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Όταν ο Σωκράτης ρώτησε τον Πρωταγόρα —στον ομώνυμο πλατωνικό
διάλογο— ποιο είναι το περιεχόμενο της διδασκαλίας του, πήρε την απά
ντηση: το δέ μάθημα έστιν ευβουλία περί των οικείων, όπως άν άριστα
την αυτού οίκίαν διοικοΐ, και περί των της πόλεως, όπως τά της πόλεως
δυνατότατος
άν εϊη και πράττειν και λέγειν (Πλάτ. Πρωταγ. 318e.5319a.2). Στόχος της διδασκαλίας του Πρωταγόρα ήταν να καταστήσει τον
νέο ικανό στο «πράττειν» και στο «λέγειν». Και δικαιολογημένα, αφού ο
άνθρωπος έχει μόνο δύο τρόπους εκφράσεως, τον λόγο και τη δράση. Συνε
πώς, η ολοκλήρωση του ανθρώπου συναρτάται με την καλλιέργεια αυτών
των δύο δυνατοτήτων.
Οι πράξεις μας είναι η πραγματοποίηση, η υλική υπόσταση του «λόγου»,
με την αρχαία του διττή σημασία (=ενδιάθετος λόγος, σκέψη αφενός και ο
μιλία αφετέρου). Προηγείται ο λόγος και έπεται η πράξη, όπως εύστοχα επι
σημαίνεται στον Επιτάφιο του Περικλέους: ου τους λόγους τοις έργοις
βλάβην ηγούμενοι, άλλα μη προδιδαχθήναι μάλλον λόγω πρότερον η έπί
ά δεϊέργω έλθεϊν (Θουκ. 2.40.2).
Την αξία και τη δύναμη του λόγου υπογραμμίζει εμφατικά ο Γοργίας:
λόγος δυνάστης μέγας εστίν, ός σμικροτάτω σώματι και άφανεστάτω
θειότατα έργα αποτελεί· δύναται γάρ και φόβον παύσαι και λύπην
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άφελεϊν και χαράν ένεργάσασθαι και έλεον έπαυξήσαι (Γοργ. άπόσπ. 11.8
Diels-Kranz).
Αλλά και στον Ερωτόκριτο διαβάζουμε: Απ' ό,τι κάλλη έχει άνθρω
πος, τα λόγια έχουν τη χάρη / να κάμουσι κάθε καρδιά παρηγοριά να πά
ρει /κι όπου κατέχει να μιλεί με γνώση και με τρόπο / κάνει και κλαίσι και
γελούν τα μάτια των ανθρώπω (Α' 887-890). Από τα παραπάνω αντιλαμ
βανόμαστε ποια είναι η αξία του λόγου και ως εκ τούτου η σημασία της
γλωσσικής παιδείας σε διαχρονικό επίπεδο.
Η γλώσσα είναι μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις του ανθρώπινου
πολιτισμού, αφού χάρη σ' αυτή ο άνθρωπος ανέπτυξε τον λόγο που αποτελεί
τη βάση του πολιτισμού.
Τα όρια του κόσμου μου είναι τα όρια της γλώσσας μου, κατά τον Wittgestein. Αυτό σημαίνει, γνωρίζω τον κόσμο όσο μου επιτρέπουν οι γλωσσι
κές μου ικανότητες- επικοινωνώ με τον κόσμο και τα πράγματα στον βαθμό
που έχω τις γλωσσικές προϋποθέσεις. Οι δυνατότητες της διάνοιας του αν
θρώπου εξαρτώνται από το επίπεδο της γλώσσας που είναι σε θέση να μετα
χειρίζεται. Γιατί ο άνθρωπος του οποίου οι γλωσσικές δυνατότητες είναι πε
ριορισμένες δεν μπορεί ούτε να εκφράσει αυτό που σκέπτεται ούτε να
σκεφθεί ολοκληρωμένα. Αναγκαστικά, βρίσκεται εγκλωβισμένος μέσα σε
ένα στενό και ασφυκτικό γλωσσικό πλαίσιο που δεν του δίνει τη δυνατότητα
να σκεφθεί ολόπλευρα και σε βάθος. Η απαιτητική, ποιοτική και αποτελε
σματική επικοινωνία είναι ζήτημα που σχετίζεται με τη γλωσσική υποδομή
του καθενός. Η γλωσσική καλλιέργεια υπηρετεί και στηρίζει άμεσα και απο
τελεσματικά την ανάπτυξη της σκέψης και των πνευματικών δεξιοτήτων του
ανθρώπου, ενώ «η σκέψη η απογυμνωμένη σε γνώση γίνεται ουδέτερη και
χρησιμοποιείται ως απλό προσόν στις ειδικές αγορές εργασίας αυξάνοντας
την εμπορική αξία της προσωπικότητας»1
Η πνευματική απελευθέρωση του ατόμου, συνεπώς, σχετίζεται άμεσα με
τις γλωσσικές δεξιότητες που έχει αναπτύξει, ενώ το γλωσσικό υπόβαθρο
του καθενός, ατόμου ή λαού, σηματοδοτεί την πνευματική του εμβέλεια.
