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Βιογραφικό σημείωμα
Ο Νικόλαος Α. Ε. Καλοσπύρος σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα
Κλασικής Φιλολογίας). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης στην
Κλασική Φιλολογία. Aπό το 2008 διδάσκει μαθήματα της ειδικότητός του στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης). Στα επιστημονικά του
ενδιαφέροντα και δημοσιεύματα περιλαμβάνονται η ιστορία της κλασικής φιλολογικής επιστήμης στη
νεώτερη Ελλάδα και Ευρώπη, η θεωρία και φιλοσοφία της κριτικής και εκδοτικής του κειμένου, ο
Αδαμάντιος Κοραής ως κριτικός φιλόλογος, η αρχαία ιατρική (Ιπποκράτης), ο Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης, η
ελληνοϊουδαϊκή γραμματεία (μετάφραση των Εβδομήκοντα, Φίλων ο Ιουδαίος), η αρχαία λογοτεχνική
θεωρία, η ρητορική τέχνη, η κλασική αρχαιότητα στον κινηματογράφο, η υφολογία και αρχαιογνωσία του
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
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Περίληψη εκπαιδευτικού σεμιναρίου
Η επιστημονική προτεραιότητα και μεθοδολογική αναγκαιότητα της διδασκαλίας του συντακτικού της
Αρχαίας Ελληνικής στο πλαίσιο του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προϋποθέτει τόσο τη συνειδητοποίηση εκ μέρους του διδάσκοντος για τις
διδακτικές αντιξοότητες του εγχειρήματος (που σχετίζονται με τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις και τις
διαμορφωμένες πεποιθήσεις των φορέων της νεοελληνικής εκπαίδευσης) όσο και την αναγνώριση των
σαγηνευτικών προοπτικών που συνεπάγεται η μεθοδική διδασκαλία της αρχιτεκτονικής δομής του
αρχαιοελληνικού λόγου. Ο διδάσκων την κλασική γραμματεία από θέση γνωστικής ισχύος δεν γνωρίζει
μόνον πώς να υποβάλλει τις κατάλληλες ερωτήσεις και να καθοδηγεί δημιουργικώς τη μαθησιακή
διαδικασία, αλλ’επιπλέον είναι ικανός να παραστήσει σχηματικώς το υλικό των ερωτήσεων και να το
προσδιορίσει. Αν λ.χ. τον απασχολήσει η επιστημονική διδασκαλία του συντακτικού της Αρχαίας Ελληνικής,
μπορεί να φανταστεί τρόπους απεικόνισης της προτασιακής δομής, ώστε να διευκολύνει την κατανόηση
του ακροατηρίου του. Μπορεί π.χ. να καταφύγει στην ασυνεχή αντιγραφή του κειμένου στον πίνακα,
δηλαδή στην αναπλήρωση των ελλειπτικών φράσεων και στη συνέχεια στην περιγραφική άρθρωση της
δομής μιας περιόδου, ώστε να προβάλλονται οι δομικοί άξονες της φράσης. Με την ασυνεχή αναλυτική
παράσταση του κειμένου δίνεται στους διδασκομένους η πλήρης εικόνα της συντακτικής συμμετρίας του
κειμένου, την οποία σε τελευταία ανάλυση θηρεύουν οι θεράποντες του κλασικού λόγου και της
απαράμιλλης ποιότητάς του. Με την παρούσα εισήγηση προτείνονται συγκεκριμένοι τρόποι προσέγγισης
της διδακτέας ύλης, ερειδόμενοι σε μία πλήρως επιστημονική βάση που προοδοποιεί: α) την αποφασιστική
ιχνηλασία των φαινομένων κατόπιν εποπτικής διάταξης της ύλης, και β) την προετοιμασία οργανωτικής
δομής για την εκμάθηση των αρχών, καθώς επίσης και τύπων ασκησιολογίου για την προσπέλαση των
βασικών φαινομένων.
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Βέροια, 18.03.2016
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ΑΡΧΑΙΟ KEIMENO
(Θουκ. Β΄ 65, 1-4)

Τοιαῦτα ὁ Περικλῆ̋ λέγων ἐπειρᾶτο τοὺ̋ Ἀθηναίου̋ τῆ̋ τε ἐ̋ αὑτὸν ὀργῆ̋
παραλύειν καὶ ἀπὸ τῶν παρόντων δεινῶν ἀπάγειν τὴν γνώµην. Οἱ δὲ δηµοσίᾳ µὲν
τοῖ̋ λόγοι̋ ἀνεπείθοντο καὶ οὔτε πρὸ̋ τοὺ̋ Λακεδαιµονίου̋ ἔτι ἔπεµπον ἔ̋ τε τὸν
πόλεµον µᾶλλον ὥρµηντο, ἰδίᾳ δὲ τοῖ̋ παθήµασιν ἐλυποῦντο, ὁ µὲν δῆµο̋ ὅτι ἀπ’
ἐλασσόνων ὁρµώµενο̋ ἐστέρητο καὶ τούτων, οἱ δὲ δυνατοὶ καλὰ κτήµατα κατὰ
τὴν χώραν οἰκοδοµίαι̋ τε καὶ πολυτελέσι κατασκευαῖ̋ ἀπολωλεκότε̋, τὸ δὲ
µέγιστον, πόλεµον ἀντ’ εἰρήνη̋ ἔχοντε̋. Οὐ µέντοι πρότερόν γε οἱ ξύµπαντε̋
ἐπαύσαντο ἐν ὀργῇ ἔχοντε̋ αὐτὸν πρὶν ἐζηµίωσαν χρήµασιν. Ὕστερον δ’ αὖθι̋ οὐ
πολλῷ, ὅπερ φιλεῖ ὅµιλο̋ ποιεῖν, στρατηγὸν εἵλοντο καὶ πάντα τὰ πράγµατα
ἐπέτρεψαν, ὧν µὲν περὶ τὰ οἰκεῖα ἕκαστο̋ ἤλγει ἀµβλύτεροι ἤδη ὄντε̋, ὧν δὲ ἡ
ξύµπασα πόλι̋ προσεδεῖτο πλείστου ἄξιον νοµίζοντε̋ εἶναι.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜEΤΑΦΡΑΣΗ
(Ελευθερίου Βενιζέλου)

Με τοιούτους λόγους προσεπάθει ο Περικλής και την εναντίον του οργήν των Αθηναίων να εξασθενίση
