
 

 

Γιατί στους μαθητές δεν αρέσουν τα Αρχαία Ελληνικά;  

Συνέντευξη με τον Κύριο Νίκο Λινάρδου Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Αττικής 

Πώς ξεκίνησαν όλα… 

Αφορμή για τη συνέντευξη στάθηκε ένα άρθρο που διαβάστηκε κατά τη διάρκεια 

του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο με θέμα  «διαμαρτυρία 

χιλίων μαθητών για την κατάργηση των Αρχαίων Ελληνικών στο Βέλγιο». 

Ακολούθησε το σχόλιο ενός μαθητή : - «Στην Ελλάδα θα βγαίναμε όλοι  στους 

δρόμους για να τα καταργήσουμε»! 

               Ρωτώντας,  επίσης , τους μαθητές μου στο ΕΠΑΛ που υπηρετώ ( συμπληρώνοντας 

το ωράριό  μου) «γιατί  επέλεξαν να ακολουθήσουν την  Επαγγελματική εκπαίδευση» μία 

από τις απαντήσεις ήταν «για να μην κάνουμε Αρχαία».  

 

Και όλα αυτά θα έμεναν στο πλαίσιο του προβληματισμού αν δεν βίωνα μία σχετική 

εμπειρία με αφορμή τη διδασκαλία του κειμένου  «Ανυπέρβλητα πρότυπα»  που 

περιλαμβάνεται στο βιβλίο των Αρχαίων Ελληνικών στην Α΄ Γυμνασίου.  Πιο 

συγκεκριμένα, ενώ τα παιδιά δεν είχαν καταλάβει, αρχικά, τι σημαίνει πρότυπο , τι 

είδωλο, γιατί φθονούμε τους άλλους και πολλά άλλα που αναφέρει το συγκεκριμένο 

κείμενο και ενώ ξεκίνησε μια ωραία συζήτηση για τα πρότυπα του σήμερα , εμένα με 

έπνιγε ο Παρακείμενος που έπρεπε να διδάξω με τους αμέτρητους  κανόνες του 

αναδιπλασιασμού . Όταν ,εν τέλει, ξεκίνησα να εξηγώ το γραμματικό φαινόμενο είδα 

το κλίμα στην τάξη να αλλάζει άρδην και έτσι ενώ το μάθημα ξεκίνησε γόνιμα 

τελείωσε με αντίδραση που εκφράστηκε με φράσεις όπως: «γιατί να μαθαίνουμε 

τόσες λεπτομέρειες στα αρχαία και να χάνουμε την ουσία» ή « τι μας χρειάζονται τα 



Αρχαία» κλπ. Και το χειρότερο είναι ότι και εγώ από μέσα μου συμφωνούσα ότι 

μόλις είχε χαθεί η μαγεία του περιεχομένου του κειμένου. Και δεν ήταν η πρώτη 

φορά!  

(Σταματίνα Δασκολιά , φιλόλογος) 

Σε μια προσπάθεια να δούμε τι φταίει απευθυνθήκαμε στο συντονιστή εκπαιδευτικού 

έργου των φιλολόγων , κύριο Νίκο Λινάρδο με  ερωτήσεις που φτιάξαμε  με μαθητές του 

Γυμνασίου αλλά και με μαθητές του Επάλ. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

1. Μήπως η διδασκαλία των Αρχαίων παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα 

παραδοσιακό μοντέλο (κείμενο- μετάφραση – Γραμματική – ασκήσεις) ενώ η 

γλώσσα συνεχώς εξελίσσεται, το ίδιο και οι μέθοδοι διδασκαλίας;  

   2. Υπάρχουν, άραγε, πιο ελκυστικοί τρόποι που θα  μπορούσαν να      

καταστήσουν τη διδασκαλία των  Αρχαίων  Ελληνικών  περισσότερο ενδιαφέρουσα;   

3.Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η  χρήση νέων τεχνολογιών στη 

διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών, ώστε το μάθημα να γίνει πιο ελκυστικό για 

τους μαθητές; 

 

4.        Πιστεύετε ότι ,ορθώς, δεν διδάσκονται τα Αρχαία Ελληνικά στα 

Επαγγελματικά Λύκεια;  

5. Μήπως οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί (φιλόλογοι) χρειάζεται να επιμορφωθούν, 

ώστε να  είναι σε θέση να προσεγγίσουν το συγκεκριμένο μάθημα από μία 

διαφορετική οπτική;  

  

6.Με ποιο επιχείρημα θα προσεγγίζατε έναν  έφηβο, ώστε να τον παροτρύνετε να 

αντιμετωπίσει το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών θετικά; 

 

Απάντηση του Κυρίου Νίκου Λινάρδου, Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Αττικής 

Επιτρέψτε μου να ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις και να τις απαντήσω με διαφορετική 

σειρά. 



