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Abstract 
The aim of this thesis is to investigate the issue of ancient and Modern Greek language teaching in 
the contemporary setting of secondary education, from the viewpoint of language awareness. More 
specifically, it examines the – long-established – ideological bearings, which reproduce the notions 
concerning the superiority of Greek language and especially its antecedent, i.e. ancient Greek, thus 
preventing a substantial and sentient acquisition of the language. In addition, it suggests a 
‘connected’, parallel teaching between ancient and Modern Greek as well as exhibits its 
contribution to the attainment of language awareness and therefore, to the development of full-
fledged aware Greek language learners. 
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✦ 

1. Εισαγωγή 

Στην παρούσα εργασία εξετάζω το βαθμό επίτευξης της γλωσσικής επίγνωσης μέσα από 
τη διδασκαλία της αρχαίας και της νέας ελληνικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Έχοντας διερευνήσει τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των σχετικών 
μαθημάτων και κυρίως τις απόψεις των εκπαιδευτικών της γλωσσικής διδασκαλίας 
(φιλολόγων), υποστηρίζω ότι η επικρατούσα ιδεολογία και οι στερεοτυπικές αντιλήψεις 
για την αξιακή διάσταση της ελληνικής γλώσσας λειτουργούν ανασταλτικά στην 
επίτευξη της γλωσσικής επίγνωσης και - ακόμα περισσότερο - της κριτικής γλωσσικής 
επίγνωσης και επομένως παρεμποδίζουν την ουσιαστική κατάκτηση του γλωσσικού 
κώδικα. Επιπλέον, υπογραμμίζω την αναγκαιότητα υιοθέτησης μιας διαφορετικής 
οπτικής στη διδασκαλία της αρχαίας και της νέας ελληνικής γλώσσας, η οποία θα 
αναδεικνύει τη σχέση ανάμεσα στον προγενέστερο και τον ομιλούντα κώδικα και θα 
οδηγεί τον διδασκόμενο στη συνειδητοποίηση του ρόλου και της λειτουργίας του 
καθενός. Τέλος, επικεντρώνομαι στα στοιχεία εκείνα που φαίνεται να λειτουργούν θετικά 
στην υιοθέτηση μιας στάσης απέναντι στη γλώσσα πιο αντικειμενικής και ορθής. Και 
τέτοια είναι ο οπλισμός των διδασκόντων με επιπλέον γνωστικά εφόδια και η παροχή 
στους διδασκομένους γνώσεων σχετικών με την ιστορία της ελληνικής γλώσσας και την 
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εξέλιξή της στο χρόνο, τη διαλεκτική ποικιλότητά της και τις επιδράσεις της, τις αλλαγές 
που έχει υποστεί και εξακολουθεί να υφίσταται και την ιδεολογική συγκρότησή της. 

2. Ο ιδεολογικός προσανατολισμός στη διδασκαλία της αρχαίας και της νέας 

ελληνικής γλώσσας 

Είναι γεγονός ότι πίσω από κάθε εκπαιδευτικό σχεδιασμό που στοχεύει στην παροχή 
γνώσεων ενυπάρχει κάποια ιδεολογία, καθώς η γνώση και η επιλογή της δεν είναι ποτέ 
ουδέτερη. Και εφόσον η γλώσσα είναι κατεξοχήν κοινωνικό και κατ’ επέκταση 
ιδεολογικό φαινόμενο (Fairclough, 2001:16-23), οι επιλογές σχετικά με τη γλωσσική 
διδασκαλία είναι κατεξοχήν ιδεολογικές επιλογές. Ο γλωσσικός σχεδιασμός που 
υιοθετήθηκε στην ελληνική εκπαίδευση από τη δεκαετία του ’90 και έπειτα 
προσδιορίστηκε από δύο αντίθετες φαινομενικά δυναμικές. Η μια ήταν η ανάγκη 
διατήρησης της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων και της ιδιαιτερότητας του πολιτισμού 
τους. Η δεύτερη ήταν η ανάγκη αναγνώρισης και αποδοχής της ετερότητας και της 
πολυγλωσσίας και η διεκδίκηση μιας θέσης μέσα στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της 
Ενωμένης Ευρώπης. Η καθιέρωση μιας «ενιαίας»-«ομοιογενούς» γλώσσας, της 
νεοελληνικής κοινής, και επιπλέον η επιστροφή στο παρελθόν, με τη διδασκαλία της 
αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο, θεωρήθηκαν ικανές να ενισχύσουν την 
εθνική ενότητα και να αναδείξουν τον ρόλο και τη συμβολή της Ελλάδας στον 
ευρωπαϊκό πολιτισμό (Μοσχονάς, 2005:134-141, 302-311). Λειτουργώντας μέσα σ’ αυτό 
το πλαίσιο, η γλωσσική διδασκαλία συνδέθηκε με τους στόχους του λειτουργικού, 
κυρίως, γραμματισμού, ο οποίος δίνει έμφαση «στον εφοδιασμό των μαθητών με τις 
ικανότητες προσαρμογής και επιτυχίας μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο, όπως αυτό 
υφίσταται ανά πάσα στιγμή» (Baynham, 2002:28), απομακρύνθηκε όμως από τον στόχο 
της επίτευξης της γλωσσικής επίγνωσης και της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης. 

Πιο συγκεκριμένα, η γλωσσική διδασκαλία κατέχει κεντρική θέση στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Η γλώσσα αντιμετωπίζεται ως βασικό μέσο μάθησης, επικοινωνίας 
πρόσληψης και κατανόησης της πραγματικότητας και ως κύριο όργανο διατήρησης της 
εθνικής ταυτότητας του λαού. Ειδικότερα, η αρχαία ελληνική γλώσσα κατέχει 
προνομιακή θέση στο σύγχρονο σχολείο, καθώς προβάλλεται ως μέσο αγωγής όχι μόνο 
γλωσσικής, και ως διδακτικό αντικείμενο με αυταπόδεικτο μορφωτικό και ανθρωπιστικό 
χαρακτήρα, στο πλαίσιο μιας αντίληψης που την ταυτίζει με την αρχαία ελληνική 
γραμματεία (Μαρωνίτης, 2001/2006:18). 

