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Σὴλ ἑιιεληθὴ γιῶζζα ζεκαηνδνηνῦλ δχν θεληξηθὰ γλσξίζκαηα: Ο
ΟΡΘΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΙΘΗΣΙΚΗ,  ινγηθὴ δνκὴ θαὶ  εὐξπζκία.
Ἡ ιιεληθὴ ζπληζηᾶ ἕλα ἐμαηξεηηθὰ πνιπδχλακν ιφγν, θνξέα ζεκειησδῶλ
γξακκαηεηαθῶλ εἰδῶλ θαὶ δηαρξνληθῶλ ἀμηῶλ, πνὺ βξίζθνληαη ζὲ ζπλερῆ
δηαιεθηηθὴ ζρέζε κὲ ὅιεο ηὶο πεξηφδνπο ηῆο ἀλζξψπηλεο πλεπκαηηθῆο
δεκηνπξγίαο.  ἑιιεληθὸο ιφγνο δεκηνχξγεζε ηὸ ἔπνο, ηὸλ ιπξηζκφ, ηὴλ
δξακαηηθὴ πνίεζε, ηὴλ ἱζηνξηνγξαθία, ηὴλ θηινζνθία, ἀλέπηπμε ηὴλ ἔλλνηα
ηνῦ δηθαίνπ, ηῆο ἰζνλνκίαο θαὶ ηῆο ἰζεγνξίαο, ηῆο αὐηνζπλεηδεζίαο, ηῆο
ἀμηνπξέπεηαο, ηῶλ ἀηνκηθῶλ θαὶ πνιηηηθῶλ δηθαησκάησλ, ηῆο δεκνθξαηίαο·
ἔπιαζε ηὶο πξσηαξρηθὲο αἰζζεηηθὲο θαὶ λνεηηθὲο ἀμίεο ηνῦ θάιινπο, ηῆο
ἁξκνλίαο, ηνῦ κέηξνπ, ηῆο πεηζαξρίαο ηῆο ζθέςεο, ηνῦ ὀξζνῦ ιφγνπ, ηῶλ
γλσζηηθῶλ κέζσλ, κὲ ηὰ ὁπνία θαηαλνεῖηαη  πξαγκαηηθφηεηα θαὶ
κεηαηξέπεηαη ζὲ γλψζε. Μὲ ηὴλ ιιεληθὴ Γιῶζζα νἱ ζηθέο, θνηλσληθὲο θαὶ
πνιηηηθὲο ἰδέεο δηακνξθψζεθαλ κὲ ἐπίθεληξν ὄρη ηὴλ Ὕιε, ἀιιὰ ηὸλ
ΑΝΘΡΧΠΟ, ζθξαγίζζεθαλ κὲ ηὴλ ἀληνρὴ ηῆο ὑπεξ-ηζηνξηθφηεηαο, ηῆο
νἰθνπκεληθφηεηαο θαὶ ηῆο δηαξθνῦο ἐπηθαηξφηεηαο, θαὶ ἀπνηέιεζαλ ηὶο
δηαρξνληθὲο ἀλζξσπηζηηθὲο ζπνπδέο.
Παξαιιήισο,  ιιεληθή, πινχζηα ζὲ ιεμηιφγην, πιαζηηθφηεηα, πεηζαξρία
θαὶ δηαχγεηα ιφγνπ, ἦηαλ ὁ θχξηνο ζπληειεζηὴο ηῆο ἑιιεληθῆο πλεπκαηηθῆο
θπξηαξρίαο ζηὴλ νἰθνπκέλε κεηὰ ηὴλ ἐθζηξαηεία ηνῦ Μεγάινπ Ἀιεμάλδξνπ
- «θαὶ ηὴλ ἑιιεληθὴ ὣο ηὴλ Βαθηξηαλὴ ηὴλ πήγακε ὣο ηὶο Ἰλδίεο», ἔγξαςε ὁ

κεγάινο Ἀιεμαλδξηλὸο πνηεηήο, Κσλζηαληῖλνο Καβάθεο. Ἡ παηδεία,  ζηθὰ
θαὶ πλεπκαηηθά ὁινθιήξσζε ηῆο πξνζσπηθφηεηαο πξνθχπηεη πάληα ἀπὸ
ηὸλ δηάινγν ηνῦ ἀλζξψπνπ κὲ ηὰ ἀζάλαηα ἔξγα ηνῦ ιφγνπ ηῆο ἑιιεληθῆο
ἀξραηφηεηαο. ηέξεε ἀπάληεζε ζηνὺο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ βξίζθεη ὁ
ζχγρξνλνο ἄλζξσπνο ζηὰ ζαθῆ λνήκαηα ηῶλ ἀξραίσλ ἑιιεληθῶλ
θεηκέλσλ.
Ἡ γιῶζζα καο, ὁ ἰζρπξφηεξνο ζπλδεηηθὸο ἱζηὸο ηῶλ παξαδφζεσλ θαὶ ηνῦ
πνιηηηζκνῦ καο, ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθὰ ζηὴλ δηακφξθσζε ηῆο ἱζηνξηθῆο θαὶ
ἐζληθῆο καο ζπλεηδήζεσο, ἔηζη ὥζηε «κέγηζηνλ κέιεκα» λὰ ἀπνηειῆ 
δηαθχιαμε ηῆο γισζζηθῆο καο θιεξνλνκηᾶο,  νὐζηαζηηθὴ γλψζε θαὶ  ὀξζὴ
ρξήζε ηνῦ πνιπδχλακνπ γισζζηθνῦ καο ὀξγάλνπ. Γηὰ λὰ ἐπηηεπρζῆ ὅκσο ὁ
πξσηαξρηθὸο αὐηὸο πλεπκαηηθὸο ζηφρνο, κία ὁδὸο ὑπάξρεη:  ἐμαζθάιηζε
θαὶ  δηαζθάιηζε πνηνηηθῆο θαὶ ὁινθιεξσκέλεο γισζζηθῆο παηδείαο, πνὺ
ἀπνηειεῖ ζέκα ἐζληθὸ θαὶ ἀλαθαίξεην δεκνθξαηηθὸ δηθαίσκα θάζε Ἕιιελα
πνιίηε. Ἡ ὁινθιεξσκέλε ὅκσο γλψζε κηᾶο γιψζζαο ἀπαηηεηηθῆο,
δηαλνεηηθῆο θαὶ αἰζζεηηθῆο, ὅπσο  γιῶζζα καο, πξνυπνζέηεη δηδαζθαιία
ηῆο ἀξραίαο, ηῆο κεζαησληθῆο θαὶ ηῆο λέαο ἑιιεληθῆο, ἀπὸ ηὸλ Ὅκεξν θαὶ
ηὸλ Πιάησλα ἕσο ηὰ παηεξηθὰ θείκελα, ηὸλ Κάιβν, ηὸλ νισκφ, ηὸλ
Παπαδηακάληε θαὶ ηὸλ ιχηε. Πξνυπνζέηεη ηὴλ ζπλεηδεηνπνίεζε ηῶλ
ἀξξήθησλ ζρέζεσλ ζηὸ ηππηθὸ θαὶ ζηὴλ ζεκαζία ἀλάκεζα ζηὶο παιαηφηεξεο
αὐηὲο κνξθὲο ηῆο γιψζζαο καο θαὶ ζηὴλ ζεκεξηλή. Ἀβίαζην ἐπαθφινπζν
αὐηῆο ηῆο δηαρξνληθῆο γισζζηθῆο ζεψξεζεο εἶλαη  δηαπίζησζε ηῆο
ἑλφηεηαο ηῆο ἑιιεληθῆο γιψζζαο θαὶ ηνῦ ἑιιεληθνῦ πλεχκαηνο ζηὴλ
ἱζηνξηθή ηνπο δηαδξνκή. Γἶλαη ἀδηακθηζβήηεην γεγνλὸο ἔηζη πὼο  πνηνηηθὴ
γισζζηθὴ παηδεία ἐμαξηᾶηαη θπξίσο ἀπὸ ηὴλ ἐθπαίδεπζε.
Γἶλαη παλζνκνινγνχκελν ὅηη  Κιαζζηθὴ Παηδεία, ηῆο ὁπνίαο θνξέαο εἶλαη 
ἀξραία ἑιιεληθὴ γιῶζζα, κεηαπνιεκηθὰ θαὶ ζὲ δηεζλὲο ἐπίπεδν δηέξρεηαη
θξίζε,  ὁπνία ζπλπθαίλεηαη ζηὸ πιαίζην ηῆο παγθνζκηνπνίεζεο θαὶ
ἑδξάδεηαη ζηὴλ ἀληίιεςε ηνῦ ρξεζηκνζεξηθνῦ ὀξζνινγηζκνῦ, ζηὴλ

