
Από το παλιό ςτο φρζςκο 

το όνειρο τθσ ανανζωςθσ ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ 
 

 

 

Υπάρχει ακόμθ πολλι ςκουριά. Οξειδωμζνεσ αρκρϊςεισ που κάνουν δφ-

ςκαμπτο και δυςκίνθτο το ςϊμα. Ιςχυρζσ και παγιωμζνεσ αντιλιψεισ βα-

ραίνουν το ςτικοσ και δεν επιτρζπουν τθν ελεφκερθ ανάςα. Το κρατοφν 

κακθλωμζνο ςτα ίδια και τα ίδια, δεμζνο με χοντρά ςχοινιά, το ςϊμα τθσ 

ελλθνικισ εκπαίδευςθσ. 

 

Όποιοσ, όμωσ, είναι κακθλωμζνοσ ςτον ίδιο τόπο, πάςχει από ζλλειψθ 

ευρυχωρίασ· δεν αναςαίνει ελεφκερα· ςβινει λίγο λίγο θ δθμιουργικι, θ 

ρθξικζλευκθ ςκζψθ και χάνεται, ίςωσ και οριςτικά, θ ικανότθτα για τολ-

μθρζσ τομζσ και φρζςκιεσ αναηθτιςεισ. 

 

Σ’ ζνα τζτοιο κλίμα αυτοκακιλωςθσ ςε τριμμζνα και οξειδωμζνα ςχιματα 

(= διδαςκόμενθσ φλθσ, ςτόχων, νοοτροπίασ, μεκοδολογίασ, διδακτικισ 

φιλοςοφίασ κλπ.), ζγκλειςτθ ςτθ μεγαλόςτομθ ρθτορικι τθσ αυταρζςκει-

ασ, χάνεται και υποφζρει ι και βαςανίηεται θ ελλθνικι εκπαίδευςθ. 

 

Μιπωσ φαντάηουν όλα αυτά υπερβολικά και διογκωμζνα; μιπωσ μοιά-

ηουν να απορρζουν από τθν ίδια πθγι τθσ νεοελλθνικισ γκρίνιασ και μιηζ-

ριασ; μιπωσ, τελικά, βλζπουμε τα πράγματα με κολωμζνθ, από ποικίλεσ 

ςκοπιμότθτεσ, όραςθ;  
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Ευτυχϊσ, είναι εφκολο να καταδείξουμε ότι ιςχφουν τα ακριβϊσ αντίκετα. 

Δεν υπάρχει δθλαδι πρόκεςθ διόγκωςθσ· οφτε θ μίηερθ μεμψιμοιρία· και 

θ όραςθ διατθρεί τθ διαφγειά τθσ και βλζπει τα πράγματα με ευκρίνεια 

και ςτισ πραγματικζσ τουσ διαςτάςεισ. 

 

Χρειάηεται, βζβαια, και ο εμπράγματοσ λόγοσ: να δϊςουμε δθλαδι τα 

αποδεικτικά ςτοιχεία· αυτά που βεβαιϊνουν ότι θ ελλθνικι εκπαίδευςθ 

είναι ςτατικι, ακίνθτθ και κακθλωμζνθ· ότι τθσ λείπει δθλαδι θ δυναμικι 

τθσ ουςιαςτικισ ανανζωςθσ. Θα αρκοφςαν, πιςτεφω, ελάχιςτα παραδείγ-

ματα από τθν ενδοςχολικι διδακτικι πραγματικότθτα για να φανεί, με 

απτό τρόπο, θ αλικεια τθσ εκπαιδευτικισ απραξίασ ι, ζςτω, και νωχζλει-

ασ. 

 

Παράδειγμα 1ο  

Στα πρϊτα μεταπολιτευτικά χρόνια ειςάγεται ςτθ δευτεροβάκμια εκπαί-

δευςθ θ διδαςκαλία τθσ παραγράφου: πϊσ δομείται δθλαδι και πϊσ ορ-

γανϊνεται, ωσ ςφνκεςθ νοθμάτων, μια ςφντομθ παράγραφοσ λόγου. 