και τον νουν των ν’ αποτρέψη από τα παρόντα δεινά. Αλλ’ εκείνοι δηµοσία µεν επείσθησαν τελικώς εις
τους λόγους του και όχι µόνον προς τους Λακεδαιµονίους δεν έστελλαν του λοιπού πρέσβεις, αλλά και
προς τον πόλεµον ήσαν προθυµότεροι, ιδιαιτέρως όµως εξηκολούθουν να βαρυθυµούν δια τα παθήµατά
των, ο µεν πολύς λαός διότι είχε στερηθή και το ολίγον που είχε προ του πολέµου, οι δ’ έτεροι διότι
είχαν χάσει ωραίας ιδιοκτησίας, αποτελουµένας από οικοδοµάς και πολυτελίς εγκαταστάσεις εις την
ύπαιθρον χώραν, και το χειρότερον όλων, διότι είχαν πόλεµον αντί ειρήνης. Αλλ’ η γενική εναντίον του
Περικλέους αγανάκτησις κατηυνάσθη µόνον αφού τον ετιµώρησαν δια χρηµατικής ποινής. Πριν όµως
περάση πολύς καιρός, µε την συνήθη αστασίαν του πλήθους, τον εξέλεξαν πάλιν στρατηγόν και του
ενεπιστεύθησαν την γενικήν των πραγµάτων διεύθυνσιν, καθόσον τας µεν ιδιωτικάς των λύπας
ησθάνοντο ήδη ολιγώτερον οξέως, δια τας δηµοσίας δ’ ανάγκας της πόλεως τον εθεωρούσαν
ανεκτίµητον.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
1. Η σοβαρότητα της διδασκαλίας των κλασικών γλωσσών στη συνολική νεοελληνική εκπαίδευση.
2. Εισαγωγή στον προβληµατισµό για την «επιστηµονική» διδασκαλία του Συντακτικού.
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3.
4.
5.
6.

Παρουσίαση της υπό εξέτασιν ενότητας και των µεταφραστικών επιλογών µας.
Το «τόδε τι» των συντακτικών επισηµάνσεων.
Επίλογος για την αρχαιοελληνική θεµατογραφία ως άθληµα της Τριτοβάθµιας Εκπ/σης.
Βιβλιογραφικές προτάσεις.

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
Η επιστηµονική προτεραιότητα και µεθοδολογική αναγκαιότητα της διδασκαλίας του συντακτικού της
Αρχαίας Ελληνικής στο πλαίσιο του µαθήµατος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στη
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση προϋποθέτει τόσο τη συνειδητοποίηση εκ µέρους του διδάσκοντος για τις
διδακτικές αντιξοότητες του εγχειρήµατος (που σχετίζονται µε τις προσλαµβάνουσες παραστάσεις και
τις διαµορφωµένες πεποιθήσεις των φορέων της νεοελληνικής εκπαίδευσης) όσο και την αναγνώριση
των σαγηνευτικών προοπτικών που συνεπάγεται η µεθοδική διδασκαλία της αρχιτεκτονικής δοµής του
αρχαιοελληνικού λόγου. Ο διδάσκων την κλασική γραµµατεία από θέση γνωστικής ισχύος δεν γνωρίζει
µόνον πώς να υποβάλλει τις κατάλληλες ερωτήσεις και να καθοδηγεί δηµιουργικώς τη µαθησιακή
διαδικασία, αλλ’ επιπλέον είναι ικανός να παραστήσει σχηµατικώς το υλικό των ερωτήσεων και να το
προσδιορίσει. Αν λ.χ. τον απασχολήσει η επιστηµονική διδασκαλία του συντακτικού της Αρχαίας
Ελληνικής, µπορεί να φανταστεί τρόπους απεικόνισης της προτασιακής δοµής, ώστε να διευκολύνει την
κατανόηση του ακροατηρίου του. Μπορεί π.χ. να καταφύγει στην ασυνεχή αντιγραφή του κειµένου
στον πίνακα, δηλαδή στην αναπλήρωση των ελλειπτικών φράσεων και στη συνέχεια στην περιγραφική
άρθρωση της δοµής µιας περιόδου, ώστε να προβάλλονται οι δοµικοί άξονες της φράσης. Με την
ασυνεχή αναλυτική παράσταση του κειµένου δίνεται στους διδασκοµένους η πλήρης εικόνα της
συντακτικής συµµετρίας του κειµένου, την οποία σε τελευταία ανάλυση θηρεύουν οι θεράποντες του
κλασικού λόγου και της απαράµιλλης ποιότητάς του. Με την παρούσα εισήγηση προτείνονται
συγκεκριµένοι τρόποι προσέγγισης της διδακτέας ύλης, ερειδόµενοι σε µία πλήρως επιστηµονική βάση
που προοδοποιεί: α) την αποφασιστική ιχνηλασία των φαινοµένων κατόπιν εποπτικής διάταξης της
ύλης, και β) την προετοιµασία οργανωτικής δοµής για την εκµάθηση των αρχών, καθώς επίσης και
τύπων ασκησιολογίου για την προσπέλαση των βασικών φαινοµένων.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
Η διδακτική των φαινοµένων του συντακτικού στο µάθηµα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
και Γραµµατείας προϋποθέτει ιδιαίτερο γνωστικό υπόβαθρο, βαθύτατη εµπειρία και εξοικείωση µε το
αντικείµενο των κλασικών γλωσσών αλλά και µεθοδολογική οργάνωση της διδασκαλίας του, ώστε η
διάβαση από το θεωρητικό τµήµα στην πρακτική εφαρµογή να καθίσταται αβίαστη. Οι
καταγεγραµµένες παρατηρήσεις για τη διδασκαλία του συντακτικού σε διάφορες χώρες του κόσµου
συνήθως επισηµαίνουν διάφορους πειραµατισµούς βασισµένους σε µεθοδολογικούς τύπους.
