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η ιδέα, η συνεργασία, οι ευχαριστίες 
  

Σκέψεις σχετικές µε τον Α.Β. Μουµτζάκη και κυρίως µε το έργο του συζητιούνταν σε ανύποπτο 
χρόνο και σε κουβέντες ιδιωτικές. Η επαναδραστηριοποίηση όµως του Συνδέσµου Φιλολόγων ν. ∆ράµας 
ήταν καθοριστική ώστε οι εξελίξεις να τρέξουν και να δοθεί σχήµα και περιεχόµενο σε ιδέες θολές και 
ανεπεξέργαστες. 

Αφετηρία στάθηκε το βιβλίο του για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην Α΄ 
λυκείου. Ένα βιβλίο που διδάχτηκε από το 1979 µέχρι το 1996 και αποσύρθηκε, όταν επανήρθαν τα 
αρχαία ελληνικά από το πρωτότυπο στο γυµνάσιο. Ο στόχος ήταν απλός: να ψηφιοποιηθεί το βιβλίο και 
να αναρτηθεί στο διαδίκτυο ώστε να είναι προσβάσιµο από τον καθένα. 

Το επόµενο βήµα ήταν λίγο πιο σύνθετο: να συγκεντρωθούν και να ψηφιοποιηθούν τα κείµενα που 
δηµοσίευσε σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων καθώς και υλικό που έδινε ως σύµβουλος στους 
συναδέρφους. Επίσης µας ενδιέφερε να συγκεντρωθούν ποικίλα κείµενα για τον Α.Β. Μουµτζάκη ως 
δάσκαλο, σύµβουλο, συνεργάτη, οµιλητή, κλπ, ώστε να φωτιστεί πολύπλευρα η δράση του. Κατά 
συνέπεια, η προσπάθεια αυτή δεν µπορούσε παρά να είναι συλλογική. 

Για το διαδικτυακό, λοιπόν, αφιέρωµα στον Α.Β. Μουµτζάκη εργάστηκαν οι συνάδερφοι: Λίτσα 
Αντωνίου, Έλσα Σκλαβάκη, Μαρία Μνηµατίδου, Χριστίνα Παπαγγελή, Νίκος Γεωργιάδης, Βασίλης 
Συµεωνίδης και Σωτήρης Γκαρµπούνης. Από το προσωπικό τους αρχείο παραχώρησαν υλικό για 
ψηφιοποίηση οι συνάδερφοι: Μαρία Ευδωρίδου, ∆ήµητρα Κίτου, Γεωργία Μπακάλη, Ευθαλία 
Σταυρίδου και Χρίστος Φαράκλας. Κείµενα για τον Α.Β. Μουµτζάκη καταθέτουν οι συνάδερφοι: Έφη 
Αµαραντίδου, ∆ήµητρα Κίτου, Ευαγγελία Μακρίδου, Γρηγόρης Μαρτίνης, Ειρήνη Νικηφοράκη, 
Ευθαλία Σταυρίδου, Βασίλης Συµεωνίδης, ∆ηµήτρης Σφακιανάκης, Χρίστος Π. Φαράκλας, Βασίλης 
Χατζηθεοδωρίδης, Μαργαρίτα Χίσσα. Ελπίζουµε σταδιακά να εµπλουτιστεί ο κατάλογος µε περισσότερο 
υλικό και κείµενα. 

Το τελευταίο µέρος της δουλειάς, που έγινε µε αφορµή το έργο του Α.Β. Μουµτζάκη, περιλαµβάνει 
κείµενα που προσπαθούν, µε σηµείο αναφοράς την εκπαιδευτική πραγµατικότητα και την κοινή εµπειρία, 
να ενισχύσουν την πρότασή µας για την επαναφορά του βιβλίου Αρχαία Ελληνικά ως βιβλίου 
διδασκαλίας. 

Όλοι όσοι εργαστήκαµε γι’ αυτό το αφιέρωµα οφείλουµε ιδιαίτερες ευχαριστίες στον οµότιµο 
καθηγητή του ΑΠΘ κ. Χρίστο Τσολάκη που τίµησε µε προθυµία αυτή την προσπάθεια και κατέθεσε τη 
δική του µαρτυρία για τον παλιό του συνεργάτη. 

Και οπωσδήποτε ένα µεγάλο ευχαριστώ στην κ. Αγνή Αποστολίδου, τη σύζυγο του Α.Β. 
Μουµτζάκη, που µε εµπιστοσύνη µας έδωσε το δικαίωµα να χρησιµοποιήσουµε ένα µικρό κοµµάτι του 
προσωπικού του αρχείου. 
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Αναστάσιος Μουμτζάκης 

 

Χρίστος Λ. Τσολάκης  

(απόσπασμα από κείμενο/ ομιλία) 

 

Πρόθεσή μου είναι, φίλες και φίλοι, να ιχνογραφήσω με απλές γραμμές το ιστορικό 

πλαίσιο, το πλαίσιο παιδείας, αν θέλετε, μέσα στο οποίο λειτούργησε ο Τάσος 

Μουμτζάκης. Μόνο έτσι, πιστεύω, ότι κατανοείται το έργο του και παίρνει τις σωστές 

διαστάσεις. Θέλω να πω πως ο Μουμτζάκης δεν υπήρξε ο συνήθης φιλόλογος ή ο συνήθης 

σχολικός σύμβουλος που εκτελεί ό,τι κάθε φορά εντέλλεται το Υπουργείο Παιδείας. Χωρίς 

να αγνοεί τα νόμιμα και τα υπηρεσιακά, τα οποία σέβεται και τιμά, διότι πρωτίστως 

σέβεται και τιμά τη Δημοκρατία και την Πολιτεία στην οποία ανήκει, χωρίς να αδιαφορεί, 

λοιπόν, γι’ αυτά (από την Παιδεία του και όχι από παραταξιακή ή κομματική ιδεολογία), 

εντάσσεται στη χορεία εκείνων των ξεχωριστών πνευματικών ανθρώπων που δίδαξαν την 

ελεύθερη σκέψη και θεμελίωσαν πάνω της δημιουργική / κριτική / ενεργητική τη σχέση του 

ελληνισμού με τους μεγάλους προγόνους του, ανανεώνοντας το ιδανικό που έδειξε ο 

ελληνικός λόγος:  «ελεύθερη η σκέψη, και η πορεία προς την  ελεύθερη σκέψη ελεύθερη κι 

αυτή μέσα στην ελεύθερη Πολιτεία του ελεύθερου λόγου». 

Αυτού του είδους η πορεία, όμως, στηρίζεται στην παιδεία. Και η παιδεία θέλει 

ἀρετήν καί τόλμην. 
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Α. Β. Μουμτζάκης (1929 – 2009)* 

 

Ο Α.Β. Μουμτζάκης ήταν φιλόλογος, πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Α.Π.Θ. και διδάκτωρ του ίδιου Πανεπιστημίου. Δίδαξε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στη 

Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. ως δάσκαλος της Νεοελληνικής Γλώσσας, και από το 1984 

ως το 1995 εργάστηκε ως σχολικός σύμβουλος των φιλολόγων στο Νομό Δράμας. 

Καταγόταν από τη Δράμα όπου και έζησε τα περισσότερα χρόνια. 

Ασχολήθηκε κυρίως με την αρχαία και τη νέα ελληνική γλώσσα. Εκτός από τις 

διάφορες εργασίες του που έχουν δημοσιευθεί σε εκπαιδευτικά και φιλολογικά περιοδικά, 

επτά από τα βιβλία του, που έγραψε μόνος του ή με συνεργασία, είχαν εκδοθεί από τον 

ΟΕΔΒ και χρησιμοποιήθηκαν ως σχολικά βιβλία γυμνασίου και λυκείου σε όλα τα σχολεία 

της χώρας (το πρώτο από το 1979). Τα βιβλία αυτά είναι: Αρχαία Ελληνικά για την Α΄ 

Λυκείου, Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής για το Λύκειο (χρησιμοποιείται μέχρι και 

σήμερα, 2011-12), Συντακτικό της Νέας Ελληνικής, Νεοελληνική Γλώσσα για την Α' τη Β' 

και την Γ Γυμνασίου, βιβλία για το μαθητή και τον καθηγητή. Είχε λάβει μέρος ως 

εισηγητής σε πολλά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε επιτροπές μελέτης 

και προγραμματισμού εκπαιδευτικών θεμάτων. 

Δίδαξε στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ, στις Σχολές Επιμόρφωσης καθηγητών 

(ΠΕΚ και παλαιότερα ΣΕΛΜΕ) Καβάλας και Αλεξανδρούπολης. 

 

 

* με βάση το βιογραφικό σημείωμα που περιλαμβάνεται στο βιβλίο Α. Β. Μουμτζάκης, Η 

γλώσσα μας και τα προβλήματά της, Ηχώ της Δράμας, 1994 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ: ΚΛΙΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 

Α. Β. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ  

Φιλόλογου Καθηγητή 

 

Πρώτα μερικές γενικές αρχές στις οποίες στηρίχτηκε το μάθημα, και που μπορούν 

να ισχύσουν για κάθε μάθημα της Νεοελληνική Γραμματικής. 

1η. Αποφεύγουμε να διδάσκουμε ό,τι είναι γνωστό στα παιδιά από το Δημοτικό ή 

από τη γνώση της γλώσσας που είναι η μητρική τους γλώσσα. Αντίθετα μάλιστα, 

προσπαθούμε να κάνουμε πλήρη εκμετάλλευση αυτών των γνώσεων. Έτσι το μάθημα 

δίνει στα παιδιά την ευκαιρία και την ευχαρίστηση να μην ασχολούνται με πράγματα 

γνωστά τους αλλά να «ανακαλύπτουν» καινούρια πράγματα, που τελικά τα ξέρουν. Γι’ 

αυτό είναι πιο πολύ ένα μάθημα με παρατηρήσεις και συστηματοποιήσεις, που κάνουν τα 

παιδιά πάνω σε πράγματα λίγο ή πολύ γνωστά τους, παρά ένα μάθημα προσφοράς 

πολλών νέων στοιχείων. 

Και αυτό το τελευταίο επιτρέπει και — επειδή για τα Νέα Ελληνικά γενικώς ποτέ οι 

ώρες του προγράμματος δεν είναι πολλές — μάλλον επιβάλλει να δίνουμε στη διδακτική 

ενότητα κάποια έκταση. 

2η. Γίνεται προσπάθεια — όπως πρέπει να γίνεται σε κάθε κεφάλαιο κάθε 

Γραμματικής, τουλάχιστο στη διδακτική πράξη — τα διδακτικά στοιχεία να σχηματίζουν 

λιγότερες ενότητες με την εύρεση περισσότερων λογικών σχέσεων, ώστε η κρίση να βοηθά 

τη μνήμη κατά την εκμάθηση. 

3η. Η διδασκαλία της Γραμματικής συμφωνεί βέβαια με τη διάρθρωση της ύλης του 

σχολικού βιβλίου-που παίρνουν από φέτος οι μαθητές των Γυμνασίων μας στα χέρια τους - 

αλλά αυτή δεν εμποδίζει τον καθηγητή στη δουλειά του να κάνει μιαν άλλη διάρθρωση, 

όταν αυτό εξυπηρετεί σκοπούς διδακτικούς—το βιβλίο δίνει κεφάλαια Γραμματικής, όχι 

διδακτικές ενότητες, φυσικά — αλλά και όταν αυτό υπηρετεί την πάντοτε πιεστικά 

παρούσα στη σχολική πράξη ανάγκη για οικονομία χρόνου. 

Έτσι στο μάθημα αυτό εκτός από το κεφάλαιο της Γραμματικής «Κλίση αρσενικών 

ουσιαστικών» (§ 133- 143) περιλαμβάνονται από το κεφάλαιο «Ανώμαλα ουσιαστικά» (§ 

163) τα αρσενικά - πάντα - «Ιδιόκλιτα» {§ 167), «Διπλόμορφα» (§ 169) και «Διπλοκατάληκτα» 

(§ 170). 

4η. Η μέθοδος διδασκαλίας είναι μεικτή (επαγωγική αλλά και παραγωγική για 

οικονομία χρόνου, όπως γίνεται συνήθως στη διδασκαλία της Γραμματικής). 

Το μάθημά μας θα ξεκινήσει με το υλικό ενός κειμένου με κάποια υπόθεση, την 

ιστορία του Παναγή. Αλλά θα χρησιμοποιήσουμε επίσης και το προφορικό υλικό που έχουν 

μέσα τους τα παιδιά, αφού δουλεύουμε στη μητρική τους γλώσσα. Ένας άλλος τρόπος 

διδασκαλίας είναι να στηριχτούμε μόνο στο προφορικό υλικό που θα μας δώσουν τα 

παιδιά. Αλλά η χρήση κειμένου είναι ωφέλιμη, πρώτο, γιατί διευκολύνει πολύ το δάσκαλο 

— κυρίως το νέο — να ξεκινά από ένα κείμενο, δεύτερο, γιατί δε χάνεται όλος ο χρόνος της 

διδακτικής ώρας στην αναζήτηση του χρήσιμου υλικού, και τρίτο, γιατί το παιδί και ακούει 

και βλέπει πλούσιο υλικό. Ακόμη: η νέα Γραμματική συνοδεύεται με ένα δεύτερο βιβλίο, τα 

«Κείμενα και Ασκήσεις» για το μαθητή και τον καθηγητή, και, έτσι, τουλάχιστο για φέτος, 

στα Γυμνάσιά μας θα δουλέψουμε και θα πειραματιστούμε μ’ αυτόν τον τρόπο. Άλλωστε 
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το γραπτό κείμενο δεν αποκλείει τις προφορικές φράσεις των παιδιών, αντίθετα 

διευκολύνει τα παιδιά, γιατί τους παρέχει ευχέρεια για αυτοσχεδιασμό. 

 

Από το βιβλίο «Κείμενα και Ασκήσεις», ανάλογα με τη διδακτική οικονομία, 

μπορούμε να πάρουμε για ένα μάθημα ένα κεφάλαιο ή να συνδυάσουμε δύο ή τρία 

κεφάλαια ή να διασκευάσουμε άλλο κεφάλαιο. Το κείμενο «Ο Παναγής» είναι διασκευή 

από το βιβλίο «Η Γλώσσα μου» των Μ. Οικονόμου, Θρ. Σταύρου, Μ. Τριανταφυλλίδη (εκδ. 

Ινστ. Νεοελλ. Σπουδών, Θεσ/νίκη,  1963, σελ. 82). 

Στην αρχή λοιπόν ο καθηγητής ανακοινώνει τη διδακτική ενότητα και εξηγεί ότι 

κάθε γένος έχει τη δική του κλίση. Τα παιδιά διαβάζουν το κείμενο και υπογραμμίζουν τα 

αρσενικά ουσιαστικά που βρίσκουν. Συγχρόνως ένας μαθητής γράφει στον πίνακα της 

τάξεως κατά στήλες — και πάντα με την παρέμβαση του καθηγητή, που διαλέγει ποια 

πρέπει να γραφτούν — αντιπροσωπευτικά παραδείγματα ουσιαστικών, ένα από κάθε 

κατηγορία, στην πτώση που τα βρίσκουμε. Έπειτα ο καθηγητής καλεί τα παιδιά να 

συμπληρώσουν τις υπόλοιπες πτώσεις. Εδώ γίνεται χρήση προφορικού υλικού με 

παραδείγματα (πάντα σε φράση και όχι με ονόματα μεμονωμένα). Τα παιδιά δε θα 

δυσκολευτούν, αφού το υλικό θα το αντλήσουν από τις γνώσεις τους. Αν τυχόν 

συναντήσουν κάποια δυσκολία, είναι εύκολο να την ξεπεράσουν με ορισμένες ερωτήσεις 

του καθηγητή. Για να βρουν τη γενική λ.χ. του ονόματος ο ψαράς, θα τα ρωτούσαμε τίνος 

είναι τα δίχτυα (τα δίχτυα του ψαρά ή των ψαράδων) ή για την κλητική του ονόματος ο 

γείτονας θα τους θυμίζαμε πώς φωνάζουμε αυτόν που κάθεται στο διπλανό μας σπίτι (ε, 

γείτονα) ή για την αιτιατική του πληθυντικού θα τα ρωτούσαμε να μας πουν με ποιους 

χτίζουμε τα σπίτια μας (με τους χτίστες) κτλ. 

Έπειτα με το υλικό του πίνακα της τάξεως γίνονται γενικές και ειδικές 

παρατηρήσεις με την καθοδήγηση πάντα του καθηγητή, που ρυθμίζει τη σειρά των 

παρατηρήσεων. Έτσι στο μάθημά μας, αντί να ζητούμε να κλίνουν τα παιδιά ονόματα που 

ξέρουν την κλίση τους ή να βρουν αυτονόητα πράγματα, τους ζητούμε να κάνουν 

παρατηρήσεις ή κατατάξεις, τις οποίες και μπορούν να κάνουν και οι οποίες ευχαριστούν 

τα παιδιά των 12 χρόνων. 

Το μάθημα λοιπόν συνεχίζεται με μερικές παρατηρήσεις και κανόνες που βέβαια 

τους βρίσκουν τα παιδιά. Πρώτα βρίσκουν τις καταλήξεις των αρσενικών ουσιαστικών, που 

είναι στην ονομαστική ενικού τα φωνήεντα της γλώσσας μας, ως φθόγγοι όχι ως 

γράμματα, με τελικό ς παντού (α, η, ε, ο και ου με -ς). Και παντού το τελικό (ι) (Σημ.: το 

γράμμα σε παρένθεση δηλώνει το φθόγγο, όχι το ψηφίο) γράφεται με η και το τελικό (ο) με 

ο: ο μάντης, ο ρινόκερος. 

Έπειτα παρατηρώντας τις συλλαβές του ενικού και του πληθυντικού βρίσκουν ότι 

τα ονόματα είναι: ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα. Τα ισοσύλλαβα έχουν ίσο αριθμό 

συλλαβών στον ενικό και στον πληθυντικό, ενώ τα ανισοσύλλαβα έχουν στον πληθυντικό 

μια συλλαβή παραπάνω: 

ο μήνας-οι μήνες, αλλά ο ψαράς-οι ψαράδες. 

Εδώ πρέπει να πούμε στα παιδιά ότι στη γλώσσα μας κάθε όνομα πρέπει να 

καθορίζεται γραμματικά με την ονομαστική ενικού και πληθυντικού (όπως στα λατινικά 

με την ονομαστική και γενική του ενικού). 
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Αλλά τα παιδιά θέλουν να καθορίσουν ποια είναι ισοσύλλαβα και ποια 

ανισοσύλλαβα. Βρίσκουν λοιπόν, από τον πίνακα πάντα, ότι τα ονόματα που τελειώνουν: 

α) σε - α ς και - η ς είναι και ισοσύλλαβα και ανισ οσύλλαβα: ο μήνας - οι μήνες 

και ο ψαράς - οι ψαράδες,  

ο εργάτης-οι εργάτες και ο καφετζής-οι καφετζήδες. 

β) σε - ε ς  και - ο υ ς είναι μόνο ανισοσύλλαβα: ο καφές -οι καφέδες, ο παππούς - 

οι παππούδες. 

και γ) σε - ο ς είναι μόνο ισοσύλλαβα: ο δρόμος - οι δρόμοι. 

Έπειτα αναζητούνται οι όμοιες πτώσεις, και βρίσκουν τα παιδιά ότι οι καταλήξεις 

είναι ίδιες στον ενικό , στη γενική , αιτ ιατ ική  και κλητ ική , και σχηματίζονται χωρίς το 

-ς της ονομαστικής: του άρχοντα, τον άρχοντα, άρχοντα. 

Εδώ ο καθηγητής μπορεί να εξηγήσει στα παιδιά ένα βασικό γνώρισμα της νέας 

μας γλώσσας, δηλαδή ότι από όλες τις πτώσεις τη βασική θέση την παίρνει ή α ιτ ιατική 

τ ου  ενικού . Αυτή με τον τύπο της (το καταληκτικό φωνήεν και τον τόνο της) ρυθμίζει και 

τους τύπους των άλλων πτώσεων, τουλάχιστο του ενικού. Η αιτιατική λ.χ. τον άρχοντα 

ρύθμισε και τις πτώσεις: ο άρχοντας, του άρχοντα, ενώ στην παλαιότερη γλώσσα μας 

υπήρχαν οι τύποι : ο άρχων, του άρχοντος. 

Στον πληθυντικό οι καταλήξεις είναι ίδιες στην ονομαστική , αιτ ιατική και 

κλητ ική, και σχηματίζονται στα ισοσύλλαβα σε -ες και στα ανισοσύλλαβα σε -δες : οι 

εργάτες αλλά οι ψαράδες. Τα παιδιά βρίσκουν ότι οι δυο αυτοί κανόνες των καταλήξεων 

δεν ισχύουν για τα. ονόματα σε -ος . 

Μόνο στη γενική  πληθυντικού  όλα τα αρσενικά έχουν κατάληξη -ων: των 

ψαράδων, όπως και των δρόμων. 

Μετά τις καταλήξεις τα παιδιά εξετάζουν αν ο τόνος κατά την κλίση μένει πάντα 

στην ίδια συλλαβή. 

Τα παιδιά γνωρίζουν (ή τους εξηγούμε σ’ αυτό το μάθημα, αν δεν είχαμε την 

πρόνοια να περιλάβουμε στην εκλογή των προηγούμενων κεφαλαίων, που ασφαλώς 

διδάξαμε, και την § 29 της Γραμματικής για το βασικό τόνο) ότι βασικός τόνος στα 

ουσιαστικά είναι ο τόνος της ονομαστικής του ενικού, και η γλώσσα μας έχει την τάση — 

άλλο ένα γνώρισμα της νέας μας γλώσσας — να τον διατηρεί — όσο το επιτρέπουν άλλοι 

γραμματικοί νόμοι — και στις άλλες πτώσεις. Γι’ αυτό και σχηματίζει κάποτε 

ανισοσύλλαβους τύπους, λ.χ. των λεβέντηδων, για να αποφύγει τον τύπο των λεβεντών, 

που θα ήταν σύμφωνος με τον τυπικό κανόνα της γραμματικής αλλά με παράβαση του 

νεοελληνικού γλωσσικού αισθήματος, που θέλει τον τόνο στην ίδια συλλαβή της 

ονομαστικής : ο λεβέντης. 

Τα παιδιά βρίσκουν ότι ο βασικός τόνος μετακινείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Από τα ουσιαστικά σε -ας 

— ισοσύλλαβα 

όλα τα δ ισύλλαβα (ο μήνας, ο άντρας), όλα τα σε - ί α ς (ο επαγγελματίας, του 

κειμένου, ο ταμίας) και τα προπαροξύτ ονα (ο γείτονας, ο άρχοντας), στη γενική 

πληθυντικού κατεβάζουν τον τόνο (σε σχέση με το βασικό τους τόνο) κατά μία συλλαβή, 

δηλαδή ο τόνος κατεβαίνει από την προπαραλήγουσα στην παραλήγουσα και από την 
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παραλήγουσα στη λήγουσα : ο μήνας - των μηνών, ο λοχίας - των λοχιών, ο άρχοντας - των 

αρχόντων. 

— ανισοσύλλαβα 

παροξύτονα  και  προπαροξύτονα: σ’ όλον τον πληθυντικό κατεβάζουν τον τόνο 

στην παραλήγουσα : 

ο κάλφας, ο ρήγας αλλά οι ρηγάδες, των ρηγάδων κτλ., οι καλφάδες κτλ., ο 

πρωτόπαπας, ο τσέλιγκας αλλά οι τσελιγκάδες, των τσελιγκάδων κτλ., οι πρωτοπαπάδες 

κτλ. 

Εδώ δε γίνεται λόγος για τα οξύτονα σε -ας ανισοσύλλαβα (και οξύτονα σε -ας μόνο 

ανισοσύλλαβα υπάρχουν: ο ψαράς - οι ψαράδες), γιατί αυτά δεν έχουν πουθενά 

μετακίνηση του βασικού τόνου. 

β) Για τα ουσιαστικά σε -ης μόνο δυο παρατηρήσεις: 

Η πρώτη: τα ισοσύλλαβα παροξύτ ονα (προπαροξύτονα ισοσύλλαβα σε -ης δεν 

υπάρχουν) κατεβάζουν στη γενική πληθυντικού τον τόνο στη λήγουσα: ο εργάτης - των 

εργατών, ο ναύτης - των ναυτών. 

Η δεύτερη παρατήρηση: τα  ανισοσύλλαβα σε -ης μόνο τα  προπαροξύτ ονα 

(που είναι πολύ λίγα) κατεβάζουν τον τόνο κατά μία συλλαβή σ’ όλες τις πτώσεις του 

πληθυντικού: 

ο φούρναρης αλλά οι φουρνάρηδες, των φουρνάρηδων κτλ. Εδώ κάποιος 

προσεκτικός μαθητής θα παρατηρούσε ότι δεν μπορεί να γίνει κι αλλιώς, σύμφωνα με τον 

κανόνα της προπαραλήγουσας. Δηλαδή αφού το όνομα ο φούρναρης, λ.χ.. τονίζεται στον 

ενικό στην προπαραλήγουσα και είναι ανισοσύλλαβο, δηλαδή παίρνει στον πληθυντικό 

ακόμη μια συλλαβή, το κατέβασμα του τόνου στον πληθυντικό είναι υποχρεωτικό, αφού 

στα ελληνικά καμιά λέξη δεν μπορεί να τονιστεί πιο πάνω από την προπαραλήγουσα. 

Και θα τελειώσουν τα παιδιά τις παρατηρήσεις τους για τη μετακίνηση του βασικού 

τόνου με μια παρατήρηση ακόμη. 

γ) Για τα ουσιαστικά σε -ος : 

Μόνο τα  προπαραξύτ ονα κατεβάζουν συνήθως τον τόνο κατά μία συλλαβή στη: 

γενική  ενικού  και γενική , αιτ ιατική πληθυντ ικού : 

ο έμπορος αλλά του εμπόρου, 

οι έμποροι αλλά των εμπόρων, τους εμπόρους. 

Αλλά υπάρχει μια εξαίρεση:  

φυλάγουν τ ο βασικό τ όνο σ’  όλες    τ ι ς    πτ ώσεις :  

ο ι  πολυσύλλαβες  ή σύνθετ ες  λέξεις  και τα   κύρια  και   ο ικογενειακά  

ονόματ α:  

ο αντίλαλος - του αντίλαλου - των αντίλαλων 

ο καλόγερος - του καλόγερου, ο ανήφορος - του ανήφορου 

ο Θόδωρος - του Θόδωρου 

ο Αχλαδόκαμπος - του Αχλαδόκαμπου 
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ο Ξενόπουλος - του Ξενόπουλου κτλ. 

Σ’ αυτό το σημείο τα παιδιά μπορεί με τη βοήθεια του καθηγητή να προσέξουν ότι 

ξέρουν από πριν για το βασικό τόνο: η τάση για τη διατήρησή του στη νέα γλώσσα μας 

φαίνεται και σ’ αυτά τα ονόματα. Όσα δηλαδή διατηρούν σ’ όλες τις πτώσεις το βασικό 

τόνο είναι συνήθως νεώτερες ή λαϊκές λέξεις, ακολουθούν λοιπόν πληρέστερα τους 

κανόνες της νέας γλώσσας. 

Και μια παρατήρηση που ικανοποιεί τα παιδιά: τα ονόματα σε -ες και -ους, χωρίς 

εξαίρεση, δεν έχουν καμιά μετακίνηση του βασικού τόνου: 

καφές - καφέδες, παππούς - παππούδες. 

Κάποιος μαθητής θα μπορούσε να προβληματιστεί με την κλητική ενικού των 

αρσενικών σε -ος. Και από φράσεις του κειμένου και από φράσεις που μπορούμε να 

ζητήσουμε από τα παιδιά (λ.χ. πώς φωνάζετε το φίλο σας τον Αλέκο ή πώς θα 

προσφωνούσε κάποιος το δήμαρχο σε μια επίσημη εκδήλωση κτλ.) θα παρατηρήσουν τα 

παιδιά ότι τα αρσενικά σε -ος έχουν κλητική κανονικά σε -ε (γιατρέ, ήλιε, δήμαρχε). Αλλά 

μερικά παροξύτονα, συνήθως κύρια ονόματα και λίγα κοινά, σχηματίζουν κλητική σε -ο: ο 

γέρος - κλητ. γέρο, ο διάκος - διάκο, ο Γιώργος - Γιώργο, ο Αλέκος -Αλέκο κτλ. Η περίπτωση 

φαίνεται καθαρά, λ.χ., στο στίχο: φύσα μαΐστρο δροσερέ, για την κατάληξη του 

παροξύτονου και οξύτονου ονόματος στην κλητική. 

Μια βασική παρατήρηση που ασφαλώς θα γίνει για τον πληθυντικό μερικών 

ονομάτων είναι ότι όσα έχουν -έ (τονισμένο) πριν από το -ας της καταλήξεως, δηλαδή 

τελειώνουν σε -έας, στον πληθυντικό έχουν τη δική τους κλίση: διανομέας, κουρέας (από το 

κείμενο), συγγραφέας, δεκανέας κτλ.· στον ενικό κλίνονται κανονικά, όπως λοχίας, αλλά 

στον πληθυντικό: 

οι διανομείς, των διανομέων, τους διανομείς, διανομείς. 

Γι’ αυτό τα ονόματα αυτά που ακολουθούν στον πληθυντικό μια δική τους, μια 

ιδιαίτ ερη  κλίση (την κλίση της αρχαίας μας γλώσσας) η Γραμματική τα ονομάζει 

ιδιόκλιτα. 

Στα ιδιόκλιτα ακόμη περιλαμβάνεται το συγγενής  (που έχει το κείμενό μας, στίχ. 

12) και — θα προσθέσει ο καθηγητής — το ευγενής  με την έννοια αυτού που έχει 

αριστοκρατική καταγωγή, όχι δηλαδή ως επίθετο, αφού για το ευγενής της 

καθαρεύουσας υπάρχει το ευγενικός, που αποδίδει το ίδιο ακριβώς πράγμα. 

Εκτός από τα ιδιόκλιτα ο καθηγητής μπορεί να σταματήσει και σε μια άλλη 

κατηγορία ονομάτων, την οποία μπορεί κιόλας να ανακαλύψουν τα παιδιά, αν στην 

ανάγνωση του κειμένου προσέξουν τον τύπο νοικοκύρηδες  (στίχ. 23). Μαζί τους — όσο 

είναι δυνατό και το επιτρέπει ο χρόνος και η τάξη — θα βρούμε τα ονόματα που έχουν 

διπλό πληθυντικό. Από το κείμενο: 

νοικοκύρηδες και νοικοκυραίοι, 

φουρνάρηδες και φουρναραίοι, 

αφέντες και αφεντάδες, ράφτες και ραφτάδες, και θα συμπληρώσουμε την 

παρατήρηση με όλα τα ονόματα που έχουν στον πληθυντικό διπλές  κατ αλήξεις  και 

είναι λοιπόν, όπως τα ονομάζει η Γραμματική, διπλοκατάληκτα. Διπλοκατάληκτα στον 

πληθυντικό είναι (εκτός από τα πιο πάνω ονόματα του κειμένου) και: 
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1ο, μερικά πού τελειώνουν σε -της :  

πραματευτές και πραματευτάδες 

δουλευτές και δουλευτάδες κτλ. και 

2ο, τα ονόματα  γονιός , καπετ άνιος  και δεσπότης : ο γονιός - οι γονιοί και οι 

γονείς (που κλίνεται όπως το διανομείς), ο καπετάνιος - οι καπετάνιοι και οι καπεταναίοι, 

και τέλος ο δεσπότης με μια μόνο διάκριση: στον πληθυντικό έχει δυο τύπους όπως και τα 

άλλα, αλλά και δυο σημασίες: 

οι δεσποτάδες = οι αρχιερείς 

οι δεσπότες= οι άρχοντες που φέρονται τυραννικά. 

Πριν να τελειώσουμε με την κλίση των αρσενικών, μια που έγινε κιόλας λόγος για 

τόσα «ανώμαλα ουσιαστικά» — όπως τα ονομάζει η Γραμματική — θα μπορούσαν να 

εξεταστούν και μερικά άλλα που η ανωμαλία τους δε βρίσκεται ούτε στην ιδιαίτερη κλίση 

τους (όπως τα ιδιόκλιτα) ούτε στις διπλές καταλήξεις τους (όπως τα διπλοκατάληκτα) 

αλλά στους διπλούς τύπους, στη δ ιπλή μ ορφή που έχουν  — ο ένας τύπος έχει μια 

συλλαβή λιγότερη από τον άλλο — και γι’ αυτό η Γραμματική τα ονομάζει διπλόμορφα. 

Διπλόμ ορφα υπάρχουν  και   στ ους  δυο αριθμ ούς : γέροντας και γέρος, γέροντες και 

γέροι. Τα παιδιά ίσως θα θυμηθούν: 

δράκος και δράκοντας, δράκοι και δράκοντες, και  

δ ιπλόμ ορφα   μ όνο   στ ον    πληθυντ ικό :  

γίγαντας και γίγας, πληθυντικός μόνο γίγαντες κτλ. 

Με τις δυο τελευταίες περιπτώσεις των ονομάτων οι μικροί μαθητές μας 

πλησιάζουν ένα πρόβλημα της νέας μας γλώσσας, την πολυτυπία, και δεν είναι άσκοπο ή 

άκαιρο να την αντικρίζουν τα παιδιά από τώρα. Αργότερα θα μάθουν λεπτομερέστερα για 

τις ειδικές συνθήκες της γλωσσικής μας ιστορίας, που εξαιτίας τους στη σημερινή μας 

γλώσσα, όσο κι αν πρέπει να επιδιώκεται ο περιορισμός της πολυτυπίας ή και διπλοτυπίας, 

«απόλυτη μονοτυπία», για να αναφέρω τα ίδια τα λόγια του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 

«ούτε είναι ανάγκη ούτε μπορεί να επικρατήσει» (Νεοελληνική Γραμματική (της 

Δημοτικής) σελ. κδ'). 

Εδώ τελειώνει το κυρίως μάθημα. Πρέπει να τονιστεί ότι σε κάθε περίπτωση 

προσπαθούμε να θυμούνται τα παιδιά αρκετά παραδείγματα και μάλιστα με μια φράση. 

Όχι ονόματα μεμονωμένα. Έτσι γίνεται λιγότερη διάσπαση της γλώσσας για χάρη της 

Γραμματικής. 

Στο τέλος δείχνουμε στα παιδιά πάνω στον πίνακα της τάξεως — όταν δεν υπάρχει 

στο βιβλίο τους ή δεν έχουμε εμείς πολυγραφημένο — ένα διάγραμμα του μαθήματος που 

διδάξαμε (βλ. τη σελ. 367). Στον πίνακα αυτόν έχει ο μαθητής εποπτικά την κλίση των 

αρσενικών, ένα κεφάλαιο — όπως συμβαίνει και με άλλα κεφάλαια της Γραμματικής — με 

πολλά παράλληλα στοιχεία, δηλαδή στοιχεία χωρίς πολλές εσωτερικές σχέσεις. 

Τα παιδιά είναι σκοπιμότερο να μαθαίνουν την κλίση ενός σχηματιστικού 

παραδείγματος και όχι τον κανόνα. Αντί λ.χ, να μαθαίνουν πώς κλίνονται τα ισοσύλλαβα 

προπαροξύτονα σε -ας, είναι πρακτικότερο να μαθαίνουν πώς κλίνεται ο φύλακας. Επίσης 

πρέπει να τονιστεί ότι ο πίνακας αυτός συντάσσεται, για να δει το παιδί ανακεφαλαιωμένα 

όσα σε συνεργασία με τον καθηγητή του ανακάλυψε, και όχι για να τον απομνημονεύσει. 
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Η Γραμματική άλλωστε δεν είναι ένα βιβλίο που το διαβάζει ο μαθητής για να το μάθει — 

και μετά να το εγκαταλείψει — αλλά για να μάθει να βρίσκει σ’ αυτό τη λύση των 

γραμματικών αποριών του. 

Στο τέλος δίνουμε για το σπίτι μερικές ασκήσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 

ακόλουθες, από τις οποίες μπορούμε να εκλέξουμε 2-3. (Μερικές παρόμοιες ασκήσεις 

δίνουμε κατά την πορεία της διδασκαλίας, καθώς συνεργαζόμαστε με τα παιδιά. Βλέπε και 

«Κείμενα και Ασκήσεις» σελ. 56, 58, 65). 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1. Να σχηματιστούν φράσεις με τα ακόλουθα ουσιαστικά στη γενική και αιτιατική 

ενικού ή πληθυντικού: 

δ ιαβάτης,  αντίλαλος,  συγγραφέας,  Τριαντ άφυλλος,  συγγενής . 

 

2. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω φράσεις με ουσιαστικά στην κατάλληλη πτώση 

από όσα δίνονται στην παρένθεση (συγγραφέας,  πρόσφυγας,  τ εχνίτης ,  γονιός). 

Πολλοί  Κύπριοι είναι σήμερα... 

Αυτό το βιβλίο είναι έργο ενός μεγάλου... 

Οι... χαίρονται για την πρόοδο των παιδιών τους. 

Τα εργαλεία βοηθούν πολύ τους... στη δουλειά τους. 

 

3. Πώς θα φωνάξουμε τ ον τ αχυδρόμ ο,  τ ο  γαλατά,  τ ο  Φίλ ιππο,  τ ον 

Πέτρο,  τ ο  ναύαρχο,  τ ον  αδερφό.  

 

4. Να γραφούν στον πληθυντικό όσα ονόματα είναι στον ενικό, και το αντίστροφο: 

ο  τ άφος τ ου  ήρωα,  ο ι  γ ιοι  τ ων  παπάδων,  ο  γραμμ ατ έας τ ου  ε ισαγγελέα, 

ο ι  συγγενείς  τ ου  γείτ ονα.  

 

5. Να σχηματιστούν φράσεις με τα ακόλουθα σύνολα των λέξεων: γιος  -  

γε ίτ ονας -  γεωργός,  μ όχθος  -  άνθρωπος -  συγγραφέας,  εργάτης  -  

μηχανικός  -  αυτ οκινητ όδρομ ος,  ποιητής  -  στίχος  -  καημ ός.  

(Παράδειγμα: στρατιώτης - δρόμος - στρατηγός : ο στρατηγός έδωσε διαταγή να 

συνεχίσουν οι στρατιώτες το δρόμο τους.) 

 

6. Από το κείμενο «Ο Παναγής» να κατατάξουν το παιδιά σε στήλες κατά 

κατηγορίες όλα τα αρσενικά ουσιαστικά του κειμένου (ανισοσύλλαβα σε -ας, ισοσύλλαβα 

σε -ας, διπλόκλιτα κτλ.). 
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 7. Από το βιβλίο των Νέων Ελληνικών ένα χωρίο 5-6 στίχων να ξαναγραφεί με 

μετατροπή — όπου το επιτρέπει το νόημα — των αρσενικών ουσιαστικών από ενικό σε 

πληθυντικό και το αντίστροφο. 

8. Πώς θα γράφαμε την ακόλουθη φράση, αν δε μιλούσαμε για ένα αλλά για δυο 

πρόσωπα: «Ο ιδιοκτήτης  αυτ ού  τ ου  πύργου,  που ε ίναι  διάσημ ος 

συγγραφέας,  ήτ αν  ως πέρυσι  γείτ ονάς μας» ;  

Τέλος παραπέμπονται τα παιδιά στους σχετικούς παραγράφους της Γραμματικής 

στα κεφάλαια : Κλίση αρσενικών, Ιδιόκλιτα, Διπλόμορφα και Διπλοκατάληκτα, §§ 133-147, 

167, 169, 170. 
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ΔΙΔ. ΕΝΟΤΗΤΑ «ΚΛΙΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ» 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Κατά- 
λήξεις 

Ισοσύλλαβα 
ή 

Ανισοσύλλα

βα 

Ίδιες 
καταλήξ. 

Κα

τά

λ 
Γε

ν 
Πλ

ηθ

υντ 

Μετακίνηση   
βασικού  τόνου  

Ιδιόκλ. 
(=µε δική 
τους 
κλίση) 

∆ιπλο- 
καταλ. 
(=µε 
διπλ. 
πληθ.) 

∆ιπλό- 
µορφα 
(=µε δυο 
τύπους) 

-α 

ισοσύλλαβα 
και 
ανισοσύλλαβ

α 

- ισοσύλλαβα 
δισύλλαβα σε –ίας, 
προπαροξύτ. 

Γεν. πληθ. 
µηνών, ταµιών,  
αρχόντων 

-ανισοσύλλαβα 
παροξύτονα, 
προπαροξύτ. 
Πληθυντικός 

ρηγάδες, 
πρωτοπαπάδες 

σε –έας 
δεκανέας 

-είς 
- 

γέροντας 
και γέρος 
γέροντες 
και γέροι 
γίγαντας 
και γίγας 
γίγαντες 
κ.ά. 

-η 

ισοσύλλαβα 
και 
ανισοσύλλαβ

α 

-ισοσύλλαβα 
γενική πληθυντικού 

εργατών 
-ανισοσύλλαβα 

προπαροξύτονα 
πληθυντικός 
φουρνάρηδες 

ευγενής 
-είς 

συγγενής 
-είς 

-µερικά 
σε –της 
-φουρνά- 
ρηδες 
-ραίοι 
-νοικοκύ- 
ρηδες 
-ραίοι 
-
δεσπότες 
-τάδες 
-τες 

 

-ε ανισοσύλλ. - - - - 

-ου ανισοσύλλ. 

ΕΝΙΚΟΣ 
Γενική 
Αιτιατ. 
Κλητ. 
 
 
 
 
 
 
ΠΛΗΘ. 
Ονοµαστ

. 
Αιτιατ. 
Κλητική 

- - - - 

-ο 

ς 

ισοσύλλαβα 

ΠΛΗΘ. 
Ονοµαστ

. 
κλητική 

-
ων 

-χρόνων και 
χρονώ(ν) 

-προπαροξύτονα 
ενικός, γενική 
 
του εµπόρου 
πληθυντ., γενική 
αιτιατ. 
των εµπόρων, τους 
εµπόρους 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ 
σύνθετες και 
πολυσύλλ. λεξ., 
κύρια και οικογ. 
ονόµατα 

 

γονιοί- 
γονείς 
καπετά- 
νιοι 
-ναίοι 

γέρος και 
γέροντας 
γέροι και 
γέροντες 
κ.ά. 
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ΔΙΔ. ΕΝΟΤΗΤΑ «ΚΛΙΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ» 

Ο ΠΑΝΑΓΗΣ 

Ο Παναγής Φωκάς, μαθητής του Λυκείου ως πριν από λίγους μήνες, είναι τώρα 

δεκαοχτώ χρονώ. Φέτος έδωσε εισιτήριες εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο, στα νομικά, και, 

όταν έμαθε πως πέτυχε, πήγε να πετάξει από τη χαρά του. Φυσικό ήταν βέβαια να χαρεί, 

αλλά το κακό είναι πως πήρε, όπως λένε, ο νους του αέρα και έκανε σαν να του είχαν 

δώσει οι καθηγητές το πτυχίο, σαν να ήταν κιόλα δικηγόρος. «Και γιατί τάχα να μείνω 

δικηγόρος»; έλεγε μέσα του· «με το δίπλωμα του νομικού μπορώ να γίνω δικαστής, 

πρωτοδίκης, πρόεδρος, αρεοπαγίτης· και αν αποφασίσω να πολιτευτώ, θα γίνω βουλευτής, 

υπουργός ή κάποτε —γιατί όχι— και κυβερνήτης της χώρας· και τότε όλος ο κόσμος θα μ’ 

έχει ανάγκη κι εγώ δε θα έχω ανάγκη από κανέναν. 

Από το δρόμο ακούστηκαν οι φωνές του ψαρά, του μανάβη, του γυρολόγου 

έμπορου, που διαλαλούσαν τις πραμάτειες τους. Ο Παναγής αισθάνθηκε περιφρόνηση για 

όλους. Δε σκέφτηκε ούτε τον παππού του, που ήταν καπνοπώλης, ούτε το συγγενή του τον 

καφετζή, που τον χαίρονταν όλοι για τούς πολιτικούς καφέδες του. Πλησίασε στο 

παράθυρο και κοίταξε ακατάδεχτα το φούρναρη, έπειτα τον παπουτσή και το ράφτη, που 

είχαν τα μαγαζιά τους κοντά στο φούρνο. Λίγο πιο πέρα είδε ένα σκαφτιά, που δούλευε 

στον ήλιο, και στον ανήφορο τον ταχυδρομικό διανομέα — όπως έλεγε τον ταχυδρόμο της 

γειτονιάς ο κύριος Θεμιστοκλής. «Χτύπα κι εσύ, κυρ Σπύρο τενεκετζή, τον τενεκέ σου, 

ψιθύρισε· μεθαύριο θα χτυπάς την πόρτα μου και θα με παρακαλείς να βοηθήσω το γιό 

σου να τον πάρουν υπάλληλο στην Τράπεζα· κι εσύ, γείτονα φούρναρη, κι εσύ έμπορε, που 

μετράς το χασέ σου, κι εσύ μαρμαρά, που ακούω το χτύπο του σκαρπέλου σου, δεν είναι 

μακριά ο καιρός που θα μου βγάζετε όλοι το καπέλο». 

Τη νύχτα εκείνη ο Παναγής είδε στον ύπνο του κάτι παράξενο. Εκεί που καθόταν, 

λέει, σ’ ένα θρόνο σαν άρχοντας, παρουσιάστηκαν μπροστά του πολλοί άνθρωποι της 

δουλειάς, εργάτες, επαγγελματίες, γεωργοί, όλοι νοικοκύρηδες, πολλοί γέροντες και οι 

περισσότεροι γείτονές του. Μίλησε πρώτος ο γεωργός, έπειτα ο ράφτης, ο χτίστης, ο 

κουρέας : «Αφέντη Παναγή, του λέει ο πρώτος, μάθαμε πως όλοι σ’ έχουν ανάγκη κι εσύ 

δεν έχεις ανάγκη από κανέναν· ήρθαμε λοιπόν να σου πούμε πως, αφού δε μας χρειάζεσαι, 

εμείς σε αποχαιρετούμε». 

Τότε βρέθηκε τάχα ο Παναγής ολομόναχος πάνω σ’ ένα τεράστιο πτυχίο, που σαν 

απέραντο σεντόνι έφτανε ως τον ορίζοντα και τίποτε άλλο δε φαινόταν. Τουρτούριζε, 

πεινούσε, μα κανένας δεν ήταν εκεί να τον βοηθήσει. Ο Παναγής ξύπνησε τρομαγμένος. 

Από κείνη τη στιγμή κατάλαβε πως είχε ανάγκη όλο τον κόσμο και όλο τον κόσμο τον 

αγάπησε. 

(«Η Γλώσσα μου» 1963, σελ. 82. Διασκευή) 

 

 

Εισηγήσεις, Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, Η 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, 

ΕΘΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ, ΑΘΗΝΑΙ, 1976 
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ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ I. ΓΡΥΠΑΡΗ 

(ΣΤΙΧΟΙ 210 - 291 — Α΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, Α΄ ΜΕΡΟΣ) 

 

ΑΝΑΣΤ. Β.  ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ 

 

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ 

1. Ως προς την έκταση της διδακτικής ενότητας το μάθημα δεν επιστρέφει βέβαια 

στις λιγόστιχες ενότητες, οπωσδήποτε όμως και σε μια πολύ μεγάλη διδακτική ενότητα το 

μάθημα αναγκαστικά θα περιοριστεί σε περιλήψεις και σε επί μέρους νοήματα. Τα «κατά 

ποσόν» μέρη της τραγωδίας —ενότητες του έργου και όχι διδακτικές ενότητες— μπορούν 

να καθορίζουν κάποτε τα όρια. Ένα στάσιμο λ.χ. είναι και μια ενότητα για ένα μάθημα, 

ενώ ένα επεισόδιο μπορεί να είναι σύνολο δύο ή και τριών μαθημάτων, αν και πριν από 

την επεξεργασία ενός μέρους ο καθηγητής διαβάζει στην τάξη ολόκληρο το επεισόδιο. 

2. Πριν από τη διδασκαλία κατά ενότητες είναι χρήσιμη η παρουσίαση του 

συνολικού μύθου της τραγωδίας. Έτσι γίνεται λειτουργικότερα η ένταξη κάθε νέας 

ενότητας. Το στοιχείο της περιέργειας που χάνεται θα το μετατοπίσουν οι μαθητές της Γ΄ 

Γυμνασίου από μόνο την πλοκή, και στα άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία ενός έργου της 

δραματικής λογοτεχνίας. 

3. Η διδασκαλία δεν επιμένει στα πραγματολογικά, ούτε βέβαια πια στα γλωσσικά, 

στοιχεία του κειμένου αλλά ούτε και σε άλλα, αν δεν υπηρετούν το κεντρικό θέμα και την 

ενότητά του. Τα παιδιά, που ζουν τα πράγματα συνολικά, χαίρονται όταν στην 

προσπάθεια της ερμηνείας διατηρείται αυτή η ενότητα. 

4. Κατά την ερμηνεία της τραγωδίας οι μαθητές δεν πρέπει να ξεχνούν ότι 

πρόκειται για θέατρο, που είναι ανάγκη συνεχώς να το «βλέπουν» —και μάλιστα στα μέρη 

του αρχαίου θεατρικού χώρου— όχι πάντα βέβαια μόνο με τη βοήθεια εποπτικών μέσων 

(φωτογραφιών από αρχαία αγγεία, θεατρικές παραστάσεις κ.τ.λ.). 

5. Όσο κι αν χρειάζεται κάποτε ο σιωπηρός προβληματισμός των μαθητών ή η 

ατμόσφαιρα που δημιουργεί κατά τη διδασκαλία του θεατρικού έργου ο συνεχής σωστός 

λόγος του δασκάλου, η επιτυχία του μαθήματος εξαρτάται και εδώ από το πόσο εύστοχα 

τα στοιχεία που θέλουμε να παρατηρήσουμε έγιναν αντικείμενα ερωτήσεων. Μ’ αυτές 

δίνεται στα παιδιά η ικανοποίηση ότι απαντώντας ανακαλύπτουν. 

6. Ο χαρακτηρισμός των προσώπων της τραγωδίας, που είναι τόσο χρήσιμος για την 

κατανόηση όλου του έργου, γίνεται με τη βοήθεια και μόνο των λέξεων του κειμένου, 

χωρίς να επηρεάζονται οι μαθητές από εντυπώσεις ή προσωπικές αθεμελίωτες εκτιμήσεις. 

7. Η συσχέτιση των ποικίλων στοιχείων της τραγωδίας (ιδεολογικών, πολιτιστικών 

κ.τ.λ.) με στοιχεία νεοελληνικά, όταν είναι δυνατή και όταν δεν οδηγεί σε κατάχρηση, 

υπογραμμίζει για τα παιδιά τη διαχρονικότητα αυτών των στοιχείων και την κλασικότητα 

της τραγωδίας. 

8. Με τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας τα παιδιά προσεγγίζουν 

μερικές νέες και κάποτε συγκλονιστικές ιδέες για τη ζωή και τον άνθρωπο, όπως της 

τιμωρίας από την υπέρβαση του ανθρώπινου μέτρου, της έννοιας της τραγικής ευθύνης, 



ΑΑΑνννααασσστττάάάσσσιιιοοοςςς   ΒΒΒ...   ΜΜΜοοουυυµµµτττζζζάάάκκκηηηςςς,,,   τττοοο   έέέρρργγγοοο   κκκαααιιι   ηηη   πππρρροοοσσσφφφοοορρράάά   τττοοουυυ   σσστττηηηννν   εεεκκκπππαααίίίδδδεεευυυσσσηηη   
∆ράµα, ∆ευτέρα 12/12/2011 

ΣΣΣΥΥΥΝΝΝ∆∆∆ΕΕΕΣΣΣΜΜΜΟΟΟΣΣΣ    ΦΦΦΙΙΙΛΛΛΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΩΩΩΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ΡΡΡΑΑΑΜΜΜΑΑΑΣΣΣ  
14 

 

της τραγικότητας της ανθρώπινης ζωής κ.τ.λ., που απομένει στην ικανότητα του δασκάλου 

να βοηθήσει, ώστε οι ιδέες αυτές ούτε να απλουστευτούν ούτε να παρανοηθούν. 

 

Β΄ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πριν απ’ αυτή, για τη σύνδεση της νέας διδακτικής ενότητας με τα προηγούμενα, οι 

μαθητές μπορούν να βρουν ότι η εμφάνιση του Κρέοντα, με την οποία αρχίζει το α΄ 

επεισόδιο, έχει αναγγελθεί με τους τελευταίους στίχους του Χορού (στίχ. 202 κ.ε.). Αλλά και 

πιο πριν, στον πρόλογο της τραγωδίας, η Αντιγόνη έκανε λόγο γι' αυτή την εμφάνιση και 

μάλιστα αντίθετα με το Χορό, που δεν ξέρει γιατί θα ’ρθει ο βασιλιάς, είπε: 

Το κορμί του Πολυνείκη / στους πολίτες διαλάλησε... 

άταφο να τ’ αφήσουν... / και θα ’ρθει, λέγουν, τώρα... 

να κηρύξει / για όσους δεν το ’χουν μάθει (στίχ. 35-45). 

Έτσι οι θεατές —και οι μαθητές— περιμένουν την άφιξη του βασιλιά σε μια 

ατμόσφαιρα αγωνίας που δημιούργησε ο πρόλογος. 

Η ερμηνεία αρχίζει με την ανάγνωση της διδακτικής ενότητας από τον καθηγητή. 

Έπειτα οι μαθητές βρίσκουν α) το κεντρικό θέμα της: άφιξη του Κρέοντα για να 

ανακοινώσει την απόφασή του για την απαγόρευση της ταφής του Πολυνείκη και β) πολύ 

γενικά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ανακοίνωση: με ένα βασιλικό διάγγελμα που δε 

διαφέρει από ένα ρητορικό λόγο. Τα παιδιά —που έχουν ήδη διδαχτεί ρήτορες στη Β΄ 

τάξη— καθορίζουν τα μέρη του λόγου αυτού. 

Προοίμιο (στίχ. 210-220). Ο Κρέοντας προσφωνεί τούς γέροντες του Χορού, εκφράζει 

την ιδιαίτερη τιμή που τους έχει και τους επαινεί αναγνωρίζοντας την πίστη που έδειξαν 

στις τρεις γενιές των βασιλιάδων της Θήβας. 

Υπόθεση (ή διήγηση) (στίχ. 221-250). Εκθέτει τα δικαιώματα που είχε για την 

εξουσία που ανέλαβε, και τις αρχές του πάνω στις οποίες τη στηρίζει: ήταν μετά το θάνατο 

των παιδιών του τελευταίου βασιλιά, του Οιδίποδα, ο πιο στενός συγγενής, και οι βασικές 

του αρχές είναι: 

α) Ο άνθρωπος μόνο αν δοκιμαστεί στην πολιτική και στη νομοθετική εξουσία 

δείχνει ποιος ακριβώς είναι. 

β) Ο άρχοντας που δε διαθέτει παρρησία είναι «ο πιο αχρείαστος».  

γ) Η αγάπη προς την πατρίδα είναι πιο πάνω από κάθε φιλία. 

δ) Ποτέ ένας εχθρός της πατρίδας δεν πρέπει να γίνει φίλος, γιατί μόνο με την 

ευτυχία της πατρίδας εξασφαλίζουμε όλοι τη σωτηρία μας και αποκτούμε τους φίλους μας. 

Απόδειξη (στίχ. 251-269). Ο Κρέοντας ως εφαρμογή και απόδειξη όσων θεωρητικά 

εξέθεσε στην «υπόθεση» ανακοινώνει την απόφασή του: ο Ετεοκλής να ενταφιαστεί με 

όλες τις τιμές, γιατί «έπεσε πολεμώντας γι’ αυτή μας την πατρίδα, όσο κανένας πιο 

ηρωικότερ’ απ’ αυτόν», (στίχ. 253-255), ενώ ο Πολυνείκης να μείνει άταφος με όλες τις 

φοβερές συνέπειες για το νεκρό σώμα του (στίχ. 264-269). 

Επίλογος (στίχ. 270-275). Ο βασιλιάς τελειώνει το λόγο του ανακεφαλαιώνοντας όσα 

είπε με μια γενική γνώμη για τη στάση του προς τους «κακούς» και τους «δίκιους». 

Αναλυτικότερα: 
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Τα παιδιά, που σε κάθε σκηνή της τραγωδίας δεν ξεχνούν ότι τα πάντα είναι 

«δρώμενα», πρέπει να φανταστούν τον Κρέοντα ντυμένο με μεγαλοπρέπεια βασιλική να 

μπαίνει από τη μεσαία πύλη των ανακτόρων, που εικονίζει το σκηνικό, με συνοδεία 

φρουρών και με τα σύμβολα της εξουσίας, στέμμα και σκήπτρο. 

Η μεγαλοπρέπεια της εισόδου του συμφωνεί με την προσφώνηση «Γέροντες...» που 

απευθύνει στους άντρες του χορού, τους ίδιους που ο μάντης Τειρεσίας στην αρχή του Ε' 

επεισοδίου (στίχ. 1259) θα τους προσφωνήσει: «άρχοντες των Θηβών», αφού είναι οι 

επίσημοι εκπρόσωποι της θηβαϊκής πολιτείας. Το ίδιο ύφος του Κρέοντα συνεχίζεται και με 

τις άλλες φράσεις του προοιμίου, όπου γίνεται λόγος για τους θεούς, για την επάνοδο της 

χώρας «στην πρώτη ασφάλειά της» χάρη σ' αυτούς, για «τους θρόνους» του Λαΐου του 

παλιού βασιλιά, και για το «μεγάλο σέβας» των γερόντων προς τη βασιλική εξουσία, 

φράσεις με στόμφο και βασιλική επισημότητα. Η αναφορά του στην ξεχωριστή τιμή προς 

τους γέροντες του χορού (στίχ, 213, 214) για το «μεγάλο σέβας» και την «ασάλευτη πίστη» 

που έδειξαν ως τώρα σ’ όλους τους βασιλιάδες της Θήβας, είναι μια προσπάθεια του 

Κρέοντα για προεξόφληση της πίστης τους και προς τον ίδιο, αφού τώρα, όπως θα πει 

αμέσως έπειτα, είναι ο νόμιμος συνεχιστής της βασιλικής εξουσίας. Αλλά ακόμη η 

σκοπιμότητα των επαινετικών λόγων μπορεί να συνδυαστεί και με τις συγκεκριμένες 

υπηρεσίες που ζητά ο Κρέοντας από το χορό στους στίχους 281 και 286, 287, όπως επίσης 

και με όλο το περιεχόμενο της ανακοίνωσης που ασφαλώς και ο ίδιος ο Κρέοντας έχει 

επίγνωση, αν όχι πόσο σκληρή τουλάχιστο, πόσο δυσάρεστη θα είναι. 

Στη συνέχεια του λόγου, στην «υπόθεση», τα παιδιά μπορούν να βρουν ότι μαζί με 

την εξήγηση του Κρέοντα για τη νόμιμη κατοχή του θρόνου υπάρχει και η επίδειξη της 

δύναμής του («εγώ όλη την αρχή του και τους θρόνους ...κρατώ», στίχ. 225, 226), μια 

επίδειξη που προσπαθούν να τη μετριάσουν αμέσως έπειτα οι σωστές σκέψεις που 

ακολουθούν: για το πώς δοκιμάζεται, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου, ποιες αρετές πρέπει 

να έχει ένας κυβερνήτης και ποια είναι η αξία της πατρίδας. 

Το πρώτο μέρος (στίχ. 227-230) από τη μικρή πραγματεία που περιέχει η «υπόθεση» 

είναι πολύ φυσικό για ένα νέο βασιλιά, όπως είναι ο Κρέοντας και όπως τον είπε λίγο πριν 

ο Χορός (στίχ. 203). Αλλά με τους επόμενους στίχους, όπου λέγεται δυο φορές η ίδια σκέψη, 

πρώτα γενικά και έπειτα για τον εαυτό του (στίχ. 234-236 και 239-243), ο Κρέοντας δε 

διακηρύσσει μόνο την παρρησία ως βασική αρετή ενός άρχοντα, αλλά δείχνει —άθελά 

του— και την επίγνωση, και εξαιτίας της, και την αδυναμία του να πείσει για το φοβερό 

περιεχόμενο της ανακοίνωσης που θα κάνει. 

Από αυτό το σημείο πια ο χορός μπορεί να υποθέτει όχι ίσως πόσο φοβερή, 

τουλάχιστο όμως πόσο καινοφανής θα είναι η ανακοίνωση του βασιλιά, βρίσκοντας έτσι 

απάντηση στην απορία του των στίχων 205-209. Οι μαθητές θα προσέξουν ότι, όσο 

αποτρόπαια και απορριπτικά από όλους είναι όσα λέγονται στο τέλος του λόγου, τόσο 

σοφά και γενικής αποδοχής είναι όσα λέγονται στην «υπόθεση». Και αυτό προσγράφεται 

στις ικανότητες του Κρέοντα ως ρήτορα —και τελικά στην τέχνη του Σοφοκλή: ο ρήτορας 

τη φοβερή ανακοίνωσή του θα την κάνει στους ακροατές του ύστερα από μια γενική τους 

έγκριση για τον ίδιο, χάρη στις συνετές ιδέες του για άρχοντες και για πατρίδα. Άλλωστε 

όλο το μέρος του ρητορικού λόγου ως την «απόδειξη» μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας 

μεγάλος πρόλογος, σα μια προσπάθεια που να πείθει ότι η απόφαση δεν υπαγορεύεται 

από προσωπικό ή όποιο άλλο μη ελεγχόμενο πάθος, αλλά από αρχές δικαιοσύνης και 

αγάπης προς την πατρίδα. Και ο επίσημος όρκος προς τον Δία (στίχ. 239, 240), για να 
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γίνουν τα λόγια του πιστευτά, προδίνουν την ίδια επίγνωση της δυσκολίας του για να 

πείσει. 

Στην «απόδειξη» γίνεται λόγος για τις τιμές που έχει διατάξει να αποδοθούν στον 

Ετεοκλή και που θα είναι τόσο πιο πολλές, όσο περισσότερη θα είναι η σκληρότητα προς 

τον Πολυνείκη. Έτσι όμως, και η απόδοση της οφειλόμενης, άλλωστε, τιμής στον πρώτο 

φαντάζει σαν να προέρχεται από κίνητρα ιδιοτελή, σαν μέσο για δικαιολόγηση της 

απάνθρωπης συμπεριφοράς στον δεύτερο. Και αυτή η συμπεριφορά δηλώνεται με πολλούς 

στίχους και με σκληρότατες λέξεις: κανένας να μην τον θρηνήσει, κανένας να μην τον 

τιμήσει με τάφο, και έτσι να τον αφήσουν άταφο που το κορμί του να το σπαράξουν τα 

σκυλιά και τα όρνια. Αλλά η σκληρότητα για το νεκρό Πολυνείκη πρέπει να βρει και 

σκληρότατες αντίστοιχες πράξεις του ίδιου, για να τη δικαιολογούν. Έτσι στον Πολυνείκη, 

που ο μόνος του σκοπός ήταν να πάρει από τον αδερφό του το θρόνο, για τον οποίο και είχε 

κάθε δικαίωμα, θα του καταλογιστούν ακόμη ότι είχε θελήσει: να κάψει την πατρική του 

γη και τους εγχώριους θεούς, να γευτεί αδερφικό αίμα και να πάρει σκλάβους τους 

συμπολίτες του (στίχ. 259-264). Και φυσικά, η σοφιστική του Κρέοντα με τις 

παραπλανητικές κατηγορίες δε βοηθάει την πειστικότητά του˙ αντίθετα μάλιστα 

καταστρέφει την αρχική καλή εντύπωση από το λόγο. 

Ο επίλογος αρχίζει με τη βεβαίωση του βασιλιά ότι είπε τις σκέψεις του και 

τελειώνει με δυο ιδέες του: 

α) Οι κακοί ποτέ δε θα τιμηθούν απ’ αυτόν περισσότερο από τους δίκαιους. 

β) Οι καλοί για τη χώρα θα απολαμβάνουν την ίδια τιμή, είτε ζωντανοί είτε νεκροί. 

Κι εδώ οι μαθητές με τη βοήθεια του καθηγητή μπορούν να βρουν πάλι μια διάθεση 

σοφιστική, γιατί και οι δυο ιδέες δεν έχουν στενή συλλογιστική σχέση με το κύριο θέμα του 

ρητορικού λόγου, αφού: α) κανείς δε ζήτησε να τιμηθεί ο Πολυνείκης («οι κακοί») με 

περισσότερες τιμές παρά μόνο με μια στοιχειώδη ταφή, και β) το ζήτημα δεν αφορά τους 

«καλούς», ποια τιμή θα τους αποδοθεί μετά θάνατο, αλλά τους «κακούς», όπως είναι για 

τον Κρέοντα ο Πολυνείκης. 

Έτσι οι δυο συμπερασματικές απόψεις του επιλόγου, όσο κι αν ανεξάρτητες από την 

παρούσα κατάσταση φαίνονται σωστές, τελικά, όμως δεν πείθουν για την απόφαση του 

βασιλιά. 

Ο Χορός, που μιλάει μετά από το μακρότατο λόγο του βασιλιά, δεν αντιδρά, αλλά 

και δεν τον δέχεται με ενθουσιασμό ή ευχαρίστηση, συναισθήματα που τον διακατείχαν 

τόσο έντονα πριν από λίγο, όπως είδαν οι μαθητές στην «πάροδο», όταν —χορός 

γερόντων— τραγούδησε και χόρεψε για τη νίκη της πατρίδας τους και την απαλλαγή της 

από τον εχθρικό κίνδυνο. 

Ο Χορός αρχίζει να μιλάει με τις λέξεις «εσέν’ αρέσει» που δε θυμίζουν μόνο 

εύστοχα τα τόσα «εγώ» και «μένα» που περιέχει ο λόγος του Κρέοντα, αλλά είναι και μια 

απάντηση που διαπιστώνει τι «αρέσει» στο βασιλιά, αλλά δε φανερώνει τι «αρέσει» και 

στον ίδιο, το Χορό. Τα λόγια του (στίχ. 276-280) επαναλαμβάνουν σχεδόν τον επίλογο του 

Κρέοντα, κι αυτό δεν αφήνει εντύπωση διαφωνίας, αφού στον επίλογο 

ανακεφαλαιώνονται όσα λέγονται προηγουμένως. Αλλά αυτά εμφανίζονται από το Χορό 

ως «δικαίωμα» του βασιλιά για ζωντανούς και για νεκρούς, χωρίς κανένα άλλο σχόλιο για 

την ορθότητα αυτού του δικαιώματος, παρόλο που τόσο αναλυτική ανάπτυξη έχει 

προηγηθεί. 
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Έπειτα, μπορούν να παρατηρήσουν οι μαθητές ότι, στη συνέχεια του διαλόγου 

ανάμεσα στον Κρέοντα και στο Χορό, ενώ ο πρώτος δίνει συγκεκριμένες εντολές (στίχ. 281, 

286-287) ή πληροφορίες (στίχ. 283-284, 289-290), ο δεύτερος ή προσπαθεί να μείνει έξω από 

αυτή την υπόθεση (στίχ. 282-283) ή σε συγκεκριμένες εντολές (στίχ. 286-287) απαντά με 

σχόλιο αόριστο και δεν εκφράζει κατηγορηματικά αποδοχή (στίχ. 288-289). Ο Χορός λοιπόν 

αν δεν αρνιέται να υπακούσει στον ισχυρό νέο βασιλιά, δε δείχνει όμως και προθυμία για 

συνεργασία. 

Για το Χορό που δε διαφωνεί φανερά με το βασιλιά, όπως θα προσέξουν οι μαθητές 

και στην υπόλοιπη τραγωδία, αυτή η ψυχρή υποδοχή είναι η πιο φυσική για το «ήθος» του 

στάση στη φοβερή απόφαση. Παρατηρεί ακόμη κανείς ότι δεν είναι εντελώς 

ικανοποιημένος και για την σύγκληση των γερόντων που εκτάκτως ζήτησε ο Κρέοντας 

(στίχ. 207-209), όπως δείχνει η ερώτηση: «τι άλλο λοιπόν έξω απ’ αυτό μας θέλεις;» (στίχ- 

285)  

Η διδακτική ενότητα τελειώνει με δυο φράσεις του Κρέοντα: η πρώτη είναι η 

απάντησή του στη ρητορική ερώτηση του χορού (στίχ. 288-289), μια απάντηση που είναι και 

η επίσημη ανακοίνωση για την ποινή του θανάτου στον παραβάτη της βασιλικής εντολής, 

και η δεύτερη είναι μια ακόμα γνωμική φράση του βασιλιά για την καταστροφή των 

ανθρώπων από την τάση του κέρδους. Αυτή η τελευταία φράση αποτελεί και την πρώτη 

τραγική ειρωνεία της τραγωδίας αυτής: οι θεατές ξέρουν ήδη από τον πρόλογο ότι αυτός 

που θα θάψει τον Πολυνείκη δε θα το κάνει από ελπίδα κανενός κέρδους. 

 

Γ΄ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΕΟΝΤΑ 

Ο χαρακτηρισμός του Κρέοντα, που ο λόγος του καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της 

διδακτικής ενότητας, βοηθάει στην πληρέστερη κατανόησή της και στη γνωριμία ενός από 

τα δύο βασικότερα πρόσωπα της τραγωδίας —για πολλούς του βασικότερου. 

Οι μαθητές εύκολα θα βρουν ότι από την αρχή του λόγου του ο Κρέοντας 

εμφανίζεται θεοσεβής. Μετά την προσφώνηση «γέροντες» η πρώτη φράση του αναφέρεται 

στους θεούς στους οποίους και αποδίδει τη σωτηρία της πόλης και όχι στη γενναιότητα τη 

δική του ή των άλλων. Επίσης η έκκληση του Δία για να γίνει πιστευτός (στίχ. 239-240) και 

η ιερή αγανάκτησή του για τον Πολυνείκη, που είχε θελήσει να κάψει τούς θεούς (στίχ. 260-

262), δείχνουν άνθρωπο που σέβεται τα θεία. 

Η πρόσκληση προς τους επίσημους αντιπροσώπους του λαού της Θήβας, για να 

τους ανακοινώσει αμέσως μετά την άνοδό του στο βασιλικό θρόνο τις αποφάσεις του, 

καθώς και η εξήγησή του για τη νομιμότητά της, χαρακτηρίζουν έναν κυβερνήτη που έχει 

δημοκρατικότητα και τιμά τις πολιτικές παραδόσεις. Πιό κάτω, από την ανάπτυξη των 

κυβερνητικών του αρχών, φαίνεται άρχοντας βέβαιος για τον εαυτό του και δυνατός, με 

σύνεση και πατριωτισμό. Επίσης εμφανίζεται άνθρωπος με παρρησία και απροσωποληψία, 

αφού, ούτε τους φίλους του θα έβαζε πιο πάνω από την πατρίδα (στίχ. 237-239), ούτε θα 

σώπαινε σε καμιά περίπτωση βλέποντας την καταστροφή της πόλης (στίχ. 241-243). Με 

όσα λέει στους στίχους 262-264 μπορεί να λογαριάζεται για στοργικός βασιλιάς που πονά 

και θέλει να προστατεύει τους υπηκόους του. 

Τέλος, ο επίλογος, τονίζει πάλι όχι μόνο τον πατριωτισμό του (στίχ. 273-275) αλλά 

και τη δικαιοσύνη του, αφού για κανένα λόγο δε θα τιμήσει ποτέ έναν κακό περισσότερο 

από ένα δίκαιο (στίχ. 270-272). 
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Αλλά μετά από την πρώτη εντύπωση για τον Κρέοντα οι μαθητές μπορούν να 

βρουν, κρίνοντας με περισσότερη προσοχή, πως εδώ ο Κρέοντας αποτελεί ένα παράδειγμα 

ομιλητή που, ενώ διακηρύσσει έμμεσα και άμεσα τις αρετές του, διαψεύδεται από τις 

πράξεις του ή ακόμη και από τις ίδιες του τις λέξεις. 

Το γνώρισμα λοιπόν της ευσέβειας, που τόσο μας εντυπωσίασε από την αρχή, 

έρχεται σε αντίθεση με την παράδοση των βασικών θεϊκών νόμων για τους νεκρούς, για 

την ταφή των οποίων οι αρχαίοι Έλληνες ήταν τόσο ευαίσθητοι (καταδίκη σε θάνατο των 

έξι στρατηγών, νικητών στις Αργινούσες, που δε συνέλεξαν τους νεκρούς, ταφή από τους 

Αθηναίους και των νεκρών Περσών στο Μαραθώνα, πόλεμος του Θησέα εναντίον των 

Θηβαίων που αρνούνται να αποδώσουν τους νεκρούς Αργείους, η φροντίδα για το νεκρό 

σώμα στην Ιλιάδα Χ 86-89, 256-259 κ.τ.λ.). Οι μαθητές μπορούν επίσης να προσέξουν 

αργότερα στην Αντιγόνη τους στίχους 862-863, 1036-1037 και 1327-1330 που δείχνουν την 

ίδια ασέβεια. 

Έπειτα ο σεβασμός του Κρέοντα προς τους ευγενείς γέροντες Θηβαίους και η 

δημοκρατικότητα, που σκεφτόμαστε με το πρώτο άκουσμα του λόγου, διαψεύδεται από την 

αυταρχικότητα με την οποία διακηρύσσει τις αποφάσεις του: «εγώ όλη την αρχή του και 

τους θρόνους κρατώ», «αυτόν εγώ τον έχω για τίποτα», «με τέτοιους νόμους τη στηρίζω τη 

δύναμη του κράτους» κ.τ.λ. Οι μαθητές θα μπορούσαν να υπολογίσουν πόσες φορές 

χρησιμοποιούνται τα ρήματα στο α' πρόσωπο και πόσες φορές η προσωπική και η κτητική 

αντωνυμία του α' προσώπου. Έτσι, κι αν ακόμη δεν το ήθελε ο Κρέοντας, πρόδωσε την 

αυταρχικότητα και την εγωπάθειά του με τις ίδιες του τις λέξεις. Άλλωστε και μιλώντας με 

τους γέροντες που κάλεσε δεν κάνει ουσιαστικά συνομιλία, αλλά μονόλογο. 

Η συσσώρευση τόσων γνωμών για άρχοντες και για πατρίδα, που με τόση 

επιτηδειότητα αλλά και σαφήνεια προετοιμάζουν την τελική ανακοίνωση, και ο όρκος στο 

Δία για να γίνει πιστευτός, δείχνουν πόσο ο Κρέοντας αβέβαιος και αδύνατος αισθάνεται. 

Οι πολλές τιμές προς τον Ετεοκλή μοιάζουν ότι γίνονται, για να. μπορούν να 

αφαιρεθούν ευκολότερα από τον Πολυνείκη. Η στοργή για τούς πολίτες δεν μπορεί να 

είναι αληθινή ύστερα από τη σκληρότητα της περιγραφής για την τύχη του άταφου 

Πολυνείκη (στίχ. 264-269), ώστε και η απροσωποληψία του δε φαίνεται απαλλαγμένη από 

σκληρότητα. 

Τέλος η διακήρυξη της δικαιοσύνης του δεν μπορεί να πείσει τους ακροατές του 

ύστερα από τη σοφιστική του προσπάθεια, με την απόδοση στον Πολυνείκη εγκληματικών 

πράξεων που ο ίδιος ίσως δεν είχε σκεφτεί, οπωσδήποτε όμως δεν είχε κάνει (στίχ. 258-264). 

Ασφαλώς για χάρη της Αντιγόνης δεν πρέπει οι μαθητές να φορτώνουν στον 

Κρέοντα όλα τα κακά, αλλά ούτε πρέπει να μην προσέχουν από την αρχή της τραγωδίας —

στηριγμένοι πάντα στο κείμενο— την «ύβρη» του Κρέοντα που θα τον οδηγήσει τελικά 

στην «άτη». Άλλωστε, αν ο Κρέοντας δεν πρέπει να θεωρείται «απλώς ο κακοποιός που εν 

γνώσει του θέλει το άδικο», αλλά ο «αδιέξοδα αιχμάλωτος της πίστης προς την 

απεριόριστη δύναμη της πολιτείας» (Lesky, μετ. Τσοπανάκη), δεν του λείπει όμως πουθενά 

στην Αντιγόνη, εκτός βέβαια από το τέλος, «η βάναυση αυταρχικότητα του αφέντη» (ό.π.). 

Οι μαθητές ως αυτή την ενότητα γνώρισαν τα δυο βασικότερα πρόσωπα της 

τραγωδίας που, όσο κι αν διαφέρουν, έχουν τουλάχιστο ένα γνώρισμα κοινό: είναι 

ασυμβίβαστα και μόνα. Αλλά στην Αντιγόνη ό,τι αποφασίζεται ξεκινά από αγάπη, όπως 

είδαν οι μαθητές στον Πρόλογο (στίχ. 103-105, 114, 140). Γι’ αυτό όσο κι αν μένει μόνη, δεν 

της λείπουν τα πρόσωπα που την αγαπούν είτε στον επάνω κόσμο είτε στον Άδη. Το ίδιο 



ΑΑΑνννααασσστττάάάσσσιιιοοοςςς   ΒΒΒ...   ΜΜΜοοουυυµµµτττζζζάάάκκκηηηςςς,,,   τττοοο   έέέρρργγγοοο   κκκαααιιι   ηηη   πππρρροοοσσσφφφοοορρράάά   τττοοουυυ   σσστττηηηννν   εεεκκκπππαααίίίδδδεεευυυσσσηηη   
∆ράµα, ∆ευτέρα 12/12/2011 

ΣΣΣΥΥΥΝΝΝ∆∆∆ΕΕΕΣΣΣΜΜΜΟΟΟΣΣΣ    ΦΦΦΙΙΙΛΛΛΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΩΩΩΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ΡΡΡΑΑΑΜΜΜΑΑΑΣΣΣ  
19 

 

όμως δεν μπορεί να ισχύσει και για τον Κρέοντα. Σ’ αυτόν η κορύφωση της προσωπικής 

του τραγωδίας θα είναι η εγκατάλειψή του από όλους. 

Οι θεατές —και οι μαθητές— και από αυτήν ακόμη τη διδακτική ενότητα 

συνειδητοποιούν τους διαφορετικούς κόσμους των δύο ηρώων και περιμένουν τη 

σύγκρουση. 

 

Δ΄ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

Ο καθηγητής θα μπορούσε να κάνει και κάποιες διασυνδέσεις για να φανεί: α) το 

γενικότερο κύρος των ιδεών που εκφράζει ο Σοφοκλής με τα λόγια του Κρέοντα και β) η 

διαχρονικότητα μερικών από τις ιδέες αυτές από τους αρχαίους ως τους νεώτερους 

Έλληνες. Ενδεικτικά προτείνονται: 

α) 1. Για τους στίχους 227-230 μπορεί να αναφερθεί ο λόγος του σοφού Βίαντα από 

την Πριήνη: «ἀρχή ἄνδρα δείκνυσι», που τον αποδίδουν επίσης στο Χίλωνα ή στο Σόλωνα. 

Ο Κρέοντας αναλύει: στην εξουσία επάνω και στους νόμους. 

2. Για τους στίχους 237-239 (ιδέα γνωστή στα παιδιά από πολλές περιπτώσεις της 

Ιστορίας) οι μαθητές θα βρουν στον Κρίτωνα του Πλάτωνα, που διδάσκεται στην ίδια τάξη, 

την περικοπή: «μητρός τε καί πατρός... τιμιώτερόν ἐστιν ἡ πατρίς...». 

3. Για τους στίχους 245-248, μια παραπλήσια ιδέα στο Θουκυδίδη που λέει με το 

στόμα του Περικλή: «ἐγώ ἡγοῦμαι πόλιν ξύμπασαν ὀρθουμένην ὠφελεῖν τούς ἰδιώτας ἤ 

καθ' ἕκαστον τῶν πολιτῶν εὐπραγοῦσαν, ἀθρόαν δέ σφαλλομένην. Καλῶς μέν γάρ 

φερόμενος ἄνήρ τό καθ' ἑαυτόν διαφθειρομένης τῆς πατρίδος οὐδέν ἦσσον ξυναπόλλυται, 

κακοτυχῶν δέ ἐν εὐτυχούσῃ πολλῶ μᾶλλον διασώζεται» (II, 60,2). 

β) Από τα Απομνημονεύματα του Στρατηγού Μακρυγιάννη θα μπορούσαν να 

αναφερθούν οι περικοπές: 

1. Για τους στίχους 234-236 (ο Μακρυγιάννης προς τον Όθωνα): «Η αλήθεια είναι 

πικρή και θα με πάρεις πίσου εις την οργή σου. Όμως διά πάντα να είμαι εις την οργή σου, 

την αλήθεια θα σου λέγω... Δεν είναι καιρός να κρύβεται η αλήθεια» (Μακρ. Απομν. εκδ. 

Μέλισσα, σελ. 519, Βιβλ. 4, Κεφ. 3). 

2. Για τους στίχους 237-239: «Κι όσο αγαπώ την πατρίδα μου δεν αγαπώ άλλο 

τίποτα» (ό.π. σελ. 341, Βιβλ. 3, Κεφ. 1). 

3. Για τους στίχους 245-248 (ο Μακρυγιάννης προς το Βαυαρό στρατηγό Εϊδέκ): «Να 

’ρθει ένας να μου ειπεί ότι θα πάγει ομπρός η πατρίδα, στρέγομαι να μου βγάλει και τα δυο 

μου μάτια. Ότι, αν είμαι στραβός, και η πατρίδα μου είναι καλά, με θρέφει˙ αν η πατρίδα 

μου είναι αχαμνά, δέκα μάτια να ’χω, στραβός θα να είμαι» (ό.π. σελ. 341, Βιβλ. 3, Κεφ. 1). 

 

Ε΄ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Οι εργασίες στους μαθητές για το σπίτι, αν έχουν να προετοιμάσουν την επόμενη 

διδακτική ενότητα, έστω και με μια ανάγνωση, πρέπει να δίνονται με πολλή φειδώ, και 

αυτές ή θα συνεχίζουν την προσπάθεια που άρχισε στην τάξη ή θα έχουν σχέση με τα 

προβλήματα που συζητήθηκαν. 

Ενδεικτικά προτείνεται μια —ή το πολύ δυο— από τις ακόλουθες εργασίες: 
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1. Μελετείστε τη «λέξη» του κειμένου (που διασώζει η μετάφραση: μεταφορές, 

παραστατικές λέξεις κ.τ.λ.) σε σχέση με το «ήθος» του Κρέοντα. 

2. Πώς χαρακτηρίζεται ο Χορός σ' αυτή την ενότητα; 

3. Ποια τα πιθανά συναισθήματα των θεατών από την παρακολούθηση αυτής της 

θεατρικής σκηνής; 

4. Να σχολιαστεί η άποψη των στίχων 245-248. 

5. Τα λόγια του Χορού για την ηλικία του (στίχ. 282-283) εκτός από την προσφώνηση 

«Γέροντες» από ποια άλλα στοιχεία του λόγου του Κρέοντα βεβαιώνονται; (= στίχ. 215-220). 

6. Μπορούμε να δικαιολογήσουμε τη συμπεριφορά του Κρέοντα με τη σκέψη ότι κι 

αυτός αποφάσιζε αυτό που πίστευε ως σωστό; 

7. Πώς χαρακτηρίζετε την επιβολή ποινής σ’ έναν νεκρό για ένα αδίκημα πού 

διέπραξε κάποτε στη ζωή του; 

 

Δημοσίευση στο περιοδικό ΦIΛΟΛΟΓΟΣ, τ. 15 (Ιανουάριος 1979), ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ 

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΗΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Α. Β. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ 

 

Το μάθημα των αρχαίων ελληνικών στην Α' Λυκείου, από το σχολικό έτος 1979-80, 

έγινε αφορμή, όπως ήταν φυσικό, να εκφραστούν διάφορες γνώμες, ανησυχίες ή — συχνά 

για τους ίδιους λόγους — και αντιρρήσεις. 

Οι σελίδες που ακολουθούν είναι μία συμμετοχή στον ίδιο προβληματισμό με βάση 

το βιβλίο και κυρίως τη διδακτική πράξη*, και περιλαμβάνουν: 

α) Γενικές παρατηρήσεις για τα νέα δεδομένα της διδασκαλίας των αρχαίων 

ελληνικών από το πρωτότυπο στην Α΄ Λυκείου. 

β) Περιγραφή του βιβλίου. 

γ) Σκέψεις-προτάσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος.  

δ) Σχέδιο διδασκαλίας για ένα κεφάλαιο του βιβλίου. 

 

Α΄. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η διδασκαλία αυτού του μαθήματος αποτελεί μια από τις πιο βασικές αλλαγές που 

καλείται να υπηρετήσει ο καθηγητής της μέσης εκπαίδευσης από τότε που ίσχυσε η 

μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών μας πραγμάτων. Από τις πιο βασικές, γι’ αυτό και από 

τις πιο κρίσιμες για την επιτυχία της αλλαγής όχι μόνο στο Λύκειο αλλά και στο Γυμνάσιο. 

Γιατί η δεύτερη καταξιώνεται από την επιτυχία της πρώτης. Ο μαθητής όταν θα 

κατορθώνει να προσεγγίζει σωστά στο Λύκειο τα αρχαία κείμενα στο πρωτότυπο, αυτό θα 

είναι μια απόδειξη ότι όσα ουσιαστικά πράγματα διδάχτηκε από την αρχαία γραμματεία 

σε νεοελληνική μετάφραση στο Γυμνάσιο, δε θα άξιζε να θυσιαστούν ή να περιοριστούν σε 

μια γλωσσική προετοιμασία για την προσέγγιση της γλώσσας του πρωτοτύπου. 

Αλλά η κρισιμότητα της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών στην Α Λυκείου δεν 

οφείλεται μόνο στη σημασία που παίρνει η διδασκαλία αυτή στη σημερινή εκπαιδευτική 

πραγματικότητα. Οφείλεται  και στα νέα δεδομένα, στις νέες προϋποθέσεις — από τις 

οποίες άλλες κάνουν το έργο-μας ευκολότερο και άλλες απαιτούν περισσότερο από άλλοτε 

κόπο και ευθύνη — και με τις οποίες οφείλουμε να εργαστούμε, έστω κι αν πρόκειται 

ουσιαστικά να συνεχίσουμε μια εργασία που κάναμε τόσα χρόνια: να ερμηνεύουμε για 

τους και με τους μαθητές-μας τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Και επειδή πρόκειται για 

διδακτικό έργο — δηλαδή ένα έργο που η επιτυχία-του εξαρτάται λιγότερο από το 

αντικείμενό-του και περισσότερο από την πρακτική-του αντιμετώπιση — η μικρή ή μεγάλη 

επιτυχία του εγχειρήματος θα οφείλεται όχι μόνο στα αντικειμενικά δεδομένα — τις νέες 

προϋποθέσεις — αλλά και στο φορέα-τους, δηλαδή σ’ όλους εμάς που καλούμαστε να 

κάνουμε μια θεωρητική σχεδίαση επιτυχημένη πράξη. 

Μια αλλαγή κρύβει πάντα μια δυσκολία, γιατί τα πράγματα αλλάζουν 

γρηγορότερα και ευκολότερα· οι άνθρωποι δεν μπορούν πάντοτε να παρακολουθούν με 

την ίδια επιτυχία τις αλλαγές. Και αυτό δημιουργεί και την ευθύνη-τους. 

Από τις νέες λοιπόν προϋποθέσεις που κάνουν το έργο-μας πιο δύσκολο μπορούν 

να αναφερθούν: 
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1. Ο λίγος χρόνος. Η εισαγωγή των μαθητών στην αρχαία ελληνική γλώσσα άλλοτε 

τελείωνε σε μια διάρκεια τριών περίπου χρόνων. Τώρα σε ένα διδακτικό έτος ο μαθητής 

πρέπει να μπει στην αρχαία ελληνική γλώσσα, δηλαδή να μάθει τη γραμματική και το 

συντακτικό-της, και να γνωρίσει ένα πλήθος βασικές λέξεις, όσες βέβαια διαφέρουν από 

τις λέξεις της νέας ελληνικής που ξέρει. 

2. Το γεγονός ότι η εφαρμογή αυτού του μέτρου πραγματοποιείται για πρώτη φορά 

— με τους Έλληνες μαθητές — μας στερεί προηγούμενα πρότυπα και συγκρίσεις με άλλες 

εφαρμογές επιτυχημένες ή αποτυχημένες, και κυρίως τις δεύτερες, γιατί από τα σφάλματα 

των προηγουμένων διδάσκεται κανείς περισσότερα. 

3. Το ευνοϊκό δεδομένο ότι ο μαθητής γνωρίζει από το Γυμνάσιο πολλές συντακτικές 

κατηγορίες ή φαινόμενα από τη γραμματική της νέας ελληνικής — που δε διαφέρουν στην 

αρχαία ελληνική — προκαλεί όμως και μια νέα επιβάρυνση στις εργασίες του καθηγητή, 

γιατί δεν μπορεί, ήσυχος όπως πριν, να διδάσκει με τη σειρά όλα τα γραμματικά και 

συντακτικά φαινόμενα, αλλά πρέπει να κάνει, παράλληλα ή τολμηρότερα από το 

εγχειρίδιο, μια προσεκτική επιλογή, που σημαίνει μια υπεύθυνη και σωστή αξιολόγηση, 

για να βρει τί υπηρετεί πρακτικότερα τους σκοπούς-του, που είναι περισσότερο από τη 

θεωρητική γνώση της γραμματικής και του συντακτικού, η μύηση στην ερμηνεία του 

αρχαίου κειμένου και μάλιστα μέσα σε ένα περιορισμένο διάστημα χρόνου. 

4. Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου, και μάλιστα οι σημερινοί, διαφέρουν πολύ από τους 

μικρούς μαθητές της Α΄ Γυμνασίου — από όπου άρχιζε άλλοτε η διδασκαλία των αρχαίων 

ελληνικών. Ο σημερινός μεγάλος μαθητής γενικά γνωρίζει περισσότερα από όσα εκείνοι, 

και από όσα γνώριζε παλαιότερα ο συνομήλικός-του, έχει όμως περισσότερες αξιώσεις, και 

πείθεται δυσκολότερα. Γι' αυτό και είναι αρκετά δύσκολη προσπάθεια να γίνει μια γνώση-

μας επιτυχημένα αγαθό διδάξιμο σ' αυτούς τους μαθητές. Αν αναλογιστεί κανείς ότι η 

διδασκαλία μιας γλώσσας, και μάλιστα μια διδασκαλία γραμματικής, συντακτικού ή 

λεξιλογίου, συνήθως δεν είναι από τα πιο τερπνά μαθήματα στο σχολείο, γιατί δεν είναι 

ένα μάθημα με συνειρμικές συνδέσεις ζωντανών καταστάσεων από τη ζωή ή με ποικίλες 

κριτικές ή συναισθηματικές προεκτάσεις, τότε καταλαβαίνει ασφαλώς πληρέστερα το 

πρόβλημα. Ο μαθητής της Α' Λυκείου περισσότερο από τον άλλοτε μαθητή της Α' 

Γυμνασίου αναζητεί το «γιατί» όχι μόνο στην απασχόλησή-του με τα κλασικά γράμματα — 

ερώτημα άλλωστε γενικότερο1 — αλλά σε κάθε προσπάθειά-του και είναι περισσότερο από 

άλλοτε βιαστικός για το αποτέλεσμα, όταν δεν είναι αρνητικός για τη σκοπιμότητά-του. 

Και η διδασκαλία της γλώσσας τον πρώτο χρόνο είναι βέβαια αναγκαστικά μια περίοδος 

προετοιμασίας. Συνεπώς η αντίδραση ή η ανία καιροφυλακτούν τώρα πιο επικίνδυνα. 

Αλλά απέναντι σ' αυτές τις δυσκολίες υπάρχουν προϋποθέσεις ευνοϊκές που 

κάνουν το έργο-μας όχι βέβαια ευκολότερο αλλά αποτελεσματικότερο και οπωσδήποτε το 

τοποθετούν σε νέες βάσεις. Και μάλιστα οι ίδιες οι «δυσκολίες» μπορούν να λειτουργήσουν 

για ευνοϊκότερα αποτελέσματα2. 

1. Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου, αν είναι απαιτητικότεροι, είναι όμως ωριμότεροι, με 

περισσότερη αντιληπτική ικανότητα και με περισσότερες λέξεις και έννοιες. 

2. Οι γνώσεις-τους στις γραμματικές και συντακτικές κατηγορίες είναι 

πλουσιότερες. Στο Γυμνάσιο έχουν διδαχτεί και γραμματική και συντακτικό της 

νεοελληνικής, που κι αν ακόμα η διδασκαλία αυτών των δύο βιβλίων-τους δεν 

ολοκληρώνεται πάντοτε, έχουν ωστόσο οι μαθητές αποκτήσει πολλά και χρήσιμα στοιχεία 
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για τη διδασκαλία του νέου μαθήματος. Και η σύγκριση με κάτι γνωστό κάνει πιο εύκολη 

την αφομοίωση του νέου. 

3. Οι μαθητές στην Α' Λυκείου έχουν πολλές εμπειρίες από τον αρχαίο ελληνικό 

κόσμο, για τη ζωή, τις ιδέες και τα έργα-του, χάρη στην πλούσια σε κείμενα διδασκαλία της 

αρχαίας γραμματείας από μεταφράσεις στο Γυμνάσιο. Πολύ συχνά παρατηρεί κανείς κατά 

τη διδασκαλία στην Α' Λυκείου ότι οι μαθητές θυμούνται πράγματα που τα 

ξανασυνάντησαν στο Γυμνάσιο. Αυτή η διαπίστωση των μαθητών κάνει πιο ευχάριστη τη 

διδασκαλία-τους, τονώνει το ενδιαφέρον και τους προσφέρει μια επιβεβαίωση για τις 

γνώσεις-τους. Άλλωστε μια επιτυχημένη διδασκαλία στο Γυμνάσιο είναι φυσικό να τους 

αναπτύσσει την επιθυμία να δουν στην πρωταρχική μορφή-τους τα έργα που τους είχαν 

προσφέρει κάποια συγκίνηση. Όπως περίπου επιθυμεί κανείς να δει το πρωτότυπο ενός 

έργου του οποίου το αντίγραφο το είχε κάποτε θαυμάσει. 

4. Στην Α' Λυκείου οι μαθητές βρίσκονται ύστερα από κάποια επιλογή, που αν δεν 

είναι αυστηρή πάντοτε, αποδίδει όμως μαθητές του Γενικού Λυκείου με δεξιότητες για 

θεωρητικές σπουδές και συχνά με πολύ ή λιγότερο ενδιαφέρον γι' αυτές. 

5. Η μορφή του διδακτικού εγχειριδίου, όπως το καθόριζε η προκήρυξη του 

Υπουργείου Παιδείας3, διαφέρει από τα προηγούμενα ως προς την παρουσίαση και 

διάρθρωση της ύλης-του, αφού περιλαμβάνει στην ίδια σελίδα τις άγνωστες λέξεις και 

αναπτύσσει στο ίδιο κεφάλαιο τη γραμματική και το συντακτικό που πρέπει να διδαχτεί ο 

μαθητής. Έτσι χωρίς να καταργείται η χρήση των ειδικών βιβλίων της γραμματικής και του 

συντακτικού, για τις περισσότερες διδακτικές ενότητες ο μαθητής δεν αναγκάζεται να 

αναζητεί πάντα σε άλλα βιβλία τη θεωρητική ύλη που χρειάζεται κάθε φορά να 

αφομοιώνει. Αλλά και οι ασκήσεις, δοσμένες για πρώτη φορά στο ίδιο βιβλίο και στην ίδια 

διδακτική ενότητα, συντελούν σε μια πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών 

του μαθήματος. 

6. Η αποτυχία παλαιότερων μεθόδων διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί αρνητικά ως πλεονέκτημα για την αναζήτηση προσφορότερων 

μεθόδων. Πάντοτε όσοι ακολουθούν βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση: διδάσκονται 

από τα λάθη εκείνων που προηγήθηκαν σ’ ένα δύσκολο έργο. 

Για όλους αυτούς τους λόγους οι νέες συνθήκες κρύβουν πολλά στοιχεία καινούρια 

και αδοκίμαστα όχι όμως και χωρίς πλεονεκτήματα. 

 

Β΄. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Το μάθημα στην Α΄ Λυκείου διδάσκεται με το ιδιαίτερο βιβλίο των αρχαίων 

ελληνικών, που δόθηκε στους μαθητές για πρώτη φορά στην αρχή σχεδόν του διδακτικού 

έτους 1979-80. Μερικά στοιχεία για τη διάρθρωση της ύλης-του αναφέρονται στην 

εισαγωγή του βιβλίου, αλλά θα ήταν ίσως σκόπιμο να δοθούν εδώ και τα εξής 

συμπληρωματικά: 

1. Σύμφωνα με βασική διδακτική απαίτηση, τα κείμενα στην αρχή είναι ευκολότερα 

και συντομότερα, για να γίνουν έπειτα και μεγαλύτερα και με κάποιες δυσκολότερες 

φράσεις. Η επιλογή κάποιου κειμένου, όταν δεν είναι απόλυτα συνεπής μ' αυτή τη 

σκοπιμότητα — αφού και άλλες σκοπιμότητες είναι ευνόητα πολυάριθμες και τα κείμενα 

δεν είναι γραμμένα για να τις υπηρετήσουν—ή όταν κάποιο κείμενο δεν είναι απόλυτα 

ικανοποιητικό για το επίπεδο μιας τάξης, υπάρχει ασφαλώς ανάγκη από πολλή διδακτική 
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πείρα, όπως άλλωστε γενικά το μάθημα αυτό, για να καλύψει τις απαιτήσεις της 

διδακτικής πράξης. 

2. Τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα δε δίνονται με τη σειρά που 

αναγράφονται στα σχολικά βιβλία της Γραμματικής και του Συνταχτικού, αλλά σύμφωνα 

με την αρχή «από το απλούστερο στο συνθετότερο και από το γνωστό στο άγνωστο» και 

σύμφωνα επίσης με τη συχνότητά-τους στα αρχαία κείμενα. Γι' αυτό διδάσκεται λ.χ. πρώτα 

η γ' κλίση και ύστερα η μετοχή της ενεργητικής φωνής ή δίνονται από τα πρώτα μαθήματα 

το απαρέμφατο ή η μετοχή της μέσης φωνής ή το αντικείμενο του ρήματος κτλ. Έτσι 

μερικές φορές μια μεγάλη ενότητα της γραμματικής ή του συντακτικού, λ.χ. η γ' κλίση, δεν 

μπορεί να εξετάζεται σε αμέσως συνεχόμενα κεφάλαια του βιβλίου, αφού πρέπει να 

προηγηθούν και άλλα γραμματικά ή συντακτικά φαινόμενα περισσότερο συχνά. Αυτή η 

κάποια διάσπαση έπρεπε να γίνει ανεκτή, γιατί ασφαλώς τελικός σκοπός της διδασκαλίας 

με το νέο βιβλίο δεν είναι η θεωρητική εκμάθηση κυρίως των γραμματικών ή συντακτικών 

φαινομένων με όλες τις υποκατηγορίες-τους στη σειρά, αλλά η εισαγωγή στην ερμηνεία 

των κειμένων με όλα τα μέσα, στα οποία περιλαμβάνεται και η γραμματική και το 

συντακτικό. 

3. Στα πρώτα κεφάλαια οι λέξεις δίνονται όπως απαντούν στο κείμενο χωρίς 

αναγωγή στον αρχικό τύπο· λ.χ. ἐστὲ = είστε, κατάγεστε και όχι: του ρ. εἰμὶ β' πληθυντικό 

πρόσ. ενεστώτα οριστικής, τῶν κηδομένων = αυτών που φροντίζουν και όχι: μετοχή του ρ. 

κήδομαι κτλ. 

Έτσι όχι μόνο μεταφράζει ο μαθητής αμέσως από την αρχή χωρίς να φορτώνεται 

λεπτομέρειες που του ανακόπτουν τη μεταφραστική διάθεση —και η αρχή έχει πολλή 

σημασία — αλλά και συνειδητοποιεί ότι η γνώση της γραμματικής ή του συντακτικού δεν 

είναι το πρώτο στάδιο, η υποχρεωτική προϋπόθεση, για να προσεγγίσει τα αρχαία κείμενα. 

Η πείρα-του από ό,τι διδάσκεται, η κρίση-του, το απόθεμα των γνώσεων που έχει από τη 

μελέτη της μητρικής-του γλώσσας μαζί με τη γνώση της αρχαίας ελληνικής γραμματικής 

και του συντακτικού που σιγά-σιγά θα αποκτά, θα είναι ισότιμοι παράγοντες, που θα τον 

βοηθούν στην κατανόηση, την ερμηνεία και τελικά στη μετάφραση του αρχαίου κειμένου. 

4. Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου αποτελείται από τρία μέρη: Α΄, Β΄, Γ΄. Στο Α΄1 δίνεται 

ένα πρωτότυπο αρχαιοελληνικό κείμενο με ελάχιστες αλλαγές, κι αυτό κυρίως μόνο στα 

πρώτα κεφάλαια. Ο σεβασμός προς το αρχαίο κείμενο μερικές φορές ήταν ανάγκη 

δυστυχώς να παραμεριστεί, είτε για να αφαιρεθεί μια πολύ δύσκολη φράση μέσα σε ένα 

κατάλληλο ως προς τα άλλα κείμενο, είτε άλλοτε για να αντικατασταθεί μια μόνο λέξη με 

μια άλλη χρήσιμη για την περίπτωση, και έτσι να διαμορφωθεί ένα κείμενο όχι ίσως τέλειο 

αισθητικά ή κάποτε και νοηματικά, όπως είναι τα αρχαία κείμενα, αλλά πιο βατό για το 

μαθητή που μυείται στην αρχαία γλώσσα. Τα κλασικά αρχαία κείμενα ασφαλώς δεν 

υποκύπτουν εύκολα στο να γίνουν πρακτικά αγαθά, έστω όπως εδώ διδακτέα θέματα για 

αρχαρίους. 

5. Τα περισσότερα κείμενα είναι του Ξενοφώντα — εδώ ακολουθήθηκε η διδακτική 

παράδοση και η κοινή πεποίθηση για τη διδαξιμότητα του αρχαίου αυτού συγγραφέα— 

αλλά υπάρχουν κείμενα και από αρκετούς άλλους αττικούς συγγραφείς αλλά ακόμη και 

αττικιστές, ώστε οι μαθητές να πάρουν μια ιδέα κάπως σαφέστερη για τα χρονικά όρια της 

αρχαίας γλώσσας και για την ανομοιότητα των προσώπων και του ύφους-των. 

6. Στο Α΄2 δίνονται μικρές φράσεις, όπου όπως είναι φυσικό μπορούν να υπάρχουν 

περισσότερες λέξεις που υπηρετούν τη διδασκαλία του συγκεκριμένου γραμματικού ή 
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συντακτικού φαινομένου. Οι φράσεις αυτές, ευκολότερες συνήθως από το κείμενο στο Α΄1, 

δεν προσφέρονται μόνο για τη διδασκαλία της γραμματικής και του συντακτικού αλλά και 

για μεταφραστική επίσης άσκηση. 

7. Στο Β΄ δίνεται η θεωρία της γραμματικής και του συντακτικού. Το μέρος αυτό, 

ίσως το πιο προβληματικό για τη συγγραφή, πρέπει να παρουσιάζει το γραμματικό ή το 

συντακτικό φαινόμενο αναλύοντάς-το, χωρίς όμως να υποκαθιστά τα ειδικά σχολικά 

εγχειρίδια, στα οποία καταφεύγει ο μαθητής για διεξοδικότερη μελέτη. Γι’ αυτό πολλές 

φορές ο μαθητής δεν μπορεί να βρίσκει στο βιβλίο-του τα πάντα σχετικά με ένα 

γραμματικό ή συντακτικό φαινόμενο, όπως λ.χ. για τα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης, τον 

τονισμό των τύπων του β' αορίστου στην προστακτική, την παρατακτική σύνδεση των 

προτάσεων, τη σημασία των εμπρόθετων προσδιορισμών κτλ. Αλλά παρά ταύτα συχνά 

δίνονται περισσότερα από όσα ίσως θα πρέπει να συγκρατήσει ο μαθητής. 

Τα σχολικά βιβλία που απευθύνονται σε χιλιάδες μαθητές έχουν μιαν αξεπέραστη 

δυσκολία: είναι άνισα, γιατί είναι κοινά βιβλία, ενώ οι δυνατότητες ή οι ανάγκες (που 

τελικά σημαίνει το ίδιο) δεν είναι κοινές σε όλους τους μαθητές. Έτσι όσο κι αν το σχολικό 

βιβλίο είναι γραμμένο με τρόπο που να διαβάζεται από τους μαθητές μόνους-τους, ωστόσο 

δεν είναι μια μέθοδος «άνευ διδασκάλου», κατά τον τύπο των παλαιών εκείνων μεθόδων 

ξένων γλωσσών. Τον τελικό λόγο τον έχει, όπως και για καθετί άλλο μέσα στην τάξη ο 

καθηγητής, στον οποίο παραμένει το φορτίο της διδασκαλίας, που σημαίνει της μετάδοσης, 

της ιεράρχησης και της επιλογής ακόμη, σύμφωνα με την τάξη και τη δεκτικότητά-της. 

Έτσι, ανάλογα με την τάξη, αν το βιβλίο θεωρηθεί ότι περιέχει ύλη περισσότερη ή 

λιγότερη, μπορούμε στην πρώτη περίπτωση να αφήσουμε μόνο-του το μελετηρότερο ή τον 

περίεργο μαθητή να ανακαλύψει όσα θελήσει σε στιγμές που αναζητά περισσότερα από 

όσα προσωρινά του χρειάζονται, και στη δεύτερη να τον παραπέμψουμε και σε άλλα 

βιβλία εξηγώντας-του πως η αρχαιομάθεια δεν εξαντλείται στο εγχειρίδιό-του. Πάντως 

ένα σχολικό βιβλίο για την αρχαία γλώσσα, αν δεν επιδιώκει μια επαύξηση γνώσεων, δεν 

έχει ασφαλώς το δικαίωμα και να την αποκλείει από το μαθητή του Λυκείου. Κάτι ανάλογο 

συμβαίνει και με τα αναγνωστικά των νέων ελληνικών που δεν αποκλείουν, ενώ δεν 

επιβάλλουν την εξαντλητική χρησιμοποίηση -τους. Ειδικά τη χρονιά που πέρασε και που ο 

μαθητής χρησιμοποιούσε λιγότερο τα ειδικά βιβλία-του, λ.χ. το παλιό συντακτικό, η 

αναπλήρωση που μπορούσε να επιτύχει το εγχειρίδιο των αρχαίων ελληνικών αποδείχτηκε 

ωφέλιμη. 

8. Στο Β΄ επίσης δίνονται κάποτε μερικά μέρη της γραμματικής ή του συντακτικού 

με μικρότερα τυπογραφικά στοιχεία. Αυτό σημαίνει άτι προτείνεται να διδαχτούν χωρίς 

επιμονή ή και με απλή αναφορά, αφού άλλωστε για άλλα από αυτά μπορεί να έχει γίνει 

λόγος με κάποια ευκαιρία στα προηγούμενα ή να γίνει στα επόμενα, ή για άλλα που και η 

παράλειψή-τους ακόμα δε θα έβλαπτε την ερμηνευτική προσπάθεια στην οποία αποβλέπει 

κυρίως το μάθημα λ.χ. το αρνητικό οὐ στο κεφ. 22, οι σημασίες του ἄν στο κεφ. 27, ο δυικός 

αριθμός στο κεφ. 34, το όνομα ἡ ναῦς στο κεφ. 55, οι σύνδεσμοι ἐπεὶ και ὡς ως παρατακτικοί 

στο κεφ. 39, οι έστω και λίγοι κανόνες του συλλαβισμού ή του τονισμού στα κεφάλαια 5 και 

10 κτλ. 

9. Τα μέρη που θα μπορούσαν να διδαχτούν σύντομα ή και με απλή αναφορά — 

τουλάχιστο όπως έγινε τη χρονιά που πέρασε και που υπήρξε στην αρχή-της μια απώλεια 

χρόνου — περιλαμβάνονται ήδη σε μια εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας (Γ 711/20-2-1980) 

που ήρθε πέρυσι στα Λύκεια4. 
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Αλλά έκτος από τα κεφάλαια αυτά δε σημαίνει ασφαλώς ότι και μερικά άλλα 

κεφάλαια ή μέρη κεφαλαίων δε θα μπορούσαν να διδαχτούν χωρίς ιδιαίτερη επιμονή και 

προσπάθεια για απομνημόνευση ή και να παραλειφτούν ακόμα, αν επιβάλλεται από τα 

περιθώρια του χρόνου, όπως το κεφάλαιο των αριθμητικών (σελ. 166), η απαρίθμηση των 

υποκατηγοριών των πλάγιων πτώσεων ως επιρρηματικών προσδιορισμών (σελ. 58, 94, 140), 

το άμεσο ή έμμεσο αντικείμενο (σελ. 47), το επιρρηματικό και προληπτικό κατηγορούμενο 

(σελ. 115), η απομνημόνευση των υποκατηγοριών των δίπτωτων ρημάτων (σελ. 202, 203), τα 

είδη της προσωπικής δοτικής (σελ. 144), η κλίση μερικών σπάνιων ουσιαστικών ή επιθέτων, 

που δε θα τα συναντήσουν ποτέ ίσως οι μαθητές ή θα τα συναντήσουν πολύ σπάνια κτλ. 

(παλαιότερα οι μαθητές μάθαιναν λ.χ. και τα θώς, θωός, τις εξαιρέσεις ἔγχελυς, ἐγχέλυος 

και όχι ἐγχέλεως αλλά ἐγχέλεων, τα ἵλεως, ὑλήεις κτλ.). 

10. Στο Β' του κεφαλαίου περιέχονται επίσης και ορισμένες γνώσεις που δεν είναι 

πάντοτε ιδιαίτερα κεφάλαια από τη γραμματική ή το συντακτικό αλλά απλές πρακτικές 

παρατηρήσεις κυρίως για τη μετάφραση και τις οποίες μπορεί να τις έχει αναφέρει ήδη ο 

καθηγητής με κάποια ευκαιρία: λ.χ. η μετάφραση της γενικής και δοτικής (κεφ. 7), οι 

εκφράσεις ἔστιν ὅς, ἔστιν ὅπως κτλ. (κεφ. 19), το αρνητικό οὐ (κεφ. 22), οι σημασίες του ἄν 

(κεφ. 27), ο αντιθετικός σύνδεσμος δὲ (κεφ. 49), η παρατήρηση για την τοποθέτηση των 

λέξεων του αρχαίου κειμένου στη φυσική νεοελληνική-τους σειρά (κεφ. 45) κτλ. Σ' αυτά τα 

σημεία ο μαθητής επαληθεύει με ικανοποίηση όσα έχει ήδη μάθει στα προηγούμενα και ο 

καθηγητής μπορεί να περάσει το μέρος αυτό με απλή ανάγνωση ή αναφορά, χωρίς να το 

διδάξει συστηματικά όπως κάνει στα άλλα κεφάλαια. 

Επίσης ορισμένες παρατηρήσεις του βιβλίου, όπως στη σελ. 122 (κεφ. 32) για τους 

τύπους της προστακτικής ή στη σελ. 188 (κεφ. 49) για τη χρησιμοποίηση των θεμάτων του 

ρ. τίθημι, μπορούν ανάλογα με τις συνθήκες της τάξης να διδάσκονται με απλή αναφορά ή 

και να παραλείπονται, αφού η πρώτη αναφέρεται σε τονισμό και η δεύτερη σε 

διαπιστώσεις σχηματισμού ρηματικών τύπων που ο μαθητής επαγωγικά ή παραγωγικά θα 

δει. 

11. Σ’ αυτή την τάξη η διδασκαλία δεν μπορεί να είναι πολύ θεωρητική. Αρχίζει 

αμέσως με τη μεταφραστική πράξη στα κείμενα, όχι μόνο γιατί τα χρονικά όρια είναι 

περιορισμένα, αλλά κυρίως γιατί η εισαγωγή στα αρχαία γίνεται πιο ουσιαστικά και πιο 

ευχάριστα. Έτσι οι γραμματικές ή συντακτικές και γενικότερα οι άλλες φιλολογικές 

λεπτομέρειες είναι στη διδασκαλία περιορισμένες. Την άποψη αυτή ακολουθεί το βιβλίο 

αλλά ανάμεσα στο λιγότερο ή το περισσότερο έπρεπε να διαλέξει το δεύτερο και για την 

κάλυψη των περισσότερων αναγκών και γιατί πρόκειται για βιβλίο συνεργασίας με ένα 

διδάσκοντα και ένα διδασκόμενο άρα με δυνατότητα επεξηγήσεων και επιλογών. 

12. Το βιβλίο σε έξι κεφάλαια δεν προσφέρει καμιά νέα γνώση, αλλά 

επαναλαμβάνει τις γνώσεις, λεξιλογικές, γραμματικές και συντακτικές, των κεφαλαίων 

που προηγήθηκαν ως εκείνο το σημείο. Πρόκειται για τα κεφάλαια 15, 28, 40, 53, 64 και 74. 

Αλλά, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς, το βιβλίο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη 

μέθοδο της επαναλήψεως και γιατί αυτή είναι mater studiorum, όπως έλεγαν παλαιότερα, 

και γιατί έτσι θέλει να προτείνει μια επιλογή των γνώσεων που αναπτύχθηκαν στα 

προηγούμενα κεφάλαια και στις οποίες θα ήταν σκόπιμο να επιμείνει περισσότερο ο 

μαθητής. Αλλά εκτός από αυτές τις επαναλήψεις, για τις οποίες αφιερώνονται ειδικά 

κεφάλαια, υπάρχουν από τα μισά περίπου του βιβλίου, από τότε που πληθαίνουν πια τα 

διδαχθέντα, και άλλες εννέα επαναλήψεις σφηνωμένες στα διάφορα κεφάλαια της 

γραμματικής και του συντακτικού: στο κεφ. 34 για το ειδικό και τελικό απαρέμφατο, στο 42 
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για τη σύγκριση, στα 45 και 46 για τα συνηρημένα ρήματα, στο 54 για τις μετοχές, στο 63 

για τη λέξη ὡς (σύνδεσμος, πρόθεση και επίρρημα), στα 66 και 67 για τις υποθετικές 

προτάσεις. Επαναλήψεις επίσης γίνονται και με τις ασκήσεις. 

13. Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου έχει στο Γ' μέρος ασκήσεις τις οποίες καλείται να 

λύσει ο μαθητής κυρίως στο σχολείο ή, επειδή ο χρόνος της διδακτικής ώρας συνήθως δεν 

επαρκεί, και στο σπίτι. Και εδώ πάλι αφήνεται στον καθηγητή να κάνει μια επιλογή 

σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθήματος και της τάξης-του, αν κρίνει ότι δεν είναι — και 

συχνά δεν είναι— αρκετός ο χρόνος να λύσουν οι μαθητές όλες τις ασκήσεις. Όταν λοιπόν 

ο χρόνος είναι λίγος, θα ήταν πρακτικά χρήσιμο να λύνεται στην τάξη ένα μέρος από κάθε 

άσκηση και τα υπόλοιπα από ομοειδείς περιπτώσεις να αφήνονται για το μαθητή στο 

σπίτι. 

14. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται ένα λεξιλόγιο, από τις λέξεις που συνάντησε 

ο μαθητής στα κείμενα, όπου να μπορεί να καταφεύγει, όταν θέλει να θυμηθεί μια λέξη 

κατά τη λύση κάποιας ασκήσεως και για να συνηθίσει να χρησιμοποιεί στη μελέτη-του 

λεξικό. Οι αριθμοί δίπλα σε κάθε λέξη του προσφέρουν τη δυνατότητα να βρίσκει το 

κείμενο και έτσι και τη φράση μέσα στην οποία χρησιμοποιείται η λέξη. 

15. Ύστερα από το λεξιλόγιο δίνονται τα περιεχόμενα, ένα μέρος του βιβλίου που 

πολλές φορές δεν είναι το πρώτο που βλέπουμε κατά την πρώτη-μας επαφή με ένα βιβλίο. 

Ο πίνακας των περιεχομένων ωστόσο είναι συνήθως για τεχνικούς τουλάχιστο λόγους ο 

πιο χρήσιμος, όσο κι αν μένει ο πιο αδιάβαστος. 

Στην περίπτωση-μας εκεί θα βρούμε ποια κεφάλαια της γραμματικής ή του 

συντακτικού συμπληρώνονται με άλλα ή ποια επαναλαμβάνονται, ώστε να μη σπεύδουμε 

να διδάξουμε τα πάντα για ένα φαινόμενο στο πρώτο κεφάλαιο που θα το συναντήσουμε 

(λ.χ. κεφ. 11 αλλά και 12 για τον παρατατικό, κεφ. 16 και 17 για τα τριτόκλιτα 

συμφωνόληκτα, κεφ. 11 αλλά και 54 κ.ε. για την υποτακτική σύνδεση, κεφ. 26 και 36 για τον 

παρακείμενο της μέσης φωνής κτλ.) Ακόμα στα περιεχόμενα θα βρίσκουμε χωρίς 

χρονοτριβή, ό,τι μας χρειάζεται για διασύνδεση διδακτική με τα προηγούμενα ή κάποτε και 

με τα επόμενα, και τελικά χάρη σ' αυτά θα γνωρίσουμε τη διάρθρωση του βιβλίου και 

αδρομερώς τη φιλοσοφία-του. 

16. Γενικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι το εγχειρίδιο της Α' Λυκείου, γραμμένο για 

τη διδακτική πράξη αλλά χωρίς καμιά μακρόχρονη εφαρμογή και χωρίς κανένα 

προηγούμενο ελληνικό ή ξένο αντίστοιχο, γιατί και οι συνθήκες των ξένων δεν είναι 

αντίστοιχες ως προς την αρχαία γλώσσα που είναι εντελώς ξένη γι’ αυτούς, θα υπηρετηθεί 

σωστά μόνο με έναν καθηγητή που γνωρίζει ακριβώς τους σκοπούς της διδασκαλίας των 

αρχαίων ελληνικών στην Α' Λυκείου, που γνώρισε το βιβλίο από την αρχή ως το τέλος και 

έκανε προπάντων σωστό προγραμματισμό της ύλης που θα διδάξει σε σχέση με το χρόνο 

που του διαθέτουν. Γιατί, όλοι το γνωρίζουμε, ο χρόνος για τη διδακτική πράξη είναι 

αμείλικτος, μας προσφέρεται πάντοτε λιγότερος από όσο μας χρειάζεται. Και το άγχος του 

δασκάλου, να θέλει να πει περισσότερα αλλά να μην έχει χρόνο, είναι γνωστό σε όσους 

ζουν τη ζωή της σχολικής έδρας. Στην Α' Λυκείου ο πειρασμός να θέλει να πει κανείς 

πολλά είναι μεγάλος, γιατί μεγάλος είναι και ο γνωστικός χώρος που ανοίγεται στους 

μαθητές από αυτή την τάξη. Και για τη διδακτική πράξη — μια πράξη τόσο απαιτητική— 

δε χρειάζεται μόνο γνώση, μεθοδικότητα, ευχέρεια επικοινωνίας, πίστη στα διδασκόμενα 

και τόσες άλλες αρετές, αλλά χρειάζεται και αυτοσυγκράτηση. Και μερικές φορές η 

τελευταία είναι αντιστρόφως ανάλογη με τις γνώσεις. Οι Αρχαίοι Έλληνες — που από την 
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Α' Λυκείου αρχίζουμε να τους διδάσκουμε στην αυθεντική-τους μορφή— πίστευαν ότι το 

καλύτερο και το περισσότερο δεν ήταν ποτέ συνώνυμα. 

 

Γ΄. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ύστερα από τα γενικά δεδομένα για το μάθημα και το βιβλίο θα αναφερθούν με 

βάση το αναλυτικό πρόγραμμα και το εγχειρίδιο μερικές προτάσεις πρακτικές για τη 

διδασκαλία του μαθήματος, όχι άγνωστες από την ως τώρα διδακτική-μας πράξη αλλά το 

ίδιο χρήσιμες και για τη νέα. 

α) Γενικά 

1. Ο καθηγητής, όσο κι αν έχει στα χέρια-του ένα βιβλίο που θα τον κατευθύνει, 

ωστόσο, πριν να αρχίσει τη διδασκαλία-του, είναι ανάγκη να συμβουλευτεί το αναλυτικό 

πρόγραμμα και τις άλλες συμπληρωματικές επίσημες οδηγίες. Έτσι θα κάνει πιο 

υπεύθυνα τις επιλογές-του και θα ξέρει πού και πόσο να επιμείνει ή αντίθετα πού να μη 

σπαταλά το λίγο πολύτιμο χρόνο-του. Στο αναλυτικό λοιπόν πρόγραμμα καθορίζεται 

ανάμεσα στα άλλα ότι «στην Α' Λυκείου ο σκοπός της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής 

γλώσσας και γραμματείας είναι κατά κύριο λόγο γλωσσικός» και ότι από τη γραμματική 

δε θα διδαχτούν τα πάντα αλλά μόνο τα «κυριότερα φαινόμενά»-της. Από το συντακτικό 

επίσης δε θα διδαχτούν όλα τα κεφάλαια με τον ίδιο τρόπο, αλλά για άλλα θα γίνει «απλή 

υπόμνηση του ρόλου τους», άλλα θα διδαχτούν «σύντομα» και άλλα τέλος θα διδαχτούν 

«αναλυτικά και με επιμονή στην ιδιοτυπία-τους», «ανάλογα με το βαθμό ομοιότητας με τα 

συντακτικά φαινόμενα της νεοελληνικής»5. 

Η διδασκαλία λοιπόν θα διαμορφωθεί με βάση αυτές τις προδιαγραφές και με ό,τι 

άλλο καθορίζεται στη σχετική εγκύκλιο, ώστε να αποφεύγονται οι επαναλήψεις γνωστών 

πραγμάτων και να μην τονίζονται λεπτομέρειες γραμματικές, συντακτικές ή άλλες 

γλωσσολογικές, που κι αυτές βέβαια οδηγούν στην ευρύτερη και βαθύτερη γνώση του 

αρχαίου κειμένου και υπηρετούν τελικά την πληρέστερη ερμηνεία-του, αλλά δεν κρίνονται 

απαραίτητες για τη μεταφραστική πράξη των απλών κειμένων και γενικότερα για την 

αρχική προσέγγιση της αρχαίας γλώσσας στην Α΄ Λυκείου. 

Έτσι θα διδαχτούν οι μαθητές λ.χ. τί είναι ονοματικός και επιρρηματικός 

προσδιορισμός — αν δεν τους θυμούνται από το Γυμνάσιο — αλλά ενώ θα διαβάσουν το 

κεφάλαιο του συντακτικού για να έχουν μια ενημέρωση, δε θα υποχρεωθούν να 

αποστηθίσουν τις υποκατηγορίες-τους. Το να απομνημονεύσουν λ.χ. όλα τα συνδετικά 

ρήματα θα τους βοηθήσει να βρίσκουν τις λέξεις που είναι συντακτικώς κατηγορούμενα, 

αλλά, και χωρίς να τα θυμούνται όλα, θα μπορούν να μεταφράσουν τη φράση στην οποία 

υπάρχει ένα συνδετικό ρήμα με κατηγορούμενο. Αν, αφού μάθουν την αττική σύνταξη, δε 

θυμούνται τις λεπτομέρειες της συμφωνίας υποκειμένου και κατηγορούμενου ή 

υποκειμένου και ρήματος, αυτή η ένδεια πολύ λίγο θα αφαιρέσει από τη δυνατότητα να 

μεταφράζουν τα αρχαία κείμενα. Επίσης όλες τις σημασίες λ.χ. της προστακτικής — και αν 

ακόμα δεν τις διδάχτηκε ο μαθητής από το αντίστοιχο κεφάλαιο στο συντακτικό της νέας 

ελληνικής — θα τις διαβάσει στο βιβλίο-του, αλλά δε θα τις απομνημονεύσει για την 

εξέταση. Θα είναι αρκετό το ότι μπορεί να τις βρει στα κείμενα. Τους δεύτερους τύπους 

μερικών ρημάτων, όπως του ἵσταμαι, του θνῄσκω, ή τους σπάνιους τύπους του εἰμὶ ή του 

οἶδα κτλ., θα μπορούν να τους αναγνωρίσουν οι μαθητές όταν τους βρουν στο κείμενο, δε 

θα χρειάζεται όμως να επιμείνουμε ιδιαίτερα με συστηματική διδασκαλία για να 
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αποκτήσουν την ευχέρεια να τους σχηματίζουν στα διάφορα πρόσωπα και τους χρόνους, 

χωρίς να συμβουλεύονται το βιβλίο της γραμματικής. 

Θα ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο πρακτικά για τη σπουδή της 

αρχαίας γλώσσας στην Α΄ Λυκείου να καθοριστούν κάποτε τα κεφάλαια του συντακτικού, 

ή και της γραμματικής, που βοηθούν περισσότερο από άλλα στη μεταφραστική πράξη των 

λιγότερο δύσκολων κειμένων. 

Το εγχειρίδιο όσο κι αν συμμορφώνεται με την επιλογή του αναλυτικού 

προγράμματος (άλλα μέρη τυπώνονται με μικρότερα στοιχεία, άλλα δίνονται 

περιληπτικότερα κτλ.) δεν είναι δυνατό να καθορίσει πόσο σύντομα θα διδαχτούν μερικά 

κεφάλαια ενώ άλλα θα αναφερθούν απλώς ως υπόμνηση κτλ. Μένει στον καθηγητή να 

κρίνει, εφαρμόζοντας τη σωστή επιλογή, για ποια κεφάλαια χρειάζεται δύο διδακτικές 

ώρες και για ποια περισσότερες. Ότι βέβαια η ευθύνη και ο κόπος για τον καθηγητή 

περισσεύει είναι σαφές. Επίσης είναι σαφές ότι, αν δεν κατανεμηθεί σωστά ο χρόνος, 

υπάρχει κίνδυνος να μη διδαχτούν ως το τέλος της χρονιάς κεφάλαια βασικά για την 

επόμενη τάξη από τη γραμματική και το συντακτικό. Η διδακτική πράξη στο σχολείο 

ασφαλώς δεν είναι μια υπόθεση προθέσεων ή μια υπόθεση θεωρητική αλλά πρακτικά 

αυστηρή και με αμετακίνητους στόχους. 

2. Η γνωριμία των μαθητών με την αρχαία γλώσσα στην Α' Λυκείου δε γίνεται μόνο 

με ένα άλλο βιβλίο αλλά και με έναν άλλο τρόπο προσέγγισής-της. Άλλοτε στην Α' 

Γυμνασίου η διδασκαλία της αρχαίας γλώσσας άρχιζε με γραμματική και έπειτα 

συντακτικό σε κείμενα κατασκευασμένα, για να συνεχιστεί αργότερα επίσης με πολλές 

λεπτομέρειες της γραμματικής και του συντακτικού και με λιγότερα κείμενα στο 

πρωτότυπο. Έτσι οι μαθητές -μας και στο τέλος των γυμνασιακών-τους σπουδών κατά το 

μεγαλύτερο μέρος-τους μάθαιναν ίσως πολλά κεφάλαια της Γραμματικής και του 

Συντακτικού — στις καλύτερες βέβαια περιπτώσεις— αλλά δε μάθαιναν αρχαία, δηλαδή 

έστω και τη δυνατότητα να μεταφράσουν ένα απλό αρχαίο κείμενο. Οπωσδήποτε δεν 

εντοπίζονται εύκολα όλες οι αιτίες, αλλά ασφαλώς παλαιότερα και ως τώρα το μάθημα 

των αρχαίων ελληνικών στα σχολεία, κατά τη διαπίστωση πολλών6, πετύχαινε 

περισσότερα στη γνώση των κανόνων και λιγότερα στην εξοικείωση με τον αρχαίο λόγο, 

αφού απέβλεπε περισσότερο στη γραμματική και στο συντακτικό και λιγότερο στα κείμενα 

και στο περιεχόμενό-τους. Ο μαθητής έτσι σχημάτιζε γρήγορα τη γνώμη ότι η γραμματική 

και το συντακτικό έχουν αυτοτέλεια, είναι μαθήματα ανεξάρτητα και όχι υπηρετικά της 

μετάφρασης του κειμένου. Η διδασκαλία δεν τους βοηθούσε να καταλάβουν ότι το 

συντακτικό στη μετάφραση θα τους ήταν περιττό, αν μπορούσαν να μεταφράσουν εύκολα 

και χωρίς παρανοήσεις μόνοι-τους. Ο ρόλος της γραμματικής και του συντακτικού στο 

γυμνάσιο άλλαζε, το μέσο γινόταν σκοπός. Αυτή η άποψη, σε μια σειρά παραλλαγών με 

βάση την αποδοχή και τη γνώση των φορέων της πρακτικής εφαρμογής-της, υπήρχε στο 

σχολείο και επηρέαζε τη σχολική πράξη. Πριν από τη μετάφραση του κειμένου έπρεπε λ.χ. 

σε κάθε περίπτωση να προηγηθεί η γραμματική και η συντακτική-του ανάλυση ή 

τουλάχιστο με πληρότητα μόνο η τελευταία, κατά τη χαρακτηριστική γνώμη του 

Γρηγορίου Βερναρδάκη7. 

Τώρα με το νέο βιβλίο στην Α΄ Λυκείου, ακόμα και από τα πρώτα στάδια, η 

γνωριμία των μαθητών με την αρχαία γλώσσα αρχίζει από κείμενα πρωτότυπα, όχι μόνο 

γιατί έχουμε πια πολύ λιγότερο χρόνο στη διάθεσή-μας, γιατί οι μαθητές-μας είναι 

ωριμότεροι κτλ., αλλά και για την- ακριβέστερη τήρηση των μέσων και των σκοπών του 

μαθήματος στη μέση εκπαίδευση. 
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Κατά τη διδασκαλία με το νέο βιβλίο ο μαθητής αφού διαβάσει το κείμενο, 

προσπαθεί να το μεταφράσει αμέσως χωρίς καμιάν άλλη ανάλυση, στηριγμένος στις 

γνώσεις που έχει, στην κρίση ή και στη διαίσθησή-του βοηθημένος από τα συμφραζόμενα. 

Η λογική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις λέξεις βοηθάει εξίσου με τα άλλα στοιχεία για 

την κατανόηση μιας φράσης. Υποστηρίζουν8 ότι εννέα στις δέκα φορές η έννοια μιας λέξης 

προσδιορίζεται από τα συμφραζόμενα. Ο μαθητής, στη μεταφραστική-του προσπάθεια 

μέσα στην τάξη, δε θα σταματήσει μπροστά σε μια δύσκολη φράση, αλλά, αφού 

χρησιμοποιήσει τις προσωπικές-του γνώσεις, θα καταφύγει έπειτα στο λεξιλόγιο, που του 

προσφέρεται στο κάτω μέρος της σελίδας, και τέλος στον καθηγητή-του. Με τη διαδικασία 

αυτή, με δική-του κυρίως προσπάθεια, η μετάφραση θα είναι μια ανακάλυψή-του, και ό,τι 

ανακαλύπτει κανείς μόνος-του το μαθαίνει και σπάνια το ξεχνά. 

