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ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

"Αν ή γλώσσα μας καθορίζει τα όρια του κόσμου μας (Wittgenstein). "Αν ή 
γλώσσα δεν είναι παρά μία ταξινόμηση του κόσμου μας και αν, ως εκ τούτου, κάθε ' 
εθνική γλώσσα είναι μία εθνική ταξινομία του κόσμου της πραγματικότητας (Saus
sure). "Αν γλώσσα και νόηση συμπίπτουν ουσιαστικά (Πλάτων). "Αν ή γλώσσα ώς f 

δημιουργική διεργασία είναι το κατ' εξοχήν βιολογικό γνώρισμα του άνθρωπου Ì 
(Chomsky). "Αν ή γλώσσα, κάθε εθνική γλώσσα, είναι κύριο συστατικό της εθνι
κής ταυτότητας ενός λαού. Τότε κάθε λαός, κάθε έθνος, κάθε εκπαιδευτικό σύστη-
μα, κάθε πολίτης, κάθε κυβέρνηση πρέπει να έχει ώς μέλημα, «μέγιστον μέλημα») 
τήν εξασφάλιση μιας απαιτητικής γλωσσικής παιδείας, μιας τέτοιας γλωσσικής 
καλλιέργειας, πού να επιτρέπει σε όλους να εκφράσουν τίς σκέψεις τους σωστά, να 
επικοινωνούν αποτελεσματικά, να παράγουν και να προσλαμβάνουν σύνθετα 
(προφορικά ή γραπτά) κείμενα καί, υπ' αυτή τήν έννοια, να διαθέτουν επάρκεια 
και ποιότητα στή γλώσσα τους. Ή υψηλής ποιότητας γλωσσική παιδεία, με άλλα 
λόγια, είναι εθνική υπόθεση καί συγχρόνως ύψιστο δημοκρατικό δικαίωμα κάθε 
πολίτη. 

Αυτό σημαίνει οτι καί ô σχεδιασμός τής γλωσσικής εκπαίδευσης ενός λαού, ' 
τής 'ίδιας τής έκφρασης καί τής καθημερινής επικοινωνίας του, πρέπει να θέτει 
στόχους πολύ υψηλότερους άπό μιαν απλή συνεννόηση ή μία περιορισμένη 
γλωσσική επάρκεια. Ό εκπαιδευτικός σχεδιασμός τής γλωσσικής παιδείας πού 
παρέχεται στο σχολείο, τόσο στην υποχρεωτική κυρίως όσο καί στή μεθυποχρεω-
τική εκπαίδευση, πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, με επιστημονικά κριτή
ρια καί, πάνω άπ ' όλα, χωρίς ιδεολογικές προκαταλήψεις. Ή τυφλή προσήλωση 
στο παρελθόν δσο καί τό να κλείνει κανείς τά μάτια μπροστά στην πραγματικότη
τα είναι εξίσου επικίνδυνες στάσεις καί ουσιαστικά εμπόδια για μια σωστή γλωσ
σική παιδεία. "Οπως είναι αλήθεια οτι ή εξασφάλιση μιας απαιτητικής γλωσσικής 
παιδείας δεν είναι μόνον έργο τοΰ σχολείου, άλλα καί των προτύπων που παρέχουν 
τά μέσα μαζικής ενημέρωσης (Τύπος, Τηλεόραση-Ραδιόφωνο) καί τής γενικότε
ρης αναγνώρισης καί καλλιέργειας τής γλώσσας ώς αξίας άπό ολόκληρη τήν 
κοινωνία. 

Διδασκαλία τής Ελληνικής στο Σχολείο: Προβλήματα 

Σήμερα σε δλα τά χρόνια τής υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης (6 χρόνια 
Δημοτικού καί 3 Γυμνασίου) καί σε όλη τή μεθυποχρεωτική εκπαίδευση (3 χρόνια 
τοΰ Λυκείου), ήτοι επί 12 έτη διδάσκεται στο σχολείο, καί μάλιστα για πολλές 
ώρες, ή σύγχρονη Ε λ λ η ν ι κ ή , ή δημοτική γλώσσα.- 'Επί 12 έτη τό ελληνόπουλο 
στην ' Ελλάδα διδάσκεται τή δημοτική γλώσσα. Αυτό —σπεύδω να διευκρινήσω 
τή θέση μου— καί σωστό καί επιβεβλημένο είναι. Τό σχολείο πρέπει να διδάσκει 
στους μαθητές τήν προφορική καί γραπτή εθνική, μητρική γλώσσα καθ' όλα τά 
έτη των σπουδών τους. 'Ωστόσο, αυτό πού συμβαίνει σήμερα καί γεννά μείζονα 
προβλήματα είναι πώς ο, τι δεν ανήκει στή δημοτική γλώσσα, ó αρχαίος ελληνικός 
λόγος, ή κοινή 'Ελληνική, ή Βυζαντινή μας γλώσσα, ή λόγια γλώσσα, όλες οί 
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προηγούμενες μορφές της ελληνικής γλώσσας ή παραμένουν άγνωστες για το 
'Ελληνόπουλο ή, προκειμένου για την αρχαία γλώσσα, επιχειρείται να διδαχθεί 

μέσα σε 2 χρόνια (Α' και Β' τάξη του Λυκείου). Για όσους, πάντως, θα ακολουθή
σουν Φιλολογία ή Νομική (3η δέσμη Λυκείου) παραχωρείται γενναιόδωρα ενα 
ακόμα έτος! 

Ό εκπαιδευτικός αυτός σχεδιασμός της γλωσσικής παιδείας στο σχολείο, 
ρητά ή ύπονοουμένως, στηρίζεται στην παραδοχή ότι ή νέα ελληνική γλώσσα 
αποτελεί απολύτως αυτοτελή, ανεξάρτητη κι αποκομμένη χρονική φάση τής ελ
ληνικής γλώσσας και ότι, ως εκ τούτου, με μια συστηματική διδασκαλία 12 ολό
κληρων ετών μπορεί να κατακτηθεί πλήρως άπό τα ελληνόπουλα. Αυτή είναι ή 
προσδοκία άπό αυτή τήν καθαρώς συγχρονική θεώρηση τής διδασκαλίας τής 
νεοελληνικής (δημοτικής) γλώσσας. Στον 'ίδιο σχεδιασμό ή γνώση τής αρχαίας 
ελληνικής συλλαμβάνεται ώς επιπρόσθετη γνώση, ώς γλωσσική, τρόπον τινά, 
και παιδευτική «πολυτέλεια», πού παραχωρείται μόνο σε 2 χρόνια τής μεθυποχρε-
ωτικής εκπαίδευσης, αποκλειόμενη —ώς περιττή ή «ελιτίστικη« γνώση— άπό τήν 
9ετή υποχρεωτική εκπαίδευση. "Αν ή παραδοχή στην οποία στηρίζεται αυτός ô 
εκπαιδευτικός σχεδιασμός ήταν ορθή, τότε θα επαληθευόταν και ή προσδοκία: τα 
ελληνόπουλα, με τις χιλιάδες των διδακτικών ωρών πού διατίθενται για τή γλωσ
σική διδασκαλία, θα κατακτούσαν τήν ελληνική γλώσσα σε ζηλευτό επίπεδο, θα 
ήταν δηλ. σε θέση να παράγουν και να κατανοούν, χωρίς .μεγάλη δυσκολία, γραπτά 
και προφορικά κείμενα ενός σύνθετου και απαιτητικού επικοινωνιακού επιπέδου, 
πράγμα πού αποτελεί κύριο στόχο κάθε εθνικής σχολικής εκπαίδευσης. ' Ωστόσο, 
ή σχολική πράξη και ή καθημερινή πραγματικότητα δείχνουν ότι αυτή ή προσδο
κία έχει πλήρως διαψευσθεί. Ό απόφοιτος τής 9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευ
σης άλλα και ó απόφοιτος του Λυκείου δεν διαθέτουν μια βαθύτερη, ουσιαστική 
και δημιουργική γνώση τής νεοελληνικής, αυτής πού είναι απαραίτητη για τήν 
κατανόηση και σύνταξη απαιτητικών μορφών λόγου. "Ετσι, ô πολίτης πού μορ
φώνουμε σήμερα στο σχολείο ούτε τή μητρική γλώσσα γνωρίζει επαρκώς οϋτε, 
όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, αποκτά άξια λόγου γνώση των παλιότερων μορ
φών τής γλώσσας του, ούτε καν τής αρχαίας πού διδάσκεται. 

