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1. Αναγκαίες διευκρινήσεις 

α) Δέν έκανε καλά, νομίζω, η μεγάλη Jacqueline de Romilly2 να μέμφεται όσους 
ρωτούν «σε τί χρησιμεύουν τα αρχαία ελληνικά». Διοτι είναι προφανές οτι ολα τα 
εντός Κοινωνίας ενεργήματα υπόκεινται σ’ αυτό το κριτικό ερώτημα – φθάνει 
βεβαίως να έχομε πρώτα συμφωνήσει σ’ εναν κατάλογο «χρησίμων» αγαθών. Είχε 
άλλωστε σπεύσει (ορθότατα) και η ίδια να υποδείξει την πρώτιστη «χρησιμότητα» 
της Παιδείας στην «ανάπτυξη κριτικής σκέψης», υπαινισσόμενη υποθέτω οτι καί τα 
αρχαία ελληνικά συμβάλλουν σ’ αυτό. Άλλο, τώρα, άν η ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης επιτυγχάνεται με πάμπολλους τρόπους, μεταξύ των οποίων η διδασκαλία 
των θετικών επιστημών (με τα κλειστά αποδεικτικά-τους κυκλώματα) έχει  
σπουδαίαν θέση. 

 
β)  Αλλά και μια άλλη συνηθέστερα προβαλλόμενη χρησιμότητα της διδασκαλίας της 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας, δέν διαθέτει την πειστικότητα με την οποία θέλαμε 
παλαιότερα να την πιστώνουμε. Πρόκειται για τον όντως σπουδαίο μηχανισμό της 
«Πολιτισμικής Ώσμωσης» ανάμεσα στο σήμερα αφενός και σ’ εναν μεγάλο 
Πολιτισμό του χθές αφετέρου: Καθώς στεκόμαστε δεκτικά μπροστά σ’ εναν τέτοιον 
Πολιτισμό (τον Αρχαιοελληνικό εν προκειμένω), βασίμως αναμένομε να 
επηρεασθούμε θετικά – η Ausseinandersetzung του φιλολογικού ουμανισμού, κι 
έγινε τούτο πράγματι τον καιρό της Αναγέννησης! 
Όμως, η αρχαία ελληνική Γλώσσα δέν είναι το μοναδικό «όχημα» γι’ αυτήν την 
συνεχώς ελπιζόμενη πολιτισμική ώσμωση. Ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός 
«διοχετεύεται» σε μάς καί με τη διδασκαλία της Ιστορίας, τη διδασκαλία κειμένων 
μεταφρασμένων – και μέσω της Τέχνης. Με τέτοια διανοητική και βιωματική μ έ θ ε 
ξ η, κερδίζομε όσα μπορεί ακόμα να κερδίσομε – ακόμα και (κυρίως, λένε μερικοί) 
σε όρους βιοτροπίας (lifestyle). 
Ναί. Η γλώσσα όμως δέν είναι ο μοναδικός εις τούτο μεσολαβητής… 
 

γ) Το χειρότερο μάλιστα είναι που πολλές φορές οπου γίνεται λόγος για την αξία της 
διδασκαλίας της αρχαιοελληνικής γλώσσας, μερικοί ρήτορες αναλίσκονται στον 
έπαινο του αρχαιοελληνικού πολιτισμού καθεαυτόν! Ετούτος όμως ο βιασμός 
ανοικτών θυρών, καθόλου δέν προωθεί την ανάλυση του ζητήματος της 
διδασκαλίας της Γλώσσας – κι είναι κρίμα. 

 
δ) Ιδού λοιπόν πάλι το ερώτημα το οποίο ευθέως η γεραρά Ανθρωπιστική Εταιρεία 

έθεσε μέσα στον τίτλο της σημερινής εκδήλωσης: Ποιά η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ της 
διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών μέσα στο σύστημα της παρεχόμενης Παιδείας; 

 
2. Βραχεία υπόμνηση των σκοπών της Παιδείας 
 

                                                
1 Αυτό είναι ενα σύντομο σχόλιο που επιτράπηκε να παρουσιασθεί απο εναν  απτυχιακόν 
φιλολογούντα. Μήν περιμένετε και βιβλιογραφία... 
2 Ομιλία στην Πνύκα, 11.07.1995, (κείμενο όπως αποδόθηκε στις ημερήσιες εφημερίδες). 