3. Κάτι άλλο χρήσιμο στη διαμόρφωση της διδασκαλίας είναι να θυμάται ο 

καθηγητής ότι την αρχαία ελληνική ο μαθητής δε θα τη μιλήσει, ούτε μπορεί να την 

ακούσει να μιλιέται, ούτε και θα τη γράψει ποτέ. Και η μέθοδος για τη διδασκαλία μιας 

γλώσσας καθορίζεται και από το τί επιδιώκουμε και από το πώς ζει ανάμεσά-μας αυτή η 

γλώσσα. Αλλιώς θα διδαχτεί μια γλώσσα που θέλουμε να τη μιλήσουμε κι αλλιώς μια 

γραπτή γλώσσα που δε μιλιέται πια. Έτσι από τους τρόπους διδασκαλίας των ζωντανών 

γλωσσών θα πάρουμε ό,τι βοηθάει τους σκοπούς-μας, λ.χ. την απευθείας μετάφραση του 

κειμένου, χωρίς καμιάν άλλη τυπική ανάλυση, την ανάγνωση για να συνεργαστεί και το 

αυτί κτλ., και, προπάντων, τα αρχαία θα τα μάθει ο μαθητής έτσι και τόσο, ώστε να μπορεί 

να κατανοεί ένα αρχαίο κείμενο. Γι’ αυτό δε θα είναι πάντα σε θέση να σχηματίσει έναν 

τύπο κάποιου ρήματος σε κάποιο πρόσωπο, χωρίς να ανοίξει Γραμματική, αλλά θα του 

είναι ευκολότερο και θα μας είναι αρκετό για το σκοπό-μας, όταν μπορεί να καταλάβει 

πώς θα μεταφράσει τον ίδιο ρηματικό τύπο σ' ένα κείμενο. Ίσως δε θα μπορεί να θυμάται 

όλες τις κατηγορίες των ρημάτων που συντάσσονται με μια πτώση, αλλά θα μπορεί να 

μεταφράσει το ρήμα με το αντικείμενό-του. Θα έχει διαβάσει το σχετικό κεφάλαιο του 

συντακτικού αλλά δε θα είναι υποχρεωμένος να το αποστηθίσει. Θα ξαναγυρίζει στο 

βιβλίο του συντακτικού ή της γραμματικής από το κείμενο, όπως από το κείμενο θα ξεκινά 

κάθε φάση της αρχαιομάθειάς-του. Άλλωστε συχνά ακούγεται από πολλούς που 

γνωρίζουν τα σχολικά πράγματα ότι η βασιλεία της μνήμης δεν πρέπει να συνεχίζεται. Ο 

μαθητής με το κείμενο στο χέρι ας συνηθίσει να ανοίγει τα βιβλία-του, που του έχουν 

διατεθεί και γράφτηκαν ειδικά γι' αυτόν, και ας μη θεωρείται μεγάλη έλλειψη που δε θα 

θυμάται σε κάθε περίπτωση, όπως του ζητούσαμε άλλοτε, ένα γραμματικό τύπο ή ένα 

συντακτικό κανόνα ανεξάρτητα από τα κείμενα. 

4. Επειδή για την εκμάθηση της αρχαίας γλώσσας μας λείπουν οι ακουστικές 

εντυπώσεις, πρέπει να αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην ανάγνωση9. Ο μαθητής 

πάντοτε πριν να μεταφράσει θα διαβάζει φωναχτά το κείμενο. Ακούγοντας και βλέποντας 

το κείμενο δημιουργεί πληρέστερη παράσταση για την αρχαία γλώσσα. Για μας η αρχαία 

γλώσσα δεν είναι — όπως για τους ξένους που πειραματίζονται και με την 

οπτικοακουστική ακόμα μέθοδο — μια άλλη γλώσσα, και όχι μόνο οπτικά, αφού για το 

νεοέλληνα μαθητή η ανάγνωση ενός αρχαίου κειμένου δεν αποτελεί κανένα πρόβλημα, 

αλλά και ακουστικά, αφού δεν τη διαβάζουμε με την ερασμιακή προφορά. Κατά τη 

διδασκαλία η σωστή ανάγνωση επίσης από τον καθηγητή έχει ιδιαίτερη σημασία — όπως 

άλλωστε και για τη διδασκαλία κάθε κειμένου, όχι μόνο αρχαίου ελληνικού. 

Στην πρώτη επαφή του μαθητή με το αρχαίο κείμενο, η σωστή ανάγνωση του 

καθηγητή αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ερμηνείας, γιατί ζωντανεύει το κείμενο, 
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αποκαλύπτει βασικά σημεία του νοήματός-του και με το χρώμα και τον τόνο-της 

πετυχαίνει, ως ένα αρκετά προχωρημένο σημείο, την πρόσβαση στο κείμενο, πολύ πριν να 

αρχίσει η άλλη ερμηνευτική διαδικασία. Έτσι η ανάγνωση από τον καθηγητή όταν είναι 

άψογη, ούτε υπερτονισμένη ούτε άτονη, γίνεται ένα ερμηνευτικό μέσο αποτελεσματικό 

εξίσου με το συντακτικό και τη γραμματική. Μόνο που αυτό αποτελεί μέσο διδασκαλίας, 

δηλαδή συνεργασίας, ενώ τα δεύτερα, μέσα της ατομικής, της μοναχικής προσπάθειας του 

μαθητή. 

 

β) Η γραμματική και το συντακτικό 

1. Πρέπει νωρίς να καταλάβει ο μαθητής ότι το συντακτικό και η γραμματική δεν 

ξεχωρίζονται από το κείμενο. Για να προσδιορίσει γραμματικά και κυρίως συντακτικά μια 

λέξη ή μια φράση, συγχρόνως χωρίς να το θέλει μεταφράζει, αφού χρειάζεται να 

προσδιορίσει ταυτόχρονα τη σημασία της λέξης ή της φράσης, και αντίστροφα, όταν 

μεταφράζει, κάνει συχνά την εφαρμογή του συντακτικού ή του γραμματικού κανόνα, αφού 

το συντακτικό ή η γραμματική τον βοηθάει στη μετάφραση. Ξεκινώντας ο μαθητής απ' 

αυτή τη βάση θα συνειδητοποιήσει την πρακτική σκοπιμότητα του συντακτικού ή της 

γραμματικής και έτσι ίσως θα λείψουν οι περιπτώσεις όπου οι φράσεις αναλύθηκαν σωστά 

συντακτικώς αλλά μεταφράστηκαν λάθος, λ.χ. μια αιτιατική, που βρέθηκε ότι είναι 

υποκείμενο σ' ένα απαρέμφατο με ετεροπροσωπία, να διατηρηθεί και στη μετάφραση ως 

αιτιατική. Όταν μάθει ο μαθητής ότι αυτή η αιτιατική πάντοτε στα νέα ελληνικά γίνεται 

ονομαστική, τότε καταλαβαίνει ότι για τη μετάφραση τον βοήθησε το συντακτικό. Κάτι 

παρόμοιο μπορούμε να σκεφτούμε και για το υποκείμενο της μετοχής. Άλλο παράδειγμα: 

προσπαθούμε να βρούμε το κατηγορούμενο σε μια φράση, για να είμαστε ακριβείς στη 

μετάφραση. Στο κεφ. 49 (σελ. 190) λ.χ. στην πρόταση: «οἱ ἄλλοι Ἓλληνες εὐθὺς ἐπὶ τοῖς 

παισὶ παιδαγωγοὺς θεράποντος ἐφιστᾶσι» η συντακτική παρατήρηση ότι η λέξη 

«παιδαγωγούς» είναι το κατηγορούμενο στο αντικείμενο «θεράποντας» και θα μεταφραστεί 

με ὡς, γίνεται για να κατανοήσουμε και να μεταφράσουμε σωστά το κείμενο, δηλαδή να 

κατανοήσουμε τελικά ότι οι παιδαγωγοί ήταν δούλοι και όχι βέβαια το αντίστροφο. 

Η συσχέτιση νοήματος και συντακτικής ανάλυσης δείχνει στο μαθητή ότι, πριν από 

κάθε απομνημόνευση κανόνων, πρέπει να χρησιμοποιεί στα κείμενα τη λογική-του, κι 

αυτή η διαπίστωση ευχαριστεί το μαθητή. Συνεπώς δε θα πρέπει να γίνεται συστηματικά 

πρώτα γραμματική και συντακτική ανάλυση και έπειτα να ακολουθεί ή μετάφραση ή το 

αντίστροφο, αλλά ο ένας τρόπος ερμηνείας θα συνδυάζεται ταυτόχρονα με τον άλλο. 

2. Ένας ακόμη τρόπος που μπορεί να συνδυάσει τη συντακτική και τη λογική, όπως 

την ονόμασαν, ανάλυση, δηλαδή την αξιοποίηση της συντακτικής γνώσης για την 

κατανόηση του κειμένου, είναι να λειτουργεί νοηματικά το συντακτικό φαινόμενο στις 

δευτερεύουσες προτάσεις. Στο κεφάλ. 45 (σελ. 174) λ.χ. μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο 

αιτιολογικός σύνδεσμος γάρ και ο συμπερασματικός ὣστε πρέπει να εισάγουν κάποια 

αιτιολογία και κάποιο συμπέρασμα αντίστοιχα. Θα προσπαθήσουν λοιπόν να βρουν οι 

μαθητές ποια φράση δικαιολογεί ποιαν και ποιο είναι συμπέρασμα ή αποτέλεσμα σε ποιο. 

Έτσι εισάγονται στην ουσία του συντακτικού φαινομένου, καταλαβαίνουν την πρακτική-

του σκοπιμότητα για την κατανόηση του κειμένου και δικαιώνουν την προσπάθειά-τους. 

Φυσικά αυτό δεν πρέπει να γίνεται πάντοτε και μάλιστα σε αυτονόητα πράγματα. Η 

μεταφραστική προσπάθεια δεν πρέπει να διακόπτεται για παρατηρήσεις χωρίς ουσιαστικό 

ερμηνευτικό περιεχόμενο. 
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3. Στη διδακτική πράξη είναι καλό βέβαια να μη χωρίζεται το συντακτικό από το 

γραμματικό φαινόμενο, όπως διδάσκονται πάντα μαζί δύο σχετικά γραμματικά ή 

συντακτικά φαινόμενα. Όταν μαθαίνουν λ.χ. οι μαθητές τους συνδέσμους από τη 

γραμματική, να μαθαίνουν ταυτόχρονα και τι προτάσεις εισάγουν ή, όταν μαθαίνουν τις 

μονοσύλλαβες λ.χ. προθέσεις, να μαθαίνουν τη σύνταξή-τους ή, όταν διδάσκονται από τη 

γραμματική τους τύπους μιας εγκλίσεως, να διδάσκονται και τη σημασία των ίδιων 

εγκλίσεων κτλ. Αλλά αυτό δεν είναι πάντοτε εύκολο για πολλούς λόγους (διάρθρωση της 

ύλης, μεθόδευση δυσκολιών, υπερφόρτωση μερικών διδακτικών ενοτήτων κτλ.). Το βιβλίο 

προσπάθησε να το κάνει αυτό λ.χ. στα κεφ. 7 και 9 με το απαρέμφατο, στο κεφ. 18 με τη 

μετοχή, στο κεφ. 21 με τις αόριστες αντωνυμίες, στο κεφ. 27 με τις εγκλίσεις και τη χρήση 

του άν κτλ. 

4. Για τις ανάγκες της μετάφρασης ο μαθητής συγκρατεί βέβαια ορισμένους τύπους 

από τη γραμματική και αποκτά σιγά σιγά κάποια εξοικείωση με τη μορφολογία της 

αρχαίας γλώσσας. Η ακριβής γνώση ενός εύλογου αριθμού καταλήξεων ή άλλων 

γραμματικών στοιχείων, είναι ασφαλώς απαραίτητη, για να κινηθεί ο μαθητής και στο πιο 

απλό αρχαίο κείμενο. Γι’ αυτόν το σκοπό και γι' αυτές τις περιπτώσεις είναι ευκολότερο και 

χρησιμότερο, αντί να απομνημονεύσει έναν πίνακα καταλήξεων, να συγκρατήσει την 

κλίση συγκεκριμένων λέξεων. Αντί να συγκρατήσει τις καταλήξεις λ.χ. της γ' κλίσης, 

μπορεί να συγκρατήσει τις μορφές που παίρνει στις διάφορες πτώσεις ένα 

αντιπροσωπευτικό παράδειγμα. Ευκολότερα θυμάται κανείς την κλίση ενός ομαλού 

ρήματος, λ.χ. σε κάποιο χρόνο, παρά τις καταλήξεις του χρόνου αυτού. Το ρήμα ή το όνομα 

είναι τουλάχιστο μια λέξη, που αργότερα θα συνδέεται συνειρμικά με γνωστές φράσεις 

από τα κείμενα, ενώ η κατάληξη είναι ένα γλωσσικό στοιχείο χωρίς νοηματικό 

περιεχόμενο. 

Όταν γίνεται λόγος για τη γνώση γραμματικών τύπων δε σημαίνει ασφαλώς ότι 

υποχρεώνονται οι μαθητές να απομνημονεύουν όλους τους σχηματιστικούς πίνακες της 

γραμματικής και να αποστηθίζουν τις σελίδες-της σαν το κυριότερο ή το κύριο γνώρισμα 

για την αρχαιομάθειά-τους. 

5. Τους πρώτους μήνες οι γνώσεις των μαθητών-μας στη γραμματική και στο 

συντακτικό θα παρουσιάζουν πολλά κενά και οι μαθητές θα γνωρίζουν λιγότερα από όσα 

νομίζουν, γιατί αυτές οι γνώσεις δεν προσδιορίζονται εύκολα. Οι μαθητές νομίζουν ότι 

γνωρίζουν μερικά πράγματα, αλλά, όταν τους ζητηθούν συγκεκριμένα, φαίνεται να τα 

αγνοούν. Επίσης, αντίθετα με άλλα συλλογιστικά μαθήματα, απαιτούν μνήμη και οπτικές 

ή ακουστικές παραστάσεις περισσότερες και γι' αυτό χρειάζονται και περισσότερη τριβή, 

θα ξέρουν όμως, τουλάχιστο τον πρώτο καιρό, σε ποια σημεία των βιβλίων-τους να 

καταφεύγουν, για να τα συμβουλεύονται. Θα τους είναι δύσκολο να σχηματίσουν από 

μνήμης κάθε τύπο που θα τους ζητήσουμε, αλλά θα μπορούν όταν τον δουν μέσα σε μια 

φράση να τον κατανοήσουν. 

 

γ) Το λεξιλόγιο 

1. Για τη γνώση της αρχαίας γλώσσας —όπως κάθε γλώσσας—η εκμάθηση πολλών 

λέξεων έχει ιδιαίτερη σημασία, περισσότερη ίσως από το συντακτικό και τη γραμματική. 

Άλλωστε και η γραμματική και το συντακτικό χρειάζονται λέξεις, για να μελετηθούν. Ένα 

λεξιλόγιο με τις πιο βασικές λέξεις πρέπει να επιδιώκουμε από τα πρώτα κιόλας 

μαθήματα να γνωρίσουν και να συγκρατήσουν οι μαθητές με επαναλήψεις. Θα μπορούσε 
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γι' αυτό ο καθηγητής να υπογραμμίσει από κάθε κεφάλαιο τις λέξεις που πρέπει ιδιαίτερα 

να ξέρουν οι μαθητές. 

Κανονικά οι λέξεις πρέπει να μαθαίνονται μέσα σε μια φράση, όπου και η χρήση-

τους, δηλαδή μέσα σε μια σκέψη, και μια σκέψη πλήρης ποτέ σχεδόν δεν μπορεί να δοθεί 

με μια μόνο λέξη. Με την εκμάθηση της λέξης μέσα σε μια φράση συγκρατεί κανείς και τη 

σύνταξή-της και έτσι μαθαίνοντάς-την δε χρειάζεται να απομνημονεύσει άλλους κανόνες. 

Αν η τάξη δείχνει προθυμία, θα ήταν χρήσιμο από κάθε μάθημα να συγκρατούν οι 

μαθητές μια μικρή φράση με 3-4 λέξεις και με εντυπωσιακό περιεχόμενο —και μπορούμε 

να βρούμε αρκετές τέτοιες στα κείμενα. Αυτό μπορεί να αποκτήσει ενδιαφέρον και να 

γίνεται σαν παιχνίδι. 

2. Η συσχέτιση των λέξεων της αρχαίας με λέξεις της νέας ελληνικής βοηθάει κατά 

πολλούς τρόπους: ο μαθητής συνειδητοποιεί τη συνέχεια των δύο γλωσσών και την 

ομοιότητά-τους, συγκρατεί ευκολότερα τον τύπο της αρχαίας λέξης και καταλαβαίνει 

ακριβέστερα τις σημασίες των λέξεων στη νέα ελληνική. Όταν οι μαθητές-μας μαθαίνουν 

λ.χ. την αντωνυμία οὐδέτερος, καταλαβαίνουν ότι τα τρία γένη της γραμματικής είναι δύο, 

όπως είναι και στη ζωή. 

3. Από τους πολλούς τρόπους εκμαθήσεως των λέξεων (κατά ομάδες συνωνύμων, 

κατά ζεύγη αντιθέτων, κατά την   ιδιαίτερη σημασία-τους ως προς κάποιον πολιτιστικό ή 

κοινωνικό τομέα,   λ.χ. δικαστικοί όροι κτλ.) αυτός που διευκολύνει και ευχαριστεί 

περισσότερο τους μαθητές είναι κατά οικογένειες με βάση το θέμα, λ.χ. γίγνομαι, γονεύς, 

γένεσις, γένος, γνήσιος, νεογνόν κτλ. Είναι χρήσιμο να μαθαίνουν τουλάχιστο ένα ρήμα, 

ένα ουσιαστικό και ένα επίθετο που έχουν το ίδιο θέμα. Αυτός ο τρόπος είναι ο πιο 

πρόσφορος, γιατί συχνά και οι ίδιοι οι μαθητές-μας ζητούν ή κάνουν πριν από όποιες άλλες 

ετυμολογικές συσχετίσεις των λέξεων που μαθαίνουν. Μπορεί τουλάχιστο ο μαθητής να 

συμβουλεύεται το συγκεντρωτικό λεξιλόγιο που έχει στο εγχειρίδιό-του. Η συγκράτηση 

των λέξεων κατά οικογένειες βοηθάει τη μνήμη και απαιτεί λιγότερο κόπο. 

4. Οι λέξεις στα πρώτα κεφάλαια, όπως το βλέπει κανείς στο σχολικό εγχειρίδιο, 

γίνονται γνωστές με τον τύπο μόνο που υπάρχουν στο κείμενο, χωρίς τη γραμματική ή τη 

συντακτική-τους ανάλυση ούτε με άλλες συσχετίσεις—εκτός από τις αυτόματες 

συνειρμικές συνδέσεις με όμοιες λέξεις της νέας ελληνικής. Και αυτό βέβαια προτείνεται 

να ακολουθεί και η διδασκαλία στην τάξη. Μ' αυτό τον τρόπο δε θα ανακόπτει τίποτε τη 

μεταφραστική προσπάθεια και την ικανοποίηση απ' αυτήν. Η λέξη λ.χ. ἀγείρας στο 1ο 

κεφάλ. δε θα πρέπει να τεχνολογηθεί ή να δοθεί ο ίδιος χρόνος στην οριστική ή να 

επισημανθεί η κατάληξη ή να δοθούν οι αρχικοί χρόνοι10. Ούτε επίσης το ἐν αἷς λ.χ. στο ίδιο 

κεφάλαιο θα πρέπει να γίνει αφορμή, για να μιλήσουμε για τις αναφορικές αντωνυμίες ή 

τις προθέσεις με δοτική. Ο μαθητής συγκρατεί αρκετά πράγματα, και στα επόμενα κείμενα 

η διδασκαλία της γραμματικής ή του συντακτικού θα έρθει να φυτευτεί σε πλούσιο έδαφος. 

Άλλωστε αυτό είναι και επαγωγική διδασκαλία. 

5. Αλλά και αργότερα η μελέτη μερικών κειμένων, όταν το επιβάλλει η στενότητα 

του χρόνου, χωρίς καμιά απολύτως γραμματική ή συντακτική ανάλυση, αλλά μόνο με 

μετάφραση και επισήμανση των άγνωστων λέξεων, δεν πρέπει να θεωρείται εργασία 

ελλιπής. Αρκεί το κείμενο να διαβάζεται για δεύτερη φορά μετά τη μετάφραση. Η τριβή με 

τα κείμενα, η αναστροφή με φράσεις της αρχαίας γλώσσας, έστω κι αν δε διδάσκεται ο 

μαθητής με άμεσο τρόπο μερικούς επιπλέον κανόνες γραμματικής ή συντακτικού, 

πλουτίζει το λεξιλόγιό-του και τον εξοικειώνει με τον αρχαίο λόγο. 
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Γι' αυτό κατά διαστήματα καλό είναι να δίνουμε στον πίνακα ένα μικρό άσχετο με 

το βιβλίο αρχαίο κείμενο (λ.χ. ένα αρχαίο ανέκδοτο, ένα μικρό αισώπειο μύθο κτλ., δηλαδή 

πάντοτε με μια ολοκληρωμένη υπόθεση) και να ζητούμε μόνο τη μετάφρασή-του. Αυτό 

ευχαριστεί τους μαθητές και επιβεβαιώνει τις γνώσεις-τους και για τους ίδιους και για μας. 

 

δ) Η μετάφραση 

1. Η τελική βέβαια φάση της εργασίας-μας στο αρχαίο κείμενο είναι η μετάφραση 

σε σωστή νεοελληνική γλώσσα. Και είναι γνωστό ότι μετάφραση από μια γλώσσα σε μιαν 

άλλη είναι άσκηση και στις δύο γλώσσες. 

Με την πρώτη όμως γλωσσική επεξεργασία αποβλέπουμε μόνο στην κατανόηση 

του κειμένου. Η ακριβής μετάφραση θα είναι η τελευταία φάση ύστερα από πολλές 

λιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένες προσπάθειες. Με τον καιρό η πείρα από τα κείμενα, 

η πληρέστερη και λειτουργική γνώση της γραμματικής και του συντακτικού θα οδηγήσουν 

τους μαθητές-μας στην ακριβή μετάφραση. Το να μεταφράζουν με λάθη στην αρχή: 

παραλείψεις λέξεων, λάθη στους χρόνους των ρημάτων, σύγχυση στα υποκείμενα ή 

αντικείμενα, μεταφορές κατά λέξη των φράσεων από τα αρχαία στα νέα ελληνικά κτλ. θα 

θεωρείται μια προσπάθεια που πρέπει να ενθαρρύνεται. Σιγά σιγά όμως θα ελευθερωθούν 

από το φόβο της παραλείψεως και του πιο μικρού μορίου ή της αβεβαιότητας, όταν δε 

μεταφέρονται πιστά οι φράσεις, και μόνο πολύ αργότερα η μετάφρασή-τους θα διαβάζεται 

σαν φυσικό νεοελληνικό κείμενο. 

2. Κάθε συντακτική ή γραμματική γνώση θα πρέπει να αξιοποιείται και 

μεταφραστικά. Να διδάσκεται δηλαδή ο μαθητής πώς θα μεταφράσει λ.χ. τον παθητικό 

παρακείμενο ενός ρήματος ή την αιτιολογική μετοχή με το ὡς, την επιμεριστική αντωνυμία 

ἕτερος ή τη δυνητική ευκτική κτλ. Πολλές φορές οι μαθητές-μας  βρίσκουν  μια  γενική ότι 

είναι διαιρετική, αλλά δεν τη μεταφράζουν σωστά ή, το ίδιο, μια μετοχή, με το γνωστό 

αποτέλεσμα μια από τις μορφές της ελληνικής γλώσσας να είναι και η νεοελληνική των 

μαθητικών μεταφράσεων: με τα πολλά «αφού» για τις χρονικές μετοχές, τα «μερικά από 

τα παιδιά» αντί: μερικά παιδιά, τα «ύστερα απ' αυτό είπε σ' αυτούς» αντί: ύστερα απ’ αυτό 

του είπε, τα «οδηγούν τα παιδιά αυτών» αντί: τα παιδιά-τους, τα πολλά «εκείνος», «ο 

οποίος», την πιστότατη μετάφραση όλων των μορίων μιας φράσης, τόσο πολλών στην 

αρχαία-μας γλώσσα — το δέ της καθαρεύουσας  στη μετάφραση είναι πολύ συχνό —, τις 

πολλές δευτερεύουσες προτάσεις μέσα σε άλλες δευτερεύουσες προτάσεις με αποτέλεσμα 

τις μακροσκελείς περιόδους κτλ. Όλα  αυτά βέβαια προέρχονται από την τάση και την 

αγωνία να μεταφράσουν πιστότερα, που όπως νομίζουν σημαίνει ακριβέστερα, και τελικά 

η μετάφραση, όταν ακολουθεί πιστά το κείμενο, να είναι κάποτε ή πιο δύσκολη απ' αυτό ή 

τουλάχιστο αφύσικη νεοελληνική, μια νεοελληνική που οι ίδιοι που τη γράφουν ούτε ποτέ 

τη μίλησαν ούτε ποτέ την έγραψαν11. 

3. Η μετάφραση μπορεί να γίνεται με δυο τρόπους: κάποιοι μαθητές μεταφράζουν 

κατά περίοδο, και άλλοι διορθώνουν με δεύτερη μετάφραση τα λάθη της πρώτης πάντα 

κατά περίοδο, ή μεταφράζουν όλο το κείμενο χωρίς διακοπή και στο τέλος βελτιώνουν 

άλλοι μαθητές με δεύτερη προσπάθεια την αρχική μετάφραση. Ο πρώτος τρόπος, έστω κι 

αν διασπάται το κείμενο σε περιόδους, είναι προτιμότερος, γιατί τα λάθη μπορούμε να τα 

θυμόμαστε ευκολότερα. Στο τέλος αποκαθίσταται η ενότητα με μια ολική μετάφραση. Στη 

μεταφραστική προσπάθεια η βοήθεια του συντακτικού και της γραμματικής θα ζητηθεί 

μόνο όταν δυσκολεύεται ο μαθητής, ή όταν ο καθηγητής διαπιστώνει παρανοήσεις. Και 
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προπάντων η βοήθεια αυτή θα προσφέρεται κατά τρόπο που να πείθει το μαθητή ότι του 

είναι χρήσιμη για τη μετάφραση. Στη φράση λ.χ. του κεφαλ. 46 «ὁρῶ Λακεδαιμονίους τοὺς 

ὀνομαστοτάτους πρὸς ὑμᾶς τε ἥκοντας καὶ δεομένους ὑμῶν ἐπικουρῆσαι» η συντακτική 

γνώση για το ποιο είναι το υποκείμενο και ποιο το αντικείμενο στο «δεομένους», σύμφωνα 

με τους κανόνες για το υποκείμενο της μετοχής και το αντικείμενο των ρημάτων, όπως και 

η γνώση της σύνταξης του ρ. ὁρῶ, μας βοηθούν να μεταφράσουμε σωστά, και αυτό πρέπει 

να το καταλάβει ο μαθητής. 

4. Πολύ βοηθάει επίσης —όπως είναι γνωστό— το να τοποθετούνται οι λέξεις στη 

φυσική νεοελληνική σειρά, όπως αναφέρεται και σε μια παρατήρηση του κεφ. 45. Στις 

δύσκολες φράσεις, όταν οι μαθητές μπορούν να βρουν και μόνο τα υποκείμενα των 

ρημάτων, των απαρεμφάτων και των μετοχών για να μη διασπάται το μάθημα με 

λεπτομερειακότερη συντακτική ανάλυση, μπορούν να βοηθηθούν σημαντικά στη 

μετάφραση. Αυτή η συντακτική γνώση, δηλαδή η ανεύρεση των υποκειμένων, ούτε πολύ 

λίγη είναι ούτε μικρής πρακτικής σημασίας. 

5. Στη μετάφραση ξεκινάμε από τον κύριο φορέα της έννοιας σε μια φράση που 

είναι συνήθως το ρήμα. Όταν μεταφράζουν οι μαθητές χωρίς να καταλαβαίνουν το νόημα 

της φράσης, υπάρχει ο κίνδυνος να μεταφραστούν ίσως οι λέξεις αλλά όχι οι φράσεις. Η 

μεταφορά απλώς των λέξεων από την αρχαία στη νέα γλώσσα οδηγεί σε μια 

μεταφραστική αυταπάτη. Δεν πρέπει να μεταφράζουν, αν πρώτα δεν καταλαβαίνουν τί 

μεταφράζουν. 

6. Ενώ πρέπει να αποφεύγεται η πολύ ελεύθερη μετάφραση, οπωσδήποτε όμως οι 

μαθητές καλό είναι να συνηθίσουν και από την αρχή ακόμη στη σωστή και φυσική 

νεοελληνική απόδοση, αποφεύγοντας όσο μπορούν την κατά λέξη μετάφραση που θυμίζει 

άκριτη χρήση λεξικού. Η φράση λ.χ. «ἐπεὶ δὲ ὂρθρος ἢν» δε θα πρέπει να μείνει στην 

απόδοση: όταν ήταν ξημέρωμα, αντί όταν ξημέρωσε, ούτε η φράση: «οὐδὲ τοῦτο οὓτως 

ἒχει» θα πρέπει να μεταφραστεί: ούτε αυτό έτσι έχει, αντί: έτσι είναι, ούτε «ταὐτά 

γιγνώσκω» θα αποδοθεί με: τα ίδια νομίζω, αλλά: έχω την ίδια γνώμη, κτλ.12. 

7. Ο Έλληνας μαθητής, και όταν ακόμα βρίσκεται στην αρχή της μύησής-του στην 

αρχαία γλώσσα, έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει πολλές φράσεις του αρχαίου κειμένου, 

πριν να καταφύγει στο υποσελίδιο λεξιλόγιο του βιβλίου. Οι διαφορές ανάμεσα στην 

αρχαία και τη νέα ελληνική γλώσσα δεν είναι τόσο μεγάλες όσο σε άλλες γλώσσες, λ.χ. 

ανάμεσα στη λατινική και ιταλική. Όπως παρατήρησε ο Γεώργιος Χατζιδάκις13 για την 

αρχαία κοινή της Καινής Διαθήκης, που δεν είναι πολύ ευκολότερη από τη γλώσσα του 

Ξενοφώντα, από 5000 περίπου λέξεις οι μισές είναι εύχρηστες στη σημερινή-μας γλώσσα, 

οι 2000 περίπου είναι κατανοητές και μόνο οι υπόλοιπες είναι άγνωστες και χρειάζονται 

λεξικό. Επίσης, από 3385 λέξεις του Ομήρου οι 1165 χρησιμοποιούνται ως σήμερα. 

  

ε) Οι ασκήσεις 

1. Μεγάλη σημασία για τη σωστή διδασκαλία έχουν όπως είναι ευνόητο οι ασκήσεις, 

με τις οποίες ελέγχεται η αξιοποίηση της διδακτικής πράξης. Οι ασκήσεις που υπάρχουν 

στο βιβλίο βοηθούν σ' αυτό, αλλά έχουν και ενδεικτικό χαρακτήρα. Δηλαδή μπορούν να 

αποτελούν παραδείγματα για παρόμοιες ή και καταλληλότερες για μια συγκεκριμένη 

τάξη. Και φυσικά, ούτε όλες πρέπει πάντοτε να λύνονται ούτε, όπως αναφέρεται και σε μια 

σημείωση του βιβλίου (σελ. 15), πάντοτε όλες γραπτώς και ούτε οι περισσότερες στο σπίτι. 

Αληθινή εικόνα για τις δυνατότητες ενός μαθητή δε δίνεται πολλές φορές, όταν οι 
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ασκήσεις λύνονται στο σπίτι, για τους γνωστούς παρασχολικούς λόγους (αντιγραφή από 

άλλους μαθητές, παραβοηθήματα κτλ.). 

Όσο κι αν η απεριόριστη ποικιλία των ασκήσεων και η εναλλαγή των τύπων-τους 

είναι ευνόητη παιδαγωγική αρετή, για να διατηρείται πάντοτε ζωντανό το ενδιαφέρον των 

μαθητών, ωστόσο μερικούς τύπους ασκήσεων μπορεί να τους έχει ο καθηγητής πρόχειρους 

στο νου-του και να τους επαναλαμβάνει, σε μερικές περιπτώσεις, για να κερδίζει χρόνο 

κατά την προετοιμασία-του ή για να μη δεσμεύεται πάντοτε για διάφορους λόγους με τις 

ασκήσεις του βιβλίου. Τέτοιες σταθερές ασκήσεις θα ήταν λ.χ. να επισημαίνονται μετά τη 

διδασκαλία τύποι σχετικοί με το διδασκόμενο κεφάλαιο γραμματικής ή συντακτικού, στο 

Α΄1 και Α'2, όχι μόνο της ίδιας ενότητας αλλά και της προηγούμενης, ή μερικές φράσεις να 

ξαναγράφονται από τον ενικό στον πληθυντικό και το αντίστροφο με κάποια νοηματική 

αλλαγή (ζητούμε λ.χ. να υποθέσουν οι μαθητές πώς θα γραφόταν η αρχαία φράση, αν 

αυτός που μιλά στο κείμενο απευθυνόταν σε πολλούς και όχι σε έναν). Άλλη άσκηση θα 

ήταν να διασκευαστεί μια φράση ώστε: να αναφέρεται λ.χ. όχι στο παρόν, όπως είναι στο 

κείμενο, αλλά στο παρελθόν, ή να ζητήσουμε να πουν: πώς θα διαμορφωνόταν ένα 

κείμενο, αν αντί για τα ειδικά απαρέμφατα ή τις κατηγορηματικές μετοχές υπήρχαν 

ειδικές προτάσεις, ή πώς, αν στο κείμενο αντί για επιρρηματικές μετοχές έμπαιναν 

επιρρηματικές προτάσεις, ή αν ο β' όρος συγκρίσεως δινόταν με τον άλλο δυνατό τρόπο ή 

πώς θα άλλαζε μια φράση, αν αντί για την παθητική σύνταξη υπήρχε ενεργητική ή το 

αντίστροφο κτλ. 

Κατά την ανάπτυξη του μαθήματος η όλη διαδικασία-του προχωρεί με ερωτήσεις — 

όχι βέβαια μόνο του καθηγητή — και απαντήσεις, και έτσι πολλά μέρη από τις ασκήσεις 

του βιβλίου μπορεί να απαντηθούν πριν να φτάσουμε στο Γ'. Για το σπίτι, αντί για 

αντιγραφή του κειμένου, που δεν υπηρετεί κανένα σκοπό πια, μπορούμε να δίνουμε 

αρχαίες φράσεις να ξαναγραφούν διασκευασμένες από τον ενικό στον πληθυντικό, από 

τον αόριστο στον ενεστώτα κτλ. 

2. Οι ασκήσεις-μας, σύμφωνα με τους σκοπούς της διδασκαλίας την πρώτη χρονιά 

στο Λύκειο, έχουν περισσότερο πρακτικό χαρακτήρα. Αργότερα θα ζητούνται και 

πράγματα που αναφέρονται στη βαθύτερη γνώση της γλώσσας ως οργάνου της σκέψης 

και ως εκδήλωσης πολιτισμού. Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι μερικές φορές περιστασιακά δεν 

πρέπει να αναφέρονται απλώς μερικά παρόμοια στοιχεία για εμπλουτισμό του μαθήματος 

ή για εναύσματα μελλοντικού προβληματισμού, όπως λ.χ. για την περίεργη εξέλιξη της 

σημασίας κάποιας λέξης ή για το ακριβές περιεχόμενο μιας άλλης κτλ. 

3. Θα πρέπει να περιορίσουμε τις χρονικές και εγκλιτικές αντικαταστάσεις ή τις 

συνεχείς «τεχνολογήσεις», αλλά αυτό δε σημαίνει καθόλου ότι δε θα ζητούμε ποτέ σε μια 

πρόταση αντικατάσταση κάποιου τύπου ή αναγνώρισή-του. Όπως ήδη αναφέρθηκε συχνά 

μπορούμε να ζητούμε να πουν οι μαθητές πώς θα γραφόταν μια  φράση, αν ο συγγραφέας 

μιλούσε για παρελθόν, και όχι για παρόν, για έναν άνθρωπο και όχι για πολλούς, για 

κάποιους ότι έκαναν κάτι και όχι ότι έπαθαν κάτι κτλ. Ασφαλώς κι αυτό είναι 

αντικατάσταση αλλά και διαφέρει, γιατί πρόκειται για άσκηση με κάποιο νοηματικό 

περιεχόμενο. Η φράση με μια τέτοια αντικατάσταση παίρνει νέο νόημα και έτσι 

αφυπνίζεται το ενδιαφέρον του μαθητή. Άλλωστε έτσι δουλεύουμε μέσα σε μια φυσική 

φράση και όχι σε μεμονωμένες λέξεις, στοιχεία αποσπασμένα αφύσικα από το 

λειτουργικό-τους περιβάλλον, αφού λέξεις μεμονωμένες δεν υπάρχουν στη φυσική 

κατάσταση μιας γλώσσας — εμείς τις αποσπούμε για χρήση-μας. Έπειτα η άσκηση έτσι 

δεν παίρνει τη μορφή μιας στεγνής γραμματικής διδασκαλίας χωρίς καμιά σημασιολογική 
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αναγωγή. Στις γνωστές χρονικές αντικαταστάσεις οι μαθητές γράφουν τους τύπους, χωρίς 

να σκέφτονται καθόλου τη σημασία-τους. Βέβαια έτσι κερδίζεται, είναι αλήθεια, πολύτιμος 

χρόνος και αυτό είναι η μόνη δικαιολογία, για να εργαζόμαστε σε μεμονωμένες λέξεις και 

όχι σε ολόκληρη φράση, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελεί, όπως ως τώρα, τον κανόνα 

αλλά την εξαίρεση. 

Για τον ίδιο λόγο αντί να δίνουμε να κλιθούν 2-3 ονόματα στον ενικό και 

πληθυντικό, ζητούμε, όπως είδαμε, από τους μαθητές να ξαναγράψουν μια πρόταση 

αλλάζοντας το περιεχόμενό-της ως προς τα πρόσωπα ή τα πράγματα που αναφέρονται σ' 

αυτήν. Θα μπορούσαμε λ.χ. να ζητήσουμε να βρουν πώς θα γραφόταν η φράση: «δεῖ δ' 

ὑμάς ἐξηγεῖσθαι τοῖς ἄλλοις συμμάχοις ὅπως ἄν βλάπτωμεν τοὺς πολεμίους» από το κεφ. 13, 

αν ο λόγος γινόταν προς ένα πρόσωπο και μόνο για ένα σύμμαχο και έναν εχθρό. Επίσης 

σε μια λαθεμένη μετάφραση ενός μαθητή μπορούμε να ζητήσουμε από έναν άλλον να πει 

πώς έπρεπε να είναι γραμμένο το κείμενο, για να δώσει αυτή τη μετάφραση κτλ. 

4. Μια άσκηση λεξιλογίου είναι να δίνουμε λ.χ. το ρήμα και να ζητούμε το 

ουσιαστικό ή το επίθετο με το ίδιο θέμα: από το φημὶ τα φήμη, ἄφατος κτλ. Η γνώση των 

ριζών και της σημασίας-τους αποτελεί ουσιαστική εξοικείωση με τη γλώσσα. Κάποτε μας 

φαίνεται πολύ ασήμαντη η εκμάθηση λίγων λέξεων από τις τόσες της αρχαίας γλώσσας. 

Αυτό όμως δεν είναι έτσι, γιατί και ο μαθητής γνωρίζει —από τη μητρική-του γλώσσα— 

πολύ περισσότερες λέξεις της αρχαίας από όσες νομίζει και γιατί οι ρίζες σε μια γλώσσα 

δεν είναι άπειρες. Έτσι δεν είναι ούτε ακατόρθωτο ούτε ασήμαντο να μάθει ο μαθητής 

έναν αριθμό ριζών με λίγες λέξεις της ίδιας ετυμολογικής οικογένειας. Άλλωστε η 

ετυμολογία είναι πάντοτε από τα πιο ευχάριστα σημεία του γλωσσικού μαθήματος για τα 

παιδιά, όπως και για όλους τους ανθρώπους όπως φαίνεται από τις ποικίλες λαϊκές 

παρετυμολογίες. Φυσικά αυτό δε σημαίνει ότι για να συμπληρωθούν ετυμολογικές 

οικογένειες δίνουμε λέξεις που δε συνάντησε ή που δεν έχει ποτέ ακούσει ο μαθητής ή που 

ο ίδιος δε ζήτησε τη συσχέτισή-τους με άλλες που γνωρίζει. Και όταν γίνεται λόγος για 

λεξιμάθεια εννοούμε πάντα ένα βασικό λεξιλόγιο και όχι βέβαια την απομνημόνευση 

πολλών και σπάνιων λέξεων. 

5. Καλό είναι με κάθε ευκαιρία να μην παραλείπουμε, ως άσκηση, να 

ξαναγυρίζουμε στα προηγούμενα για το λεξιλόγιο ή και τα φαινόμενα της γραμματικής 

και του συντακτικού. Μπορούμε επίσης να δίνουμε ως άσκηση χωρία από τα προηγούμενα 

κεφάλαια με κενά λέξεων και να ζητούμε από τους μαθητές να τα συμπληρώσουν. Αυτό 

τους βοηθάει να διατηρήσουν τα κεκτημένα και τους ικανοποιεί. Επίσης, όταν προχωρήσει 

πολύ η διδασκαλία, μπορούμε να δίνουμε ως αντίστροφα θέματα μικρές και εύκολες 

φράσεις στη νέα ελληνική, για να τις μεταφέρουν στην αρχαία αλλά παρμένες από 

προηγούμενα κεφάλαια χωρίς καμμιάν αλλαγή. Οι μαθητές θυμούνται πολλές φράσεις. 

 

στ) Η μέθοδος και ο τρόπος γενικά της διδασκαλίας 

1. Η μέθοδος ή ο τρόπος γενικά της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών στην Α' 

Λυκείου, όπως και κάθε διδασκαλίας, αποβλέπει κυρίως στο να κρατήσει ζωντανό το 

ενδιαφέρον των μαθητών ή να το αφυπνίσει όταν χαλαρώνει και να επιτύχει τη 

δημιουργική συνεργασία των δύο μερών που τα χωρίζει η έδρα. Οι μαθητές πρέπει να 

συγκινηθούν από τα αρχαία κείμενα— όχι να μένουν αδιάφοροι και κάποτε 

αγανακτισμένοι που τους τα επιβάλλουμε—για να είναι δυνατή η ενεργή συμμετοχή-τους 

σε όλη τη διδακτική διαδικασία. Και η χρονιά που πέρασε απέδειξε ότι τις περισσότερες 
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φορές δε μένουν ασυγκίνητοι από τα θέματα και τις ιδέες των αρχαίων κειμένων, όταν 

κατορθώνουν να τα προσεγγίσουν νοηματικά. Η εναλλαγή των θεμάτων σε κάθε 

διδακτική ενότητα, όπως γίνεται στο βιβλίο-τους, μάλλον βοηθάει στην ανάπτυξη του 

ενδιαφέροντος, γιατί κάθε φορά έχουν κάτι καινούριο. 

Αλλά η επανάληψη του ίδιου τρόπου παρουσίασης του μαθήματος κάποτε κουράζει 

με τη μονοτονία-του. Γι' αυτό ωφελεί μια προσπάθεια για κάποια αλλαγή. 

2. Το μάθημα συνήθως αρχίζει με την ανάγνωση της μικρής εισαγωγής του 

κεφαλαίου, συνεχίζεται με την ανάγνωση του κειμένου και έπειτα τη μετάφραση. Αλλά 

δεν είναι υποχρεωτικό να αρχίζει πάντοτε έτσι. Ο καθηγητής μπορεί λ.χ., αφού αναφέρει 

τους τίτλους των κεφαλαίων της γραμματικής και του συντακτικού που αναγράφονται στο 

Β΄, να αρχίσει τη διδασκαλία όχι από το Α΄1 αλλά από το Α΄2. Αφού γίνει η επεξεργασία 

των γραμματικών ή συντακτικών φαινομένων «επαγωγικά» ή «κατασκευαστικά» στο Α΄2, 

μπορεί να γίνει έπειτα η μετάφραση του Α΄1, όπου θα βρεθούν λιγότεροι βέβαια τύποι, 

αφού το κείμενο είναι συνεχές και δεν είναι κατασκευασμένο. Έπειτα περνάμε στην 

ανάπτυξη του Β΄. Τέλος θα προχωρήσουμε στις ασκήσεις. Γενικά το μάθημα ο καθηγητής 

μπορεί να το αρχίζει κάθε φορά με όποιο τρόπο θεωρήσει καταλληλότερο, ανάλογα με το 

κεφάλαιο ή και με τις συνθήκες της τάξης.  Άλλοτε θα μπορούσαμε να αρχίσουμε 

επισημαίνοντας ένα καίριο συντακτικό ή γραμματικό φαινόμενο σε αντιπαράθεση με το 

ίδιο στη νέα ελληνική, άλλοτε από τον τίτλο του μαθήματος (λ.χ. «το πολιτικό όνειρο του 

Ισοκράτη» κεφ. 45) σε συνδυασμό με όσα γνωρίζουν από το Γυμνάσιο, άλλοτε ξεκινώντας 

από μια φράση του Α΄1 γύρω από την οποία κινείται όλο το κείμενο, λ.χ. στο κεφ. 29: 

«παιδεία τῶν ἐν ἡμῖν μόνον ἀθάνατον καὶ θεῖον», άλλοτε από το χαρακτηριστικό θέμα του 

Α΄1, λ.χ. κεφ. 48 για το σεβασμό στους πατροπαράδοτους νόμους κτλ. 

3. Ο τρόπος διδασκαλίας, η «μέθοδος», και προπάντων η λεγόμενη πορεία με τα 

στάδια που παλαιότερα δέσποζε στη διδακτική πράξη του σχολείου, δεν μπορούν ασφαλώς 

να έχουν κάποια αξία, όταν φροντίζουν περισσότερο για την προσφορά του διδακτικού 

υλικού παρά για τη διδακτική διαδικασία ανάμεσα στον καθηγητή και το μαθητή και 

ιδιαίτερα για την αυτενέργεια και συμμετοχή του τελευταίου σ’ αυτήν14. Οπωσδήποτε 

όμως, αν αναφερθούμε στις λεγόμενες μεθόδους, τόσο γνωστές στη διδακτική πράξη των 

σχολείων μας, το μάθημα δε γίνεται πάντα και μόνο με την επαγωγική ή την 

κατασκευαστική ή τη συγκριτική κτλ. μέθοδο. Ο συνδυασμός των μεθόδων αποδίδει 

ασφαλώς περισσότερα, γιατί δεν προσαρμόζει το διδακτικό αντικείμενο σε κάποια μέθοδο 

αλλά το αντίστροφο. Κάθε μέθοδος άλλωστε ή κάθε τρόπος διδασκαλίας έχει χρησιμότητα 

μόνο όταν γίνεται μέσο βοηθητικό της διδασκαλίας φυσικά και αβίαστα και δεν καταντά 

«σιδερένια φορεσιά για δάσκαλο και μαθητή»15. 

Το γεγονός ότι στο Α΄1 και κυρίως στο Α΄2 κάθε διδακτικής ενότητας του βιβλίου 

δίνονται οι σχετικοί τύποι του γραμματικού ή του συντακτικού φαινομένου δεν οδηγεί 

υποχρεωτικά στην επαγωγική μέθοδο, δηλαδή στην επισήμανση των τύπων που 

προσφέρονται στα κείμενα και έπειτα στην επεξεργασία-τους. Μπορεί ο καθηγητής να 

ξεκινήσει κατασκευαστικά, να δώσει τους τύπους ή τον κανόνα και έπειτα να τους 

αναζητήσει στα κείμενα επαληθεύοντάς-τους. Επίσης και με τη συγκριτική μέθοδο, δηλαδή 

ξεκινώντας από το ανάλογο φαινόμενο της νέας ελληνικής και αντιπαραβάλλοντάς-το με 

της αρχαίας, όπως κάνει το βιβλίο στην παρουσίαση της ύλης-του από τα πρώτα 

μαθήματα16. 

Η επαγωγική μέθοδος απαιτεί περισσότερο χρόνο. Είναι λοιπόν, όταν είναι αμιγής, 

αντιοικονομική για την Α' Λυκείου, όπου μόνο ο χρόνος-μας δεν είναι πολύς, γι' αυτό 
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συχνά πρέπει να χρησιμοποιείται και η κατασκευαστική μέθοδος. Όταν λ.χ. επισημανθούν 

οι τύποι ἐσώθην, ἐσώθης, ἐσώθησαν, δε θα είναι σφάλμα αν προσθέσουμε εμείς ή, 

καλύτερα, αν βρει ο μαθητής, αφού τον βοηθήσουμε να σκεφτεί, τους υπόλοιπους τύπους 

ἐσώθη, ἐσώθημεν, ἐσώθητε, γιατί ήδη γνωρίζει τις καταλήξεις άλλων χρόνων που αν δεν 

είναι με γραμματική ακρίβεια όμοιες, ο ίδιος όμως έχει ήδη επισημάνει τη βασική μορφή-

τους. Έτσι είναι λ.χ. πολύ εύκολο, όταν γνωρίζει τους τύπους: ἔλυον, ἔλυες, ἔλυε να 

υποθέσει και τους τύπους ἐλύθην, ἐλύθης, ἐλύθη. Οι μαθητές καταλαβαίνουν περισσότερα 

από όσα πολλές φορές νομίζουμε και συνδυάζουν εφευρετικότερα από τους μεγάλους. Δεν 

υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος να σπαταλούμε πολύτιμο χρόνο δίνοντας πολλές φράσεις, 

για να βρεθούν οι τύποι που μας λείπουν, ή να περιπλανιόμαστε σε σύνθετα 

παραδείγματα, για να βγάλουμε από τους μαθητές πράγματα ευκολονόητα ή και 

αυτονόητα καμιά φορά. Εκμεταλλευόμαστε όλες τις γνώσεις και όλες τις δυνατότητες που 

έχουν οι μεγάλοι ήδη μαθητές-μας. 

Κάθε φορά από τις γνώσεις που αποκτούν πρέπει να είμαστε έτοιμοι να διαλέγουμε 

σε ποιες θα στηριχτούμε, για να διδάξουμε το νέο συγκριτικά όχι μόνο με τύπους της νέας 

ελληνικής— όπως δεν παραλείπουμε να κάνουμε— αλλά και της αρχαίας. Οι τύποι λ.χ. 

του ρ. εἰμί: ὦ, ᾖς, ᾖ, εἴην, εἴης κτλ., που τους μαθαίνουν οι μαθητές νωρίτερα, θα βοηθήσουν 

στο σχηματισμό του παθητικού αορίστου, ή η συναίρεση στο ποιοῦμεν μπορεί να βοηθήσει 

στο σχηματισμό της γενικής του επιθέτου ὁ ἀληθὴς ή το αντίστροφο κτλ. 

4. Ως προς την ποσότητα κατά την προσφορά του νέου, σύμφωνα με βασική 

παιδαγωγική αρχή, είναι προτιμότερο να δίνονται λιγότερα και πιο συχνά παρά πολλά και 

πιο σπάνια. Έτσι λ.χ. οι 6 ώρες από τις 7 που διαθέτει το αναλυτικό πρόγραμμα για τα 

αρχαία ελληνικά, φυσικά πάντα σύμφωνα και με τις δυνατότητες του προγράμματος στο 

σχολείο, θα μπορούσαν να δίνονται σε 6 ημέρες παρά σε 3 από 2 ώρες. Το 10λεπτο που 

«χάνεται», για να συνδεθεί το νέο μάθημα με το προηγούμενο, όταν οι ώρες δεν είναι 

συνεχόμενες δύο, δε χάνεται ουσιαστικά αλλά κερδίζεται, γιατί γίνεται επανάληψη και μια 

επανάληψη απαιτεί λιγότερο χρόνο, όταν γίνεται ύστερα και από λιγότερο χρόνο. Και 

ακόμα με την καθημερινή διδασκαλία δε χάνουν οι μαθητές την επαφή-τους με τα αρχαία 

κείμενα. 

5. Το μάθημα στην Α΄ Λυκείου – όπως κάθε μάθημα – ασφαλώς είναι ανάγκη να 

γίνεται λιγότερο τυπικό και στεγνό, ώστε να μην είναι κουραστικό για το μαθητή, που το 

αντιμετωπίζει για πρώτη φορά. Γι' αυτό και εδώ τα προβλήματα του καθηγητή να κρατά 

ενεργή την τάξη, με διδασκαλία γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου, δεν είναι πολύ 

εύκολα. Αλλά οπωσδήποτε το μάθημα σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να πάρει 

χαρακτήρα λίγο ή πολύ ιδεολογικών ή ιστορικών αναλύσεων, ερμηνείας των πολιτιστικών 

στοιχείων ή της ψυχολογίας του λαού κτλ. Παραμένει πάντοτε ένα μάθημα γλωσσικό. 

Μόνο ανάλογα με το κάθε κεφάλαιο αρκεί μια μικρή αναφορά για να κεντρίζεται το 

ενδιαφέρον των μαθητών, και να παρακολουθούν ζωντανότερα το μάθημα. 

6. Γενικά στην Α΄ Λυκείου οι μαθητές-μας θα γνωρίσουν μόνο βασικά στοιχεία από 

τη γραμματική, το συντακτικό και το λεξιλόγιο, αλλά που θα τους είναι αρκετά για να 

ερμηνεύσουν ένα όχι δύσκολο αρχαίο κείμενο.  

Ότι με την εκμάθηση της αρχαίας γλώσσας υπηρετείται και η εκμάθηση της 

νεοελληνικής είναι γνωστό, αλλά όπως και στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα διαφαίνεται, η 

γνώση της νεοελληνικής δε στηρίζεται ούτε περνά από την αρχαία ελληνική, όπως 

παλαιότερα φαίνεται να πίστευαν17. Ασφαλώς, όταν κάποιος μάθει αρχαία ελληνικά, 

γνωρίζει περισσότερα πράγματα και για τα νέα ελληνικά. Ακριβώς όπως για τον ίδιο λόγο 
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που και η γνώση της αρχαίας ελληνικής είναι πληρέστερη, αν προηγείται η γνώση της 

ινδοευρωπαϊκής. Αλλά κανένας δεν υποστήριξε ποτέ στην Ελλάδα ότι για τη σωστή 

εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής έπρεπε να προηγηθεί η εκμάθηση της ινδοευρωπαϊκής. 

Η υπερβολή και κάποτε η ανεδαφικότητα στις επιδιώξεις-μας δε βοηθούν συχνά στην 

επιτυχία-τους όσο στην καταστρατήγησή-τους. Η γνώση της αρχαίας συμπληρώνει συχνά 

τη γνώση της νέας ελληνικής, αλλά δε γίνεται για χάρη-της. Οι μαθητές-μας πρέπει να 

μάθουν με κάθε τρόπο κυρίως τη γλώσσα-τους, τα νέα ελληνικά, αλλά αυτό δε σημαίνει 

ότι η διδασκαλία της αρχαίας θα είναι απλώς υπηρετική της διδασκαλίας της νέας. Οι 

μαθητές-μας θα διδάσκονται τα  αρχαία, για  να γνωρίσουν αυθεντικά πια στο Λύκειο 

μερικά από τα  σπουδαιότερα κείμενα που έγραψαν οι άνθρωποι, αρχίζοντας έτσι μια 

ωραία προσπάθεια σε μια κλιμάκωση σκοπών από την προσέγγιση της γλώσσας των 

αρχαίων κειμένων ως τη βίωση των αξιών που περιέχονται σ' αυτά. 

7. Τελικά για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών στην Α' Λυκείου είναι ανάγκη να 

μην ξεχνά κανείς ότι ένα νέο μάθημα, ακριβέστερα ένα παλιό μάθημα με εντελώς όμως 

νέες συνθήκες, είναι φυσικό να αρχίζει την εφαρμογή-του μέσα σε πολλά προβλήματα και 

σε λιγότερες ασφαλείς λύσεις. Έτσι κάθε πρόταση για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων-του παραμένει μόνο ενδεικτική, όσο στερείται την επιβεβαίωση του ικανού 

χρόνου. Η πείρα όσων θα επωμισθούν τη νέα προσπάθεια σε μια διάρκεια χρόνου με 

μικρότερες ή μεγαλύτερες επιτυχίες θα συντελέσει στην  αποτελεσματικότερη  

αντιμετώπιση ή και στη λύση των προβλημάτων αυτών. Το εκπαιδευτικό έργο, έργο 

συλλογικό, έχει ανάγκη από τον πόνο πολλών. 

 

Δ΄. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΦ. 27 

(Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ) 

 

1. Δεδομένα του μαθήματος 

Κατά την προετοιμασία του μαθήματος ο καθηγητής θα παρατηρήσει τα ακόλουθα 

δεδομένα, ευνοϊκά ή μη, για τη διδασκαλία του κεφαλαίου: 

α) Το απόσπασμα στο Α΄1 προέρχεται από ένα έργο που σε μετάφραση το έχουν ήδη 

γνωρίσει οι μαθητές στη Γ΄ Γυμνασίου, την Απολογία Σωκράτους του Πλάτωνα. 

β) Στην Α΄ Λυκείου έχουν ήδη διδαχτεί άλλο ένα απόσπασμα από το ίδιο έργο (σελ. 

12, Κεφ. 4). Το νέο είναι ακριβώς η συνέχεια εκείνου του αποσπάσματος, όπως φαίνεται και 

από την παραπομπή. 

γ) Στο προηγούμενο μάθημα οι μαθητές έχουν διδαχτεί ένα σχετικό κεφάλαιο από 

τη γραμματική: το σχηματισμό του μέλλοντα και αορίστου των συνηρημένων ρημάτων. 

δ) Η σημασία των εγκλίσεων, που πρέπει να διδαχτούν σ' αυτό το κεφάλαιο, είναι 

ένα θέμα με πολλά κοινά σημεία από το συντακτικό της νέας ελληνικής που διδάχτηκε στη 

Β' και Γ' Γυμνασίου. Πρέπει λοιπόν να καθοριστούν τα κοινά σημεία και οι διαφορές στις 

οποίες θα επιμείνει η διδασκαλία. Εντελώς νέες γνώσεις είναι κυρίως η δυνητική οριστική 

και η δυνητική ευκτική. 

ε) Η διδασκαλία για τη σημασία του ἄν, μπορεί να συνδυαστεί με τη διδασκαλία των 

εγκλίσεων σαν να πρόκειται για ένα θέμα. Είναι ήδη γνωστό στους μαθητές από τα 

προηγούμενα κείμενα εκτός από το υποθετικό ἄν και το δυνητικό. Η εύρεση σχέσεων, 
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ομοιοτήτων ή και διαφορών, ενοποιεί και κάνει τα θέματα λιγότερα. Τα θέματα του 

κεφαλαίου στο Β': σχηματισμός μέλλοντα και αορίστου δύο κατηγοριών ρημάτων, σημασία 

όλων των εγκλίσεων, και του ἄν, θα φανούν πολλά στους μαθητές, αν δεν τονιστούν οι 

ομοιότητες με τις γνώσεις που έχουν συνειδητά ή όχι, αλλά και οι σχέσεις που έχουν τα 

ίδια τα θέματα μεταξύ τους. 

στ) Για τη διδασκαλία του συντακτικού κυρίως, εκτός από τις φράσεις του βιβλίου, 

πρέπει να έχουμε, πριν να μπούμε στο μάθημα, έτοιμες φράσεις από προηγούμενα 

κείμενα ή από γνωστά στους μαθητές αρχαία ρητά, από πασίγνωστα εκκλησιαστικά 

κείμενα, από την πρωινή προσευχή στο σχολείο κτλ. Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε 

κάθε ακουστική ή οπτική εμπειρία που πιστεύουμε ότι υπάρχει στους μαθητές. 

ζ) Ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή-μας είναι περιορισμένος (η εγκύκλιος ορίζει 

δύο ώρες ή και τρεις αν είναι ανάγκη) και γι’ αυτό οι επιλογές-μας — και κάθε διδασκαλία 

είναι μια διαδικασία επιλογών— πρέπει να είναι προσεκτικές. 

 

2. Τρόπος διδασκαλίας 

Το μάθημα γίνεται κυρίως με ερωτήσεις που υποβάλλονται όχι μόνο από τον 

καθηγητή αλλά και από τους μαθητές. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη συμμετοχή όλων των 

μαθητών της τάξης και μερικές φορές η συνεργασία καθηγητή και μαθητών μπορεί να 

τροποποιήσει την πορεία της διδασκαλίας. Οπωσδήποτε όμως η διδασκαλία έχει σαφείς 

στόχους και έχει προετοιμαστεί προσεκτικά με βάση τις υποχρεωτικές προδιαγραφές του 

προγράμματος, τις γενικές δυνατότητες των μαθητών της Α' Λυκείου και τις ειδικότερες 

της συγκεκριμένης τάξης. Κατά την εργασία-μας στο κείμενο κάθε φορά που θα χρειαστεί 

να μεταφράσουμε ή να αναλύσουμε συντακτικά μια φράση, ένας μαθητής την 

ξαναδιαβάζει για να ακουστεί, ενώ για να δοθεί μια λέξη που δεν αναγράφεται στο βιβλίο, 

γίνεται συχνή χρήση του μαυροπίνακα. 

 

3. Η διδασκαλία  

Το μάθημα αρχίζει με την ανάγνωση του τίτλου του κεφαλαίου. Ζητούμε από τους 

μαθητές να πουν από ποιο έργο είναι το απόσπασμα και, πολύ σύντομα, τί έχουν διδαχτεί 

ως τώρα από το ίδιο το έργο. Έτσι γίνεται σύνδεση με τα προηγούμενα και η ερμηνεία 

αρχίζει με την ύπαρξη κάποιας υποδομής.  

Ένας μαθητής διαβάζει το εισαγωγικό σημείωμα καθαρά, και χωρίς άλλο σχόλιο ο 

καθηγητής διαβάζει με σωστή ανάγνωση — «κατ’ ἧθος» — όλο το κείμενο Α΄1. Αν 

χρειάζεται, το κείμενο διαβάζεται και για δεύτερη φορά. Ύστερα από ελάχιστο χρόνο, για 

να το ξαναδούν για λίγο οι μαθητές, αρχίζει η μετάφραση του κειμένου κατά ημιπεριόδους. 

Οι μαθητές που μεταφράζουν ξαναδιαβάζουν το κείμενο αλλά χωρίς καμιά συντακτική 

ανάλυση (χωρισμό προτάσεων, ανεύρεση υποκειμένων, αντικειμένων κτλ.). Προσπαθούν 

να μεταφράσουν με όσες λέξεις ξέρουν, ή και δεν ξέρουν αλλά μπορούν να κατανοήσουν, 

και μόνο έπειτα καταφεύγουν στο λεξιλόγιο της σελίδας. Βέβαια στη μετάφραση οι 

μαθητές εναλλάσσονται κατά μία ή δύο ημιπεριόδους. Ο καθηγητής υποβάλλει 

συντακτικές ερωτήσεις, μόνο αν υπάρξουν δυσκολίες στη μετάφραση ή κίνδυνοι 

παρανοήσεως.  

     Στην πρώτη ημιπερίοδο θα σταματήσουμε στη λέξη ἐμμείνατε, για να θυμηθούν 

οι μαθητές τις νεοελληνικές λέξεις εμμονή, έμμονη (ιδέα) και, μόνο αν ερωτηθεί, ο 
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καθηγητής θα μιλήσει για τον τύπο αυτό του άσιγμου αορίστου κατά το λύσατε, 

προετοιμάζοντας την τάξη για το θέμα της γραμματικής που θα ακολουθήσει. Ο τύπος οἷς 

στα οἷς ἐδεήθην, ἐφ’ οἷς ἄν λέγω, ἐφ' οἷς ἴσως βοήσεσθε είναι ήδη γραμματικώς γνωστός, θα 

χρειαστεί όμως κάποια βοήθεια στη μετάφραση. Η μετάφραση του τύπου βοήσεσθε — οι 

λέξεις της νέας ελληνικής βοή, βουητός βουίζει είναι γνωστές και πρέπει να αναφερθούν— 

δε θα δυσκολέψει τους μαθητές, αν συγκράτησαν, από το κεφ. 13 (σελ. 42), ότι τα ρήματα 

στη μέση φωνή δεν είναι πάντοτε μόνο παθητικά αλλά και ενεργητικά στη σημασία, με 

κάποιες ιδιαίτερες επιπλέον αποχρώσεις. Για τη σημασία του επιρρήματος μηδαμῶς θα 

βοηθήσει η συσχέτιση, για την κατάληξη, με τα άλλα επιρρήματα σε -ως που φανερώνουν 

τρόπο (στο κείμενο: ἴσως, ἀδίκως). Στη λέξη ἀποκτείνητε μπορούμε να ζητήσουμε το ρ. 

ἀποκτείνω, γνωστό από το κεφ. 5 και το οποίο ξανάρχεται πιο κάτω με τους τύπους 

ἀποκτείνειε και αποκτεῖναι, τους οποίους απλώς θα συσχετίσουμε με το ρήμα, χωρίς να 

επιμείνουμε στη γραμματική-τους ανάλυση. Το ρήμα θα συσχετιστεί με τις λέξεις της ν.ε. 

γενοκτονία, παιδοκτόνος κτλ. Στην τελευταία ημιπερίοδο του αποσπάσματος, που είναι 

και η δυσκολότερη στη μετάφραση, θα επιστήσουμε την προσοχή των μαθητών στη στίξη 

και στις λέξεις που πρέπει να εννοηθούν: «ἐγὼ δ' οὐκ οἴομαι μεγάλα κακὰ εἶναι, ἀλλά 

μᾶλλον κτλ.». 

Στο τέλος της μετάφρασης, ύστερα από τη διάσπαση του κειμένου για τις ανάγκες-

της, θα δώσει ένας μαθητής τη συνολική μετάφραση. Χωρίς να παύει να είναι το μάθημα 

γλωσσικό, μπορούμε να ζητήσουμε να παρατηρήσουν οι μαθητές ότι στην α' περίοδο του 

κειμένου — που είναι και το πρώτο μέρος-του— το θέμα-του μπορεί να δοθεί με μια φράση, 

που τη ζητούμε στα αρχαία, αλλά και που να περιέχεται ολόιδια στο κείμενο: «μὴ 

θορυβεῖτε, ἄνδρες Ἀθηναῖοι». Στη δεύτερη περίοδο, που είναι και το δεύτερο και τελευταίο 

μέρος του αποσπάσματος, το θέμα δίνεται με τις φράσεις: «ἐὰν ἐμὲ ἀποκτείνητε, οὐκ ἐμὲ 

βλάψετε ἤ ὑμᾶς αὐτοὺς» και κυρίως «ἐγὼ οἴομαι μέγα κακὸν, ἄνδρα ἀδίκως ἐπιχειρεῖν 

ἀποκτεῖναι» με την οποία και τελειώνει το απόσπασμα.   Η βαρύτητα λοιπόν πέφτει στο 

επίρρημα ἀδίκως και με κατάλληλη ερώτηση οι μαθητές διαπιστώνουν ότι το πιο μεγάλο 

κακό για το Σωκράτη δε θα ήταν ο θάνατος αλλά η καταπάτηση του δικαίου. Στο τέλος θα 

ήταν χρήσιμο να ξανακουστεί το κείμενο με μια σωστή ανάγνωση έστω και από ένα 

μαθητή. Ύστερα από μια μεταφραστική προσπάθεια το αρχαίο κείμενο ακούγεται 

διαφορετικά. 

Έπειτα περνούμε συνήθως στη μετάφραση του Α΄2. Εδώ η επεξεργασία θα είναι 

μόνο μεταφραστική χωρίς κανένα άλλο σχόλιο. Για τους τύπους ἀγγελοῦντας, μενεῖτε, 

ἀμυνεῖσθε, κομιοῦμεν, αν δημιουργηθούν προβλήματα στη μετάφραση, μπορούμε από 

τώρα να πούμε απλώς τίνος χρόνου και ρήματος είναι αναβάλλοντας τις λεπτομέρειες για 

την επόμενη ώρα της διεξοδικότερης γραμματικής διδασκαλίας. Το ρ. σκοπῶ είναι γνωστό 

από το κεφ. 23 (σελ. 84). 

Η ώρα της ιδιαίτερης γραμματικής και συντακτικής διδασκαλίας αρχίζει με τη 

σύνδεση που κάνουν οι μαθητές με όσα διδάχτηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Το νέο 

θέμα της γραμματικής έχει στενή σχέση με το ακριβώς προηγούμενο. Στον πίνακα 

γράφονται τα θέματα για τα οποία θα γίνει λόγος: 1. Μέλλοντας και αόριστος των 

αφωνόληκτων, ερρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων, και 2. Η σημασία των εγκλίσεων 

στις ανεξάρτητες προτάσεις. Οι σημασίες του ἄν δε θα αποτελέσουν ανεξάρτητο κεφάλαιο 

αλλά θα δοθούν σύντομα μαζί με τις εγκλίσεις. 

Πρώτα γίνεται λόγος για το σχηματισμό του μέλλοντα και αορίστου των 

αφωνόληκτων ρημάτων. Με βάση τις καταλήξεις του ρ. λύω, που γνωρίζουν οι μαθητές, 
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ζητά ο καθηγητής να σχηματίσουν το α' πρόσωπο των χρόνων που μας ενδιαφέρουν στην 

οριστική ενός ρήματος με χαρακτήρα ουρανικό (λ.χ. λέγω), ενός με χειλικό (λ.χ. διατρίβω) 

και ενός με οδοντικό (λ.χ. πείθω). Τους τύπους αυτούς οι μαθητές τους σχηματίζουν 

εύκολα, γιατί είναι γνωστός ο σχηματισμός από τα νέα ελληνικά. Ζητούμε και μερικούς 

τύπους σε άλλες εγκλίσεις. Μπορούμε να ζητήσουμε από τους μαθητές να θυμηθούν, για 

τη δικαιολόγηση του σχηματισμού των καταλήξεων, την αντιστοιχία του ξ με κσ και του ψ 

με πσ, που ήδη γνωρίζουν από το κεφ. 5. Για την αποβολή του οδοντικού θ εμπρός απο το σ 

ζητούμε παραδείγματα από ουσιαστικά που έχουν διδαχτεί λ.χ. πατρίδ-σι > πατρίσι, ὄρνιθ-

σι > ὄρ-νισι, τάπητ-σι > τάπησι κτλ. Βρίσκουν και διαβάζουν οι μαθητές από το Α΄1 και Α΄2 

φράσεις που έχουν τύπους μέλλοντα και αορίστου. 

Για να περάσει η διδασκαλία και στο β' μέρος της γραμματικής, ο καθηγητής 

αναφέρει αμέσως έπειτα ότι στα ερρινόληκτα και υγρόληκτα ρήματα δεν υπάρχει 

κατάληξη με σ. Το ρ. μένω λ.χ. έχει μέλλοντα μενῶ και αόριστο ἔμεινα και διαπιστώνεται 

από τους τύπους του κειμένου ότι ο μέλλοντας σχηματίζεται συνηρημένος κατά το ποιῶ 

και ο αόριστος κατά το ἔλυσα χωρίς σ (άσιγμος αόριστος). Η απώλεια του σ από το 

ρηματικό τύπο αναπληρώνεται, μπορούμε να πούμε στους μαθητές, από την έκταση του 

φωνήεντος του θέματος, ώστε τελικά η λέξη δε χάνει, αφού η συλλαβή γίνεται 

μακρόχρονη. Ανάλογους τύπους με όσους διδάσκονται σ' αυτήν την ενότητα, βρίσκουν οι 

μαθητές και από τα νέα ελληνικά: λ.χ. έλειψα, έστειλα, παράγγειλα κτλ. Ζητούμε να 

γραφούν στον πίνακα τύποι περισσότεροι από τα ερρινόληκτα και υγρόληκτα, που 

παρουσιάζουν περισσότερη δυσκολία στο σχηματισμό, δίνοντας στην αρχή για εξοικείωση 

παράλληλα τύπους του λύω, λ.χ. αφού ἔλυσα-λύσωμεν, τότε ἔμεινα-μείνωμεν ή όπως 

ἔλυσαν-λῦσαι έτσι, και παρήγγειλα-παραγγεῖλαι κτλ. συγκρίνοντας την αναλογία των 

σχηματισμών. Μπορούμε επίσης να δώσουμε μερικές φράσεις και να ζητήσουμε να τις 

διατυπώσουν με κάποια νοηματική αλλαγή για να αλλάξουν και τους χρόνους, λ.χ. πώς θα 

γραφόταν η φράση ἀποκτείνειε μεντἄν, αν το υποκείμενο του ρήματος είχε κάνει ό,τι λέει 

το ρήμα (ἀπέκτεινε μέντοι) ή εάν η υπόθεση: ἐάν ἐμέ ἀποκτείνητε γινόταν προσταγή 

(ἀποκτείνατε) κτλ. Όταν ζητούμε το σχηματισμό των διάφορων τύπων, μπορούμε να 

δώσουμε και ρήματα από την άσκηση Γ΄1 της ίδιας διδακτικής ενότητας, λύνοντας έτσι 

στην τάξη ένα μέρος από την άσκηση αυτή18. Για την εξαίρεση του σχηματισμού στο 

μέλλοντα των υπερδισύλλαβων οδοντικόληκτων ρημάτων αφήνουμε την αναφορά-της στο 

τέλος, αφού προηγηθεί η παρουσίαση των πολλών άλλων κανονικών περιπτώσεων, εκτός 

αν ερωτηθούμε νωρίτερα με αφορμή τον τύπο κομιοῦμεν του Α΄2δ. Και για την περίπτωση 

αυτή γράφονται στον πίνακα ανάλογοι τύποι, όπως νομιῶ, ἐλπιῶ αλλά και κτίσω, σχίσω, 

για να φανεί η διαφορά όταν είναι δισύλλαβα. Τελικά ανακεφαλαιώνονται οι τρεις 

περιπτώσεις ρημάτων που έχουν συνηρημένο μέλλοντα κατά το ποιῶ όχι με διατύπωση 

ενός κανόνα αλλά με τρία παραδείγματα λ.χ. μενῶ, ἀγγελῶ, ἐλπιῶ μέσα σε φράσεις. Οι 

μαθητές βρίσκουν αντίστοιχους τύπους ερρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων στο Α΄1 

και Α΄2. 

Για τη διδασκαλία του συντακτικού έχουμε προβλέψει να γραφούν στον πίνακα 

μερικές φράσεις, όπως: 1) ἔπεμψαν πρέσβεις, 2) εἰ μὴ εἴχομεν φῶς, ὅμοιοι τοῖς τυφλοῖς ἄν 

ἦμεν, 3) ὅ μὴ γένοιτο, 4) ἐμέ οὐδέν ἄν βλάψειεν Μέλητος. Δίνονται δηλαδή παραδείγματα 

μόνο για την οριστική και ευκτική στις οποίες θα επιμείνει περισσότερο η διδασκαλία και 

κυρίως στις δυνητικές εγκλίσεις. Οι μαθητές μεταφράζουν τις φράσεις και προσπαθούν να 

βρουν τί σημαίνουν στις ανεξάρτητες προτάσεις οι τύποι στην οριστική και ευκτική. Για τη 

σημασία της οριστικής καλούμε τους μαθητές να θυμηθούν ό,τι σχετικό γνωρίζουν από το 

συντακτικό της νέας ελληνικής και σταματούμε κυρίως στο «πραγματικό» (ἔπεμψαν). 
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Αλλά στην αρχαία γλώσσα, παρατηρούν ότι η οριστική δηλώνει και κάτι που είναι 

αντίθετο με το πραγματικό (ἄν ἦμεν) αλλά τότε με το δυνητικό ἄν και παρατατικό. 

Ακριβέστερα με παρελθοντικό χρόνο, συμπληρώνει ο καθηγητής. Η ευκτική δηλώνει 

άλλοτε μόνο ευχή (γένοιτο) και άλλοτε κάτι που μπορεί να γίνει, αλλά τότε με το δυνητικό 

ἄν. Περιπτώσεις δυνητικής ευκτικής πολλές φορές ως τώρα έχουν συναντήσει οι μαθητές 

ήδη από το κεφάλαιο 4. Έτσι συνειδητοποιούν κάτι που ήδη γνωρίζουν. 

Ύστερα ζητά ο καθηγητής νεοελληνικές φράσεις με τις οποίες να φαίνεται πώς 

δηλώνεται στα ν.ελλ. η σημασία της δυνητικής οριστικής και ευκτικής. 

Το μάθημα συνεχίζεται με τη σημασία της υποτακτικής και προστακτικής χωρίς την 

ίδια επιμονή στη διδασκαλία. Ζητούμε τη σημασία αυτών των δύο εγκλίσεων στα ν.ελλ. και 

έπειτα στην αρχαία γλώσσα με φράσεις του Α΄1 και Α΄2 ή με φράσεις που είδαν ή έχουν 

ακούσει, όπως λ.χ. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν / σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου / φείδου χρόνου (από το 

εσώφυλλο του βιβλίου-τους) κτλ. Τις φράσεις που χρειάζεται τις αναφέρει ο καθηγητής, 

μόνο σε περίπτωση αδυναμίας των μαθητών. 

Ανακεφαλαιώνοντας ζητούμε από ένα μαθητή να πει πόσα ἄν γνωρίζει. Η 

απάντηση είναι εύκολη: το δυνητικό και το υποθετικό (ἄν καί ἐάν), και ο καθηγητής θα 

χρειαστεί να συμπληρώσει μόνο για το αοριστολογικό ἄν αναφέροντας τη φράση «ἐφ' οἷς 

ἄν λέγω» του κειμένου και τη φράση «ἔνθα ἄν ἴητε) από το κείμενο του κεφαλαίου 22 (σελ. 

77). 

Από τις ασκήσεις μπορούμε να δώσουμε μερικούς μόνο από τους τύπους της 

ασκήσεως Γ΄1 προφορικώς, η Γ΄2 θα διαβαστεί στο σχολείο, μόνο αν μείνει χρόνος, η Γ΄3 θα 

απαντηθεί γραπτώς και οι Γ΄4 και Γ΄5 προφορικώς. Αν η δεκτικότητα των μαθητών το 

επιτρέπει, μπορούμε ακόμα να ζητήσουμε: να γράψουν στο σπίτι πώς θα διατυπώνονταν οι 

φράσεις Α΄2δ (ἐνταῦθα μενεῖτε κτλ.) και Α΄2ε (εἰ ἐμμενεῖτε τοῖς πατρίοις κτλ.), αν η πρώτη 

αναφερόταν στο παρελθόν και η δεύτερη στο παρόν. 

Για τις ασκήσεις που περιλαμβάνουν αρχαίες φράσεις είναι χρήσιμο, σαν γενική 

αρχή, ανεξάρτητα από το τί ζητά η άσκηση, όπως λ.χ. η άσκηση Γ΄3, να δίνουν οι μαθητές 

και τη   μετάφρασή-της τουλάχιστο προφορικά. 

Σημείωση. Αν ο χρόνος της μιας διδακτικής ώρας δεν επαρκέσει και για τη 

διδασκαλία του Α΄2, τότε είναι προτιμότερο να περάσουμε από το Α΄1 στη διδασκαλία του 

Β' «κατασκευαστικά» και να ξαναγυρίσουμε στο Α΄2 στο τέλος για την εφαρμογή της 

θεωρητικής διδασκαλίας. Έτσι δε θα διασπάσουμε τη δεύτερη διδακτική ώρα, αλλά θα την 

αρχίσουμε και θα την τελειώσουμε με την παρουσίαση των νέων κεφαλαίων της 

γραμματικής και του συντακτικού, που είναι και το πιο δύσκολο μέρος της διδακτικής 

ενότητας. 

Αυτός ο τρόπος διδασκαλίας είναι ένας από τους πολλούς τρόπους που μπορεί να 

επινοήσει ο καθηγητής, για να διδάξει ένα κεφάλαιο του βιβλίου. Είναι λοιπόν εντελώς 

ενδεικτικός. Ένα σχέδιο διδασκαλίας άλλωστε, εκτός από κάποιες γενικές αρχές και 

μεθοδεύσεις, πολύ λίγα αποκλειστικά στοιχεία θα μπορούσε να προτείνει, αφού μια 

διδασκαλία μέσα σε μια σχολική τάξη παραμένει πάντα μια νέα κάθε φορά δημιουργική 

πράξη, με βάση το διδακτικό αντικείμενο — όλα τα κεφάλαια του βιβλίου δε διδάσκονται 

ασφαλώς με τον ίδιο τρόπο—, τη δεκτικότητα των μαθητών στη συγκεκριμένη τάξη και την 

προσωπικότητα του δασκάλου. 
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* Το κείμενο που δημοσιεύεται εδώ είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος-του εισήγηση 

που έγινε στις ΣΕΛΜΕ Τριπόλεως και Λάρισας τον Απρίλιο του 1980. 

1. Βλ. M. I. Finley, Κρίση στα κλασικά γράμματα, μετ. Ν. Χ. Χουρμουζιάδη, 

«Φιλόλογος» 4 (1965). 

2. Βλ. Ηλ. Σπυρόπουλου, Η αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στο Λύκειο, 

«Φιλόλογος» 18 (1979). 

3. Απόφαση 137610/15-11-1978 (ΦΕΚ τ. Β' 1065/4-12-1978). 

4. Η εργασία αυτή είχε σταλεί για δημοσίευση, πριν να αποσταλούν από το Υπ. 

Παιδείας στους καθηγητές τα φυλλάδια με τις οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων 

στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, στις οποίες περιλαμβάνεται και το περιεχόμενο της 

εγκυκλίου. 

5. Βλ. ΦΕΚ 23-10-79, τ. Α' αρ. 240. 

6. Βλ. λ.χ. Α. Π. Δελμούζου, Δημοτικισμός και παιδεία, Αθήνα 1971, σ. 61, Κ. I. 

Βουρβέρη, Κλασσική παιδεία και ζωή, Αθήναι 1969, σ. 258. Ε. Π. Παπανούτσου, Η παιδεία, 

το μεγάλο-μας πρόβλημα, έκδ. «Δωδώνη», Αθήνα 1976, σ. 100-101, 169 κε. 

7. Κ. Δ. Γεωργούλη, Ειδική Διδακτική, έκδ. Παπαδήμα, Αθήναι, σ. 90. 

8. Janine Debut, L’ enseignement des langues anciennes, P.U.F. Paris 1974, απόδ. στα 

ελλ. Ειρήνη Μαρίνη-Χατζηφώτη, «Ν. Παιδεία» 9 (1979), σ. 64. 

9. Βλ. και Κ. Ν. Παπανικολάου, Τα αρχαία ελληνικά στην Α' Λυκείου, «Ν. Παιδεία» 

12 (1980), σ. 131, όπου και άλλες σκέψεις για το μάθημα. 

10. Αυτό έγινε τη χρονιά που πέρασε σε μερικά σχολεία από ανησυχία ίσως για την 

απώλεια του χρόνου, με αποτέλεσμα όμως να κουραστούν οι μαθητές πριν να αγαπήσουν 

το μάθημα. 

11. Βλ. και Ι. Θ. Κακριδή, Το μεταφραστικό πρόβλημα, 1948, σ. 6 κε. 

 12. Περισσότερα για το πρόβλημα της μετάφρασης, βλ. Ι. Θ. Κακριδή, ό.π., σ. 74 κε. 

13. Γ. Χατζιδάκι, Ακαδημεικά Αναγνώσματα, τόμος τρίτος, Γενική Γλωσσική, μέρος 

δεύτερο, σ. 530-531. 

14. Βλ. Χρ. Π. Φράγκος, Η διδακτική μεθοδολογία των αρχαίων ελληνικών από 

μετάφραση και το διαλεκτικό μοντέλο, Ομάδα Παιδαγ. Εργαστ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

σ. 67 κε. 

15. Α. Δελμούζου, Το κρυφό σκολειό, 1908-1911, Αθήνα 1950, σ. 34. 

16. Βλ. Κεφ. 5, σ. 14 κε. 

17. Πβλ. Ν. I. Εξαρχοπούλου, Ειδική Διδακτική Αθήναι 1962, τ. Β, σ. 21 και 

παλαιότερο αναλυτικό πρόγραμμα Β. Δ. 723/69, σ. 1619. Ια (ΦΕΚ τ. Α' 10-11-1969). 

18. Από την άσκηση Γ΄1 πρέπει βέβαια να διαγραφεί το ρ. ἐμβάλλω. 

 

 

Δημοσίευση στο περιοδικό ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, τ. 22 (Οκτώβριος1980), ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ 

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ»  

ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  

Α. Β. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ 

 

Η εισήγηση1 κατά ένα μεγάλο μέρος θα αναφερθεί σε πρακτικά διδακτικά θέματα 

που ασφαλώς σαν προτάσεις έχουν πάντοτε απλώς ενδεικτικό χαρακτήρα. Η διδακτική 

πράξη, κάθε θεωρητική κατασκευή, ενώ την προϋποθέτει –συνεπώς την έχει απόλυτη 

ανάγκη– ωστόσο έχει το δικαίωμα και οφείλει να την ξεπερνά, είναι περίπου μια πράξη 

ελευθερίας που δεν υποτάσσεται αλλά και που δεν γκρεμίζει τα στηρίγματά της. 

Οι βασικές αρχές, ως προς τη γλώσσα και τη διδασκαλία της, που ίσχυσαν για τη 

συγγραφή του βιβλίου, έμμεσα φαίνονται από την παρουσίαση των ενοτήτων και 

αμεσότερα από τις προτάσεις που περιέχονται στο βιβλίο του καθηγητή –που από την 

πρώτη μέρα συνόδευε το βιβλίο του μαθητή– στις επιμέρους ενότητες και στα «γενικά» της 

Εισαγωγής του βιβλίου αυτού. Εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι όσα αναφέρονται σ’ αυτό 

είναι πιο πολύ προτάσεις, για να διευκολύνουν το φιλόλογο δάσκαλο –που αγωνίζεται να 

οργανώσει όχι μόνο επιστημονικά αλλά και διδακτικά ένα πλήθος ανόμοιων μαθημάτων 

καθημερινά– παρά για να τον δεσμεύσουν. Οι φράσεις που υπάρχουν στο βιβλίο, όπως: 

«κατά την κρίση του καθηγητή», «ο καθηγητής μπορεί να σχηματίζει ανάλογες δικές του 

ασκήσεις, όταν κρίνει ο ίδιος», «να κάνει ο ίδιος την επιλογή του» και, εντελώς άμεσα, οι 

φράσεις: «Οι υποδείξεις που γίνονται στο βιβλίο του καθηγητή δεν υποχρεώνουν τον 

καθηγητή να τις ακολουθήσει» αλλά «κάθε καθηγητής οργανώνει από πριν το μάθημα του 

στη συγκεκριμένη τάξη ανάλογα με τις ανάγκες της» κτλ., όλα αυτά δείχνουν ακριβώς το 

σεβασμό προς την ελευθερία της διδασκαλίας και του καθηγητή. Τελικά ο καθηγητής που 

αναλαμβάνει να διδάξει το βιβλίο με όλα αυτά δεν είναι που μένει ελεύθερος αλλά που 

γίνεται συνυπεύθυνος με τους συγγραφείς. Ασφαλώς ένα βασικό γνώρισμα του διδακτικού 

έργου είναι η συλλογικότητα σε όλα τα επίπεδα, από το συντάκτη του αναλυτικού 

προγράμματος ως τον καθηγητή της σχολικής έδρας. 

Οι βασικές αυτές αρχές λοιπόν, οι τρόποι και οι προθέσεις, όλα αυτά θα φανούν 

ίσως και από την παρουσίαση των επιμέρους μιας διδακτικής ενότητας. 

Η ενότητα που θα δούμε είναι η 14η ενότητα, σελ. 202 κ.ε. Αναφέρεται ως προς το 

μορφοσυντακτικό μέρος της στο άρθρο, ως προς την παραγωγή των λέξεων στα 

ουσιαστικά που παράγονται από επίθετα και ως προς το θεματικό τομέα και το λεξιλόγιο 

στα λουλούδια. Κάθε διδακτική ενότητα στο νέο βιβλίο αποτελείται από 4 μέρη που 

σχετίζονται μεταξύ τους. 

Στο Α' μέρος υπάρχει ένα κείμενο ή περισσότερα και μερικές ερωτήσεις γλωσσικής 

μόνο σημασίας –με μια ευρύτερη έννοια. 

Στο Β' μέρος της ενότητας δίνονται τα μορφοσυντακτικά στοιχεία που έχουν 

κατανεμηθεί στη συγκεκριμένη ενότητα, τα στοιχεία της Γραμματικής και του 

Συντακτικού, τα γλωσσικά στοιχεία όπως τα λέει το βιβλίο. 

Στο Γ' μέρος της ενότητας ο μαθητής μπαίνει στο χώρο όπου σχηματίζονται οι 

λέξεις, στην παραγωγή και στη σύνθεση και δουλεύει με πολλές ασκήσεις. 

Στο Δ' μέρος της ενότητας υπάρχει επίσης λεξιλόγιο συγκεντρωμένο από την ίδια 

πάντοτε θεματική περιοχή, άλλα κείμενα ή εικόνες και σκίτσα. Επίσης θέματα για 

συζήτηση ή έκθεση, δηλαδή για έκφραση προφορική ή γραπτή. 
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Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η διάρθρωση μιας ενότητας. Αναλυτικότερα στην 

ενότητα 14. 

 

Α' 

Στο μέρος Α' υπάρχει ένα κείμενο του Στράτη Μυριβήλη, από τα πεζά που 

εκδόθηκαν με τον τίτλο «Το λογοτεχνικό τέταρτο». Στην έκδοση το πεζό από το οποίο και 

το απόσπασμα επιγράφεται «η Αθήνα μου» (σελ. 187), ένας τίτλος που ασφαλώς ταίριαζε 

περισσότερο σ’ ολόκληρο το πεζό αλλά όχι στο απόσπασμα που ανθολογείται και που 

αποτελεί μόνο το ένα τρίτο από το αρχικό κείμενο. Η ένδειξη «Διασκευή» που μπήκε στο 

βιβλίο αναγράφεται κυρίως για την παράλειψη κάποιων λέξεων ή φράσεων που έκαναν 

δυσκολότερο το κείμενο, εξαιτίας κάποιων πραγματολογικών λεπτομερειών («Πατρίδα» 

του Σίμου, χρυσά φράγκα) όχι απαραίτητων για τη συγκεκριμένη διδακτική ανάγκη. 

Ακόμα κάποια σαν έγιναν όταν. Στο δίλημμα να προσφέρουμε στα παιδιά για άσκηση 

γλωσσική: ένα κατασκευασμένο κοινό κείμενο ή ένα κείμενο δόκιμου λογοτέχνη, ασφαλώς 

η εκλογή δεν έπρεπε να είναι δύσκολη. Η φιλολογική μας ευαισθησία, εξαιτίας ελάχιστων 

προσαρμογών, δε θα ‘πρεπε να μας αποτρέψει από την απόφαση να φέρουμε το μαθητή 

μας σε μια εναυσματική επικοινωνία με καταξιωμένους Έλληνες συγγραφείς. Ίσως αυτή 

είναι η πιο σωστή λύση για ένα δάσκαλο, που κάποια κείμενα λυπάται να τα χάσουν οι 

μαθητές του. 

Το μάθημα αρχίζει με την ανάγνωση του κειμένου. Το κείμενο το διαβάζει μια φορά 

ο καθηγητής –το θέμα αφορά και άλλα ανάλογα μαθήματα. Κανένας άλλος από τον 

καθηγητή, κατά τεκμήριο, δεν μπορεί να διαβάσει καλύτερα ένα κείμενο στην τάξη και 

μάλιστα ένα κείμενο που αντίθετα με το μαθητή που θα του ζητούσαμε να το διαβάσει, ο 

ίδιος ο καθηγητής το είδε στο σπίτι του και ασφαλώς το διάβασε φωναχτά –εφόσον 

πιστεύει και θα ‘πρεπε να πιστεύει ότι η πρώτη καλή ακουστική εντύπωση βοηθάει πολύ 

και στην κατανόηση και στη συγκίνηση. Η όχι μεγάλη εκτίμηση που αποδίδεται από 

μερικούς στην ανάγνωση ίσως οφείλεται στη μεγάλη σημασία που πάντοτε αποδόθηκε στο 

γραπτό λόγο αντίθετα από τον προφορικό (βλ. και André Martinet, Στοιχεία Γενικής 

Γλωσσολογίας, μετ. Αγαθ. Χαραλαμπόπουλου, έκδ. Ιδρ. Μαν. Τριανταφυλλίδη, 

Θεσσαλονίκη 1976, σελ. 3). Άλλωστε η λέξη εγγράμματος σημαίνει μορφωμένος –οι λέξεις 

είναι τελικά συνώνυμες. Επίσης για οποιαδήποτε γνώση η προτροπή είναι: μάθε γράμματα 

κτλ. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. 

Μετά την ανάγνωση οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις που 

ακολουθούν το κείμενο. Μ’ αυτές πρώτα πρώτα δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να 

εκφραστούν προφορικά, κάτι που ασφαλώς έχει ιδιαίτερη σημασία για τη γλωσσική 

διδασκαλία και ιδιαίτερα για μας, για το σχολείο μας γενικότερα, γιατί σπάνια δώσαμε 

βαρύτητα στον προφορικό λόγο. Και όμως κατά την άποψη του F. de Saussure «ο μόνος 

λόγος για την ύπαρξη της γραφής είναι να παραστήσει τη γλώσσα». Αυτό που ονομάζεται 

γλώσσα είναι η γλώσσα που μιλιέται. «Αλλά η γραφτή γλώσσα, συνεχίζει ο F. de Saussure, 

συγχέεται τόσο βαθιά με την ομιλούμενη, που της είναι η εικόνα, ώστε να καταλήγει να 

οικειοποιηθεί τον κύριο ρόλο... Είναι σαν να πιστεύουμε πως για να γνωρίσουμε κάποιον 

είναι προτιμότερο να κοιτάξουμε τη φωτογραφία του παρά το πρόσωπο του» (F. de 

Saussure, Μαθήματα Γενικής Γλωσσολογίας, Μετάφραση-Σχόλια-Προλ. σημείωμα Φ. Δ. 

Αποστολόπουλος, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1979, σελ. 56). Τόση λοιπόν σημασία αποδίδει ο 

ιδρυτής της δομικής γλωσσολογίας στον προφορικό λόγο. 
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Για να ξαναγυρίσουμε στο μάθημα: με τις ερωτήσεις αντιμετωπίζεται το κείμενο 

στη γενικότερη γλωσσική του προσέγγιση. Οι ερωτήσεις α 1,2,3 αποβλέπουν στο να 

ελέγξουν ή –για τα επόμενα– στο να εθίσουν το μαθητή να κατανοεί κάποιες πιο σύνθετες 

σημασιολογικά φράσεις, που απαιτούν συνδυασμούς με άλλες λέξεις ή φράσεις. Η 

ερώτηση β αποβλέπει στο να δείξει ότι ο μαθητής μπορεί να συνδέει φράσεις ή μέρη του 

κειμένου, ενώ η γ θα του δώσει την αφορμή να προσέξει περισσότερο τις ίδιες τις λέξεις και 

τα θέματά τους. Είναι μια στενότερα λεξιλογική παρατήρηση. Τέλος στην ερώτηση δ με 

τρόπο σύντομο και ευχάριστο δίνει ο μαθητής το κεντρικό νόημα ή το θέμα του 

αποσπάσματος, αντί να του ζητούνται κεντρικές ιδέες ή κύρια νοήματα, που εδώ 

τουλάχιστο πρέπει να αποφεύγονται, γιατί πάντοτε σ’ αυτό το μάθημα παραμονεύει το 

ενδεχόμενο να μετατραπεί από γλωσσικό σε μάθημα κειμένων νεοελληνικής λογοτεχνίας, 

ένα μάθημα που γίνεται με άλλο βιβλίο και σε άλλη ώρα. 

Ασφαλώς κανείς δεν μπορεί σ’ ένα ζωντανό μάθημα με παιδιά να αρνηθεί την 

υποβολή κάποιας άλλης ερώτησης από το μαθητή ή τον καθηγητή, αλλά σίγουρα ο στόχος 

της δουλειάς μας σ’ αυτό το τμήμα της ενότητας είναι μόνο μια γενική γλωσσική και 

νοηματική προσέγγιση, εύρεση νοηματικών σχέσεων των μερών του κειμένου, επισήμανση 

ή διευκρίνηση μερικών λέξεων ή φράσεων κτλ., γενικά ό,τι σημαίνει διαβάζω ή ακούω και 

κατανοώ ένα κείμενο. Εκτός από την ανάγνωση και τις απαντήσεις στις σχετικές 

ερωτήσεις, λοιπόν, δε θεωρείται διδακτικά σκόπιμη περισσότερη επιμονή σ’ αυτό το μέρος 

της ενότητας, ώστε η διδασκαλία σ’ αυτό να είναι χρονικά σύντομη. 

Στο βιβλίο του καθηγητή δίνονται κάποιες απαντήσεις-λύσεις. Γράφτηκαν με τη 

βεβαιότητα ότι υπάρχουν κι άλλες ίσως καλύτερες που η επινοητικότητα του δασκάλου θα 

βρίσκει κάθε φορά. Και μπορεί κάποιος δάσκαλος με τους μαθητές του να βρει καλύτερες ή 

καταλληλότερες για την τάξη του απαντήσεις. Η συνεργασία με τους μαθητές –το ξέρουμε 

όλοι– οδηγεί συχνά σε φυσικότερες και πιο εύστοχες απαντήσεις, που δεν μπορεί κανείς εκ 

των προτέρων να τις υποθέσει στο γραφείο του. Οι απαντήσεις λοιπόν του βιβλίου δε 

δεσμεύουν. Μόνο βοηθούν. Μια απάντηση είναι μια άποψη. Και η άποψη των συγγραφέων 

έπρεπε ασφαλώς να δοθεί πρώτη –τουλάχιστο ως αφορμή για άλλη απάντηση. 

 

Β' 

Στο Β΄ μέρος της ενότητας έχουμε το άρθρο, το οριστικό και το αόριστο και τις 

σημασιολογικές τους λειτουργίες. Πολλά για το άρθρο είναι γνωστά στα παιδιά από το 

δημοτικό, κάτι που δεν πρέπει να παραλείπουμε να το εκμεταλλευόμαστε. Η γλωσσική 

τουλάχιστο διδασκαλία δεν αρχίζει από την Α ' γυμνασίου, αλλά συνεχίζει τη διδασκαλία 

εκείνη που άρχισε στο δημοτικό και συμπληρώνει σύμφωνα με την ηλικία των παιδιών και 

τις συνθήκες του δευτεροβάθμιου σχολείου.  

Στο Β΄ πρώτα πρώτα πρέπει να καταλάβουν οι μαθητές τη βασική φορά του 

οριστικού από το αόριστο άρθρο, και πάντοτε επαγωγικά και λειτουργικά, όχι δηλαδή με 

ορισμούς εκ των προτέρων αλλά μέσα στο λόγο και μάλιστα σε λόγο που τους κινεί το 

ενδιαφέρον. Μια από τις επιδιώξεις του βιβλίου είναι να βρεθούν ευχάριστοι τρόποι για τη 

διδασκαλία των γραμματικο-συντακτικών φαινομένων, ώστε και το βιβλίο της 

διδασκαλίας αυτής να μην είναι το πιο λίγο ελκυστικό από όλα τα άλλα. Η διδασκαλία της 

γραμματικής και του συντακτικού είχε πάντοτε την ανάγκη να γίνει μια ζωντανή 

διδακτική πράξη, που θα απευθύνεται στα ενδιαφέροντα των μαθητών με το να ανακαλεί 

περισσότερες ολοζώντανες στιγμές της ζωής και που θα κινεί τις δυνάμεις τους. Το 
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μάθημα της γραμματικής έχει από μόνο του μια τυπικότητα, καθώς προϋποθέτει αφαίρεση 

και επιμένει όχι στα ίδια τα πράγματα αλλά στις κατηγορίες τους, όχι στην ουσία αλλά 

στον τύπο τους. Γι’ αυτό και τα κείμενα στο βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας, έγινε 

προσπάθεια να ανταποκρίνονται στη φύση και τις εμπειρίες ή τα ενδιαφέροντα των 

παιδιών, ώστε να συνδέεται και η τυπική γλωσσική διδασκαλία με ολοζώντανες μορφές 

ζωής, όπως επιδιώκεται και στα άλλα μαθήματα. Βασική πρόθεση ήταν ο μαθητής να 

κινείται μέσα σε πράγματα που τον ενδιαφέρουν, που τα βλέπει ολόγυρα του και που τα 

αγαπά. Ώστε η γλώσσα να μη χωρίζεται από τη ζωή αλλά να γίνεται –όπως και είναι– και 

η ίδια υπόθεση ζωής. 

Το γεγονός πάντως ότι δουλεύουμε και σ’ αυτήν αλλά και σε κάθε άλλη ενότητα 

μέσα στο λόγο, αυτό δεν αποκλείει τη χρήση των βιβλίων της γραμματικής και του 

συντακτικού ως βιβλίων αναφοράς. Κανείς δεν επιδιώκει μια μηχανιστική γνώση της 

γλώσσας, εμπειρική και τυχαία, που σίγουρα η αδυναμία της θα φανεί, όταν ο μαθητής θα 

φτάσει στα επόμενα στάδια των σπουδών του σε συνθετότερες ή υψηλότερες μορφές 

λόγου (Χρ. Τσολάκης, Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας, Σεμινάριο 2, σελ. 141). Οι 

μαθητές στο γυμνάσιο θα συνεχίσουν να παίρνουν από την πολιτεία τα βιβλία της 

γραμματικής και του συντακτικού και σ’ αυτά θα καταφεύγουν για να τα συμβουλεύονται 

και όχι για να τα αποστηθίζουν. Τα βιβλία λοιπόν αυτά δεν καταργούνται αλλά 

χρησιμοποιούνται λειτουργικότερα, αφού δεν ξεκινάμε απ’ αυτά αλλά από το φυσικό λόγο. 

Η φυσική πορεία είναι από τα πράγματα προς τους ορισμούς των και όχι απ’ αυτούς προς 

εκείνα, όπως ακριβώς πρώτα έρχεται η γλώσσα και ύστερα οι μελετητές της, οι φιλόλογοι ή 

οι γλωσσολόγοι. Το έργο των τελευταίων καθορίζεται από τη γλώσσα και δεν την 

καθορίζει. 

Για τις διαφορές των δύο άρθρων θα προσέξουμε φράσεις μέσα από το κείμενο ή και 

άλλες που μπορεί να βρουν οι μαθητές ή ο καθηγητής. Η διαφορά των δύο άρθρων θα 

φανεί, αν εντοπιστούν π.χ. οι φράσεις:  

«Ανάμεσα τους ήταν μια κοπέλα σαν βασίλισσα» αλλά πιο κάτω: «Η κοπέλα πήρε 

στο χέρι της το τριαντάφυλλο». Στην πρώτη φράση θα βρουν οι μαθητές ότι η κοπέλα 

εμφανίζεται στο λόγο για πρώτη φορά και μας είναι ακόμα άγνωστη (γι’ αυτό: μια κοπέλα) 

ενώ στη δεύτερη μας είναι πια γνωστή (Η κοπέλα πήρε...). Το ίδιο ισχύει και για το 

τριαντάφυλλο, που ενώ στην αρχή είναι «ένα τριαντάφυλλο» έπειτα γίνεται «το 

τριαντάφυλλο» ή πιο κάτω «το πελώριο τριαντάφυλλο», γιατί ήδη μας έγινε γνωστό (Χρ. 

Τσολάκης, Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας, Σεμινάριο 2, έκδ. ΠΕΦ, Αθήνα-Ιούνιος 

83, σελ. 151). Έτσι ο μαθητής καταλαβαίνει –δεν αποστηθίζει– τι είναι οριστικό και τι 

αόριστο άρθρο. Πραγματικά θα ήταν πολύ ασήμαντη γνώση απλώς να διακρίνει ο 

μαθητής εξωτερικά ποια είναι τα δύο είδη του άρθρου, χωρίς να τα κατανοήσει 

λειτουργικά. 

Έπειτα από τις διαφορές ανάμεσα στο οριστικό και στο αόριστο άρθρο, περνάμε 

στις σημασιολογικές διαφορές που παρουσιάζει το ίδιο πια το οριστικό και το ίδιο το 

αόριστο άρθρο. Και εδώ και σε άλλες ενότητες του βιβλίου η διερεύνηση επιμένει στη 

σημασιολογία. Άλλωστε μια διαφορά της παραδοσιακής γραμματικής από τη νεότερη 

γλωσσολογία, τη μετασχηματιστική-γενετική, βρίσκεται στη σχέση τους με τη 

σημασιολογία και είναι γνωστό πόση βαρύτητα αποδίδει σ’ αυτήν η νεότερη γλωσσολογία. 

Ακόμα και ο Chomsky που στην πρώτη διατύπωση της γενετικής-μετασχηματιστικής 

θεωρίας του το 1957 υποστηρίζει ότι «η σημασία δεν προσφέρεται πολύ στο να αποτελέσει 

τη βάση μιας γραμματικής περιγραφής» αργότερα, το 1965, εισάγει τη σημασιολογία ως 
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ερμηνευτικό τομέα της γραμματικής του θεωρίας, δημιουργώντας τη λεγόμενη 

Ερμηνευτική Σημασιολογία. Γενικά κύριο χαρακτηριστικό της μετασχηματιστικής θεωρίας 

του Chomsky είναι «η διαρκώς μεγαλύτερη αναγνώριση του ρόλου της σημασίας στη 

γραμματική δομή της γλώσσας»  (Γ.  Μπαμπινιώτης, Γλωσσολογία και Λογοτεχνία, Αθήνα 

1984, σελ. 223). 

Τις άλλες χρήσεις του οριστικού και του αόριστου άρθρου της σελ. 204 τις 

διαβάζουμε με τους μαθητές. Αυτοί βρίσκουν τη νέα σημασία του άρθρου ξεκινώντας από 

τη γνωστή: «το βιβλίο δεν είναι δικό μου» με τη σημασία δηλαδή που ήδη γνώρισαν, αλλά 

και: «το βιβλίο μορφώνει» με τη σημασία ενός συνόλου όμοιων πραγμάτων του ίδιου είδους. 

Έπειτα η άλλη σημασία του αόριστου τώρα άρθρου: ένας θεός μπορεί να μας σώσει, όπου 

το αόριστο άρθρο δε δηλώνει απλώς κάτι αόριστο αλλά και με έμφαση, κτλ. Σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις οι μαθητές βρίσκουν εύκολα ό,τι τους διδάσκει το βιβλίο. Το βιβλίο τις 

περισσότερες φορές «σε πάει μόνο του», χωρίς να χρειάζεται ο καθηγητής να προσθέσει 

τίποτε άλλο. 

Ακολουθούν οι ασκήσεις –το σημάδι τους είναι το μαύρο τρίγωνο. Με τις ασκήσεις 

γίνεται εφαρμογή της θεωρίας που προηγήθηκε. Φυσικά αυτό το μέρος μπορεί να διδαχτεί 

και με άλλο τρόπο: Για να δώσουμε π.χ. τις άλλες σημασίες του οριστικού και του αόριστου 

άρθρου, μπορούμε να ξεκινήσουμε από την άσκηση της σελ. 204: «Η βροχή ολοένα...». 

Λύνοντας την άσκηση βρίσκουμε το νέο στοιχείο που θέλουμε να διδάξουμε. Οι μαθητές 

προχωρούν στην ύλη λύνοντας την άσκηση πρώτα, όταν αυτό είναι εύκολο, και ύστερα 

διαβάζουν τα σχετικά με το οριστικό και το αόριστο άρθρο της σελ. 204. 

Και σ’ αυτή την ενότητα και στις άλλες παρατηρεί κανείς ότι στο βιβλίο υπάρχουν 

πολλές ασκήσεις για την εμπέδωση της θεωρίας ή –πολύ συχνά, όπως μόλις είδαμε– για τη 

διαπίστωση της θεωρίας. Δηλαδή συχνά και από τις ασκήσεις αφήνεται να προκύψει η νέα 

ύλη της γραμματικής. Έτσι η γνώση αποκτά μια κινητικότητα και ο μαθητής διδάσκεται 

ενεργητικά και όχι επαναλαμβάνοντας κανόνες. 

Και εδώ και αλλού η γλωσσική διδασκαλία γίνεται ή με το να ανακαλύπτει ο 

μαθητής το σχετικό φαινόμενο ή με το να το αναπαράγει, γιατί και στις δύο περιπτώσεις 

έχουμε δημιουργική γνώση, στην πρώτη το ξεχωρίζει ανάμεσα από άλλα, και στη δεύτερη 

ο ίδιος το δημιουργεί από την αρχή. Και στη μια και στην άλλη περίπτωση δεν του 

προσφέρεται έτοιμο. 

Στην άσκηση της σελ. 204, και σε άλλες ασκήσεις του βιβλίου, δένονται πολλές 

περιπτώσεις-παραδείγματα. Κάποτε λοιπόν, ανάλογα με τις ανάγκες της συγκεκριμένης 

τάξης, μπορεί μερικά να παραλείπονται και να δουλεύουν οι μαθητές μόνοι τους στο σπίτι, 

χωρίς να έχουν ανάγκη από την παρουσία του καθηγητή τους. Τα σχολικά βιβλία έχουν 

μια τέτοια ανισότητα, απευθύνονται σε τάξεις με ανόμοιες ανάγκες. Δεν είναι όμως σωστό 

στην Α' ή και στη Β' τάξη να δίνουμε στους μαθητές κάποιες ασκήσεις που οι μαθητές δεν 

είδαν μαζί μας πώς λύνονται με 1 ή 2 παραδείγματα μέσα στην τάξη. Η αυτενέργεια των 

μαθητών συχνά κινδυνεύει να ξεπεράσει κάποια όρια δοκιμασίας της. Ασφαλώς είναι 

χρήσιμο να δουλεύουν οι μαθητές σε όλες τις ασκήσεις του βιβλίου. Αλλά όταν ο χρόνος 

δεν επαρκεί, τότε μπορούμε να ζητούμε να απαντούν οι μαθητές σε μερικές μόνο από τις 

περιπτώσεις μιας άσκησης, τις πιο αντιπροσωπευτικές. 

Πιο κάτω, στη σελ. 205 οι μαθητές θα δουν άλλες λειτουργίες του άρθρου, δηλαδή 

την ουσιαστικοποίηση μιας λέξης, που δεν είναι ουσιαστικό, ή μιας φράσης. Και σ’ αυτή 

την περίπτωση και σε πολλά άλλα μέρη δίνεται στο μαθητή η ευκαιρία να κάνει 
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φραστικούς μετασχηματισμούς, κάτι που του δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσει τους 

τρόπους έκφρασης της γλώσσας μας για το ίδιο πράγμα και κυρίως τον ασκεί στην 

έκφραση, στην οποία θα κληθεί να δουλέψει πληρέστερα στο τέλος της ενότητας. Αυτές οι 

ασκήσεις ευχαριστούν τους μαθητές, γιατί έχουν κάποιο στοιχείο δημιουργικότητας. Και 

ενώ σε πράξεις παθητικής γλωσσικής γνώσης δουλεύει περισσότερο η μνήμη, σε ασκήσεις 

δημιουργικές δουλεύουν όλες οι πνευματικές δυνάμεις και αυτό γοητεύει το νέο άνθρωπο 

που έχει τάση για δράση και δημιουργία (Χρ. Τσολάκης, Για μια λειτουργική γραμματική, 

Λόγος και Πράξη 3, Φθινόπωρο 1976, έκδ. ΟΛΜΕ, σελ. 25). 

Για τις ασκήσεις είναι χρήσιμο να δίνεται στην αρχή ένα παράδειγμα, όπως 

συνήθως κάνει το βιβλίο (σελ. 205). Όπου όμως δε δίνεται στο βιβλίο σημαίνει ότι κρίθηκε η 

άσκηση απλή. Αν φυσικά ο καθηγητής κρίνει διαφορετικά, μπορεί να δώσει ο ίδιος ένα 

ανάλογο δικό του παράδειγμα. 

Πιο κάτω, στη σελ. 206 ο μαθητής βλέπει πάντα μέσα σε φράση την απουσία ή τον 

πλεονασμό του άρθρου. Εδώ οι μαθητές θα διαγράψουν απλώς τα άρθρα που πλεονάζουν 

χωρίς άλλη φιλολογική παρατήρηση. Δεν είναι ανάγκη κάθε περίπτωση άσκησης να 

ακολουθείται από κάποια γλωσσική ανάλυση. Επίσης και στις επιγραφές και 

ανακοινώσεις από τα αποκόμματα των εφημερίδων της σελ. 207 οι μαθητές θα 

παρατηρήσουν μόνο την απουσία του άρθρου χωρίς να επιμένουν σε τίποτε άλλο. Ο 

μαθητής διδάσκεται μόνο παρατηρώντας χωρίς αναγκαστικά τη συνοδεία των θεωρητικών 

αναλύσεων. Εδώ ο μαθητής βλέπει τις δυνατότητες της γλώσσας. Σ’ αυτές τις δύο σελίδες 

(206 και 207) το μάθημα μπορεί να προχωρήσει με έναν τρόπο παιχνιδιού –βρισκόμαστε 

άλλωστε στην Α' γυμνασίου. Και φυσικά μακάρι να ήταν δυνατό να γίνεται παιχνίδι για 

τους μικρούς μαθητές κάθε διδασκαλία και προπάντων η διδασκαλία της γραμματικής και 

του συντακτικού, που, όλοι γνωρίζουμε, ποτέ δεν ήταν η τερπνότερη απασχόληση για μη 

φιλολόγους –ή και γι’ αυτούς– και βέβαια για τα παιδιά. 

Μια άλλη σημασιολογική λειτουργία του άρθρου δίνεται μόνο με μορφή άσκησης, 

χωρίς διατύπωση θεωρίας. Είναι (σελ. 207) η περίπτωση –αντίθετα με την προηγούμενη 

των δύο δυνατοτήτων– της διαφοράς: έχω καιρό να σε δω = πέρασε πολύς καιρός που δε σε 

είδα και έχω τον καιρό να σε δω - έχω χρόνο να σε δω ή αυτός πίνει κρασί και αυτός πίνει 

το κρασί κτλ., δηλαδή η απουσία και η παρουσία του άρθρου δε δίνουν το ίδιο 

σημασιολογικό αποτέλεσμα (André Mirambel, Η Νέα Ελληνική Γλώσσα, περιγραφή και 

ανάλυση, μετ. Στ. Κ. Καρατζά, έκδ. Ιδρ. Μαν. Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1974, σελ. 174). 

Εδώ οι μαθητές ίσως θα παρατηρήσουν ότι και ο τόνος δημιουργεί το 

σημασιολογικό αποτέλεσμα: έχω καιρό να σε δω με τονισμένη τη λέξη καιρό, και έχω τον 

καιρό να σε δω με τονισμένο το έχω. Αλλά αν ο τόνος συμβάλλει στον καθορισμό της 

σημασίας στη φράση, οπωσδήποτε όμως η φράση: έχω τον καιρό να σε δω με οποιοδήποτε 

τονισμό δε σημαίνει ποτέ: πέρασε πολύς καιρός που δε σε είδα. 

Έτσι ο μαθητής μπαίνει αποτελεσματικότερα στους μηχανισμούς της γλωσσάς, 

κατανοεί ότι η γλώσσα είναι κάτι παραπάνω από κάποιες κατηγορίες και υποκατηγορίες 

των στοιχείων που την αποτελούν και βλέπει το λειτουργία ρόλο και του πιο μικρού 

γλωσσικού στοιχείου. Έτσι η γλώσσα γίνεται, όπως και είναι, ενέργεια και δημιουργία και 

όχι απομνημόνευση και παθητική γνώση Η γλωσσική διδασκαλία και εδώ «σκοπεύει στην 

κριτική στάση του μαθητή απέναντι στα γλωσσικά φαινόμενα» (Μ. Σετάτου, Το γλωσσικό 

ζήτημα και η καθιέρωση της δημοτικής στα πλαίσια της γενικής γλωσσολογίας, Δημοτική 

γλώσσα, έκδ. Γρηγόρη, σελ. 85). 
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Στην ενότητα αυτή, από τις πιο τυπικές και στεγνά γραμματικές ενότητες 

σταματάμε λίγο σε κάτι πρακτικότερο, που ασφαλώς το αντιμετωπίζει κανείς τουλάχιστο 

στις μικρές τάξεις, τη σύγχυση του οριστικού άρθρου με την προσωπική αντωνυμία, π.χ. 

«τη γιαγιά μου δεν τη γνώρισα», και του αόριστου με το αριθμητικό: ένας, μία, ένα. Χωρίς 

να επιμένει η διδασκαλία μας σε τεχνολογήσεις, ωστόσο μπορούμε να πούμε δυο λόγια μια 

και το ζητούν ο μαθητές που πάντοτε βρίσκουν ενδιαφέρον στις διακρίσεις των λέξεων 

μέσα στη φράση. Και αυτή η διάκριση παραπέμπει στο σημασιολογικό θέμα. Εδώ αν 

γίνεται λόγος για αντωνυμίες όμοιες στη μορφή με τα άρθρα, γίνεται μόνο για χάρη του 

άρθρου. Έτσι δε θα ‘πρεπε να επεκταθεί η διδασκαλία και στις αντωνυμίες που θα 

διδαχτούν σε άλλη ενότητα του βιβλίου. Βασική διδακτική αρχή είναι να μη σπεύδει να τα 

πει κανείς όλα σε μια ενότητα αρπάζοντας κάθε ευκαιρία. Η έλλειψη προγραμματισμού 

και οργάνωσης της ύλης σε όλα τα μαθήματα είναι καθώς προχωρεί η διδασκαλία μας, 

αργότερα απροσδόκητα επιβαρυντική επιζήμια, και στα γλωσσικά θέματα περισσότερο, 

όπου οι σχέσεις είναι πολλές μεταξύ των γραμματικών φαινομένων και γι’ αυτό πολλές 

και οι αφορμές για συνδέσεις και παρεκκλίσεις σε πολλά σημεία. 

Για τη διάκριση αόριστου άρθρου και αριθμητικού –ενώ δεν πρέπει να επιμένουμε 

σε τεχνολογήσεις– καλό είναι να καταλάβουν οι μαθητές μας ότι ένας τύπος, π.χ. «ένα 

καράβι σαλπάρει απόψε», μπορεί να φανεί αν είναι αόριστο άρθρο ή αριθμητικό όχι μόνος 

του με το όνομα που προσδιορίζει άλλο με όλη τη φράση ή τις φράσεις και, κυρίως, 

ανάλογα με τη σημασία που εμείς δεχόμαστε ότι έχει. Ο χαρακτηρισμός του λειτουργικού 

ρόλου μιας λέξη: καθορίζεται μέσα από τη σημασία της στη φράση όχι έξω απ’ αυτήν ή 

πριν απ’ αυτήν. Προηγείται χρονικά η σημασία που αποδίδουμε στη φράση και όχι ο 

γραμματικός χαρακτηρισμός της λέξης. 

Οι δυο τελευταίες ασκήσεις της σελ. 209 είναι κυρίως ορθογραφικές. Το βιβλίο 

σχεδόν σε κάθε ενότητα ασχολείται με την ορθογραφία. Παντού σχεδόν όμως με μορφή 

ασκήσεων. Οι παραπομπές που δίνονται σ’ αυτές τις ασκήσεις οδηγούν τους μαθητές στο 

βιβλίο της Γραμματικής, το οποίο έχουν πάντοτε μαζί τους στο γλωσσικό μάθημα και στο 

οποίο καταφεύγουν συχνά για λύση των αποριών τους. Αυτές οι ασκήσεις μπορεί να είναι 

περιττές για κάποιες τάξεις. Το βιβλίο προϋποθέτει πάντοτε τις γνώσεις με τις οποίες 

έρχεται ο μαθητής από το δημοτικό σχολείο, αλλά οι γνώσεις αυτές δεν είναι πάντοτε του 

ίδιου επιπέδου. Και ασφαλώς η ορθογραφία διδάσκεται με χρήση και άσκηση και όχι με 

αποστήθιση κανόνων. Ο μαθητής χρειάζεται να συμβουλεύεται τους κανόνες στα βιβλία 

αναφοράς, τη γραμματική και το συντακτικό, όπως συμβουλεύεται το λεξικό. 

 

Γ' 

Στο Γ΄  μέρος της ενότητας βρισκόμαστε στο χώρο δημιουργίας των λέξεων, στην 

παραγωγή και στη σύνθεση, που υπάρχει σε κάθε ενότητα. Ο μαθητής παρακολουθεί τον 

παραγωγικό μηχανισμό των λέξεων και μαθαίνει ή συνειδητοποιεί τη σημασία τους κι εδώ 

με πολλές ασκήσεις. Πολλές ή και όλες τις λέξεις στο Γ' ή και στο Δ' μέρος της ενότητας τις 

κατέχει «δυνάμει» ο μαθητής, αφού πρόκειται για λέξεις της γλώσσας που ακούει και 

χρησιμοποιεί. Με τις ασκήσεις αυτές λοιπόν ενεργοποιεί τις γλωσσικές του γνώσεις και 

χάρη στα κεντρίσματα που του δίνονται με τις ασκήσεις και με τον τρόπο της διατύπωσης 

ανακαλύπτει λέξεις ή συνειδητοποιεί και συμπληρώνει τη λεξική του περιουσία. Ασφαλώς 

και αυτό ενισχύει την προσπάθεια για την έκθεση. 
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Ο ρόλος του λεξιλογίου –και στο Γ΄ και στο Δ΄ μέρος κάθε ενότητας– θεωρείται στο 

βιβλίο πρωταρχικής σημασίας για τη γλωσσική διδασκαλία. Όλοι γνωρίζουμε ότι το 

σχολείο μας –στις περισσότερες περιπτώσεις– σπάνια απέδωσε όση σημασία έπρεπε στις 

λέξεις, και δεν εννοώ βέβαια τις λέξεις έξω από φράσεις. Το ενδιαφέρον κατά τη γλωσσική 

διδασκαλία συγκεντρωνόταν περισσότερο όχι στις λέξεις αλλά σε ό,τι σχολιάζει τις λέξεις, 

στη γραμματική και στο συντακτικό –μια μέθοδος που ξεκινούσε από τη διδασκαλία της 

αρχαίας γλώσσας. Για την αρχαία γλώσσα την παράδοση αυτή τη ζήσαμε και τη ζούμε. Ο 

Μαν. Τριανταφυλλίδης, ωστόσο, ακόμα από το 1941 έγραφε στα Προλεγόμενα της 

Νεοελληνικής Γραμματικής: «πριν έρχονται οι λέξεις και οι κλιτικές τους μορφές 

ακολουθούν», για να εξηγήσει γιατί στη γραμματική του το κεφάλαιο για τις λέξεις 

έμπαινε πριν από το κεφάλαιο για τους τύπους. Άλλωστε κάθε μορφή γλωσσικής 

επικοινωνίας ή κάθε μορφή τέχνης του λόγου γίνεται με λέξεις. Η λέξη πολυδύναμη και 

πολύπλευρη παραμένει πάντοτε μοναδική σ’ ολόκληρη τη γλώσσα (Γ. Μπαμπινιώτης, 

Γλωσσολογία και Λογοτεχνία, Αθήνα 1984, σ. 172). 

Στην ενότητα 14 το Γ΄ μέρος διδάσκει την παραγωγή ουσιαστικών από επίθετα. Εδώ 

με βάση ένα μοντέλο που δίνεται (σκληρός-σκληράδα, αθώος-αθωότητα κτλ.) ζητούμε από 

τους μαθητές να δημιουργήσουν  ανάλογα ουσιαστικά από μια σειρά επίθετα που δίνονται 

(άγριος, άσπρος, ζωτικός κτλ.). Ποια παραγωγική κατάληξη θα προστεθεί και σε ποιο θέμα 

επιθέτου, είναι κάτι που θα το βρει ο μαθητής αυτενεργώντας με επιτυχία, γιατί θα 

σχηματίσει λέξεις που γνωρίζει. Αυτός ο σχηματισμός λέξεων και εύκολος είναι και 

ευχάριστος για τους μαθητές που θα εργάζονται παίζοντας με τις λέξεις. Όπως γίνεται 

παντού σ’ όλες τις ανάλογες περιπτώσεις, δε θα σταματούμε στις λέξεις, αλλά θα ζητούμε 

να σχηματίσουν φράσεις με τις λέξεις αυτές. Μπορούμε μάλιστα να καθορίζουμε τον 

αριθμό των λέξεων, π.χ. 6-10 λέξεις, ή φράση (με δύο προτάσεις κτλ., ώστε να μη 

σχηματίζουν φράσεις με τους κύριους μόνον όρους της πρότασης, κάτι που συχνά κάνουν 

οι μικροί μαθητές, γιατί είναι η πιο εύκολη λύση. Αντί λοιπόν: Ο Κώστας έδειξε 

γενναιότητα, ας προσπαθήσουν να δίνουν φράσεις του τύπου: Ο Κώστας έδειξε μεγάλη 

γενναιότητα στις δύσκολες στιγμές, κάτι που μας κάνει όλους να τον θαυμάζουμε. Την ίδια 

μέθοδο θα ακολουθήσουμε και στις άλλες δύο ασκήσεις για τα κοινά και τα κύρια 

ουσιαστικά. Είναι ασφαλώς ενδιαφέρον να αναζητήσουν οι μαθητές κύρια ονόματα που 

παράγονται από επίθετα με ανέβασμα ή όχι του τόνου, του τύπου: λαμπρός-Λάμπρος ή 

Κοντός, ως επίθετο και ως κύριο όνομα, ανάμεσα στους συμμαθητές ή τους γνωστούς τους 

ή τέλος στον τηλεφωνικό κατάλογο. Είναι μια ενδιαφέρουσα ανακάλυψη. 

Για το μέρος αυτό της ενότητας δεν πρέπει να διατεθεί πολύς χρόνος. Εδώ ο 

διδακτικός στόχος μας είναι να παραχθούν οι λέξεις χωρίς κανένα άλλο φιλολογικό σχόλιο 

–εκτός βέβαια από όσα θα προκληθούν όχι από τον καθηγητή αλλά από τους μαθητές. 

Η αποσπασματική παρουσίαση των κεφαλαίων της παραγωγής και της σύνθεσης 

σε πολλές ενότητες, το σκόρπισμα αυτό της ύλης, ίσως κουράζει κάποιον που θα ήθελε 

ενοποιημένη την ύλη αυτή. Αυτή όμως η εντύπωση –γιατί για εντύπωση πρόκειται– δεν 

έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού η γλωσσική διδασκαλία δεν ενδιαφέρεται για την τυπική 

κατάταξη σε κατηγορίες και τη γνώση ενός διαγράμματος, όσο για την εφαρμογή, τη 

χρήση των γλωσσικών στοιχείων που θα ανήκαν στο διάγραμμα. Συχνά έχουμε αυτή την 

εντύπωση, ή και τη δυσφορία, από την παλιά συνήθεια να μαθαίνουμε έτσι 

απομνημονεύοντας τα κεφάλαια της γραμματικής. Στο βιβλίο της γραμματικής, το βασικό 

μας βοήθημα, υπάρχουν τα πάντα με μια λογική σειρά, για να τα βρίσκουμε εύκολα. Όπως 

κανείς ποτέ δε ζήτησε από κανέναν να απομνημονεύσει τα λεξικά, έτσι ανάλογα 
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μπορούμε να μη ζητούμε απομνημόνευση των κατηγοριών και υποκατηγοριών της 

γραμματικής. Και όπως για να γράφουμε ορθογραφημένα βοηθηθήκαμε κυρίως από τη 

χρήση και την άσκηση και όχι από την απομνημόνευση των λεξικών, κάτι ανάλογο μπορεί 

να ισχύσει και για τα άλλα γλωσσικά βιβλία αναφοράς. 

 

Δ΄ 

Στο Δ΄ μέρος της ενότητας περνάμε στην έκφραση-έκθεση. Εδώ δίνεται ένα 

λεξιλόγιο από την ίδια θεματική περιοχή, με την οποία ασχολείται από την αρχή η 

ενότητα, και περιλαμβάνει λέξεις που δεν είναι ξένες για το μαθητή, αλλά που για μερικές 

μπορεί να αμφιβάλλει τι ακριβώς σημαίνουν. Οι λέξεις αυτές δίνονται συχνά κατά 

κατηγορίες, κατά μέρη του λόγου: ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα ή και κατά μέρη του λόγου 

και συγχρόνως κατά περιοχές σημασιολογικού περιεχομένου. Σε μια ενότητα π.χ. (τη 16η) 

στη μια κατηγορία ανήκουν οι λέξεις που έχουν σχέση με τις αεροπορικές συγκοινωνίες, 

στην άλλη με τις θαλάσσιες κτλ. ή αλλού (Ενότ. 8η) σε μια κατηγορία ανήκουν οι λέξεις 

που αναφέρονται στους ανθρώπους του θεάτρου, σε μια άλλη στα αντικείμενα του 

θεάτρου κτλ., παράλληλα με την κατάταξή τους κατά μέρη του λόγου. Έτσι 

διασταυρώνονται δύο άξονες: ο γραμματικός (ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα) και ο 

σημασιολογικός (οι έννοιες κατά είδη πραγμάτων) και ο μαθητής ασχολείται και δουλεύει 

με τις λέξεις από πολλές γωνίες. 

Στην ενότητα 14 δίνονται οι λέξεις σε δυο στήλες: ονόματα και ρήματα. Έτσι εκτός 

από τα άλλα είναι και ευχερέστερη η ανεύρεση και η επιλογή στη χρησιμοποίησή τους από 

τους μαθητές στις φράσεις που θα σχηματίσουν. 

Εκτός από τις ασκήσεις που δίνονται στο βιβλίο, για την αξιοποίηση του λεξιλογίου 

σε κάθε ενότητα, θεωρείται κοινή και απαραίτητη επιδίωξη το να σχηματίσουν οι μαθητές 

μας φράσεις χρησιμοποιώντας όσο είναι δυνατό περισσότερες λέξεις από το λεξιλόγιο 

αυτό. Οι φράσεις μπορούμε να ζητούμε να αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα και 

κατά προτίμηση το γενικό θέμα της ενότητας. Έτσι οι μαθητές κινούνται μέσα σε μια 

πειθαρχημένη ελευθερία: από τη μια μπορούν να σχηματίζουν φράσεις χωρίς τους 

περιορισμούς και τις υποχρεώσεις που νιώθει κανείς όταν γράφει μια έκθεση, αλλά και 

από την άλλη δε διατυπώνει ασυντόνιστα και τυχαία όποια πρόταση του έρχεται στο νου. 

Στο Δ΄ της ενότητας οι μαθητές αφήνονται να κινηθούν το περιβόλι των λέξεων –

εδώ η λέξη ταιριάζει πιο πολύ– και να εντοπίσουν αν κάποια λέξη αγνοούν. Τότε ένας 

μαθητής ή ο καθηγητής δίνει μια φράση όπου φαίνεται η σημασία της από τα 

συμφραζόμενα. Π.χ., για τη λέξη ανθοφορώ φαίνεται η έννοια της στο στίχο: ανθοφορούσαν 

οι ροδιές, κιτρίνιζαν τα στάχυα. Γενικά, όταν ζητούμε να καθοριστεί η έννοια μιας λέξης 

είναι σκοπιμότερο αντί για ορισμό, που δεν είναι πάντοτε ακριβής ή εύκολος για τους 

μαθητές, να δίνεται η σημασία μέσα σε μια φράση, όπου μπορεί να φαίνεται πώς εννοεί τη 

λέξη ο μαθητής. 