Η συζήτηση για τα Αρχαία Ελληνικά στο σχολείο περιστρέφεται γύρω από δύο 

θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει με τον τρόπο διδασκαλίας και το δεύτερο με τη 

σκοπιμότητα της διδασκαλίας του μαθήματος στη Μέση Εκπαίδευση. Και για τα δύο 

έχουν ειπωθεί πολλά και η συζήτηση – ενίοτε και η αντιπαράθεση – συνεχίζεται, όχι 

μόνο σε φιλολογικούς αλλά και σε ευρύτερους κύκλους. 

Το πρώτο θέμα περικλείει – νομίζω – και τις απαντήσεις στα ερωτήματα υπ’ αριθμ. 

2, 3 και 4, που έθεσαν τα παιδιά. Οπωσδήποτε υπάρχουν και έχουν δοκιμαστεί 

διάφορες ελκυστικές μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας, οι οποίες διαφέρουν εν 

μέρει από μάθημα σε μάθημα, στηρίζονται όμως όλες στις αρχές της 

ανακαλυπτικής, συνεργατικής και βιωματικής μάθησης, και στην προσπάθεια 

αποστασιοποίησης από τον διδασκαλικό μονόλογο και την παραδοσιακή 

«μετωπική» διδασκαλία. Για την εφαρμογή τους, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

αποτελεί προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ, όχι μόνο για τους Φιλολόγους αλλά για 

όλους τους εκπαιδευτικούς. Οι ΤΠΕ μπορούν να προσφέρουν πολύτιμα εργαλεία, 

για να καταστήσουν το μάθημα πιο ελκυστικό, και θα μπορούσα να πω ότι 

υπάρχουν προς αξιοποίηση ενδιαφέροντα λογισμικά και πλήθος εφαρμογών και 

ψηφιακών πόρων στο διαδίκτυο (σενάρια διδασκαλίας, ασκήσεις, σώματα κειμένων 

κ.α.). Αρκεί βέβαια να έχουμε πάντα κατά νου ότι οι Νέες Τεχνολογίες δεν είναι 

«πανάκεια» ούτε μπορούν από μόνες τους να καταστήσουν ελκυστικό κάτι που δεν 

είναι μαθησιακά «ουσιώδες». 

 Όσον αφορά το 1ο ερώτημα, νομίζω ότι εδώ χρειάζεται να διακρίνουμε τις 

σύγχρονες ομιλούμενες γλώσσες από τις αρχαίες γλώσσες. Οι σύγχρονες γλώσσες 

είναι ζωντανοί κώδικες επικοινωνίας, οι οποίοι εξελίσσονται, όπως είναι λογικό και 

αναμενόμενο, για να καλύπτουν τις εκάστοτε επικοινωνιακές ανάγκες των 

κοινωνιών που τις ομιλούν. Η Αρχαία Ελληνική συνεχίζει να αποτελεί φορέα 

σημαντικών νοημάτων και αντικείμενο μελέτης για πολλούς ανθρώπους ανά τον 

κόσμο, επαΐοντες και μη. Από την άποψη αυτή, δεν μπορώ να την χαρακτηρίσω 

«νεκρή» γλώσσα, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι, είναι όμως μια «μη ομιλούμενη» 

και «μη εξελισσόμενη» γλώσσα. Βέβαια, στη μακραίωνη ιστορία της, η Ελληνική 

Γλώσσα εξελίχθηκε ως ζωντανός οργανισμός και γνώρισε πολλές αλλαγές και 

προσαρμογές, τόσο διαχρονικά (περίοδοι εξέλιξης) όσο και συγχρονικά (διάλεκτοι). 



