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Αρχαίων Ελληνικών σε γυµνάσια διαπολιτισµικής εκπαίδευσης: Μια συγκριτική
προσέγγιση
Ζερδελή Σοφία
Φιλόλογος Γυµνασίου ∆. Ε. Σαπών Ροδόπης- Υποψ. ∆ιδάκτωρ ∆.Π.Θ.
Η ελληνική γλώσσα, ο άνθρωπος, η θάλασσα […]. Για κοιτάξτε πόσο θαυµάσιο πράγµα είναι να
λογαριάζει κανείς πως, από την εποχή που µίλησε ο Όµηρος ως τα σήµερα, µιλούµε, ανασαίνουµε και
τραγουδούµε µε την ίδια γλώσσα. Κι αυτό δε σταµάτησε ποτέ, είτε σκεφτούµε την Κλυταιµνήστρα που µιλά
στον Αγαµέµνονα, είτε την Καινή ∆ιαθήκη, είτε τους ύµνους του Ρωµανού και τον ∆ιγενή Ακρίτα, είτε το
Κρητικό Θέατρο και τον Ερωτόκριτο, είτε το δηµοτικό τραγούδι.
Γιώργου Σεφέρη, «Σηµειώσεις για µια οµιλία στα παιδιά», ∆οκιµές Α΄, σελ. 177

Εισαγωγή
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί µια διδακτική προσέγγιση του µαθήµατος της Αρχαίας Ελληνικής
Γλώσσας µε την παράθεση και εφαρµογή ενός ενδεικτικού σχεδίου εργασίας, το οποίο απευθύνεται σε
µαθητές της Β΄ τάξης ∆ιαπολιτισµικών Γυµνασίων. ∆εδοµένης της ιδιαιτερότητας των συνθηκών
διδασκαλίας της νέας ελληνικής σε διαπολιτισµικά σχολεία, όπου το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών
που φοιτούν είναι αλλόγλωσσοι, η προσπάθεια εξοικείωσής τους µε τον αρχαίο ελληνικό λόγο σε µια
συνολική και πολυεπίπεδη προσέγγισή του καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής. Στόχος µας είναι η καλλιέργεια
του ενδιαφέροντος των µαθητών για την αρχαία ελληνική και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό, η
εξοικείωσή τους µε κείµενα της αρχαίας ελληνικής (κυρίως της αττικής διαλέκτου) και η συνειδητοποίηση
ότι η νέα ελληνική γλώσσα έχει τις ρίζες της στην αρχαία και αποτελεί αδιάσπαστη συνέχεια και εξέλιξή
της. Στα πλαίσια αυτής της γενικότερης προβληµατικής επιχειρούµε τη συνεξέταση και την παράλληλη
διδασκαλία των γλωσσικών στοιχείων της αρχαίας και της νέας ελληνικής µέσα από δηµιουργικές
δραστηριότητες.
Η αδιάσπαστη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας
Η ελληνική είναι µια γλώσσα ξεχωριστή ανάµεσα στις 2.500 άλλες γλώσσες που µιλιούνται στον
πλανήτη µας. Ο Μπαµπινιώτης (1992) υποστηρίζει ότι τα γνωρίσµατα που καθορίζουν την ιδιαιτερότητα
της ελληνικής γλώσσας είναι τα εξής:
α) Η διεθνής παρουσία της στις πολιτισµικές γλώσσες
β) Η αρχαιότητα και η αδιάκοπη προφορική και γραπτή της παράδοση
γ) Η στενή σχέση της αρχαίας µε τις µετέπειτα µορφές της και µε τη σύγχρονη ελληνική.
Τα δύο τελευταία γνωρίσµατα έκαναν πολλούς να µιλούν για µια ενιαία ελληνική γλώσσα, µε
κυριότερους εκπροσώπους τους δύο νοµπελίστες ποιητές µας, Σεφέρη και Ελύτη:
«Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει παρά µία γλώσσα, η ενιαία γλώσσα, η Ελληνική, όπως εξελίχθηκε από την
Αρχαία, που έφτασε να είναι το µεγάλο καµάρι µας και το µεγάλο µας στήριγµα».
Οδυσσέας Ελύτης, Συνέντευξη στην εφηµερίδα Τα Νέα
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Η διεθνής παρουσία της ελληνικής
Ο δυτικός Ευρωπαϊκός πολιτισµός στηρίζεται στην πραγµατικότητα στα σπουδαία κείµενα της αρχαίας
ελληνικής διανόησης (φιλοσοφίας, επιστήµης, λογοτεχνίας, θεάτρου). Αυτό εξηγεί το γεγονός ότι οι
περισσότερες από τις βασικές έννοιες – λέξεις/κλειδιά, όχι µόνο στη διεθνή επιστηµονική ορολογία, αλλά
και στην καθηµερινή επικοινωνία, είναι ελληνικές: «σύστηµα, θεωρία, µέθοδος, υπόθεση, κατηγορία,
τεχνολογία, θέατρο, ιστορία, ποίηση, µουσική, διαλεκτική κ.α.». (Γιαννακοπούλου 1992).