«Οι γλώσσες», επισημαίνει ο καθηγητής Χρίστος Τσολάκης (1995), «είναι
τα μπόγια των λαών. Ψηλώνουν με το ψήλωμα και συρρικνώνονται με τη
συρρίκνωση των σκέψεων και των πολιτισμών των ανθρώπων. Δεν είναι
δυνατόν οι πολιτισμοί και οι σκέψεις να προάγονται και οι γλώσσες να φθί
νουν. Αυτό και το αντίστροφο του αποκλείονται. Στην τεχνολογία οι λαοί,
στην τεχνολογία και οι γλώσσες, στην ποίηση οι λαοί, στην ποίηση και οι
γλώσσες».
1

Χορκχάϊμερ, Μ., Αντόρνο, Τ. 1986, Διαλεκτική του διαφωτισμού (μτφρ. Ζ. Ζαρίκας), Αθή
να, Ύψιλον, σ. 226.

34

Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να μιλήσει κανείς για παιδεία και εκπαί
δευση χωρίς να αναφερθεί στη γλώσσα, που είναι φορέας μορφωτικών αγα
θών και στην οποία στηρίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα. Το επίπεδο της
γλωσσικής καλλιέργειας επηρεάζει κατ' ανάγκη το επίπεδο της παιδείας και
της εκπαίδευσης, δεδομένου ότι οι δύο αυτές μορφωτικές διαδικασίες στηρί
ζονται κατά βάση στον διάλογο, και ο διάλογος στον λόγο, η ποιότητα του
οποίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γλωσσική κατάρτιση του καθε
νός. Αφού, λοιπόν, από τη γλώσσα εξαρτάται η παιδεία και η εκπαίδευση
και αφού η παιδεία είναι ένα κοινωνικό αγαθό και ταυτόχρονα δικαίωμα του
πολίτη, εξυπακούεται ότι η γλωσσική καλλιέργεια είναι κοινωνικό αγαθό,
όρος απαραίτητος τόσο για την πολιτική, κοινωνική, ηθική, αισθητική δια
παιδαγώγηση του πολίτη όσο και για την επιστημονική και επαγγελματική
του κατάρτιση.
Γι' αυτό, το εκπαιδευτικό σύστημα, σε όλες του τις βαθμίδες, θα πρέπει
να προτάσσει μεταξύ των βασικών του στόχων την εξασφάλιση των κατάλ
ληλων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων των
μαθητών. Αν ο μαθητής δεν έχει γλωσσική αυτάρκεια, δεν μπορεί να αντα
ποκριθεί σε εκπαιδευτικές διαδικασίες σύνθετες, ώστε να συμμετέχει ενεργά
στη μαθησιακή διαδικασία και να αναπτύξει την κρίση του, που είναι το ζη
τούμενο. Μέχρι να αποκτήσει γλωσσική, και ως εκ τούτου διανοητική, αυ
τάρκεια, θα εξαρτάται από την αποστήθιση, που δυστυχώς τις τελευταίες
δεκαετίες έχει αποβεί η μάστιγα του εκπαιδευτικού μας συστήματος και η
οποία ενισχύεται σταθερά και από το εξεταστικό μας σύστημα.