 

Φςτερα από 30 – 40 χρόνια εξακολουκεί να παραμζνει, ακόμθ, ωσ πρω-

ταρχικό διδακτικό ηθτοφμενο ςτο μάκθμα τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ, θ 

δομι τθσ παραγράφου. Φιλόλογοι και φιλόλογοι ομογενοποιικθκαν δι-

δακτικά και εξακολουκοφν μονότονα, επαναλθπτικά, ομότροπα και κου-

ραςτικά να διδάςκουν, ωσ φωςτιρεσ τάχα του οργανωμζνου λόγου, τισ 

ίδιεσ και πανομοιότθτεσ κζςεισ· διδάςκουν δθλαδι με τον ακόλουκο τρό-

πο τθ λογικι οργάνωςθ τθσ παραγράφου: 
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 Προθγείται μια πρόταςθ – ζτςι διδάςκουν – που εκφράηει 

μια κζςθ, μια γνϊμθ, ζνα πιςτεφω (τθν αποκαλοφν κεματι-

κι πρόταςθ). 

 Αναλφεται αυτι θ κζςθ ςτισ λεπτομζρειζσ τθσ. 

 Η παράγραφοσ κλείνει με μια καταλθκτικι ςυμπεραςματι-

κι πρόταςθ – φράςθ (τθν αποκαλοφν κατακλείδα). 

 

Αυτό το διδακτικό ςχιμα, το εντελϊσ μθχανικό, διδάςκεται από τθν Αϋ 

Γυμναςίου μζχρι και τθ Γϋ Λυκείου, δθμιουργϊντασ ςτουσ μακθτζσ διδα-

κτικό κορεςμό, ακουςτικι αποςτροφι, ενδεχομζνωσ και αθδία. 

 

Παράδειγμα 2ο 

Από τθν Αϋ Γυμναςίου ειςάγεται θ διδαςκαλία τθσ αρχαίασ ελλθνικισ 

γλϊςςασ, μια βαςανιςτικι διαδικαςία για τουσ μακθτζσ. Εξοικειωμζνοι 

πλιρωσ από το εξαετζσ Δθμοτικό με τθ λογικι του μονοτονικοφ, καλοφ-

νται τϊρα να μάκουν πότε θ παραλιγουςα παίρνει περιςπωμζνθ1. 

 

Αυτό, βζβαια, είναι το λιγότερο. Τα δφςκολα φαίνονται και αποκαλφπτο-

νται όταν αρχίηει, δειλά ςτο Γυμνάςιο, δυναμικότερα ςτο Λφκειο, θ μετα-

φραςτικι διαδικαςία πάνω ςτθν αρχαία ελλθνικι γλϊςςα. Είναι πολφ 

γνωςτό αλλά κα το επαναλάβω: ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ κυριαρ-

χεί μια ςτρεβλι μεταφραςτικι πρακτικι. Μεταφράηονται λεξίδια, όχι 

                                           
1 Η Δθμουλά, που ίςωσ μικρι να βαςανίςτθκε να αφομοιϊςει τον κανόνα: μακρόν προ βραχζ-
οσ περιςπάται, εκδικικθκε τθ γραμματικι ξθρότθτα μεταςτοιχειϊνοντασ τον κανόνα ςε ευ-
ρθματικοφσ ςτίχουσ:  Μακρόν όνειρο προ του βραχζοσ χρόνου  

οξφνεται ή περιςπάται;  
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νοιματα. Δεν αναηθτοφνται ςτθ νεοελλθνικι γλϊςςα τα γλωςςικά ιςοδφ-

ναμα, που κα απζδιδαν τα αντίςτοιχα τθσ αρχαίασ ελλθνικισ. 

 

Το αποτζλεςμα: θ μετάφραςθ του αρχαίου λόγου δθμιουργεί γλωςςικά 

εξαμβλϊματα, γιατί είναι μθχανιςτικι, αντιςτοιχίηει λζξεισ τθσ μιασ 

γλϊςςασ προσ τθν άλλθ, φοβάται μιπωσ παραβιαςκεί θ ςυντακτικι ορ-

κοδοξία κλπ. 

