
 

 

Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία. Ζ παηδαγσγηθή δηάζηαζε ηεο πξνζθνξάο ηεο 

Γξ Δηξήλε Ρνδνζζέλνπο, Δπηζεσξήηξηα Φηινινγηθώλ Μαζεκάησλ  

Τπνπξγείν Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Νενιαίαο Κύπξνπ 

 

Ζ κειέηε ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιώζζαο θαη Γξακκαηείαο νθείιεη λα δίλεη έκθαζε 

ζηνλ αλζξσπνθεληξηθό θαη θνηλσληνθεληξηθό πξνζαλαηνιηζκό ηεο. Ο αλαγλώζηεο 

καζεηήο, αιιά θαη ν εθπαηδεπηηθόο ή νπνηνζδήπνηε άιινο κειεηεηήο θάζε ειηθίαο, 

πξνζεγγίδνληαο ηα αξραηνειιεληθά θείκελα, έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ πνιηηηζκό, ηελ 

θνηλσλία, ηελ ηζηνξία, ηελ αλζξώπηλε δξάζε θαη αληίδξαζε ηεο αξραηόηεηαο, 

πξνζιακβάλνληαο θαη κειεηώληαο, παξάιιεια, δηαρξνληθά κελύκαηα. Γηα ηνλ ιόγν 

απηό, ε επαθή κε ηελ Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία πξνζεγγίδεηαη σο κηα 

δπλακηθή δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ν ζεκεξηλόο ζύγρξνλνο αλαγλώζηεο θαιείηαη 

λα εμεηάζεη, λα κειεηήζεη θαη λα δηεξεπλήζεη, ζπκβάιινληαο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

θξηηηθήο ηνπ ζθέςεο θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ θαιύηεξε εξκελεία ηνπ θόζκνπ, 

δίλνληαο, επίζεο, έκθαζε ζηελ θξηηηθή αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ κέζα από ηε 

ζπλεμέηαζε εμσθεηκεληθώλ ζηνηρείσλ, πνπ ζα εζηηάδνπλ ζηηο ηδέεο θαη ηηο ζέζεηο ηνπ 

ζπγγξαθέα.  

ην πιαίζην απηό, ε παξνύζα εξγαζία ζα εζηηάζεη ζηε ζεκαζία ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ 

ξόινπ ηνπ κειεηεηή ησλ αξραηνειιεληθώλ θεηκέλσλ ζε θξηηηθό αλαγλώζηε σο πξνο 

κηαλ άιιε δηάζηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ηελ παηδαγσγηθή. Θα επηρεηξεζεί λα 

θσηηζζνύλ κέζα από ηα αξραηνειιεληθά θείκελα παηδαγσγηθέο αξρέο θαη ζα 

δηεξεπλεζεί πώο απηέο ζπλνκηινύλ  κε παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ πξνηάζεθαλ ζην 

πέξαζκα ησλ αηώλσλ κέρξη θαη ηε ζύγρξνλε επνρή. Σέινο, ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα 

παξνπζηαζηνύλ δηδαθηηθνί ηξόπνη ζην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ από ηελ 

ειηθία ηεο δεκνηηθήο κέρξη θαη ην ηέινο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ζηεξηδόκελε ζηηο ζέζεηο ησλ αξραίσλ θαη ζύγρξνλσλ ζπγγξαθέσλ - παηδαγσγώλ. 

 

 

1. 

Ζ κειέηε θαη ε δηδαζθαιία  ησλ αξραηνειιεληθώλ θεηκέλσλ απνηειεί κηα ζεκαληηθή 

παηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα καζεηέο/ηξηεο θαη εθπαηδεπηηθνύο, εκπιέθνληαο ελεξγά 

ηνπο κειεηεηέο  ζηε γλώζε ηνπ θόζκνπ πνπ απηά πξνζθέξνπλ, παξέρνληάο ηνπο ηε 

δπλαηόηεηα λα δηαηππώλνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εξκελεία ηεο πξαγκαηηθόηεηαο 

κέζα από ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αλώηεξσλ γλσζηηθώλ ηνπο ιεηηνπξγηώλ 

(Μαηζαγγνύξαο, 2011). Με ηνλ ηξόπν απηό εληζρύεηαη ε θξηηηθή ζθέςε ησλ 

ελαζρνινπκέλσλ κε ηα αξραηνειιεληθά θείκελα θαη εμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο γηα 

ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ πλεπκαηηθώλ ηνπο δεμηνηήησλ. Τπό απηό ην πξίζκα, νη 

εθπαηδεπηηθνί – παηδαγσγνί είλαη δπλαηόλ λα ελδπλακσζνύλ θαη ζε έλα επηπξόζζεην 

ηζρπξό ζεκείν γηα ηνλ ξόιν ηνπο, κε ηελ αμηνπνίεζε όισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζα πξνθαιέζνπλ γόληκν πξνβιεκαηηζκό θαη ζα εληζρύζνπλ ηελ παηδαγσγηθή ηνπο 

επάξθεηα. 