Επομένως, η γλώσσα είναι δύναμη παιδευτική, αν καλλιεργείται σωστά
και μεθοδικά στη σχολική πράξη. Γιατί γυμνάζει τη σκέψη, διαμορφώνει το
πνεύμα και το φρόνημα, καλλιεργεί το συναίσθημα, αποδεσμεύει τις δυνά
μεις της ψυχής, μας φέρνει σε επαφή με την επιστήμη, την τέχνη, την πολι
τισμική μας κληρονομιά, με τον άνθρωπο του χθες και τον άνθρωπο του σή
μερα, βοηθά τον νέο να δώσει μορφή στις ιδέες και στα οράματα του. Χωρίς
υψηλή γλωσσική παιδεία ο νους ατροφεί και περνά στην κατάσταση της
πνευματικής υπανάπτυξης. Αν τα σχολικά προγράμματα δεν δώσουν προτε
ραιότητα στη διδασκαλία της γλώσσας, τότε σίγουρα η παιδεία μας θα είναι
ελλειμματική, αδύναμη να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες. Σκεπτό
μαστε με λέξεις, επικοινωνούμε με αυτές, υπάρχουμε με άλλα λόγια χάρη σ'
αυτές (cogito, ergo sum) συνεπώς, όσο καλύτερα είμαστε ασκημένοι στη
χρήση της γλώσσας, τόσο αποδοτικότερα την χρησιμοποιούμε·η ανάπτυξη
των γλωσσικών δεξιοτήτων και της γλωσσικής ετοιμότητας προϋποθέτει
γλωσσικά βιώματα που τα παρέχει η γλωσσική κοινότητα αλλά, κυρίως, η
σωστή διδασκαλία και άσκηση.
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Εκτός αυτού, πρέπει να προσθέσουμε ότι η γλώσσα είναι το μέσο μετά
δοσης γνώσεων, ιδεών και συμπεριφορών. Δεν είναι δυνατή η διδασκαλία
και η μάθηση στο σχολείο χωρίς τη γλώσσα. Επομένως, όσο πιο ευρύς είναι
ο γλωσσικός κώδικας του μαθητή, τόσο πιο εύκολα συμμετέχει στη μαθησι
ακή διαδικασία. Οι μαθησιακές δυσκολίες και η σχολική αποτυχία οφείλο
νται σε μεγάλο βαθμό στην ανεπαρκή γλωσσική παιδεία των μαθητών, αφού
ούτε να κατανοήσουν σε βάθος μπορούν κάτι που ακούνε ούτε και να το α
ποδώσουν λεκτικά. Από τον τρόπο που μεταχειρίζονται τη γλώσσα εξαρτά
ται, κυρίως, η σχολική επίδοση και η απόδοση τους σε όλα τα μαθήματα,
αφού η πρόσληψη της γνώσης έχει άμεση σχέση με τις γλωσσικές τους δυ
νατότητες, στις οποίες οφείλεται εν πολλοίς η αντιληπτική ικανότητα και η
δεκτικότητα τους.
Και εδώ ο ρόλος του σχολείου στην καλλιέργεια της γλωσσικής παιδείας
δεν πρέπει να αγνοηθεί. Μέσα από όλα τα διδασκόμενα μαθήματα ο μαθη
τής θα μάθει να προσεγγίζει διάφορες πλευρές της γλώσσας: Τη γλώσσα λ.χ.
των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημείας, της Ιστορίας, της Κοινωνιο
λογίας, της Λογοτεχνίας, της Ψυχολογίας, της Βιολογίας κ.λπ. Έτσι, μέσα
στο σχολείο διευρύνεται ο γλωσσικός κώδικας του μαθητή, ώστε να μπορεί
να εκφράζεται και να κατανοεί με μεγαλύτερη άνεση. Κατ' αυτόν τον τρόπο,
η γλώσσα παύει να είναι εμπόδιο κατά τη μαθησιακή διαδικασία και γίνεται
μέσον μάθησης που οδηγεί σε μια εκπαίδευση με αξιώσεις και ευοίωνες
προοπτικές.