Ειδικότερα, στα εκπαιδευτικά συστήµατα του νεώτερου και συγχρόνου ελληνικού κράτους µπορούµε
να παρακολουθήσουµε συντηρητικές τάσεις που επικεντρώνονταν στην αποκλειστική διδασκαλία της
ποικιλίας γραµµατικοσυντακτικών φαινοµένων µε απώτερο στόχο την απόδειξη της γλωσσικής
κατανόησης και την τόνωση του νεοελληνικού ιδιώµατος (ακόµη και της καθοµιλουµένης όπως την
αντιµετώπιζαν οι θιασώτες του γλωσσικού ζητήµατος). Πάντως, στη συνείδηση της µαθητιώσας
νεολαίας η διδακτική πολιορκία γινόταν αντιληπτή περισσότερο ως νοητικός άθλος και λιγότερο ως
‘ασκηση τυπικής λογικής. Στα τελευταία αναλυτικά προγράµµατα, πέρα από την όποια θέση
επεφύλασσαν στο µάθηµα των αρχαίων ελληνικών, διαπιστώνεται µία σταθερή θέση για τον
απεγκλωβισµό του γλωσσικού µαθήµατος από τις στερεότυπες θεωρήσεις του παρελθόντος (δηλαδή του
ιστορικισµού του 19ου αιώνα και της Altertumswissenschaft). Σήµερα µάλιστα, η κυρίαρχη αντίληψη
θα µπορούσε να συνοψιστεί στο αίτηµα της µετάβασης από τη γλωσσοκεντρική στην κειµενοκεντρική
εξέταση και την υπαγωγή της στην ανθρωπιστική-πολιτιστική µόρφωση.
Για να µην περιττολογούµε, οι προθέσεις µας να προκριθεί η επιστηµονική προτεραιότητα και
µεθοδολογική αναγκαιότητα της διδασκαλίας του συντακτικού της Αρχαίας Ελληνικής στη
∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (µε την αυτονόητη διαφορά επιπέδων και απαιτήσεων
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γνωσιολογικής πρόσκτησης) δεν συνεπάγονται την εισήγηση ενός νέου προτύπου αλλά την ανάγκη
εδραίωσης µιας αποφασιστικής διδακτικής στάσης των διδασκόντων, τέτοιας που αφ’ ενός προϋποθέτει
τόσο τη συνειδητοποίηση εκ µέρους του διδάσκοντος για τις διδακτικές αντιξοότητες του εγχειρήµατος
(που σχετίζονται µε τις προσλαµβάνουσες παραστάσεις και τις διαµορφωµένες πεποιθήσεις των φορέων
της νεοελληνικής εκπαίδευσης) όσο και την αναγνώριση των σαγηνευτικών προοπτικών που
συνεπάγεται η µεθοδική διδασκαλία της αρχιτεκτονικής δοµής του αρχαιοελληνικού λόγου, και αφ’
ετέρου αποµακρύνει ψεοδοδιλήµµατα που υποκρύπτουν προφάσεις ιδεολογικής σκοπιµότητας. Η
επιστηµονική, υπεύθυνη και τεκµηριωµένη, προσέγγιση της διδακτέας ύλης ερείδεται: α) στην
αποφασιστική ιχνηλασία των φαινοµένων κατόπιν εποπτικής διάταξης της ύλης, και β) στην
προετοιµασία οργανωτικής δοµής για τη θεωρητική εκµάθηση των αρχών, καθώς επίσης και τύπων
ασκησιολογίου για την προσπέλαση των βασικών φαινοµένων.
∆εν πρέπει, εποµένως, να µας ξενίζει µία γλωσσοκεντρική προσέγγιση που συνδυάζεται και
ολοκληρώνεται µε την κειµενοκεντρική θεώρηση, αφού η συχνή διόδευση από τη λέξη στη φράση και
πάλι στη λέξη επικεντρώνεται στα βασικά συντακτικά φαινόµενα µε κριτήριο τη συχνότητα και
λειτουργικότητά τους εν κειµένω. Πλέον, η γραµµατική λεπτολογία στην εξαντλητική εκµάθηση
κανόνων και εξαιρέσεών τους, υπηρετεί την αρχιτεκτονική δοµή της φράσης και προετοιµάζει την
ψυχολογική διάθεση του µαθητευοµένου για την αναγνώριση της εσχηµατισµένης σειράς των λέξεων.