εὐδαηκνληζηηθὴ ἐπηδίσμε γηὰ ηὴλ θαιχηεξε δπλαηὴ νἰθνλνκηθὴ ἐθκεηάιιεπζε
ηῶλ ἐπηζηεκνληθῶλ γλψζεσλ κὲ ζηφρν ηὴλ ἐπαγγεικαηηθὴ ἀπνθαηάζηαζε
θαὶ κφλνλ θαὶ κὲ

ἀληίζηνηρε

ζηαζεξὴ

ἐμαζζέληζε

ηῆο εὐξχηεξεο

πλεπκαηηθῆο θαιιηέξγεηαο.  ὁινθιεξσκέλεο παηδείαο πνιίηεο ηνῦ 19νπ θαὶ
ηῶλ ἀξρῶλ ηνῦ 20νπ αἰψλα ἀληηθαηαζηάζεθε ζηαδηαθὰ ἀπὸ ηὸλ ἀπφιπηα
εἰδηθφ, ηνῦ ὁπνίνπ ζηφρνο δὲλ εἶλαη πηὰ  εὐξχηεξε κφξθσζε, ἀιιὰ 
ἀπνδνηηθὴ

θαὶ

ἀπνηειεζκαηηθὴ

ἐθαξκνγὴ

ηῶλ

ἐμεηδηθεπκέλσλ

ηνπ

γλψζεσλ, ζὲ ἕλα πιαίζην ζπλερῶο ἐληεηλφκελνπ ἀληαγσληζκνῦ κεηαμὺ
ζεηηθῶλ θαὶ ἀλζξσπηζηηθῶλ ἐπηζηεκῶλ, ἑλὸο ἀληαγσληζκνῦ, ὁ ὁπνῖνο ἔρεη
βεβαίσο ἀπνβεῖ εἰο βάξνο ηῶλ δεπηέξσλ.
Παξὰ ηὴλ θξίζε,  λσκέλε Γὐξψπε,  Ἀκεξηθὴ θαὶ  Αὐζηξαιία ηὰ
ηειεπηαῖα ρξφληα παίξλνπλ ζαξξαιέα κέηξα ὑπὲξ ηῆο ἀλαβαζκίζεσο ηῆο
ιιεληθῆο Γιψζζαο θαὶ ηῆο Κιαζζηθῆο Παηδείαο: πηδηψθνπλ λὰ ἐληζρχζνπλ
ηὸλ πνιηηηζκφ ηνπο

δηαηεξῶληαο θαὶ πνιιὲο ἕδξεο Ἀξραίαο ιιεληθῆο

Γιψζζαο θαὶ Γξακκαηείαο ζηὰ παλεπηζηήκηά ηνπο, ἀιιὰ δηαηεξῶληαο
παξαιιήισο θαὶ ηὰ Κιαζζηθὰ Λχθεηα. Γηὰ παξάδεηγκα ζηὴλ Ἰηαιία, Ἱζπαλία,
Γαιιία θαὶ Κξναηία ζήκεξα ὑπάξρνπλ πνιιὰ Κιαζζηθὰ Λχθεηα, ὅηαλ ζηὴλ
ιιάδα, ηὴλ ρψξα πνὺ γέλλεζε ηὸλ ΑΝΘΡΧΠΙΜΟ, δὲλ ιεηηνπξγεῖ πηὰ νὔηε
ἕλα.
Σὰ ἑιιεληθὰ ζηὴλ δηαρξνλία ηνπο δὲλ δηδάζθνληαη κφλν ζηνὺο ἀπνδήκνπο
ηῶλ Η.Π.Α., ηνῦ Καλαδᾶ, ηῆο Γεξκαλίαο θαὶ ηῆο Αὐζηξαιίαο, ἀιιὰ θαὶ ὡο
γιῶζζα

ἐπηινγῆο

ζηνὺο

γεγελεῖο

Ἀκεξηθαλνχο,

Αὐζηξαινὺο

θαὶ

Γὐξσπαίνπο. Δηδάζθνληαη ἰδηαηηέξσο ηὰ Α.Γ. θαὶ ζὲ ρῶξεο κὲ ἐληειῶο
δηαθνξεηηθὸ ηξφπν γξαθῆο. Νηψζεη θάζε Ἕιιελαο ὑπεξεθάλεηα λὰ ἀθνχε,
γηὰ παξάδεηγκα, λεαξνὺο Κηλέδνπο λὰ ἀπαγγέιινπλ Ὅκεξν θαὶ Αἰζρχιν.
Πξὶλ ἀπὸ ιίγν θαηξὸ δεκνζηεχζεθε ζηὸλ κεξήζην ηχπν κὲ ηὸλ
ραξαθηεξηζηηθὸ ηίηιν «Σὰ ἀξραῖα ἑιιεληθὰ θαηαθηνῦλ ηὴλ Γεξκαλία», 
πνιὺ ἐλζαξξπληηθὴ πιεξνθνξία ὅηη νἱ θιαζζηθὲο γιῶζζεο, Ἀξραῖα ιιεληθὰ
θαὶ Λαηηληθά, γλσξίδνπλ ἰδηαίηεξε ἄλζηζε ζηὴλ Γεξκαλία, ἐθ’ ὅζνλ ὁ

ἀξηζκὸο ηῶλ καζεηῶλ, πνὺ ηὰ δηδάζθνληαη, αὐμάλεηαη θάζε ρξφλν κὲ βάζε
ζηνηρεῖα ηῆο ἔγθξηηεο ἑβδνκαδηαίαο πνιηηηθῆο ἐπηζεψξεζεο DER SPIEGEL.
Γἶλαη γλσζηὸλ ἐπίζεο ὅηη ζηὴλ Μ. Βξεηαλία ζεζκνζεηήζεθε πηινηηθὰ κὲ
ἐπηηπρία  δηδαζθαιία ηῆο Α.Γ. Γιψζζαο ζὲ καζεηὲο ἀπὸ 10 ἐηῶλ θαὶ ἄλσ.
Καὶ ἐλῶ ζηὶο ἀξρὲο ηῆο δεθαεηίαο ηνῦ ’80 πνιιὲο δηδαθηηθὲο ὧξεο εἶραλ
πεξηθνπῆ, ζήκεξα πνιιὰ ζρνιεῖα ζηὸ ἐμσηεξηθὸ ἐπαλαθέξνπλ δπλακηθὰ
ζηὸ ἐθπαηδεπηηθφ ηνπο πξφγξακκα ηὰ Α.Γ. ιφγσ ηῆο ἔληνλεο δήηεζεο ἀπὸ
πιεπξᾶο

καζεηῶλ.