Τί φταίει, λοιπόν, και τί προκαλεί αυτή τήν κατάσταση; Γιατί δεν μαθαίνουν 
τα παιδιά μας τή γλώσσα τους όπως πρέπει; Γιατί ακόμη αγνοούν ή και απεχθάνον
ται τον αρχαίο μας λόγο; Γιατί ό,τι έχει γραφεί στή λόγια γλωσσική μας παράδο
ση ('Εγκυκλοπαίδειες, βιβλία επιστημονικά, βοηθήματα, λογοτεχνία κ.λπ.) τα 
θεωρούν συλλήβδην ώς «αρχαία γλώσσα» και δεν τολμούν να τα πλησιάσουν; 
Γιατί ούτε τους ύμνους πού ακούν στην 'Εκκλησία ούτε τό ίδιο τό Ευαγγέλιο 
καταλαβαίνουν; Γιατί χάσκουν όταν ακούν άπό μεγαλύτερους —συχνά ολιγο
γράμματους ή και αγράμματους ακόμη— φράσεις, όπως «τί δέον γενέσθαι», «τί 
εστί», «μνήσθητίμου, Κύριε», «ούκ εν τω πολλω τό εύ» ή λέξεις δπως περιδεής, 
αυτόκλητος, αρωγή, εύσημα, φερέφωνο, ευεπίφορος κ.τ.δ.; Πώς φθάσαμε στο ση
μείο ô Κάλβος κι ό Παπαδιαμάντης, ô Ροΐδης κι ò Βιζυηνός, ô 'Εμπειρίκος κι ó 
'Εγγονόπουλος, κομμάτια τοΰ 'Ελύτη, ή εγκυκλοπαίδεια τοΰ Πυρσού, τό λεξικό 
τής Πρωίας ή τοΰ Σταματάκου να είναι δυσπρόσιτα ή ακατάληπτα —και γι ' αυτό 
απωθητικά— στα νέα παιδιά; Για ποια γλωσσική παιδεία μπορεί κανείς να μιλά 
ύπ' αυτές τις συνθήκες; Κι όταν μάλιστα τα σχολικά βιβλία και ή ολη μέθοδος 
διδασκαλίας τής γλώσσας σήμερα, και πιο σύγχρονα και διδακτικώς ορθά και 
πολύ καλύτερα άπό τα παλιότερα βιβλία τής γλώσσας και τήν παλιότερη μέθοδο 
διδασκαλίας είναι. Με ολα αυτά τα δεδομένα δικαιούται κανείς να ρωτήσει: μήπως 
βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο; Μήπως ή αποκλειστικά συγχρονική προσέγγιση 
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τής 'Ελληνικής δέν είναι ή ενδεδειγμένη; Μήπως αυτή ή πλήρης αποκοπή άπό το 
γλωσσικό μας υπόβαθρο, μήπως αυτή ή αποξένωση άπό τήν ιστορική συνέχεια 
της γλώσσας μας, μήπως ή παντελής αγνοία των παλιότερων 'Ελληνικών μας 
είναι κύρια αιτία της φανερής αναποτελεσματικότητας μιας γλωσσικής διδασκα
λίας 12 ετών και χιλιάδων —το επαναλαμβάνω— διδακτικών ωρών; 

Ή θέση πού υποστηρίζει ό γράφων είναι με άπλα λόγια ή έξης: Ό περιορι
σμός τής διδασκαλίας τής ελληνικής γλώσσας αποκλειστικά και μόνο στή σύγ
χρονη μορφή και χρήση της αποτελεί ανεπαρκή τρόπο προσέγγισης για μία 
γλωσσική κατάρτιση μεγαλυτέρων απαιτήσεων —με τα δεδομένα πάντοτε τής 
ιστορικής προέλευσης και τής ίδιας τής υφής τής σημερινής ' Ελληνικής. "Αν δέν 
διδάξεις τήν Ε λ λ η ν ι κ ή και στή διαχρονική της διάσταση, αν δέν διδάξεις κι αν, 
δέν εξοικειώσεις τον μαθητή μέ τή λόγια μορφή τής γλώσσας μας, μέ τή γλώσσα 
των κειμένων και ύμνων τής 'Εκκλησίας, μέ τον αρχαίο μας λόγο, μέ ο,τι τελοσπά-, 
ντων καλούμε ελληνική γλώσσα μέσα στους μακρούς αιώνες ζωής και καλλιέρ
γειας της, προφορικής και γραπτής, τότε ή γνώση τής Ελληνικής γίνεται τόσο 
εύθραυστη, επιδερμική και ισχνή, ώστε δέν μπορεί να υπηρετήσει παρά στοιχειώ
δεις μορφές γλωσσικής επικοινωνίας, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις ακρίβειας, κυ-V 
ριολεξίας, ποικιλίας, σαφήνειας, εκφραστικότητας, χρωματισμού, ύπαινικτικότη-
τας, λεπτών διαφορών και διακρίσεων, δηλ. όλων εκείνων τών Ιδιοτήτων πού 
απαιτεί ô προσεγμένος λόγος. Θα το πώ σκληρότερα: 'Ελληνική δεν είναι μόνο ή 
δημοτική μας γλώσσα. 'Ελληνικά —ελληνικότατα— είναι και τά προηγούμενα 
και τά παλιότερα 'Ελληνικάμας. 'Υπάρχει, πώς να το κάνουμε, καιμή-δημοτική 
'Ελληνική γλώσσα. 'Υπάρχει ή 'Ελληνική. Αυτή πού αποτελεί προϋπόθεση κάθε 

άλλης μορφής και επιπέδου χρήσεως τής γλώσσας μας. 'Υπάρχει ή διαχρονική 
γλωσσική μας παρακαταθήκη άπό ρίζες, λέξεις, φράσεις, μηχανισμούς, δομές και 
λεκτικούς τρόπους πού μπολιάζουν τή σημερινή γλώσσα σέ τέτοιο βαθμό, ώστε να 
είναι αδιανόητη κάθε τεχνητή αφαίρεση ή αγνόηση αυτών τών διαχρονικών συ- j 
στατικών. "Οσο ρηχότερα, επιφανειακά και λειψά αντιλαμβάνεσαι και χρησιμο
ποιείς αυτά τά στοιχεία, τόσο ρηχότερος, επιπόλαιος, ακατέργαστος και λειψός 
γίνεται ό λόγος σου. Γίνεται δηλωτικά φτωχός, περιορίζοντας συνάμα και τις 
δυνατότητες τής σκέψης σου, άφοϋ σκέψη γλωσσικά ανέκφραστη ή φραστικά 
αδήλωτη είναι σαν να μήν υπάρχει. 

