της ΑΕ μέσω της ΝΕ γλώσσας επιτρέπει την προ- 

σπέλαση φαινομένων της ΑΕ γλώσσας μέσα από γλωσσικούς παραλληλισμούς με 

τη ΝΕ, την προσέγγιση του άγνωστου για τους μαθητές γλωσσικού στοιχείου μέσα 

από τα κοινά ή γνωστά στοιχεία, την κατανόηση των ομοιοτήτων και των διαφορών 

και των δύο μορφών της ελληνικής γλώσσας, την επισήμανση της εξέλιξης και της 

συνέχειας. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να αποτρέψει ιδεολογικές παρεξηγήσεις σχε- 

τικά με την υπεροχή της ΑΕ έναντι της ΝΕ, αλλά και εκπαιδευτικές διαστρεβλώσεις, 

λ.χ. ότι η εκμάθηση της ΑΕ μπορεί να υποκαταστήσει τη διδασκαλία της ΝΕ». 

 
Δίπλα στον κεντρικό στόχο της αρχαιογλωσσίας αξιοσημείωτες είναι οι ακόλουθες 

κεντρικές επισημάνσεις του ΠΣ: 

α) Η διδασκαλία της γραμματικής και του συντακτικού θα πρέπει να περιοριστεί στο 

βαθμό που απαιτεί μια εργαλειακή χρήση τους για την ανάγνωση-κατανόηση του 

κειμένου και δεν αποτελούν αυτόνομα γνωστικά αντικείμενα. 

β) Η διαρκής συνεξέταση γλωσσικών δομών της ΑΕ και της ΝΕ δεν αποτελεί περι- 

θωριακό ζητούμενο που περιστασιακά και μόνο θα ενδιαφέρει τη γνωστική πρά- 

ξη, αλλά πρωταρχική και καθοριστική μεθοδολογική επιλογή με σχετική μάλιστα 

αυταξία. 

 
2. Στις πρόσφατες Διδακτικές Οδηγίες (Αρ.Πρ.143602/Δ2/17-09-2019/ΥΠΑΙΘ) 

τονίζονται τα ακόλουθα: 

«Προτείνεται η δομολειτουργική προσέγγιση του πρωτότυπου κειμένου να κινείται 

στο πλαίσιο της κειμενοκεντρικής προσέγγισης αφενός, και στο πλαίσιο “αναγνωρι- 
 

διαφορετικά μαθήματα στις σχολικές τους τάξεις με πλήθος παραμέτρων να παίζουν σημαντικό ρό - 

λο. […] Το σχολείο αναγνωρίζεται ως ένας θεσμός όπου στοιχεία από διαφορετικές ιστορικές φάσεις,  

συνυπάρχουν με σύγχρονες επιστημονικές αναζητήσεις, με επιλογές της πολιτείας, αλλά και με ανα - 

ζητήσεις των παιδαγωγικών πρωταγωνιστών (δασκάλων, παιδιών)». 
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στικού” γραμματισμού αφετέρου. Οι λεξιλογικές και γραμματικο-συντακτικές επιλο- 

γές υπηρετούν λειτουργίες που σχετίζονται με τα πρόσωπα, τις πράξεις και τις περι- 

στάσεις στις οποίες αναφέρονται. Πέρα από την παραδοσιακή περιγραφή της γλώσ- 

σας που συχνά εγκλωβίζει τους μαθητές και τις μαθήτριες στη λογική του σωστού 

και του λάθους, προτείνεται οι λέξεις και οι φράσεις να προσεγγίζονται μέσα στο 

πλαίσιό τους, χωρίς να αποκόπτονται από αυτό και από τη σημασία τους, να στρέφε- 

ται το ενδιαφέρον της διδασκαλίας στο κείμενο και στη συζήτηση για τις γλωσσικές 

επιλογές του συγγραφέα. Για παράδειγμα, με ποιον τρόπο διαφορετικά κειμενικά εί- 

δη πραγματώνονται με διαφορετικές γλωσσικές επιλογές, πώς διαφοροποιείται ως 

προς τη γλώσσα ένα φιλοσοφικό κείμενο από ένα ιστορικό ή ένα ποιητικό κείμενο, 

για ποιον λόγο από τα ποιητικά κείμενα περάσαμε στα πεζά. Η συζήτηση για τη γλώσ- 