 

 

Ο Πιάησλ αζρνιείηαη ηδηαίηεξα κε ην ζέκα ηεο  παηδείαο, ε νπνία δελ κπνξεί λα έρεη 

σο ζθνπό απιώο ηελ εμαζθάιηζε ηεο δσήο, αιιά ηελ έμαξζε πξνο ηελ ηειεηόηεηα, 

ηελ αλάηαζε ηεο ςπρήο πξνο ην Ύςηζην Αγαζό (Πολιηεία, 518 b-d), κέζσ ηεο 

«πεξηαγσγήο» ηεο ςπρήο, ε νπνία δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ζσζηό 

παηδαγσγό, ν νπνίνο ζα είλαη «ἐγθύκσλ ηὴλ ςπρήλ .. ἐθ λένπ», λα έρεη γνληκνπνηεζεί 

ςπρηθά (Σςμπόζιον, 209 b-c), αιιά θαη λα πιεζηάδεη ηνλ λέν άλζξσπν «ἁπηόκελνο 

γὰξ ηνῦ θαινῦ θαὶ ὁκηιῶλ αὐηῷ», λα θηλείηαη σο πξόηππν ήζνπο. Από ηελ άιιε, ν 

Πιάησλ ζα ήζειε ε εθπαίδεπζε λα αξρίδεη αθόκε πξηλ από ηε γέλλεζε θαη εηζεγείηαη 

ζπγθεθξηκέλεο αζθήζεηο ζηηο εγθύνπο θαη δεηά όπσο ηα παηδηά δνθηκάδνληαη σο πξνο 

ηε δύλακε ηνπ ραξαθηήξα ηνπο (Νόμοι, 413 c-d-) θαη όρη σο πξνο ηελ ηθαλόηεηά ηνπο 

γηα αθνκνίσζε πιεξνθνξηώλ, αιιά θαη πξνηάζζεη ζην παηδεπηηθό ηνπ πξόγξακκα ην 

παηγλίδη: «Μὴ βία, ὦ ἄξηζηε, ἀιιὰ παίδσλ ηνὺο παίδαο ηξέθε» (Νόμοι, 7ν Βηβιίν). 

Σα πην πάλσ είλαη κόλν ειάρηζηα, αιιά ζεκαληηθά ςήγκαηα ζε ζρέζε κε ηελ 

παηδαγσγηθή πνπ ζα κπνξνύζε λα απνθνκίζεη ν ελαζρνινύκελνο κε ηα 

αξραηνειιεληθά θείκελα.  

θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε πηνζέηεζε κηαο εξκελεπηηθήο πξαθηηθήο θαηά 

ηε κειέηε ηνπ αξραηνειιεληθνύ θεηκέλνπ, ε νπνία ζα θσηίζεη ζέζεηο ησλ αξραίσλ 

ζπγγξαθέσλ ζε ζέκαηα παηδαγσγηθήο, ζα κειεηήζεη ηηο ζπγθιίζεηο κε παηδαγσγηθέο 

αξρέο πνπ πξνηάζεθαλ από παηδαγσγνύο δηαρξνληθά κέρξη θαη ηε ζύγρξνλε επνρή, 

θαη ζα πξνηείλεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα γλσξίζνπλ θαη λα πηνζεηήζνπλ δηδαθηηθνύο 

παηδαγσγηθά ηξόπνπο πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ νιηζηηθά λα αμηνπνηήζνπλ ηα 

αξραηνειιεληθά θείκελα. 

Όπσο ν Βαζηιαξάθεο (1997:32) ζεκεηώλεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο: «[…] δεν είζαι 

μόνορ ζος με ηα παιδιά και ηο κείμενο πος θα διδάξειρ […]. Κι εζύ και ηα παιδιά 

πποϋπάπσεηε ηος σώπος επικοινυνίαρ πος είναι η ηάξη, ηος σώπος ηηρ ζελίδαρ πος 

είναι ηο κείμενο. Πποϋπάπσεηε υρ ςποκείμενα ενόρ διαλόγος με ηο πεπιβάλλον ηηρ 

οικογένειαρ, ηυν θίλυν, ηος συπιού, ηηρ πόληρ, ηηρ γλυζζικήρ κοινόηηηαρ, ηηρ 

ιζηοπίαρ, ηος πολιηιζμικού συποσπόνος […]». 