Ο ορισμός βέβαια ασκεί τους μαθητές στην ακρίβεια αλλά θα ασχοληθούν μ’ αυτόν 

πολύ αργότερα, στην ενότητα 34, στη Β΄ τάξη. Από τώρα όμως και σε άλλες περιπτώσεις η 

επίμονη αναζήτηση ενός ακριβούς ορισμού δεν είναι μόνο υπόθεση χρονοβόρα αλλά και 

πολύ θεωρητική. Ο μαθητής ό,τι κατανοεί κάποτε με ακρίβεια δε σημαίνει ότι μπορεί και 

να το ορίσει, και μάλιστα ο μικρός μαθητής. Ο ορισμός άλλωστε είναι μια δύσκολη δουλειά 

της Φιλοσοφικής Λογικής. 
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Οι περισσότερες ασκήσεις βέβαια και σίγουρα της σ. 212 θα γίνονται προφορικά.  

Με την πρώτη άσκηση της σ. 212 το παιχνίδι με τις λέξεις συνεχίζεται και οι 

μαθητές αναζητούν μιαν άλλη σημασία των λέξεων –εκτός από την κοινή που έχουν– τη 

μεταφορική σημασία. Κάτι ανάλογο, δηλαδή διερεύνηση του σημασιολογικού πεδίου 

ορισμένων λέξεων, γίνεται –πάντα με ασκήσεις– και σε άλλες ενότητες. Στην ενότ. 8, π.χ., 

οι μαθητές βρίσκουν ότι θέατρο δε σημαίνει μόνο τον τόπο ή το κτίριο: Το αρχαίο θέατρο δε 

σημαίνει μόνο τον τόπο ή το κτίριο: Το αρχαίο θέατρο των Φιλίππων βρίσκεται σε καλή 

κατάσταση ή Μένει σ’ ένα ξενοδοχείο απέναντι από το εθνικό θέατρο αλλά και: Το θέατρο 

ξέσπασε σε χειροκροτήματα (οι θεατές), Το θέατρο του Σαίξπηρ συγκινεί και σήμερα 

(λογοτεχνικό είδος), η ίδια λέξη με το ρήμα γίνομαι = γελοιοποιούμαι: έγινες θέατρο, με το 

ρήμα παίζω = υποκρίνομαι: πάψε να παίζεις θέατρο κτλ. 

Στην ενότ. 34 ο μαθητής βρίσκει τις σημασίες της λέξης φύλλα: Τα φύλλα της ελιάς, 

τα φύλλα του βιβλίου, τι γράφουν τα φύλλα σήμερα, τα φύλλα του παραθύρου κτλ. Στην 

ίδια ενότητα οι μαθητές βλέπουν την πολυσημία ενός επιθέτου: Ελαφρά ρούχα αλλά και 

ελαφρά ελληνικά τραγούδια, έχει ένα ελαφρό κρυολόγημα αλλά και έχει ένα ελαφρό 

αεράκι, φοράει ένα ελαφρό άρωμα, είναι λιγάκι ελαφρύς ο καημένος κτλ. 

Έτσι οι μαθητές θα αρχίσουν να παρατηρούν ανάλογες περιπτώσεις και θα 

σχηματίζουν δικά τους παραδείγματα με άλλες λέξεις, ουσιαστικά, επίθετα ή ρήματα κτλ., 

όπως λ.χ.: πάρτε ένα μπισκοτάκι αλλά το πήρες στραβά, με παρεξήγησε ή αυτή η δουλειά 

θα μας πάρει χρόνο ή μας πήρες τ’ αυτιά ή στην αρχή τον πήραμε για σοφό ή δεν παίρνει 

τα γράμματα ή το μπουκάλι αυτό παίρνει ένα κιλό ή πήρα το τρένο των 10 κτλ. 

Σε άλλες πάλι περιπτώσεις προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουν οι μαθητές τη σημασία 

κάποιων λέξεων. Οι μαθητές συχνά διαπιστώνουμε ότι γνωρίζουν αλλά με κάποια 

ασάφεια αρκετές λέξεις. Είναι εύκολο να θυμηθεί κανείς λέξεις που οι μαθητές μπορεί να 

τις ακούνε ή και να τις λένε, αλλά στις πρώτες τάξεις δεν γνωρίζουν ακριβώς τι σημαίνουν 

και τις συγχέουν, π.χ. αποδέχομαι και αποδοκιμάζω, πρότυπο και πρωτότυπο, στερώ και 

υστερώ και άλλα συχνά παρώνυμα κτλ. 

Τις λέξεις π.χ. αειθαλής ή θαλερός της ενότητας 14 σίγουρα τις έχουν ακούσει αλλά 

είναι πιθανό να συγχέουν τη σημασία τους. Γι’ αυτό με τις ασκήσεις στο λεξιλόγιο σκοπός 

μας είναι και να πλουτίσουν τη λεκτική τους περιουσία αλλά και να ξεκαθαρίσουν τη 

σημασία κάποιων λέξεων. Και σ’ αυτές τις ασκήσεις ο καθηγητής ζητά από τους μαθητές 

να απαντήσουν στις ασκήσεις χωρίς να επεκταθεί σε άλλες παρατηρήσεις. Η αναστροφή 

με τις λέξεις και φράσεις όταν γίνεται προσεκτικά είναι αρκετή για τη λεξική ωφέλεια 

χωρίς άλλες φιλολογικές αναλύσεις, που κάποτε ανακόπτουν τη φυσική και αβίαστη 

επαφή των μαθητών με τον ίδιο το λόγο. 

Στο Δ΄ της ενότητας υπάρχουν και άλλα κείμενα και σκίτσα ή άλλες εικόνες με το 

ίδιο πάντοτε θέμα. Οι εικόνες αφήνονται να επιδράσουν μόνες τους στους μαθητές –και 

φυσικά αυτή η επίδραση δε θα είναι πανομοιότυπη σε όλους–, ενώ τα κείμενα απλώς 

διαβάζονται στην τάξη ή αφήνονται να τα χαρούν μόνοι τους οι μαθητές στο σπίτι, χωρίς 

ασφαλώς καμιάν άλλη επεξεργασία εκτός από κάποια ερώτηση που ίσως προκαλέσουν οι 

μαθητές. Πάντοτε ο καθηγητής φροντίζει –μόνιμη διδακτική ανάγκη– να μην οδηγεί το 

μάθημα σε κάποιον αποπροσανατολισμό από τους κύριους στόχους του. Αυτό ασφαλώς 

δεν περιορίζει καμιά ελευθερία, αντίθετα σέβεται την ελευθερία των σκοπών του 

γλωσσικού μαθήματος. 
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Στις περιπτώσεις όπου ζητείται να γράψουν για κάποιο σκίτσο ένα λιγόστιχο 

κείμενο, όπως στη σ. 215, ασφαλώς μας ενδιαφέρει όχι τόσο η αυθεντική ερμηνεία του 

σκίτσου, που συνήθως είναι «χωρίς λόγια», ούτε η με απόλυτη ακρίβεια ανακάλυψη του 

πνεύματος που θέλει να περάσει ο σκιτσογράφος, όσο το να δώσει στους μαθητές αφορμή 

να αντιδράσουν –και ξέρουμε πόσο δραστικά επενεργεί μια εικόνα– και να γράψουν με 

βάση αυτήν ένα μικρό κείμενο. Και φυσικά είναι κέρδος για όλο το μάθημα και την 

ατμόσφαιρα του, αν η εικόνα ή το σκίτσο επιτύχει να συγκινήσει με το θέμα του, τη 

σκιτσογραφική του γραμμή, με τα σχήματα του, το χιούμορ του γενικότερα κτλ. 

Στη σ. 214 δίνονται, εκτός από κάποια θέματα εκθέσεων παραδοσιακού θα λέγαμε 

τύπου (Ο υπάλληλος ενός ανθοπωλείου μιλά για τη δουλειά του κτλ.) και κάποια άλλα 

θέματα-ασκήσεις που μπορούν να αποτελέσουν θέματα για έκθεση ή για ένα μέρος μιας 

έκθεσης, δηλαδή για μια ή δυο παραγράφους. Τέτοιες ασκήσεις είναι π.χ. να δώσουν οι 

μαθητές ένα άλλο τέλος στο κείμενο του Μυριβήλη ή του Καζαντζάκη ή την αφήγηση της 

ίδιας ιστορίας από ένα άλλο πρόσωπο π.χ. πώς διηγήθηκε η κοπέλα του ανθοπωλείου το 

ίδιο γεγονός κτλ. Παρόμοιες ασκήσεις υπάρχουν σε πολλές ενότητες, π.χ. ενότ. 4η σ. 67, 

32η σ. 189 σ. 279 κτλ. Αυτά τα θέματα των εκθέσεων –σε σχέση με τα «παραδοσιακού» 

τύπου θέματα– έχουν κάποια πλεονεκτήματα κυρίως για τάξεις με κάποιες αδυναμίες –και 

όχι βέβαια μόνο γι’ αυτές– γιατί: πρώτα πρώτα προσφέρουν ένα έτοιμο κείμενο που ο 

μαθητής απλώς το συνεχίζει, ο μαθητής έτσι συμμετέχει, δεν αρχίζει. Η αρχή και η 

διάρθρωση του περιεχομένου μιας έκθεσης πάντοτε αποτελούν πρόβλημα για το μαθητή, 

όσο και αν στη ζωή σπάνια Θα χρειαστεί να γράψει ένα κείμενο εντελώς αυτόνομο και 

πρωτότυπο –εκτός αν γίνει λογοτέχνης. Και εδώ προδίδεται η στενότερη σχέση του 

μαθήματος με τη λογοτεχνία που καθοριζόταν από το αναλυτικό πρόγραμμα και τις 

προθέσεις του παλαιότερα. Άλλο πλεονέκτημα είναι ότι ο μαθητής με το βιβλίο του 

ανοιχτό γράφοντας τη διασκευή του έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κάποιες λέξεις 

από το αρχικό κείμενο. Όταν μάλιστα το κείμενο «περάσει» στους μαθητές και τους 

συγκινήσει, υπάρχει η πιο βασική προϋπόθεση για τη σύνταξη μιας έκθεσης και μάλιστα 

σε μια θεματική περιοχή που από το Α' μέρος της ενότητας του βιβλίου έχει προετοιμαστεί. 

Μια εντελώς ελεύθερη δημιουργία είναι πάντοτε μια μικρή δοκιμασία για το μαθητή –και 

για τον καθένα άλλωστε– και γι’ αυτό πρέπει να γνωρίζουμε και να υπολογίζουμε τις 

δυνατότητες της τάξης. Η επιλογή τελικά του θέματος έχει σχέση με τις ιδιαίτερες 

συνθήκες κάθε τάξης. Τα θέματα των εκθέσεων που προτείνονται στο βιβλίο είναι πολλά 

για τη διατήρηση μιας ελευθερίας στην επιλογή και όσον αφορά τα ενδιαφέροντα και όσον 

αφορά τις δυνατότητες μιας συγκεκριμένης σχολικής τάξης, που σημαίνει τελικά τις 

ανάγκες της. Άλλωστε όλα τα μέρη της ενότητας σε τελική ανάλυση, αφού δεν πρόκειται 

για θεωρητική γλωσσική διδασκαλία αλλά για διδασκαλία εφαρμογής και κατάκτησης της 

γλώσσας, υπηρετούν αυτό το μέρος της ενότητας που επιγράφεται «έκφραση-έκθεση». Σ’ 

αυτή συγκλίνουν κυρίως οι προσπάθειες της γλωσσικής διδασκαλίας. Μάλιστα με την 

επιδίωξη να βοηθηθεί ο μαθητής στην έκφραση, γενικότερα και όχι μόνο στην έκθεση –

όπως τη λέμε– γίνεται στο βιβλίο ένα άνοιγμα, διευρύνονται οι στόχοι του μαθήματος. 

Ποτέ δεν ήταν άλλωστε ο ευρύτερος σκοπός της διδασκαλίας μας να μάθει ο μαθητής 

απλώς να γράφει μια «έκθεση», που είναι ένας συμβατικός τρόπος μιας σχολικής 

εργασίας, ενώ ο μαθητής μετά το σχολείο στη ζωή του θα είναι υποχρεωμένος να γράψει 

διάφορα κείμενα που θα διαφέρουν από την έκθεση. 

Ως προς την επιλογή των θεμάτων, ήδη ειπώθηκε, ο καθηγητής αποφασίζει με 

βάση τις ανάγκες της τάξης του ή τη δική του επινοητικότητα. Ασφαλώς όμως ένα θέμα 

εντελώς άσχετο με τη θεματική ενότητα που ο μαθητής δούλεψε 2 ή 3 ώρες, στερεί το 
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μαθητή από το πλεονέκτημα της ενίσχυσης του σε μια θεματική περιοχή. Ωστόσο ο 

καθηγητής είναι ελεύθερος να δώσει κάποτε για ανάπτυξη ένα θέμα με μια σημαντική 

αφορμή, π.χ. μια συγκλονιστική επικαιρότητα. Γιατί τότε υπάρχει η περιρρέουσα 

ατμόσφαιρα που πλουτίζει το νου και την ψυχή του μαθητή και έτσι του εξασφαλίζεται μια 

θεματική πληρότητα, ό,τι επιτέλους προσπαθεί να κάνει το βιβλίο με τεχνητά μέσα στην 

ενότητα, με τα κείμενα, τις εικόνες κτλ. 

Ως προς το θέμα της απόλυτης ελευθερίας στην έκφραση-έκθεση που θα 

υποστήριζαν μερικοί ίσως οπαδοί του απροσδόκητου θέματος ότι περιορίζεται με τα 

δοσμένα θέματα, θα λέγαμε ότι δεν πρόκειται για παροχή ή στέρηση ελευθερίας. Λέμε ότι 

αφήνουμε κάποιον να γράψει ελεύθερα, όταν πρώτα τον έχουμε μάθει να γράφει. Αλλιώς 

μπορεί να τον εξαπατάμε, χωρίς να το θέλουμε, με μια ελευθερία-πρόσχημα, που δεν 

μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που μπορεί κανείς να 

αυτοϋπονομεύει, άθελά του, μια δική του προσπάθεια. 

Αλλά ακόμα μια έκθεση δεν είναι μόνο κάποιο υλικό, μια περιγραφή κάποιων 

εικόνων ή σκέψεων. Είναι βέβαια η αξιοποίηση όλων αυτών, αλλά με μια διαδικασία 

προσωπικού τρόπου και εκεί μένει κανείς εντελώς ελεύθερος. 

Η σχολική πραγματικότητα δείχνει σε πολλές περιπτώσεις ότι οι μαθητές –οι πιο 

πολλοί– σπάνια διαθέτουν θεματική ή γλωσσική επάρκεια. Και όμως καλούνται να 

διατυπώσουν απροετοίμαστοι συχνά τις εμπειρίες και τις σκέψεις τους –κατά κανόνα 

νεφελώδεις και ανεπεξέργαστες– με αποτέλεσμα γνωστό. Δε γίνεται διαφορετικά, όπως 

φαίνεται: τουλάχιστο στο γράψιμο ενός κειμένου ξεκινώντας από το μηδέν φτάνεις πάλι 

στο μηδέν. 

Τα νέα σχολικά βιβλία προτείνουν έναν τρόπο διδασκαλίας του γλωσσικού 

μαθήματος που βέβαια του απομένει η ολοκλήρωση της επαλήθευσης στη σχολική πράξη2, 

όσο και αν η πειραματική εφαρμογή άρχισε από το σχολικό έτος 1983-84. Σ’ αυτήν την 

επαλήθευση δε συμμετέχουν μόνον εκείνοι που πρότειναν τον τρόπο και βρέθηκαν για 

λίγο στη θεωρία, αλλά και αυτοί που ανέλαβαν να τον εφαρμόσουν και βρίσκονται στην 

πράξη. Τους πρώτους τους βαραίνει ασφαλώς περισσότερη ευθύνη και τους δεύτερους τους 

περιμένει περισσότερος μόχθος, εκτός από τη συμμετοχή τους στην ίδια ευθύνη. Και οι δυο 

όμως πρέπει να συναντιούνται στην αγάπη τους γι’ αυτούς προς τους οποίους 

απευθύνονται και ακόμα και στην αγάπη τους για το ίδιο το βιβλίο, κάτι που το έχουν 

ανάγκη, για να ζωντανέψουν όλα τα βιβλία και προπάντων τα σχολικά βιβλία. 

 

1. Το κείμενο που δημοσιεύεται εδώ είναι ένα μέρος, χωρίς αλλαγές, από την 

εισήγηση που έγινε στις 12 Μαρτίου 1985, στο επιμορφωτικό σεμινάριο των 

Εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη με θέμα: «Η γλωσσική διδασκαλία στο γυμνάσιο». 
2. Ένα χρόνο ύστερα από την εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη οι παρατηρήσεις 

όλων είναι ευνοϊκές για τα νέα βιβλία. 

 

 

Δημοσίευση στο περιοδικό ΦIΛΟΛΟΓΟΣ, τ. 44 (Καλοκαίρι 1986), ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ 

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Α. Β. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ 

 

 

Α΄ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Το μάθημα των αρχαίων ελληνικών στην α' λυκείου με τις συνθήκες και τους όρους 

που μπήκε στο πρόγραμμα από το σχολικό έτος 1979-80 αποτελούσε σχεδόν μια 

επανάσταση, ή τουλάχιστο μια καινοτομία από τις πιο σημαντικές της εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης των τελευταίων χρόνων. Πάντως πολύ μεγαλύτερη, από όσο φάνηκε ότι 

κατανοήθηκε στην αρχή από πολλούς φορείς των εκπαιδευτικών μας πραγμάτων σ' όλη 

την κλίμακα, και εδώ εννοούνται πολύ λιγότερο οι φορείς της λεγόμενης βάσης. Η 

κατηγορηματικότητα με την οποία διατυπώνεται αυτή η σκέψη μπορεί να αποδοθεί σε 

μερικούς προφανείς λόγους, όπως: 

α) Με το νέο τρόπο αντιμετώπισης του μαθήματος κρινόταν η τύχη των κλασικών 

γραμμάτων στον τόπο μας, αφού περνούσαμε σε μιαν άλλη διδακτική πράξη της αρχαίας 

γραμματείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι γνωστό ότι κάθε εξέλιξη, όταν γίνεται 

στη δευτεροβάθμια κυρίως εκπαίδευση, αφορά όλους τους Έλληνες περισσότερο από όσο 

αν γίνεται σε οποιαδήποτε από τις άλλες δύο βαθμίδες. 

β) Δημιουργήθηκε μια αναταραχή που οφειλόταν άλλοτε στη στάσιμη απορία που 

έφτανε συχνά ως την αντίδραση, άλλοτε σε μια παθητική ή προσποιητή αποδοχή των νέων 

πραγμάτων ή άλλοτε πάλι σε μια ειλικρινή αλλά θεωρητική μόνο αποδοχή, αφού στην 

εφαρμογή η διδασκαλία ακολουθούσε τους παλιούς τρόπους σε όλα σχεδόν τα επίπεδα. 

γ) Πραγματικά παρουσιάστηκε ένα νέο πρόβλημα για λύση: μέσα σε ένα χρόνο οι 

μαθητές — βέβαια πιο μεγάλοι στην ηλικία, πιο πλούσιοι σε γλωσσικές γνώσεις και 

αρχαιογνωσία από το γυμνάσιο, πάντως σε ένα μόνο χρόνο — έπρεπε να διδαχτούν όσα 

παλαιότερα, και για πάρα πολλά χρόνια, τα διδάσκονταν σε τέσσερα (α', β', γ' γυμνασίου 

και α' λυκείου). Είχαμε λοιπόν μια συγκλονιστική, ποσοτικά τουλάχιστο, καινοτομία, που 

και μόνον αυτή ήταν φυσικό να οδηγεί σε νέες καταστάσεις και ως προς τη διδακτική 

μεθοδολογία και ως προς τις αντιδράσεις γι’ αυτήν. Το μάθημα ήταν πια ανάγκη να 

διδάσκεται με ένα νέο τρόπο. 

Γι’ αυτή την αλλαγή διατέθηκε ένα νέο βιβλίο, που προκρίθηκε ύστερα από ένα 

δημόσιο διαγωνισμό1 και ύστερα από την κρίση δύο επιτροπών που καθόριζε ο νόμος, και 

δόθηκαν στους καθηγητές οδηγίες διδασκαλίας από το τότε ΚΕΜΕ. |  

Αλλά οι οδηγίες κατά ένα μεγάλο μέρος τους είχαν στα σχολεία την εξής περίπου 

τύχη και με τις εξής παραλλαγές: ή δε διαβάζονταν προσεκτικά ή διαβάζονταν αλλά 

δημιουργούσαν αμφιβολίες και εκεί σταματούσε ο προβληματισμός, ενώ η διδακτική 

πράξη ακολουθούσε τους συνηθισμένους από παλιά τρόπους, ή οι νέοι τρόποι 

προκαλούσαν νέες σκέψεις αλλά κανείς δε διέθετε περισσότερο χρόνο για κάποιες νέες 

λύσεις. Η ανάπτυξη βέβαια προβληματισμού είναι χρησιμότατη ακόμα και σε θέματα 

επείγουσας πράξης, όπως είναι η εκπαίδευση, αλλά αυτό είναι μόνο η πρώτη φάση. Και 

συχνά σταματούσε σ’ αυτήν. Ασφαλώς για τα περισσότερα προβλήματα δεν υπάρχουν 

λύσεις, υπάρχουν όμως φάσεις πιο προχωρημένου προβληματισμού ύστερα από τα πρώτα 

στάδια. Η αδυναμία μας να φτάσουμε στη λύση δεν μπορεί ασφαλώς να στηρίζει την 

άρνηση μιας πορείας μας προς τη λύση. Αλλά και ένα διαρκώς άλυτο πρόβλημα ή ένας 
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αδιάκοπος, απλώς, προβληματισμός χωρίς καρπούς, δεν αργεί να οδηγήσει συχνά στην 

αντίδραση. 

Για τη μεταβολή των πραγμάτων το νέο, τότε, βιβλίο ήταν μια συμβολή στην 

προσπάθεια. Αλλά μόνο μια συμβολή, γιατί τα πράγματα δεν αλλάζουν μόνο με ένα 

βιβλίο. Η εκπαιδευτική δουλειά είναι συλλογική και το ξέρουμε όλοι. Έπειτα, ένα βιβλίο 

μπορεί κάποιος δάσκαλος να μην το χρησιμοποιεί όπως προτείνει ο συγγραφέας του ή 

μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει καθόλου (και αυτό συνέβη στην αρχή σε μερικές 

περιπτώσεις) ή να το χρησιμοποιήσει προσχηματικά ή και να το υπονομεύσει, όπως βέβαια 

και αντίθετα μπορεί να το αξιοποιήσει περισσότερο από όσο το ίδιο προέβλεψε, μπορεί να 

το ξεπεράσει κτλ. Ας σκεφτεί μάλιστα κανείς ότι επρόκειτο για ένα βιβλίο που εισήγε μια 

«φιλοσοφία» διαφορετική για το μάθημα, έναν αμφιλεγόμενο νεωτερισμό, για τον οποίο 

ως τώρα ακόμα δεν είναι βέβαιο ότι έχουν συμφωνήσει όλοι. Ας θυμηθούμε τι γινόταν το 

1979, όταν μερικοί θεωρούσαν αυτές τις καινοτομίες περίπου σαν εθνικό λάθος ή έλπιζαν 

να μην εφαρμοστούν τελικά στη σχολική πράξη. Και κυρίως —κάτι που είχε βασική 

σημασία— το βιβλίο δινόταν στα χέρια καθηγητών με μια νοοτροπία και συνήθεια να 

διδάσκουν τα αρχαία ελληνικά με έναν άλλο τρόπο —με έναν τρόπο, επιτέλους, που τα 

είχαν διδαχτεί και οι ίδιοι τόσα χρόνια. Βέβαια οι οδηγίες2 μιλούσαν στους καθηγητές για:  

«δυσκολίες καθώς προσπαθούν να αξιοποιήσουν ένα εγχειρίδιο γραμμένο με 

διαφορετικό τρόπο και διαπνεόμενο από καινούριο πνεύμα» ή τόνιζαν ότι 

«σκοπός της διδασκαλίας δεν είναι πια η μηχανική απομνημόνευση κανόνων 

της γραμματικής και του συντακτικού ή της μορφολογίας τους, αλλά η 

αφομοίωση όλων εκείνων των στοιχείων που βοηθούν πρακτικά στην 

ερμηνεία των αρχαίων κειμένων» ή ότι «οι κλίσεις, οι αναγνωρίσεις και οι 

αντικαταστάσεις που άλλοτε κυριαρχούσαν στη διδασκαλία των αρχαίων 

ελληνικών... τώρα θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα» κτλ. 

Αλλά μόνο οι οδηγίες σε θέματα διδακτικής πράξης δεν ήταν ποτέ ικανές να 

εξηγήσουν και να πείσουν όλους που θα δίδασκαν ένα μάθημα για τη νέα αντίληψη. Και 

βέβαια αυτοί ήταν οι τελευταίοι υπεύθυνοι. 

Οι νέες ρυθμίσεις —και δεν ήταν λίγες τα τελευταία χρόνια— όσες «πέρασαν» και 

απέδωσαν καρπούς δεν υποστηρίχτηκαν μόνο με οδηγίες. Όταν πριν από έντεκα χρόνια 

γινόταν η προσπάθεια, που σήμερα τα αποτελέσματα της τα χαιρόμαστε όλοι, να μπει στο 

γυμνάσιο η διδασκαλία της δημοτικής και των αρχαίων  κειμένων  από  μετάφραση, 

φιλόλογοι  πολυάριθμοι από τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση είχαν 

διασχίσει την Ελλάδα από την Κρήτη ως τον Έβρο, για να μιλήσουν σε σεμινάρια και να 

συζητήσουν με τους καθηγητές που θα εφάρμοζαν τα νέα μέτρα. Αλλά και αργότερα με 

την καθιέρωση των τεσσάρων  νέων προγραμμάτων στην γ' λυκείου,  με τις «δέσμες», και 

τότε είχε γίνει κάτι ανάλογο: οι εμπειρότεροι φιλόλογοι είχαν επιστρατευτεί, για να 

βοηθήσουν τους καθηγητές να γνωρίσουν το νέο θεσμό και να συνεργαστούν για την 

επιτυχία του. 

Για την εισαγωγή όμως του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο 

με τις νέες προδιαγραφές του, —ειδικά μόνο γι’ αυτό το μάθημα— δεν υπήρξε από την 

πολιτεία, που η ίδια το καθιέρωνε, καμιά ανάλογη φροντίδα ούτε σχεδιάστηκε αργότερα 

να υπάρξει. Και όμως επρόκειτο για μια περίπτωση που θα προκαλούσε —όπως 

προκάλεσε— και πολλές δυσκολίες στους αβοήθητους και αμφιβάλλοντες δασκάλους και 

για τον ίδιο λόγο —στις αγαθότερες περιπτώσεις— όπως ήταν φυσικό και αντιδράσεις. Οι 

πολύ λίγες ενημερωτικές προσπάθειες σε κάποιες πόλεις και μερικά δημοσιεύματα στα 
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εκπαιδευτικά περιοδικά, ελάχιστα μπορούσαν να προσφέρουν στο νέο και ευαίσθητο θέμα. 

Τα περισσότερα —μερικά από αυτά αξιόλογα για τους προβληματισμούς και τις γνώσεις 

που κατέθεταν— είχαν ένα γενικό ή μόνο κριτικό χαρακτήρα και σπάνια βοηθούσαν 

αμεσότερα τη διδακτική πράξη3. Πολύ λίγα μόνο περιείχαν συγκεκριμένες διδακτικές 

προτάσεις. Ένα δημοσίευμα μου, την ίδια σχολική χρονιά που μπήκε το βιβλίο στα λύκεια4, 

επιχειρούσε να προτείνει κάποιους συγκεκριμένους τρόπους διδασκαλίας του νέου βιβλίου, 

π.χ. «από τους τρόπους διδασκαλίας των ζωντανών γλωσσών θα πάρουμε 

ό,τι βοηθήσει τους σκοπούς μας, λ.χ. την απευθείας μετάφραση του κειμένου 

χωρίς καμιάν άλλη τυπική ανάλυση, την ανάγνωση για να συνεργαστεί και 

το αυτί κτλ.» ή «δε θα είναι πάντοτε (ο μαθητής) σε θέση να σχηματίσει έναν 

τύπο κάποιου ρήματος σε κάποιο πρόσωπο, χωρίς να ανοίξει Γραμματική, 

αλλά θα του είναι ευκολότερο και θα μας είναι αρκετό για το σκοπό μας, 

όταν μπορεί να καταλάβει πώς θα μεταφράσει τον ίδιο ρηματικό τύπο σ’ ένα 

κείμενο» κτλ.  

Αυτά όμως, και ό,τι άλλο αμεσότερα χρήσιμο, από πόσους ήταν βέβαιο ότι θα 

διαβάζονταν και θα μπορούσαν να θεωρηθούν χωρίς  άλλη συζήτηση επιτακτικές οδηγίες 

εφαρμογής; Αποτελεσματικά μπορούν να βοηθήσουν τη διδακτική πράξη μόνο ειδικές 

συναντήσεις-σεμινάρια, όπου θα συζητηθούν οι απορίες και οι διαφωνίες και θα φύγουν 

σοφότεροι εισηγητές και ακροατές, σε πράγματα μάλιστα εντελώς καινούρια, που δεν 

έχουν το πλεονέκτημα να μπορούν να στηριχτούν σε προηγούμενα πρότυπα έστω και 

μερικώς όμοια. 

Αλλά και τις οδηγίες —που άλλωστε οι αρμόδιοι ελάχιστα στις περισσότερες 

περιπτώσεις παρακολούθησαν πώς εφαρμόζονταν στη διδακτική πράξη— πολύ λίγο τις 

βοήθησαν οι τρόποι εξέτασης στις εσωτερικές εξετάσεις του λυκείου ή στις «πανελλήνιες», 

τότε, εξετάσεις όχι μόνο της γ' αλλά και της β' λυκείου5. Ο τρόπος διδασκαλίας και το 

περιεχόμενο του μαθήματος στην α' λυκείου καθόλου δεν είχε επηρεάσει ούτε το 

πρόγραμμα της β' λυκείου ούτε τους τρόπους εξέτασης του, όπως ήταν απαραίτητο για 

ομαλότερη προσαρμογή και συνέχεια στην πορεία του μαθήματος. 

Στις πανελλήνιες εξετάσεις του 1981 στη β' λυκείου (οι πρώτες που έγιναν μετά την 

εισαγωγή του νέου τρόπου διδασκαλίας στην α' λυκείου) τα θέματα που δόθηκαν στα 

αρχαία ελληνικά ούτε ευκολότερα ήταν ούτε έδειχναν κάποια άλλη αντίληψη, κάποια 

διαφορά έστω, από τα θέματα των προηγούμενων ετών. Οι εισηγητές των θεμάτων 

φαινόταν να μην είχαν λάβει υπόψη τους πώς διδασκόταν, ή θα έπρεπε να διδασκόταν, το 

μάθημα από την προηγούμενη χρονιά με το νέο βιβλίο, ούτε το ότι βρισκόμασταν μπροστά 

σε άλλες δυνατότητες των μαθητών, όσοι προσέρχονταν στις εξετάσεις των αρχαίων 

ελληνικών6. 

Και αυτό φυσικά ήταν ένας πρόσθετος λόγος, για να μην είναι οι καθηγητές 

πρόθυμοι να μεταβάλλουν τον καθιερωμένο από παλιά τρόπο διδασκαλίας του 

μαθήματος, σύμφωνα με τον οποίο η γραμματική και το συντακτικό θεωρούνταν 

μαθήματα με αυτοτελή αξία και όχι υπηρετικά της κατανόησης ή ερμηνείας του αρχαίου 

κειμένου. Οι καθηγητές, και πολύ συχνά και οι μαθητές που αναλογίζονταν τις συνέπειες 

των εξετάσεων, εύρισκαν έτσι έναν επιπλέον λόγο, να μην προχωρούν στο νέο τρόπο 

διδασκαλίας του μαθήματος. 

Έτσι τελικά το «νέο» μάθημα και το νέο βιβλίο έμεναν ουσιαστικά αβοήθητα —και 

βέβαια το πρώτο ήταν που είχε κυρίως σημασία. 
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Οι παρεκκλίσεις από το πνεύμα του βιβλίου και οι δυσκολίες των μαθητών από τη 

διδασκαλία της αρχαίας γλώσσας άρχιζαν από το πρώτο κιόλας κεφάλαιο. Οι μαθητές π.χ. 

στην 1η ενότητα δε διδάσκονταν μόνο ότι ἐνίκων οἱ «ἡμέτεροι πρόγονοι σημαίνει νικούσαν οι 

προγονοί μας και τίποτε άλλο, αλλά συχνά τους λέγαμε ότι έπρεπε να μάθουν και τι είναι 

το ἐνίκων και τι το ἡμέτεροι γραμματικώς κτλ., όσο κι αν το βιβλίο με τα ερμηνευτικά του 

σχόλια στην ίδια σελίδα έδειχνε άλλο δρόμο. Καταλογιζόταν στο βιβλίο παράλειψη και γι' 

αυτό ο καθηγητής το συμπλήρωνε. Φυσικά δεν υπήρχε αποτελεσματικότερος τρόπος —δεν 

έχει σημασία που ήταν ακούσιος— για να φοβηθούν ή να αντιπαθήσουν οι μαθητές το 

μάθημα. 

Βέβαια αυτό συχνά γινόταν από ευσυνειδησία ή από ανησυχία των συναδέλφων για 

το πόσα αρχαία «θα μάθουν» οι μαθητές τους με το νέο τρόπο, ή και πώς θα μπορούσαν να 

παρακολουθήσουν το πρόγραμμα στη β' λυκείου, όπου θα συνέχιζαν το παλιό 

αμετακίνητο πρόγραμμα, με Λυσία, Θουκυδίδη, Σοφοκλή και Πλάτωνα, και αργότερα να 

λάβουν μέρος σε εξετάσεις, αποφασιστικές για τη ζωή τους, που δεν είχαν αλλάξει σε 

τίποτε από τις παλιές. 

Ασφαλώς το θέμα αρχαία ελληνικά στην α' λυκείου δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί 

χωριστά από το θέμα αρχαία ελληνικά σε όλο το λύκειο, αλλά και τότε όπως και τώρα δε 

δικαιολογείται η διδασκαλία του μαθήματος στην α' λυκείου να ρυθμίζεται με βάση τη β' ή 

γ' λυκείου, δηλαδή η α' λυκείου να εξαρτάται εν γένει από τη β' και κυρίως τη γ'. Η όποια 

δυσκολία να αναπροσαρμοστεί το πρόγραμμα της β' λυκείου, ένα πρόγραμμα παλαιότατο 

από την εποχή που το μάθημα ανέπνεε σε τελείως διαφορετικές συνθήκες, πώς μπορεί να 

αποφασίζει για τη διδασκαλία του μαθήματος στην α' λυκείου; Πολύ περισσότερο δε θα 

πρέπει να συμβαίνει το ίδιο με την γ' λυκείου, όπου το μάθημα αφορά ένα μέρος μόνο των 

μαθητών — τη μια από τις πέντε δέσμες. Το αντίστροφο θα ήταν λογικό, δηλαδή η 

προσαρμογή της β' και γ' προς την α', γιατί η α' λυκείου αφορά όλους τους μαθητές που 

έρχονται στο λύκειο. Διαφορετικά θα είναι σαν να αρχίζει η 3η δέσμη από την α' λυκείου. 

Το μάθημα των αρχαίων ελληνικών για πολλούς πράγματι λόγους δεν το 

βοηθήσαμε να αγαπηθεί —αφού δεν το βοηθήσαμε να διδαχτεί σωστά— και να γίνει κοινό 

για όλους μάθημα, όσο κι αν συνεχώς αυτό το διαπιστώνουμε διαπορούντες. Έχει 

καταλήξει να είναι ένα μάθημα που αγωνίζεται να σταθεί, σαν να είναι ένα μορφωτικό 

αγαθό αδύνατο που χρειάζεται εξωτερική στήριξη. Ο τρόπος που το διδάξαμε τόσα χρόνια 

ασφαλώς έχει μεγάλο μέρος της ευθύνης. Με τα τόσα τυπικά στοιχεία που το 

παραφορτώσαμε δεν του αφήσαμε να φανεί η ομορφιά του. Το «πρόσωπο» της αρχαίας 

λογοτεχνίας, που «φαγώθηκε», για να θυμηθούμε τον πασίγνωστο στίχο του Σεφέρη, δεν 

το έβλεπαν οι μαθητές. Διαφορετικά ίσως θα είχαν άλλη τύχη τα πράγματα. 

Βέβαια αυτή η ανασκόπηση επιμένει κυρίως στα αρνητικά σημεία, στις δυσκολίες 

που αντιμετώπισε το μάθημα και στις περιπτώσεις που η διδασκαλία δεν ακολούθησε το 

νέο τρόπο, γιατί αυτές κάνουν χρήσιμη αυτή την ανασκόπηση. 

Ωστόσο τα θετικά στοιχεία που χαρήκαμε όλοι, καθηγητές και μαθητές, που 

ζήσαμε το μάθημα στις σχολικές τάξεις, όταν αυτό διδασκόταν με το νέο τρόπο, δεν ήταν 

λίγα. Τα παιδιά χαίρονταν το νέο μάθημα που επιτέλους δεν ήταν τόσο δύσκολο όσο τους 

έλεγαν. Χαίρονταν έναν αρχαίο λόγο γνήσιο και όχι κατασκευασμένο, με θέματα που τους 

ενδιέφεραν και προχωρούσαν στην κατανόηση και τη μετάφραση του κειμένου 

κατευθείαν, χρησιμοποιώντας το μυαλό τους και τις όποιες γνώσεις τους από το γυμνάσιο. 

Δεν τους ανέκοπτε κάθε στιγμή την προσπάθεια τους να κατανοήσουν το κείμενο η 

γραμματική ή η συντακτική ανάλυση, είχαν τις άγνωστες λέξεις στην ίδια σελίδα με το 
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κείμενο και με λίγη προσπάθεια ανακάλυπταν κάτι από το λόγο και τα νοήματα του 

αρχαίου κειμένου. Αυτή η γνώση τους έδινε χαρά, κάτι που δεν μπορούσε να συμβεί 

παλαιότερα με την απομνημόνευση των γραμματικών τύπων ή των συντακτικών 

κανόνων. 

Για την ολική γνώση της γραμματικής οποιοσδήποτε χρόνος στο λύκειο ήταν λίγος 

και συνεπώς η προσπάθεια μάταιη. Άλλωστε οι μαθητές πολύ δύσκολα μπορούσαν να 

πειστούν γιατί έπρεπε να διαθέσουν τόσες ώρες για πράγματα που δεν ήταν σκέψη και 

ζωή, των αρχαίων έστω, αλλά — όπως είναι κάθε γραμματική— τύποι αυτής της σκέψης 

και της ζωής, μια αφαίρεση. Στη γραμματική και στο συντακτικό επέμεναν όσο τους ήταν 

χρήσιμο να βοηθηθούν στην ερμηνεία του κειμένου χρησιμοποιώντας τα ως μέσα και όχι 

ως σκοπούς της διδασκαλίας. Και αν «μάθαιναν» λιγότερη γραμματική και λιγότερο 

συντακτικό, από όσο μάθαιναν πριν σε τετραπλάσιο χρόνο, επιτέλους δε μάθαιναν 

λιγότερα αρχαία ούτε υστερούσαν από πριν σε ανάλογες εξετάσεις. 

Αλλά δεν ήταν η εικόνα ίδια σε όλες τις σχολικές τάξεις. Άλλοι τρόποι διδασκαλίας 

οδηγούσαν και σε άλλα αποτελέσματα. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν αυτό συνέβαινε στις 

λιγότερες ή περισσότερες περιπτώσεις. 

 

Β' ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Το παλιό βιβλίο (= το βιβλίο με την πρώτη μορφή του) όσο και αν στηριζόταν σε μια 

διδακτική πείρα και προκρίθηκε από επιτροπές» είχε ανάγκη — όπως όλα τα σχολικά 

βιβλία, γιατί όλα βρίσκονται σε μια δυναμική εξέλιξη— από τις εμπειρίες της πράξης, για 

να ανταποκριθεί πληρέστερα στους στόχους του, με δυνατότητες για συμπληρώσεις, 

αφαιρέσεις ή όποιες άλλες βελτιώσεις. Αυτές οι δυνατότητες όποιας βελτίωσης, ύστερα 

από μια διαδικασία συστηματική, π.χ. συγκέντρωση από τους συγγράφεις ή από κάποιο 

φορέα διάφορων προτάσεων ή παρατηρήσεων που θα στέλνουν οι καθηγητές της έδρας με 

ευθύνη και διάθεση συνεργασίας κτλ., δεν είναι κάτι που γίνεται στα σχολικά βιβλία. Οι 

γενικές παρατηρήσεις, αρνητικές ή θετικές, όσες δημοσιεύτηκαν δεν ήταν το μόνο που 

χρειαζόταν. Αλλά το σπουδαιότερο δεν υπήρχε η δυνατότητα να ξαναγραφεί το βιβλίο με 

όση πείρα είχε συγκεντρωθεί στο μεταξύ και με όσες συνθήκες είχαν πια ωριμάσει. 

Αυτή η δυνατότητα δόθηκε μόνο το 1985 ύστερα από την απόφαση του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την αναθεώρηση, από τον υπογράφοντα, του αρχικού 

βιβλίου. Το βιβλίο λοιπόν γράφτηκε από την αρχή, με όση πείρα ήταν δυνατό να έχει 

συγκεντρωθεί από προσωπικές διερευνήσεις, και έφτασε στα σχολεία για να 

χρησιμοποιηθεί το σχολικό έτος 1986-87. 

Το νέο βιβλίο (— το βιβλίο με τη νέα του μορφή), όσο και αν δεν μπορούσε να είναι 

εντελώς νέο —η απόφαση δεν έκανε λόγο για συγγραφή νέου βιβλίου αλλά για 

«βελτίωση» του παλιού— παρουσιάστηκε με αρκετά νέα στοιχεία. 

Οι γενικές αρχές του βιβλίου βέβαια δεν άλλαξαν σε σχέση με εκείνες της πρώτης 

μορφής του. Έγιναν όμως αρκετές αλλαγές που αφορούν π.χ. την επιλογή της ύλης, τη 

θέση των ασκήσεων κτλ. 

Τώρα οι στόχοι του μαθήματος σίγουρα γίνονται καθαρότεροι και επιδιώκονται πιο 

άμεσα. Συγκεκριμένα: 
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1) Παραλείφτηκαν τα σημεία της γραμματικής ή του συντακτικού που δε 

θεωρούνται απαραίτητα για την ερμηνευτική πράξη, και τα οποία για το πρώτο βιβλίο 

δηλώνονταν στις οδηγίες, αλλά δεν παραλείπονταν από αυτό7. 

2) Φαίνεται καθαρότερα ότι αποδίδεται περισσότερη σημασία στις ασκήσεις με 

προτάσεις και λιγότερο με τύπους της γραμματικής. Τα κείμενα στο Α΄ μέρος της ενότητας 

καθώς και στις ανακεφαλαιώσεις αυξήθηκαν και προστέθηκε το Γ΄ μέρος —όπου δίνονται 

μόνο λέξεις, φράσεις και κείμενα χωρίς γραμματικές ή συντακτικές ασκήσεις. 

3) Γίνεται σαφέστερος ο εντοπισμός των στοιχείων γραμματικής και 

συντακτικού που είναι χρησιμότερα για την κατανόηση και τη μετάφραση του αρχαίου 

κειμένου, είτε με αύξηση ορισμένων ασκήσεων είτε με υπογράμμιση ή επανάληψη 

ορισμένων σημείων της θεωρίας. 

4) Δίνονται συχνές παραπομπές στα σχολικά βιβλία της γραμματικής και του 

συντακτικού για λειτουργικότερη σχέση του βιβλίου των αρχαίων ελληνικών με τα 

βοηθητικά βιβλία και για συχνή χρησιμοποίηση — όχι βέβαια απομνημόνευση τους. 

5) Έγινε μια νέα επιλογή των κειμένων: πολλά αφαιρέθηκαν από υποδείξεις 

καθηγητών που δίδαξαν το βιβλίο, και πολλά προστέθηκαν —κυρίως από εποχές πολύ 

μεταγενέστερες από τον 5ο και 4ο π.Χ. αιώνα. 

6) Βασική είναι στο νέο βιβλίο η ποσοτική μεταβολή. Το βιβλίο περιλαμβάνει 50 

μόνο διδακτικές ενότητες και 5 ανακεφαλαιώσεις (αντί για 68 και 6 ανακεφαλαιώσεις του 

παλιού). Το Γ' μέρος της ενότητας είναι ένα συμπλήρωμα, μια προσαύξηση γνώσεων, που 

μια πιθανή άνιση διδακτική αξιοποίηση του —πιθανή αφού το βιβλίο είναι κοινό για τόσες 

ανόμοιες τάξεις σ' όλο τον ελληνικό χώρο— δεν προκαλεί βασικές ανισότητες στην 

προσφερόμενη γνώση. Είναι μια λύση που προκρίθηκε για να κάνει ένα κοινό βιβλίο 

λιγότερο άνισο. Για τον ίδιο λόγο και οι ασκήσεις μερικές φορές είναι, περισσότερες από 

όσες θα περίμενε ένας λιγότερο επιλεκτικός δάσκαλος. 

7) Όλες οι ασκήσεις βρίσκονται πια όχι σε ιδιαίτερο μέρος της διδακτικής 

ενότητας —όπως συνέβαινε στο παλιό βιβλίο— αλλά στο Β', στο ίδιο μέρος μαζί με τα 

στοιχεία της γραμματικής και του συντακτικού. 

Τη μέθοδο που προτείνει έμμεσα το βιβλίο, και αμεσότερα οι νέες αναλυτικές 

οδηγίες (στο πράσινο βιβλίο), συχνά την ονομάζουν παραδοσιακή μέθοδο σε σχέση με 

άλλες μεθόδους που ήδη εφαρμόζονται ή προτάθηκαν για εφαρμογή. Αλλά όσο και αν ο 

όρος «παραδοσιακός» για μια μέθοδο δεν παύει να είναι τιμητικός, ωστόσο η μέθοδος που 

πρότεινε και με την πρώτη και με τη δεύτερη μορφή το βιβλίο διαφέρει πολύ από την 

παραδοσιακή, αν βέβαια με τον όρο αυτό εννοούμε κυρίως τις παλιές μεθόδους και αυτές 

που προτείνονταν από τις Ειδικές Διδακτικές ως πριν από λίγα χρόνια. Ούτε αρχαιομάθεια, 

για το βιβλίο, σημαίνει εκμάθηση κανόνων γραμματικής και συντακτικού έστω πάνω σε 

κείμενα, ούτε πριν από την ερμηνεία του κειμένου συστήνεται η γραμματική και 

συντακτική ανάλυση8, ούτε οι κύριες ασκήσεις είναι οι χρονικές και εγκλιτικές 

αντικαταστάσεις με κλειστές γραμματικές και έξω από φράσεις σε μεμονωμένες λέξεις — 

ενώ αντικατάσταση προφανώς σημαίνει άσκηση μέσα σε πρόταση, σε συνθήκες φυσικού 

λόγου. 

Ο μαθητής με τη νέα μέθοδο δε θα είναι σε θέση να σχηματίσει «από μνήμης» έναν 

οποιαδήποτε γραμματικό τύπο, αλλά θα μπορεί να βρει τη σημασία πολλών τύπων, και 

αυτό έχει ασφαλώς περισσότερη αξία για την ερμηνεία. Ακόμη ας σκεφτεί κανείς ότι για το 
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σχηματισμό των αρχαίων τύπων με βοήθεια μόνο της μνήμης χρειάζεται, επιπλέον, πολύς 

χρόνος προετοιμασίας, περισσότερος οπωσδήποτε από όσος θα χρειαζόταν για να 

αποκτήσει ο μαθητής μια εξοικείωση με τον αρχαίο λόγο, ώστε να μπορεί να τον κατανοεί 

και να τον μεταφράζει. Ο χρόνος που διαθέτει ο μαθητής στην περίοδο της φοίτησης του 

στο λύκειο είναι ποσοτικά σταθερός, και συνεπώς όταν δε χρησιμοποιείται σωστά, τον 

αφαιρούμε από κάπου αλλού όπου είναι εντελώς χρήσιμος. 

Εδώ πρέπει να αναφέρει κανείς κάτι που έχει σχέση με τους στόχους και τα μέσα 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ένα θέμα που δεν αφορά μόνο το μάθημα των αρχαίων 

ελληνικών. 

Ενώ κάποτε οι στόχοι ενός μαθήματος αλλάζουν, οι τρόποι και οι μέθοδοι του 

παραμένουν οι ίδιοι. Οι τρόποι έχουν σχέση με τη νοοτροπία και τη συνήθεια και αυτές 

μεταβάλλονται δύσκολα, τουλάχιστο δυσκολότερα από όσο χρειάζεται να σχεδιαστούν νέα 

προγράμματα και να προταθούν νέοι στόχοι. Το αρχαίο κείμενο π.χ. εδώ και αρκετά 

χρόνια, από την α' λυκείου ως τις «εισιτήριες» εξετάσεις για τη φιλοσοφική σχολή, δε 

δίνεται πια με υπαγόρευση για να το ορθογραφήσει ο μαθητής. Οι χρονικές λοιπόν και 

εγκλιτικές αντικαταστάσεις ή ο σχηματισμός εν γένει κάποιου τύπου, τότε είχαν πολλούς 

λόγους να αποτελούν στόχο του μαθήματος, όταν ο μαθητής έπρεπε να ορθογραφήσει το 

αρχαίο κείμενο και κάποτε να γράψει και αντίστροφο θέμα από τα νέα στα αρχαία 

ελληνικά. Όταν όμως οι στόχοι του μαθήματος άλλαξαν, δεν άλλαξαν ταυτόχρονα ούτε η 

συνήθεια, και εξαιτίας της, ούτε οι μέθοδοι9. 

Και αυτό δε συμβαίνει μόνο με τα αρχαία ελληνικά. Ας θυμηθεί κανείς την επιμονή 

της διδασκαλίας στα «καλολογικά στοιχεία», ως πριν από λίγα χρόνια, στο μάθημα των 

νέων ελληνικών, ακόμη και όταν κύριος σκοπός του μαθήματος δεν ήταν πια η σύνταξη 

ενός λογοτεχνικού κειμένου. Ανάλογη αντίφαση μπορεί να θυμηθεί κανείς για ό,τι γινόταν 

πριν από λίγα χρόνια ανάμεσα στην ομιλούμενη νεοελληνική γλώσσα και στους τρόπους 

διδασκαλίας της, τρόποι που θα ήταν κατάλληλοι για μια μόνο γραπτή γλώσσα. Οι τρόποι 

αυτοί κάποτε είχαν ξεκινήσει για μελέτη γραπτής μόνο γλώσσας και είχαν μείνει 

αμετάβλητοι. 

 

Γ΄ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Από συναδέλφους που διδάσκουν το βιβλίο ακούγονται μερικές φορές κάποιες 

απόψεις για δυσκολίες στη διδασκαλία του βιβλίου ή γενικότερα γίνονται κάποιες 

παρατηρήσεις που θα μπορούσαν να εντοπιστούν κυρίως στα εξής:  

1. Αναφέρεται ότι τα κείμενα είναι δύσκολα προφανώς εννοούν δυσκολότερα από 

όσο ήταν φυσικό να περιμένει κανείς. 

Ασφαλώς όλα τα κείμενα δεν είναι εξίσου εύκολα, και αυτό ανεξάρτητα από την 

εύλογη δυσκολία της τελικής επιλογής τους για το βιβλίο. 

Αλλά έπρεπε τα κείμενα να είναι όλα εξίσου εύκολα; Μήπως αυτό θα ήταν μια 

στρατηγική, για να προβληθεί το μάθημα σαν εύκολο χωρίς και να είναι βέβαια; Έπειτα 

όχι μόνο τα πολύ εύκολα κείμενα στην α' λυκείου θα έκαναν να φανούν τα κείμενα της β' 

λυκείου —με το σημερινό αναλυτικό πρόγραμμα— πολύ δυσκολότερα από όσο είναι, αλλά 

πιο πολύ κρίνεται ότι δεν είναι παιδαγωγικά άσκοπο να αναμετρηθούν οι μαθητές με 

κάποιες δυσκολίες του μαθήματος, όταν έχουν πάντα τη συνεχή βοήθεια του καθηγητή 
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τους στην τάξη. Αλλά ακόμη πώς μπορεί να σταθμισθεί ακριβώς η υποκειμενικότητα της 

δυσκολίας, και ως προς τους καθηγητές και, κυριότερα, ως προς τους μαθητές; 

Άλλωστε στο βιβλίο οι όποιες δυσκολίες έρχονται προοδευτικά. Το κείμενο π.χ. της 

ενότητας 39 είναι παιδαγωγικά σκόπιμο να παρουσιάζει μερικές περισσότερες δυσκολίες 

από εκείνο της ενότητας 12 κτλ. 

Οι μαθητές δε δυσκολεύονται ιδιαίτερα στα κείμενα αλλά στη συσσώρευση των 

κανόνων ή των τύπων που τους ζητούμε κάποτε να συγκρατήσουν, αντί να τους 

αναζητούν στα βιβλία αναφοράς. Και όμως δεν είναι μικρή η ωφέλεια να αποκτήσουν οι 

μαθητές μας τη συνήθεια να ψάχνουν και να συμβουλεύονται τη γραμματική τους και όχι 

να την απομνημονεύουν υποχρεωτικά —όπως δεν απομνημονεύουν αλλά συμβουλεύονται 

απλώς το λεξικό τους. Αυτός ο τρόπος μελέτης είναι πιο δημιουργικός, γιατί ασκεί τους 

μαθητές να εργάζονται πιο άνετα σε ένα ευρύ πεδίο κρίνοντας και συγκρίνοντας. 

2. Μια άλλη παρατήρηση για το βιβλίο αναφέρεται στη διδασκαλία ενός κεφαλαίου 

γραμματικής σε δύο ή τρεις διδακτικές ενότητες, συνεπώς στη διάσπαση του. 

Τα κεφάλαια όμως της γραμματικής και του συντακτικού δε διδάσκονται σαν 

γνώση ξεχωριστή, με αυτοτέλεια, ανεξάρτητα από τα κείμενα, ώστε να τα «μαθαίνει» ο 

μαθητής σε μια αδιάσπαστη σειρά. Ασυναίσθητα τρέφουμε μέσα μας την παλιά αντίληψη 

για τη γραμματική και το συντακτικό σαν μαθήματα ανεξάρτητα —ας θυμηθεί κανείς τις 

ξεχωριστές ώρες στο πρόγραμμα για τη γραμματική και το συντακτικό. Γι’ αυτό και 

υπήρχαν τότε μαθητές άριστοι π.χ. στο συντακτικό αλλά μετριότατοι στην ερμηνεία και 

του πιο απλού αρχαίου κειμένου. 

Έπειτα η διάταξη της ύλης στο βιβλίο γίνεται από το πιο απλό στο πιο σύνθετο, από 

το πιο γνωστό στο λιγότερο γνωστό, από το πιο συχνό στο πιο σπάνιο. Έτσι τα 

γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα σε μια ενότητα δίνονται σε τόση μόνο πυκνότητα και 

με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατό από τη μια μεριά να ενταχθούν στα κείμενα —που 

είναι η βάση και ο τελικός σκοπός της διδασκαλίας— και από την άλλη να αφομοιώνονται 

χωρίς μεγάλη δυσκολία από το μαθητή με τη βοήθεια πολλών ασκήσεων. Για όλα αυτά 

είναι αναπόφευκτο π.χ. η τρίτη κλίση να δίνεται σε τρεις διδακτικές ενότητες και 

αναγκαστικά μαζί με άλλα φαινόμενα, ή το απαρέμφατο να διδάσκεται στις πρώτες 

ενότητες —και όχι με τη σειρά του βιβλίου του συντακτικού— και μάλιστα στην αρχή για 

μια γενική γνώση μόνο, ενώ πιο κάτω αναλυτικότερα κτλ. 

3. Μια άλλη παρατήρηση αναφέρεται στη μη επιλογή και κατάταξη των αρχαίων 

κειμένων κατά θεματικές ενότητες με βάση το περιεχόμενο τους. 

Το περιεχόμενο ήταν βέβαια το βασικότερο στοιχείο που έκρινε τελικά την επιλογή 

ενός κειμένου, για να μπει στο βιβλίο και έτσι οι θεματικές ενότητες είναι ορισμένες, έστω 

κάπως ευρύτερες. Είναι όμως επιλεγμένες με σαφή τρόπο και τα θέματα τους είναι: πόλη 

και πολίτες, νόμοι, ανθρώπινες αρετές, παιδεία, εικόνες από την ειρηνική και την πολεμική 

ζωή, σατιρικά. Συχνά σε μια θεματική ενότητα μπορεί να ανήκουν δύο ή και περισσότερα 

κείμενα. 

Αλλά και αν ακόμη ήταν εφικτό να αναφέρεται κάθε ενότητα του βιβλίου σε 

διαφορετική, κάθε φορά, περιοχή του αρχαίου κόσμου ή να αναζητείται για κάθε ενότητα 

ένα εντελώς ειδικό θέμα ή ακόμη να μπαίνουν οι διδακτικές ενότητες σε μιαν άλλη σειρά 

αποκλειστικά με βάση το περιεχόμενο των αποσπασμάτων, όμως αυτά όλα θα ήταν 

απαραίτητα σε ένα βιβλίο αποκλειστικά γλωσσικής διδασκαλίας; Τότε δεν θα υπήρχε το 



ΑΑΑνννααασσστττάάάσσσιιιοοοςςς   ΒΒΒ...   ΜΜΜοοουυυµµµτττζζζάάάκκκηηηςςς,,,   τττοοο   έέέρρργγγοοο   κκκαααιιι   ηηη   πππρρροοοσσσφφφοοορρράάά   τττοοουυυ   σσστττηηηννν   εεεκκκπππαααίίίδδδεεευυυσσσηηη   
∆ράµα, ∆ευτέρα 12/12/2011 

ΣΣΣΥΥΥΝΝΝ∆∆∆ΕΕΕΣΣΣΜΜΜΟΟΟΣΣΣ    ΦΦΦΙΙΙΛΛΛΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΩΩΩΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ΡΡΡΑΑΑΜΜΜΑΑΑΣΣΣ  
66 

 

ενδεχόμενο —ο κίνδυνος— να μετατοπιστεί το κέντρο της διδασκαλίας, κάτι όχι σπάνιο 

στη διδακτική πράξη, από τη μελέτη της αρχαίας γλώσσας στα στοιχεία πολιτισμού; Αυτά 

τα στοιχεία στο βιβλίο επιδιώκονται μόνο συμπληρωματικά και όταν τα χρειάζεται η 

ερμηνεία του κειμένου. Και βέβαια ως γλωσσική διδασκαλία δε νοείται η απασχόληση των 

μαθητών με τη γραμματική και το συντακτικό κυρίως, αλλά η ανακάλυψη του 

περιεχομένου και της γλωσσικής φόρμας μιας αρχαίας πρότασης. Και όλα αυτά δεν είναι 

δύσκολο να γίνονται και ευχάριστα και χρήσιμα για τους μαθητές, που προσεγγίζουν έτσι 

μιαν άλλη ανθρώπινη σκέψη και μιαν άλλη ελληνική φωνή. 

4. Πιο συχνά όμως γίνεται λόγος για ποσοτικά προβλήματα: η προσφερόμενη ύλη 

είναι πολλή, ενώ οι ώρες που διαθέτει το πρόγραμμα για τη διδασκαλία του βιβλίου λίγες. 

Όμως η έκταση της ύλης έχει υπολογιστεί στο βιβλίο με βάση τις ώρες που 

καθορίζει το πρόγραμμα, βέβαια με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι ο καθηγητής θα 

εφαρμόσει τις οδηγίες που έχει στα χέρια του. Το βιβλίο οδηγεί σε κάποιους στόχους μόνο 

με τη βοήθεια του καθηγητή που θα συνεργαστεί με το βιβλίο ακολουθώντας τον ίδιο 

δρόμο μ' αυτό. Μπορεί ο καθηγητής να επιμείνει κάποτε λιγότερο ή περισσότερο σε κάποια 

σημεία, αλλά οι επιλογές του εν γένει δε θα πρέπει να ξεπερνούν το βιβλίο. Μερικά 

κεφάλαια π.χ. του συντακτικού που δίνονται στο βιβλίο κάπως γενικότερα10, χωρίς τις 

γνωστές από παλαιότερα λεπτομέρειες, είναι αυτονόητο ότι έτσι και προτείνεται να 

διδαχτούν. Ο φόβος, ίσως, από την παράλειψη λεπτομερειών για τους μαθητές που θα 

ακολουθήσουν μόνο την τρίτη δέσμη στην γ' λυκείου δεν είναι δικαιολογημένος, γιατί οι 

μαθητές αυτοί θα έχουν στη διάθεση τους, στην γ' λυκείου, πολλές ώρες (ποτέ δεν είχαν 

διατεθεί για τα αρχαία σε κανένα αναλυτικό πρόγραμμα τόσες ώρες), για να 

συμπληρώσουν όπου χρειάζεται τις γνώσεις τους. 

Από πληροφορίες ωστόσο αρκετών λυκείων και κατά το σχολικό έτος 1986-87, είτε 

από παλιά συνήθεια των φιλολόγων, είτε από άλλες εκτιμήσεις, είτε και από επιθυμία 

μερικών μαθητών να προσαρμοστεί η διδασκαλία της α΄ λυκείου σε εκείνη της τρίτης 

δέσμης, η διδασκαλία του μαθήματος δεν ακολούθησε ακριβώς τις οδηγίες. Το βάρος της 

διδασκαλίας έπεφτε πάλι στη γραμματική και στο συντακτικό παρά τις οδηγίες11, με 

συνέπεια να μη διδαχτεί το βιβλίο ως το τέλος. Η δυσαρμονία λοιπόν διδακτικού χρόνου 

και ύλης πρέπει να αποδοθεί στη διαφοροποίηση των τρόπων διδασκαλίας και λιγότερο σε 

κάποιες αναπόφευκτες ελλείψεις των μαθητών ορισμένων τάξεων. Τα σχολικά βιβλία, 

αντίθετα με πολλά άλλα, είναι εξαρτημένα βιβλία... 

Μια επιβράδυνση επίσης στη διδασκαλία μπορεί να προκλήθηκε ίσως από τον 

τρόπο και το ρυθμό διδασκαλίας του Γ' μέρους των ενοτήτων, ή των ανακεφαλαιώσεων με 

παρέκκλιση από το πνεύμα του βιβλίου12. 

Στο Γ' μέρος, που είναι κυρίως συμπλήρωμα της διδακτικής ενότητας, αφήνεται ο 

μαθητής να χαρεί το αρχαίο κείμενο μόνο έστω κατανοώντας το ή ανακαλύπτοντας 

κάποια στοιχεία από το περιεχόμενο και το λόγο του. Δεν είναι απαραίτητο να διαθέτει 

πάντοτε το χρόνο του για μια λεπτομερή μετάφραση, όπως κάνει στο Α' μέρος της 

διδακτικής ενότητας, αλλά μπορεί να αρκείται σε μια ακριβή κατανόηση του κειμένου, ως 

λόγου και ως περιεχομένου, κάτι πολύ γνωστό στο μαθητή από τη διδασκαλία των ξένων 

γλωσσών. Έτσι, και δε χαίρεται λιγότερο το αρχαίο κείμενο και δε διαθέτει πολύ από το 

σχολικό του χρόνο για τη σωστή και δύσκολη νεοελληνική απόδοση. Και βέβαια δεν τον 

διαθέτει —αντί γι’ αυτήν— σε αναζητήσεις π.χ. κεντρικού νοήματος ή άλλων ιδεών ή 

πολιτιστικών στοιχείων κτλ. 
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Βασικό μέσο της διδασκαλίας αποτελεί επίσης η συχνή ανάγνωση των κειμένων, 

αλλά και των προτάσεων που στηρίζουν τις ασκήσεις, ώστε να ακούγεται συχνά στην τάξη 

ο αρχαίος λόγος. Οι μαθητές χρειάζονται για τις ανάγκες του μαθήματος να διατηρούν όχι 

μόνον οπτικές αλλά και ακουστικές παραστάσεις. Η διδασκαλία, γενικότερα, στα αρχαία 

ελληνικά μπορεί να ξεπερνά κάποτε την αυστηρή μέθοδο διδασκαλίας αποκλειστικά του 

γραπτού λόγου (γραπτές ασκήσεις, γραπτή μετάφραση, επιμονή στις ασκήσεις 

ορθογραφίας κτλ.) —κάτι που αποτελούσε, και δεν έπαυσε να αποτελεί, βασικό γνώρισμα 

για όλα τα μαθήματα τουλάχιστο στο λύκειο. Ας σκεφτεί κανείς τις υποχρεωτικές, και 

«επιβεβαιωτικές» γραπτές εξετάσεις στο τέλος του έτους. 

Στις οδηγίες 13 γίνεται επίσης λόγος για γραμματικές ασκήσεις «με ανοιχτά τα 

βιβλία αναφοράς». Η συχνή και προσεκτική λύση πολλών ασκήσεων (αναγνώριση 

γραμματικών τύπων, σχηματισμός άλλων, ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, 

μετασχηματισμός γραμματικών ή συντακτικών φαινομένων κτλ.) με τη συνεχή βοήθεια 

των ανοιχτών βιβλίων αναφοράς (γραμματικής, συντακτικού, λεξικού) αποτελεί τον 

προτεινόμενο τρόπο μελέτης του αρχαίου κειμένου —έναν τρόπο που χρησιμοποιούσαν 

πάντοτε όλοι, εκτός από τους μαθητές— και ο οποίος θα βοηθήσει τον μαθητή να 

αποκτήσει αβίαστα τις γραμματικές γνώσεις που χρειάζεται. Ένα μεγάλο μέρος από τις 

γνώσεις αυτές θα το χρησιμοποιεί χωρίς την ανάγκη να καταφεύγει συνεχώς στα βιβλία 

αναφοράς, κάτι αυτονόητα απαραίτητο για την προσέγγιση ενός αρχαίου κειμένου. Η 

συνεχής και προσεκτική εργασία στα κείμενα και στις ασκήσεις θα έχει εξασφαλίσει στο 

μαθητή τη στοιχειώδη αυτή ευχέρεια. 

Η μέθοδος που προτείνεται με το βιβλίο δεν πρέπει κυρίως να αποδίδεται στο λίγο 

χρόνο που διαθέτει το πρόγραμμα για τα αρχαία ελληνικά: ένα διδακτικό έτος για όσες 

γνώσεις παλαιότερα διέθετε τέσσερα. Ούτε για να κουραστούν απλώς λιγότερο οι μαθητές 

σε μια προσπάθεια να φανεί το μάθημα εύκολο, χωρίς να είναι. Δύσκολα μαθήματα 

υπάρχουν πολλά στο πρόγραμμα του λυκείου. Η μέθοδος αυτή κυρίως κάνει 

ουσιαστικότερη τη διδασκαλία του αρχαίου κειμένου. Θεωρεί ως αρχαιογνωσία κυρίως —

στο λύκειο όχι σε μεταλυκειακό επίπεδο— την κατανόηση και την ερμηνεία ενός απλού 

αρχαίου κειμένου και λιγότερο τη γνώση της γραμματικής και του συντακτικού. Έτσι 

άλλωστε οδηγείται ο μαθητής πιο κοντά στους σκοπούς, αρκετά ασαφείς ωστόσο, του 

αναλυτικού προγράμματος. 

Ασφαλώς, όσο και αν πρέπει να ξεκαθαριστεί τι και πόσα επιδιώκονται με το 

μάθημα αυτό, δεν μπορεί να είναι σκοπός του προγράμματος η δυνατότητα των μαθητών 

να μάθουν την αρχαία ελληνική γλώσσα, ούτε καν να γίνουν ικανοί να προσεγγίσουν, έτσι 

γενικά και αόριστα, τα αρχαία κείμενα. Μπορούμε να μιλάμε μόνο για ορισμένα βατά 

κείμενα συγκεκριμένων συγγραφέων και από συγκεκριμένα έργα τους. Η γνώση του 

λεξιλογίου, της γραμματικής, του συντακτικού κτλ. που θα μείνει στο μαθητή από την 

άσκηση και την προσεκτική εργασία πάνω σ' αυτά τα συγκεκριμένα κείμενα, θα είναι η 

επιδιωκτέα γνώση των γλωσσικών στοιχείων παράλληλα με την εξοικείωση στο αρχαίο 

κείμενο. Αυτό μπορεί να γίνεται και αντίστροφα: η γνώση της γραμματικής που θα 

επιδιώξουμε να αποκτήσει ο μαθητής, θα είναι όση απαιτείται για την ερμηνεία των 

συγκεκριμένων κειμένων. Δε θα απαιτήσουμε π.χ. τη γνώση της κλίσης ενός επιθέτου, ή τη 

γνώση ενός συντακτικού φαινομένου, αν δε θα τα βρει ο μαθητής στα συγκεκριμένα 

κείμενα. Τα μαθήματα με απέραντο εύρος, όπως τα αρχαία ελληνικά, καρποφορούν στο 

σχολείο μόνο από προσεκτικές και συγκεκριμένες επιλογές, γιατί αυτές οδηγούν στο 

εφικτό και χρήσιμο, αποφεύγοντας τις ασυστηματοποίητες και τυχαίες γνώσεις. 
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Η μεγάλη ιδέα για το μάθημα, αν μπορεί να ονομαστεί έτσι η επιδίωξη του παλιού 

προγράμματος, δεν ωφέλησε τόσα χρόνια την αρχαιομάθειά μας. Έθετε κάποιους στόχους 

ανεδαφικούς και υπερβολικά φιλόδοξους που την πορεία τους είτε δεν την 

παρακολουθούσαμε είτε δεν αποφασίζαμε να δεχτούμε τα ποσοστά αποτυχίας της. 

Αλλά και από λιγότερο φιλόδοξους σκοπούς, για το γενικό σχολείο, το κέρδος δεν 

είναι μικρότερο: ο απόφοιτος του λυκείου θα αποκτά μια εξοικείωση με λίγα, 

συγκεκριμένα, κείμενα, μια εξοικείωση που αναφέρεται πιο πολύ στο λόγο και στο 

περιεχόμενο τους και όχι στους τύπους τους, και βέβαια κείμενα όχι από τα δυσκολότερα 

των αρχαίων συγγραφέων, όπου η διδασκαλία προσέγγισης τους δεν εντοπίζεται τόσο στη 

διαφορετική μορφή της γλώσσας όσο στα νοήματα τους. Αυτή η αντίληψη θα καθόριζε και 

μια καταλληλότερη επιλογή κειμένων στο λύκειο (κείμενα μικρά με κάποια αυτοτέλεια ή 

μεγαλύτερα με ανθολογημένα αποσπάσματα, και με ελάχιστες ενδιάμεσες περιλήψεις, 

και όχι ολόκληρα μεγάλα έργα. Τα μεγάλα σε έκταση έργα της αρχαίας λογοτεχνίας θα 

διδάσκονται ολόκληρα μόνο από μετάφραση. Και παλαιότερα τα μεγάλα έργα σπανιότατα 

διδάσκονταν ολοκληρωμένα από το πρωτότυπο). 

Σήμερα που «συντελείται, όλο και πιο ευδιάκριτα, με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα 

η αποξένωση από την αρχαιότητα..., η αποστολή μας θα γίνεται όλο και δυσκολότερη... Κι 

αυτός είναι ο λόγος που θέλουμε, και πρέπει να ξέρουμε σήμερα πολύ πιο συγκεκριμένα τι 

κάνουμε»14. 

 

Δ' ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το πρόβλημα των αρχαίων ελληνικών στην α' λυκείου δε συνδέεται μόνο με τη 

διδακτική του μαθήματος σ’ αυτή την τάξη ούτε μόνο με την ύλη του ίδιου μαθήματος στη 

β', ή και στην γ' λυκείου, αλλά προπάντων με τον τρόπο που θα εξετάσουμε το μάθημα και 

στις τρεις τάξεις. Στις εξετάσεις, και κυρίως στις γενικές εξετάσεις της γ' λυκείου, 

αποβλέπει όλη σχεδόν η προετοιμασία των μαθητών από την α' λυκείου —κάποτε και 

νωρίτερα. 

Ωστόσο όσο και αν οι γενικές εξετάσεις δε θα παύσουν να επιδρούν ή και να 

διαμορφώνουν την εργασία μας στις προηγούμενες τάξεις του λυκείου, πριν να φτάσουμε 

στη συμμόρφωση των γενικών εξετάσεων προς τα δεδομένα των προηγουμένων τάξεων, 

το πρόβλημα των αρχαίων ελληνικών της α' λυκείου είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί 

αυτοτελώς στην ίδια την τάξη. Και σ' αυτό δε θα βοηθήσει μόνο η εφαρμογή των οδηγιών 

αλλά και ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος στην α' λυκείου, ένας τρόπος που θα 

αποβλέπει σε ουσιαστικότερες γνώσεις σύμφωνα με το βιβλίο και τις οδηγίες. 

Συγκεκριμένα προτείνεται οι μαθητές της α' λυκείου στο τέλος της χρονιάς να 

εξετάζονται στα εξής: 

1. Να μεταφράζουν ένα κείμενο 10-12 στίχων από τα διδαγμένα, όπως και σήμερα 

καθορίζεται15. 

2. Να απαντούν σε μια ερώτηση «ερμηνευτική», όπως επίσης καθορίζεται στην 

υπουργική διάταξη, με την οποία ελέγχεται η κατανόηση βασικών σημείων του κειμένου. 

Αυτό γίνεται και με την ερώτηση του σχολικού βιβλίου μετά το λεξιλόγιο του Α1. 

3. Να μεταφράζουν ένα μικρό και απλό αρχαίο κείμενο 3-5 στίχων κατασκευασμένο 

από προτάσεις των κειμένων που διδάχτηκαν στα προηγούμενα, ή ευκολότερα, ένα 

κείμενο από τα προηγούμενα διασκευασμένο, με αφαιρέσεις ή με προσθήκες γνωστών 
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λέξεων ή με αλλαγές στους τύπους των ονομάτων και των ρημάτων στον αριθμό, το χρόνο 

κτλ.16 Αυτό για τους μαθητές δεν είναι κάτι δύσκολο, γιατί συνήθως θυμούνται πολύ καλά 

τα κείμενα που προηγήθηκαν. Μπορεί μάλιστα —για να διευκολύνεται ο νέος φιλόλογος— 

να εκδοθεί ένα βιβλίο με πολλά ανάλογα θέματα-κείμενα, από τα οποία να επιλέγει ο 

καθηγητής ένα για τις εξετάσεις του ή να τα χρησιμοποιεί στη διδασκαλία του, όταν τα 

χρειάζεται. 

4. Να μεταφράζουν επίσης ένα ακόμη μικρό και απλό άγνωστο κείμενο 3-5 στίχων 

αυθεντικό από έναν αρχαίο συγγραφέα, που χωρίς να είναι δυσκολότερο από το 

προηγούμενο, θα είναι αδίδακτο, με τις περισσότερες λέξεις γνωστές αλλά και μερικές 

άγνωστες που θα δίνεται όμως η ερμηνεία τους. Και σ' αυτή την περίπτωση μπορεί να 

δίνεται στον καθηγητή ένα βιβλίο πολυάριθμων ανάλογων κειμένων —τόσων, ώστε να 

μην είναι δυνατή κάποια καταδολίευση π.χ. με την αποστήθιση— από τα οποία θα 

επιλέγει ένα ο καθηγητής. 

 5. Τέλος οι μαθητές θα απαντούν σε μια τέταρτη παρατήρηση —τέσσερις ακριβώς 

προβλέπει και το Π.Δ.— γραμματική ή συντακτική που θα αναφέρεται σε βασικές γνώσεις 

της γραμματικής ή του συντακτικού και δε θα έχει καμιά σχέση με τις χρονικές ή 

εγκλιτικές αντικαταστάσεις γραμματικών τύπων έξω από πρόταση. 

Το βιβλίο των αρχαίων ελληνικών προσφέρει βέβαια πολλούς τύπους ασκήσεων για 

την καθημερινή εργασία στην τάξη και όχι μόνο για τη βασική εξέταση στο τέλος της 

χρονιάς. Από αυτές μπορεί να επιλέγονται για τις εξετάσεις εκείνοι κυρίως οι τύποι 

ασκήσεων που θα ελέγχουν την αφομοίωση βασικών γνώσεων με πρακτική αξία για την 

κατανόηση του αρχαίου κειμένου. Οι γραμματικοσυντακτικές γνώσεις δεν έχουν όλες την 

ίδια πρακτική αξία, που σημαίνει δε βοηθούν όλες με τον ίδιο βαθμό χρησιμότητας την 

ερμηνεία ενός αρχαίου κειμένου. Δεν έχει π.χ. την ίδια πρακτική αξία το να μπορεί ο 

μαθητής να γράψει —ύστερα μάλιστα από πολύ κόπο— ένα γραμματικό τύπο που θα του 

ζητήσουμε, και το να γνωρίζει κάτι πιο απλό, αλλά πολύ χρήσιμο για την ερμηνεία μιας 

αρχαίας πρότασης, π.χ. ότι το σ και α είναι γνωρίσματα του αορίστου. Επίσης ελάχιστα 

ωφελεί για τους ουσιαστικούς σκοπούς του μαθήματος η γνώση και η διάκριση κατά 

κατηγορίες των ετερόπτωτων π.χ. προσδιορισμών σε γενική (γενική κτητική, του 

δημιουργού, της ιδιότητας, του τιμήματος κτλ.), αλλά ωφελεί ασφαλώς πολύ η συντακτική 

γνώση ότι το αντικείμενο των ρημάτων που σημαίνουν φροντίδα μπαίνει σε γενική, 

εντελώς διαφορετικά από τη νέα ελληνική, ή ότι το υποκείμενο της μετοχής μπαίνει στην 

πτώση της μετοχής κτλ. 

Η γραμματική ή συντακτική παρατήρηση μπορεί να ευθυγραμμίζεται με τους 

ουσιαστικότερους σκοπούς του μαθήματος, και των άλλων παρατηρήσεων, και να 

αποβλέπει περισσότερο στην αξία που έχει η γνώση της σημασίας των λέξεων ή των 

φράσεων. Έτσι μπορούμε να ζητούμε από το μαθητή π.χ. στη θέση του τύπου πράττουσι σε 

μια πρόταση να τοποθετήσει ένα συνηρημένο συνώνυμο στον ίδιο τύπο ή να μη βρει 

απλώς μια μετοχή με το ως ότι είναι αιτιολογική, αλλά και τι σημαίνει ειδικότερα κτλ. Το 

βάρος δε θα αποδίδεται στην κυρίως γραμματική ή συντακτική γνώση αλλά στο πόσο αυτή 

υπηρετεί την κατανόηση και τη μετάφραση. 

Οι προτάσεις αυτές επιδέχονται ίσως κάποιες βελτιώσεις ύστερα από συζήτηση, για 

να φτάσουν σε μια τελική διαμόρφωση. Μπορούν μερικά σημεία να αλλάξουν ποσοτικά ή 

να συζητηθεί π.χ. αν αντί για μετάφραση και των δύο μικρών θεμάτων μπορούν οι 

μαθητές να απαντούν στο ένα μόνο σε ερωτήσεις, για να φαίνεται πόσο κατανοήθηκε το 

κείμενο στο σύνολο και στα μέρη του, και ως περιεχόμενο και ως μορφή. Δεν αγνοείται 
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βέβαια πόσο δημιουργική και ωφέλιμη εργασία είναι η μετάφραση, αφού ασκεί το μαθητή 

και στις δύο γλωσσικές μορφές, αλλά ταυτόχρονα και πόσο σύνθετη και δύσκολη για 

σωστό αποτέλεσμα, δηλαδή για μια φυσική νεοελληνική απόδοση και όχι για μιαν άλλη... 

μορφή της νεοελληνικής. 

Τα πλεονεκτήματα αυτών των τρόπων εξέτασης, που τελικά αποβλέπουν στο να 

βοηθήσουν τη διδασκαλία του μαθήματος, μπορούν να εντοπιστούν στα εξής: 

α) Δε θα αναφέρεται πια το 50% των παρατηρήσεων στις εξετάσεις μόνο στη 

γραμματική, όπως γίνεται σήμερα. Με τις χρονικές κ.ά. αντικαταστάσεις οι μαθητές 

παράγουν μεμονωμένους γραμματικούς τύπους που συχνά αγνοούν τη σημασία τους. 

β) Χωρίς να παραμελείται η λύση των ασκήσεων του βιβλίου στην τάξη, για την 

απόκτηση ευχέρειας στην ερμηνεία φράσεων και εξοικείωση με τα γραμματικά και τα 

συντακτικά φαινόμενα, το βάρος της διδασκαλίας εξαιτίας της ανάγκης των εξετάσεων Θα 

πέφτει στο κείμενο, στις λέξεις και τη σημασία τους. 

Η περισσότερη τριβή των μαθητών με τις φράσεις και τις λέξεις της αρχαίας 

βοηθάει, άλλωστε, και τη γενικότερη γλωσσική κατάρτιση των μαθητών. Ο πλουτισμός 

μας από τη δεξαμενή της αρχαίας γλώσσας γίνεται κυρίως σε λέξεις και φράσεις και όχι σε 

κλιτικούς ή συντακτικούς τόπους, αφού σ' αυτούς οι διαφορές είναι μεγαλύτερες ανάμεσα 

στις δύο μορφές της ελληνικής γλώσσας. 

γ) Η στροφή των μαθητών περισσότερο προς την κατανόηση και μετάφραση των 

κειμένων, χάρη στον τρόπο αυτό των εξετάσεων, θα κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον, 

γιατί θα συντελέσει στο να χρησιμοποιούν οι μαθητές περισσότερο την κρίση τους στην 

προσπάθεια τους να κατανοήσουν το κείμενο χωρίς αναστολές, που κάποτε προκαλεί η όχι 

απαραίτητη πάντοτε γραμματική ή συντακτική ανάλυση. 

δ) Στο λύκειο έχουμε να διδάξουμε τα αρχαία σε νέους που είναι φυσικό να νιώθουν 

μεγαλύτερη ευχαρίστηση για τα νοήματα και το λόγο των κειμένων παρά για τους, τύπους 

των λέξεων που διδάσκει η γραμματική, η οποία συγκινεί το φιλόλογο όχι όμως 

απαραίτητα και κάθε μαθητή, που δεν τον κατευθύνει μια ειδική κλίση ή κάποια ανάγκη. 

Έπειτα η ανακάλυψη μιας σκέψης ή μιας πράξης, που δίνεται όχι με μεμονωμένες λέξεις 

αλλά με προτάσεις, δικαιώνει στη συνείδηση των νέων την προσπάθεια τους —και που δεν 

είναι μικρή— για την αποκρυπτογράφηση του λόγου ενός άλλου ανθρώπου μιας άλλης 

εποχής. 

Όσοι ασχολούνται με τη διδακτική θεωρία ή πράξη γνωρίζουν ότι η αδιαφορία των 

μαθητών για ένα μάθημα —κάτι που λέγεται ότι το αντιμετωπίζει το μάθημα των αρχαίων 

ελληνικών— είναι σύνθετο παιδαγωγικό φαινόμενο και συχνά οφείλεται όχι στο ίδιο το 

μάθημα αλλά στον τρόπο διδασκαλίας του. 

Το μάθημα των αρχαίων ελληνικών στην α' λυκείου ακόμη και σήμερα παραμένει 

ένα παλιό στο περιεχόμενο αλλά εντελώς νέο στους τρόπους μάθημα —και το βιβλίο 

επίσης. Στα χρόνια που πέρασαν η πείρα όλων μας δοκιμάστηκε σε αρκετά επίπεδα, 

ανακάλυψε θετικά και αρνητικά σημεία, αλλά δεν είναι βέβαιο πόσο και πώς κατατέθηκε 

και έπειτα αξιοποιήθηκε, με μια αξιοποίηση συστηματική και συλλογική. Γι’ αυτό οι 

συναντήσεις των ειδικών ή των ενδιαφερομένων είναι ανάγκη, και ήταν πάντοτε, να έχουν 

ως θέματα τους λιγότερο π.χ. την αξία των αρχαίων γραμμάτων ή της αρχαίας γλώσσας, 

την προσφορά τους στον παλαιότερο και στο σύγχρονο κόσμο ή ακόμη τις περιπέτειες του 

μαθήματος στο σχολείο κτλ. Περισσότερο χρειάζεται να συζητηθούν οι τρόποι διδασκαλίας 
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των αρχαίων —από το πρωτότυπο ή τη μετάφραση— και μάλιστα όχι γενικά και αόριστα 

με αποφάνσεις του τύπου: η διδασκαλία να έχει ουσιαστικό χαρακτήρα ή να μη διδάσκεται 

το μάθημα όπως στο παρελθόν κτλ. Γιατί βέβαια ελάχιστα βοηθούν οι αρνητικές μόνο 

επισημάνσεις π.χ. για την αποτυχία των παλαιότερων τρόπων κτλ. Το μάθημα έχει 

ανάγκη από εντελώς συγκεκριμένες και θετικές προτάσεις, με εντελώς συγκεκριμένα 

παραδείγματα όχι μόνο μιας αλλά δύο ή τριών διδακτικών ενοτήτων. 

Οι θεωρητικοί σχεδιασμοί προσφέρουν βέβαια πολλά, αλλά σε περιπτώσεις  

συγκεκριμένης και επείγουσας πράξης, όπως η εκπαιδευτική πράξη, αυτοί οι σχεδιασμοί 

έχουν ανάγκη και από την επόμενη φάση: τη μεταφορά της θεωρητικής σύλληψης σε 

εντελώς συγκεκριμένη πρόταση. Έτσι και η πράξη αποκτά στηρίγματα και γίνεται 

εγκυρότερη και η θεωρία επεκτείνεται και βαθαίνει, καθώς επιβεβαιώνεται και 

πλουτίζεται από τα πράγματα. Η θεωρία, που είναι απαραίτητη, μερικές φορές συνειδητά 

και ανεπίγνωστα διαμορφώνεται μέσα μας ερήμην των πραγμάτων ή με μερική μόνο 

γνώση τους. 

                                                 
1 ΦΕΚ τ. Β' 1065/4-12-1978, απόφ. ΤΠΕΠΘ 137610/15-11-1978. 
2 Οι οδηγίες του ΚΕΜΕ είχαν σταλεί με την εξ. επείγουσα εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ Γ/711/20-2-

1980. 
3 Βλ. συγκεντρωμένη σχετική βιβλιογραφία, Δημ. Σ. Αλεξόπουλου, Ν. Παιδεία τ. 29 (1984), 

σελ. 155. 
4 Τα αρχαία ελληνικά στην α' λυκείου, Φιλόλογος τ. 22, 1980, σελ. 210 κ.ε., 216 κ.ε. 
5 Γίνονταν τότε πανελλήνιες εξετάσεις και στη β' λυκείου. 
6 Είναι εντούτοις χαρακτηριστικό να αναφέρει κανείς ότι στις πανελλήνιες εξετάσεις του 

1981 της β' λυκείου στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών, τα αποτελέσματα δεν έδειχναν 

ελλιπέστερη κατάρτιση των μαθητών —σε θέματα όχι ευκολότερα από τα θέματα της 

προηγούμενης χρονιάς που οι μαθητές διδάσκονταν αρχαία 5 χρόνια, από την α' γυμνασίου, με το 

παλιό σύστημα. Συγκεκριμένα η απόδοση των μαθητών στα αρχαία ελληνικά στη β’ λυκείου 1980 

και 1981, όπως ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΠΘ (Εφημερίδα «Το Βήμα» 22-7-1981), ήταν σε ποσοστά 

βαθμολογίας η παρακάτω: 

Κλίμακες βαθμολογίας 0—9,5  10—12,5  13—15,5  16—20 

Σχολικό έτος   1981     1980 1981     1980 1981   1980 1981   1980 

Ποσοστά μαθητών  28,15    38,68 27,62     32,62 28,08   19,91 16,12   8,76 

Η μελέτη των στοιχείων οδηγεί —πριν από τα συμπεράσματα— σε αμφιλεγόμενες σκέψεις: 

στους μαθητές ο νέος τρόπος έδωσε ποσοτικά τις ίδιες γνώσεις; ή οι μαθητές είναι δυνατότεροι από 

οποιοδήποτε σύστημα; ή για τους μαθητές —δεν είναι πια κάτι άγνωστο— το σχολείο δεν είναι η 

κυριότερη πηγή από την οποία αντλούν τις γνώσεις τους, και γι αυτό η εργασία μας στο λύκειο 

μετράει πολύ λιγότερο από όσο νομίζουμε για την είσοδο των μαθητών στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση; Σκέψη απαισιόδοξη αλλά χρήσιμη για τη λειτουργία του λυκείου. 
7 Το βιβλίο στην πρώτη μορφή του ήταν και βιβλίο αναφοράς, κατά ένα μεγάλο μέρος του, 

αφού τότε, το 1979, οι μαθητές δεν είχαν τα νέα βιβλία της γραμματικής και του συντακτικού της 

αρχαίας ελληνικής που έχουν σήμερα. 
8 Βλ Κ. Δ. Γεωργούλη, Ειδική Διδακτική, έκδ. Παπαδήμα, Αθήναι, σ. 90. 
9 Αλλά αυτή η άσκηση στους τύπους είχε επιτέλους τους λόγους της και όταν ο μαθητής 

διδασκόταν στο σχολειό αποκλειστικά την καθαρεύουσα, δηλαδή έστω ως πριν από έντεκα χρόνια. 

Τότε, αλλά μόνο τότε, η διδασκαλία —με αυτή την επιμονή— στο τυπικό της αρχαίας τον βοηθούσε 

και για τη γλώσσα που χρησιμοποιούσε, αφού στην καθαρεύουσα «διετηρήθη κατά το πλείστον 

αυτού μέρος, ιδίως επί των ονομάτων, το τυπικόν της αρχαιοτέρας γλώσσης, και τούτο είναι το 

κύριον χαρακτηριστικόν της καθαρευούσης» (Αχ. Α. Τζαρτζάνου, Γραμματική της νέας ελληνικής 

γλώσσης (της απλής καθαρευούσης) έκδ. β', Κ. Κακουλίδη, Αθήνα, σ. 16. 
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10 Βλ π.χ. διδ. ενότητα 12 ονοματικοί προσδιορισμοί, ενότ. 23 ετερόπτωτοι προσδιορισμοί σε 

γενική, ενότ. 45 υποθετικοί λόγοι κτλ 
11 Βλ οδηγίες, κυρίως σελ. 41 α' και στ' παραγρ., σελ 42 δ΄ και ζ' παρ., σελ. 43 α΄ και β' παρ. 
12 Βλ. οδηγίες σελ. 43 και 44. 
13 13. Βλ σελ 43. 
14 Peter Wulfing, Αρχαία ελληνικά και λατινικά, Φιλόλογος τ. 31, 1983, σελ. 9-10. 
15 Π.Δ. 508/77 άρθρο 3 και απόφαση ΥΠΕΠΘ Γ/2420/7-6-80. 
16 16. Με βάση π.χ. το κείμενο της ενότητας 10 θα μπορούσε να δοθεί για μετάφραση το 

παρακάτω διασκευασμένο κείμενο: 

Νῦν, ὡς ὑμεῖς ὁρᾶτε, ἐμοί οὐδέν ἔστιν ἀγαθόν ἄλλο εἰ μή ὅπλα καί ἀρετή. Ὅπλα μέν οὖν ἔχων 

οἴομαι ἄν καί τῆ ἀρετῆ χρῆσθαι. Σύν δέ τοῖς ὅπλοῖς μαχοῦμαι περί τῶν ἡμετέρων ἀγαθῶν. Ἀκούσαντες 

ταῦτα πάντες ἐγέλασαν. Ὁ δέ Φαλῖνος εἶπεν Οἴομαί σε, ὧ νεανίσκε, ἀνόητον εἶναι. 

 

 

Δημοσίευση στο περιοδικό ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, τ. 49 (φθινόπωρο 1987) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 

 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

(Από μια εισήγηση σε φιλολόγους βαθμολογητές) 

 

Α.Β. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ 

 

Οι παρακάτω σκέψεις και προτάσεις αναφέρονται στην αξιολόγηση και ειδικότερα 

στη βαθμολόγηση των γραπτών εκθέσεων των μαθητών της Γ' Λυκείου στις εξετάσεις του 

σχολείου τους, αλλά κυριότερα στις «γενικές εξετάσεις», με βάση τον τρόπο που γίνονται 

ως σήμερα και τις επίσημες οδηγίες που δίνονται στους βαθμολογητές. 

Α΄ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ1 ΘΕΜΑΤΑ 

1. Μια αξιολόγηση ή βαθμολόγηση —ασφαλώς κάτι περισσότερο αυτονόητο παρά 

εφικτό— είναι εντελώς σωστή και δίκαιη, όχι μόνο όταν εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις 

ενός ενημερωμένου, προσεκτικού και δίκαιου βαθμολογητή, αλλά όταν προϋποθέτει 

σωστή, ή τουλάχιστο την ίδια, διδασκαλία στην τάξη, ισότητα ευκαιριών στους μαθητές 

κτλ., πράγμα συνήθως ακατόρθωτο, που κάνει το πρόβλημα της βαθμολόγησης 

κρισιμότερο. Γι’ αυτό οι οδηγίες διδασκαλίας και οι οδηγίες αξιολόγησης έχουν στενή 

σχέση, αφού η δεύτερη πρέπει να προϋποθέτει σε πολλά σημεία την πρώτη. 

2. Η βαθμολόγηση στις εξετάσεις του σχολείου αποτελεί μέρος της διδακτικής και 

παιδαγωγικής εργασίας μας, αλλά δε συμβαίνει το ίδιο σ' ένα διαγωνισμό, π.χ. στις γενικές 

εξετάσεις. Ο βαθμολογητής σ’ αυτόν κατ’ εξοχήν δεν έχει περιθώρια παιδαγωγικής 

«σκοπιμότητας», δηλαδή δεν μπορεί να είναι «επιεικής» ή «αυστηρός», αλλά μόνο ακριβής, 

γιατί η επιείκεια ή η αυστηρότητα δεν αφορά μόνο τον συγκεκριμένο αξιολογούμενο, αλλά 

με αντίστροφες συνέπειες και πολλούς άλλους που κρίνονται σε άλλα βαθμολογικά 

κέντρα. 

3. Η «έκθεση», τουλάχιστο σήμερα, δεν μπορεί να είναι κυρίως ζήτημα 

περιεχομένου, όσο γλώσσας και λόγου, και μόνο, τουλάχιστο, γιατί δε διδάσκεται ακριβώς 

όπως εξετάζεται. Ας σκεφτεί κανείς ότι ένα θέμα παραπλήσιο με αυτά που δίνονται στις 

γενικές εξετάσεις μπορεί να δοθεί και στις εξετάσεις της Κοινωνιολογίας· εκεί όμως 

διδάσκεται. Άρα η βαθμολόγηση θα πρέπει να γίνεται τελείως διαφορετικά στα δύο αυτά 

μαθήματα. Αλλά και αν ακόμη διδάσκεται με διάφορους τρόπους (όπως τώρα με τα νέα 

βιβλία της «Έκφρασης-Έκθεσης»)2 και πάλι το μάθημα θα έχει σχέση περισσότερο με το 

λόγο και λιγότερο με το περιεχόμενο, αφού δε θα υπάρχει δεσμευτικό πλαίσιο που το 

προϋποθέτει, όπως συμβαίνει με ένα μάθημα που διδάσκεται. Άλλωστε με βάση το 

αναλυτικό πρόγραμμα ο σκοπός του μαθήματος της «Έκφρασης-Έκθεσης» στο λύκειο 

είναι να μάθουν οι μαθητές να χρησιμοποιούν τη νεοελληνική γλώσσα, «ώστε να 

εκφράζονται σωστά, δηλαδή αποτελεσματικά, σε προφορικό και γραπτό λόγο». Αφού 

λοιπόν αυτός είναι ο σκοπός του μαθήματος στο λύκειο, δεν μπορεί η βαθμολόγηση να μην 

αποβλέπει στον ίδιο σκοπό, δηλαδή κυρίως στη γλώσσα, στη διαπίστωση των δυνατοτήτων 

του μαθητή στο νεοελληνικό λόγο, όπως αυτές παρουσιάζονται στο γραπτό του. Σήμερα 

όμως αποβλέπει περισσότερο στο περιεχόμενο. (Βλ. «Γεν. αρχές και τεχνικές υποδείξεις για 

την αξιολόγηση των γραπτών δοκιμίων των γενικών εξετάσεων» στην Έκθεση, όπου 

βαθμολογείται το περιεχόμενο με 10, η διάρθρωση με 4 και η έκφραση ή μορφή με 6). 
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4. Εκτός από πολλούς άλλους λόγους που θα μπορούσαν να αναφερθούν για το 

ζήτημα του περιεχομένου της έκθεσης ιδεών, αν ήταν αυτό αποκλειστικά το θέμα μας εδώ, 

θα μπορούσε να προστεθεί μόνο ότι σε μια κρίσιμη εξέταση για το μέλλον του 

εξεταζομένου, όπως είναι οι γενικές εξετάσεις, δεν μπορεί η τελική βαθμολογία να 

στηρίζεται κάποτε σε κάποιον τυχαίο και όχι ουσιαστικό παράγοντα, όπως συμβαίνει, αν 

τους ελάχιστους πόντους, κρισιμότατους σε ένα διαγωνισμό όπως είναι οι γενικές 

εξετάσεις, τους οφείλει ο μαθητής στο "πολυτιμότερο" αξιολογικά περιεχόμενο. Ίσως το 

περιεχόμενο αυτό, ή κάποιο μέρος του, από κάποια σύμπτωση περιλαμβανόταν στο 

γνωστικό χώρο του μαθητή, τον οποίο είχε πλουτίσει με έναν εξωτερικό ή επιπόλαιο τρόπο 

απομνημόνευσης κάποιων θεμάτων ή παραγράφων τους. Και αυτά τα ανακαλεί στη 

μνήμη του και τα προσθέτει στο σώμα του γραπτού του, χωρίς άλλη δημιουργική 

προσπάθεια για την κρίσιμη υπεροχή του στους ελάχιστους πόντους από τους άλλους 

συνδιαγωνιζομένους. 

Ίσως οι λέξεις, επειδή αυτές πάντοτε προδίδουν, δείχνουν τη διαφορά ανάμεσα στις 

εξετάσεις του μαθήματος αυτού στην Ελλάδα —που δε θεωρείται, σύμφωνα τουλάχιστο με 

τις «επίσημες» οδηγίες όπως ήδη αναφέρθηκε, κυρίως γλωσσικό μάθημα—και στις άλλες 

χώρες. Το εξεταζόμενο αυτό μάθημα στην Αγγλία π.χ. το ονομάζουν: English Language, 

στη Γαλλία: Francais ή La Langue και στην Αμερική: American Language (Βλ. Ελένη Λάππα-

Οικονόμου, στην ενδεικτική βιβλιογραφία). 

Πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι το μάθημα της έκθεσης που διδάσκεται πια στο λύκειο 

με τα νέα βιβλία της «Έκφρασης-Έκθεσης» την τελευταία τετραετία, μετέβαλε ουσιαστικά 

τα πράγματα από την άποψη των συνθηκών διδασκαλίας —προηγουμένως δε γινόταν 

καμία συστηματική διδασκαλία— αλλά και τυπικά περιλαμβάνεται στο μάθημα της 

Νεοελληνικής γλώσσας, και έτσι βαθμολογείται ως ιδιαίτερος κλάδος που περιλαμβάνει 

γλωσσικές ασκήσεις και γραφή ενός κειμένου (έκθεσης). Ωστόσο η βαθμολογία στις 

γενικές εξετάσεις, όσον αφορά το περιεχόμενο και την έκφραση, παρέμεινε, όπως 

βλέπουμε στις οδηγίες που δίνονται στα βαθμολογικά κέντρα, ακριβώς η ίδια. 

5. Και μόνο για τον προηγούμενο λόγο, το μάθημα δεν μπορεί να έχει ποσοτικό 

χαρακτήρα. Δεν μπορεί δηλαδή να απαιτεί ο βαθμολογητής από το μαθητή την ανάπτυξη 

όλων των σημείων του θέματος —με όποιον τρόπο θα έκρινε ο βαθμολογητής στο 

συγκεκριμένο θέμα την έννοια αυτής της ολότητας. Συνεπώς δύο γραπτά που διαφέρουν 

μόνο ποσοτικά, δηλαδή που το ένα παρουσιάζει περισσότερα κεφάλαια από το άλλο, 

μπορεί να μη διαφέρουν στην τελική βαθμολόγηση, φυσικά αν εξασφαλίζεται η αυτονόητα 

απαραίτητη ποσοτική κάλυψη του θέματος, π.χ. αν δεν πρόκειται για μια «περίληψη» 

έκθεσης ή «τηλεγραφική» ανάπτυξη κ.τ.ό. Ο βαθμολογητής λοιπόν δε θα αναζητά πόσες 

πλευρές κάλυψε ο μαθητής σε ένα θέμα, για να καθορίσει την τελική βαθμολογία του. 

6. Να μην ξεχνάει ο βαθμολογητής ότι η βαθμολογία μας σε όλα τα μαθήματα, ως 

προς τη γενικότερη φιλοσοφία της, έχει κατά έναν τρόπο «αρνητικό» χαρακτήρα: 

αναζητούμε τα λάθη για να φτάσουμε σε κάποιο βαθμό, δηλαδή με αφετηρία το άριστα 

κατεβαίνουμε προς μια τελική βαθμολογία. Έτσι, είναι φυσικό να μας διαφεύγουν κάποτε 

μερικά στοιχεία της γραπτής εργασίας που βαθμολογούμε με βασική θετική σημασία. 

Αυτό είναι εύκολο να συμβεί, αφού και αν ακόμη αναζητούσαμε με την ίδια προσοχή να 

ανακαλύψουμε ό,τι σωστό έχει το γραπτό και όχι, αντίθετα, μόνο ό,τι λανθασμένο, τελικά 

σημειώνουμε στο γραπτό μόνο τα σφάλματα, και αυτό δεν προδίδει απλώς τους τρόπους 

βαθμολόγησης αλλά είναι αναπόφευκτο, αν δε μας παρασύρει κιόλας, να μας οδηγεί 

ευκολότερα προς την κατεύθυνση που αναφέρουμε. 
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Το ζήτημα αυτό αποτελεί βέβαια ένα βασικό και ευρύτερα αξιολογικό και 

παιδαγωγικό πρόβλημα, αλλά κατανοεί κανείς πληρέστερα τη σημασία του, αν 

αναλογιστεί ποιο θα ήταν το τελικό αποτέλεσμα μιας εξέτασης, αν ο αξιολογητής 

αναζητούσε να βαθμολογήσει όχι τα αρνητικά αλλά κυρίως τα θετικά στοιχεία του 

γραπτού, θα άλλαζε όλη η αξιολογική εικόνα. Ίσως πάντοτε δεν το συνειδητοποιεί κανείς, 

αλλά ο σημερινός τρόπος βαθμολογίας μας σημαίνει —και προδίδει— ότι έχουμε σε όλα τα 

μαθήματα ένα πρότυπο, με το οποίο μετράμε κάθε μαθητικό γραπτό. Στ’ άλλα μαθήματα, 

συνήθως ή πάντοτε, το πρότυπο είναι το συγκεκριμένο, δηλαδή το οποιοδήποτε 

εγκεκριμένο, σχολικό εγχειρίδιο. Αλλά αυτό αν αποτελεί λοιπόν πρόβλημα, για το πόσο η 

αξιολόγηση μας αφαιρεί κάθε στοιχείο δημιουργίας του εξεταζόμενου μαθητή σε 

οποιοδήποτε άλλο μάθημα, εύκολα καταλαβαίνει κανείς αυτό πόσο ξένο, 

αντιπαιδαγωγικό και άδικο καταντά κάποτε να είναι για το μάθημα της έκθεσης με τη 

σημερινή μορφή της. Στην έκθεση όλοι συμφωνούν, ακόμη και αν διαφωνούν για τους 

διάφορους τρόπους εξέτασής της, ότι είναι από τη φύση της και πρέπει να παραμείνει το 

μάθημα με τα περισσότερα στοιχεία μιας λίγο ή πολύ ελεύθερης μαθητικής δημιουργίας. 

7. Ο μαθητής όχι μόνο μπορεί αλλά επιβάλλεται να γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια 

πώς θα βαθμολογηθεί το γραπτό του. Η γνώση αυτή, όπως βοηθάει τον καθηγητή στη 

διδασκαλία του, έτσι βοηθάει και το μαθητή στην προετοιμασία του. Οι εκπλήξεις και τα 

απρόοπτα σε μια εξέταση —είτε αυτά οφείλονται στις επιλογές του εξεταστή είτε στην 

ελλιπή κατάρτιση ή ενημέρωση του εξεταζομένου— δε συνιστούν καλές ούτε επιτρεπτές 

συνθήκες μιας εξέτασης και πολύ λιγότερο ενός κρίσιμου διαγωνισμού. Το γραπτό δοκίμιο 

της έκθεσης, προϊόν μιας προσπάθειας που συχνά δε διαφέρει από το αποτέλεσμα ενός 

μεγάλου ανθρώπινου μόχθου, αναφέρεται σε μια χρονική στιγμή του εξεταζόμενου νέου 

ανθρώπου από τις κρισιμότερες ίσως της ζωής του. 

 

Β΄ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1. Ο καθηγητής, όταν αναλαμβάνει να βαθμολογήσει μια «έκθεση», αφού 

ενημερωθεί και καταρτισθεί σε ό,τι επιβάλλεται (π.χ. μελέτη των σχετικών οδηγιών που 

υπευθύνως παρέχονται, ανάγνωση πολλές φορές του θέματος, συζήτηση και ανταλλαγή 

απόψεων για το θέμα κτλ.) όσο και αν μέσα του μορφοποιεί ένα θεματικό πλαίσιο, οφείλει 

να μη γίνεται δέσμιος κανενός «ιδανικού» διαγράμματος ή, πολύ λιγότερο, κανενός 

συνολικού γραπτού για το θέμα που θα βαθμολογήσει, το οποίο είτε κάπου το είδε είτε ο 

ίδιος το δημιούργησε. Αυτό θα αποτελούσε σημαντικό λάθος του βαθμολογητή, έστω και 

αν κάτι τέτοιο τον διευκολύνει. 

Κάθε γραπτό δοκίμιο της έκθεσης έχει μιαν αυτοτέλεια, είναι κάτι ξεχωριστό και, 

εκτός από όσα ζητά ο τίτλος του θέματος, δεν μπορεί να υπακούσει σε δοσμένους εκ των 

προτέρων κανόνες, και γι’ αυτό δεν μπορεί να μετρηθεί με κάποιο πρότυπο που συμβαίνει 

να έχει στο νου του ο εξεταστής. 

Αντίθετα λοιπόν από ό,τι συμβαίνει, κατά το μέγιστο μέρος ή εξ ολοκλήρου, με ένα 

γραπτό π.χ. της Κοινωνιολογίας ή της Ιστορίας, στην έκθεση κάθε γραπτό είναι κάτι που 

έχει το δικαίωμα να διαφέρει από οποιοδήποτε άλλο. Μπορεί να μη μοιάζει καθόλου με 

ένα γραπτό που βαθμολογήθηκε με άριστα και να βαθμολογείται και αυτό με άριστα, και 

το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με κάθε γραπτό όποιας άλλης βαθμολογίας. Ασφαλώς 

αυτό κάνει την αξιολόγηση πολύ επίπονη για τον καθηγητή, αλλά διατηρεί το βασικό 

γνώρισμα της έκθεσης ως ελεύθερης, ή σχεδόν ελεύθερης, δημιουργίας. Άλλωστε ως προς 
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την αναγκαστική και αναπόφευκτη, ως ένα σημείο, κατάσταση —είτε τη συνειδητοποιεί σε 

κάθε στιγμή είτε όχι ο εξεταστής—δηλαδή το να μην μπορεί να απαλλαγεί εντελώς από 

τις προσωπικές του επιλογές για μια λίγο ή πολύ θεωρητική υπόθεση, όπως είναι η έκθεση, 

τουλάχιστο αν δεν μπορούμε τελείως να την αποφύγουμε, ας μην τη νομοθετούμε κιόλας. 

Γιατί ασφαλώς αυτό σημαίνει το να έχει μαζί του ο βαθμολογητής ως πρότυπο ένα γραπτό, 

ή έστω και μόνο ένα διάγραμμα ανάπτυξης του θέματος γενικό ή λεπτομερειακό, με το 

οποίο συγκρίνει και μετράει κάθε γραπτό που βαθμολογεί. Είτε πρόκειται για ένα 

ολοκληρωμένο κείμενο έκθεσης είτε μόνο για ένα διάγραμμα, τα πράγματα δε διαφέρουν 

πολύ ως προς τη δεοντολογική αρχή που αναπτύσσεται εδώ. 

Έτσι όμως δεν πρέπει να αγνοούμε ένα πρόβλημα που προκύπτει εδώ. Ενώ δηλαδή 

ο βαθμολογητής αποφεύγει να δεσμευτεί από κάθε διάγραμμα, που σημαίνει ότι επιτρέπει 

στο γραπτό να κινείται μέσα σε ένα κλίμα ελευθερίας, τουλάχιστο θεματικής, αυτή η 

ελευθερία έχει όριο τους βαθμολογητές. Εκείνοι πρέπει να ανακαλύψουν και να 

συμφωνήσουν σε κάποια στοιχεία αντικειμενικότητας απαραίτητα για την αξιολόγηση σε 

έναν πανελλήνιο διαγωνισμό, όπως είναι οι γενικές εξετάσεις, δηλαδή σε μια επιλογή που 

πρέπει να στηρίζεται σε μετρήσιμα και αποδείξιμα στοιχεία. Και αυτά δεν μπορεί να είναι 

παρά μόνο οι λέξεις του τίτλου του θέματος. Αυτές με τη σημασία τους, που την αποκτούν 

από τα συμφραζόμενα και τη χρήση τους στη γλώσσα μας —όχι διαφορετική από αυτήν 

που γνωρίζουν οι μαθητές— πρέπει να αποτελούν τα μόνα αντικειμενικά και δεσμευτικά 

στοιχεία για τον εξεταστή, όπως και για τον εξεταζόμενο άλλωστε. 

2. Πριν να αρχίσουμε τη βαθμολόγηση είναι απαραίτητο να έχουμε διαβάσει 

πολλές φορές τον τίτλο του θέματος, αν είναι πολύστιχος, ή να τον σκεφτούμε 

περισσότερο, αν είναι με μία ή λίγες μόνο λέξεις. Έτσι θα αποφύγουμε το ενδεχόμενο να 

ανακαλύψουμε αργότερα άλλες ερμηνείες του θέματος ή των μερών του, με το δυσάρεστο 

συμπέρασμα ότι αρχίσαμε να βαθμολογούμε, πριν να είμαστε εντελώς ώριμοι, για να 

καταλήξουμε στην πληρέστερη και ακριβέστερη κατανόηση του θέματος και στις 

δυνατότητες ανάπτυξης του. Γι’ αυτό στα πρώτα γραπτά δεν πρέπει να βιαζόμαστε να 

καταχωρίζουμε οριστικά την τελική βαθμολογία μας, πριν να δούμε και πολλά άλλα 

γραπτά. Είναι ενδεχόμενο το βαθμολογικό μας κριτήριο να διαμορφωθεί ασφαλέστερα και 

οριστικά στα επόμενα γραπτά ή και να μεταβληθεί εντελώς, με δυσκολία ή αδυναμία 

επανόρθωσης. Κάποτε, λένε, συμβαίνει να αδικούνται τα πρώτα γραπτά που 

βαθμολογήσαμε —βέβαια αν στην αρχή είμαστε αυστηρότεροι. Αλλά είτε έτσι είτε 

αντίστροφα, στην αρχή της βαθμολόγησής μας είμαστε πολύ λιγότερο ήρεμοι, ασφαλείς 

και γι' αυτό σωστοί, αφού άλλωστε είμαστε και λιγότερο έμπειροι στο συγκεκριμένο θέμα 

που μόλις αρχίζουμε να βαθμολογούμε. 

3. Μια έκθεση δεν μπορεί ποτέ να βαθμολογηθεί με μιαν ανάγνωση. Μια μεγάλη 

δυσκολία είναι ότι ο εξεταστής καθώς διαβάζει το γραπτό πρέπει να έχει συγκεντρωμένη 

την προσοχή του ταυτόχρονα και στο περιεχόμενο και στη διάρθρωσή του και στη μορφή. 

Και αυτό εύκολα τον διασπά από το ένα στο άλλο. Γι’ αυτό διαβάζουμε και 

ξαναδιαβάζουμε το ίδιο γραπτό. Πρακτικά μας βοηθάει πολύ, αν μετά την πρώτη 

ανάγνωση καταλήγουμε σε δύο βαθμολογικά όρια, π.χ. όχι κάτω από 12 αλλά και όχι 

πάνω από 15 κτλ. Έπειτα με τη νέα ανάγνωση περιορίζουμε την απόσταση των ορίων ή 

κάποτε είμαστε έτοιμοι και για τον οριστικό βαθμό. Μερικοί διευκολύνονται για την τελική 

βαθμολόγηση, αν χωρίσουν τα γραπτά, π.χ. μια κατηγορία: τα γραπτά με βαθμολογία 10-

13, μια άλλη με 14-16 κ.ο.κ. και έπειτα συγκριτικά καταλήγουν στον οριστικό βαθμό κάθε 

γραπτού. 
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4. Δεν πρέπει να ξεχνάει ο βαθμολογητής ότι η προσοχή, και η ευαισθησία του, να 

παρακολουθεί ένα γραπτό σε όλα του τα επίπεδα και σε όλες του τις λεπτομέρειες είναι 

φυσικό να αμβλύνεται ύστερα από την ανάγνωση των πολυάριθμων γραπτών που πήρε 

να βαθμολογήσει. Το στοιχείο της κόπωσης δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Και μάλιστα, 

όπως ήδη αναφέρθηκε, σε κάθε γραπτό δοκίμιο της έκθεσης χρειάζεται η συμπεριφορά του 

βαθμολογητή, ως προς την εγρήγορσή του, να μη διαφέρει από τη συμπεριφορά του στο 

πρώτο γραπτό που είδε. Δεν πρέπει ο βαθμολογητής να συνεχίζει τη βαθμολόγηση, αν δε 

νιώθει έστω και για λίγο μη απόλυτα συγκεντρωμένος, δηλαδή αν δεν αισθάνεται εντελώς 

ασφαλής. Ένας βαθμολογητής που δεν αισθάνεται ασφαλής και ήρεμος πάντοτε 

υποπίπτει σε λάθη, έστω και αν διαβάζει και ξαναδιαβάζει το ίδιο γραπτό. 

Ο βαθμολογητής της έκθεσης πρέπει, καθώς διορθώνει το γραπτό, να θυμάται 

συνεχώς ό,τι διάβασε προηγουμένως στο ίδιο γραπτό, κάτι που δεν είναι τόσο απαραίτητο 

κατά τη βαθμολόγηση των άλλων μαθημάτων, στα οποία το βαθμολογητέο κείμενο έχει 

αυτοτελή μέρη. Η συγκέντρωση λοιπόν της προσοχής του βαθμολογητή μιας έκθεσης 

διαφέρει από εκείνη που απαιτείται π.χ. στην Ιστορία, όπου το γραπτό χωρίζεται σε μέρη, 

με βάση τις χωριστές ερωτήσεις. Στην έκθεση δεν υπάρχουν αυτοτελή μέρη για 

βαθμολόγηση, αφού όλες οι παράγραφοι συναποτελούν ένα συνολικό γραπτό. Τα 

βαθμολογητέα στοιχεία του γραπτού: το περιεχόμενο, η διάρθρωση, η μορφή, δεν 

αποτελούν επιμέρους ενότητες της έκθεσης ούτε καν πλευρές ή γνωρίσματά της, με 

υπόσταση ανεξάρτητη. Όχι μόνο δεν αποτελούν ακριβώς μέρη διαίρεσης ενός συνόλου 

ανεξάρτητα, αλλά ούτε ένα σύνολο με σαφή διάκριση στοιχείων, αφού κάτι μπορεί 

ταυτόχρονα να ανήκει και στο περιεχόμενο και στην έκφραση (= στη μορφή) είτε να μην 

είναι πάντοτε εύκολο για τον εξεταστή να το κατατάξει στο περιεχόμενο ή στη μορφή 

κ.ο.κ. Εδώ βρίσκει πληρέστερα, από όπου αλλού, εφαρμογή η παλιά κλασική αλήθεια για 

την ταύτιση μορφής και περιεχομένου. 

Κάποτε λοιπόν σε μια στιγμή διάσπασης της συγκέντρωσής μας μας βοηθάει πολύ 

να ξαναπροσέξουμε τα βαθμολογητέα στοιχεία του γραπτού, αν ξαναρίξουμε μια ματιά 

στις συγκεκριμένες οδηγίες που έχουμε μπροστά μας. Αυτές θα μας βοηθήσουν να 

ξαναγίνουμε προσεκτικοί σε κάποιες λεπτομέρειες που για μια στιγμή μας διέφυγαν, όπως 

π.χ. αν μια ορθή σκέψη στηρίζεται επαρκώς, αν κάποιο συμπέρασμα προκύπτει αυθαίρετα, 

αν η διατύπωση γίνεται με ασάφεια, αν παρατηρούμε αντιφάσεις σε φράσεις της μιας και 

της άλλης σελίδας ή παρείσακτα στοιχεία ή φορτικές επαναλήψεις κτλ. Το κείμενο με τις 

οδηγίες μάς διατηρεί σε μια εγρήγορση. 

5. Οι οδηγίες για τον τρόπο βαθμολόγησης των επιμέρους μιας έκθεσης (του 

περιεχομένου, της έκφρασης κτλ.) πρέπει να αξιοποιούνται σωστά. Ποτέ δε θα ήταν σωστά 

βαθμολογημένη μια έκθεση αν αθροίζαμε τις μονάδες που της δώσαμε στα επιμέρους 

στοιχεία της. Ο τελικός βαθμός προκύπτει μόνο από τη συνολική θεώρηση του γραπτού, 

αφού χρησιμοποιήσουμε βέβαια τις βοηθητικές πληροφορίες που μας δίνει και η αναλυτική 

βαθμολογία (Για την προτίμηση της αναλυτικής μεθόδου διόρθωσης ή εκείνης της ολικής 

εκτίμησης, βλ. στη συνημμένη βιβλιογραφία, Μ. Κασσωτάκη, Η αξιολόγηση της επίδοσης 

κτλ., σσ. 245-250 και Η αξιολόγηση της έκθεσης ιδεών κτλ., σσ. 430-431). Αφού δεχόμαστε 

(βλ. 4) ότι τα στοιχεία μορφής και περιεχομένου δε χωρίζονται και αφού τα μέρη μιας 

έκθεσης δεν αποτελούν μέρη μιας ποσοτικής διαίρεσης, αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

κατά τη βαθμολόγηση ο εξεταστής δεν μπορεί — δεν πρέπει— να χάνει από το νου του τη 

συνολική εντύπωση του γραπτού. Κάθε παράγραφος ή κάθε σελίδα ως το τέλος της 

έκθεσης κρίνεται σε σχέση και με την προηγούμενή της. 
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Θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι υπογραμμίσεις του βαθμολογητή κατά την πορεία 

της συνολικής ανάγνωσης, που αποτελούν τις παρατηρήσεις του για τα επιμέρους, απλώς 

συμπληρώνουν ή μεταβάλλουν λιγότερο ή περισσότερο, οπωσδήποτε κυρίως 

κατοχυρώνουν, τη βαθμολογία στην οποία οδηγείται ο βαθμολογητής από την προσεκτική 

συνολική ανάγνωση του γραπτού. Το αντίθετο: το συνολικό να υποταχτεί στα μερικά, είναι 

αυτονόητο ότι θα οδηγούσε σε λανθασμένη εντελώς εκτίμηση. Η έκθεση δεν μπορεί να 

είναι ένα άθροισμα μερών αλλά μια σύνθεση με εσωτερικές σχέσεις. Βεβαίως ο τρόπος 

βαθμολόγησης με τη μέθοδο της συνολικής εκτίμησης και είναι δυσκολότερος και απαιτεί 

γενικότερα ασκημένο και έμπειρο βαθμολογητή και, ειδικότερα την ώρα της εργασίας, 

βαθμολογητή με συνεχή συγκέντρωση και εγρήγορση νοητική. 

Το να βλέπει κανείς περισσότερο τα επιμέρους είναι μια άμεση και φυσική και γι’ 

αυτό ακοπότερη ενέργεια, ενώ η αναζήτηση του συνόλου είναι μια ενέργεια διανοητική, 

σύνθετη που απαιτεί περισσότερη προσοχή, και γι’ αυτό αποτελεί μια πιο κοπιαστική 

προσπάθεια. 

6. Ο χαρακτηρισμός ενός γραπτού ότι είναι «εκτός θέματος» πρέπει να γίνεται με 

πολλή προσοχή και περίσκεψη. Βέβαια καμιά παράγραφος της έκθεσης δεν πρέπει, σε 

γενικές πάντοτε γραμμές, να είναι εντελώς άσχετη με το θέμα στο σύνολό του ή με τα 

μέρη του θέματος. Κάθε μικρό ή μεγάλο τμήμα της έκθεσης πρέπει πάντοτε να «θυμίζει» 

το θέμα, να στρέφεται γύρω από αυτό —κάτι που ως οδηγία διδακτική δεν πρέπει να την 

ξεχνάει ο μαθητής. Αλλά κάποτε μπορεί ο μαθητής να αναφέρεται έμμεσα στο θέμα, 

πράγμα που του στοιχίζει βαθμολογικά, αλλά δεν τον κατατάσσει στην κατηγορία των 

«εκτός θέματος». Άλλωστε συχνά μερικοί μαθητές από την τάση να αποφύγουν μιαν 

αμεσότερη διατύπωση και απλή, που δυστυχώς την πιστεύουν κατώτερη από την κάπως 

περίπλοκη και συχνά επιτηδευμένη, προσπαθούν να «κάνουν ύφος» αδικώντας έτσι τον 

εαυτό τους, αφού μπορούν να δώσουν απλούστερο και σωστότερο γραπτό λόγο. Βεβαίως 

αναλαμβάνουν τη συνευθύνη της μικρότερης βαθμολογίας, αλλά απέχουν πολύ από το να 

θεωρηθούν ότι δίνουν ένα γραπτό θεματικώς άσχετο. 

7. Κάτι που αφορά ασφαλώς το βαθμολογητή, αλλά κυρίως και πρώτιστα του 

εισηγητές του θέματος της έκθεσης και ακριβέστερα του τίτλου του, είναι η ευχέρεια και η 

καθαρότητα που παρέχει ο τίτλος του θέματος στους βαθμολογητές —και πιο πριν από 

αυτούς στους αγωνιώντες εξεταζομένους. Είναι ανάγκη να φαίνεται καθαρά ποια είναι τα 

ζητούμενα και ποια τα διδόμενα, και συνεπώς ως δεδομένα μη ζητούμενα, κατά την 

ανάπτυξη της έκθεσης. Η σύγχυση ανάμεσα στα δύο, όχι σπάνια, μπορεί να προέρχεται 

από την ίδια τη διατύπωση του θέματος, αν δεν είχε την πρόνοια ο εισηγητής να μελετήσει 

και να προβλέψει τις πιθανές δυνατότητες ερμηνείας από τους εξεταζομένους. Στα θέματα 

π.χ. των γενικών εξετάσεων του Ιουνίου του 1993 υπήρξε αυτή η δυσκολία, είτε ως 

πρόβλημα είτε ως αδυναμία, για τους εξεταστές και τους εξεταζομένους. Φαινόταν 

αδύνατο ή δεν ήταν εύκολο να κατανοηθεί με ασφαλή και βέβαιο τρόπο από τη διατύπωση 

του θέματος, ως πού έφταναν τα διδόμενα απλώς στοιχεία και από πού ξεκινούσαν τα 

ζητούμενα. Τα δύο θέματα ήταν διατυπωμένα ως εξής:  

1ο. «Στη σημερινή εποχή του τεχνολογικού θριάμβου το άτομο κινδυνεύει να χάσει 

την ανθρωπιά του. 

Να προτείνετε τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει να κρατήσει την ανθρωπιά 

του, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την τεχνολογία προς όφελός του». 
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2ο. «Η πρόοδος και ανάπτυξη κάθε κοινωνικού συνόλου είναι συνάρτηση όχι μόνο 

της συνειδητοποίησης και διεκδίκησης από τα μέλη του των δικαιωμάτων τους, αλλά και 

της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους. 

Πιστεύετε ότι ο σημερινός άνθρωπος, και ειδικότερα ο νέος, έχει κατανοήσει αυτή 

την πραγματικότητα; 

Αναπτύξτε τεκμηριωμένα τις απόψεις σας». 

Στο 1ο θέμα δε φαίνεται καθαρά αν απαιτείται μια πλήρης ανάπτυξη και της 

πρώτης περιόδου ή ζητείται μια απλή αναφορά, που πρέπει να την κατανοήσει ο 

εξεταζόμενος και να την αναπτύξει ως μια συντομότατη εισαγωγή στο κυρίως ζητούμενο, 

που φαίνεται λογικότερο, και γι’ αυτό πιθανότερο, να είναι η δεύτερη περίοδος. Δεν είναι 

λοιπόν ισότιμα ως προς την ανάπτυξη, δηλαδή ως προς το αναπτυκτέο πλάτος και βάθος 

τους τα δύο αυτά μέρη; Αλλά και στο 2ο θέμα δε φαίνεται καθαρά αν η πρώτη περίοδος 

είναι το κυρίως ζητούμενο ή αν και οι δυο πρώτες περίοδοι είναι ισότιμες ως προς την 

απαίτηση για πλήρη ανάπτυξη. 

Έπειτα ας προστεθεί ότι η κατανόηση, η προσέγγιση μόνο του νοήματος, ενός 

θέματος είναι κάτι άλλο, και ασφαλώς ευκολότερο, από το να κατανοήσεις τι σου ζητούν 

να αναπτύξεις με αποδεικτικό υλικό, με αιτιολογήσεις, με συλλογισμούς, με παραδείγματα 

κτλ. Γι’ αυτό είναι πολύ βιαστική η κρίση μερικών όταν απλώς ακούν το θέμα και 

εκφράζουν απόψεις του τύπου: βατό θέμα, εύκολο και πολύ ωραίο ή σύμφωνο με τα 

ενδιαφέροντα των νέων κ.τ.ό. Η απλή αναφορά από τους μαθητές στοιχείων, με όση καλή 

διατύπωση και αν γίνει, αλλά με σύντομο τρόπο ως εισαγωγή για μέρη του θέματος που 

έπρεπε να θεωρηθούν ως ζητούμενα, δε συνιστούν ποτέ μια καλή έκθεση. Έπειτα το θέμα 

των γενικών εξετάσεων στην έκθεση δεν μπορεί να αγνοεί τους τρόπους διδασκαλίας και 

εξέτασης του ίδιου μαθήματος στο λύκειο, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλα τα άλλα 

μαθήματα χωρίς εξαίρεση. 

Ο εξεταζόμενος παλαιότερα είχε πρόβλημα συχνά όχι να βρει αυτά που έπρεπε να 

γράψει για το θέμα, αλλά να κατανοήσει τι ακριβώς ζητούσε το θέμα, γιατί δυσκολευόταν 

να το ερμηνεύσει είτε εξαιτίας μιας πολύσημης λέξης είτε εξαιτίας μιας λέξης άγνωστης, 

συνηθέστερα αρχαίας ελληνικής. Έχουν δοθεί π.χ. θέματα όπως: «Η σημασία της τέχνης 

στη ζωή μας», ή «Παιδεία αφαιρείται πενίαν» κ.ά. 

Σε μια όμως εξέταση που αποβλέπει κυρίως στο να ελέγξει τη γνώση στη χρήση της 

ελληνικής γλώσσας και τις δυνατότητες της σκέψης του εξεταζομένου, ή όπως αναφέρεται 

στο Αναλυτικό Πρόγραμμα «την ικανότητά του να κατανοεί ένα πρόβλημα... και να 

εκφράζει με σαφήνεια και ακρίβεια τις προσωπικές του σκέψεις» (Βλ. «Γενικές αρχές και 

τεχνικές υποδείξεις... των γενικών εξετάσεων»), δυσκολίες ή και απλώς προβλήματα σαν 

αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως, σύγχρονα ή παλαιότερα, δεν έχουν καμιά σχέση 

με τους σκοπούς αυτών των εξετάσεων-διαγωνισμών. 

Έτσι όσο το μάθημα αυτό θα εξετάζεται όπως σήμερα, ο σαφέστερος τρόπος στη 

διατύπωση του θέματος θα ήταν να παρουσιάζονται τα ζητούμενα με συγκεκριμένη μορφή 

ερωτημάτων ή αν αυτό δεν είναι κάποτε εντελώς καθαρό, να μην παραλείπεται ακόμη και 

μια συμπληρωματική οδηγία. Εκτός αν προηγηθεί μια πληρέστερη ενημέρωση 

διδασκόντων, βαθμολογητών και φυσικά μαθητών και για άλλες μορφές θεμάτων —που 

δεν είναι ασφαλώς λίγες— πράγμα όμως που απαιτεί χρόνο και συστηματική οργάνωση. 
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Αλλιώς δεν πρέπει να υπάρχει το πρόβλημα: να ανακαλύψει ο εξεταζόμενος τι 

ακριβώς του ζητούν να γράψει, αλλά πρέπει κατανοώντας, όχι με μεγάλη δυσκολία, τι του 

ζητούν, να μπορεί να δείξει πόσο μπορεί να ανταποκριθεί σ’ αυτό. 

8.Μερικές παρατηρήσεις για τη δεύτερη βαθμολόγηση. 

Ο δεύτερος βαθμολογητής παίρνει να εξετάσει ένα γραπτό με καλυμμένο βέβαια το 

βαθμό του πρώτου βαθμολογητή, αλλά οπωσδήποτε βαθμολογεί ένα γραπτό με 

«μαντευόμενη» την αξιολόγηση του, αφού τα βαθμολογικά σύμβολα —κάποτε μάλιστα 

περισσότερα από όσα θα περίμενε ο δεύτερος βαθμολογητής ή και από όσα θα έπρεπε 

γενικώς— δεν είναι φυσικά δυνατό να καλύπτονται, τουλάχιστο με τα μέσα που 

διαθέτουμε σήμερα. Οι ηλεκτρονικές δυνατότητες και τα «θαύματά» τους δε συζητούνται 

εδώ. 

Γι’ αυτό ο δεύτερος βαθμολογητής για να είναι σωστός χρειάζεται διπλάσια 

προσπάθεια: και να βαθμολογήσει ακριβοδίκαια το γραπτό και να μείνει ελεύθερος από 

τις υποδείξεις του πρώτου. Και αυτό κάνει την εργασία του δεύτερου βαθμολογητή να μην 

είναι ευκολότερη, ως λιγότερο κοπιαστική, από εκείνη του πρώτου, όπως πολλές φορές 

λέγεται. Ίσα ίσα που συμβαίνει ίσως το αντίθετο, αν ισχύουν όσα αναφέρθηκαν εδώ. 

9. Ας αναφερθεί και κάτι άλλο που αφορά τη βαθμολόγηση με βάση «τη γενική 

εικόνα του γραπτού», όπως αναφέρεται στις «Γενικές αρχές και υποδείξεις», και που 

μπορεί να κρύβει κάποιο κίνδυνο για αδικαιολόγητη αυστηρότητα εις βάρος κάποιων 

γραπτών. 

Στη σελ. 11 αναγράφονται τα εξής: 

«Θετικά στοιχεία θεωρούνται: η ευανάγνωστη γραφή, το καθαρογραμμένο γραπτό, 

η ορθή χρήση των σημείων στίξης, η ορθή διάκριση παραγράφων. 