Η κυρίαρχη αντίληψη δέχεται την ύπαρξη μίας και ενιαίας γλώσσας στη συγχρονική - 
παραγκωνισμός τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων - και διαχρονική της διάσταση - 
αρχαία και νέα ελληνική εκλαμβάνονται ως απόλυτη συνέχεια η μία της άλλης. Ως εκ 
τούτου η επαρκής κατάκτηση της νέας ελληνικής γλώσσας από τους χρήστες της 
θεωρείται συνυφασμένη με την εκμάθηση της αρχαίας. Η απομάκρυνση από την 
τελευταία συχνά θεωρείται φθορά, αλλοίωση και γλωσσική παρακμή. Επιπλέον, η 
νεοελληνική γλώσσα, αν και υποτιμάται ως προς την ποιότητά της, θεωρούμενη 
ανεπαρκής συγκριτικά με την αρχαία, εκλαμβάνεται ως η φυσική συνέχεια αυτής.  

Παράλληλα, η ελληνική γλώσσα στο σύνολό της προβάλλεται ως μοναδική και 
ανώτερη σε σχέση με άλλες. Υπερτονίζεται ο λεξιλογικός της πλούτος και η πληθώρα 
των γλωσσικών δανείων που έχει δώσει σε άλλες γλώσσες, ενώ είναι διάχυτη η αντίληψη 
ότι κινδυνεύει, κυρίως λόγω της εισβολής ξένων γλωσσικών στοιχείων. 
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Οι αντιλήψεις αυτές δεν τεκμηριώνονται επιστημονικά, καθώς, όπως έχει 
υποστηριχθεί (Χριστίδης, 2001/2006:41), όρος για την επάρκεια στη χρήση μιας 
γλώσσας δεν είναι η γνώση παλαιότερων μορφών της. Όλες οι γλώσσες είναι «ισότιμα 
επικοινωνιακά εργαλεία», που πάντα διαμορφώνονται χάρη στη μεταξύ τους συνάντηση. 
Η ιδιαίτερη θέση που κάποιες κατέχουν στην ανθρώπινη ιστορία οφείλεται σε λόγους 
ιστορικούς (Χριστίδης, ό.π.). Οι παραπάνω, λοιπόν, αντιλήψεις έχουν πολιτικό και 
ιδεολογικό περιεχόμενο και συνδέονται στη βιβλιογραφία (Mackridge, 2013:412-414; 
Χριστίδης, 2002:91) με ποικίλες ιστορικές συγκυρίες, όπως την παγκοσμιοποίηση, την 
ευρωπαϊκή ενοποίηση και το μεταναστευτικό πρόβλημα που γεννούν την ανάγκη 
διατήρησης της εθνικής μας ομοιογένειας, καθώς και με το πλήθος των εσωτερικών 
προβλημάτων των τελευταίων χρόνων που ενισχύουν την εμφάνιση ενός εθνικιστικού 
ελληνοκεντρισμού.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στο χώρο της σημερινής εκπαίδευσης η αρχαία ελληνική 
γλώσσα προβάλλεται ως το «υπερμάθημα» (Πόλκας, 2001:236), το οποίο θεωρείται μέσο 
για τη θεραπεία κάθε προβλήματος στο χώρο της παιδείας. Η υποτίμηση της νέας 
ελληνικής γλώσσας συγκριτικά με την αρχαία και η έντονη κινδυνολογία σχετικά με την 
ποιότητά της προβάλλει ως δικαιολογημένη την προσκόλληση στη δεύτερη, η οποία 
καλείται να προστατέψει την ομιλούσα γλώσσα από τη φθορά την αλλοίωση.  

Στην έρευνα που διεξήγαγα και την οποία θα παρουσιάσω στη συνέχεια επιχειρώ να 
εξετάσω κατά πόσο οι διδάσκοντες της ελληνικής γλώσσας, αρχαίας και νέας, είναι 
φορείς αυτής της ιδεολογίας και πώς η τελευταία, διαμορφώνοντας τα αναλυτικά 
προγράμματα σπουδών, επιτρέπει ή παρεμποδίζει την κατάκτηση της γλωσσικής 
επίγνωσης.  

3. Γλωσσική επίγνωση και κριτική γλωσσική επίγνωση 

Η γλωσσική επίγνωση, η κατάκτηση της οποίας θεωρείται αναγκαίος και βασικός στόχος 
της σύγχρονης εκπαίδευσης, συνίσταται στη βαθιά, ουσιαστική και συνειδητή γνώση και 
χρήση της γλώσσας (Fairclough, 2001:198). Όπως επισημαίνει ο Stierer (2001:208), 
αναφέρεται στην κατανόηση του τι είναι η γλώσσα και πώς λειτουργεί και περιλαμβάνει 
μια πληθώρα ζητημάτων: την τυπική διδασκαλία της γραμματικής, τη διδασκαλία και την 
επίγνωση των ειδών του γραπτού λόγου και των λειτουργιών του προφορικού, τη 
διερεύνηση της γλωσσικής ποικιλότητας, τη συνειδητοποίηση της κειμενικής δομής και 
του τρόπου με τον οποίο οργανώνεται ο λόγος και συγκροτείται ιδεολογικά η χρήση του. 
Αντικείμενό της αποτελούν, επίσης, θέματα όπως η καταγωγή της γλώσσας, η εξέλιξη 
και η πορεία της στον χρόνο, η ιστορία της, η γλωσσική αλλαγή, τα γλωσσικά δάνεια, τα 
διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (φωνολογικό, μορφολογικό, σημασιολογικό 
κ.λπ.), ο ρόλος της ως φορέα ιδεολογίας και διαμόρφωσης κοινωνικών σχέσεων και 
σχέσεων εξουσίας (Richmont, 2001:330).  