Γενικές αρχές οργάνωσης και µεθόδου διδασκαλίας
Σύµφωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ), η οργάνωση της γλωσσικής διδασκαλίας των
Αρχαίων Ελληνικών στηρίζεται σε µια πλατειά αντίληψη για τη γλώσσα, που υπαγορεύει µια ολιστική και
πολυεπίπεδη προσέγγιση του αρχαιοελληνικού λόγου. Μέσα απ’ αυτήν, επιδιώκεται να γνωρίσει ο
µαθητής ικανοποιητικά και να ασκηθεί συστηµατικά σε τρία επίπεδα: το γλωσσικό (γραµµατικής και
συντακτικού), το σηµασιολογικό – λεξιλογικό και το επίπεδο πρόσληψης/κατανόησης κειµένου και
οργάνωσης του λόγου.
Οι στόχοι αυτοί εξυπηρετούνται ευχερέστερα µέσω µιας διαθεµατικού τύπου προσέγγισης του
κειµένου, που το εντάσσει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς και το συνδέει µε τη νέα ελληνική και µε
άλλα σχετικά γνωστικά αντικείµενα.
Αρχικά, θα πρέπει να διδάσκονται τα συχνότερα και απλούστερα φαινόµενα και σταδιακά τα
δυσκολότερα. Είναι αναγκαίο, όµως, οι µαθητές να έρθουν σε επαφή από την αρχή µε ιδιαίτερους τύπους
της αρχαίας ελληνικής (τόνους, πνεύµατα, δοτική πτώση, απαρέµφατο, αύξηση). Η διδασκαλία της
γραµµατικής και του συντακτικού θα πρέπει να γίνεται παράλληλα και συνδυαστικά. Ιδιαίτερα
αποτελεσµατική θεωρείται η πορεία από τη συγχρονία στη διαχρονία, δηλαδή η αξιοποίηση της γνώσης
των βασικών γραµµατικοσυντακτικών κατηγοριών της νέας ελληνικής για τη διδασκαλία των αντίστοιχων
της αρχαίας. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε ασκήσεις αντικειµενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής,
συµπλήρωσης κενών, αντιστοίχισης, διάζευξης, ή µετασχηµατισµού φράσεων ή προτάσεων από τον έναν
αριθµό στον άλλο).
Στο σηµασιολογικό – λεξιλογικό επίπεδο, επιδιώκεται η διεύρυνση του γλωσσικού κώδικα των
µαθητών µε την ετυµολογική σύνδεση της νέας µε την αρχαία ελληνική, τη δηµιουργία οικογενειών
οµόρριζων λέξεων, την παραγωγή, τη σύνθεση, την τοποθέτηση λέξεων σε κειµενικά περιβάλλοντα κ.τ.λ.
Κέντρο της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών, γύρω από το οποίο µεθοδεύεται κάθε άλλη προσέγγιση
(λεξιλογική, γραµµατική, συντακτική), είναι η κατανόηση του κειµένου. Βασική µέθοδος διδασκαλίας του
µαθήµατος είναι εποµένως η κειµενοκεντρική.(Χρηστίδης 2003).
Με βάση τις αρχές της κειµενοκεντρικής προσέγγισης, επιχειρούµε να στρέψουµε το ενδιαφέρον των
µαθητών όχι σε µεµονωµένες λέξεις, φράσεις ή ανεξάρτητους τύπους, αλλά σε οργανωµένο λόγο, µε την
άσκησή τους στη γλωσσική κατανόηση απλών κειµένων. Αυτό γίνεται:
α) µε ερωτήσεις κατανόησης ανοικτού ή κλειστού τύπου
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β) µε ανάγνωση και συγκριτική µελέτη παράλληλων κειµένων του ίδιου ή άλλων συγγραφέων (Β΄+Γ΄
τάξη)
γ) µε µετάφραση ενός τµήµατος διδαγµένου κειµένου (Γ΄ τάξη) (αναζήτηση νοηµατικά ισοδύναµων
εκφράσεων της νέας ελληνικής, ώστε να αποδίδεται το νόηµα).
Τέλος επιχειρείται η ανάδειξη όλων των στοιχείων του αρχαίου κειµένου (φράσεων, λέξεων, δοµών,
ιδεών), οι οποίες παραπέµπουν στο πλούσιο υλικό του αρχαιοελληνικού κόσµου και πολιτισµού. Το υλικό
αυτό προσφέρεται για σχολιασµό, σύνδεση-επικοινωνία µε άλλα πεδία γνώσης, εικαστική απεικόνιση ή
πολιτιστική αξιοποίηση. Οι δραστηριότητες αυτές είναι καλό να εκπονούνται µε εφαρµογή της βασικής
µεθοδολογικής αρχής «του διαρκούς συσχετισµού του παλιού µε το νέο», τη σύγκριση δηλαδή των
µορφολογικών στοιχείων της αρχαίας ελληνικής µε τη νέα ελληνική και την εύρεση κοινών δοµικών
στοιχείων και διαφορών. (Χρηστίδης 2003).
Παραθέτουµε στη συνέχεια ένα σχέδιο διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών σε µαθητές της Β΄ τάξης
∆ιαπολιτισµικών Γυµνασίων ( Γκλαβάς 2006).