Αρνητικά στοιχεία είναι: η ακαταστασία του γραπτού, η κακή χρήση της στίξης, η 

έλλειψη παραγράφων, οι συχνές διαγραφές λέξεων και φράσεων, οι μουντζούρες». 

Ασφαλώς εδώ, τουλάχιστο, έχουμε συγκερασμό ανόμοιων στοιχείων. Η ορθή χρήση 

των σημείων στίξης και η ορθή διάκριση παραγράφων είναι αξιολογικά εντελώς 

διαφορετικής σημασίας ζητήματα από ό,τι είναι οι συχνές διαγραφές λέξεων και φράσεων 

και οι μουντζούρες. Ένα γραπτό όταν μπορεί ο έμπειρος φιλόλογος εξεταστής να το 

διαβάσει, έστω όχι και τόσο καθαρογραμμένο ή με κάποιες μουντζούρες, αλλά είναι σε 

θέση ύστερα από περισσότερο πραγματικά κόπο να το εκτιμήσει στο περιεχόμενο και στη 

μορφή του, δε θα έπρεπε για όλα αυτά να καταλογίσει στο γραπτό αυτό αρνητικά στοιχεία. 

Τη «γενική εικόνα του γραπτού» ασφαλώς δεν μπορεί να τη συνιστούν τα εξωτερικά 

στοιχεία του. Άλλωστε ο βαθμολογητής χρειάζεται να κάνει προσπάθεια για να μην 

επηρεαστεί ευνοϊκά —κάτι συχνά ανεπίγνωστο και γι’ αυτό όχι αδύνατο— από ένα 

καθαρογραμμένο και καλλιγραφημένο γραπτό, που τον κουράζει λιγότερο ως διορθωτή, 

αλλά και που ο ίδιος δύσκολα μπορεί να αδιαφορήσει για κάποιες μαθητικές «αρετές» που 

τις άκουγε στο σχολείο από τα μικρά του χρόνια. Αν όμως δε δικαιούμαστε να φορτώσουμε 

στο βαθμολογητή και αυτή την ευθύνη, επειδή χωρίς να το θέλει δεν «αδιαφόρησε» 

εντελώς για την εξωτερική εικόνα του γραπτού, πολύ περισσότερο δε θα ήταν σωστό να 

του επιβάλουμε και το αντίθετο. 

Ένας μαθητής κακογράφος ή με διαγραφές λέξεων ή φράσεων στο γραπτό του, 

πολλές φορές, μπορεί να είναι μαθητής με αμφιβολίες και αμείλιχτες απαιτήσεις από τον 

εαυτό του, πάντοτε όμως σίγουρα όχι λιγότερο ικανός από έναν άλλο συνυποψήφιο του πιο 
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ήρεμο ή ίσως πιο τυπικό και πειθαρχημένο στη σημασία των εντυπώσεων της εξωτερικής 

εικόνας ενός γραπτού. Εδώ προφανώς δε γίνεται λόγος για ένα γραπτό που δε διαβάζεται 

και έτσι υπάρχει αντικειμενική δυσκολία στο βαθμολογητή να το αξιολογήσει. Αλλά οι 

«Γενικές αρχές και υποδείξεις» δεν αναφέρονται βέβαια σε κάτι τέτοιο. 

10. Ένα άλλο ζήτημα που χρήσιμο είναι να μην το αγνοεί ο βαθμολογητής, ανάμεσα 

στις τόσες άλλες φροντίδες που απαιτούν μιαν αδιάκοπη εγρήγορση, είναι και η 80βαθμη 

βαθμολογική κλίμακα. Η σχετικά νέα αυτή για τον καθηγητή βαθμολογική κλίμακα, αντί 

για την παλαιότερη 20βαθμη, ενώ παρέχει την άνεση για μεγαλύτερη βαθμολογική 

διαφοροποίηση του αποτελέσματος, κρύβει όμως ένα ενδεχόμενο μειονέκτημα, που κάποτε 

ίσως δεν το συνειδητοποιεί κανείς εύκολα, οπωσδήποτε όμως έχει μια ψυχολογική 

εξήγηση. 

Η 80βαθμη κλίμακα μειώνει κάπως την αβεβαιότητα, ή κάποτε και το δέος, για την 

ακριβέστερη και τελική βαθμολόγηση ενός γραπτού, αφού ασφαλώς είναι δυσκολότερο για 

το βαθμολογητή να καταλήξει τελικά, για το γραπτό π.χ. στο 15 ή στο 16, αν είχε φτάσει η 

αμφιβολία του μόνο ανάμεσα σ’ αυτούς τους δύο βαθμούς. Θα του φαινόταν όμως 

λιγότερο δύσκολο να αποφασίσει ανάμεσα στο 60 και στο 64, αφού έχει ευρύτερο πλαίσιο. 

Και αυτό γεννά το νέο πρόβλημα ή το νέο κίνδυνο. Γιατί και ο νέος βαθμός της νέας 

κλίμακας, δηλαδή το 1/4 του βαθμού της παλιάς που δίνεται ή αφαιρείται ευκολότερα, 

μπορεί να έχει την αποφασιστική ή μοιραία σημασία του για τον εξεταζόμενο. 

11. Μια τελευταία παρατήρηση για την αποτελεσματικότερη βαθμολόγηση των 

γραπτών στις γενικές εξετάσεις. 

Είναι γνωστό πόσο δύσκολη και σπάνια είναι η απόλυτη σύμπτωση των 

βαθμολογητών κυρίως στα γραπτά της έκθεσης. 

Η διαφωνία αυτή δεν οφείλεται πάντοτε μόνο στη φύση, στις αναπόφευκτες 

δυσκολίες, της ίδιας της πράξης της βαθμολόγησης αλλά και στο γεγονός ότι οι 

βαθμολογητές είναι συχνά άνισοι. Και αυτό όχι μόνο εξαιτίας των διαφορετικών απόψεων 

τους για το ίδιο το μάθημα και την εξέτασή του, π.χ. πόσο είναι η έκθεση ζήτημα 

περιεχομένου ή λόγου ή ποιοι είναι οι καταλληλότεροι τρόποι για μια τέτοια εξέταση ή 

πόσο υψηλά είναι τα κριτήρια με τα οποία προσέρχεται στη βαθμολόγηση ένας εξεταστής 

με βάση το επίπεδο του σχολείου του κτλ. 

Μια ασυμφωνία δύο βαθμολογητών μπορεί ακόμη να οφείλεται και στη δυσκολία 

— ή και στην απειρία— έστω και του ενός από αυτούς, να αξιολογήσει ένα κείμενο 

μαθητικής έκθεσης που σε σχέση με τα γραπτά άλλων «φιλολογικών» επίσης μαθημάτων 

ελάχιστα σημεία αντικειμενικότητας μπορεί να προσφέρει στον αξιολογητή. 

Γι' αυτό μια ενημέρωση όλων των βαθμολογητών, ειδικά της έκθεσης για τις 

γενικές εξετάσεις, θα πρέπει να αναλαμβάνεται από τους υπεύθυνους φορείς με 

περισσότερη φροντίδα και επιμονή και σε μεγαλύτερη διάρκεια ενημερωτικών 

συναντήσεων. Σήμερα συστηματική ενημέρωση σχεδόν δε γίνεται, αλλά το πράγμα 

αντιμετωπίζεται κατά περιοχές βαθμολογικών κέντρων, με ενημέρωση λίγων ωρών, και με 

προσωπική επιλογή των υπευθύνων σχολικών συμβούλων. 

Θα ήταν λοιπόν απολύτως χρήσιμο η ομάδα των βαθμολογητών —τουλάχιστο στην 

έκθεση— να προετοιμάζεται, από τους ίδιους και σύμφωνους μεταξύ τους επιμορφωτές 

ανά την Ελλάδα, πολλούς μήνες νωρίτερα από τον Ιούνιο. Έτσι υπάρχουν βάσιμες 
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πιθανότητες τα κριτήρια των βαθμολογητών να είναι λιγότερο άνισα και, γενικότερα, 

ακριβέστερα επιστημονικώς και περισσότερο δίκαια. 

Έτσι ίσως θα περιοριστούν και μερικές ή πολλές εκπλήξεις (λεπτομερής έρευνα δεν 

υπάρχει) των μαθητών αλλά και των καθηγητών τους στο λύκειο από όπου αποφοίτησαν 

—όχι πάντοτε αδικαιολόγητες, αφού όπως υποστηρίζουν, αντίθετα με άλλα μαθήματα, 

όταν ο μαθητής έχει μάθει να γράφει σωστά μια έκθεση, μπορεί να τη γράφει σε κάθε 

περίπτωση. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Ν. Θ. Γρηγοριάδης, Το δημιουργικό γράψιμο - η τέχνη και η τεχνική του. Εκθέσεις, εκδ. 

Κώδικας. 

Αρ. Ν. Δουλαβέρας, Η έκθεση στο λύκειο: το πρόβλημα του γνωστικού υλικού, Ν. Παιδεία, 

τ. 45 (όπου και βιβλιογραφία). 

Μ. Κασσωτάκης, Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών, Γρηγόρης, 1981. 

Μ. Κασσωτάκης, Η αξιολόγηση της έκθεσης ιδεών, στον τόμο "Διδακτική και αξιολόγηση 

των εκθέσεων", Εκπαιδευτήρια Δούκα, Αθήνα 1985. 

Κυρ. Κατσιμάνης, Η έκθεση ιδεών στη Μέση Εκπαίδευση, Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 10. 

Ελ. Λάππα - Οικονόμου, Η αξιολόγηση στη γλώσσα, Η έκθεση στις πανελλαδικές 

εξετάσεις και το αντίστοιχο αγγλικό σύστημα, Ν. Παιδεία, τ. 33, 1985. 

Gaston Mialaret, Ψυχοπαιδαγωγικές όψεις της αξιολόγησης, Ν. Παιδεία, τ. 56, μετ. Χρ. Ν. 

Κεραμάρης. 

Κ. Μπαλάσκας, Το μάθημα της έκθεσης και οι πανελλήνιες εξετάσεις, Λόγος και Πράξη, τ. 

13-14. 

Κ. Μπαλάσκας, Για την έκθεση πάλι, Φιλολογική, τ. 10,1984. 

Π.Ε.Φ. Σεμινάριο 2, Νέα Ελληνικά, Αθήνα, Ιούνιος 1983. 

Χρ. Τσολάκης, Εργαστήρι της έκθεσης/ έκφρασης. Το εργαστήρι της παραγράφου. 

Φιλόλογος τ. 41,1985. 

Χρ. Φράγκος, Μερικές ιδέες για την έκθεση ιδεών, Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 10, 1982. 

Norman E. Gronlund, Ο ρόλος της αξιολόγησης στη διδασκαλία, μετάφρ. Απ. Ουζούνη και 

Maur. Debesse - Gast. Mialaret, Οι στόχοι της αξιολόγησης, μετάφρ. Ειρήνη Μαρίνη - 

Χατζηφώτη, τ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, εκδ. Ν. Παιδεία, Αθήνα 1978. 

Εκπαιδευτήρια Δούκα, Διδακτική και αξιολόγηση των εκθέσεων, Αθήνα 1985. 

1. Οι "θεωρητικές" παρατηρήσεις δεν αναπτύσσουν ευρύτερα θέματα διδακτικής ή 

παιδαγωγικής σημασίας, ουσιαστικά ωστόσο, όπως π.χ. αν ο τρόπος της εξέτασης στο 

μάθημα αυτό είναι ο πιο σύμφωνος με τους σκοπούς του μαθήματος, αν ένας πρέπει να 

είναι ο τρόπος για όλες τις δέσμες, ή ακόμη αν οι βαθμολογητές έχουν διδαχθεί ή 

ενημερωθεί επαρκώς ή έχουν μόνοι τους καταλήξει πώς πρέπει να θεωρείται σωστή μια 

"διόρθωση" τέτοιας έκθεσης κτλ. Εδώ αναφέρονται απλώς κάποιες συγκεκριμένες και 

πρακτικές παρατηρήσεις εργαστηριακής πιο πολύ μορφής. Σε όποια σημεία δεν 

αποφεύγονται εντελώς οι θεωρητικές αναφορές, αυτές γίνονται κυρίως για χάρη της 

πράξης και όχι το αντίστροφο. 

2. Όταν γράφονταν οι γραμμές αυτές δεν είχε φτάσει ακόμη στα σχολεία το νέο βιβλίο για 

την Γ' Λυκείου «Έκθεση ιδεών - Λόγος δημιουργικός». Αλλά και το 4ο μέρος του βιβλίου, το 

μικρότερο, για τη διόρθωση της έκθεσης δεν κάνει περιττές ή αντίθετες τις προτάσεις 

αυτές. 
Δημοσίευση στο περιοδικό ΦIΛΟΛΟΓΟΣ, τ. 76 (Καλοκαίρι 1994), ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Προλογικά 

 

Α.Β. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ 

Σχολικός Σύμβουλος 

Φιλολόγων Μ.Ε. Ν. Δράμας 

 

Τα ΘΕΜΑΤΑ αποβλέπουν όχι μόνο στο να βοηθήσουν τους συναδέλφους του 

Γυμνασίου και του Λυκείου, αλλά και να τους δώσουν αφορμή να αυτοβοηθηθούν οι ίδιοι 

περισσότερο στα ζητήματα που θίγονται σ’ αυτά. Αποτελούν επίσης την αρχή μιας 

προσπάθειας με την ελπίδα ότι θα κεντρίσουν όχι μόνο την αναγνωστική διάθεση των 

συναδέλφων αλλά και τη συγγραφική συνδρομή τους για τα επόμενα τεύχη. 

Τα προβλήματα διδακτικής θεωρίας και πράξης στη Μ, Ε.  έχουν ανάγκη από τη 

μελέτη και την αντιμετώπιση όλων όσοι εργάζονται σ’ αυτήν. Ίσως το πολυγραφημένο 

αυτό τεύχος, δίπλα σε τόσα άλλα γνωστά και αξιόλογα, δείχνει ότι δε λείπουν αυτές οι 

δυνατότητες. Κάποιες δοκιμές μεμονωμένες έχουν άλλωστε δικαίωμα, και πιο πολύ 

υποχρέωση, να γίνονται ευρύτερα γνωστές – σ’ όλους τους συναδέλφους της περιοχής μας 

τουλάχιστο. Το εκπαιδευτικό έργο και σ’ αυτήν την περίπτωση αποδεικνύεται συλλογικό. 

Δεν παύουμε να πιστεύουμε ως βασικό στόχο μας την αξιοποίηση των δυνάμεων που 

υπάρχουν στην περιοχή μας για συστηματικότερη μελέτη και για έρευνα. Με τα ΘΕΜΑΤΑ 

εξασφαλίζεται και η δυνατότητα για ανακοίνωση. 

Οι περισσότερες από τις εργασίες που παρουσιάζονται στο πρώτο τεύχος 

προέρχονται από τις εισηγήσεις στο σεμινάριο των Φιλολόγων (6-7 Σεπτεμβρίου 1984) και 

από διδασκαλίες που πραγματοποιήθηκαν το χρόνο που πέρασε. Οι διδασκαλίες αυτές 

έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα. Σε καμιά, λοιπόν, περίπτωση δεν προτείνονται ως 

αποκλειστικά διδακτικά πρότυπα – αν υποθέσουμε ότι τέτοια υπάρχουν. 

Οι τεχνικές δυσκολίες για οποιασδήποτε μορφής έκδοση είναι πολλές και 

αξεπέραστες, γι’ αυτό και οι ατέλειες επίσης. Τις τελευταίες τις δείχνει το τεύχος που 

έχουμε στα χέρια μας. Ωστόσο κρίθηκε ότι δεν έπρεπε γι’ αυτό να οδηγηθούμε στη 

ματαίωση της προσπάθειας.   Ίσως αυτή να μην ήταν η χειρότερη λύση. 

Για τις εργασίες των ΘΕΜΑΤΩΝ σ’ όλες τους τις φάσεις οφείλονται ιδιαίτερες 

ευχαριστίες στους συναδέλφους του Δ.Σ, του νεοσύστατου Συνδέσμου Φιλολόγων Δράμας, 

που η συνδρομή τους ήταν πολύτιμη. 

 

Δράμα, Ιανουάριος 1985 

 

δημοσίευση στο περιοδικό Θέματα τ. 1/1985, πολυγραφημένη έκδοση για τους φιλολόγους 

Γυμνασίων και Λυκείων του ν. Δράμας, που έβγαινε με φροντίδα του Α. Β. Μουμτζάκη. 

Γραφείο Σχολικού Συμβούλου Φιλολόγων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας.  



ΑΑΑνννααασσστττάάάσσσιιιοοοςςς   ΒΒΒ...   ΜΜΜοοουυυµµµτττζζζάάάκκκηηηςςς,,,   τττοοο   έέέρρργγγοοο   κκκαααιιι   ηηη   πππρρροοοσσσφφφοοορρράάά   τττοοουυυ   σσστττηηηννν   εεεκκκπππαααίίίδδδεεευυυσσσηηη   
∆ράµα, ∆ευτέρα 12/12/2011 

ΣΣΣΥΥΥΝΝΝ∆∆∆ΕΕΕΣΣΣΜΜΜΟΟΟΣΣΣ    ΦΦΦΙΙΙΛΛΛΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΩΩΩΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ΡΡΡΑΑΑΜΜΜΑΑΑΣΣΣ  
84 

 

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ1 

Η Οδύσσεια του Ομήρου από μετάφραση 

Διδακτική ενότητα: ε 1-93 

Α. Β. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ 

Η ποσοτική, ως προς τους στίχους, επιλογή είναι ενδεικτική. Οι στίχοι για μια 

διδακτική ώρα στο ομηρικό κείμενο δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από 60. Το άλλο όριο 

ποικίλλει και από την τάξη και από το θεματικό πυρήνα της ενότητας. 

Μετά τη σύνδεση με τα προηγούμενα και την ανάγνωση από τον καθηγητή όλης 

της ενότητας οι μαθητές αφήνονται 1-2 λεπτά να ξανασκεφτούν το κείμενο σιωπηρά. 

Έπειτα εντοπίζουν τα θεματικά κέντρα της ενότητας: 

α. Η παρέμβαση της Αθηνάς για την επιστροφή του Οδυσσέα στην πατρίδα του. 

β. Η ευνοϊκή απόφαση του Δία. 

γ. Η αρχή της πραγματοποίησής της με την άφιξη του Ερμή στο νησί της Καλυψώς. 

Ακολουθεί η γλωσσική εξομάλυνση. Ερμηνεύονται μόνο οι λέξεις που η ερμηνεία 

τους δε δίνεται στο βιβλίο. 

Η επεξεργασία του κειμένου γίνεται συγχρόνως και στο μορφολογικό και στο 

ιδεολογικό, αισθητικό κτλ. μέρος. Άρα παρακολουθούμε για την πλήρη ανάλυσή του το 

κείμενο με τη σειρά που είναι γραμμένο. 

Το ε αρχίζει με την ανατολή μιας μέρας και επίσης από το ε ακριβώς αρχίζει και μια 

νέα περίοδος της ιστορίας του ήρωά μας. Ως τώρα ο Όμηρος μας έδωσε τα εισαγωγικά 

θέματα και από το ε συνεχίζει την εξιστόρηση των γεγονότων που αφορούν τον Οδυσσέα, 

τον οποίο είχαμε αφήσει στο α 14. Όλα αυτά και όσα άλλα θα ακολουθήσουν προκύπτουν 

από τους μαθητές με κατάλληλες ερωτήσεις. Εδώ π.χ. θα ρωτούσαμε: Τι κοινό 

παρατηρούμε σ' αυτό το σημείο με την αρχή της ραψωδίας α και με την εξιστόρηση των 

περιπετειών του Οδυσσέα; 

Οι θεοί συνεδριάζουν. Ανάλογο συνέδριο («βουλή») ας θυμηθούν οι μαθητές στο α 

27 κ.ε. Συγκρίνονται οι λόγοι της Αθηνάς σ' εκείνη και σ' αυτή τη "βουλή" και παρατηρείται 

ότι τώρα η Αθηνά βρίσκεται σε έσχατη απελπισία. Οι μαθητές θα βρουν όχι μόνο την 

απελπισία αλλά κα τον τρόπο που διατυπώνεται: αυτή, η θεά της σοφίας, δέχεται, σχεδόν 

εύχεται, που τελικά σημαίνει ότι προβλέπει τον κίνδυνο, να μην υπάρχει πια κανένας 

καλός και δίκαιος βασιλιάς, αφού οι θεοί, που είναι οι ρυθμιστές του κόσμου, δεν 

προσέχουν πια τους καλούς και δίκαιους. 

Οι μαθητές θα βρουν, ή θα τους βοηθήσουμε να βρουν, ότι η ίδια χαρακτηρίζει 

έμμεσα και επαινεί τον Οδυσσέα. Τα ίδια λόγια για τον Οδυσσέα ειπώθηκαν από την 

Πηνελόπη, και στο δ 700 κ.ε., και ολόιδιες λέξεις στο β 243 κ.ε. από το Μέντορα, φίλο, 

συνομήλικο και επίτροπο της βασιλικής περιουσίας του Οδυσσέα. 

Αυτές οι συσχετίσεις ευχαριστούν τους μαθητές. Συχνά τους φέρνουν στο νου 

πράγματα που γνωρίζουν και τους δείχνουν την ενότητα του έργου και την τεχνική του 

ποιητή. 

Ο λόγος της Αθηνάς, με τον κατάλληλο πρόλογο και το κυρίως θέμα του: 

ανακοίνωση της σημερινής κατάστασης του Οδυσσέα και του γιου του, είναι διατυπωμένος 

εύστοχα, ώστε να ζητάει έμμεσα αυτό που θέλει, χωρίς όμως και να το αναφέρει. Είναι 

όμως, από πόνο που τα λέει αυτά και όχι από έλλειψη σεβασμού προς τον πατέρα των 

θεών και των ανθρώπων και προς τους άλλους θεούς, όπως φαίνεται και στον πρώτο στίχο 
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του λόγου της (ε 70). Τελικά δεν απαιτεί αλλά παρουσιάζει μια κατάσταση. Και αυτή η 

«παρουσίαση» δε μειονεκτεί ούτε ως προς την πρόθεση ούτε ως προς το αποτέλεσμα από 

μια απαίτηση. Είναι η θεά της σοφίας αυτή και ξέρει να σκέφτεται και να μιλά. 

Η απάντηση του Δία που ακολουθεί θυμίζει την πρώτη συγκέντρωση των θεών στο 

α 66 κ.ε.  Εδώ αναθέτει, θα λέγαμε, «εν λευκώ» στην Αθηνά να ρυθμίσει την τύχη του 

Οδυσσέα:  «Φέρ’ τα εσύ τώρα βολικά γιατί μπορείς» (ε 27). Και αμέσως δίνεται η εντολή 

στον Ερμή. Η εντολή αυτή προδιαγράφει όλη την πορεία και τις περιπέτειες του ήρωα, 

ώσπου να φτάσει στην πατρίδα του. 

Το ενδιαφέρον των ακροατών δεν αμβλύνεται, καθώς μαθαίνουν σε γενικές 

γραμμές τι περιμένει ακόμα τον Οδυσσέα. Αντίθετα ικανοποιείται προσωρινά η περιέργειά 

τους, παίρνουν μιαν ανάσα και είναι γεμάτοι ενδιαφέρον να μάθουν πώς θα γίνουν όλα 

αυτά. Και στη σύγχρονη περιπετειώδη λογοτεχνία ή στο θέατρο, το ενδιαφέρον διατηρείται 

ζωντανό όχι μόνο με το τι θα γίνει παρακάτω, αλλά και με το πώς. Το τι είναι άλλωστε 

κάπως πιο αφελής περιέργεια από το πώς, γιατί το πώς συγκεντρώνει την παρατήρηση του 

ακροατή στους τρόπους που έγινε κάτι και όχι στο ίδιο το γεγονός που είναι πιο άμεσα 

αισθητό χωρίς διανοητική προσπάθεια. Περισσότερο από το ίδιο το πράγμα βλέπει κανείς 

με περισσότερη διανοητική προσπάθεια τις σχέσεις, τις ιδιότητες και τις διάφορες μορφές 

του ίδιου του πράγματος, όλα αυτά που συνιστούν το πώς, τους τρόπους. 

Οι μαθητές μαθαίνουν ότι το ταξίδι του Οδυσσέα ως την Ιθάκη του θα είναι γεμάτο 

περιπέτειες, χωρίς καμιά βοήθεια των θεών και, το τραγικότερο, χωρίς καμιά βοήθεια ούτε 

κάποιου ανθρώπου. 

Ο Οδυσσέας θα ταξιδεύει και θα ταλαιπωρείται ολομόναχος με τη σχεδία του (ε 34-

35)». Εδώ λοιπόν θα τονιστεί ότι είναι καθαρά προσωπικό κατόρθωμα ενός ανθρώπου με 

αλύγιστη θέληση και πίστη στο σκοπό του. 

Η προμαντεία του Δία είναι μια μικρή ιστορία με αίσιο τέλος, θα βρουν οι μικροί 

μαθητές με αυτονόητη ανακούφιση. 

Εδώ θα σταματήσουμε στα π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ά: το έθιμο να δίνονται δώρα στους 

φιλοξενουμένους (ε 40) και το μοίρασμα των λαφύρων, μια συνήθεια για τους νικητές σ' 

έναν πόλεμο (ε 42). Ο πόλεμος ήταν τότε ένα κοινό γεγονός, μια από τις συνηθισμένες 

κοινωνικές δραστηριότητες, μέρος της ζωής του κάθε άντρα (και όχι βέβαια μόνο τότε· 

σκεφτείτε την πειρατεία στην Ελλάδα ως το Ι9ον αιώνα)... Και σήμερα βέβαια παραμένει, 

αλίμονο, ο πόλεμος ένα γεγονός επίσης κοινό και αποτρόπαιο, περισσότερο από τότε, 

αλλά οι άνθρωποι έπαψαν να το θεωρούν φυσικό  και αναπότρεπτο. Είναι  ίσως, η μόνη 

διδακτική συσχέτιση που μπορούσε να γίνει με τη σύγχρονη εποχή, γιατί ο κίνδυνος των 

παρεκβάσεων υπάρχει πάντοτε σε θέματα φορτισμένα, όπως είναι ο πόλεμος - κίνδυνος 

που μπορεί να ξεκινήσει και από το μαθητή και από τον καθηγητή.  

Η ενότητα αυτή στη συνέχεια περνά στη μορφή και στη δραστηριότητα του Ερμή.

 Θα προσέξουμε τα χρυσά σαντάλια, κοινός τόπος και για την Αθηνά (α 98), το ραβδί 

-το μαγικό αντικείμενο όπως και στην Κίρκη (κ 241) και βέβαια το ίδιο ραβδί των 

σύγχρονων ταχυδακτυλουργών, των μάγων- πράγματα όχι άγνωστα στα παιδιά της Α' 

Γυμνασίου, από την τηλεόραση τουλάχιστο. 

Ο Ερμής είναι γρήγορος και πάει «με την πνοή του ανέμου». Αυτό το προαιώνιο 

όνειρο του ανθρώπου να πετά στον ουρανό σαν πουλί (πβλ. και το δημοτικό τραγούδι: να 

'μουν πουλί να πέταγα), που εδώ το πετυχαίνει ο Ερμής και μας το δίνει ο Όμηρος 
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παραστατικά, πρέπει να το χαρούν τα παιδιά, προσέχοντας τους στίχους ε 46-48 και ε 51-56, 

με την ωραία παρομοίωση. Οι μαθητές όταν θέλουν να θυμούνται τη δύναμη της 

περιγραφής του Ομήρου, μπορούν να θυμούνται και μόνο τους στίχους 52-53: 

«Κι απ’ την Πιερία σαν πέρασε, χύθηκε απ’ τον αιθέρα 

στο πέλαγο και πήγαινε στο κύμα σαν το γλάρο». 

Είναι μια εικόνα απλή, γεμάτη όμως κίνηση και ομορφιά. 

Οι μαθητές μας εδώ πρέπει να δουν τον Ερμή που πετά στον αιθέρα πάνω από 

πολλά και πελώρια κύματα (ε 56). Να «δουν» -όχι να τους δείξουμε σε πίνακες- κάποιες 

εικόνες. Να καλλιεργήσουμε το μέσα βλέμμα τους. Η εποπτεία -τόσο γνωστή στη 

διδακτική- βεβαίως είναι χρησιμότατη, αλλά όταν πρόκειται για τη διδασκαλία της 

λογοτεχνίας ισχύει με κάποιες διαφορετικές προδιαγραφές. 

Ο Ερμής όταν φτάνει στο νησί της Καλυψώς βρίσκει εκεί μιαν άλλη ομορφιά: μια 

ομορφιά της στεριάς. Εδώ έχουμε αλλαγή του τοπίου. 

Ο Ερμής θα σταθεί μπροστά σε μια σπηλιά. Οι θαλασσινές σπηλιές είναι αγαπητά 

θέματα στους ποιητές: θα θυμηθούμε τις μελοποιημένες θαλασσινές σπηλιές του Γ. 

Σεφέρη, θέμα από τον Τ. Σ. 'Ελιοτ κτλ.  Ο Ερμής θα σταθεί για να θαυμάσει ολόγυρα την 

ομορφιά της φύσης. Πρόκειται για μια ειδυλλιακή ομορφιά. Οι μαθητές μπορούν να βρουν 

ότι οι εικόνες δεν είναι μόνο οπτικές.   Όλες οι αισθήσεις χαίρονται. Αξίζει να βρούμε αυτές 

τις ομορφιές -που τόσο σπανίζουν στην εποχή του τσιμέντου και της πίσας. 

Εκτός από τις εικόνες τις οπτικές (αυτές τις βρίσκουν εύκολα), θα βρούμε "εικόνες"-

ομορφιές ακουστικές ("γλυκό νερό αναβρύζαν" ε 72, η θεά "γλυκοτραγουδούσε" ε 64 -οι 

θεές δεν είναι μόνο όμορφες, έχουν και ωραία φωνή, πρέπει να είναι ωραίες σε όλα), 

γευστικές ομορφιές («σταφύλια φορτωμένη» ε 71) και γιατί όχι - για έναν οδοιπόρο: 

«Τέσσερις βρύσες στη σειρά γλυκό νερό αναβρύζαν», οσφρυτικές ομορφιές, ε 61, 66. 

Ο Όμηρος είναι τεχνίτης.   Όσα άλλα και αν προσθέσει, πάλι η περιγραφή είναι 

ατέλειωτη. Τη μεγάλη ομορφιά είναι προτιμότερο να μην την περιγράφεις με λέξεις -είναι 

κάτι ακατόρθωτο· καλύτερα να κάνεις τον άλλο να τη φανταστεί. Η φαντασία είναι 

πανίσχυρη, γιατί είναι ελεύθερη, απεριόριστη. Μπορούμε να θυμηθούμε το γνωστό 

ποιητικό εύρημα του Ομήρου στο Γ της Ιλιάδας. Στο Γ της Ιλιάδας ο Όμηρος χρειάζεται να 

περιγράψει την Ελένη που για την ομορφιά της τόσα τραβούν οι Τρώες και οι Έλληνες.   

Όταν λοιπόν βγαίνει από το παλάτι της για να πάει στον πύργο, οι γέροντες της Τροίας 

που κάθονταν εκεί «γήραϊ δή πολέμου πεπαυμένοι, ἀλλ’ ἀγορηταί / ἐσθλοί» (είχαν πάψει 

να πολεμούν αλλά ήταν δεινοί στο λόγο) -Γ 150-, μόλις είδαν την Ελένη να φτάνει, αυτοί -οι 

γέροντες- θα πουν: 

«Δεν είναι κρίμα αν βασανίζονται για μια γυναίκα τέτοια  

μαζί κι οι Αργίτες οι λιοντόκαρδοι κι οι Τρώες, καιρούς και χρόνια  

τι φοβερά με τις αθάνατες θεές στην όψη μοιάζει». (Γ 156-158) 

(Μετάφραση Ε. Καζαντζάκη-I. Θ. Κακριδή) 

Είναι η περιγραφή με το μέσο της σιωπής. Ποια περιγραφή θα μπορούσε να 

εκφράσει την ομορφιά της Ελένης; 

Έτσι κι εδώ στο ε της Οδύσσειας η περιγραφή με τις ομορφιές στο νησί της Καλυψώς 

κλείνει με τους εύστοχους στίχους:  

«... που αν τα ’βλεπε κι αθάνατος ακόμα,  

θα σάστιζε και μέσα του θα ξάνοιγε η καρδιά του». (ε 75-76) 
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Η πιο υπερθετική έκφραση είναι η αναφορά στους θεούς. Αυτοί αποτελούν ένα όριο, 

είναι αθάνατοι, πιο πάνω από κάθε άνθρωπο. Κι αυτό το όριο το χρησιμοποίησε ο Όμηρος 

για να δείξει την ομορφιά του τοπίου: το σάστισμα ακόμα και των θέων. 

Ο Ερμής λοιπόν έκανε όπως θα έκανε κάθε θεός. Όχι μόνο τα είδε και τα θαύμασε, 

αλλά «στεκόταν» «εκεί», ώσπου «χόρτασαν τα μάτια του να βλέπουν» (ε 78). Και τότε μόνο 

μπήκε στη σπηλιά της Καλυψώς. Άλλωστε την άφησε να τραγουδάει, καθώς ύφαινε - δε 

διακόπτει κανείς εύκολα ένα γλυκό τραγούδι... . 

Η επιβράδυνση είναι ένα από τα μέσα τεχνικής του επικού ποιητή, που συχνά την 

παρατηρούν οι μαθητές μόνοι τους ή τους την υποδεικνύουμε εμείς. Και η επιβράδυνση 

που έχουμε εδώ στην εξέλιξη του μύθου, με την παρεμβολή της περιγραφής, δεν είναι 

αρκετό μόνο να βρεθεί και να τονιστεί σαν τεχνικό μέσο, αλλά πρέπει να ερμηνευτεί, να 

δικαιωθεί ποιητικά και αισθητικά. Διαφορετικά θα μείνει αναφομοίωτη στο συνολικό έργο 

και αδικαιολόγητη ή αφύσικη. Εδώ λοιπόν θα λέγαμε ότι ο ποιητής επιβραδύνει λίγο την 

εξέλιξη της ιστορίας του και δείχνει την ομορφιά του χώρου, γιατί έτσι υπηρετεί και έναν 

άλλο σκοπό: τονίζει τη νοσταλγία του Οδυσσέα για την πατρίδα του. Αναλυτικότερα: Ο 

Οδυσσέας παρά την τόση ομορφιά θέλει να γυρίσει στην πατρίδα του. Ο πόθος του 

Οδυσσέα για τους δικούς του και η νοσταλγία για τον τόπο του είναι γνωστά στους 

μαθητές από το α 59-60:  

«Μα ο Δυσσέας και καπνό ποθεί να ιδεί απ’ αγνάντια  

να βγαίνει απ’ την πατρίδα του ψηλά κι ας ξεψυχήσει».  

Μάλιστα αυτοί οι δυο στίχοι καλό θα ήταν να δοθούν στ’ αρχαία στον πίνακα. Αυτή 

λοιπόν η νοσταλγία τον κάνει να μη βλέπει τίποτε γύρω του, έστω κι αν η αντίθεση με την 

Ιθάκη είναι συντριπτική: ο Τηλέμαχος στο δ 613-614 θα πει για την Ιθάκη: 

 «Το Θιάκι δρόμους ανοιχτούς δεν έχει ούτε λιβάδια.  

Τόπος κατσικοβόσκητος.»  

Πόση πρέπει να ήταν λοιπόν η αγάπη του Οδυσσέα για το νησί του, για να το 

νοσταλγεί, ανάμεσα σε τόση ομορφιά. Να κάθεται στο ακρογιάλι και να θρηνεί «σαν 

πάντα» (ε 84). 

Ο Οδυσσέας είναι το κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας μας, πρέπει άρα τα πάντα - ως 

προς την οικονομία του έργου - να τον υπηρετούν. 

Αυτή η αντίθεση, που είναι ένα καλολογικό στοιχείο, μόνο έτσι αποκτά λειτουργική 

σημασία και δικαιώνεται ως μέσο εκφραστικό. Διαφορετικά το να βρουν οι μαθητές κάποια 

καλολογικά στοιχεία είναι άσκοπο και ανώφελο.  

Μόλις μπήκε ο Ερμής στη σπηλιά, η θεά τον γνώρισε. Οι θεοί γνωρίζονται μεταξύ 

τους.. Ο Οδυσσέας δεν ήταν εκεί. Αυτός πρέπει να εμφανιστεί στην κατάσταση που 

βρίσκεται πάντοτε: να πονά για την επιστροφή του στην πατρίδα. Οι μαθητές θα βρουν 

ακόμα ότι αυτή είναι η μόνιμη κατάστασή του, ότι ο πόνος αυτός δεν τον βασανίζει 

προσωρινά, όπως αναφέρει το κείμενο: 

«μον’  στ' ακρογιάλι κάθονταν, σαν πάντα, και θρηνούσε 

κι έχυνε δάκρυα βλέποντας τα πέλαγα τα στείρα» (ε 84-85) 

Μια γνήσια ελληνική εικόνα που τη συναντά κανείς και στη νεοελληνική ποίηση: ν’ 

αγναντεύει κανείς τη θάλασσα και να περιμένει ελπίζοντας σιωπηλά ή βλαστημώντας. 
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Μπορούμε να θυμίσουμε τα νεοελληνικά: «πετροβολά τη θάλασσα» και «και βλαστημάει 

τη Θάλασσα και βλαστημάει το κύμα».  

Ο Οδυσσέας «έχυνε δάκρυα», αλλά ο Όμηρος στους παραπάνω στίχους τον 

ονομάζει «μεγαλόκαρδο». Θρηνεί ο γενναίος. Συνειρμικά ο θρήνος αυτός δεν μπορεί να μη 

μας θυμίσει το στίχο του Σολωμού: 

«Στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει». 

Είναι οι στιγμές που και ο πιο δυνατός, ανεξάρτητα από ποιες αιτίες κάθε φορά, 

αισθάνεται τον εαυτό του αδύναμο μπροστά σε κάποιες άλλες δυνάμεις.  

Ο Οδυσσέας «έχυνε δάκρυα βλέποντας τα πέλαγα τα στείρα». Είναι μια καλή 

στιγμή, για να πούμε στους μαθητές μας ότι το πρωτότυπο έχει: «πόντος ατρύγετος»: 

θάλασσα που δεν μπορείς να την τρυγήσεις ή άκαρπη ή άγονη ή έρημη. 

Μπορούμε λοιπόν, να δώσουμε κάποιες χαρακτηριστικές λέξεις στο πρωτότυπο, 

είτε γιατί η μετάφρασή τους παρουσιάζει κάποιο ετυμολογικό και σημασιολογικό 

ενδιαφέρον, όπως το ατρύγετος, είτε γιατί δημιουργείται κάποιο πρόβλημα, είτε για 

άλλους λόγους. Π.χ. στο α 167 λέγεται για τους μνηστήρες: 

«Χαρά τους που το ξένο βιος απλέρωτο έτσι τρώνε».  

Το «απλέρωτο» δεν αποδίδει ακριβώς το «νήποινον» του πρωτότυπου: 

«ἀλλότριον βίοτον νήποινον ἔδουσιν" (α 160)  

που σημαίνει: χωρίς τιμωρία και όχι χωρίς να πληρώνουν απλώς την αντίστοιχη 

δαπάνη, όπως σημαίνει στα νέα ελληνικά η λέξη απλήρωτο, που έχει το μεταφρασμένο 

κείμενο (Φιλόλογος, 3, 138) 

Επίσης, όχι πάντα βέβαια,  μπορούμε να δώσουμε τον ομηρικό τύπο, όταν 

συναντούμε κάποια λέξη που έχει τον ίδιο νεοελληνικό τύπο αλλά άλλη σημασία, π.χ. 

ομιλώ, που σημαίνει όχι μιλάω, λέω κάτι, αλλά συναναστρέφομαι, συγκρούομαι, ή σώμα, 

που στον  Όμηρο σημαίνει μόνο πτώμα.  (Πβλ. και το βιβλικό: «Ἰωσήφ... εἰσῆλθε πρός 

Πιλάτον καί ἠτήσατο τό σ ῶ μ α  τοῦ  Ἰησοῦ» Κ. Διαθήκη, Μάρκος). 

 Ξαναγυρίζουμε στο κείμενο. Η Καλυψώ καταλαβαίνει πως κάποιος σοβαρός λόγος 

τον ανάγκασε τον Ερμή να έρθει, αφού εδώ είναι σπάνιες οι επισκέψεις του: 

«Και πώς μας κόπιασες, Ερμή ...  

Γιατί συχνά δε μας πολυθυμάσαι» 

(ε 89-90) 

Πρώτα όμως θα του στρώσει το τραπέζι της φιλοξενίας. Οι θεοί κάνουν ό,τι και οι 

άνθρωποι. Και οι άνθρωποι στην Ελλάδα, εδώ στην ομηρική Ελλάδα, ε ί ν α ι  φιλόξενοι... 

Οι μαθητές θα προσέξουν ότι η φιλοξενία παρέχεται στον επισκέπτη πριν από 

καθετί άλλο. Είναι ένα «πολιτιστικό στοιχείο» που φυσικά θα εντοπιστεί και θα γίνει 

κάποιος λόγος γι’ αυτό το διαχρονικό ελληνικό έθιμο. Το ίδιο είδαν οι μαθητές και στο α, 

όταν η Αθηνά ως Μάντης πήγε στο παλάτι του Οδυσσέα. Εκεί θα πει ο Τηλέμαχος: 

 «Ω ξένε, καλώς όρισες. Το σπίτι μας δικό σου,  

κι όταν δειπνήσεις έπειτα λες την ανάγκη πόχεις» 

(α 128-129) 

Η Καλυψώ του υπόσχεται να κάνει οτιδήποτε, αν και αυτή την υπόσχεσή της τη 

μετριάζει με τον επόμενο στίχο (ε 92):  
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«αν γίνεται η δουλειά που θες κι αν μου περνά απ’ το χέρι». 

Η ενότητα θα τελειώσει με τη φιλοξενία και θα μείνει για το άλλο μάθημα να 

πληροφορηθούν οι μαθητές τι ακολούθησε. 

Μετά την ανάλυση ένας μαθητής ξαναδίνει την ενότητα στο σύνολό της, 

επισημαίνοντας κάποια σημεία της ή κάνοντας κάποιες παρατηρήσεις νοηματικές ή 

αισθητικές γενικότερης σημασίας.  Ίσως θα σταματούσε κανείς στην ειδυλλιακή εικόνα με 

τα νερά, τα πουλιά και τα δέντρα. Η εικόνα αυτή, ενώ είναι στατική και ήρεμη, 

παρουσιάζει όμως μια έντονη αντίθεση όσον αφορά το ανθρώπινο στοιχείο. Ο άνθρωπος, ο 

βασικός ήρωας του έργου μας, ο Οδυσσέας, δεν έχει αυτή την αταραξία και γαλήνη. Είναι 

αντίθετα καταταραγμένος και υποφέρει, γιατί αισθάνεται δυστυχισμένος μακριά από την 

πατρίδα του. 

Και στη δημοτική ποίηση βλέπουμε συχνά αυτή την αντίθεση και γι’ αυτό ο 

δημοτικός τραγουδιστής ζητά από τα φυσικά στοιχεία να τον συμπονέσουν και να 

κλάψουν μαζί του. 

Τα παιδιά ίσως εντοπίσουν ακόμα μιαν άλλη αντίθεση: του Οδυσσέα με την 

Καλυψώ. Εκείνη «γλυκοτραγουδούσε» (ε 64), ενώ εκείνος «μον’ στ’ ακρογιάλι κάθονταν 

σαν πάντα και θρηνούσε» (ε 84). 

Αυτές τις αντιθέσεις, που θα τις βρουν οι μαθητές είτε μόνοι τους είτε μαζί μας, δεν 

είναι αρκετό μόνο να τις βρουν, ούτε και στην Α' τάξη Γυμνασίου. Πρέπει από τις πρώτες 

τάξεις να τους δείξουμε ότι τα διάφορα λογοτεχνικά μέσα, «τα σχήματα λόγου», οι 

αντιθέσεις, οι παρομοιώσεις, οι μεταφορές κτλ, χρησιμοποιούνται για να δώσουν κάποιο 

αποτέλεσμα. Εδώ, με την αντίθεση, για να κάνουν εντονότερη τη μια από τις δυο 

καταστάσεις, καθώς ο ποιητής την αντιπαραβάλλει με μιαν άλλη, αντίθετη, ακριβώς όπως 

το μαύρο σ’ ένα λευκό περιβάλλον φαίνεται πιο μαύρο απ’ ό,τι θα φαινόταν σ’ ένα γκρίζο 

περιβάλλον. Κι εδώ το θεματικό κέντρο είναι ο Οδυσσέας και η νοσταλγία του. Αυτή 

λοιπόν πρέπει να φανεί εντονότερη, πιο μαύρη. 

Σε μιαν άλλη περίπτωση, π.χ. σε μια παρομοίωση, θα βρούμε μαζί με τους μαθητές 

μας ότι η εικόνα που μας δίνεται πάντοτε με την παρομοίωση βοηθάει τον ακροατή -τότε 

άκουγαν μόνο το κείμενο- να δει καθαρότερα το πράγμα που θέλει να δώσει ο ποιητής, 

καθώς ανακαλεί στη μνήμη του μια γνωστή του παράσταση και όχι βέβαια για να μας 

γίνει πιο όμορφη η φράση -όπως λένε συχνά οι μαθητές μας με πολλή αβεβαιότητα- πιο 

καλή (καλολογικά στοιχεία).  Έτσι και ο μαθητής καταλαβαίνει ότι πρέπει να δει την 

εικόνα στην οποία παραπέμπει η παρομοίωση και όχι μόνο να παρακολουθήσει το 

«νόημα» της παρομοίωσης. 

Μετά το τέλος της επεξεργασίας του κειμένου θα μπορούσαμε να δώσουμε ως 

εργασία για το σπίτι τα εξής: 

1) Ποιοι στίχοι δείχνουν τον πόθο του Οδυσσέα να γυρίσει στην πατρίδα του;  (ε 13, 

14, 15, 16, 43, 84, 85, 86) 

2) Να περιγράψει ένας μαθητής 1-2 εικόνες οπτικές, ένας άλλος 1-2 εικόνες 

ακουστικές κτλ. 

3) Να συγκρίνουν τις δύο αγορεύσεις της Αθηνάς στο α κι εδώ στο ε και να βρουν τις 

διαφορές. 

4) Να χαρακτηρίσουν την απάντηση του Δία προς την Αθηνά (με βάση πάντα τις 

λέξεις του κειμένου). 
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5) Να βρεθούν οι στίχοι που δείχνουν ότι το νησί της Καλυψώς ήταν πολύ μακριά 

από τον κατοικημένο κόσμο (ε 57, 82, 90 και α 13). 

Οι μαθητές θα επιλέξουν μια ή δυο από τις εργασίες που δίνονται. Οι εργασίες 

αυτές είναι ενδεικτικές. Οπωσδήποτε, όμως πρέπει να αποφεύγονται ερωτήσεις γενικές και 

αόριστες ή μεγάλου πλάτους, που οδηγούν τους μαθητές σε αντιγραφές σελίδων από 

ογκώδη βοηθήματα, του τύπου: Να βρείτε τα σχετικά με τις Μούσες που ζούσαν στην 

Πιερία ή για το θεσμό της φιλοξενίας στην αρχαία Ελλάδα ή να βρείτε σε εγκυκλοπαίδειες 

για τους Φαίακες και το νησί τους (περισσότερα από όσα αναφέρει το σχολικό βιβλίο) ή να 

ψάξουν να βρουν πώς ήταν ο αργαλιός της Καλυψώς κτλ. 

Μια άλλη βασική οδηγία: Να αποφεύγουμε να επαναλαμβάνουμε μονότονα τον 

ίδιο τρόπο μαθήματος από την αρχή ως το τέλος της χρονιάς. Βέβαια οι μαθητές μας 

πρέπει να εξοικειωθούν μ'  έναν τρόπο συνεργασίας μας, άρα διδακτικής του μαθήματος, 

για να μπορούν να αποδίδουν μαζί μας αποτελεσματικότερα. Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι 

με τον ίδιο τρόπο πρέπει να γίνεται το μάθημα σε κάθε διδακτική μας ώρα. Οι μαθητές 

κουράζονται με τον ίδιο πάντα τρόπο προσφοράς και εύκολα φτάνουν στην ανία. 

Θεωρητικά θα έλεγε κανείς -γιατί δεν είναι εύκολο στην πράξη- το μάθημα,  ιδίως για τους 

μικρούς μαθητές, πρέπει να είναι κάθε φορά μια έκπληξη. Μόνο έτσι μπορείς να κρατήσεις 

τους μαθητές με ολάνοιχτα μάτια και νου. Μια τυποποιημένη διδασκαλία που 

επαναλαμβάνεται μονότονα κάθε φορά, και το κείμενο αφυδατώνει και, το σπουδαιότερο, 

μπορεί να μαράνει τον ενθουσιασμό των μαθητών. Και σε αδιάφορους μαθητές δεν 

μπορείς να διδάξεις τίποτε, όχι μάλιστα μεγάλη λογοτεχνία. Πρέπει προηγουμένως να 

τους μετακινήσεις από την κατάσταση της αδιαφορίας. 

Ένας άλλος λοιπόν τρόπος διδακτικής προσφοράς αυτής της ενότητας θα ήταν π.χ. 

ο ακόλουθος: Μετά την πρώτη ανάγνωση, που επιχειρεί ο καθηγητής, θα ζητήσουμε από 

τους μαθητές να εντοπίσουν το σημείο που τους έκανε περισσότερη εντύπωση και απ' αυτό 

να ξεκινήσει η επεξεργασία. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι μαθητές θα επισημάνουν 

την ομορφιά του νησιού, που έκανε και το θεό να τη θαυμάσει, ή τον εύστοχο λόγο της 

Αθηνάς ή την «άσειστη» απόφαση του Δία, για την τύχη του Οδυσσέα ή τον άσβηστο πόθο 

του Οδυσσέα να γυρίσει στην πατρίδα του κτλ.  

Στην πρώτη περίπτωση θα ξεκινούσαμε με τον εξής τρόπο: Θα προσδιορίζαμε με 

ακρίβεια αυτήν την ομορφιά, θα βρίσκαμε αν υπηρετεί την οικονομία του έργου, πώς 

βρέθηκε ο Ερμής σ’ αυτό το όμορφο νησί, τι προηγήθηκε και αλυσιδωτά, πώς ο Δίας 

αποφάσισε έτσι κτλ. Δηλαδή με άλλη σειρά μπορούμε να σταματήσουμε στα ίδια θεματικά 

κέντρα, τα οποία θα τα αντιμετωπίζουμε διδακτικά όχι μόνο με άλλη σειρά αλλά και με 

άλλο τρόπο ανάλυσης. Ούτε δηλαδή, πάντοτε με τον ίδιο λεπτομερειακό τρόπο ανάλυσης 

ούτε με τους ίδιους διδακτικούς στόχους. 

                                                 
1 Εισήγηση στο σεμινάριο των φιλολόγων του νομού Δράμας (6-7 Σεπτεμβρίου 1984). 

δημοσίευση στο περιοδικό Θέματα τ. 1/1985, πολυγραφημένη έκδοση για τους φιλολόγους 

Γυμνασίων και Λυκείων του ν. Δράμας, που έβγαινε με φροντίδα του Α. Β. Μουμτζάκη. Γραφείο 

Σχολικού Συμβούλου Φιλολόγων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ* 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Α.B. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ 

 

Οι  ασκήσεις,  επειδή δε γίνεται διαχωρισμός τους σε τάξεις γυμνασίου ή λυκείου,  

είναι άνισες ως προς το θεματικό τους περιεχόμενο και ως προς τη  συνθετικότητά τους. Ο 

καθηγητής οφείλει να κάνει τις επιλογές του κατά τάξη. 

Α. Ασκήσεις σε ΛΕΞΕΙΣ 

  Β. Ασκήσεις σε ΦΡΑΣΕΙΣ 

         Γ. Ασκήσεις σε ΚΕΙΜΕΝΑ  

 

Α.    ΛΕΞΕΙΣ  

1. Δίνεται ένα κείμενο που του λείπουν κάποιες λέξεις. Για κάθε κενό δίνονται 2-3 

λέξεις με παρόμοια σημασία και καλείται ο μαθητής να επιλέξει την ακριβέστερη. 

Παράδειγμα:  

Καλά καλά δεν ήταν …… (πια, ακόμα, μόλις) οχτώ χρονών ο Θεόφιλος, όταν 

άρχισε να ……(διαβάζω,  ξεφυλλίζω, παρακολουθώ) μόνος του όλες τις 

φυλλάδες που …… (μένω, πέφτω,  διαθέτω) στα χέρια του και να …… 

(γεμίζω, συμπληρώνω, γράφω) τα μαθητικά του τετράδια με…… (τύπους, 

μορφές, σχέδια) και φιγούρες λογής λογής. Τ' άλλα παιδιά στο σχολείο τον 

……(κακολογώ, βρίζω, πειράζω). Κατά βάθος  ……(κατανοώ, νιώθω, 

υποψιάζομαι} πως δεν ήταν κομμένος στα δικά τους μέτρα κι αυτό τα……  

(ενοχλώ, κουράζω,  επιβαρύνω).  Στο τέλος δεν ……(αργώ, καθυστερώ, 

βιάζομαι) να του βγάλουν και παρατσούκλι και να τον……  (ονομάζω, 

φωνάζω,   προσφωνώ) "αχμάκη". Οδ. Ελύτης, Κ.Ν.Λ.Β' (Κείμενα Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας Β' Γυμνασίου) 343.  

Βλ. και Ν.Γ.  (Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο) τ. Β', 68 κ.α. 

 

2. Να συμπληρωθεί ένα κείμενο που του λείπουν κάποιες λέξεις. Δε δίνεται καμιά 

λέξη: 

Τα Απομνημονεύματα είναι  ιστορική  …… ή έκθεση …… που ο συγγραφέας 

τους τα έζησε ως αυτόπτης …… η πήρε κι ο  ίδιος …… σ' αυτά. Είναι φανερό 

λοιπόν ότι τα …… έχουν προσωπικό …… και  …… δεν είναι  ιστορία αλλά 

μόνον …… πηγή, που βοηθάει στη …… και την …… των γεγονότων. Τη 

λογοτεχνία …… τα απομνημονεύματα που είναι  …… με « ζωντανό 

αφηγηματικό …… Από την …… αυτή τα πιο …… είναι τα απομνημονεύματα 

του Κολοκοτρώνη (σε …… Γεωργίου Τερτσέτη), του Κασομούλη και …… του 

Μακρυγιάννη.  (Κ.Ν.Α. Γ' 93) 
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(Οι ΛΕΞΕΙΣ: διήγηση, γεγονότων,  μάρτυρας,  μέρος, απομνημονεύματα, 

χαρακτήρα, γι' αυτό,   ιστορική, μελέτη, κατανόηση, ενδιαφέρουν, γραμμένα, τρόπο, 

άποψη, αξιόλογα, καταγραφή, προπαντός). Βλ.  και Ν.Γ. τ. Β' 52 κ.α. 

 

3. Δίνουμε φράσεις με υπογραμμισμένες κάποιες λέξεις που δεν κυριολεκτούν και 

ζητούμε να βρουν την κυριολεκτικότερη λέξη. Παραδείγματα: 

α. Έκανε πολλά χρόνια στην Ευρώπη → Έμεινε πολλά χρόνια ... 

β. Πήρε ένα σπίτι με δόσει ς → Αγόρασε ένα σπίτι ... 

γ. Έκανε πολλά λεφτά → Κέρδισε πολλά χρήματα... 

δ. Μ' αυτά τα έσοδα τακτοποιεί τις οικονομικές ανάγκες του. →... αντιμετωπίζει,  ή 

ικανοποιεί ή καλύπτει τις οικονομικές ... 

ε. Μας έδωσε μια καλή συμβουλή →... μια χρήσιμη ή σοφή συμβουλή (Βλ. και Ν. Γ. τ. 

Λ' Ι20 κ.α.). 

 

4. Μια παράγραφος να δοθεί με άλλες λέξεις -συνώνυμες ή όχι- χωρίς να αλλάξει το 

νόημα.  (Μπορεί να προστεθούν, αν χρειάζεται, μερικές λέξεις): 

Η εκδρομή στο γεφυράκι στάθηκε ολότελα ανούσια. Τη Φανή, που  ίσαμε τότε 

έδινε τον τόνο στη συντροφιά με την κελαϊδιστή φλυαρία της, την είχε 

ξαφνικά κυριέψει μια μελαγχολία ανεξήγητη. Τραβήχτηκε λιγάκι απόμερα 

και κάθισε πάνω στο χαλασμένο παραπέτο του πέτρινου γεφυριού 

σωπαίνοντας ( Άγγ. Τερζάκης, Κ.Ν.Λ. Α' Λυκείου 296)→ Η εκδρομή μας εκείνη 

τη μέρα στο πέτρινο γεφυράκι του χωριού μας δε μας έδωσε καμιά χαρά.   

Όλοι μας είχαμε βαρεθεί πολύ γρήγορα. Η Φανή, η ψυχή της συντροφιάς μας, 

που άλλοτε γελούσε και φλυαρούσε ασταμάτητα, αυτή τη φορά είχε μαζευτεί 

σε μιαν άκρη και δε μιλούσε καθόλου. Είχε απομακρυνθεί από τη συντροφιά 

μας και φαινόταν μελαγχολική, χωρίς κανείς από μας να μπορεί να εξηγήσει 

την αιτία αυτής της απροσδόκητης αλλαγής στη συμπεριφορά της. 

 

5. Να ξαναγραφεί μια φράση με αλλαγή της χρονικής βαθμίδας : 

Τότε πολύ λίγοι άνθρωποι γνώριζαν τι ήταν ακριβώς αυτό που θα τους ωφελούσε 

(παρελθόν) →(παρόν) Τώρα πολύ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν τι είναι ακριβώς αυτό που θα 

τους ωφελούσε (Δεν πρόκειται ασφαλώς για μια απλή γραμματική άσκηση). 

 

6. α. Δίνονται σε μια στήλη ουσιαστικά και σε μια άλλη επίθετα και ζητούμε να 

συνδυαστεί  το ουσιαστικό με το κατάλληλο επίθετο μέσα σε μια φράση: 

 άνθρωπος δραστικός 

φάρμακο καταπληκτικός 

θέληση δραστήριος 

δράση ισχυρός 
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θέαμα έντονος 

Παράδειγμα: 

(ισχυρή θέληση) Αυτός ο άνθρωπος ξεχώριζε απ’ όλους για την ισχυρή του θέληση. 

(δραστικό φάρμακο) Κάποιος γιατρός του έδωσε ένα πολύ δραστικό φάρμακο κτλ. 

 

  β. Οι στήλες μπορεί να είναι με ρήματα και αντικείμενα: 

 ικανοποιώ ένα λάθος 

αντιμετωπίζω τη σκέψη μου 

ολοκληρώνω τις ανάγκες μου 

επισημαίνω τις δυσκολίες της ζωής 

Όπως και στα προηγούμενα: Αφήστε με να ολοκληρώσω τη σκέψη μου κτλ. 

γ. ή ουσιαστικά με προσδιοριστική γενική ουσιαστικού: 

η λύση  του κινδύνου 

η παράταση μιας άσκησης 

η απομάκρυνση  της προθεσμίας 

ο κίνδυνος μιας καταστροφής 

Παράδειγμα: Δε θα δοθεί άλλη παράταση της προθεσμίας κτλ. 

 

7. Να συμπληρωθούν οι φράσεις με τα κατάλληλα επιρρήματα από τη δεύτερη 

στήλη: 

 Α 

α. Ο νόμος αυτός θα ισχύσει ... 

β. Το θέμα το συζητήσαμε ... 

γ. Είναι . . . δύσκολο να ανταποκριθεί στο έργο αυτό. 

δ. Η συμπεριφορά του... χαρακτηρίστηκε άπρεπη. 

ε. Το σπίτι μας το αγοράσαμε πολύ ... 

στ. Στις 12... χτύπησε την πόρτα. Ήταν πάντοτε 

συνεπέστατος στην ώρα του. 

ζ. Στην εκδρομή περάσαμε... 

η. Σήμερα συνεδρίασαν... Είχαν ένα επείγον θέμα. 

θ. Περνάμε πολύ...  στο χωριό. 

ι. Θα περάσω το βράδυ ... από το σπίτι σας. 

ια. Θα επιστρέψω... Περιμένετε. 

ιβ. Πρέπει να του τα πείτε...   Όχι να τα μαθαίνει από 

τρίτους. 

Β 

έντονα 

δικαιολογημένα  

διεξοδικά 

εξαιρετικά 

αναδρομικά  

έκτακτα 

εκτάκτως 

ακριβά 

ακριβώς 

άμεσα 

αμέσως  

ευχάριστα 

ευχαρίστως 
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ιγ. Διαμαρτυρηθήκαμε... στο διοικητή της περιοχής για την 

ταλαιπωρία μας. 

ιδ. Δεν είμαι αντίπαλος του,... δε συμφωνώ με την πρόταση 

του. 

ιε. Τα έλεγε ..., για να τα καταλάβουν όλοι. 

 

απλά  

απλώς 

 

8. Η προηγουμένη άσκηση μπορεί να γίνει με προτάσεις, και μάλιστα κάποτε όχι 

μόνο με μια πρόταση σε κάθε στήλη: 

α. Ήταν φανερό ότι με τους τρόπους του ... 

β. Δεν κουραζόταν ποτέ να δουλεύει ... 

γ. Χάριζε εύκολα την εμπιστοσύνη του 

στους ανθρώπους .. . 

δ. Κανείς δεν τον ακολούθησε ... 

 

 

1. γιατί πίστευε ότι οι άνθρωποι είναι κατά 

βάθος καλοί» 

2 .... ήθελε να κάνει εντύπωση . 

3. γιατί πίστευε ότι η εργασία ήταν σκοπός 

της ζωής του. 

4. αν και ήταν ο μόνος που είχε το δίκαιο με 

το μέρος του 

 

 9. Ζητούμε από τους μαθητές να πυκνώσουν το λόγο αντικαθιστώντας φράσεις με 

σύνθετες λέξεις: 

α. Προτιμούσε, όπως και οι άλλοι πάρα πολύ πλούσιοι κάτοικοι του νησιού, τα είδη 

που έρχονταν από το εξωτερικό  → Προτιμούσε, όπως και οι άλλοι ζάπλουτοι κάτοικοι του 

νησιού τα εισαγόμενα είδη. 

β. Η εποχή που έρχεται ύστερα από έναν πόλεμο διαφέρει πολύ από την εποχή πριν 

απ' αυτόν → Η μεταπολεμική εποχή διαφέρει πολύ από την προπολεμική εποχή. 

γ. Αυτός φαίνεται ότι μισούσε τους ανθρώπους → Αυτός φαίνεται ότι ήταν 

μισάνθρωπος. 

δ. Αυτός που συνέταξε εκείνο το άρθρο μάλλον δεν ήξερε καλά ελληνικά → Ο 

συντάκτης εκείνου του άρθρου μάλλον δεν ήξερε καλά ελληνικά, 

ε. Οι άνθρωποι που νοίκιασαν το διπλανό διαμέρισμα είναι Κινέζοι → Οι 

ενοικιαστές του διπλανού διαμερίσματος είναι Κινέζο ι.  (Βλ. και Ν.Γ. τ. Β' 20, 33 κ.α.) 

  

10. Να δοθούν: α. τα αντίθετα ή β. τα συνώνυμα κάποιων λέξεων: 

α. εφήμερος - αιώνιος 

   εμπιστοσύνη - δυσπιστία  

   πλειοψηφία - μειοψηφία  

  άφιξη - αναχώρηση  

  αμφιβολία - βεβαιότητα 

β. παρακαλώ – ικετεύω, εκλιπαρώ 

   αποτέλεσμα - έκβαση, συνέπεια, καρπός 

(μτφ.) 

  νομίζω - υποθέτω, πιστεύω 

 

 (Βλ. Μ. Τριανταφυλλίδη, Λεξιλογικές Ασκήσεις και Ν.Γ. τ. Β' 35, 247 κ.α.). 
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11. Για μικρότερες και αδύνατες τάξεις: Κάθε μαθητής ή μια ομάδα μαθητές να 

συγκεντρώσουν πολλές λέξεις, ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα κτλ., σπάνιες ή κοινές από 

ένα χώρο πραγμάτων, π.χ. θέατρο, διαφήμιση, βιβλιοθήκη, ταξίδια, διαστημικές έρευνες, 

οδικές ή αεροπορικές συγκοινωνίες κτλ. Παραδείγματα: 

α. ΘΕΑΤΡΟ: υποδύομαι ή ερμηνεύω ένα ρόλο, παρασκήνια, φαντασμαγορικός κτλ. 

β, ΔΙΑΣΤΗΜΑ: διαστημόπλοιο, εκτοξεύομαι, τηλεκατευθυνόμενος κτλ. 

Με τις λέξεις να σχηματίζονται πάντοτε μεγαλύτερες ή μικρότερες προτάσεις. 

 

 

Β΄ ΦΡΑΣΕΙΣ 

1. Δίνεται η κύρια πρόταση και καλείται ο μαθητής να συμπληρώσει τη 

δευτερεύουσα. Παράδειγμα: 

α. Δε δέχομαι την άποψή σου, αν και ... 

β. Πρέπει να κάνουμε ό, τι μπορούμε, γιατί ... 

 

2. Δίνεται η δευτερεύουσα και ζητούμε να συμπληρώσουν την κύρια πρόταση. 

Παράδειγμα: 

α. Επειδή δε συμφωνώ με όσα λέτε,  ...  

β.   Όταν πηγαίνω στο χωριό μου,  ... 

 

3. Δίνονται μερικές λέξεις και καλείται ο μαθητής να σχηματίσει φράσεις 

χρησιμοποιώντας αυτές τις λέξεις μαζί με άλλες, λ.χ, διαστημόπλοιο, μήνυμα, πλανήτης, 

χρυσός. Παράδειγμα: 

Το διαστημόπλοιο μεταφέρει ένα μήνυμα των κατοίκων τού πλανήτη μας 

χαραγμένο σε μια χρυσή πλάκα. 

 

4. Να αντικατασταθούν κάποια σύνολα λέξεων με άλλα (π.χ. ένα ΟΣ με ένα ΡΣ). 

Παράδειγμα: 

α.  Έφυγε με την ελπίδα μιας γρήγορης επιστροφής → Έφυγε με την ελπίδα ότι 

γρήγορα θα επιστρέψει (ή θα γυρίσει) 

ΟΣ: Ονοματικό Σύνολο, ΡΣ: Ρηματικό Σύνολο, ΠΣ: Προθετικό Σύνολο. 

β. Από την αρχή τον βασάνιζε ο φόβος της αποτυχίας →  Από την αρχή 

βασανιζόταν (ή τον βασάνιζε) μήπως αποτύχει. 

γ. Αύριο η υπογραφή της συμφωνίας για τα πετρέλαια (τίτλος εφημερίδας) → Αύριο 

υπογράφεται η συμφωνία για τα πετρέλαια. 

δ. Λένε ότι θα δοθεί παράταση των εγγραφών στα σχολεία → Λένε ότι θα 

παραταθούν οι εγγραφές στα σχολεία. (Βλ. και Ν.Γ. τ. Β' 14-15 κ.α.). 
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Το αντίστροφο: 

α. Δε σου κρύβω ότι συγκινήθηκα  → Δε σου κρύβω τη συγκίνησή μου. 

β. Πρόθυμα αναγνώρισε ότι έσφαλε → Πρόθυμα αναγνώρισε το σφάλμα του. 

(Βλ. και Ν. Γ. τ. Β' 198-199).  

 

Επίσης. Να αντικατασταθούν τα ΠΣ με προτάσεις: 

α. Στο γυρισμό πέρασε να σε δούμε → Όταν γυρίσεις πέρασε να σε δούμε  

β. Το έργο σταμάτησε από έλλειψη χρημάτων → Το έργο σταμάτησε γιατί δεν 

υπήρχαν (ή έλειψαν τα) χρήματα. 

 

Αντίστροφη άσκηση: 

α. Πέτυχε τελικά, γιατί είχε ισχυρή θέληση → Πέτυχε τελικά χάρη στην ισχυρή του 

θέληση.  

β. Δουλεύει σκληρά για να επιτύχει στο σκοπό του—> Δουλεύει σκληρά για την 

επιτυχία του σκοπού του. 

 

5. Να μετατραπεί η παράταξη σε υπόταξη: 

α.   Ένα παμπάλαιο αυτοκίνητο παρουσιάστηκε στον πλειστηριασμό για πρώτη 

φορά. Το αυτοκίνητο αυτό είχε κατασκευαστεί στις αρχές του αιώνα μας. Το αυτοκίνητο 

αγοράστηκε από ένα μανιώδη και πλούσιο συλλέκτη σε μια υπερβολική τιμή → Ένα 

παμπάλαιο αυτοκίνητο που είχε κατασκευαστεί στις αρχές του αιώνα μας, μόλις 

παρουσιάστηκε στον πλειστηριασμό για πρώτη φορά, αγοράστηκε από ένα μανιώδη και 

πλούσιο συλλέκτη σε μια υπερβολική τιμή, 

β. Το Εθνικό θέατρο γέμιζε κάθε βράδυ. Ήταν ένα αρκετά κομψό κτίριο του Ι9ου 

αιώνα → Το Εθνικό θέατρο, ένα αρκετά κομψό κτίριο του Ι9ου αιώνα, γέμιζε κάθε βράδυ. 

 

Αντίστροφα: Να μετατραπεί η υπόταξη σε παράταξη: 

α. Μόλις ο πρωταγωνιστής μπήκε στη σκηνή, άρχισαν παρατεταμένα 

χειροκροτήματα →   O πρωταγωνιστής μπήκε στη σκηνή. Αμέσως άρχισαν παρατεταμένα 

χειροκροτήματα. 

β. Επειδή δεν είναι εύκολο να τελειώσεις μόνος σου αυτό το έργο, θα σου δώσω έναν 

ικανότατο βοηθό → Δεν είναι εύκολο να τελειώσεις μόνος σου αυτό το έργο. Γι' αυτό θα 

σου' δώσω έναν ικανότατο βοηθό. 

γ. Αν και έκανες αρκετά, λάθη, πρέπει να είσαι ικανοποιημένος από την απόδοση 

σου →   Έκανες αρκετά λάθη. Πρέπει ωστόσο να είσαι ικανοποιημένος από την απόδοση 

σου.   Ή:  Έκανες αρκετά λάθη. Αλλά πρέπει να είσαι ικανοποιημένος από την απόδοση 

σου. 
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Το παρακάτω κείμενο να γραφεί χωρίς δευτερεύουσες προτάσεις. (Οι περίοδοι θα 

γίνουν περισσότερες):  

Ήταν ένας λόφος άλικος από τις παπαρούνες, όπου ξεκουραζόταν ένα 

ρούσικο σύνταγμα,  που τραβούσε κι αυτό για το μέτωπο. Εκεί μας 

σταματήσανε κι εμάς, γιατί είχε νερό μπόλικο και πρασινάδα. Αφού στήσαμε 

πυραμίδες τα όπλα, φάγαμε κοντά τους. Τότε μας σίμωσαν κάτι 

μεγαλόσωμα παλικάρια με τριανταφυλλιά μάγουλα που φορούσαν χοντρές 

μπότες και μπλούζες παιδιάτικες δίχως κουμπιά. Τα πηλίκιά τους είχαν 

κεραμίδι (:γείσο) στενούτσικο →  Ήταν ένας λόφος άλικος από τις 

παπαρούνες. Ξεκουραζόταν ένα ρούσικο σύνταγμα. Τραβούσε κι αυτό για το 

μέτωπο. Εκεί μας σταματήσανε κι εμάς. Είχε νερό μπόλικο και πρασινάδα 

εκεί δίπλα. Στήσαμε πυραμίδες τα όπλα και φάγαμε κοντά τους. Μας 

σίμωσαν κάτι μεγαλόσωμα παλικάρια με τριανταφυλλιά μάγουλα, με 

χοντρές μπότες και μπλούζες παιδιάτικες χωρίς κουμπιά. Τα πηλίκιά τους 

είχαν κεραμίδι στενούτσικο.  (Στρ. Μυριβήλης, Κ.Ν.Α. Α' Γυμν.,  σ. 83) 

  

Να περιοριστούν, όσο είναι δυνατό, οι δευτερεύουσες προτάσεις: 

α. Του είπα χωρίς ενδοιασμούς, γιατί πάντοτε με άκουγε, επειδή με θεωρούσε 

αληθινό φίλο του, ότι, αν είχε σκοπό να μείνει στη δουλειά,  έπρεπε να αλλάξει 

τακτική →  Πάντοτε με άκουγε, γιατί με θεωρούσε αληθινό φίλο του. Του είπα 

λοιπόν χωρίς ενδοιασμούς ότι, αν είχε σκοπό να μείνει στη δουλειά, έπρεπε να 

αλλάξει τακτική.  

β. Του είπα ότι, αν είχε σκοπό να επιτύχει οπωσδήποτε, επειδή είναι γνωστές οι 

δυσκολίες γι'  αυτήν την επιτυχία, αφού αντιμετωπίζει ισχυρούς ανταγωνιστές, 

πρέπει να εργάζεται σκληρότερα →  Είναι γνωστές οι δυσκολίες γι' αυτήν την 

επιτυχία. Αντιμετωπίζει ισχυρούς ανταγωνιστές. Του είπα λοιπόν ότι, αν έχει σκοπό 

να επιτύχει οπωσδήποτε, πρέπει να εργάζεται σκληρότερα. 

 

6. Να μετασχηματιστεί η φράση με αντικατάσταση των ιδιωτισμών ή των 

μεταφορικών λέξεων ή φράσεων με άλλες; 

α. Είχε δεν είχε το κατάφερε κι αυτό. Και πού είσαι ακόμα! →  Με κάθε τρόπο το 

κατάφερε κι αυτό. Και πόσα ακόμα θα καταφέρει!  (Βλ. Ν.Γ. τ. Α' 156). 

β.   Όλο το χειμώνα το δάσος είναι βυθισμένο στη λευκή σιωπή του → Όλο το 

χειμώνα το δάσος είναι ήσυχο σκεπασμένο με χιόνια. 

 

7. Ζητούμε να γράψουν οι μαθητές (κυρίως στις μικρές ή αδύνατες τάξεις) φράσεις, 

με δύο ή τρεις προτάσεις, που να αναφέρονται σε ένα θέμα (λ.χ. στο θέατρο, στην κίνηση 

του δρόμου, στα ταξίδια κτλ.) χωρίς υποχρεωτική σειρά, όπως θα απαιτούσαμε σε μια 

έκθεση. Μπορεί να δίνονται ή όχι μερικές λέξεις, τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσουν 

υποχρεωτικά. 

Μια παρόμοια άσκηση σε θέμα καθαρά περιγραφικό είναι να ζητούμε να φέρουν οι 

μαθητές στο νου τους κάποιες εικόνες (μια στάση λεωφορείου, μια ακρογιαλιά το 
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καλοκαίρι, ένα δάσος που καίγεται, ένα διάλειμμα στην αυλή του σχολείου κτλ.) και να 

γράψουν φράσεις που σχετίζονται μ' αυτές τις εικόνες. 

 

8. Να βρουν οι μαθητές σ'  ένα κείμενο ποιες είναι οι λέξεις ή οι φράσεις που 

συνδέουν τη μια περίοδο με την άλλη (οι μεταβατικές λέξεις) και ποιες είναι αυτές οι 

περίοδοι που συνδέονται: Παράδειγμα: 

Αλλά δεν είναι σωστό ν' απαισιοδοξούμε. Ζωντανή ανάγκη μας επιβάλλει να θεωρήσουμε, 

παρά την απειλητική νέφωση των καιρών, τη Χιροσίμα αρχή μιας καλύτερης εποχής, όχι 

αρχή του τέλους. Ο άνθρωπος παλεύει με πολλά σκοτάδια μέσα του. Δεν πρέπει, ωστόσο, 

ν' αγνοεί και τη φωτεινή εστία, που αγρυπνεί σ' ένα απόμερο κατατόπι της μοναξιάς του, 

την εστία της ανθρωπιάς του. Εκεί υπάρχει ένα τρυφερό παιδί με αγύμναστα μάτια, που 

άρχεται να ζήσει όχι να πεθάνει. Που δεν ξέρει το κακό, που είναι διψασμένο για φως, που 

στρέφεται και μας κοιτάζει και κατέχει την περιέργεια και την απορία. Είναι ένα γλυκό 

παιδί,- ένα ξημέρωμα, θα είναι μεγάλο κρίμα αυτό το παιδί να το ακρωτηριάσουμε, να το 

παραμορφώσουμε, να το σκοτώσουμε. (Ι.Μ, Παναγιωτόπουλος Κ.Ν.Α. Α' Λυκείου, σ. 4-17). 

Επίσης: Να γράφουν, και στις μικρές και στις μεγάλες τάξεις, μικρές παραγράφους 

χρησιμοποιώντας τις πιο συνηθισμένες μεταβατικές λέξεις ή φράσεις, π.χ. δηλαδή, 

ωστόσο, έπειτα, επίσης, επομένως, έτσι, ακόμη, με τον τρόπο αυτό, αντίθετα όμως, 

επιπλέον όμως κτλ. 

 

9. Σε φράσεις που δίνονται να βρουν πώς αλλάζει το νόημα με τη στίξη. 

Παράδειγμα: 

α. Πέταξαν τα ροδάκινα, που είχαν σαπίσει = όλα τα ροδάκινα είχαν σαπίσει (που = 

επειδή). Πέταξαν τα ροδάκινα που είχαν σαπίσει = είχαν σαπίσει μερικά ροδάκινα και αυτά 

πέταξαν,  

β. Ο ληστής, που ήταν οπλισμένος, κατόρθωσε να διαφύγει = Ό ληστής ήταν 

οπλισμένος και κατόρθωσε να διαφύγει. Ο ληστής που ήταν οπλισμένος κατόρθωσε να 

διαφύγει: μπορεί να πάρει και. την έννοια: ο ένας ληστής που ήταν οπλισμένος κατόρθωσε 

να διαφύγει.  

γ. Με τα χρήματα που είχα αγόρασα βιβλία που με συγκινούν ιδιαίτερα = αγόρασα 

εκείνα τα βιβλία που με συγκινούν ιδιαίτερα.  Με κόμμα μετά τη λέξη βιβλία = τα βιβλία 

γενικά με συγκινούν ιδιαίτερα. (Βλ. Ν.Γ. τ. Β' 261). 

 

10. Να προστεθούν επίθετα ή άλλοι προσδιορισμοί σε φράσεις που δίνονται, ώστε η 

διατύπωση να γίνει ακριβέστερη ή παραστατικότερη χωρίς αλλαγή νοήματος:  

α. Ένας νέος πλησίασε τον καπετάνιο. Το κοστούμι του ήταν μια αντίθεση ανάμεσα 

στις βράκες και τα φέσια, των ψαριανών θαλασσινών → Ένας νέος, ψηλός, μελαχρινός, 

πλησίασε τον καπετάνιο. Το ευρωπαϊκό κοστούμι του ήταν μια αντίθεση,  μια 

ανορθογραφία ανάμεσα στις βράκες και τα κοντόφουντα φέσια των ψαριανών ... (Μ. 

Καραγάτσης). 
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ΙΙ. Ανάλογη με την προηγούμενη, άλλα πιο εύκολη άσκηση, είναι και η εξής: 

Δίνουμε μια πρόταση στην πιο απλή μορφή της και ζητούμε να αναπτυχθεί με μερικές 

επιπλέον λέξεις. Παράδειγμα: 

α. Χτύπησε το κουδούνι της εξώπορτας. 

α1. Ξαφνικά χτύπησε δυνατά το κουδούνι της εξώπορτας του σπιτιού μας. 

α2. Στις 12 τα μεσάνυχτα, και ενώ κανείς δεν το περίμενε, χτύπησε ξαφνικά το 

κουδούνι της εξώπορτας. Ήταν ο πατέρας που γύριζε από το ταξίδι του. 

 

Γ’ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1. Ζητούμε να γραφεί ένα κείμενο, με ορισμένο θέμα είτε κοινό για όλη την τάξη 

είτε με επιλογή του κάθε μαθητή, με περιορισμένο αριθμό λέξεων (π. χ. 70-100 λέξεις). 

 

2. Δίνουμε μια πρόταση ή μια μικρή παράγραφο με 3-4 στίχους και ζητούμε να 

αναπτυχθεί με περισσότερες λεπτομέρειες (βλ.  και Β II): 

Ξεκινήσαμε χαράματα από τον οίκο των Δανιηλαίων και κατεβήκαμε τα Καρούλια.  

Ωσότου κατέβουμε ξημέρωσε. Ύστερα από αρκετή ώρα ήρθε το πλοίο και ακολουθήσαμε 

τη νοτιοδυτική ακτή του  Άθω. Περάσαμε τη σκήτη της Αγίας Άννας και τραβήξαμε για τη 

μονή Διονυσίου →  Ξεκινήσαμε, μόλις άρχισε να θαμποχαράζει, από τον οίκο των 

Δανιηλαίων και πήραμε προσεκτικά τον κατήφορο των Καρουλιών. Ξανάκοψα ένα 

κλωνάρι από την  ίδια φασκομηλιά, για να το φέρω μαζί μου στην Αθήνα. Ωσότου 

κατέβουμε ξημέρωσε ολότελα. Περιμέναμε αρκετή ώρα το πλοιάριο στην προβλήτα 

συντροφιά με τρεις ερημίτες. Τέλος ήρθε και μας παρέλαβε. Περάσαμε τις απόκρημνες 

άκρες του Άθω και ακολουθήσαμε γιαλό γιαλό τη νοτιοδυτική του ακτή. Σε λίγο το τοπίο 

άρχισε πάλι να ημερώνει κάπως. Είδαμε απ’  έξω το αμφιθεατρικό της σκήτης της Αγίας 

Άννας, υστέρα τη Νέα Σκήτη και τραβήξαμε για τη μονή Διονυσίου. 

(Γ. Θεοτοκάς) 

 

3. Μπορεί να γίνει το αντίστροφο: Να δοθεί ένα κείμενο από τα Κ.Ν.Λ. 15-20 στίχων 

και να ζητηθεί από τα παιδιά να το πυκνώσουν σε 4-5 στίχους. Έτσι ελέγχεται αν οι 

μαθητές κατάλαβαν τα νοηματικά κέντρα του κειμένου και τις λέξεις που κρατούν τις 

βασικότερες έννοιες. Γενικά η περίληψη είναι δύσκολη νοητική ενέργεια, γι' αυτό και έχει 

ιδιαίτερη σημασία για τη διδασκαλία. Παράδειγμα: 

Το νησάκι είναι γυμνό και έρημο. Δεν έχει όνομα, κι οι ψαράδες που δουλεύουν σ'  

εκείνες τις θάλασσες το λένε έτσι απλά: "Το νησί". Δεν έχει μήτε ένα δέντρο, εξόν από 

θάμνους. Τρία μίλια μακριά τα βουνά της Λέσβου συνθέτουν μια ήμερη αρμονία από 

γραμμή, από κίνηση και χρώμα. Πλάι σ' αυτή τη σπατάλη το γυμνό νησί με την αυστηρή 

γραμμή του φαίνεται ακόμα πιο έρημο. Σαν να το είχε ξεχάσει ο Θεός, όταν έχτιζε τις 

στεριές κι έκανε τις θάλασσες στις εφτά πρώτες ημέρες του κόσμου. 

Μα από τούτη τη γυμνή λουρίδα της γης μπορείς να δεις, το καλοκαίρι, τον ήλιο να 

πέφτει μέσα στο ατέλειωτο πέλαγο. Τότε τα χρώματα βάφουν τα νερά και ολοένα 

αλλάζουν, κάθε στιγμή, σαν να λιώνουν μες στ’ αλαφρά κύματα.   Όταν τα βράδια είναι 

πολύ καθαρά,  μπορείς να ξεχωρίσεις τα βουνά του  Άθω να βγαίνουν μέσα απ' το πέλαγο 
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και σιγά πάλι να σβήνουν μαζί με τη νύχτα που έρχεται. Αυτή την ώρα ο μπαρμπα-

Δημήτρης, ο μοναδικός κάτοικος του έρημου νησιού, θα κάμει την τελευταία κίνηση που 

τον ενώνει με τους ανθρώπους και, με τη ζωή: θ' ανάψει το φως στο φάρο.   (Ηλ. Βενέζης) 

→  Το νησάκι που δεν έχει όνομα είναι γυμνό και έρημο. Πλάι σ' αυτό τα βουνά της Λέσβου 

έχουν κίνηση και χρώμα. Από εδώ όμως μπορείς να δεις την ομορφιά του ηλιοβασιλέματος 

και έπειτα τα βουνά του Άθω. Τα βράδια ο μπαρμπα-Δημήτρης, ο μοναδικός κάτοικος του 

νησιού, ανάβει το φάρο. 

 

Με την πύκνωση ο μαθητής ωφελείται και για την αντίστροφη δουλειά στην οποία 

πρέπει να ασκηθεί: να γράψει ένα κείμενο με πειθαρχημένη ανάπτυξη των σκέψεων του. 

Γιατί  βλέπει ποια λέξη ή φράση της περίληψης αναπτύχθηκε και πώς, π.χ. :  

α. Ο μπαρμπα-Δημήτρης  γίνεται: "ο μοναχικός κάτοικος του έρημου νησιού". 

β. "από εδώ όμως μπορείς να δεις την ομορφιά του ηλιοβασιλέματος" γίνεται: "από 

τούτη τη γυμνή λουρίδα της γης μπορείς να δεις ...  έως ... κύματα". 

γ. "ανάβει το φάρο" γίνεται: "θα κάμει την τελευταία κίνηση που τον ενώνει με τους 

ανθρώπους και με τη ζωή: θ' ανάψει το φως στο φάρο". 

 

4. Ένα κείμενο μπορεί να διασκευαστεί με πολλούς τρόπους:  

α. Αν μεταβάλουμε την οπτική γωνία του χρόνου. Με τη μεταβολή δεν αλλάζουν 

μόνο λέξεις του τύπου π.χ. τώρα,  τότε, σήμερα,  χτες κτλ. αλλά και φράσεις (σκέψεις 

καταστάσεις, εικόνες κτλ.) που πρέπει να αλλάξουν καθώς δίνονται τα ίδια πράγματα σε 

άλλη χρονική στιγμή. Π.χ. πώς θα διηγόταν μια σημερινή ιστορία ύστερα από λίγα χρόνια 

κάποιος έχοντας στο νου του τις αλλαγές των προσώπων, των καταστάσεων και των 

συνθηκών που στο μεταξύ θα συνέβαιναν,   των διαδόσεων και των φημών που ήταν 

φυσικό να αναπτυχθούν κτλ.  (Βλ. και Ν.Γ. τ. Β' 279). 

β. Αν το πρόσωπο που αφηγείται δει τα πράγματα από άλλη σκοπιά (με διάθεση 

επικριτική ή επαινετική, με διάθεση να δικαιολογήσει τα πάντα, με πιο φιλικά αισθήματα 

κτλ.). 

γ. Αν μεταβάλουμε το περιεχόμενο από σοβαρό σε εύθυμο ή το αντίστροφο (π.χ.  σ'  

ένα ευθυμογράφημα). 

δ. Αν ζητήσουμε να δοθεί μια άλλη αρχή ή ένα άλλο τέλος σε μια δοσμένη διήγηση. 

ε. Αν ένας διάλογος μετατραπεί σε διήγηση (βλ, και Ν. Γ. τ. Β' 69). 

στ. Αν αντίστροφα μια διήγηση μετατραπεί σε διάλογο ή σε επιστολή ή σε είδηση 

μιας εφημερίδας. 

ζ. Αν ο ευθύς λόγος τραπεί σε πλάγιο ή το αντίστροφο. 

η. Αν η ίδια ιστορία δοθεί από ένα άλλο πρόσωπο της ιστορίας που διαφοροποιείται 

από το πρόσωπο που αρχικά διηγείται (είτε γιατί εκτιμά διαφορετικά τα πράγματα είτε 

γιατί κάποια πράγματα αγνοεί είτε γιατί σε άλλους σκοπούς αποβλέπει κτλ.). 

θ. Αν την ίδια ιστορία την αφηγηθεί ένα μικρό παιδί ή ένας άνθρωπος 

προχωρημένης ηλικίας. 
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5. Μπορούμε να ζητούμε την ανάπτυξη του ίδιου πράγματος από δύο αντίθετες 

πλευρές. Παράδειγμα: 

α. Μια εκδρομή: η μία πλευρά βρίσκει πόσο επιτυχημένη ήταν, ενώ η άλλη τονίζει 

κυρίως τα μειονεκτήματά της. 

β. Η. σημασία της ανάπτυξης του τουρισμού για τον τόπο μας:  να επισημανθούν 

κυρίως τα πλεονεκτήματα της, και αντίθετα: μόνο, ή κυρίως, τα μειονεκτήματα που 

σήμερα προκαλεί. 

 

6. Ως θέματα εκθέσεων μπορούμε να δίνουμε επίσης: 

α. Να πάρουν μια συνέντευξη, φανταστική ή πραγματική, από κάποιο πρόσωπο 

(π.χ. φανταστική: τι θα έλεγε ο Κρίτων ή οι μαθητές του Σωκράτη για το δάσκαλο τους στη 

φυλακή, τι θα έλεγε σε μια δημοσιογραφική συνέντευξη ένας ήρωας κάποιου 

λογοτεχνικού κειμένου που συγκίνησε τους μαθητές, σ' ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα ή σ' 

ένα επεισόδιο της λαϊκής αγοράς τι θα έλεγαν κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες κτλ., 

πραγματική: ένας, παππούς ή μια γιαγιά αφηγούνται κάτι από την πατρίδα τους, ένας 

παλιός τεχνίτης μιλά για την τέχνη του άλλοτε και τώρα κτλ.). 

β. Να γράψουν μιαν ανταπόκριση (ρεπορτάζ) για ένα πραγματικό ή φανταστικό 

γεγονός (π.χ. από την ιστορία, από τα κείμενα των Αρχαίων ή των Νέων Ελληνικών, από 

μια πραγματική συγκέντρωση μαθητών του γυμνασίου ή του λυκείου, ή συγκέντρωση 

πολιτών κτλ.). 

γ. Να διατυπώσουν τη γνώμη τους για ένα επίκαιρο γεγονός ή πρόβλημα της 

περιοχής τους με τεκμηρίωση (τι ακριβώς συμβαίνει, ποια μειονεκτήματα υπάρχουν, ποιες 

είναι οι αιτίες, τι πρέπει να γίνει και πώς κτλ., π.χ. η ίδρυση ενός κέντρου για τους νέους τις 

ελεύθερες ώρες τους, η ίδρυση μιας μαθητικής βιβλιοθήκης και η λειτουργία της, ενός 

γυμναστηρίου κτλ.). 

δ. Να δίνονται 2-3 κείμενα με το  ίδιο ή παρόμοιο θέμα (από τα Κείμενα 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, από την Ιστορία, από άλλα δημοσιεύματα που επιλέγει ο 

καθηγητής κτλ.) και να ζητείται να γράψουν οι μαθητές κάτι με κάποια σύνθεση των 

κειμένων που δίνονται. 

 

7. Για προφορική ανάπτυξη σκέψεων μπορούμε να καθορίζουμε το θέμα μιας 

συζήτησης και να γίνεται η συζήτηση με αρκετούς και συγκεκριμένους εισηγητές. Κάθε 

εισηγητής θα αναλαμβάνει πριν από λίγες μέρες μια πλευρά του θέματος και θα 

παρουσιάζει στη συζήτηση μια εισήγηση 1-2 λεπτών. Οι μαθητές έτσι θα είναι 

προετοιμασμένοι από πριν και θα έχουν τις σκέψεις τους γραμμένες. Οι άλλοι θα μπορούν 

να παρεμβαίνουν με σύντομες ερωτήσεις ή και απόψεις.  

Επίσης να ζητηθεί από όλους τους μαθητές να κρατούν σημειώσεις και την 

επομένη- να γράψουν όλοι μια έκθεση με θέμα τη συζήτηση (σαν ένα πρακτικό της 

συζήτησης ή γνώμες τους για τη συζήτηση ή και τα δυο ή ό,τι άλλο σχετικό). 

 

8. Κάποτε μπορούμε να ζητούμε να αναπτύξουν οι μαθητές μόνο ένα μέρος μιας 

έκθεσης, π.χ. την εισαγωγή σε κάποιο ορισμένο θέμα ή τον επίλογο μιας έκθεσης ή την 

ανάπτυξη μιας ιδέας ή μιας σκηνής κτλ. 
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9. Στις μικρές τάξεις δίνουμε μεικτά θέματα: θέματα για συζήτηση και έκθεση μαζί. 

Παράδειγμα: Συζητήστε για μια εκδρομή της τάξης που εσείς οι  ίδιοι θα οργανώσετε. Να 

υποβάλει κάθε ομάδα ένα σχέδιο εκδρομής με τους σκοπούς, τους χώρους, τις 

προετοιμασίες κτλ. Να γράφουν με λεπτομέρειες τα επιχειρήματα με τα οποία προσπαθεί 

κάθε ομάδα να πείσει τους άλλους μαθητές για την επιλογή του τόπου, του χρόνου κτλ. 

Έτσι οι μαθητές καλλιεργούν συγχρόνως και τον προφορικό και το γραπτό λόγο. Οι 

νεότεροι γλωσσολόγοι θεωρούν πρωταρχικό το ρόλο του προφορικού λόγου. Κι αυτό έχει 

σημασία για τον  Έλληνα Εκπαιδευτικό που είναι προσηλωμένος στο γραπτό κυρίως λόγο. 

 

10. Δίνουμε χωρίς λογική σειρά 4-5 μικρές παραγράφους, τις οποίες ζητούμε να 

βάλουν σε μια λογική σειρά, ώστε να σχηματιστεί ένα λογικό κείμενο. (Παίρνουμε ένα 

κείμενο χωρισμένο σε παραγράφους και ανακατεύουμε τη σειρά των παραγράφων). 

Επίσης: μπορεί να δώσουμε ένα κείμενο συνεχές και να ζητήσουμε να χωριστεί σε 

παραγράφους (βλ. και Ν.Γ. τ. Α' 65 κ.ε.). 

 

11. Από ένα κείμενο που εμείς κατασκευάζουμε, ζητούμε να βρεθούν οι προτάσεις 

που είναι άσχετες με το θέμα ή δε βρίσκονται στη σωστή θέση κτλ. 

 

12. Αρχίζουμε την ανάπτυξη ενός θέματος και ζητούμε να συνεχίσουν οι μαθητές 

(βλ. και Ν.Γ. τ. Β' 81 κ.α.). 

 

13. Δίνουμε δύο κείμενα με το ίδιο περιεχόμενο, ενός μαθητή (ή το κατασκευάζουμε 

εμείς) και ενός δόκιμου συγγραφέα και ζητούμε να εντοπίσουν οι μαθητές τις διαφορές και 

την υπεροχή του καλύτερου κειμένου (χρήση επιθέτων, ακριβέστερη παρατήρηση των 

πραγμάτων, ανάλυση κάποιων λέξεων ή φράσεων, ανακάλυψη και καταγραφή των 

σχέσεων ανάμεσα στα πράγματα κτλ).   (Βλ. και Γ2 και Γ3). 

Πάντοτε, όπως σε κάθε περίπτωση, πρώτα δείχνουμε εμείς σε συγκεκριμένο 

κείμενο αυτά που τους ζητάμε. 

 

14. Ζητούμε να γράψουν οι μαθητές μια τηλεφωνική συνδιάλεξη ανάμεσα σε δυο 

πρόσωπα. Δίνονται τα λόγια του ενός μόνο προσώπου. Παράδειγμα: 

- Ορίστε, παρακαλώ. 

- … 

- Ε, αυτό ήταν μια έκπληξη. 

- … 

- Καλά τώρα. Έναν ολόκληρο χρόνο σε είχαμε χάσει. 

- … 

- Το ξέρω. Πες μου τα σχέδια σου. 

- … 

- Πολύ ωραία. Μακάρι να έλεγα κι εγώ τα ίδια. 

- … 
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- Ναι, είναι κι αυτό κάτι. 

- … 

- Όποια ώρα θέλεις. Θα χαρώ πολύ. 

- … 

- Γεια χαρά. 

Να συμπληρώσεις τα λόγια του δεύτερου συνομιλητή, όπως εσύ νομίζεις. 

 
* Πολλά από τα παραδείγματα των ασκήσεων υπάρχουν και στο βιβλίο "Νεοελληνική 

Γλώσσα για το Γυμνάσιο". Έτσι αυτές οι ασκήσεις διατηρούν μεγαλύτερη χρησιμότητα για 

τις τάξεις του Λυκείου. 

 

δημοσίευση στο περιοδικό Θέματα τ. 1/1985, πολυγραφημένη έκδοση για τους φιλολόγους 

Γυμνασίων και Λυκείων του ν. Δράμας, που έβγαινε με φροντίδα του Α. Β. Μουμτζάκη. 

Γραφείο Σχολικού Συμβούλου Φιλολόγων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας.
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Προλογικά*  

 

Α.Β. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ 

Σχολικός Σύμβουλος 

Φιλολόγων Μ.Ε. Ν. Δράμας 

 

Τα «ΘΕΜΑΤΑ» και με το 2ο τεύχος συνεχίζουν και φέτος την προσπάθεια που είχαν 

αρχίσει από το προηγούμενο σχολικό έτος, 1984-85. Οι βασικότεροι στόχοι αυτής της 

προσπάθειας ήταν να βοηθήσουν τους φιλολόγους των γυμνασίων και λυκείων του νομού 

Δράμας – γι’ αυτό και η περιορισμένη σε έκταση κυκλοφορία τους – σε ζητήματα 

διδακτικής θεωρίας και πράξης, και ακόμη να ενθαρρύνουν τους καθηγητές της σχολικής 

έδρας για συστηματικότερες και δημιουργικότερες πραγματοποιήσεις, ώστε αυτές να 

φτάνουν ως το επίπεδο της ανακοίνωσης, για χάρη και των ίδιων με την αυτεπιβεβαίωση 

μιας «δημοσίευσης», αλλά προπάντων για χάρη των άλλων συναδέλφων τους, ώστε να 

γίνεται πράξη η συλλογικότητα του εκπαιδευτικού έργου. 

Ο πρώτος στόχος έγινε φανερός από την πρόθυμη αποδοχή του 1ου τεύχους και από 

τη συχνή και σε αρκετές περιπτώσεις μέσα στη σχολική τάξη χρησιμοποίηση των εργασιών 

που περιλαμβάνει. Αλλά και ο δεύτερος, που είναι και έμμεσος και δυσκολότερος, δεν 

υπολείπεται, αν κρίνει κανείς από την προθυμία αρκετών συναδέλφων να ασχοληθούν με 

κάποιο θέμα και από την ύπαρξη και άλλων ολοκληρωμένων εργασιών που βρίσκονται 

στα χέρια των αρμοδίων για την έκδοση, και περιμένουν τη σειρά τους για το επόμενο 

τεύχος. 

Οι πρώτες τέσσερις εργασίες που δημοσιεύονται σ’ αυτό το τεύχος ανακοινώθηκαν 

από τους εισηγητές τους στο Σεμινάριο – Συνάντηση των Φιλολόγων του Ν. Δράμας στις 5 

και 6 Σεπτεμβρίου 1985 μαζί με τα πορίσματα της Συνάντησης, όπως είχαν διαμορφωθεί 

από τη διεξοδική συζήτηση με τους εισηγητές και τους ακροατές κατά ομάδες τις δυο μέρες 

που κράτησε το σεμινάριο. Οι υπόλοιπες δυο εργασίες διατηρούν, νομίζουμε, την άμεση 

επικαιρότητα και χρησιμότητα τους. 

Οι γνωστές τεχνικές δυσκολίες της προετοιμασίας ενός τεύχους μέσα από όλα τα 

στάδια ως την τελική παρουσίαση του, ύστερα από την πολυγραφημένη μορφή του πρώτου 

τεύχους, δοκιμάζονται σε μιαν άλλη μορφή, τη φωτοτυπία των σελίδων, που ίσως μπορεί 

να θεωρηθεί βελτίωση της προηγούμενης εμφάνισης του. 

 

Δράμα, Αύγουστος 1986 

 

 

*δημοσίευση στο περιοδικό Θέματα τ. 2/1986, φωτοτυπημένη έκδοση για τους φιλολόγους 

Γυμνασίων και Λυκείων του ν. Δράμας, που έβγαινε με φροντίδα του Α. Β. Μουμτζάκη. 

Γραφείο Σχολικού Συμβούλου Φιλολόγων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας. 
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Προλογικά*  

 

Α.Β. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ 

Σχολικός Σύμβουλος 

Φιλολόγων Μ.Ε. Ν. Δράμας 

 

Τα «ΘΕΜΑΤΑ» με το τρίτο τεύχος τους καθιερώνουν πια, μπορεί να πει κανείς, ένα 

θεσμό: την έκδοση ενός τοπικού φιλολογικού, κυρίως, περιοδικού από και για τους 

καθηγητές της περιοχής με πολυγραφημένη, φωτοτυπημένη ή αργότερα, ίσως, κανονικά 

τυπωμένη μορφή. Όσο και αν η διαφορετική μορφή της έκδοσης οδηγεί και σε διαφορετικό 

αισθητικό αποτέλεσμα, ωστόσο είναι σαφές πως σε ό,τι αφορά την ουσιαστική πλευρά της, 

διαφορά δεν υπάρχει, αφού οι σκοποί, οι στόχοι αλλά και οι δυσκολίες με οποιαδήποτε 

μορφή παραμένουν πάντοτε οι  ίδιοι. 

Στις επιδιώξεις του περιοδικού,  ειδικότερα, παραμένει πάντοτε το να μην είναι 

λογοτεχνικό ή θεωρητικό, έστω οποιουδήποτε επιπέδου, ούτε πληροφοριακό – ενημερωτικό 

με «στόχους π.χ. την καταγραφή της επικαιρότητας από τις δραστηριότητες των 

φιλολόγων στο νομό της Δράμας. Στόχοι με ευρύτερες και περισσότερες φιλοδοξίες, 

καθόλα αξιόλογοι, έστω και αν δε θα αποδεικνύονταν ανεδαφικοί, θα μπορούσαν να 

αποπροσανατολίσουν από το κύριο έργο όλων μας. 

Βασικός στόχος της έκδοσης είναι, όπως δηλώθηκε και από το πρώτο τεύχος, να 

βοηθήσει τον καθηγητή σε ζητήματα κυρίως πρακτικότερα της δουλειάς του, όχι όμως με 

εμπειρικούς τρόπους – έστω και αν η δουλειά του αυτή αποτελεί μια «πράξη», και όχι μόνο 

μια «θεωρία», και μάλιστα με χαρακτήρα «επείγοντος», χωρίς την ευχέρεια αναβολών. 

Επίσης η έκδοση αποβλέπει και στο να παρακινήσει τον καθηγητή να ασχοληθεί 

συστηματικότερα και πληρέστερα – ως τη φάση που απαιτεί μια δημοσίευση – με θέματα 

διδακτικής θεωρίας ή πράξης, καθώς και παιδαγωγικής ή φιλολογικής μελέτης και 

έρευνας. 

Η ενεργητική λοιπόν συνεργασία όλων των συναδέλφων δεν είναι απλώς 

επιθυμητή και επιδιωκτέα, αλλά κυρίως είναι αυτή που δείχνει λιγότερο ανεδαφική τη 

φιλοδοξία της έκδοσης ενός φιλολογικού τοπικού περιοδικού – και που δε στοιχίζει και 

ελάχιστο κόπο. 

Όσο και αν το ενδιαφέρον και η προθυμία για προσεκτικές και εμπεριστατωμένες 

συνεργασίες δεν παύουν να αυξάνονται, απόδειξη τα κείμενα που έχει στη διάθεση του το 

περιοδικό για προσεχείς δημοσιεύσεις, ωστόσο υπάρχουν πάντοτε στις τοπικές, δυνάμεις 

περιθώρια διεύρυνσης αυτής της δραστηριότητας. Και αυτό θα μπορούσε τελικά να 

σημαίνει τη δικαίωση για τη διατήρηση αυτής της εκδοτικής προσπάθειας. 

 

* δημοσίευση στο περιοδικό Θέματα τ. 3/1987-88, έκδοση για τους φιλολόγους Γυμνασίων 

και Λυκείων του ν. Δράμας, που έβγαινε με φροντίδα του Α. Β. Μουμτζάκη. Γραφείο 

Σχολικού Συμβούλου Φιλολόγων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας. 
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ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ* 

Α.Β. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ 

 

Η εισήγηση περιλαμβάνει μερικές γενικές σκέψεις για το μάθημα και μερικές 

ειδικότερες για κάθε μέρος των ενοτήτων του βιβλίου. Έτσι σε κάποια σημεία 

αναλαμβάνονται ορισμένες από τις παρατηρήσεις των «Οδηγιών για τη διδακτέα ύλη και 

τη διδασκαλία των μαθημάτων…» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, είτε για να τονιστούν 

ιδιαίτερα είτε για να αναλυθούν περισσότερο. 

 Πρώτα μερικές εισαγωγικές παρατηρήσεις: 

1. Η Αρχαιομάθεια δεν πρέπει να θεωρείται μόνο, ούτε κυρίως, η γνώση της 

γραμματικής και του συντακτικού. Η γνώση αυτή είναι υπηρετική της ερμηνείας και της 

μετάφρασης και δεν αποτελεί αυτοτελή επιδίωξη, όπως συνέβαινε παλαιότερα όχι μόνο 

στα αρχαία αλλά και στα νέα ελληνικά –σε όσες περιπτώσεις διδασκόταν η νεοελληνική 

γλώσσα. 

2. Τα βοηθητικά βιβλία αναφοράς (Γραμματική, Συντακτικό) είναι απαραίτητα για μια 

συλλειτουργική και όχι απλώς συμπληρωματική χρήση. Δηλαδή χρειάζονται για τη 

διδασκαλία ταυτόχρονα και παράλληλα με το βιβλίο των Αρχαίων Ελληνικών και όχι για 

να παραπέμπονται σ’ αυτά οι μαθητές για επαύξηση των γνώσεών τους. Είναι συνεπώς 

απαραίτητο κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος να τα έχει ο μαθητής δίπλα του και να τα 

συμβουλεύεται συνεχώς. Όχι βέβαια για να αποστηθίσει όλους τους τύπους ή κανόνες που 

περιλαμβάνουν, αλλά για να κατανοεί καν να ερμηνεύει τα κείμενα. 

3. Το μάθημα πρέπει να γίνεται κατά έναν τρόπο σπουδαστηρίου: με συνεχή 

συνεργασία των μαθητών, με αναζητήσεις στα βοηθητικά βιβλία και στα κείμενα που ήδη 

διδάχτηκαν, με προσπάθεια να ανακαλύπτονται ετυμολογικές σχέσεις ή σημασιολογικές 

διαφορές με λέξεις της νέας ελληνικής, με προσπάθεια επίσης. να απαντούν οι μαθητές σε 

απλές ερωτήσεις, με φράσεις της αρχαίας ελληνικής αυτούσιες από τα κείμενα ή 

κατασκευασμένες με ελάχιστες αλλαγές π.χ. αριθμού ή προσώπου κτλ. Το τελευταίο, όσο 

και αν φαίνεται δύσκολο, δεν είναι, αν οι μαθητές κρατούν ανοιχτά τα βιβλία, έχουν ήδη 

μεταφράσει το κείμενο και καλούνται να απαντήσουν σε εύκολες ερωτήσεις 

προσαρμοσμένες στο αρχαίο κείμενο. Οι συσχετίσεις επίσης νέων λέξεων με λέξεις που 

ήδη γνώρισαν ή συντάξεων της αρχαίας με συντάξεις της νέας ελληνικές, και άλλον 

τρόπον που οι ίδιοι μαθητές ανακαλύπτουν, ποικίλλουν το μάθημα, το κάνουν 

δημιουργικότερο και βοηθούν στην αποτελεσματικότερη προσέγγιση των κειμένων και 

στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. 

4. Η διδασκαλία πρέπει να προσπαθεί να κάνει το μάθημα και αποδοτικό γνωστικά, 

αλλά επίσης ευχάριστο και ελκυστικό - την ίδια προσπάθεια κάνει και το βιβλίο με την 

επιλογή των κειμένων, τις εικόνες, τους πίνακες ή γενικότερα με την εκτύπωση του - και 

μάλιστα από την αρχή. Και η αρχή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο μαθητής έρχεται για 

πρώτη φορά σε άμεση επικοινωνία – χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου μεταφραστή – με την 

αρχαία γλώσσα. Έχει ακούσει όχι μόνο για την αξία της κτλ. αλλά και για τις δυσκολίες 

της. Γι’ αυτό η ευνοϊκή ψυχολογική του διάθεση δεν έχει μικρότερη σημασία από την όποια 

επιστημονική πληρότητα σε λεπτομέρειες ενός θέματος, και μάλιστα στην αρχή της 

απασχόλησής του με την αρχαία γλώσσα στο πρωτότυπο. Είναι γνωστό ότι συχνά πολλοί 

μαθητές αντιπαθούν ένα μάθημα όχι εξαιτίας του περιεχομένου και των σκοπών που 
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επιδιώκει το μάθημα, αλλά εξαιτίας της διδακτικής του. Και αυτό ίσχυσε ίσως κατεξοχήν 

για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. 

5. Όσοι διδάσκουν το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών ας μην παραβλέπουν ότι 

δύσκολα απαλλάσσεται ένας δάσκαλος από τη συνήθεια μιας παραδοσιακής διδασκαλίας, 

είτε την εφάρμοσε ως καθηγητής είτε ως μαθητής, η οποία απέβλεπε περισσότερο στη 

γραμματική ή το συντακτικό και λιγότερο στα κείμενα. Πάντως σε κάθε διδασκαλία, 

οποιουδήποτε μαθήματος – φιλολογικού τουλάχιστο – για να πείσεις, είτε ως προς το 

περιεχόμενο είτε ως προς τη μέθοδο, πρέπει πρώτα εσύ ο ίδιος να έχεις πειστεί γι’ αυτό. 

Διαφορετικά κάπου θα προδοθείς. Θα σε προδώσουν οι λέξεις σου ή συνήθως η 

συμπεριφορά σου. 

 

Καθεμιά από τις 50 διδακτικές ενότητες του βιβλίου περιλαμβάνει τρία μέρη» Α΄, Β΄, Γ΄. 

Στο Α΄ σκοπός της διδασκαλίας είναι να προσεγγίσουν οι μαθητές τον αρχαίο λόγο, 

με τη βοήθεια ενός αυτοτελούς κειμένου και μερικών άλλων κατάλληλων χωρίων από 

αρχαία κείμενα, και μαζί να εξοικειωθούν και να διακρίνουν μερικά γραμματικο-

συντακτικά φαινόμενα που έχουν κατανεμηθεί στην ενότητα, και μόνον αυτά. Ο 

καθηγητής πρέπει ως προς τη σειρά και την ποσότητα της διδακτέας ύλης να ακολουθεί με 

ακρίβεια το βιβλίο. Συστηματική αλλαγή της σειράς, Άλλη νομή της ύλης, αδικαιολόγητες 

προσθήκες γραμματικών ή συντακτικών λεπτομερειών ποσοτικής και όχι ερμηνευτικής 

σημασίας, και το μάθημα ουσιαστικά δε βοηθούν και το βιβλίο ακούσια καταστρατηγούν. 

Για να αποφευχθούν αυτά ή παρόμοια λάθη θα βοηθήσει πολύ η αυτονόητη άλλωστε 

πρόνοια, να γνωρίσει ο καθηγητής πριν να το διδάξει όλο το σχολικό βιβλίο. 

Οι μαθητές όταν θα κατανοούν την αρχαία φράση και θα τη μεταφράζουν δε 

σημαίνει ότι πρέπει, χωρίς ανάγκη, να έχουν περάσει πρώτα από τη γραμματική ή τη 

συντακτική της ανάλυση. Από τη γραμματική ή το συντακτικό διδάσκουμε συστηματικά 

μόνο όσα καθορίζει η ενότητα – χωρίς βέβαια αυτό να αποκλείει κάποιες απαντήσεις σε 

εύλογες ερωτήσεις των μαθητών. Στην ενότητα 3 π.χ. το γενέσθαι θα μάθουν οι μαθητές 

ότι σημαίνει ότι έγινε, όπως ακριβώς δίνεται και στα ερμηνευτικά σχόλια, και όχι ότι είναι 

επιπλέον ειδικό απαρέμφατο, ενός ρήματος με αυτούς τους αρχικούς χρόνους κτλ. Η 

ερμηνευτική προσπάθεια και διάθεση του μαθητή δεν πρέπει να ανακόπτεται με 

γραμματικοσυντακτικές λεπτομέρειας που εκείνη τη στιγμή δεν του χρειάζονται. Όταν θα 

δυσκολευτεί να κατανοήσει μια φράση, τότε θα ζητήσει π.χ. τη βοήθεια του συντακτικού 

και έτσι θα συνειδητοποιήσει ακριβέστερα και το ρόλο του τελευταίου. 

Η προσέγγιση των κειμένων στο Α΄ γίνεται με συνολική ανάγνωση την πρώτη φορά 

από τον καθηγητή. Κανένας άλλος στην τάξη δεν μπορεί να διαβάσει σωστότερα ένα 

κείμενο γιατί, τουλάχιστο, ο καθηγητής το έχει προετοιμάσει με επιμέλεια. Η ανάγνωση 

του καθηγητή είναι η πρώτη επικοινωνία των μαθητών με το αρχαίο κείμενο και είναι 

γνωστό πόσο βασικό στοιχείο ερμηνείας αποτελεί μια σωστή ανάγνωση ενός κειμένου. 

Έπειτα η εργασία στο κείμενο προχωρεί με την ερμηνεία και τη μετάφραση κατά 

περίοδο ή ημιπερίοδο, χωρίς βέβαια να προηγείται πάντοτε χωρίς ιδιαίτερο λόγο η 

γραμματική και η συντακτική ανάλυση. Αυτό το τελευταίο δεν ήταν σπάνιο -και ίσως όχι   

μόνο παλαιότερα σε πολλές διδασκαλίες από καθηγητές που ακολουθούσαν μια μέθοδο 

του μαθήματος προτεινόμενη από τις παλαιότερες διδακτικές. 
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Στο τέλος του Α1 δίνεται μία (ή σπάνια δύο ερωτήσεις) για να βοηθηθεί ο μαθητής 

να ελέγξει   αν κατανόησε κάποια βασικά νοήματα του κειμένου και όχι βέβαια για να 

αποτελέσει αφορμή για μια συζήτηση πολιτιστικού ή άλλου περιεχομένου, αφού το 

μάθημα είναι κυρίως γλωσσικό με την ευρύτερη σημασία του όρου. Το κείμενο δεν 

αποτελεί το έναυσμα για την επεξεργασία κάποιων άλλων θεμάτων αλλά είναι το ίδιο το 

κύριο θέμα για επεξεργασία και μελέτη. 

Είναι χρήσιμη λεκτική άσκηση να απαντούν οι μαθητές στην ερώτηση του Α1 

χρησιμοποιώντας φράσεις της αρχαίας ελληνικής που τις παίρνουν από το κείμενο τους 

έστω ελαφρώς αλλαγμένες. 

Στο Α2 γίνεται η ίδια μεταφραστική εργασία, όπως στο Α2, αλλά εδώ, όπως είναι 

εύλογο, η γραμματικοσυντακτική διδασκαλία βρίσκει μεγαλύτερη βοήθεια, αφού εδώ 

υπάρχουν συγκεντρωμένα περισσότερα παραδείγματα των φαινομένων της γραμματικής 

ή του συντακτικού που αντιστοιχούν στην ενότητα. Γι’ αυτό δεν αποκλείεται, κάποτε το Α2 

να διδαχτεί μαζί ή μετά το Β΄ της ενότητας, κάτι που ασφαλώς δεν μπορεί να γίνει με το 

Α1, αφού αυτό που προέχει στη διδασκαλία του μαθήματος δεν είναι η γραμματική ή το 

συντακτικό, τα βοηθητικά μαθήματα, αλλά τα ίδια τα αρχαία κείμενα, για την κατανόηση 

και τη μετάφρασή τους. 

 

Το Β΄ διδάσκεται πάντοτε με ανοιχτά τα βιβλία αναφοράς, δηλαδή τη Γραμματική 

και το Συντακτικό της αρχαίας γλώσσας, όπως άλλωστε μελετούσαν πάντοτε ένα 

άγνωστο αρχαίο κείμενο όλοι- εκτός... από τους μαθητές μας. Η χρήση αυτών των βιβλίων 

δεν έχει κυρίως συμπληρωματικό χαρακτήρα αλλά συλλειτουργικό. Δεν τα χρησιμοποιούν 

οι μαθητές, για να επαυξήσουν τις γνώσεις τους αλλά για να βοηθηθούν στην κατανόηση 

ή μετάφραση κάποιας πρότασης, στη λύση των ασκήσεων κτλ. που θα ήταν δύσκολο ή 

αδύνατο να επιτύχουν χωρίς να συμβουλευτούν αυτά τα βιβλία. Το βιβλίο των Αρχαίων 

Ελληνικών –στη νέα μορφή του– δεν μπορεί να υποκαταστήσει τα δύο βοηθητικά βιβλία, 

έστω και αν επαναλαμβάνει αρκετά σημεία τους είτε διευκρινίζοντάς τα περισσότερα είτε 

επαναλαμβάνοντάς τα για ιδιαίτερη επισήμανση είτε παρουσιάζοντάς τα από άλλη οπτική 

γωνία. 

Στο Β΄ της ενότητας δεν επιδιώκεται η απομνημόνευση των γραμματικών τύπων ή 

των συντακτικών κανόνων, με τελικό σκοπό π.χ. να αναπαράγει ο μαθητής κάποιους 

τύπους ενός ρήματος σε οποιοδήποτε χρόνο ή έγκλιση, κατά τον τρόπο των γνωστών 

χρονικών ή εγκλιτικών αντικαταστάσεων κτλ., κάτι που θα ήταν επιτέλους χρήσιμο αν 

επρόκειτο να γράψουν οι μαθητές ένα κείμενο αντίστροφο ή, το λιγότερο, ένα αρχαίο 

κείμενο με υπαγόρευση. 

Κυρίως εδώ ενδιαφέρει να αναγνωρίσει ο μαθητής τους τύπους που συναντά και 

από τη γραμματική και από τη σημασιολογική πλευρά, να μπορεί να κάνει τις αναγκαίες 

συσχετίσεις με άλλους τύπους ή άλλες σημασίες, ώστε να ενισχύεται ουσιαστικά στην 

προσέγγιση του αρχαίου κειμένου. Η λύση των ασκήσεων του βιβλίου και η άλλη 

εξάσκησή του με προφορικό ή γραπτό τρόπο σε γραμματικούς τύπους των κειμένων, η 

καθημερινή χρήση της γραμματικής και η εξοικείωσή του με τη μορφή των λέξεων που 

επιδιώκεται με κάθε τρόπο, είναι η βασική και, όταν επιδιώκεται ανελλιπώς, η επαρκής 

διαδικασία για. την απόκτηση και την εφαρμογή των απαραίτητων γνώσεων της 

Γραμματικής. 
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Με αυτό τον τρόπο διδασκαλίας της Γραμματικής ο μαθητής ίσως δε θα συγκρατεί 

πολλές γραμματικές λεπτομέρειες, με αυτοτελή σημασία ανεξάρτητα από συγκεκριμένα 

κείμενα απλά και ορισμένα, αλλά θα έχει εξοικειωθεί με βασικές γραμματικές γνώσεις 

που έχουν λειτουργική σημασία και που θα μπορεί να τις χρησιμοποιεί για τη 

συγκεκριμένη εργασία του, που είναι η κατανόηση και έπειτα η μετάφραση ενός απλού 

αρχαίου κειμένου. 

Για τους συγκεκριμένους σκοπούς του μαθήματος κάποιες βασικές γνώσεις της 

Γραμματικής και του Συντακτικού έχουν πολύ μεγαλύτερη λειτουργική χρησιμότητα από 

πολλές γνώσεις λεπτομερειών. Όταν άλλωστε δε γίνεται επιλογή των εντελώς χρήσιμων 

γνώσεων, από άλλες λιγότερο χρήσιμες και περισσότερο λεπτομερειακές, αυτό ζημιώνει 

φυσικά τις χρήσιμες γνώσεις και τελικά το αποτέλεσμα της αρχαιομάθειας. Η συχνή και 

προσεκτική εφαρμογή θα οδηγήσει το μαθητή αβίαστα στην απόκτηση γνώσεων, ίσως όχι 

εξειδικευμένων και εντυπωσιακών ποσοτικά, αλλά τόσων όσες μπορούν να αποτελούν μια 

βάση –που είναι ασφαλώς απαραίτητη– για την προσέγγιση βατών και ορισμένων αρχαίων 

κειμένων. Το μάθημα βέβαια δεν μπορεί να αποβλέπει, στη γνώση –έτσι αόριστα και 

ανεδαφικά– της αρχαίας γλώσσας, που σημαίνει την ερμηνεία οποιουδήποτε αρχαίου 

κειμένου. 

Την επιλογή στα κεφάλαια της Γραμματικής και του Συντακτικού δεν την επιβάλλει 

μόνο η ανάγκη του περιορισμένου χρόνου που διαθέτει το πρόγραμμα για το μάθημα, 

αλλά και η σωστή διδακτική διαδικασία για τους σκοπούς του μαθήματος. Η κατάλληλη 

επιλογή βοηθάει, το μαθητή να προσεγγίσει ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τους 

σκοπούς αυτούς αλλά και συνεπέστερα. Δεν έχει π.χ. την ίδια πρακτική αξία για την 

κατανόηση και τη μετάφραση η γνώση των συνδετικών ρημάτων της αρχαίας, με τη γνώση 

σε ποια πτώση βρίσκεται το υποκείμενο της μετοχής. Η πρώτη μας δίνει τη δυνατότητα να 

ονομάσουμε απλώς έναν όρο συντακτικά, ενώ η δεύτερη να κατανοήσουμε μια φράση. 

Επίσης συχνά είναι χωρίς καμιά σημασία για την ερμηνεία να απομνημονεύσουν οι 

μαθητές τα είδη της προσδιοριστικής γενικής (γενική κτητική, του δημιουργού, της 

ιδιότητας κτλ.), όχι όμως και να μάθουν οι μαθητές ότι ένα ρήμα που σημαίνει φροντίζω 

παίρνει το αντικείμενό του όχι σε αιτιατική –όπως στα νέα ελληνικά– αλλά σε γενική κτλ. 

Δεν αποτελούν όλες οι γραμματοσυντακτικές γνώσεις "γνώσεις-κλειδιά". Δεν έχουν 

δηλαδή την ίδια πρακτική αξία για την ερμηνεία ενός αρχαίου κειμένου. 

Κάτι ανάλογο μπορεί να παρατηρήσει κανείς και στα κεφάλαια της Γραμματικής. 

Δεν είναι απαραίτητο να ασκηθεί ο μαθητής σε κάποιους τύπους που δε θα τους 

συναντήσει ποτέ στα ορισμένα σχολικά κείμενα ή θα τους συναντήσει σπάνια. Όταν τους 

συναντήσει, τότε μπορεί να συμβουλευθεί τη Γραμματική του. 

Το βιβλίο τελικά προτείνει με σαφήνεια έναν τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος, 

που είναι ανάγκη να τον ακολουθεί ο καθηγητής. Είναι αυτονόητο ότι κάθε καθηγητής 

επιμένει λιγότερο ή περισσότερο κάπου σε σχέση με έναν άλλον, αλλά οι επιλογές του δεν 

πρέπει να διαφοροποιούν τις κατευθύνσεις του βιβλίου, είτε από υπερβολικό ζήλο για την 

ποσοτική πλευρά του μαθήματος είτε από φόβο για τις συνέπειες κάποιων ελλείψεων για 

τους μαθητές στην Γ΄ λυκείου, όπου όμως το πρόγραμμα παρέχει επαρκή χρόνο για τα 

Αρχαία Ελληνικά. 

Ως προς τις ασκήσεις του βιβλίου –κρίνεται καλό να μεταφράζονται όλες από τους 

μαθητές– μπορεί ο καθηγητής, όταν του είναι εντελώς αδύνατο να επεξεργαστεί 

αναλυτικά όλες τις ασκήσεις, ανάλογα με το χρόνο και τις ανάγκες της τάξης του, να 

επεξεργάζεται στην τάξη ένα μέρος από τα παραδείγματα μιας άσκησης και τα υπόλοιπα 
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να δίνονται ως εργασία των μαθητών στο σπίτι, όπου υπάρχει η δυνατότητα της 

αυτενέργειας. 

 

Στο Γ΄ ο μαθητής ασκείται κυρίως στις λέξεις και στις φράσεις της αρχαίας 

γλώσσας. Άλλωστε το βιβλίο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην άσκηση των μαθητών στις 

λέξεις, στις φράσεις και στα κείμενα. 

Στο Γ΄ δεν προστίθεται νέα ύλη και το μέρος αυτό της διδακτικής ενότητας μπορεί 

να θεωρηθεί σαν μια προσπάθεια επαύξησης των γνώσεων και ελεύθερης άσκησης των 

μαθητών –όταν αρχίσουν να αποδέχονται το νέο μάθημα. 

Στο Γ΄ επίσης, με αφορμή μια λέξη του κειμένου, δίνεται μια ομάδα –κάποτε 

περισσότερες– ομόρριζων λέξεων που απαντούν και στην αρχαία και στη νέα ελληνική με 

ίδια ή αλλαγμένη τη σημασία τους. Αυτό δεν αποκλείει τον καθηγητή να κάνει κάτι 

ανάλογο και για μιαν άλλη λέξη, από αυτές που δεν είναι σπάνιες και που διατηρήθηκαν 

και στη νέα γλώσσα. Αυτή η ετυμολογική αναζήτηση και συσχέτιση κάποιων λέξεων 

ευχαριστεί τους μαθητές, αρκεί να μη φορτώνεται το μάθημα με περιπτώσεις που είναι 

αμφίβολες ή δεν τους εντυπωσιάζουν. 

Η εργασία των κειμένων στο Γ΄ μπορεί να αποβλέπει –ανάλογα με τις ανάγκες της 

τάξης– όχι πάντοτε σε μια λεπτομερειακή μετάφραση, όπως κάνουμε στο Α΄, αλλά σε μια 

ακριβή κατανόηση του κειμένου, κάτι που ελέγχεται με μερικές εύστοχες ερωτήσεις, όπως 

συμβαίνει με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στα σχολεία μας. Δεν πρέπει να 

θεωρείται χωρίς αξία για την αρχαιομάθεια των μαθητών μας η ανάγνωση και κατανόηση 

μόνο των αρχαίων κειμένων, έστω δηλαδή και αν δε συνοδεύεται από μια ακριβολογημένη 

και πλήρη νεοελληνική μετάφραση. 

 

Στις 5 «Ανακεφαλαιώσεις» δίνονται συγκεντρωμένα τα κεφάλαια της Γραμματικής 

και του Συντακτικού, που αναλύθηκαν στις προηγούμενες ενότητες. Ο καθηγητής έχει 

σημειώσει ήδη τις δυσκολίες και τις ελλείψεις των μαθητών από τα προηγούμενα, και εδώ, 

στις Ανακεφαλαιώσεις, επιμένει στην επανάληψη των σχετικών γραμματικοσυντακτικών 

στοιχείων, παράλληλα και με την άσκηση μετάφρασης ή μόνο προσεκτικής κατανόησης 

των κειμένων. Το τελευταίο θεωρείται πάντοτε βασική επιδίωξη του μαθήματος των 

Αρχαίων Ελληνικών και από την Α΄ λυκείου. 

 

 

* Η εργασία αυτή με μια αναλυτικότερη μορφή παρουσιάστηκε ως εισήγηση στο 

σεμινάριο των νεοδιορισμένων καθηγητών στο Σουφλί στις 26-6-1987. 

 

* δημοσίευση στο περιοδικό Θέματα τ. 3/1987-88, έκδοση για τους φιλολόγους Γυμνασίων 

και Λυκείων του ν. Δράμας, που έβγαινε με φροντίδα του Α. Β. Μουμτζάκη. Γραφείο 

Σχολικού Συμβούλου Φιλολόγων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας.  
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Προλογικά*  

 

Α.Β. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ 

 

Τα ΘΕΜΑΤΑ ως τώρα παρουσίασαν στις σελίδες τους εργασίες θεωρίας ή πράξης 

κυρίως με φιλολογικό ή ιστορικό περιεχόμενο. Έτσι πιστεύουν ότι υπηρετούν έναν από 

τους βασικούς στόχους που έχουν επιλέξει: να βοηθήσουν το φιλόλογο της έδρας 

αμεσότερα με συγκεκριμένες και πρακτικές προτάσεις, όχι βέβαια εμπειρικές ούτε 

αθεμελίωτες και ανίσχυρες θεωρητικά. Με το τεύχος όμως αυτό θα λέγαμε ότι επιχειρείται 

ένα άνοιγμα, αφού σ’ αυτό παρουσιάζονται αποκλειστικά οι εισηγήσεις που ακούστηκαν 

και συζητήθηκαν στο πρώτο Σεμινάριο Παιδαγωγικών Θεμάτων που οργανώθηκε από το 

Γραφείο του σχολικού συμβούλου φιλολόγων στις 13 και 14 Μαΐου 1988 στη Δράμα. Αυτό 

γίνεται κυρίως για δυο λόγους: 1. Να επικοινωνήσουν με το περιοδικό όχι μόνο οι 

φιλόλογοι αλλά και οι καθηγητές άλλων ειδικοτήτων, αφού τα θέματα των εισηγήσεων 

μάς αφορούν και μας απασχολούν όλους. 2. Να υπάρχουν καταγραμμένα τα κείμενα 

αυτών των εισηγήσεων, χάρη στο παιδαγωγικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, ώστε να 

είναι στη διάθεση όλων των συναδέλφων, Αυτό κρίθηκε χρήσιμο, αφού άλλωστε η 

συμμετοχή στο σεμινάριο, από άποψη πλήθους, δεν ήταν αυτή που μπορούσε να είναι. Το 

τελευταίο αναφέρεται ως διαπίστωση για μελέτη και λιγότερο ως πικρία όσων εργάστηκαν 

για το σεμινάριο εκείνο. Συχνότατα, ωστόσο, ακούγεται από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς σε εκρήξεις αυτογνωσίας ότι σπάνια έχουν συμπληρωμένες τις γνώσεις 

και τους προβληματισμούς τους σε παιδαγωγικά θέματα... Η βασικότερη όμως καινοτομία 

του τεύχους αυτού —έστω εξωτερική και στην οποία οφείλεται η καθυστέρηση της 

ετοιμασίας του— είναι η τυπογραφική του εμφάνιση, που έγινε δυνατή χάρη στην 

πρόθυμη και ανιδιοτελή συνεργασία του Ν. Σιμόπουλου, εκδότη της εφημερίδας «Χρονικά 

της Δράμας», στον οποίο οι υπεύθυνοι των ΘΕΜΑΤΩΝ εκφράζουν και από τη θέση αυτή 

τις θερμές τους ευχαριστίες. Τα ΘΕΜΑΤΑ, το τοπικό φιλολογικό περιοδικό της Δράμας 

ακολουθεί μια φυσική πορεία, που εξαρτάται και ως προς τη συνέχεια και ως προς τον 

τρόπο της από όλους τους φιλολόγους της Δράμας. 