Ο κύριος στόχος που θέτει η γλωσσική επίγνωση είναι «η βελτίωση της γλωσσικής 
επίδοσης των μαθητών», μέσα από την επεξεργασία των προκαταλήψεων που 
κυριαρχούν σχετικά με τα χαρακτηριστικά της γλώσσας και τον ρόλο της στην κοινωνία 
(Μπουτουλούση, 2001:223-224). Η συνειδητοποίηση του τρόπου με τον οποίο 
λειτουργεί η γλώσσα ως κοινωνική πρακτική θεωρείται ότι μπορεί να καταστήσει τον 
άνθρωπο υποκείμενο των ενεργειών του και της ιστορίας του και να συντελέσει στην 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της ικανότητας άσκησης ελέγχου σε οποιαδήποτε 
μορφή εξουσίας.  
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Σύμφωνα με τον Fairclough (1992/1998:8-9), η γλώσσα διαμορφώνει την κοινωνία 
και παράλληλα διαμορφώνεται από αυτή. Συντελεί στη συγκρότηση της γνώσης και του 
αντικειμένου της, των κοινωνικών σχέσεων και των κοινωνικών ταυτοτήτων, αλλά και 
στην αλλαγή τους. Επιπλέον, διαμορφώνεται από τις σχέσεις εξουσίας και «ενδύεται» με 
ιδεολογίες. Όπως ο ίδιος επισημαίνει (2001:16-23), η σχέση μεταξύ γλώσσας και 
κοινωνίας είναι διαλεκτική. Τα γλωσσικά φαινόμενα αποτελούν ένα ιδιαίτερο είδος 
κοινωνικών φαινομένων και τα κοινωνικά φαινόμενα είναι εν μέρει γλωσσικά.  

Στο πλαίσιο αυτό η κριτική γλωσσική επίγνωση, εκκινώντας από την άποψη ότι ο 
κοινωνικός κόσμος που μας περιβάλλει δεν αποτελεί μια ουδέτερη προέκταση του 
φυσικού περιβάλλοντος, αλλά μια ανθρώπινη κατασκευή, σε μεγάλο βαθμό γλωσσική, η 
οποία υπόκειται σε διαπραγμάτευση και μεταβολή, θέτει ως κεντρικό της στόχο την 
ανάπτυξη ενός λόγου χειραφέτησης, που θα συμβάλλει στην απελευθέρωση από την 
εξουσία των κυρίαρχων λόγων (Fairclough, 2001:193-195). Βασικό ρόλο στην 
κατάκτηση της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης παίζει η ικανότητα κριτικής ανάλυσης του 
λόγου, η οποία ως εκπαιδευτική πρακτική, βοηθά να συνειδητοποιήσουν οι διδασκόμενοι 
ότι τα κυρίαρχα είδη λόγου εγκαθιδρύονται ως «φυσικά» ή «ουδέτερα», καθώς χάνουν 
την εμφανή τους σχέση με την ιδεολογία που μεταφέρουν. Η ιδεολογία αυτή 
«φυσικοποιείται» και εκλαμβάνεται ως «μη ιδεολογία», ως κοινή λογική (common sense) 
(ό.π.:71-78). Οι διδασκόμενοι, μαθαίνοντας να αναλύουν κριτικά τον λόγο και να 
αναζητούν το βαθύτερο νόημα που κρύβεται πίσω από τις λέξεις, «αποφυσικοποιούν» τις 
ιδεολογίες που μεταφέρουν τα κείμενα και αναγνωρίζουν τις σχέσεις δύναμης ή εξουσίας 
που ενυπάρχουν σε αυτά. Χειραφετούνται και καθίστανται άτομα ελεύθερα, ικανά να 
παίξουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της πραγματικότητας. 

Σε ποιο βαθμό επιτυγχάνονται τα παραπάνω μέσα από τη διδασκαλία της αρχαίας και 
της νέας ελληνικής γλώσσας και κατά πόσο η φυσικοποίηση του ιδεολογικού λόγου 
σχετικά με τους δύο γλωσσικούς κώδικες, προγενέστερο και ομιλούντα, δυσχεραίνει την 
αποτελεσματικότητα της γλωσσικής διδασκαλίας; Και ακόμα, πώς η κατάκτηση της 
γλωσσικής επίγνωσης δύναται να συντελέσει στην αποφυσικοποίηση όλων των 
εγκαθιδρυμένων αντιλήψεων, να αναδείξει και να αποκαταστήσει τη σχέση ανάμεσα 
στην αρχαία και τη νέα ελληνική γλώσσα; Αυτά τα ερωτήματα επιχειρώ μέσω της 
έρευνας να απαντήσω.  