σα μέσα από την ενασχόληση με συγκεκριμένα κείμενα μπορεί να βοηθήσει, ώστε να 

σταθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες μόνοι/ες τους απέναντι στην αρχαία ελληνική 

γραμματεία προς την κατεύθυνση της γλωσσικής επίγνωσης και της αυτενέργειας. 

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν πρακτικές διδασκαλίας και 

εξέτασης, η οποία περιγράφεται με τα παρακάτω ενδεικτικά ερωτήματα: 

- Ποιες διαφορετικές μορφές/τύποι της ίδιας λέξης χρησιμοποιούνται και πώς δι- 

αφοροποιείται η λειτουργία της λέξης μέσα στο κείμενο; 

- Ποια είναι η σημασία συγκεκριμένων λέξεων στο κείμενο; 

- Ποια διαφορά έχει η σημασία λέξεων που χρησιμοποιούνται και στη νεοελληνική; 

- Για ποιον λόγο επιλέγεται ο συγκεκριμένος χρόνος ενός ρήματος; 

- Πώς θα άλλαζε το νόημα αν μπορούσε να αλλάξει η έγκλιση του ρήματος; 

- Για ποιον λόγο επιλέγεται η χρήση απαρεμφάτου ή δευτερεύουσας πρότασης; 

- Σε ποια περίπτωση επιλέγεται παθητική σύνταξη; 

Έχει σημασία, εφόσον επιδιώκεται η εξοικείωση των μαθητών και των μαθητριών 

με την ΑΕ γλώσσα, οι ερωτήσεις να αφορούν σημεία στα οποία διαφοροποιείται η 

νεοελληνική από την αρχαία, σε επίπεδο λεξιλογίου, μορφολογίας και συντακτικού. 

Έτσι, πρακτικά αξιοποιείται η σύγχρονη γλωσσική πραγματικότητα, για να προσεγ- 

γίσουμε την αρχαία στα σημεία που είναι πιο δύσκολα για τις μαθήτριες και τους 

μαθητές. Ακόμα, με αφετηρία την νεοελληνική μπορεί να ζητηθεί η σύγκριση μικρών 

φράσεων μιας νεοελληνικής μετάφρασης με το αρχαίο κείμενο ή σύγκριση δύο δι- 

αφορετικών νεοελληνικών μεταφράσεων. Μπορούμε να ρωτήσουμε σε ποιο σημείο 

του αρχαίου κειμένου αναφέρεται μια φράση ή μια λέξη εστιάζοντας σε απαρέμφα- 

τα, μετοχές, δοτικές, υποθετικούς λόγους, λέξεις ίδιες μορφολογικά, αλλά με δια- 

φορετική σημασία, κ.λπ.». 

 
Είναι προφανές ότι οι συγκεκριμένες οδηγίες για τη μελέτη των αρχαιοελληνικών 

κειμένων και τη γνώση της ΑΕ βασίζονται σε σύγχρονες γλωσσολογικές αρχές που 

δίνουν έμφαση στην ολιστική κατανόηση των κειμένων και τη δομολειτουργική με- 



27 Α. Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 

 

 

 

λέτη των μορφολογικών επιλογών του συγγραφέα τους24. Βάσει των οδηγιών, τα 

επιμέρους γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα θα πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο 

του εκάστοτε κειμένου και υπό το φως της προθετικότητάς τους. 