Η σωστή γλωσσική παιδεία που θα προσφέρει το σχολείο εγγυάται και τη
διαφύλαξη της γλωσσικής μας ταυτότητας και κληρονομιάς. Οι γλώσσες,
όπως είναι γνωστό, φθείρονται και απειλούνται. Ας μην ξεχνούμε πως 5.000
περίπου διάλεκτοι εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του 20 ου αιώνα λόγω
της αποικιοκρατίας. Ο κίνδυνος αυτός είναι ορατός ιδιαίτερα σήμερα εξαιτί
ας της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας που απειλεί τις λιγότερο διαδεδομέ
νες γλώσσες. Εκτός αυτού, υπάρχει ακόμη ένας κίνδυνος που δημιουργείται
με την κακομεταχείριση και στρέβλωση των λέξεων, γεγονός που συμβαίνει,
όταν οι ποικιλώνυμες εξουσίες, μικρές ή μεγάλες, θέλουν να υπηρετήσουν
ανομολόγητες σκοπιμότητες ή να προπαγανδίσουν. Ας θυμηθούμε εδώ τα
κεφάλαια του Γ' Βιβλίου της Ιστορίας του Θουκυδίδη, όπου παρουσιάζεται
η παθολογία του πολέμου και μεταξύ άλλων αναφέρεται και η συνειδητή
στρέβλωση και κακοποίηση της γλώσσας: και την είωθυΐαν άξίωσιν των
ονομάτων ές τά έργα άντηλλαξαν τη δικαιώσει. (Θουκ. 3.82.4) (= και τη
συνηθισμένη σημασία των λέξεων την άλλαξαν για να δικαιολογήσουν
τα έργα τους.). Η γλωσσική παιδεία είναι αυτή που θα προσφέρει τις κα
τάλληλες αντιστάσεις για την προστασία της γλώσσας αλλά και της Δημο
κρατίας.
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Με τη γλώσσα ενός λαού συνυφαίνονται και οι αξίες στις οποίες στηρίζε
ται ο πολιτισμός του. Σήμερα που ο οικονομικός ανταγωνισμός απογυμνώ
νει την ψυχή του ανθρώπου από τις ανώτερες αξίες, προβάλλει επιτακτικά η
ανάγκη «να αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου κι αν βρίσκεται» κατά πως
λέει ο Σεφέρης (2003). Μια ιδεολογία κοινών αξιών που συγκροτούν την
πολιτισμική και πολιτιστική παράδοση και που αποβλέπουν στη διαμόρφω
ση ενός ηθικού χαρακτήρα και μιας πνευματικά ολοκληρωμένης προσωπι
κότητας.
Επομένως, η γλωσσική μας παιδεία συνυφαίνεται με την ανθρωπιστική
μας παιδεία. Μέσα από τη διδασκαλία της γλώσσας διδάσκουμε και έναν
κώδικα αξιών που στήριξαν και στηρίζουν τον πολιτισμό μας, αφού η διδα
σκαλία της γλώσσας μάς φέρνει σε επαφή με κείμενα διαχρονικά, που απο
τελούν τη βάση του σημερινού πολιτισμού. Άρα, τα προγράμματα σπουδών
δεν πρέπει να αγνοούν τις βασικές αυτές αλήθειες.
Μάλιστα, ένα από τα φλέγοντα ζητήματα της σύγχρονης εκπαίδευσης εί
ναι εκείνο που σχετίζεται με την αναζήτηση και εύρεση της χρυσής τομής,
που θα επιτρέπει την ανταπόκριση του αναλυτικού προγράμματος αφενός
στις απαιτήσεις μιας ολοένα μεταβαλλόμενης και ποικιλόμορφης ως προς
την πολιτισμική της φυσιογνωμία κοινωνίας και αφετέρου στην ανάγκη για
παράλληλη ενίσχυση της ταυτότητας -πολιτισμικής και γλωσσικής.