"Αν δέν επινοήσουμε μια έγκαιρη (σέ κατάλληλη δηλ. για τήν αντίληψη του 
μαθητή ηλικία), μια βαθύτερη και δημιουργική σχέση του μαθητή, μια «έξ απαλών 
ονύχων» επαφή του μαθητή μέ τήν ευρύτερη ελληνική γλώσσα και τά διαχρονικά 
συστατικά της (κυρίως στο λεξιλόγιο, λιγότερο σέ γραμματικοσυντακτικές δομές), 
αν —μακριά άπό σχολαστικισμούς, διδακτισμούς και παλαιομοδίτικες αποστηθί
σεις ξηρών γραμματικών κανόνων και τύπων— δέν πετύχουμε να εξοικειώσουμε 
τον μαθητή μέ παλιότερα (λόγια, εκκλησιαστικά, βυζαντινά και αρχαία) κείμενα 
τής γλώσσας μας, τότε καμιάς μορφής «γλωσσική ανάκαμψη» δέν μπορούμε να 
περιμένουμε. Πώς, όμως, νοούμε αυτή τή διαχρονική προσέγγιση στή διδασκαλία 
τής 'Ελληνικής; 

Διαχρονική διδασκαλία τής 'Ελληνικής 

' Εν πρώτοις, ας τό ξεκαθαρίσουμε ευθύς έξ αρχής, μέ τή διαχρονική διδα- , 
σκαλία τής ελληνικής γλώσσας δέν νοούμε καμιά ίστοριστική προσέγγιση πού θα 
συνίσταται στή συσσώρευση εξωτερικών πληροφοριών περίτ\\ς δομής και ιστο
ρίας τής ελληνικής γλώσσας μέ περισσότερα ή λιγότερα κειμενικά δείγματα αυτής 
τής εξελίξεως. Μια τέτοια προσέγγιση —ώς επιπλέον ιστορικός φόρτος— θα άπω-
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θοΰσε ακόμη περισσότερο άπο τη δημιουργική επαφή του μαθητή μέ τήν ίδια τή 
γλώσσα, μέ τα ίδια τα κείμενα πού διδάσκουν γλώσσα άπο μόνα τους. Αυτή θα 
ήταν μία φιλολογικού τύπου σύλληψη της διδασκαλίας της γλώσσας, πού μοιραία 
θα βρισκόταν σέ έντονη αντίθεση τόσο προς τή σύγχρονη (επικοινωνιακή) αντί
ληψη της γλωσσικής κατάκτησης, οσο και προς τήν ίδια τήν αίσθηση της γλώσ
σας. Ούτε, για τους ίδιους λόγους, ή διδασκαλία μιας ιστορικής γραμματικής και 
σύνταξης, πού θα περιέγραφε συστηματικά άλλα ξερά κι απομονωμένα τις μεταβο
λές πού έγιναν στο σύστημα τής ελληνικής γλώσσας άπο τήν αρχή της γραπτής 
της εμφάνισης μέχρι σήμερα, θα μπορούσε να προσφέρει τίποτε περισσότερο άπο 
χρήσιμες πληροφορίες περί των μεταβολών στή δομή τής ελληνικής γλώσσας άνά 
τους αιώνες. 

'Αντίθετα προς τέτοιες προσεγγίσεις, αυτό πού πρέπει να διδαχθεί συστημα
τικά ήδη άπο τήν πρώτη τάξη του Γυμνασίου είναι τα ίδια τα κείμενα, μια σειρά 
αντιπροσωπευτικών κειμένων όλων —το επαναλαμβάνω όλων— τών μορφών τής 
γλώσσας μας (αρχαίας, βυζαντινής, λόγιας) πού προηγούνται τής σημερινής. Για 
λίγες διδακτικές ώρες (2 τήν εβδομάδα), παράλληλα προς τή διδασκαλία τών αρ
χαίων από μετάφραση, πού κι αυτή χρειάζεται ριζική αναθεώρηση ώς προς τα 
διδασκόμενα κείμενα, και γιατί τα κείμενα αυτά είχαν επιλεγεί παλιότερα για να 
διδαχθούν άπο το πρωτότυπο μέ κριτήριο τήν ευκολία τής γλώσσας του πρωτοτύ
που και γιατί χρονικά καλύπτουν ορισμένη μόνον περίοδο τής αρχαίας ελληνικής 
γραμματείας. Και βεβαίως είναι αυτονόητο οτι ή νεοελληνική γλώσσα θα εξακο
λουθεί νά διδάσκεται δπως και σήμερα από πλευράς ωρών και διδακτικής μεθόδου, 
μέ ουσιώδεις βελτιώσεις στα βιβλία και στή διδασκόμενη υλη και έμφαση στή 
συνειδητοποίηση τών γραμματικοσυντακτικών μηχανισμών τής γλώσσας και 
στην παραγωγή περισσοτέρων απαιτητικών κειμένων. 

"Ο,τι προτείνουμε, είναι ελπίζω φανερό, δέν είναι μια επαναφορά τών αρχαί
ων μέ τή σύλληψη, τή μορφή και τον τρόπο πού διδάσκονταν παλιά. Είναι μια νέα 
επαφή και εξοικείωση του μαθητή μέ ελληνικά κείμενα και μέ τήν ελληνική 
γλώσσα πού προηγήθηκε ή συνυπήρξε μέ τή δημοτική: μέ τον αρχαίο μας λόγο, μέ 
τή βυζαντινή γλώσσα και μέ τή λόγια γλωσσική μας παράδοση. Ύπ' αυτή τήν 
έννοια, είναι λάθος νά μιλάει κανείς για επαναφορά τών αρχαίων. Το σωστό κι 
αυτό πού κυρίως χρειαζόμαστε σήμερα είναι νά μιλάμε για μια νέα επαφή μέ τή 
γλωσσική μας παράδοση μέσω τών κειμένων, για μια γνωριμία μέ τήν ελληνική 
γλώσσα δπως χρησιμοποιήθηκε διαχρονικά μέσα στα γραπτά μας κείμενα, αρχαία 
και νεότερα. 

Συγκεκριμένα, ώς στόχοι αυτής τής διαχρονικής διδασκαλίας τών ' Ελληνι
κών μας μπορούν νά προσδιορισθούν οί εξής: 

(i) ' Η εξοικείωση του μαθητή μέ κείμενα τής λόγιας, βυζαντινής και αρχαίας 
μας γραμματείας, Κάλβο και Παπαδιαμάντη, Κοραή και Λογίους τοΰ "Εθνους, 
Ψελλό και Ρωμανό τον Μελωδό, Πατερικά κείμενα και Ευαγγέλιο, Λουκιανό,yyJ^ 
Αίσωπο, Πλούταρχο, 'Αριστοτέλη, Ξενοφώντα, Πλάτωνα καί Θουκυδίδη, για νά 
αναφέρουμε ενδεικτικώς μερικά κείμενα. Μέ τήν επαφή αυτή, μέσα άπο μία κα
τάλληλη διδασκαλία, θα οίκειωθεϊ ó μαθητής τή γλωσσική μας παράδοση, θα 
εμπλουτίσει τή γλώσσα του καί θα πάψει νά θεωρεί ξένες, απρόσιτες καί απαρχαι
ωμένες φράσεις καί λέξεις, πού μέ τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αυτούσιες ή παρηλ-
λαγμένες θα συναντήσει καί σέ απαιτητικότερες χρήσεις τής σημερινής μας 
γλώσσας. 

(ii) ' Η προσπέλαση τοΰ μαθητή προς τήν ' Ελληνική καί ή όλη διδασκαλία 
τών παλιότερων 'Ελληνικών μας θα είναι κειμενοκεντρική. Θα αρχίζει καί θα 
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τελειώνει ώς άμεση επαφή με το κείμενο, ώς γνωριμία και βίωση του κειμένου. 
Κάθε φορμαλιστική, τυποκρατική και τυπολατρική προσέγγιση και διδασκαλία 
θα πρέπει να αποφευχθούν. Γενικότερα, στή νέα προσπέλαση του κειμένου πρέπει 
να αποκλεισθεί ó παλιότερος, στείρος και απωθητικός σχολαστικισμός. ' Η προ
σπέλαση αυτή θα φέρει κοντά, άπό μεθοδολογικής πλευράς, τή διδασκαλία τής i 
σύγχρονης 'Ελληνικής με τήν προτεινόμενη διαχρονική διάσταση. 

(iii) "Εμφαση στο λεξιλόγιο σε δύο άξονες: τον σημασιολογικό (συνώνυμα, » 
αντίθετα) καί, ιδίως, τόνετυμολογικό (οικογένειες όμορρίζων, παραγωγή, σύνθε
ση). Παράλληλη εξέταση βασικών γραμματικών καί συντακτικών δομών και μη-
χανισμώντχ\ς διαχρονικής διάστασης τής γλώσσας μας, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
παραλλάσσουσες άπό τή σύγχρονη ' Ελληνική παλιότερες δομές τής γλώσσας μας 
(δοτική πτώση, τριτόκλιτα ονόματα, απαρέμφατο, μετοχή κ.τ.ο.). Είναι φανερό πώς 
ó στόχος αυτός αποκλείει τήν κατατριβή με σπάνιες, αποκλίνουσες δομές καί 
τύπους καθώς καί με τυπολογικές πληροφορίες πού αποπροσανατολίζουν άπό μια 
πιο ουσιαστική προσέγγιση του κειμένου καί τής γλωσσικής του άρθρωσης. 