 

 

* δημοσίευση στο περιοδικό Θέματα διδακτικής θεωρίας και πράξης, τ. 4, (για τους 

φιλολόγους Γυμνασίων και Λυκείων του νομού Δράμας), Καλοκαίρι 1989, Γραφείο 

Σχολικού Συμβούλου Φιλολόγων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας 
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ* 

Α. Β. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ 

 

Σήμερα υποστηρίζεται ότι η «δια βίου παιδεία» αποτελεί επιτακτική ανάγκη της 

εποχής μας. Αυτή η συνεχής παιδεία, η μόρφωση που σταματά μόνο με το τέλος της ζωής 

μας, εύκολα καταλαβαίνει κανείς πόσο πιο επιτακτική είναι γι’ αυτούς που θα την 

εμπνεύσουν στους άλλους. Και αυτοί είναι οι δάσκαλοι. 

Για τους δασκάλους κάθε βαθμίδας, και όχι μόνο βέβαια για τους προηγούμενους 

λόγους, η αδιάκοπη παιδεία, η συνεχής συμπλήρωση γνώσεων είναι από τις πρώτες 

φροντίδες τους. Και αυτή η συμπλήρωση γνώσεων δεν αναφέρεται κυρίως στην ποσότητα, 

ούτε μόνο στις νέες τεχνολογικές γνώσεις, που ραγδαία πολλαπλασιάζονται και 

μεταβάλλονται, αλλά και σε θέματα ιδεών, θέματα κοινωνικής φιλοσοφίας κτλ., αλλά όσο 

μας ενδιαφέρει εδώ σε θέματα τρόπων αντιμετώπισης των παιδαγωγικών η διδακτικών 

θεμάτων. Πραγματικά οι αλλαγές στα νεότερα χρόνια είναι πολλές και μεγάλες. 

Μερικά παραδείγματα που αναφέρονται στους νέους τρόπους της παιδαγωγικής 

γενικότερα πράξης θα μπορούσαν να είναι τα ακόλουθα:  

α) Δεν είναι πια αποδεκτή η άποψη του θετικισμού κυρίως για την επιδίωξη της 

αντικειμενικής  και  πλήρους γνώσης στο σχολείο, δηλαδή η επιδίωξη να μάθει ο μαθητής 

όσα του χρειάζονται, όσο το να «μάθει να μαθαίνει»1. 

β) Το σύγχρονο σχολείο, όσο και αν έχει δικές του αρχές και απαιτήσεις και δικό του 

πρόγραμμα, δεν μπορεί να είναι απομονωμένο από τη ζωή. Η κοινωνικοποίηση του 

ανθρώπου αρχίζει από το σχολείο. Υπάρχει διαλεκτική σχέση σχολείου και κοινωνίας, κάτι 

που δεν το παρατηρούσε κανείς πάντοτε στο προηγούμενο σχολείο. Και επειδή οι λέξεις 

προδίδουν, ας σκεφτεί κανείς τη γνωστή φράση των καθηγητών προς τους μαθητές, 

τουλάχιστο άλλοτε: «όταν μεθαύριο θα βγείτε στην κοινωνία...» κτλ. 

γ) Η «αυθεντία» του δασκάλου έπαψε προπολλού να θεωρείται ως η αρχή και το 

τέλος στη γνωστική και διδακτική ενέργεια μέσα στην τάξη. Ο δάσκαλος σήμερα 

παρουσιάζεται ως συνεργάτης με το μαθητή και από κοινού προσπαθούν να οδηγηθούν σε 

κάποια λύση ακολουθώντας τη βασική «αρχή της συνερεύνησης»2. 

Αλλά ανεξάρτητα από ό,τι αφορά τη σωστή μέθοδο, ο μαθητής με τις ποικίλες 

επιδράσεις που δέχεται από πολλές πηγές και μάλιστα κάποτε βομβαρδίζεται, υπόκειται 

και σε άλλη διδασκαλία, ώστε να κλονίζεται πολύ εύκολα το κύρος της όποιας 

«αυθεντίας». 

δ) Σήμερα δεν υπάρχουν εκείνες οι παλαιότερες επιλογές, έστω και αν ήταν 

εκούσιες. Η πολιτεία δηλαδή τότε άφηνε στα παιδιά ή στους γονείς τους να αποφασίσουν 

για τη συνέχιση των σπουδών στο γυμνάσιο. Το δικαίωμα αυτό της «επιλογής» είναι 

γνωστό ότι για πολλές περιπτώσεις της ελληνικής κοινωνίας σήμαινε στέρηση - αλλά αυτό 

είναι άλλο ζήτημα. Η νέα λοιπόν κατάσταση της υποχρεωτικής φοίτησης στο σχολείο, με 

την απεριόριστη αύξηση του μαθητικού πληθυσμού, δημιούργησε ένα νέο σώμα με 

διαφορετικές από πριν ιδιότητες. 

ε) Ο καθηγητής σήμερα έχει να συνεργαστεί με μαθητές που διαφέρουν πολύ από 

τους παλαιότερους. Ο σημερινός μαθητής είναι πιο ελεύθερος, με λιγότερες 

προκαταλήψεις ή φοβίες, δισταγμούς ή αναστολές, και βέβαια, αν δεν είναι πάντοτε σωστά 
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ενημερωμένος, τουλάχιστο έχει ακούσει ή έχει συχνά περισσότερες γνώσεις για 

περισσότερα πράγματα3. 

στ) Αλλά τα πράγματα άλλαξαν και σε γενικότερα και σε ειδικότερα θέματα 

διδακτικής. Έπαψε προπολλού να είναι ο δάσκαλος το κέντρο της διδασκαλίας, αφού η 

διδασκαλία είναι πια μια μορφή συνεργασίας, χωρίς την εξωτερική επιβολή δύναμης και 

χωρίς τον παλιό αυταρχισμό του δασκάλου. Αλλά ακόμη σε κάποια μαθήματα άλλαξαν οι 

στόχοι και οι μεθοδεύσεις. Η νεοελληνική γλώσσα, π.χ., δε διδάσκεται σαν να είναι μια 

γραπτή μόνο ή άγνωστη γλώσσα. Η νέα γλωσσολογία μετέφερε το νόημα κυρίως από τη 

λέξη στο λεκτικό σύνολο. Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, και όχι μόνο στα 

μαθηματικά, εισήγαγε νέες μεθοδεύσεις στην αναζήτηση και κατάταξη της γνώσης, ώστε 

σε λίγα χρόνια να διαφέρουν οι γνώστες από τους μη γνώστες όσο περίπου παλαιότερα οι 

εγγράμματοι από τους αγράμματους κτλ.  

Η ανάγκη λοιπόν για συνεχή ενημέρωση και για ανανέωση των γνώσεων ενός 

δασκάλου είναι παρούσα πάντοτε και σε πολλές περιπτώσεις επιτακτική. Το πιο κρίσιμο 

είναι ότι σχετικά με τη γνώση, όπως είναι γνωστό, συμβαίνει το εξής περίεργο: η άγνοια 

από μόνη της δε σε ειδοποιεί για την ύπαρξη της. Όσο λιγότερο ενημερώνεται κανείς, τόσο 

λιγότερο συνειδητοποιεί την ανεπάρκεια του σε ένα θέμα. Η ανεπάρκεια έχει τη 

δυνατότητα να δημιουργεί την αυταπάτη της επάρκειας. Ανύποπτος για το πόσο αγνοείς 

ένα θέμα συνειδητοποιείς την αυταπάτη σου, μόνο αν έχεις κάποτε την τύχη να σου πέσει 

στα χέρια ένα καλό βιβλίο ή αν βρεθεί στο δρόμο σου κάποιος άνθρωπος που η 

επικοινωνία σου μαζί του σου ανοίγει νέους ορίζοντες. Τελικά δηλαδή αν συναντήσεις τις 

δυο βασικές πηγές εσωτερικού πλούτου: το καλό βιβλίο και τη συναναστροφή εκλεκτών 

ανθρώπων. 

Μερικοί εμάς τους δασκάλους μας καταλογίζουν ότι δε διαθέτουμε πάντοτε επαρκή 

ενημέρωση στα νέα πράγματα.. Ο Παπανούτσος αναφέρει την παρατήρηση ενός ξένου 

συγγραφέα ότι ο δάσκαλος αντίθετα με τους άλλους επιστήμονες δεν πλουτίζει ούτε 

ανανεώνει τα επιστημονικά του εφόδια και τις δεξιότητες στη δουλειά του, στον ίδιο βαθμό 

που συμβαίνει με τους άλλους επιστήμονες. Και αυτό, λέει, θα μπορούσε να αποδοθεί σε 

δυο λόγους: α) έχει να κάνει πάντοτε με παιδιά, με ανώριμους δηλαδή ανθρώπους από 

τους οποίους εύκολο είναι να ξέρει περισσότερα και έτσι να μη φαίνεται η  όποια ένδεια 

του,  και β) του λείπει ο ανταγωνισμός με όμοιους επαγγελματίες που, όπως συμβαίνει στα 

άλλα επαγγέλματα, είναι πάντοτε έτοιμοι και ικανοί να του αμφισβητήσουν την υπεροχή 

του. Δεν έχει να πολεμήσεις προς σκληρούς αντιπάλους. Οι μικροί μαθητές δεν μπορούν 

να του αντιπαρατάξουν τη σοφία τους. 

Πάντως, όπως και ο Παπανούτσος παρατηρεί, τα πράγματα δε συμβαίνουν ακριβώς 

έτσι σήμερα. 

Παλαιότερα ο μαθητής περίμενε να φωτιστεί κυρίως από το δάσκαλο. Σήμερα όμως 

οι πηγές των πληροφοριών, ακόμη και για τα παιδιά που δεν ανήκουν σε οικογένειες 

μορφωμένων, έχουν πολλαπλασιαστεί σε εκπληκτικό βαθμό. Το ραδιόφωνο αλλά 

προπάντων η τηλεόραση, το περιοδικό το παιδικό και όχι μόνο αυτό, η εφημερίδα, η αφίσα 

κτλ. είναι πια μέσα στη ζωή των παιδιών. Ο μαθητής λοιπόν ανάλογα με τις-κοινωνικές 

συνθήκες που ζει, με την περιέργεια και τις ανάγκες του, αντλεί ειδήσεις και ενημερώνεται 

και από αλλού. Αλλά έτσι δε συμπληρώνει μόνο τις γνώσεις και τις ιδέες που προσφέρει το 

σχολείο. Κάποτε ο μαθητής αποκτά γνώσεις ή ιδέες που αντιστρατεύονται αυτές του 

σχολείου. Συνεπώς δεν έχουμε πάντοτε τη βοήθεια προς το σχολείο αλλά και υπονόμευση 

του. 
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Έπειτα το σημερινό παιδί, από το νήπιο ως τον έφηβο, όπως και προηγουμένως 

αναφέρθηκε, έχει ελευθερωθεί από κληρονομικούς ενδοιασμούς ή πλεγματικές 

αναχαιτίσεις που παλαιότερα δεν ήταν σπάνιες - άλλο θέμα ως ποιο όριο... Σήμερα, σχεδόν 

παντού, το παιδί δε δυσκολεύεται πολύ να διατυπώσει με θάρρος ή και προπέτεια, με 

βεβαιότητα από επαρκή ενημέρωση ή και από ελλιπή γνώση (η βεβαιότητα μπορεί να 

προέλθει και από τα δυο) να διατυπώσει λοιπόν τις απορίες του, τις αντιρρήσεις ή τις 

προσωπικές του «θέσεις». Και επειδή σήμερα με την προβολή των ποικίλων προβλημάτων, 

τη σύγκρουση των ιδεών, με τις νέες αναζητήσεις, τις νέες επιτεύξεις ή τις νέες 

υποδουλώσεις —π.χ. σε πλαστές ανάγκες— έκαναν, στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες 

του κόσμου, πολύ εύκολη την εισβολή της αμφισβήτησης στο σχολείο, γι’ αυτό και έγινε 

πολύ δύσκολη, κάποτε τραγικά δύσκολη, η δουλειά του δασκάλου. 

Ο σημερινός δάσκαλος δεν είναι πια ο «τυχερός» δάσκαλος των αρχών του αιώνα 

μας, που οι διστακτικοί και ολιγαρκείς μαθητές περίμεναν να ακούσουν μόνο όσα ήθελε ή 

είχε να τους δώσει ο μακάριος εκείνος δάσκαλος και ήταν και ικανοποιημένοι. Ο δάσκαλος, 

αν θέλει να είναι του σημερινού και όχι «ενός άλλου καιρού δάσκαλος», οφείλει να μην 

ξεχνά ότι έρχεται να μορφώσει, που θα πει να διαμορφώσει, να πείσει και να επηρεάσει 

μια φιλοτάραχη αλλά και ταραγμένη νεότητα, ορμητική και απαιτητική, κάποτε 

φυγόπονη, όπως πολλοί από τους ανθρώπους που την περιβάλλουν, και πάντοτε βιαστική. 

Αυτήν τη νεότητα λοιπόν οφείλει να τη βοηθήσει να βρει το δρόμο της. 

Και μόνο γι’ αυτό τουλάχιστο ο σημερινός δάσκαλος δεν μπορεί να είναι δάσκαλος 

μιας άλλης εποχής4. Ίσως όμως «τυχερός» να μην ήταν εκείνος αλλά ο σημερινός 

δάσκαλος. Πρώτα πρώτα γιατί το επάγγελμα του γίνεται πιο δυναμικό και πιο δημιουργικό 

και έτσι το αποτέλεσμα αξίζει περισσότερο, ακριβώς όπως όταν δίνεις μορφή σε ένα 

σκληρό σώμα και όχι σε μια μαλακή και εύπλαστη ύλη. Έπειτα γιατί οι ρυθμοί της προόδου 

είναι ταχύτεροι, τα πράγματα δεν προχωρούν με βήμα «σημειωτόν», όπως άλλοτε, αφού 

ποτέ δεν γίνονταν τόσα πολλά σε τόσο λίγο χρόνο. Αυτό αν δεν είναι από μόνο του καλό ή 

κακό, οπωσδήποτε είναι ένα στοιχείο δύναμης, που μπορεί να αξιοποιηθεί προς το καλό. 

Το έργο του δασκάλου, σε μια εποχή που έχει πολλαπλασιάσει τις ταχύτητες της, γίνεται 

και πιο αποτελεσματικό και απλώνεται ευκολότερα σε μεγαλύτερη έκταση. Έχει λοιπόν ο 

σημερινός δάσκαλος περισσότερη δύναμη στα χέρια του. Σίγουρα ο δάσκαλος σήμερα ζει 

σε μια εποχή που ταιριάζει πιο πολύ σε δυναμικούς και λιγότερο σε φυγόπονους ή 

εφησυχασμένους. 

Το πώς θα είναι ο σημερινός δάσκαλος, υποστηρίζουν πολλοί κυρίως δάσκαλοι, 

εξαρτάται και από το πώς θα είναι η κοινωνία της εποχής του ή ακόμη και ο ίδιος ο 

σύγχρονος μαθητής. Η αμοιβαιότητα στο αποτέλεσμα — όσο και αν μπορεί να φαίνεται 

παράξενο— ως προς το δάσκαλο και το μαθητή δεν πρέπει ενμέρει τουλάχιστο να 

παραγνωρίζεται. Στη διδασκαλία, η γενικότερα στη συνειδητή επίδραση του μεγαλύτερου 

προς τον μικρότερο, και μόνο σ' αυτή την ανθρώπινη δραστηριότητα, πρέπει και οι δυο 

πλευρές να επιθυμούν το ίδιο αποτέλεσμα: αυτός που διδάσκει όπως και αυτός που 

διδάσκεται. Αυτή η αμοιβαιότητα, που αποτελεί βασική προϋπόθεση —όχι βέβαια παντού 

με ίσους όρους— είναι κάτι που πρέπει να το συνειδητοποιούν τουλάχιστο οι μεγαλύτεροι 

μαθητές μας. 

Αλλά δεν είναι άγνωστο ότι συγκρούονται συχνά οι γνώμες των μεγαλυτέρων, όταν 

επιθυμούν να χαρακτηρίσουν τους σημερινούς νέους. Σήμερα ασφαλώς παρατηρούμε 

στους νέους μας περιπτώσεις θάρρους για αντίρρηση που δε διαφέρει κάποτε από την 

ιταμότητα, με εντυπωσιακά αλλά συχνά επιφανειακά επιχειρήματα και που δεν είναι 
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απαλλαγμένα από μια σοφιστική λογική. Άλλοτε παρατηρούμε μια απομυθοποίηση 

πολλών αξιών που οδηγεί ανεμπόδιστα στην ασυδοσία ή τον κυνισμό. Άλλοτε πάλι 

βλέπουμε μια χωρίς τάξη και ηλεγμένη ακρίβεια «επίθεση» γνώσεων που δεν της λείπει η 

ακρισία ή η αγωνιστική αλαζονεία. Συχνά παρατηρεί κανείς επίσης μια φυγόπονη διάθεση 

για ό,τι δε θεωρούν «χρήσιμο» ή μια αδιαφορία για ό,τι δε θα ωφελούσε ή δε θα έβλαπτε 

άμεσα την προσωπική τους ζωή. 

Αλλά από την άλλη πλευρά μόνο ως προτερήματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν 

άλλα γνωρίσματα των νέων, που ίσως δεν τα είχαν οι παλαιότεροι, όπως: το θάρρος της 

γνώμης και το να μην υποχωρούν εύκολα πριν να πεισθούν, η απαλλαγή από κάποιες 

προκαταλήψεις ή φοβίες η απαραβίαστα ταμπού, η απαίτηση, που βλέπουμε συχνά, να 

πλησιάσουν ή και να ερμηνεύσουν με ειλικρίνεια και παρρησία κάθε ζήτημα ακόμη και 

κάτι καθιερωμένο, η πίστη ή κάποτε η αυταπάρνηση σε ό,τι τελικά τους κέρδισε, η συχνή, 

άλλωστε, διαπίστωση ότι οι σημερινοί νέοι, σε σχέση με τους νέους μιας άλλης εποχής, 

γνωρίζουν πολύ περισσότερα πράγματα από το φυσικό και κυρίως από τον κοινωνικό 

χώρο κτλ. 

Σ’ αυτή λοιπόν την κατάσταση των αντιθετικών συχνά γνωρισμάτων της νέας 

γενιάς καλείται ο σύγχρονος δάσκαλος να παίξει το ρόλο του και να βοηθήσει για την 

εξασφάλιση μιας ευαίσθητης ισορροπίας, που συνίσταται στην ανάπτυξη ελέγχου των 

υπερβολών αλλά και στη μη παρεμπόδιση κάποιων αρχών που οδηγούν στην 

προοδευτικότητα. Ο ίδιος δεν αντιστέκεται αλλά πείθει, είναι δάσκαλος και όχι 

αστυνόμος5. 

Και όλα αυτά με ποιους τρόπους; Οι τρόποι, θα έλεγε κανείς, είναι τόσοι όσοι είναι 

οι δάσκαλοι και οι μαθητές ίσως. Οπωσδήποτε όμως δεν είναι ένας. Πάντως δεν είναι ούτε 

οι απειλές ή οι λοιδωρίες, ούτε οι ειρωνείες ή οι σαρκασμοί. Πριν από οτιδήποτε άλλο 

βασικός τρόπος παραμένει να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του μαθητή - και να το αξίζεις 

βέβαια. Κι εδώ για να φτάσεις, δεν υπάρχει ασφαλώς ένας δρόμος αλλά πολλοί: π.χ. το 

προσωπικό παράδειγμα, η ανθρώπινή σου ποιότητα, η κατάρτιση σου, η ενγένει 

προσωπικότητα σου και βέβαια η αγάπη σου για το μαθητή, κάτι που όσο και αν σε 

κάποιες εποχές ακούγεται υπερβολικό ή απλουστευτικό, παραμένει πάντοτε ακόμη και σ' 

αυτές τις εποχές ένα στοιχείο με μοναδική και βασική αξία και δύναμη, όχι απλώς ως ένα 

από τα άλλα μέσα της δουλειάς σου, αλλά ως μια εσωτερική σου ιδιότητα ή ως ένα 

γνώρισμα που ανέπτυξες μέσα σου καθώς αποφάσιζες την επαγγελματική σου επιλογή. 

Και βέβαια αυτή η αγάπη σου σημαίνει πολλά: π.χ. να αποδέχεσαι το μαθητή όπως είναι 

και έπειτα να αγωνίζεσαι να τον διαμορφώσεις ή γενικότερα να έχεις αναπτύξει 

περιθώρια να δέχεσαι ή και να ανέχεσαι, επίσης όμως να έχεις τη δύναμη να μην 

υποχωρείς χαριζόμενος ή μεροληπτώντας, αλλά να συνεχίσεις την επιμονή σου, αρκεί 

βέβαια να διαθέτεις καθαρό βλέμμα και να αναγνωρίζεις το δίκαιο του άλλου καθώς και 

τις δυσκολίες του, ψυχολογικές ή βιολογικές κτλ. 

Μπροστά σ’ αυτούς και σ’ άλλους προβληματισμούς πώς θα σταθεί ο δάσκαλος που 

έχει άδειους τους πυκνωτές τους από πολύ καιρό; Αν σκεφτούμε μάλιστα ότι στην Ελλάδα 

δεν υπάρχουν πανεπιστημιακές σχολές που ετοιμάζουν ακριβώς καθηγητές για το 

γυμνάσιο και το λύκειο, παρά επιστήμονες φιλολόγους, μαθηματικούς κτλ., έστω και αν οι 

απόφοιτοι των πανεπιστημίων μας κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία σταδιοδρομούν 

στην εκπαίδευση, τότε κατανοεί τη δυσκολία του προβλήματος. 

Είναι συνεπώς πολύ σύνθετο θέμα η διαπίστωση —όταν γίνεται— ότι το σχολείο 

περνά κρίση. Η αλλαγή πραγμάτων και ιδεών που συντελείται με ρυθμό ιλίγγου, η 
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ανάπτυξη της ανθρώπινης γνώσης που οι άνθρωποι, οι δημιουργοί της, πολύ δύσκολα 

μπορούν να την παρακολουθήσουν, η ραγδαία αύξηση του μαθητικού πληθυσμού με τη 

στροφή των πάντων προς το σχολείο, η επιμήκυνση του χρόνου και η μεγαλύτερη 

προσπάθεια για την κατάρτιση, είναι μερικά από τα γενεσιουργά αίτια της νέας εποχής 

για το σχολείο και το δάσκαλο, και μαζί και ο λόγος που κάνει επιτακτική την ανάγκη για 

τον τελευταίο να συμπληρώνει τα εφόδια του για πληρέστερη παιδαγωγική κατάρτιση. 

Η επιμόρφωση λοιπόν, χωρίς να σημαίνει ότι είναι το μόνο που χρειάζεται σήμερα, 

αποτελεί ένα θέμα από τα πιο επείγοντα της εκπαίδευσης. Όχι ως καταναγκασμός αλλά 

ως ανάγκη όλων μας σε οποιαδήποτε βαθμίδα. Αυτή την αίσθηση της ανάγκης την 

εννοούμε βέβαια και από την πλευρά της πολιτείας —κάτι που απαιτεί συστηματικό 

πρόγραμμα και οργάνωση αλλά και κίνητρα— κυριότερα όμως από την πλευρά του ίδιου 

του δασκάλου. Και χρειάζεται ο ίδιος να πιστέψει ότι η επιμόρφωση είναι σε τελική 

ανάλυση αυτομόρφωση, με την έννοια ότι καμιά προσπάθεια συμπληρωματικής 

μόρφωσης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, αν αυτή δεν αποτελεί προσωπική επιλογή και 

ανάγκη του ίδιου του δασκάλου. Η ενεργή και αυτόβουλη συμμετοχή του μέσα από τη 

μελέτη και την έρευνα θα τον βοηθήσει να γνωρίσει και τις ιδιαιτερότητες του 

επαγγέλματος του και να διαμορφώσει την προσωπικότητα του ως δασκάλου. 

Συχνά πολλοί φορείς της εκπαίδευσης και του σχολείου συγκεντρώνουν τη 

δραστηριότητα τους στη διοικητική οργάνωση και παραβλέπουν τη βασική αλήθεια ότι το 

κυρίως εκπαιδευτικό έργο αρχίζει μετά το διοικητικό. Το διοικητικό έργο, θα έλεγε κανείς, 

είναι ο πρόλογος ούτε καν η εισαγωγή. Εκτός από τη συνεχή και συστηματική φροντίδα 

για τη διδακτική και παιδαγωγική πράξη, είναι απαραίτητη η έρευνα ή τουλάχιστο η 

καταγραφή της παιδαγωγικής πράξης σε όλα τα στάδια της στο σχολείο. 

Η αντιμετώπιση παιδαγωγικών θεμάτων —και εδώ δεν εννοούνται οι θεωρητικές 

αναζητήσεις αλλά τα πρακτικά παιδαγωγικά προβλήματα που ανακύπτουν σε κάθε 

σχολείο— συχνά δε γίνεται σωστά ούτε στις λεγόμενες παιδαγωγικές συνεδριάσεις των 

καθηγητικών συλλόγων, που όλοι γνωρίζουμε όχι σπάνια πόσο τυπικές και γι’ αυτό 

αναποτελεσματικές είναι. Και η πολύτιμη πείρα που αποκτιέται από την καθημερινή 

εκπαιδευτική πράξη, όταν δεν παρατηρείται συστηματικά και δεν καταγράφεται, μένει 

αναξιοποίητη. Έτσι δε γίνεται καμιά ουσιαστική ανατροφοδότηση (feed back) των 

εκπαιδευτικών, που σε τελική ανάλυση σημαίνει να μπορείς να διδάσκεσαι ως δάσκαλος 

από τις δυσκολίες που αντιμετώπισες και από τα λάθη σου που δεν απέφυγες στο 

διδακτικό ή παιδαγωγικό σου έργο. 

Υπάρχουν εκπαιδευτικοί —από αυτούς που έχουν τον καιρό και τη διάθεση— που 

δε βρίσκουν πάντοτε τη δυνατότητα μιας σωστής επιμόρφωσης από βιβλία και πρόσωπα, 

και έτσι περιπλανούνται άσκοπα σε θέματα όπου έχουν δοθεί προπολλού κάποιες λύσεις. 

Στην Ελλάδα, είχε πει κάποτε ο Σεφέρης, είμαστε τραγικά αυτοδίδακτοι. Και είναι 

πραγματικό επίπονο και άσκοπο να ξανακάνει κανείς χωρίς λόγο το δρόμο που μπορούσε 

να αποφύγει. Αλλά σήμερα ίσως δεν έχει απόλυτη εφαρμογή ο λόγος αυτός του ποιητή, 

αφού και η σχετική βιβλιογραφία για θέματα παιδαγωγικά και διδακτικά δεν είναι τόσο 

φτωχή, και πολλές προσπάθειες ολιγοήμερων επιμορφωτικών συναντήσεων δεν είναι 

σπάνιες, αρκεί να βρίσκουν πάντοτε την αποδοχή που τους αξίζει. 

Σ' αυτές τις προσπάθειες το δυναμικό του κλάδου δε στερείται τις γνώσεις και τις 

ικανότητες να προσφέρει στο κοινό έργο της επιμόρφωσης. Η αυτάρκεια του κλάδου στον 

τομέα της επιμόρφωσης του, με συστηματική επίσημη κρατική φροντίδα για τη δημιουργία 

των κατάλληλων στελεχών, με παρακίνηση για ειδικές σπουδές και αξιόλογο έργο, θα 
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αποτελέσει τη φυσικότερη και την πιο αποτελεσματική προσπάθεια για τη σωστή 

επιμόρφωση που έχει ανάγκη ο κλάδος σήμερα. 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1991 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Είναι γνωστό στους μελετητές του Μακρυγιάννη ότι το έργο του πιο πολύ 

θαυμάστηκε παρά μελετήθηκε συστηματικά με παράθεση συγκεκριμένων και αναλυτικών 

στοιχείων που να τεκμηριώνουν τον οποιονδήποτε θαυμασμό. 

Αυτό στάθηκε ένα βασικό ερέθισμα πριν από πολύ καιρό για την αρχή της δουλειάς 

μου στα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη. Ωστόσο η αγάπη για το έργο αυτό, άλλος 

ένας και βασικότερος λόγος της επιλογής μου, δεν ήταν πάντοτε ικανή να εξασφαλίζει τον 

απαιτούμενο χρόνο από την άλλη δουλειά μου στη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με 

αποτέλεσμα η οριστική διαμόρφωση της εργασίας αυτής να αργήσει πολύ. 

Τελικά η παρούσα εργασία, που εξετάζει ένα βασικό γνώρισμα του λόγου του 

Μακρυγιάννη στα Απομνημονεύματα: την επανάληψη γλωσσικών δομών, οφείλει πολλά, 

για την όποια συμπληρωμένη μορφή της, στη φιλική συνεργασία του καθηγητή Χρίστου 

Τοολάκη. Ο ίδιος παρακολούθησε την εργασία μου σε όλα της τα στάδια, έκανε τις 

εύστοχες παρατηρήσεις του και με πολλή προθυμία συζήτησε μαζί μου τα διάφορα 

προβλήματα που κάθε φορά παρουσιάζονταν. Για την πολύτιμη συμπαράσταση του θέλω 

να του εκφράσω και οπό εδώ τις πιο θερμές μου ευχαριστίες. 

σελ.9 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αξία των Απομνημονευμάτων του στρατηγού Μακρυγιάννη έχει τονιστεί πολλές 

φορές ως τώρα από τους μελετητές, ή και μόνο τους θαυμαστές του1, και από πολλές 

πλευρές2.   Μια από τις πλευρές αυτές, και όχι με τη μικρότερη σημασία, είναι και η 

γλωσσική, της οποίας το ενδιαφέρον ενισχύθηκε τον τελευταίο καιρό με την έκδοση του 

πολυτίμου έργου ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ3 και την ανακοίνωση της έκδοσης 

και του άλλου μεγαλύτερου και τελειότερου «Τα ελληνικά του Μακρυγιάννη με τον 

υπολογιστή». Του τελευταίου εκτυπώθηκαν μόνο δεκαπέντε σειρές των τεσσάρων τόμων4. 

Η μελέτη της γλώσσας και του ύφους του Μακρυγιάννη, που μπορεί βέβαια να γίνει 

με πολλούς τρόπους και σε πολλούς τομείς, έχει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα που 

δεν Οφείλονται μόνο στην οριστική, ίσως, απώλεια του χειρογράφου των 

Απομνημονευμάτων – βασικό ωστόσο μειονέκτημα ενός έργου νεοελληνικού που το 

γνωρίζουμε διαμέσου του μεταγραφέα του. Τα περισσότερα προβλήματα για μια 

πολυεπίπεδη γλωσσική μελέτη του κειμένου οφείλονται κατ’ εξοχήν στον τρόπο της 

γραφής του. Ο αγράμματος, και όχι ακαλλιέργητος5, αγωνιστής με τον τρόπο που γράφει, 

με την «υποκειμενική» γραφή του6, δεν εξασφαλίζει στο μελετητή παντού ασφαλή 

ανάγνωση, αφού π.χ. δε χωρίζει τις λέξεις, δε σημειώνει τόνους και σημεία στίξης, γράφει 
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διαφορετικούς φθόγγους με τα ίδια γράμματα (ο και ου, π και μπ κ.ά.), έχει μια γενική 

ακουστική σύγχυση κτλ.7 

Γι’ αυτό πολλές φορές ο προβληματισμός και η μελέτη για θέματα φθόγγων ή 

γραμματικών τύπων στα Απομνημονεύματα δεν αφορούν ακριβώς ό,τι έγραψε – ή ό,τι 

θέλησε να γράψει – ο Μακρυγιάννης, αλλά ό,τι μετέγραφε ο πρώτος και τελευταίος 

αυθεντικός εκδότης του, ο οποίος ωστόσο διέθεσε την πλούσια πείρα, τη γνώση και τη 

διαίσθησή του για το επίπονο έργο της μεταγραφής του κειμένου του συμπατριώτη του 

αγωνιστή, που κράτησε δεκαεφτά μήνες8. 

Ωστόσο, όπως είναι σαφές, αυτές οι δυσκολίες είναι άνισες για τη μελέτη των 

διάφορων στοιχείων της γλώσσας και του ύφους του κειμένου, γιατί ενώ το φθογγολογικό 

και το μορφολογικό μέρος πραγματικά δεν εξασφαλίζουν πάντοτε το μελετητή στις 

αναγνωστικές του προσπάθειες, δε συμβαίνει εντελώς το ίδιο με το υφολογικό και το 

συντακτικό μέρος γενικότερα. Για να αναφέρουμε μερικά «σχήματα λόγου» και άλλους 

λεκτικούς τρόπους9, δεν υπάρχει η ίδια αβεβαιότητα εξαιτίας της γραφής του Μακρυγιάννη 

π.χ. σε θέματα θέσης των λέξεων, πληρότητας λόγου (ελλείψεις, βραχυλογίες, 

πλεονασμοί), σημασίας των λέξεων και διάφορων συντακτικών ιδιορρυθμιών, όταν δεν 

προέχουν θέματα γραμματικής μορφής. Αλλά και στις περιπτώσεις αυτές, περιπτώσεις 

μιας γενικότερης υφολογικής μελέτης του έργου του ιδιότυπου αυτού συγγραφέα, τα 

προβλήματα είναι πολλά και δυσεπίλυτα. Δύσκολα το κείμενο του Μακρυγιάννη μπορεί 

να υποταχτεί σε ένα υφολογικό ή συντακτικό σύστημα ενιαίο, χωρίς παρεκκλίσεις και 

ποικιλία στην εφαρμογή, κάτι διαφορετικό από τους τρόπους γραφής που αυτοί μπορεί να 

αποτελέσουν ένα «σύστημα γραφής», «οσοδήποτε εμπειρικό ή μερικώς ασυνεπές»10. Ένα 

σύστημα έκφρασης σκέψεων αφορά μια βαθύτερη εσωτερική κατάσταση, που, τουλάχιστο 

στον Μακρυγιάννη, δεν υποτάσσεται σε τύπους, ενώ ένα σύστημα γραφής αφορά μια 

τεχνική πρακτική ενέργεια εξωτερική11. 

Ωστόσο όσο και αν δεν είναι εύκολο να καθορίσει κανείς ένα σύστημα, είναι όμως 

δυνατό να συγκεντρώσει και να κατατάξει τρόπους έκφρασης, που μπορούν να κάνουν 

συγκεκριμένη και να τεκμηριώσουν την τονιζόμενη πάντοτε ιδιοτυπία12 του ύφους του 

Μακρυγιάννη. 

Ανάμεσα στα στοιχεία που συνιστούν αυτή την ιδιοτυπία είναι και το γνώρισμα της 

«προφορικότητας του λόγου του Μακρυγιάννη»13. 

Ο λόγος του Μακρυγιάννη πραγματικά από την αρχή ως το τέλος παρουσιάζει τα 

γνωρίσματα του προφορικού λαϊκού νεοελληνικού λόγου14. Αυτό επισημάνθηκε πολλές 

φορές και από πολλούς μελετητές, από τον Βλαχογιάννη ως τους σύγχρονους15. 

Με την εργασία αυτή επιχειρείται μια επιμέρους μόνο συμβολή στην τεκμηρίωση 

αυτής της άποψης, αφού αναφέρεται σε ένα μόνο γνώρισμα του προφορικού λόγου, την 

επανάληψη   λέξεων και φράσεων. Για τις μορφές της επανάληψης, τους τρόπους και τα 

άλλα στοιχεία της που μπορέσαμε να επισημάνουμε και που θυμίζουν τον καθημερινό 

προφορικό λόγο, δίνουμε παραδείγματα που έχουν επιλεγεί ως τα χαρακτηριστικότερα 

από πολλά άλλα. Συνεπώς και το παραδείγματα και οι κατηγορίες που αναφέρονται δεν 

είναι απαλλαγμένες από την υποκειμενική επιλογή και από τον κίνδυνο παραλείψεων, 

είτε αυτό αφορά και άλλα γνωρίσματα της επανάληψης είτε και άλλους τρόπους μελέτης 

της. Το υλικό όμως που παρατίθεται τεκμηριώνει τους τρόπους που προτείνονται, και είναι 

άλλοτε πλουσιότερο και άλλοτε φτωχότερο, γιατί και τα γνωρίσματα δεν έχουν όλα την 

ίδια ευρύτητα εφαρμογής στο κείμενο. 
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Η σημασία που θα είχε αυτή η εργασία – και άλλες με θέμα την αναζήτηση των 

γνωρισμάτων του προφορικού νεοελληνικού λόγου στο έργο του Μακρυγιάννη16 από 

γλωσσική και παιδαγωγική πλευρά, είτε ως προς τους στόχους είτε ως προς τα 

αποτελέσματα, μπορεί να εντοπιστεί στα εξής: 

1. Κατατάσσονται συγκεντρωμένα και όπου είναι δυνατό ερμηνεύονται μερικά από 

τα στοιχεία που αποτελούν αυτά που λέμε γνωρίσματα του προφορικού λόγου. Και αυτό 

που έχει ψυχολογική και παιδαγωγική σημασία είναι ότι τα γνωρίσματα αυτά τα 

μελετούμε σε ένα κείμενο που γράφτηκε με αυτά τα γνωρίσματα κατά φυσικό τρόπο και 

όχι από (λογο)τεχνική προσποίηση. Η αγωγή για την καλλιέργεια της γλώσσας θα είχε να 

παρατηρήσει πολλά, σ’ αυτή την περίπτωση. 

2. Μπορεί να παρακολουθήσει κανείς σε ένα εύρος περιπτώσεων το αποτέλεσμα 

ενός ανθρώπου που θέλει με πολλή λαχτάρα και επιμονή από βαθιά εσωτερική ανάγκη να 

εκφραστεί17. Για τον Μακρυγιάννη το γράψιμο αυτού του έργου είχε τη δύναμη μιας 

φυσικής πράξης, που την επιχειρούσε τόσο συστηματικά για πρώτη φορά. Εδώ δεν 

επρόκειτο να γράψει επιστολές, πιστοποιητικά ή αποδείξεις, αλλά ένα μεγάλο έργο που 

όταν στο τέλος το διαβάζει «όλο», όπως γράφει, εκφράζει τις αμφιβολίες και την ανησυχία 

του για το τόλμημα που επιχείρησε18 – και βέβαια στον Μακρυγιάννη δεν πρόκειται για 

σχήμα λόγου από συμβατική μετριοφροσύνη. Η «τόλμη» του θυμίζει την προσπάθεια των 

παιδιών – έστω με άλλες προϋποθέσεις εμπειριών και σκοπών – να εκφράσουν ό,τι 

κρύβουν στο νου και στην ψυχή τους ελεύθερα από όλους τους περιορισμούς, των 

γλωσσικών – γραμματικών και των άλλων συμβάσεων, και που δεν είναι λίγες για ένα 

παιδί όταν επιχειρεί για πρώτη φορά να γράψει ένα ολοκληρωμένο κείμενο. Η προσπάθεια 

του Μακρυγιάννη να γράψει τον προφορικό λόγο του, δεν έχει περάσει από τις 

συμβατικότητες που επιβάλλει ο γραπτός λόγος. Περίπου όπως και η προσπάθεια των 

μικρών μαθητών, όταν καλούνται να γράψουν όσα ως πριν από λίγο τα ανακοίνωναν μόνο 

προφορικά. 

3. Επειδή ο συγγραφέας μαθαίνει μεγάλος λίγα γράμματα, κατορθώνει έτσι να 

δώσει ένα έργο όχι μόνο χωρίς ξένη επίδραση, συνειδητή ή όχι, στο περιεχόμενο και στη 

γλώσσα19, αλλά και ελεύθερος από περιοριστικές συμβατικότητες ειδικά στη σχέση σκέψης 

και έκφρασης20. Και επειδή οι εκφραστικοί του τρόποι δεν είναι σκόπιμοι, γι’ αυτό η 

σημασία τους για την ελεύθερη λειτουργία της σκέψης στη σχέση της με τη γλώσσα 

βαθύτερη: ένα βασικό θέμα που βρίσκεται πάντοτε στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος για 

την παιδαγωγική – διδακτική πράξη στο σχολείο. 

4. Ο προφορικός λόγος που γράφεται από τον Μακρυγιάννη, με τον πλούτο των 

μορφών του και των τρόπων διαπλοκής τους θα μπορούσε να ασκήσει μεγαλύτερη 

επίδραση στο γραπτό νεοελληνικό λόγο από την εποχή της εμφάνισης του έργου, το 1904 

και συστηματικότερα το 190721, ως σήμερα. Ήταν αυτό που μάταια περίμενε η γενιά του 

τριάντα22, η οποία και καθιέρωσε ως μείζονα πεζογράφο τον Μακρυγιάννη23, αλλά χωρίς 

ουσιαστική και ευρύτερη επίδραση στο γλωσσικό και στους άλλους χώρους. Ο 

νεοελληνικός γραπτός λόγος, που γράφεται εδώ και πολλά χρόνια ελεύθερος από τις 

λόγιες επιδράσεις, όταν δεν τις διαλέγει μόνος του, ασφαλώς δεν κέρδισε όσα θα μπορούσε 

από τη ζωντανή και φυσικότερη προφορική γλώσσα που είναι γραμμένη σε κείμενα 

ανάλογα με αυτό του Μακρυγιάννη και που τα διαμόρφωσε, εκτός από την ιδιαίτερη 

προσωπική συμβολή των ανθρώπων που έγραψαν, και η προφορική παράδοση στη 

διάρκεια των χρόνων. Η μελέτη της γλώσσας και του ύφους του Μακρυγιάννη θα 

μπορούσε να πλουτίσει τη νεοελληνική γλώσσα με εκφραστικούς τρόπους που δεν είναι 
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επείσακτοι αλλά της ζωντανής νεοελληνικής λαλιάς, η οποία περνά μέσα από την 

παράδοση και τη γλώσσα που αγνοούν οι αποκομμένοι από τις ρίζες τους24. Και το κέρδος 

τότε θα είναι μικρό. 

5. Η μελέτη του προφορικού λόγου στα γραπτό έργο του Μακρυγιάννη σε σχέση με 

τη γραφή του, θα μπορούσε να διδάξει πολλά τους ειδικούς για τη σωστή σχέση 

ορθογραφίας και έκφρασης, την ανεξαρτησία της μιας από την άλλη ή τη σχέση για τη 

σωστή καταγραφή της γλώσσας, τις διαρκείς αναστολές του ανθρώπου που αρχίζει να 

γράφει με ορθογραφία, και τις συνέπειες, τουλάχιστο στην αρχή, από τη σύγκρουση της 

φυσικής ορμής για έκφραση με τη λογική διευθέτηση της, σε σχήματα ή σε τύπους. 

6. Γενικότερα για τη σημασία της γλωσσικής μελέτης του έργου του Μακρυγιάννη* 

μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι η μελέτη αυτή γίνεται σε ένα έργο στο οποίο φαίνεται 

καθαρά ότι ο συγγραφέας του δεν αποβλέπει στους στόχους του με τους τρόπους όσων έχει 

να πει όσο με το περιεχόμενο τους. Ο λόγος του Μακρυγιάννη δεν είναι λογοτεχνία, 

δηλαδή ένα είδος συνειδητής τεχνικής, αλλά μια φυσική επικοινωνία, γι’ αυτό και συχνά 

φωνάζει χωρίς να νοιάζεται, επιτηδευμένος, για την απόχρωση της φωνής του.  

Η αλήθεια γυμνή, που όπως δηλώνει τέσσερις φορές25 είναι αυτή που μόνο 

επιδιώκει, σημαίνει τελικά όχι μόνο λόγο χωρίς ψέματα, αλλά και χωρίς τα ψιμύθια26 μιας 

τέχνης-ψέματα ωστόσο κάποιου άλλου είδους.26α 

 

* Η παρούσα εργασία δεν προχωρεί στην εξέταση και του δεύτερου έργου του 

Μακρυγιάννη «Οράματα και θάματα», κάτι που μπορεί να γίνει σε μιαν άλλη εργασία, 

όπου   θα παρουσιάζονται οι ομοιότητες και, κατά το μεγαλύτερο μέρος, οι διαφορές, 

υφολογικές και άλλες, των Απομνημονευμάτων και του δεύτερου έργου, χωρίς αυτό να 

μειώνει καθόλου την αξία του τελευταίου. Το δεύτερο έργο του ίδιου συγγραφέα όσο και αν 

δεν διαφέρει «ιδεολογικά» από το πρώτο, είναι τουλάχιστο ένα έργο «υποκειμενικό σε 

χαρακτήρα και διαφορετικό ειδολογικά ίσως», κατά την παρατήρηση του καθηγητή Γ.Π. 

Σαββίδη (Κείμενα για τα Ορ. και Θαμ., ΜΙΕΤ. Αθήνα 1984, σ.21). Ωστόσο μια εργασία, και  

κυρίως γλωσσική, θα ήταν σκόπιμο να γίνει όχι πριν από την αντιμετώπιση ή τη λύση 

πολλών από τα προβλήματα αποκατάστασης του κειμένου των «Οραμάτων και θαμάτων», 

κάτι που δυστυχώς είναι πια αδύνατο στο πρώτο και βασικότερο έργο του Μακρυγιάννη, 

που η απώλεια του (Βλ. Λ. Πολίτης Ορ. και θάμ. σ. 15 και Γ.Π. Σαββίδης, Κείμενα ό.π. σ.23) 

καθιστά, αναγκαστικά, το μεταγραμμένο από τον Βλαχογιάννη κείμενο ως το οριστικό 

κείμενο του έργου (Βλ. Σημ. 8). Για τους προβληματισμούς των μελετητών που δε θεωρούν 

τελική την αποκατάσταση του χφ. των Ορ. και θαμ. βλ. Σημ.7. Για γενικές διαφορές των 

δύο έργων και σχετικές παρατηρήσεις των μελετητών, αξιολογικές κ.ά., για τα δύο έργα 

βλ. Ορ. και θάμ., Λ. Πολίτης σ.14,15 και Άγγ. Παπακώστας σ.31,32, Κείμενα, ό.π. Β.Β. 

Σφυρόερας σ.15-17, Γ.Π. Σαββίδης, σ.21-26, Ν. Σβορώνος, σ.27-33, Διαβάζω ό.π. Ν.Δ. 

Τριανταφυλλόπουλος σ.37 κ.ε., Π. Κιτρομηλίδης, σ.46 κ.ε.. Ν. Θεοτοκάς, σ.54 κ.ε., Γ.Π. 

Σαββίδης σ.58 κ.ε., Β.Β. Σφυρόερας σ.74 κ.ε., Γ.Λ. Σμπιλίρης, σ.78 κ.ε. 

σ. 11- 14 (1-4) 

Δείτε στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών 

http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/9079 
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Α. Β. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ 

Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1991 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Στόχος της εργασίας αυτής ήταν να εξεταστεί η επανάληψη στα Απομνημονεύματα 

του Μακρυγιάννη από την άποψη: 

α) των γλωσσικών στοιχείων (μερών του λόγου και συντακτικών όρων) που 

επαναλαμβάνονται ως λέξεις και ως φράσεις,  

β) των μορφών της επανάληψης (ίδιοι τύποι η διαφορετικοί, με την ίδια ή άλλη 

σημασία), 

γ) των τύπων της επανάληψης (διπλή, τριπλή ή πολλαπλή επανάληψη των ίδιων ή 

παρόμοιων στοιχείων) και  

δ) της λειτουργίας της επανάληψης, με την εξέταση των λόγων, των  σκοπών και 

του αποτελέσματος της, και να επισημανθεί επίσης η σχέση του Μακρυγιάννη με τις 

λέξεις και τις έννοιες που επιλέγει ο ίδιος και χρησιμοποιεί. 

Από την εξέταση των στοιχείων της επανάληψης προέκυψαν οι εξής γενικές 

διαπιστώσεις: 

1. Παρατηρήθηκαν επαναλήψεις με λέξεις και φράσεις που ανήκουν σε όλα τα 

μέρη του λόγου (Δεν εξετάστηκαν τα άρθρα και τα επιφωνήματα). 

2. Οι λέξεις που επαναλαμβάνονται έχουν πολλές φορές τον ίδιο τύπο και την 

ίδια σημασία, και η ίδια λέξη μπορεί να επαναληφθεί μια, δυο ή και περισσότερες φορές. Οι 

περιπτώσεις επαναλήψεων που ξεπερνούν τις τρεις φορές είναι, φυσικά, οι λιγότερες, 

χωρίς να λείπουν και κάποιες περιπτώσεις δεκαπλής, ενδεκαπλής ή δεκαοκταπλής 

επανάληψης. Επαναλήψεις στον ίδιο τύπο και με την ίδια σημασία παρατηρήθηκαν και σε 

ονοματικά, ρηματικά και επιρρηματικά σύνολα. 

3. Επαναλήψεις παρατηρήθηκαν επίσης με λέξεις ή φράσεις που παρουσιάζουν 

μικρότερες ή μεγαλύτερες μορφολογικές αλλαγές, και αυτές είναι οι περισσότερες, γιατί 

αναφέρονται σε ένα ευρύτερο φάσμα λεκτικών δυνατοτήτων. Και εδώ επαναλαμβάνονται 

λέξεις ή φράσεις ως διάφορα μέρη του λόγου και με ποικίλες μορφές. Ως προς τον αριθμό 

των επαναλήψεων, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, ο επικρατέστερος τύπος είναι 

της διπλής ή και τριπλής επανάληψης, ενώ παρατηρούνται και περιπτώσεις πολλαπλής 

επανάληψης (τετραπλής, πενταπλής, εξαπλής, επταπλής ή δεκαπλής). 

4. Κάποτε επαναλαμβάνεται η ίδια λέξη με άλλη σημασία, κάτι που τις 

περισσότερες φορές οφείλεται στις σημασιολογικές αλλαγές που υφίστανται οι λέξεις με 

το πέρασμα του χρόνου. 

5. Συχνή είναι και η επανάληψη συνώνυμων λέξεων ή φράσεων μορφολογικά 

ή συντακτικά όμοιων ή διαφορετικών. Στις επαναλήψεις των συνωνύμων έγινε ιδιαίτερα 

λόγος και για μερικά ζεύγη συνωνύμων που είναι συχνά στον Μακρυγιάννη, αλλά και 



ΑΑΑνννααασσστττάάάσσσιιιοοοςςς   ΒΒΒ...   ΜΜΜοοουυυµµµτττζζζάάάκκκηηηςςς,,,   τττοοο   έέέρρργγγοοο   κκκαααιιι   ηηη   πππρρροοοσσσφφφοοορρράάά   τττοοουυυ   σσστττηηηννν   εεεκκκπππαααίίίδδδεεευυυσσσηηη   
∆ράµα, ∆ευτέρα 12/12/2011 

 

ΣΣΣΥΥΥΝΝΝ∆∆∆ΕΕΕΣΣΣΜΜΜΟΟΟΣΣΣ    ΦΦΦΙΙΙΛΛΛΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΩΩΩΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ΡΡΡΑΑΑΜΜΜΑΑΑΣΣΣ    
125 

 

στον καθημερινό προφορικό λόγο, ως στερεότυποι παρατακτικοί σχηματισμοί. Οι 

σχηματισμοί αυτοί δεν αποτελούνται μόνο από δύο αλλά και από τρεις ή περισσότερους 

όρους. 

6. Στην εργασία εξετάστηκε επίσης και η επανάληψη λέξεων και φράσεων που 

δεν είναι συνώνυμες αλλά αντώνυμες. Με την επανάληψη αυτή μια έννοια εκφράζεται 

εμφαντικότερα και πληρέστερα, καθώς η παρουσίασή της γίνεται και θετικά και αρνητικά. 

Επανάληψη των αντιθέτων παρατηρείται με μεμονωμένες λέξεις που είναι όμοιες 

γραμματικά και συντακτικά (απλά ζεύγη αντιθέτων), με σύνολα λέξεων (σύνθετα ζεύγη 

αντιθέτων), με λέξεις και φράσεις μορφολογικά ασύμμετρες (μεικτά ζεύγη αντιθέτων), με 

έμμεσες αντιθέσεις, όπου η αντίθεση ανάμεσα στα δύο μέρη δεν είναι άμεσα φανερή   

αφού εξαρτάται από τα συμφραζόμενα ή, γενικότερα, συνολικά από το κείμενο του 

Μακρυγιάννη. Τέλος επισημάνθηκαν στερεότυπα ζεύγη αντιθέτων και επαναλήψεις με 

άρση και θέση, ή αντίστροφα, της ίδιας έννοιας ή του ίδιου νοήματος. 

7. Εκτός από τις επαναλήψεις λέξεων και φράσεων παρατηρήθηκαν και 

επαναλήψεις συντακτικών τρόπων. 

8. Τέλος ύστερα από τους τρόπους, τις μορφές και του τύπους της επανάληψης 

εξετάστηκε και η λειτουργία της, οι λόγοι, οι σκοποί και το αποτέλεσμα από τη χρήση της. 

Από την εξέταση προέκυψαν οι εξής λόγοι και σκοποί που αφορούν την επανάληψη 

λέξεων και φράσεων: 

α) Η έμφαση, για να τονιστούν περισσότερο κάποιες λέξεις ή έννοιες, 

β) Η προσπάθεια για περισσότερη πληρότητα και ακρίβεια στην έκφραση,  

γ) Η διάθεση επιλογής της ίδιας ή διαφορετικής λέξης,  

δ) Η πρόθεση να επισημανθεί η έννοια κάποιων λέξεων και μαζί το σαφές 

αποτέλεσμα ενός λεκτικού παιχνιδιού, που γίνεται ή με βάση το επαναλαμβανόμενο θέμα 

της λέξης ή τον τονισμό της ή τους φθόγγους των λέξεων κ.α. 

  

Συμπερασματικά διαπιστώνουμε ότι οι επαναλήψεις των λέξεων και φράσεων στον 

Μακρυγιάννη παρουσιάζουν μια μεγάλη ποικιλία και ως προς τις μορφές των 

επαναλαμβανόμενων στοιχείων και ως προς τους τρόπους που αυτά επαναλαμβάνονται. 

Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στην άνετη κίνηση του συγγραφέα ανάμεσα σε ένα 

πλούσιο και ποικίλο λεξιλόγιο και σε μια διαπλοκή των λέξεων και των φράσεων με βάση 

διάφορους και πολλούς συνειρμούς και συσχετίσεις άμεσες ή έμμεσες. 

Οι επαναλήψεις τις περισσότερες φορές, εκτός από τις τυπικά απαραίτητες για την 

πληρότητα και τη σαφήνεια της αφήγησης, φαίνεται να προέρχονται από μια ψυχική 

φόρτιση, άλλοτε μεγαλύτερη και άλλοτε μικρότερη, από μια οργή ή πίκρα, θαυμασμό ή 

απορία, επικριτική ή παιγνιώδη διάθεση, γνωρίσματα άλλωστε βασικά του Μακρυγιάννη, 

όπως έχει τονιστεί από πολλούς μελετητές*. 

Ωστόσο οι επαναλήψεις δε γίνονται μόνο για να εκφραστεί φυσικότερα και 

πληρέστερα, και τελικά να λυτρωθεί ο ίδιος ο συγγραφέας, αλλά και για να επικοινωνήσει 

πληρέστερα με τον αναγνώστη του, τον οποίο ποτέ δε χάνει από τα μάτια του. 

Το επαναλαμβανόμενο στοιχείο παίρνει στην πρόταση ή στην περίοδο μια ιδιαίτερη 

θέση που το διαφοροποιεί από τα άλλα στοιχεία της πρότασης για διάφορους λόγους ή 
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στόχους. Έτσι οι διάφοροι όροι στην πρόταση παρουσιάζονται με μια διακύμανση 

σπουδαιότητας ή έντασης,   ένα γνώρισμα της ζωντανής προφορικής ομιλίας. 

Οι λέξεις επαναλαμβάνονται όχι μόνο εξαιτίας του νοήματος της συγκεκριμένης 

ενότητας, αλλά συχνά και χάρη του ιδιαίτερου περιεχομένου τους καθώς και της μορφής 

τους. Λέξεις που αντιπροσωπεύουν έννοιες π.χ. για τις οποίες πολέμησε (θρησκεία, 

πατρίδα κτλ.) ή λέξεις που τον εντυπωσιάζουν όχι μόνο για ό,τι σημαίνουν αλλά και για τη 

γενικότερη θέση τους στο λόγο (π.χ. λέξεις των μορφωμένων ή σπάνιες), δεν τις 

εγκαταλείπει μετά την πρώτη χρησιμοποίηση τους αλλά τις κρατά και τις ξαναγράφει. Ο 

αγράμματος συγγραφέας, που όπως έχει τονιστεί δεν είναι καθόλου ακαλλιέργητος, 

παράλληλα με την αδιάκοπη εσωτερική συμμετοχή του σε ό,τι γράφει, φαίνεται επίσης ότι 

αγαπά τη λέξη. Η λέξη είναι γι’ αυτόν όχι μόνο μια νοητική αλλά και μια φυσική οντότητα. 

Την ακούει και τη χαίρεται**. Γι’ αυτό πολλές φορές με τις επαναλήψεις των λέξεων 

υπάρχει μια παρηχητική εντύπωση, που είναι κάτι σημαντικό για κάποιον που έχει κυρίως 

ακουστική αίσθηση της γλώσσας, ανεξάρτητα από τους άλλους λόγους που τον οδηγούν 

σε μια επανάληψη. 

Οι επαναλήψεις με μια ελευθερία στη διατύπωση, πολλές φορές κατά παράβαση 

των συμβατικών κανόνων του γραπτού λόγου, μόνο στον προφορικό λόγο μπορεί να 

βρίσκονται συχνά, όπου και η αυθορμησία είναι μεγαλύτερη και υπάρχει από τον ομιλητή 

ή δυνατότητα για διόρθωση. Ανεξάρτητα από το αν αυτό το επιδιώκει ή όχι σκόπιμα ο 

συγγραφέας, ο οποίος τους κανόνες αυτούς τους αγνοεί με τη διπλή σημασία του όρου, 

γιατί δεν του λείπει μόνο η γνώση τους αλλά και δε φαίνεται διατεθειμένος να θυσιάσει 

τίποτε από το περιεχόμενο για όποια σύμβαση - κανόνα, ασφαλώς όμως τελικά πετυχαίνει 

κάτι ουσιαστικό. Με την επανάληψη μιας λέξης ή μιας φράσης για δεύτερη, ή και 

περισσότερες φορές, κατορθώνει να μεταδώσει στον αναγνώστη και συναισθηματικά και 

γνωστικά περισσότερα από όσα θα μετέδιδε για τη δράση του και για την ψυχική του 

ένταση, αν χρησιμοποιούσε περισσότερες λέξεις αλλά με μια πειθαρχικότερη συντακτικά ή 

χαλαρότερη διατύπωση. 

Ο Μακρυγιάννης παρά την επίγνωση των αδυναμιών του, που τόσο συχνά τις 

αναφέρει στο έργο του***, και τις προσπάθειες, στις οποίες τον οδηγεί ασφαλώς αυτή η 

επίγνωση για να τις ξεπεράσει, δε στερεί από το έργο του τη γνήσια αυθορμησία, κάτι που 

λείπει συχνά από το γραπτό λόγο γενικότερα   και κάποτε μάλιστα με προσπάθεια, εκτός 

αν έχει σχεδιαστεί σκόπιμα για λογοτεχνικούς λόγους. Η αυθορμησία όμως αυτή του 

Μακρυγιάννη δεν αφαιρεί ποτέ τον αυτοέλεγχο μαζί με μια διαρκή φροντίδα να 

δικαιολογηθεί για όσα λέει. Και αυτό το γνώρισμα του Μακρυγιάννη, μια σύγκρουση 

ανάμεσα σ’ αυτό που θέλει να πει και σ’ αυτό που νομίζει σωστό, μια σύγκρουση κάποτε 

ανάμεσα στο φυσικό   και στο δίκαιο ή ανάμεσα σ’ αυτό που σου ‘ρχεται να πεις και σ’ αυτό 

που πρέπει, αποτελεί ένα βασικό γνώρισμα του ζωντανού προφορικού λόγου. 

 

 

Δείτε στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών 

http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/9079 
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Α. Β. Μουμτζάκης, 

Η γλώσσα μας και τα προβλήματά της, 

Ηχώ της Δράμας, 1994 

 

 
 

 

 

Πρόλογος 

Από το Νοέμβριο του 1991 ως τις αρχές του 1994 είχα την ευκαιρία ύστερα από τις 

ευγενικές προσκλήσεις των υπευθύνων του ραδιοφωνικού σταθμού της Δράμας «ΡΑΔΙΟ 

ΗΧΩ», να γράφω και να παρουσιάζω κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι την εκπομπή «Η 

γλώσσα μας και τα προβλήματα της». Η εκπομπή, διάρκειας 5-10 λεπτών, αναφερόταν σε 

θέματα και προβλήματα σχετικά με τις λέξεις και φράσεις, τη γραμματική, τη σύνταξη και 

την ορθογραφία της νεοελληνικής γλώσσας. 

Η επιλογή του γλωσσικού υλικού – ένα πραγματικό πρόβλημα για μια ραδιοφωνική 

εκπομπή με τέτοια θέματα – τελικά είχε προκριθεί να έχει, με τις αναπόφευκτες 

αποκλίσεις, τη μορφή μιας συνεξέτασης σε ευρύτερες ενότητες των διάφορων γλωσσικών 

φαινομένων, όσο φυσικά το επιτρέπουν αυτό ο ραδιοφωνικός χρόνος και οι άλλες 

συνθήκες και απαιτήσεις του ραδιοφωνικού μέσου, όπως: η ακρόαση χωρίς οπτική στήριξη, 

η πρόσληψη γνώσεων που συνηθίσαμε πιο πολύ να τις παίρνουμε από τα βιβλία, η ανάγκη 

για σύντομα και απλουστευμένα κείμενα κτλ. 

Η ανάλυση λοιπόν των γλωσσικών στοιχείων δε γινόταν διεξοδική και πλήρης, 

όπως θα περίμενε ο ειδικός ακροατής. Αλλά αυτό δεν ήταν μόνο το εφικτό αλλά και το 

χρήσιμο. Η σειρά αυτή έπρεπε να απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό που, ανεξάρτητα από τις 

όποιες άλλες γνώσεις του, δεν ήταν υποχρεωμένο να ασχολείται ιδιαίτερα με τη γλώσσα 

και να διαθέτει μια πλήρη ενημέρωση. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια συχνά ακούμε για τα 

προβλήματα της γλώσσας μας, δικαιολογημένα κάποτε για μια «νέα» – στην ευρεία χρήση 

της – γλώσσα, όπως είναι η νεοελληνική, η «δημοτική», γλώσσα. 

Η παρουσίαση λοιπόν απέβλεπε σε μιαν απλή και, κατά το δυνατόν, ξεκάθαρη 

αναφορά βασικών θεμάτων της γλώσσας μας, με πολλά παραδείγματα αλλά όχι και με 

πολλές θεωρητικές λεπτομέρειες. Οι τελευταίες αν δε θα ήταν πάντοτε κουραστικές, ίσως 

όμως θα συνέβαλλαν σε μιαν αυταπάτη επάρκειας, έναν κίνδυνο, που περιορίζει το 

ενδιαφέρον του ακροατή για πληρέστερη ενημέρωση από τα βασικά βιβλία της γλώσσας 

μας – αν δεν αποτρέπει κιόλας τον ακροατή από αυτά. Και οι εκπομπές αυτού του είδους 

δεν μπορεί να μην έχουν στους βασικούς στόχους τους την αποφυγή ενός τέτοιου κινδύνου. 

Έτσι η ραδιοφωνική σειρά έπρεπε να αποβλέπει επίσης στο να γίνει για πολλούς και μια 

αφορμή για πληρέστερη γνωριμία, ή και μελέτη, των βασικών βιβλίων της νεοελληνικής 
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γλώσσας, όπως της Γραμματικής και της Σύνταξης. Να οδηγήσει τους ακροατές 

αποτελεσματικότερα ίσως προς εκείνα, μετά από κάποιους νέους προβληματισμούς, 

απορίες ή και αντιρρήσεις. Τελικά να αναπτύξει περισσότερο ενδιαφέρον για τη γλώσσα. 

Οι εκπομπές μας λοιπόν προϋπέθεταν ακροατές που η αγάπη τους για τη γλώσσα, 

υπάρχουσα ή αναπτυσσόμενη, θα ήταν πάντοτε μεγαλύτερη από την ενημέρωση τους στα 

προβλήματά της. 

Στις εκπομπές, όχι πολύ σπάνια, γινόταν λόγος και για διάφορα λάθη που 

συναντούμε πολλές φορές στην προφορική ή γραπτή χρήση της γλώσσας μας. Αυτό 

ασφαλώς δεν αποτελούσε στόχο, αλλά έναν τρόπο που βοηθάει αμεσότερα και 

πρακτικότερα στη σωστή χρήση της γλώσσας. 

Επιδιώχτηκε πάντως να παρουσιαστούν, με πολλές βέβαια επιλογές, σχεδόν όλα τα 

στοιχεία του λόγου, που έχουν σχέση με την πρακτική και λιγότερο με τη θεωρητική γνώση 

της γλώσσας. 

Ασφαλώς όμως η διαπραγμάτευση όλων αυτών των γλωσσικών στοιχείων πολύ 

απέχει από το να παρουσιάζει μια πληρότητα ενός βιβλίου γραμματικής ή σύνταξης. 

Όσον αφορά την έκδοση αυτού του βιβλίου, πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι ένα τέτοιο 

βιβλίο με συγκεντρωμένες όλες αυτές τις εκπομπές που μεταδόθηκαν, αποφασίστηκε 

ύστερα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος πολλών ακροατών να θυμηθούν, με περισσότερη 

ακρίβεια, βασικά σημεία των εκπομπών που τους ενδιέφεραν ή τους προβλημάτισαν και οι 

οποίοι θεωρούσαν πάντοτε χρήσιμη μια ενημέρωση, και ένα λεπτομερέστερο 

προβληματισμό, σε θέματα της γλώσσας μας. Για πολλούς τα γλωσσικά θέματα μετά από 

το πρώτο ερέθισμα – άκουσμα από το ραδιόφωνο είχαν ανάγκη να συμπληρωθούν και από 

μια προσεκτικότερη, ασφαλέστερη και διαρκέστερη θεώρηση και γνώση, που τη δίνει 

πάντοτε ένα συγκεκριμένο και γραπτό κείμενο, παρά ένα απλό μόνο άκουσμα όσο 

προσεκτικό και αν είναι. 

Στο βιβλίο οι εκπομπές δημοσιεύονται με την ίδια ακριβώς σειρά που ακούστηκαν 

από το ραδιόφωνο, αλλά και με το ίδιο ύφος. Γι’ αυτό ο αναγνώστης θα παρατηρήσει στη 

γλώσσα του βιβλίου, συχνά, γνωρίσματα του προφορικού λόγου, όπως: επαναλήψεις 

λέξεων ή φράσεων ή και θεματικών στοιχείων, παρεμβολές επεξηγήσεων ή άλλων 

παρενθετικών πληροφοριών – που θα μπορούσαν να ήταν περιττές σ’ έναν καθαρά 

γραπτό λόγο –, αλλού ένα οικειότερο ύφος προφορικής κουβέντας κτλ. Όλα αυτά και 

ασφαλώς και άλλα, που ίσως θα ανακαλύψει ο αναγνώστης, δε θα τα συναντούσε 

κανονικά σε ένα κείμενο που θα είχε συνταχθεί από την αρχή ως γραπτός λόγος. 

Αποφασίστηκε όμως αυτός ο τρόπος δημοσίευσης, γιατί δεν άλλαζε τη φυσικότητα του 

αμεσότερου αρχικού ύφους και γιατί θα έκανε επίσης για πολλούς αναγνώστες ανετότερη 

την ανάγνωση ενός βιβλίου με θέμα τους κανόνες και τα προβλήματα της γλώσσας, αλλά 

και με περιεχόμενο και ύφος οικειότερο, ως πιο γνωστό από τη ραδιοφωνική ακρόαση. 

Στο τέλος, μετά τις καθαρά γλωσσικές ενότητες δημοσιεύεται και ένα «Επίμετρο». 

Στο Επίμετρο περιλαμβάνονται και μερικές εκπομπές, έκτακτες, που μεταδόθηκαν με 

βάση την επικαιρότητα των ημερών, κατά το χρόνο μετάδοσης της ραδιοφωνικής σειράς. 

Τα θέματα και αυτών των εκπομπών, όπως ήταν φυσικό, σχετίζονται με κάποιον εορτασμό 

αλλά και δεν απομακρύνονται από τα θέματα της γλώσσας μας με τα οποία ασχολήθηκε 

όλη η ραδιοφωνική σειρά. Έτσι στο Επίμετρο υπάρχουν: 

1. Δύο εκπομπές για τα Χριστούγεννα. 
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Διάλεκτοι και ιδιώματα της γλώσσας μας. 

Α΄ μέρος: Ιδιωματικές λέξεις στον Παπαδιαμάντη. 

Αποσπάσματα από το διήγημα του «Ο Αμερικάνος». 

Β΄ μέρος: Παραδείγματα από διαλεκτικά κείμενα της νέας ελληνικής. 

2. Δύο εκπομπές για την 25η Μαρτίου 1821.  

Από τη γλώσσα της εποχής γύρω στην Επανάσταση του ’21. Παραδείγματα από τα 

Απομνημονεύματα του Στρατηγού Μακρυγιάννη και άλλων αγωνιστών. Α΄ και Β΄ μέρος. 

3. Δυο εκπομπές για το Πάσχα.  

Λέξεις και φράσεις από τη γλώσσα της εκκλησίας που μπήκαν και 

χρησιμοποιούνται στη νεοελληνική γλώσσα. 

4. Μία εκπομπή για την 28η Οκτωβρίου 1940.  

Αποσπάσματα από πεζά και ποιητικά κείμενα της εποχής του ’40, που γράφτηκαν 

με αφορμή τα γεγονότα εκείνου του πολέμου. 

Η εργασία αυτή δεν μπορεί να αγνοήσει τις οφειλές της στα βιβλία και τα 

δημοσιεύματα που ήταν ευρύτερα γνωστά ως το χρόνο που άρχισε η παρουσίαση της από 

το ραδιόφωνο. Επειδή δεν κρίθηκε σκόπιμο να αναγραφούν παραπομπές στο κείμενο της 

εργασίας αυτής, παρατίθεται στο τέλος, με τις αναπόφευκτες επιλογές, η σχετική και 

χρήσιμη βιβλιογραφία των βοηθημάτων. 

Τελειώνοντας θα ήθελα πριν από όλους να ευχαριστήσω τους αρμοδίους του 

ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΗΧΩ» και των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΗΧΩ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ για τις 

δυνατότητες που μου προσέφεραν, ώστε το περιεχόμενο αυτής της εργασίας να μεταδοθεί 

με τις καλύτερες συνθήκες από το ραδιόφωνο και τελικά να πάρει τη μορφή ενός βιβλίου. 

Πολλές ευχαριστίες οφείλονται επίσης στην κυρία Σταυρούλα Γιαννάκη που είχε 

αυτά τα τρία χρόνια, που ακουγόταν η ραδιοφωνική σειρά, την ευθύνη και τη φροντίδα της 

εγγραφής και της μετάδοσης. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Πιπίτσα 

Γιαννάκη για τις διορθώσεις της στα τυπογραφικά δοκίμια και το ενδιαφέρον της σε όλες 

τις φάσεις της εργασίας. 

Τέλος ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον κύριο Θανάση Πολυμένη που ανέλαβε 

όλο το μόχθο της αντιγραφής του χειρογράφου – ενός χειρογράφου δύσκολου και όχι 

πάντοτε καθαρογραμμένου – και κάθε άλλης φροντίδας ως την εκτύπωση. Η εργασία αυτή 

για τη γλώσσα δε θα μπορούσε να πάρει τη μορφή που πήρε χωρίς την επιμέλειά του, την 

προσοχή και την ευαισθησία του για ένα χειρόγραφο που απαιτούσε, από τον άνθρωπο 

που θα το έκανε βιβλίο, προθυμία, εργατικότητα και γνώση. 

Δράμα, Αύγουστος 1994 
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η σύνταξη του ρήματος αφορώ 

Θα ήθελα ως τελευταίο θέμα της σημερινής εκπομπής να αναφέρω λίγα λόγια όχι 

για τη σημασία και τη μορφή αλλά για τη σύνταξη ενός ρήματος της αρχαίας γλώσσας μας 

και της καθαρεύουσας, που το χρησιμοποιούμε συχνά και για το οποίο συχνά επίσης 

αναρωτιούνται μερικοί ποια είναι η σωστή του σύνταξη. Πρόκειται για το ρήμα αφορώ που 

στα αρχαία σημαίνει βλέπω από ψηλά (από - ορώ), παρατηρώ, αποβλέπω αποσκοπώ και 

στη νέα γλώσσα, μόνο στο γ' πρόσωπο, σημαίνει ενδιαφέρει: π.χ. δε με αφορά κτλ. Η 

σύνταξη του ρήματος αφορώ προκαλεί κάποιες απορίες και προβλήματα, γιατί όσοι 

γράφουν δε συμφωνούν στη σύνταξη του: το πρόβλημα λοιπόν «αφορά όλους μας ή αφορά 

σε όλους μας»; 

Το ρήμα αφορώ, που χρησιμοποιείται και στην αρχαία, στη μεταγενέστερη, στη 

μεσαιωνική και στη νεότερη ελληνική, στην αρχαιότερη γλώσσα συντασσόταν με απλή 

αιτιατική – όχι με την πρόθεση εις και αιτιατική – : «την πατρίδα εντεύθεν... αφορώ» 

(αγναντεύω από εδώ την πατρίδα). Σε μεταγενέστερα κείμενα παρατηρείται και η σύνταξη 

με την πρόθεση εις. Στο Συντακτικό της Ν. Ελληνικής, το πρώτο βιβλίο Συντακτικού της 

Νεοελληνικής Γλώσσας που μπήκε για πρώτη φορά στο ελληνικό γυμνάσιο το 1978 και 

που παίρνουν σήμερα όλοι οι μαθητές των γυμνασίων, γίνεται η εξής παρατήρηση: 

«Το ρήμα αφορώ χρησιμοποιείται συνήθως στο γ΄ ενικό και στο γ΄ πληθυντικό 

πρόσωπο (αφορά, θα αφορά, αφορούν κτλ.) και κανονικά συντάσσεται μόνο με αιτιατική: 

Η υπόθεση αυτή αφορά τους γονείς. Αυτό δε με αφορά». 

Όσο και αν ακούμε – και μάλιστα από την τηλεόραση – και διαβάζουμε: «Η 

υπόθεση αυτή αφορά στους γονείς» νομίζω ωστόσο ότι κανένας Νεοέλληνας δε θα 

ανεχόταν τη φράση: «Αυτό δε μου αφορά», έστω και από τη νοτιότερη Ελλάδα, που είναι 

ισοδύναμο με το: «αφορά σ’ εμένα». Ακόμη κι αυτοί που λένε: «αυτό αφορά στους γονείς» 

θα έλεγαν με αντωνυμία ως αντικείμενο: αυτό δε σε αφορά, αυτό δεν τον αφορά. Αφού 

λοιπόν λέμε: αυτό δεν τον αφορά, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να λέμε «αυτό δεν αφορά σ’ 

αυτόν» ή «αυτό δεν του αφορά». Γι’ αυτό – και όχι μόνο γι’ αυτό το λόγο αλλά και για όσα 

άλλα αναφέρθηκαν – η σύνταξη του ρήματος αυτού στη νέα ελληνική είναι σωστότερη με 

απλή αιτιατική: Αυτό αφορά όλους, λοιπόν, και όχι: «σε όλους», Τα κυβερνητικά μέτρα 

αφορούν όλο τον ελληνικό λαό. 

Τελειώνοντας το κεφάλαιο του ρήματος αφορώ θα ήθελα να διατυπώσω 

ανακεφαλαιωτικά μια σκέψη που αναφέρεται και στο ρήμα αυτό αλλά και στους λόγους 

υπάρξεως της εκπομπής που μας δίνει την ευκαιρία να μιλούμε γι’ αυτό και για άλλα 

γλωσσικά προβλήματα. Θα έλεγα λοιπόν: Η σωστή χρήση της γλώσσας μας δεν αφορά 

μόνο τους φιλολόγους αλλά όλους μας και δεν μπορούμε να λέμε πολύ εύκολα τη 

λανθασμένη και αφύσικη φράση: η γλώσσα δε μου αφορά ούτε ακόμη και αν θα την πούμε 

και συντακτικώς σωστή: η γλώσσα δε με αφορά. Γιατί οι πολιτιστικές αξίες, και μια από 

αυτές είναι και η γλώσσα, αφορούν τον καθένα μας αλλά και όλους μας μαζί. 

σελ. 222 - 224 
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Α. Β. Μουμτζάκης, 

Τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη,  

παρουσίαση – ανάλυση 

Ηχώ της Δράμας, 1995 

 
 

 

 

Προλογικό σημείωμα 

Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση των 

Απομνημονευμάτων και της ζωής του Στρατηγού Μακρυγιάννη, κυρίως με παράθεση 

αποσπασμάτων, κάποτε εκτενών, των περισσότερων από το ίδιο το έργο. 

Η εργασία γράφτηκε αρχικά ως ομιλία για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, που 

οργάνωσε η Επιτροπή Ισότητας της Νομαρχίας Δράμας και διαβάστηκε στο κοινό της 

πόλης την 27η Μαρτίου 1993. Για τη δημοσίευση έγιναν μερικές απαραίτητες προσθήκες 

και τελικά, εκτός από κάποιες παραγράφους που ήταν αναπόφευκτο να παραλειφθούν 

στην ομιλία με τον περιορισμένο χρόνο της. το κείμενο που δημοσιεύεται εδώ δεν διαφέρει 

από την ομιλία ούτε στο περιεχόμενο ούτε στο ύφος. 

Οι οφειλές της εργασίας αυτής ασφαλώς είναι πολλές — και αυτονόητες για 

εργασίες αυτού του τύπου, — αφού πρόκειται για προσπάθεια συνθετική από τη μια μεριά, 

αλλά που στηρίζεται, από την άλλη, κατά ένα μέρος στις εργασίες που έχουν ως τώρα 

δημοσιευτεί και που αναφέρονται εδώ στις υποσελίδιες σημειώσεις. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το συνάδελφο και συνεργάτη Χρίστο Π. Φαράκλα για τον 

κόπο και την επιμέλεια της καθαρογράφησης του χειρογράφου, το Θανάση Πολυμένη για 

τη συνεχή φροντίδα του σε όλες τις επόμενες φάσεις ως την εκτύπωση της εργασίας και 

τέλος τις Εκδόσεις «ΗΧΩ» Δράμας για την έκδοση. 

Α.Β.Μ. 

 

 

 

 



ΑΑΑνννααασσστττάάάσσσιιιοοοςςς   ΒΒΒ...   ΜΜΜοοουυυµµµτττζζζάάάκκκηηηςςς,,,   τττοοο   έέέρρργγγοοο   κκκαααιιι   ηηη   πππρρροοοσσσφφφοοορρράάά   τττοοουυυ   σσστττηηηννν   εεεκκκπππαααίίίδδδεεευυυσσσηηη   
∆ράµα, ∆ευτέρα 12/12/2011 

 

ΣΣΣΥΥΥΝΝΝ∆∆∆ΕΕΕΣΣΣΜΜΜΟΟΟΣΣΣ    ΦΦΦΙΙΙΛΛΛΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΩΩΩΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ΡΡΡΑΑΑΜΜΜΑΑΑΣΣΣ    
132 

 

[…] Αλλά ανάμεσα στους αγωνιστές του '21 παίρνει ξεχωριστή θέση, τουλάχιστο 

για όσα αναφέραμε, ο αγωνιστής Γιάννης Τριανταφυλλοδημήτρης, που για το ψηλό του 

ανάστημα ονομάστηκε Μακρυγιάννης, και έτσι έμεινε γνωστός και στην ιστορία και στη 

λογοτεχνία. 

Ο Μακρυγιάννης ενώ δεν ήξερε σχεδόν καθόλου γράμματα, χωρίς την προτροπή 

κανενός Τερτσέτη, με πολύ αγώνα που φαίνεται καθαρά από το γραφικό του χαρακτήρα 

στη μία και μόνη σελίδα που έχει σωθεί ως σήμερα φωτοτυπημένη από τα 

Απομνημονεύματα του, κατόρθωσε να γράψει αυτό το έργο, που σήμερα πια δε θεωρείται 

το μοναδικό συγγραφικό του έργο. 

Πριν από λίγα χρόνια γνωρίσαμε και ένα δεύτερο έργο του Μακρυγιάννη, τα 

«Οράματα και Θάματα» όπως τιτλοφορήθηκε, και το οποίο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά 

το 1983. Στο δεύτερο αυτό έργο, το λιγότερο σημαντικό ίσως από τα Απομνημονεύματα 

αλλά οπωσδήποτε όμως διόλου μικρής σημασίας, έχουμε τον πληρέστατο τρόπο γραφής 

αυτού του μοναδικού —με κάθε έννοια του όρου— συγγραφέα. Το χειρόγραφο των 

«Οραμάτων και Θαμάτων» διασώθηκε και δημοσιεύτηκε ολόκληρο σε πιστή 

φωτομηχανική αναπαραγωγή σε φυσικό μέγεθος. Έτσι έχουμε ακριβώς το ομοιότυπο του 

χειρογράφου του δεύτερου αυτού έργου, ένα γνήσιο αυτόγραφο έργο του Μακρυγιάννη. Το 

ίδιο όμως δε συμβαίνει, όπως αναφέραμε, και με το πρώτο και σημαντικότερο έργο του, τα 

Απομνημονεύματα. Το χειρόγραφο των Απομνημονευμάτων, δυστυχώς, έχει χαθεί ίσως 

οριστικά. 

Με τα Απομνημονεύματα του λοιπόν αυτός ο αγράμματος αγωνιστής μάς άφησε 

ένα έργο που αν δεν είναι μοναδικό για την ιστορική του αξία, αφού —τουλάχιστο— 

γράφεται από αυτόν που ο ίδιος μετέχει στη δράση, είναι όμως μοναδικό για την 

πεζογραφία μας. Δείχνει έναν αξιόλογο συγγραφέα, για τον οποίο ο βραβευμένος διεθνώς 

με το Nobel Λογοτεχνίας Νεοέλληνας ποιητής Γιώργος Σεφέρης θα γράφει: 

«Ο Μακρυγιάννης είναι ο πιο σημαντικός πεζογράφος της νέας ελληνικής 

λογοτεχνίας, αν όχι ο πιο μεγάλος, γιατί έχουμε τον Παπαδιαμάντη». 

Ο Μακρυγιάννης αρχίζει να γράφει τα Απομνημονεύματα του το 1829 στο Άργος 

όπου είχε διοριστεί μετά τη λήξη του αγώνα ως Αρχηγός της Εκτελεστικής δύναμης στην 

Πελοπόννησο. Θα συνεχίσει να τα γράφει στο Ναύπλιο και έπειτα στην Αθήνα ως το 1850, 

οπότε οι διάφορες δραματικές περιπέτειες της ζωής του τον αναγκάζουν να σταματήσει το 

γράψιμο. Ας δούμε τι γράφει ο ίδιος στην Εισαγωγή του έργου του: 

«Και για να μην τρέχω εις τους καφενέδες και σε άλλα τοιούτα και δεν τα 

συνηθώ —(ήξερα ολίγον γράψιμον ότι δεν είχα πάγει εις δάσκαλον από τα 

αίτια όπου θα ξηγηθώ μην έχοντας τους τρόπους) περικαλούσα τον έναν 

φίλον και τον άλλον και μ' έμαθαν κάτι περισσότερον εδώ εις το Άργος όπου 

κάθομαι άνεργος [βλέπετε δεν πολεμούσε]. Αφού λοιπόν καταγίνηκα ένα δυο 

μήνες να μάθω ετούτα τα γράμματα όπου βλέπετε, εφαντάστηκα [= 

ξιπάστηκα] να γράψω τον βίον μου, όσα έπραξα εις την μικρή μου ηλικία και 

όσα εις την κοινωνία, όταν ήρθα σε ηλικία, και όσα δια την πατρίδα μου, όπου 

μπήκα εις της εταιρείας το μυστήριον δια τον αγώνα της λευτεριάς μας και 

όσα είδα και ξέρω οπού 'γιναν εις τον Αγώνα και σε όσα κατά δύναμη 

συμμέθεξα κι εγώ κι έκαμα το χρέος μου εκείνο όπου μπορούσα. Δεν έπρεπε 

να έμπω εις αυτό το έργον ένας αγράμματος, να βαρύνω τους τίμιους 

αναγνώστες και μεγάλους άντρες και σοφούς της κοινωνίας και να τους βάλω 
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σε βάρος, να τους κινώ την περιέργεια τους και να χάνουν τις πολυτίμητες 

στιμές εις αυτά. Αφού όμως έλαβα και εγώ ως άνθρωπος αυτείνη την 

αδυναμίαν, σας ζητώ συγνώμη εις το βάρος οπού θα σας δώσω». 

 Ο Μακρυγιάννης έγραψε τα Απομνημονεύματα του όχι μόνο με μια σύνταξη 

προσωπική και ιδιόρρυθμη, όπως είναι φυσικό για έναν άνθρωπο που αγνοεί τελείως τους 

κανόνες της ορθογραφίας. Ο γραφικός του χαρακτήρας είναι επίσης εντελώς ιδιότυπος και 

το γράψιμο του σχεδόν ακατανόητο για τον αναγνώστη που δεν έχει εξασκηθεί ειδικά. Το 

χειρόγραφο του έργου έμεινε άγνωστο για πολλές δεκαετίες, ώσπου το ανακάλυψε ο 

Γιάννης Βλαχογιάννης, ο γνωστός ιστοριοδίφης και λογοτέχνης, πεταμένο στα υπόγεια του 

σπιτιού του γιου του Μακρυγιάννη, Κίτσου Μακρυγιάννη, με φύλλα μισοσαπισμένα μέσα 

σ' έναν τενεκέ. Το μετέγραφε σε κανονική ορθογραφία με πολλή υπομονή και με εργασία 

που, όπως λέει ο ίδιος ο Βλαχογιάννης, κράτησε 17 μήνες. Το δημοσίευσε ολόκληρο το 1907. 

Έτσι το έργο που ο Μακρυγιάννης, ύστερα από τον αγώνα του για την πατρίδα, το έγραψε 

με τόσον επίσης αγώνα θα δημοσιευτεί μόνο μετά από μισόν αιώνα. Αλλά και τότε πάλι 

θα μείνει αγνοημένο για αρκετές δεκαετίες και όχι μόνο από τον πολύ κόσμο αλλά και από 

την πνευματική Ελλάδα. Κανένα λογοτεχνικό σχόλιο δε θα δημοσιευτεί και κανένας δε θα 

προσέξει ούτε το μοναδικό πεζογραφικό ύφος ούτε την αντιπροσωπευτική ηθική και 

εθνική φωνή ενός ανθρώπου και ήρωα. Μόνο με μια εξαίρεση: ο Κωστής Παλαμάς σ' ένα 

λόγο του προς τη «Φοιτητική Συντροφιά», πνευματικό σύλλογο της εποχής, δημοσιευμένο 

μόλις το 1911 θα μνημονεύσει ως εξής το έργο του Μακρυγιάννη: 

«Ένα είναι το έργο που πρέπει να ξεχωριστεί με τιμή και ξάφνιασμα και να 

βαλθή απάνω από τ' άλλα... Ασύγκριτο στο είδος του, σαν θέμα του 

ψυχόρμητου, σαν είδος αριστούργημα του αγράμματου μα γερού ανθρώπινου 

μυαλού... γραμμένο από άνθρωπο που δεν υποψιαζόταν τη συγγραφική του 

φλέβα...». 

Το έργο που θαυμάζεται σήμερα πια γίνεται κάπως περισσότερο γνωστό μετά το 

1935 χάρη κυρίως στον Γιώργο Θεοτοκά, τον Γιώργο Σεφέρη, τον Δημήτρη Φωτιάδη, τον 

Ηλία Βενέζη και άλλους. Η β' έκδοση του έργου θα γίνει μόνο το 1947 από τον αείμνηστο 

Λίνο Πολίτη με βάση την α' έκδοση. Θα ακολουθήσουν πολυάριθμες εκδόσεις που 

ξεπερνούν τις 15 ως σήμερα, αλλά πάντα από αναγραφή της α' έκδοσης. Το χειρόγραφο 

μετά την έκδοση του Βλαχογιάννη χάθηκε, και ως σήμερα δε στάθηκε δυνατό να ανευρεθεί 

πουθενά. 

Το κείμενο του Μακρυγιάννη τα τελευταία χρόνια θ' αγαπηθεί από τους ειδικούς 

και το μεγάλο κοινό, και η προσφορά του Βλαχογιάννη προς το έθνος θα βρει τη δικαίωση 

της. Αλλά ο Βλαχογιάννης θα πεθάνει πικραμένος. Δε θα δει για να χαρεί ως το θάνατο 

του, το 1947, τη διάδοση και τη σημερινή αγάπη των Νεοελλήνων για το έργο που ο ίδιος 

έφερε σε φως. 

σελ. 17-21 
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τα βιβλία «νεοελληνική γλώσσα» για το γυμνάσιο 

(παρατηρήσεις και προτάσεις διδακτικής μεθοδολογίας) 

 

Α. Β. Μουμτζάκης 

Σχολικός Σύμβουλος Μ.Ε. Δρ. Φιλολογίας 

Εισήγηση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας» 

(Θεσσαλονίκη, 1996) 

 

Η εισήγηση θα αναφερθεί περισσότερο σε επισημάνσεις και προτάσεις διδακτικής 

εφαρμογής των βιβλίων «Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο». Γι’ αυτό οι θεωρητικές 

αναλύσεις θα είναι, όσο γίνεται, περιορισμένες, όπως ταιριάζει σε μια πρόταση διδακτικής 

πράξης, μιας πράξης που δεν μπορεί βέβαια να είναι εμπειρική, αλλά που ωστόσο έχει 

υποχρέωση να μην είναι κυρίως θεωρητική. 

Να θυμίσω ότι κάθε πρόταση εφαρμογής, όπως και αυτή —εκτός από κάποιες 

γενικές αρχές και επιδιώξεις ή με άλλον όρο: στόχους— δεν μπορεί παρά να έχει 

ενδεικτικό χαρακτήρα. Όχι μόνο γιατί κάθε σχολική τάξη έχει τα δικά της γνωρίσματα, τη 

δική της δυναμική, αλλά και γιατί κάθε δάσκαλος διαφέρει λίγο ή πολύ από οποιονδήποτε 

άλλο δάσκαλο. Έτσι το μάθημα δεν είναι δυνατό να γίνεται, και καλώς δεν γίνεται, ολόιδιο 

σε κάθε τάξη, ακόμη και αν ο δάσκαλος παραμένει ο ίδιος. 

Μια διδασκαλία λοιπόν είναι τουλάχιστο για τους λόγους αυτούς —όταν είναι 

σωστή— μια πράξη μικρής δημιουργίας, συνεπώς δεν αντιγράφει. Αφομοιώνει και επινοεί. 

Γιατί το βασικό γνώρισμα μιας δημιουργίας, μεγάλης ή μικρής, είναι η ελευθερία. Κανείς 

δεν δημιουργεί, αν δεν είναι ελεύθερος. 

Και για να κλείσω αυτή τη θεωρητική εισαγωγή για τη διδασκαλία, επιτρέψτε μου 

να πω ότι, όπως ένας έμπειρος σκηνοθέτης ζητά από τον ηθοποιό να παίξει ένα ρόλο όχι 

όπως είδε να τον παίζει ένας άλλος ηθοποιός —έστω και ο πιο έμπειρος— αλλά όπως θα 

τον έπαιζε ο ίδιος ο ηθοποιός αξιοποιώντας τα προσωπικά του στοιχεία, έτσι συμβαίνει και 

με το δάσκαλο και τη διδασκαλία. Κάθε μάθημα λοιπόν είναι ανάγκη να έχει τη σφραγίδα 

του δασκάλου που το πραγματοποίησε. 

Και τώρα στο βιβλίο της «Νεοελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο». 

Να θυμίσω ότι κάθε ενότητα του βιβλίου, εκτός από τις τρεις εισαγωγικές, 

αποτελείται από τέσσερα μέρη, για τα οποία θα γίνει λόγος αναλυτικά και αναλυτικότερα 

για το Δ' μέρος που επιγράφεται «Έκφραση-Έκθεση», όπου και συγκλίνει τελικά η 

διδακτική προσπάθεια των πρώτων μερών της ενότητας. 

 

Α' μέρος 

Στο πρώτο μέρος γίνεται μια άσκηση κατανόησης ενός κειμένου, μια άσκηση λόγου 

με βάση συγκεκριμένο κείμενο, άρα με περιοριστικά φραστικά δεδομένα. Αλλά δεν 

πρόκειται για μια εργασία μικρής σημασίας, ούτε εντελώς εύκολη, αν δεν έχουν ασκηθεί οι 

μαθητές μας επαρκώς στο να ακούν και να παρακολουθούν τον σωστά αρθρωμένο 

νεοελληνικό λόγο, εδώ του καθηγητή πάντοτε, αφού το κείμενο αυτό με την έναρξη της 

διδασκαλίας κάθε ενότητας το διαβάζει μόνο και πάντα ο καθηγητής. Αυτός διαβάζει κατά 

τεκμήριο καλύτερα από όλους στην τάξη —τουλάχιστο γιατί έχει προετοιμάσει την 

ανάγνωση του στο σπίτι. 
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Προσπαθούμε σ' αυτό το μέρος να αποκτήσουν οι μαθητές, όσο είναι δυνατό, την 

ικανότητα να ακούν —και αυτό δεν είναι μικρό πράγμα— και να κατανοούν ακούγοντας, 

και τέλος, τουλάχιστο, να συνηθίσουν να απαντούν με συγκεκριμένο τρόπο σε εντελώς 

συγκεκριμένες ερωτήσεις —αυτές που το βιβλίο περιλαμβάνει ή άλλες πάντοτε 

περιορισμένου αριθμού που επινοεί και αποφασίζει ο καθηγητής. Είναι λοιπόν μια καλή 

άσκηση προφορικού λόγου που συνηθίζει τα παιδιά στο να είναι συγκεντρωμένα, να 

εκλέγουν με προσοχή τι θα πουν με περισσότερη λογική και με λιγότερες εξάρσεις 

προσωπικής ή συναισθηματικής εκτόνωσης, από εκείνες που —γιατί όχι— επιτρέπουμε 

στους μικρούς μαθητές π.χ. στο μάθημα της νεοελληνικής γραμματείας, τον άλλο κλάδο 

του ίδιου μαθήματος. 

Με τις 3-4 ερωτήσεις ή παρατηρήσεις στο τέλος του κειμένου καλείται ο μαθητής να 

πάρει μέρος στο παιχνίδι της γλωσσικής επικοινωνίας με βάση όσα άκουσε και πρόσεξε, 

χωρίς να χάνονται δάσκαλος και μαθητής σε αβέβαιες ή τυχαίες λεκτικές αναπτύξεις 

άσκοπες για τη συγκεκριμένη περίπτωση ή κάποτε και φλύαρες. Αντί π.χ. να αναζητεί η 

τάξη την κεντρική ιδέα του κειμένου που διαβάστηκε, ο μαθητής καλείται να δώσει έναν 

άλλο τίτλο στο κείμενο, ή αντί να συζητείται κατά τρόπο χρονοβόρο κάθε παράγραφος, 

ζητούμε τη νοηματική ανάπτυξη μιας φράσης ή το συνώνυμο μετασχηματισμό της κτλ. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η νέα γλωσσολογία αντίθετα με την παραδοσιακή 

μελέτη της γλώσσας μάς έμαθε πως η βασική λειτουργία του λόγου, η επικοινωνία, θεωρεί 

—αυτονόητα— ως κύριο πρόσωπο για την ομιλία, για τη δημιουργία λόγου, και τον 

αποδέκτη, όχι πια μόνο τον πομπό. Και αυτή τη μορφή γλωσσικής διδασκαλίας 

επιδιώκουμε σήμερα στο γυμνάσιο. Ο μαθητής χρειάζεται όχι μόνο να μάθει να μιλάει και 

να διαβάζει για να τον ακούσουν οι άλλοι, αλλά να μάθει να ακούει και τους άλλους. 

Ο προφορικός άλλωστε λόγος ως στόχος της γλωσσικής διδασκαλίας δεν υπήρξε 

ποτέ παλαιότερα και σχεδόν και ως τώρα ένας πολύ βασικός ούτε πάντοτε επιδιωκόμενος 

στόχος. Η εκπαίδευση μας ήταν και παραμένει και σήμερα εκπαίδευση κυρίως του 

γραπτού λόγου. Και αυτό δεν αναφέρεται μόνο στα θέματα τα διοικητικά ή τα νομοθετικά, 

π.χ. εφαρμογή παλαιότερων διαταγμάτων για εκπαιδευτικά πράγματα που άλλαξαν 

ωστόσο στόχους, ή στη γραπτή εξέταση ως την κύρια και θεωρούμενη ως την πιο έγκυρη 

μορφή αξιολόγησης των μαθητών κτλ. Αλλά αναφέρεται κυρίως στην υπερβολική 

πεποίθηση πολλών δασκάλων —και μαθητών— για την αποκλειστική σημασία και αξία 

του γραπτού λόγου, όπως φαίνεται συχνά στη σχολική πράξη. 

Η σωστή ανάγνωση π.χ. πολλές φορές θεωρείται μια ασήμαντη ή περιττή εργασία ή 

κάποτε μόνο ως επιδίωξη να μάθουν οι μαθητές —αν δεν ξέρουν— να «διαβάζουν», όπως 

λέγεται για τους αναλφάβητους, δηλαδή να γνωρίσουν τα γράμματα και τους 

συνδυασμούς τους —κάτι που επιδιώκουμε από την αρχή στο δημοτικό σχολείο. Η αξία 

που αποδίδεται στο γραπτό λόγο είναι αποκλειστική, όχι απλώς μια προτεραιότητα. 

Είναι χαρακτηριστική γι’ αυτό η απάντηση που δίνεται συχνά στους σχολικούς 

συμβούλους στο γυμνάσιο, όταν ρωτούν για μια τάξη «πώς πάνε οι μαθητές στο γλωσσικό 

μάθημα». Η πρώτη απάντηση τις περισσότερες φορές —και όχι μόνο από νέους 

καθηγητές— είναι: «Οι μαθητές είναι πολύ αδύνατοι στην ορθογραφία». Η ορθογραφία 

φαίνεται, χωρίς να είναι παράξενο, ως η πρώτη, κάποτε και αποκλειστική, απαίτηση 

γλωσσικής παιδείας. 

Σ' αυτές τις περιπτώσεις διαπιστώνει κανείς ότι η νέα γλωσσολογία —η όχι και τόσο 

πια νέα— δεν έφτασε ακόμη σε όλα τα σχολεία, δηλαδή στις πεποιθήσεις μας, έστω και αν 



ΑΑΑνννααασσστττάάάσσσιιιοοοςςς   ΒΒΒ...   ΜΜΜοοουυυµµµτττζζζάάάκκκηηηςςς,,,   τττοοο   έέέρρργγγοοο   κκκαααιιι   ηηη   πππρρροοοσσσφφφοοορρράάά   τττοοουυυ   σσστττηηηννν   εεεκκκπππαααίίίδδδεεευυυσσσηηη   
∆ράµα, ∆ευτέρα 12/12/2011 

 

ΣΣΣΥΥΥΝΝΝ∆∆∆ΕΕΕΣΣΣΜΜΜΟΟΟΣΣΣ    ΦΦΦΙΙΙΛΛΛΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΩΩΩΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ΡΡΡΑΑΑΜΜΜΑΑΑΣΣΣ    
136 

 

δειλά δειλά πέρασε στα βιβλία της «Νεοελληνικής Γλώσσας», χωρίς όμως να ευθύνονται 

γι’ αυτό κυρίως καθηγητές και δάσκαλοι. Η επιστήμη της φιλολογίας παρά τους τόσους 

κλάδους που ξεκίνησαν από αυτήν —μια επιστήμη των κειμένων και μόνο, αυτό θα πει του 

γραπτού αποκλειστικά λόγου, ως τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας— παραμένει 

αμετακίνητη κάποτε με το ίδιο κύρος και με τους ίδιους στόχους, χωρίς βέβαια να είναι 

αυτή η μόνη υπεύθυνη. 

 

Β 'μέρος 

Στο δεύτερο μέρος της διδακτικής ενότητας δίνονται τα μορφοσυντακτικά στοιχεία 

που έχουν κατανεμηθεί στη συγκεκριμένη ενότητα, τα στοιχεία της Γραμματικής και του 

Συντακτικού. 

Εδώ η γνώση του νέου στοιχείου δίνεται με πολλές ασκήσεις και πάντοτε μέσα σε 

φράσεις. Έτσι ο μαθητής κατανοεί ή μαθαίνει ανεπίγνωστα ότι η γλώσσα λειτουργεί ως 

λόγος με φράσεις παρά με λέξεις και ότι η γραμματική και η σύνταξη είναι τα μέσα για 

την παραγωγή σωστού λόγου στον συνταγματικό άξονα της γλώσσας. Η μονάδα λοιπόν 

του λόγου μαθαίνει ο μαθητής ότι δεν είναι πια η λέξη αλλά η φράση, και αυτό τον 

βοηθάει να καταλάβει τη σημασία που έχει μια βασική έννοια της νέας, της δομικής 

γλωσσολογίας, το λεκτικό σύνολο, το «σύνταγμα». Και από αυτό στη συνέχεια ο μαθητής 

οδηγείται σε συνθετότερες μορφές λόγου. 

Έτσι φτάνει από τη λέξη, μονάδα της παλιάς γραμματικής, στη φράση ή στην 

πρόταση και στο κείμενο, που είναι ο πληρέστερος τρόπος να εκφραστεί ο μαθητής και 

ταυτόχρονα προχωρώντας από την εξέταση της λέξης σε συνδυασμούς λέξεων και 

φράσεων συνειδητοποιεί ακριβέστερα τι είναι γλώσσα και τι σχόλιο της γλώσσας. Δηλαδή 

τι είναι λόγος με κάποιο περιεχόμενο και τι είναι μελέτη των μεμονωμένων στοιχείων που 

τον αποτελούν. Με άλλα λόγια: τι είναι γλώσσα και τι μεταγλώσσα. 

Ο μαθητής ασκείται στο σχηματισμό πολλών προτάσεων που περιέχουν το 

γραμματικό και το συντακτικό φαινόμενο. Αλλά ο σχηματισμός φράσεων με δεδομένες 

λέξεις και με υποχρεωτικό γραμματικό ή συντακτικό φαινόμενο ας μην ξεχνάμε ότι δεν 

είναι μια πολύ εύκολη δουλειά για μια εύστοχη φράση, όταν οι υποχρεωτικές λέξεις 

ξεπερνούν τις 2-3. Γι' αυτό χρειάζεται μια προοδευτική προσπάθεια από τις 1-2 

υποχρεωτικές λέξεις για να φτάσουμε αργότερα κάποτε ως τις περισσότερες και ορισμένες 

υποχρεωτικές, όχι πια σε μια ή δυο προτάσεις, ασφαλώς, αλλά σε περισσότερες. Για τον 

καθηγητή καλός σύμβουλος —ο καλύτερος— είναι πάντοτε: κάθε απαίτηση του από τους 

μαθητές να τη δοκιμάζει «επάνω του» —έστω και αν πρόκειται για πείραμα με ανόμοιους 

και άδικους για τους μαθητές όρους. Αλλά και αυτό ακόμη είναι διδακτικό για το δάσκαλο. 

Και βέβαια όλη η προσπάθεια της διδασκαλίας της γλώσσας γίνεται πάντοτε με 

ανοιχτό όχι μόνο το βιβλίο της «Νεοελληνικής Γλώσσας» αλλά και της Γραμματικής, 

ανελλιπώς, ή του Συντακτικού, ως βιβλίων αναφοράς, που σημαίνει βιβλίων που δε θα τα 

«μάθουν» οι μαθητές, αλλά που θα μάθουν να τα χρησιμοποιούν. Ο όρος «βιβλίο 

αναφοράς» είναι κάπως καινούριος στη διδακτική πράξη του σχολείου μας. Σημαίνει, όπως 

το λένε και οι ίδιες οι λέξεις, ένα βιβλίο στο οποίο ανατρέχει ο μαθητής και με το οποίο 

εξοικειώνεται, που το έχει στα χέρια του συχνά πυκνά και λύνει απλώς τις απορίες του. Δε 

μελετά το βιβλίο αυτό όπως ένα βιβλίο ιστορίας ή ένα μυθιστόρημα, αρχίζοντας από την 

πρώτη σελίδα με στόχο την τελευταία. Η Γραμματική ως προς τη χρήση της μοιάζει κάπως 
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με ένα λεξικό, αλλά σχεδόν ποτέ κανείς στην εκπαίδευση δεν απομνημόνευσε ένα λεξικό 

—όχι όμως κάποτε και μια γραμματική. 

Χωρίς τη γραμματική ασφαλώς δεν κάνουμε γλωσσική διδασκαλία. Το πρόβλημα 

όμως παραμένει στον τρόπο που τη χρησιμοποιούμε. 

Ο καθηγητής στην Α' γυμνασίου επίσης δεν ξεχνά να εκμεταλλεύεται ό,τι έφερε ο 

μαθητής μαζί του για τη νεοελληνική γλώσσα από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το παιδί 

τη γλώσσα δεν την ανακαλύπτει στην πρώτη γυμνασίου. Την ήξερε και από πριν —εκτός 

από τις προβληματικές περιπτώσεις σε κάποιες περιοχές. 

Είναι ανάγκη λοιπόν να χτίζει ο καθηγητής πάνω σε ό,τι υπάρχει, έστω και αν 

ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαταστήσει ή να αλλάξει τη μορφή ή το περιεχόμενο 

κάποιας γλωσσικής γνώσης, που ο μαθητής δεν την κατάλαβε σωστά ή χρειάζεται τώρα να 

τη δει από άλλη οπτική γωνία κτλ. 

Και στο Β' μέρος αλλά και στα άλλα μέρη κάθε διδακτικής ενότητας συχνές είναι οι 

ασκήσεις μετασχηματισμού (ή αναδιατύπωσης) των φράσεων. Ο μαθητής χωρίς να 

αλλάξει το νόημα μιας πρότασης ή μιας φράσης από το βασικό της περιεχόμενο, 

σχηματίζει μιαν άλλη πρόταση ή φράση με συνώνυμες ή παρόμοιες λέξεις με όμοια ή 

διαφορετική σύνταξη. «Η ανατίναξη της γέφυρας» π.χ. γίνεται: «ανατίναξαν τη γέφυρα» ή 

«ανατινάχτηκε η γέφυρα» δηλαδή η ονοματική σύνταξη γίνεται ρηματική κτλ. Οι 

φραστικές αυτές μετατροπές δε βοηθούν μόνο στην παραγωγή λόγου, έστω μόνο 

συνώνυμου λόγου - κάτι όχι πάντοτε πολύ εύκολο ούτε ασήμαντο για την πειθαρχία του 

μαθητή στο συγκεκριμένο νόημα που πρέπει να αναπτύξει. Η άσκηση αυτή επίσης 

βοηθάει και στη σωστή έκφραση, ώστε ο μαθητής να αρχίσει να ανακαλύπτει και από τις 

πρώτες τάξεις του γυμνασίου ότι δεν αρκεί να είναι υπαρκτή μια λέξη, αλλά πρέπει επίσης 

να μην είναι πολύ σπάνια ή αταίριαστη μέσα σε ένα ορισμένο φραστικό περιβάλλον. «Η 

διαμόρφωση του χώρου έγινε με επιτυχία» π.χ. μπορεί να μετασχηματιστεί σε μιαν άλλη 

πρόταση συνώνυμη, π.χ.: «Διαμόρφωσαν το χώρο με επιτυχία» ή «Ο χώρος διαμορφώθηκε 

με επιτυχία». Αλλά η φράση: «Η αγάπη του Κώστα για το κολύμπι ήταν υπερβολική» 

μπορεί να μας δώσει μόνο μια φράση ενεργητική: «Αγαπούσε υπερβολικά το κολύμπι» όχι 

όμως και παθητική, με παθητικό τύπο του ρήματος: «Αγαπιόταν το κολύμπι...». Άλλο ένα 

παράδειγμα: η φράση «Έβρεξε και ο γεωργός οργώνει εύκολα το χωράφι του» μπορεί να 

αλλάξει σε μιαν άλλη φράση με παθητική σύνταξη αλλά όχι με όλες τις λέξεις 

υποχρεωτικά: «έβρεξε και το χωράφι οργώνεται εύκολα». Το ποιητικό αίτιο: «από το 

γεωργό» δε θεωρείται απαραίτητο. 

Ο μαθητής λοιπόν με αυτές τις ασκήσεις δεν «κάνει» απλώς γραμματική ή σύνταξη, 

αλλά μαθαίνει τη γλώσσα του σε περιοχές πιο πέρα από τη γραμματική και τη σύνταξη. 

Κατανοεί επίσης τη σημασιολογική διαφορά της μιας φράσης από την άλλη, όχι απλώς τη 

συντακτική διαφορά με τη μετατροπή μιας πρότασης από την ενεργητική μορφή της στην 

παθητική. Αφού π.χ. ο τίτλος μιας εφημερίδας «Η κυβέρνηση έδωσε συντάξεις στους 

αγρότες» διαφέρει στη σημασία, άρα και στο στόχο, από τον τίτλο μιας άλλης 

αντιπολιτευόμενης εφημερίδας «Δόθηκαν συντάξεις στους αγρότες». Έτσι η γλωσσική 

διδασκαλία εκτός από τη γραμματική και τη σύνταξη προχωρεί και στις άλλες 

παραμέτρους της γλώσσας, σε ό,τι άλλο είναι η γλώσσα και που αναλυτικότερα όλα αυτά 

τα διδάσκεται ο μαθητής στις τάξεις του λυκείου, όπου γίνεται η συνέχεια της γλωσσικής 

διδασκαλίας που άρχισε από το γυμνάσιο. 
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Με αυτές και παρόμοιες ασκήσεις μετατροπής των φράσεων που περιέχει το βιβλίο 

ο μαθητής γίνεται ικανός να κάνει τις γλωσσικές του επιλογές που είναι λειτουργικές και 

κατάλληλες στο κοινωνικό του περιβάλλον και στους επικοινωνιακούς στόχους του στη 

ζωή. Αφού, ανάλογα με το σε ποιους απευθυνόμαστε και με ποιους στόχους, αλλάζουμε 

και τη μορφή του λόγου μας. Έτσι υπηρετούνται και οι σκοποί της νέας απασχόλησης με τη 

γλώσσα στο σχολείο: η διδασκαλία της δεν αποβλέπει πια μόνο στην περιγραφή της ή στο 

να είναι η γλώσσα του μαθητή σωστή μόνο γραμματικώς και συντακτικώς. Στόχος της 

είναι επίσης να διδαχτεί ο μαθητής να «χρησιμοποιεί» τη γλώσσα, δηλαδή να είναι η 

γλώσσα αυτή και αποτελεσματική. 

Ο μαθητής στο γυμνάσιο δεν διδάσκεται τη γλώσσα του ως μελετητής κυρίως αλλά 

ως χρήστης της γλώσσας, και αυτό είναι σαφές ότι οδηγεί σε ουσιαστικές διαφορές τους 

τρόπους διδασκαλίας και τους στόχους της από την παλαιότερη διδασκαλία. 

 

Γ' μέρος 

Στο τρίτο μέρος της ενότητας βρισκόμαστε στο χώρο της δημιουργίας των λέξεων, 

στην παραγωγή και στη σύνθεση. Και εδώ η διδασκαλία γίνεται με πολλές ασκήσεις. Με 

αυτές ο μαθητής ενεργοποιεί τις γλωσσικές του γνώσεις και χάρη στα κεντρίσματα που 

του δίνονται με τις πολλές ασκήσεις και με τους τρόπους της διατύπωσης τους 

ανακαλύπτει λέξεις που γνώριζε «δυνάμει» και συνειδητοποιεί ακριβέστερα όσες ήξερε. 

Έτσι συμπληρώνει τη γλωσσική του περιουσία. 

Τις σημασίες των λέξεων ή των διάφορων μορφημάτων για την παραγωγή και τη 

σύνθεση των λέξεων π.χ. τις μαθαίνει μέσα σε φράσεις και ύστερα παράγει δικές του. Για 

τη διδασκαλία στη σύνθεση των αχώριστων μορίων με διάφορες λέξεις (παράδ. από την 

ενότητα 21 του βιβλίου) δίνονται οι φράσεις και έπειτα ο μαθητής ανακαλύπτει τις 

σημασίες τους αυτενεργώντας. Μέσα από προτάσεις π.χ. με τις λέξεις ανάξιος, ξεπορτίζω, 

αναπηδώ μαθαίνει ο μαθητής τι σημαίνουν τα μόρια -α, -ξε, -ανα. Εδώ επίσης διδάσκεται 

στην πράξη ότι λέξεις εντελώς συνώνυμες σε όλα τα σημεία τους πολύ σπάνια υπάρχουν, 

αφού π.χ. ο ανέλπιστος και ο απροσδόκητος που αναφέρονται στα συνώνυμα δεν μπορούν 

να αντικατασταθούν αμοιβαία. Υπάρχει: ανέλπιστη επιτυχία και απροσδόκητη συμφορά, 

αλλά δεν υπάρχει ανέλπιστη συμφορά. 

Υπάρχει η δυνατότητα να σχηματίσει ο μαθητής δικές του προτάσεις με τις λέξεις 

π.χ. ανανεώνω, ανανέωση, αλλά επίσης μόνο με τις λέξεις κατορθώνω, κατόρθωμα και όχι 

με την ανύπαρκτη λέξη: "κατόρθωση". Αντίστροφα θα σχηματίσει φράσεις με τη λέξη 

κατόρθωμα αλλά όχι και με τη λέξη "ανανέωμα" που είναι σπάνια. Χρησιμοποιούμε τη 

λέξη ανόρθωση αλλά όχι και τη λέξη «κατόρθωση» που δεν είναι εύχρηστη στα νέα 

ελληνικά, όπως επίσης χρησιμοποιούμε τη λέξη βελτίωση αλλά όχι τη λέξη "βελτίωμα" 

κτλ. 

Τα παραδείγματα αυτά αναφέρονται εδώ, γιατί δεν έχει μικρή σημασία για την 

παραγωγή λόγου από τα παιδιά η επιλογή των λέξεων, από τις οποίες πολλές δεν είναι 

από αυτές που χρησιμοποιούν τα ίδια κάθε μέρα. Οι μαθητές ιδιαίτερα των μικρότερων 

τάξεων, όταν πρόκειται να σχηματίσουν δικές τους προτάσεις με επιλεγμένες λέξεις, 

έχουν μια τάση προς τους αναλογικούς σχηματισμούς, χωρίς να ψάχνουν πολύ αν 

υπάρχουν οι λέξεις που κατασκευάζουν, κάτι που δεν τους είναι και εύκολο. Γι’ αυτό 

πρόκειται για μια χρήσιμη γλωσσική άσκηση. Δείχνει στους μαθητές ότι η χρήση σωστής 

γλώσσας δεν είναι μόνο γνώση κάποιων γραμματικών κανόνων, γνώση καταλήξεων και 
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κανόνων παραγωγής, αλλά κυρίως γνώση λεξιλογίου εύχρηστου που το άκουσαν πολλές 

φορές ή το είδαν σε δόκιμα κείμενα. 

 

Δ' μέρος 

Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος κάθε ενότητας συγκλίνουν κυρίως όλες οι 

προσπάθειες της γλωσσικής διδασκαλίας που απασχόλησαν τον καθηγητή και τους 

μαθητές στα τρία προηγούμενα μέρη. 

Το μέρος αυτό της ενότητας αρχίζει με έναν πίνακα λέξεων από τη θεματική 

περιοχή μέσα στην οποία κινήθηκε από την αρχή το μάθημα, και ακολουθούν ασκήσεις, 

πολλές ασκήσεις με κείμενα μικρά ή μεγαλύτερα, με εικόνες διάφορες ή με σκίτσα που 

έχουν ή όχι λεζάντες. Και στο τέλος οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα σύνθετο 

κείμενο με δύο ή περισσότερες παραγράφους, μια «έκθεση», όπως από παλιά επικράτησε 

να λέγεται αυτή η μαθητική εργασία, μια λέξη ωστόσο που έχει αυτή τη σημασία μόνο στο 

σχολείο. Έξω από το σχολείο «έκθεση» δε σημαίνει ποτέ μια μικρή π.χ, πραγματεία ή ένα 

δοκίμιο, μια διήγηση ή μια περιγραφή, μια καταγραφή εντυπώσεων κτλ., όλες αυτές τις 

ασκήσεις που γράφουν οι μαθητές ως «εκθέσεις». 

Ως προς τη σειρά της διδασκαλίας των μερών κάθε ενότητας ο καθηγητής, αν το 

κρίνει χρησιμότερο, μπορεί να αλλάξει τη σειρά. Αν π.χ. για μια συγκεκριμένη τάξη οι 

περισσότερες λέξεις είναι γνωστές, μπορεί να αρχίσει τη διδασκαλία από τις ασκήσεις και 

έπειτα να προχωρήσει στον πίνακα του λεξιλογίου. 

Οι λέξεις στον πίνακα δίνονται κατά κατηγορίες, π.χ. είτε κατά μέρη του λόγου είτε 

κατά το σημασιολογικό τους περιεχόμενο. 

Ένα πρόβλημα είναι πραγματικά ο τρόπος της διδασκαλίας του λεξιλογίου αυτού, 

για να διδαχτεί σύντονα χωρίς σπατάλη χρόνου αλλά και χωρίς ανία, όπως θα ήταν το να 

διαβάζεις, και μάλιστα σε μια σχολική τάξη τόσων παιδιών, μια σελίδα ενός λεξικού. 

Ένας τρόπος βέβαια για τη διδασκαλία του λεξιλογίου είναι να δουν οι μαθητές τις 

λέξεις στο σπίτι, να υπογραμμίσουν τις άγνωστες και να τις ερμηνεύσουν όλοι μαζί στην 

τάξη. Άλλος τρόπος είναι ο καθηγητής να επιλέξει στη συγκεκριμένη τάξη σε ποιες λέξεις 

θα σταθεί —όλες οι τάξεις δεν είναι ίδιες αλλά ο καθηγητής γνωρίζει τις δυνατότητες της 

τάξης του. Επίσης μπορούν να ξεχωρίσουν οι μαθητές τις λέξεις με το ίδιο θέμα ή να δουν 

τις συνώνυμες —ή τις περίπου όμοιες σημασιολογικά— και μάλιστα να αναζητήσουν, 

όπου αυτό είναι δυνατό, μια σημασιολογική κλιμάκωση. Στην ενότητα π.χ. 22 του βιβλίου 

μπορούν να βρουν οι μαθητές μια κλιμάκωση των σημασιών από την αδύνατη ως την πιο 

δυνατή, όπως: πληροφορώ, διαδίδω, διατυμπανίζω ή διαδεδομένος, πασίγνωστος, 

διάσημος, αλλά και από την πιο δυνατή ως την πιο αδύνατη: διασυρμός, δυσφήμιση, 

επίκριση ή διασύρω, κακολογώ, κατηγορώ κτλ. Ακόμη μπορούν να κάνουν τα παιδιά ζεύγη 

αντωνύμων: διαφημισμένος, αδιαφήμιστος, μαθαίνοντας έτσι ευκολότερα και πιο 

λειτουργικά τη σημασία και των δύο λέξεων ταυτόχρονα. 

Εκτός λοιπόν από τους τρόπους αυτούς ή από την κατάταξη των λέξεων κατά 

γραμματικές κατηγορίες, που συχνά δίνει το σχολικό βιβλίο, μπορεί και είναι πιο 

αποτελεσματική διδακτικά η προσέγγιση των λέξεων του πίνακα από τους μαθητές κατά 

σημασιολογικές κατηγορίες ως εξής: 
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Στην ενότητα 21 π.χ. όπου το θέμα της είναι τα διαστημικά ταξίδια μπορούμε να 

ζητήσουμε από τους μαθητές να κατατάξουν τις λέξεις στις εξής σημασιολογικές 

κατηγορίες: 

1η: Λέξεις που δηλώνουν πρόσωπα: διαστημάνθρωπος, αστροναύτης, 

αστροναύτισσα, αστρονόμος κτλ. 

2η: Αντικείμενα, πράγματα (έννοιες αφηρημένες ή συγκεκριμένες): διαστημόπλοιο, 

ραδιοτηλεσκόπιο, διαστημικό πρόγραμμα κτλ. 

3η: Ουράνια σώματα ή μέρη του σύμπαντος: πλανήτης, ατμόσφαιρα, σεληνιακό 

τοπίο κτλ. 

4η: Τεχνητά σώματα στο διάστημα: τεχνητός δορυφόρος, δορυφορικός σταθμός, 

τηλεκατευθυνόμενο όχημα κτλ. 

5η: Λέξεις που δηλώνουν μια ενέργεια ή πράξη, είτε πρόκειται για ουσιαστικά είτε 

για ρήματα (δεν κάνουμε εδώ ακριβή γραμματικό καθορισμό): επάνδρωση, προσεδάφιση, 

προσσελήνωση, διαπλανητικό ταξίδι, απογειώνομαι, επανδρώνω κτλ. 

Ως προς τη διδασκαλία των κειμένων που περιλαμβάνονται στο Δ' μέρος κάθε 

ενότητας απαιτείται προσεκτική επιλογή και οργάνωση της διδασκαλίας. Η επιλογή —

σπουδαία αρετή άλλωστε κάθε δασκάλου, αφού η σωστή και τίμια διδασκαλία πρέπει να 

γίνεται πάντοτε «εκ περιουσίας» υλικού και δυνατοτήτων του δασκάλου— δεν είναι βέβαια 

επιλογή ποσοτική που την επιβάλλουν οι λίγες ώρες του αναλυτικού προγράμματος για τη 

διδασκαλία της γλώσσας μας. Αντίθετα, πρόκειται για μια επιλογή που απαιτεί γνώση της 

θέσης κάθε στοιχείου στο βιβλίο και της λειτουργίας του και πολλή μελέτη, ώστε να μπορεί 

και με την αφαίρεση μερικών να αισθάνεται ασφαλής ο καθηγητής που επιλέγει. Τα 

«πολλά κάποτε κείμενα» στο Δ' μέρος της ενότητας, όπως παραπονούνται καμιά φορά οι 

διδάσκοντες, ακριβώς υπηρετούν την επιλογή αυτή. Επιλέγεις σωστά, όταν επιλέγεις από 

πολλά. 

Για να διαβάσουν οι μικροί μαθητές τα κείμενα, πρέπει συχνά να βοηθηθούν να τα 

προσεγγίσουν με εντελώς συγκεκριμένες και εύστοχες ερωτήσεις. Έτσι ζητούμε να 

απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις που προϋποθέτουν την κατανόηση του περιεχομένου 

μιας ή περισσότερων παραγράφων. Δεν ωφελεί να λέμε απλώς στους μαθητές να 

διαβάσουν μόνοι τους τα κείμενα για να μας δώσουν το περιεχόμενο τους ή τα κεντρικά 

νοήματα ή «μερικά» σημεία τους, και άλλα παρόμοια ασαφή. Μια αόριστη ερώτηση οδηγεί 

σε μια αόριστη απάντηση —στην καλύτερη περίπτωση. 

Στο τέλος της ενότητας δίνεται ένα θέμα για έκθεση, με βάση τις δυνατότητες των 

παιδιών, από τη θεματική πάντα περιοχή στην οποία κινήθηκε 2-4 ώρες η γλωσσική 

διδασκαλία στην τάξη. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα όλοι οι μαθητές ύστερα από αυτές τις 

ώρες διδασκαλίας, και να μπορούν και να αισθάνονται μια διάθεση μικρή ή μεγάλη να 

εκφρασθούν. Βέβαια γι’ αυτό πολύ μεγάλη σημασία έχει και ο τίτλος της έκθεσης —όχι 

μόνο το θέμα της. Ο τίτλος π.χ. «Τι σκέφτομαι για το μέλλον μου» με την κάποια αοριστία 

του ή και με τη συναισθηματική ουδετερότητα ή και επισημότητα του, μειονεκτεί μάλλον 

απέναντι σε έναν άλλο τίτλο με το ίδιο περίπου θέμα π.χ. «Εγώ μετά από 30 χρόνια». Στο 

δεύτερο παράδειγμα έχουμε δυο στοιχεία που κινούν το νου και την ψυχή του παιδιού — 

μια βασική επιδίωξη στη διατύπωση κάθε θέματος έκθεσης—: το εγώ γιατί έτσι γίνεται 

καθαρότερα κέντρο του θέματος το ίδιο το παιδί, και τα 30 χρόνια που για ένα παιδί είναι 

ένας πολύ μακρινός χρόνος, κάτι που ερεθίζει τη φαντασία του. 
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Έπειτα ως προς τα θέματα των εκθέσεων εκτός από την επιλογή ενός θέματος από 

αυτά που βρίσκει ο καθηγητής στο σχολικό βιβλίο, έχει τη δυνατότητα να δώσει ένα θέμα 

από την ίδια θεματική περιοχή της διδακτικής ενότητας, πάντοτε, αλλά που μπορεί να 

διαφέρει στον τίτλο από αυτά που λέμε θέματα παραδοσιακού τύπου. Έτσι μπορούμε να 

ζητήσουμε από τα παιδιά π.χ.: 

1. Να συνεχίσουν μια διήγηση, με όποιο τρόπο θέλουν, από το σημείο όπου 

τελειώνει η διήγηση αυτή στο βιβλίο τους. 

2. Να δώσουν ένα τέλος διαφορετικό από το τέλος που δίνει το απόσπασμα του 

βιβλίου. 

3. Να διασκευάσουν κάπως το κείμενο, ώστε να διηγείται το ίδιο το γεγονός 

ένα άλλο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην ιστορία. 

4. Να αλλάξει η οπτική γωνία, η στάση του αφηγητή (π.χ. αξιολογικά να 

αποδίδεται δίκαιο σε άλλα πρόσωπα ή καταστάσεις ή να επισημαίνεται μια βασική 

λεπτομέρεια που αλλάζει τα πράγματα κτλ). 

5. Να αλλάξει η ατμόσφαιρα, το ύφος των πραγμάτων ή των προσώπων (π.χ. 

από θλιβερό να γίνεται ευχάριστο, τα πρόσωπα να γίνονται από σκληρά ή εχθρικά πιο 

ανθρώπινα ή φιλικά ή το αντίστροφο κτλ.). 

6. Μια διήγηση ή ένα σύντομο βιογραφικό απόσπασμα που έχει το σχολικό 

βιβλίο να γίνει μια συνέντευξη ή ένα κείμενο μόνο με διάλογο ή αντίστροφα: ένα 

απόσπασμα θεατρικού έργου π.χ. να γίνει μια διήγηση κτλ. 

Αυτά τα προτεινόμενα θέματα εκθέσεων δεν έχουν μόνο κάποια στοιχεία που 

συγκινούν περισσότερο τους μαθητές του γυμνασίου σε σχέση με κάποια άλλα θέματα 

τυπικότερα και πιο στατικά, αλλά προσφέρονται περισσότερο για τάξεις με μαθητές που 

δυσκολεύονται στην έκθεση. Γιατί μ' αυτά τα θέματα οι μαθητές έχουν ήδη έτοιμο υλικό ή 

συνεχίζουν, δεν αρχίζουν μια έκθεση, και μπορούν ευκολότερα εν γένει να κινηθούν και 

ως προς το περιεχόμενο και ως προς την έκφραση. 

Ακόμη καλό είναι οι μαθητές μας να ασκούνται πια σε θέματα με συγκεκριμένα, με 

αληθινά γεγονότα ή ενέργειες που έχουν αμεσότερη σχέση με τους ίδιους, π.χ. 

α) να καταγράψουν συγκεκριμένες προτάσεις για θέματα που τους αφορούν από τη 

ζωή του σχολείου ή να παρουσιάσουν ένα αίτημα τους με πλήρη αιτιολόγηση. Και αυτά 

είναι θαυμάσια θέματα εκθέσεων. 

β) να εκθέσουν πώς έφτασαν στην απόφαση μιας εκδρομής και την οποία 

πρότειναν στο διευθυντή του σχολείου τους, πώς ετοίμασαν μια εκδρομή που ήδη 

πραγματοποίησαν: τι έκαναν στην αρχή, τι στη συνέχεια κτλ. 

γ) να περιγράψουν υπεύθυνα πώς συνέβη ένα συγκεκριμένο επεισόδιο στο σχολείο 

γνωστό σε όλους. 

δ) να εκθέσουν συγκεκριμένα και με λεπτομέρειες πώς ετοίμασαν μια δική τους 

πραγματική γιορτή που με πολύ ενδιαφέρον πραγματοποίησαν στο σχολείο τους ή πώς 

ανέβασαν μια θεατρική παράσταση —κάτι όχι πολύ εύκολο— ή ό,τι άλλο. Δηλαδή να 

διηγηθούν ή να περιγράψουν όχι μόνο πράγματα ή γεγονότα που θυμούνται ή που μόνο 

μπορούν να φανταστούν, αλλά γεγονότα που τα έζησαν πρόσφατα και θα τους 

ευχαριστούσε να τα διηγηθούν. 
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Αυτά τα θέματα και άλλα παρόμοια αποτελούν κανονικές εκθέσεις, που μπορούν 

να γράφονται στο «τετράδιο εκθέσεων» και είναι καταγραφή πραγματικών καταστάσεων 

όχι ξένων με το μαθητή και την αληθινή ζωή του. 

Εκτός βέβαια από αυτές τις εργασίες-εκθέσεις δεν παραλείπουμε και τις άλλες 

γνωστές γλωσσικές εργασίες όπως: περιλήψεις κάποιων κειμένων με ορισμένο αριθμό 

λέξεων ή στίχων, αραιώσεις, δηλαδή το αντίστροφο, κάποιων παραγράφων, ή από πολύ 

αδύνατους μαθητές ζητούμε να γράψουν σκόρπιες φράσεις, προτάσεις ή σύνολα 

προτάσεων που αναφέρονται όμως, έστω χωρίς σειρά σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα που 

τους δίνουμε από πριν. Έτσι δε σχηματίζουν απλώς κάποιες προτάσεις, αλλά κάνουν κάτι 

πιο δύσκολο: γράφουν μέρη ενός συνθετότερου κειμένου με δεσμευτικό υποχρεωτικά 

περιεχόμενο. 

Για όλα αυτά ή όσα άλλα ζητούμε από τα παιδιά είναι ανάγκη πρώτα να τους 

δείχνουμε με ένα άλλο διδακτικό παράδειγμα και με σαφήνεια τι ακριβώς τους ζητούμε. Ο 

δάσκαλος πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει μέσα του τι ακριβώς θέλει και να είναι απολύτως 

συγκεκριμένος, όταν ζητάει κάτι από τους μαθητές του. 

 

Τελειώνοντας θα έλεγα, αφού ο λόγος είναι για ένα σχολικό βιβλίο, ότι κάθε 

σχολικό βιβλίο και τέλειο να είναι — αν υπάρχουν τέλεια σχολικά βιβλία— αναπόφευκτα 

έχει μερικά γνωρίσματα μοναδικά, όπως: 

• είναι άνισο, αφού χρησιμοποιείται το ίδιο σε όλα τα σχολεία της επικράτειας από τη 

μιαν άκρη ως την άλλη. 

• έχει μια δυναμική και μιαν ανάγκη για συνεχή ανανέωση και αλλαγή, ακριβώς 

όπως αλλάζουν οι συνθήκες —ιδίως σήμερα— αλλά και οι άνθρωποι που το 

χρησιμοποιούν. 