 
3. Το ΠΣ της Γ΄ Λυκείου (2019, –το πιο πρόσφατο ΠΣ για τη διδασκαλία των ΑΕ στο 

Λύκειο) επαναλαμβάνει: 

«Οι λεξιλογικές και γραμματικο-συντακτικές επιλογές υπηρετούν λειτουργίες που 

σχετίζονται με τα πρόσωπα, τις πράξεις και τις περιστάσεις στις οποίες αναφέρο- 

νται. Πέρα από την παραδοσιακή περιγραφή της γλώσσας που συχνά εγκλωβίζει 

τους μαθητές και τις μαθήτριες στη λογική του σωστού και του λάθους, επιχειρείται 

οι λέξεις και οι φράσεις να προσεγγίζονται μέσα στο πλαίσιό τους χωρίς να αποκό- 

πτονται από αυτό και από τη σημασία τους, ώστε να στρέφεται το ενδιαφέρον της 

διδασκαλίας στο κείμενο και στη συζήτηση για τις γλωσσικές επιλογές του συγγρα- 

φέα. Για παράδειγμα, με ποιον τρόπο διαφορετικά κειμενικά είδη πραγματώνονται 

με διαφορετικές γλωσσικές επιλογές, πώς διαφοροποιείται ως προς τη γλώσσα ένα 

φιλοσοφικό κείμενο από ένα ιστορικό ή ένα ποιητικό κείμενο». 

 

Είναι ξεκάθαρη, λοιπόν, και στο πιο πρόσφατο ΠΣ η προτροπή για ολιστική προσέγγι- 

ση των αρχαιοελληνικών κειμένων και για ένταξη στο επικοινωνιακό περιβάλλον τους. 

Εύκολα διαπιστώνει κανείς, μέσα από την ενδεικτική αυτή παράθεση τριών απο- 

σπασμάτων από επίσημα καταστατικά κείμενα, ότι οι καθιερωμένες διδακτικές πρα- 

κτικές (όπως τις περιγράψαμε στο Α΄ κεφάλαιο) αποστασιοποιούνται από τις θεσμι- 

κές προδιαγραφές του μαθήματος25. Οι διδάσκοντες επιμένουν σε μεθόδους διδα- 

 
24. Βλ. και Μ. Κοξαράκη, «Από τη λέξη στο μικροκείμενο. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της  

Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από το πρωτότυπο», Θαλλώ 16 (2005), σελ. 112: «Η ολιστική προ- 

σέγγιση του κειμένου με στόχο τη σύλληψη του βασικού του νοήματος, η μη συστηματική διδασκα- 

λία των γραμματικών ή συντακτικών στοιχείων κατά την ώρα της προσέγγισης του κειμένου, για να  

μη διασπάται η συνοχή του, και η ρητή εντολή ότι η μετάφραση του κειμένου πρέπει να κρατήσει το  

χαρακτήρα της σύνθετης γλωσσικής άσκησης, υπακούουν στις βασικές αρχές, όπως τις ορίζουν οι  

σύγχρονες γλωσσολογικές θεωρίες και η διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Οι σύγχρονες δηλαδή 
γλωσσολογικές θεωρίες απομακρύνονται από τις παραδοσιακές περιγραφικές γραμματικές και τους 

παθητικούς και στατικούς τρόπους διδασκαλίας της γλώσσας και προσανατολίζονται προς τη λει- 

τουργική σχέση των όρων της πρότασης μέσα σε συνθήκες φυσικού λόγου». 

25. Δεν παραβλέπουμε το γεγονός ότι η διδασκαλία εν γένει είναι πολύπλοκο σύστημα διαπλοκής λό- 

γων, πολλές φορές μη συνειδητοποιημένων, και εν τέλει συνιστά ένα αυτοτελές και αυτοδύναμο 

κειμενικό είδος. Βλ. Δ. Κουτσογιάννης, «Προς μία γραμματική του παιδαγωγικού λόγου», 

στο Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 30 (2010), ΙΝΣ, σελ. 343-357, όπου και οι ακριβείς 

παραπομπές: «Η σημείωση (ο λόγος ως αφηρημένο όνομα) εμφανίζεται κατά τον Fairclough με 

τρεις τρόπους στις κοινωνικές πρακτικές. 