4. Η διερεύνηση της στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στην αρχαία και τη νέα 

ελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία τους 

Η σύντομη ανασκόπηση του περιεχομένου της γλωσσικής επίγνωσης και της κριτικής 
γλωσσικής επίγνωσης που επιχείρησα κινητοποιήθηκε από την ανάγκη να οριοθετήσω το 
πεδίο αυτής της έρευνας και να προσδιορίσω με σαφήνεια τον σκοπό και τους στόχους 
της. Ο πρώτος συνίσταται στην εξέταση του βαθμού επίτευξης της γλωσσικής επίγνωσης 
μέσα από τη διερεύνηση του προσανατολισμού της γλωσσικής διδασκαλίας και της 
στάσης απέναντι στην αρχαία και τη νέα ελληνική γλώσσα, στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Οι ερευνητικοί στόχοι, τους οποίους έθεσα, συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 στην εξέταση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τη λειτουργία και τη χρήση 
της γλώσσας, 

 στη διερεύνηση της αντίληψης για τη σχέση μεταξύ αρχαίας και νέας ελληνικής 
γλώσσας,  
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 στην αποτύπωση της άποψης των εκπαιδευτικών για την αναγκαιότητα 
απόκτησης γλωσσικής επίγνωσης, 

 στην εξέταση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας της αρχαίας και της νέας 
ελληνικής γλώσσας στην κατάκτηση της γλωσσικής επίγνωσης,  

 στην καταγραφή των απόψεων για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής και τη 
σύνδεσή της με τη νέα, 

 στην αποτίμηση της στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι σε μια παράλληλη 
διδασκαλία της αρχαίας και της νέας ελληνικής γλώσσας, που θα στοχεύει στην 
γλωσσική επίγνωση. 

Σχετικά με τη μεθοδολογία της έρευνας, πρωτίστως εφάρμοσα την ποσοτική μέθοδο 
ανάλυσης, η οποία μου επέτρεψε να οργανώσω και να περιγράψω τις συγκεντρωθείσες 
πληροφορίες και να μελετήσω την επίδραση διαφόρων μεταβλητών, προχωρώντας σε μια 
πιο λεπτομερή στατιστική ανάλυση. Επιπρόσθετα, αξιοποίησα και την ποιοτική μέθοδο, 
καθώς επιχείρησα να ερμηνεύσω τις απόψεις και τις στάσεις που αποτυπώνονται μέσα 
από τα στατιστικά στοιχεία. Το μέσο που επέλεξα για τη συγκέντρωση των δεδομένων 
της έρευνας ήταν το ερωτηματολόγιο. Ο υπό έρευνα πληθυσμός είναι οι φιλόλογοι 
ελληνικής φιλολογίας που εργάζονται σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η 
ερευνητική διαδικασία διήρκεσε από τις 16/3/2013 έως τις 13/4/2013. Διανεμήθηκαν 140 
ερωτηματολόγια, από τα οποία απαντήθηκαν τα 107. Έτσι, το δείγμα της έρευνας 
αποτελούν 107 φιλόλογοι, που υπηρετούν σε σχολεία του νομού Αττικής κυρίως. Η 
επιλογή του δείγματος των ερωτηθέντων ήταν τυχαία σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που 
εξασφαλίζει μεγαλύτερη εγκυρότητα και αντικειμενικότητα στην έρευνα (Cohen et al., 
2008:164-165). Τα δεδομένα της έρευνας εξετάστηκαν σε σχέση με τις σπουδές, το 
Πανεπιστήμιο αποφοίτησης, την ειδίκευση του πτυχίου (τμήμα αποφοίτησης), τα χρόνια 
υπηρεσίας και το σχολείο εργασίας (Γυμνάσιο ή Λύκειο) των ερωτηθέντων, στοιχεία που 
αποτελούν και τις μεταβλητές της έρευνας. 

5. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

Σχετικά με τα ατομικά στοιχεία των ερωτηθέντων και τις μεταβλητές της έρευνας, η 
πλειοψηφία των συμμετεχόντων σε αυτή είναι γυναίκες (78,5%). Ως προς τις σπουδές 
τους, το 73,8% έχει πτυχίο Α.Ε.Ι., το 19,6% μεταπτυχιακό και το 5,6% διδακτορικό. Η 
πλειοψηφία έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας (63,6%) και μάλιστα από 
το τμήμα Φιλολογίας ή από κάποιον τομέα αυτού. Σημειώνεται ότι μόλις το 2,8% έχει 
τελειώσει τον τομέα Γλωσσολογίας. Επιπλέον, η πλειοψηφία εργάζεται σε Λύκεια 
(56,1%) και έχει προϋπηρεσία πάνω από 10 χρόνια. 

Τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στη συνέχεια οργανωμένα 
σε έξι ομάδες, ανταποκρινόμενες η καθεμία σε έναν από τους ερευνητικούς στόχους που 
έχουν τεθεί. 

Αρχικά, η διερεύνηση των απόψεων των φιλολόγων για τη λειτουργία και τη χρήση 
της γλώσσας έδειξε ότι: 

 την αντίληψη περί ανωτερότητας και ιδιαιτερότητας της ελληνικής γλώσσας 
αποδέχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (πολύ σωστή: 26,2%, αρκετά 
σωστή: 33,6%) και μόνο το 15,9% την απορρίπτει, 

 η πλειοψηφία συμφωνεί με την άποψη ότι η ελληνική γλώσσα «φθείρεται και 
συρρικνώνεται» (11,2% πολύ, 42,1% αρκετά και 20,6% λίγο), 



216 Μαρία Πραγκαστή 
 

 
 

 η γλωσσική αλλαγή εν μέρει εκλαμβάνεται ως φθορά και αλλοίωση της γλώσσας 
(3,7% πολύ, 24,3% αρκετά, 33,6% λίγο, 12,1% ελάχιστα και 25,2% καθόλου),  

 ενώ η πλειοψηφία θεωρεί τους νέους κακούς χρήστες της γλώσσας (22,4% πολύ, 
51,4% αρκετά). 