(iv) Τό ενδιαφέρον τής διαχρονικής θεώρησης συναρτάται πάντα καί έχει ώς̂ ~ 
επίκεντρο τή σημερινή μορφή τής γλώσσας μας. Κύριος στόχος είναι ή συνειδη-) 
τοποίηση των σχέσεων των προηγούμενων μορφών τής γλώσσας μέ τή σημερινή, 
τ.ε. ή 'Ελληνική ώς ενιαία γλώσσα μέσα στην ιστορική της αδιάσπαστη προφορι- ) 
κή καί γραπτή συνέχεια. Ή μεθοδολογική αρχή του Κοραή για τή σπουδή τής 
ελληνικής γλώσσας, ή αρχή τής «αμφίδρομης πορείας», ας τήν ονομάσουμε έτσι, 
άπό τα αρχαία προς τα νέα μας ' Ελληνικά κι άπό τα νέα προς τα αρχαία, πρέπει 
να διέπει τήν όλη διδασκαλία καί προσέγγιση των κειμένων. Αυτό υπαγορεύει —ό 
μεγάλος Κοραής τό συνέλαβε νωρίς— ή ιδιαιτερότητα τής ιστορικής εξέλιξης καί 
δομής τής σύγχρονης 'Ελληνικής καί ή σχέση της προς τις προηγούμενες ιστορι
κές φάσεις της. Τα επανειλημμένα «έπιστροφικά κινήματα» τής 'Ελληνικής 
γλώσσας —δέν παύω πάντα να τονίζω αυτόν τον παράγοντα μέ έμφαση— πού είχαν 
σαφή στόχο τήν επανασύνδεση τής ' Ελληνικής μέ τις γλωσσικές πηγές της ('Ατ- , 
τικισμός, 'Αρχαϊσμός, Καθαρισμός, Καθαρεύουσα) έχουν δημιουργήσει στην 
' Ελληνική μια μοναδική, θα έλεγα, όσο καί ιδιότυπη σχέση, τέτοια πού κάθε εις 
βάθος κατανόηση σύγχρονων δομών τής 'Ελληνικής (ιδίως στο λεξιλογικό επί
πεδο) να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα, δηλ. δημιουργικότερα, μέσω τής 
διαχρονικής όδοϋ. Ή γνώση τής ετυμολογικής ρίζας, τής ετυμολογικής βάσης 
μιας οικογένειας όμορρίζων λέξεων φωτίζει στην 'Ελληνική καί τή συγχρο
νική όψη του μεγαλύτερου μέρους άπό αυτό πού ονομάζουμε «απαιτητικό» ή 
«διευρυμένο» κώδικα τής σημερινής ' Ελληνικής, διευκολύνοντας έτσι τή βαθύτε
ρη κατανόηση του λεξιλογίου καί των διασχέσεών του. 

Διάρθρωση διδασκαλίας: Νέα βιβλία 

Μέ βάση λοιπόν τήν αντίληψη ότι αλλιώς θα πρέπει πια να δούμε τό θέμα τής 
διδασκαλίας τής 'Ελληνικής στή διαχρονική της διάσταση, δηλ. οχι μόνο ώς 
διδασκαλία του αρχαίου μας λόγου, άλλα ώς οίκείωση όλων των παλιότερων ' Ελ
ληνικών μας, καί μέ βάση τις γενικές αρχές πού προεκθέσαμε, αναλαμβάνοντας 
τήν προεδρία του Παιδαγωγικού 'Ινστιτούτου τής 'Ελλάδος προέτεινα τή σύντα
ξη —σέ πειραματικό στην αρχή επίπεδο— μιας σειράς νέων βιβλίων διαχρονικής 
διδασκαλίας τής 'Ελληνικής στο Γυμνάσιο. Μια ομάδα άπό 4 φιλολόγους, στους 
οποίους προστέθηκαν αργότερα άλλοι 2, μέ τήν άμεση εποπτεία καί συνεργασία 
του ομιλούντος, συνέταξαν μια «διευρυμένη» καί μια «συνεπτυγμένη μορφή» (μέ λιγό-
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τερο διδακτικό υλικό για λιγότερες διδακτικές ώρες) ενός πρώτου δοκιμαστικού 
εγχειριδίου. 

'Εφεξής θα αναφερθώ στους στόχους, τη δομή και τα προβλήματα πού πα
ρουσιάζει αυτός ό νέος τύπος βιβλίου. Θα περιγράψω τή γενική διάρθρωση του και 
θα μιλήσω αναλυτικότερα για τα μέρη πού το αποτελούν. 

Γενική διάρθρωση 

Το δοκιμαστικό εγχειρίδιο αποτελείται άπό 25 διδακτικές ενότητες (μαθή
ματα). Κάθε ενότητα περιλαμβάνει σταθερά 4 μέρη: α) Κείμενο· β) Λεξιλογικά-
Σημασιολογικά' γ) Γραμματικά-Σνντακτικά· δ) Κείμενα. Στο 'ίδιο βιβλίο περι
λαμβάνονται: α) (περιεκτικά και ύπό μορφή πινάκων) Γραμματική-Συντακτικο 
τών διδαχθέντων, και β) Λεξιλόγιο. 

"Οπως είναι φανερό, ό μαθητής βρίσκει τα πάντα μέσα σε ενα βιβλίο. "Η 
γενικότερη μέθοδος πού ακολουθείται στή διδασκαλία είναι, κατά βάσιν, ή επι
κοινωνιακή. Συγκεκριμένα δίδεται μεγάλη έμφαση στο κείμενο {«κειμενοκεντρι
κή» μέθοδος) και στή χρήση, τήν πραγματική εφαρμογή τής γλώσσας, όπως εμφα
νίζεται στο κείμενο ή σέ παραδείγματα προτάσεων άπό κείμενα («έκφωνήματα»). 
' Η αρχή αυτή οδηγεί στην «κυριαρχία του κειμένου» τόσο στην αρχή όσο και στο 
τέλος κάθε διδακτικής ενότητας. Τα δύο άλλα μέρη, τό λεξιλογικό και τό γραμμα-
τικοσυντακτικό, «υπηρετούν» τό κείμενο, ύπό τήν έννοια ότι ή διδασκαλία τους 
εξοικειώνει βαθμηδόν τον μαθητή μέ τους μηχανισμούς και τα δομικά συστατικά 
τής 'Ελληνικής στή διαχρονική της παράδοση. Διήκουσα γραμμή δέν παύει να 
είναι ό συσχετισμός του παλιού με τό σύγχρονο στή γλώσσα, ή βίωση της εξέλι
ξης και της συνέχειας της 'Ελληνικής και ή συνειδητοποίηση των διαφορών και 
των ομοιοτήτων, ώστε να αμβλυνθεί καί, όσο γίνεται, να άρθεΐ ή αίσθηση του 
ξένου και τοΰ απρόσιτου πού υπάρχει σήμερα στους μαθητές για τα παλιότερα 
'Ελληνικά μας. Τήν ίδια «φιλοσοφία» ακολουθούν καί οί πολλές ασκήσεις εφαρ
μογής, οί όποιες έχει, κατά τό δυνατόν, επιδιωχθεί να έχουν άνευρετικό (heuristic) 
χαρακτήρα, συχνά καί παιγνιώδη μορφή. 

Α/ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κορμός καί αντικειμενικός στόχος τής διαχρονικής διδασκαλίας είναι, όπως ι 
ε'ίπαμε, τό κείμενο. Τα επιλεγόμενα κείμενα έχουν έκταση πού φθάνει μέχρι τους 
15 στίχους, κάθε δέ κειμένου προηγούνται σύντομες πληροφορίες για τό περιε
χόμενο, τον συγγραφέα καί τή χρονική περίοδο στην οποία ανήκει τό κείμενο. 