Με αυτόν τον τρόπο ακόµη και η αναλυτική σύνταξη του κειµένου καθοδηγεί τόσο στη νεοελληνική
απόδοση κατά τις περιστάσεις (σχολική µετάφραση, απόδοση ή ερµηνευτικό σχολιασµό). Το
συντακτικό επίπεδο κατανοείται έτσι ως ένα πρώτο επίπεδο ερµηνευτικής προσέγγισης στην άρθρωση
του κειµένου και στη συνακόλουθη προθετικότητα του δηµιουργού του. Θα µπορούσαµε να κάνουµε
λόγο για δοµολειτουργικό πρότυπο-σύστηµα διδασκαλίας αλλά µε την προειδοποίηση ότι ανά πάσα
στιγµή πρέπει να τεκµηριώνεται ο κανόνας µες από τα παραδείγµατα και τη δυνατότητα αναγωγής των
θεωρητικών αρχών σε διακειµενικά εργαλεία διαχρονικής µελέτης της γλωσσικής εξέλιξης. Προτείνεται
η συτηµατική και σταδιακή εξοικείωση των διδασκοµένων πρώτα µε τα απλούστερα και γνωστότερα
φαινόµενα και έπειτα µε τα συνθετότερα και λιγότερο γνωστά, δίχως η αναλυτική σύνταξη να αποτελεί
αυτοσκοπό. Η φράση και η διάταξη των λέξεων θεωρούνται εξίσου σηµαντικές αφορµές διδασκαλίας.
Εννοείται πως οι ιδέες του Αδαµαντίου Κοραή για την συνθεώρηση της αρχαίας και της νεώτερης
ελληνικής γλώσσας αποκτά νέο µεθοδολογικό προσανατολισµό στην πρόοδο της διδασκαλίας.
Η στροφή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (κάποτε Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) σε
διδακτικές επιταγές που υπαγορεύει η παγκόσµια πρακτική της διδασκαλίας της γραµµατικής των
λεγοµένων ζωντανών γλωσσών, µε τη χρήση πρακτικών όπως της επιλογής των αυθεντικών κειµένων
και του ελέγχου των διαφόρων εκφραστικών ελιγµών βάσει του προς διδασκαλίαν φαινοµένου
(Καραδηµητρίου, 2001: 66), απηχεί κυρίως δοµική µεθοδολογία µε τον προτεινόµενο διαχωρισµό σε
κύριους και δευτερεύοντες όρους (Κουτσός, 2006: 62-66). Ο ενδιαφερόµενος µπορεί κάλλιστα να
προστρέξει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, όπου παρατίθενται ασκήσεις µε επίκεντρο όχι την λέξη αλλά
την επικοινωνιακή-λειτουργική διάσταση των λέξεων και την τοποθέτησή τους στη φυσική ους σειρά
(Κουτσός, 2006: 62). Όµως η ένθεση στον τίτλο του δοκιµίου µας του επιθετικού προσδιορισµού
«επιστηµονική» αποσκοπεί στην κριτική και δηµιουργική εφαρµογή των συντακτικών γνώσεων, στην
προετοιµασία, µε άλλα λόγια, ενός επαγωγικού νοός που θα κατορθώσει συν των χρόνω να εµβαθύνει
κατά βούληση στα µυστικά των κλασικών γλωσσών, ώστε να µην θεωρείται η µελέτη του συντακτικού
εκλεκτική πολυτέλεια για τους οπαδούς των θεωρητικών αντικειµένων. Η υφολογική προέκταση του
συντακτικού συνιστά σηµαντική πτυχή της προκριτέας µεθοδολογίας, καθώς ενισχύεται συντελεστικά
και από τη διακειµενική ανάλυση µε τη βοήθεια παραλλήλων κειµένων και επιβεβαιώνει την
ερµηνευτική αξιοποίηση των νοηµατικών ερωτήσεων που εκµαιεύουν την επίκληση συντακτικών όρων
ή ενοτήτων από το πρωτότυπο κείµενο, ούτως ώστε να διαλέγονται γόνιµα οι µαθητές εντοπίζοντας
στοιχεία του πρωτοτύπου κειµένου. Η συνολική συντακτική σκευή ικανοποιεί τα σύγχρονα
επιστηµολογικά πορίσµατα των νευροεπιστηµών. Σε άλλα σηµεία της βιβλιογραφίας προτείνεται η
επίταση της διδακτικής προσπάθειας στη συγκρότηση της πρότασης και στη σύνδεση των προτάσεων,
µε κατασκευαστικό τρόπο διδασκαλίας, όπου ο διδάσκων ξεκινώντας από την πυρηνοειδή απλή
πρόταση και προσθέτοντας τους διάφορους επιρρηµατικούς προσδιορισµούς καταλήγει σε χρήσιµα
επιµέρους συµπεράσµατα, κατόπιν της διακρίβωσης των λειτουργιών των ονοµατικών και των
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ρηµατικών συνόλων. Είναι αλήθεια πως η συνειδητοποίηση της προσθήκης ή της αλλαγής στοιχείων
δοµής τόσο στον παραδειγµατικό (Landfester, 1997: 61-78) όσο και στον συνταγµατικό άξονα
(Landfester, 1997: 79-82) καθιστά ευληπτότερη τη λειτουργία των λέξεων στο φυσικό σύνολό τους, το
συγκείµενο (context). Ακριβώς η απόδειξη της ζώσας προσέγγισης του λόγου, αφού υπό µία
γλωσσολογική έννοια δεν υφίστανται «νεκρές γλώσσες» όταν αποδεικνύεται η χρηστική εφαρµογή τους
σε επικοινωνιακά περιβάλλοντα, προκύπτει και στις περιπτώσεις εκείνες που ο διδάσκων εθίζει τους
µαθητές του στην αξιοποίηση της συντακτικής ισοδυναµίας των όρων µιας πρότασης και στον έξυπνο
µετασχηµατισµό του κειµένου µέσω της αντικατάστασης των ισοδυνάµων µερών.