Η διερεύνηση της αντίληψης για τη σχέση της αρχαίας και της νέας ελληνικής 
γλώσσας έδειξε ότι: 

 η συντριπτική πλειοψηφία των φιλολόγων (ποσοστό 83,2%) πιστεύουν ότι 
πρόκειται για έναν ενιαίο γλωσσικό κώδικα, που τον χαρακτηρίζει η συνοχή και η 
συνέχεια, 

 η αντίληψη για την ανωτερότητα και την ιδιαιτερότητα της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας είναι αποδεκτή από τους περισσότερους (απόλυτα δικαιολογημένη άποψη: 
11,2%, βάσιμη: 53,3%, ανεδαφική και αβάσιμη: 33,6%), 

 η απομάκρυνση της νέας ελληνικής από την αρχαία γλώσσα θεωρείται σύμπτωμα 
γλωσσικής παρακμής (το 49,5% πιστεύει ότι αυτό ισχύει από λίγο έως πολύ), 

 και τέλος η γνώση της νέας ελληνικής εξαρτάται για τους περισσότερους από 
αυτή της αρχαίας (σε μεγάλο βαθμό: 58,9%, σε μικρό βαθμό: 35,5%, καθόλου: 5,6%). 

Επιπλέον, η εξέταση των απόψεων των φιλολόγων σχετικά με τη γλωσσική επίγνωση 
κατέληξε στις εξής διαπιστώσεις:  

 η συνειδητή γνώση της γλώσσας από τους μαθητές/-τριες, η κατάκτηση δηλαδή 
της γλωσσικής επίγνωσης, θεωρείται αναγκαία (72% πολύ, 24,3% αρκετά), 

 επίσης, απαραίτητο θεωρείται να γνωρίζει ο μαθητής/-τρια ότι η γλώσσα είναι 
μέσο διαχείρισης κοινωνικών σχέσεων και φορέας ιδεολογίας (72% πολύ, 22,4% 
αρκετά), 

Από την εξέταση της αποτελεσματικότητας της γλωσσικής διδασκαλίας στην 
κατάκτηση της γλωσσικής επίγνωσης προκύπτει ότι: 

 στο σύγχρονο σχολείο, οι μαθητές/-τριες συνειδητοποιούν σε μικρό βαθμό την 
ιδεολογική συγκρότηση του λόγου (48,6% λίγο, 22,4% ελάχιστα),  

 ωθούνται ελάχιστα στην κριτική ανάλυση λόγου (81,3% σε μικρό βαθμό, 13,1% 
καθόλου), 

 δεν συνειδητοποιούν ικανοποιητικά τη σχέση μεταξύ αρχαίας και νέας ελληνικής 
γλώσσας (42,2% λίγο, 16,8% ελάχιστα και 5,6% καθόλου), 

 επιπλέον, δεν αποκτούν ουσιαστική γνώση της ιστορίας της γλώσσας τους 
(66,4% σε μικρό βαθμό και 10,3% καθόλου) και  

 δεν κατανοούν επαρκώς το φαινόμενο της γλωσσικής αλλαγής (62,6% σε μικρό 
βαθμό και 6,5% καθόλου), στοιχεία βασικά της γλωσσικής επίγνωσης. 

Η διερεύνηση των απόψεων για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 
κατέληξε στα εξής: 

 το 45% των διδασκόντων πιστεύουν ότι η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας έχει προνομιακή θέση στο σύγχρονο σχολείο,  

 οι μαθητές/-τριες αντιμετωπίζουν με μικρό ενδιαφέρον το μάθημα (55,1%) ή το 
βλέπουν ως κάτι περιττό (26,2%),  

 σχετικά με τα μειονεκτήματα του μαθήματος οι περισσότεροι κατατάσσουν στις 
πρώτες θέσεις την εστίαση στη γραμματική και τη σύνταξη (26%), 

 ενώ πιστεύεται ότι τα σχολικά εγχειρίδια αναδεικνύουν σε μικρό βαθμό (68,2%) 
τη σχέση αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας. 
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Τέλος, από τη διερεύνηση των απόψεων για τη δυνατότητα κατάκτησης της 
γλωσσικής επίγνωσης, μέσα από τη συνδεδεμένη ή παράλληλη διδασκαλία αρχαίας και 
νέας ελληνικής γλώσσας προκύπτουν τα εξής: 

 Γενικά, η συνδεδεμένη ή παράλληλη αυτή διδασκαλία θεωρείται αναγκαία, 
προκειμένου να κατανοήσουν οι μαθητές/-τριες τη σχέση ανάμεσα στον προγενέστερο 
και τον ομιλούντα κώδικα, 

 οι περισσότεροι των ερωτηθέντων (30,8% πολύ και 50,5% αρκετά) θεωρούν 
αναγκαία τη γνώση της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας, 

 αναγκαία, επίσης, θεωρούν (56,1% πολύ και 36,4% αρκετά) τη συνειδητοποίηση 
του φαινομένου της γλωσσικής αλλαγής,  

 κρίνουν απαραίτητη (57% πολύ και 35,5% αρκετά) τη σύνδεση της γλωσσικής 
διδασκαλίας με τα βιώματα, την εμπειρία και τον λεκτικό κώδικα των μαθητών/-τριων, 

 επίσης, απαραίτητη θεωρείται (29% πολύ και 41,1% αρκετά) η επεξεργασία των 
κυρίαρχων αντιλήψεων και των προκαταλήψεων σχετικά με τη γλώσσα, η οποία θα 
οδηγήσει στη συνειδητοποίηση του ιδεολογικού προσανατολισμού της. 

Τα αποτελέσματα αυτά εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας με βάση τις μεταβλητές 
που ορίστηκαν (σπουδές, Πανεπιστήμιο αποφοίτησης, ειδίκευση του πτυχίου, σχολείο 
εργασίας, χρόνια υπηρεσίας), οι οποίες, όπως έδειξε η έρευνα, αποτελούν παράγοντες 
διαφοροποιητικούς στις απόψεις και τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο 
διερευνώμενο θέμα. 