Τα κριτήρια μέ τα όποια επιλέγονται τα κείμενα είναι ή διδαξιμότητα καί ή 
διδακτικότητά τους: α) Κατά πόσον προσφέρονται σέ διδασκαλία ώς βατά, εύλη
πτα καί προσιτά στις δυνατότητες τοΰ μαθητή κείμενα (διδαξιμότητα )· β) Πόσο 
διδακτικά είναι άπό τήν πλευρά τοΰ γλωσσικοΰ υλικού, στο όποιο θα στηριχθεί 
καί ή διδασκαλία τών δύο άλλων μερών τοΰ βιβλίου (λεξιλογικοΰ-γραμματικοσυν-
τακτικοΰ). Στή διδακτικότητά περιλαμβάνεται καί τό ενδιαφέρον πού παρουσιάζει 
τό κείμενο άπό πλευράς περιεχομένου (θέμα καί μήνυμα) άλλα καί μορφής (ύφους, 
τρόπου γραφής). Αυτό πού επιδιώκεται στην πράξη είναι να έχουμε ένα ενδιαφέ
ρον, ελκυστικό καί θελκτικό κείμενο, αποφεύγοντας τα σχολαστικά, ανιαρά καί 
για οποιονδήποτε λόγο απωθητικά κείμενα. 

Τό κείμενο πού προηγείται σέ κάθε ενότητα εναλλάσσεται χρονικά: Μπορεί 
να είναι αρχαίο, μεταγενέστερο, τής Κοινής, βυζαντινό ή νεότερο λόγιο. Αυτό πού 
περνάει, ελπίζω, στον μαθητή δέν είναι αν τό κείμενο είναι αρχαίο, βυζαντινό ή 
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νεότερο λόγιο, άλλα οτι είναι κείμενο ελληνικό μιας άλλης, παλιότερης ή και 
αρχαίας, χρονικής περιόδου. Κείμενο γνώριμο πού μπορεί και αξίζει να διαβασθεί 
με στόχο απλό: να χαρεί ό μαθητής το κείμενο —όχι να μάθει την ευκτική τοΰ 
πλαγίου λόγου ή κάποιον τύπο ανώμαλου ρηματικού αορίστου!... 

Πρόκειται, κατά κανόνα, για πεζό κείμενο, το όποιο δίδεται, φυσικά, στο 
πρωτότυπο. 'Αποφεύγονται οί παρεμβάσεις στο κείμενο, πλην ενδεχομένης παρα
λείψεως σπάνιων ή δύσκολων φράσεων, πού ή παρουσία τους θα καθιστούσε δυ
σχερή τήν κατανόηση του κειμένου και θα επέβαλλε μακρές αναλύσεις και σχό
λια. Στο τέλος κάθε κειμένου δίδονται περιορισμένα ερμηνευτικά σχόλια, τόσα 
όσα χρειάζονται για τήν κατανόηση τοΰ κειμένου. 'Αποφεύγεται να δοθεί μετά
φραση τον κειμένου, άφοΰ κύριος στόχος είναι ή κατανόηση τοΰ κειμένου κι όχι 
ή απόδοση του στή σύγχρονη 'Ελληνική, πού, κατά τα άλλα, αποτελεί κι αυτή 
ωφέλιμη και διδακτική άσκηση. 

"Ο,τι επιδιώκεται με τό Α ' μέρος κάθε ενότητας είναι ή αναστροφή τοΰ μαθη
τή με κείμενα, κείμενα πού θα επεξεργασθεί χωρίς σχολαστικισμούς, κείμενα πού 
θα τοΰ δώσουν σιγά-σιγά μια βαθύτερη αίσθηση τής ελληνικής γλώσσας και τής 
γραπτής μας παράδοσης, κείμενα πού θα φθάσει να πλησιάζει με κάποια οικειότη
τα και χωρίς συναισθήματα φόβου και αποστροφής. Θέλουμε δηλ. να γνωρίζει και 
να άνα-γνωρίζει ενα κείμενο στα παλιότερα 'Ελληνικά μας ως «φιλικό» (για να 
χρησιμοποιήσω έναν σύγχρονο όρο τής πληροφορικής) και οικείο· ως ένα κείμενο 
ελληνικό πού μπορεί να τό πλησιάσει και να τό καταλάβει, άρα και να τό αγαπή
σει. 'Επιδιώκουμε δηλ. να δημιουργηθεί σιγά-σιγά μια άλλη σχέση τοΰ "Ελληνα 
μαθητή με τό ελληνικό κείμενο, διαφορετική άπό τή σημερινή σχέση πού είναι 
άπό αδιάφορη μέχρι απωθητική και εχθρική. 

Μακάρι μάλιστα να ενεργοποιηθούν σταδιακώς παλιότεροι όσο και δοκιμα
σμένοι μαθησιακοί τρόποι, όπως ή απομνημόνευση και ή αντιγραφή επιλεγμένων 
τμημάτων τοΰ κειμένου. Σήμερα γνωρίζουμε στον τομέα τής εκμάθησης τής γλώσ
σας πώς ή απομνημόνευση δεν είναι παρά πρόσθετη αποθήκευση γλωσσικού υλι
κού (λεξικών καί γραμματικοσυντακτικών δομών) με τή μορφή παραδειγμάτων 
χρήσεως, πού ή ανάκληση τους κατά τή διαδικασία τής επικοινωνίας βοηθεΐ στην 
παραγωγή καλύτερων κειμένων. 'Ομοίως σέ αποθήκευση οπτικών εικόνων, επι
κοινωνιακούς άνακλήσιμη καί αξιοποιήσιμη, οδηγεί καί ή παρεξηγημένη αντι
γραφή κειμένων, πού δέν είναι απλή άσκηση δεξιότητας, όπως συμβαίνει στα 
πρώτα στάδια τής γραφής, άλλα μέσο όπτικοκινητικής επεξεργασίας τοΰ κειμένου, 
πού βοηθεΐ στην οργάνωση τών γνώσεων μας για τήν γραπτή καί ορθογραφική 
παράσταση τής γλώσσας. 

Β/ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ - ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΑ 

Ξεκινώντας άπό τή γλωσσολογική αρχή οτι γλώσσα σημαίνει επικοινωνία 
καί επικοινωνία μήνυμα, δηλ. πληροφορίες, πού θα πει έννοιες οργανωμένες σέ 
νοήματα, κι ότι αυτό γλωσσικώς μεταφράζεται σέ σημασίες, φθάνουμε στο ότι ή 
διδασκαλία τής γλώσσας στηρίζεται αναγκαστικά στή διδασκαλία τών λέξεων πού 
δηλώνουν τις σημασίες, δηλ. στο λεξιλόγιο. Ή διδασκαλία τοΰ λεξιλογίου είναι 
κεντρικός άξονας στην κατάκτηση μιας γλώσσας. ' Η παλιότερη προσέγγιση πού 
έπ' ευκαιρία μόνον —κατά τήν επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων ή κατά τή 
διόρθωση εκθέσεων— άσχολεΐτο με τό λεξιλόγιο, τό όποιο απουσίαζε άπό τή 
συστηματική διδασκαλία τής γλώσσας, στις μέρες μας, όπως είναι γνωστό, έχει 
ριζικά αναθεωρηθεί. Τό λεξιλόγιο τής μητρικής γλώσσας σήμερα διδάσκεται μ' 
έναν πιο συστηματικό τρόπο. 
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Μιλώντας για διδασκαλία/κατάκτηση του λεξιλογίου, άρα των σημασιών τών 
λέξεων (εξ ου και ή εναλλαγή τών ορών λεξιλογικός και σημασιολογικός), στην 
πραγματικότητα κινούμεθα σε δύο επίπεδα/άξονες: τον παραδειγματικό και τον 
συνταγματικό. Τον άξονα οπού οί λέξεις/σημασίες εξετάζονται ώς παράδειγμα, ως 
σύστημα λεξικών σημασιών πού συνδέονται μεταξύ τους είτε μέ σχέσεις ομοιότη
τας (συνωνυμία, παρωνυμία, όπωνυμία) είτε μέ σχέσεις διαφοράς (αντωνυμία). 
' Ομοιότητα και διαφορά, μην τό-ξεχνάμε, είναι θεμελιώδεις νοητικές δομές μέ τις 
όποιες κατανοούμε, οργανώνουμε και ταξινομούμε τον κόσμο της πραγματικότη
τας καί, κατ' επέκταση, τον κόσμο της γλώσσας. Στον συνταγματικό άξονα τοπο
θετείται ή χρήση τών λεξικών σημασιών, οί δυνατοί συνδυασμοί της στον συνεχή 
λόγο, στην επικοινωνία. Στο παραδειγματικό επίπεδο επίσης μιλάμε για σημασιο
λογικά (ή σημασιακά) πεδία, για σημασιολογικές οικογένειες λέξεων, πού υπάγον
ται στο ίδιο εννοιολογικό πεδίο καί βρίσκονται σέ συνωνυμική ή άντωνυμική 
σχέση μεταξύ τους. Στο συνταγματικό επίπεδο ενδιαφέρει, αντιθέτως, τό σύνολο 
τών χρήσεων κάθε λεξήματος ή, σπανιότερα, ή ομαδοποίηση λεξημάτων πού εμ
φανίζουν ομοιότητα στή χρήση τους (λεξημάτων πού συντάσσονται λ.χ. μέ συμ
πληρωματικές προτάσεις εισαγόμενες μέ τό δτι/ πώςτ\ μέ τό να). 