• το σχολικό βιβλίο υφίσταται εξονυχιστική κριτική, όχι απλώς σε συχνή, ας πούμε 

μηνιαία ή ημερήσια, αλλά σε ωριαία βάση, και μάλιστα όχι μόνο από ενημερωμένους και 

ειδικούς "κριτικούς", αλλά από όλους, έστω και αν μερικοί αγνοούν κάποια πράγματα ή 

είναι βιαστικοί στις κρίσεις τους ή κάποτε ούτε καν έχουν διαβάσει ολόκληρο το βιβλίο. 

Ιδιαίτερα μάλιστα ένα βιβλίο γλωσσικής διδασκαλίας σήμερα: 

• αντιμετωπίζει το πρόβλημα εναρμόνισης των στοιχείων της παλιάς και της 

νεότερης γλωσσολογικής θεωρίας, 

• είναι ένα βιβλίο διδασκαλίας που δεν αποβλέπει κυρίως στη θεωρητική γνώση, 

όπως π.χ. συμβαίνει κάπως στην ιστορία, αλλά στην εφαρμογή και στην πράξη, όχι όμως 

την εμπειρική, 

• έχει ως βασικό του γνώρισμα να είναι ένα βιβλίο πολλών σωστών επιλογών και ως 

προς την ύλη και ως προς τους τρόπους παρουσίασης της ύλης. Αυτά προϋποθέτουν για το 

δάσκαλο, όταν φτάνει το βιβλίο στα χέρια του, επινοητικότητα, φαντασία και έμπνευση 

από τον ίδιο. 

• Τέλος το βιβλίο για τη διδασκαλία της γλώσσας δεν είναι ένα βιβλίο "άνευ 

διδασκάλου", όπως κάποιες παλαιότερες μέθοδοι ξένων γλωσσών. Είναι γραμμένο για να 

αξιοποιηθεί με τη συνεργασία καθηγητή και μαθητή. 
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Ένα τέτοιο λοιπόν βιβλίο χρειάζεται όχι μόνο τη γνώση του δασκάλου γι' αυτό, 

αλλά και την αγάπη του. Χωρίς να απαλλάσσονται με κανέναν τρόπο από τις ευθύνες τους 

οι συγγραφείς του, ένα σχολικό βιβλίο για να αναστηθεί —αυτό θα πει για να μη μείνει 

απλώς κείμενο— πρέπει να περάσει μέσα από το νου και την ψυχή του δασκάλου. 
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Προβλήματα της «έκθεσης» στις Γενικές Εξετάσεις 

Α. Β. Μουμτζάκης 

Φιλόλογος - Σχολικός Σύμβουλος 

Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας» 

(Θεσσαλονίκη, 1997) 

 

  

Η εισήγηση θα παρουσιάσει μερικά από τα προβλήματα που παρατηρούνται 

σήμερα στην έκθεση ως εξεταστέο μάθημα κυρίως στις γενικές εξετάσεις ή, όπως 

ονομάστηκαν κατά καιρούς, πανελλήνιες ή πανελλαδικές. Οι διάφορες επισημάνσεις, 

συχνά πρακτικές, θα προέρχονται από εμπειρίες βαθμολογικού κέντρου. 

Η «έκθεση»  ως αντικείμενο εξέτασης αποτελούσε πάντοτε ένα δύσκολο πρόβλημα 

για μαθητές και καθηγητές. Ήταν πάντοτε στο επίκεντρο των συζητήσεων περισσότερο 

από οποιοδήποτε άλλο μάθημα, από την αρχή τουλάχιστο του αιώνα, κυρίως ως προς τους 

σκοπούς του και την πράξη της διδασκαλίας του. Η εκπαίδευση αναζητούσε την 

αποσαφήνιση των βασικών αυτών προβλημάτων της έκθεσης, που είχαν σχέση με τα 

αποτελέσματα της προσπάθειας καθηγητών και μαθητών και με την αγωνία τους. 

Από το 1909 ακόμη ο Παύλος Βαλάκης είχε υποστηρίξει ότι η έκθεση είναι το 

συμπλήρωμα της γλωσσικής διδασκαλίας, ενώ το συνέδριο των εκπαιδευτικών λειτουργών 

Μέσης Εκπαιδεύσεως Θεσσαλονίκης το 1933 δεχόταν ως πρώτο σκοπό του μαθήματος το 

γλωσσικό σκοπό. Και το 1935 ο Δελμούζος και οι συνεργάτες του στο Πειραματικό Σχολείο 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υποστήριζαν ότι η έκθεση πρέπει να συνδέεται με τη 

γλωσσική διδασκαλία. 

Όπως γίνεται λοιπόν φανερό έμμεσα, και όπως είναι γνωστό, σκοποί της 

διδασκαλίας της έκθεσης, εκτός από τον γλωσσικό - ίσα ίσα περισσότερο από αυτόν - 

θεωρούνταν και άλλοι, όπως π.χ. ο λογοτεχνικός, ο σκοπός ανάπτυξης των πνευματικών 

ιδιοτήτων του μαθητή κτλ. 

Και σήμερα, με το τέλος του αιώνα, τα πράγματα δεν άλλαξαν πολύ, τουλάχιστο ως 

προς τα αποτελέσματα, γιατί ως προς τις διάφορες προτάσεις και βέβαια ως προς τις 

προσπάθειες με νέα βιβλία και νέους τρόπους διδασκαλίας, άρα και ως προς κάποιες 

λύσεις που δόθηκαν, τα πράγματα δεν είναι εντελώς στο ίδιο σημείο των 

αναποτελεσματικών σκέψεων ή λύσεων. Ωστόσο και σήμερα η έκθεση είναι περισσότερο 

από παλαιότερα πάντοτε το επίκεντρο συζητήσεων, προπάντων κατά τους μήνες των 

γενικών εξετάσεων και των αποτελεσμάτων τους, πιο πολύ ιδιωτών και λιγότερο 

επίσημων ή κρατικών φορέων. Ακούμε συζητήσεις, προτάσεις ή διαμαρτυρίες γονέων και 

μαθητών, οι οποίες εμφανίζονται ως πρώτα θέματα στον τύπο για αρκετό καιρό, για να 

φτάσουμε πάλι στις επόμενες εξετάσεις με τα ίδια πάντοτε προβλήματα κ.ο.κ. Και να 

σκεφτεί κανείς ότι κάθε χρόνο εκδίδονται, και αγοράζονται, για την έκθεση τα 

περισσότερα από κάθε άλλο μάθημα βοηθήματα, που δεν είναι ωστόσο αυτά κυρίως που 

προκαλούν το πρόβλημα. Το ίδιο το πρόβλημα, διαρκώς άλυτο, οδηγεί στην έκδοση τόσων 

βιβλίων. 

Κάποτε ακούγονται διάφορες φωνές για την κατάργηση της έκθεσης και έπειτα 

ευτυχώς άλλες, που απορρίπτουν τέτοιες προτάσεις με το συνετότερο επιχείρημα να 
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αποφευχθεί η πιο εύκολη λύση που συνδέει αναπότρεπτα τον αποκεφαλισμό με τον πόνο 

του κεφαλιού, για να θυμίσω τη γνωστή επιπόλαιη συλλογιστική. 

Συνήθως καταλογίζεται στην εξέταση της έκθεσης - και όχι άδικα πάντοτε - 

αδυναμία αντικειμενικής κρίσης, πολλές και μεγάλες διαφορές βαθμολογίας ανάμεσα στο 

βαθμό της εξέτασης στο λύκειο και στις γενικές εξετάσεις, διαφορές του πρώτου και του 

δεύτερου βαθμολογητή κτλ. 

Κυρίως υπάρχουν αντιρρήσεις για την έκθεση ως εξεταστέο μάθημα, εξαιτίας της 

δυσκολίας να δικαιολογηθεί ο σκοπός αυτής της εξέτασης με τον τρόπο και το περιεχόμενο 

της σήμερα. Δεν πείθουν οι στόχοι, όχι οι θεωρητικοί των οδηγιών ή του αναλυτικού 

προγράμματος, που εύκολα θα μπορούσαν να. συνταχθούν στην ατμόσφαιρα ενός 

γραφείου, αλλά οι στόχοι που αποκαλύπτονται στην πράξη από τα εξεταστέα θέματα και 

τα αποτελέσματα στα οποία μπορεί να φτάσει η βαθμολογική εξέταση. Γιατί ο βασικός 

στόχος, αν όχι ο μοναδικός, αυτής της εξέτασης, χωρίς διάθεση εξαπλούστευσης, είναι 

ασφαλώς να διαπιστωθεί αν οι απόφοιτοι του λυκείου έχουν τις γλωσσικές δυνατότητες να 

παρακολουθήσουν σπουδές σε μια ανώτερη ή ανώτατη σχολή, όπως κάνουν και τα άλλα 

ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, για να δεχτούν ή να απορρίψουν τους υποψηφίους για τα 

προγράμματα σπουδών τους. Και φυσικά αυτά που πρέπει να ελέγχει η συγκεκριμένη 

εξέταση είναι προφανώς η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί και να χρησιμοποιεί με 

ευχέρεια τη γλώσσα του, ώστε να εκφράζεται σωστά, εδώ μόνο γραπτώς, παράλληλα με τη 

συλλογιστική του ικανότητα. Η τελευταία ελέγχεται άλλωστε ταυτόχρονα και με τη 

γλώσσα, αν θυμηθούμε την ταύτιση ή πάντως τη στενή σχέση γλώσσας και σκέψης κατά 

τη σύγχρονη γλωσσολογική (ωστόσο και πλατωνική) αντίληψη. Αυτά άλλωστε 

καθορίζονται και στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για τους 

σκοπούς και το περιεχόμενο του μαθήματος. 

Όλα λοιπόν συμφωνούν ότι σ' αυτή τη γραπτή εξέταση εκείνο που βαραίνει δεν 

είναι τόσο οι ιδέες, τα γνωστικά στοιχεία (= το περιεχόμενο), όσο η γλωσσική και 

συλλογιστική ικανότητα του υποψήφιου φοιτητή. Ωστόσο το βάρος της βαθμολογίας 

πέφτει κατά 70% στο περιεχόμενο του γραπτού (ιδέες, σκέψεις και διάταξή τους), όπως θα 

αναφερθεί και πιο κάτω αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες προς τους 

βαθμολογητές των γενικών εξετάσεων. Μια πλήρης λοιπόν σύγχυση. 

 

Με την εξέταση στην έκθεση, όπως γίνεται σήμερα και εδώ και τόσα χρόνια, δεν 

είναι ακριβώς η γνώση της ελληνικής γλώσσας αυτή που κυρίως αναζητείται και τελικά 

διαπιστώνεται, ούτε οι απαραίτητες ικανότητες της σκέψης που απαιτούνται. Φυσικά εδώ 

δε γίνεται λόγος για τις περιπτώσεις των γραπτών που είναι κυρίως οι ακραίες, όπου και 

ένα απλό δείγμα γραφής μπορεί να δείξει την ποιότητα του γραπτού σε όλα, θετικά ή 

αρνητικά, αλλά ασφαλώς ο λόγος γίνεται για τις μέσες καταστάσεις, που είναι και οι 

περισσότερες» το πλήθος του σώματος των εξεταζομένων. Και μάλιστα σε έναν κρίσιμο 

διαγωνισμό - όχι σε μια σχολική εξέταση - όπου η ακρίβεια ως το τελευταίο μόριο του 

βαθμού έχει αποφασιστική σημασία. 

Έτσι με μια τέτοια εξέταση ούτε οι αποκλειόμενοι μπορούμε να υποστηρίξουμε - και 

αυτό θα ήταν το κυρίως ζητούμενο - ότι είναι αποδειγμένα οι περισσότερο ανεπαρκείς ως 

προς τη γλώσσα και τη σκέψη, ούτε αντίστροφα οι επιτυχόντες είναι οι ικανότεροι για το 

σκοπό που θα έπρεπε, σε γενικές έστω γραμμές, να εξασφαλίζει η εξέταση αυτή. 
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Αν μάλιστα αναλογιστεί κανείς ότι η ίδια φιλοσοφία της εξεταστικής διαδικασίας 

ισχύει για όλες τις δέσμες και ότι το βαθμολογικό αποτέλεσμα σε μια έκθεση απέχει πολύ 

από το να δείχνει την καταλληλότητα ή όχι ενός υποψηφίου να παρακολουθήσει 

μεταλυκειακές σπουδές, και μάλιστα σε σχολές π.χ. της πρώτης ή της δεύτερης δέσμης, 

τότε κατανοεί το μέγεθος του προβλήματος και το πόσο δικαιολογημένες είναι οι 

αντιρρήσεις. Γι' αυτό και αναγκαίοι οι προβληματισμοί για κάποιες αλλαγές στο σύστημα 

εξετάσεων στην έκθεση. 

 

Τα βασικά λοιπόν προβλήματα, που περίμεναν και περιμένουν τη λύση τους, 

αφορούσαν και αφορούν ακόμη, κυρίως, το πιο καίριο σημείο του μαθήματος: το σκοπό 

του, δηλαδή το πρώτο στοιχείο που πρέπει να καθορίζει τους τρόπους και τα μέσα 

διδασκαλίας αλλά και την αξιολόγηση. Και αυτό οδηγεί σε μια ασυνέπεια θεωρητικών 

διακηρύξεων και πράξης. 

Συγκεκριμένα: ενώ η έκθεση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανήκει πια στον 

κλάδο των μαθημάτων που ονομάζεται «Νεοελληνική Γλώσσα» - εδώ και αρκετά χρόνια, 

νωρίτερα στις τάξεις του γυμνασίου και λίγο αργότερα του λυκείου, από τότε δηλαδή που 

μπήκαν στα σχολεία τα βιβλία «Νεοελληνική Γλώσσα» (1984) και «Έκφραση-Έκθεση» 

(1989) - παρά ταύτα δεν είναι βέβαιο ότι θεωρείται πια η έκθεση πιο πολύ μάθημα γλώσσας 

ή λόγου και όχι μάθημα περιεχομένου. Και αν αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως μη γενικό για 

όλους τους καθηγητές, θα θυμίσω τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας προς τους 

βαθμολογητές των γενικών εξετάσεων στην έκθεση. Σ' αυτές τις επίσημες οδηγίες-

εντολές, ορίζεται ότι το περιεχόμενο της έκθεσης βαθμολογείται με 10 (κατά την 20βαθμη 

κλίμακα), η διάρθρωση με 4, και η έκφραση ή η μορφή, δηλαδή η γλώσσα, ο λόγος του 

υποψηφίου, με 6. Αν σκεφτεί κανείς - και ο συντάκτης των οδηγιών ασφαλώς δεν το 

σκεφτόταν διαφορετικά - ότι η διάρθρωση των σκέψεων, το σχέδιο και η οικονομία που 

αναφέρουν οι οδηγίες, έχουν άμεση σχέση, αν δεν ταυτίζονται, με το περιεχόμενο, τότε 

γίνεται φανερό ποιος είναι ακριβώς ο σκοπός και ο στόχος αυτής της εξέτασης, αφού 

τελικά το περιεχόμενο ουσιαστικά βαθμολογείται με 14 (ή με 70% όπως ήδη αναφέρθηκε) 

και η γλώσσα - όπως συχνά τη λένε οι εξεταστές - με 6 μόνο (ή με 30%). 

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο γιατί οι γενικές εξετάσεις με τους τρόπους 

βαθμολογίας και με την εξεταστέα ύλη τους καθορίζουν - μάλλον καταδυναστεύουν - το 

λύκειο και τη λειτουργία του, κατά ποικίλους τρόπους, αλλά και γιατί κάποτε αυτή η 

επίδραση φτάνει και ως το γυμνάσιο, τουλάχιστο ως την τρίτη γυμνασίου. Με άλλες λέξεις 

οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουν καλά ότι πια - και όχι μόνο στην έκθεση - οι 

δέσμες στο λύκειο αρχίζουν, θα έλεγε κανείς, από την πρώτη λυκείου τουλάχιστον, και 

αυτό συντελεί - αν δεν οδήγησε ήδη - στην ουσιαστική αποδιοργάνωση του λυκείου. 

Αλλά ανεξάρτητα από αυτό θα ήταν ασφαλώς πιο φυσικό και συνεπέστερο ο 

μαθητής σε όλες τις φάσεις της σχολικής του πορείας, και μάλιστα στις πιο κρίσιμες 

εξετάσεις της ζωής του, όπως είναι οι γενικές εξετάσεις, να εξετάζεται με συνθήκες στις 

οποίες δεν αλλάζουν οι στόχοι ή οι τρόποι βαθμολογίας του στα διάφορα μαθήματα. 

Και η ασυνέπεια δε σταματά εδώ. Συνεχίζεται όχι πια μόνο στο πνεύμα, δηλαδή 

στους σκοπούς και στους τρόπους της εξέτασης, αλλά και στην εξεταστέα ύλη. Δηλαδή 

ενώ οι μαθητές ως το τέλος των σπουδών τους, στο λύκειο και πιο πριν στο γυμνάσιο, στο 

μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας πάντοτε σε όλες τις εξετάσεις τους: συνοπτικές 

γραπτές ετήσιες, διαγωνίσματα ωριαία κτλ. βαθμολογούνται - σύμφωνα με όσα 
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διδάσκονται - όχι μόνο στην έκθεση αλλά και σε άλλες γλωσσικές ασκήσεις, μόνο στις 

τελικές εξετάσεις, στις γενικές εξετάσεις, αυτά που ήταν τόσα χρόνια τα διδασκόμενα 

αντικείμενα δεν είναι τελικά και τα εξεταστέα. 

Έτσι, ενώ ως τώρα η κριτική που κατηγορούσε το σύστημα των εξετάσεων 

αναφερόταν στο ότι οι υποψήφιοι στην έκθεση εξετάζονται σε ένα μάθημα που δε 

διδάχτηκαν ποτέ και που ούτε είχαν ποτέ για το μάθημα αυτό συγκεκριμένο σχετικό 

βιβλίο, τώρα πια αυτή η παρατήρηση έπαψε προ πολλού να ισχύει. Οι μαθητές, και στις 

τρεις τάξεις του λυκείου, έχουν προ πολλού το βιβλίο τους σε κάθε τάξη για τον ιδιαίτερο 

και μερικότερο κλάδο αυτού του μαθήματος. Και μάλιστα στην κρίσιμη τρίτη λυκείου 

έχουν δυο σχολικά βιβλία: από το 1989 το βιβλίο «Έκφραση-Έκθεση», και από το 1993 και 

το βιβλίο «Έκθεση Ιδεών-Λόγος Δημιουργικός». 

Αλλά οι μαθητές, παρά ταύτα, δεν εξετάζονται όπως και σε όσα διδάσκονται. Κάτι 

που δε συμβαίνει με κανένα άλλο μάθημα. Το μάθημα λοιπόν αυτό ακολουθεί τον τρόπο 

εξέτασης που ίσχυε πριν να πάρουν εδώ και λίγα χρόνια οι μαθητές τα βιβλία που 

ανέφερα, δηλαδή εξετάζονται στις γενικές εξετάσεις μόνο σε μια έκθεση και όχι και σε 

άλλα γλωσσικά θέματα. 

Κάτι άλλο που αφορά τα βιβλία αυτά και την τύχη τους, αν πρέπει να τονιστεί εδώ, 

είναι ότι δεν αξιοποιούνται πάντοτε σωστά για δυο λόγους. Ο πρώτος: ο χρόνος που 

διατίθεται για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας-έκθεσης είναι πολύ λίγος. Από τις 

56-58, μόνο, ώρες που συνολικά διαθέτει ετησίως το αναλυτικό πρόγραμμα για το μάθημα, 

αν αφαιρεθούν οι ώρες για τη γραφή και τη διόρθωση των εκθέσεων και για τις άλλες ώρες 

των διαγωνισμάτων, όπως καθορίζονται από τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, 

απομένουν για διδασκαλία και άσκηση στο μάθημα της έκθεσης μόνο 25-26 ώρες για όλη 

τη σχολική χρονιά, από το Σεπτέμβριο ως τις αρχές Ιουνίου. Χρόνος ολοφάνερα πολύ λίγος. 

Ο δεύτερος: Τα νέα βιβλία της γλώσσας του λυκείου - όπως άλλωστε και του 

γυμνασίου νωρίτερα - εισάγουν νέες αντιλήψεις για το τι είναι γλώσσα: π.χ. για να 

αναφέρω ένα μόνο στοιχείο, γλωσσική διδασκαλία δε σημαίνει πια απλώς διδασκαλία 

γραμματικής και συντακτικού ή εξέταση σχηματισμού των λέξεων, όπως πίστευε και 

ήξερε ως πριν από λίγα χρόνια ο ταλαιπωρημένος Έλληνας φιλόλογος, αλλά σημαίνει και 

πολλά άλλα, γι' αυτό και έχουμε νέους στόχους και τρόπους διδασκαλίας. Αλλά ο 

καθηγητής δεν ενημερώνεται επαρκώς σχεδόν ποτέ. Για όσα νέα μαθήματα ή νέους 

τρόπους διδασκαλίας - επιτρέψτε μου να αναφέρω επίσης μόνο τα πολύπαθα αρχαία 

ελληνικά στο λύκειο και στο γυμνάσιο - έχουν εισαχθεί τα τελευταία χρόνια στην 

εκπαίδευση, σχεδόν ποτέ, δεν υπήρξε απολύτως επαρκής ενημέρωση, ή επιμόρφωση, όπως 

τη λέμε με μια πιο στομφώδη λέξη. Και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ό,τι πιο καινούριο 

μπήκε στα θεωρητικά μαθήματα ήταν ό,τι αφορούσε γενικώς τη γλώσσα, αρχαία και νέα 

ελληνική, και τη διδασκαλία της. Σ' αυτά ο καθηγητής – χωρίς να φταίει ο ίδιος κυρίως - 

ποτέ δεν έφτανε ως την πλήρη και πειστική ενημέρωση, που θα τον βοηθούσε να 

ξεπεράσει κάτι που πίστευε για τη διδασκαλία της γλώσσας ως πιο σωστό και που ήξερε 

και συνήθιζε να κάνει στη δουλειά του. Κάποτε μάλιστα τον οδηγούσε σ' αυτό, εκτός από 

την εμπειρία, και η ευσυνειδησία, ή η άγνοια του πολλές φορές, και όχι πάντοτε η επιθυμία 

του μόνο να μην αλλάξει κάποιες διδακτικές συνήθειες που γνώρισε ως μαθητής, ως 

φοιτητής και ίσως, ο παλαιότερος, και ως καθηγητής. Γιατί ο δάσκαλος δε χρειάζεται μόνο 

να ακούσει για το καινούριο. Χρειάζεται και να πειστεί γι' αυτό. Κι αυτό απαιτεί άνετη 

πολύωρη συζήτηση και όχι μόνο διαλέξεις της μιας ή δύο ωρών. 
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Η μη επαρκής λοιπόν πληροφόρηση, μαζί με την ασυμφωνία διδασκόμενων 

μαθημάτων και εξεταστέας ύλης, εύκολα οδηγεί τους μαθητές στις αξεπέραστες δυσκολίες 

και στα μοιραία λάθη, και τους καθηγητές στην αβεβαιότητα και στην ταλαιπωρία. 

Οι δυσκολίες αυτές και οι ευθύνες για την έκθεση και τη βαθμολόγηση της, εκτός 

από όσα και σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, είναι βέβαια πολλές και θα μπορούσε να πει 

κανείς πολύ γενικά ότι αναφέρονται ακόμη: στην ίδια την έκθεση ως αντικείμενο 

εξετάσεων, στην επιλογή και στη διατύπωση των θεμάτων, και όχι μόνο στην ελλιπέστατη 

έως ανύπαρκτη ενημέρωση των βαθμολογητών, και μάλιστα για μια εξέταση που 

ελάχιστα σημεία αντικειμενικότητας προσφέρει. 

Τουλάχιστο θα μπορούσε να επιδιώκεται κατά τη βαθμολόγηση - πρόκειται για ένα 

πρακτικό εντελώς ζήτημα - μια, όσο γίνεται, κοινή συμφωνία των σχολικών συμβούλων, 

που εποπτεύουν την έκθεση, για τη βαθμολόγηση κάθε συγκεκριμένης έκθεσης, λίγο πριν 

να αρχίσουν την εργασία τους οι βαθμολογητές. Αυτό μόνο του, αν και δεν εξασφαλίζει 

την πιο σωστή αξιολόγηση, τουλάχιστο μπορεί να εξασφαλίσει σε πανελλήνια βάση μια 

ομοφωνία, σε μερικά έστω σημεία, για μια βαθμολόγηση που δεν αφορά εξετάσεις, όπως 

επίσημα ονομάζονται, αλλά ένα διαγωνισμό κρισιμότατο για νέους ανθρώπους. Γιατί η 

διαφορά εξετάσεων και διαγωνισμού είναι ασφαλώς μεγάλη. Οι εξετάσεις στο σχολείο 

συμπληρώνουν, ή θα έπρεπε να συμπληρώνουν, τη διαδικασία της διδακτικής και 

παιδαγωγικής πράξης για μαθητές και καθηγητές, ενώ ένας διαγωνισμός σημαίνει 

επιλογή και μόνο, και την κατοχύρωση της. Γι' αυτό ακόμη και μια γενική συμφωνία όλων 

των βαθμολογικών κέντρων, αν δεν θα εξασφάλιζε την επιστημονική αντικειμενικότητα 

σε ένα, έτσι όπως εξετάζεται, δύσκολο μάθημα, θα μπορούσε όμως να θεωρηθεί ίσως μια 

δίκαιη κρίση για όλους, αφού θα είχε το κριτήριο της ισότητας για όλα τα γραπτά. Η 

ισότητα στην αξιολόγηση προκειμένου για την εκπαίδευση, όπως και για τη ζωή, δεν 

εξαφανίζει βέβαια τις ποικίλες ανισότητες των εκπαιδευτικών και κοινωνικών συνθηκών, 

αλλά τουλάχιστο δεν προσθέτει και άλλες στις ήδη υπάρχουσες. 

Επίσης πρέπει να θεωρηθεί εντελώς απαραίτητο - όσο η έκθεση στις γενικές 

εξετάσεις θα εξετάζεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά και όταν ακόμα θα αλλάξει εν μέρει ή 

ολικώς - να επιλέγεται ένας αριθμός φιλολόγων από τα λύκεια, οι οποίοι πολλούς μήνες 

πριν από τις γενικές εξετάσεις θα ενημερώνονται από μερικούς εκπροσώπους του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή άλλους φιλολόγους - και δε θα χρειαστούν πάρα πολλοί 

επιμορφωτές, αν αρχίσει εγκαίρως η ενημέρωση αυτή σε κεντρικές πόλεις της χώρας - σε 

μια ουσιαστική συνεργασία, όπου θα πείθονται επιμορφούμενοι και επιμορφωτές, και 

έπειτα θα καλούνται τον Ιούνιο ως βαθμολογητές. Τουλάχιστο ας άρχιζε πειραματικά, με 

ένα πρόγραμμα-πιλότο. 

Τα προβλήματα στη βαθμολόγηση της έκθεσης παραμένουν πολλά και κάποτε 

αξεπέραστα, παρά τις οδηγίες που αποστέλλονται στους βαθμολογητές, ολόιδιες από την 

πρώτη χρονιά που καθιερώθηκε ο θεσμός των πανελλήνιων εξετάσεων, ένας θεσμός που 

είναι από όλους αποδεκτός και άψογος ως προς την οργανωτική και διοικητική του 

λειτουργία. 

Οι οδηγίες δεν είναι δυνατό να καλύψουν όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με 

μια εξέταση, οδηγίες που αναγκαστικά ξεκινούν από δοκιμιακά κείμενα ώριμων και 

διακεκριμένων συγγραφέων. Αυτό, από την αναπόφευκτη  σύγκριση των γνωρισμάτων 

ενός μαθητικού γραπτού με τα γνωρίσματα του γραπτού ενός δόκιμου συγγραφέα, αφήνει 

κάποτε το βαθμολογητή αμήχανο για τα όρια του εφικτού και όχι βέβαια του τέλειου. Ο 

βαθμολογητής ο έμπειρος μπορεί ασφαλώς να διακρίνει το καλό γραπτό από το κακό. 
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Αλλά αυτό είναι αρκετό; Θα λέγαμε ότι ίσως αυτό είναι μια αρχή αμηχανίας ή και λάθους. 

Γιατί δεν πρόκειται για μια εξέταση του τύπου επιτυχία ή αποτυχία, άσπρο ή μαύρο, αλλά 

για ένα κρίσιμων διαφορών και αναλυτικότατης εξέτασης διαγώνισμα, σε μια αρκετά 

λεπτομερειακή κλίμακα ογδόντα και όχι πια είκοσι βαθμών. Και αν μια 80βαθμη κλίμακα 

οδηγεί σε ακριβέστερες μετρήσεις, και συνεπώς περισσότερες διαφοροποιήσεις από την 

20βαθμη κλίμακα, από την άλλη όμως - ένα άλλο επικίνδυνο σημείο - μπορεί να παρασύρει 

τον άνθρωπο-βαθμολογητή να καταλήξει ευκολότερα σε έναν τελικό βαθμό από ό,τι 

παλαιότερα, με τη σκέψη ίσως ότι, αν δεν είναι απολύτως ακριβής, είναι τώρα μόνο κατά 

ένα ογδοηκοστό και όχι κατά ένα εικοστό από τον αναζητούμενο τελικά και θεωρητικά 

δίκαιο βαθμό. Και όμως πολύ συχνά η διαφορά των βαθμών ενός εισαγομένου σε μιαν 

ανώτατη σχολή διαφέρει από το βαθμό ενός μη εισαγομένου κατά ένα μόριο μόνο. 

Αυτή η παρατήρηση βέβαια δεν προδίδει ανακοίνωση διάθεσης για επιστροφή στην 

εικοσάβαθμη κλίμακα, αλλά αποτελεί επισήμανση για μεγαλύτερη προσοχή. Ακριβώς 

όπως την απαιτούν τα τελειότερα μηχανήματα ή μέσα. 

Άλλη μια παρατήρηση που αφορά τις δυσκολίες των οδηγιών και της 

βαθμολόγησης μιας έκθεσης είναι και η ακόλουθη. Η διαίρεση της αξιολόγησης μιας 

έκθεσης στα διάφορα μέρη: περιεχόμενο, διάρθρωση, έκφραση, μορφή κτλ. και στα 

διάφορα χαρακτηριστικά: είδος γνώσεων, πλούτος, ευρύτητα, ακριβολογία, προσωπική 

θέση, μετρημένη χρήση εκφραστικών μέσων κτλ. (από τις επίσημες οδηγίες αντιγράφονται 

οι λέξεις) κάποτε μπορεί να ταλαιπωρήσει χωρίς ορθό αποτέλεσμα τον μη έμπειρο 

βαθμολογητή, καθώς αγωνίζεται να εξακριβώσει τα καθοριζόμενα από τις οδηγίες 

χαρακτηριστικά - ενώ ο έμπειρος κάνει αναγωγές με λιγότερους διαιρέτες. Γι' αυτό, και το 

ενδεχόμενο να βαθμολογηθεί το γραπτό με βάση τα μέρη του και όχι το σύνολο οδηγεί σε 

λανθασμένη εκτίμηση, γιατί η έκθεση είναι μια συνολική, μια συνθετική εργασία, και ως 

τέτοια πρέπει να μετρηθεί. Τα μέρη απλώς βοηθούν, επαληθεύουν ή ελαφρώς διορθώνουν 

την τελική μέτρηση του συνόλου. 

Ίσως εδώ είναι χρήσιμο να θυμίσει κανείς ότι το να βαθμολογηθεί ένα γραπτό στα 

μέρη του είναι πιο άμεση και πιο εύκολη προσπάθεια, προς την οποία μπορεί να περάσει 

άθελα του ο βαθμολογητής μετά την κόπωση από τη διόρθωση πολλών γραπτών. Η 

βαθμολογία του συνόλου είναι μια ενέργεια διανοητικά σύνθετη, που απαιτεί διαρκέστερη 

και μεγαλύτερη συγκέντρωση του νου, περισσότερη προσοχή και μνήμη από την πρώτη ως 

την τελευταία σελίδα του γραπτού, και γι’ αυτό αποτελεί μια πιο κοπιαστική προσπάθεια. 

Η έκθεση διαφέρει επίσης πολύ από τα άλλα φιλολογικά μαθήματα και ως προς 

τον τρόπο βαθμολόγησης αλλά και ως προς την «ειδική» προσοχή στη διατύπωση του 

θέματος που θα δοθεί στις εξετάσεις. Δε δικαιολογείται κανείς να καλεί το μαθητή να 

αναπτύξει και να τεκμηριώσει ένα θέμα, χωρίς να φαίνεται ολοκάθαρα ποιο είναι το 

ζητούμενο και ποιο το διδόμενο. Τι ακριβώς του ζητούμε ή τι του δίνουμε απλώς ως 

εισαγωγή σ' αυτό που πρέπει να αναπτυχθεί ή μόνον ως απλή αναφορά ή στήριξη των 

ζητουμένων χωρίς υποχρέωση μιας πλήρους ανάπτυξης. Γιατί με τέτοια θέματα οι 

υποψήφιοι οδηγούνται σε λάθη και χάνουν συχνά πολλές μονάδες. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νέο βιβλίο, που έχουν στα χέρια τους οι μαθητές της Γ' 

λυκείου, με τον τίτλο «Έκθεση Ιδεών - Λόγος Δημιουργικός» γίνεται συχνά λόγος και 

δίνονται ασκήσεις στους μαθητές πώς να μην παρασύρονται στην ανάπτυξη ενός θέματος, 

όταν δε φαίνεται καθαρά τι είναι ζητούμενο και τι διδόμενο σε ένα θέμα (π.χ. σελ. 61, 62, 

69, 71, 72). Αυτή η οδηγία του σχολικού βιβλίου προφανώς απευθύνεται περισσότερο προς 

τους καθηγητές και λιγότερο προς τους μαθητές. Θα ήταν μάλιστα σωστό, αν -
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ενδεχομένως- δε φαίνεται καθαρά σε ένα θέμα ποιο είναι το ζητούμενο και ποιο το 

διδόμενο, να γίνεται ξεκάθαρο και το ένα και το άλλο ακόμη και με μια ειδική σημείωση 

που θα δίνεται μαζί με το θέμα. Δεν μπορεί στους σκοπούς αυτής της εξέτασης να 

περιλαμβάνεται και η απαίτηση μας από τον εξεταζόμενο να «ανακαλύψει» το θέμα. Θα 

ήταν δίκαιο να τιμωρηθεί ο υποψήφιος με μια αποτυχία, αν δεν μπορούσε να απαντήσει σε 

ό,τι με αδιαμφισβήτητη σαφήνεια του ζητήθηκε. Δεν είχε όμως υποχρέωση ούτε καν να 

διαθέσει ελάχιστο από τον πάντοτε λίγο χρόνο της εξέτασης του, για να «ερμηνεύσει» 

ακριβώς το θέμα. Γιατί κάτι τέτοιο δε θα διέφερε από το πρόβλημα των παλαιότερων μόνο, 

ευτυχώς, εισιτήριων εξετάσεων για τις ανώτατες σχολές, όταν κάποτε ο υποψήφιος 

αποτύγχανε, γιατί δεν κατάφερνε να ερμηνεύσει την αρχαία φράση - ή κάποτε και τη 

νεοελληνική - που αποτελούσε το θέμα της έκθεσης (π.χ. «πενίαν αφαιρείται παιδεία» ή 

«μοιρασμένη λύπη μισή λύπη, μοιρασμένη χαρά διπλή χαρά» κτλ). 

Τέλος η επιλογή ενός θέματος που κάποτε χαρακτηρίζεται ευρύτατα, από τις 

εφημερίδες ή άλλους, ως θέμα «βατό» μπορεί κάποτε να προέρχεται από μια βιαστική 

κρίση ανθρώπων που δε γνωρίζουν καλά την πράξη της εξέτασης σε μια έκθεση. Το «βατό 

θέμα» ίσως αναφέρεται σε κάποιες εποχές κατά τις οποίες μερικές φορές ο υποψήφιος 

φοιτητής δεν καταλάβαινε τι του ζητούσαν με το θέμα που του έδιναν να αναπτύξει, είτε 

γιατί δεν κατόρθωνε να το ερμηνεύσει είτε γιατί, ίσως, το θέμα ήταν ανοιχτό, γενικό και 

αόριστο, π.χ. θέμα με μια μόνο λέξη - και ήταν δύσκολο να προσδιορίσει μαθητής και 

βαθμολογητής ένα ακριβές και μη αμφισβητούμενο υποχρεωτικά πλαίσιο βαθμολόγησης. 

Με τέτοια θέματα η βαθμολογία είναι εύκολη μόνο για τα πολύ «καλά» και τα πολύ 

αδύνατα γραπτά, δηλαδή για τα μικρότερα ποσοστά των δύο άκρων. Αλλά το πλήθος των 

εξεταζομένων, που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο χώρο, είναι που κρίνει αν πέτυχε ή όχι 

κάθε εξεταστικό σύστημα. 

Έτσι ένα θέμα στις εξετάσεις είναι ανάγκη να κρίνεται κατάλληλο για να δοθεί στα 

330 εξεταστικά κέντρα και στους 150 χιλιάδες, περίπου, εξεταζόμενους μαθητές, όχι μόνο 

με βάση το μαθητή αλλά και με βάση το βαθμολογητή. Όχι λοιπόν μόνο αν ένα θέμα είναι 

κατανοητό ή βατό, όπως λένε, για το μαθητή, αλλά και αν είναι σαφές και βαθμολογήσιμο 

με ακρίβεια. Δηλαδή αν μπορεί και με πόση ακρίβεια και αντικειμενικότητα να κινηθεί σ' 

αυτό και ο βαθμολογητής - «βατό» λοιπόν και γι' αυτόν - προς όφελος τελικά και του 

υποψηφίου και της σωστής εξέτασης. Αν λοιπόν, θα έλεγε κανείς, στα προγράμματα ενός 

σχολείου το κέντρο του σχεδιασμού για όλα πρέπει να είναι μόνο ο μαθητής, στους 

σχεδιασμούς των γενικών εξετάσεων-διαγωνισμών τα «κέντρα» είναι δύο: ο μαθητής και ο 

εξεταστής του, προς όφελος του πρώτου. Έπειτα και οι χαρακτηρισμοί ενός θέματος ως 

«βατού» ή «σχετικού με τα ενδιαφέροντα των νέων» κτλ. δεν αποδίδουν παρά ελάχιστα την 

καταλληλότητα του. Η ανάπτυξη ενός θέματος σε μια έκθεση ιδεών με κάποια έκταση - 

όχι της μιας σελίδας π.χ. - και με στόχο έναν υψηλό βαθμό, που απαιτείται πια για μια 

επιτυχία, διαφέρει πολύ από μια πρόχειρη προσέγγιση του νοήματος ενός θέματος. Ο 

εξεταζόμενος είναι απαραίτητο να κατανοήσει - ακριβώς και όχι περίπου - ό,τι του ζητούν, 

να το αναπτύξει με αποδεικτικό υλικό, με αιτιολογήσεις, με συλλογισμούς, με 

αποσαφηνίσεις σκέψεων, και μάλιστα με προσεγμένο και άψογο λόγο. Όλα αυτά 

διαφέρουν ασφαλώς πολύ από την πρόχειρη κατανόηση ενός θέματος, στην οποία μόνο 

σταματούν μερικοί, όταν σπεύδουν να χαρακτηρίσουν ένα θέμα ως βατό ή εύκολο. 

Μια άλλη παρατήρηση που αφορά επίσης την αξιολόγηση και τους στόχους θα 

ήταν και η ακόλουθη. Ακόμη και αν κάποτε η έκθεση θα διδάσκεται πληρέστερα με τα νέα 

βιβλία, και τότε ακόμη δε θα έπρεπε να βαθμολογείται κυρίως ως μάθημα περιεχομένου 
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αλλά πιο πολύ ως μάθημα γλώσσας, με ό,τι σημαίνει αυτό σήμερα, γιατί αυτό θα είναι 

δικαιότερο και φυσικότερο για δυο τουλάχιστο λόγους. Ο πρώτος: θα κάνει 

αντικειμενικότερη τη βαθμολόγηση, αφού με μερικές συγκεκριμένες ερωτήσεις πάνω σε 

ένα ή σε περισσότερα μικρά κείμενα, όπως έχει ήδη προταθεί από ειδικούς της 

εκπαίδευσης πολλές φορές, θα έχουμε ακριβέστερα βαθμολογήσιμες απαντήσεις, 

παράλληλα και με την ανάπτυξη ενός σύντομου κειμένου για μια μικρή εργασία 

ελεύθερης δημιουργίας, όπως επιδιώκεται σήμερα σε μια έκθεση, αλλά με συγκεκριμένο 

αριθμό λέξεων που να μπορεί όμως να μετρηθεί με ακρίβεια. Και αυτό είναι εφικτό. Με μια 

τέτοια εξέταση θα δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να δοκιμαστεί σε περισσότερους 

τομείς εξέτασης, δείχνοντας έτσι ακριβέστερα τις όποιες δυνατότητες του. Και η εξέταση 

αυτή, γλωσσική αλλά πολυδιάστατη, θα ήταν αρκετή για τη διαπίστωση των δυνατοτήτων 

του υποψηφίου στις μεταλυκειακές σπουδές του. 

Στις άλλες χώρες της Ευρώπης, και όχι μόνο της Ευρώπης, ο μαθητής έτσι 

εξετάζεται στη γλώσσα. Και επειδή οι λέξεις προδίδουν, μόνο εμείς μιλάμε για «έκθεση 

ιδεών» σε τέτοιες εξετάσεις, ενώ το εξεταζόμενο αυτό μάθημα στη Γαλλία π.χ. λέγεται 

Langue απλώς ή Francais, στην Αγγλία English Language ή στην Αμερική  American 

Language. Και αυτοί οι όροι δείχνουν τους σκοπούς και το περιεχόμενο του εξεταζόμενου 

μαθήματος. 

Οι διάφορες άλλες παλαιότερες απόψεις που δε θεωρούσαν την έκθεση ως κυρίως 

γλωσσικό μάθημα πρόβαλλαν την έκθεση ως το μάθημα που δείχνει τη γενικότερη 

πνευματική συγκρότηση του υποψηφίου. Ας θυμηθούμε τη φράση: «η έκθεση είναι ο 

καθρέπτης του μαθητή» όπως λεγόταν συχνά, κυρίως παλαιότερα. Πραγματικά, αν οι 

μαθητές μάς κάνουν κάποτε την τιμή να μας ανοίξουν ελεύθερα την ψυχή τους - κάτι που 

σπανιότερα γίνεται στις μεγαλύτερες τάξεις - μπορεί κανείς να ανακαλύψει πολλά για τη 

γενικότερη προσωπικότητα του μαθητή μέσω της έκθεσης. Αλλά αυτά έχει νόημα να τα 

αναζητά κανείς στο σχολείο, στο χώρο όπου εκπαιδεύεται ο μαθητής και όπου οι 

οποιεσδήποτε εξετάσεις έχουν παιδαγωγικούς ή διδακτικούς στόχους, και όχι σε ένα 

διαγωνισμό όπου μόνο διαπιστώνουμε και επιλέγουμε. Άλλωστε σε ένα διαγωνισμό 

συγκεκριμένων στόχων, όπως οι γενικές εξετάσεις, ο υποψήφιος γράφει συνεχώς 

αυτοελεγχόμενος και είναι αδύνατο ή αβέβαιο και βιαστικό ο καθηγητής να καταλήξει σε 

συμπεράσματα για τη γενική πνευματική ή διανοητική συγκρότηση του υποψηφίου. 

Άλλωστε αυτό κανείς δεν του το ζήτησε αυτές τις στιγμές ούτε και τα συμπεράσματα θα 

ήταν υπεύθυνα και τεκμηριωμένα. Και βέβαια δεν εννοούνται εδώ οι χτυπητές 

περιπτώσεις, που εντυπωσιάζουν θετικά ή αρνητικά και που είναι λίγες και κάποτε 

χαρακτηριστικές. Αλλά εδώ δε γίνεται λόγος για συμπεράσματα εντυπώσεων, που όχι 

σπάνια μπορεί να παρασύρουν κάποιους βαθμολογητές. Ακόμη και αν ζητούσαμε μέσω 

της έκθεσης να ανακαλύψουμε και να ορίσουμε ακριβώς την πνευματική ή διανοητική 

κυρίως συγκρότηση του υποψηφίου, ας μην ξεχνάμε ότι αυτή εξακριβώνεται και με την 

εξέταση του σε άλλα μαθήματα της δέσμης, που παρέχουν επιτέλους στοιχεία πιο βέβαια 

και για ιδιότητες πιο σχετικές με τις σπουδές που αντιστοιχούν σε κάθε δέσμη, και δεν 

είναι ανάγκη να αναζητούνται και αυτά μέσα από την έκθεση. 

Ο δεύτερος λόγος που οδηγεί στο να θεωρείται το μάθημα κυρίως γλωσσικό και όχι 

μάθημα περιεχομένου, και έτσι να εξετάζεται, είναι ότι ο μαθητής δε διδάσκεται το 

συγκεκριμένο περιεχόμενο, όπως π.χ. στα μαθήματα της Ιστορίας ή της Κοινωνιολογίας. 

Ακόμη και γιατί δεν είναι το περιεχόμενο, δηλαδή οι γνώσεις σε κάποιο θέμα, που θα 
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κρίνουν ως κατάλληλον έναν υποψήφιο για συνέχιση σπουδών, όσο η γνώση της γλώσσας 

και η ικανότητα της σκέψης, όπως ήδη αναφέρθηκε πολλές φορές. 

Γι' αυτό ακριβώς στην έκθεση ο βαθμολογητής δεν πρέπει να βαθμολογεί ρίχνοντας 

το βάρος στο περιεχόμενο κυρίως, όπως π.χ. στην Κοινωνιολογία. Στην Κοινωνιολογία 

μπορεί ο μαθητής να εξεταστεί σε ένα θέμα που θα ήταν δυνατό να είναι και θέμα 

έκθεσης ιδεών. Τα θέματα π.χ. «Γιατί οι κοινωνικοί θεσμοί είναι απαραίτητοι για την 

ύπαρξη και λειτουργία της κοινωνίας» ή «Οι κοινωνικές ανισότητες: μορφές και αίτια» 

κτλ., που είναι θέματα από το βιβλίο της Κοινωνιολογίας, θα μπορούσαν να είναι εξίσου 

θέματα έκθεσης ιδεών. Γι' αυτό δε θα έπρεπε, αν είχαμε εκθέσεις με αυτά τα θέματα, να 

βαθμολογούνται με τον ίδιο τρόπο στο περιεχόμενο, όπως θα μπορούσε να το κάνει ένας 

εξεταστής ξεχνώντας για μια στιγμή ότι ο εξεταζόμενος δεν έχει υποχρέωση για μια 

θεματική πληρότητα, όπως έχει σε άλλα δύο μαθήματα π.χ. της Κοινωνιολογίας ή της 

Ιστορίας. Και για τον ίδιο λόγο μια βασικότατη προϋπόθεση για το βαθμολογητή της 

έκθεσης είναι να μην έχει στο νου του κανένα άλλο κείμενο ούτε διάγραμμα συγκεκριμένο 

ως υπόδειγμα - κάτι που βέβαια θα τον διευκόλυνε πολύ στη διόρθωση - με το οποίο να 

μετράει κάθε έκθεση που παίρνει να βαθμολογήσει. Ίσως ανεπίγνωστα κάθε 

βαθμολογητής δεν μπορεί να απαλλαγεί εντελώς από τα πρότυπα του. Αλλά αυτό 

διαφέρει όχι μόνο από το να συνιστάται ένα πρότυπο, αλλά και από το να επιτρέπεται. 

Είναι λοιπόν ουσιαστική η διαφορά της βαθμολόγησης σε σύγκριση με την Ιστορία ή 

την Κοινωνιολογία. Κάθε έκθεση χωριστά έχει μιαν αυτοτέλεια, δεν είναι υποχρεωμένη να 

μοιάζει με καμιάν άλλη, σε οποιοδήποτε βαθμό και αν φτάσει. Γι' αυτό δυο εκθέσεις 

εντελώς διαφορετικές μπορεί να πάρουν τον ίδιο βαθμό, είτε είναι ο βαθμός πολύ μεγάλος 

είτε πολύ μικρός, όπως ούτε μια έκθεση μπορεί να κριθεί ποσοτικά, δηλαδή ο τελικός 

βαθμός της να επηρεαστεί θετικά από τις περισσότερες σελίδες της. 

Ως τελευταία παρατήρηση ας αναφερθεί και κάτι άλλο που επισημαίνεται στις 

Οδηγίες και αφορά την αξιολόγηση, αλλά έχει σχέση μόνο με την εμφάνιση του γραπτού. 

Δε θα πρέπει π.χ. να θεωρούνται ότι ανήκουν στην ίδια κατηγορία χαρακτηριστικών του 

γραπτού το «καθαρογραμμένο γραπτό και η ορθή χρήση των σημείων στίξης ή η ορθή 

διάκριση των παραγράφων», όπως καθορίζεται στις επίσημες Οδηγίες (σελ. 11). Το πρώτο 

αναφέρεται στην εξωτερική εικόνα του γραπτού, ενώ τα σημεία στίξης και οι παράγραφοι 

έχουν για το γραπτό εσωτερική, ουσιαστική σημασία. Το ίδιο και στα αρνητικά στοιχεία: οι 

διαγραφές λέξεων και οι μουντζούρες δεν μπορεί να ανήκουν στην ίδια κατηγορία λαθών 

με εκείνα στη στίξη ή στη διαίρεση σε παραγράφους, για τους αντίστροφους λόγους που 

προ ολίγου αναφέρθηκαν στα θετικά γνωρίσματα. Δεν μπορεί λοιπόν να αφαιρούν μόρια 

από τη βαθμολογία ενός γραπτού «οι μουντζούρες», οι «διαγραφές λέξεων» ή αντίστροφα 

να προσθέτουν οι καθαρογραμμένες λέξεις ή άλλα στοιχεία που αφορούν μόνο εξωτερικά 

εντελώς γνωρίσματα. Δεν πρόκειται για διαγωνισμό αρχιτεκτονικού σχεδίου ή για εξέταση 

στην καλλιγραφία. Οι μαθητές δε βρίσκονται όλοι στον ίδιο βαθμό αγωνίας και ταραχής 

και εδώ δεν εξετάζονται, με τα διαφορετικά αυτονόητα αποτελέσματα, ψυχολογικές 

ιδιότητες των υποψηφίων. Εδώ βαθμολογείται μόνο η έκθεση. Εκτός αν πρόκειται για ένα 

γραπτό δυσανάγνωστο. Αλλά τότε υπάρχει αδυναμία εξέτασης, όχι αξιολόγησης της 

εικόνας του γραπτού. 

Και το σπουδαιότερο: ας μην ξεχνάμε ότι ένα καθαρογραμμένο γραπτό, ως πιο 

άνετο για τον εξεταστή, επηρεάζει τον αναγνώστη του ανεπίγνωστα. Γι' αυτό αυτήν την 

επίδραση που συντελείται μέσα μας, θέλοντας ή μη, αν δεν μπορούμε πάντοτε να την 

υποτάσσουμε, τουλάχιστο ας μην την επιβάλλουμε κιόλας. 
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Η εισήγηση για κάποιους προβληματισμούς που αφορούσαν τους στόχους, τα 

θέματα και την αξιολόγηση της έκθεσης στις γενικές εξετάσεις, όπως επαγγέλθηκε ο 

τίτλος της, τελειώνει εδώ, αλλά βέβαια δεν τελειώνουν εδώ οι προβληματισμοί και τα 

προβλήματα που παρουσιάζει αυτό το μάθημα και ως προς τη διδασκαλία και ως προς την 

αξιολόγηση του. Χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά, γνώση και προσοχή και καλές 

προθέσεις για μερικές αλλαγές στην εξέταση του μαθήματος. Ίσως έτσι θα περιοριστούν οι 

εκπλήξεις και οι απογοητεύσεις καθηγητών, γονέων και νέων ανθρώπων. Και το τελευταίο 

τουλάχιστο μετράει πολύ. 
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Η διδασκαλία τον μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στην Α' Λυκείου 

Α. Β. Μουμτζάκης 

Φιλόλογος - Σχολικός Σύμβουλος 

Εισήγηση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας» 

(Θεσσαλονίκη, 1998) 

 

 

Η εισήγηση, όπως αναγγέλλει και ο τίτλος της, δε θα αναφερθεί καθόλου στην 

κρίση των κλασικών γραμμάτων ή στη μορφή που μπορεί να έχει ένας σύγχρονος 

ανθρωπισμός, ούτε στη σημασία της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών στην 

Εκπαίδευση μας, από το πρωτότυπο ή από τη μετάφραση. Το τελευταίο κυρίως είναι ένα 

θέμα-πρόβλημα που συζητείται πριν από την αρχή του αιώνα και δεν έπαψε να συζητείται 

και ως σήμερα, που φτάνουμε στο τέλος του, χωρίς ωστόσο εντυπωσιακή πρόοδο για μια 

σύγκλιση. 

Ωστόσο η εισήγηση θα στηριχτεί στη βασική προϋπόθεση ότι τα Αρχαία Ελληνικά 

κείμενα θα διδάσκονται στο Λύκειο από την Α' τάξη στο πρωτότυπο. Από φέτος διδάσκεται 

και η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από μετάφραση. Η ρύθμιση που άρχισε πριν από λίγα 

χρόνια με τη διδασκαλία των παλαιότερων μορφών της ελληνικής γλώσσας στην Α' 

Γυμνασίου παρουσιάζει ασφαλώς αρκετές διαφορές στους στόχους του μαθήματος -ήταν 

τουλάχιστον η πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης που τα Αρχαία 

Ελληνικά άρχισαν να διδάσκονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κυρίως για χάρη των 

Νέων Ελληνικών, όπως συμπεραίνει κανείς από τις επίσημες οδηγίες προς τους 

διδάσκοντες. Σύμφωνα λοιπόν και με τους στόχους, και οι τρόποι διδασκαλίας ή εξέτασης 

είναι φυσικό να διαφέρουν. Άλλο θέμα βέβαια ότι, όπως συμβαίνει κάποτε στη διδακτική 

πράξη, οι σκοποί τελικά δε συμπίπτουν εύκολα με τις εφαρμογές τους. 

Ο λόγος θα είναι λοιπόν για τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας 

από το πρωτότυπο, και σε μερικά σημεία αναπόφευκτα με μια μορφή απολογισμού για το 

μάθημα ή για το βιβλίο του μαθήματος. Αυτό όχι τόσο για χάρη της εποχής που πέρασε -το 

ίδιο βιβλίο δε διδάσκεται πια φέτος στο Γενικό Λύκειο- όσο για χάρη της σημερινής εποχής 

που δεν έχει απαλλαγεί από τα ίδια προβλήματα Κάθε άλλο μάλιστα... 

Ειδικότερα: οι σκέψεις που θα ακολουθήσουν θα αφορούν την Α' Λυκείου κυρίως, 

λιγότερο τη Β' Λυκείου, και σχεδόν καθόλου τη Γ', αφού η Γ' Λυκείου όχι απλώς τα 

τελευταία χρόνια αλλά από την πρώτη σχεδόν χρονιά που καθιερώθηκαν οι Δέσμες, ήταν 

μια τάξη που στην πράξη είχε αρχίσει να αποκόπτεται από το Λύκειο. Όπου άργησε να 

αποκοπεί ήταν θέμα πότε έγινε αντιληπτή η νέα κατάσταση. Η μεταβατική τάξη, μεταξύ 

Λυκείου και Ανωτάτων Σχολών, που συχνά διαβάζουμε ή ακούμε ως κάτι προτεινόμενο ή 

σχεδιαζόμενο, έχει ήδη προ πολλού συντελεστεί στην πράξη -αλλά δυστυχώς με άλλον 

τρόπο. 

Στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976 ασφαλώς μια από τις πιο σημαντικές 

καινοτομίες ήταν η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στην Α' Λυκείου, με τις συνθήκες 

και τους όρους που έμπαινε το μάθημα από το 1979 στο πρόγραμμα του Λυκείου. Πάντως 

πολύ μεγαλύτερη καινοτομία από όσο κατανοήθηκε στην αρχή από μερικούς φορείς των 

εκπαιδευτικών μας πραγμάτων. 
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Οι μαθητές της Α' Λυκείου άρχιζαν να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά από το 

πρωτότυπο, χωρίς να έχουν διδαχτεί προηγουμένως στο γυμνάσιο κανένα αρχαίο ελληνικό 

κείμενο. Είχαν όμως γνωρίσει αρκετά κείμενα της αρχαίας γραμματείας από μετάφραση. 

Η νέα προσπάθεια είχε πολύ ενδιαφέρον και για τους μαθητές και για τη διδασκαλία του 

μαθήματος. Όχι όμως και για να θεωρηθεί ότι δεν ήταν ανάγκη να αλλάξουν και μερικά 

άλλα πράγματα στο καθεστώς των Αρχαίων Ελληνικών στο Λύκειο, όπως π.χ.: το 

πρόγραμμα του μαθήματος των επόμενων τάξεων, η εξεταστέα ύλη στις Γενικές ή 

Πανελλήνιες, όπως λέγονταν, Εξετάσεις που ρύθμιζαν και ρυθμίζουν τα πάντα στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι στόχοι και οι τρόποι διδασκαλίας του μαθήματος κτλ. 

Αφού λοιπόν στην Α' Λυκείου οι συνθήκες διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής 

άλλαζαν τουλάχιστο ποσοτικά κατά 100% ως προς τις ώρες διδασκαλίας, μια και η αρχαία 

ελληνική γραμματεία από το πρωτότυπο διδασκόταν πια όχι σε έξι τάξεις αλλά μόνο σε 

τρεις, δεν ήταν δυνατόν να μη σκέφτεται κανείς άλλους στόχους του μαθήματος, ή άλλο 

πρόγραμμα, διαφορετικό από πριν, στις επόμενες τάξεις του Λυκείου. Και προπάντων 

άλλον τρόπο διδασκαλίας από εκείνον που ίσχυσε ενάμιση αιώνα και με αποτελέσματα 

για τη γλωσσική αρχαιογνωσία των αποφοίτων του παλαιού Γυμνασίου όχι και τόσο 

αξιοθαύμαστα. Οι μαθητές τότε, λιγότεροι πάντοτε, μάθαιναν ίσως πολύ καλά την αρχαία 

γραμματική και το συντακτικό, αλλά δε μάθαιναν την αρχαία γλώσσα ή με πιο σύγχρονη 

ορολογία θα έλεγε κανείς γνώριζαν τη μεταγλώσσα αλλά όχι την ίδια τη γλώσσα των 

αρχαίων κειμένων, όπως άλλωστε συμβαίνει και σήμερα. Ο μαθητής -εννοείται ο επίμονος 

μαθητής που μόχθησε πολύ χρόνο- ήταν και είναι σε θέση να σχηματίσει π.χ. και τον πιο 

σπάνιο τύπο ενός ανώμαλου σήματος (ίσως κάποτε και ανύπαρκτου σε όλα τα σχολικά 

κείμενα) σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιουδήποτε χρόνου ή έγκλισης, αλλά να μη γνωρίζει 

τι σημαίνει η ίδια η λέξη. Αφού το βάρος έπεφτε όχι τόσο στη σημασία, στην κατανόηση 

του αρχαίου κειμένου, όσο στη γνώση των τύπων με τους οποίους εμφανίζονται οι αρχαίες 

λέξεις. 

Το πρόβλημα είναι γνωστό σε όλους σήμερα και ήταν γνωστό και πολύ παλαιότερα, 

όπως βλέπει κανείς σε παλαιότερες εκθέσεις ή εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας προς 

«τους γυμνασιάρχες, σχολάρχες και διευθυντές Ελληνικών σχολείων» του 1857, όπου 

διαβάζουμε για τους ελληνοδιδάσκαλους ότι «τον πλείστον χρόνον κατατρίβουσιν εις όλως 

ανωφελείς περί συντάξεως θεωρίας» με αποτέλεσμα «οι από των ελληνικών σχολείων 

απολυόμενοι» να γνωρίζουν «τύπους και θεωρίας μόνον». Επίσης από τις δηλώσεις του 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Ματθαιόπουλου, διαβάζουμε για τους 

απόφοιτους του 1928: «Ό,τι διακρίνει τα γραπτά των περισσοτέρων νέων, οι οποίοι 

προσήλθον εφέτος δια να υποστούν εισιτήριον εξέτασιν, είναι η τρομακτική ανορθογραφία 

και ο βαρβαρισμός εις την έκφρασιν και το ύφος... Η ασυνταξία, η ασυναρτησία, το 

πέλαγος των ιδεών και των εκφράσεων είναι ανεκδιήγητα πράγματα» (Αλ. Δημαράς, 

τόμος Α', σελ. 154,155 και τόμος Β', σελ. 158,159). 

Χωρίς λοιπόν κάποιες αλλαγές είτε στους στόχους του μαθήματος είτε στους 

τρόπους διδασκαλίας είτε στο πρόγραμμα των Αρχαίων Ελληνικών στις τάξεις μετά την 

πρώτη Λυκείου, και το κυριότερο: με τις πανελλήνιες εξετάσεις, να μην έχουν πάρει είδηση 

ότι κάτι είχε αλλάξει στο μάθημα, ήταν φυσικό να υπάρξει πρόβλημα και να συνεχίζει να 

υπάρχει. Είναι πασίγνωστο πόσο επηρεάζουν σήμερα όλες τις τάξεις του Λυκείου -αλλά 

κάποτε και του Γυμνασίου- οι απαιτήσεις, τα θέματα και οι τρόποι εξέτασης των 

πανελλήνιων εξετάσεων. Αν αναλογιστεί κανείς ότι και οι διδάσκοντες δεν ήταν επαρκώς 

ενημερωμένοι, ούτε είχαν πεισθεί για ό,τι και πώς θα το διδάξουν, και αν προστεθεί 
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επιτέλους ότι πολύ δύσκολα αλλάζει ο κάθε καθηγητής τον τρόπο διδασκαλίας του - συχνά 

έναν τρόπο που τον είχε συνηθίσει ως μαθητής, ως φοιτητής αλλά και ως καθηγητής στα 

πρώτα χρόνια της δουλειάς του - τότε κατανοεί κανείς τις δυσκολίες για την εφαρμογή του 

νέου μέτρου. 

Άρχιζε λοιπόν ένα νέο μέτρο με πολλά προβλήματα. Η αλλαγή που είχε 

προγραμματισθεί αποφασίστηκε να γίνει με ένα βιβλίο που προκρίθηκε, ύστερα από ένα 

διαγωνισμό του 1978 και ύστερα από την κρίση δύο επιτροπών που καθόριζε ο νόμος. Μαζί 

με το βιβλίο δόθηκαν στους καθηγητές οδηγίες διδασκαλίας από το ΚΕΜΕ, το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο της εποχής. 

Οι τρόποι διδασκαλίας του νέου βιβλίου διέφεραν ασφαλώς πολύ από εκείνους που 

πρότειναν οι παλιές Ειδικές Διδακτικές. Δεν προτεινόταν πια να γίνεται π.χ. γραμματική 

και συντακτική ανάλυση του κειμένου από την αρχή, παρά μόνο όπου χρειαζόταν για τη 

λύση ενός ερμηνευτικού προβλήματος ή δεν ήταν πια ως μοναδικές ή ως κύριες ασκήσεις οι 

γνωστές χρονικές και εγκλιτικές αντικαταστάσεις με κλειστές γραμματικές και με 

μεμονωμένες λέξεις-τύπους, όπως ωστόσο συνεχίζεται να γίνεται ως σήμερα, κτλ. Με τη 

νέα διδασκαλία το βάρος έπεφτε στο κείμενο, στις λέξεις και στις προτάσεις και όχι στη 

γραμματική - όπως γινόταν παλαιότερα έστω και με τη βοήθεια ενός κειμένου. Το κείμενο 

όμως παλαιότερα συχνά υπηρετούσε τη γραμματική και όχι το αντίστροφο, δεν ήταν 

δηλαδή το κείμενο ο κύριος στόχος και η γραμματική βοηθητικό του μέσο, γι’ αυτό και το 

κείμενο μπορούσε να είναι κατασκευασμένο. Στο νέο βιβλίο η εξοικείωση με τις λέξεις και 

τις φράσεις γίνεται με ασκήσεις σε αυθεντικά κείμενα, σε περισσότερα κείμενα. 

Ο μαθητής ίσως με τους τρόπους που πρότεινε το βιβλίο δε θα ήταν σε θέση να 

σχηματίσει «από μνήμης» έναν οποιονδήποτε τύπο κάποιου ρήματος αλλά με πολλές 

ασκήσεις, σε κείμενα πάντοτε, θα αναγνώριζε τον τύπο και τη σημασία του, αν μάθαινε 

βασικές γραμματικές δομές, γλωσσικά στοιχεία που οδηγούν στη σημασιολογική 

λειτουργία των λέξεων. Και αυτό είναι που βοηθάει στην ερμηνεία των κειμένων πολύ 

περισσότερο από όσο η αναπαραγωγή τύπων, όπως είναι π.χ. οι χρονικές αντικαταστάσεις. 

Συχνά άλλωστε η κατανόηση του κειμένου δεν απαιτεί τόσο λεπτομερειακές, όσο 

κάποιες βασικές γνώσεις γραμματικής, που καθώς όμως δίνονται μαζί με άλλες 

μικρότερης πρακτικής αξίας για την κατανόηση του κειμένου, δεν επισημαίνονται ως 

ιδιαίτερα χρήσιμες για την αξιοποίηση τους στην ερμηνευτική πράξη. 

Το βιβλίο των Αρχαίων Ελληνικών και με την πρώτη μορφή του το 1979 και κυρίως 

με τη δεύτερη το 1986 -που ξαναγράφτηκε όλο λέξη προς λέξη με πολλές αλλαγές από τις 

νέες εμπειρίες της εν τω μεταξύ διδακτικής πράξης- πρότεινε κάποιους νέους τρόπους 

διδασκαλίας, όπως ήταν π.χ.: οι περισσότερες ετυμολογικές συσχετίσεις λέξεων της 

αρχαίας και της νέας ελληνικής, τα περισσότερα κείμενα από τη μεταγενέστερη ελληνική, 

τα κείμενα στο Γ' μέρος κάθε ενότητας μόνο για κατανόηση χωρίς υποχρέωση για 

μετάφραση κ.ά. Οι νέοι αυτοί τρόποι έμμεσα φαίνονται στο ίδιο το βιβλίο, αλλά αμεσότερα 

τους έβρισκε ο καθηγητής στις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που συνόδευαν από 

την αρχή το βιβλίο, όπως ήδη αναφέρθηκε. 

Αλλά μόνο οι Οδηγίες σε θέματα διδακτικής πράξης δε στάθηκαν ποτέ ικανές να 

ενημερώσουν και να πείσουν όλους που θα διδάξουν ένα νέο μάθημα με νέα αντίληψη και 

νέους στόχους. Κανένας δάσκαλος δεν μπορεί να συγκινήσει ή να πείσει τους μαθητές του, 

αν ο ίδιος δεν έχει συγκινηθεί ή δεν έχει πεισθεί γι' αυτό που θα διδάξει. Αλλά οι 

διδάσκοντες ήταν οι τελευταίοι υπεύθυνοι. 
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Οι αλλαγές της μεταρρύθμισης του 1976 που δεν ήταν λίγες, και που απέδωσαν 

καρπούς, δεν υποστηρίζονταν μόνο με Οδηγίες. Όταν έμπαινε στο γυμνάσιο η διδασκαλία 

της δημοτικής και των αρχαίων κειμένων από μετάφραση πριν από 21 χρόνια, πόσοι 

φιλόλογοι από την τριτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διέσχιζαν την Ελλάδα 

από το Σουφλί ως την Κρήτη, για να μιλήσουν σε σεμινάρια και να συζητήσουν με τους 

καθηγητές που θα εφάρμοζαν τα νέα εκπαιδευτικά μέτρα! Το ίδιο έγινε αργότερα και με 

την καθιέρωση στην Γ' Λυκείου των προγραμμάτων με τις δέσμες. Για τα Αρχαία Ελληνικά 

όμως με τις νέες προδιαγραφές του μαθήματος, το 1979, δεν υπήρξε από την πολιτεία -που 

ωστόσο η ίδια αποφάσισε να καθιερώσει το νέο μάθημα- παρόμοια φροντίδα, ούτε και 

σχεδιάστηκε για αργότερα. Οι πολύ λίγες ενημερωτικές προσπάθειες σε μερικές πόλεις και 

μερικά δημοσιεύματα στα εκπαιδευτικά περιοδικά, όχι πάντοτε κατατοπιστικά και 

πρακτικώς ωφέλιμα για την «αναπόφευκτη» κατάσταση, ή κάποτε μόνο με ένα γενικό 

κριτικό χαρακτήρα, βοηθούσαν ίσως στη μελέτη του προβλήματος αλλά όχι πάντοτε στην 

άμεση και επείγουσα πράξη, όπως είναι η εκπαιδευτική πράξη. 

Αλλά δεν ήταν μόνο η έλλειψη μιας επαρκούς ενημέρωσης-συζήτησης από την 

οποία θα έφευγαν σοφότεροι εισηγητές και ακροατές. Ήταν ακόμη και το πρόγραμμα των 

επόμενων τάξεων που, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν άρχιζε από εκεί που τελείωνε το 

πρόγραμμα της προηγούμενης τάξης και ως προς τις γλωσσικές γνώσεις και ως προς τους 

τρόπους διδασκαλίας. Και το σπουδαιότερο ήταν ότι οι γενικές εξετάσεις που ακολούθησαν 

αμέσως την επόμενη και τη μεθεπόμενη χρονιά -γιατί τότε γίνονταν πανελλήνιες 

εξετάσεις και στη Β' και στην Γ' Λυκείου- δε διέφεραν από τις εξετάσεις προηγούμενων 

ετών σε τίποτε. Γι’ αυτό και η διδασκαλία της Α' Λυκείου προσαρμοζόταν πια για καλά -

όπως και ως σήμερα γίνεται- στις απαιτήσεις της Γ' Λυκείου. Έτσι θα μπορούσε κανείς να 

πει -όχι με μεγάλη υπερβολή- ότι οι Δέσμες της Γ' Λυκείου άρχιζαν, και αρχίζουν και 

σήμερα επίσης, από την Α' Λυκείου. 

Για την Α' όμως Λυκείου γλωσσική διδασκαλία δεν μπορούσε να σημαίνει κυρίως 

διδασκαλία γραμματικής και συντακτικού -χωρίς βέβαια να παραμερίζεται ούτε η 

γραμματική ούτε το συντακτικό. Αφού ο μαθητής στην τάξη εργάζεται, πρέπει να 

εργάζεται με τη γραμματική δίπλα του, όπως όλοι άλλωστε όταν μελετούν ένα άγνωστο 

τους αρχαίο κείμενο έχουν πάντοτε δίπλα τους γραμματική, συντακτικό και λεξικό. Ο 

Έλληνας μαθητής αποτελούσε και αποτελεί απλώς μια εξαίρεση. 

Η παρατήρηση ότι δεν ήταν σωστή η μέθοδος, όταν η γλωσσική διδασκαλία της 

αρχαίας ελληνικής ταυτιζόταν, σχεδόν ή εντελώς, με τη γραμματική διδασκαλία, αντί η 

τελευταία να είναι ένα από τα μέσα της προσέγγισης του αρχαίου κειμένου, δε 

δικαιολογείται μόνο από τις σύγχρονες συνθήκες του προγράμματος. Υπάρχει και ένας 

άλλος λόγος που χάνει σωστότερη και απαραίτητη κάποια επιλογή από τα κεφάλαια της 

Γραμματικής ή του Συντακτικού, εφόσον ο τελικός σκοπός της διδασκαλίας αυτοί του 

μαθήματος είναι η κατανόηση και η μετάφραση του αρχαίου κειμένου και όχι η αυτοτελής 

και ανεξάρτητη από κείμενα γνώση της γραμματική;. Οι γραμματικό συντακτικές γνώσεις 

δεν έχουν όλες την ίδια πρακτική αξία για τους σκοπούς του μαθήματος στην Α' ή και στη 

Β' Λυκείου, όπου το μάθημα αφορά όλους τους μαθητές, λίγο πριν από τη διάσπαση τους 

σε δέσμες. Δεν έχει την ίδια χρησιμότητα για την ερμηνεία ενός αρχαίου κειμένου π.χ. το 

να μπορεί ο μαθητής να γράψει -υστέρα μάλιστα από πολύχρονη άσκηση- έναν κάποτε 

ίσως σπάνιο ρηματικό τύπο, όσο το να γνωρίζει ότι π.χ. το σίγμα ή το άλφα στην κατάληξη 

είναι μορφήματα του αορίστου που σημαίνουν ό,τι και ο αόριστος, ή ότι το ρήμα οἶδα και 

από τη μορφή του -την κατάληξη- και από τη σημασία του (= γνωρίζω, δηλαδή έχω γνώση 
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από πριν) δείχνει ότι είναι ένας παρακείμενος, ή ότι κάθε δοτική της αρχαίας γλώσσας μας 

παντού δεν μπορεί παρά να έχει στην κατάληξη της ιώτα (τουλάχιστο στην αττική 

διάλεκτο), κάτι που διευκολύνει την αναγνώριση τύπου και σημασίας. 

Ελάχιστα επίσης ωφελεί π.χ. την κατανόηση ενός αρχαίου κειμένου η διάκριση, που 

είναι μια επίπονη και επισφαλής κάποτε ανακάλυψη, μεταξύ ετερόπτωτων προσδιορισμών 

σε γενική (γενική κτητική, του δημιουργού, της ιδιότητας κτλ.), ενώ είναι πολύ χρησιμότερο 

να βρεθεί, ανάμεσα σε πολλές άλλες λέξεις, ένας ετερόπτωτος προσδιορισμός ποια λέξη 

προσδιορίζει. Στο λεκτικό σύνολο π.χ. «αἱ ἡμέραι τοῦ χειμῶνος» η γενική τοῦ χειμῶνος 

εκτός από το ότι προσδιορίζει το αἱ ἡμέραι δε θα είχε να προσφέρει τίποτε στην ερμηνεία 

της φράσης. Η σημασία της φράσης αυτής και χωρίς τη συντακτική αναγνώριση είναι 

εύκολο να βρεθεί, και συνεπώς αυτή η συντακτική γνώση δεν είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη. 

Αντίθετα είναι πολύ χρήσιμη π.χ. η γνώση ότι το αντικείμενο των ρημάτων που δηλώνουν 

φροντίδα πρέπει να αναζητηθεί στο αρχαίο κείμενο σε πτώση γενική, κάτι εντελώς 

διαφορετικό από ό,τι συμβαίνει στα νέα ελληνικά. Άλλα παραδείγματα, η γνώση των 

συνδετικών ρημάτων για να αναγνωρίζουμε συντακτικώς το κατηγορούμενο ή από τα δύο 

αντικείμενα ενός ρήματος σε ποια πτώση είναι το άμεσο και σε ποια το έμμεσο δεν έχουν 

την ίδια πρακτική αξία με τη γνώση π.χ. σε ποια πτώση θα αναζητήσουμε το υποκείμενο 

της μετοχής. Τα πρώτα μας δίνουν την καθαρά σχολική δυνατότητα να ονομάσουμε τον 

όρο συντακτικώς, ενώ το τελευταίο να κατανοήσουμε μια πρόταση στα αρχαία ελληνικά. 

Δεν αποτελούν λοιπόν όλες οι γραμματικοσυντακτικές γνώσεις «γνώσεις-κλειδιά» για την 

κατανόηση ενός αρχαίου κειμένου. 

Έπειτα και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Πολλές από τις γραμματικό συντακτικές 

γνώσεις αποτελούν μάλλον εννοιολογικές διακρίσεις της φιλοσοφίας -από τις πολύ 

παλαιότερες εποχές που η μελέτη οποιασδήποτε γνώσης ήταν ένα Θέμα της φιλοσοφίας 

και δεν ξεχώριζαν εύκολα οι επιστημονικοί κλάδοι. Έτσι π.χ. ένας ονοματικός ομοιόπτωτος 

προσδιορισμός αν είναι παράθεση ή επεξήγηση -ένα θέμα που το εξετάζει το Συντακτικό- 

δεν είναι συντακτική γνώση, ερμηνευτική για μια φράση, αλλά εννοιολογική, φιλοσοφική 

διάκριση, αφού για να χαρακτηρίσουμε συντακτικώς μια λέξη, αν είναι παράθεση ή 

επεξήγηση, πρέπει να συγκρίνουμε κατά το πλάτος τις δύο έννοιες, την προσδιοριζόμενη 

και την προσδιορίζουσα. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε μια φιλοσοφική διερεύνηση των 

λέξεων, και το σπουδαιότερο η συντακτική γνώση δε μας βοηθάει να ερμηνεύσουμε, αφού 

ερμηνεύουμε, για να προσδιορίσουμε τις λέξεις συντακτικώς. Το ίδιο συμβαίνει και με 

μερικούς άλλους ετερόπτωτους προσδιορισμούς: π.χ. «Ἡ ἀγάπη τῶν τέκνων». Για να 

βρούμε τι είναι συντακτικώς το τέκνων, γενική αντικειμενική ή υποκειμενική, πρέπει να 

ερμηνεύσουμε τη φράση με βάση τα συμφραζόμενα ή με όποιον άλλο τρόπο και έπειτα να 

χαρακτηρίσουμε συντακτικώς τους όρους, όπως κάνουν συχνά οι μαθητές παρά την 

«απαγόρευση» παλαιότερα -λανθασμένη ωστόσο- πολλών καθηγητών. Τελικά το 

συντακτικό δε μας βοηθάει πάντοτε στην ερμηνεία αλλά κάποτε συμβαίνει το αντίστροφο, 

όπως είδαμε, θα ήταν ίσως πολύ χρήσιμη εργασία να έβρισκε κανείς ποιοι από τους 

πολυάριθμους κανόνες του Συντακτικού βοηθούν άμεσα στην κατανόηση ενός αρχαίου 

κειμένου και ποιοι είναι απλώς εννοιολογικές διαιρέσεις ή ονομασίες των στοιχείων μιας 

μεταγλώσσας για την επικοινωνία των ασχολουμένων με αυτήν ή για την έρευνα του 

φιλοσοφικού περιεχομένου των στοιχείων του λόγου, δηλαδή των λέξεων. 

Βέβαια κάθε γνώση για τη γλώσσα, όπως και γενικότερα κάθε άλλη, είναι χρήσιμη, 

αλλά εδώ είναι χρησιμότερη μια σωστή επιλογή των διδακτικών στόχων. Οι 

λεπτομερέστερες γλωσσικές γνώσεις είναι ασφαλώς χρήσιμες για την Γ΄ Λυκείου, στην Γ΄ 
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δέσμη, και σίγουρα για τους φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής, στο Πανεπιστήμιο. Δε 

δικαιούται όμως να ξεχνάει κανείς ότι στο σχολείο της Μέσης Εκπαίδευσης μια από τις πιο 

βασικές αρχές-αρετές που πρέπει να πρυτανεύουν και ως προς τη σύνταξη του 

προγράμματος και ως προς τη διδασκαλία είναι η επιλογή «εκ περιουσίας». Δεν είναι 

δυνατόν τουλάχιστο να μην εξετάζουμε κατά καιρούς τα πράγματα που αφορούν τη 

διδασκαλία. 

Η τάση να συνεχίζουμε να διδάσκουμε και να εξετάζουμε τους μαθητές και σήμερα 

στην αναπαραγωγή αρχαίων γραμματικών τύπων, θα μπορούσε να αναφέρει κανείς ότι 

έχει σχέση με τους στόχους και τα μέσα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ένα θέμα που δεν 

αφορά μόνο το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. Δηλαδή ενώ οι στόχοι του μαθήματος 

κάποτε αλλάζουν, και είναι αυτό φυσικό, οι τρόποι και οι μέθοδοί του παραμένουν οι ίδιοι. 

Οι μέθοδοι έχουν σχέση με τη νοοτροπία και τη συνήθεια, και αυτές μεταβάλλονται 

δύσκολα, τουλάχιστο δυσκολότερα από όσο χρειάζεται να σχεδιαστούν νέα προγράμματα 

και νέοι στόχοι στην ηρεμία ενός γραφείου. 

Το αρχαίο κείμενο π.χ. εδώ και αρκετά χρόνια, από την Α' Λυκείου ως τις εισιτήριες 

εξετάσεις για τη Φιλοσοφική Σχολή, δε διδάσκεται πια με υπαγόρευση, για να το 

ορθογραφήσει ο μαθητής, όπως παλαιότερα. Οι χρονικές λοιπόν και οι εγκλιτικές 

αντικαταστάσεις ή ο σχηματισμός εν γένει κάποιων τύπων, είχαν, αλλά μόνο τότε, 

πολλούς λόγους να αποτελούν στόχο του μαθήματος. Ο μαθητής έπρεπε να γράψει 

ορθογραφημένο το αρχαίο κείμενο και κάποτε -παλαιότερα- να γράψει και ένα μικρό 

αντίστροφο θέμα από τα νέα στα αρχαία ελληνικά. Όταν όμως οι στόχοι τον μαθήματος 

άλλαξαν, δεν άλλαξαν μαζί τους ούτε οι συνήθειες, ούτε εξαιτίας τους και οι μέθοδοι 

διδασκαλίας. Αλλά αυτή η άσκηση στην παραγωγή τύπων θα είχε επιτέλους τους λόγους 

της την εποχή που διδασκόταν στο σχολείο η καθαρεύουσα, η οποία διατηρούσε κατά το 

μεγαλύτερο μέρος της το τυπικό της αρχαίας γλώσσας. Σήμερα όμως πώς μπορεί να 

δικαιολογήσει κανείς αυτή την επιμονή των εξεταστών και τον τόσο μόχθο των μαθητών 

για πράγματα που ελάχιστη σχέση έχουν με τους στόχους του μαθήματος στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση; 

Για την αλλαγή των πραγμάτων το νέο τότε βιβλίο ήταν μια συμβολή στη συνολική 

προσπάθεια, ασφαλώς φορτωμένη με την πιο μεγάλη ίσως ευθύνη, αλλά μία μόνο 

συμβολή σε μια συλλογική προσπάθεια, όπως είναι η εκπαιδευτική πράξη. Γιατί ένα 

σχολικό βιβλίο έχει πάντοτε ανάγκη από έναν δάσκαλο για να το αναστήσει, αυτό 

σημαίνει να το ορθώσει και να το κάνει από ένα απλό κείμενο ένα ζωντανό παράγοντα 

διδασκαλίας. Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για ένα βιβλίο που οδηγούσε σε μια 

διαφορετική από την ως τότε φιλοσοφία και για ένα μάθημα που ήταν μάλιστα τα Αρχαία 

Ελληνικά, και που τότε, όπως και τώρα, όπως και πάντα, κάθε καινοτομία στα Αρχαία 

Ελληνικά τη θεωρούσαν πολλοί ως εθνικό κίνδυνο, άρα ως εκπαιδευτικό λάθος ασυζήτητο. 

Η στροφή όμως των μαθητών όχι μόνο προς τη γραμματική και το συντακτικό αλλά 

περισσότερο προς την κατανόηση και τη μετάφραση των κειμένων, όπως πρότεινε το 

βιβλίο, κάνει ακόμη το μάθημα πιο ενδιαφέρον, γιατί αυτό συντελεί στο να χρησιμοποιούν 

οι μαθητές περισσότερο την κρίση και τη φαντασία τους, στην προσπάθεια τους να 

κατανοήσουν το κείμενο χωρίς αναστολές, πού προκαλεί η όχι πάντοτε απαραίτητη 

γραμματική ή συντακτική ανάλυση. Οι μαθητές, τουλάχιστον όσοι δε θα πάνε στην Γ' 

δέσμη, πολύ δύσκολα πείθονται να διαθέσουν τόσες ώρες για πράγματα που δεν είναι 

σκέψη και ζωή των αρχαίων αλλά τύποι αυτής της σκέψης και ζωής, δηλαδή μια αφαίρεση 

από τα πράγματα, όπως είναι κάθε γραμματική ανάλυση. Η ανακάλυψη από τους μαθητές 
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μιας σκέψης ή μιας πράξης, η αποκρυπτογράφηση του λόγου ενός άλλου ανθρώπου έστω 

μιας άλλης εποχής, μπορεί να δικαιώσει στη συνείδηση των νέων ανθρώπων την 

προσπάθεια τους -που δεν είναι και μικρή σήμερα... 

Όσοι ασχολούνται με τη διδακτική θεωρία και πράξη -και είμαστε όλοι μας- 

γνωρίζουν ότι η αδιαφορία των μαθητών για το μάθημα είναι σύνθετο παιδαγωγικό 

πρόβλημα, και τις περισσότερες φορές οφείλεται όχι στο ίδιο το μάθημα αλλά στον τρόπο 

διδασκαλίας του (βλ. Δ. Σ. Αλεξόπουλος, «Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στην Α' 

Λυκείου», Νέα Παιδεία 29 (1984) 154, όπου, στα πορίσματα μιας έρευνας διαβάζουμε ότι το 

μάθημα αρέσει στους περισσότερους μαθητές (53%), ενώ πολλοί από τους υπόλοιπους 

βρίσκουν κακό τον τρόπο διδασκαλίας και όχι το μάθημα καθεαυτό). 

Ως γλωσσική αρχαιογνωσία στην Α' και στη Β' τάξη του Λυκείου δεν μπορεί παρά 

να είναι κυρίως η κατανόηση και η ερμηνεία ενός αρχαίου κειμένου όπου δίνονται στο 

μαθητή πολλά ερμηνευτικά σχόλια και λιγότερες γραμματικές αναζητήσεις ή παραγωγές 

τύπων, εκτός όταν είναι απαραίτητα για τη μετάφραση. Έτσι οδηγείται ο μαθητής πιο 

κοντά στους σκοπούς του μαθήματος -όπως αναφέρονται στις «Οδηγίες»- αρκετά ωστόσο 

ασαφείς ή μεγαλεπήβολου, όπου διαβάζουμε: «Επιδιώκεται οι μαθητές βαθμιαία να 

αποκτήσουν την ικανότητα να κατανοούν και να ερμηνεύουν τους Αρχαίους Έλληνες 

συγγραφείς από το πρωτότυπο (σελ. 49). Αυτά γράφουν οι «Οδηγίες» το 1997, το ίδιο όμως 

και το 1969: «ώστε να δύνανται οι μαθηταί να κατανοούν ευχερώς τους αρχαίους Έλληνας 

συγγραφείς». Αλλά τα ίδια γίνονται και στη δεκαετία 1920-30 «κάτω από την επίδραση του 

γερμανικού εκπαιδευτικού ουμανισμού (βλ. Σηφάκης, Εισηγήσεις ΚΕΜΕ, σ. 37). 

Ο στόχος να γίνουν οι μαθητές ικανοί να προσεγγίσουν -έτσι γενικά και αόριστα- 

τα αρχαία κείμενα, δηλαδή όλα τα αρχαία κείμενα, δεν ξέρω και παλαιότερα πόσο στην 

πράξη το επιδιώξαμε, σίγουρα όμως δεν το πετύχαμε. Ένας τέτοιος λοιπόν στόχος θα 

μπορούσε να προέλθει όχι τόσο από μιαν ακατανίκητη επιμονή σε μια φιλόδοξη πίστη, όσο 

σε μιαν άγνοια της σχολικής πραγματικότητας αλλά και της ιστορίας της. Τα μαθήματα με 

απέραντο εύρος, όπως τα αρχαία ελληνικά σ’ ένα τριτάξιο σχολείο όπως είναι το Λύκειο ή 

διτάξιο για ορισμένα μαθήματα, καρποφορούν μόνο από προσεκτικές και συγκεκριμένες 

επιλογές, γιατί αυτές οδηγούν στο εφικτό και αποφεύγουν τις πρόχειρες και μισές γνώσεις. 

Η μεγάλη ιδέα για το μάθημα, αν μπορεί κανείς να την πει έτσι, δεν ωφέλησε και τόσο 

πολύ τόσα χρόνια τη γλωσσική μας αρχαιομάθεια, παρά τις ευνοϊκότερες παλαιότερες 

συνθήκες του προγράμματος αλλά και της περιρρέουσας σχολικής και κοινωνικής τότε 

ατμόσφαιρας. Γιατί πράγματι σήμερα ο μαθητής ακούει τόσα πολλά, και για τη δυσκολία 

και για τη χρησιμότητα του μαθήματος. 

Και με τις καλύτερες λοιπόν συνθήκες μπορούμε να μιλάμε στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση απλώς για την προσέγγιση και τη γνώση, αν την εννοούμε ουσιαστική και 

επαρκή, μόνο ορισμένων κειμένων από συγκεκριμένους συγγραφείς και μάλιστα μόνο σε 

μεγάλα ή μικρά αποσπάσματά τους. Προπάντων κείμενα ειδικώς σχολιασμένα για 

μαθητές Λυκείου, με πλούσια ερμηνεύματα για τη γλωσσική κατανόηση, και λιγότερα 

σχόλια πολιτιστικού ή ιστορικού περιεχομένου. Πολλές φορές στη σχολική πράξη -το 

γνωρίζουμε όλοι- ένα μάθημα όπου ο στόχος του είναι να κατανοηθεί το κείμενο, πριν από 

οτιδήποτε άλλο, μεταβάλλεται συχνά σε μάθημα ιστορίας, κοινωνιολογίας ή 

πολιτισμολογίας. Ας θυμηθούμε μόνο τον Όμηρο στη διδακτική του συχνά περιπέτεια στο 

Γυμνάσιο. Και αυτό μας είναι αρκετό. Το μάθημα στην Α' Λυκείου είναι κυρίως γλωσσικό. 

Και αυτό διακηρύσσεται και στις παλιές Οδηγίες διδασκαλίας και στις νέες του 1997. Αλλά 

πάντοτε υπάρχει στην εκπαίδευση όπως και στη ζωή μια δυσκολία ανάμεσα στις 
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προθέσεις ή στα οράματα από τη μια, και στις εφαρμογές τους από την άλλη. Γι’ αυτό και 

ανάμεσα στις εισαγωγικές διακηρύξεις ενός βιβλίου και στη σχολική πράξη συχνά δεν 

υπάρχει συμφωνία, δηλαδή συνέπεια. Έπειτα τα λιγοστά ερμηνεύματα, εν ονόματι 

κάποιας αυτενέργειας, μπορούν εύκολα να προκαλέσουν απογοήτευση σε μια 

προσπάθεια, και εύκολα εγκατάλειψη του μη ανακαλυπτόμενου αρχαίου κειμένου -ή να 

οδηγήσουν στο γνωστό απαράδεκτο, πολύχρηστο και υπονομευτικό της σωστής 

προσπάθειας βοήθημα Η γλωσσική διδασκαλία άλλωστε, αν στηρίζεται στις λέξεις και 

στις φράσεις -και όχι στην απομνημόνευση γραμματικών τύπων- με τις συσχετίσεις 

λέξεων της αρχαίας και της νέας ελληνικής, με ανακαλύψεις ετυμολογιών, σχέσεων και 

απρόβλεπτων σημασιών και με όσα άλλα επινοεί η έμπνευση ενός δασκάλου, όλα αυτά, 

κάνουν στους μαθητές το μάθημα πολύ πιο ευχάριστο και ελκυστικό από την ανάλυση του 

περιεχομένου ενός αρχαίου κειμένου. Επιτέλους για την ιστορία και τον πολιτισμό των 

Αρχαίων Ελλήνων δεν μπορεί να τα μάθει όλα ο μαθητής στην Α' τάξη. 

Το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών στην Α' Λυκείου το 1979-80 ήταν ένα παλιό στο 

περιεχόμενο μάθημα, αλλά εντελώς καινούριο στη μορφή και στους τρόπους διδασκαλίας 

του. Στα χρόνια που πέρασαν από το 1980 η πείρα όλων μας δοκιμάστηκε σε αρκετά 

επίπεδα, ανακάλυψε θετικά και αρνητικά στοιχεία αλλά είναι βέβαιο ότι δεν αξιοποιήθηκε. 

Αλλά μήπως είχε αξιοποιηθεί η ως τότε διδακτική πείρα που ξεπερνούσε τον ενάμιση 

αιώνα; Το μάθημα για πολλούς λόγους δεν το βοηθήσαμε να αγαπηθεί. Ένας λόγος -όχι ο 

λιγότερο σοβαρός-είναι ότι δεν το βοηθήσαμε να διδαχτεί σωστά και να γίνει ένα 

ενδιαφέρον για όλους μάθημα, όσο και αν συνεχώς αυτό το διαπιστώνουμε 

δυσαρεστούμενοι ή θλιβόμενοι και διαπορούντες. Έχει καταλήξει να είναι ένα μάθημα που 

αγωνίζεται να σταθεί, σαν να είναι ένα μορφωτικό αγαθό αδύνατο που χρειάζεται 

εξωτερική στήριξη. Ο τρόπος που το διδάξαμε τόσα χρόνια -αν ίσως δεν φταίει μόνο αυτός 

αποκλειστικά- έχει όμως ασφαλώς μεγάλο μέρος της ευθύνης όπως πολλές φορές εδώ 

φορτικά αναφέρθηκε. Με άλλους τρόπους θα είχαν άλλη τύχη τα πράγματα. 

Αλλά και αν ακόμη δε συμφωνούμε σε έναν τρόπο διδασκαλίας, δεν είναι το 

διδακτικό αντικείμενο που φταίει. Γι’ αυτό τίποτε δε μας δικαιολογεί να πάψουμε να 

δοκιμάζουμε και νέους τρόπους προσέγγισης των αρχαίων κειμένων, αλλά όχι χωρίς να 

λαμβάνουμε υπόψη τις εμπειρίες του παρελθόντος. Και αν κάποια άλλα ξένα σχολικά 

προγράμματα θα έπαυαν τις προσπάθειες, αφού δεν οδηγούν σε κάποια σύγκλιση, αυτό 

δεν μπορεί να αφορά τη δική μας εκπαίδευση, αφού το αντικείμενο αυτό είναι η γλώσσα 

μας.  
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Α. Β. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ 

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

Μερικές γενικές οδηγίες - Υπόμνηση 

(Για τους καθηγητές των γυμνασίων) 

 

1. Προσεκτική και συνεχής μελέτη των Οδηγιών του Π.Ι. 

2. Μετά τη σύντομη γνωριμία με την τάξη προγραμματισμός της διδακτέας ύλης (όχι 

προγραμματισμός μόνο της επόμενης διδακτικής ώρας) με βάση α) τις Οδηγίες του Π.Ι., 

β) το σχολικό βιβλίο, γ) το ημερολόγιο του έτους. 

3. Εξασφάλιση έγκαιρη των διδακτικών βοηθημάτων. 

4. Χρησιμοποίηση από τον καθηγητή σχολικών βιβλίων της τελευταίας έκδοσης (όταν 

επιβάλλεται). 

5. Να γίνει προσπάθεια να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την αξία της διατήρησης των 

βιβλίων τους και μετά τη λήξη του διδακτικού έτους (αρχή συγκρότησης προσωπικής 

βιβλιοθήκης). Άλλωστε όλα τα βιβλία μιας τάξης είναι χρήσιμα απαραιτήτως για την 

επόμενη τάξη: π.χ. Γραμματική, Συντακτικό, Γλώσσα-Έκφραση, Κείμενα Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας κτλ. 

6. Οι εισαγωγές στα κείμενα θα είναι σύντομες (σπάνια από πάνω από 2 ώρες). Ορισμένα 

μέρη των εισαγωγών θα παραλείπονται προσωρινά, αλλά θα δίνονται αργότερα μετά 

τη γνωριμία των μαθητών με μέρος του κειμένου. 

7. Στα τμήματα της ίδιας τάξης, όταν δεν διδάσκει το ίδιο μάθημα ένας μόνο καθηγητής, 

θα γίνεται επιλογή από τους διδάσκοντες ίδιων κεφαλαίων της διδακτέας ύλης για 

συλλογικότερη εργασία. 

8. Οι εργασίες που δίνονται στους μαθητές θα είναι εντελώς συγκεκριμένες, π.χ. να 

γράψετε περίληψη του τάδε κειμένου 5-10 στίχων (όχι γράψτε μια περίληψη) ή όχι 

απλώς γράψετε μια ανάλυση νοηματική ή αισθητική κτλ. Η άσκηση να φαίνεται με 

σαφήνεια τι ακριβώς ζητά. Στην ανάθεση εργασίας με αφορμή κάποια διδασκαλία 

στην τάξη ο μαθητής θα παραπέμπεται σε συγκεκριμένα βιβλία και σε συγκεκριμένες 

σελίδες, που γνώρισε προηγουμένως ο καθηγητής. Και βέβαια πριν να ζητήσουμε 

οποιασδήποτε μορφής εργασία, θα έχουμε δείξει τι ακριβώς ζητούμε και όχι μόνο μια 

φορά. 

Οι ικανότατοι μαθητές ασφαλώς μπορούν να μας παρουσιάσουν εργασίες με 

παρεκκλίσεις, κάτι που όχι μόνο δεν αποκλείεται αλλά είναι και ευκταίο, όταν είναι 

αξιοπρόσεκτες. 

9. Στην επεξεργασία ενός ποιητικού ή πεζογραφικού κειμένου δεν πρέπει να σταματά η 

διδασκαλία στο ίδιο κείμενο πολλές ώρες. Η σωστή επιλογή «εκ περιουσίας» είναι 

αρετή της διδασκαλίας. Ένα νέο κείμενο σημαίνει και νέο ενδιαφέρον για το μαθητή. 

Και αυτό το έχει συνεχώς ανάγκη το μάθημα στη σχολική τάξη. 

10. Αποφεύγονται οι υπαγορεύσεις μερών της διδακτέας ύλης και η ανάγνωση, σε κάποια 

μαθήματα, εκτενών μερών του σχολικού βιβλίου με το πρόσχημα της δυσκολίας στην 

κατανόηση από τους μικρούς μαθητές (π.χ. στο μάθημα της Ιστορίας). Η προετοιμασία 

του καθηγητή ξεπερνά το πρόβλημα της δυσκολίας τους. 
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11. Στις «μικρές» τάξεις ο καθηγητής (όταν διαπιστώσει ότι χρειάζεται) διδάσκει τους 

μικρούς μαθητές «πώς να διαβάζουν» π.χ. Ιστορία (νόημα παραγράφου, νόημα 

κεφαλαίου, επανάληψη ανάγνωσης κτλ.). 

12. Η διόρθωση των εκθέσεων (ή άλλων παρεμφερών εργασιών) δεν έχει ως σκοπό κυρίως 

την κριτική αξιολόγηση του γραπτού, όσο να βοηθήσει άμεσα το μαθητή. Από αυτό 

προκύπτει και η μορφή των παρατηρήσεων. 

13. Μελετούμε και επινοούμε τρόπους για την ενίσχυση των αδύνατων μαθητών. Είναι 

απαραίτητη η συνεργασία γι’ αυτό το πρόβλημα με το Διευθυντή του σχολείου και με 

το Σχολικό Σύμβουλο. 

14. Προσοχή στη γλώσσα (μορφή, καθαρότητα φθόγγων, άρθρωση, χρόνος άρθρωσης των 

φράσεων κτλ.) και στο ύφος της κατά τη διδασκαλία. Οι μαθητές όταν δεν μιμούνται 

επηρεάζονται έμμεσα και ανεπίγνωστα. 

15. Οι εργασίες στην τάξη (μια λογοτεχνική ή ιστορική παρουσίαση με αφορμή μια επέτειο, 

μια επεξεργασία ενός επίκαιρου θέματος, μια μικροέκδοση, ανάπτυξη μιας άλλης 

πρωτοβουλίας της τάξης κτλ.) είναι ανάγκη να γίνονται με συμμετοχή όλων των 

μαθητών, όχι μόνο ορισμένων. 

16. Για την ανάθεση εργασιών στο σπίτι συνεργαζόμαστε με τους καθηγητές και των 

άλλων ειδικοτήτων, για τη σύμμετρη και λελογισμένη επιβάρυνση των μαθητών. 

17. Δεν ξεχνάμε τη διαρκή και προσεκτική φροντίδα μας προς τους μαθητές της Α΄ 

Γυμνασίου. Βρίσκονται σε ένα νέο χώρο, με αρκετούς νέους τρόπους εργασίας, σε μια 

κρίσιμη καμπή για επιλογές ζωής. Τη δικαιούνται τη φροντίδα μας πριν από όλους. Βλ. 

(από τις Σημειώσεις του Γραφ. του Σχολ. Συμβούλου) και: 

• Οδηγίες για την αντιμετώπιση μαθησιακών και γλωσσικών δυσκολιών στην Α΄ 

Γυμνασίου και 

• Η διδασκαλία της έκθεσης στο Γυμνάσιο κυρίως σε τάξεις μαθητών με πολλές 

γλωσσικές ελλείψεις. 

 

(από το προσωπικό αρχείο της συναδέρφου Γεωργίας Μπακάλη) 
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Α.Β. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ 

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

«Αντιγόνη» του Σοφοκλή στίχοι, 278-314 

(Βασικές περιληπτικές αναφορές) 

 

- Ένταξη της ενότητας στο συνολικό έργο και σύνδεση με τα προηγούμενα. 

- Σωστή ανάγνωση της ενότητας από τον καθηγητή. 

- Μετά από συντομότατη σιωπηρή εργασία των μαθητών αναζήτηση σε γενικές 

γραμμές του θέματος της ενότητας ή της σκηνής. 

- Με τη  βοήθεια του λεξιλογίου, που παραθέτει το σχολικό βιβλίο, και του 

καθηγητή αρχίζουν οι μαθητές κατευθείαν τη μετάφραση κατά περίοδο ή ημιπερίοδο. Η 

βοήθεια της Γραμματικής και του Συντακτικού ζητείται μόνο στα δύσκολα σημεία. Η 

μετάφραση γίνεται σε σωστό νεοελληνικό λόγο, έστω και αν περνά από την κατά λέξη 

μετάφραση. 

- Ακολουθεί η αναλυτικότερη ερμηνεία της ενότητας: στίχοι 277-278: O Χορός 

έμμεσα δεν εγκρίνει την απόφαση του Κρ. (βλ. και 211 κ.ε.). Η αντίρρηση διατυπώνεται με 

πολλή προσοχή (θεήλατον, ξύννοια, πάλαι). 

Ο Κρ. απαντά επαναλαμβάνοντας περίπου ηχητικά την τελευταία λέξη του Χορού 

(πάλαι, παῦσαι). Επανάληψη έχουμε και με το κἀμέ. Ο Χ. είπε ἐμοί τοι. 

Η απάντηση του Κρ. δείχνει την ταραχή και την οργή του. Αρχίζει με την 

προστακτική παῦσαι και συνεχίζει με τις λέξεις ἄνους και γέρων. Μιλά έτσι   προς τους 

γέροντες για τους οποίους πριν από λίγο είχε πει τιμητικά λόγια (164-169). 

Ο ίδιος είναι ήδη "μεστός οργής" παρόλα όσα λέει στο στίχο 280. Άλλωστε η οργή 

και η γενικότερη ψυχική ταραχή του Κρ. φαίνεται όχι μόνο στο περιεχόμενο αλλά και στον 

τρόπο των λόγων του. Έτσι παρατηρούμε: 

α) επαναλήψεις και πλεονασμούς (282, 293), 

β) ανακρίβειες, υπερβολές (286-287, 285 (ἔκρυπτον), 289 (πάλαι),  

γ) διατύπωση απόψεων με ερωτηματικό τρόπο (284-288) και μάλιστα με τη διμελή 

ερώτηση που περιορίζει μόνο σε δύο τις πιθανές απαντήσεις, τις οποίες και στη συνέχεια 

απορρίπτει ο ίδιος (289), 

δ) συμπλοκή πολλών ειδών δευτερευουσών προτάσεων, 

ε) κατηγορηματική διατύπωση και αυταρχικό ύφος (παῦσαι, οὐκ ἀνεκτά, εἰσορᾷς, 

οὐκ ἔστιν, ἐξεπίσταμαι, καλῶς κτλ).  

Το λογύδριο για το χρήμα (295-303) στηρίζεται σε δικό του αυθαίρετο συμπέρασμα 

και αυτό χαρακτηρίζει το πρόσωπο του ήρωα. Όλα αυτά που λέει, ενώ παρουσιάζουν 

αλήθειες, ωστόσο στο στόμα του Κρ. και στηριγμένα σε ψεύτικη βάση, φαντάζουν 

στομφώδη και ξένα. Με όλα αυτά ο Σοφοκλής καταρτίζει το θεατρικό πρόσωπο του Κρ. 

Η ειρωνεία, 293-294, στηρίζεται δε δύο στοιχεία: ο Κρ. κάνει λάθος και στα πρόσωπα 

και στα κίνητρα. 
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Στο στ. 292 οι λέξεις δείχνουν τη γνώμη του Κρ. για τη δικαιοσύνη (δικαίως) και τη 

στοργή (στέργειν). Οι λέξεις τον πρόδωσαν. Η φράση: ὑπό ζυγῷ... χρησιμοποιείται για τα 

υποζύγια. 

Για τον τυραννικό χαρακτήρα του Κρ. βλ. και 479 (ὅστις δοῦλός ἐστι), 667(χρή 

κλύειν), 738 (τοῦ κρατοῦντος ἡ πόλις). Ο γνωμικός αόριστος (300) κάνει την άποψη 

βεβαιότερη. 

Το ουσιαστικό είναι ισχυρότερο από το επίθετο (301, δυσσέβειαν αντί δυσσεβές, πβ. 

ν.ε.: είναι η ίδια η καλοσύνη αντί είναι καλή, το λαϊκό: αυτός είναι μεγάλη αμαρτία κτλ). 

Την εμμονή στην απόφασή του ο Κρ. τη συνδέει με το Δία: η υποθετική πρόταση 

(304) διακηρύσσει την ευσέβειά του. 

Ὕβρις υπάρχει (309) όχι για τους φύλακες αλλά για τον ίδιο τον Κρέοντα, μόνο που 

θα το κατανοήσει πολύ αργά (βλ.  1113-1114). Κι αυτό αποτελεί άλλη μια τραγική ειρωνεία. 

Η μακάβρια ειρωνεία (311) κάνει τραγικά αδέξιο τον Κρ.: Οι φύλακες δε θα 

μπορέσουν να "μάθουν", αφού ήδη θα έχουν πεθάνει. 

Το "μέρος" του Κρ. τελειώνει με ένα γνωμικό (313- 314). Οι λόγοι των ηρώων 

κλείνουν συχνά με γνωμικές φράσεις. Αυτός που μιλά βάζει στο τέλος τις σοφότερες 

σκέψεις του. Για το χαρακτηρισμό του Κρ. μπορούμε να ρωτήσουμε τους μαθητές: 

Σε ποιους στίχους φαίνεται η προσπάθεια του Κρ. να δείξει ότι είναι ευσεβής, 

φιλόπατρις, δίκαιος, δημοκρατικός, ηθικά αδιάφθορος, συνετός. Επίσης οι μαθητές 

μπορούν:  

α) Να βρουν και να εκτιμήσουν τα επιχειρήματα του Κρ. με τα οποία στηρίζει τις 

απόψεις του. 

β) Να πουν πώς κρίνονται σήμερα οι σκέψεις του Κρ. που αναφέρονται στο χρήμα. 

Από τις ασκήσεις αυτές μια δίνεται για το σπίτι. Μπορεί όμως και οι τρεις να απαντηθούν 

στην πορεία της εργασίας μας στην ενότητα. 

Η επεξεργασία-ανάλυση διασπά τη διδακτική ενότητα σε πολλά μέρη. Στο τέλος 

μια συνολική μετάφραση, ή και μόνο ανάγνωση, την ανασυνθέτει. 

 

ΜΙΚΡΗ   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

για την ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ 

(σε  προσιτά εκπαιδευτικά περιοδικά) 

 

- Σωκρ. Γκίκα, Η "Αντιγόνη" του Σοφοκλή, Ν.Παιδεία, ττ.37 και 38. 

- Σωκρ. Γκίκα, Ερμηνευτική προσέγγιση της "Αντιγόνης" του Σοφοκλή, Λόγος και Πράξη, 

τ. 20. 

- Κ. Ν. Γραικού, Η "Αντιγόνη" του Σοφοκλή, Ερμηνευτική Προσέγγιση, Ν. Παιδεία ττ. 39, 

40, 41. 

- Ιωάννη Αχ. Μπάρμπα, Το πρώτο χορικό της "Αντιγόνης" του Σοφοκλή (στ. 332-375) 

Φιλόλογος, τ.5. 

- Κ. Παπαμιχαήλ, Η "Αντιγόνη" του Σοφοκλή, μια πρακτική προσέγγιση, Ν. Παιδεία τ.19. 

- Αθαν. Φραγκούλη, Η "Αντιγόνη" του Σοφοκλή, Μεθοδική Ερμηνεία, εκδ. Ορόσημο, 

Αθήνα 1978. 
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- Αθαν. Φραγκούλη, Το πρώτο στάσιμο της "Αντιγόνης" του Σοφοκλή (στ. 332-375), 

Φιλόλογος, τ.36. 

- Αθαν. Φραγκούλη, Ο δραματικός ρόλος του χορού στην "Αντιγόνη" του Σοφοκλή, 

Φιλόλογος, τ.47. 

- Αθαν. Φραγκούλη, Σοφοκλή Αντιγόνη, Η υποτιθέμενη προδοσία του Πολυνείκη, Λόγος 

και Πράξη, τ.25. 

 

(από το προσωπικό αρχείο της συναδέρφου Μαρίας Ευδωρίδου)  
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η γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976 και ο Α.Β. Μουμτζάκης 

για το Σύνδεσμο Φιλολόγων ν. Δράμας 

Βασίλης Συμεωνίδης 

εισαγωγή 

Βασική πρόθεση αυτού του κειμένου είναι να απαντήσει στο ερώτημα για ποιο λόγο 

γίνεται η προσπάθεια του Συνδέσμου Φιλολόγων ν. Δράμας να αναδειχτεί και να φωτιστεί 

πολύπλευρα το έργο και η δράση του Α.Β. Μουμτζάκη. Βεβαίως η απάντηση είναι ότι ο Α.Β. 

Μουμτζάκης είναι μέρος της εκπαιδευτικής ιστορίας. Για το λόγο αυτόν είναι σκόπιμη η 

ανασκόπηση του γλωσσικού ζητήματος και της σημασίας του, ώστε να καταλάβουμε την 

ιστορική συγκυρία, δηλαδή τη μεταρρύθμιση του 1976, όπως συνδέεται με τη δράση και με 

το έργο του Α.Β. Μουμτζάκη. 

 

το γλωσσικό ζήτημα και η πορεία προς τη μεταρρύθμιση του 1976 

Πάμε πίσω στον 19ο αιώνα για να δούμε ότι η συνάρθρωση της γλώσσας και της 

κοινωνίας και πιο ειδικά των κοινωνικών τάξεων και των διαφόρων εθνοτικών ομάδων 

είναι πολυσύνθετη και επειδή η κοινωνία δεν έχει ομοιόμορφο χαρακτήρα1. Μια 

χαρακτηριστική λογοτεχνική εικόνα της εποχής μας δίνει και η «Βαβυλωνία» του 

Βυζάντιου2. Από την άλλη, η διαμόρφωση της συνείδησης του πληθυσμού σε μεγάλο 

βαθμό βασίστηκε στην αντίληψη για τη γλώσσα ως συστατικού στοιχείου του έθνους· έτσι 

η διαχρονία της γλώσσας καθόρισε και το χρονικό άξονα της ιστορίας του έθνους. Δηλαδή, 

ούτε λίγο ούτε πολύ, η ιστορία της γλώσσας γίνεται η μήτρα για την ιστορία του έθνους και 

κατά συνέπεια η αναγωγή της επίσημης ελληνικής γλώσσας στην αρχαιότητα 

συνεπαγόταν και την αναγωγή του έθνους στην αρχαιότητα3.  

Αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο καθόρισε την προσπάθεια για τον εξαρχαϊσμό της 

γλώσσας, κάτι που μπορούσε να επιτευχθεί περισσότερο σε επίπεδο λέξεων και λεκτικών 

τύπων, δηλαδή σε επίπεδο γραμματικής, ενώ ήταν δυσκολότερο ή αδύνατο να επιτευχθεί 

στο επίπεδο της γλωσσικής δομής, δηλαδή του συντακτικού, όπου όμως δημιουργούσε 

σύγχυση και υβριδικές εκφράσεις4. Για το λόγο αυτόν, το συντακτικό της ομιλούμενης 

γλώσσας έμενε περισσότερο στη συγχρονική διάσταση και η γραμματική της αρχαίας 

τόνιζε τη διαχρονία της γλώσσας. Βλέποντας τα πράγματα από αυτήν την οπτική 

καταλαβαίνουμε ότι η επικράτηση της καθαρεύουσας, δηλαδή η μίμηση γραμματικών 

τύπων της αρχαίας ελληνικής, αλλά και συντακτικών μορφών ξένων προς τη δημοτική5 

                                                 
1 Για τα ζητήματα της γλωσσικής συνείδησης και της γλωσσικής ομοιογένειας σε σχέση και με την εθνική 

συνείδηση: Έλλη Σκοπετέα, «Γλωσσική συνείδηση στα Βαλκάνια», στο Α.-Φ. Χριστίδης (επιμ.), Γλώσσα, 

κοινωνία, ιστορία: η Ευρώπη του νότου, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, Υπεπθ/ Διεύθυνση διεθνών εκπαιδευτικών 

σχέσεων/ Κέντρο ελληνικής γλώσσας, 2002 και Α.-Φ. Χριστίδης, «Γλωσσική ομοιογένεια – γλωσσική 

ποικιλομορφία», στο Α.-Φ. Χριστίδης (επιμ.), Γλώσσα, γλώσσες στην Ευρώπη, Αθήνα, Υπεπθ/ Διεύθυνση 

διεθνών εκπαιδευτικών σχέσεων/ Κέντρο ελληνικής γλώσσας, 2001 
2 Δ.Κ. Βυζάντιος, Βαβυλωνία, Αθήνα, Εστία 2008 [1836] 
3 Αντώνης Λιάκος, «Γλώσσα και έθνος», Πύλη για την ελληνική γλώσσα, http://www.greek-

language.gr/greekLang/studies/history/thema_18/index.html, ανάκτηση την 28/6/2011 
4 Τέτοια υβριδική έκφραση είναι και η φράση «πέρα της καθαρευούσης και της δημοτικής», Γιώργος Λαμψίδης, 

«Κινδυνεύει ή όχι η γλώσσα μας», στο, Ελληνικός Γλωσσικός Όμιλος, Ελληνική Γλώσσα, αναζητήσεις και 

συζητήσεις, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 1984, σ. 89 
5 Για τις επιδράσεις της γαλλικής γλώσσας στην καθαρεύουσα ο Γιάννης Χάρης γράφει: «η καθαρεύουσα ειδικά 

έχει κατηγορηθεί, και όχι αβάσιμα, ότι αποτελεί ως έναν μεγάλο βαθμό μετάφραση από τα γαλλικά». Γιάννης 

Χάρης, «Είναι αυτό που είναι που...», http://yannisharis.blogspot.com/2007/11/32.html. Επίσης, ενδιαφέρον έχει 
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είναι βασική συνισταμένη για την ελληνική εθνική ιδεολογία. Με αυτήν τη έννοια ο 

γλωσσαμυντορισμός ως υπεράσπιση του γλωσσικού παρελθόντος είναι στενά συνδεμένος 

με την ελληνικότητα που πιστοποιείται από τη γλωσσική σύνδεση με την αρχαία ελληνική 

γλώσσα. Αντίθετα, ο δημοτικισμός έθεσε το γλωσσικό ζήτημα μαζί με μία διαφορετική 

αξιολόγηση για την ιστορία της γλώσσας. Πρακτικά, η δημοτική μπορούσε να λειτουργήσει 

ως εθνική γλώσσα και να συντελέσει στην ομογενοποίηση του πληθυσμού και στη 

διαμόρφωση κοινής ταυτότητας. 

Από την εποχή του Ψυχάρη ο δημοτικισμός συνδέθηκε με ένα ευρύ φάσμα 

πολιτικής από τον εθνικισμό ως το σοσιαλισμό με συνέπεια να είναι δύσκολη και αθέμιτη 

η γενική συνεπαγωγή που συνδέει γλωσσικές και πολιτικές αντιλήψεις στα δίπολα 

δημοτικισμός – πρόοδος και καθαρευουσιανισμός – συντήρηση. Στην πραγματικότητα, ο 

ίδιος ο δημοτικισμός διεκδίκησε έναν εθνικό ρόλο και αναίρεσε την πολιτική ερμηνεία που 

τον συνέδεε με την αριστερά και καταλόγιζε πολιτική αντιδραστικότητα στον 

καθαρευουσιανισμό6. Με αυτή τη ματιά καταλαβαίνουμε ορισμένες τομές στο γλωσσικό 

ζήτημα, επειδή γίνονται και τομές στο ζήτημα της εθνικής ιδεολογίας. Για παράδειγμα, με 

τη λογοτεχνική γενιά του ’30 η δημοτική κερδίζει το παιχνίδι στη λογοτεχνία και έτσι η 

καθαρεύουσα υποβιβάζεται από «εθνική» σε «κρατική» γλώσσα7.  

 Ωστόσο, με την ήττα της Αριστεράς στον Εμφύλιο έχουμε αποτέλεσμα και την 

ποινικοποίηση της δημοτικής. Αυτό είχε συνέπεια, κατά τη δεκαετία του ’50, η υιοθέτηση 

της καθαρεύουσας ή της δημοτικής να σημαίνει αυτόματα και την υπαγωγή σε πολιτική 

ιδεολογία. Στη συνέχεια όμως, το τέλος της δικτατορίας 1967-1974 γίνεται και το ιστορικό 

γεγονός που αφαιρεί κάθε πολιτικό έρεισμα από την καθαρεύουσα. Στις αποφάνσεις αυτές 

καταλήγει η επιστημονική κοινότητα εκκινώντας τόσο από την οπτική της ιστορίας, όσο 

και της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης8. 

Το συμπέρασμα που μπορούμε να δεχτούμε μετά απ’ όλα αυτά είναι ότι, ενώ το 

γλωσσικό ζήτημα στην Ελλάδα είχε λυθεί, όσον αφορά τους γλωσσικούς και 

γλωσσολογικούς όρους, συνεχίζει να τίθεται με όρους πολιτικούς ανάλογα με την ιστορική 

συγκυρία. Έτσι, κατά τη μεταπολίτευση ολοκληρώθηκε ο κύκλος – που άνοιξε 

μεταπολεμικά – με την αναγνώριση δημοτικής, πράξη που σήμαινε και τη συμβολική 

αναγνώριση της γλώσσας των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων τα οποία παράλληλα με 

την ιεραρχική άνοδό τους επιζητούσαν και την καταξίωση της γλώσσας που μιλούσαν9.  

Ας θυμηθούμε ότι με το νόμο 309/76, εκτός από την καθιέρωση της δημοτικής, 

ορίστηκε στο εξαετές δημοτικό να μην υπάρχει αριθμητική βαθμολόγηση και ότι η 

πρόσβαση στο τριετές γυμνάσιο θα γίνεται χωρίς εξετάσεις. Επίσης, στο γυμνάσιο 

καταργήθηκε η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και καθιερώθηκε η 

διδασκαλία της αρχαίας γραμματείας από μεταφράσεις. Τα σχολεία έγιναν μικτά. 

Ουσιαστικά από το Δεκέμβριο του 1981 η πολιτεία προχώρησε στην καθιέρωση του 

μονοτονικού10, αλλά και στην κατάργηση των επιθεωρητών, ενός θεσμού που είχε 

                                                                                                                                                             
και το  «Το γαλάζιο τ’ ουρανού», http://yannisharis.blogspot.com/2007/10/33.html. Τα κείμενα υπάρχουν και στο 

Γιάννης Η. Χάρης, Η γλώσσα, τα λάθη και τα πάθη, Αθήνα, Πόλις, 2003 
6 Άννα Φραγκουδάκη, Η γλώσσα και το έθνος, ό.π., σ. 27 - 28 
7 Αντώνης Λιάκος, ό.π. 
8 στο ίδιο και Άννα Φραγκουδάκη, Η γλώσσα και το έθνος, 1880 – 1980, εκατό χρόνια αγώνες για την αυθεντική 

ελληνική γλώσσα, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2001, σ. 73-84 
9 Αντώνης Λιάκος, ό.π.  
10 Υπεπθ, 1981, Φ 900.43/4/9/14145/2.12.1981, ανάκτηση την 28/6/2011 από το δικτυακό τόπο 

http://www.abnet.agrino.org/htmls/Z/Z007.html  
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προκαλέσει προβλήματα και δεν είχε την εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών. Στη θέση των 

επιθεωρητών ορίζονται οι σύμβουλοι με ρόλο την προώθηση του νέου πνεύματος ώστε να 

πετύχει η εφαρμογή της μεταρρύθμισης στα σχολεία. Βέβαια όλα αυτά συζητιόταν ήδη 

από τις αρχές του 20ου αιώνα και ήταν πλέον ιστορική αναγκαιότητα· αυτή η διαπίστωση 

έκανε κάποιους να μιλούν για «γερασμένο νεογέννητο»11.  

Έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ας εστιάσουμε στο ζήτημα της γλώσσας. Ο 

Τριανταφυλλίδης με την Γραμματική του κατόρθωσε να δώσει το βιβλίο αναφοράς που 

επέτρεψε στη δημοτική να εξελιχτεί σε «υψηλή» γλώσσα, δηλαδή σε γλώσσα που δεν 

περιορίζει την κυριαρχία της στο χώρο της λογοτεχνίας, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από τη διανόηση για να εκφράσει και επιστημονικά νοήματα. Έτσι, η χρήση της δημοτικής 

επεκτάθηκε και εφόσον – αρχικά – δε διδασκόταν στο σχολείο έγινε και «δείκτης 

μορφωτικής και άρα κοινωνικής ανωτερότητας». Η κοινωνική λειτουργία της 

καθαρεύουσας και τη δημοτικής αλλάζουν σταδιακά και φάνηκε καθαρά ότι η διγλωσσία 

ως φαινόμενο δεν έχει μόνο γλωσσικό αλλά και κοινωνικό χαρακτήρα. Δηλαδή, δεν ισχύει 

εξορισμού ότι η καθαρεύουσα αποτελεί «υψηλή» γλώσσα ενώ η δημοτική όχι12. Έτσι η 

δημοτική επιβεβαίωσε τις εκφραστικές της δυνατότητες αλώνοντας και ό,τι είχε μείνει 

προπύργιο της καθαρεύουσας, κυρίως τη νομική γλώσσα και γενικότερα τη γλώσσα της 

επιστήμης13. Για παράδειγμα, έχουμε ήδη αρκετά επιστημονικά έργα στη δημοτική και 

μάλιστα σε ποικίλους τομείς, όπως η ιατρική και η νομική14.  

Ο Χριστόφορος Χρηστίδης, φίλος και συνεργάτης του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, ήδη 

από τη δεκαετία του 1960 μετέγραψε και εξέδωσε τους Νομικούς Κώδικες στη δημοτική και 

έδειξε ότι η δημοτική μπορεί να δώσει εκφραστικές λύσεις ακόμα και στο δύσκολο θέμα της 

νομικής ορολογίας15. Η πολιτεία αξιοποίησε αυτήν την εμπειρία, όταν μετά το 1982 

προχώρησε σε σύσταση επιτροπής με πρόεδρο τον Εμμανουήλ Κριαρά για να 

μεταγλωττίσει και επίσημα τα νομικά κείμενα στη δημοτική. Παράλληλα υπήρξε 

ενδιαφέρον για να χρησιμοποιείται η δημοτική και στα δικαστικά έγγραφα όπως και 

μέριμνα, ώστε το αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1985 να είναι διατυπωμένο στη δημοτική16. 

 

η μεταρρύθμιση και η συμμετοχή του Μουμτζάκη17  

Ενώ συμβαίνουν αυτά, η κατάσταση στην εκπαίδευση εξελίσσεται με τη δράση 

δημοτικιστών που ανέλαβαν να προωθήσουν την καθιέρωση και τη διδασκαλία της 

δημοτικής στην εκπαίδευση. Τα ονόματα πολλών αναφέρονται στα σχολικά βιβλία 

                                                 
11 Χρήστος Κάτσικας & Κώστας Θεριανός, Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης, από την ίδρυση του ελληνικού 

κράτους μέχρι το 2007, Αθήνα, Σαββάλας, 2007, σ. 229-245 
12 στο ίδιο, σ. 52-63 
13 Την παρατήρηση κάνει από το 1943 ο Γ. Κορδάτος, Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία του γλωσσικού ζητήματος, 

Αθήνα, Μπουκουμάνης, σ. 252 
14 Ο Βασίλειος Φόρης αναφέρεται στον Ν. Κ. Λούρο, Βασίλειος Φόρης, Σχόλιο σε μια διακήρυξη, Αθήνα, 1986, σ. 

29 [ανατύπωση από το Αντί]. Πρόκειται για το βιβλίο του Νικόλαου Λούρου, Μαιευτική, Αθήνα, Ελληνική 

Εκδοτική Εταιρεία, 1948, 526 σελίδων  
15 Ιωάννης Γ. Δεληγιάννης, «Ο Χριστόφορος Χρηστίδης και η δημοτική στα νομικά», στο Μαρία Κοκόλη (επιμ.), 

Μνήμη Χριστόφορου Χρηστίδη, ό.π., σ. 33-38 
16 Εμμανουήλ Κριαράς, Μακράς ζωής αγωνίσματα, Αθήνα, Οι φίλοι του περιοδικού Αντί, 2009, σ. 196-201 
17 Στο κείμενο δε γίνεται αναφορά στο έργο και τη δράση που είχε ο Μουμτζάκης όταν ήταν σύμβουλος. Για τις 

ανάγκες αυτού του κειμένου ας αρκεί η παρατήρηση ότι συνεργάτες, συνάδερφοι και εκπαιδευτικοί της πράξης 

του αναγνώριζαν το μορφωτικό κεφάλαιο και το ήθος που έπειθαν. 
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γραμματικής και συντακτικού που χορηγούνται στους μαθητές18. Ανάμεσά τους ο Χρίστος 

Τσολάκης, ακραιφνής δημοτικιστής με αποφασιστικότητα που επηρέασε την εξέλιξη των 

εκπαιδευτικών πραγμάτων και το έργο του ταυτίστηκε με την πορεία της μεταρρύθμισης. 

Ήταν καθοριστικός ο ρόλος του στη σύνταξη όλων των σχολικών εγχειριδίων που 

γράφτηκαν στο πνεύμα της μεταρρύθμισης, από τη Γραμματική του Δημοτικού ως τα 

βιβλία Έκφραση – Έκθεση για το Λύκειο19. 

Στον Χρίστο Τσολάκη οφείλεται και η συμμετοχή του Μουμτζάκη στη συγγραφή 

των βιβλίων διδασκαλίας της νεοελληνικής. Ο Μουμτζάκης εντάχτηκε στην ομάδα 

εργασίας για τη συγγραφή του Συντακτικού της νεοελληνικής και των βιβλίων για τη 

γλωσσική διδασκαλία στο Γυμνάσιο20. Το Συντακτικό άρχισε να χρησιμοποιείται στα 

σχολεία το 1977 και από τη σχολική χρονιά 1984-85 άρχισε η διδασκαλία της νεοελληνικής 

με βάση τα βιβλία της συγγραφικής ομάδας21.  

Τα βιβλία συνιστούν αυτό που ο Τσολάκης ονόμασε «λειτουργική γραμματική»22 και 

βασίζονται στον εκπαιδευτικό δημοτικισμό, στην πείρα άλλων χωρών και στα διδάγματα 

της σύγχρονης  γλωσσολογίας23. Με τον τρόπο αυτόν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα ότι δεν 

υπήρχε προηγούμενη εμπειρία και η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας ξεφεύγει από 

τον εγκλωβισμό της στη μέθοδο διδασκαλίας των νεκρών γλωσσών24.  

Έτσι γράφτηκαν τα τρία τεύχη της Νεοελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο η 

διδασκαλία των οποίων βασίζεται στην ελευθερία του καθηγητή να ξεπερνά τη θεωρία και 

να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών. Βασικό γνώρισμα της 

διδακτικής πράξης είναι η συνυπευθυνότητα όλων, από το συντάκτη του αναλυτικού 

προγράμματος ως τον καθηγητή της σχολικής έδρας25. Επειδή δεν είναι σκόπιμο να 

                                                 
18 Πρόεδρος και στις δύο ομάδες ήταν ο Αλέξανδρος Καρανικόλας. Στη σύνταξη της Γραμματικής συμμετείχαν 

οι: Αντώνης Κατσούρος, Καλλιόπη Μουστάκα, Κώστας Παπανικολάου, Ιγνάτιος Σακαλής, Ανθή Σεφεριάδου, 

Ηλίας Σπυρόπουλος Δημήτρης Τομπαΐδης και Χρήστος Τσολάκης (Νεοελληνική γραμματική, Αναπροσαρμογή 

της μικρής νεοελληνικής γραμματικής του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Αθήνα, ΟΕΔΒ, 2004). Για το Συντακτικό οι: 

Ηλίας Σπυρόπουλος, Δήμητρα Αγγελίδου, Μαρία Βετσοπούλου, Νικόλαος Γρηγοριάδης, Παναγιώτης Κάνδρος, 

Δέσποινα Καρπουζά, Εμμανουήλ Λάναρης, Αναστάσιος, Χρήστος Τσολάκης, Δημήτρης Τομπαϊδης (Συντακτικό 

της νέας ελληνικής Α, Β, και Γ, γυμνασίου, Αθήνα, ΟΕΔΒ, 2004). Στις επιτροπές που ενέκριναν τα δύο εγχειρίδια 

συμμετείχαν ακόμη οι: Μιχάλης Στασινόπουλος, Εμμανουήλ Κριαράς, Λίνος Πολίτης, Αγαπητός Τσοπανάκης, 

Πέτρος Χάρης για τη Γραμματική και Μιχάλης Σετάτος, Κωνσταντίνος Μπότσογλου, Βασίλης Φόρης για το 

Συντακτικό. 
19 Χρίστος Τσολάκης, «Η γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση από το 1976 και μετά», στο Γεώργιος 

Μπαμπινιώτης (επιμ.), Το γλωσσικό ζήτημα, σύγχρονες προσεγγίσεις, Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 

2011, σ. 777-567 
20 Χρίστος Τσολάκης, 1995. Από τα γράμματα στη γλώσσα, πορεία προς τον επικοινωνιακό λόγο, Θεσσαλονίκη: 

Βάνιας, σ. 151 (αναδημοσίευση από τον Φιλόλογο τ.53/1988, σσ. 157-158). Η Ομάδα για την ανανέωση της 

γλωσσικής διδασκαλίας συγκροτήθηκε το Δεκέμβριο 1982 με απόφαση του υφυπουργού Π. Μώραλη. 

Συμμετείχαν οι Χρ. Τσολάκης, Εμ. Λανάρης, Διον. Τάνης, Αν. Μουμτζάκης και Παν. Κάνδρος με συντονιστή τον 

Δ. Τομπαΐδη. 
21 Χρίστος Τσολάκης, 2011. Η γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση από το 1976 και μετά. Στο Γεώργιος 

Μπαμπινιώτης (επιμ.), ό.π., σσ. 777-567 και Χρίστος Τσολάκης, 1990. «Το γλωσσικό μας πρόβλημα», Φιλόλογος, 

τ.60, σσ. 89-94 
22 ό.π., σ. 17-24, 155-156 και Χρίστος Τσολάκης, 1976. «Για μια λειτουργική γραμματική», Λόγος και Πράξη, τ.3, σσ. 