Εξυπακούεται ότι εφ’ όσον ο υπογράφων φέρει την ευθύνη των απόψεών του για τη βαρύτητα
της κατάρτισης ελληνιστών φιλολόγων, καθώς –για να παραφράσουµε τα λόγια του αοίδιµου
Συκουτρή– «από την αυστηράν εκείνην σχολήν του Scaliger, του Bentley, του Κοραή, του Bekker και
του Κόντου πρέπει να περάση οιοσδήποτε θέλει εις προσωπικήν να έλθη σχέσιν προς των αρχαίων το
πνεύµα, όστις θέλει να γίνη αληθινός φιλόλογος» (βλ. Καλοσπύρος, 2003), η επιστηµονική διδασκαλία
του συντακτικού κινδυνεύει θανάσιµα και τίθεται εν αµφιβόλω εάν υπαχθεί στην ελλιπή φιλολογική
κατάρτιση και στην αναγκαστική ευκαιριακή καταφυγή σε φροντιστηριακά εγχειρίδια (κατ’
ευφηµισµόν βοηθήµατα) αµφιβόλου γνωστικής υπόστασης, όπου οι έτοιµες συνταγές καταρρακώνουν
τη µαγεία της ουσιαστικής επαφής µε τον πολυποίκιλο αρχαιοελληνικό λόγο. Είτε, λοιπόν, µε
συνοπτικότερα (π.χ. Crespo, Conti & Maquieira 2003 ή Smyth, 1956: 255-683) είτε µε αναλυτικότερα
έγκριτα κοσµήµατα της διεθνούς βιβλιογραφίας και λογιοσύνης (Schwyzer, 1988 ή Kühner & Gerth,
1992), ο εκκολαπτόµενος φιλόλογος και ο ισόβιος σπουδαστής των κλασικών γραµµάτων θα µυείται
στον κόσµο των ζωτικών λέξεων.
Για να εξετάζουµε τον κατάτεχνο χαρακτήρα της Αρχαίας Ελληνικής µες από τα σχήµατα λόγου
(figurae και tropi), τις µονάδες (λέξεις, κώλα, κόµµατα και περιόδους) που συγκροτούν και οργανώνουν
τον λόγο, και τη συνειδητή επιδίωξη της ρυθµικής συµµετρίας (Καζάζης, 1992: 72) και να διεισδύουµε,
συγχρόνως, στην πολυπλοκότητα της αρχιτεκτονικής δοµής της αρχαίας γλώσσας –κοµβικό σηµείο για
τον χαρακτηρισµό της διδασκαλίας του συντακτικού ως τελεσφόρας–, ίσως πρέπει να ανασυνταχτούµε,
προκειµένου να αντιµετωπίσουµε υπό σοβαρότερη προοπτική τις κατ’ εξοχήν ασκήσεις
µετασχηµατισµού (άρα και τα προπαρασκευαστικά στάδια εξάσκησης σε αυτές) του λόγου, τις
λεγόµενες µεταφοράς από τη νέα ελληνική γλώσσα στην αρχαία και τανάπαλιν. Με αυτή την
αµφίδροµη περιαγωγή του έλληνος λόγου από το πρότερο προς το λογικώς και αφηγηµατικώς ύστερο,
από τη γενετική αιτία του λόγου προς τον τελικό στόχο του (Καζάζης, 1992: 75), η πειραµατική
παραγωγή αρχαιοελληνικού κειµένου αναδεικνύει τη συντακτική κατανόηση των φαινοµένων και τη
σύνδεσή τους µε την επικοινωνιακή αµεσότητα του γλωσσικού φαινοµένου, καθώς οι συντακτικές
ασκήσεις θα συντηρούν την αποµνηµονευτική χροιά των θεωρητικών βηµάτων. Όπως έχει εύστοχα
επισηµανθεί (Καζάζης, 1992: 155), «χρειαζόµαστε, ακόµη, δικά µας απεικάσµατα των πρωτότυπων
κειµένων, γιατί µόνον αντικρίζοντας είδωλο και “πραγµατικό” κείµενο µπορεί ο δάσκαλος να
ζωντανέψει τα κεφάλαια εκείνα του συντακτικού που είτε ποτέ δεν διδάσκονται είτε ποτέ δεν µπορούν
να διδάξουν κανέναν λόγω της αφηρηµένης µορφής της έκθεσής τους στα εγχειρίδια. Με την αντιβολή
συγκεκριµένων συγγραφικών δειγµάτων µπορεί να µετρηθεί η απόσταση που χωρίζει δύο κατά
περιεχόµενο “ισοδύναµα” κείµενα και συλλαµβάνεται ό,τι συνιστά το περίφηµο ήθος του αρχαίου
λόγου: είδαµε τι ευαίσθητος και ευλύγιστος φορέας νοήµατος είναι η αρχαία περίοδος· πώς στο
εσωτερικό της στήνεται το ικρίωµα της παράταξης και της υπόταξης· πώς σχηµατίζεται η αιχµή του
συλλογισµού σε µια πορεία από το λογικά προηγούµενο προς το λογικά επόµενο· πώς κατανέµονται οι
πυκνώσεις και οι αραιώσεις του λόγου στα ονοµατικά και στα ρηµατικά κώλα και κόµµατα· πώς
διορθώνει η ποικιλότροπη, διά των µορίων, έµφαση την φαινοµενικώς χαώδη νοµοθεσία της θέσης των
λέξεων και πώς το σύνολο το κυβερνά ο αριθµός και το κάνουν να κυµατίζει ο ρυθµός και τα ρητορικά
σχήµατα».
Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε µερικές από τις εφαρµογές της επιστηµονικής αντίληψης στη
διδασκαλία του συντακτικού και στην αξιολόγησή της. Οι ιδιαίτερες δεξιότητες που αναµένεται να
προκαλέσει η συστηµατική άσκηση σε πολλές από αυτές, είναι δυνατόν να αναβαθµίσουν σηµαντικά
και τις παραστάσεις του εκπαιδευτικού κόσµου όσον αφορά στη σοβαρότητα της προγονικής γλώσσας
4

µας. Με βάση το δοµικό µοντέλο (Ellis & Schachter, 1973) ακολουθούν µερικές εφαρµογές του τρόπου
που προτείνουµε:
i) Η πολύ γνωστή στη σχολική πρακτική, συντακτική αναγνώριση µεµονωµένων όρων, αφού
προηγουµένως χωριστεί κάθε περίοδος ή ηµιπερίοδος του κειµένου στις κύριες και στις δευτερεύουσες
προτάσεις. Ενδείκνυται ως πρώτο βήµα για τους αρχάριους µαθητές και ως βασικό γύµνασµα στον
τοµέα της θεµατογραφίας (αδιδάκτου κειµένου), αρκεί να υφίστανται α) η µελέτη των τρόπων
παρατακτικής και υποτακτικής σύνδεσης των προτάσεων, και β) ο απαραίτητος σχολαστικός έλεγχος
της εισαγωγής και εκφοράς των προτάσεων.
ii) Η αναδιατύπωση των επιδεχοµένων εναλλακτική διατύπωση µερών µιας φράσης µε τις
συνακόλουθες µεταβολές στη σύνταξη. Έστω λ.χ. το γνωστό επίγραµµα του Σιµωνίδη για τους
τριακόσιους του Λεωνίδα: ὦ ξεῖν' ἀγγέλειν Λακεδαιµονίοι̋ ὅτι τῇδε κείµεθα τοῖ̋ κείνων ῥήµασι
πειθόµενοι. Η πεζολογική αττική µεταφορά του εν λόγω επιγράµµατος (Görgemanns, Baumbach &
Köhler, 2004: 109) µπορεί να σηµειωθεί ως έπεται:
ἄγγελλε
τοῖ̋
Λακεδαιµονίοι̋, ὦ ξένε, ὅτι ἐνθάδε τεθάµµεθα,
ἄγγειλον
Σπαρτιάται̋
τῇδε
οὗ (ἐκεῖνοι) ἐκέλευσαν
ἡµᾶ̋ µένειν
παρήγγειλαν ἡµῖν
ἐνετείλαντο ἡµῖν
προσέταξαν
ἡµῖν
iii) Η λογική της χρήσης των ισοδυνάµων συντακτικώς µερών, π.χ. (Görgemanns, Baumbach & Köhler,
2004: 121):
Ὅµηρο̋ διδάσκει καλὸν εἶναι τοὺ̋ µὲν φίλου̋ ὠφελεῖν τοὺ̋ δ’ ἐχθροὺ̋ βλάπτειν
δοξάζει
ὀνινάναι
κακουργεῖν
εὐεργετεῖν
εὖ ποιεῖν
εὖ ποιεῖν
κακῶ̋ ποιεῖν.
Σωκράτη̋ δ’ ἔλεγεν ὅτι δεῖ καὶ φίλου̋ καὶ ἐχθροὺ̋ · ὃ̋ δ’ ἠδικήθη, τοῦτον
ὃ̋ δ’ ἂν ἀδικηθῇ, τοῦτον
τὸν δ’ ἀδικηθέντα
οὐ δεῖ τὸν ἀδικήσαντα ἀνταδικεῖν.
iv) Η µετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική. Προσοχή στη συντακτική εκφορά των
ρηµατικών επιθέτων σε –τό̋ και –τέο̋.
v) Η ανάλυση των µετοχικών φράσεων σε αντίστοιχες ρηµατικές και η σύµπτυξη προτάσεων σε
µετοχές.
vi) Η µεταφορά του ευθέος λόγου σε πλάγιο (εξηρτηµένο) λόγο µε διαφορετικά ρήµατα εξάρτησης και
εναλλαγή οπτικών γωνιών, και το αντίστροφο. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται στους εξαρτηµένους
υποθετικούς λόγους και σε ορισµένα φαινόµενα που σχετίζονται µε την απαρεµφατική εκφορά.