Τα Αρχαία Ελληνικά του Ομήρου δεν είναι ίδια με τα Αρχαία Ελληνικά των 

κλασσικών χρόνων (5ος – 4ος αι.), και τα Αρχαία Ελληνικά του 2ου αιώνα π.Χ. δεν 

είναι ίδια με τα Αρχαία Ελληνικά του 2ου αιώνα μ.Χ. Εμείς όμως σήμερα, στο 

σχολικό πρόγραμμα, ερχόμαστε κυρίως σε επαφή με την Αττική Διάλεκτο των 

κλασσικών χρόνων, μια μορφή της Αρχαίας Ελληνικής που παγιώθηκε και 

λαμπρύνθηκε από έργα τεράστιου πνευματικού διαμετρήματος, στη ρητορική, στην 

ιστοριογραφία, στη Φιλοσοφία κ.α. Στην περίπτωση των Αρχαίων Ελληνικών, 

λοιπόν, δεν είναι η εξέλιξη της γλώσσας που επιβάλλει την εξέλιξη του τρόπου 

διδασκαλίας, αλλά η ανάγκη για πιο ελκυστικό, ενδιαφέρον και αποτελεσματικό 

μάθημα. 

 Αξίζει όμως να σταθούμε λίγο σε αυτό που στο 1ο ερώτημα αποκαλείται 

«παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας» (κείμενο – μετάφραση – Γραμματική – 

ασκήσεις). Η προσεκτική ανάγνωση τους αρχαιοελληνικού κειμένου και η 

προσπάθεια μετάφρασής του σε δόκιμο νεοελληνικό λόγο (με τη βοήθεια πάντα 

του διδάσκοντος) είναι, κατά την άποψή μου, η ραχοκοκαλιά της διδασκαλίας των 

Αρχαίων Ελληνικών και σε αυτό πρέπει να κατατείνει και η εκμάθηση της 

Γραμματικής και του Συντακτικού. Η δομολειτουργική ανάλυση πρέπει να 

λειτουργεί επικουρικά για την κατανόηση του νοήματος και να μη γίνεται 

αυτοσκοπός. Αυτό που δυσκολεύει και τελικά απωθεί τους/τις μαθητές/τριες είναι 

ο «βομβαρδισμός» από κανόνες, εξαιρέσεις, κλιτικούς πίνακες, ασκήσεις 

μετασχηματισμού κ.λπ. Παρότι ο διδάσκων βρίσκεται συνεχώς, όπως γνωρίζετε, 

υπό τη δαμόκλειο σπάθη της «διδακτέας ύλης», προσωπικά δεν θα θυσίαζα μια 

γόνιμη και ενδιαφέρουσα συζήτηση που προκλήθηκε από ένα αρχαιοελληνικό 

κειμενικό απόσπασμα, για να διδάξω π.χ. τις προστακτικές αορίστου β’ που 

τονίζονται στη λήγουσα του 2ου προσώπου αντίθετα με τον κανόνα. (Εξαιρώ εδώ 

όσους  μαθητές/τριες της θεωρητικής κατεύθυνσης θα ακολουθήσουν το 

φιλολογικό στάδιο, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν βαθιά γνώση της Γραμματικής 

και του Συντακτικού). 

  

 Και έρχομαι στο 2ο θέμα συζήτησης, που αφορά στη σκοπιμότητα της 

διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών. Μέσω αυτού μπορούμε να απαντήσουμε στο 



6ο ερώτημα που έθεσαν τα παιδιά (με ποια επιχειρήματα θα παροτρύναμε έναν 

έφηβο να αντιμετωπίσει θετικά τα Αρχαία Ελληνικά) και στο 4ο ερώτημα (αν είναι 

σωστή η απουσία των Αρχαίων Ελληνικών από τα Επαγγελματικά Λύκεια). Μας 

απευθύνουν συχνά οι μαθητές μας το ερώτημα: Μα σε τί θα μας χρησιμεύσουν, 

κύριε, τα Αρχαία Ελληνικά; Το ερώτημα αυτό εκφράζει μια άκρως χρησιμοθηρική 

αντίληψη, πολύ διαδεδομένη δυστυχώς στην εποχή μας. Αν την αποδεχτούμε, θα 

πρέπει να απορρίψουμε όλα σχεδόν τα σχολικά μαθήματα που συγκροτούν τη 

γενική παιδεία μας. Αλήθεια, σε τι θα μας χρησιμεύσουν τα Εικαστικά, αν δεν 

γίνουμε ζωγράφοι; Σε τι θα χρησιμεύσουν στην καθημερινότητά μας τα 

Μαθηματικά, πέραν από κάποιες απλές αριθμητικές πράξεις; (αναφέρω δύο μόνο 

από τα πολλά παραδείγματα). Αν αναζητώ αποκλειστικά και μόνο «χρηστικές» 