Η Παιδεία, ως αναπνοή της Ιστορίας («ανασαίνω παρελθόν και εκπνέω μέλλον»), λένε οτι 
σκοπεύει να ικανοποιήσει το σύνολο των αναγκών του Ατόμου και των στόχων της Ομάδας 
Ατόμων: σε όρους Αυτοσυντηρησίας (γνώσεις, τεχνολογία, συμβίωση) και 
Αυτοεπιβεβαίωσης (γνωσιακή ικανότητα, ηθική ανάπτυξη, αισθητική καλλιέργεια). Ο 
σύγχρονος στοχασμός μάλιστα δέν αναγνωρίζει πρωτεύουσες τάχα και δευτερεύουσες 
ανάγκες· όλες απαιτούν την ικανοποίησή τους – αλλιώτικα η ανθρωπική Υπόσταση δέν 
νοείται. Οι συντελεστές συμμετοχής στο εκπαιδευτικό έργο – αυτοί ναί, μπορεί να 
ποικίλουν. 
Έτσι λοιπόν προκύπτουν και οι αντίστοιχες χρησιμότητες, χωρίς προκρούστειους (ύποπτης 
ιδεοληπτικής προέλευσης) αποκλεισμούς. 
 
Γιά να ιδούμε όμως, ποιές άραγε απ’ όλες αυτές μπορούμε να τις υπηρετήσομε και με τη 
διδασκαλία των παλαιότερων μορφών της Ελληνικής Γλώσσας. Δέν είναι πολλές – και κάθε 
υπερβολή βλάπτει. 
 
3.  Η Χρησιμότητα 
 
Ιδού λοιπόν διαγωνίως μερικές τέτοιες χρησιμότητες. Σπεύδω δέ εκ προοιμίου να δηλώσω 
οτι, κι όταν και εάν αναγνωρισθούν αυτές οι χρησιμότητες, δέν θα έχομε λύσει το άλλο 
εκπαιδευτικό πρόβλημα «πόσο και σε πόσους3 θα διδάσκονται τα παλαιά ελληνικά». 
Ετούτο το ζήτημα θα απαιτούσε άλλου είδους εμπειρικά δεδομένα και θεωρητικές 
αναλύσεις βελτιστοποίησης, αντί για τις κοκορομαχίες του παρελθόντος μεταξύ αντιπάλων 
(ιδεοληπτικών ενίοτε) στρατοπέδων – καημένη επιστημοσύνη… 
α) Μια απ’ τις βασικότερες νομίζω χρησιμότητες σχετίζεται με την υποστήριξη της 

εγκεφαλικής λειτουργίας του εκπαιδευομένου (ακόμα δέ και ενος ήδη εκπαιδευθέντος 
κατά το παρελθόν): Η συνειδητοποίηση νέων εννοιών ή λεπτοφυέστερων χροιών) 
συντελείται ως γνωστόν μέσω μιας «κρυστάλλωσης» γύρω απο ενα σύμβολο: έτσι, 
θαμιστικά και βαθμιαία, η σχέση Διανοίας και Εννοίας ωριμάζει. Τέτοια σύμβολα 
μπορεί να είναι εικονίδια (νατουραλιστικά ή αφηρημένα), περιφράσεις ή (ακόμα 
καλύτερα και αποδοτικότερα) λέξεις. Έτσι συνειδητοποιούνται ιδέες, γεγονότα, 
πρόσωπα, πράγματα, κυρίως δε χροιές πολλαπλές και άλλως αδιόρατες· οι οποίες θα 
παρέμεναν χ α ο τ ι κ έ ς (σε εναν κατώτερο βαθμό συνειδητότητας) άν δέν διετίθεντο ή 
δέν δημιουργούνταν4 αντίστοιχα λεκτικά ή συντακτικά οχήματά τους. Εδώ επομένως, 
δικαιούμαστε να σημειώσουμε οτι η διδασκαλία κάθε ώριμης και καλλιεργημένης 
Γλώσσας («φορέως» μιας προγενέστερης τέτοιας εγκεφαλικής διεργασίας), αναμένεται 
να συμβάλλει στην ανάπτυξη της γνωσιακής ικανότητας των επιγενομένων. Θα 
υποβάλω δέ στην κρίση-σας την ιδέα οτι ενα «ολοκλήρωμα» (θησαύρισμα) 
εκατοντάδων χιλιάδων τέτοιων διεργασιών είναι αποτυπωμένη και στο Ετυμολογικόν: 
Έτσι, διδάσκοντας (εκ των υστέρων, φυσικά) ετυμολογία, αποχτούμε μιαν ιστορική «ἐν 
τῷ βάθει» συναίσθηση και της δικής-μας νοητής πραγματικότητας. 

