
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

1.1 Βασικές κατευθύνσεις

Η αξιολόγηση ενός μαθήματος είναι αρχικά θέμα προσδιορισμού και κα-

τανόησης της ταυτότητάς του. Θέματα όπως είναι ο τίτλος του μαθήμα-

τος, ο σκοπός για τον οποίο επιλέγεται ως διδακτέο αντικείμενο, το περιε-

χόμενο, οι μέθοδοι έρευνας και διδασκαλίας του, η σχέση του με τα άλλα

μαθήματα και η επιστημονική του δομή είναι πτυχές που συνιστούν την

ταυτότητά του1. Κάθε μάθημα, έτσι, στην πορεία εξέλιξής του αναδεικνύει

τις αρχές της οργάνωσής του, δοκιμάζεται και αξιώνεται, ανάλογα, να κα-

τοχυρώσει τη θέση του στον εκπαιδευτικό χώρο.

Ξεκινώντας από το 1884, έτος κατά το οποίο έγινε η εισαγωγή του μα-

θήματος «Νέα Ελληνικά» στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, θα αναδεί-

ξουμε τα στοιχεία της ταυτότητάς του, ώστε να μπορέσουμε να οργανώ-

σουμε μια αξιολογική βάση, πάνω στην οποία θα τοποθετήσουμε ό,τι

έλαβε χώρα μετά το 1976 (Μεταρρύθμιση 1978-1984). Με τον τρόπο αυ-

τό θα μεταβούμε συστηματικά στη διδακτική της Νέας Ελληνικής Γλώσ-

σας, όπως αυτή οργανώθηκε με επικοινωνιακό τρόπο μετά τις νομοθετι-

κές παρεμβάσεις του 1997 (ΑΠ 1999, ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ 2003).

1. Richmond K. W., The school curriculum, Methuen, London 1971, σ. 179.



1.2 Ο τίτλος του μαθήματος

Από το 1884 μέχρι το 1978, ο τίτλος του μαθήματος, μεταβαλλόμενος

ενίοτε, προκαλεί ασάφεια και απροσδιοριστία. Αυτή η απροσδιοριστία

δεν είναι συμπτωματική, δεν είναι έκφραση τυχαίων εξωτερικών παρεμ-

βολών. Δηλώνει μια συνεχή σχολική, και όχι μόνο, αμφιθυμία που αφορά

τη σημασία και τη θέση που έχει το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο2

στην όλη λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσής μας. Αν, μάλιστα,

συνδέσουμε την ασάφεια περί τον τίτλο του μαθήματος με την παρουσία

και το κύρος του μαθήματος «Αρχαία Ελληνικά» και την ένταση που

υπάρχει στην κοινωνία εξ αφορμής του Γλωσσικού Ζητήματος, τότε η

όποια εξέλιξη στον τίτλο του μαθήματος αποκτά ιδεολογικό και πολιτικό

βάρος. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η εμμονή στην απροσδιοριστία του

τίτλου υποδεικνύει επιλογές που αφορούν το κύρος του μαθήματος ως

γνωστικού αντικειμένου.

Ο πίνακας της σελίδας 23 (Πίνακας 1) δίνει σαφή εικόνα του τρόπου

με τον οποίο η εκπαιδευτική πολιτική προσέγγισε το μάθημα «Νέα Ελλη-

νικά» μέχρι την οριστική καθιέρωση (1978) του τίτλου: «Νέα Ελληνική

Γλώσσα και Γραμματεία».

Σύμφωνα με τον Πίνακα 1, το 1884 εισάγεται στη Δευτεροβάθμια Εκ-

παίδευση «Η ανάγνωση τεμαχίων συγγραμμάτων Ελλήνων λογογρά-

φων και ποιητών». Δύο χρόνια μετά (1886), αμφισβητείται ως μέρος του

μαθήματος «Ελληνικά», κάτω από τη στέγη του οποίου εντάσσεται και η

«Ερμηνεία εκλεκτών τεμαχίων Αρχαίων Ελληνικών».