Συγκεκριμένα, σε σχέση με τις σπουδές τους, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή 
διδακτορικού τίτλου φαίνεται να έχουν καλύτερη γνώση για τα γλωσσικά θέματα που 
εξετάζονται. Ειδικότερα, τοποθετούνται περισσότερο αντικειμενικά απέναντι στην 
αντίληψη περί ανωτερότητας και ιδιαιτερότητάς της ελληνικής γλώσσας (Πίνακας 1) και 
στη θεώρηση της γλωσσικής αλλαγής ως φθοράς και αλλοίωσης (Πίνακας 2). Ακόμα, οι 
κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου κατανοούν καλύτερα τον όρο «κριτική ανάλυση λόγου» 
και βλέπουν θετικά - όπως και οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου - την εισαγωγή μιας 
εκδοχής της εκπαιδευτικής γλωσσολογίας στο σχολείο.  

 
Πίνακας 1:Ο βαθμός στον οποίο θεωρείται σωστή η αντίληψη περί ανωτερότητας της ελληνικής. 

γλώσσας με βάση τις σπουδές των ερωτηθέντων  
Σπουδές Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου 

 
% % % % % 

ΑΕΙ 32 34 14 5 14 
   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 5 43 14 14 24 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 29 14 29 29 0 
 
Πίνακας 2:Ο βαθμός στον οποίο η γλωσσική αλλαγή θεωρείται φθορά και  αλλοίωση της γλώσσας με 

βάση τις σπουδές των ερωτηθέντων 

Σπουδές     Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα    Καθόλου 

 
% % % % % 

ΑΕΙ 5 22 34 14 24 
   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 0 38 29 5 29 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 0 0 43 29 29 

 
Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο αποφοίτησης, χωρίς να παίζει καθοριστικό ρόλο, 
αναδείχθηκε από την έρευνα ότι διαμορφώνει σε κάποιο βαθμό τη στάση απέναντι στη 
γλώσσα. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης 
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(ΑΠΘ) κυρίως, τοποθετούνται πιο αντικειμενικά, σε σχέση με τους αποφοίτους των 
άλλων Πανεπιστημίων, απέναντι στις απόψεις για την ανωτερότητα και την 
ιδιαιτερότητα της ελληνικής γλώσσας (Πίνακας 3), την ταύτιση της γλωσσικής αλλαγής 
με τη φθορά και την αλλοίωση και την - θεωρούμενη - αρνητική επίδραση της 
απομάκρυνσης της νέας ελληνικής γλώσσας από την αρχαία (Πίνακας 4). Σχετικά με την 
τελευταία αυτή άποψη, ορθή στάση έχουν και οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.  

 
Πίνακας 3: Ο βαθμός στον οποίο θεωρούν οι εκπαιδευτικοί σωστή την αντίληψη περί ανωτερότητας 

της ελληνικής γλώσσας, με βάση το Πανεπιστήμιο αποφοίτησης 
Πανεπιστήμιο   Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου 

% % % % % 
ΕΚΠΑ 27 36 16 6 15 
ΑΠΘ 31 15 0 15 38 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22 33 22 11 11 
ΚΡΗΤΗΣ 29 57 0 14 0 

 
Πίνακας 4: Ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί, με βάση το Πανεπιστήμιο αποφοίτησης, θεωρούν 

γλωσσική παρακμή την απομάκρυνση της ν. ε. γλώσσας από την αρχαία 
Πανεπιστήμιο Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα    Καθόλου 

% % % % % 
ΕΚΠΑ 4 25 26 15 29 
ΑΠΘ 14 0 7 36 43 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 17 11 17 28 28 
ΚΡΗΤΗΣ 29 14 14 14 29 

 

Σημαντικός, επίσης, παράγοντας διαφοροποίησης της στάσης των φιλολόγων φαίνεται 
ότι είναι η ειδίκευση του πτυχίου τους. Οι απόφοιτοι του τμήματος Γλωσσολογίας, 
κατανοούν απόλυτα το περιεχόμενο του όρου γλωσσική επίγνωση (Πίνακας 5) και 
υιοθετούν περισσότερο μετριοπαθή στάση απέναντι στην απομάκρυνση της νέας 
ελληνικής γλώσσας από την αρχαία (Πίνακας 6), καθώς δεν την εκλαμβάνουν απόλυτα 
ως γλωσσική παρακμή. Αξιοσημείωτη είναι και η τοποθέτηση των αποφοίτων του 
τμήματος ΦΠΨ που στις περισσότερες περιπτώσεις διαφοροποιούνται από τις κυρίαρχες 
τάσεις και αντιλήψεις για τη γλώσσα.  

 
Πίνακας 5: Η με βάση την ειδίκευση του πτυχίου των εκπαιδευτικών κατανόηση του όρου ‘γλωσσική 

επίγνωση’ 

                 Τμήμα 

  η καλή 
γνώση και 
χρήση της 
γλώσσας 

      η συνειδητή μελέτη και 
    εκμάθηση της γλώσσας, η 
  συνειδητή γνώση ως προς τη 
    φύση και το ρόλο της στην 
           ανθρώπινη ζωή 

η ικανότητα 
κριτικής 

προσέγγισης 
και ανάλυσης 

του λόγου 

 
% % % 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 23 38 38 
ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 20 55 25 

ΒΥΖ. ΚΑΙ ΝΕΟΕΛ. 
ΣΠΟΥΔΩΝ 15 77 8 

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 0 100 0 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ - 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 11 79 11 
Φ.Π.Ψ. 0 79 21 
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Πίνακας 6: Ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί, με βάση την ειδίκευση του πτυχίου τους, θεωρούν 

γλωσσική παρακμή την απομάκρυνση της νέας ελληνικής γλώσσας από την αρχαία 
Τμήμα Πολύ    Αρκετά Λίγο   Ελάχιστα   Καθόλου 

% % % % % 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 16 12 24 12 36 

ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 50 30 10 5 5 
ΒΥΖ. ΚΑΙ ΝΕΟΕΛ. 