Αυτά ισχύουν στο θεωρητικό επίπεδο άλλα καί στο διδακτικό, εφόσον πρό
κειται για μια συγχρονιστική διδασκαλία τής γλώσσας. Τίπρέπει νά γίνει όμως σε μια 
διαχρονική προσπέλαση της γλώσσας, σέ μια διαχρονική διδασκαλία τής ' Ελλη
νικής; "Η μέθοδος εϊναι απλή, παλιά καί δοκιμασμένη: Θα πρέπει —πέρα άπό τα 
σημασιολογικά πεδία (τα συνώνυμα και άντώνυμα του δίνω λ.χ.)— νά διδάξουμε 
καί τα ετυμολογικά πεδία, τα όμόρριζα του συγκεκριμένου λεξήματος, ήτοι τα 
σύνθετα καί τα παράγωγα μιας λεξικής ρίζας. Προκειμένου λ.χ. για τό δίδω τής 
αρχαίας νά εξετάσουμε τα όμόρριζα δόσις, δότης, δοτός, δώρον καί τα σύνθετα 
παρα-δίδω, προσ-δίδω, μεταδίδω κ.λπ., παρά-δοσις, διά-δοσις, μετά-δοσις, κ.τ.ό., 
άλλα καί τα δοσο-ληψία καί δοσί-λογος όπως καί τα κληρο-δοσία, μειο-δοσία 
κ.τ.ό. Αυτή ή διαχρονική σημασιολογική εξέταση, ή εξέταση τών ετυμολογικών 
πεδίων ή οικογενειών τών λέξεων βοηθεΐ στο νά συγκεντρωθούν γνωστικά οί 
λέξεις σέ οικογένειες όμορρίζων, πού θα πει σέ οικογένειες μέ κοινή σημασιολο
γική βάση ή αφετηρία, τή σημασία τής ρίζας. Αυτή ή οργάνωση καί ομαδοποίηση 
τών λέξεων κατά οικογένειες εϊναι πολύτιμη για μια βαθύτερη κατανόηση, τακτο
ποίηση καί γνώση τοΰ λεξιλογικού θησαυρού τής γλώσσας. Ή γνώση καί ή 
ανάκληση τών στοιχείων μιας γλώσσας, έν προκειμένω τών λέξεων καί τών σημα
σιών τους, προϋποθέτει τον καλύτερο δυνατό συσχετισμό τών λέξεων κατά τήν 
αποθήκευση τοΰ λεξιλογικού υλικού. "Ετσι, ó συσχετισμός μέ βάση τήν κοινή 
ρίζα καί ή γνώση τών μηχανισμών παραγωγής καί σύνθεσης, μέ άλλα λόγια ή 
γνώση τών ετυμολογικών πεδίων τής γλώσσας γίνεται βασικός στόχος κάθε απο
τελεσματικής γλωσσικής διδασκαλίας. Τό αρχαίο —γνωσιολογικό περισσότερο 
παρά φιλοσοφικό— παράγγελμα, «αρχή επιστήμης ονομάτων επίσκεψις», αποδι
δόμενο στον 'Επίκτητο, εϊναι κατ' εξοχήν εφαρμόσιμο στην κατάκτηση τής 
γλώσσας. 

Μέ βάση τις αρχές αυτές στο Β ' μέρος κάθε ενότητας πού άφορα στα «Λεξιλο-
γικά-Σημασιολογικά» δίδεται έμφαση στή διδασκαλία τών ετυμολογικών (παράλ
ληλα προς εκείνη τών σημασιολογικών) πεδίων. Αυτό γίνεται περισσότερο μέ 
ασκήσεις συμπληρωματικού ή_ σχηματιστικοΰ τύπου ώς προς βασικές ρίζες καί 
ετυμολογικά πεδία τής ελληνικής γλώσσας. Στο μέρος αυτό βασικοί γλωσσικοί 
μηχανισμοί, όπως ή παραγωγή λέξεων μέ προθεματικά καί τερματικά στοιχεία, οί 
μεταλλαγές τών μορφών τής ρίζας μέσω διαφοροποιήσεων τοΰ φωνήεντος τής 
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ρίζας (είδ-ος/ εϊδ-ησις - ΐδ-έα/ ιδανικός - οϊδα), ó καθοριστικός μηχανισμός της 
σύνθεσης των λέξεων διδάσκονται με πλούσιο υλικό παραδειγμάτων, χρήσεων 
και ασκήσεων. 

Ή οίκείωση τοϋ μαθητή με τα ετυμολογικά πεδία της ελληνικής γλώσσας, 
δηλ. με βασικές ρίζες καί έννοιες-κλειδιά, καί τή βαθύτερη γνώση της ελληνικής 
γλώσσας θα εξασφαλίσει KaìQà ενισχύσει τή δυνατότητα δημιουργικών χρήσεων 
τής " Ελληνικής τόσο στο αναγνωριστικό όσο καί στο κατασκευαστικό επίπεδο. 
Και τό σπουδαιότερο: θα τονωθεί ή γνώση έκεΐ πού τώρα λειτουργεί (παθητικά) ή 
μνήμη. ' Ο μαθητής, γνωρίζοντας τό πλέγμα των σχέσεων μιας λέξεως, θα κατανοεί 
καλύτερα τή σημασία της, άρα θα τήν χρησιμοποιεί καί καλύτερα, δηλ. δημιουρ
γικότερα. ' Η μνήμη πρέπει να υπηρετεί τή γνώση· όχι να τήν υποκαθιστά. 