Χρειαζόμαστε προγράμματα σπουδών που θα καλλιεργούν τη δημοκρα
τική συνείδηση και την κοινωνική ευθύνη, τον σεβασμό των δικαιωμάτων
του άλλου, την πίστη στην ειρήνη και τη συνεργασία, το δικαίωμα στη δια
φωνία, τον σεβασμό της πολυφωνίας, την εμπέδωση των αξιών, την απαλ
λαγή από επικίνδυνους -ισμούς (εθνικισμό, ρατσισμό κ.τ.ά), από ιδεοληψίες
και προκαταλήψεις1. Χρειαζόμαστε προγράμματα που θα ενισχύουν τον υ
γιή ανταγωνισμό και τη δημιουργική άμιλλα και, πάνω απ' όλα, την πίστη
στην ελευθερία και στα δικαιώματα του ατόμου και των λαών. Προγράμμα
τα που θα κεντρίζουν το πνεύμα και τον λόγο και θα πλουτίζουν τη φαντα
σία, θα στοχεύουν στην ενδυνάμωση της γλωσσικής παιδείας.
Επίσης, προγράμματα σπουδών που θα στηρίζονται στη διαπολιτισμική
εκπαίδευση, στον σεβασμό της υπαρκτής ετερότητας, στον πολιτισμικό ε
μπλουτισμό μέσω πολιτισμικών ανταλλαγών, στον σεβασμό και στην απο
δοχή του μορφωτικού κεφαλαίου που φέρουν μαζί τους οι αλλοδαποί μαθη
τές, ανεξάρτητα από κοινωνική, φυλετική ή εθνοτική προέλευση.
Η ενίσχυση της εθνικής και γλωσσικής ταυτότητας, όχι μόνον δεν αναιρεί
αλλά εν τέλει προάγει τον παιδαγωγικό στόχο του σεβασμού της ετερότητας
Μπαμπινιώτης Γ. 1994, Παιδεία, Εκπαίδευση και Γλώσσα - Εκτιμήσεις και Προτάσεις,
Αθήνα, Gutenberg, σσ. 50-51
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και μάλιστα υπηρετεί τη βασική παιδαγωγική αρχή της ασφάλειας που θα
επιτρέπει στον σύγχρονο νέο να μην αισθάνεται ως κάλαμος υπό ανέμου
σαλευόμενος -όπως λέει ο εκκλησιαστικός μελωδός- μέσα σε έναν κόσμο
ρευστό και άγνωστο που εν πολλοίς μάχεται τη συλλογική μνήμη.
Η προβολή μάλιστα των ποιοτικών στοιχείων της βαθύτατα ανθρωπιστι
κής ελληνικής παράδοσης, αρχαίας και νέας, η οποία αντιμετώπιζε πάντοτε
με δεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και διάθεση αφομοιωτική το διαφορε
τικό, αποτελεί εγγύηση για την αρμονική συνύπαρξη όλων των μαθητών α
νεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης, τη γλώσσα ή το θρήσκευμα τους.
Η ανάδειξη της διαχρονικότητας και της ποιότητας της ελληνικής γλωσ
σικής παράδοσης δεν οδηγεί, όπως κάποιοι ισχυρίζονται, σε περιχαράκωση
μέσα σε στενά εθνικά πλαίσια, αλλά σε διεύρυνση των πνευματικών οριζό
ντων των μαθητών, δεδομένου ότι η ελληνική γλώσσα με το ιστορικό βάθος
και τον πλούτο της είναι στην πραγματικότητα μια γλώσσα οικουμενική με
έντονη παρουσία στη διεθνή ορολογία των τεχνών, των επιστημών και πρό
σφατα της σύγχρονης τεχνολογίας.
Η ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας μπορεί να απο
τελέσει ενοποιητικό στοιχείο, στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας,
πολύ ισχυρότερο και πολύ πειστικότερο από γενικόλογες επιταγές προς τους
μαθητές για σεβασμό προς την ετερότητα, οι οποίες εξαντλούνται κάποτε
στο πλαίσιο αυτού που θα ονομάζαμε σήμερα «πολιτικώς ορθόν». Εξάλλου
το σύγχρονο εκπαιδευτικό αίτημα για κατάκτηση συλλογικότητας (πνεύμα
τος συνεργασίας και αλληλοκατανόησης) υπηρετείται με ασφαλή τρόπο από
τις ανθρωπιστικές αξίες του συνειδητού σεβασμού του άλλου και προσεγγί
ζεται αποτελεσματικότερα μέσα από την ιστορική και γλωσσική μνήμη.