Ενότητα 3η : Το χρέος του ιστορικού – Πολύβιος Ιστορίαι 1.14.4-7
Εισαγωγικό σηµείωµα:
Ο Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης (περ.200-118 π.Χ.) είναι ο σηµαντικότερος ιστορικός της ελληνιστικής
εποχής. Από το σπουδαιότερο έργο του, που επιγράφεται Ιστορίαι, έχουν σωθεί τα πέντε πρώτα βιβλία και
εκτεταµένα αποσπάσµατα ή επιτοµές (περιλήψεις) από τα υπόλοιπα τριάντα πέντε. Είναι ο πρώτος
ιστορικός που δηλώνει ρητώς ότι γράφει «καθολικήν» (δηλ. παγκόσµια) ιστορία. Πρότυπό του από την
άποψη της αντικειµενικότητας υπήρξε ο Θουκυδίδης. Θέλοντας να τονίσει πόσο αντικειµενικός πρέπει να
είναι ο ιστορικός κατά την παρουσίαση των γεγονότων, γράφει στην αρχή του έργου του τα εξής:

Μέθοδος:

Ερµηνευτική

Πορεία:

Παρουσίαση όλου – Ανάλυση – Σύνθεση

Μορφή:

∆ιαλογική

Χρονοδιάγραµµα:

3-4 διδακτικές ώρες
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Ι. ∆ιδακτικοί στόχοι Ενότητας
Με τη διδασκαλία της ενότητας επιδιώκεται οι µαθητές:
1. Να έρθουν σε επαφή µε ένα από τα σπουδαιότερα είδη του πεζού λόγου της αρχαίας ελληνικής
γραµµατείας, την ιστοριογραφία και συγκεκριµένα µε την εισαγωγή του έργου «Ιστορίαι» του
σηµαντικότερου ιστορικού της ελληνιστικής εποχής, Πολύβιου του Μεγαλοπολίτη (περ. 200-118
π.Χ.).
2. Να κατανοήσουν τις αρετές, που πρέπει να διαθέτει ο ιστορικός σύµφωνα µε τον ιστορικό Πολύβιο
και, κυρίως, τη σηµασία της αντικειµενικότητας στην παρουσίαση των γεγονότων.
3. Να συνειδητοποιήσουν τη δυσκολία του έργου του ιστορικού, που πρέπει πρωτίστως να τηρεί
απόσταση από άτοµα και γεγονότα.
4. Να συνειδητοποιήσουν ότι η µεγαλύτερη αρετή, που καθορίζει και την αξία ενός ιστορικού έργου,
είναι η αλήθεια.
5. Να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους µε λέξεις της αρχαίας και νέας ελληνικής, παράγωγες και
σύνθετες του ρ. κοσµέω – ω.
6. Να µελετήσουν τη σύνθεση λέξεων µε α΄ συνθετικό λέξη κλιτή και συγκεκριµένα ουσιαστικό.
7. Να ολοκληρώσουν την εκµάθηση της κλίσης των συµφωνόληκτων ουσιαστικών της γ΄ κλίσης (που
άρχισαν στη 2η ενότητα) (υγρόληκτα, συγκοπτόµενα διπλόθεµα υγρόληκτα, σιγµόληκτα αρσενικά
και ακατάληκτα ουδέτερα σιγµόληκτα σε –ος).
8. Να εξοικειωθούν µε βασικά στοιχεία, που αφορούν την κατά παράταξη και καθ’ υπόταξη σύνδεση
προτάσεων ή όρων πρότασης και το ασύνδετο σχήµα. (Παπαθωµάς κ.α.2007)