Γ/ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ 

Σκοπός τής διδασκαλίας τοϋ μορφοσυντακτικοϋ συστήματος μιας γλώσσας 
(πού στή σύγχρονη, τή μετασχηματιστική ιδίως ορολογία, αποκαλείται συλλή
βδην «γραμματική») εϊναι να συνειδητοποιηθούν άπό τον μαθητή οί μορφολογικοί 
καί συντακτικοί μηχανισμοί τής γλώσσας του, αυτούς πού ασυνείδητα εφαρμόζει 
μιλώντας καί γράφοντας. Προκειμένου για τή γραμματική (τό σύστημα των μορ
φολογικών τύπων καί δομών στον παραδειγματικό άξονα) και προκειμένου για τή 
σύνταξη (τό σύστημα τών συνδυαστικών σχέσεων των γραμματικών στοιχείων 
στον συνταγματικό άξονα) «μαθαίνω» για τον μαθητή σημαίνει στην ουσία «συνει
δητοποιώ». Μέσα άπό τή διδασκαλία τών μορφοσυντακτικών δομών καί τών λει
τουργιών πού επιτελούν αυτές στην επικοινωνία, ó μαθητής αποκτά βαθμηδόν 
συνείδηση του τι σημαίνει λ.χ. ή χρήση τοϋ Παρατατικού ή τοϋ 'Αορίστου, μιας 
εμπρόθετης εκφοράς ή μιας συγκεκριμένης πτώσεως. ' Η γνώση τοϋ δομολειτουρ-
γικοΰ συστήματος (γραμματικής καί συντακτικοΰ), τών μηχανισμών δηλ. καί τών 
αρμών πού οργανώνουν τό λεξιλογικό υλικό σέ ιεραρχικά διαρθρωμένο λόγο, 
είναι γ ι ' αυτόν τον λόγο καίριο συστατικό τής διδασκαλίας τής μητρικής γλώσ
σας. Καί μπορεί μέν στην επικοινωνιακή προσέγγιση διδασκαλίας τής γλώσσας ή 
γνώση τοϋ δομολειτουργικοϋ συστήματος να υποτάσσεται στή χρήση τής γλώσ
σας καί στην παραγωγή κειμένων, ωστόσο, οσο παραμελείται ή υποτιμάται ή ορθή 
διδασκαλία του κι όσο οί δομολειτουργικοί μηχανισμοί δεν συνειδητοποιούνται 
επαρκώς άπό τον μαθητή, όσο δηλ. ó μαθητής δεν μαθαίνει καλά γραμματική καί 
συντακτικό, έχει διαπιστωθεί ότι γεννώνται ουσιώδη προβλήματα στή δημιουργι
κή κατάκτηση τής γλώσσας. 

Κι αυτά μέ ισχύουν ώς προς τή διδασκαλία τής ζωντανής μητρικής γλώσ
σας, τί συμβαίνει όμως μέ τό δομολειτουργικό σύστημα σέ μια διαχρονική διδα
σκαλία τής γλώσσας; Παίζει τον ϊδιο ρόλο; * Η θέση μας στο ζήτημα αυτό είναι ή 
έξης: "Αν κύριος στόχος τής διαχρονικής διδασκαλίας τής 'Ελληνικής είναι ή 
εξοικείωση μέ τον ελληνικό λόγο πού αρθρώθηκε σέ κείμενα πριν άπό τή σημερι
νή εξελικτική μορφή τής 'Ελληνικής, τότε τό βάρος στή διδασκαλία θα πέσει 
κατ' ανάγκην στο κείμενο. Αυτό σημαίνει ότι ή γνώση τών γραμματικοσυντακτι-
κών δομών καί κανόνων πρέπει να λειτουργήσει επιβοηθητικά προς τήν κατανόη
ση τών κειμένων καί όχι ώς αυτοσκοπός. ' Η έμφαση πού δόθηκε κατά τό παρελθόν 
στο γραμματικοσυντακτικό τμήμα τής διδασκαλίας, συνδυασμένη μ' έναν εγγενή 
σχολαστικισμό τών φιλολόγων, έβλαψε τότε τήν υπόθεση τής επαφής μέ τον 
αρχαίο λόγο. Αυτό πρέπει να μας καταστήσει ιδιαίτερα προσεκτικούς. "Αν περιο
ρίσουμε τή διδασκαλία τοϋ δομολειτουργικοϋ συστήματος τών παλιότερων μορ
φών τής 'Ελληνικής στα κύρια συστατικά του κι αν εστιάσουμε τό βάρος τής 
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νέας προσέγγισης στην εξοικείωση του μαθητή με δομές καί λειτουργίες πού 
διαφέρουν άπο τη σύγχρονη 'Ελληνική και πού γεννούν, ώς εκ τούτου, δυσκολίες 
στην κατανόηση των παλιότερων κειμένων, θα έχουμε κερδήσει τη μάχη εναντίον 
του σχολαστικισμού προς όφελος της ουσίας. 

Με αυτό το πνεύμα σ' αυτό τό διδακτικό τμήμα ξεχωρίζονται και διδάσκονται 
βασικές δομές και λειτουργίες τής διαχρονικής 'Ελληνικής, αυτές κυρίως πού 
διαφέρουν άπό τη σημερινή "Ελληνική. Δοθέντος δέ ότι οί κύριες γραμματικές 
κατηγορίες και λειτουργίες τής ' Ελληνικής εμφανίζουν εκπληκτική διαχρονική 
επιβίωση, ό,τι προέχει είναι ή εξοικείωση μέ πτωτικές δομές, όπως ή δοτική, μέ 
ονοματικές τυπολογικές ταξινομήσεις, όπως τα ονόματα τής Γ ' κλίσεως, μέ ρημα
τικές δομές και λειτουργίες, όπως τό απαρέμφατο και ή μετοχή, μέ τον ευρύ διάκο
σμο τών πολλαπλών προθετικών χρήσεων, μέ μορφές και χρήσεις τοΰ υποτακτικού 
λόγου κ.τ.ό. 

Για να κερδηθεΐ πολύτιμος χρόνος και να εξοικονομηθούν δυνάμεις και χρό
νος, εδώ ή χρήση μέσων (πινάκων κλίσεως, πινάκων ομοιοτήτων/διαφορών, δια
γραμμάτων κ.ο.κ.) επιδιώκεται συνειδητά. Γενικότερα καταβάλλεται προσπάθεια 
να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατόν οί μεταγλωσσικες διατυπώσεις (ή συσσώρευ
ση κανόνων, τα πολλά γραμματικά και συντακτικά σχόλια, ό μεταγλωσσικός φόρ
τος σέ όλα τα επίπεδα). Γραμματική και Σύνταξη —πολύ συνοπτική και διαγραμ
ματική θεώρηση τών συστατικών τους— θα συμπεριλαμβάνονται μέσα στο 'ίδιο βι
βλίο. 'Ακολουθώντας, άλλα και προσαρμόζοντας στις πραγματικές ανάγκες διδα
σκαλίας, τήν επικοινωνιακή μέθοδο, δεν προβλέπουμε στο στάδιο αυτό παράλ
ληλη διδασκαλία χωριστής γραμματικής ή συντακτικού. Στο τέλος τοΰ βιβλίου 
θα γίνεται μια συνολική όσο και συνοπτική παρουσίαση τών γραμματικών δομών 
και λειτουργιών. Ή συνεχής αναγωγή στο κείμενο και ή μνεία παραδειγμάτων 
μέσα σέ προτάσεις και στο περιβάλλον τής χρήσης τους τηρείται και σ' αυτό τό 
διδακτικό τμήμα. 

Γενικότερος στόχος τού γραμματικοΰ-συντακτικοΰ τμήματος παραμένει ή 
εξοικείωση τοΰ μαθητή μέ τις γραμματικοσυντακτικές δομές σέ αναγνωριστικό 
πάντα επίπεδο και στο επίπεδο τής συνειδητοποίησης τών ομοιοτήτων καί, κυ
ρίως, τών διαφορών άπό τή σημερινή Ελληνική, οί όποιες καί αντιμετωπίζονται 
διδακτικά ώστε να μήν υψώνονται ώς ανυπέρβλητα εμπόδια στην προσπέλαση τών 
αντιστοίχων κειμένων. 

Δ/ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Στο τμήμα αυτό δίδονται πρόσθετα κείμενα, πού μποροΰν μέν να χρησιμεύ
σουν ώς επιπλέον διδακτικό υλικό, άλλα πού άποσκοποΰν κυρίως στο να δώσουν 
στον μαθητή τήν ευκαιρία να έλθει σέ επαφή μέ περισσότερα κείμενα. 'Εδώ το 
κείμενο λειτουργεί για το κείμενο. Δέν υπάρχουν ασκήσεις ή άλλες «υποχρεώ
σεις». 

Τα κείμενα τοΰ τμήματος αύτοΰ συνδέονται, κατά κανόνα, θεματικά μέ τό 
βασικό (αρχικό) κείμενο. "Οπως προκειμένου για τό βασικό κείμενο, έτσι κι έδώ 
τα κείμενα ποικίλλουν χρονολογικά καί ειδολογικά. "Εχει καταβληθεί προσπά
θεια καί τα κείμενα αυτά να είναι βατά, ελκυστικά καί ενδιαφέροντα, ώστε να 
μποροΰν να διαβαστοΰν ώς κείμενα καθ' έαυτά. 