Η πρόσληψη του μαθήματος ως δορυφόρου ή συμπληρώματος του

δεσπόζοντος μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών διαρκεί μέχρι το 1930.

Το ενιαίο του τίτλου «Ελληνικά» μαρτυρεί αφενός μεν αβεβαιότητα ως

προς την αυτοτέλεια του μαθήματος των Νέων Ελληνικών, αφετέρου

όμως παραπέμπει σε έναν ουσιαστικό προβληματισμό για συμπληρω-

ματική διδακτική αξιοποίηση των δύο συνιστωσών του υπερ-μαθήματος

«Ελληνικά», το οποίο στο ΑΠ του 1886 παρουσιάζεται ως «Ελληνική

Γλώσσα».

Τόσο σ’ αυτή την πρώτη φάση (1884-1930) όσο και στην επόμενη φά-
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2. Νούτσος Χ., Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης και κοινωνικός έλεγχος

(1931-1973), Θεμέλιο, Αθήνα 1979, σ. 99.
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ση (1932-1964), ο τίτλος «Νέα Ελληνικά» κυριαρχεί και νοείται ως Νέα

Ελληνικά Αναγνώσματα (ή Γράμματα) και όχι ως Νέα Ελληνική Γλώσσα.

Αξιολογώντας τις διάφορες εγγραφές που συναντάμε στα ΑΠ αυτής

της περιόδου (1884-1964)3, διάρκειας ογδόντα ετών, μπορούμε να επι-

σημάνουμε ότι η εισαγωγή του μαθήματος στο Πρόγραμμα Σπουδών συ-

νιστά αρχικά μια τολμηρή απόφαση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η ιδιαι-

τερότητα της δεκαετίας του 1880 για την Ελλάδα και η παρουσία του Νι-

κολάου Πολίτη ως Γενικού Γραμματέα στο ΥΠΕΠΘ προσγράφονται στη

ζύμωση που οδήγησε στην κορυφαία αυτή τομή για την εκπαίδευσή μας.

Στη συνέχεια, όμως, εμφανίζεται ως μια παραχώρηση, η οποία έχει να

κάνει με το ότι τα Νέα Ελληνικά Αναγνώσματα θεωρούνται διδακτέα ύλη,

η οποία δεν απειλεί το κύρος και τη δεσπόζουσα αντίληψη για τη μορφω-

τική αξία των Αρχαίων Ελληνικών. Αυτή η σχέση των δύο μαθημάτων

προκύπτει πρωτευόντως από το ωρολόγιο πρόγραμμα, το οποίο αναδει-

κνύει την υπεροχή των Αρχαίων Ελληνικών ως μαθήματος μέγιστης μορ-

φωτικής αξίας, γι’ αυτό και λαμβάνει τη μερίδα του λέοντος από το διατι-

θέμενο διδακτικό χρόνο.

Οι ανωτέρω επισημάνσεις αξιολογικού χαρακτήρα ενισχύονται αφε-

νός από το ότι σε όλες τις εγγραφές πάντοτε προηγείται το μάθημα των

Αρχαίων Ελληνικών (εκτός εκείνης του 1914), αφετέρου εκ του ότι πάντο-

τε είναι παρούσα η Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής ως σχολικό εγχει-

ρίδιο, ενώ δεν υφίσταται αντίστοιχο εγχειρίδιο (Γραμματική, Συντακτικό,

Γραμματικές Ασκήσεις) για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας.