ΙΙ. Αφόρµηση – Σύνδεση µε τα προηγούµενα
Α΄ Μέρος: Κείµενο
1.

Ρωτούµε τους µαθητές ποιους αρχαίους ιστορικούς γνωρίζουν και πώς φαντάζονται τη διαδικασία
καταγραφής των ιστορικών γεγονότων µιας περιόδου.

2.

Ζητούµε να αναφέρουν στοιχεία σχετικά µε ιστορικές µεθόδους, που γνωρίζουν π.χ. από τη
διδασκαλία του Ηροδότου.

3.

∆ιαβάζουµε το εισαγωγικό σηµείωµα, για να κατανοήσουν οι µαθητές το πλαίσιο µέσα στο οποίο
εντάσσεται το απόσπασµα:


Επιχειρούµε σύνδεση του ιστορικού Πολύβιου µε τον ιστορικό Θουκυδίδη, ως προς τις
µεθόδους που αυτός χρησιµοποίησε (αυτοψία, έλεγχο των πηγών και διαχωρισµό «αρχων καί
αιτιων»).

Β΄ Μέρος: Σηµασιολογικά – Ετυµολογικά


Υπενθυµίζουµε τον τρόπο σύνθεσης των λέξεων στη Ν.Ε.Γλώσσα

Γ΄ Μέρος: Γραµµατική


Υπενθυµίζουµε στους µαθητές τις ήδη γνωστές σ’ αυτούς καταλήξεις των ουσιαστικών της γ΄
κλίσης.
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ΙΙΙ. Συνοπτική παρουσίαση ενότητας
Α΄ Μέρος: Κείµενο →Το χρέος του ιστορικού


Ανάγνωση από τον διδάσκοντα

Β΄ Μέρος: Ετυµολογικά - Σηµασιολογικά


Εφαρµογές πάνω στη σύνθεση των λέξεων (συνθετικά µέρη, α΄ και β΄ συνθετικό, λέξη κλιτή ή
άκλιτη)

Γ΄ Μέρος:
α) Κλίση των ηµιφωνόληκτων ουσιαστικών της γ΄ κλίσης (επισήµανση διαφορών α.ε. και ν.ε.) –
Παραδείγµατα.
β) Σύνδεση προτάσεων (κατά παράταξη – καθ’ υπόταξη).

IV. Αναλυτική επεξεργασία
Α΄ Μέρος: Κείµενο
•

Παρουσίαση νέου κειµένου



Ανάγνωση εισαγωγικού σηµειώµατος (από τον διδάσκοντα ή από µαθητή)



Ανάγνωση κειµένου από τον διδάσκοντα (µε έµφαση στα σηµεία που εκφράζουν τις κυριότερες
έννοιες και ιδέες)

•

Σχολιασµός του τίτλου του κειµένου: Αφόρµηση – πρώτη επαφή των µαθητών µε το κείµενο και
υποθέσεις για το νόηµα µε βάση τον τίτλο

•

Καθορισµός θέµατος: Το χρέος του ιστορικού κατά την καταγραφή των ιστορικών γεγονότων

•

∆ιάρθρωση της ενότητας – Πλαγιότιτλοι (επισηµαίνονται τα βασικά στοιχεία της δοµής του
κειµένου µέσα από λέξεις - κλειδιά: αγαθός ανήρ, ιστορίας ηθος κ.τ.λ.)