Μέ τήν παρουσία αυτών τών κειμένων αίσθητοποιεΐται ακόμη περισσότερο ή 
θέση ότι ή νέα αυτή προσέγγιση έχει ώς κύριο στόχο τήν εξοικείωση τοΰ μαθητή 
μέ τα ελληνικά κείμενα καί τήν ελληνική γλώσσα στην διαχρονική της υπόσταση 
καί παρουσία. 
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'Επιλεγόμενα 
e H προτεινόμενη προσέγγιση της ελληνικής γλώσσας και των ελληνικών 

κειμένων διαφέρει σημαντικά, δπως φάνηκε, άπα τον συνήθη τρόπο διδακτικής 
προσέγγισης τών λεγομένων «αρχαίων Ελληνικών». Στηρίζεται σε άλλο σκεπτι
κό, σε ανάγκες και ελλείψεις πού έχουν επισημανθεί συχνά και άπο πολλούς. 
Πλεονέκτημα τής προσέγγισης αυτής είναι ότι παραμένει κοντά, ώς προς τό πνεύ
μα καί τή μέθοδο, στον τρόπο πού σήμερα διδάσκεται στο σχολείο ή ζωντανή 
ελληνική γλώσσα. Συμπληρώνει, θα έλεγα, οργανικά και ουσιαστικά τή διδασκα
λία της. Κι έτσι συνδυαστικά θα πρέπει να νοηθεί ή εισαγωγή μιας τέτοιας, 
διδασκαλίας. 

"Οσοι θα περίμεναν απλή επαναφορά τής παλιότερης διδασκαλίας τών αρ
χαίων ' Ελληνικών με τον τρόπο πού γινόταν τότε, είναι βέβαιο οτι θα διαφωνήσουν 
με τήν πρόταση μας. Θα έχουν δίκιο; Μα ή μέθοδος αυτή δεν δοκιμάστηκε καί 
οδήγησε σε δυσάρεστες έως απωθητικές εντυπώσεις για τή διδασκαλία τών αρχαί
ων καί, τελικά, σε εξοβελισμό του μαθήματος άπό τα σχολεία; Θα ήταν κάτι 
παραπάνω άπό έγκλημα- θα ήταν λάθος να επαναλάβουμε τα σφάλματα του παρελ
θόντος σε μια νέα προσπάθεια πού αναλαμβάνεται σέ άλλη εποχή καί ύπό άλλες 
συνθήκες. Αυτή τή φορά, με όσες διορθώσεις, αναθεωρήσεις καί βελτιώσεις 
χρειαστεί να γίνουν, πρέπει να πετύχουμε. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Ή 
γλωσσική συρρίκνωση πού επικρατεί σήμερα καί πού δεν είναι άσχετη, όπως 
εξηγήσαμε, με τή στρεβλή αντίληψη τής υφής καί διδασκαλίας τής Νέας 'Ελλη
νικής, αποκομμένης άπό τή συνέχεια καί τις ρίζες της καί οιονεί θεωρούμενης σαν 
γλώσσας τών τελευταίων 20 ή 30 ετών, ή στρεβλή, ανιστόρητη καί άντιεπιστη-
μονική αυτή σύλληψη τής 'Ελληνικής είναι καιρός να αναθεωρηθεί. 

'Εδώ θα ήθελα να προλάβω καί μια εύλογη ένσταση στην όλη προσέγγιση. 
Θα μπορούσε κανείς να παραθεωρήσει τήν προσπάθεια μας ώς αντιβαίνουσα σε 
μια καλύτερη γνώση τών αρχαίων, μια καί επεκτείνεται σέ όλο τό φάσμα τών 
παλιότερων 'Ελληνικών μας, όπως θα μπορούσε να έχει αντιρρήσεις καί σ ' αυτή 
τήν «γλωσσοκεντρική», ας τήν αποκαλέσουμε έτσι, προσέγγιση αντί μιας άλλης 
φιλολογικότερης. Καί οί δύο ενστάσεις είναι δικαιολογημένες. Καί ώς προς μέν / 
τήν επέκταση τής διδασκαλίας καί στις άλλες, πλην τής αρχαίας, μορφές τής ) 
ελληνικής γλώσσας μία είναι ή απάντηση: ή θεωρούμε τήν 'Ελληνική ώς ενιαία[ 
στην ιστορική της παράδοση γλώσσα καί, επομένως, τή διδάσκουμε καί ώς ενιαία \ 
γλώσσα, επισημαίνοντας φυσικά τις πιο σημαντικές εξελικτικές διαφορές στις έπί •-, 
μέρους χρονικές φάσεις της ή, αλλιώς, διδάσκουμε μόνο τήν αρχαία —καί σημαν
τικότερη ίσως— φάση της, παραμελώντας ουσιαστικά τις άλλες μορφές της ή 
αφήνοντας να διδαχθούν στα πλαίσια τής λογοτεχνίας καί τών Κειμένων τής ελλη
νικής γραμματείας. Προσωπικά θα θεωρούσα για σήμερα επιζήμια καί αποπροσα
νατολιστική μια τέτοια θέση, ενώ δεν θα έβλεπα καθόλου δύσκολη —στην πράξη 
άλλωστε αποδείχτηκε εφικτή— τήν προσέγγιση τών κυριότερων διαφορών πού 
εμφανίζονται στην πορεία τής ' Ελληνικής. 

Στην απαίτηση μιας φιλολογικότερης προσέγγισης, μιας φιλολογικής ανά
λυσης τών κειμένων με συναφείς (λογοτεχνικές, πραγματολογικές, ιστορικές 
κ.λπ.) ασκήσεις, ό,τι μπορεί κανείς να απαντήσει είναι πώς ή προτεινόμενη προ
σέγγιση αποσκοπεί να πληρώσει τις πιο τρέχουσες καί πιεστικές ανάγκες, πού 
είναι οί γλωσσικές, δημιουργώντας συγχρόνως τις προϋποθέσεις για κάθε άλλη 
θεώρηση τών κειμένων. Ουδείς αποκλείει, κατάλληλα εντεταγμένη, καί μια 
παράλληλη ή κλιμακούμενη διδασκαλία κειμένων άπό ένα συνοδευτικό ανθολό
γιο, με φιλολογικότερο αυτή τή φορά τρόπο. 'Επίσης, αν υπάρξουν οί άπαραί-



80 

τητες προϋποθέσεις, ή φιλολογική προσέγγιση τών κειμένων είναι δυνατόν να 
αρχίζει νωρίτερα, άπο την Γ ' τάξη του Γυμνασίου. 

Και άλλες συνοδευτικές ενέργειες, μετά άπο κάποιον χρόνο κι άφοΰ έχουν 
φανεί τα πρώτα αποτελέσματα, μπορούν να γίνουν. Ή παρουσία του πρωτοτύπου 
κειμένου λ.χ. στο αριστερό τμήμα τών βιβλίων τών αρχαίων, πού σήμερα περιέχουν 
αποκλειστικά και μόνο τήν μετάφραση. 'Εκείνο πού πάνω άπ' ολα προσδοκάται 
με τήν προτεινόμενη προσέγγιση είναι μια αναβάθμιση του δλου μαθήματος τών 
αρχαίων 'Ελληνικών στο Λύκειο, πού ή διδασκαλία του σήμερα έχει καταστεί 
απωθητική και οιονεί «σισύφειον έργον». "Ισως, τέλος, ή νέα αυτή προσέγγιση 
βοηθήσει στο να αλλάξει άρδην προς το καλύτερο ή ολη στάση τών μαθητών καί 
τών νέων ανθρώπων απέναντι στην ελληνική γλώσσα, απέναντι στή λόγια παρά
δοση μας, απέναντι στα παλιότερα κείμενα μας, απέναντι στον ίδιο τον ' Ελληνι
σμό και τήν έννοια τής ' Ελληνικότητας. 