 

Κανείσ δε ςκζφτθκε να διδάξει απλζσ και ςτοιχειϊδεισ μεταφραςτικζσ 

πρακτικζσ ι να αρκεςτεί ςτθ νοθματικι κατανόθςθ του κειμζνου από τθν 

πλευρά των μακθτϊν. Είναι παροιμιϊδθσ ο φόβοσ του φιλολόγου που 

του υποδείχκθκε να μεταφράςει το πολφ απλό: 

 

Ἀναστάς ὁ Κριτίας ἔλεξε τοιάδε 

με το ιςοδφναμο νεοελλθνικό 

Πιρε το λόγο ο Κριτίασ και είπε τα όςα περίπου ακολουκοφν2: 

 

Παράδειγμα 3ο  

Πολλζσ φορζσ ηθτάμε από τα παιδιά να εντοπίςουν ς’  ζνα νεοελλθνικό 

λογοτεχνικό κείμενο κάποιεσ μεταφορικζσ εκφράςεισ και παρομοιϊςεισ. 

Και λοιπόν; Ζχει καμιά ςθμαςία να τα εντοπίςουν όλα αυτά; Πρόκειται 

για απλι αναγνωριςτικι ικανότθτα. Το ουςιϊδεσ κα ιταν να ςυνεξετα-

ςτεί το αιςκθτικό και το νοθματικό αποτζλεςμα που παράγει μια μετα-

φορά. Ζχει, λ.χ., καταλάβει κάποιοσ από τουσ μακθτζσ ότι ςτο απλό ςχι-

                                           
2 Μα κα πουν οι μακθτζσ ότι δεν ξζρω να μεταφράςω τθ χρονικι μετοχι και το ςφςτοιχο α-
ντικείμενο. 
Προςζξτε! θ πεικαρχία ςτθν ακαμψία του ςυντακτικοφ κακόριηε τθ μεταφραςτικι λογικι. 
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μα μιασ παρομοίωςθσ ςυλλειτουργοφν θ ζννοια τθσ υπερβολισ και τθσ 

ςφγκριςθσ;  

 

Ωραία, λοιπόν, ωσ εδϊ! Διαπιςτϊκθκε, με κάποιεσ δειγματικζσ μικροα-

ναφορζσ, ότι κάτι δεν πάει καλά ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ. Μια ςυνεχισ 

δθλαδι κατατριβι με ανοφςια, χιλιοειπωμζνα ι και λακεμζνα πράγματα. 

 

Οι διαπιςτϊςεισ, βζβαια, δεν είναι το καίριο. Το καίριο και το ουςιϊδεσ 

είναι θ υπζρβαςθ, το να μπορείσ να ξεπεράςεισ αυτά που ςε κρατοφν δζ-

ςμιο και κακθλωμζνο ςε ανιαρζσ επαναλιψεισ. Η υπζρβαςθ, όμωσ, προ-

χποκζτει: 

κινθτικότθτα, ζμπνευςθ, ιδζεσ, διάκεςθ αλλαγισ,  

καινοφριουσ βθματιςμοφσ, φρεςκάδα και ανανζωςθ. 

 

– Πάνω ςε όλα αυτά, ζχεισ κάτι να προτείνεισ; κα μποροφςε κανείσ να 

ρωτιςει.  

 

Κάποιεσ νφξεισ κα μποροφςα ίςωσ να κάνω. Με μια δοξαριά, βζβαια, δεν 

παράγεται μουςικι. Μονοκονδυλιά δε διορκϊνονται τα πράγματα. Θα 

ςτακϊ, λοιπόν, ςε κάποια εντελϊσ ενδεικτικά ςτοιχεία. Θα ζλεγα ότι ςυ-

νιςτοφν απλζσ νφξεισ ι πρόςφορεσ αφετθρίεσ, απλϊσ για να ξεκινιςει 

κάποια αλλαγι. Αν, όμωσ, κζλουμε να μιλιςουμε ςοβαρά και ολοκλθρω-

μζνα, τότε μασ χρειάηεται και χρόνοσ και μελζτθ και νζα προγράμματα, 

ριηικι δθλαδι ανανζωςθ και αλλαγι. Αυτό, όμωσ, είναι κζμα ςυνολικισ 

εκπαιδευτικισ πολιτικισ. Πάντωσ και αυτόσ ο μεγαλόπνοοσ ςχεδιαςμόσ 

από μικρζσ ιδζεσ κα ξεκινιςει. Σε αυτό το ςθμείο κα επιμείνουμε εμείσ. 
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Πρωτοβάκμιεσ, λοιπόν, ιδζεσ με το όνειρο μζςα μασ για μια ολικι εκπαι-