γνώσεις, μήπως θα ήταν καλύτερα να μάθω μερικές συνταγές μαγειρικής ή τον 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας; Τα Αρχαία Ελληνικά δεν προσφέρουν «κατάρτιση» 

αλλά «μόρφωση». Είναι μέρος της παιδείας του ανθρώπου που θέλει να 

προβληματιστεί πάνω σε ζητήματα διαχρονικά, να γνωρίσει ορισμένα από τα 

αριστουργήματα του ανθρώπινου πνεύματος και να οδηγηθεί και αυτός σε 

πνευματικές ατραπούς. Σε μια εποχή όπου γίνεται πολύς λόγος για «δεξιότητες», 

και μάλιστα για «δεξιότητες ζωής», η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, είτε στο 

πρωτότυπο είτε σε προσεγμένη νεοελληνική μετάφραση, είναι πολύτιμο πεδίο 

ανάπτυξης της κριτικής σκέψης όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως της μετέπειτα 

(επιστημονικής ή τεχνικής) ειδίκευσής τους και της μετέπειτα επαγγελματικής 

απασχόλησής τους. 

Όσον αφορά την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, δεν υποστηρίζω ότι ο λογιστής, ο 

χημικός ή ο μηχανικός αυτοκινήτων πρέπει να μπορεί να μεταφράζει Θουκυδίδη ή 

Πλάτωνα, είμαι όμως πεπεισμένος ότι η έστω παροδική, η έστω σύντομη 

ενασχόλησή του με την αρχαία γλώσσα στα μαθητικά θρανία τού έχει προσφέρει 

κάτι σημαντικό, σχετικά με την κατανόηση των μηχανισμών της γλώσσας και την 

ιστορική ορθογραφία, και έχει τελικά οξύνει τον νου του περισσότερο. 

Γιατί «επίπονος» είναι ο κοπιαστικός και όχι αυτός που προκαλεί πόνο; Γιατί 

το «δεδομένο» δεν λέγεται απλά «δοσμένο»; Γιατί η «διασκέδαση» δεν έχει την 

ίδια σημασία με την «ψυχαγωγία»; Γιατί γράφεται έτσι ο «προκατειλημμένος»; 



Γιατί το μέρος που βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα ονομάζεται παρ-αλία; Αν γνωρίζω 

ότι «ήλος» είναι το καρφί, μπορώ να κατανοήσω τι σημαίνει «προσηλώνω» και 

«καθηλώνω». Στο Σ 104 της Ιλιάδας ο Αχιλλέας, μετά τον θάνατο του Πατρόκλου, 

αποκαλεί τον εαυτό του «άχθος αρούρης» (βάρος της γης). Αν «άχθος» είναι το 

βάρος, καταλαβαίνω τι είναι ο «αχθοφόρος» και ο «επαχθής». Αν «άρουρα» είναι η 

γη, και κυρίως η καλλιεργήσιμη γη, τότε ο «μυς» που ζει στους αγρούς ονομάζεται 

«αρουραίος» (μυς) , ενώ αυτός που ζει δίπλα στον «πόντο» (δηλ. στη θάλασσα) 

ονομάζεται «ποντικός» (μυς). Σε αυτά και σε χιλιάδες άλλα συναφή ερωτήματα 

μπορεί να δώσει απάντηση η Αρχαία Ελληνική, σε ένα διαρκές νοητικό και λεκτικό 

παιχνίδι. 