Υπάρχουν πολλοί, ακόμη και σήμερα, που έχοντας παραδοθεί άνευ όρων
στο πνεύμα ενός άκριτου εκσυγχρονισμού, διαπράττουν το λάθος να υπο
στηρίζουν ότι η εκπαίδευση για να ανταποκριθεί στα αιτήματα των καιρών
οφείλει να απομακρυνθεί από το βαρύ ιστορικό της φορτίο, να απαλλαγεί,
δηλαδή από τις μεγάλες πέτρες, όπως θα έλεγε ποιητικά ο Σεφέρης, να απο
μακρυνθεί από τα κλασικά γράμματα και να υποταχθεί στις επιταγές ενός
μονόπλευρου τεχνοκρατικού προσανατολισμού που δήθεν αποτελεί τη μο
ναδική εγγύηση προόδου.
Πρόκειται για την αντίληψη η οποία στη θέση της γνώσης τοποθετεί την
πληροφόρηση, στη θέση του δασκάλου τον εκπαιδευτή, στη θέση της παι
δείας την κατάρτιση. Η ίδια αυτή αντίληψη αποστρέφεται τη μνήμη και τις
ποιότητες που αυτή απέσταξε από τον χρόνο και ευαγγελίζεται στο επίπεδο
των γλωσσικών της επιλογών μια συγχρονία που μετατρέπει τη γλώσσα από
εργαλείο μαγείας και φορέα ηθικών αξιών, όπως θα δούμε παρακάτω να λέει
ο Ελύτης, σε ένα ομογενοποιημένο ψυχρό και άχρωμο όργανο επικοινωνίας.
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Εξάλλου, το ιδανικό της παιδείας που αναδύεται ήδη μέσα από το ιλιαδικό έπος συνοψιζόμενο στα σοφά λόγια του Φοίνικα, του γηραιού διδασκά
λου του Αχιλλέως διδασκέμεναι τάδε πάντα, μύθων τε ρητήρ' έμεναι
πρηκτήρά τε έργων (Ομ. Ιλ., 9.442-443) διατηρεί την αντοχή του στον χρό
νο καθώς ανταποκρίνεται σε ένα εκπαιδευτικό αίτημα οικουμενικό: τη δημι
ουργία ενεργών πολιτών που θα μπορούν έργω και λόγω να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου. Έτσι ο λόγος του ποιητή που την
Ελλάδα πάσαν πεπαίδευκε1 διατηρεί ακέραιη σήμερα την παιδευτική του
αξία και νωπή την εκφραστική του δύναμη. Θα πρέπει, νομίζω, ιδιαιτέρως
να προσεχθεί ότι στην παραπάνω ρήση του Ομήρου η έμφαση αποδίδεται σε
μια σχέση με τη γλώσσα δυναμική και δημιουργική, σε μια ουσιαστική δη
λαδή γλωσσική καλλιέργεια, η οποία δεν υποβιβάζει τη γλώσσα σ' ένα επι
κοινωνιακό εργαλείο καθημερινής χρήσης αλλά την αντιμετωπίζει ως την
ποιότητα εκείνη που συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση για την εκπλήρωση
του ιδανικού της αριστείας.
Η διαφύλαξη της γλωσσικής μας παράδοσης σήμερα και η ανάδειξη της
ομορφιάς και του πλούτου της, η μύηση των μαθητών μας στα μυστικά της
γοητείας και της εκφραστικής της δύναμης όχι μόνο δεν συνιστά συντηρητι
κή στροφή της εκπαίδευσης, αλλά αποτελεί μια κατ' ουσίαν δημοκρατική
εκπαιδευτική πρόταση προσφοράς στο σύνολο των παιδιών που φοιτούν
στα ελληνικά σχολεία, προσφοράς ενός μορφωτικού αγαθού του οποίου η
αξία υπερβαίνει τα εθνικά όρια. Εξ άλλου οφείλουμε σήμερα να λάβουμε
υπόψη ότι η ορθή χρήση της τεχνολογίας προϋποθέτει την ενθάρρυνση ενός
πολιτισμού της γραφής που θα επιτρέπει στους νέους να κινούνται στις
λεωφόρους του διαδικτύου όχι ως κεχηνότες επισκέπτες, αλλά ως σκε
πτόμενα άτομα ικανά να διατυπώνουν γραπτώς στο βήμα της παγκόσμιας
αγοράς -χρησιμοποιούμε τη λέξη με την αρχαιοελληνική της σημασία- την
άποψη τους για τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου.