Γἶλαη

ραξαθηεξηζηηθὴ



δήισζε

πξσηεχζαληνο

Γεξκαλνῦ καζεηῆ ζὲ Γὐξσπατθὸ Δηαγσληζκὸ Α.Γ., πνῦ ὀξγάλσζε ηὸ
Ὑπνπξγεῖνλ Παηδείαο ηὸ 2008: «Μαζαίλσ ηὰ Ἀξραῖα ιιεληθά, γηαηί ἔηζη
θαηαλνῶ θαιχηεξα ηὰ Γεξκαληθά».
Καὶ ἐλῶ ζηὸ ἐμσηεξηθὸ δηδάζθεηαη  δηαρξνληθὴ ιιεληθή, ζηὴλ ιιάδα ηὶο
ηειεπηαῖεο δεθαεηίεο ἐπηθξάηεζαλ κνλνκεξεῖο ἀληηιήςεηο. Ἡ ἰζνξξνπία
κνξθῆο θαὶ πεξηερνκέλνπ,  πξνζέγγηζε δειαδὴ ηῆο γιψζζαο κὲ ηὴλ
θαηαλφεζε ηῶλ γξακκαηηθῶλ ηχπσλ, ηῶλ ζπληαθηηθῶλ δνκῶλ θαὶ ηῶλ
ζεκαζηῶλ ηνῦ ιεμηινγίνπ θαὶ  κέζσ ηῆο γιψζζαο θαηαλφεζε ηῶλ
ζεκάησλ, ηῶλ ἰδεῶλ θαὶ ηῶλ ἀμηῶλ ηνῦ θεηκέλνπ δὲλ ἔρεη ἐπηηεπρζῆ ζηὴλ
δηδαθηηθὴ πξαθηηθή. Καηὰ ζπλέπεηα, νἱ λένη καο ἀπνθνηηνῦλ ἀπὸ ηὸ Λχθεην,
ρσξὶο λὰ ἔρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηὴλ ἄξξεθηε ζρέζε κεηαμὺ ηῶλ
παιαηνηέξσλ κνξθῶλ ηῆο γιψζζαο καο θαὶ ηνῦ ζεκεξηλνῦ ἐπηθνηλσληαθνῦ
καο ιφγνπ. Ἔηζη,  ἕσο ηὸ 1976 ζαθὴο ὑπεξνρὴ ηῆο θνξκαιηζηηθῆο
πξνζεγγίζεσο ηῶλ ἀξραίσλ θεηκέλσλ ἀληηθαηαζηάζεθε ἀπὸ ηὴλ ἐθ
δηακέηξνπ ἀληίζεηε ηάζε ηῆο πιήξνπο ἐγθαηαιείςεσο ηνῦ πξσηνηχπνπ ζηὸ
Γπκλάζην θαὶ ηὴλ ἀπφιπηε ἐπηθξάηεζε ηῆο κεηαθξάζεσο,  ὁπνία
ἀδπλαηνῦζε λὰ ἀπνδψζε ηὴλ λνεκαηηθὴ θαὶ αἰζζεηηθὴ ἐκβέιεηα ηνῦ
θεηκέλνπ, ζπρλὰ κάιηζηα ηὸ ἀιινίσλε λνεκαηηθὰ θαὶ ηὸ θαθνπνηνῦζε
αἰζζεηηθά.

Οἱ ἀιιεπάιιεινη ἐθπαηδεπηηθνὶ πεηξακαηηζκνὶ ἀπὸ ηὸ 1976 θαὶ ἑμῆο
παξαγλψξηζαλ ηὴλ ἐπηζηεκνληθὰ θαὶ παηδαγσγηθὰ θαζηεξσκέλε ἀπαίηεζε
γηὰ ἁξκνληθὴ ζχδεπμε ηῆο γισζζηθῆο κνξθῆο θαὶ ηνῦ λνεκαηηθνῦ
πεξηερνκέλνπ, κὲ ἀπνηέιεζκα  δηδαζθαιία ηῶλ ἀξραίσλ ἑιιεληθῶλ
θεηκέλσλ, ἀπνγπκλσκέλσλ ἀπὸ ηὴλ γισζζηθή ηνπο ἔλδπζε, λὰ θαηαιήγε ζὲ
κάζεζε ἱζηνξηθνῦ, ἀθεγεκαηηθνῦ ραξαθηήξα, ρσξὶο ηὴλ ἐπηβεβιεκέλε
θεηκελνθεληξηθὴ

πξνζέγγηζε.

Ὅζνη

εἰζεγήζεθαλ

κὲ

αὐηὸλ

ηὸλ

ἀληηεπηζηεκνληθὸ ηξφπν ηὴλ ἐθ ηῶλ πξαγκάησλ βέβαηε ἐμαθάληζε ηνῦ
ἀξραίνπ ιφγνπ ἀπὸ ηὴλ θπαίδεπζε, παξαγλψξηζαλ ὅηη ηὰ θιαζζηθὰ
θείκελα ἀπνηεινῦλ κεηαθξαζηηθὰ ἀγσλίζκαηα θαὶ ὅηη θαὶ ἡ θαιύηεξε
ἀθόκα κεηάθξαζε ἀδπλαηεῖ λὰ κεηαδώζε δπλακηθὰ ηὴλ πλεπκαηηθὴ θαὶ
αἰζζεηηθὴ πνηόηεηα ηνῦ πξσηνηύπνπ, ἡ ὁπνία θαὶ κόλνλ αὐηὴ πξνζθέξεη
ηὴλ ἐπηδεηνύκελε νὐζηαζηηθὴ ἀλζξσπηζηηθὴ θαιιηέξγεηα, ἀιιὰ θαὶ
ζπκβάιιεη νὐζηαζηηθὰ ζηὸλ ιεθηηθὸ θαὶ λνεκαηηθὸ ἐκπινπηηζκὸ θαὶ ζηὴλ
ἐθθξαζηηθὴ ζαθήλεηα ηῆο Νέαο Ἑιιεληθῆο. Οἱ «κεηαξξπζκίζεηο» αὐηὲο
θαζηέξσζαλ ηὴλ κεηάθξαζε ὡο ὑπνθαηάζηαην ηνῦ πξσηνηχπνπ, ηὸ
πξσηφηππν

ὅκσο

θείκελν

παξακέλεη

ἀλαληηθαηάζηαην,

πξφηππν

κεζηφηεηαο, ἀθξίβεηαο θαὶ θάιινπο ιφγνπ. Κάζε κεηάθξαζε, ὅπσο ὀξζὰ
ἐιέρζε, δεκηνπξγεῖ λφζηνλ, ἀλάγθε ἐπηζηξνθῆο πξὸο ηὸ πξσηφηππν.
Σὰ