30-39. 
23 Χρίστος Τσολάκης, 1995. ό.π., σ. 40-51. βλέπε και Χρίστος Τσολάκης, 1983. «Γλωσσική διδασκαλία». Γλώσσα τ.1, 

σσ. 58-70 
24 Χρίστος Τσολάκης, 1995. ό.π., σ. 1-2, 20, 40 
25 Α.Β. Μουμτζάκης, 1986. «Η γλωσσική διδασκαλία στο Γυμνάσιο». Φιλόλογος, τ.44, σ. 141-142. 
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μιλήσουμε λεπτομερώς για τα βιβλία, θα αρκεστούμε στα βασικά χαρακτηριστικά τους: 

Δεν μένουν στην πρωτοκαθεδρία του γραπτού λόγου, αλλά δίνουν έμφαση στον 

προφορικό. Προσπαθούν να συνδέσουν τη γλώσσα με την καθημερινή ζωή και να 

προκαλέσουν την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών χωρίς να απαιτούν απομνημόνευση 

κανόνων. Εστιάζουν σε συγκεκριμένους εφικτούς στόχους και διακρίνουν το ουσιώδες για 

να μην προκαλέσουν σύγχυση26. Όμως, ο Μουμτζάκης ήξερε πολύ καλά ότι η επιτυχία θα 

κριθεί στη σχολική πράξη και συνεπώς εκεί χρειαζόταν περισσότερος και συνεχής 

μόχθος27. 

Παράλληλα, πριν ολοκληρωθεί το έργο της μεταρρύθμισης εκδηλώθηκαν και 

πλήθαιναν οι αντιμεταρρυθμιστικές φωνές. Με επιλεκτική  έμφαση σε γλωσσικά λάθη και 

αδόκιμες εκφράσεις μιλούσαν για χαμηλή ποιότητα στη χρήση της γλώσσας και 

καταλόγιζαν ευθύνες στις επιλογές του 1976 και του 1981. Αποσιωπούσαν ότι  η χρήση της 

νεοελληνικής είχε επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την επίσημη καθαρεύουσα που 

κυριαρχούσε στο δημόσιο λόγο από την αρχή της ιστορίας του ελληνικού κράτους28.  

Ο Μουμτζάκης σχετίζεται άμεσα και με τις αλλαγές στη διδασκαλία των αρχαίων 

ελληνικών. Είναι ο συγγραφέας του Συντακτικού της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας για το 

Λύκειο29 και ο κύριος συγγραφέας του βιβλίου Αρχαία Ελληνικά για την Α΄ Λυκείου. Για να 

καταλάβουμε τη σημασία του βιβλίου δεν αρκεί να σταθούμε μόνο σ’ αυτό. Πρέπει να 

θυμηθούμε το γενικότερο πλαίσιο που σχετίζεται με τα αρχαία ελληνικά.  

Από το 1976 και μετά στο τριτάξιο Γυμνάσιο διδασκόταν η αρχαία γραμματεία από 

μετάφραση για τέσσερις ώρες την εβδομάδα. Οι μαθητές αποκτούσαν σφαιρική εικόνα του 

αρχαίου πολιτισμού, επειδή διδάσκονταν επική, λυρική και δραματική ποίηση, 

ιστοριογραφία, ρητορική, φιλοσοφία. Αυτή η πραγματικότητα ονομάστηκε από 

γλωσσαμύντορες και αφελείς «κατάργηση των αρχαίων στο Γυμνάσιο»30. Η διδασκαλία της 

αρχαίας γλώσσας άρχιζε στην Α΄ Λυκείου και η σημασία αυτής της αφετηρίας ήταν 

κομβική για την πορεία της μεταρρύθμισης. Κρινόταν αν οι μαθητές θα μπορέσουν να 

προσεγγίσουν τα πρωτότυπα κείμενα και αν η διδασκαλία της αρχαίας γραμματείας από 

μετάφραση στο Γυμνάσιο πρόσφερε την απαραίτητη αρχαιομάθεια ως βάση για την 

αρχαιογλωσσία. Άρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το βιβλίο της Α΄ Λυκείου είναι το 

χαρακτηριστικότερο της μεταρρύθμισης του 1976. 

Σχηματικά τα χαρακτηριστικά του είναι ότι δε βασίζει τη γνώση της γλώσσας στην 

προϋπόθεση της γραμματικοσυντακτικής γνώσης· ότι διακρίνει τα αναγκαία στοιχεία, το 

καλύτερο και το περισσότερο δεν ήταν ποτέ συνώνυμα, σημειώνει όταν γράφει στον 

Φιλόλογο για το βιβλίο. Ζητούμενο είναι να καταλαβαίνουν οι μαθητές τα κείμενα και να 

                                                 
26 ό.π., σ. 142-155. 
27 ό.π., σ. 156-157. 
28 Ενδεικτικά, η αντιμεταρρυθμιστική οπτική αποτυπώνεται στα: Ελληνικός Γλωσσικός Όμιλος, 1984. Ελληνική 

Γλώσσα, αναζητήσεις και συζητήσεις, Αθήνα: Καρδαμίτσα. Ελληνικός Γλωσσικός Όμιλος, 1986. Ελληνική 

Γλώσσα, αναζητήσεις και συζητήσεις 2, Αθήνα: Καρδαμίτσα. Σαράντος Καργάκος, 2005 [1985], Αλαλία, ήτοι το 

σύγχρονο γλωσσικό μας πανόραμα, Αθήνα: Gutenberg. Γιάννης Καλιόρης, 1993. Ο γλωσσικός αφελληνισμός, 

Αθήνα: Αρμός. 
29 Το βιβλίο χρησιμοποιείται ακόμα στο Λύκειο. 
30 Μαρία Δανιήλ, «Αρχαία ελληνική γραμματεία και γλώσσα στο γυμνάσιο», διάλογος για το 8ο εκπαιδευτικό 

συνέδριο της ΟΛΜΕ. http://dialogos-8osynedrio-olme.blogspot.com/2008/06/blog-post_981.html, ανάκτηση 

26/08/2011. 
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μπορούν να τα μεταφράσουν και όχι να μαθαίνουν γραμματική και συντακτικό της 

αρχαίας ελληνικής χωρίς να καταλαβαίνουν το κείμενο31. Η κατανόηση των κειμένων είναι 

ο βασικός λόγος που διδάσκεται η γλώσσα.  

Παλιότερα η διδασκαλία της αρχαίας γραμματικής τροφοδοτούσε την 

καθαρεύουσα, ώστε να επιτευχθεί η αναγωγή της γλώσσας – και του έθνους όπως είδαμε 

στην αρχή του κειμένου – στην αρχαιότητα32. Ίσως αυτά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά 

του βιβλίου εξηγούν το μένος ορισμένων, όπως ο Σ. Καργάκος, εναντίον του βιβλίου33.  

Το βιβλίο διδάχτηκε ως το 1995-96. Είχε ήδη ξαναρχίσει η διδασκαλία της αρχαίας 

γλώσσας στο Γυμνάσιο και συνεπώς θεωρήθηκε ότι δεν εξυπηρετούσε πλέον τις ανάγκες 

της Α΄ Λυκείου. Η επιχείρηση «επαναφορά» είχε βρει την πρώτη πολιτική έκφραση από τον 

Αντώνη Τρίτση το φθινόπωρο του 1986, όταν ως Υπουργός Παιδείας ξανάφερε τη συζήτηση 

για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής στο Γυμνάσιο με αιτιολογία να αντιμετωπιστεί ο 

κίνδυνος διάσπασης της πολιτισμικής και γλωσσικής ενότητας34. Τότε ο Α.Β. Μουμτζάκης 

είχε υπερασπιστεί τις επιλογές της μεταρρύθμισης και τις αρχές του εκπαιδευτικού 

δημοτικισμού με τρεις – τουλάχιστον – δημόσιες παρεμβάσεις.  

Η πρώτη με τη συμμετοχή του σε εκδήλωση του περιοδικού «Φιλόλογος», δηλαδή 

των αποφοίτων της Φιλοσοφικής ΑΠΘ στα μέσα Ιανουαρίου 1987. Απορρίφτηκαν οι 

προτάσεις Τρίτση και βασικό αίτημα ήταν να ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση35. 

Η δεύτερη με υπόμνημα που υπέγραψε μαζί με άλλους είκοσι σχολικούς συμβούλους του 

βορειοελλαδικού χώρου. Δήλωναν τη διαφωνία τους με τις προθέσεις του Τρίτση να 

επαναφέρει τη διδασκαλία της αρχαίας γλώσσας στο γυμνάσιο και να καταργήσει μία από 

τις βασικότερες επιλογές της μεταρρύθμισης36. Η τρίτη το φθινόπωρο του 1987 με κείμενο 

στο «Φιλόλογο», όπου υπερασπιζόταν το βιβλίο και την διδασκαλία του. Παράλληλα έθεσε 

το ζήτημα για τους στόχους του μαθήματος και το πραγματικό περιεχόμενο της 

αρχαιογνωσίας και πρότεινε ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο εξέτασης του μαθήματος37. 

Μετά απ’ όλα αυτά νομίζω ότι καταδείχτηκε η βασική πρόθεση του κειμένου, ότι 

δηλαδή ο Α.Β. Μουμτζάκης είναι σημαντικό πρόσωπο της εκπαιδευτικής ιστορίας.

                                                 
31 Α.Β. Μουμτζάκης, 1980. «Τα αρχαία ελληνικά στην Α΄ Λυκείου». Φιλόλογος, τ.22, σ. 221-230. 
32 Για την ιδεολογία που συνδέει έθνος, γλώσσα και αρχαιότητα είναι ενδεικτικά τα άρθρα: Στέφανος 

Πεσμαζόγλου, 2005. «Η μυθολογική θεμελίωση του νέο-ελληνικού κράτους». Νάσια Γιακωβάκη, 2005. «Η 

εκκρεμής συνάντηση ιστορίας και γλωσσολογίας στις ‘ιστορίες της ελληνικής γλώσσας’ του Τάσου Χριστίδη» 

και Γιώργος Παπαναστασίου, 2005. «Απ’ τα χώματα βγαλμένοι, ένας αρχαίος σύγχρονος μύθος». Πρακτικά του 

Επιστημονικού Συμποσίου, Μύθοι και Ιδεολογήματα στη Σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών/ Σχολή 

Μωραΐτη, σσ. 32-35, 51-54, 95-96. 
33 «Το βιβλίο είναι άχαρο – άκομψο και καθόλου ελκυστικό. Τα αποσπάσματα δεν έχουν τίποτε το ενδιαφέρον. 

Τα περισσότερα είναι ανιαρά και ανούσια». Σαράντος Καργάκος, 2005 [1985], ό.π., σ. 104 
34 «Ανάγκη επανόδου στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας», Καθημερινή 4/11/1986. 
35 «Πρέπει να ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση», Θεσσαλονίκη, 21/1/1987. Ομιλητές ήταν και οι Β. 

Φόρης, Θ. Μαυρόπουλος, Α. Αλεξιάδης, Ν. Καλογερόπουλος. 
36 ενδεικτικά: «Η άποψη των σχολικών συμβούλων για τη γλώσσα στο Γυμνάσιο». Φιλολογική, τ.21/1987, σ. 3-6 

και Λόγος και Πράξη, τ.32/1987, σ. 5-11. 
37 Α.Β. Μουμτζάκης, «Το μάθημα και το βιβλίο των αρχαίων ελληνικών στην Α΄ Λυκείου», Φιλόλογος, τ. 49, 

φθινόπωρο 1987, σ. 183-202 
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Αναστάσιος Μουμτζάκης (1929-2009)* 

Οι φίλοι και συνάδελφοί του της Ομάδας Εργασίας των βιβλίων «Νεοελληνική 

Γλώσσα για το Γυμνάσιο»: Παναγιώτης Κάνδρος, Μανόλης Λανάρης, Διονύσης Τάνης, 

Χρίστος Τσολάκης. 

 

Την Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009, έσβησε στην αγαπημένη του πόλη, τη Δράμα, ύστερα 

από πολύχρονη ασθένεια, ο Τάσος Μουμτζάκης, συνάδελφος και φίλος ακριβός, 

συνοδοιπόρος στους αγώνες για την αναγέννηση της παιδείας μας, γενικά, και του 

γλωσσικού μαθήματος ιδιαίτερα. Οι γραμμές που ακολουθούν ας θεωρηθούν σαν ένα 

μικρό μνημόσυνο στη μεγάλη προσφορά του. 

Παιδί φτωχής προσφυγικής οικογένειας ο αλησμόνητος Τάσος κατόρθωσε, χάρις 

στα πολλά πνευματικά και ψυχικά του προτερήματα, να ξεπεράσει τις δυσκολίες τού 

κοινωνικού του περίγυρου καινά μορφωθεί, σημειώνοντας αξιόλογες επιδόσεις. Μετά τις 

εγκύκλιες σπουδές, γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 

από το κλασικό τμήμα της οποίας και αποφοίτησε. Όπως και πολλοί από εμάς τους 

παλαιότερους, είχε την τύχη να παρακολουθήσει τα μαθήματα σοφών και εμπνευσμένων 

καθηγητών, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται ο Ιωάννης Κακριδής, ο Στυλιανός 

Καψωμένος, ο Νικόλαος Ανδριώτης, ο Εμμανουήλ Κριαράς, ο Αγαπητός Τσοπανάκης, ο 

Λίνος Πολίτης. Από το πνεύμα εκείνων των φωτισμένων δασκάλων άντλησε ο νεαρός τότε 

φοιτητής κι εδραίωσε μέσα του την αγάπη του για τη γλώσσα μας, αρχαία και νέα, και τις 

διαχρονικές αξίες τού ελληνικού πολιτισμού. Αυτές τις αξίες προσπάθησε στη συνέχεια να 

τις μεταδώσει στους μαθητές του, όταν διορίστηκε στη Μέση Εκπαίδευση και υπηρέτησε σε 

διάφορα σχολεία της γενέθλιας πόλης του. Στα μέσα της δεκαετίας του 60, ανταποδίδοντας 

τα τροφεία, υπηρέτησε με απόσπαση στην κοινή μας almam matrem, τη Φιλοσοφική Σχολή 

του ΑΠΘ, ως δάσκαλος της νεοελληνικής γλώσσας. Από το 1983 ως και το 1995 άσκησε, με 

ζήλο και επιτυχία, τα καθήκοντα σχολικού συμβούλου φιλολόγων στο νομό Δράμας. Όλες 

οι μαρτυρίες που έχουν κατατεθεί από μαθητές και συναδέλφους του συγκλίνουν στην 

εκτίμηση ότι κύριες αρετές του ήταν η ευγένεια, η αγάπη, η κατανόηση, η υψηλή αίσθηση 

του ωραίου και του αγαθού. Εφαρμόζοντας στον εαυτό του την αρχή της διά βίου 

μορφώσεως, βρισκόταν σε μια διαδικασία συνεχούς μάθησης όχι μόνο στο χώρο της 

επιστημονικής του ειδίκευσης αλλά και στον τομέα της παιδαγωγικής και διδακτικής 

ανάπτυξης. Σαν γνήσιος γεννημένος δάσκαλος, ήθελε να μοιράζεται τους καρπούς αυτής 

της αδιάλειπτης προσπάθειας, προσφέροντας απλόχερα τους θησαυρούς της γνώσης και 

της εμπειρίας του. Μολονότι η Δράμα παρέμεινε το σταθερό κέντρο της εκπαιδευτικής του 

επενέργειας, η Θεσσαλονίκη αλλά και ολόκληρη σχεδόν η Ελλάδα, ακόμη και η Κύπρος 

δέχθηκαν τα δώρα της δημιουργικής του παρουσίας. Αμέτρητες είναι οι εισηγήσεις και 

παρεμβάσεις του σε σεμινάρια, συνέδρια και επιμορφωτικές ημερίδες. Η δραστηριότητα 

αυτή δείχνει το μέτρο της αγάπης του για την Παιδεία του τόπου μας και αγγίζει τα όρια 

της αυτοθυσίας, γιατί δεν ήταν χωρίς κόστος, φυσικό, ψυχικό και πνευματικό. Όμως ο 

Τάσος είχε το διακαή πόθο να κάνει δικό του το αρχαίο ρητό: se aliis serviundis consumpsit.  

Βέβαια, η προσφορά του Μουμτζάκη δεν περιορίστηκε στη φυσική του μόνο 

συμμετοχή στα εκπαιδευτικά μας πράγματα. Εξίσου σημαντική υπήρξε και η συγγραφική 

του παραγωγή, στοιχημένη πάντα στους παιδαγωγικούς και διδακτικούς σκοπούς στους 

οποίους και έδινε απόλυτη προτεραιότητα. Αξιοποιώντας τη βαθιά επιστημονική του 

συγκρότηση, προσπάθησε να συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις στις παιδευτικές ανάγκες 

των καιρών, πρωτοστατώντας σε ριζικές μεταρρυθμίσεις, όπως ήταν η ανανέωση του 
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μαθήματος των αρχαίων ελληνικών αλλά και η συστηματική διδασκαλία της νεοελληνικής 

γλώσσας. Τον πρώτο στόχο τον υπηρέτησε με την ετοιμασία, σε συνεργασία με τον Ν.Χ. 

Κεφαλίδη, σχολικού εγχειριδίου διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄ 

Λυκείου, που πρωτοεκδόθηκε το 1979 από τον ΟΕΔΒ. Ακολούθησαν πολλές επανεκδόσεις, 

αναθεωρημένες και βελτιωμένες μόνον από τον ίδιο. Το βιβλίο χαρακτηρίστηκε δίκαια 

πρωτοποριακό για την εποχή του, γιατί πράγματι εξασφάλιζε την άμεση επικοινωνία του 

μαθητή με τον αυθεντικό αρχαίο λόγο, μέσα από ένα καινούριο πνεύμα και με 

αποτελεσματική μεθοδολογία. Ανάλογη διδακτική προσέγγιση διέκρινε και το Συντακτικό 

του της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας που αντικατέστησε το κλασικό αλλά σχετικά 

δύσκολο εγχειρίδιο του Τζάρτζανου. Εκεί όμως όπου η προσφορά του Μουμτζάκη υπήρξε 

περισσότερο ουσιαστική ήταν η συμμετοχή του στην ομάδα εργασίας που ετοίμασε το 

απαραίτητο υλικό για το μάθημα γλωσσικής διδασκαλίας στο Γυμνάσιο. Είναι γνωστό και 

κοινώς αποδεκτό ότι την καθιέρωση της δημοτικής (νεοελληνικής) από την εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση των Ράλλη – Παπανούτσου ακολούθησε μια τεράστια συλλογική 

προσπάθεια, η οποία χάρισε στην εκπαίδευσή μας σημαντικά σχολικά βιβλία, που 

διανέμονται ακόμη και σήμερα, στα οποία περιλαμβάνονται η αναθεωρημένη Γραμματική 

του Τριανταφυλλίδη και το Συντακτικό της Νέας Ελληνικής αλλά και τα εγχειρίδια 

διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας στο Γυμνάσιο. Τα τελευταία, πρωτοφανέρωτα για την 

Ελληνική σχολική πραγματικότητα, αντικαταστάθηκαν πριν από δύο μόλις χρόνια από 

άλλα, κατά κοινή ομολογία, όχι αρτιότερα ούτε αποτελεσματικότερα. Σε όλα εκείνα τα 

σημαντικά γεγονότα ο Τάσος ήταν ολόθυμα παρών. Τα μέλη της ομάδας εργασίας με 

συγκίνηση τον θυμούνται να φτάνει στις εβδομαδιαίες συναντήσεις τους πάντα στην ώρα 

του – κι ας ερχόταν από μακριά – χαμογελαστός και ορεξάτος, φορτωμένος με τη βαριά του 

τσάντα που ξεχείλιζε από βιβλία και χαρτιά, και γεμάτος προτάσεις και ιδέες. Αλλά και 

μετά την ολοκλήρωση της συγγραφικής προσπάθειας, σημαντική ήταν η συμβολή του 

στην επιμόρφωση των συναδέλφων φιλολόγων γύρω από τη νέα διδακτική πρόταση που 

προϋπόθεταν τα εγχειρίδια εκείνα. Όμως η ανεξάντλητη ενεργητικότητα και η απέραντη 

αγάπη του για τη γλώσσα μας τον έκαναν να επεκτείνει τη δράση του και εκτός των 

τειχών. Από τις πολλές πρωτοβουλίες του, αναφέρουμε τις εκπομπές του στο σταθμό Ράδιο 

Ηχώ της Δράμας με θέμα τη σωστή χρήση της γλώσσας και στόχο την ευρύτερη γλωσσική 

παιδεία των συμπολιτών του. Τα κείμενα των εκπομπών αυτών ενσωματώθηκαν στο 

βιβλίο του Η γλώσσα μας και τα προβλήματα της. Στο ερευνητικό, τέλος, επίπεδο 

αξιομνημόνευτη είναι η διατριβή που ετοίμασε, με θέμα τη Γλώσσα του Μακρυγιάννη, με 

την οποία ανακηρύχθηκε διδάκτορας της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.  

Συνδυάζοντας δημιουργικά έργο και λόγο, πράξη και θεωρία, ο διαλεχτός 

συνάδελφος και φίλος έδωσε περιεχόμενο και νόημα στην προσωπική και επαγγελματική 

του ύπαρξη, κάνοντας πραγματικότητα το κλασικό ιδεώδες του χαρίεντος ανθρώπου. 

Υποδειγματικός σύζυγος και πατέρας, ενεργός και υπεύθυνος πολίτης, αγαθός και 

γενναιόδωρος δάσκαλος, φιλοσοφημένος οδηγητής και σύμβουλος των νέων μας, ο Τάσος 

Μουμτζάκης εξασφάλισε για τον εαυτό του το σεβασμό και την εκτίμηση των 

συνάνθρωπων του. Βαθύς γνωστής της αρχαίας σοφίας αντιμετώπιζε τη ζωή στην 

πλατωνική εκδοχή της, ως μελέτην θανάτου, και το θάνατο στην επικούρεια αντίληψη, 

σαν κάτι που δεν ανακόπτει την επίγεια διαδρομή μας, γιατί είναι οὐ πρός ἡμᾶς. Στάθηκε 

δάσκαλος στη ζωή, στην αρρώστια και στη σιωπή με την οποία ετοίμασε την ἐκ τοῦ βίου 

ἐξαγωγήν του. Το κενό της απουσίας του καλούνται τώρα να συνεχίσουν να το γεμίζουν με 

τις αξίες, που εκείνος υπηρέτησε, όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν. Πρώτα οι δικοί του 

άνθρωποι, η σύζυγος του Αγνή, φιλόλογος και η ίδια, και οι κόρες του Αφροδίτη και 
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Αναστασία, που δέχθηκαν τα δώρα της μεγάλης καρδιάς του και ακόμη μετρούν την 

απώλειά του. Κι ύστερα, οι πολυάριθμοι μαθητές, συνάδελφοι και φίλοι του, που τον 

γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε. Σε όλους εμάς θα άφηνε για παρακαταθήκη το ακόλουθο 

απόσπασμα από το Περί παίδων ἀγωγής του Πλουτάρχου, που ο ίδιος διάλεξε και 

περιέλαβε στο ανθολόγιο του των Αρχαίων Ελληνικών: Παιδεία δὲ τῶν ἐν ἡμῖν μόνον ἐστὶν 

ἀθάνατον καὶ θεῖον. Καὶ δύο τὰ πάντων ἐστὶ κυριώτατα ἐν ἀνθρωπίνῃ φύσει, νοῦς καὶ λόγος. 

Καὶ ὁ μὲν νοῦς ἀρχικός ἐστι τοῦ λόγου, ὁ δὲ λόγος ὑπηρετικὸς τοῦ νοῦ, τύχῃ μὲν ἀνάλωτος, 

συκοφαντίᾳ δ´ ἀναφαίρετος, νόσῳ δ´ ἀδιάφθορος, γήρᾳ δ´ ἀλύμαντος. Μόνος γὰρ ὁ νοῦς 

παλαιούμενος ἀνηβᾷ, καὶ ὁ χρόνος τἄλλα πάντ´ ἀφαιρῶν τῷ γήρᾳ προστίθησι τὴν ἐπιστήμην. 

 

* δημοσίευση στο περιοδικό ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ τ. 138, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 
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«Αγάπην που κι εγάπεσεν…» 

για τον Σύνδεσμο Φιλολόγων ν. Δράμας 

Έφη Αμαραντίδου 

 

Συνταξιούχος τώρα πια μετά από 33 χρόνια σε σχολεία του νομού μας, 

αναπολώντας τα χρόνια της εκπαιδευτικής μου διαδρομής διαπιστώνω ότι: μου λείπει το 

σχολείο, μου λείπει η τάξη, μου λείπουν οι συνάδελφοι. Μου λείπουν πιο πολύ αυτοί που 

φώτισαν την πορεία μου στην εκπαίδευση γιατί πέταξαν στην αιωνιότητα. 

Ένας από αυτούς είναι ο Τάσος Μουμτζάκης. Ήρθε κοντά μας στο πέρασμα από το 

θεσμό του επιθεωρητή, στο θεσμό του συμβούλου της ειδικότητας. Ήταν φυσικό αρχικά να 

αισθανόμαστε ότι, όπως και σε πολλά άλλα, απλά άλλαξε το όνομα. Επιθεωρητής – 

Σύμβουλος. Λάθος, θα το ομολογήσουν πολλοί μαζί με εμένα. Ήρθε και έδωσε νόημα στο 

θεσμό του Συμβούλου. 

Τον Τάσο Μουμτζάκη τον γνώρισα ως διοικητική υπάλληλος της Επιθεώρησης 

Μέσης Εκπαίδευσης Δράμας το 1977. Ο καθένας μας από τη μεγάλη οικογένεια των 

φιλολόγων της Δράμας θα μπορούσε να καταθέσει πλήθος εμπειριών συνεργασίας μαζί 

του και όλες μόνο με ωραίες, νοσταλγικές αναμνήσεις. 

Τι να πρωτοθυμηθώ! 

Μια πρώτη μας «συνεργασία», δηλαδή εγώ χειριζόμουν απλά τον πολύγραφο 

μελάνης (πού φωτοτυπικά τότε!) μαζί με τον Χρήστο Φαράκλα που έγραφε με πολύ κόπο 

τα κείμενα στην ειδική μεμβράνη πολυγράφου, προκειμένου να εκδοθεί το τόσο σπουδαίο 

περιοδικό της εκπαίδευσης, ήταν αρκετή για να γνωρίσω τον Άνθρωπο Τάσο Μουμτζάκη. 

Η δουλειά γινόταν το απόγευμα ως αργά το βράδυ. Ο πολύγραφος κολλούσε, μασούσε τα 

φύλλα, άρπαζε τη δεσμίδα, το μετάξι διπλωνόταν, το μελάνι στέγνωνε, όμως εμείς εκεί. 

Ακολουθούσε έλεγχος και σελιδοποίηση με άλλους καλούς συναδέλφους. Αξέχαστες 

στιγμές. Να δουλεύεις ως αργά το βράδυ και να μην αισθάνεσαι καμιά κόπωση. Να 

χαίρεσαι! Γιατί; Γιατί πάντα είχε έναν καλό λόγο στο στόμα (για τη διοικητική υπάλληλο, 

εμένα) συνοδευμένο και από ένα πλατύ χαμόγελο που φώτιζε τον ίδιο και όσους το 

εισπράτταμε. 

Αργότερα, καθηγήτρια στο 4ο Γυμνάσιο Δράμας μου ζήτησε να πραγματοποιήσω 

μια διδασκαλία στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, από το βιβλίο-εργαλείο που 

είχαμε στα χέρια μας, του οποίου μάλιστα ήταν και ένας από τους βασικούς συντάκτες. 

Θυμάμαι ακόμα την ευγένεια με την οποία μου έδωσε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές 

για τη διδασκαλία και τις εργασίες που αναθέτουμε. 

Μια άλλη φορά, στο Πολυκλαδικό Λύκειο επρόκειτο να κάνω μια διδασκαλία για 

τους συναδέλφους της ΣΕΛΜΕ Καβάλας, πάντα με την ευγενική του πρόταση. Διάλεξα το 

δημοτικό τραγούδι «Της Πάργας». Το άγχος πανηγυρικά ήρθε να αποδείξει ότι υπάρχει. Οι 

μαθητές «τρακαρισμένοι» από τους 40 συναδέλφους που βρέθηκαν στην τάξη μας. Έκανα 

τις απαραίτητες συστάσεις, μια μικρή εισαγωγή και ξεκίνησα να κάνω την πρώτη ερώτηση 

χωρίς να έχω διαβάσει τους στίχους. Δεν έχει σημασία ότι «το έσωσα» όπως λέμε 

τελευταία. Οι παρατηρήσεις των συναδέλφων και κυρίως οι δικές του είχαν μια μοναδική 

ευεργετική επίδραση πάνω μου. Πήρα οριστικό διαζύγιο από το φόβο που οι περισσότεροι 

έχουμε όταν αντιμετωπίζουμε ακροατήριο. Τον ευγνωμονώ γιατί με αυτή τη διδασκαλία 

έγινα καλύτερη. 
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Κάτι άλλο. Μια προσωπική μου ιδιοτροπία ήταν κάθε χρόνο στο πρώτο μάθημά μου 

σε κάθε τμήμα να παρουσιάζω το βιβλίο του μαθήματος που θα δίδασκα. Φυσικά έκανα 

πάντα αναφορά στους συγγραφείς ή τους συντελεστές. Με λύπη διαπίστωνα κάθε χρονιά 

ότι οι μαθητές που έφτασαν στη Γ΄ λυκείου δεν είχαν ξανακούσει ότι ο δημιουργός του 

συντακτικού της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας που κρατούσαν στα χέρια τους Αναστάσιος 

Μουμτζάκης ήταν Δραμινός. 

Τελειώνοντας έχω να πω πως στο πέρασμά μας από τη ζωή ο καθένας πρέπει να 

αφήνει το στίγμα του κατά την ποντιακή ρήση: «Αγάπην που κι εγάπεσεν, φιλίαν που κι 

εποίκεν, χαϊβάν έρθεν και επέρασεν καλαμπαλίκ εποίκεν» ή όπως λέει ο λογοτέχνης, 

πρέπει να γεννήσεις ένα παιδί ή να γράψεις ένα βιβλίο ή να φυτέψεις ένα δένδρο. 

Όλα αυτά ο Τάσος Μουμτζάκης τα έκανε με το παραπάνω. Ας διδαχτούμε από το 

παράδειγμά του.  
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Αναστάσιος Μουμτζάκης – «μέτρον και σταθμόν» 

για τον Σύνδεσμο Φιλολόγων ν. Δράμας 

Δήμητρα Κίτου, Μουσικό σχολείο Δράμας 

 

Όσο δύσκολο είναι να αναφερθεί κανείς σ’ έναν συνάνθρωπό μας όταν είναι 

παρών, άλλο τόσο και ακόμη περισσότερο είναι να μιλήσει για κάποιον που δε βρίσκεται 

πια ανάμεσά μας. Για έναν άνθρωπο όπως ήταν ο Αναστάσιος Μουμτζάκης είναι ακόμη 

δυσκολότερο, γιατί αυτός που αφήνει πίσω του αξιόλογο έργο είναι παρών ακόμη και έξω 

από τα στενά χρονικά πλαίσια του βίου του. 

Ο Αναστάσιος Μουμτζάκης ήταν ήδη σύμβουλος φιλολόγων στην περιφέρεια της 

Δράμας, όταν ήρθα με μετάθεση από την Κομοτηνή το 1991. Για μένα, που γεννήθηκα και 

σπούδασα στη Θεσσαλονίκη, ήταν ένα άγνωστο πρόσωπο. Είχα όμως κάτι δικό του μαζί 

μου, αφού χρησιμοποιούσα τουλάχιστον ένα βιβλίο, που είχε σχέση μ’ εκείνον, το 

«Συντακτικό της νεοελληνικής γλώσσας», γιατί ήταν από τα μέλη της ομάδας που το 

συνέγραψε. Ήμουν λοιπόν εξοικειωμένη με τη γραφή και το πνεύμα του, αλλά όχι με τον 

ίδιο ως φυσικό πρόσωπο.  Πώς μπορώ όμως να μιλήσω γι’ αυτόν; 

Μοιάζει λίγο με «αστείο», σαν τα ανέκδοτα για παιδιά: «ένα μερμήγκι μιλά για έναν 

ελέφαντα και με την περιορισμένη του οπτική αντίληψη τον περιγράφει και τον 

παρουσιάζει!». Θέλω να πω ότι δεν μπορώ να μιλήσω για την όλη πορεία και το έργο αυτού 

του σπουδαίου φιλολόγου, αφού στην πραγματικότητα μου είναι άγνωστα και απρόσιτα. 

Τις λίγες φορές που ήρθα αντιμέτωπή του ήταν όσες φορές μας επισκέφτηκε στα σχολεία 

για να μας γνωρίσει ως νεοδιόριστους συναδέλφους και όσες φορές βρέθηκα ως ακροάτρια 

στις ομιλίες του. Θυμάμαι την πρώτη φορά που τον είδα πόσο εντύπωση μου έκανε το 

παρουσιαστικό του, που πρόδιδε το «ανάστημα και τον όγκο» της όλης προσωπικότητας. 

Επίσης θυμάμαι ότι ένιωσα ζήλια για όσους είχαν την τύχη να τον έχουν καθηγητή στα 

μαθητικά τους χρόνια.  

«Μέτρον και σταθμόν» στάθηκε και στέκεται για μας. Όμως έχω την πεποίθηση ότι 

και ο ίδιος οριοθετούσε, σχεδίαζε, ζύγιζε και έχτιζε τις μελέτες, τις ομιλίες και τις 

παρουσιάσεις του έχοντας σταθερά «μέτρα και σταθμά». 

Η οργάνωση του λόγου και της σκέψης του μου θύμιζε έναν άλλο μεγάλο και 

προσφιλή μας επιστήμονα φιλόλογο, δάσκαλο και ερευνητή, τον Δημήτρη Μαρωνίτη. 

Την αίσθηση του μέτρου έδιναν και οι ομιλίες και τα κείμενα του Μουμτζάκη. Όταν 

μελετάς δικό του κείμενο αντιλαμβάνεσαι ότι ο γράφων διαθέτει, εκτός από γνώσεις, 

σφαιρική αντίληψη των φιλολογικών θεμάτων και τετράγωνη λογική. Πιστεύω πως όταν 

ήταν έφηβος και μαθητής θα πρέπει να διχάστηκε μπροστά στο δίλημμα «θετική ή 

θεωρητική κατεύθυνση;». Γιατί, αν και φιλόλογος, έχει μαθηματική αντίληψη. Λίγοι 

φιλόλογοι μπορούν να καυχηθούν ότι έχουν στην πνευματική τους προίκα όσα εκείνος 

διέθετε. Παρόλο που ήταν γνώστης του υλικού των φιλολογικών ερευνών, δε χάθηκε μέσα 

στο οξύμωρο των απόψεων ούτε στο ασαφές και ακαθόριστο που κάποτε συναντάμε στην 

επιστήμη της φιλολογίας. Προσπαθούσε πάντα να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά και να 

ξεκαθαρίζει τα φιλολογικά θέματα. 

Η προσπάθειά του αυτή φαίνεται καθαρά μέσα στις σελίδες του βιβλίου «Η γλώσσα 

μας και τα προβλήματά της», κείμενα που βασίζονται σε σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών. 

Κάποια φίλη μου φιλόλογος, που ζει στην Αθήνα, και στην οποία το χάρισα πριν από 
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χρόνια μου είπε «το βιβλίο αυτό με έσωσε, το συμβουλεύομαι πάντα πριν διδάξω». Στο 

συγκεκριμένο βιβλίο, που εκδόθηκε στη Δράμα, είναι βέβαιο ότι μας έχει αφήσει ιερή 

παρακαταθήκη τις γνώσεις και τις απόψεις του για τη γλώσσα. Επίσης γράφει ξεκάθαρα 

τη θέση του για προβλήματα της γραμματικής και του συντακτικού, που απασχολούν 

όλους τους χρήστες της ελληνικής γλώσσας, αλλά εκφράζεται και με ευαισθησία σε 

θέματα που αφορούν τη νεότερη ελληνική ιστορία και τις μεγάλες της στιγμές, όταν κάνει 

αφιερώματα στις εθνικές μας επετείους. Ευδιάκριτα στοιχεία είναι επίσης η διακριτική 

αίσθηση του χιούμορ και το «φιλολογικό» ήθος. 

Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα από τα καλύτερα του είδους 

του, αν όχι το καλύτερο, και είμαστε πραγματικά τυχεροί όσοι το έχουμε στις βιβλιοθήκες 

μας. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, είναι πάντα μαζί μας ο Αναστάσιος Μουμτζάκης, βοηθός 

και πραγματικός σύμβουλος. 

Μερικοί άνθρωποι είναι σημαντικοί ακόμα και όταν δε μιλούν. Κάποιοι και μόνο με 

την παρουσία τους λένε πολλά και κάποτε ενεργοποιούν ακόμη και με ένα αόριστο σχόλιό 

τους – ή μία απλή προτροπή – τη σκέψη και τον προβληματισμό των άλλων. Σ’ αυτήν τη 

σπάνια κατηγορία ανθρώπων ανήκε και ο Α.Β. Μουμτζάκης. Έτσι, τυπώθηκε στη μνήμη 

μου μια παραίνεσή του να δούμε μια ταινία που είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση στους 

κινηματογραφόφιλους στα μέσα της δεκαετίας  του ’90. 

Η ταινία είχε τον τίτλο «Μικρόκοσμος» στα ελληνικά. Θέμα της ήταν η ζωή των 

εντόμων. Οι εικόνες ήταν πολύ όμορφες και υποστηρίζονταν από υπέροχη μουσική. Η 

κάμερα παρακολουθούσε με μεγεθυντικό φακό τα έργα και τις ημέρες των μικροσκοπικών 

ζωυφίων καθώς και τη συνεχή και «υπεράνθρωπη» προσπάθειά τους να κτίσουν τις 

φωλιές τους, να συλλέξουν την τροφή τους, να πάρουν τις προφυλάξεις τους, προσπάθεια 

που πολλές φορές κατέληγε σε καταστροφή εξαιτίας ενός αιφνίδιου και έντονου καιρικού 

φαινομένου. Βλέπαμε ότι τα αδύναμα αυτά πλάσματα την επόμενη κιόλας μέρα 

ξανάρχιζαν τις δραστηριότητές τους από την αρχή χωρίς να απελπιστούν, χωρίς να 

διστάσουν, χωρίς να καμφθούν. 

Μου έκανε πολύ εντύπωση που μας προέτρεψε να πάμε να δούμε την ταινία – που 

προφανώς την είχε ήδη δει – χωρίς να σχολιάσει και χωρίς να εξηγήσει το «γιατί», όπως 

συνήθως κάνουν οι φιλόλογοι. Αυτό που μας έλεγε η ταινία ίσως ήθελε και ο ίδιος να μας 

το πει, αλλά προτίμησε έμμεσα: «κοιτάξτε πως αντιδρά η φύση! Με τι υπομονή, επιμονή, 

εργατικότητα, απλότητα και αισιοδοξία! Γίνετε απλοί, ταπεινοί, επίμονοι, και βρείτε 

διεξόδους μέσα από τα αδιέξοδα. Αν το απλό ζωύφιο διαθέτει τέτοια δύναμη να 

ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες και τα εμπόδια, σκεφτείτε πόση δύναμη κρύβει ο 

άνθρωπος!» Ο Α.Β. Μουμτζάκης ήταν ένας άνθρωπος που μιλούσε και μέσα από τις 

παύσεις του λόγου του και μέσα από τα αποσιωπητικά του, γι’ αυτό και είναι παρών.  
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η αίσθηση που αποκόμισα… 

για τον Σύνδεσμο Φιλολόγων ν. Δράμας 

Ευαγγελία Μακρίδου, 3ο Λύκειο Δράμας 

 

Ήταν ο άνθρωπος με το ανυπόκριτο χαμόγελο, ο δάσκαλος που μέσα από το 

βλέμμα του έδειχνε πως η μόνη πρόθεσή του ήταν να πει πράγματα και να κουβεντιάσει 

με αφετηρία την προσφορά και τίποτα περισσότερο (1990-1991, ΣΕΛΜΕ, Καβάλα). 

Αλλά και ο άνθρωπος που θεωρούσε σημαντικό ό,τι έκανε και από όποια θέση και 

ιδιότητα προσέφερε κανείς στη ζωή. 

Με την ιδιότητα του συμβούλου ήταν ο άνθρωπος που ήξερε να συμβουλεύει και να 

στηρίζει ουσιαστικά τον συνάδελφο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ψίθυρος 

για τον Σύνδεσμο Φιλολόγων ν. Δράμας 

Χριστίνα Παπαγγελή, 3ο Λύκειο Δράμας 

 

 

άξιον εστί  

των ψιθύρων η επώαση στα κοχύλια* 

 

-η φωνή η χαμηλότονη, η κουβεντιαστή κι όμως σταθερή και μεστή 

που ακούει και που σωπαίνει 

που γεννά και ρίχνει σπόρο που δε βιάζεται να γίνει δέντρο 

αφήνει ρίζες  στα βαθιά και περιμένει 

τη δύναμη που κρύβεται στον έλικα των κοχυλιών… 

 

*Αυτόν το στίχο  του Οδυσσέα Ελύτη καταφέραμε να ψελλίσουμε και να 

προσφέρουμε δώρο τιμής στο δάσκαλο και σύμβουλό μας, Αναστάσιο Μουμτζάκη, όταν 

συνταξιοδοτήθηκε, οι συνάδελφοι και μαθητές του από το σύνδεσμο φιλολόγων του 1995. 
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Τη  γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική! 

για τον Σύνδεσμο Φιλολόγων ν. Δράμας 

Γρηγόρης Μαρτίνης 

 

Ο στίχος αυτός του Οδυσσέα Ελύτη αποδίδει με τρόπο ανάγλυφο και «πανοραμικό» 

την κύρια έγνοια του Τάσου Μουμτζάκη τόσο κατά την περίοδο της εργασιακής 

εκπαιδευτικής του πορείας, όσο και για όλη του τη ζωή. 

Την μετάδοση της Ελληνικής Γλώσσας, ως μέρους βεβαίως της ευρύτερης 

διαδικασίας της παράδοσης η οποία περιλαμβάνει τόσο τις προσωπικές όσο και  τις 

ανώνυμες  λαϊκές δημιουργίες, ο Τάσος Μουμτζάκης την είδε ως μια ενιαία πορεία ενός 

λαού που μέσα απ’ τις πολιτιστικές του πραγματώσεις, αναδείχθηκε σε παγκόσμια 

πνευματική δύναμη. Η  αποδοχή λοιπόν του έργου των προπατόρων και ο πλουτισμός του 

με τις σφραγίδες κάθε μεταγενέστερης γενιάς πάνω στις πλάκες της Διαθήκης  

ολοκληρώνει μια διαλεκτική σχέση στην οποία ο καθένας μπορεί να ενταχθεί, αναιρώντας 

τον  χρόνο και υπερβαίνοντας  την φυσική νομοτέλεια.  Αυτή την  απεριόριστη Δημιουργία 

του πνεύματος οραματίστηκε ο Τάσος Μουμτζάκης δείχνοντας τον δρόμο σε  όποιον θέλει 

να  ενταχθεί στην «ιδεών την πόλη», με τη μελέτη της Ελληνικής γλώσσας στην αρκτική 

της μορφή, της Αρχαία Ελληνική. Και για  την είσοδο σ’ αυτή την απέραντη Ήπειρο, είναι 

απαραίτητη η εσωτερική γνώση των κειμένων της, η πλήρης κατανόηση. Γι’ αυτό 

ασχολήθηκε με αναλυτική παρουσίαση του  Συντακτικού και της Γραμματικής της αρχαίας 

ελληνικής γλώσσας, αλλά και της ετυμολογίας των λέξεων, μέθοδος που συνδέει το  

γλωσσικό παρόν με το λυκαυγές του ελληνικώς ζην- ανίχνευση δυσχερής που  ενσταλάζει 

όμως στην ψυχή την ολβιότητα του «ειδέναι»: «Με δυσκολία  διαβάζω στην πέτρα την 

αρχαία…». 

Έτσι γεφυρώνεται ο χρόνος και κυρίως: κατανοείται το σύνολο της ελληνικής 

γλώσσας χωρίς την αίσθηση ότι ένα της  τμήμα το παλιότερο ή αρκτικό, είναι νεκρό, 

αντίθετα βλέπουμε την λάμψη του να περνάει στην νέα γλώσσα ζωογονώντας την με  φως 

. Θυμάμαι  κάποτε που μου ανέφερε το παράδειγμα με τις τριάδες των  λέξεων: Ύβρις – 

Δίκη – Τίσις και Ύβρις – Δικαιοσύνη – Εκδίκηση. Στην δεύτερη τριάδα υπερισχύει η 

επιδίωξη διευκόλυνσης και επικοινωνίας - δεν αντιπροσωπεύονται ίδια βιώματα και 

νοητικές  συλλήψεις ανάλογες της πρώτης. Εκείνη μας κάνει να αναλογισθούμε την 

κοινωνική και  πολιτική  ισορροπία του κόσμου, την  ανατροπή της (Ανατολική Δεσποτεία- 

τυραννία),  και τον λόγο περί τίσεως των Ιώνων που διαλεκτικά αντιπαρατιθέμενα προς 

τους  Ελεάτες δίνει την μεγάλη σύνθεση της Δίκης  ισορροπίας. 

Όμως  ανιχνεύεται και η αντίθετη διαδικασία. Ενίοτε ο Νέος Λόγος, δίνει νέα πνοή 

στον παλαιό και   διαλάμπει με συχνότητες τόσο ισχυρές που διαπερνά την εντροπία του 

χρόνου. Δεν έχει  λοιπόν  αναστολές ο κλασικός  φιλόλογος Τάσος Μουμτζάκης, να 

περάσει από  τα Απομνημονεύματα του Ξενοφώντος στα Απομνημονεύματα του 

Μακρυγιάννη. Εδώ η πλάστιγγα γέρνει στη δεύτερη κατεύθυνση: Στην εργασία του «τα 

Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη», επικεντρώνει την φιλολογική του οπτική στο ήθος  

του αγωνιστή ο οποίος μας  δίνει ένα κείμενο όπου οι έννοιες της Δικαιοσύνης- Δίκης είναι 

διάσπαρτες.  Έτσι που  δημιουργείται η  εντύπωση ότι ο Μακρυγιάννης μιλάει κυρίως  γι’ 

αυτές εντάσσοντας εδώ όλα  τ’ άλλα, κάθε άλλη σκέψη, και κάθε επιδίωξη. Κι αυτά με μια 

γλωσσική ρωμαλεότητα  της οποίας οι  κορυφώσεις είναι ανάλογης συχνότητας με 

Ιλιαδικές επελάσεις  ή Κάλβιες πτήσεις «στο καθαρόν του ουρανού».  
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Την θεωρία του  Στ. Κυριακίδη  για την σύνδεση του  Δημοτικού  Τραγουδιού με την  

ύστερη  αρχαιοελληνική τραγωδία, την  έβλεπε σαν  μια επιβεβαίωση  της  συνέχειας  του 

ελληνισμού, ενώ η ακρόαση του «Κέλομαι σε Γογγύλα» του Χατζηδάκη, τον οδηγούσε σε 

αισθητική απόλαυση σύρρυθμη με τις ισόβιες αναζητήσεις του. Ένα τέτοιο κλίμα 

βιώνοντας, δεν ήταν παράξενο, (αν και όταν τα άκουσα για πρώτη φορά δυσκολεύτηκα να 

το αποδεχθώ να  υποστηρίζει ότι ο φιλόλογος είναι ισότιμος με τον λογοτέχνη- δημιουργό: 

Αν ο δεύτερος στο έργο του δίνει εικόνες και είδωλα προσώπων – γεγονότων- αισθημάτων 

ή σκέψεων, (ένας κόσμος όπου αναιρούνται οι εκτροπές της καθημερινότητας) ο πρώτος 

δεχόμενος το φως του, εντάσσει την τέχνη στη ζωή όπου εκείνη επιβεβαιώνεται, 

ολοκληρώνεται και  δικαιώνεται, κλείνοντας έτσι  τον κύκλο. Ποια η αρχή και που το τέλος; 
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Για τον Α.Β. Μουμτζάκη 

για τον Σύνδεσμο Φιλολόγων ν. Δράμας 

Ειρήνη Νικηφοράκη, 2ο Γυμνάσιο Δράμας 

 

Το Σεπτέμβριο του 1985 διορίστηκα στην ακριτική Δράμα και τοποθετήθηκα στο 

Γυμνάσιο Φωτολίβους που τότε λειτουργούσε σε απογευματινή βάρδια. Τέλη Σεπτεμβρίου 

γνώρισα από κοντά τον αείμνηστο Αναστάσιο Μουμτζάκη, του οποίου τα βιβλία είχα 

διδάξει τα προηγούμενα χρόνια στα φροντιστήρια του Πειραιά. 

Η γνωριμία μαζί του υπήρξε καταλυτική για την πορεία μου στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και με επηρέασε σημαντικά ιδιαίτερα στον τομέα διδασκαλία της 

νεοελληνικής γλώσσας. Προερχόμενη από το πανεπιστήμιο Αθηνών αντιμετώπισα μια 

άλλη σχολή στο θέμα της γλωσσικής διδασκαλίας που στη συνέχεια υιοθέτησα και 

ενέταξα στη διδασκαλία μου. 

Ο αείμνηστος Α.Β. Μουμτζάκης μας υποδέχτηκε το Σεπτέμβριο του 1985 με 

σεμινάρια για νεοδιόριστους και αναπληρωτές φιλολόγους. Δε θα ξεχάσω την ενότητα που 

μας δίδαξε, ήταν η 8η του βιβλίου της Α΄ τάξης της νεοελληνικής γλώσσας: Στο τσίρκο, με 

την Πίπη τη Φακιδομύτη και με το συντακτικό μέρος να αφορά τον συνταγματικό και 

παραδειγματικό άξονα. 

Μας δίδαξε την ενότητα με αγάπη και μεράκι, ένα βροχερό πρωινό του Σεπτέμβρη 

και μας έδειξε νέους ορίζοντες στην προσέγγιση των κειμένων. Με απλότητα και λιτούς 

τρόπους, με οδηγό το συναίσθημα και την τάξη. Ένοιωσα ότι μπορούσα να στηριχτώ πάνω 

στα κείμενά του και ότι ήταν πραγματικά σύμβουλος και όχι επιθεωρητής – όπως κακώς 

νομίζαμε. Και ήρθε η ώρα της συνάντησης μέσα στην τάξη. Ένα απόγευμα, ύστερα από 

συνεννόηση, μας επισκέφτηκε στο Γυμνάσιο Φωτολίβους και με χαρά – και δέος – τον 

δέχτηκα μέσα στην τάξη μου. Ήταν μια πρώτη γυμνασίου με χαρούμενα και καλά παιδιά 

που αγαπούσα ιδιαίτερα. Εκείνο το απόγευμα εξετάζαμε την 12η ενότητα και 

συγκεκριμένα το Β΄ μέρος – γένος, πτώση, αριθμός ουσιαστικών. 

Κείμενο αναφοράς «η φάρμα των ζώων» και ακολουθούσαν τα επίκοινα και η 

άσκηση με τα μικρά των οικόσιτων ζώων και τις ονομασίες τους. Το μάθημα κυλούσε 

ευχάριστα, με άνεση, γοργό ρυθμό και δεν φαινόταν ότι κάτι θα πήγαινε στραβά. Όταν 

ρώτησα «πώς ονομάζεται το μικρό της αγελάδας;», ο Σάκης, μαθητής χαρούμενος, 

γελαστός πάντα, αλλά και μέτριος στην απόδοση επέμενε να απαντήσει στην ερώτηση. 

Σίγουρη πως σ’ ένα χωρίο με ζωντανά, σταύλους, κτλ. τα παιδιά ήταν εξοικειωμένα με τα 

ζώα, τα μικρά τους και τα ονόματά τους του έδωσα το λόγο. Ο Σάκης χαρούμενος φώναξε: 

«γιαβρί, κυρία». Προσπάθησα να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων και να διορθώσω 

διακριτικά το Σάκη λέγοντάς του πως το μικρό το λένε μοσχαράκι, αλλά ο Σάκης επέμενε. 

Προσπέρασα το σκόπελο, ολοκλήρωσα το Β΄ μέρος και τότε ο αγαπημένος μου σύμβουλος 

σηκώθηκε από το πίσω μέρος της τάξης, ήρθε στην έδρα και ζήτησε να πει δυο λόγια στα 

παιδιά. Εγώ ένιωσα μια αμηχανία και σκέφτηκα ότι κάτι δεν έκανα καλά. Εκείνος με το 

γνωστό χαμόγελό του στράφηκε στο Σάκη και τον ρώτησε αν η γιαγιά του τον προσφωνεί 

«γιαβρί μου» καμιά φορά. Ο Σάκης καταχάρηκε και απάντησε «ναι», και τότε αναφέρθηκε 

στην προηγούμενη απάντηση του μαθητή. «Γιαβρί λέμε αυτό που αγαπάμε πολύ, το μικρό, 

το χαϊδεμένο, γιατί όχι και το μικρό της αγελάδας;». Χάρηκε ο Σάκης, εγώ ηρέμησα και 

όταν επιστρέφαμε στη Δράμα, καθώς οδηγούσα σκεφτική μου είπε: «ο Σάκης χάρηκε το 

μάθημα. Ο αυθορμητισμός των παιδιών μας βοηθάει στη δουλειά μας. Μην τον φοβάσαι». 
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Πέρα από το περιστατικό με το Σάκη, αυτήν την πρώτη μου χρονιά στο γυμνάσιο 

έμαθα πολλά από τις συναντήσεις μας. Πώς θα μάθει ένα παιδί ορθογραφία στην Α΄ 

γυμνασίου; μου πρότεινε έναν τρόπο απλό, εύκολο και με ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

«Πες τους να γράφουν μια-δυο σειρές την ημέρα από τα κείμενα, την ιστορία, τη 

γεωγραφία ή όποιο βιβλίο θέλουν. Να υπαγορεύει ο μπαμπάς, η μαμά, η γιαγιά, αλλά να 

το διορθώνουν μόνοι τους. Να έχουν ένα δικό τους τετράδιο και αν θέλουν θα στο 

δείχνουν». Έπιασε το μέτρο αυτό και κάποιοι βελτιώθηκαν σημαντικά, μου έδειχναν το 

τετράδιό τους και καμάρωναν. 

Θα αναφέρω μια-δυο συμβουλές του, που εφαρμόζω μέχρι σήμερα, 26-27 χρόνια 

μετά. «Μια άσκηση για το σπίτι, δυο το πολύ. Έχουν εξάωρο τα παιδιά, δεν έχουν μόνο το 

δικό μας μάθημα». Πράγματι είχε δίκιο. Μία άσκηση, όχι καμία, κάποτε και προφορική. Οι 

μαθητές ανταποκρίνονταν, γιατί μπορούσαν να διαθέσουν τον απαιτούμενο χρόνο. 

Τέλος, μια ακόμα συμβουλή του που αφορούσε τη διόρθωση της έκθεσης κυρίως, 

αλλά και των τετραδίων. «Όχι κόκκινο, όχι μεγάλα γράμματα στη διόρθωση. Μικρές 

υπογραμμίσεις με μαύρο, πράσινο και να διορθώνουν μόνοι το λάθος τους, αλλά να τα 

κοιτάς, διακριτικά, την επόμενη φορά. Για πολλά χρόνια ακολουθούσα αυτή την συμβουλή. 

Απέφευγα το έντονο κόκκινο στις διορθώσεις μου. Και τώρα, όποτε διορθώνω τεστ, 

εκθέσεις, γραπτά, τον θυμάμαι και υπογραμμίζω διακριτικά το λάθος με διάφορα 

χρώματα. Ως φόρο τιμής στο πρόσωπό του συμβουλεύω και τους νεότερους να κάνουν το 

ίδιο, αυτούς που δεν είχαν την τύχη και την τιμή να το ακούσουν να συμβουλεύει και να 

συζητά για την γλώσσα και τη διδασκαλία της. 

Μια ακόμη εμπειρία που δεν ξεχνώ και δείχνει το ήθος του. Το 1987 ξεκίνησα 

μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα γλωσσολογίας στην Θεσσαλονίκη με την εποπτεία του 

Αγαθοκλή Χαραλαμπόπουλου. Ωραίες ιδέες πάνω στο αγγλικό μοντέλο διδασκαλίας της 

γλώσσας, αλλά έπρεπε να αποδείξω ότι το βιβλίο της νεοελληνικής γλώσσας του 

Γυμνασίου ήταν ανεπαρκές για την εκπαίδευση. 

Ταλανίστηκα πολύ, γιατί πίστευα στο βιβλίο, το είχα δουλέψει με αγάπη τρία 

χρόνια κα επιπλέον πίστευα στη λειτουργικότητά του αλλά σεβόμουν και το δημιουργό 

του. Δεν μπορούσα να συμφωνήσω με την άποψη του καθηγητή μου. Πήγα στο γραφείο 

του αείμνηστου Α.Β. Μουμτζάκη και του εξέθεσα τον προβληματισμό μου. Βιβλιοκριτική 

και καταδίκη ουσιαστικά του βιβλίου για να πάρω το μεταπτυχιακό ή… Μου πρότεινε να 

ξαναδουλέψω το θέμα και χωρίς συναισθηματισμούς, με επιστημονικά κριτήρια να 

προσφέρω τη βιβλιοκριτική στον καθηγητή μου, με τα λάθη και τις παραλείψεις που θα 

έβρισκα και προσπαθούσε να με πείσει ότι ήταν σημαντικό που ασχολούνταν οι 

πανεπιστημιακοί με την διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στην πράξη. 

Εκείνο το μεταπτυχιακό δεν τελείωσε και εγώ δεν το μετάνιωσα. 

 

 

 



ΑΑΑνννααασσστττάάάσσσιιιοοοςςς   ΒΒΒ...   ΜΜΜοοουυυµµµτττζζζάάάκκκηηηςςς,,,   τττοοο   έέέρρργγγοοο   κκκαααιιι   ηηη   πππρρροοοσσσφφφοοορρράάά   τττοοουυυ   σσστττηηηννν   εεεκκκπππαααίίίδδδεεευυυσσσηηη   
∆ράµα, ∆ευτέρα 12/12/2011 

 

ΣΣΣΥΥΥΝΝΝ∆∆∆ΕΕΕΣΣΣΜΜΜΟΟΟΣΣΣ    ΦΦΦΙΙΙΛΛΛΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΩΩΩΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ΡΡΡΑΑΑΜΜΜΑΑΑΣΣΣ    
186 

 

Για το Δάσκαλο Αναστάσιο Μουμτζάκη 

για τον Σύνδεσμο Φιλολόγων ν. Δράμας 

Ευθαλία Σταυρίδου, Μουσικό Σχολείο Δράμας 

 

Σεπτέμβρης 1979: 2ο Γενικό (πρώην Θηλέων) Λύκειο Δράμας – Τμήμα Α5. Πρώτη 

φορά – μετά από τρία χρόνια στο γυμνάσιο – μπαίνει στην τάξη άντρας φιλόλογος! Είναι ο 

συντοπίτης μας, Τάσος Μουμτζάκης. Ψηλός, ευθυτενής, σοβαρός, με γυαλιά, κοστούμι και 

γραβάτα. Θα μας κάνει αρχαία και νέα ελληνικά, σύμφωνα με το τότε αναλυτικό 

πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή αρχαία ελληνικά από το πρωτότυπο και 

νεοελληνική λογοτεχνία – έκθεση, γιατί ακόμη δεν είχε εισαχθεί το μάθημα της 

νεοελληνικής γλώσσας στα σχολεία τής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Η χαρά μου ήταν μεγάλη που επιτέλους θα μάθαινα και αρχαία, αφού από το 

δημοτικό ακόμη είχα ιδιαίτερη συμπάθεια και κάποια κλίση στα μαθήματα θεωρητικής 

κατεύθυνσης, όπως τα λέμε σήμερα, και από το γυμνάσιο είχα αγαπήσει τα φιλολογικά 

μαθήματα, και δη τα αρχαία από μετάφραση, χάριν των φιλολόγων που είχαμε στο 

γνωστό γυμνάσιο Θηλέων Δράμας.  

Επομένως, τι καλύτερο για το τμήμα μας, αφού αυτό το μάθημα θα μας το δίδασκε 

ο ίδιος ο συγγραφέας του σχολικού εγχειριδίου! Αλλά και τι περηφάνια ένιωθα, όταν έλεγα 

στις συμφοιτήτριές μου στα Γιάννενα ότι αρχαία πρωτόμαθα στην Α΄ λυκείου από τον ίδιο 

το συγγραφέα τού βιβλίου μας! Με – μας θεωρούσαν τυχερούς μαθητές και σίγουρα 

ήμασταν. Γιατί, μήπως οι υπόλοιποι φιλόλογοι εκείνης μάλιστα της εποχής δεν ήταν άξιοι 

να διδάξουν σε άσχετα πρωτάκια που ήμασταν εμείς το νέο βιβλίο; Όχι βέβαια. Απλώς με 

εκείνο το εγχειρίδιο η διδασκαλία τής αρχαίας ελληνικής γλώσσας έμπαινε σε νέες βάσεις, 

με άλλο σκοπό και άλλους στόχους από τους μέχρι τότε. Οπότε, φυσικό ήταν ο άνθρωπος 

που εργάστηκε για τη συγγραφή εκείνου του βιβλίου να γνώριζε και τους αντίστοιχους 

στόχους τού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  

Ο καθηγητής μας, λοιπόν, τόνιζε διαρκώς τη συνέχεια της γλώσσας μας από 

αρχαιοτάτων χρόνων έως και σήμερα με παραδείγματα από την καθημερινότητά μας και 

σχημάτιζε προτάσεις με τις αντίστοιχες λέξεις ή εκφράσεις, για να κατανοήσουμε την 

έννοιά τους μέσα σε συγκεκριμένες φράσεις και να μη μείνουμε σε μια ξερή ερμηνεία τους. 

Το ίδιο κατόπιν ζητούσε κι από εμάς, τους μαθητές του, να κάνουμε στην τάξη ή στο σπίτι. 

Αλλά και μετά από λίγα χρόνια, όταν ήδη πλέον ήταν Σύμβουλος των φιλολόγων, του 

ίδιου τύπου εργασίες μάς παρότρυνε να αναθέτουμε στους δικούς μας μαθητές, γιατί η 

κάθε λέξη – μάς έλεγε και μάς ξαναέλεγε – σημαίνει πάντα κάτι συγκεκριμένο και 

ξεχωριστό μόνο μέσα σε μία φράση και μόνο έτσι θα τη συνειδητοποιήσουν και θα τη 

θυμούνται οι μαθητές μας.  

Ο φιλόλογός μας δεν ήταν πολύ αυστηρός, ώστε να τον φοβόμαστε, ούτε όμως και 

πολύ οικείος, γιατί δεν έλεγε παραπανίσια λόγια. Ήταν ήρεμος και ευγενικός. Η μόνη ίσως 

φορά που τον είδαμε εκνευρισμένο και μπορώ να πω θυμωμένο ήταν όταν μια 

χειμωνιάτικη μέρα που χιόνιζε δεν μπήκαμε – μερικοί, αρκετοί, όλοι, δε θυμάμαι πλέον – 

στην αίθουσα για μάθημα. Δεν είπε τίποτα, μόνο πήγε στο γραφείο. 

Επίσης δεν προσέβαλλε ούτε ειρωνευόταν τους μαθητές του, ακόμη κι αν μόνοι τους 

καμιά φορά προκαλούσαν τη μοίρα τους. Δεν ξεχνώ το εξής ευτράπελο περιστατικό. Μια 

συμμαθήτριά μου παίρνοντας το λόγο απάντησε σε ερώτημα άσκησης συντακτικού 
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αρχαίων που όμως δεν μας είχε αναθέσει ο φιλόλογος. Ακόμη δεν είχαμε ολόκληρο το 

αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο (εκείνη τη χρονιά είχε αργήσει να σταλεί από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., 

επειδή ήταν καινούριο) και δουλεύαμε με ένα ολιγοσέλιδο φυλλάδιο. Τι είχε γίνει; 

Προφανώς το συγκεκριμένο ερώτημα εμπεριέχετο σε παρακάτω σελίδα και η μαθήτρια 

είχε αντιγράψει στα τυφλά όλες τις απαντήσεις από κάποιο βοήθημα. Ο κύριος τότε, που 

γνώριζε  - ως φυσικόν - απ’ έξω κι ανακατωτά το ‘’παιδί’’ του, τη ρώτησε πώς απάντησε σε 

ανύπαρκτο ερώτημα. Εφόσον εκείνη δεν μπόρεσε να δώσει μια λογική απάντηση ούτε καν 

να δικαιολογηθεί, ο καθηγητής μας, χωρίς να την προσβάλλει, τη συμβούλεψε και εκείνη 

και εμάς τους υπολοίπους τα σχετικά περί βοηθείας και αντιγραφής.  

Κι ούτε έκανε διακρίσεις, αφού απευθυνόταν σε όλους μας και όχι μόνο σε όσους 

είχαν ιδιαίτερες ικανότητες στα μαθήματά του, σπάνια ύψωνε τον τόνο τής φωνής του – κι 

αυτό πάντα συγκρατημένα και δικαιολογημένα –, αλλά κυρίως μάς προσφωνούσε με το 

επίθετό μας. Επιβαλλόταν στην τάξη με τη σταθερότητα της φωνής και του βλέμματός του 

και εν γένει με τη δυναμική προσωπικότητά του. Γι’ αυτό και εμείς τον σεβόμασταν και τον 

εκτιμούσαμε. Και επιπλέον γιατί, ενώ είχαμε απέναντί μας ένα ‘’ζωντανό’’ συγγραφέα και 

πολύ καταρτισμένο επιστήμονα, σε μας μιλούσε απλά, ξεκάθαρα, κατανοητά.  

Για μένα είναι ο πρώτος δάσκαλος της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, και αυτό κατ’ 

επέκταση σημαίνει ότι χάριν του αγάπησα αυτό το φιλολογικό μάθημα, όπως – ακόμα 

ακούω τη φωνή της να μου το λέει – μια άλλη φίλη, συμμαθήτρια και νυν συνάδελφος 

εκείνη τη χρονιά αγάπησε από τον εν λόγω φιλόλογο το μάθημα της νεοελληνικής 

λογοτεχνίας. Κι ο λόγος; Επειδή ήταν ο πρώτος φιλόλογος, σύμφωνα με τις προηγούμενες 

σχολικές εμπειρίες της, που εμβάθυνε στο νόημα, επέμενε στην ερμηνευτική προσέγγιση 

του κάθε κειμένου και όχι στην εξωτερική μορφή του.  

Εξάλλου η πρώτη επαφή μας με τη μοντέρνα νεοελληνική ποίηση ήταν μέσω των    

τότε κειμένων τής Α΄ λυκείου. Ακόμη θυμάμαι (κάπου εδώ μπλέκονται οι μνήμες οι 

μαθητικές και οι μετέπειτα…) τη φωνή τού καθηγητή μας, όταν μας διάβαζε την Άρνηση 

του Σεφέρη:  

Με τι καρδιά, με τι πνοή, 

τι πόθους και τι πάθος, 

 πήραμε τη ζωή μας· λάθος! 

κι αλλάξαμε ζωή.» 

 και να εξηγεί πόσο σημαντική είναι η στίξη σ’ ένα κείμενο.  

Και θυμάμαι ότι πάντα ο ίδιος διάβαζε τα κείμενα, όχι όμως από καθ’ έδρας, αλλά 

όρθιος μπροστά μας, στο κέντρο περίπου της τάξης, πράγμα που επίσης αργότερα μας 

συμβούλευε, όποτε αναφερόταν στα κείμενα οποιασδήποτε εποχής, γιατί πίστευε πως η 

χειρότερη ανάγνωση ενός καθηγητή είναι πάντοτε καλύτερη από οποιουδήποτε μαθητή. 

Επιπλέον μας τόνιζε πόσο σημαντικό είναι να συγκινήσουμε τους μικρούς κυρίως μαθητές 

μας μέσα από κάποια σημαντικά έργα, λόγου χάρη τα ομηρικά έπη. Να μην τελειώσουν τα 

γυμνασιακά χρόνια και δεν πάρουν μυρωδιά από Όμηρο! Είναι κρίμα, γιατί δε θα τους 

ξαναδοθεί άλλη ευκαιρία! Και με αφορμή το μεγάλο επικό ποιητή μας, συνήθως 

συμπλήρωνε ότι φυσικά και δεν έχει σημασία το τι λέει ένας λογοτέχνης, αλλά το πώς το 

λέει, γιατί ποιος μικρός ή μεγάλος δε γνωρίζει λίγο ή πολύ την υπόθεση της Οδύσσειας είτε 

της Ιλιάδας; Άρα, κατέληγε πως, εφόσον ο τρόπος τού λογοτέχνη είναι το ένα έναυσμα για 

τη συγκίνηση του αναγνώστη, ακροατή, το άλλο είναι η σωστή ανάγνωση. 
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Ο πρώην καθηγητής και μετέπειτα Σύμβουλός μας έγινε πιο οικείος με το πέρασμα 

των χρόνων, μάς προσφωνούσε πλέον με το μικρό μας όνομα, μάς χαμογελούσε 

περισσότερο,  κι εμείς, οι πρώην μαθητές του, αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι (και 

μάλιστα το λέγανε κι όταν σταμάτησε να είναι Σύμβουλός μας)  τον νιώθαμε πιο κοντά 

μας, δεν ήταν ένας ξένος και τυπικός υπάλληλος. Επιπλέον συμφωνούμε ακόμη στο ότι 

ήταν πρόθυμος να λύσει τις απορίες μας, να μας δώσει όσες διευκρινίσεις χρειαζόμασταν, 

όπως και κατατοπιστικός, σαφής και ακριβολόγος. 

Κι όταν μας καλούσε για παρακολούθηση «υποδειγματικής» διδασκαλίας, που – 

σημειωτέον – πολλές φορές πραγματοποιούνταν σε ζωντανή σχολική τάξη, επέμενε σε 

κάποιες γλωσσικές – θα πει κανείς –  λεπτομέρειες. Μάλλον είχε «αδυναμία» σ’ αυτές, 

πράγμα που αποδεικνύεται και από τις αντίστοιχες εκπομπές που έκανε σε τοπικό 

ραδιοφωνικό σταθμό, απευθυνόμενος φυσικά στο ευρύ κοινό, όπως η διαφορά ανάμεσα 

στο απλός και απλοϊκός, στο απλώς και απλά, στο άμεσα και αμέσως, στο όπου και που, 

στο σαν και ως ή στην επικρατούσα χρήση τού «νεότερα» αντί του λογικού «νέα» ή στο ότι 

τον «πριν» πρέπει να τον συνοδεύει η «από». Μας υπενθύμιζε ότι κάποια ρήματα της 

αρχαίας ελληνικής τα χρησιμοποιούμε μόνο σύνθετα στη νεοελληνική, όπως το άγω και το 

βάλλω, και γι’ αυτό να προσέχουμε ποιο θέμα τους επιλέγουμε, ανάλογα με το χρόνο και 

την έγκλιση που χρειαζόμαστε κάθε φορά. Επέμενε, αφού επίσημη μορφή τής 

νεοελληνικής είναι η δημοτική, να λέμε «Σαπφώς» κι ας εμμένουν οι άλλοι στο 

«Σαπφούς», μα για την Κω μάς πρότεινε δύο εκδοχές: η Κως – της Κω ή η Κω – της Κως! 

Όσο για τη διάκριση των γραμματικών γενών, ανέτρεχε στη βιολογία και, συνεπώς, στην 

ίδια τη φύση. Αρσενικό το αγόρι, θηλυκό το κορίτσι και ουδέτερο το παιδί, αυτό που δεν 

είναι ακόμη ούτε αγόρι ούτε κορίτσι, εφόσον δεν είναι σε θέση να τεκνοποιήσει, όπως το 

αγόρι και το κορίτσι. Συχνά συνιστούσε να αποφεύγουμε τη συνήθη φράση «με την καλή 

σημασία τής λέξης, του όρου», καθότι μία έννοια έχει ή καλή ή κακή σημασία. Δεν 

παρέλειπε, επίσης, να αναφέρεται στη λογική και την ποιητική χρήση τής γλώσσας μας ή 

στο ειδικό λεξιλόγιο – ορολογία των διαφόρων επαγγελμάτων, κλάδων ή επιστημών. 

Όσο για τις ζωντανές διδασκαλίες που μας παρουσίαζαν συνάδελφοί μας μετά από 

δική του παράκληση ή παρότρυνση, πάντοτε μιλούσε επαινετικά, έκανε μόνο θετικά 

σχόλια. 

Όσες φορές πάλι, κατά τις επισκέψεις του σε σχολικές μονάδες, τού ζητούσαν οι 

νέοι συνάδελφοι να κάνει ο ίδιος το μάθημα, γιατί  – εννοείται πως έτσι θα νιώθαμε οι 

περισσότεροι τουλάχιστον – ντρέπονταν, κόμπλαραν, φοβόντουσαν να διδάξουν ενώπιόν 

του, όπως αρχικά το πρότεινε, σεβόταν την επιθυμία τους και μάλιστα άνευ σχολίων.  

  Κάτι άλλο που συνήθιζε να μας λέει, για να μη φοβόμαστε ή κομπλάρουμε σε μια 

«καλή» τάξη, ήταν ότι όσο καλοί και να είναι οι μαθητές μας αποκλείεται να έχουν 

περισσότερες ή ακριβέστερες γνώσεις από εμάς. Ακόμη κατανοούσε την ανάγκη μας να 

προετοιμαζόμαστε πολύ καλά, να μελετούμε περισσότερα, προτού μπούμε στην τάξη, 

όμως τόνιζε πως δεν είναι δυνατόν κι ούτε χρειάζεται να τα «πούμε» όλα την άλλη μέρα. 

Να κάνουμε επιλογή. Να ξέρουμε για παράδειγμα δέκα, ώστε να πούμε τα πέντε, τα 

απαραίτητα, τα κυριότερα, αυτά που πρέπει να κατανοήσουν και να θυμούνται τα παιδιά.  

Όταν δε διδάσκονταν στη β΄ γυμνασίου οι Βίοι Παράλληλοι του Πλουτάρχου, οι νέοι 

κυρίως στην εκπαίδευση φιλόλογοι δεν ξεχνάμε πόσο βοηθηθήκαμε, και εννοώ 

εμπράκτως, από την πρωτοβουλία τού Συμβούλου μας να μας στείλει σημειώσεις, λόγω 

ανυπαρξίας αντίστοιχων εγχειριδίων στο εμπόριο. 
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Τέλος, πάντα με τα πόδια κυκλοφορούσε μέσα στην πόλη – καθώς δεν οδηγούσε, 

τουλάχιστον από τότε που τον γνώρισα και ως το τέλος τής ζωής του –, κρατώντας τη 

μεγάλη δερμάτινη τσάντα του. Θυμάμαι που περπατούσε αργά, αλλά πάντα έφτανε 

εγκαίρως στον προορισμό του. 

Αυτό το «μνημόσυνο» (να, και τώρα πάλι, τον ακούω να μας λέει τη σημασία τής 

λέξης α-λήθεια<λήθη) για τον καθηγητή και Σύμβουλό μας, το Δάσκαλό μας, Αναστάσιο 

Μουμτζάκη, ας κλείσει απόψε εδώ με κάποιους αγαπημένους του στίχους από Το Άξιον 

Εστί τού Οδυσσέα Ελύτη, για την τέταρτη αγάπη του – μετά βέβαια από τις γυναίκες τής 

ζωής του, τη σύζυγο και τις κόρες του –, τη γλώσσα  μας: 

Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική.  

Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου 

στις αμμουδιές του Ομήρου... 
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Στιγμές άνοιξης 

για τον Σύνδεσμο Φιλολόγων ν. Δράμας 

Βασίλης Συμεωνίδης 

 

χρειάζονται κι αυτά 

Πρέπει να ήταν άνοιξη του 1983, ήμουν μαθητής στη Β΄ Λυκείου και στους 

φιλολόγους του Λυκείου Προσοτσάνης επικρατούσε μια περίεργη αναστάτωση, θα ‘ρχόταν 

ο σύμβουλος. Η αίσθηση που είχαμε σε τέτοιες περιπτώσεις βάραινε από τον φόβο, ή 

τουλάχιστον την αγωνία, που χαρακτήριζε παλιότερα τους δασκάλους μας, όταν ερχόταν ο 

επιθεωρητής. Τότε η τάξη σκοτείνιαζε και όλα γινόταν σα να επρόκειτο για παρέλαση. Οι 

καλύτεροι μαθητές έπρεπε να επιδείξουν τη γυαλισμένη εικόνα της σχολικής γνώσης και 

όλοι νιώθαμε ότι το μάθημα δε γίνεται για μας. Βέβαια είχαμε αρκετά χρόνια που δεν μας 

επισκέπτονταν τέτοιοι κύριοι. 

Και τώρα, ξανά τα ίδια; Αλλά δε θα έμπαινε στην τάξη, μας είχαν πει. Θα κάναμε 

κενό… Κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να είχε ξαναγίνει. Εμείς βρήκαμε μια γωνιά στο χορτάρι, 

στη νοτιοδυτική γωνία της αυλής, και χαρήκαμε τη ζέστη της ημέρας… Οι καθηγητές μας 

χαμένοι μέσα στο γραφείο… Χτύπησε το κουδούνι, τέλειωσε το κενό μας γρήγορα και την 

ίδια στιγμή αυτός κατέβαινε το δρόμο φεύγοντας από το σχολείο. Ευτυχώς μας χώριζαν τα 

κάγκελα. Ανασκουμπωθήκαμε. Τι εντύπωση θα σχημάτιζε; Νιώσαμε την αίσθηση του 

ελέγχου, μια αδιόρατη ενοχή, επειδή δεν κάναμε μάθημα, επειδή χαλαρώναμε στο γρασίδι. 

«Τι κάνετε παιδιά;», μας μίλησε λες και απολάμβανε την βόλτα του. Κάτι 

ψελλίσαμε σαν απολογία για την ξενοιασιά και την ανεμελιά μας, πριν μας χαλαρώσει 

ένα αδιόρατο μειδίαμα· και η συνέχεια: «ε, χρειάζονται και αυτά…». Δεν θυμάμαι τις άλλες 

κουβέντες που ανταλλάξαμε. Την επόμενη ώρα είδαμε τη φιλόλογο πιο χαλαρή και 

σίγουρη για τον εαυτό της, μας είπε ποιος ήταν ο Α.Β. Μουμτζάκης. 

 

μοιρολάτρες; 

Ήταν άνοιξη 1995 ή ’96, δε θυμάμαι σίγουρα τη χρονιά. Στο 1ο Λύκειο Ξάνθης ο Α.Β. 

Μουμτζάκης είχε οργανώσει διήμερο σεμινάριο με διδασκαλίες στους μαθητές και 

παρακολούθηση από καθηγητές που μετά συζητούσαν, όχι για να επικρίνουν αλλά για να 

σταθούν στα θετικά σημεία. Ο ίδιος δίδαξε σε μία ώρα τους Μοιραίους. Παραθέτω τις 

σχηματικές σημειώσεις μου. 

 

Kώστας Βάρναλης, Οι Μοιραίοι 

 

οι στίχοι 

 

Mες την υπόγεια την ταβέρνα, 

μες σε καπνούς και σε βρισές 

(απάνω στρίγγλιζε η λατέρνα) 

όλ' η παρέα πίναμ' εψές· 

εψές, σαν όλα τα βραδάκια, 

να πάνε κάτου τα φαρμάκια. 

οι παρατηρήσεις του Μουμτζάκη 

 

 

 
Δεν υπάρχει μουσική, δεν ακούγεται. 

Το θέμα δεν είναι η ζωή ενός μόνο ανθρώπου.  

Επαναλαμβανόμενη κατάσταση. 

Κάτι βασανίζει τους θαμώνες. 
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Σφιγγόταν ένας πλάι στον άλλο 

και κάπου εφτυούσε καταγής. 

Ω! πόσο βάσανο μεγάλο 

το βάσανο είναι της ζωής! 

Όσο κι ο νους να τυραννιέται, 

άσπρην ημέρα δε θυμιέται. 

 

Ήλιε και θάλασσα γαλάζα 

και βάθος τ' άσωτ' ουρανού! 

Ω! της αβγής κροκάτη γάζα,  

γαρούφαλα του δειλινού, 

λάμπετε, σβήνετε μακριά μας, 

χωρίς να μπείτε στην καρδιά μας! 

 

Tου ενού ο πατέρας χρόνια δέκα 

παράλυτος, ίδιο στοιχειό· 

τ' άλλου κοντόημερ' η γυναίκα 

στο σπίτι λυώνει από χτικιό· 

στο Παλαμήδι ο γιος του Mάζη 

κ' η κόρη του Γιαβή στο Γκάζι. 

 

― Φταίει το ζαβό το ριζικό μας! 

― Φταίει ο Θεός που μας μισεί! 

― Φταίει το κεφάλι το κακό μας! 

― Φταίει πρώτ' απ' όλα το κρασί! 

Ποιος φταίει; ποιος φταίει; Kανένα στόμα 

δεν τό βρε και δεν τό πε ακόμα. 

 

Έτσι στη σκότεινη ταβέρνα 

πίνουμε πάντα μας σκυφτοί. 

Σαν τα σκουλήκια, κάθε φτέρνα 

όπου μας έβρει μας πατεί. 

Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, 

προσμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα! 

 

Η εικόνα της παρέας. 

 

 

Η ζωή τους έγινε βάσανο. 

 

Τίποτα καλό δεν έχουν να θυμηθούν.  

 

 

Αντίθεση με την προηγούμενη στροφή. 

 

 

Εικόνα που μπορεί να φανταστεί κάποιος. 

 

 

 

 

Επεξήγηση της 2ης στροφής, δηλαδή δείχνει 

ποια είναι τα φαρμάκια και τα βάσανα. 

 

Αντίθεση με την 3η στροφή. 

 

 

 

 

 

 

 

Πικρή ειρωνεία, αλλά και το μόνο ελπιδοφόρο 

σημείο του ποιήματος, η αναζήτηση της αιτίας. 

 

 

Κύκλος, επανερχόμαστε στην αρχή του 

ποιήματος. 

 

Παθητικότητα που παραπέμπει και στον τίτλο 

του ποιήματος. 

Μοιρολάτρες; 

 

το μαντίλι της βοσκοπούλας 

Πάλι άνοιξη στην Ξάνθη, ένα χρόνο μετά δίδασκε σε συνάδερφους και πήγα και ‘γω 

για να μάθω χωρίς να ανήκω στην ομάδα τους. «Θα πούμε ‘το μαντίλι της βοσκοπούλας’, 

αλλά πώς θα το πούμε στον πληθυντικό;». Μεσημεριάτικα οι συνάδερφοι περιμέναν τη 

συνέχεια χωρίς τη δική του ζωντάνια. «Δεν είναι ανάγκη να ψάχνουμε μονολεκτικούς 

τύπους εκεί που δεν υπάρχουν. Θα χρησιμοποιήσουμε περίφραση ‘τα μαντίλια που έχουν 

οι μικρές βοσκοπούλες’», συνέχισε. 
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ένα βήμα κι αυτό 

Άνοιξη, σε κάποια από τις ομιλίες του Α.Β. Μουμτζάκη, στην αίθουσα του 

επιμελητηρίου Δράμας. Θα πρέπει να ήταν 1998 ή 99, το λέω, γιατί θυμάμαι την εργασιακή 

ανασφάλειά μου τότε με τα μέτρα Αρσένη, την κατάργηση της επετηρίδας και την 

απαξίωση μετά από έξι χρόνια δουλειάς ως αναπληρωτής. Γι’ αυτό που θέλω να πω, δεν 

έχει σημασία το θέμα της ομιλίας. Βρήκα την ευκαιρία και τον ρώτησα πώς μπορούμε να 

αφοσιωθούμε στη δουλειά μας, όταν νιώθουμε ότι «για όλα φταιν οι καθηγητές;». «Είναι 

ένα βήμα κι αυτό, παλιά για όλα έφταιγαν οι μαθητές. Ίσως έτσι φτάσουμε να ζητήσουμε 

ευθύνες από πιο ψηλά», ήταν η απάντησή του. 

 

η πιο μεγάλη άνοιξη της ελληνικής εκπαίδευσης 

Αργότερα, μελετώντας την ελληνική εκπαίδευση κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η 

δεκαπενταετία που αρχίζει με την γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976 είναι η πιο 

μεγάλη χαραμάδα φωτός στην ιστορία, δηλαδή η πιο μεγάλη άνοιξη. Και ότι ο Α.Β. 

Μουμτζάκης είναι σημαντικό μέρος αυτής της ιστορίας, αλλά δυστυχώς οι αναφορές στο 

πρόσωπό του ήταν ελάχιστες. Ουσιαστικά υπήρχαν κάποιες αναφορές του Χρίστου 

Τσολάκη1 και το κείμενο των συνεργατών του τον Δεκέμβριο 2009 στον Φιλόλογο2. 

Το έργο του Μουμτζάκη ήταν καθοριστικό, επειδή σχετίζεται με την παραγωγή του 

αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού και με την προώθηση της νέας αντίληψης για τη 

γλωσσική διδασκαλία. Οι δύο πρώτες δημοσιεύσεις αφορούν τα δύο κομβικά μαθήματα της 

μεταρρύθμισης3, τη διδασκαλία της δημοτικής γλώσσας και τη διδασκαλία της 

αρχαιοελληνικής γραμματείας από μετάφραση. Επιπλέον, οι δημοσιεύσεις του στο 

περιοδικό «Φιλόλογος» έχουν ξεχωριστή σημασία για δυο λόγους. Πρώτα, επειδή γίνονται 

σε καίριες στιγμές της εκπαιδευτικής ιστορίας και της πορείας που έχει η εμπέδωση των 

επιλογών του 1976. Και δεύτερο, επειδή έτσι εντάσσεται ενεργά στο κίνημα του 

εκπαιδευτικού δημοτικισμού, όπως αυτό εκφράζεται μεταπολιτευτικά από το 

συγκεκριμένο περιοδικό των αποφοίτων της Φιλοσοφικής ΑΠΘ. 

Η πρώτη δημοσίευσή του για τα αρχαία ελληνικά έχει θέμα το νέο – τότε, το 1980 – 

σχολικό βιβλίο, αλλά συνιστά και προσγειωμένη παρουσίαση της νέας μεθόδου 

διδασκαλίας και της νέας στάσης απέναντι στην αρχαία ελληνική γλώσσα4. Η δεύτερη, το 

1987, είναι συγκεκριμένη απάντηση, παιδαγωγικά και επιστημονικά συγκεκριμένη, στο 

θόρυβο και στις κινδυνολογίες που ξεσήκωσε ο Τρίτσης με τις διακηρύξεις του για την 

ανάγκη να επανέρθει η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο5. 

Εντάσσεται στην συνολική προσπάθεια που εκφράστηκε από το περιοδικό «Φιλόλογος» 

που είχε σκοπό να αποτρέψει την επιστροφή στην προγονοπληξία των 

γραμματοσυντακτικών τύπων… 

Το ίδιο σημαντική είναι και η δημοσίευση για τα νέα ελληνικά6. Γίνεται όταν 

ολοκληρώνεται η εισαγωγή των βιβλίων γλωσσικής διδασκαλίας στο γυμνάσιο. Για πρώτη 

φορά έχουμε σχολικά εγχειρίδια που διδάσκουν τη δημοτική χωρίς να την εξαρτούν από 

παλιότερες φάσεις της ιστορίας της γλώσσας· πρόκειται για τη «λειτουργική γραμματική» 

που ζητούσε ο Χρίστος Τσολάκης ήδη από το 19767. 

Δεν είναι σκόπιμο να επεκταθώ περισσότερο. Μάλλον θα πρέπει να εξηγήσω για 

ποιο λόγο έγραψα όλα τα προηγούμενα. Διδάχτηκα το βιβλίο αρχαίων του Μουμτζάκη, 

αλλά δεν το δίδαξα· δίδαξα τα βιβλία γλωσσικής διδασκαλίας της νεοελληνικής, αλλά δεν 
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τα διδάχτηκα. Ωστόσο ξέρω καλά ότι η γλωσσική ταυτότητά μου και η στάση μου απέναντι 

στη γλώσσα διαμορφώθηκαν σ’ εκείνη την άνοιξη της ελληνικής εκπαίδευσης και ένας 

από αυτούς που ζέσταναν τότε τα σχολεία ήταν και ο Μουμτζάκης. Αυτή η συναίσθηση 

που ήρθε με τη μελέτη της εκπαιδευτικής μας ιστορίας καθόρισε και το χρέος μου… 

  

                                                 
1 Χρίστος Τσολάκης, Από τα γράμματα στη γλώσσα, πορεία προς τον επικοινωνιακό λόγο, Θεσσαλονίκη, 

Βάνιας, 1995, σ. 151, και σε υποσημειώσεις σ. 384, 385 
2 Παναγιώτης Κάνδρος, Μανόλης Λανάρης, Διονύσης Τάνης, Χρίστος Τσολάκης, Αναστάσιος Μουμτζάκης 

(1929-2009), Φιλόλογος, τ. 138, 2009, σ.  
3 Α.Β. Μουμτζάκης, «Διάγραμμα διδασκαλίας γραμματικής: κλίση αρσενικών ουσιαστικών», ΚΕΜΕ, Εισηγήσεις, 

η αρχαία ελληνική γραμματεία από μετάφραση, η νεοελληνική γλώσσα και γραμματεία, Αθήνα, Εθνικόν 

Τυπογραφείο, 1976, σ. 359 – 368 και Α.Β. Μουμτζάκης, «Δοκιμή διδασκαλίας της ‘Αντιγόνης’ του Σοφοκλή», 

Φιλόλογος, τ. 15, 1976, σ. 48 – 57 
4 Α.Β. Μουμτζάκης, «Τα αρχαία ελληνικά στην Α΄ Λυκείου», Φιλόλογος, τ. 22, Οκτώβριος 1980, σ. 203 - 236 
5 Α.Β. Μουμτζάκης, «Το μάθημα και το βιβλίο των αρχαίων ελληνικών στην Α΄ Λυκείου», Φιλόλογος, τ. 49, 

φθινόπωρο 1987, σ. 183-202 
6 Α.Β. Μουμτζάκης, «Η γλωσσική διδασκαλία στο Γυμνάσιο», Φιλόλογος, τ. 44, καλοκαίρι 1986, σ. 141-142 
7 Χρίστος Τσολάκης, «Για μια λειτουργική γραμματική», Λόγος και Πράξη, τ.3, 1976, σ. 30-39 
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Από τη συνθηματολογία περί δημοκρατίας στην Παιδαγωγική της Δημοκρατίας 

Μνήμες από  την πολύτιμη μαθητεία μου κοντά σε έναν χαρισματικό δάσκαλο 

για τον Σύνδεσμο Φιλολόγων ν. Δράμας 

Δημήτρης Σφακιανάκης 

 

Όταν το 1980  πήρα οργανική στο τότε Λύκειο θηλέων, είχα την τύχη να έχω 

συνάδελφο τον  Τάσο Μουμτζάκη. Θεωρώ ότι υπήρξα πολύ τυχερός, γιατί, μαθητεύοντας 

δίπλα του άρχισα να υποψιάζομαι τις προσωπικές μου ανεπάρκειες, αλλά και να 

αναθεωρώ πολλές απόψεις και στάσεις που ήταν ισχυρά στερεότυπα  την εποχή εκείνη. 

Τότε έπνεε ακόμη ισχυρός ο αέρας της  μεταπολιτευτικής ευφορίας και η προσδοκία μιας 

δημοκρατικής αλλαγής  συνείχε  όλους  τους χώρους  ( πολιτική, συνδικάτα, πανεπιστήμιο, 

σχολείο), επηρεάζοντας τη δυναμική  και τη λειτουργία τους. Ήταν προσόν κοινωνικού 

κύρους και προϋπόθεση  αποδοχής για πολλούς να  είσαι δημοκρατικός με την τότε 

σημειολογία και   τα συμφραζόμενα του όρου: να αυτοδηλώνεσαι ότι ανήκεις στις 

λεγόμενες   «προοδευτικές δυνάμεις» (που περιλάμβαναν ένα συγκεκριμένο πολιτικό και 

κομματικό εύρος) και να υποστηρίζεις τις προσκείμενες σ’ αυτές συνδικαλιστικές 

παρατάξεις, που είχαν τότε έντονη την παρουσία τους στον εκπαιδευτικό κόσμο. Οι 

σύλλογοι των εκπαιδευτικών  στα σχολεία  δεν έμειναν αλώβητοι  από αυτό το  

στερεότυπο. Δεν  αντέγραφαν βέβαια τη γελοιότητα των πράσινων και γαλάζιων 

καφενείων της ελληνικής υπαίθρου, ωστόσο οι διαχωρισμοί, άλλοτε κρουστοί ακόμη και 

συγκρουσιακοί, άλλοτε διακριτικοί, υπήρχαν. 

Πολλοί από τους  νέους τότε εκπαιδευτικούς της «γενιάς του Πολυτεχνείου» είχαμε 

ενσωματωθεί σ’ αυτήν τη λογική: Όταν διδάσκαμε, σπεύδαμε σε κάθε ευκαιρία να 

στηλιτεύσουμε τη Χούντα, να μιλήσουμε για την Εθνική Αντίσταση και οι πιο 

πολιτικοποιημένοι να  ρητορεύσουν για το όραμα μιας Αλλαγής που ήταν η μεγάλη 

επαγγελία   των χρόνων εκείνων. Όλες αυτές οι συμπεριφορές συνιστούσαν για μας το 

πρότυπο του δημοκρατικού εκπαιδευτικού, που αγωνιζόταν να πραγματώσει το όραμα 

μιας  δημοκρατικής εκπαίδευσης, «στην υπηρεσία του λαού». Δεν ήταν τυχαίο ότι  το 

αίτημα για δημοκρατική εκπαίδευση το προέβαλλαν εμφαντικά όλες οι συνδικαλιστικές 

παρατάξεις του Κλάδου. Τη δυναμική αυτή υπέθαλπε  τότε και ο φρέσκος αέρας της 

πολιτικής μεταβολής που συντελέστηκε το 1981. Οι ηχηρές σοσιαλιστικές σάλπιγγες 

διέχεαν σε όλους τους τόνους θριαμβικά (και στο χώρο της  εκπαίδευσης)  τον απόηχο μιας 

επαγγελλόμενης Αλλαγής που ερχόταν κραταιά να γκρεμίσει τα τείχη της «συντηρητικής» 

Ιεριχούς… 

Κάπως έτσι σκεφτόμασταν τότε, άλλοι ως πολιορκητές της  Ιεριχούς,  άλλοι ως  

πολιορκούμενοι που βίωναν τραυματικά το ενδεχόμενο της άλωσης… .Κάπως έτσι  

διαμορφώναμε και τον μικρόκοσμό μας  ―παρέες και στέκια «ομοϊδεατών»―, κάπως έτσι 

πορευόμασταν και ως εκπαιδευτικοί… 

Η μαθητεία μου εκείνα τα χρόνια κοντά στον Τάσο Μουμτζάκη αποτέλεσε εμπειρία 

πολύτιμη, προπάντων γιατί  ανέτρεψε πολλές από τις στερεότυπες βεβαιότητές  μου. Ήταν 

μια μαθητεία στην οποία εισήλθα  όχι από δική μου συνειδητή επιλογή. Θυμάμαι, με είχε 

προσκαλέσει να παρακολουθήσω μάθημά του σε κοινό μας τμήμα της Α΄ λυκείου, στο 

οποίο δίδασκε Αρχαία  και Νέα ελληνικά κι εγώ Ιστορία. Ήταν ασυνήθιστη μια τέτοια 

πρόσκληση, ειδικά τότε, γιατί παραβίαζε τα  ιερά και τα όσια της διδακτικής νοοτροπίας 

του μέσου εκπαιδευτικού. Πρόκειται για δυσάρεστη αλήθεια που  αδικεί βέβαια αρκετούς 
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προικισμένους δασκάλους, συνεχίζει όμως να ισχύει αλώβητη μέχρι σήμερα, για την 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών: Ως γνωστόν, ο μέσος Έλληνας εκπαιδευτικός  

κατατρύχεται  από το σύνδρομο της κρεβατοκάμαρας: Η τάξη όπου διδάσκει, «η τάξη του», 

είναι ο απολύτως προσωπικός  επαγγελματικός του χώρος, το ιερό και απαραβίαστο άσυλό 

του, στο οποίο ουδείς δικαιούται να  πλησιάσει πλην των αμέσως εμπλεκομένων, του ιδίου 

και των μαθητών του. Οποιαδήποτε άλλη παρουσία (π.χ. Σχολικού Συμβούλου) 

παραβιάζει αυτό το άσυλο και αποτελεί όχι απλώς αδιακρισία, αλλά αυθαιρεσία, 

απαράδεκτο έλεγχο, πισωγύρισμα στον «επάρατο επιθεωρητισμό» κτλ, κτλ. Από αυτήν την 

νοοτροπία κυοφορήθηκε και ανδρώθηκε η απαλλαγή μας από κάθε έλεγχο, κάθε 

αξιολόγηση,  και η συνακόλουθη ισοπέδωσή μας εδώ και τριάντα χρόνια… 

Θυμάμαι εκείνη την πρώτη φορά, όταν αμήχανος, μπαίνοντας μαζί του στην τάξη 

για  να παρακολουθήσω  το μάθημά του, με ενθάρρυνε να κρατήσω σημειώσεις, για να το 

συζητήσουμε στη συνέχεια. Μου επισήμανε  μάλιστα ότι θα του ήταν χρήσιμες οι 

παρατηρήσεις μου, ακόμη και οι αντιρρήσεις μου! Παρατηρήσεις και αντιρρήσεις από μένα, 

ένα νεοδιορισθέν μειράκιον που τσαλαβουτούσα ανάμεσα στους αυτοσχεδιασμούς της 

διαισθητικής διδασκαλίας και  τα θραύσματα των γνώσεων από τα βιβλία διδακτικής που  

προσπαθούσα να αφομοιώσω… 

Το μάθημά του ήταν μια αποκάλυψη για μένα: Απευθυνόταν σε μαθητές  μας που  

εγώ   σχεδόν τους αγνοούσα, τους  άφηνα αδρανείς, θεωρώντας τους αδιάφορους ή  

«κακούς» μαθητές. Και το πιο παράδοξο: Όχι μόνο επικοινωνούσε πολύ παραγωγικά μαζί 

τους, αλλά δεν ενέδιδε στην αυξημένη πίεση των καλών μαθητών να μονοπωλήσουν το 

λόγο. Το πιο εύκολο  είναι να κάνεις   το  μάθημα με τους καλούς μαθητές και να αφήσεις 

τους άλλους στο περιθώριο, μου εξηγούσε μετά, απαντώντας στην  αμήχανη «κριτική» 

μου…. Έτσι όμως κάνουμε μια «κυριακάτικη διδασκαλία» για τους λίγους εκλεκτούς. 

«Κυριακάτικη διδασκαλία» χαρακτήριζε  κάποιες  από τις «υποδειγματικές» διδασκαλίες 

που παρουσίαζαν συνάδελφοι στα σεμινάρια διδακτικής πράξης  που οργάνωνε κάθε 

χρόνο. Άψογα οργανωμένες, αλλά μάλλον κατασκευασμένες και αφύσικες, με τους 

«καλούς» μαθητές να  δίνουν πάντα τον κυρίαρχο τόνο. 

Πίστευε ότι ο δάσκαλος έχει υποχρέωση να   προσέχει περισσότερο τα παιδιά από 

τα  χαμηλά κοινωνικά στρώματα, που διαθέτουν περιορισμένο μορφωτικό κεφάλαιο. Με τη 

γνώση και την κριτική του οξύτητα διέβλεπε ότι  ο αρνητισμός  τους στην τάξη    οφειλόταν 

στην αδυναμία τους να εκφραστούν,  εξαιτίας του περιορισμένου γλωσσικού τους κώδικα 

και όχι γιατί «δεν μπορούσαν» ή «δεν ήθελαν» ―όπως αφελώς ερμηνεύαμε πολλοί από 

μας την υστέρηση αυτών των  μαθητών. Επέμενε να τονίζει ότι  όλα τα παιδιά έχουν 

δικαίωμα στην έκφραση,  και μια αρνητική ή έστω αποθαρρυντική στάση του δασκάλου 

μπορεί εύκολα να   απομονώσει τον μαθητή στο περιθώριο της σχολικής τάξης.    Γι’ αυτό 

και   ως  απλός συνάδελφος αλλά και ως Σχολικός Σύμβουλος εκπονούσε  ειδικό διδακτικό 

υλικό  για τη  στήριξη  των αδύναμων μαθητών. (Βλ.  «Η διδασκαλία της έκθεσης κυρίως σε 

τάξεις  με πολλές γλωσσικές ελλείψεις»). Δεν ήταν τυχαίο το αυξημένο, ενεργητικό 

ενδιαφέρον να μας στηρίξει στη λειτουργία των βραδινών Τμημάτων Μεταλυκειακής 

Βοήθειας (ένα είδος κρατικού φροντιστηρίου για τους   αδύναμους   υποψηφίους  για τα 

ΑΕΙ) και οι αμέτρητες ώρες που ανάλωνε για να μας βοηθήσει να είμαστε 

αποτελεσματικότεροι. 

Έκτοτε παρακολούθησα αρκετές   διδασκαλίες  του, προσπαθώντας να  διδαχθώ 

από την αξιοθαύμαστη ικανότητά  του να δημιουργεί θετικό μαθησιακό κλίμα στην τάξη. 

Αυτό το χαλαρό κλίμα, όπου το μάθημα κυλούσε αβίαστα, εντυπωσίαζε όσους 
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συναδέλφους  παρακολουθούσαν  τις συχνές  δοκιμαστικές  διδασκαλίες που  ο ίδιος έκανε 

σε συνθήκες κανονικής  σχολικής τάξης, όσα χρόνια διετέλεσε Σχολικός Σύμβουλος. Θα 

θυμούνται τη  διδακτική άνεση  του  καταρτισμένου δασκάλου και του συγκροτημένου 

παιδαγωγού,  που έκανε την τάξη βήμα διαλόγου, πρόκλησης ερεθισμάτων, κέντρισμα  

ενδιαφέροντος, ένα αληθινό εργαστήρι όπου όλοι προκαλούνταν να σκεφτούν, να 

εκφραστούν και να ακουστούν˙ από τους συμμαθητές τους και,  πάντα με εμφαντική 

προσοχή, από τον ίδιο. Αυτή η   ετοιμότητα για ενεργητική ακρόαση νομίζω ότι ήταν το   

ιδιαίτερο, προσωπικό χαρακτηριστικό  της διδακτικής του δεινότητας. Επέμενε   ότι δεν 

ήταν θέμα προσωπικού ταλέντου αλλά συνειδητή παιδαγωγικά επιλογή, που είχε 

μοχθήσει να την κατακτήσει. Με τη γνώριμη στοχαστικότητά του  αλλά και με αυτοκριτική 

διάθεση, μου εξηγούσε πως η εξουσιαστική μας σχέση με τους μαθητές, εύκολα μπορεί να 

μας εκτρέψει  να μονοπωλούμε τον λόγο και  να ακούμε προσχηματικά τις  απαντήσεις   

και απόψεις τους. Θεωρούσε ότι  μόνο όταν ο διδάσκων  παρακολουθεί προσεκτικά,   με 

αληθινό ενδιαφέρον το λόγο του μαθητή, μόνο τότε μπορεί να οικοδομήσει μαζί του μια 

σχέση  αμοιβαίου  και απροσποίητου σεβασμού.  «Δυστυχώς δεν έχουμε μάθει να ακούμε» 

μου έλεγε συχνά. Και η παρατήρησή του αυτή δεν αντανακλούσε μόνο μια διδακτική 

στάση. Όχι μόνο ως  δάσκαλος αλλά και  ως συνάδελφος και ως Σχολικός Σύμβουλος μένει 

στη μνήμη μας ως ο άνθρωπος που «ήξερε να  ακούει»: δεν διέκοπτε τον συνομιλητή του 

και  στάθμιζε πάντα την άποψή του, αποφεύγοντας να τη διαγράψει, κι όταν ακόμη 

διαφωνούσε μαζί του.  Είχε βαθιά αίσθηση ότι  η προωθημένη  επιστημονική του γνώση 

και η διδακτική του εμπειρία δεν του δίνουν το άλλοθι της αυθεντίας. Ως γνήσια 

δημοκρατικός άνθρωπος είχε βαθιά επίγνωση  για τη σχετικότητα της αλήθειας,  ακόμη 

και της δικής του αλήθειας… 

Σε καιρούς λοιπόν επιδεικτικής πολιτικής εξωστρέφειας, όπου οι περισσότεροι 

βοούσαμε ετοιμοπαράδοτα κλισέ περί δημοκρατικότητας και άλλα ηχηρά παρόμοια μέσα 

κι έξω από το σχολείο, ο Τάσος Μουμτζάκης  ασκούσε  τη δημοκρατία ως στάση ζωής:  Με 

τα βιβλία του και τη μαχόμενη αρθρογραφία του   για τη γλώσσα και    τη διδασκαλία της  

συνέχισε τις καλύτερες  μεταρρυθμιστικές παραδόσεις του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. 

Με την καθημερινή του στάση, ως δάσκαλος και ως Σχολικός Σύμβουλος, εφάρμοζε στην 

πράξη την Παιδαγωγική της Δημοκρατίας,  χωρίς να  διατυπώσει ποτέ κορώνες περί 

δημοκρατικής δεοντολογίας. Ίσως γιατί ανήκε στους σπάνιους εκείνους ανθρώπους που 

δεν διατυμπανίζουν τις αρχές τους «στη  βουή του πλήθους»… 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Β. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ* 

(1929-2009) 

για τον Σύνδεσμο Φιλολόγων ν. Δράμας 

Χρίστος Π. Φαράκλας 

 

Χάσαμεν όμως το πιο τίμιο — την μορφή του 

Καβάφης 

 

Πλήθος κόσμου συνόδεψε την περασμένη Τετάρτη (8 Απριλίου 2009) στην τελευταία 

του κατοικία τον Αναστάσιο Βασιλείου Μουμτζάκη, εξέχοντα Δραμινό και κορυφαία 

μορφή της ελληνικής εκπαίδευσης. Το πέρασμα του Τάσου Μουμτζάκη από την 

εκπαίδευση, τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλήνιο επίπεδο, υπήρξε μια φωτεινή 

ανάπαυλα σε ένα γενικά συννεφιασμένο και αφιλόξενο τοπίο. Υπήρξε δάσκαλος 

χαρισματικός. Οι μαθητές του εξακολουθούν να αναπολούν με νοσταλγία τις ώρες της 

διδασκαλίας του που ήταν πραγματικά επικοινωνιακά ρεσιτάλ μιας ψυχής παθιασμένης 

για γράμματα και γεμάτης από ευγένεια, κατανόηση και αγάπη. Οι συνάδελφοί του τον 

θυμούνται ως ένα σοφό και ακούραστο εργάτη της φιλολογικής επιστήμης, έτοιμο να 

απαντήσει με απέραντη προσήνεια σε κάθε ερώτημα και να συμβάλει αποτελεσματικά 

στην επίλυση οποιουδήποτε φιλολογικού ή διδακτικού προβλήματος. Οι Δραμινοί, τέλος, 

δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις καταπληκτικές ομιλίες του, που συνδύαζαν την εμβρίθεια και τη 

γνώση με την απλότητα και τον ύψιστο σεβασμό για το κοινό. 

Ο Τάσος Μουμτζάκης ανήκε σε μια πρωτοποριακή γενιά φιλολόγων που με το ήθος 

και τις ιδέες τους άνοιξαν το δρόμο σε μια εκπαίδευση με ανθρώπινο πρόσωπο, μια 

εκπαίδευση βασισμένη στο σεβασμό της προσωπικότητας του μαθητή, τον οποίο 

αναδείκνυε σε ισότιμο παράγοντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας τοποθετώντας τον στο 

ίδιο επίπεδο με τον διδάσκοντα. Αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας απλοϊκής έκφρασης 

παιδαγωγικού «λαϊκισμού» αλλά η συνειδητή επιλογή ενός πολύ δύσκολου εκπαιδευτικού 

δρόμου, που απαιτούσε από τον διδάσκοντα να επιβιώνει στην τάξη με βάση τις γνώσεις 

του και τα διδακτικά του προσόντα και όχι τις απειλές και την αυστηρότητα. Το διδακτικό 

όραμα του Τάσου Μουμτζάκη ήταν μια σχολική τάξη που θα λειτουργούσε χωρίς φόβο και 

καταναγκασμό ως φυσιολογικός χώρος επαφής και διαλόγου που θα γέμιζαν την ψυχή του 

μαθητή όχι απλώς με τυποποιημένες πληροφορίες αλλά με τη δημιουργική χαρά της 

ανακάλυψης. Αυτή η μορφή διδασκαλίας, όσο και αν φαίνεται οραματική και ουτοπική, δεν 

ήταν για τον Μουμτζάκη απλώς ένας στόχος προς επιδίωξη αλλά υπόθεση καθημερινής 

πράξης, αφού ήταν σε θέση με την επιστημονική του επάρκεια, το διδακτικό του ήθος, την 

ευγένεια και την αγάπη του να μετατρέπει το μάθημά του σε απολαυστική εμπειρία και 

την τάξη του σε εργοτάξιο εθελοντικής συμμετοχής. 

Βέβαια δεν αρκούσε να ενστερνιστεί κανείς την εκπαιδευτική φιλοσοφία του 

Μουμτζάκη για να είναι σε θέση και να την εφαρμόσει. Η προσχώρηση στη «σχολή» του 

Μουμτζάκη δεν ήταν απλώς θέμα θεωρητικής σύμβασης. Απαιτούσε, εκτός από όλα τα 

άλλα, και κάτι που ο Τάσος Μουμτζάκης διέθετε κατά κοινή ομολογία και αυτό ήταν η 

«σφραγίδα της δωρεάς», εκείνο δηλαδή το ιδιαίτερο χάρισμα που είχε να είναι σπουδαίος 

δάσκαλος χωρίς να προσπαθεί να είναι, να είναι συναρπαστικός ομιλητής, χωρίς να 

προσφεύγει σε ρητορικούς ή γλωσσικούς εντυπωσιασμούς, να είναι σοφός χωρίς να 

προσποιείται τον παντογνώστη. Είχε την ικανότητα και το θάρρος να πιστεύει ότι ο 

άνθρωπος είναι στην πραγματικότητα ον αγαθό και αυτό τον προίκιζε με μια αυθεντική 
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και στέρεη αισιοδοξία, που, αν κάποτε επικρατούσε ως προγραμματική αρχή στο 

εκπαιδευτικό μας σύστημα, τότε ίσως το κλίμα της εκ-παίδευσής μας θα γινόταν 

πραγματικά εύκρατο, οι στόχοι της ακραιφνώς ανθρώπινοι και ο ρόλος της καθαρά 

εξανθρωπιστικός. 

Ο Τάσος Μουμτζάκης υπήρξε για τη Δράμα τα τελευταία σαράντα -τουλάχιστον- 

χρόνια το υπόδειγμα του εκπαιδευτικού. Σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του 

πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε σχολεία της Δράμας, ιδίως βέβαια στο Γυμνάσιο Θηλέων (το 

μετέπειτα 2ο Λύκειο), όπου όντως άφησε εποχή. Εποχή όμως άφησε στη Δράμα και ως 

Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων από τότε που καθιερώθηκε ο θεσμός (1982) έως την 

αποχώρησή του από την ενεργό δράση το 1995. Η προσπάθειά του τότε είχε επικεντρωθεί 

στην αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών που πρόσφεραν οι φιλόλογοι από την 

πρώτη τάξη του Γυμνασίου ως την τελευταία τάξη του Λυκείου. Επιδίωξή του ήταν ένα 

σχολείο ανοιχτό, απελευθερωμένο από φοβίες και συμπλέγματα, που θα άφηνε τη 

διδακτική εμπειρία να ανακυκλώνεται ακατάπαυστα και τις καλές ιδέες να 

διασταυρώνονται και να γονιμοποιούνται. Δούλεψε ακούραστα και μεθοδικά για τη 

διοργάνωση σεμιναρίων μετακαλώντας σπουδαίους εισηγητές και δίνοντας στους 

φιλολόγους τη Δράμας την ευκαιρία να δουν από κοντά και να ακούσουν σημαντικές 

προσωπικότητες της εκπαίδευσης και της επιστήμης. Με πλήθος «δοκιμαστικές» 

διδασκαλίες που πραγματοποιήθηκαν είτε από τον ίδιο είτε από άλλους εκπαιδευτικούς 

έδωσε τη δυνατότητα στους φιλολόγους όλων των σχολείων της Δράμας (αλλά και της 

Καβάλας και της Ξάνθης) να κοινοποιήσουν τις εμπειρίες τους και να συζητήσουν ανοιχτά 

τα κάθε είδους προβλήματα που αντιμετώπιζαν στη δουλειά τους. Η δραστηριότητά του 

έφτασε μέχρι την κυκλοφορία ενός τοπικού εκπαιδευτικού περιοδικού με τον τίτλο 

«Θεωρία και Πράξη», που τα τεύχη του, αποτελούν ένα ακόμη τεκμήριο της προσπάθειάς 

του να αξιοποιήσει το τοπικό φιλολογικό δυναμικό και να βοηθήσει έμπρακτα τους 

συναδέλφους του και πιο πολύ τους νέους. 

Ως Σχολικός Σύμβουλος ο Μουμτζάκης όργωσε κυριολεκτικά την Ελλάδα. Ήταν 

παντού περιζήτητος και ευπρόσδεκτος, όχι μόνο γιατί ήταν πάντα συναρπαστικός και 

ουσιώδης αλλά και γιατί ως μέλος τότε της συγγραφικής ομάδας των νέων σχολικών 

βιβλίων της νεοελληνικής γλώσσας είχε πάρα πολλά να πει για τον τρόπο διδασκαλίας 

τους. Ήταν η πρώτη φορά που καθιερωνόταν το μάθημα της μητρικής γλώσσας στα 

ελληνικά σχολεία ως αυτόνομο και ανεξάρτητο αντικείμενο και έπρεπε οι διδάσκοντες να 

ενημερωθούν για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση. Ο ενθουσιασμός του 

Μουμτζάκη ήταν τόσο μεγάλος που έφτανε στα όρια της αυταπάρνησης. Πήγαινε όπου 

τον καλούσαν. Χωρίς να διαθέτει δικό του μέσο μεταφοράς θυσίαζε ώρες ατέλειωτες από 

την προσωπική του ζωή σε ταξίδια ακατάπαυστα για να μεταδώσει τη σοφία του σε όσους 

την είχαν ανάγκη. Ήταν πραγματικά ένας άθλος, για τον οποίο η Δράμα του οφείλει 

ευγνωμοσύνη, το ότι ο Τάσος Μουμτζάκης με το να ζει μόνιμα και να εργάζεται εδώ είχε 

μετατρέψει τη μικρή μας πόλη σε κέντρο εκπομπής ενός νέου παιδαγωγικού πολιτισμού, ο 

οποίος, δυστυχώς, ήταν πολύ αβρός και πολύ λεπτεπίλεπτος για να επιβιώσει μέσα στα 

λασπόνερα του άκρατου ωφελιμισμού που έχουν κατακλύσει στις μέρες μας κάθε πτυχή 

του δημόσιου και του ιδιωτικού μας βίου. 

Ο Μουμτζάκης δίδαξε σε όλα σχεδόν τα σχολεία επιμόρφωσης εκπαιδευτικών όχι 

μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, ενώ πήρε μέρος ως εισηγητής σε πολλά 

επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το πάθος της ζωής του ήταν η 

γλώσσα και η διδασκαλία της, έρωτάς του ισόβιος ο Σολωμός και ο Μακρυγιάννης. 
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Μπορούσε να μιλά για θέματα γλώσσας με απίστευτη άνεση αντλώντας από ένα τεράστιο 

απόθεμα γνώσεων που ήταν εντελώς αδύνατον να εκτιμήσεις τον πραγματικό του όγκο. 

Ως κλασικός φιλόλογος ήταν σε θέση να δώσει αμέσως λύση σε όποιο πρόβλημα της 

αρχαίας ελληνικής ή της λατινικής γραμματείας αντιμετώπιζαν οι φιλόλογοι που 

ζητούσαν τη βοήθειά του. Οι απαντήσεις του τις περισσότερες φορές έδειχναν ότι τα 

φιλολογικά προβλήματα που απασχολούσαν τους καθηγητές είχαν απασχολήσει τον ίδιο 

από πολύ παλαιότερα και ότι για όλα είχε απολύτως κατασταλαγμένες και ξεκάθαρες 

απόψεις. Καρπός της βαθιάς του αρχαιογνωσίας υπήρξε το ανεπανάληπτο μέχρι σήμερα 

(και με όλα τα κριτήρια) εγχειρίδιο διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, το 

τελευταίο ίσως βιβλίο που, παρά το γεγονός ότι δεν αξιοποιήθηκε δεόντως από το 

σύστημα, έδινε στους μαθητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν και να αγαπήσουν 

αυθόρμητα την αρχαία γλώσσα μέσα από τα πιο ευχάριστα, τα πιο έξυπνα και τα πιο 

προσιτά αρχαιοελληνικά κείμενα. Ό,τι αντικατέστησε εκείνο το εγχειρίδιο ήταν συγκριτικά 

πολύ πιο άτεχνο και απείρως πιο αναποτελεσματικό. 

Μνημείο της αρχαιογνωσίας του Μουμτζάκη υπήρξε -και εξακολουθεί ευτυχώς να 

είναι μέχρι σήμερα- το λαμπρό του Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, ένα 

βιβλίο που αντικατέστησε επάξια στην εκπαίδευση το καταπληκτικό συντακτικό του 

Αχιλλέα Τζαρτζάνου. Το Συντακτικό του Μουμτζάκη, χωρίς να υστερεί από άποψη 

εγκυρότητας σε σχέση με το βιβλίο που αντικατέστησε, έχει το αδιαφιλονίκητο 

πλεονέκτημα ότι είναι πολύ πιο προσιτό και πολύ πιο φιλικό στον μαθητή προς τον οποίο 

κυρίως απευθύνεται. 

Ο Μουμτζάκης υπήρξε μέλος και των συγγραφικών ομάδων που συνεισέφεραν 

στην εκπαίδευση και άλλα σημαντικά διδακτικά εγχειρίδια, όπως το Συντακτικό της 

Νεοελληνικής Γλώσσας (το οποίο εξακολουθεί να διανέμεται στους μαθητές του 

Γυμνασίου) και την πρώτη σειρά εγχειριδίων διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας για τις 

τρεις γυμνασιακές τάξεις. Και αυτά τα βιβλία όμως, μόλις είχαν αρχίσει να 

ενσωματώνονται στη διδακτική πράξη και να αποδίδουν, αποσύρθηκαν για δώσουν τη 

θέση τους σε ακατάσχετους πειραματισμούς και αψυχολόγητες αναπροσαρμογές, που 

έχουν δυστυχώς επιδεινώσει σοβαρά την κατάσταση και σ' αυτό τον διδακτικό τομέα. 

Μια σημαντική συμβολή του Τάσου Μουμτζάκη στη διάδοση της καλής χρήσης της 

δημοτικής γλώσσας υπήρξαν οι ραδιοφωνικές του εκπομπές από το «Ράδιο Ηχώ» της 

Δράμας, οι οποίες, στη συνέχεια, τυπώθηκαν σε βιβλίο με τον τίτλο «Η γλώσσα μας και τα 

προβλήματά της». Εκεί ο Μουμτζάκης δίνει μια ήπια μάχη (όπως ήπιες ήταν πάντα όλες οι 

μάχες του) ενάντια σε ένα φαινόμενο που θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει ως 

«νεοκαθαρευουσιανισμό» ή απλούστερα ως «καθαρευουσιανισμό της δημοτικής». 

Ξεκαρδιστικές εκδηλώσεις αυτού του απερίγραπτου γλωσσικού «κιτς» είναι π.χ. ο τρόπος 

χρήσης των επιρρημάτων σε -ως. Αφού τα επιρρήματα στη δημοτική γλώσσα τελειώνουν 

γενικά σε -α, μπορούμε, άρα, να λέμε και «προηγούμενα» αντί «προηγουμένως» και 

«επιεικά» αντί «επιεικώς» και «απλά» αντί «απλώς» και... «ίσα» αντί «ίσως». Και ενώ το 

βιβλίο εκείνο θα έπρεπε να έχει γίνει εγκόλπιο όλων των Ελλήνων που πιάνουν στα χέρια 

τους μολύβι (ή πληκτρολόγιο!) για να γράψουν, σήμερα είναι εξαντλημένο(;) και 

δυσεύρετο, ενώ ίσως θα έπρεπε η Δράμα, ή τουλάχιστον ο τοπικός Σύνδεσμος Φιλολόγων, 

να επιδιώξουν την άμεση επανέκδοσή του. 

Εκτός από τις δεκάδες άλλες δημοσιεύσεις του σε φιλολογικά περιοδικά και άλλα 

επιστημονικά έντυπα, σημαντικό έργο του Μουμτζάκη είναι και η διδακτορική του 

διατριβή με θέμα τη «Γλώσσα του Μακρυγιάννη». Ο Μακρυγιάννης, ως υπόδειγμα 
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εντιμότητας και γλωσσικού ήθους, υπήρξε, νομίζω, για τον Μουμτζάκη ένας φωτεινός 

οδηγός με τον οποίο άρχισε και στον οποίο κατέληξε η πνευματική του πορεία. Η αναφορά 

στον Μακρυγιάννη, τον μεγάλο αγωνιστή, και στην παρθενική γλώσσα του, ήταν για τον 

Μουμτζάκη μια αδιάκοπη διαδικασία αναβάπτισης. Θα μείνουν πράγματι αξέχαστες σε 

όσους τις άκουσαν οι διαλέξεις του για τον Μακρυγιάννη. Όπως αξέχαστες μένουν τόσο 

στους μαθητές του όσο και στο κοινό οι παραδόσεις ή οι ομιλίες του για τον Σολωμό και 

ιδίως για τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους». 

Ο Τάσος Μουμτζάκης έφυγε και άφησε πίσω του κενό. Κενό που το νιώθουν όλοι 

όσοι τον γνώρισαν ως δάσκαλο, ως επιστήμονα, ως σύμβουλο, ως συνεργάτη. Και μπορεί η 

μετριότητά μας να βαυκαλίζεται συχνά με την εφησυχαστική ψευδαίσθηση ότι τάχα 

«ουδείς αναντικατάστατος». Η περίπτωση όμως του Τάσου Μουμτζάκη αποτελεί απόδειξη 

απτή ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι πραγματικά αναντικατάστατοι. Αναντικατάστατοι 

όχι μόνο ως φυσικές υπάρξεις αλλά και ως μύθοι και ινδάλματα σε μια εντελώς εικονική 

πλέον πραγματικότητα που μετρά το φως της σε εκατομμύρια εκτυφλωτικών «κηρίων» καί 

όχι με βάση το ανέσπερο «αγγελικό και μαύρο φως» του Σολωμού. 

Εύχομαι στην ηρωική Αγνή, που του πρόσφερε την ψυχή της στα τελευταία 

δύσκολα χρόνια της οδυνηρής δοκιμασίας του, στην Αφροδίτη, που του χάρισε την 

τελευταία χαρά της ζωής του, το εγγονάκι του, και στην Αναστασία, που είχε δεθεί σ' έναν 

κόμπο λύπης, να είναι καλά και να τον θυμούνται όπως ήταν τότε που ξεχείλιζε από 

υγεία, δύναμη, σοφία και αγάπη. Τέτοιος Σύζυγος τους άξιζε και τέτοιος Πατέρας! 

 

*Αναδημοσιεύεται από την εφημερίδα Τα Χρονικά της Δράμας, αρ. φύλ. 3354 

(13.4.2009), σ. 4. 

 

 

 

 

8 Απριλίου 2009 

Χ. Π. Φαράκλας 

Τάσο, 

Σε αποχαιρετούμε για τελευταία φορά, όπως τότε που έφευγες ευδιάθετος και 

γελαστός, μετά το τέλος της καθημερινής σου δουλειάς, για να ταξιδέψεις —με λεωφορεία 

και τρένα τις περισσότερες φορές— σε άλλους νομούς και άλλες πόλεις, όπου θα μιλούσες 

στους φιλολόγους για κάθε θέμα φιλολογικό αλλά, πιο πολύ, για τη γλώσσα και τη 

διδασκαλία της, τη γλώσσα την αρχαία και τη νέα, τη γλώσσα την ελληνική που τη 

λάτρευες και που την είχες αναδείξει σε αδιαπραγμάτευτη αξία ιδεολογικής και ηθικής 

τάξης... 

Κοντά σου, Τάσο, μάθαμε να βλέπουμε τη διδασκαλία σαν πράξη αγάπης και τους 

μαθητές σαν φίλους μας καλούς, από τους οποίους εμείς οι δάσκαλοι μαθαίνουμε πολύ 

περισσότερα από όσα μαθαίνουν εκείνοι από εμάς, γι' αυτό και θα πρέπει να τους 

αντιμετωπίζουμε όχι απλώς με κατανόηση και ανοχή αλλά σαν αξιοσέβαστους 
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συνεργάτες μας σ' αυτή τη συναρπαστική διαδικασία ανάγνωσης και αέναης 

ανασημασιοδότησης του κόσμου. 

Κοντά σου μάθαμε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι ένα ταξίδι αναψυχής στην 

ακμή μιας ισόβιας εφηβείας και όχι μια αδιέξοδη σύγκρουση γενεών σε ακατάπαυστη 

προσπάθεια επιβολής και επικράτησης. 

Κοντά σου μάθαμε να νιώθουμε υπερήφανοι για την ιδιότητα του δασκάλου και 

ενθουσιασμό για το έργο μας, που τόσο το υποβάθμισαν και εξακολουθούν να το 

υποβαθμίζουν οι κάθε είδους επίσημες ή αυτοματικές «ανακατατάξεις» και 

«προσαρμογές» των εκπαιδευτικών μας πραγμάτων. 

Τα βιβλία σου, έργα υψηλού επιστημονικού και εκπαιδευτικού κύρους, θα 

αντικατοπτρίζουν για πάντα την ερωτική σου σχέση με την εκπαίδευση και θα μας 

εμπνέουν, όσο ζούμε, την ελπίδα ότι κάποτε το ευγενικό και κρυστάλλινο όραμά σου για 

την παιδεία θα βρει στον τόπο μας αντάξιους συνεχιστές και μιμητές. 

Τάσο, φίλε μας ακριβέ, Σεβαστέ μας Σχολικέ Σύμβουλε, Παντοτινέ μας Δάσκαλε, 

Σε αποχαιρετούμε όλοι οι φιλόλογοι της Δράμας, όπως σε έχουμε κρατήσει στη 

μνήμη και την καρδιά μας, ακμαίο και ακατάβλητο, σοφό και προσιτό, αριστοκράτη της 

γλώσσας μας και υπόδειγμα εκπαιδευτικού ήθους. Παρά τη σκληρή σου δοκιμασία των 

τελευταίων χρόνων μας αρκούσε η αίσθηση της φυσικής σου παρουσίας, για να μας βοηθά 

να θεωρούμε εφικτό το ανέφικτο και να συνεχίζουμε την προσπάθειά μας με πίστη και 

αφοσίωση ακολουθώντας το δικό σου το δρόμο. 

Τώρα; Τώρα θα μας μείνει στη μνήμη αυτό που αγαπήσαμε και που αποτελεί τη 

μόνη δυνατή αντίδραση της αδυναμίας μας απέναντι στο θάνατο, το πιο αφύσικο φυσικό 

γεγονός στην εφήμερη ζωή των ανθρώπων. Θα προσπαθήσουμε, για όσο ακόμη καιρό μας 

απομένει, να μείνουμε κοντά σ' αυτό που αγαπήσαμε, που θαυμάσαμε, που 

προσπαθήσαμε συνειδητά ή ασύνειδα να μιμηθούμε. Και ας είναι η εκδημία σου τόσο 

ανέκλητη και τόσο οδυνηρή για όλους μας, όσους είχαμε την τύχη τη μοναδική να 

βρεθούμε σαν μαθητές κοντά σου! 

Τάσο, καλό σου κατευόδιο... 

Μπορούμε τώρα πια να σου το πούμε απερίφραστα ότι χωρίς εσένα η ελληνική 

εκπαίδευση θα ήταν φτωχότερη, ανιαρότερη και χωρίς αναλαμπές ελπίδας. 

Καλό σου ταξίδι, Δάσκαλε Αγαθέ!  
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για τον Σύμβουλο Α.Β. Μουμτζάκη 

για τον Σύνδεσμο Φιλολόγων ν. Δράμας 

Μαργαρίτα Χίσσα, 3ο Λύκειο Δράμας 

 

Τον κουβαλάς ως δάσκαλο. Ασυναίσθητα τον μιμείσαι. Πρόθεση καλή. Ύφος 

νηφάλιο. Παρουσία αξιοπρεπής με ήθος και αλήθεια. 

Σού ‘μαθε πώς για να κερδίζεις τη συμπάθεια και το ενδιαφέρον, πρέπει να είσαι 

ευχάριστος και έξυπνος ομιλητής. Όχι να κάνεις τον ξύπνιο. Να έχεις βαθιά γνώση του 

αντικειμένου σου, όρεξη και ενθουσιασμό, σχεδόν εφηβικό, γι’ αυτό που κάνεις και 

επιχειρήματα αποτελεσματικά. Να έχεις λόγο. Λόγο που δεν μπορείς να μην τον 

προσέξεις· άμεσο και ουσιαστικό. Λόγο που δεν σερβίρει βεβαιότητες. Αλλά ρωτάει. Αλλά 

ακούει. Και περιμένει. Λόγο που πάντα αμφιβάλλει. 