 

2. 

ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αξραίνπ θόζκνπ κπνξεί λα βνεζήζεη θαη ε 

αμηνπνίεζε ηεο ινγνηερληθήο ζεσξίαο, αλνίγνληαο λένπο εξκελεπηηθνύο δξόκνπο θαη 

δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο αλαγλώζηεο λα εμνηθεησζνύλ κε θξηηήξηα ζπγθξηηηθήο 

αλάγλσζεο αξραηνειιεληθώλ θαη ζύγρξνλσλ θεηκέλσλ. Ζ ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο 

αλνίγεη λέεο πξννπηηθέο κε πεξηζζόηεξνπο ηξόπνπο αλάγλσζεο ησλ θιαζηθώλ 

θεηκέλσλ, παξέρνληαο κηα αλαλέσζε ζηελ παξαδνζηαθή θξηηηθή (Culler, 2000: 65). 

Δλώ, ηαπηόρξνλα, νη αμίεο θαη νη εκπεηξίεο ηνπ θξηηηθνύ αλαγλώζηε δελ είλαη αλαγθαίν 

λα ηαπηίδνληαη κε απηέο πνπ πξνβάιινληαη ζηα αλαγλώζκαηα. Αληίζεηα, πεξηζζόηεξν 

σθέιηκνο ζα απνβεί ν δηάινγνο δύν ή/θαη πεξηζζνηέξσλ δηαθνξεηηθώλ θσλώλ πνπ 

ζα επηηξέςεη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθήο αλάγλσζεο θαη εκπεηξίαο. 

Οη θπξηόηεξεο θαηεπζύλζεηο ηεο αλαγλσζηηθήο απηήο ζεσξίαο είλαη δύν, ε πξώηε 

είλαη ε αηζζεηηθή ηεο πξόζιεςεο ηνπ H.R. Jauss θαη ε δεύηεξε ε ζεσξία ηεο 

αλαγλσζηηθήο αληαπόθξηζεο ηνπ W. Iser.  



 

 

Βαζηθή ππόζεζε εξγαζίαο ηνπ Jauss ήηαλ ε «αλαζπγθξόηεζε ηνπ νξίδνληα 

πξνζδνθηώλ κηαο δεδνκέλεο αλαγλσζηηθήο θνηλόηεηαο θαη ε πεξηγξαθή ησλ 

κεηαβνιώλ ηνπ νξίδνληα ηεο θαηαλόεζεο θαη ηεο εξκελείαο θαηά ηελ εξγαζία ηνπ 

ηζηνξηθνύ αλαγλώζηε» (Jauss, 1995: 12). Ο ίδηνο ππνζηήξηδε όηη ε θαηαλόεζε ελόο 

ινγνηερληθνύ έξγνπ από ηνλ πξώην αλαγλώζηε ηνπ δηαηεξείηαη, εκπινπηίδεηαη θαη 

κεηαβάιιεηαη από ηηο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνύλ από γεληά ζε γεληά 

(Jauss, 1970: 20). ύκθσλα κε ηελ αηζζεηηθή ηεο πξόζιεςεο, ε εξκελεία νθείιεη λα 

εμππεξεηεί ηξεηο ζηόρνπο: ηελ καηανόηζη, ηελ εξήγηζη θαη ηελ εθαπμογή. Δηδηθόηεξα, 

ε καηανόηζη βαζίδεηαη ζηε δηεξεύλεζε ησλ αλαγλσζηηθώλ πξνζιήςεσλ θαη ησλ 

δηαθνξώλ ηνπο, αιιά θαη ζηνλ εληνπηζκό ηεο πεξηνρήο πνπ δεκηνπξγεί ε 

ζπγρώλεπζε ησλ νξηδόλησλ ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ αλαγλσζηώλ. Ζ έλλνηα ηεο 

εξήγηζηρ ζηεξίδεηαη ζηηο ελδνθεηκεληθέο ζρέζεηο, πνπ κπνξνύλ λα επηθέξνπλ θαη κηα 

αιιαγή νξίδνληα. Σέινο, ε εθαπμογή ζπλδέεηαη κε ηελ ελίζρπζε ηνπ δεζκνύ ηεο 

αλαγλσζηηθήο εκπεηξίαο κε ηελ πξαγκαηηθή θνηλσληθή θαη ηζηνξηθή εκπεηξία ησλ 

αλαγλσζηώλ (Φξπδάθε, 2003: 164-165). 