Αντί επιλόγου, παραθέτω τα λόγια δύο σημαντικών διανοουμένων. Η 

Jacqueline De Romilly και ο Jean-Pierre Vernant, δύο διακεκριμένοι Γάλλοι 

Ελληνιστές, επιμελήθηκαν κάποτε την έκδοση ενός βιβλίου με τίτλο «Pour l’ amour 

du Grec» (για την αγάπη των Αρχαίων Ελληνικών). Το βιβλίο μεταφράστηκε στα 

Ελληνικά το 2002 υπό τον τίτλο «Αγαπάμε τα Αρχαία Ελληνικά». Αναφέρει στον 

πρόλογο η Romilly: …όσο για μένα την ίδια, το ξέρω καλά, έχω ζήσει όλη μου τη ζωή 

σε επαφή με τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Με έχουν θρέψει και με έχουν πλουτίσει. 

Έχω προσπαθήσει να τα καταλάβω, να τα προσεγγίσω, και κάθε φορά μένω 

έκθαμβη από τη δύναμη με την οποία παραμερίζουν το επουσιώδες για να 

διατυπώσουν, με ένταση, το ουσιώδες. Και όταν μου συμβαίνει σήμερα, τόσες 

δεκαετίες μετά, να ξανανοίγω ένα κείμενο… νιώθω πάντα το ίδιο είδος συγκίνησης, 

με συνεπαίρνουν το ίδιο. Με δυο λόγια, έχω την τάση να αναφωνήσω: «Τι ωραίο 

που είναι!». Αυτός ο κρυφός θαυμασμός για τα αρχαία ελληνικά κείμενα 

περιλαμβάνει ίσως τη δύναμη της σκέψης ή του συναισθήματος, την απλότητα της 

διατύπωσης, το καίριο της έκφρασης, την επιλογή των λέξεων, κοντολογίς, όλα αυτά 

που κάνουν ένα κείμενο που φτάνει σ’ εμάς, ύστερα από περισσότερο από είκοσι 

πέντε αιώνες, να φαίνεται πως λάμπει από μια ζωή καθοριστική… Και συμπληρώνει 

στον επίλογο ο Vernant: …με τη σειρά μου, στο ίδιο πνεύμα, μελέτησα την Αρχαία 

Ελλάδα για παραπάνω από μισόν αιώνα… Ποιο μάθημα έλαβα από αυτή την 

παιδεία, μέσα στην οποία θέλησα να βαπτισθώ; Κατ’ αρχάς, έμαθα να απαιτώ 

ολοκληρωτική ελευθερία πνεύματος: καμιά απαγόρευση, κανένα δόγμα σε 



οποιονδήποτε τομέα δεν πρέπει να εμποδίζουν τη κριτική έρευνα, την αναζήτηση 

χωρίς προκαταλήψεις. Στη συνέχεια, έμαθα πως ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι 

συνδεδεμένος με τη θέση του ως πολίτη, την ενεργητική συμμετοχή σε μια 

κοινότητα ίσων, όπου κανείς δεν μπορεί να ασκεί την εξουσία του για να 

κυριαρχήσει πάνω στον άλλο. Τέλος, έμαθα πως είναι ωραίος αυτός ο κόσμος, του 

οποίου αποτελούμε μέρος, ο οποίος μας πλημμυρίζει και μπορεί να μας διαλύσει, 

να μας καταστρέψει, αλλά που εμείς οφείλουμε να δεχόμαστε με ευγνωμοσύνη, 

σαν δώρο, όλες τις ευκαιρίες που μας προσφέρει, για να ανακαλύψουμε ό,τι 

θαυμαστό εμπεριέχει, το φως δίπλα στις σκιές και στις νύχτες του… 

Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι στο γλωσσικό πεδίο σήμερα δεν διακυβεύεται 

μόνο η αρχαιομάθεια αλλά πολύ περισσότερα. Η εθνική μας γλώσσα, τα Νέα 

Ελληνικά, δέχονται την πίεση του επεκτατισμού της Αγγλικής -  ή μάλλον ενός 

υβριδικού αγγλο-ελληνικού ιδιώματος που επιβάλλεται κυρίως μέσω του 

διαδικτύου. Θα ήταν παράλειψη λοιπόν να μην υπογραμμίσουμε ότι δίπλα στα 

Αρχαία Ελληνικά ο βασικός πυλώνας της γλωσσικής μας παιδείας είναι και 

παραμένει η μελέτη της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. 

Καλή δύναμη στο έργο σας και καλή πρόοδο στους μαθητές και στις μαθήτριές σας. 

Με εκτίμηση, 

Νίκος Λινάρδος 

Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων 

4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 

 