Αυτό που προπάντων δε γίνεται να ξεχάσεις είναι το χαμόγελο – εγκάρδιο και 

ανυπόκριτο – και το βλέμμα – καθαρό! Μ’ αυτά απλώνεις γέφυρες και μετά συνδέεσαι και 

επικοινωνείς. Γίνεσαι νους δεκτικός, ανοιχτός σε κάθε συζήτηση ή πρόταση. Τουλάχιστον 

προσπαθείς, όταν «δεν φτάνεις». Γιατί είναι από τους ελάχιστους δασκάλους που σ’ έκανε 

να πιστεύεις πως έχεις κερδίσει μια δουλειά που μπορεί να μην τυποποιηθεί ποτέ, που 

μπορεί να παίρνεις και να δίνεις, να ανακαλύπτεις… 
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Τάσος Μουμτζάκης, Δάσκαλος της Γλώσσας και της Παιδείας 

Βασίλης Χατζηθεοδωρίδης 

 

Ο Τάσος Μουμτζάκης, ήταν παιδί της Δράμας, της πόλης με τα πολλά κρύα νερά 

και τους ζεστούς ανθρώπους, όπως συνηθίζουν να λένε οι απέξω για τους Δραμινούς, προς 

μεγάλη, βέβαια, χαρά τους. Σπουδαίος φιλόλογος και εκλεκτός παιδαγωγός ο Τάσος, ήταν 

ένα από τα πιο προβεβλημένα και πιο αγαπητά μέλη της τοπικής κοινωνίας. Με λαμπρές 

σπουδές, αλύγιστη αντοχή κι απαράμιλλη θέληση απέκτησε στέρεη πνευματική 

συγκρότηση. Υπηρέτησε με πάθος την Εκπαίδευση: την ανώτατη, ως δεινός δάσκαλος της 

νεοελληνικής γλώσσας στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης και μετά, για μια ζωή, τη δευτεροβάθμια, ως καθηγητής και σχολικός 

σύμβουλος. Δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στα στενά πλαίσια της εκπαίδευσης, όπως η 

συμβατική τυπολογία την ορίζει. Υπηρέτησε, ουσιαστικά, την παιδεία, με την πιο πλατιά 

της έννοια, και τον πολιτισμό. Ο Τάσος δεν αφέθηκε καμιά στιγμή στη διάθεση της μοίρας 

και της τύχης. Ήξερε να θέτει στόχους και να παλεύει γι’ αυτούς. Ήταν, θαρρείς, 

προορισμένος για μεγάλες αποστολές, που απαιτούν πνεύμα υψηλής ευθύνης και 

στράτευσης. Του ταιριάζει, μάλιστα, απόλυτα η σχετική, μ’ αυτή τη διάσταση της ζωής, 

άποψη του μεγάλου συγγραφέα και στοχαστή της γενιάς του ’30 Γ. Θεοτοκά. Οι άνθρωποι, 

κατά τον Γ.Θ., έδωσαν, ως σήμερα, στη μοίρα τους πολλά και διάφορα ονόματα. Εμείς, λέει, 

τη μοίρα μας την ονομάσαμε Ιστορία. Ένα ωραίο, αλλά δύσκολο άλογο είναι η Ιστορία. Το 

θέμα είναι να το πιάσουμε, να το καβαλήσουμε τιθασεύοντάς το. Είναι παράξενη η 

επενέργεια που εξασκεί η δύναμη της Ιστορίας στα προικισμένα πνεύματα, στήνοντάς τα 

μπροστά στο άφευκτο, το τετελεσμένο και την αδήρητη Ανάγκη. 

Αυτοί είναι, λοιπόν, οι λίγοι μα εκλεκτοί ,σαν τον Τ. Μουμτζάκη, που ξεκόβοντας 

απ’ τους πολλούς αδύναμους ή αδιάφορους κλητούς, ξέρουν να ανταποκρίνονται στο 

προσκλητήριο της Ιστορίας, στο νεύμα και στο κάλεσμα των καιρών. Τότε είναι που 

κρίνονται πολλά για μια χώρα κι έναν λαό, και, μάλιστα, σε καίρια κοινωνικά ζητήματα 

και ζωτικά λαϊκά αιτήματα. Γλώσσα και παιδεία ανήκουν, από τη φύση τους, σ’ αυτά, ως 

ύψιστες κι αναντικατάστατες του βίου αξίες. Γι’ αυτές αγωνίστηκε ο Τ. Μουμτζάκης, 

ακολουθώντας το μεγάλο ρεύμα του δημοτικισμού, που, ουσιαστικά, εντάσσεται, υπό την 

ευρεία έννοια, στον νεοελληνικό διαφωτισμό.  

Τιμή τούς πρέπει, συνεπώς, όλους αυτούς που πολέμησαν, με άνισους όρους και 

συσχετισμό δυνάμεων, για τα υπέρτατα αυτά αγαθά. Σαλπιστής της εθνικής ελευθερίας, 

αλλά και υπέρμαχος του δημοτικισμού υπήρξε, όπως είναι γνωστό, ο εθνικός μας ποιητής 

Δ. Σολωμός («Μήγαρις έχω άλλο ‘ς το νου μου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;»). Πρόκειται 

για μια στάση γεμάτη φως κι αλήθεια, απέναντι στον τυφλό φανατισμό των 

σοφολογιότατων της εποχής του. Είναι ευτύχημα που ακολούθησαν, στη συνέχεια, τον 

δρόμο αυτό κορυφαίοι φιλόλογοι και γλωσσολόγοι, όπως ο Αθανάσιος Ψυχάρης και ο 

Μανώλης Τριανταφυλλίδης, φιλόλογοι και παιδαγωγοί , όπως ο Αλέξανδρος Δελμούζος 

και ο Δημήτρης Γληνός, ο Ευάγγελος Παπανούτσος και ο Ιωάννης Κακριδής, ο Εμμανουήλ 

Κριαράς και ο Λίνος Πολίτης. Σ’ αυτό συνέβαλαν, ασφαλώς, οι ευνοϊκές πολιτικές 

συνθήκες που διαμορφώθηκαν, ως φωτεινά διαλείμματα, με την άνοδο στην εξουσία των 

κυβερνήσεων του Ε. Βενιζέλου (ιδίως της δεύτερης τετραετίας,1928-1932) και του Γ. 

Παπανδρέου (1963-1965). Πρέπει, ασφαλώς, να σημειωθεί, ως όντως αξιόλογη, και η 

αντίστοιχη πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμανλή, να νομοθετήσει 
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τη δημοτική γλώσσα (στο εξής ως νεοελληνική, στο τυπικό της όνομα) ως επίσημη γλώσσα 

του κράτους και, φυσικά, και της εκπαίδευσης. 

Όλοι, λοιπόν, αυτοί οι μεγάλοι δάσκαλοι, πέρα απ’ το αμιγώς μεταρρυθμιστικό τους 

έργο, υπό την εποπτεία της πολιτείας, δημιούργησαν στο χώρο τους μια μοναδική 

εκπαιδευτική και πνευματική κυψέλη κι ένα πλούσιο φυτώριο νέων, δραστήριων και άξιων 

λειτουργών της Εκπαίδευσης, της Γλώσσας και της Παιδείας. Ανάμεσά τους κι ο φίλος και 

συμπολίτης μας Τάσος Μουμτζάκης, με την εξαιρετική του κατάρτιση, αλλά και με σπάνιο 

ήθος και αρετή. Ήταν ο γνήσιος παιδαγωγός, ο συγκροτημένος επιστημονικά συγγραφέας 

σχολικών βιβλίων, που κέρδισε την καθολική αναγνώριση της τοπικής μας κοινωνίας, 

αλλά και την πανελλήνια αποδοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και της πολιτείας. Το 

συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, καθώς και το βιβλίο των αρχαίων ελληνικών 

της Α΄ λυκείου, που μόνος του συνέγραψε, το συντακτικό και τα εγχειρίδια της 

νεοελληνικής γλώσσας, στη συγγραφή των οποίων συμμετείχε, στα πλαίσιο ομάδας 

εργασίας, τον ανέδειξαν σε εκλεκτό στέλεχος της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το βιβλίο του 

«Η Γλώσσα μας και τα προβλήματά της», ένα ιδιαίτερα χρηστικό βοήθημα για κάθε 

χρήστη, όπως και το βιβλίο του «Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη», μια πολύ 

χρήσιμη παρουσίαση-ανάλυση, αποτελούν, μαζί με άλλες παραπλήσιες εργασίες του, 

απτά δείγματα της προσφοράς του στην εκπαίδευση και στην παιδεία γενικότερα. Προϊόν 

αδιάκοπου μόχθου όλα αυτά, μαρτυρούν, ταυτόχρονα , και τη στέρεη και καθαρή σκέψη 

του ανδρός. Μια σκέψη, όπως και μια πηγαία διάθεση προσφοράς, που αναπηδούσαν από 

ένα εκλεκτό εσωτερικό κύτταρο, που δομήθηκε και διαμορφώθηκε σε βάθος χρόνου, με 

πολύ αγώνα κι αγωνία, με άφθονο ιδρώτα. Αυτή την αγάπη, αυτό το μεράκι και την 

ευθύνη του Τ. Μουμτζάκη για τη γλώσσα, την προσδιόρισε με απλό, αλλά εύγλωττο τρόπο, 

ο μεγάλος φιλόλογος - και δάσκαλος πολλών από μας τους παλαιότερους- Λίνος Πολίτης : 

«στις κρίσιμες για τη γλώσσα μας στιγμές, για την ενιαία και αδιαίρετη δημοτική γλώσσα, 

τη ζωντανή εθνική λαλιά, χρειάζεται μόνο φροντίδα από μέρος μας, γλωσσικό αίσθημα 

και κάποια καλαισθησία, για να γράφουμε σωστά».  

Ευχαριστούμε, λοιπόν, από καρδιάς, τον αληθινό μας δάσκαλο και φίλο Τ. 

Μουμτζάκη που, ζώντας ανάμεσά μας, στόλισε τις συντροφιές μας. Που, ως σπορέας 

γνώσης και αρετής, έριξε στο νου και στην ψυχή μας σπόρους πνευματικούς, 

προετοιμάζοντας κατάλληλα το πρόσφορο έδαφος. Βλάστησαν αυτοί πυκνά και γίνανε 

δέντρα. Με παιδαγωγική μαεστρία, γνώση, αγάπη και υπομονή φώτιζε τους δρόμους των 

μαθητών του για το σωστό τους προσανατολισμό.  

Εμείς, γενιές πολλές φιλολόγων, ευγνωμονούμε τον Τάσο Μουμτζάκη για της ζωής 

του το παράδειγμα. Τον ευχαριστούμε που έδωσε πνευματική ανάσα και νόημα στην 

ωραία φοιτητική μας νιότη, ως δάσκαλος της νεοελληνικής γλώσσας. Και πιο πολύ, ακόμα, 

που στάθηκε στήριγμά μας στις δύσκολες προσπάθειες της παιδαγωγικής και διδακτικής 

μας πράξης στο σχολείο. Μας έδειξε τι θα πει δίψα και μεράκι στη ζωή. «Να μάθουμε να 

ψηλώνουμε πνευματικά», είπε κάποτε, με γλώσσα παλλόμενη από συγκίνηση, 

απευθυνόμενος στα παιδιά μιας τάξης, όπου παρακολούθησε δειγματική μου διδασκαλία. 

Το σχολείο για τον Τ. Μουμτζάκη αποτελούσε πνευματική εστία που παράγει πολιτισμό, 

σφυρηλατώντας συνειδήσεις. «Γι’ αυτό και μόνο», έλεγε συχνά, «αξίζει να είσαι δάσκαλος, 

να σε τρέφει το πνεύμα της θυσίας, να αναλίσκεσαι για το όραμά σου: το δημιουργικό 

σχολείο, τον ελεύθερο και ολοκληρωμένο άνθρωπο». Κεντρικό, λοιπόν αίτημα για τον Τ. 

Μουμτζάκη είναι η πολιτιστική αναγέννηση του τόπου, με βάση, κυρίως, τον ελληνικό 

λόγο, την ελληνική παιδεία, που αναδείχθηκε σε παγκόσμια παιδεία. Ολόκληρη η Ευρώπη 
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αναχαράζει τον ελληνικό πολιτισμό στις δικές της γλώσσες. Όλο το φάσμα των κορυφαίων 

αξιών καλύπτει η ελληνική σκέψη: δίκαιο και νόμος, ισονομία και ισοπολιτεία, ισηγορία 

και παρρησία του λόγου, το κάλλος, η ελευθερία κι η δημοκρατία, το μέτρο, η αίσθηση του 

χρέους, η ευθύτητα και η αμεσότητα είναι γέννημα της ελληνικής διανόησης. Αυτά ήταν 

τα πνευματικά αλώνια του Τ. Μουμτζάκη, αυτός ήταν ο κόσμος που διάλεξε να ζήσει. 

Ο Τ. Μουμτζάκης είχε πολλά και διαφορετικά ενδιαφέροντα. Οι στείρες, όμως, 

πολιτικές αντιπαραθέσεις τού ήταν αποκρουστικές. Ευγενέστατος, όπως ήταν, απέφευγε 

την εμπλοκή σε συζητήσεις όπου αιωρούνταν η ελάχιστη, έστω, απειλή ν’ ανέβουν οι 

τόνοι…Ο σεβασμός του στη διαφορετική σκέψη και ιδέα ήταν απόλυτος. Όταν γινόταν, 

πάντως, κουβέντα για οικονομίες και τεχνολογίες, παραγωγή και ανάπτυξη και τις 

σχετικές υστερήσεις της χώρας, κουνούσε το κεφάλι με νόημα. Πολύ σύντομα το γύριζε το 

θέμα αλλού. Τα προβλήματα του ανθρώπου, μας είπε κάποτε, δε λύνονται με μόνη την 

οικονομία και την τεχνολογία, που θεωρούνται, δίκαια, συντελεστές με ιδιαίτερη βαρύτητα 

για την επιβίωση των ανθρώπινων πληθυσμών, σε ένα περιβάλλον δύσκολο και 

ανταγωνιστικό. Τα προβλήματα προωθούνται προς τη λύση τους με την παιδεία και τις 

ακατάλυτες αξίες που αυτή υπηρετεί. Προφητικός, όντως, ο λόγος του Τάσου Μουμτζάκη. 

Τον δικαίωσαν οι εξελίξεις. Δεν έζησε, ευτυχώς (ή όχι;), τα αδιέξοδα, τον φόβο και τα 

μουντά χρώματα του σήμερα. Ίσως πρόλαβε και δεν άκουσε, εκεί που είναι, για τις 

τρέχουσες «συνθήκες» στην Παλαιά Ήπειρό μας. Αυτός ήταν άλλος άνθρωπος, αυτός 

υπέγραψε στη ζωή του μια, ουσιαστικά, συνθήκη: τη ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΕ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ, το όνειρό 

του για μια ζωή όπου θα βασιλεύει η ανθρωπιά, το δίκιο, η τιμιότητα κι η αρετή. Ας του 

υποσχεθούμε, τουλάχιστον, παραφράζοντας τον μεγάλο Καβάφη, πως δε θα ρημάζουμε κι 

άλλο τη ζωή μας, σε τούτη δω την κόχη τη μικρή, για να μη τη χαλάσουμε σ’ όλο τον 

κόσμο, όπως εσχάτως κινδυνεύουμε. Θα σηκωθούμε, όπως ελπίζουμε, λίγο ψηλότερα, 

ώσπου να βρούμε τη θέση που μας ταιριάζει. Αυτό κι αν θα ήταν δικαίωση για τον 

δάσκαλο Τάσο Μουμτζάκη!  
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µε αφορµή το έργο του Α. Β. Μουµτζάκη,  
τα αρχαία ελληνικά στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

  
Η δουλειά που περιλαµβάνεται σ' αυτές τις σελίδες έγινε από το Σύνδεσµο Φιλολόγων 

ν. ∆ράµας σαν χρέος προς τον συµπατριώτη δάσκαλο και προς την εκπαιδευτική κοινότητα. 
Προχωρήσαµε στην ψηφιοποίηση των δηµοσιεύσεών του· επίσης στην ψηφιοποίησή του 
βιβλίου Αρχαία Ελληνικά για την Α΄ Λυκείου. Παράλληλα εκφράζουµε την πεποίθηση ότι 
είναι σκόπιµη η επαναφορά του ως βιβλίου διδασκαλίας, για παράδειγµα στη θεωρητική 
κατεύθυνση σπουδών. Μαζί µε το Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής του Μουµτζάκη µπορεί 
να καθορίσει σαφέστερα τα ουσιώδη ζητούµενα της αρχαιογλωσσίας στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. Τα κείµενα που ακολουθούν σκοπεύουν να στηρίξουν πολύπλευρα αυτήν την 
πρόταση. 
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Η διδασκαλία των αρχαίων (στο γυµνάσιο): No Man’s land 

για τον Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας 
Έλσα Σκλαβάκη, 1ο Γυµνάσιο ∆ράµας 

 

Μεγάλωσα χωρίς αρχαία στο γυµνάσιο. Η πρώτη µου γνωριµία µ’ αυτά έγινε στην Α΄ Λυκείου 
µε το βιβλίο των Ν. Χ. Κεφαλίδη και Α. Β. Μουµτζάκη. ∆εν είχα τότε αντικειµενικά κριτήρια για να 
αξιολογήσω το συγκεκριµένο βιβλίο. Άλλωστε, τις περισσότερες φορές τις αξιολογήσεις τις κάνουµε 
πολύ αργότερα, όταν ο παρελθών χρόνος εξασφαλίζει την απαραίτητη απόσταση αντικειµενικότητας. 

1992. Πρωτοετής στο Τµήµα Ελληνικής Φιλολογίας, ακούω την είδηση για επαναφορά της 
διδασκαλίας των αρχαίων στο γυµνάσιο. Στην αντίδρασή µου «ωραία, τώρα τα παιδιά θα εξοικειώνονται 
απ’ το γυµνάσιο και θα είναι πια έτοιµα στο Λύκειο να ασχοληθούν ουσιαστικά µε τα κείµενα», η 
συγκάτοικός µου, κόρη σχολικού συµβούλου πρωτοβάθµιας και πραγµατικού εργάτη του πνεύµατος, µε 
αγριοκοίταξε και µου είπε: «Λες και δεν ξέρεις πως στην ελληνική εκπαίδευση όλα καταλήγουν να 
γίνονται ανάποδα». 

Σε λίγο η διδασκαλία των αρχαίων στο γυµνάσιο θα κλείσει την 20ετία κι εγώ σχεδόν τα 
διπλάσια. Εδώ και κάποια χρόνια παρακολουθώ αυτή την ιστορία των αρχαίων στο γυµνάσιο (και στο 
Λύκειο) από την άλλη πλευρά του … κάστρου, ως καθηγήτρια, διδάσκουσα (ή µήπως να πω δυνάστης;). 
Έχω δοκιµάσει εκείνη την αµηχανία στη συχνή ερώτηση των µαθητών «µα, επιτέλους, γιατί 
διδασκόµαστε τα αρχαία;», έχω αφουγκραστεί την αγωνία, την προσπάθεια, την κούραση, την υπέρβαση 
των ορίων της αντοχής τους και έχω αισθανθεί βαθιά µέσα µου την άρνησή µου και τη βεβαιότητα της 
αποτυχίας του εγχειρήµατος, όταν βλέπω τι καλούµαι να διδάξω σε ποιους. 

Ο προβληµατισµός, λοιπόν, ξεκίνησε νωρίς και άρχισε να µεγεθύνεται µε συζητήσεις µε 
«οµοϊδεάτες» συναδέλφους και, τέλος, να παίρνει συγκεκριµένη µορφή µε τη µελέτη πρώτα των 
απόψεων του Κριαρά και τώρα του Α. Μουµτζάκη για το θέµα αυτό. Και επειδή κάποτε πρέπει να 
µιλήσουν και οι µαθητές, σκέφτηκα να ζητήσω τη γνώµη τους (ω! της σπανιότητος!). 

 

Η διερεύνηση 

Οι ερωτήσεις που έγιναν στους µαθητές και διαµόρφωσαν το πλαίσιο της συζήτησης βασίστηκαν 
σχεδόν στο σύνολό τους σε προηγούµενη ανάλογη δουλειά του συνάδελφου Β. Συµεωνίδη µε µαθητές 
της Α΄ Λυκείου. Αρχικά, λοιπόν, ζητήθηκε από τους µαθητές να καταγράψουν σε µία στήλη τα δύο 
µαθήµατα που τους προκαλούσαν δυσφορία και, σε άλλη, τα δύο που τους ευχαριστούσαν. Τα 
αποτελέσµατα της έρευνας – µίνι γκάλοπ σόκαραν και τους πιο υποψιασµένους από εµάς για τις 
διαθέσεις των παιδιών απέναντι στα αρχαία. Σε ένα σύνολο 45 µαθητών της Γ΄ Γυµνασίου (2 τµηµάτων) 
τα αρχαία καταγράφηκαν ως δυσβάσταχτα από τους 33(!), ενώ άλλα «ενοχοποιηµένα» αντικείµενα 
απείχαν πολύ στο … ποσοστό δυσφορίας (Χηµεία 11, Ιστορία 10, Φυσική 9, Μαθηµατικά µόλις 4). 
Επιπλέον, τα αρχαία καταγράφηκαν µόνο 1 φορά ως ευχάριστο µάθηµα.  

 

Η συζήτηση 

Οι µαθητές διευκρίνισαν ότι µε τον όρο «αρχαία» εννοούν το µάθηµα της Αρχαίας Ελληνικής 
Γλώσσας (προς αποφυγήν πάσης παρεξηγήσεως) και συγκεκριµένα (µε αυτήν ακριβώς τη σειρά στις 
απαντήσεις): τη γραµµατική, το συντακτικό και τη µετάφραση κατά λέξη (αυτό γίνεται µόνο στη γ΄ 
γυµνασίου). Στη συνέχεια έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι, ενώ σαφέστατα ο κάθε καθηγητής µπορεί να 
επηρεάσει, σε ένα βαθµό, θετικά ή αρνητικά τη διάθεση των µαθητών προς το αντικείµενο της 
διδασκαλίας του, ωστόσο το αίσθηµά τους για τα αρχαία δεν πηγάζει από συγκεκριµένη προκατάληψη σε 
βάρος της συνοµοταξίας των φιλολόγων (κι ας έχουµε τη ρετσινιά), αλλά από τις απαιτήσεις του 
µαθήµατος. 

Η αυθόρµητη συµµετοχή των µαθητών έφερνε στην επιφάνεια ζητήµατα που µας ανάγκαζαν να 
ξεφύγουµε από τη σειρά των ερωτηµάτων και, επιπλέον, η πίεση του χρόνου µας υποχρέωσε να 
εστιάσουµε σε κάποια απ’ αυτά. Ευλόγως γρήγορα φτάσαµε στο επίµαχο: «Γιατί διδασκόµαστε τα 
αρχαία». 
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α. «∆εν υπάρχει λόγος, αλλά µας είπαν για να µην ξεχνάµε την ιστορία και τη γλώσσα των 
προγόνων». 

β. «Μου έχουν πει ‘για να µιλάµε καλύτερα’». 
γ. «Όπως λέει και η γιαγιά µου, ‘ό,τι µαθαίνουµε καλό είναι’». 
δ. «Μαθαίνουµε αντιλήψεις των αρχαίων και αποκτούµε καλλιέργεια» 
ε. «Με την ετυµολογία µαθαίνουµε την ιστορία της λέξης και έτσι τη γνωρίζουµε καλύτερα και 

κατανοούµε βαθύτερα τη σηµασία της». / «Όπως µαθαίνουµε την ιστορία, για να αξιολογήσουµε 
καλύτερα το παρόν, έτσι µαθαίνουµε και την αρχαία, για να αντιληφθούµε καλύτερα τη νέα ελληνική». 

στ. «Κάποιος µας είπε ότι στο εξωτερικό διδάσκονται αρχαία, γιατί έτσι µαθαίνουν να 
σκέφτονται». 

ζ. «Είναι που είναι νεκρή γλώσσα και δεν τη µιλάει κανείς· αν σταµατήσουµε να τη 
διδασκόµαστε, θα χαθεί εντελώς». 

η. «∆εν υπάρχει κανένας λόγος και πρέπει να καταργηθούν, αφού δεν τα µιλάµε και δεν θα τα 
χρειαστούµε πουθενά» / «Για να µας βασανίζουν» 

θ. «Εδώ τα διδάσκονται στο εξωτερικό και δεν θα τα διδαχτούµε εµείς;» 

Βλέπουµε ότι οι απαντήσεις των παιδιών ποικίλλουν, από την πιο καταδικαστική (η) µέχρι τις πιο 
µεγαλόψυχες (γ, ζ, θ) και από τις φανερά αποστασιοποιηµένες (α, β, στ) µέχρι τις πιο συνειδητά 
υποστηρικτικές για τη διδασκαλία των αρχαίων (δ, ε). Επειδή, ωστόσο, µου φαίνονται απαντήσεις 
«έξωθεν επιβεβληµένες», η επόµενη ερώτησή µου είναι αν θα προτιµούσαν να καταργηθούν τα αρχαία 
από το γυµνάσιο. Με έκπληξη διαπίστωσα ότι λίγοι ήταν εκείνοι που επιδοκίµασαν αυτό το ενδεχόµενο, 
µε τη γνωστή ισοπεδωτική απάντηση «τι τα κάνουµε, αφού δε θα µας χρησιµέψουν πουθενά». Οι πιο 
συνετοί και προσεκτικοί µαθητές, ακόµα και οι αδύναµοι, δεν έδειξαν να ενθουσιάζονται στην προοπτική 
της κατάργησης. 

Πρέπει να οµολογήσω ότι περίµενα διαφορετική αντίδραση από τους µαθητές· περίµενα 
αλαλαγµούς καταδικαστικούς για τα αρχαία, αφορισµούς, κατάρες και άλλα (ηχηρά σίγουρα) παρόµοια. 
Επεσήµανα, λοιπόν, στους µαθητές τόσο την αµηχανία µου όσο και την αντίφαση της στάσης τους 
απέναντι στα αρχαία: «Ωραία, δεν θέλετε να καταργηθούν, αλλά σχεδόν το 75% εξ υµών δυσφορεί µε 
την ύπαρξή τους στη (µαθητική) ζωή σας! Μπορείτε να µε βοηθήσετε λίγο;». Συγκεκριµένοι µαθητές, µε 
βλέψεις θεωρητικών σπουδών, απάντησαν ότι ο βασικός λόγος ήταν ότι δεν ήθελαν να αντιµετωπίσουν 
τον όγκο της ύλης συγκεντρωµένο στο Λύκειο. Αλλά όλοι –µα όλοι – συµφώνησαν ότι αυτό που τους 
προκαλεί δυσφορία δεν είναι το ίδιο το αντικείµενο, αλλά ο τρόπος διδασκαλίας του, οι υπερβολικές 
απαιτήσεις στο επίπεδο της µορφοσύνταξης. «Θέλουµε λιγότερη ύλη», «θέλουµε πιο απλό τρόπο», 
«ζητούµε κείµενα απλά µε λίγη γραµµατική και συντακτικό», «ζητούµε να πηγαίνουµε από το κείµενο 
στη µορφοσύνταξη και όχι το αντίστροφο». 

 

I had a dream … 

Παρακολουθώντας την αγωνιώδη προσπάθεια των νεαρών µαθητών να αποδώσουν µε λόγο αυτό 
που διαισθητικά αντιλαµβάνονταν, δεν µπορούσα παρά να σκέφτοµαι το κείµενο του Α. Μουµτζάκη, Η 
διδασκαλία του µαθήµατος των αρχαίων ελληνικών στην Α΄ Λυκείου, µε το οποίο κατέθετε διακριτικά την 
πίκρα του για την απόσυρση του βιβλίου του για τα αρχαία (αυτό που είπα πως διδάχτηκα). Είχε δει 
προηγουµένως το συνολικό όραµά του για τη διδασκαλία των αρχαίων να κατακρεουργείται από 
λανθασµένες εφαρµογές αναλυτικών προγραµµάτων και τρόπων αξιολόγησης του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, αλλά και λανθασµένες διδακτικές πρακτικές καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης.  

Η πραγµάτωση του οράµατος αυτού (αντλώ όλα τα στοιχεία από το εν λόγω κείµενο) απαιτούσε 
αλλαγές στους στόχους του µαθήµατος, στο αναλυτικό πρόγραµµα των αρχαίων ελληνικών και κυρίως 
στις Πανελλήνιες εξετάσεις, που καθορίζουν τις απαιτήσεις, τα θέµατα και τον τρόπο εξέτασης όλων των 
τάξεων. Απαιτούσε, επίσης, ενηµέρωση και επιµόρφωση των καθηγητών, ώστε να αλλάξει ο τρόπος 
διδασκαλίας (διότι, ως γνωστόν, ακολουθούµε συνήθως τον τρόπο που έχουµε συνηθίσει ως µαθητές και 
φοιτητές).  

Στο πρόταγµά του το βάρος έπεφτε στις λέξεις και στις προτάσεις του κειµένου, στη 
σηµασιολογική (νοηµατική) και ερµηνευτική του προσέγγιση, χωρίς γραµµατικο-συντακτική ανάλυσή 
του από την αρχή, παρά µόνο όπου χρειάζεται για τη λύση ενός ερµηνευτικού προβλήµατος. Στο πλαίσιο 
αυτό οι κύριες ασκήσεις δεν θα ήταν οι χρονικές και εγκλιτικές αντικαταστάσεις, αλλά περισσότερες 
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ετυµολογικές συσχετίσεις  λέξεων αρχαίας και νέας ελληνικής µε συνεχή έκθεση των µαθητών σε 
κείµενα από µεταγενέστερη ελληνική. Έτσι ο µαθητής ίσως δεν θα µπορούσε να σχηµατίσει από µνήµης 
έναν οποιονδήποτε τύπο κάποιου ρήµατος ή ενός απίθανου επιθέτου ή ουσιαστικού, αλλά µε πολλές 
ασκήσεις – σε κείµενα πάντοτε- θα µπορούσε να αναγνωρίσει τον τύπο και τη σηµασία του, αν µάθαινε 
βασικές γραµµατικές δοµές.  

Επιπλέον, υποστήριζε ο Μουµτζάκης, όταν το βάρος πέφτει στην κατανόηση του κειµένου και 
όχι στα γραµµατικο-συντακτικά, το µάθηµα γίνεται πιο ενδιαφέρον για τους µαθητές: δουλεύουν µε 
σκέψη και φαντασία, για να γνωρίσουν το λόγο κάποιου άλλου, άλλης εποχής· όχι τον τύπο του λόγου. 
Και καταλήγει: «Όλοι όσοι µελετούν ένα αρχαίο κείµενο έχουν δίπλα τους µία γραµµατική, ένα 
συντακτικό και ένα λεξικό. Ο Έλληνας µαθητής αποτελεί εξαίρεση». 

 

Για να γυρίσει ο ήλιος 

Όλη αυτή η σύλληψη του Μουµτζάκη αφορούσε, βέβαια, τη διδασκαλία των αρχαίων στο 
Λύκειο. Σκέφτοµαι, όµως, πόσο δηµιουργική δουλειά θα µπορούσε να γίνει και στο γυµνάσιο, αν τα 
µαθητούδια είχαν µπροστά τους απλά κείµενα (και λίγο ελκυστικά) και δίπλα τους τη γραµµατική, το 
συντακτικό και το λεξικό, για να βυθίζονται στη γοητεία της γλώσσας και να προχωρούν µε αυτενέργεια 
και προβληµατισµό στην ουσία του λόγου των αρχαίων, απαλλαγµένα από το βάρος της αποστήθισης 
τύπων αποκοµµένων από κάθε γλωσσικό περιβάλλον, τύπων χωρίς σηµασιολογικό φορτίο, χωρίς ψυχή. 
Μια τέτοια προσέγγιση των κειµένων θα αποτελούσε πραγµατική µαθητεία. 

Όµως µια τέτοια πρόταση απαιτεί ριζικές αλλαγές στις αντιλήψεις των γλωσσαµυντόρων του Π.Ι. 
(ή όπως αλλιώς το λένε τώρα), στη νοοτροπία και τη συνήθεια των διδασκόντων (δεν θα ήθελα να θίξω 
ζητήµατα… ιδιαίτερων συµφερόντων), αλλά και στις ρητορείες εθνικοπατριωτών, που µακράν απέχουν 
από τη σχολική πραγµατικότητα και που ταυτίζουν την παιδεία του γένους µε τα ρήµατα εις –µι. Και ο 
ίδιος ο Μουµτζάκης θα πει µε πίκρα: «Κάθε καινοτοµία στα Αρχαία Ελληνικά τη θεωρούσαν πολλοί ως 
εθνικό κίνδυνο, άρα ως εκπαιδευτικό λάθος ασυζήτητο».  

Γι’ αυτό, µεγάλε δάσκαλε, µάλλον θα χρειαστεί να φύγουν ακόµα πολλοί οραµατιστές φιλόλογοι σαν κι 
εσένα, µέχρι να αλλάξουν τα αυτονόητα στην ελληνική εκπαίδευση. Εσύ, τουλάχιστον, το χρέος σου το 
έκανες. Κοιµού εν ειρήνη. 
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«Η τύχη του µαθήµατος των αρχαίων ελληνικών στο σύγχρονο κόσµο, 
οι απόψεις των µαθητών του Γυµνασίου» 

 
για τον Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας 

Ευαγγελία Αντωνίου, 6ο Γυµνάσιο ∆ράµας 
 
 
   Το µάθηµα των αρχαίων ελληνικών έχει υποστεί πολλές παλινδροµήσεις, λόγω των 

µεταρρυθµίσεων και «αντιµεταρρυθµίσεων» που συµβαίνουν στην ελληνική εκπαιδευτική 
πραγµατικότητα εδώ και 35 χρόνια. Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών (από το πρωτότυπο) στα 
σχολεία αποτελεί αντικείµενο συζήτησης και διχασµού της εκπαιδευτικής κοινότητας, µερίδας της 
ελληνικής κοινωνίας και διανόησης. Υφίσταται µάλιστα αντιπαράθεση µε έντονη επιχειρηµατολογία από 
πολλές  πλευρές. Ιδιαίτερα η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στο Γυµνάσιο δέχεται σοβαρή 
αµφισβήτηση και βρίσκεται σε αµήχανη κατάσταση1, καθώς δεν είναι δεδοµένος ο ευεργετικός µε βάση 
τα προγράµµατα σπουδών ρόλος της, ούτε φαίνεται να αποτελεί ευχάριστο για την πλειοψηφία των 
µαθητών µάθηµα. 

Το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών2 µε τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς του 
µαθήµατος της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας και Γλώσσας στο Γυµνάσιο και Λύκειο οδηγεί προς τη 
γλωσσική και πολιτιστική προσέγγιση λαµβάνοντας υπόψη σύγχρονες αρχές της διδακτικής των 
γλωσσών (οι ειδικοί σκοποί κυρίως που είναι ευκρινείς και όχι τόσο οι γενικοί, οι οποίοι είναι µάλλον 
αόριστοι).  Ωστόσο  οι µαθητές δε φαίνεται να βρίσκουν το µάθηµα περισσότερο ελκυστικό και 
ευχάριστο από άλλοτε, ούτε γίνονται αποδέκτες της µορφωτικής αξίας του µαθήµατος, καθώς η πράξη 
και η «τάξη» άλλα φανερώνουν.  

  Η συνήθης εµµονή στα «ξηρά» γραµµατικά και συντακτικά φαινόµενα και η µηχανιστική 
προσέγγιση των κειµένων  εξαντλούν τους µαθητές και τους αποµακρύνουν από τους ειδικούς σκοπούς 
που θέτει το Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών για το µάθηµα. 

  Έχουν δηµοσιευτεί πολλά άρθρα από ανθρώπους που εµπλέκονται στη διδασκαλία µε τους 
σκοπούς και τους στόχους, τα περιεχόµενα και τις µεθόδους  αλλά και τα τρωτά της διδασκαλίας των 
αρχαίων ελληνικών. Επίσης έχουν γίνει δηµόσιες συζητήσεις σε συνέδρια και έχει αναπτυχθεί διάλογος 
στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά µε την αναγκαιότητα αλλαγής ή βελτίωσης της διδασκαλίας του 
συγκεκριµένου µαθήµατος. 

  Οι περισσότερες προτάσεις προκρίνουν αλλαγή στον τρόπο και στις µεθόδους διδασκαλίας, 
απαλλαγή από φορµαλιστικές µεθόδους κατανόησης των κειµένων και από την εξαντλητική εξέταση των 
συντακτικών και γραµµατικών φαινοµένων και προωθούν την κειµενοκεντρική µέθοδο. 

Ωστόσο, αυτές τις προτάσεις  έχει ήδη διατυπώσει µε ευκρίνεια χρόνια πριν ο πρωτοπόρος 
δάσκαλος του λόγου και επίκαιρος τώρα παρά ποτέ, Α.Β Μουµτζάκης. Αναφέρει σε µια εισήγησή του 
σχετικά µε «τη διδασκαλία  του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών στην Α' Λυκείου»: 

«….∆εν προτεινόταν πια να γίνεται π.χ. γραµµατική και συντακτική ανάλυση του κειµένου από την 
αρχή, παρά µόνο όπου χρειαζόταν για τη λύση ενός ερµηνευτικού προβλήµατος ή δεν ήταν πια ως 
µοναδικές ή ως κύριες ασκήσεις οι γνωστές χρονικές και εγκλιτικές αντικαταστάσεις µε κλειστές 
γραµµατικές και µε µεµονωµένες λέξεις-τύπους, όπως ωστόσο συνεχίζεται να γίνεται ως σήµερα, κτλ. Με τη 
νέα διδασκαλία το βάρος έπεφτε στο κείµενο, στις λέξεις και στις προτάσεις και όχι στη γραµµατική - όπως 
γινόταν παλαιότερα έστω και µε τη βοήθεια ενός κειµένου. Το κείµενο όµως παλαιότερα συχνά υπηρετούσε 
τη γραµµατική και όχι το αντίστροφο, δεν ήταν δηλαδή το κείµενο ο κύριος στόχος και η γραµµατική 
βοηθητικό του µέσο, γι’ αυτό και το κείµενο µπορούσε να είναι κατασκευασµένο. Στο νέο βιβλίο η 
εξοικείωση µε τις λέξεις και τις φράσεις γίνεται µε ασκήσεις σε αυθεντικά κείµενα, σε περισσότερα κείµενα. 

Ο µαθητής ίσως µε τους τρόπους που πρότεινε το βιβλίο δε θα ήταν σε θέση να σχηµατίσει «από 
µνήµης» έναν οποιονδήποτε τύπο κάποιου ρήµατος αλλά µε πολλές ασκήσεις, σε κείµενα πάντοτε, θα 
αναγνώριζε τον τύπο και τη σηµασία του, αν µάθαινε βασικές γραµµατικές δοµές, γλωσσικά στοιχεία που 

                                                 
1 βλ. ∆. Κ. Μαυροσκούφης (2002). «Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση: 
µορφωτικό αγαθό ή εκπαιδευτικό αδιέξοδο»; Φιλόλογος, 108, 258-266. 
2 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (1998). Ενιαίο Λύκειο. Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών. Αθήνα: ΟΕ∆Β, σ. 68. Πβ. και ΥΠΕΠΘ – ΠΙ (2004-2007). ∆ΕΠΠΣ – ΑΠΣ 
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας, προσβάσιµο στο: www.pi-schools.gr.   
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οδηγούν στη σηµασιολογική λειτουργία των λέξεων. Και αυτό είναι που βοηθάει στην ερµηνεία των 
κειµένων πολύ περισσότερο από όσο η αναπαραγωγή τύπων, όπως είναι π.χ. οι χρονικές αντικαταστάσεις. 

Συχνά άλλωστε η κατανόηση του κειµένου δεν απαιτεί τόσο λεπτοµερειακές, όσο κάποιες βασικές 
γνώσεις γραµµατικής, που καθώς όµως δίνονται µαζί µε άλλες µικρότερης πρακτικής αξίας για την 
κατανόηση του κειµένου, δεν επισηµαίνονται ως ιδιαίτερα χρήσιµες για την αξιοποίηση τους στην 
ερµηνευτική πράξη.» 

Και σε άλλο σηµείο λέει: 

«…Η στροφή όµως των µαθητών όχι µόνο προς τη γραµµατική και το συντακτικό αλλά 
περισσότερο προς την κατανόηση και τη µετάφραση των κειµένων, όπως πρότεινε το βιβλίο, κάνει ακόµη 
το µάθηµα πιο ενδιαφέρον, γιατί αυτό συντελεί στο να χρησιµοποιούν οι µαθητές περισσότερο την κρίση και 
τη φαντασία τους, στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν το κείµενο χωρίς αναστολές, πού προκαλεί η όχι 
πάντοτε απαραίτητη γραµµατική ή συντακτική ανάλυση. Οι µαθητές, τουλάχιστον όσοι δε θα πάνε στην Γ' 
δέσµη, πολύ δύσκολα πείθονται να διαθέσουν τόσες ώρες για πράγµατα που δεν είναι σκέψη και ζωή των 
αρχαίων αλλά τύποι αυτής της σκέψης και ζωής, δηλαδή µια αφαίρεση από τα πράγµατα, όπως είναι κάθε 
γραµµατική ανάλυση. Η ανακάλυψη από τους µαθητές µιας σκέψης ή µιας πράξης, η αποκρυπτογράφηση 
του λόγου ενός άλλου ανθρώπου έστω µιας άλλης εποχής, µπορεί να δικαιώσει στη συνείδηση των νέων 
ανθρώπων την προσπάθεια τους -που δεν είναι και µικρή σήµερα...» 

 
Οι θέσεις-προτάσεις του Α. Β. Μουµτζάκη λοιπόν υπήρξαν αφορµή για τη συζήτηση και 

διερεύνηση των απόψεων µαθητών/τριων της Γ’ Τάξης Γυµνασίου σχετικά µε τη δυσκολία του 
µαθήµατος, τη χρησιµότητά του, τον τρόπο διδασκαλίας, την επίδραση και σχέση των αρχαίων 
ελληνικών (από το πρωτότυπο) µε τη νεοελληνική γλώσσα.3 

Ποια κατάσταση όµως επικρατεί στο Γυµνάσιο και συγκεκριµένα στη Γ’ Γυµνασίου όσον αφορά 
τα αρχαία ελληνικά; 

Πριν την παρουσίαση των απόψεων των µαθητών και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από 
αυτά µάλλον επιβάλλεται η συνοπτική περιγραφή και υποκειµενική ίσως κριτική της κατάστασης που 
επικρατεί αναφορικά µε τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο γυµνάσιο και συγκεκριµένα 
στη Γ’ γυµνασίου. 

Καταρχήν τα κείµενα που έχουν επιλεχθεί, για να διδαχθούν στους µαθητές είναι κατά κανόνα 
αποσπασµατικά και σε αρκετές περιπτώσεις δυσνόητα (π.χ. κείµενο Α 3ης ενότητας σχ. εγχειριδίου της 
αρχαίας ελληνικής γλώσσας σελ.22) και δεν «συγκινούν» τους µαθητές, καθώς το κοινωνικό πλαίσιο στο 
οποίο αναπτύχθηκαν τα κείµενα αυτά διαφέρει ριζικά από το σηµερινό. 

Στη Γ’ Γυµνασίου διδάσκεται µε βάση το θεσµικό πλαίσιο (οδηγίες από το παιδαγωγικό 
ινστιτούτο) η µετάφραση του βασικού κειµένου  της κάθε ενότητας και στις τελικές ενδοσχολικές 
εξετάσεις ζητείται µετάφραση, καθώς έτσι θεωρείται ότι επιτυγχάνεται η βαθύτερη κατανόηση του 
κειµένου. Συνηθισµένη πρακτική, λοιπόν, είναι να αφιερώνεται όλη σχεδόν η διδακτική ώρα  στην κατά 
λέξη  µετάφραση του κειµένου (περίπου 10 σειρών) και να προκύπτει ένα νέο «µεταφρασµένο» κείµενο, 
ιδιότυπο νεοελληνικά, που µόνο σε µια σχολική τάξη θα µπορούσε να λειτουργήσει. 

Επίσης, η ύλη της γραµµατικής αλλά και των συντακτικών φαινοµένων είναι µεγάλη και, όπως 
τονίζεται συνεχώς από τους φιλολόγους, ο ωφέλιµος διδακτικός χρόνος δεν επαρκεί, για να καλυφθεί και 
να αφοµοιωθεί. Καθηγητές και µαθητές κοπιάζουν αγωνιωδώς  να συνταιριάξουν το κείµενο, τη 
µετάφραση και την ερµηνεία του µε τη διδασκαλία των γραµµατικών και συντακτικών φαινοµένων. Τα 
αποτελέσµατα για την επίτευξη των σκοπών σχετικά µε τη γλωσσική και πολιτιστική προσέγγιση είναι 
αµφισβητούµενα, ενώ το µάθηµα γίνεται µονότονο και µονοµερές. 

Τέλος, παρατηρείται αναντιστοιχία µεταξύ στόχων και αξιολόγησης, καθώς άλλα προτείνονται 
για το περιεχόµενο της αξιολόγησης µε βάση το επίσηµο θεσµικό πλαίσιο και αλλιώς γίνεται ο τρόπος 
αξιολόγησης του µαθήµατος. Για παράδειγµα οι γραµµατικές και συντακτικές ασκήσεις εξετάζουν 
συνήθως  λέξεις µεµονωµένες που προϋποθέτουν την από «στήθους» γνώση, ενώ στο Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραµµάτων Σπουδών για την αρχαία ελληνική γλώσσα από το πρωτότυπο αναφέρεται ότι α) Για τη 
γνώση της γραµµατικής και του συντακτικού (απαιτούνται ασκήσεις) –πολλαπλής επιλογής διαφόρων 

                                                 
3 Έναυσµα υπήρξε σχετική εργασία που έχει γίνει από το συνάδελφο Συµεωνίδη Βασίλη «Τα παιδία κλαίει, 
διαγνωστική αξιολόγηση στα αρχαία ελληνικά της Α’ Λυκείου», δηµοσιευµένη στον διαδικτυακό ιστότοπο  
alfavita.gr 21/09/2010. 



ΑΑΑνννααασσστττάάάσσσιιιοοοςςς   ΒΒΒ...   ΜΜΜοοουυυµµµτττζζζάάάκκκηηηςςς,,,   τττοοο   έέέρρργγγοοο   κκκαααιιι   ηηη   πππρρροοοσσσφφφοοορρράάά   τττοοουυυ   σσστττηηηννν   εεεκκκπππαααίίίδδδεεευυυσσσηηη   
∆ράµα, ∆ευτέρα 12/12/2011 

 

ΣΣΣΥΥΥΝΝΝ∆∆∆ΕΕΕΣΣΣΜΜΜΟΟΟΣΣΣ    ΦΦΦΙΙΙΛΛΛΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΩΩΩΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ΡΡΡΑΑΑΜΜΜΑΑΑΣΣΣ    
212 

 

τύπων, συµπλήρωσης κενών, -αντιστοίχισης, διάζευξης κ.α. – Μετασχηµατισµού φράσεων ή ολόκληρων 
προτάσεων (από τον ένα αριθµό στον άλλο). Αποτέλεσµα είναι οι τρόποι και οι απαιτήσεις της 
αξιολόγησης να καθορίζουν το περιεχόµενο και τη µεθοδολογία της διδασκαλίας. 

 
Ποιες είναι οι απόψεις των µαθητών/-τριών για τα αρχαία ελληνικά και τη διδασκαλία 

τους;  
Αρχικά αναπτύχθηκε συζήτηση µε  21 µαθητές (έλειπαν κάποιοι µαθητές) από ένα τµήµα της Γ’ 

τάξης γύρω από τα αρχαία ελληνικά και τους ζητήθηκε να καταγράψουν τις απόψεις τους µε βάση 
κάποιες ερωτήσεις ανοιχτές. Το δείγµα αυτό, βέβαια, δεν µπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό, 
οποιαδήποτε στατιστική του επεξεργασία δεν θα µας δώσει αξιόπιστα αποτελέσµατα. Είναι απλώς 
ενδεικτικό και ρόλος του είναι να αποτελέσει τη βάση για τη διατύπωση ορισµένων προκαταρκτικών 
διαπιστώσεων και σκέψεων γύρω από την εικόνα που έχουν οι µαθητές για τη διδασκαλία των αρχαίων 
ελληνικών στο Γυµνάσιο. 

Με βάση αυτά που έγραψαν οι µαθητές φαίνεται ότι: 
Α. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι δύσκολο µάθηµα, λόγω του όγκου των γραµµατικών και 

συντακτικών φαινοµένων και της αδυναµίας να τ’ αποµνηµονεύσουν. Κάποιοι, λίγοι, απάντησαν πως το 
θεωρούν εύκολο και άλλοι γράφουν ότι αν διαβάζουν, θα είναι γι’ αυτούς εύκολο µάθηµα. 

Ενδεικτικές απαντήσεις: 
-«Πιστεύω ότι τα αρχαία ελληνικά είναι ένα µάθηµα λίγο δύσκολο γενικά, όµως µε λίγη 

προσπάθεια, αν δηλαδή µαθαίναµε όσα κάναµε στο σχολείο θα φαινόταν πιο εύκολο. Ο λόγος που µας 
δυσκολεύει είναι ότι έχει αρκετή γραµµατική και συντακτικό» 

- «Είναι εύκολο, όταν προσέχεις. Αλλά όταν δεν προσέχεις είναι δύσκολο και δεν καταλαβαίνεις 
την έννοιά τους.» 

- «Πιστεύω ότι είναι δύσκολο µάθηµα και µε τεράστιο όγκο ύλης σε τόσο λίγο χρονικό διάστηµα. … 
Θα ήταν καλύτερο να µειωθεί η ύλη και το µάθηµα γενικά να πηγαίνει µε πιο αργούς ρυθµούς» 

- «Πιστεύω πως είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να µάθεις µεταφράσεις, κάτι ασκήσεις, να κλίνεις και 
αυτά πιστεύω πως δεν µας χρειάζονται στη ζωή.» 

- «Είναι ένα από τα δυσκολότερα µαθήµατα, γιατί αν δεν ξέρεις κάτι  (ή αν δεν θυµάσαι ) από την 
προηγούµενη χρονιά, µένουν κενά και δεν µπορείς να προχωρήσεις. Η πιο µεγάλη δυσκολία βρίσκεται στη 
γραµµατική, αφού είναι τόση πολλή η ύλη που δεν ξέρουµε τι να πρωτοδιαβάσουµε.» 

- «Πιστεύω ότι είναι αρκετά δύσκολο µάθηµα, καθώς στη γραµµατική αν δε µάθεις κάτι δεν 
µπορείς να προχωρήσεις. Ακόµη µια δυσκολία είναι οι χρόνοι. Κάθε χρόνος διαφορετικές καταλήξεις, 
αυξήσεις, κάθε έγκλιση διαφορετικούς χρόνους και ξανά άλλες καταλήξεις. Μπορεί να µην ήταν τόσο 
δύσκολα αν η ποσότητα της ύλης δεν ήταν τόσο µεγάλη.» 

 
Β.  ∆εν είναι σίγουροι για τη χρησιµότητα των αρχαίων ελληνικών. ∆εν απορρίπτουν όλοι τα 

αρχαία ελληνικά. Εκφράζεται και η άποψη ότι γενικά είναι για το καλό των µαθητών. Οι περισσότερες 
απόψεις συγκλίνουν στ’ ότι δεν χρειάζονται στην καθηµερινή ζωή και ότι το µάθηµα αυτό αφορά µόνο 
αυτούς, οι οποίοι θα ακολουθήσουν θεωρητική κατεύθυνση και θέλουν να γίνουν φιλόλογοι.  

Ενδεικτικές απαντήσεις: 
- «Πιστεύω ότι τα αρχαία δεν είναι σηµαντικά αλλά ούτε και χρήσιµα για τη ζωή µας. Επίσης, 

πιστεύω ότι τα αρχαία είναι χάσιµο χρόνου και ότι µαθητές και καθηγητές δυσκολευόµαστε µ’ αυτό το 
µάθηµα.» 

- «Η γνώµη µου είναι ότι χρειάζεται το µάθηµα για το καλό µας» 
- «Πιστεύω ότι τα αρχαία δεν θα µας βοηθήσουν στην καθηµερινή µας ζωή.» 
- «Η γνώµη µου είναι πως δεν είναι και τόσο χρήσιµα τα αρχαία όπως άλλα µαθήµατα, γιατί 

χρησιµεύουν να γίνεις µόνο καθηγητής και τίποτα άλλο». 
 - «… δεν πιστεύω πως είναι ένα απαραίτητο µάθηµα όπως η γλώσσα ή τα Μαθηµατικά που θα µας 

χρησιµεύσει στη ζωή µας.» 
- «Τα αρχαία είναι ένα µάθηµα για το οποίο δεν είµαι σίγουρη σε τι µας χρησιµεύει. Νοµίζω ότι τα 

αρχαία του γυµνασίου µας προετοιµάζουν για το λύκειο, όµως µετά;» 
- «Πιστεύω ότι τα αρχαία χρειάζονται κυρίως στα παιδιά που θα ακολουθήσουν θεωρητική 

κατεύθυνση.» 
Γ. Οι 8 από τους 21 έγραψαν πως τα αρχαία ελληνικά συντελούν στη βελτίωση της χρήσης της 

νεοελληνικής γλώσσας, οι 4 στους 21 πως δεν βοηθούν και οι υπόλοιποι δεν εξέφρασαν άποψη για το 
θέµα ή δεν είναι ξεκάθαρη η θέση τους. 
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Ενδεικτικές απαντήσεις: 
- «∆εν µ’ έχει βοηθήσει να µάθω καλύτερα τα νεοελληνικά». 
- «Νοµίζω πως δεν βοηθούν  στη Νεοελληνική γλώσσα». 
- «… πιστεύω ότι τα αρχαία δεν χρησιµεύουν στη Νεοελληνική γλώσσα, γιατί εφόσον έχουµε µάθει 

να µιλάµε τη νεοελληνική, γίνεται το αντίθετο». 
- «Πιστεύω πως πρέπει να µαθαίνουµε αρχαία ελληνικά, γιατί είναι οι βάσεις για τα νεοελληνικά. 

Με όλα αυτά που συµβαίνουν στον κόσµο και µε την παγκοσµιοποίηση τα ελληνικά µας είναι το µόνο που 
µας αποµένει». 

- «Ακόµη πιστεύω πως τα αρχαία µας βοηθάνε να µάθουµε καλύτερα τη Νεοελληνική γλώσσα, 
αφού ουσιαστικά αυτή προέρχεται από τα αρχαία. Οπότε εµβαθύνουµε τις γνώσεις µας για την καταγωγή 
της γλώσσας µας, ενώ πολλά πράγµατα που κάνουµε στα νεοελληνικά είναι σχεδόν ίδια µε τα αρχαία Τα 
αρχαία είναι δύσκολο µάθηµα, γιατί έχει µεγάλη ύλη αλλά είναι χρήσιµο, για να πάρουµε καλύτερες βάσεις 
για τη νεοελληνική». 

- «Το αν µε βοηθούν στα νέα ελληνικά, τα αρχαία ακόµη δεν το έχω πολυκαταλάβει. Μπορώ όµως 
να εντοπίσω λέξεις στα νέα ελληνικά που προέρχονται από τα αρχαία και αυτό θα έλεγα πως µε βοηθάει 
λίγο». 

∆. Κάποιοι (λίγοι) εστιάζουν στο ρόλο του καθηγητή θεωρώντας τον σηµαντικό παράγοντα για 
τη στάση τους απέναντι στο µάθηµα των αρχαίων ελληνικών και άλλοι ζητούν αλλαγή στον τρόπο 
διδασκαλίας, ώστε να προκληθεί το ενδιαφέρον των µαθητών προς το µάθηµα.  

- «Η γνώµη µου είναι πάντως πως για να συµπαθήσει ένα παιδί το µάθηµα πρέπει να βάλει το 
χεράκι του και ο καθηγητής αλλιώς θα το πάρει µε κακό µάτι». 

- «Ανάλογα µε τον καθηγητή συµπαθείς ή όχι το µάθηµα». 
- «∆εν είµαι ικανοποιηµένος από τη διδασκαλία του µαθήµατος. Θα ήθελα να αλλάξει ο τρόπος που 

διδάσκουν το µάθηµα και οι καθηγητές  να κάνουν τους µαθητές να ενδιαφερθούν για το µάθηµα». 
Ε. Οι απόψεις διίστανται και στις απαντήσεις του για το αν η διδασκαλία των αρχαίων στο 

γυµνάσιο τους έχει δώσει τα απαραίτητα εφόδια για το λύκειο. Αρκετοί θεωρούν πως έχουν λάβει 
ικανοποιητικές γνώσεις, για να συνεχίσουν στο λύκειο άλλοι όµως νιώθουν πως δεν είναι έτοιµοι και το 
αιτιολογούν µε το ότι δεν διάβαζαν όσο χρειαζόταν ή ότι δεν µπορούσαν να συγκρατήσουν την ποσότητα 
της ύλης.  

- «Πιστεύω πως χρειαζόµαστε το µάθηµα για το µέλλον και ότι µετά από 3 χρόνια έχω αποκτήσει 
ικανοποιητικές γνώσεις για το Λύκειο». 

- «Όποιος διαβάζει πιστεύω ότι θα έχει ικανοποιητικές γνώσεις για τις απαιτήσεις του Λυκείου». 
- «Κάνοντας για 3η συνεχόµενη χρονιά αρχαία νοµίζω πως δεν έχω αποκτήσει καµιά γνώση, γιατί 

τα µαθαίνω µια µέρα και την άλλη τα ξεχνάω». 
-  «∆εν έχω αρκετές γνώσεις, γιατί δε διάβαζα». 
Στ. Οι µαθητές/τριες κάνουν όµως και προτάσεις: 
Ενδεικτικά: 
«..Σχετικά µε την ύλη και τη διδασκαλία θεωρώ πως τα κείµενα πρέπει να είναι πιο ενδιαφέροντα, 

για να προσελκύουν τους µαθητές να τα διαβάσουν και να µη βαριούνται µε τις συνεχείς επαναλήψεις στο 
κείµενο. Ακόµη θα ήταν καλύτερα να δίνεται περισσότερη βαρύτητα στα ετυµολογικά και στην παραγωγή 
λέξεων. Πιστεύω πως η γραµµατική είναι λίγο υπερβολική και δεν ενδιαφέρονται όλοι να ακολουθήσουν 
φιλολογική κατεύθυνση. Οι καθηγητές πρέπει να είναι καλά ενηµερωµένοι και να προσπαθούν να 
µεταδώσουν τις γνώσεις τους στους µαθητές και όχι απλά να τις γράφουν στον πίνακα». 

 
Όπως έχει προαναφερθεί η παράθεση των απόψεων αυτών δεν µπορούν να θεωρηθούν 

στατιστική έρευνα που οδηγεί σε ασφαλή συµπεράσµατα. Αποτελούν µόνο ενδεικτικές διαπιστώσεις 
σχετικά µε την αντίληψη των µαθητών για το µάθηµα των αρχαίων. Ωστόσο, είναι χαρακτηριστική η 
ερώτηση που έθεσαν σχεδόν όλοι οι µαθητές (-/τριες) αν οι απόψεις τους θα ληφθούν υπόψη , ώστε να 
αλλάξει ή να βελτιωθεί η κατάσταση που επικρατεί. Συνήθως οι αλλαγές συµβαίνουν ερήµην των 
µαθητών, ενώ ίσως χρειάζεται  να εξετάζονται σοβαρά οι ανάγκες, οι εµπειρίες και τα ενδιαφέροντά 
τους. 

 
Ερωτηµατολόγιο 
Εκτός όµως από τη συζήτηση- καταγραφή των απόψεων έγινε και µια προσπάθεια διερεύνησης 

της στάσης των µαθητών/-τριών προς το µάθηµα των αρχαίων ελληνικών µε ανώνυµο ερωτηµατολόγιο. 
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Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο.  

∆ιανεµήθηκε σε 4 τµήµατα της Γ’ του 6ου Γυµνασίου ∆ράµας4 κατά το χρονικό διάστηµα 14-18 
Νοεµβρίου 2011.  Συµµετείχαν 78 µαθητές και µαθήτριες, οι οποίοι ενηµερώθηκαν, πριν απαντήσουν για 
το σκοπό της διενέργειάς του, δηλαδή τη διερεύνηση της στάσης των µαθητών/ -τριών σχετικά µε το 
µάθηµα των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο. 

Επίσης, ενηµερώθηκαν για τη χρήση του, ότι θα ενσωµατωθούν  τα αποτελέσµατά του σε 
εργασία 5

σχετικά µε τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στο Γυµνάσιο, που εκπονήθηκε µε αφορµή 
εκδήλωση

6 – παρουσίαση της προσωπικότητας και του έργου του Α.Β. Μουµτζάκη. 

Το ερωτηµατολόγιο περιέχει 15 ερωτήσεις κλειστού τύπου.  

Η πρώτη ερώτηση δεν παρουσιάζεται σε διαφάνεια, γιατί είναι ερώτηση για την τάξη στην οποία 
φοιτά ο/η ερωτηθέντας –θείσα.   

Υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις µε απαντήσεις ΝΑΙ-ΟΧΙ µε τις οποίες πρόθεση είναι να 
διερευνηθεί η στάση γενικά των µαθητών/τριών προς το µάθηµα των αρχαίων ελληνικών από το 
πρωτότυπο κι όχι η κλιµάκωση των απόψεων τους, το οποίο θα ήταν πιο σωστό.7 

Οι ερωτήσεις 6 και 7 προσπαθούν να διερευνήσουν το πώς οι µαθητές/ -τριες αντιλαµβάνονται 
την επίδραση ή τη σχέση των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο µε άλλα µαθήµατα. 

Οι ερωτήσεις 8, 9, 10, 11, 12 και 13 στοχεύουν στη διερεύνηση τω απόψεων των µαθητών/-τριών 
σχετικά µε τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών και τις δυσκολίες που εµφανίζονται. 

Φυσικά, πάντα υπάρχουν κι άλλα που χρειάζεται να διερευνηθούν και δεν καλύπτονται από ένα 
ερωτηµατολόγιο. 

2. 

Φύλο ερωτηθέντων μαθητών

ΑΓΟΡΙΑ

 46

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

32

 

 

Στην έρευνα συµµετείχαν 78 µαθητές εκ των οποίων 46 αγόρια και 32 κορίτσια.  

 Η κατανοµή των µαθητών στις διάφορες κατευθύνσεις ανάλογα µε το φύλο τους είναι 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ (ΘΕΩΡ:11, ΘΕΤ:15, ΤΕΧ:6…=32) -  ΑΓΟΡΙΑ ( ΘΕΩΡ:12, ΘΕΤ18, ΤΕΧΝ16…= 46).  

                                                 
4
Η έρευνα δεν θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί χωρίς τη συνεργασία των συναδέλφων- φιλολόγων και του 
∆ιευθυντή του 6ου Γυµνασίου ∆ράµας. 
5 Ανάλογες εργασίες για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση αλλά και οι 
δηµοσιεύσεις/εργασίες του Α.Β. Μουµτζάκη και εργασίες σχετικά µε τον δάσκαλο και σύµβουλο Μουµτζάκη 
αναρτηµένες στo blog του συνδέσµου φιλολόγων ∆ράµας  http://sfdramas.blogspot.com/. 
6 Στις 12 ∆εκεµβρίου 2011 µε πρωτοβουλία του Συνδέσµου Φιλολόγων ∆ράµας στη Βιβλιοθήκη του 1ου Γυµνασίου 
∆ράµας. 
7 Ίσως ένα από τα µειονεκτήµατα του ερωτηµατολογίου (έχοντας επίγνωση) είναι ότι αρκετές ερωτήσεις έχουν 
προεπιλεγόµενη απάντηση ΝΑΙ- ΟΧΙ, ενώ θα µπορούσαν να είχαν διαβαθµιστεί σε 5 ή 7 επιλογές του τύπου: 
καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ κτλ. της κλίµακας Likert. 
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3. 

Μορφωτικό επίπεδο γονέων
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 Στο σχολείο  φοιτούν µαθητές  οι γονείς των οποίων (κατά τη  δήλωσή τους)  κατά πλειοψηφία 
είναι απόφοιτοι ΑΕΙ . Από τους παραπάνω 20 µαθητών και οι δύο  γονείς τέλειωσαν ΑΕΙ, 34 µαθητών οι 
γονείς τελείωσαν ανώτερη ή ανώτατη σχολή )  και η δεύτερη µεγάλη κατηγορία είναι απόφοιτοι λυκείων. 

4. 

 

Α ν το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών ήταν 

προαιρετικό στο σχολείο θα το επέλεγες ;

ΟΧΙ

67%

ΝΑΙ

33%

 

 

Το  1/3  (33 %) των µαθητών απάντησαν ότι θα επέλεγαν το µάθηµα των αρχαίων ελληνικών αν 
αυτό ήταν προαιρετικό, ποσοστό  που είναι πολύ  κοντά σ’ αυτούς που απάντησαν ότι  σκέφτονται να 
επιλέξουν την θεωρητική κατεύθυνση (ερ. 15) 29%.  

Αναλύοντας περαιτέρω και συσχετίζοντας τις απαντήσεις στην ερ. 4 και ερ. 15 και το φύλο τους 
βρίσκουµε ότι από τους 26 µαθητές (είναι το 33 % θα ακολουθήσουν την θεωρητική κατεύθυνση µόνο οι 
14 (8 αγόρια και 6 κορίτσια)  δήλωσαν ότι θα επέλεγαν το µάθηµα των αρχαίων αν αυτό ήταν 
προαιρετικό  ενώ 7 (3 αγόρια και 4 κορίτσια) από αυτούς την τεχνολογική και 5 (4 αγόρια ΚΑΙ 1 
κορίτσι) την θετική.  

Από αυτούς που επέλεξαν την θεωρητική κατεύθυνση µόνον οι 13 (4 αγόρια και 9 κορίτσια) 
τους αρέσουν περισσότερο τα θεωρητικά µαθήµατα. 

Αξιολογώντας τα παραπάνω και συσχετίζοντας και τις άλλες απαντήσεις που έδωσαν οι 11 
µαθητές που δεν θα ακολουθήσουν την θεωρητική κατεύθυνση διαπιστώνουµε ότι οι απαντήσεις δεν 
είναι τυχαίες. 

5. 

Σου αρέσουν περισσότερο ...

...τα 

θεωρητικά 

μαθήματα;

40%
… τα θετικά 

μαθήματα;

60%
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Το 40% των µαθητών επιλέγουν ότι τους αρέσουν περισσότερο τα θεωρητικά µαθήµατα. Από 
τους 26 (33%) µαθητές που επέλεξαν ότι θα ακολουθήσουν θεωρητική κατεύθυνση µόνον οι 19 
απάντησαν ότι τους αρέσουν τα θεωρητικά µαθήµατα οι υπόλοιποι 12 µαθητές που απάντησαν ότι του 
αρέσουν τα θεωρητικά µαθήµατα κατανέµονται στη θετική και τεχνολογική κατεύθυνση. 

6. 

Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών κειμένων σε βοηθάει 

στην κατανόηση των Νεοελληνικών κειμένων ;

NAI
38%

OXI
62%

 

Παρουσιάζεται η στάση των µαθητών σχετικά µε την επίδραση των αρχαίων ελληνικών στην 
καλύτερη κατανόηση των νεοελληνικών κειµένων. Βέβαια δεν είχαν τη δυνατότητα επιλογής απάντησης 
µε κλιµάκωση (καθόλου, λίγο, πολύ κτλ.) 

7. 

Πιστεύεις οτι η γνώση των αρχαίων ελληνικών σε 

βοηθάει στην κατανόηση όρων της φυσικής, των 

μαθηματικών,θρησκευτικών ;
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8.  

9.  
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(οι αριθµοί δηλώνουν τους µαθητές) 

10. 

ΤιΤι σεσε δυσκολεύειδυσκολεύει στοστο µάθηµαµάθηµα τωντων

αρχαίωναρχαίων ελληνικώνελληνικών

59�Ανώµαλα ρήµατα

50�Χρόνοι – αόριστος, παρακείµενος, υπερσυντέλικος, 
τετελεσµένος µέλλοντας και παθητικός αόριστος

28�Η υποτακτική και η ευκτική των ρηµάτων

25�Τα πολλά θέµατα των ουσιαστικών της Γ’ κλίσης

14�Τα αρσενικά της Α’ κλίσης σε – ας/ - ης

22�Τα µε υπογεγραµµένη α, η, ω – λόγω αµέλειας ή έλλειψης

κατανόησης της χρήσης τους

40�Πνεύµατα – λόγω απροσεξίας και βιασύνης

39�Τονικό σύστηµα
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Count: ο αριθµός των µαθητών που απάντησαν σε κάθε µια από τις ερωτήσεις 
Percent: η επί τοις εκατό αναλογία. 
Cum: η αθροιστική συχνότητα 

 

Τονικό σύστηµα Α 
Πνεύµατα  – λόγω απροσεξίας και βιασύνης Β 
Τα µε υπογεγραµµένη α, η, ω  – λόγω αµέλειας ή έλλειψης κατανόησης  της χρήσης τους C 

Τα αρσενικά της Α’ κλίσης σε – ας/ - ης D 

Τα πολλά θέµατα των ουσιαστικών της Γ’ κλίσης E 
Η υποτακτική και η ευκτική των ρηµάτων F 
Χρόνοι – αόριστος, παρακείµενος, υπερσυντέλικος, τετελεσµένος µέλλοντας και παθητικός 
Αόριστος 

G 

Ανώµαλα ρήµατα H 
 

∆ιάγραµµα Pareto 
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Το διάγραµµα Pareto είναι ένα απλό διάγραµµα ορθογωνίων παραλληλογράµµων. Τα υψηλότερα 
παραλληλόγραµµα (µπάρες) υποδεικνύουν τις σηµαντικές πτυχές ενός προβλήµατος ενώ τα χαµηλότερα 
τις λιγότερο σηµαντικές. 

Το διάγραµµα αυτό χρησιµοποιείται  για τη συνεχή βελτίωση µιας διαδικασίας  στη 
συγκεκριµένη περίπτωση αυτή της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών. 

Ερµηνεύοντας το παραπάνω διάγραµµα Pareto θεωρούµε ότι τα  πλέον σηµαντικά προβλήµατα 
που ανακύπτουν είναι τα ανώµαλα ρήµατα, Χρόνοι – αόριστος, παρακείµενος, υπερσυντέλικος, 
τετελεσµένος µέλλοντας και παθητικός αόριστος,  Τονικό σύστηµα Α, Πνεύµατα – λόγω απροσεξίας 
και βιασύνης και Η υποτακτική και η ευκτική των ρηµάτων 

 ∆ηλαδή το 80% περίπου  των προβληµάτων  αντιστοιχούν στις πέντε παραπάνω οµάδες. 

Αν από το σχήµα αθροιστούν οι στήλες των οµάδων αυτών,  δίνουν 81,2% 

Πρέπει να τονισθεί εδώ ότι η αρχή των λίγων και σηµαντικών  και των πολλών αλλά λιγότερο 
σηµαντικών δεν ισχύει. 

Αν δηλαδή διορθώσουµε  αυτές τις δύο παραµέτρους και ξανακάνουµε την έρευνα µας στο ίδιο 
ακριβώς δείγµα  θα δούµε ότι κάποιες άλλες παράµετροι λιγότερο σηµαντικές θα αναδειχθούν. 

11. 

Θα προτιμούσες η μετάφραση να μη γίνεται 

κατά λέξη αλλά μόνο στα δύσκολα και 

δυσνόητα σημεία;

OXI

59%

NAI

41%

 

 

12. 

νομίζεις οτι η κατά λέξη μετάφραση του 

κειμένου πρέπει να αποτελεί το κυριότερο μέρος 

της διδασκαλίας;

NAI  36

OXI  42

 

13. 

Θα ήθελες να κάνεις περισσότερες ώρες αρχαία 

από μετάφραση ; (Οδύσεια, Ιλιάδα, Ελένη)

NAI  

32

OXI 

46
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Για ποιους από τους παρακάτω  λόγους νοµίζεις ότι διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά; 
 

Η γλωσσική και η πολιτιστική προσέγγιση. 24 

Η ανάδειξη της ουσίας του αρχαίου κόσµου. 25 

Η γνώση του αρχαίου κόσµου και η επικοινωνία µε τα πνευµατικά και καλλιτεχνικά 
επιτεύγµατά του. 

20 

Η επισήµανση της «ευρωπαϊκής διάστασης» της αρχαιότητας 7 

Η επισήµανση και η αξιολόγηση των διαχρονικών ιδεών και αξιών του ελληνικού πολιτισµού 25 

Όλα τα παραπάνω 32 

 

14.  

Περισσότερο σωστό θα ήταν οι µαθητές να επιλέξουν 1 από τις παραπάνω επιλογές. Ζητήθηκε 
όµως να επιλέξουν παραπάνω από 1 ή όλες κάνοντας µια προσπάθεια να διερευνηθεί  πέρα από το 
συντακτικό και τη γραµµατική τι αποκοµίζουν από τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών.8 

15. 

Ποια κατεύθυνση σκέφτεσαι / θέλεις να 

ακολουθήσεις στο λύκειο;

Τεχνολογική

28%
Θεωρητική

29%

Θετική

43%

 

 

Έρευνα συσχέτισης 

Ένας τρόπος για να κατανοήσουµε πλήρως το πώς συµπεριφέρεται µια οµάδα ανθρώπων είναι να 
ξεκαθαρίσουµε αρχικά τις απλές σχέσεις ανάµεσα σε εκείνους τους παράγοντες και τα στοιχεία που 
θεωρείται ότι έχουν κάποια  σχέση µεταξύ τους και σηµασία  µ’ αυτό που εξετάζουµε. Να κάνουµε 

                                                 
8 Οι επιλογές στην ερώτηση 14 δόθηκαν µε βάση τους γενικούς σκοπούς που αναφέρονται στο  ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (∆.Ε.Π.Π.Σ.) και στα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ (Α.Π.Σ.).  
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δηλαδή  έρευνα, για να προσδιορίσουµε τις σχέσεις ανάµεσα σε µεταβλητές, όπως τη σχέση  που υπάρχει 
ανάµεσα στους µαθητές και τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών. 

Στη συγκεκριµένη  έρευνα γίνεται µερική συσχέτιση  των µαθητών που δήλωσαν  ότι θα 
ακολουθήσουν στο λύκειο τη θεωρητική κατεύθυνση και επιπλέον δήλωσαν ότι θα επέλεγαν τα αρχαία  
αν ήταν προαιρετικό µάθηµα, και ότι τους αρέσουν τα θεωρητικά µαθήµατα (ερωτήσεις 4,5, 15) 

Από την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων φαίνεται ότι µόνον οι 13 µαθητές απάντησαν 
θετικά, δηλαδή οι µισοί από αυτούς που θα επιλέξουν την θεωρητική κατεύθυνση. Το αποτέλεσµα 
κρίνεται ικανοποιητικό. Βέβαια θα ήταν σηµαντικό  αν µπορούσαµε να παρακολουθήσουµε την πορεία 
των µαθητών αυτών στο λύκειο και ποια τελικά κατεύθυνση θα ακολουθήσουν. 
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Απόψεις των µαθητών Λυκείου για το µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών*  

για τον Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας 
Μαργαρίτα Χίσσα, 3ο Λύκειο ∆ράµας 

 

[Κατά γενική οµολογία η πλειοψηφία των µαθητών θεώρησε την πρώτη επαφή µε το µάθηµα των 
αρχαίων από το πρωτότυπο απογοητευτική σε αντίθεση µε τ’ αρχαία στη δηµοτική που ήταν 
ευχάριστα…] 

Όταν πρωταντίκρισα αρχαίο κείµενο έπαθα σοκ! Όσο και να ζορίσεις τον εαυτό σου δε 
συγκρατείς τίποτα από τ’ αρχαία – εκτός κι αν κάνεις συχνά επαναλήψεις. Είναι ένα βαρετό και 
ακαταλαβίστικο µάθηµα. Μαθαίνεις παπαγαλία και τέλος. Η θεωρία ποτέ δε γινόταν πράξη. Το µόνο που 
πρόσφερε ήταν η δυσκολία να τ’ αντέξω. Κατεβατά γραµµατικών τύπων για να γνωρίσεις τη γλώσσα, 
αλλά ακόµα δεν έχεις καταλάβει ότι πρόκειται για µια «τεράστια» ξένη γλώσσα, ένα λούκι που φαίνεται 
και είναι βουνό. Η αποµνηµόνευση στεγνών τύπων µιας νεκρής γλώσσας που δε µιλιέται είναι σκέτη 
αγγαρεία, ένα βάρος που βιάζεσαι να το ξεφορτωθείς. Πρέπει, λέει, να τονίζεις, να βρίσκεις σε ποια 
πτώση [!] είναι το ρήµα, να ξέρεις συγκριτικό και υποθετικό [!] βαθµό. Μα πώς γίνεται να σου αρέσει 
κάτι που σε κουράζει; Τόσες ώρες αρχαία, τόσοι στεγνοί τύποι, τόσο µπερδεµένες προτάσεις, τόσα 
φροντιστήρια για να καταλάβεις τα στοιχειώδη… 

Όσο για τη µετάφραση: Ορίστε; Εδώ χρειαζόµαστε µετάφραση για τα νεοελληνικά κείµενα των 
εγχειριδίων... Μια διαδικασία ακατόρθωτη που µπαίνει ανάµεσα σε σένα που δεν έχεις τα εφόδια και στο 
κείµενο που ήδη «έχεις πάρει µε κακό µάτι». Και θα πρέπει να θυµάσαι κάθε λέξη όπως σου την 
υπαγόρευσαν! Λόγω της απειρίας σου στέκεσαι σα χαµένος. Ενώ τα σιχαίνεσαι και έχεις πεισθεί ότι 
είναι ανούσια, προσπαθείς γιατί πιστεύεις πως εσύ έχεις το πρόβληµα! Μήπως θα µπω στο Ίντερνετ να 
µιλήσω αρχαία; Έλεος: Τρία άτοµα στα τριάντα ‘πρόσεχαν’ και οι υπόλοιποι ’λέγαν µετάφραση ή κλίναν 
ρήµατα µε σκονάκια. Το µόνο που κατάφερε το Υπουργείο ήταν να µας κάνει να τα µισήσουµε και να 
αποκτήσουµε µπόλικες απουσίες. Θεοβάρετο µάθηµα: σε σµπρώχνει να βρεις πολλούς τρόπους ν’ 
αξιοποιήσεις την ώρα για να µην κυλήσει βασανιστικά: χαρτάκια, ζωγραφιές, κους-κους, πειράγµατα, 
ύπνος, κοιτάγµατα στο άπειρο και, αν είσαι τόσο ‘φυτό’ κουνάς το κεφάλι καταφατικά... Υποτίθεται ότι 
θαυµάζουµε τους προγόνους για τη σοφία και την ιδεολογία τους, όχι για τη γραµµατική τους και τα 
συντακτικά φαινόµενα… Η όποια προσπάθεια καταβάλλαµε οφειλόταν και αυτή στο φιλόλογο που 
έδειχνε κάποια κατανόηση... 

[Απαραίτητο θεώρησαν οι µαθητές να µπαίνει ο καθηγητής στη θέση τους, να είναι κοντά τους, 
να µη γίνεται µονότονος και καταπιεστικός]. 

Χρειάζεται, γράφουν, άλλη προσέγγιση. Να εστιάζουµε στο νόηµα του αρχαίου κειµένου, στην 
ερµηνεία των γεγονότων, στο σχολιασµό προσώπων, να γνωρίσουµε πρώτα τι γίνεται και µετά να 
ακολουθούν η γραµµατική και το συντακτικό. Ακόµη, το µάθηµα ζωντανεύει και αποκτά ενδιαφέρον µε 
τις λεξιλογικές ασκήσεις και την παραγωγή λέξεων. Ας µας βοηθήσει κάποιος να εµπιστευόµαστε τον 
εαυτό µας, να µη φοβόµαστε το άγνωστο κείµενο. 

Συνήθως οι καθηγητές νοµίζουν ότι εµείς ήδη ξέρουµε ή έχουµε καταλάβει πράγµατα και λένε… 
λένε… ∆εν παίρνουµε ανάσα για να δούµε γιατί δεν προσέχουµε, να συζητήσουµε πώς θα γίνει το 
µάθηµα πιο παραγωγικό. Ο καθηγητής «από άλλον πλανήτη»· µη χαθεί λεπτό και δεν προλάβει τις 
χρονικές αντικαταστάσεις… Έτσι ακούγεται µόνο µία φωνή που µάταια προσπαθεί χωρίς ανταπόκριση. 
Στο τέλος µάλιστα µας δίνει δώρο και τη φωτοτυπία µε τις ασκήσεις γραµµατικής!...  

Θα µπορούσαµε εντέλει, µε τρόπο ήπιο, ανθρώπινο να γίνουµε πρώτα φίλοι ή θαυµαστές των 
αρχαίων και του πνεύµατός τους  και έπειτα γνώστες και αναλυτές της γλώσσας τους. Για να µη γίνεται η 
διδασκαλία δουλεία και δουλειά άκαρπη, θα πρέπει να κατέβει σε µας το κείµενο, να ρίχνεται το βάρος 
στο µήνυµά του, να το νιώσουµε δικό µας και να χτίζουµε σκέψεις πάνω του. Το βασικό ζητούµενο είναι 
τα αρχαία στη δηµοτική. 

[Είναι επόµενο, λοιπόν, να θεωρούν οι µαθητές πιο προσιτό, «πρωτόγνωρο, ελκυστικό και 
κατανοητό» το κείµενο από µετάφραση]. Οι σκηνές που ξυπνούσαν τη φαντασία στήνονταν ξεκάθαρα 
στο µυαλό µας και δεν διαγράφονται. Ή ώρα περνούσε ευχάριστα, αισθητά πιο ελεύθερα και γρήγορα. 
Με τις πληροφορίες και τα στοιχεία πολιτισµού συζητούσες, γινόταν ανταλλαγή απόψεων, δινόταν 
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τροφή για σκέψη. Με την πλοκή και την περιπέτεια ξέφευγες λίγο από το µάθηµα· κάτι που θυµίζει 
παραµύθι το παρακολουθείς µε ενδιαφέρον. ∆ε µπορεί να µην υπάρχει µια αποτελεσµατική µέθοδος για 
να προσεγγίσουµε τον τρόπο ζωής, της αξίες της τότε εποχής, την αρχαία σκέψη και τις απόψεις των 
φιλοσόφων. Αποκοµίσαµε πολύ περισσότερα – έννοιες, ιδέες, ανθρώπινες δράσεις και µηνύµατα – απ’ τα 
µεταφρασµένα κείµενα του Οµήρου και του Ευριπίδη. 

 

* Το κείµενο βασίζεται στις απόψεις που διατύπωσαν γραπτά οι µαθητές δύο τµηµάτων της Α΄ 
Λυκείου, την άνοιξη του 2011, µε αφορµή το εξής θέµα «έκθεσης»:  

Στο γυµνάσιο διδάχτηκες την αρχαία ελληνική γλώσσα (αυτό που συνήθως ονοµάζεται «αρχαία 
από το πρωτότυπο») και την αρχαία ελληνική γραµµατεία (αυτό που συνήθως ονοµάζεται «αρχαία από 
µετάφραση»). Μπορείς να γράψεις ένα κείµενο και να συγκρίνεις τα δύο µαθήµατα. (Ποιο σου κινούσε το 
ενδιαφέρον; Τι νοµίζεις ότι σου πρόσφερε το καθένα; κλπ). Μπορείς να γράψεις ελεύθερα τη δική σου 
άποψη για να δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα του σχολείου.  
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Πώς το εξεταστικό σύστηµα διαµορφώνει τη διδασκαλία αρχαίων κατεύθυνσης  
στην Γ΄ Λυκείου 

για τον Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας 
Χριστίνα Παπαγγελή, 3ο Λύκειο ∆ράµας 

 

Όπως είναι γνωστό, το µάθηµα των αρχαίων ελληνικών στην κατεύθυνση της Γ΄ Λυκείου 
επιµερίζεται α) στο «διδαγµένο Κείµενο» (Πρωταγόρας και Πολιτεία του Πλάτωνα, Ηθικά Νικοµάχεια 
και Πολιτικά του Αριστοτέλη) και στο «Αδίδακτο κείµενο», τη θεµατογραφία.  Η διδακτέα ύλη αλλά και 
η µεθοδολογία που κατά κανόνα ακολουθείται, υπαγορεύονται ξεκάθαρα από το εξεταστικό σύστηµα και 
τον τρόπο αξιολόγησης των επί µέρους ερωτήσεων, γεγονός που αναγκαστικά οδηγεί στο να αποκλίνουν 
οι σκοποί του µαθήµατος και η µεθοδολογία (όπως ορίζονται από το Υπουργείο και το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο) από τα αποτελέσµατα που δίνει η πραγµατικότητα.  

 

 Α. Οι γενικοί σκοποί του µαθήµατος και η προτεινόµενη µεθοδολογία 

Οι γενικοί σκοποί  του µαθήµατος όπως ορίζονται από το Υπουργείο για όλες τις τάξεις του 
Λυκείου είναι η ανάδειξη της «ουσίας του αρχαίου πνεύµατος» (ανθρωποκεντρισµός, αρχαιογνωσία, 
βάσεις επιστηµολογίας) κι εξυπηρετούν το βαθύτερο «ανθρωπογνωστικό- αρχαιογνωστικό» σκοπό που 
είναι µορφωτικός- ανθρωπιστικός. Στους γενικούς αυτούς σκοπούς προστίθεται από το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο και  η επιδίωξη «να διευρυνθεί και να βαθύνει η γνώση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, ενός 
από τα βασικότερα στοιχεία του αρχαιοελληνικού πολιτισµού αλλά και του βασικότερου φορέα του». 

• Σύµφωνα µε την οργάνωση διδασκαλίας και τις βασικές αρχές της ερµηνευτικής µεθόδου που 
προτείνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2003), η διδασκαλία  

• δίνει έµφαση στην ανάλυση του νοηµατικού περιεχοµένου των έργων και στη διερεύνηση του 
ιδεολογικού πλούτου τους, καθώς και στην επικοινωνία του µαθητή µε το έργο και στην αισθητική 
απόλαυση  

• προσφεύγει σε λεξιλογικές και µορφολογικές διευκρινίσεις µόνο στο βαθµό που αυτές 
εξυπηρετούν τη βαθύτερη κατανόηση του κειµένου 

• συνεξετάζει συστηµατικά τους µορφολογικούς εκφραστικούς τρόπους  µε τα συγκεκριµένα 
νοηµατικά περιεχόµενα στην αδιάσπαστη σχέση τους 

• η ερµηνευτική διαδικασία στηρίζεται στην αντίληψη ότι το κείµενο αποτελεί ένα οργανικό 
σύνολο, γι’ αυτό ξεκινάει από τα θεµατικά κέντρα και τη δοµή του. Κέντρο του ενδιαφέροντος είναι το 
κείµενο (κειµενοκεντρική µέθοδος) 

• «Με κανένα τρόπο η µετάφραση δε θα πρέπει να θεωρηθεί ως υποκατάστατο του αρχαίου 
κειµένου, για να το αποµνηµονεύσουν οι µαθητές ως γνωστικό αντικείµενο για τις εξετάσεις τους». 

• συνεξετάζει τα στοιχεία µορφής µε τα στοιχεία περιεχοµένου, ώστε να αξιοποιούµε τους 
εκφραστικούς τρόπους για τη σύλληψη του ιδιαίτερου χρώµατος και της έµφασης που θέλει να δώσει ο 
δηµιουργός. 

• Κατά τη γλωσσική και µεταφραστική άσκηση των µαθητών συνδυάζονται η συνθετική και 
αναλυτική θεώρηση του κειµένου, η διαρκής εκµετάλλευση των συµφραζοµένων, η προσπάθεια 
κατανόησης του περιεχοµένου µε βάση τη δοµή του κειµένου και η µεταφραστική άσκηση. Προσπάθεια 
ερµηνείας και µετάφρασης διαπλέκονται και συµπληρώνονται αµοιβαία για τη συνολική κατανόηση του. 

Αυτό ενισχύεται από την προτροπή του Π.Ι. να έχουν µαζί τους οι µαθητές τα βιβλία του 
συντακτικού και της γραµµατικής, καθώς και τα ερµηνευτικά λεξικά.  Το Π.Ι. επίσης προτρέπει να δίνει 
ο φιλόλογος απαραίτητες πληροφορίες για το έργο από το οποίο προέρχεται το άγνωστο θέµα, 
τοποθετώντας το ταυτόχρονα στο ευρύτερο νοηµατικό του πλαίσιο. Συνιστάται επίσης να προσδιορίζεται 
πρώτα ο θεµατικός πυρήνας του κειµένου (µετά από σιωπηλή ανάγνωση) µε λέξεις-κλειδιά, και στη 
συνέχεια να γίνεται η συστηµατική  επεξεργασία (λεξιλογική, γραµµατική, συντακτική και 
πραγµατολογική εξοµάλυνση, µετάφραση).  
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Β. Ποια είναι η πραγµατικότητα που αντιµετωπίζει ο εκπαιδευτικός  

Όπως διαπιστώνουµε όµως στην εκπαιδευτική πράξη, µεγάλη αντίθεση µε τους παραπάνω 
στόχους προκύπτει εξαιτίας α) της διδακτέας  ύλης  όπως καθορίζεται κάθε χρόνο και β) του εξεταστικού 
συστήµατος  και του τρόπου αξιολόγησης (ιδιαίτερης βαρύτητας αφού πρόκειται για πανελλαδικές 
εξετάσεις), όπως ισχύει τα τελευταία δέκα τουλάχιστον χρόνια. Για µαθητές γονείς και καθηγητές ο κάθε 
γνωστικός τοµέας  (διδαγµένο κείµενο, αδίδακτο, γραµµατική, συντακτικό) µεταφράζεται σε µονάδες 
επιτυχίας (αυτό µάλιστα επηρεάζει τη διδασκαλία και στις άλλες τάξεις), εποµένως δεν έχουν τόσο 
σηµασία οι ανθρωπιστικοί στόχοι όσο η συγκέντρωση βαθµολογίας.  

 Ιδιαίτερα προβληµατική, όπως θα δούµε παρακάτω,  αποδεικνύεται η διδασκαλία της 
θεµατογραφίας. 

 

Συγκεκριµένα 

1. Ως προς το ∆ιδαγµένο κείµενο:  

• Οι περισσότεροι µαθητές µαθαίνουν απ’ έξω τη µετάφραση του γνωστού κειµένου (2 µονάδες) 
και µάλιστα απαιτούν από τον καθηγητή να τους δώσει έτοιµη µετάφραση, ώστε να έχουν ένα πρότυπο 
«σωστής» µετάφρασης, αναπαράγοντας στρεβλές αντιλήψεις για το ρόλο της σχολικής µετάφρασης 
(πόσο µάλλον της φιλολογικής ή της λογοτεχνικής)  .  

• Οι σελίδες που καλούνται οι µαθητές να αποστηθίσουν για να απαντήσουν στις ερωτήσεις 
«εισαγωγής» (2 µονάδες) είναι επιλεγµένες σχεδόν στην τύχη από µια πολύ µεγάλη εισαγωγή που 
συνιστά ένα ενιαίο σύνολο, µε αποτέλεσµα οι πληροφορίες να είναι πολύ αναλυτικές αλλά πολύ 
αποσπασµατικές, και δεν επιτρέπουν στον µαθητή να έχει εποπτεία ενός ευρύτερου συνόλου. Π.χ., η ύλη 
ξεκινά µε την πρωτοπρόσωπη αφήγηση του Σωκράτη όταν έµαθε το χρησµό του Μαντείου των ∆ελφών 
σχετικά µε το πρόσωπό του (δεν εξηγείται ποιος, τι, πού, πότε και γιατί, ούτε καν δίνονται κάποια 
βιογραφικά του Σωκράτη, στοιχεία της φιλοσοφικής σκέψης της εποχής κλπ). Παράλληλα, το  περιθώριο 
χρόνου είναι απαγορευτικό για να επεκταθεί ο καθηγητής σε γενικότερες και ουσιαστικότερες γνώσεις 
που κρίνει αναγκαίες. Με τον ίδιο τρόπο είναι επιλεγµένη η ύλη και για την Πολιτεία ή για τον 
Αριστοτέλη χωρίς να αποτελούν οι πληροφορίες ένα λογικά οργανωµένο σύνολο. 

• Οι µαθητές στις εξετάσεις πρέπει να  απαντήσουν σε ερωτήσεις ερµηνευτικές/πραγµατολογικές, 
τα στοιχεία όµως του βιβλίου τους είναι ανεπαρκέστατα, κενό που καλείται να καλύψει ο καθηγητής 
συµβουλευόµενος στην καλύτερη περίπτωση το βιβλίο του καθηγητή ή το βιβλίο αξιολόγησης (που έχει 
πολύτιµο υλικό αλλά είναι ετεροχρονισµένο) και φορτώνοντας τους µαθητές µε δεκάδες φωτοτυπίες. Ως 
εκ τούτου οι απαντήσεις των µαθητών είναι κατά κανόνα ατεκµηρίωτες, εκτός αν καλούνται να 
αξιοποιήσουν µόνο τα στοιχεία του βιβλίου, τα οποία αναγκάζονται να αποστηθίσουν, λόγω της 
πρακτικής που επιβάλλει ο τρόπος εξέτασης στα βαθµολογικά (κάθε γραµµή και βαθµολογικός πόντος).   

 

2. Ως προς το αδίδακτο κείµενο  

• Όπως  απαιτεί  το εξεταστικό σύστηµα και σε αντίθεση µε τις οδηγίες του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, δίνεται στους µαθητές ένα κείµενο χωρίς στοιχεία πραγµατολογικά, χωρίς καµιά 
πληροφορία για το συγγραφέα ή για το έργο απ’ όπου επιλέχτηκε το κείµενο. Η µέθοδος που 
ακολουθείται συνήθως είναι η προσέγγιση του κειµένου µέσω συντακτικής ανάλυσης (ρήµα, υποκείµενο, 
αντικείµενο κλπ., εξαντλητικός συντακτικός χαρακτηρισµός όρων), µε τη λογική ότι κατά την εξεταστική 
διαδικασία δε «ζητάνε»  νόηµα του κειµένου, αντίθετα, «ζητάνε γραµµατική και συντακτικό».   Η 
µετάφραση αξιολογείται αποσπασµατικά, σειρά σειρά κι έτσι µπορεί να κατακτήσει ο µαθητής ένα 
σχετικά υψηλό βαθµό, χωρίς να έχει αποδώσει σε «άρτιο νεοελληνικό λόγο» το περιεχόµενο του 
κειµένου. Τα αποσπάσµατα συνήθως είναι επιλεγµένα για να εξυπηρετήσουν τη διδασκαλία συντακτικών 
ή γραµµατικών φαινοµένων, και άπειρες φορές καταστρατηγείται η συµβουλή του Π.Ι. να έχουν 
νοηµατική αυτοτέλεια. Άλλωστε, ούτε  τα κείµενα που δίνονται στις πανελλαδικές είναι αυτοτελή 
(κατανοητά χωρίς υποστηρικτικό υλικό), παράδειγµα τρανταχτό το αδίδακτο των πανελλαδικών του 
2011.  
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• Οι γραµµατικές παρατηρήσεις είναι η µεγάλη αδυναµία, ακόµα και των καλύτερων µαθητών. Η 
µηχανική αναπαραγωγή τύπων της γραµµατικής, η αποµνηµόνευση αρχικών χρόνων ανώµαλων ρηµάτων 
κλπ. προκαλεί στο 90% των µαθητών µεγάλη δυσκολία. Η υποχρέωσή τους να ξέρουν όλα τα βασικά 
κεφάλαια της γραµµατικής συµπεριλαµβανοµένων και των κεφαλαίων του «Εγχειριδίου της 
αρχαιοελληνικής γλώσσας» (που παρεµπιπτόντως απλώνεται σε πολύ εξεζητηµένους τύπους π.χ. 
«εύβοτρυς») έρχεται σε αντίθεση µε το επίπεδο των εξετάσεων όπου τα τελευταία χρόνια ζητούν 10 
γραµµατικούς τύπους. Απ’ αυτούς οι περισσότεροι είναι πολύ συνηθισµένοι («εύκολοι») και τους 
διδάσκονται ήδη από το γυµνάσιο, όπως είναι κάποιοι τύποι δεικτικών ή αναφορικών αντωνυµιών, 
παραθετικά, ο αόριστος  β’ γνωστών ρηµάτων κλπ. Υπάρχουν όµως κι ένα δυο δυσεύρετοι τύποι (π.χ. 
δοτ. ενικού του «γήρως», πανελλήνιες 2010) που αναγκάζουν τους µαθητές να αποµνηµονεύσουν 
στριφνά κλιτικά συστήµατα  µιας νεκρής γλώσσας , σπαταλώντας πολύτιµο χρόνο που θα µπορούσαν να 
αξιοποιήσουν  για την κατανόηση και την απόλαυση του κειµένου.  

• Ανάλογα είναι τα πράγµατα και στο συντακτικό, αν και, επειδή το συντακτικό συνδέεται 
περισσότερο µε το νόηµα έχει και περισσότερη ουσία, και οι µαθητές το προσεγγίζουν µε περισσότερη 
συµπάθεια. Ωθούνται, παρόλ’ αυτά, να εξασκηθούν σε άχρηστους µετασχηµατισµούς π.χ. υποθετικών 
λόγων ή µετατροπές µετοχών σε προτάσεις· άχρηστους γιατί πρόκειται για γλώσσα που ούτε µιλιέται, 
ούτε ακούσαµε ποτέ να µιλιέται. Τι νόηµα έχει φερειπείν να βρουν τον «λανθάνοντα υποθετικό λόγο και 
να τον αναλύσουν» (πανελλήνιες 2010); Ή, ακόµα χειρότερα, να γράψουν µε όλους τους δυνατούς 
τρόπους  κάποια δεδοµένη πρόταση σε πλάγιο λόγο!!! ( επαναληπτικές 2010). Η φορµαλιστική αυτή 
λογική φαίνεται να αγνοεί τη ρευστότητα και τη ζωντάνια που είχε κάποτε η νεκρή αυτή γλώσσα, 
αναπαράγει τη ρυθµιστική δύναµη των γλωσσικών κανόνων, κανόνων που παπαγαλίζουν οι µαθητές 
πέφτοντας χωρίς να έχουν ευθύνη σε παγίδες (π.χ. το «λέγω» παρουσιάζεται στο εγχειρίδιο ως λεκτικό 
ρήµα, όµως µπορεί να χει και τη σηµασία κελευστικού, όπως στο κείµενο των φετεινών εξετάσεων, του 
2011 (εἶπεν τῷ ὑπακούσαντι εἰσαγγεῖλαι»). Κυρίως όµως αναπαράγουν το δέος απέναντι σε κάτι 
µακρινό και απρόσιτο, ένα δέος άχρηστο.  

• Τέλος, οι λεξιλογικές ασκήσεις συνήθως περιορίζονται στο να δοθούν οµόρριζες λέξεις της 
νεοελληνικής ή της αρχαιοελληνικής (σπάνια), ή να δοθούν ετυµολογικά συγγενείς λέξεις µε δοσµένες 
της νέας ελληνικής (Πανελλήνιες Ιουνίου 2011). Ασφαλώς δε διατίθεται χρόνος για να αναδειχτούν οι 
οµοιότητες και οι διαφορές των λέξεων στις δυο γλώσσες ως προς τη χρήση τους. 

Είναι φανερό από τα παραπάνω, ότι, ακόµα κι αν κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να εφαρµόσουν 
την ερµηνευτική και κειµενοκεντρική µέθοδο που συνιστά το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, οι προϋποθέσεις 
κάτω από τις οποίες ασκείται η διδασκαλία (διδακτέα ύλη, τρόπος αξιολόγησης) επιδρούν απαγορευτικά. 
Αν προσθέσουµε σ’ αυτές την πρακτική χρόνων στην οποία είναι εξοικειωµένοι οι µαθητές, εξαιτίας της 
κατεστηµένης λογικής (αποστήθιση δοσµένης µετάφρασης, αποστήθιση ξεκοµµένων τύπων 
γραµµατικής, γραµµατικοσυντακτική προσέγγιση κλπ), τότε µπορούµε να εξηγήσουµε την αποστροφή 
πολλών µαθητών απέναντι στα αρχαία ελληνικά, αλλά και το πολύ χαµηλό αρχαιογνωστικό επίπεδο 
όσων εισάγονται στις φιλοσοφικές σχολές. 
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«Πώς να κρυφτείς απ’ τα παιδιά…;» 

για τον Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας 
Σωτήρης Γκαρµπούνης, Γυµνάσιο Νευροκοπίου 

 

Το να διδάξει κανείς αρχαία ελληνική γλώσσα στο γυµνάσιο είναι πολύ πιο δύσκολο απ’ όσο 
φαντάζεται. Γρήγορα διαπιστώνει ότι δεν µπορεί να απαντήσει στο πρωτογενές και αυθόρµητο ερώτηµα: 
«γιατί κύριε µαθαίνουµε αρχαία;». Στο λύκειο, ρητά ή άρρητα, την απάντηση τη δίνουν τα ίδια τα παιδιά 
συνδέοντας χρησιµοθηρικά τη σκοπιµότητα της διδασκαλίας µε τον πανελλήνιο διαγωνισµό ή, στην 
καλύτερη και σπάνια περίπτωση, µε τη συνειδητή επιθυµία να φοιτήσουν στη Φιλοσοφική. Ανάλογες 
απαντήσεις µπορεί ίσως να δώσει και ο καθηγητής.  Έτσι επέρχεται ένας συµβιβασµός. Ένα modus 
vivendi.  

Τι απαντώ όµως στο γυµνάσιο, όταν µάλιστα συνολικά στις τρεις τάξεις, οι ώρες διδασκαλίας 
είναι περισσότερες από αυτές της ελληνικής γλώσσας;(!) Από την αµηχανία έρχονται να µε βγάλουν οι 
πρώτες σελίδες του βιβλίου της Α΄ γυµνασίου1. Εκεί υπάρχουν έτοιµες απαντήσεις – κονσέρβα: «Η 
συγγένεια της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής είναι σαφής, αρκεί να δούµε πόσες λέξεις καταλήξεις, 
σηµασίες κ.ά. της αρχαίας γλώσσας επιβιώνουν µέχρι τις µέρες µας…». Η θεωρητική απάντηση δείχνει 
να πείθει, παίρνω τα πάνω µου ότι έδωσα µια αποστοµωτική εξήγηση αλλά γρήγορα µαταιώνοµαι, µια 
που οι φράσεις που δίνονται για αναγνώριση δυσκολεύουν τους µαθητές ή τους είναι ακατανόητες: «πύξ 
λάξ», «µή µου ἅπτου», «ἔπεα πτερόεντα», «εὖ ζῆν», «τό δίς ἐξαµαρτεῖν οὐκ ἀνδρός σοφοῦ».  

Από την άλλη σκέφτοµαι -πάντοτε κρυφά απ’ τα παιδιά- ότι στη γλώσσα µας επιβιώνουν πολλές 
λέξεις και φράσεις από πολλές γλώσσες: πόρτα (ιταλ.), µπαµπάς (τουρκ.), µπέσα (αλβ.)… Αποδεικνύει κι 
αυτό εθνική συγγένεια; Ή, επίσης, µπαρ, φαστ φουντ, πάρκινκ… αποδεικνύουν κι αυτές εθνική 
συγγένεια; Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν µιλάµε στα παιδιά για το αυτονόητο φαινόµενο του 
γλωσσικού δανεισµού, εσωτερικού στη συγκεκριµένη περίπτωση από αρχαιότερες φάσεις της γλώσσας, 
ιδιαίτερα από το 19ο αι. και µετά, όταν το νεοσύστατο εθνικό κράτος πάλευε να αποκτήσει την εθνική 
του γλώσσα;2 

Αλλά δε µιλώ γιατί θα υπονοµεύσω το µάθηµα που ποτέ δεν διδάχτηκα στο γυµνάσιο και τώρα 
προσπαθώ να δικαιολογήσω την αναγκαιότητά του.  

Και προχωρώ. Αποφασίζω να χρησιµοποιήσω το άλλο όπλο του σχολικού βιβλίου: «Στο 
προοίµιο της Οδύσσειας απαντούν λέξεις που χρησιµοποιούνται και στη Νέα Ελληνική µε την ίδια 
σηµασία: Μοῦσα, πολύς, ἱερός, ἄνθρωπος, πόντος, ψυχή, ἑταῖρος, νόστος, αὐτός, θεά».  Εκεί έρχεται 
«πληρωµένη» η απάντηση µε τη µορφή ερώτησης: «τότε κύριε γιατί κάνουµε Οδύσσεια από µετάφραση; 
Αφού είναι ίδιες οι λέξεις.». Προσπαθώ να τα µπαλώσω και ελπίζω ότι η θέση και η ιδιότητά µου θα 
ενισχύσουν την πειστικότητα των απαντήσεων. Μάλλον, όµως, παλεύω να µην εκτεθώ, µαζί και το 
βιβλίο, καθώς ξέρω ότι η γλώσσα δεν ταυτίζεται µε τις λέξεις.3 Αυτό µου έµαθαν στο πανεπιστήµιο, αυτό 
διδάσκουν όλα τα επιστηµονικά βιβλία γλωσσολογίας. Η γλώσσα είναι  ένα πολυεπίπεδο σύστηµα. 
Φωνή, µορφή, λέξεις, σύνταξη, σηµασία, ύφος συµπυκνώνουν αυτό που ονοµάζουµε γλώσσα4. Έτσι 
εξηγείται και το γεγονός ότι µια ξένη γλώσσα δεν τη µαθαίνεις αποστηθίζοντας το λεξιλόγιό της. Τότε, 
όµως, το βιβλίο γιατί επιµένει;  

Αλλά δε χρονοτριβώ και προχωρώ. Είµαι αποφασισµένος να πείσω µε κάθε τρόπο και να 
τελειώνω µια για πάντα µε οποιαδήποτε αµφισβήτηση, ώστε το µάθηµα στη διάρκεια της χρονιάς να έχει 
κάποιο στόχο.  

Το σχολικό βιβλίο κλιµακώνει τη δύναµη των επιχειρηµάτων και παραθέτει απόσπασµα της 
γνωστής οµιλίας Ζολώτα στο (τι ειρωνεία!) ∆ΝΤ στις 26/9/1957. «... Our critical problems such as the 
numismatic plethora generate some agony and melancholy. This phenomenon is characteristic of our 
epoch. But, to my thesis, we have the dynamism to program therapeutic practices as a prophylaxis from 
chaos and catastrophe. In parallel, a panethnic unhypocritical economic synergy and harmonization in a 
democratic climate is basic...» «Θρίαµβος!», σκέφτοµαι. Είναι πια αυταπόδεικτο: όπως τονίζει και το 
βιβλίο, «η ελληνική προσέφερε λέξεις ή ρίζες λέξεων σε όλες τις σύγχρονες γλώσσες». Ο Ζολώτας 
συνεννοήθηκε µε τους ξένους σε άπταιστα…ελληνικά.  
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Αλλά συνεννοήθηκε; Άραγε ποιος αγγλόφωνος µπορεί να καταλάβει ένα τέτοιο κείµενο; Από την 
άλλη, τι ήταν η Ελλάδα το 1957, ποιες ανάγκες είχε, ποιες πληγές τη βάραιναν και ποια ήταν η αξία του 
πολιτικού της λόγου στο εξωτερικό; Μήπως αυτό το γλωσσοπλαστικό ευφυολόγηµα να εξυπηρετούσε 
συγκεκριµένους σκοπούς εκείνης της ιστορικής συγκυρίας;5 Μπορούµε άραγε να αντιµετωπίζουµε τη 
γλώσσα και τα φαινόµενά της σαν ανιστορικές κατασκευές; Υπάρχει γλώσσα έξω από την ιστορία;6 Κι 
αναρωτιέµαι, µπορώ να τα πω αυτά στα παιδιά; 

Πολλά τα δαιµόνια, αλλά δεν θα το βάλω  κάτω. Και προχωρώ. Το βιβλίο παραθέτει ελληνικά 
δάνεια σε ξένες γλώσσες και αντιδάνεια. Τα παρουσιάζει κι αυτά µε το σαφές υπονοούµενο ότι ««Εµείς» 
(οι Έλληνες) τα δώσαµε στους Ευρωπαίους («δάνεια») - αυτοί «µας» τα επιστρέφουν («αντιδάνεια»)»7. 
Αυτό θα πει προσφορά και µάλιστα ανιδιοτελής, αν σκεφτούµε ότι θα µπορούσαµε (όπως πρότειναν 
κάποιοι!) να ζητήσουµε και αποζηµίωση για τη χρήση τους ώστε να συµψηφίσουµε και τα άλλα τα 
πιο…πεζά δάνεια. 

Αλλά τι να σηµαίνουν άραγε τα ελληνικά δάνεια στις ξένες γλώσσες; Πρόκειται για γαλαντόµα 
προσφορά, όπως αφήνει το βιβλίο να εννοηθεί, ή για κοινό τόπο όταν µιλάµε για το λεξιλογικό δανεισµό 
κάθε γλώσσας σε κάθε εποχή, ακόµη και πριν την εµφάνιση της γραφής, που αφορά άµεσα τις 
πολιτιστικές σχέσεις και τις ανταλλαγές µεταξύ ανθρώπινων οµάδων;8 

Αλλά και για τα αντιδάνεια, τις «…λέξεις που θεωρούνται δάνεια ενώ στην πραγµατικότητα 
είναι ελληνικές λέξεις που… ταξίδεψαν και επέστρεψαν στον τόπο τους» (σελ. 9 σχ. βιβλίου), 
αναρωτιέµαι: ταξιδεύουν οι λέξεις µόνες τους; Πρέπει ή όχι να εξηγήσω στα παιδιά ότι λέξεις όπως 
τηλέφωνο ή  φωνογράφος δεν είναι αντιδάνεια γιατί οι λέξεις δεν υπάρχουν χωρίς τα πράγµατα;9 Πρέπει 
ή όχι να διευκρινίσω ότι δεν είναι «στην πραγµατικότητα ελληνικές λέξεις» καθώς έχουν υποστεί τόσες 
και τέτοιες αλλαγές που στην πραγµατικότητα είναι «είδος λεξικού δανείου και όχι φυλή της διασποράς 
που παλινοστεί έχοντας προηγουµένως περιπλανηθεί αλλού»;10 Επίσης, γιατί άραγε αντιδάνεια είναι 
µόνο λαϊκές λέξεις; Τι σχέση έχει αυτό µε τις ιστορικές συνθήκες επαφής των λαών αλλά και µε το 
τυχαίο της «επιστροφής» τους;11 

Μα… είναι πολλά τα ερωτήµατα και µονίµως υπονοµεύουν την προσπάθεια να διδάξω αρχαία 
ελληνικά στο γυµνάσιο. Μήπως τελικά πρέπει να αρκεστώ στη µυθολογία της εθνικής µας 
αυτοεπιβεβαίωσης; Αλλά τότε ο ποιητής µε βγάζει από την αµηχανία:  

Α, φτάνει πια! Πρέπει να λέµε την αλήθεια στα παιδιά. 
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εµείς, οι µαθητές, τα αρχαία 

για τον Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας 
Βασίλης Συµεωνίδης, 3ο Λύκειο ∆ράµας 

 

 

εµείς… 

Οι αντιφάσεις που ζούµε στη δουλειά µας δεν είναι λίγες και συνεπώς µπορεί να µοιάζει 
λεπτοµέρεια ό,τι σχετίζεται µε τα αρχαία ελληνικά. Επίσης, τα πολλά προβλήµατα που έχουµε ν’ 
αντιµετωπίσουµε δε σχετίζονται µε το θέµα που προϊδεάζει ο τίτλος του κειµένου. Στην περίπτωση αυτή 
δε χρειάζεται να διαβάσει κάποιος τα παρακάτω. Αυτό που νιώθω και ο ίδιος και αυτό που παρατηρώ σε 
πολλούς συναδέρφους είναι µία αντιφατική βάση στην ψυχολογία µας που συνδέεται µε τη διδασκαλία 
της αρχαίας γλώσσας. Εννοώ ότι αφενός υπάρχει η αίσθηση επιβεβαίωσης, κυριαρχία την ονόµαζε ένας 
φίλος, για τη γνώση ενός δύσκολου αντικειµένου. Αφετέρου, είναι καθηµερινή η αίσθηση µαταίωσης που 
εισπράττουµε από την ανταπόκριση των περισσότερων µαθητών.  

Το αυτονόητο ενδιαφέρον για τη ζωή µας µέσα στην αίθουσα οξύνει περισσότερο τα πράγµατα. 
Κυρίως όταν η ευσυνειδησία παίρνει τη µορφή καθήκοντος για την εφαρµογή των αναλυτικών 
προγραµµάτων και για την επίτευξη των µεγαλόστοµων στόχων του µαθήµατος, τότε συντελείται η 
ταύτιση µε το µάθηµα, µε το βιβλίο, µε την ιδεολογία που τα συνοδεύει.  

Τα αρχαία θεωρούνται το πλέον «φιλολογικό» µάθηµα και το πλέον ανυπόφορο για τους 
µαθητές. Ο εγκλωβισµός στο παρελθόν της γλώσσας είναι τέτοιος που µετατρέπει το φιλόλογο σε 
γλωσσοφύλακα. Κατά συνέπεια, δεν µπορούµε να κρίνουµε, δεν µπορούµε να διαχωρίσουµε τι απ’ όσα 
διδάσκουµε είναι γνώση και τι ιδεολογία µε την οποία ταΐζουµε τους µαθητές. Τα πράγµατα 
δυσκολεύουν περισσότερο, επειδή δεν έχουµε απαντήσεις. Ακυρωνόµαστε στα µάτια των παιδιών όταν 
σαν πιο ισχυρό επιχείρηµα για τη διδασκαλία των αρχαίων προτάσσουµε «είναι η γλώσσα µας»! Και την 
άλλη στιγµή, απέναντι στο αρχαίο κείµενο, ζητούµε «να βάλουµε τις λέξεις στη σωστή σειρά», δηλαδή 
στη σύνταξη που ταιριάζει περισσότερο µε την πραγµατικά δική µας γλώσσα. 

Για να υπερασπιστούµε τα αρχαία ταυτιζόµαστε µαζί τους, ενώ συναισθηµατικά µας είναι ξένα. 
Ενώ δύσκολα θα απαντούσαµε και ‘µεις για ποιο λόγο τα µάθαµε… Πάντως όχι τόσο για να διαβάζουµε 
κείµενα στο πρωτότυπο…1. Κι όµως, αυτός είναι ο ουσιαστικός λόγος. 

Για να υπερασπιστούµε τα αρχαία οχυρωνόµαστε πίσω από τύπους και ορολογία απέναντι στους 
µαθητές. Και ρίχνουµε ακατάπαυστα ιδεολογικές βόµβες, ανάµεικτα µε λίγη γνώση. Επικαλούµαστε ότι 
τα αρχαία βοηθούν στη γνώση της νεοελληνικής ξεχνώντας τον αγράµµατο Μακρυγιάννη και το 
δηµοτικό τραγούδι, διακηρύσσουµε ότι η ετυµολογία βοηθά στην κατανόηση των λέξεων ξεχνώντας ότι 
οι περισσότερες λέξεις δεν ετυµολογούνται και ότι η χρήση καθορίζει τη σηµασία τους. Και στα απλά 
αλλά δύσκολα ερωτήµατα περιστρεφόµαστε γύρω από θολωµένες απαντήσεις… 

Οικτίρουµε τους µαθητές µας, αντί να προσπαθήσουµε να τους καταλάβουµε. Οι περισσότεροι 
δε θα γίνουν φιλόλογοι για να διδάξουν την αρχαία γλώσσα και δεν τους έχουµε δώσει άλλη πειστική 
απάντηση για ποιο λόγο πρέπει να τη µάθουν. Άλλο βέβαια που δεν την ξέρουν ούτε όσοι αριστεύουν 
στη θεωρητική κατεύθυνση. Μαθαίνουν γραµµατική και συντακτικό, αλλά δε µπορούν να καταλάβουν 
ένα απλό κείµενο της αττικής διαλέκτου. Μα, πότε διδάξαµε πραγµατικά ένα κείµενο; 

 

 

οι µαθητές… 

Για τους µαθητές τα αρχαία είναι σταθερά από τα πλέον απεχθή µαθήµατα. Αν τους ζητήσουµε 
να ιεραρχήσουν τα µαθήµατα που αντιπαθούν θα δούµε ότι τα αρχαία συνήθως – στατιστικά – έχουν την 
πρώτη θέση, ανεξάρτητα από αν είναι καλοί ή κακοί µαθητές, από την κοινωνική προέλευσή τους, από το 
σχολείο που πηγαίνουν, από τον καθηγητή που τους είχε τα προηγούµενα χρόνια. Αυτές οι διαπιστώσεις 
απορρέουν από συζητήσεις που κάνω κάθε χρόνο µε µαθητές της Α΄ Λυκείου. Είναι ενδεικτικά όσα 
ακολουθούν. 
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Σε ποιο σηµείο φτάνει το «βάρος» που προκαλούν τα αρχαία ελληνικά στο γυµνάσιο; Μέχρι το 
κλάµα, για µια µαθήτρια που το οµολόγησε, «διάβαζα για το διαγώνισµα και νευρίαζα µε τον εαυτό µου, 
γιατί θα τα ξεχάσω και τζάµπα τα µαθαίνω», εξήγησε. «Ένιωθα άσχηµα µε το µπέρδεµα της 
γραµµατικής, µε τους τόνους που τους έµαθα πέντε φορές, ένιωθα ότι φταίω, υποτιµούσα τον εαυτό 
µου», ήταν µια άλλη απάντηση. 

Ακολούθως, ζητιέται από τους µαθητές να εξηγήσουν την αντιπάθεια για τα αρχαία ελληνικά. 
«Είναι δύσκολα, επειδή δε µιλάµε τη γλώσσα», «δεν είναι στη σειρά οι λέξεις έτσι όπως είναι στα 
κανονικά», «είναι κάτι διαφορετικό, καινούριο που όταν πήγαµε στο γυµνάσιο δεν το ξέραµε από το 
δηµοτικό», «ο κάθε καθηγητής προσπαθεί να το ‘‘ περάσει’’, αλλά ίσως η ύλη να είναι το πρόβληµα», 
«είναι θεωρητικό και κουραστικό», «υπάρχει το πρόβληµα της µετάφρασης», «υπάρχει το άγχος για το 
‘‘ βγάλσιµο’’ της ύλης».  

Επόµενη ερώτηση: για ποιο λόγο διδάσκονται τα αρχαία; τί απαντήσεις έχουν πάρει κατά 
καιρούς σ’ αυτό το ερώτηµα; τί σκέφτονται οι ίδιοι; «Είναι αναγκαστικό, δεν υπάρχει γιατί», «για να 
ξέρουµε την ιστορία της γλώσσας», «για να δούµε πώς συνδέεται η γλώσσα και να δούµε τη συνέχειά 
της», «για να µάθουµε πώς σκέφτονταν οι αρχαίοι», «γιατί η Μάικροσοφτ βασίζει στα αρχαία τη 
λειτουργία των υπολογιστών», «είναι απαραίτητα γιατί από ‘κει ξεκίνησε η γλώσσα», «ήταν διεθνής 
γλώσσα», «η νεοελληνική προέρχεται από την αρχαία», «µια γλώσσα είναι πολιτισµός». Αυτές είναι οι 
απαντήσεις που κατέγραψα. Ακολουθεί η ερώτηση αν όλες οι προηγούµενες απαντήσεις τους πείθουν να 
διαβάσουν και να µάθουν αρχαία; Σιωπή... 

 

τα αρχαία… 

Επανερχόµαστε στο ερώτηµα που θέσαµε σχετικά µε τη σκοπιµότητα που έχει η  διδασκαλία της 
αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Ας διερευνήσουµε µε όρους γλωσσολογίας τον στόχο «να 
συνειδητοποιήσουν οι µαθητές ότι η νέα ελληνική έχει τις ρίζες της στην αρχαία και αποτελεί εξέλιξη και 
συνέχειά της»2. Άραγε αυτή η επιδίωξη είναι τεκµηριωµένη ως προς την αλήθεια της; Η νέα ελληνική 
έχει πράγµατι τις ρίζες της στην αρχαία της οποίας αποτελεί εξέλιξη και συνέχεια; Η παροµοίωση µε 
δέντρο βοηθά την απάντηση3; 

Ο Α.-Φ. Χριστίδης σηµειώνει ότι από την κοινή ελληνική των ελληνιστικών χρόνων «ξεκινά 
ουσιαστικά η νέα ελληνική γλώσσα»4. Το ίδιο επισηµαίνει και άρθρο του Brian Joseph5. Το ίδιο και ο 
Χατζηδάκης, «πάσα η λοιπή νεωτέρα λαλουµένη Ελληνικά ανάγεται εις την Κοινήν»6. Επίσης, ο Γ. 
Μπαµπινιώτης γράφει στο άρθρο «η ελληνική γλώσσα» που περιέχεται στο Λεξικό του «η νέα ελληνική 
γλώσσα στα βασικά χαρακτηριστικά της δοµής της ανάγεται στους χρόνους της Αλεξανδρινής 
Κοινής...»7. Αγνοούνται, λοιπόν, οι σηµαντικές αλλαγές που γίνονται στην ελληνική γλώσσα όταν αυτή 
γίνεται κυρίαρχη, µετά τα χρόνια του Μ. Αλεξάνδρου, και διαµορφώνεται σε αυτό που ονοµάζεται 
Κοινή. Γιατί αυτή η επιµονή να αναχθούν όλα στην κλασική αρχαιότητα και µάλιστα µόνο στην αττική 
διάλεκτο; Μήπως ο στόχος του µαθήµατος έχει περισσότερο ιδεολογικό χαρακτήρα. 

Ο Α.-Φ. Χριστίδης γράφοντας για την ιστορία της νέας ελληνικής ισχυρίζεται ότι υπάρχει 
«ανάγκη επιβεβαίωσης – µέσω της αρχαιοελληνικής γλωσσικής κληρονοµιάς που διαθέτει κύρος στην 
Ευρώπη – τόσο της ευρωπαϊκής ταυτότητας των Νεοελλήνων, που αµφισβητείται από τους ξένους, όσο 
και της σχέσης της νεότερης µε την αρχαία Ελλάδα»8. Ο ίδιος σε άλλο κείµενό του διαπιστώνει ότι «η 
γλώσσα ρυθµίζεται µέσα από µια σειρά από θεσµούς. Το ερώτηµα είναι, όπως και για κάθε άλλη 
κοινωνική ρύθµιση, τι κινητοποιεί τις γλωσσικές ρυθµίσεις και προς όφελος ποιου». 

Αν δεχθούµε την κριτική προσέγγιση του Α.-Φ. Χριστίδη στα γλωσσικά ζητήµατα και την 
διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής στη δευτεροβάθµια, αν δεχθούµε ότι «ο φρονηµατισµός και η 
καταστολή της κριτικής στάσης είναι το βαθύτερο κίνητρο και ο άρρητος στόχος αυτής της 
‘‘ εκπαιδευτικής’’ σταυροφορίας» που κινδυνολογώντας επανέφερε τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας στο Γυµνάσιο, ότι «η διαµάχη για τη θέση των αρχαιότερων φάσεων της ελληνικής στη 
γλωσσική εκπαίδευση αφορά διαφορετικές στάσεις απέναντι στο παρόν», ότι «στην προσκυνηµατική, 
άκριτη σχέση µε µια λογοκριµένη αρχαιότητα ανατίθεται ο ρόλος του φύλακα της εθνικής συνείδησης (ή, 
καλύτερα µιας συγκεκριµένης εκδοχής εθνικής συνείδησης…)»9,  τότε εξηγούνται πολλές αντιφάσεις. 

Εξηγούνται: η εµµονή στην αττική διάλεκτο, ενώ δεν είναι η µοναδική µορφή της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας, η αστήρικτη ταύτιση γλώσσας και γραµµατείας, αρχαίας ελληνικής γλώσσας και 
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αρχαίας ελληνικής γραµµατείας και η περιφρόνηση προς τις µεταφράσεις, η απουσία κάποιου 
απολογισµού σχεδόν είκοσι χρόνια µετά την επαναφορά της διδασκαλίας της αρχαίας αττικής διαλέκτου 
στα γυµνάσια, η περιφρόνηση προς έγκυρες διαπιστώσεις επιστηµόνων και δασκάλων για την άσκοπη, 
αναποτελεσµατική διδασκαλία10. Ακόµη εξηγούνται: η έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου11 το 2005-
06, η οποία αποδοµήθηκε πολύ εύκολα και καταδείχτηκε ο αντεπιστηµονικός χαρακτήρας της12 και η 
παρεµπόδιση της επιστηµονικής έρευνας από τον Μ. Κελπανίδη και οµάδα µεταπτυχιακών φοιτητών 
κατά τη χρονιά 2008-0913.  

Εν ολίγοις, µπορούµε να οδηγηθούµε στην υπόθεση ότι ο άδηλος σκοπός που υπηρετεί η 
διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Γυµνάσιο και, µε τον τρόπο που γίνεται, στο Λύκειο δεν 
είναι παρά η διάχυση και η άκριτη εµπέδωση µιας ψευδούς ιδεολογίας εθνικής ή και εθνικιστικής 
µορφής.  

Στο βαθµό που ευσταθεί το παραπάνω συµπέρασµα, έχουµε στρέβλωση µίας βασικής επιδίωξης 
που ανατίθεται στην εκπαίδευση, εφόσον σύµφωνα µε το Σύνταγµα, στη δεύτερη παράγραφο του 16ου 
άρθρου ορίζεται ότι «η παιδεία έχει σκοπό την ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης». Αυτό µπορεί να 
αποτελεί επιπλέον ένδειξη ότι το ζήτηµα της διδασκαλίας και των Αρχαίων Ελληνικών δεν έχει τόσο 
ξεκάθαρο γνωστικό χαρακτήρα όσο νοµίζουµε. Αποµένει σε µας να κρίνουµε τι απ’ όσα διδάσκουµε 
είναι γνώση, είναι το πρώτο βήµα για µιαν αποτελεσµατική διδασκαλία. Τα βιβλία του Μουµτζάκη 
βοηθούν σ’ αυτήν την κατεύθυνση. 

                                                 
1 Κελπανίδης, Μ., «Οι απόψεις των καθηγητών και των µαθητών για το µάθηµα των αρχαίων: Η έρευνα στους 
καθηγητές, που έγινε, η έρευνα στους µαθητές, που δεν έγινε, και οι αιτίες του τορπιλισµού της από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο». http://alfavita.gr/artra/art10_11_9_1254.php. Αναφέρονται ο σκοπός, η µεθοδολογία και 
το περιεχόµενο της έρευνας σχετικά µε τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και 
τα αποτελέσµατα που αυτή έχει. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας το 11,5% δήλωσε ότι διαβάζει συχνά κείµενα 
στο πρωτότυπο και το 31,8% µερικές φορές. 
2 Υπεπθ, 2003, ∆ιαθεµατικό ενιαίο πλαίσιο προγραµµάτων σπουδών Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και 
Γραµµατείας, 21072α/Γ2, ΦΕΚ 303, τ. 2, 13/3/2003, σελ. 3810-3811 (προσπελάσιµο και στο http://www.pi-
schools.gr/programs/depps/) 
3 Φραγκουδάκη Ά., 1987, Γλώσσα και Ιδεολογία, Αθήνα: Οδυσσέας, σ. 224-225 
4 Χριστίδης Α.-Φ., 2005, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Σπουδών 
5 Joseph B., 2001, «Προς τα νέα ελληνικά». Στο Α.-Φ. Χριστίδης (επιµ.) Ιστορία της ελληνικής γλώσσας, (σελ. 516-
521), Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη] 
6 Χατζηδάκης Γ.Ν., 1902, «Σύντοµος Επιθεώρησις της Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσης». Στο LiddelI, H.G. & 
Scott, R., Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης Ανέστη Κωνσταντινίδου, Αθήναι, Εκδ. Γ.Π. Γεωργακάς, α εκδ. 
1902 
7 Μπαµπινιώτης Γ. κ.ά. 2002. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας, σελ. 18 
8 Xριστίδης A.-Φ., 1999, «Η νέα ελληνική γλώσσα και η ιστορία της». Στο Γλώσσα, Πολιτική Πολιτισµός, Αθήνα: 
Πόλις 
9 Xριστίδης A.-Φ., 1999, «Η γλωσσολογία της οπισθοδρόµησης» και «Γλώσσα και παιδεία: 1976-1996». Στο 
Γλώσσα, Πολιτική Πολιτισµός, Αθήνα: Πόλις (σελ. 68 και 76-77) 
10 Ενδεικτικά, κατά καιρούς εκφράστηκαν οι: ∆. Ν. Μαρωνίτης, A.-Φ. Xριστίδης, Εµµ. Κριαράς, Θ. ∆. 
Παπαγγελής, Φ. Κ. Βώρος, Φ. Ι. Κακριδής, Σ. Χατζησαββίδης, κ.ά. 
11 α. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ∆ελτίο τύπου, «Έρευνα για το µάθηµα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο 
γυµνάσιο».  http://www.pi-schools.gr/download/news/deltio-tipou_26_01_07.pdf. Παρουσιάζεται η έρευνα η οποία 
βασίστηκε σε 345 ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν φιλόλογοι από σχολεία όλης της χώρας. 
β. Γκλαβάς, Σ., Καραγεωργίου, Α., 2007, «Έρευνα για το µάθηµα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο γυµνάσιο», 
Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τχ. 12, σσ. 5-23. Αναλυτικότερη παρουσίαση και 
σχολιασµός της έρευνας που δείχνει τη θετική στάση των φιλολόγων και τα οφέλη για τους µαθητές από τη 
διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών. http://www.pi-
schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos12/glavas.pdf  
12. α. ΟΛΜΕ, ∆ελτίο Τύπου, 24/1/2007, «Ερευνητικές λαθροχειρίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου – Θέσεις της 
ΟΛΜΕ». http://www.alfavita.gr/anakoinoseis/anak20070124F.php. Καταδεικνύονται ο υποκειµενισµός και η λήψη 
του ζητουµένου που είναι η επιβεβαίωση των επιλογών του Υπεπθ, όπως η αύξηση των ωρών διδασκαλίας των 
αρχαίων ελληνικών  
β. «Αλήθεια, ποια είναι η αλήθεια;», 
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Blog&file=page&op=viewPost&pid=2637 µια κριτική 
εκπαιδευτικού που θέτει ζητήµατα µεθοδολογίας διατύπωσης των ερωτήσεων και επιλογής των ερωτώµενων.   
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13  Άρθρα, για την έρευνα στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό δίκτυο ενηµέρωσης Αλφαβήτα.  
α. Κελπανίδης, Μιχάλης, 26/52009, «Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο παρεµποδίζει έρευνα για τις στάσεις των µαθητών 
απέναντι στα Αρχαία: Για να µην αποκαλυφθούν τα αναµενόµενα υψηλά ποσοστά αρνητικών στάσεων». 
http://www.alfavita.gr/anakoinoseis/ank26_5_9_0302.php. Παρουσίαση της έρευνας και των γεγονότων. 
β. απάντηση του Σωτήριου Γκλαβά, προέδρου του Π.Ι, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, «∆ιεξαγωγή Έρευνας», αρ.πρ. 
567/13-5-2009, http://www.alfavita.gr/anakoinoseis/ank28_5_9_0554.php. 
γ. ανταπάντηση του Μιχάλη Κελπανίδη, 28/5/2009, http://www.alfavita.gr/anakoinoseis/ank29_5_9_1253.php. 
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χειρόγραφο του Α.Β. Μουμτζάκη, η εισαγωγή στο Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής 

(σελίδα 5 του Συντακτικού όπως το εκδίδει ο ΟΕΔΒ) 
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μαθητική έκθεση Α’  Λυκείου με παρατηρήσεις του Α.Β. Μουμτζάκης 

από το προσωπικό αρχείο της Ευθαλίας Σταυρίδου 
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στο Γυμνάσιο Αρρένων Δράμας (1948;) 

 
 

 
στο κινηματοθέατρο Αστέρια Δράμας, 

1974 

 

 
στην Καβάλα με τον Χριστόφορο 

Χαραλαμπάκη, 1997 

 

 
στο γραφείο του σπιτιού του 

 

 

 
 

 

 

σημείωση 

 

στο ψηφιακό αφιέρωμα περιλαμβάνονται και τα παρακάτω αρχειακά τεκμήρια 

 

1. Ομιλία για το Σολωμό (από εκδήλωση στον Άγιο Αθανάσιο)  

2. Αρχαία και νέα ελληνικά, οι αντωνυμίες ουδείς και κανείς, (από τις ραδιοφωνικές 

εκπομπές στο ράδιο Ηχώ, 11/10/1992) 

3. Η σύνταξη του ρήματος αφορώ (από τις ραδιοφωνικές εκπομπές στο ράδιο Ηχώ, 

21/3/1993) 

4. Χειρόγραφο 2 μαθητικής έκθεσης με παρατηρήσεις του Α.Β. Μουμτζάκη 
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