 Κι εδώ ακριβώς, ποιός θα διαφωνήσει στο οτι η αρχαία ελληνική Γλώσσα είναι το 
καλύτερο ίσως διαθέσιμο εργαλείο για μιαν τέτοια Μύηση σε έννοιες και σε χροιές, 
χάρις στο απέραντο πλήθος των λημμάτων της, την ορθολογικότητα της δομής-της και 
τις παραγωγικότατες εκφραστικές ευκαιρίες που προσφέρει για τη διατύπωση δεκάδων 
χιλιάδων νέων (συγχρόνων δε) εννοιών. 

                                                
3 Πολύ δε ολιγότερο το πολύπαθο «πώς», επι του οποίου ακούω οτι η Εταιρεία, σε συνεργασία με 
άλλους αρμόδιους Οργανισμούς, σχεδιάζει να επανέλθει. 
4 Γίνεται μάλιστα λόγος για μιαν «αμφεξάρτηση» κι «αλληλολάξευση» Έννοιας και Λέξεως. 



 Εύλογο λοιπόν ακούγεται το αίτημα, μιάς και διαθέτομε την μητρική νεοελληνική-μας 
ως εισαγωγόν σ’ εκείνον τον πλούτο5, να δώσουμε στους νέους-μας αυτό το εργαλείο 
όξυνσης της γνωσιακής ικανότητάς τους. Ιδίως άν ληφθεί υπόψη οτι ενας τέτοιος 
εμπλουτισμός και μια τέτοια εκλέπτυνση του εννοιολογικού ορίζοντα ενος ατόμου, του 
πληθαίνει και τις αφορμές ψυχικής ικανοποίησης. 

 
β)  Εδώ τώρα, άς εντάξομε καί τον όντως διευκολυντικό ρόλο τον οποίο παίζει η Γλώσσα 

ενος Πολιτισμού για την κατανόησή του. Στην §1β αμφισβητήσαμε την δήθεν 
μοναδικότητα της γλώσσας προς τούτο – ποιός όμως δέν αντιλαμβάνεται το άρωμα 
εποχής και νοοτροπίας το οποίο αποπνέεται απο τη λαλιά εκείνων των ανθρώπων; Άσε 
που η μελέτη της ιστορίας των αρχαιοελληνικών ιδιωμάτων προσφέρει καί ιστορικές 
πληροφορίες για εναν Πολιτισμό που επι χίλια χρόνια συνετίθετο κλωθοειδώς γύρω απ’ 
το Αιγαίο… Ακόμα κι η απλή ακουστική επανάληψη φράσεων, σε μπάζει στην 
ατμόσφαιρα εποχής – όπως λ.χ. άν επαναλάβεις μόνος-σου μια φράση του Λόρενς 
Ολίβιε σε καλά Αγγλικά, θα βρεθείς κάπου μέσα στην ελισαβετιανή ατμόσφαιρα. 
Τέτοια είναι όντως η βιωματική ανθρωποπλαστική δύναμη των Γλωσσών. Μήν κοιτάς 
που δέν έγινε ακόμα μόδα σε μάς να απαγγέλομε στο πρωτότυπο σημαδιακές φράσεις 
του Σωκράτους, προκειμένου να ξορκίσομε το επιχωριάζον ανήθος· ποτέ δεν είν’ αργά… 

 
γ)  Εδώ πρέπει νομίζω επίσης να καταγράψομε και την εξαίρετη οροδοτική ικανότητα της 