δευτικι αλλαγι. Προχωράμε:  

 

Μικρζσ ιδζεσ για μεγάλεσ αλλαγζσ 

 

Το ξζρουμε αλλά ασ το υπενκυμίςουμε: ςτθ ςφγχρονθ παιδαγωγικο - δι-

δακτικι αντίλθψθ και φιλοςοφία κυριαρχοφν, ωσ πρωταρχικά διδακτικά 

ηθτοφμενα, τρεισ κυρίωσ τάςεισ: 

 

α) θ διδαςκαλία ζχει ωσ αφετθρία και κζντρο το μακθτι· κε-

ωρείται ο κυρίαρχοσ πρωταγωνιςτισ τθσ ςυνολικισ μακθ-

ςιακισ διαδικαςίασ (= διδακτικόσ μακθτοκεντριςμόσ) 

β) θ κατάκτθςθ, από τθν πλευρά του μακθτι, ποικίλων δεξιο-

τιτων και, πρωτίςτωσ, θ ανάπτυξθ και θ καλλιζργεια τθσ 

ερευνθτικισ ικανότθτασ (= θ διδαςκαλία ωσ ζρευνα) 

γ) θ εφαρμογι μιασ διδακτικισ μεκοδολογίασ που κατατείνει 

ςτθν αναηιτθςθ και ανακάλυψθ τθσ γνϊςθσ με μακθςια-

κζσ (κακοδθγοφμενεσ) πρωτοβουλίεσ των μακθτϊν. 

 

Στθν ουςία, βζβαια, και οι τρεισ αυτοί διδακτικοί τρόποι ζχουν κοινά χα-

ρακτθριςτικά και κα μποροφςαν να ςυμπτυχκοφν ςε μια κοινι ςυνιςτα-

μζνθ:  

από το μακθτι ωσ κζντρο αναπτφςςεται ερευνθτικι εργαςία 

που κατατείνει ςτθν ανακάλυψθ τθσ γνϊςθσ. 
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Ωσ εδϊ τα πράγματα πάνε μάλλον καλά. Ποφ ςτράβωςε το όλο κζμα; 

Μασ παρζςυρε όλουσ θ γοθτεία τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, θ άνεςθ, θ 

ταχφτθτα, θ ποικιλία, ο πολυτροπικόσ λόγοσ, ο πλθροφοριακόσ πλθκωρι-

ςμόσ κ. ά. και ανακθρφξαμε το διαδίκτυο ςχεδόν ωσ το μοναδικό πεδίο 

ςτο οποίο ςυντελείται θ μακθτικι ζρευνα. Αντίλθψθ μονοδιάςτατθ που 

παραγνωρίηει ότι τα προϊόντα του διαδικτφου δεν είναι πάντα αξιόπιςτα 

και παρζχουν ςτο μακθτι εφκολεσ και γριγορεσ αντιγραφικζσ λφςεισ. 

 

Ερϊτθμα:  Μιπωσ πρζπει θ κυρίαρχθ μονοκρατορία του διαδικτφου, ωσ 

διδακτικοφ μζςου, να ςυλλειτουργιςει, ιςόποςα και ιςοδφναμα, και με 

άλλα, που κι αυτά προςπορίηουν τθ γνϊςθ και μάλιςτα με εντονότερθ 

λειτουργία των νοθτικϊν δυνάμεων του μακθτι;  

 

Να γίνω ςαφζςτεροσ: μεταξφ πολλϊν άλλων, πρωταρχικοί εκπαιδευτικοί 

ςτόχοι για το μακθτι εξακολουκοφν να παραμζνουν:  

α) να μάκει να κατανοεί αυτό που διαβάηει 

β) να μπορεί να εκφράηει, με άνεςθ και ςαφινεια, αυτό που ζχει κατα-

νοιςει 

γ) να είναι ςε κζςθ, ο μακθτισ πάντα, τα διάςπαρτα γνωςιακά ςτοιχεία 

να τα αναςυνθζτει ςε ζνα ςυνεκτικό όλο. 