•

Κατανόηση του κειµένου:



Σιωπηρή ανάγνωση γλωσσικών – ερµηνευτικών σχολίων από τους µαθητές για 4-5 λεπτά – οι
µαθητές συµβουλευόµενοι το λεξιλόγιο του κειµένου προσπαθούν να κατανοήσουν το
περιεχόµενό του (Λυγίζος 2002).



Καθοδήγηση των µαθητών από τον διδάσκοντα για επισήµανση/υπογράµµιση των σηµείων
εκείνων, που τονίζουν τη σηµασία της αντικειµενικότητας, που πρέπει να διακρίνει έναν ιστορικό



Υποβολή από τον διδάσκοντα διευκρινιστικών ερωτήσεων όπως:
-

Ποιες αρετές πρέπει, κατά τον Πολύβιο, να έχει ένας άνθρωπος;

-

Ποιες αρετές πρέπει να έχει ο ιστορικός;

-

Πότε η ιστορία γίνεται «ανωφελές διήγηµα»;

-

Γιατί ο Πολύβιος πιστεύει ότι πρέπει να διαφέρει η συµπεριφορά του ιστορικού από αυτή του
χρηστού πολίτη;

•

Σύνθεση:



Απόδοση από 1-2 µαθητές του νοήµατος, µε αναφορά στο κείµενο



Επισήµανση βασικών σηµείων
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•

Ασκήσεις:
1.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ενός φίλου προς τους συντρόφους του σύµφωνα µε τον Πολύβιο;

2.

Πώς πρέπει να αντιµετωπίζει ο ιστορικός τα πρόσωπα, για τα οποία κάνει λόγο στο έργο του;

3.

Ποιες συνέπειες έχει για την ποιότητα του ιστορικού έργου η µη τήρηση των προϋποθέσεων,
που εκθέτει ο Πολύβιος;

Πριν προχωρήσουµε στο Β΄ Μέρος (Λεξιλογικά – Σηµασιολογικά), προτείνουµε την επισήµανση των
λέξεων του κειµένου που έχουν ετυµολογική συγγένεια µε αντίστοιχες της νέας ελληνικής:
∆ραστηριότητες:
α. Βρείτε λέξεις της αρχαίας ελληνικής µέσα από το κείµενο που χρησιµοποιούνται (αυτούσιες ή
παραλλαγµένες) και σήµερα (π.χ. άνθρωπος – άνθρωπος, ανήρ – άντρας κ.τ.λ.)
β. Με ποιες λέξεις του κειµένου σχετίζονται ετυµολογικά οι παρακάτω: κόσµηµα, ευλογία, κατάλοιπο,
αφαίρεση, αναίρεση
γ. Να επισηµάνετε στο κείµενο τα συµφωνόληκτα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης και να εντοπίσετε
οµοιότητες και διαφορές µε τα αντίστοιχα της νέας ελληνικής
Β΄ Μέρος: Ετυµολογικά – Σηµασιολογικά
Β1: Λεξιλόγιο
•

Ανάγνωση – σχολιασµός παράγωγων λέξεων (ρ. κοσµέω – ω) του λεξιλογικού πίνακα του
βιβλίου. Παραγωγή σύνθετων λέξεων από τη λέξη «κόσµος», ως α΄ ή β΄ συνθετικό

Ασκήσεις
1. Να αποδώσετε τη σηµασία των φράσεων και λέξεων: «από καταβολής κόσµου», «διαγωγή
κοσµιότατη», κοσµογονία, κοσµοθεωρία, κοσµοπολίτης
2. Με τη βοήθεια του Λεξιλογικού Πίνακα να βρείτε την κατάλληλη λέξη της α.ε. για τις
σηµασίες που σας δίνονται:
α. ……………………………: αυτός που συµπεριφέρεται µε ευγένεια, ο φρόνιµος
β. ……………………………: το στολίδι
γ. …………………………….: η ευπρέπεια, η ευγένεια
δ. …………………………….: αυτός που κυβερνά τον κόσµο
Πρόσθετες ασκήσεις
1. Να συµπληρώσετε τα κενά µε λέξεις από τον Λεξιλογικό Πίνακα και οµόρριζές τους:
α) Στη µητέρα µου αρέσουν πολύ τα ……………. . Τη θυµάµαι πάντα να πηγαίνει σε
………………….. , για να αγοράσει καρφίτσες, δαχτυλίδια και άλλα αντικείµενα αξίας. Τα φυλάει
σε ειδική σκαλιστή …………………………. .
β) Τις ηµέρες των εορτών των Χριστουγέννων στα µαγαζιά παρατηρείται …………………………..
Όλος ο κόσµος είναι στους δρόµους και θαυµάζει τα φανταχτερά και πρωτότυπα ………………….
που επιλέγουν να βάλουν στις βιτρίνες τους τα καταστήµατα, για να είναι στο πνεύµα των εορτών.
Ειδικοί επαγγελµατίες ………………….. αναλαµβάνουν το έργο.
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2. Να αντιστοιχίσετε τις σύνθετες λέξεις της στήλης Α΄ µε την ερµηνεία τους στη στήλη Β΄:
Α΄