Παράδειγµα για το τελευταίο (Ellis & Schachter, 1973: ΙΙ, 722-725):
vi. 1) ἀντιλέγει σοι· οὐ λέξει̋ τοῦτο → ἀντιλέγει σοι τὸ µὴ λέξειν τοῦτο
οὐ παύω σε· δηλώσει̋ τοῦτο → οὐ παύω σε τὸ µὴ οὐ δηλώσειν τοῦτο
vi. 2) ἱκανό̋ εἰµι. οὕτω̋ οἶµαι → οἶµαι ἱκανὸ̋ εἶναι
οὐ πάνυ ἐννοῶ. οὕτω̋ οἶµαι → οἶµαι οὐ πάνυ ἐννοεῖν
ὧδε ἔρχονται. οὕτω̋ οἴονται → οἴονται ὧδε ἔρχεσθαι/ἰέναι
vi. 3) ἱκανό̋ ἐστι. οὕτω̋ οἶµαι → οἶµαι αὐτὸν ἱκανὸν εἶναι
οὐκ ἐγείρετε. οὕτω̋ οἶµαι → οἶµαι ὑµᾶ̋ οὐκ ἐγείρειν
vi. 4) ζητήσω τὸ δῶρον. οὕτω̋ οἴει → οἴει µε ζητήσειν τὸ δῶρον
σχήσουσι τὴν ἵππον. οὕτω̋ οἶµαι → οἶµαι αὐτοὺ̋ σχήσειν τὴν ἵππον
σφὼ ἐπιδείξετον τὴν σοφίαν αὐτοῖν. οὕτω̋ οἰόµεθα → οἰόµεθα σφὼ ἐπιδείξειν τὴν σοφίαν
αὐτοῖν
vii) Η εικασία συµπλήρωσης κενών ή συνεχειών σε φράσεις δανεισµένες από αυθεντικά κείµενα.
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viii) Η ασυνεχής αντιγραφή, δηλαδή η αναπλήρωση των ελλειπτικών φράσεων και εν συνεχεία η
περιγραφική άρθρωση της δοµής µιας περιόδου, ώστε να προβάλλονται οι δοµικοί άξονες της φράσης.
Ας υποθέσουµε λ.χ. ότι πρόκειται να διδάξουµε το ανωτέρω παρατιθ. απόσπασµα από τον Θουκυδίδη
(Β΄ 65, 1-4). Συµπληρώνουµε τους ελλείποντες ως ευκόλως εννοουµένους όρους, µε αναδιάταξη των
λέξεων, ώστε να αποδεικνύεται η κανονική σειρά των όρων:
Ὁ Περικλῆ̋ λέγων τοιαῦτα ἐπειρᾶτο παραλύειν τε τοὺ̋ Ἀθηναίου̋ τῆ̋ ἐ̋ αὑτὸν ὀργῆ̋ καὶ
ἀπάγειν τὴν γνώµην (τῶν Ἀθηναίων) ἀπὸ τῶν παρόντων δεινῶν. Οἱ δὲ δηµοσίᾳ µὲν τοῖ̋ λόγοι̋
ἀνεπείθοντο καὶ οὔτε πρὸ̋ τοὺ̋ Λακεδαιµονίου̋ ἔτι ἔπεµπον (πρέσβει̋) ἔ̋ τε τὸν πόλεµον µᾶλλον
ὥρµηντο, ἰδίᾳ δὲ τοῖ̋ παθήµασιν ἐλυποῦντο, ὁ µὲν δῆµο̋ (ἐλυπεῖτο) ὅτι ἀπ’ ἐλασσόνων ὁρµώµενο̋
ἐστέρητο καὶ τούτων, οἱ δὲ δυνατοὶ (ἐλυποῦντο) ἀπολωλεκότε̋ καλὰ κτήµατα κατὰ τὴν χώραν
οἰκοδοµίαι̋ τε καὶ πολυτελέσι κατασκευαῖ̋, τὸ δὲ µέγιστον, πόλεµον ἀντ’ εἰρήνη̋ ἔχοντε̋. Οὐ
µέντοι πρότερόν γε οἱ ξύµπαντε̋ ἐπαύσαντο ἐν ὀργῇ ἔχοντε̋ αὐτὸν πρὶν ἐζηµίωσαν χρήµασιν. Αὖθι̋
δ’ οὐ πολλῷ ὕστερον, ὅπερ ὅµιλο̋ φιλεῖ ποιεῖν, εἵλοντο (αὐτὸν) στρατηγὸν καὶ πάντα τὰ πράγµατα
ἐπέτρεψαν (αὐτῷ), ὄντε̋ µὲν ἤδη ἀµβλύτεροι (πρὸ̋ ταῦτα) ὧν ἤλγει ἕκαστο̋ περὶ τὰ οἰκεῖα,
νοµίζοντε̋ δὲ εἶναι (τὸν Περικλέα) πλείστου ἄξιον (πρὸ̋ ταῦτα) ὧν προσεδεῖτο ἡ ξύµπασα πόλι̋.
Μία ασυνεχής αντιγραφή των φράσεων του κειµένου θα µπορούσε να έχει την ακόλουθη
αρµολόγηση:
τοιαῦτα ὁ Περικλῆ̋ λέγων ἐπειρᾶτο
τοὺ̋ Ἀθηναίου̋ τῆ̋ ΤΕ ἐ̋ αὑτὸν ὀργῆ̋ παραλύειν
ΚΑΙ ἀπὸ τῶν παρόντων δεινῶν ἀπάγειν τὴν γνώµην
Εδώ φαίνεται η εξάρτηση των δύο τελικών απαρεµφάτων από το ρήµα µε τη βοήθεια των
συµπλεκτικών συνδέσµων που βεβαιώνουν τη εσωτερική σύνδεση των όρων.
παραλύειν 1τοὺ̋ Ἀθηναίου̋ 2τῆ̋ ὀργῆ̋ ἐ̋ αὑτὸν (εµπρόθ. προσδ. εχθρικής διάθεσης)
ἀπάγειν 3τὴν γνώµην 4ἀπὸ τῶν παρόντων δεινῶν (εµπρόθ. προσδ. αποµάκρυνσης)
Η αντιστοιχία µεταξύ συντακτικής εκφοράς µε άµεσο και έµµεσο αντικείµενο και συντακτικής
εκφοράς µε αντικείµενο και εµπρόθετο προσδιορισµό είναι πρόδηλη.