ΣΠΟΥΔΩΝ 7 21 36 21 14 
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 0 33 0 67 0 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ - 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 27 60 10 3 0 

Φ.Π.Ψ. 7 29 0 7 57 
 

Το σχολείο εργασίας δεν αποτελεί ουσιαστικό διαφοροποιητικό παράγοντα, καθώς και 
στα δύο σχολεία η βαρύτητα της διδασκαλίας πέφτει στην αρχαία ελληνική γλώσσα και 
οι μαθητές/-τριες αντιμετωπίζουν με μικρό ενδιαφέρον το συγκεκριμένο μάθημα 
(Πίνακας 7). Ωστόσο, οι μαθητές/-τριες του Λυκείου φαίνεται να συνειδητοποιούν σε 
μεγαλύτερο βαθμό την ιδεολογική συγκρότηση του λόγου από εκείνους του Γυμνασίου 
(Πίνακας 8).  

 
Πίνακας 7: Η αντίληψη των εκπαιδευτικών για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι μαθητές το 

μάθημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, με βάση το σχολείο εργασίας τους  

Σχολείο 
εργασίας 

Με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον 

Με μικρό 
ενδιαφέρον 

Ως κάτι περιττό και έξω από τα 
βιώματα και τα ενδιαφέροντά 

τους 

 
% % % 

Γυμνάσιο 22 54 24 
Λύκειο 14 58 29 

 
Πίνακας 8: Η άποψη των εκπαιδευτικών για τον βαθμό στον οποίο οι μαθητές συνειδητοποιούν την 

ιδεολογική συγκρότηση του λόγου, με βάση το σχολείο εργασίας των ερωτηθέντων  
Σχολείο εργασίας Πολύ Αρκετά Λίγο    Ελάχιστα     Καθόλου 

 
% % % % % 

Γυμνάσιο 9 9 53 29 0 
Λύκειο 12 22 47 18 2 

 

Τέλος, σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας, πιο μετριοπαθείς απέναντι στις απόψεις περί 
συνοχής και συνέχειας μεταξύ αρχαίας και νέας ελληνικής και εξάρτησης της γνώσης της 
νέας ελληνικής από εκείνη της αρχαίας είναι αυτοί που έχουν προϋπηρεσία 16-20 χρόνια 
(Πίνακες 9, 10). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο διαφαινόμενος συντηρητισμός των νέων 
φιλολόγων σχετικά με τα γλωσσικά ζητήματα, που θα μπορούσε ίσως να σχετίζεται με 
τον προσανατολισμό των σπουδών που παρέχουν τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια, 
αναπαράγοντας τις κυρίαρχες αντιλήψεις για την ελληνική γλώσσα. Η μεγαλύτερη 
εμπειρία και η πιο μακροχρόνια επαφή με τη διδακτική πρακτική βοηθά στην 
αποστασιοποίηση από την γνώση που παρέχεται σε αυτά και στην υιοθέτηση μιας 
περισσότερο αντικειμενικής στάσης. 
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Πίνακας 9: Ο βαθμός στον οποίο θεωρείται σωστή η άποψη για τη συνοχή και τη συνέχεια της 
ελληνικής γλώσσας, με βάση τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών 

Χρόνια υπηρεσίας Σε μεγάλο βαθμό  Σε μικρό βαθμό  Καθόλου 

 
% % % 

1 – 5 80 20 0 
6 – 10 95 5 0 

11 – 15 92 4 4 
16 – 20 67 33 0 

Πάνω από 20 86 7 7 
 
Πίνακας 10: Η αντίληψη των εκπαιδευτικών για τον βαθμό εξάρτησης της γνώσης της νέας ελληνικής 

γλώσσας από τη γνώση της αρχαίας, με βάση τα χρόνια υπηρεσίας 
Χρόνια υπηρεσίας Σε μεγάλο βαθμό Σε μικρό βαθμό  Καθόλου 

 
% % % 

1 – 5 60 40 0 
6 – 10 68 27 5 

11 – 15 63 33 4 
16 – 20 35 55 10 

Πάνω από 20 75 18 7 
 

6. Συμπεράσματα 

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η γλωσσική διδασκαλία στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση είναι φορέας της κυρίαρχης ιδεολογίας. Οι διδάσκοντες στην πλειοψηφία 
τους υιοθετούν και αναπαράγουν τις καθιερωμένες αντιλήψεις περί ανωτερότητας και 
ενιαίου χαρακτήρα της ελληνικής γλώσσας. Μάλιστα, η ανωτερότητα αυτή 
αναγνωρίζεται, όταν ταυτόχρονα η νεοελληνική γλώσσα υποτιμάται ως προς την 
ποιότητά της συγκρινόμενη με την αρχαία, της οποίας όμως θεωρείται από την 
πλειοψηφία φυσική συνέχεια. Μια συνεχής αντίφαση που αποδεικνύει τον στερεοτυπικό 
χαρακτήρα αυτών των αντιλήψεων. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν απαραίτητη 
τη γνώση της αρχαίας ελληνικής για την κατάκτηση του ομιλούντος γλωσσικού κώδικα, 
Επιπλέον, η άποψη ότι η ελληνική γλώσσα φθείρεται και συρρικνώνεται με την πάροδο 
του χρόνου υιοθετείται από τους περισσότερους. Η κινδυνολογία αυτή, ασύστατη 
γλωσσολογικά, έχει επίσης ιδεολογικό περιεχόμενο. Έτσι, εκείνοι που την αποδέχονται 
και την υιοθετούν αδυνατούν να αναγνωρίσουν τη γλωσσική αλλαγή και τα γλωσσικά 
δάνεια ως εγγενή χαρακτηριστικά κάθε γλωσσικού κώδικα και το γλωσσικό λάθος ως – 
εν μέρει τουλάχιστον - στοιχείο της γλωσσικής αλλαγής. Αντίθετα, τα ονομάζουν φθορά 
και αλλοίωση της γλώσσας.  