(α) Ως τρόπος δράσης και αλληλεπίδρασης σε ποικίλα κοινωνικά συμβάντα: Οι τρόποι αυτοί δρά- 

σης και αλληλεπίδρασης αποτυπώνονται σε συγκεκριμένα κειμενικά είδη. Επεκτείνοντας την 

άποψη αυτή, μπορούμε να πούμε ότι η διδασκαλία αποτελεί μια μορφή δράσης και αλληλεπί- 
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σκαλίας της ΑΕ παγιωμένες26, εις πείσμα των κεντρικών κατευθύνσεων που τους 

δίνει θεωρητικά η πολιτεία. Αλλά, όπως έχουμε ήδη τονίσει, είναι η ίδια η πολιτεία 

που, μέσω της αξιολόγησης των μαθητών τόσο γενικά όσο και κυρίως στις Πανελ- 

λαδικές εξετάσεις, υποσκάπτει το θεσμικό της πλαίσιο διδασκαλίας27. Εντέλει, οι δι- 

δάσκοντες, λιγότερο ή περισσότερο, προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους στην καθι- 

ερωμένη αξιολόγηση των μαθητών28. Ο στόχος της επιτυχίας στις εξετάσεις έρχεται 

και αναιρεί τον στόχο της γνώσης των Αρχαίων Ελληνικών. 

Τελικά ισχύει και για το γλωσσικό μάθημα των ΑΕ η γενικότερη διαπίστωση πως 

πολλά από τα δεινά του εκπαιδευτικού μας συστήματος οφείλονται στην απουσία 

ενός κεντρικού συνεκτικού σχεδιασμού που θα αρμόσει (και όσον αφορά τα ΑΕ) σε 

μία και ενιαία λογική τα διδακτικά και αξιολογικά προτάγματα, την παραγωγή εκπαι- 
 
 

δρασης ή την άλλη όψη του κοινωνικού συμβάντος της διδασκαλίας. Δεν μπορεί με άλλα λόγια 

να υπάρχει διδασκαλία χωρίς να αποτυπώνεται σε συγκεκριμένο κείμενο, επομένως σε συγκε- 

κριμένο κειμενικό είδος. 

(β) Ως αναπαράσταση του κόσμου: Πρόκειται για τους λόγους (discourses), που είναι συγκεκριμέ - 

νοι τρόποι αναπαράστασης πτυχών του κόσμου. Αν επεκτείνουμε την άποψη στον χώρο της δι - 
δασκαλίας, αυτό σημαίνει ότι η διδασκαλία δεν μπορεί να είναι ουδέτερη, αλλά κινείται στο 

πλαίσιο κάποιου διδακτικού λόγου / κάποιων διδακτικών λόγων, π.χ. παραδοσιακός λόγος, επι- 
κοινωνιακός λόγος κτλ. στη γλωσσική διδασκαλία. 

(γ) Ως συμπεριφορά που αντανακλά αλλά και συγκροτεί συγκεκριμένου τύπου ταυτότητες (σε συ - 

νάρτηση με τη σωματική συμπεριφορά, την έκφραση προσώπου κτλ.). 

Η σχέση μεταξύ των τριών τρόπων πραγμάτωσης του λόγου είναι διαλεκτική. Θα λέγαμε πως το 
κάθε στοιχείο εσωτερικεύει τα άλλα δύο: μπορούμε να πούμε, για παράδειγμα, ότι συγκεκριμένοι 

λόγοι (αναπαραστάσεις) πραγματώνονται με συγκεκριμένους τρόπους δράσης και αλληλεπίδρασης  

(κειμενικά είδη) και γυμνάζουν/προϋποθέτουν συγκεκριμένου τύπου ταυτότητες. Αλλά και το  αντί- 

θετο: συγκεκριμένου τύπου ταυτότητες δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές παρά στο πλαίσιο συ - 

γκεκριμένης δράσης και αλληλεπίδρασης (κειμενικά είδη), η οποία σχετίζεται πάντα με συγκεκριμέ- 

νο ή συγκεκριμένους λόγους». 