ηειεπηαία

ηξηάληα

πεξίπνπ

ρξφληα,

ἀξρῆο

γελνκέλεο

κὲ

ηὴλ

ἀληηπαηδαγσγηθὴ κεηαξξχζκηζε ηνῦ 1976, παξαηεξήζεθε κία ζπζηεκαηηθὴ
πξνζπάζεηα λὰ ἀπνθνπῆ  ιιεληθὴ Γιῶζζα ἀπὸ ηὶο ξίδεο ηεο ἐλ ὀλφκαηη
ἑλὸο θαθῶο ἐλλννπκέλνπ πξννδεπηηζκνῦ, ὁ ὁπνῖνο εἶρε ηαπηίζεη ηὴλ
δηδαζθαιία ηῆο δηαρξνληθῆο ιιεληθῆο κὲ ηὴλ ζπληήξεζε. Λφγσ ηῆο
ζηξεβιῆο αὐηῆο ἀληηιήςεσο,  δηδαζθαιία ηῶλ Α.Γ. ζηὴλ Δεπηεξνβάζκηα
θπαίδεπζε ἀληηθαηαζηάζεθε κὲ πηὸ «ζχγρξνλα» γλσζηηθὰ ἀληηθείκελα, ηὴλ
Πιεξνθνξηθή, ηὴλ Κνηλσληνινγία, ηὴλ Φπρνινγία θαὶ ηὴλ Οἰθνλνκία.

Μὲ ηὴλ ὑπνβάζκηζε ηῆο δηδαζθαιίαο ηῶλ Α.Γ. ἀβαζάληζηα ἐμνζηξαθίζζεθαλ
ιέμεηο ηῆο ινγίαο παξαδφζεσο, πνὺ ηὶο ρξεζηκνπνηεῖ αὐζφξκεηα ὁ ιαφο καο,
θαὶ καδὶ ἐμνβειίζζεθαλ νἰ ιφγηεο θάζεηο ηῆο γισζζηθῆο παξαδφζεσο, νἱ
ὁπνῖεο ἀπνηεινῦλ θαὶ ηὴλ ἱζηνξηθὴ ζπλέρεηα θαὶ ἐπηβίσζε ηῆο γιψζζαο καο.
Υαξαθηεξηζηηθὴ ζπλέπεηα ηῆο ἀδηαθνξίαο γηὰ ηὴλ ρξήζε ηῆο ιιεληθῆο εἶλαη
 ἀλεμέιεγθηε εἰζβνιὴ ζὲ θαζεκεξηλὴ βάζε μέλσλ ὅξσλ, νἱ ὁπνῖνη
ἐκθαλίδνληαη ἀπξνθάιππηα ζηὶο ἐπηγξαθὲο ηῶλ θαηαζηεκάησλ, ηῶλ
ἑηαηξεηῶλ, ζηὶο δηαθεκίζεηο, ζηὸλ δεκνζηνγξαθηθὸ θαὶ πνιηηηθὸ ιφγν. Καὶ 
μελνκαλία αὐηή, πνὺ ἀπνβαίλεη γισζζηθὴ ὑπνδνχισζε, ἐπηθξαηεῖ ζηὴλ
ρψξα ηῆο ὁπνίαο  γιῶζζα ὑπῆξμε ζεκέιην ηῶλ πεξηζζνηέξσλ εὐξσπατθῶλ
γισζζῶλ θαὶ ηὶο ὁπνῖεο ὁ F.R. Adrados, ραξαθηήξηζε «θξππηνειιεληθέο».
Ἀπὸ ηνὺο θχθινπο πνὺ ὑπεξζεκάηηζαλ ηὴλ θαηάξγεζε ηῶλ Α.Γ. ἀπὸ ηὸ
πξσηφηππν, πξνβιήζεθαλ ἰδενινγήκαηα πνὺ παξνπζηάζηεθαλ ὡο δῆζελ
ἐπηζηεκνληθὲο ἀπφςεηο, ἀλαπηχζζνληαο κίαλ ηερλεηὴ ἀληηπαιφηεηα κεηαμὺ
Νέαο θαὶ Ἀξραίαο ιιεληθῆο. Ὑπνζηεξίρζεθε ἔηζη ὅηη ηὰ Νέα ιιεληθὰ
ἀπνηεινῦλ ἀλεμάξηεηε ρξνληθὴ θάζε ηῆο γιψζζαο καο θαὶ νὐδεκία ζρέζε
ἔρνπλ κὲ ηὰ Ἀξραῖα ιιεληθά, ηὰ ὁπνῖα πξέπεη λὰ δηδάζθσληαη ὡο μέλε
γιψζζα

κφλνλ

ζηὸ

Λχθεην.

Γἶλαη

ἄηνπε

θαὶ

ἀληηεπηζηεκνληθὴ



ἀληηπαξάζεζε αὐηὴ ηῆο Νέαο πξὸο ηὴλ Ἀξραία ιιεληθή. Ἀληηζέησο,
ἐπηβάιιεηαη λὰ πξνβάιισληαη νἱ ὁκνηόηεηέο ηνπο θαὶ λὰ πξνσζνῦληαη
ἀπὸ θνηλνῦ ηὸ ἴδην ζπζηεκαηηθὰ ὡο δύν ρξνληθὲο πεξίνδνη ηῆο ἑληαίαο θαὶ
δηαρξνληθῆο καο γιώζζαο ζηὴλ Ἐθπαίδεπζε θαὶ ζηὴλ εὐξύηεξε θνηλσλία,
ζηὸ πιαίζην κηᾶο ζπλεπνῦο πνιηηηθῆο γηὰ ηὴλ ὑπνζηήξημε θαὶ δηάδνζε ηῆο
ἑιιεληθῆο ἀλὰ ηὸλ θόζκν.
ήκεξα,

κεηὰ ηνὺο ἀιφγηζηνπο ἐθπαηδεπηηθνὺο πεηξακαηηζκνὺο ηνῦ

παξειζφληνο, κὲ θχξηα ζχκαηά ηνπο ηὶο λεψηεξεο γεληὲο ηῶλ ιιήλσλ, θάζε
ἄιιν παξὰ αἰζηφδνμεο εἶλαη νἱ δηαπηζηψζεηο γηὰ ηὴλ παξνπζία ηῶλ Α.Γ. ζηὴλ
θπαίδεπζε. Ἡ ζπξξίθλσζε ηῆο δηδαζθαιίαο ηῶλ παιαηφηεξσλ κνξθῶλ ηῆο