Και είναι γεγονός ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές, δηλ. η σπουδή του αν
θρώπου στην καθολικότητα της ιστορικής ύπαρξης του «είναι οι μόνες που
αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο ως ελεύθερο δρώντα και μόνο αυτές είναι ικα
νές να προτείνουν στην ανθρωπότητα πρότυπα για μια ζωή με νόημα». Και
αυτό γιατί μόνο «η κλασική παιδεία δεν μπορεί να διαμορφώσει θεατές χω-

1

Πρόκειται για παροιμιώδη -ήδη κατά την αρχαιότητα- έκφραση, όπως μαρτυρεί και ο
Πλάτων στην Πολιτεία: «λέγουσιν ως την Ελλάδα πεπαίδευκεν ούτος ο ποιητής». Πλ.
Πολ, 606,2-3
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ρις πνευματικά ενδιαφέροντα ή καταναλωτές διατεθειμένους να συνεργα
στούν με κάθε τρόπο για τη γοητευτική βασιλεία του εμπορεύματος» .
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ό τ ι ο π ρ α κ τ ι κ ι σ μ ό ς και η ω φ ε λ ι μ ο θ η ρ ί α
που χαρακτήριζε το πνεύμα της αμερικάνικης εκπαίδευσης τις τελευταίες δεκα
ετίες του 20ού αιώνα, σε συνδυασμό με τον επαγγελματισμό και την επικρα
τήσασα εκπαιδευτική «φιλοσοφία» ότι το σχολείο πρέπει να συνδέεται άμε
σα με την παραγωγή και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας οδήγησαν σε
αδιέξοδα το όλο εκπαιδευτικό σύστημα της υπερδύναμης (έρευνα το 1990
έδειξε ότι 17χρονα παιδιά δεν μπορούσαν να διαβάσουν καλά και να κατα
λάβουν το κύριο άρθρο μιας εφημερίδας). Τόσο ο Th. Sizer όσο και ο καθη
γητής Henry Giroux2 (ειδικός σε θέματα εκπαιδευτικής ηγεσίας και εκπαι
δευτικού σχεδιασμού) ήσαν απόλυτοι στην ανάγκη αλλαγής αυτής της
κατεύθυνσης του αμερικανικού σχολείου και στη στροφή του προς μια γενικό
τερη, πιο θεωρητική και ανθρωπιστική, παιδεία.
Κατά τον Th. Sizer, η γ ε ν ι κ ή θεωρητική κατάρτιση [τα λεγόμενα «aca
demics», δηλαδή γλώσσα και ανθρωπιστική μόρφωση, γνώση μαθηματικών κλπ.]
πρέπει να είναι κύρια σπουδή για όλους τους μαθητές. Δεν πρέπει να υπάρχει μαθη
τής που να τελειώνει το σχολείο με καθαρώς επαγγελματική μόρφωση. Η πνευμα
τική κατάρτιση [intellectual education] είναι δικαίωμα και ανάγκη όλων των πο
λιτών3 .
Επομένως, και με τις σημερινές ραγδαίες εξελίξεις και αναθεωρήσεις
στον τομέα των γνώσεων, ένα είναι βέβαιο: ότι η εκπαίδευση πρέπει να εφο
διάζει τους νέους με γνώσεις και πνευματική καλλιέργεια, που να τους εξα
σφαλίζουν τη δυνατότητα μιας ευέλικτης προσαρμογής στη γνωστική και ε
παγγελματική τους κατάρτιση, και μιας γνήσιας δημιουργικότητας στη
σκέψη τους, παρά να επιμένει σε άκαμπτα γνωστικά πρότυπα ή πνευματικά
και ιδεολογικά δόγματα4.