Β΄

α. κοσµοπληµµύρα

1. εξαιρετικά σηµαντικός για τον κόσµο

β. κοσµοϊστορικός

2. ο πολυταξιδεµένος

γ. κοσµοσωτήριος

3. η συγκέντρωση µεγάλου πλήθους

δ. κοσµοχαλασιά

4. αυτός που οδήγησε στη σωτηρία του κόσµου

ε. κοσµογυρισµένος

5. η αναταραχή των στοιχείων της φύσης, η
θεοµηνία

Β2: Ετυµολογικά
•

Σύνθετες λέξεις µε πρώτο συνθετικό λέξη κλιτή – ουσιαστικό:

Παραδείγµατα – Ασκήσεις:
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Πρόσθετη Ετυµολογική Άσκηση:
Με καθεµία από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου να σχηµατίσετε µια σύνθετη λέξη στη ν.ε., µε την
οποία θα γράψετε κατόπιν µια πρόταση: φίλος, αλήθεια, ανήρ.(∆όλια-Γαβρά 2007).
Γ΄ Μέρος: Γραµµατική – Σύνταξη
•

Παρουσίαση νέου:

Ολοκλήρωση της διδασκαλίας της κλίσης των συµφωνόληκτων (εδώ ηµιφωνόληκτων – σιγµόληκτων)
ουσιαστικών γ΄ κλίσης (επισήµανση διαφορών α.ε. και ν.ε. – παραδείγµατα)
•

Πορεία διδασκαλίας


∆ιαίρεση των ηµιφωνόληκτων ουσιαστικών σε ενρινόληκτα (µ,ν) [µονόθεµα – διπλόθεµα]
και υγρόληκτα (λ, ρ) [µονόθεµα – διπλόθεµα].



Επισήµανση των ιδιαιτεροτήτων στην κλίση των υγρόληκτων συγκοπτόµενων (διπλόθεµα)
ουσιαστικών



Κλίση σιγµόληκτων αρσενικών ουσιαστικών και ουδετέρων σιγµόληκτων ακατάληκτων σε ος

•

Ασκήσεις:
Συµπλήρωσης κενών, µετασχηµατιστικές, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, διάζευξης κ.τ.λ.
Ενδεικτικά παρουσιάζουµε τις παρακάτω:
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Γ2: Σύνταξη
 Πορεία διδασκαλίας:
Παρουσίαση των τρόπων σύνδεσης προτάσεων ή όρων (κατά παράταξη, καθ’ υπόταξη, ασύνδετο
σχήµα) – παραδείγµατα.

Ενδεικτικές Ασκήσεις:
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Παράλληλα Κείµενα:

Ερωτήσεις
1.

Ποιο είναι το χρέος του ιστορικού σύµφωνα µε την Άννα Κοµνηνή και τον Προκόπιο;

2.

Ποιες αρετές πρέπει να διαθέτει ο ιστορικός σύµφωνα µε τον Λουκιανό;

3.

Ποια κοινά σηµεία παρουσιάζουν οι απόψεις που διατυπώνονται στα παράλληλα κείµενα και το
κείµενο της Ενότητας;

∆ιαθεµατική προσέγγιση βασικών εννοιών:
Στόχοι: πολυσηµία λέξεων, σύνδεση της γλώσσας µε άλλα γνωστικά αντικείµενα και µε βασικές
διαθεµατικές έννοιες.
Σηµασιολογική εξέλιξη της λέξης: κόσµος
•

Σύνδεση λέξεων µε επιστηµονικούς κλάδους:


Γλωσσολογία, Ανθρωπολογία, Κοινωνιολογία, Εθνολογία, Φυσική, Αστρονοµία, Κοινωνική
και Πολιτική Αγωγή
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•