Γιψζζαο καο ζηὴλ Δεπηεξνβάζκηα θπαίδεπζε,  ἀπνπζία ζπζηεκαηηθῆο
ἐπηκφξθσζεο θαὶ ἐπαθῆο ηῶλ δηδαζθφλησλ κὲ ηὴλ βηβιηνγξαθία,  ἀηειὴο
πξνεηνηκαζία γηὰ ηὴλ ζχλζεηε δηδαζθαιία ηῶλ γισζζηθῶλ θαὶ γεληθφηεξα
ηῶλ ἀλζξσπηζηηθῶλ καζεκάησλ, ἀλέθνςαλ ηὴλ ἀλαηξνθνδφηεζε ηνῦ
Παλεπηζηεκίνπ κὲ γισζζηθὰ θαηαξηηζκέλνπο θαὶ εὐξχηεξα θαιιηεξγεκέλνπο
ἀπνθνίηνπο Λπθείνπ. Καὶ ηὸ ρεηξφηεξν ἀπέθνςαλ ηὶο λεψηεξεο γεληὲο ηῶλ
ιιήλσλ ἀπὸ ηὶο πνιηηηζκηθέο ηνπο ξίδεο, ηὴλ Α.Γ. Γιῶζζα θαὶ Γξακκαηεία,
πνὺ ζπγθξνηνῦλ θαὶ πάληα ζὰ ζπγθξνηνῦλ ηὴλ πλεπκαηηθὴ θαὶ πνιηηηζκηθὴ
παξάδνζε ηῆο Γὐξψπεο. Ἀπὸ ηὴλ ὑπνβάζκηζε ηῆο Α.Γ. Γιψζζαο ζηὴλ
θπαίδεπζε, ὀδπλεξὲο εἶλαη νἱ ἐπηπηώζεηο ζηὴλ ρξήζε ηνῦ θαζεκεξηλνῦ
ἐπηθνηλσληαθνῦ ιόγνπ, γξαπηνῦ θαὶ πξνθνξηθνῦ: ἡ γισζζηθὴ ἔλδεηα, ἡ
ιεθηηθὴ ἀζάθεηα θαὶ ἀγθύισζε θαὶ ὁ ἐθθξαζηηθὸο καξαζκὸο ἐπηθξαηνῦλ
ζηὴλ ζεκεξηλὴ κνξθὴ ηῆο Ἑιιεληθῆο, κηᾶο γιώζζαο πνὺ δηαρξνληθὰ
ραξαθηεξίδεηαη

γηὰ

ηὸλ

κνλαδηθὸ

πινῦην,

ηὴλ

ιεμηπιαζία,

ηὴλ

πιαζηηθόηεηα θαὶ ηὴλ ζαθήλεηα. πηπιένλ, ὅπσο ἀπέδεημαλ ηεθκεξησκέλεο
ἔξεπλεο,  ἀληηεπηζηεκνληθὴ ἐγθαηάιεηςε ηῆο ἱζηνξηθῆο ὀξζνγξαθίαο θαὶ 
δηὰ λφκνπ ἐπηβνιὴ ηνῦ πνιπηνληθνῦ ἀπνδπλάκσζαλ ηὴλ ἀληίιεςε θαὶ ηὴλ
κλήκε, ἀιιὰ θαὶ ἐμαζζέλεζαλ ηὴλ θξηηηθὴ ζθέςε, κὲ ἀπνηέιεζκα λὰ
πξνθαινῦληαη

ἀθφκε

θαὶ

καζεζηαθὲο

δπζθνιίεο,

θπξίσο

δπζιεμία.

Ἀληηζέησο,  ἐθκάζεζε ηῆο Ἀξραίαο ιιεληθῆο Γιψζζαο ἐλεξγεῖ πξνιεπηηθὰ
ζηὴλ ἐκθάληζε δπζιεμίαο, ἀιιὰ θαὶ ζεξαπεπηηθά, ὅηαλ αὐηὲο νἱ καζεζηαθὲο
δπζθνιίεο ἔρνπλ ἤδε ἐκθαληζζῆ.
Παξὰ ηὶο ἀξλεηηθὲο αὐηὲο ἀπνηηκήζεηο, ὑπάξρνπλ, θπξίεο θαὶ θύξηνη,
πξννπηηθὲο γηὰ ἀλαβάζκηζε θαὶ νὐζηαζηηθὴ ἐλίζρπζε ηῆο γισζζηθῆο
παηδείαο θαὶ θαηὰ ζπλέπεηα θαὶ ηνῦ πνιηηηζκνῦ καο. Ἀξθεῖ ὅινη καο λὰ
ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηὴλ ἀλάγθε θαὶ λὰ ἐπηδηώμνπκε ηὴλ πξνώζεζε ηνῦ
κέγηζηνπ πλεπκαηηθνῦ ἐπηηεύγκαηνο ηνῦ Ἑιιεληζκνῦ, ηνῦ ὕςηζηνπ
ὑπαξμηαθνῦ καο ἀγαζνῦ θαὶ ηνῦ θύξηνπ ζπζηαηηθνῦ ηεο ηαπηόηεηαο ηνῦ
ιανῦ καο, ηῆο γιώζζαο καο.

Μεηὰ ηὶο ἐθπαηδεπηηθὲο ἀθξφηεηεο ηνῦ παξειζφληνο ἀπαξαίηεηνο εἶλαη ὁ
ἐμνξζνινγηζκὸο ηνῦ ἐθπαηδεπηηθνῦ πξνγξάκκαηνο κὲ ηὴλ ἰζφξξνπε θαὶ
ἰζφηηκε θαηαλνκὴ ηῶλ ὡξῶλ ἑβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο ηῶλ ζεηηθῶλ θαὶ
ζεσξεηηθῶλ ἐπηζηεκῶλ ζηὴλ Δεπηεξνβάζκηα θπαίδεπζε. Ἡ αὔμεζε ἀπὸ ηὸ
ζρνιηθὸλ ἔηνο 2005-2006 ηῶλ ὡξῶλ δηδαζθαιίαο ηῶλ Α.Γ. ἀπὸ ηὸ
πξσηφηππν ζηὸ Γπκλάζην θαὶ ζηὸ Λχθεην ὑπῆξμε ἕλα ζεηηθὸ βῆκα πνὺ
θηλδχλεπζε λὰ θαηαπνληηζζῆ κὲ ηὴλ ἐπηρεηξεζεῖζα ηὸ 2010 ἀιιὰ εὐηπρῶο
νὐδέπνηε

κέρξη

ζηηγκῆο

πξαγκαηνπνηεζεῖζα

«κεηαξξχζκηζε»

ηνῦ

ιεγφκελνπ ΝΓΟΤ ΛΤΚΓΙΟΤ.
Ἡ ηαηξεία ιιήλσλ Φηινιφγσλ (Γ.Γ.Φ.) θαὶ  ιιεληθὴ Γισζζηθὴ
Κιεξνλνκηὰ (Γ.Γ.Κ.) ἐπεζήκαλαλ εὐζχβνια ηὰ ἄθξσο ἀξλεηηθὰ κέηξα ηῆο
ζρεηηθὰ

πξφζθαηεο

αὐηῆο

«κεηαξξχζκηζεο»:

ηὴλ

ὑπνβάζκηζε

ηῆο

δηδαζθαιίαο ηῆο Ἀξραίαο ἀιιὰ θαὶ ηῆο Νέαο ιιεληθῆο Γιψζζαο, κὲ ηὴλ
θαηάξγεζε ηῆο κεηαθξάζεσο ηῶλ ἀξραίσλ θεηκέλσλ ἐθ κέξνπο ηῶλ
καζεηῶλ ἀιιὰ θαὶ ηὴλ θαηάξγεζε ηῆο ζπζηεκαηηθῆο δηδαζθαιίαο ηῆο
Γξακκαηηθῆο θαὶ ηνῦ πληαθηηθνῦ. πηζήκαλαλ ηὴλ θαηάιπζε ηῆο ἔλλνηαο
ηῆο Γεληθῆο Παηδείαο κὲ ηὴλ θαηάξγεζε ηῆο δηδαζθαιίαο ηῶλ Α.Γ. ἀπὸ ηὴλ
Θεηηθὴ Καηεχζπλζε. Η Α.Γ. Γιῶζζα θαὶ Γξακκαηεία, δει. ηὰ καζήκαηα
Πνιηηηζκνῦ, εἶλαη ἀδήξηηε ἀλάγθε λὰ δηδάζθσληαη θαὶ ζηνὺο καζεηὲο πνὺ
ζὰ ἀθνινπζήζνπλ Θεηηθὲο πηζηῆκεο, ἰδηαίηεξα ζήκεξα ζὲ κία ἐπνρὴ θαηὰ
ηὴλ ὁπνίαλ νἱ ἀμίεο ηνῦ ἑιιελνθεληξηθνῦ ἀλζξσπηζκνῦ θαὶ  γλψζε ηῆο
ἱζηνξηθῆο πνξείαο ηῆο γιψζζαο καο εἶλαη ἀπνιχησο ἀπαξαίηεηεο γηὰ θάζε
Ἕιιελα πνιίηε γηὰ ηὴλ δηαηήξεζε ηῆο ἐζληθῆο καο ζπλείδεζεο θαὶ ηῆο
αὐζππαξμίαο καο.
Ἂο κὴλ πέθηεη ὅκσο ὁ ιίζνο ηνῦ ἀλαζέκαηνο κφλνλ ζηὴλ Δεπηεξνβάζκηα
θπαίδεπζε γηὰ ηὴλ ὑπνβάζκηζε ηῆο γισζζηθῆο παηδείαο. ηὶο Φηινζνθηθὲο
ρνιέο, ἰδηαηηέξσο ζηὰ Σκήκαηα Παηδαγσγηθῆο θαὶ Φπρνινγίαο (ἠ
Φηινζνθηθῶλ θαὶ Κνηλσληθῶλ πνπδῶλ), ηὰ Ἀξραῖα ιιεληθὰ δηδάζθνληαη
ἀπὸ ἐιάρηζηα ἕσο θαζφινπ, κὲ ἀπνηέιεζκα νἱ πηπρηνῦρνη ηῶλ Σκεκάησλ

αὐηῶλ, ἐθηὸο ἀπὸ ηὸ ἔιιεηκκα ἀλζξσπηζηηθῆο παηδείαο, ἀθφκα θη ἂλ
δηνξηζζνῦλ, λὰ ἀδπλαηνῦλ λὰ δηδάμνπλ ηὶο παιαηφηεξεο κνξθὲο ηῆο
γιψζζαο καο ἤ, ηέινο, κὴ γλσξίδνληαο Ἀξραῖα, λὰ δηδάζθνπλ ἐιιηπῶο θαὶ
ηὰ Νέα ιιεληθά.
Ἀπαξαίηεηε εἶλαη, ὡο ἐθ ηνχηνπ,  πξνζζήθε ὡξῶλ δηδαζθαιίαο ηῆο
Ἀξραίαο ιιεληθῆο Γιψζζαο θαὶ Γξακκαηείαο ὅπσο θαὶ ηῆο εἰδηθῆο
δηδαθηηθῆο

ηῶλ

γισζζηθῶλ

καζεκάησλ

ζηὰ

Σκήκαηα

αὐηὰ

ηῶλ

Παλεπηζηεκίσλ, θαζὼο θαὶ  ἐλίζρπζε ηῆο γισζζηθῆο παηδείαο ζηὰ Σκήκαηα
Ἱζηνξίαο θαὶ Ἀξραηνινγίαο, ἀιιὰ θαὶ ζηὰ μελφγισζζα. ηὰ ηειεπηαῖα κὲ ηὴλ
γλψζε ηῶλ Ἀξραίσλ ιιεληθῶλ ζὰ θαηαδεηθλχεηαη  πξφζιεςε ηῆο
ιιεληθῆο ζηὶο ζχγρξνλεο εὐξσπατθὲο γιῶζζεο.
Δὲλ ἀξθεῖ ὅκσο  πνζνηηθὴ ἐλίζρπζε ηῆο γισζζηθῆο παηδείαο. Ἀλαγθαία
εἶλαη  πνηνηηθὴ ἀλαβάζκηζε ηνῦ γισζζηθνῦ καζήκαηνο, γηὰ ηὴλ ὁπνίαλ
πξναπαηηνχκελα εἶλαη δχν:  ἑιθπζηηθὴ θαὶ ἀπνδνηηθὴ δηδαζθαιία θαὶ ηὰ
θαηάιιεια γηὰ ηὸλ ζθνπὸλ αὐηφλ, θαινγξακκέλα δηδαθηηθὰ βηβιία.
Γξακκαηηθή,

ζχληαμε

θαὶ

ιεμηινγηθὴ

ἀλάιπζε

(ζεκαζηνινγηθὴ

θαὶ

ἐηπκνινγηθὴ) πξέπεη θαὶ ζηὴλ Δεπηεξνβάζκηα θαὶ ζηὴλ Σξηηνβάζκηα
θπαίδεπζε

λὰ

ζπγθξνηνῦλ

ἑλφηεηα

καζήζεσο.

Ἡ

ἐμεχξεζε

ηῶλ

ὁκνηνηήησλ ηῆο Ἀξραίαο κὲ ηὴλ Νέα ιιεληθὴ θαζηζηᾶ ηὴλ γισζζηθὴ
δηδαζθαιία ἑιθπζηηθφηεξε θαὶ ἐληζρχεη ηὴλ θξηηηθὴ ἐκπέδσζε ἀιιὰ θαὶ ηὴλ
θαηαλφεζε ηῆο ἱζηνξηθῆο ζπλέρεηαο ηῆο ιιεληθῆο.
Ἐμαηξεηηθὰ πξόζθνξε γηὰ ηὴλ ἀπνδνηηθὴ δηδαζθαιία ηῆο δηαρξνληθῆο
Ἑιιεληθῆο εἶλαη ἡ ἐθαξκνγὴ ηῆο ἀκθίδξνκεο πνξείαο, θαηὰ ηὴλ
κεζνδνινγηθὴ ἀξρὴ ηνῦ Ἀδακαληίνπ Κνξαῆ, ἀπὸ ηὰ Ἀξραῖα πξὸο ηὰ Νέα
Ἑιιεληθὰ θαὶ ἀληηζηξόθσο.  ἐληνπηζκὸο ηῶλ ἐπηβηψζεσλ ηῆο ἀξραίαο
ἑιιεληθῆο ζηὸ ιεμηιφγην, ζηὴ δνκὴ θαὶ ζηὸ γξακκαηηθὸ ηππηθὸ ηῆο ζεκεξηλῆο
ιιεληθῆο, ηῆο θαζνκηινπκέλεο, ἀλαδεηθλχεη θαὶ ηὴλ ζεκαζία ηῆο γλψζεσο
ηῶλ Ἀξραίσλ ιιεληθῶλ γηὰ ηὴλ ὀξζνέπεηα θαὶ θαιιηέπεηα ζηὴλ ρξήζε ηνῦ

λενειιεληθνῦ καο ιφγνπ. Μφλνλ ἂλ ἐπηηεπρζῆ  ζχλδεζε ηνῦ παιαηνηέξνπ
κὲ ηὸ ζεκεξηλφ, ζὰ ἀλαδεηρζῆ θαὶ  πξαγκαηηθὴ ἀμία ηῆο γλψζεσο ηῶλ Α.Γ.
γηὰ ηὸλ ζεκεξηλὸ Ἕιιελα.
Ἡ