1.2.1 Βήματα προς την οριστικοποίηση του τίτλου «Νεοελληνική

Γλώσσα και Γραμματεία»

Η εγγραφή του 1914 διαφοροποιείται από το σύνολο των εγγραφών ει-

σάγοντας μια αλλαγή ψυχοπαιδαγωγικής διάστασης που συνιστά παρα-

καταθήκη για επιστημονικότερη προσέγγιση του ΑΠ της Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης και του μαθήματος. Σύμφωνα με το ΑΠ του 1914, τα Νέα

Ελληνικά προηγούνται, στη σειρά προτεραιότητας των μαθημάτων, των
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3. Β.Δ. 4379/24-10-1964, «Περί οργανώσεως και διοικήσεως της γενικής εκ-

παιδεύσεως». Τότε χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ο τίτλος «Νεοελληνική Γλώσ-

σα και Γραμματεία».



Αρχαίων Ελληνικών στις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις, ενώ έπονται των Αρχαίων Ελ-

ληνικών στις τάξεις Δ΄, Ε΄, Στ΄. Η εναλλαγή αυτή των μαθημάτων ως

προς τη σειρά προτεραιότητας δίνει στο μελετητή του ΑΠ τη δυνατότητα

να αξιολογήσει θετικά την οργάνωση την οποία υποδεικνύει το ΑΠ, αφού

είναι δηλωτική του ιδιαίτερου παιδαγωγικού βάρους που έχουν τα δύο

μαθήματα για τις διαφορετικές ηλικίες, άρα και ανάγκες-δυνατότητες των

μαθητών4. Αυτή η εγγραφή, μάλιστα, συνιστά μια νέα αντίληψη, η οποία

θα αξιοποιηθεί με συστηματικό τρόπο από το ΑΠ του 1978.

Στην τρίτη φάση, την οποία ορίζουν τα ΑΠ των ετών 1966, 1969 και

1978, ο τίτλος του μαθήματος διαμορφώνεται με όρους σαφώς επιστημο-

νικούς σε Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία. Στα 1966 στήνεται μια

γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, αφού ο τίτλος κρατά την

παραδοσιακή εκφορά «Νέα Ελληνικά» και εντός παρενθέσεως γίνεται

συγκεκριμένος (Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία). Έτσι, η διατύ-

πωση Νέα Ελληνικά (Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία) λειτουργεί ως

μια πρώτη απόπειρα για εκδήλωση της βούλησης να διδαχθεί η Νεοελ-

ληνική Γλώσσα ανεξάρτητα και παράλληλα με τα Νεοελληνικά Αναγνώ-

σματα, που αποτελούν το δεύτερο κλάδο του μαθήματος.

Η απόπειρα αυτή συνιστά παρωθητική λειτουργία για τους εισηγητές

του ΑΠ του 1969, ώστε να προχωρήσουν στην οριστική αποδοχή του τίτ-

λου «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» και, μάλιστα, ως μαθήμα-

τος που εμφανίζεται στη σειρά προτεραιότητας προηγούμενο του μαθή-

ματος «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία». Η εκπαιδευτική πολι-

τική της δικτατορίας (1967-1974) δεν έδωσε πραγματικό διδακτικό περιε-

χόμενο σ’ αυτό τον τίτλο. Το μάθημα συνέχισε να διδάσκεται μέσω των

Νέων Ελληνικών Αναγνωσμάτων (κειμένων λαογραφικών, ιστορικών,

επιστημονικών πραγματειών, κάποτε λογοτεχνικών) και της γραφής των

Εκθέσεων, χωρίς να λαμβάνεται μέριμνα για συστηματική διδασκαλία της

Νεοελληνικής Γλώσσας, αφού πάντοτε σοβούσε η αντιπαράθεση δημοτι-

κής-καθαρεύουσας και ο φόβος μήπως υπονομευθεί η κυριαρχία του μα-

θήματος «Αρχαία Ελληνικά».

Η προσπάθεια για τίτλο επιστημονικά λειτουργικό και διδακτικά σα-

φώς προσδιορισμένο ολοκληρώνεται το 1978. Έκτοτε εδραιώνεται εξα-
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4. Δελμούζος Α. Λ., Το Πρόβλημα της Φιλοσοφικής Σχολής, 2η έκδ., Μπάυρον,

Αθήνα 1983, σ. 15.