Μετά µπορούµε να σηµειώσουµε την παρατακτική σύνδεση προτάσεων µε την ισόρροπη
εκφραστική δοµή:
οἱ δὲ δηµοσίᾳ ΜΕΝ τοῖ̋ λόγοι̋ ἀνεπείθοντο
ΚΑΙ ΟΥΤΕ πρὸ̋ τοὺ̋ Λακεδαιµονίου̋ ἔτι ἔπεµπον
ἔ̋ ΤΕ τὸν πόλεµον µᾶλλον ὥρµηντο,
ἰδίᾳ ∆Ε τοῖ̋ παθήµασιν ἐλυποῦντο.
Η εκπληκτική οµορφιά του κλασικού θουκυδίδειου λόγου µε τη δήλωση της επιρρηµατικής
αιτιολογικής σχέσης εκτείνεται µε την αντιστοιχία µεταξύ δευτερεύουσας πρότασης και µετοχών (αλλά
και κατόπιν µε τη γενική της αιτίας ὧν από το ρήµα ἤλγει):
ὁ ΜΕΝ δῆµο̋ + Ρ
ὅτι ἀπ' ἐλασσόνων ὁρµώµενο̋ ἐστέρητο καὶ τούτων,
οἱ ∆Ε δυνατοὶ + Ρ
καλὰ κτήµατα κατὰ τὴν χώραν οἰκοδοµίαι̋ τε καὶ πολυτελέσι κατασκευαῖ̋ ἀπολωλεκότε̋, τὸ δὲ
µέγιστον, πόλεµον ἀντ’ εἰρήνη̋ ἔχοντε̋.
Οι δοτικές του µέσου προσδιορίζουν την αιτιατική σε ρόλο επιθετικού προσδιορισµού καλά:
καλὰ (: οἰκοδοµίαι̋ ΤΕ ΚΑΙ πολυτελέσι κατασκευαῖ̋) κτήµατα
Η προεξαγγελτική παράθεση στη συνήθη µορφή της και ακολούθως µε τη µορφή αναφορικής
πρότασης:
[...], τὸ δὲ µέγιστον, πόλεµον ἀντ’ εἰρήνη̋ ἔχοντε̋
[...], ὅπερ φιλεῖ ὅµιλο̋ ποιεῖν, στρατηγὸν εἵλοντο καὶ [...] κτλ.
Από την ως άνω ασυνεχή αναλυτική περι-γραφή του κειµένου εκτίθεται στους διδασκοµένους η
πλήρης εικόνα της συντακτικής συµµετρίας του κειµένου, την οποία σε τελευταία ανάλυση θηρεύουµε
οι θεράποντες του κλασικού λόγου και της απαράµιλλης ποιότητάς του.

6

ix) Οι ασκήσεις αντιστρόφου θέµατος (µεταφορά νεοελληνικού λόγου σε αρχαιοελληνικό) ή έκφρασης
(συγγραφής) παραγράφων σε αττική γλώσσα.
x) Ερωτήµατα τύπου κριτικής του κειµένου (Textkritik) µε πολλή διάκριση στον βαθµό δυσκολίας και
στην κατάλληλη επιχειρηµατολογία που µπορούµε να επιστρατεύσουµε για τα υφολογικά τεκταινόµενα
ή την (ανα)νοηµατοδότηση του χωρίου (για την προηγούµενη κατηγορία εφαρµογών και αυτή βλ.
Καλοσπύρος, 2007: passim). Εννοείται ότι ο διδασκόµενος επιλέγει µεταξύ πιθανών λύσεων είτε
κριτικών εικασιών (coniecturae) είτε διαφόρων γραφών (variae lectiones).
xi) Οι γνωστές ασκήσεις αδιδάκτου κειµένου, που ολοκληρώνονται µε τη µεταγραφή του αρχαίου
κειµένου σε νεοελληνικό λόγο, όπερ σηµαίνει και την επίλυση υφολογικών σκοπέλων που συνδέονται
µε την επαρκή κατανόηση χωρίων. Εδώ αναδεικνύεται επίσης η σηµαίνουσα θέση των λεγοµένων
µορίων.
xii) Ο εντοπισµός και ο σχολιασµός της αισθητικής λειτουργίας των σχηµάτων του λόγου.
Καλό θα ήταν να έχουµε ετοιµάσει τη δική µας τράπεζα θεµάτων κατά συντακτικό φαινόµενο,
στον τύπο ενός εγχειριδίου ασκήσεων και επανάληψης συντακτικών εφαρµογών µε ειδικό
ερωτηµατολόγιο (π.χ. Menge, Thierfelder & Wiesner, 1999).
Τέλος, στο κρίσιµο για τη βιωσιµότητα µιας πρότασης διδασκαλίας ερώτηµα σχετικά µε την
ουσία του εγχειρήµατος, η απάντηση µπορεί να αποβεί µοιραία ή κωµική αναλόγως της
συνειδητοποίησης των επιχειρούντων. Αν η πεµπτουσία του συντακτικού έγκειται στην αρµονική σχέση
των µονάδων του λόγου και στην ενδεχόµενη µεταβολή των σχέσεων για λόγους επανέκφρασης, η
πεµπτουσία της διδασκαλίας του έγκειται στην ερωτική σχέση και καθηµερινή µαθητεία που εµπνέει η
ίδια η γνωριµία µε τα κλασικά κείµενα. Το µυστικό της γνωριµίας προδίδει ο σωστός τρόπος να ρωτάµε
το κείµενο και να ακούµε υποµονετικά τις απαντήσεις του.
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