Σερλνινγία

κὲ

ηὰ

πνιπκέζα

ζπκβάιιεη

ἀπνηειεζκαηηθὰ

ζηὸλ

ἐθζπγρξνληζκὸ ηῶλ δηδαθηηθῶλ κεζφδσλ γηὰ ηὴλ πξνζθνξφηεξε θαὶ
ἀξηηφηεξε ἐθκάζεζε ηῆο γιψζζαο. Παξαιιήισο,  ζηαζεξὰ ἐπηδησθφκελε
ἀπὸ ὅινπο καο ἐπαλίδξπζε ηῶλ Κιαζζηθῶλ Λπθείσλ ἠ ηνπιάρηζηνλ ηῶλ
Κιαζζηθῶλ

Σάμεσλ

ζὰ

ζπκβάιεη

ζεκαληηθὰ

ζηὴλ

ἐλίζρπζε

ηῆο

Ἀλζξσπηζηηθῆο Παηδείαο γηὰ ὅζνπο ζπνπδαζηὲο ἐπηιέμνπλ ηὴλ Θεσξεηηθὴ
Καηεχζπλζε. Θὰ ζπληειέζεη ἐπίζεο νὐζηαζηηθὰ ζηὴλ ηξνθνδφηεζε ηῶλ
Φηινζνθηθῶλ, Ννκηθῶλ θαὶ ηῶλ ἄιισλ ζπλαθῶλ ρνιῶλ κὲ γισζζηθὰ θαὶ
πνιηηηζηηθὰ θαιχηεξα θαηαξηηζκέλνπο θνηηεηέο.
Ἡ δηδαθηηθόηεηα ηῶλ ζρνιηθῶλ βηβιίσλ γηὰ ηὴλ γιῶζζα, θαηὰ πόζνλ
δειαδὴ

εἶλαη

εὔιεπηα

ζηὴλ

πξνζέγγηζε

ηῶλ

ζπληαθηηθῶλ

θαὶ

γξακκαηηθῶλ θαηλνκέλσλ θαὶ ηαπηνρξόλσο ἐλδηαθέξνληα γηὰ ηνὺο
καζεηὲο ἀπὸ πιεπξᾶο ηξόπνπ γξαθῆο, πξέπεη λὰ ἀπνηειῆ ηὸ πξσηαξρηθὸ
θξηηήξην ἐπηινγῆο ηνπο. Μὲ θάπνηεο κόλνλ ζεηηθὲο ἐμαηξέζεηο ζηὰ βηβιία
Α. Ε. Γξακκαηείαο ηνῦ Λπθείνπ, ἀηπρῶο, νἱ κέρξη ζήκεξα δνθηκὲο ζηὰ
δηδαθηηθὰ ἐγρεηξίδηα ὡο ἐπὶ ηὸ πιεῖζηνλ ὑπῆξμαλ ἀπνηπρεκέλεο.
Ἰδηαηηέξσο ζηὰ βηβιία ηῶλ Α.Γ. ηνῦ Γπκλαζίνπ ὁ ὄγθνο ηῆο δηδαθηέαο ὕιεο
εἶλαη ἐπαρζὴο θαὶ ηὸ ἐπίπεδν ηῆο ὕιεο βξίζθεηαη ζὲ πιήξε δπζαξκνλία κὲ
ηὴλ γισζζηθὴ ὑπνδνκὴ ηῶλ καζεηῶλ. Οἱ δηδαθηηθὲο πξνηάζεηο καο γηὰ ηὰ
ζρνιηθὰ ἐγρεηξίδηα Ἀξραίαο ιιεληθῆο Γιψζζαο ζπγθεθαιαηψλνληαη ζηὰ
ἑμῆο:
Σὰ πξὸο ἐπηινγὴλ θείκελα πξέπεη λὰ παξνπζηάδνπλ θιηκαθνχκελε δπζθνιία
θαὶ λὰ κὴλ ἔρνπλ ηὸλ ὑπεξβνιηθὸ θφξην ηῶλ ζεκεξηλῶλ ἐγρεηξηδίσλ ηνῦ
Γπκλαζίνπ, πνὺ ἀπνηέιεζκα ἔρεη ηὴλ ἀξλεηηθὴ ζηάζε ἀξθεηῶλ καζεηῶλ
πξὸο ηὰ Ἀξραῖα ιιεληθά.

Σὰ δηδαζθφκελα ζπληαθηηθὰ θαὶ γξακκαηηθὰ θαηλφκελα πξέπεη λὰ
ἀληηζηνηρνῦλ θαὶ λὰ ἀληινῦληαη ἀπὸ ηὰ δηδαζθφκελα θείκελα γηὰ ηὴλ
θαιχηεξε ἐκπέδσζε ηῆο δνκῆο θαὶ ηνῦ ηππηθνῦ ηεο Ἀξραίαο ιιεληθῆο, ηὴλ
θξηηηθὴ κάζεζε θαὶ ηὴλ ἀπνθπγὴ ηῆο ἀπνζηήζηζεο.
Ἡ ζπζηεκαηηθὴ ἐπηκόξθσζε,  δηὰ βίνπ ἐθπαίδεπζε ηῶλ ἐθπαηδεπηηθῶλ
ιεηηνπξγῶλ εἶλαη ἀλαγθαία γηὰ ηὴλ ζχγρξνλε, ἐλεκεξσκέλε θαὶ ἀπνδνηηθὴ
δηδαζθαιία ηῆο Γιψζζαο θαὶ ηῆο Λνγνηερλίαο. Ἡ ἐπαλίδξπζε ηνῦ
Δηδαζθαιείνπ Μέζεο θπαηδεχζεσο, ἑλὸο ζεζκνῦ πνὺ ἀπέδσζε ηὰ κέγηζηα
ζηὸ παξειζφλ, ζὰ ζπλέβαιε ζεκαληηθὰ ζηὴλ ἐπίηεπμε ηνῦ ζηφρνπ αὐηνῦ.
Πάλσ ἀπ’ ὅια ὅκσο, ἀπαξαίηεηνο εἶλαη ὁ δῆινο ηνῦ θηινιφγνπ,  ἀγάπε θαὶ
 ἀθνζίσζή ηνπ ζηὸ ἀλζξσπνπιαζηηθὸ ιεηηνχξγεκα θαὶ ζηὴλ πνιηηηζηηθὴ
ἀπνζηνιή ηνπ. Ἡ πνηνηηθή,  ἑιθπζηηθή ηνπ δηδαζθαιία ζὰ ὁδεγήζεη ηνὺο
λένπο λὰ ἀληιήζνπλ ἀπὸ ηὰ δείδσξα λάκαηα ηῆο Ἀλζξσπηζηηθῆο Παηδείαο
θαὶ λὰ θαηαλνήζνπλ ηὴλ ζεκαζία ηεο γηὰ ηὸλ ζχγρξνλν ἄλζξσπν, γηὰ ηὸλ
λενειιεληθὸ ἀιιὰ θαὶ ηὸλ παγθφζκην πνιηηηζκφ.
πγθεθαιαηψλνληαο: Ἐλίζρπζε ηῶλ ὡξῶλ δηδαζθαιίαο, θαιὰ δηδαθηηθὰ
βηβιία, ἑιθπζηηθὴ δηδαζθαιία ζπληζηνῦλ ηὸ ἀπνηειεζκαηηθὸ ηξίπηπρν γηὰ
ηὴλ ἀλαβάζκηζε ηῆο Ἀξραίαο Ἑιιεληθῆο Γιώζζαο θαὶ Γξακκαηείαο ζηὴλ
ἐθπαίδεπζε ηῆο ρώξαο καο. θείινπκε ὅζνη ἐληξπθνῦκε ζηὰ δηαρξνληθὰ
θείκελα ηῆο ιιεληθῆο Γξακκαηείαο λὰ πείζνπκε κὲ ηὴλ δηδαζθαιία καο ηὶο
λεψηεξεο γεληὲο ὅηη ἀμίδεη λὰ κειεηήζνπλ (καδὶ κὲ ηὰ Μαζεκαηηθὰ θαὶ ηὴλ
Πιεξνθνξηθὴ) ηὴλ Α.Γ. Γιῶζζα θαὶ ηὴλ Λνγνηερλία, γηὰ λὰ ἀπνθηήζνπλ ηὴλ
θαιιηέξγεηα θαὶ ηὴλ ἀλζξσπηὰ πνὺ πξνζθέξεη ὁ ἀζάλαηνο ιφγνο ηῶλ
ζηνραζηῶλ ηῆο ἑιιεληθῆο ἀξραηφηεηνο. Παξαθξάδνληαο ηὶο ηξεῖο ἀξρὲο ηῆο
Ρεηνξηθῆο θαηὰ ηὸλ Κηθέξσλα, νἱ δηδάζθνληεο ὀθείινπκε λὰ πείζνπκε, λὰ
ζπγθηλήζνπκε θαὶ λὰ θεξδίζνπκε ηὸ ἀθξναηήξηφ καο, ηνὺο καζεηὲο θαὶ
ηνὺο θνηηεηέο καο γηὰ ηὴλ νὐζηαζηηθὴ ἀμία ηῆο ἑληαίαο θαὶ δηαρξνληθῆο