σφαλίζοντας στη θεωρία και στην πράξη την αυτοτέλεια του μαθήματος.

Με τους δύο κλάδους α) ΝΕ Γλώσσα και β) ΝΕ Γραμματεία, με τους οποί-

ους συγκεκριμενοποιείται το περιεχόμενο και η ταυτότητα του μαθήμα-

τος, δίνεται ο αγώνας πια για επιστημονική θεμελίωση της διδασκαλίας

της Νεοελληνικής Γλώσσας αφενός και των Κειμένων Νεοελληνικής Λο-

γοτεχνίας αφετέρου.

Η εμμονή των εισηγητών του ΑΠ σε θέματα σαφούς προσδιορισμού

της ταυτότητας των μαθημάτων αναδεικνύεται αφενός με τη διάκριση Αρ-

χαία Ελληνική Γραμματεία στις Α΄, Β΄ Γ΄ τάξεις Γυμνασίου – Αρχαία Ελλη-

νική Γλώσσα και Γραμματεία στις Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεις και αφετέρου με την

εναλλαγή στη σειρά προτεραιότητας. Πράγματι, ενώ στις τάξεις του Γυ-

μνασίου προηγείται η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από τη Νέα Ελληνική

Γλώσσα και Γραμματεία, στις τάξεις (Δ΄, Ε΄, Στ΄) του Λυκείου προηγείται η

Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία από την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

και Γραμματεία. Με αυτό το ΑΠ επιτυγχάνεται, παράλληλα, μια εξισορρό-

πηση στο διατιθέμενο για τα δύο μαθήματα διδακτικό χρόνο, η οποία μας

επιτρέπει να ανιχνεύουμε μια τάση για αποδοχή των δύο μαθημάτων ως

δύο όψεων του ιδίου μορφωτικού αντικειμένου και αφορά και τη συστη-

ματική διδασκαλία της Γλώσσας και τη λειτουργική, βάσει της φυσιογνω-

μίας της, αξιοποίηση της Γραμματείας.

1.3 Περιοχές του μαθήματος και κατευθύνσεις διδασκαλίας

Στον Πίνακα 2 επιβεβαιώνεται ότι ο τίτλος του μαθήματος συνδέεται άμε-

σα με τον προσανατολισμό της διδακτικής εργασίας5 στη σχολική τάξη.
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Συνεξετάζοντας τον τίτλο του μαθήματος με τις περιοχές της διδασκα-

λίας, τις οποίες υποδεικνύουν τα Αναλυτικά Προγράμματα για αξιοποίη-

ση στη σχολική τάξη, γίνεται αντιληπτό, από τη συσχέτιση που υποδει-

κνύει ο πίνακας, ότι μέχρι το 1961 η έμφαση δίνεται στην ανάγνωση ή ερ-

μηνεία νεοελληνικών κειμένων (ποιημάτων, διηγημάτων και όχι μόνο) τα

οποία προσλαμβάνονται, βάσει της σκοποθεσίας του μαθήματος, ως δι-

δακτικό υλικό κατάλληλο για γλωσσικά γυμνάσματα. Μετά το 1966 παρα-

τηρείται σταθερός αναπροσανατολισμός*, που εκφράζεται όχι μόνο με

τον προβληματισμό για αλλαγή τίτλου και διαμόρφωση ενός πληρέστε-

ρου, επιστημονικά, τίτλου αλλά και με την περιγραφή των διδακτικών πε-

ριοχών βάσει των συντεταγμένων που ορίζουν οι επιστημονικοί όροι α)

Νεοελληνική Γλώσσα, β) Νεοελληνική Γραμματεία.
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* Πληρέστερη προσέγγιση των Πινάκων 1 και 2 γίνεται στη Διδακτορική Εργα-

σία του Γεωργίου Ι. Σπανού, η οποία κατατέθηκε στο Παιδαγωγικό Σπουδαστήριο

της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1991.