Παράλληλα, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς αναγνωρίζουν την αδυναμία 
της γλωσσικής διδασκαλίας να καταδείξει τη σχέση αρχαίας και νέας ελληνικής 
γλώσσας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των μαθητών. Θεωρούν ότι οι διδασκόμενοι δεν 
αποκτούν επαρκείς γνώσεις για την ιστορική πορεία της ελληνικής γλώσσας, την 
ποικιλότητά της, διαλεκτική ή λειτουργική, για τις επιδράσεις που δέχτηκε από άλλες 
γλώσσες, για το πώς η ίδια επέδρασε σε αυτές και για τη διαρκή αλλαγή και εξέλιξή της. 
Την αρχαία ελληνική γλώσσα καλούνται οι μαθητές/-τριες να την προσεγγίσουν σαν κάτι 
ανώτερο και ‘αψεγάδιαστο’. Έτσι στέκουν αμήχανοι απέναντι σ’ αυτή και αμφισβητούν 
τη χρησιμότητα της διδασκαλίας της, αφού η σύνδεσή της με την ομιλούσα γλώσσα είναι 
ανεπαρκής.  
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Επιπρόσθετα, πολύ λιγότερο επιτυγχάνεται μέσα από τη γλωσσική διδασκαλία η 
συνειδητοποίηση της κοινωνικής διάστασης της γλώσσας και της ιδεολογικής 
συγκρότησης του λόγου, δηλαδή η κατάκτηση της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης. Όπως 
έδειξε η έρευνα σε μικρό μόνον βαθμό οι διδασκόμενοι ωθούνται στην κριτική ανάλυση 
λόγου, δηλαδή στην αποκωδικοποίηση υπόρρητων μηνυμάτων και στην 
«αποφυσικοποίηση» της ιδεολογίας των κυρίαρχων ειδών λόγου (Fairclough, 2001:71-
78). Επομένως, δεν αποκτούν την ικανότητα να διαβλέπουν μέσα από τον λόγο, 
προφορικό και γραπτό, τις σχέσεις εξουσίας και την ιδεολογία που εγγράφεται σ’ αυτόν. 
Στο σύγχρονο σχολείο δεν αξιοποιείται σε βαθμό ικανοποιητικό η εμπειρία και η γνώση 
τους, ενώ κυριαρχεί ο φετιχισμός της μορφής με την προσήλωση στη γραμματική και τη 
σύνταξη του αρχαίου λόγου. Επομένως, αναγνωρίζεται η αναποτελεσματικότητα της 
γλωσσικής διδασκαλίας να συμβάλει στην κατάκτηση της γλωσσικής επίγνωσης, καθώς 
επιδιώκεται πρωτίστως η κατάκτηση της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας (γραμματική, 
σύνταξη). 

Ωστόσο, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι εκπαιδευτικοί, αν και είναι φορείς του 
κυρίαρχου ιδεολογικού λόγου σχετικά με τη γλώσσα, διάκεινται θετικά απέναντι σε μια 
αλλαγή του προσανατολισμού της γλωσσικής διδασκαλίας. Θεωρούν αποτελεσματική τη 
‘συνδεδεμένη’ ή παράλληλη διδασκαλία της αρχαίας και της νέας ελληνικής γλώσσας 
στην κατάκτηση της γλωσσικής επίγνωσης. Και αυτό, διότι, εκκινούμενη από την 
«ασυνείδητη» γνώση των μαθητών/-τριών (Richmont, 2001:321-325), θα συμβάλει στην 
κατανόηση της σχέσης μεταξύ προγενέστερου και νεότερου κώδικα, στην απόκτηση 
επιπλέον γνώσεων για την ιστορία της γλώσσας και στη συνειδητοποίηση της σύνδεσής 
της με εξωγλωσσικές κοινωνικοϊστορικές παραμέτρους και με αντίστοιχες ιδεολογίες, 
στοιχεία βασικά για την απόκτηση γλωσσικής επίγνωσης και κριτικής γλωσσικής 
επίγνωσης. 

7. Σύνοψη 

Η έρευνα αυτή, λοιπόν, κατέδειξε ότι η διδασκαλία της αρχαίας και νέας ελληνικής 
γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη της 
γλωσσικής επίγνωσης. Κινούμενη στο πλαίσιο του λειτουργικού κυρίως γραμματισμού, 
επιδιώκει την κατάκτηση μιας γλωσσικής επίγνωσης πολύ περιορισμένης και 
ανεπαρκούς για την ουσιαστική κατάκτηση της γλώσσας. 

Οι διδάσκοντες, όπως και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, είναι φορείς της 
επικρατούσας ιδεολογίας, που απομακρύνει την εκπαιδευτική διαδικασία από τον 
παραπάνω στόχο. Ταυτόχρονα όμως, οι εκπαιδευτικοί, έχοντας οι ίδιοι άμεση σχέση με 
τη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης και διαπιστώνοντας στην πράξη τα 
αποτελέσματά τους, αναγνωρίζουν την ανάγκη επαρκούς σύνδεσης του προγενέστερου 
με τον ομιλούντα κώδικα, κατανόησης της εξέλιξης και της αλλαγής της γλώσσας μέσα 
στο χρόνο, συνειδητοποίησης του κοινωνικού και ιδεολογικού χαρακτήρα της και 
ουσιαστικής εκμάθησής της που θα επέλθει μέσω της επίτευξης της γλωσσικής 
επίγνωσης. Η απόκτηση εκ μέρους τους επιπλέον γνώσεων μέσω της συνεχούς 
ενημέρωσης και επιμόρφωσης σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου της γλώσσας 
και της διδασκαλίας της και η εμπειρία μπορούν να οδηγήσουν στην υιοθέτηση 
ορθότερης στάσης απέναντι σ’ αυτή.  
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