 

Ασ μθν κρυβόμαςτε: αυτά τα τρία πρωταρχικά ςτοιχεία: 

το κατανοείν,  το εκφράηεςθαι και το αναςυνθζτειν 

δεν μπορεί να τα προςφζρει και να τα διδάξει το διαδίκτυο. Επομζνωσ, 

αξιοποιϊντασ το διαδίκτυο ωσ δυναμικό και πολφτροπο εργαλείο διδα-

ςκαλίασ, αναηθτάμε:  
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τρόπουσ, τεχνικζσ, μεκόδουσ, ςυςτιματα,  

υλικό (= ζντυπο και ψθφιακό), νζα προγράμματα ςπουδϊν κλπ. 

για να  πραγματοποιιςουμε, μζςω αυτϊν, το γενναίο εκπαιδευτικό - ποι-

οτικό άλμα. 

 

Τι ςθμαίνει και τι προχποκζτει το τελευταίο αυτό;  

α) καταργοφνται όλα τα παλιά, τα ςκουριαςμζνα, τα ςυντθρθτικά και 

τα αναποτελεςματικά ςυςτιματα διδαςκαλίασ (καταργείται, λ.χ., το 

περιϊνυμο επικοινωνιακό πλαίςιο ςτθν παραγωγι λόγου· καταργεί-

ται θ ςυντακτικομανία και θ τυραννία τθσ αρχαίασ γραμματικισ· κα-

ταργείται θ ςχολικι μεταφραςτικι πρακτικι και, φυςικά, και πολλά 

άλλα)· 

 

β) οι μακθτζσ μυοφνται ςταδιακά και αςκοφνται ςυςτθματικά ςτθν κα-

τανόθςθ κειμζνων (δίνω, λ.χ., δφο κείμενα με κοινό κζμα αλλά με 

διαφορετικι ςυλλογιςτικι και με διαφορετικζσ κζςεισ και οι μακθ-

τζσ δθμιουργοφν ζνα τρίτο μζςα από τθ ςφνκεςθ των δφο δοςμζ-

νων)· 

 

γ) διδάςκουμε απλζσ μεταφραςτικζσ πρακτικζσ για το μάκθμα τθσ αρ-

χαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ· 

 

δ) από τθ ςτοιχειϊδθ ιςτορικι φλθ οδθγοφμε τουσ μακθτζσ ςτα πρω-

τοβάκμια ιςτορικά ερωτιματα και μζςω αυτϊν τουσ μυοφμε ςτθν 

ιςτορικι ςκζψθ· 
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ε) θ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ γίνεται αποκλειςτικά διαδικαςία μφθ-

ςθσ ςτθν τζχνθ τθσ λογοτεχνικισ γραφισ και αποςυνδζεται από τα 

πλθκωρικά γραμματολογικά ςτοιχεία και από αφελείσ ςυνοδευτικζσ 

ερωτιςεισ· 

 

ςτ) κα πρζπει να μποροφμε να διδάςκουμε ι να μιλάμε για κείμενα που 

ανικουν ςε διαφορετικζσ εποχζσ (ι και λαοφσ) αλλά ζχουν κάποιον 

κοινό παρανομαςτι (Μήδεια, Έγκλημα και Τιμωρία, Φόνιςςα, δθλα-

δι διαπλζκουμε διδακτικά Ευριπίδθ, Ντοςτογιζφςκι, Παπαδιαμάντθ 

κλπ.). 

 

περιοριςτικαμε ςε κάποιεσ πολφ ενδεικτικζσ νφξεισ και ςε κάποια απλά 

παραδείγματα. Θζλαμε απλϊσ να δείξουμε τι είναι το φρζςκο και το και-

νοτόμο που ςκοτϊνει και εξαλείψει το παλιό. Αυτονόθτο ότι μια πιο εκτε-

νισ ανάλυςθ κα απαιτοφςε ζνα πιο ευρφχωρο κείμενο ι ακόμθ και τθ 

ςυγγραφι ςχετικοφ βιβλίου. 
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