ιιεληθῆο Γιψζζαο θαὶ Γξακκαηείαο. Δὲλ ὑπάξρνπλ πεξηζψξηα γηὰ ἄιινπο
πεηξακαηηζκνὺο θαὶ ὀπηζζνδξνκήζεηο.
Ἡ ἀλαβάζκηζε ηῆο θιαζζηθῆο παηδείαο δὲλ ἀπνβιέπεη κφλν ζηὴλ
ἐπηδεηνχκελε ἀξραηνγλσζία θαὶ ζηὴλ ἀξραηνγισζζία. Δὲλ καζαίλνπκε
Ἀξραῖα ιιεληθὰ γηὰ λὰ ηὰ κηιᾶκε. Κχξηνο ζηφρνο εἶλαη κέζσ ηῆο Κιαζζηθῆο
Παηδείαο λὰ ἀλαπηπρζεῖ  ὀξζνινγηθὴ θαὶ  ζηθὴ ζθέςε θαὶ δξάζε ζὲ κίαλ
ἐπνρὴ παγθνζκηνπνίεζεο, πνὺ ηείλεη λὰ ἐμαθαλίζε ηὶο πνιηηηζκηθὲο
θαηαβνιὲο ηῶλ ἀηφκσλ θαὶ ηῶλ ιαῶλ.
Ἡ πξνζέγγηζε ηῆο Κιαζζηθῆο Παηδείαο ζήκεξα πξέπεη θαη’ νὐζίαλ λὰ
ζηνρεχεη:
1. ηὴλ, κέζσ ηῆο ὁινθιεξσκέλεο ἐθκάζεζεο ηῆο γιψζζαο, νὐζηαζηηθὴ
θαηαλφεζε ηῶλ ἰδεῶλ θαὶ ἀμηῶλ ηῶλ θεηκέλσλ.
2. ηὴλ ἀλάδεημε ηῆο ἀμίαο ηῶλ ἀλζξσπηζηηθῶλ ζπνπδῶλ γηὰ ηὸλ
ζεκεξηλὸ θφζκν κὲ ηὴλ θαηάδεημε πξνζιήςεσο ηῆο ιιελνξσκατθῆο
ἀξραηφηεηαο ὡο γελέηεηξαο ηνῦ δπηηθνῦ πνιηηηζκνῦ.
3. ηὴλ πξνβνιὴ ηῆο Ἀξραίαο ιιεληθῆο Γιψζζαο ὡο πεγῆο ηῶλ θχξησλ
εὐξσπατθῶλ γισζζῶλ.
4. ηὴλ κέζσ ηῆο γιψζζαο ζχλδεζε ἰδεῶλ, ἀμηῶλ θαὶ κελπκάησλ ηνῦ
ἀξραίνπ ἑιιεληθνῦ πνιηηηζκνῦ κὲ ηὴλ ζχγρξνλε ἑιιεληθὴ θαὶ ηὴλ
παγθφζκηα πξαγκαηηθφηεηα.
Πνιιὲο εἶλαη νἱ εὐεξγεηηθὲο ἐπηδξάζεηο ζηὴλ ἐμέιημε ηῆο γιψζζαο καο, ἀιιὰ
θαὶ ζηὴλ πλεπκαηηθὴ ἀλάπηπμε ηῶλ λέσλ καο, ἀπὸ ηὴλ ὀξζὴ δηδαζθαιία
ηῆο Α.Γ. ζηὴλ θπαίδεπζε: λίζρπζε ηῆο θξηηηθῆο γλψζεο, ηῆο εὐθπΐαο θαὶ
ηῆο παξαγσγηθῆο ζθέςεο, θαιχηεξε ρξήζε ηνῦ πξνθνξηθνῦ θαὶ ηνῦ
γξαπηνῦ ιφγνπ, ἐκπινπηηζκὸο ηνῦ ιεμηινγίνπ, ἐθθξαζηηθὴ ζαθήλεηα θαὶ
δηαχγεηα, θαιιηέξγεηα ηνῦ ιφγνπ ὑπὸ ηὴλ δηζεκία ηνπ, ὡο ινγηθῆο ζθέςεο
θαὶ γιψζζαο, θαηαλφεζε ηῆο ἐμειηθηηθῆο ζπλέρεηαο ηῆο ιιεληθῆο Γιψζζαο

ἀπὸ ηὴλ ἀξραηφηεηα ὡο ζήκεξα· δηφηη νἱ ξίδεο ηῆο γιψζζαο καο ὅπσο θαὶ 
ἰδέα ηῆο ἐιεπζεξίαο ζεκαηνδνηνῦλ ηὴλ ἐζληθή καο ηαπηφηεηα.
Γλῶζζα θαὶ Παιδεία ζπληζηνῦλ ηὰ πλεπκαηηθὰ θαὶ ζηθὰ ἐξείζκαηα ηνῦ
ζχγρξνλνπ θφζκνπ. Καὶ  Ἀλζξσπηζηηθὴ Παηδεία εἶλαη  ζεηηθὴ δχλακε πνὺ
κπνξεῖ λὰ ἐπηβεβαηψζε ζήκεξα, ζὲ παγθφζκην ἐπίπεδν, ηὴλ πνιηηηζηηθὴ
παξνπζία ηνῦ ιιεληζκνῦ. Ἂο ἑλψζνπκε ηὶο δπλάκεηο καο γηὰ λὰ δψζνπκε
ζηὴλ ιιεληθὴ Γιῶζζα θαὶ ζηὴλ ιιεληθὴ Παηδεία ηὴλ ζέζε πνὺ ηνὺο ἀμίδεη.
Γἶλαη ὕςηζην θαζῆθνλ θαὶ ὑπφζεζε ὅισλ καο.