Βασικές ∆ιαθεµατικές Έννοιες


Χώρος – χρόνος, Κοινωνία – άτοµο



Οργάνωση – επικοινωνία



Μεταβολή – εξέλιξη, Σύστηµα, Αλληλεπίδραση



Οµοιότητα – διαφορά, Πολιτισµός

∆ηµιουργικές – διαθεµατικές δραστηριότητες
1. Είναι τα σύγχρονα µέσα ενηµέρωσης (ο γραπτός και ηλεκτρονικός τύπος) πηγή αξιόπιστων
ιστορικών στοιχείων, που θα µπορούσε να αξιοποιήσει ο ιστορικός της εποχής µας σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις που θέτει ο Πολύβιος; Να αναφέρετε συγκεκριµένα παραδείγµατα από την εµπειρία
σας.
2. Της ιστορίας αλήθειά εστι τέλος.
Στράβων, Γεωγραφικά 1.2.17

Σκοπός της Ιστορίας είναι η αλήθεια
Να σχολιάσετε το παράθεµα του Στράβωνα και να το συγκρίνετε µε το κείµενο του Πολύβιου.
3. Πάρτε µια παράγραφο από µια σελίδα του βιβλίου των Αρχαίων και σηµειώστε ποιες λέξεις
χρησιµοποιούνται και στη σηµερινή ελληνική (αυτούσιες ή παραλλαγµένες, µε την ίδια ή και
διαφορετική σηµασία).
4. Σχολιάστε τα λόγια του Σεφέρη για την ελληνική γλώσσα (∆οκιµές Α, σελ. 177).
5. Στην αρχαία ελληνική χρησιµοποιούσαν το ρήµα εστί (=αυτός, -ή,-ό είναι). Βρίσκετε καµία
συγγένεια της λέξης µε το αντίστοιχο ρήµα που χρησιµοποιείται σε σύγχρονες ξένες γλώσσες;
6. ∆ώστε µερικά παραδείγµατα αρχαίων ελληνικών λέξεων που έχετε συναντήσει σε µία ή
περισσότερες ξένες γλώσσες (π.χ. ελληνική: γραµµατική, αγγλική: grammar, γαλλική: grammaire,
γερµανική: Grammatik).
7. Σχολιάστε τα λόγια του Ψυχάρη (Το ταξίδι µου, 1888 – Πρόλογος) για τη σχέση αρχαίας και νέας
ελληνικής:
Πρέπει να σπουδάσουµε καλύτερα την αρχαία για να καταλάβουµε την ιστορική αξία της δηµοτικής.
Γράφω την κοινή γλώσσα του λαού◌۟ όταν η δηµοτική µας δεν έχει µια λέξη που µας χρειάζεται,
παίρνω τη λέξη από την αρχαία και προσπαθώ να την ταιριάξω µε τη γραµµατική του λαού.
Γιάννης Ψυχάρης, Το ταξίδι µου (Πρόλογος)

∆ιαθεµατικές έννοιες: χώρος – χρόνος, οµοιότητα – διαφορά, µεταβολή – εξέλιξη

Αντί επιλόγου:
Η διδακτική µέθοδος των αρχαίων ελληνικών είναι απόλυτα αναγκαίο να στηριχτεί στις οµοιότητες και
τις διαφορές της νέας µε την αρχαία ελληνική γλώσσα. (Βαρµάζης 1999). Η µέθοδος αυτή θα βοηθήσει τον
κάθε φιλόλογο να απαντήσει στο ερώτηµα: «Τι σηµαίνει διδάσκω αρχαία ελληνικά;» ως εξής: «Στηρίζοµαι
στη νέα ελληνική, που αποτελεί τη γλωσσική περιουσία των µαθητών και διδάσκω τις διαφορές της µε την
αρχαία γλώσσα». Από την άλλη µεριά, η βαθιά γνώση της αρχαίας µορφής της γλώσσας βοηθά στην
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καλύτερη κατανόηση και στη δηµιουργικότερη αξιοποίηση της σύγχρονης εξελικτικής µορφής της, της
νέας ελληνικής. Αυτή τη γλωσσική κληρονοµιά φέρνει µαζί της η σύγχρονη ελληνική, µια κληρονοµιά
στην οποία προστέθηκε ο επίσης πλούσιος θησαυρός της βυζαντινής και της νεότερης λόγιας γλωσσικής
µας παράδοσης, στη µακρά ιστορική διαδροµή της.
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