αρχαιοελληνικής, χάρις στον πλούτο και την παραγωγικότητά της. Τώρα δέ που το 
ποσοστό των επιστημονικών επαγγελμάτων έχει εκτιναχθεί στα ύψη, τώρα που ο 
επιστημονικός λόγος πέρασε στην καθημερινότητα – τώρα ακριβώς οφείλομε να 
αναγνωρίσομε οτι η διεύρυνση διδασκαλίας προς τις παλαιότερες μορφές της 
ελληνικής προσφέρει άλλην μιά χρησιμότητα, που δέν έχει εκτιμηθεί όσο της αξίζει. 
Πρόκειται δε για ενα πολύ πρακτικό όφελος μέσα σε μια κοινωνία των πληροφοριών η 
οποία, άλλως, θα είχε υποκύψει κάτω απ’ το βάρος ενάμισυ εκατομμυρίου αγγλικών 
όρων… 

 
δ)  Αυτός ο πρόχειρος κατάλογος «χρησιμοτήτων» δέν μπορεί να τελειώσει χωρίς να 

εξετάσομε και μιαν άλλη (αμφιλεγόμενη συνήθως) συμβολή, την οποία προσφέρει η 
προσωπική επαφή των Νεοελλήνων με τη γλώσσα των παλαιών: Πρόκειται για την 
γνωστή συναισθηματική αντίληψη μιας «συνέχειας», η οποία δέν μπορεί να βρεί πιό 
χειροπιαστή ένδειξη απ’ τη συγγένεια ανάμεσα στις διάφορες μορφές της Ελληνικής. 
Μια τέτοια λοιπόν αντίληψη συνέχειας, λέγεται οτι μεγάλως συμβάλλει στην κοινωνική 
συνοχή, ενώ ενθαρρύνει και προς κάποιαν μίμηση επιτυχών προτύπων. Και είναι τούτο 
ζητούμενον Παιδείας, αφού συμβάλλει καί στην ατομική ανάπτυξη καί στην 
αποδοτικότερη οργάνωση της Ομάδας. Αλλ’ εδώ είναι ακριβώς οπου, υποθέτω, οτι 
γεννάται ο αντίλογος περι ενος «στείρου εθνικισμού». Και μήν ξεχνάμε την (όντως 
στείρα, έως αποπροσανατολιστική) μεγαλοστομία του πρόσφατου παρελθόντος γύρω 
απο μιαν ανεδαφική προγονολατρεία, καθώς και την κοινωνική αδικία που 
κουκουλωνόταν κάτω απο μια μεθυστική έννοια «έθνους». Τα αισχρά αυτά φαινόμενα 
όμως, καθόλου δέν αναιρούν την θετικότητα της βασικής συναίσθησης της συνέχειας 
για την οποία μιλήσαμε προ ολίγου. Μήν ξεχνάμε άλλωστε και τις ανάλογες 
θεμελιώδεις διεργασίες που γίνονταν στον Λαό-μας γύρω στα 1800, όταν ο μέν 
Πατριάρχης αφόριζε την βαπτιστική χρήση αρχαιοελληνικών ονομάτων, ο δέ οξυδερκής 
Αλήπασας έλεγε «κάτι έχετε στο νού-σας εσείς ρε γκιαούρηδες». 

                                                
5 Πλεονέκτημα που δέν διαθέτουν άλλοι λαοί – των οποίων εξ άλλου η εθνική γλώσσα ενδέχεται να 
είναι και πιό καλλιεργημένη απ’ την Νεοελληνική, και να μπορούν να κερδίσουν μέσω της δικιάς-τους 
γλώσσας ενα μέρος τουλάχιστον απ’ όσα προσδοκούμε εμείς απ’ την συνδιδασκαλία της 
αρχαιοελληνικής. 



 
4. Επιμύθιον 
 Ετούτες και άλλες ίσως χρησιμότητες, θα ζυγιασθούν φυσικά σε σύγκριση με τις 
χρησιμότητες της διδασκαλίας άλλων μαθημάτων – κι έτσι θα προκύπτει το πρόγραμμα 
διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια Γενική Παιδεία. Απ’ τη σύντομη όμως ανάλυση που 
προηγήθηκε, δέν φαίνεται να αιτιολογείται ο «ωφελιμιστικός» συρμός κατά των Αρχαίων. 
Διοτι «ωφέλειες» πολλές εντοπίσαμε κι εμείς χάρις στα Αρχαία 