Ο Iser, κε ηε ζεηξά ηνπ, έδσζε έκθαζε ζηελ αληαπόθξηζε ηνπ αλαγλώζηε-εξκελεπηή 

απέλαληη ζην ινγνηερληθό θείκελν (Holub, 2004: 146), ππνζηεξίδνληαο όηη ε αηνκηθή 

ζπλείδεζε είλαη ελεξγεηηθή θαη γη’ απηό ν αλαγλώζηεο δελ αλαθαιύπηεη ην λόεκα 

αιιά ην παξάγεη κέζσ ηεο πξνβνιήο ηεο (Φξπδάθε, 2003: 166). Σν ινγνηερληθό 

θείκελν αλαγλσξίδεηαη όρη πιένλ σο αύηαξθεο, αιιά κε θελά απξνζδηνξηζηίαο ηα 

νπνία θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη ν αλαγλώζηεο (Iser, 1976: 312). ύκθσλα κε ηε 

ζεσξία ηνπ Iser, ε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο ελόο θεηκέλνπ δηέξρεηαη από ηέζζεξα 

επίπεδα. Σν πξώην ιέγεηαη ππόζλητη θαη βαζίδεηαη ζηελ πξώηε αληίιεςε πνπ 

απνθηά ν αλαγλώζηεο γηα ην θείκελν ζην επίπεδν ηνπ αζπλείδεηνπ. Σν δεύηεξν 

επίπεδν αλαθέξεηαη ζηελ επμηνεία θαη ζπλδέεηαη κε ηελ πιήξσζε ησλ θελώλ 

απξνζδηνξηζηίαο ηνπ θεηκέλνπ κέζσ ησλ θαληαζηηθώλ πξνβνιώλ ηνπ αλαγλώζηε. Σν 

ηξίην επίπεδν ζηεξίδεηαη ζην πεπεπηόπιο, δειαδή ζην ζύλνιν ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ 

θεηκέλνπ. Πξόθεηηαη γηα ηηο «ζηξαηεγηθέο» πνπ «πεξηιακβάλνπλ ηελ εγγελή δνκή ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ηηο πξάμεηο θαηαλόεζεο πνπ ππξνδνηεί ε δνκή απηή ζηνλ αλαγλώζηε» 

(Holub, 2004: 151-153). Σέινο, ην ηέηαξην επίπεδν αλαθέξεηαη ζηελ καηανόηζη θαη 

ηελ αθππληζκέλε ζπλείδεζε ηνπ αλαγλώζηε, ν νπνίνο κπνξεί πιένλ λα ελεξγήζεη 

θνηλσληθά θαη πνιηηηθά (Φξπδάθε, 2003). 

 

Ζ κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο ζπλδέεηαη άκεζα σο εθαξκνγή κε ηηο ζεσξίεο 

ηεο Αγσγήο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο, ζηελ νπνία αληαλαθιώληαη νη επξύηεξνη 

θνηλσληθνί πξνζαλαηνιηζκνί θαη νη θαηαθηήζεηο ηνπ πνιηηηζκνύ. Έηζη, ζήκεξα, 

δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνζεγγίζνπκε θαη λα αλαδείμνπκε ηηο δηδαθηηθέο 

κεζόδνπο, ρσξίο λα ιάβνπκε ππόςε καο ηηο αλάγθεο πνπ έθεξε ζην 

πξνζθήλην θαη ηηο θαηεπζύλζεηο πνπ δηακόξθσζε ζηνλ εθπαηδεπηηθό ρώξν. 

Ζ Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία απνηειεί πεγή πλεπκαηηθνύ πινύηνπ, 

ζεζαπξό ζνθίαο θαη  αλεμάληιεησλ δηδαγκάησλ δηαρξνληθά. Με δεδνκέλε ηελ 

παξαδνρή απηή, ζειήζακε λα δηεξεπλήζνπκε αθόκε κηα πηπρή ηεο 

πνιπδηάζηαηεο πξνζθνξάο ησλ αξραίσλ θεηκέλσλ, πνπ είλαη ε παηδαγσγηθή 

δηάζηαζε. 
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