26.  Ενώ η επιστημονική έρευνα σήμερα τονίζει ότι «το μάθημα δεν υπάρχει αλλά κατασκευάζεται και 

ανακατασκευάζεται κάθε στιγμή μέσω του είδους της εμπλοκής των παιδαγωγικών πρωταγωνιστών»  

(Δ. Κουτσογιάννης, Γλωσσική διδασκαλία …, σελ. 48), το μάθημα της ΑΕΓ και ειδικά ορισμένες γραμ- 

ματικοσυντακτικές ενότητές του, ουσιοποιημένες, επαναλαμβάνονται σχεδόν αυτούσιες διαχρονικά.  

Βλ. και Β. Τσιότρας, «Φοιτητές και Αρχαία Ελληνικά λυκείου: διερεύνηση των αντιλήψεών τους για 

το «αδίδακτο» κείμενο», Παιδαγωγική Επιθεώρηση 53 (2012), σελ. 188: «Από τις απαντήσεις γίνεται 

αντιληπτό ότι οι εκπαιδευτικοί παραμένουν παραδοσιακοί στον τρόπο διδασκαλίας της Θεματογρα- 

φίας εμμένοντας στις λεπτομέρειες της γραμματικής και συντακτικής ανάλυσης, ενώ παρακάμπτουν 

το Αναλυτικό Πρόγραμμα, όπου προβλέπεται επιλογή κειμένων με νοηματική αυτοτέλεια και ενδι- 
αφέρον περιεχόμενο». 

27. Ν. Δ. Βαρμάζης, κεφ. «Η υπονόμευση των σκοπών από τα ζητούμενα των εξετάσεων» στο Διδακτική 

των Αρχαίων Ελληνικών, ό.π., σελ. 50. 
28. Είναι αξιοσημείωτη η επισήμανση της Μ. Βαϊνά («Πλάνες και αποπροσανατολισμοί…), σελ. 71-72: 

«Ο φιλόλογος όλο και περισσότερο αποδυναμώνεται ως ζωντανή παρουσία και έτσι όπως έχει δι- 

αμορφωθεί η σχολική πραγματικότητα, το ρυθμιστικό ρόλο κατέχουν -πάντα ανεπίσημα ως “μυστι- 

κή αρχαιογνωστική πηγή”- και για το δάσκαλο και για το μαθητή οι διάφορες καλογραμμένες μετα- 

φράσεις και αναλύσεις των κειμένων της ΑΕΓρ, που κυκλοφορούν στο ελεύθερο εμπόριο». 
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δευτικού υλικού, επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών, απώτερους σκοπούς, επιμέρους 

στόχους και μέσα, με ένα λόγο όλες τις παραμέτρους του πολύπλοκου φαινομένου 

που λέγεται εκπαίδευση. Και βέβαια, για να τελεσφορήσει η όποια εκπαιδευτική δια- 

δικασία στο ελληνικό σχολείο, «δεν αρκούν επιμέρους αλλαγές στα περιεχόμενα του 

ενός ή του άλλου μαθήματος, αλλά είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί καταρχάς ο 

προσανατολισμός της ελληνικής εκπαίδευσης και να απαντηθούν ή να αρχίσουν του- 

λάχιστον να συζητούνται καίρια ζητήματα»29 υπό μια σύγχρονη επιστημονική οπτική. 

 
Ανεξάρτητα από όποιες διαφορετικές διατυπώσεις, συγκυριακές εμφάσεις και ιδεο- 

λογικές προτεραιότητες, ο κεντρικός στόχος του αρχαιογλωσσικού μαθήματος δεν 

μπορεί παρά να παραμένει ένας: η ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας του μα- 

θητή· να μπορεί να επιχειρήσει και μόνος του την προσέγγιση ενός κειμένου γραμ- 

μένου στην ΑΕ (ακριβέστερα στην αττική διάλεκτο και την ελληνιστική κοινή) και να 

το κατανοήσει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό30. 

 