Βασικός στόχος της εκπαίδευσης είναι να διδάξει τους μαθητές πώς να χρησιμο
ποιούν το μυαλό τους λέει ο Sizer. Οι εξειδικευμένες και πρακτικές γνώσεις που
παρέχουν τα σχολεία δεν πρέπει να είναι εις βάρος της καλλιέργειας της νοητικής
δυνάμεως των μαθητών. Χωρίς να ακυρώνουμε τη μεγάλη σημασία της επαγγελματικής-τεχνικής εκπαίδευσης σε επίπεδο δευτεροβάθμιου σχολείου,
αίτημα των καιρών είναι το σχολείο της πνευματικής καλλιέργειας, της ου-

1

Μισεά, Ζ.Κ. 2002, Η εκπαίδευση της αμάθειας (μτφρ. Α. Ελεφάντη), Αθήνα, Βιβλιόραμα,
σ. 29.
Giroux Α. Η., Education Reform in the Age of George Bush: Rethinking the Reform of the
Past Decade, Education Digest, Okt. 1989, σσ. 3-6.
3
Sizer Th. Lessons from the Trenches, U.S. News and Word Report, Febr. 1990, σσ. 50-53
4
Μπαμπινιώτης Γ., ό.π., σσ. 34-35
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σιαστικής γνώσης και της ανθρωπιστικής - δημοκρατικής αγωγής των
μαθητών.
Και όμως πολλά από αυτά τα σύγχρονα εκπαιδευτικά αιτήματα, τα είχε
ήδη η ανθρωπιστική παιδεία κατακτήσει.
Χίλιες φωνές σήμερα συνηγορούν υπέρ της επικαιρότητας της σωκρατικής αρετής
αναγνωρίζοντας ότι το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο στην
ηθική και π ο λ ι τ ι κ ή αγωγή και σε ζητήματα συμπεριφοράς των μαθητών, συ
μπληρώνοντας τον ρόλο της οικογένειας. Μαζί με άλλα θεσμικά όργανα πρέπει να
συμβάλει στην προβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην ανάπτυξη δημοκρα
τικής συμπεριφοράς και στην αναγνώριση των ανθρωπιστικών αξιών που έχουν σή
μερα καταστεί αναγκαίες περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε: δηλ. τον σεβασμό της αν
θρώπινης αξιοπρέπειας, την κατανόηση, τον διάλογο, τη συμπαράσταση και την
αμοιβαία υποστήριξη.
Ο Περικλέους Επιτάφιος του Θουκυδίδη δεν προσφέρει μόνο ένα μοναδι
κό μάθημα δημοκρατίας αλλά και ένα πρότυπο μιας κοινωνίας ανοικτής που
δέχεται στους κόλπους της τον άλλον χωρίς καχυποψία και ξενοφοβικά αι
σθήματα:
την τε γάρ πάλιν κοινήν παρέχομεν, και ουκ εστίν δτε ξενηλασίαις
άπείργομέν τίνα ή μαθήματος ή θεάματος, δ μη κρνφθέν αν τις των πο
λεμίων ίδών ώφεληθείη, πιστεύοντες ου ταΐς παρασκευαΐς το πλέον και
άπάταις ή τω άφ' ημών αυτών ές τά έργα εύψύχω (Θουκ. 2.39.1).
Δηλαδή, «και η πόλη μας είναι ανοικτή για όλους, κανένα δε δεν εμποδί
ζουμε με ξενηλασίες από τις δημόσιες ακροάσεις ή τα θεάματα ούτε πιστεύ
ουμε ότι αν δεν τα κρατήσουμε μυστικά και τα δουν οι εχθροί μας θα ωφε
ληθούν με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί δεν στηριζόμαστε στις πολεμικές
προπαρασκευές και στα στρατηγικά σχέδια, αλλά στην ευψυχία μας που α
ναδεικνύεται μέσα από τα έργα μας1.»
Είναι φανερό πως ο Επιτάφιος προσφέρει συν τοις άλλοις και ένα πολύ
τιμο δίδαγμα με επικαιρικό χαρακτήρα: για να σεβαστείς τον άλλον, τον ξέ
νο, τον διαφορετικό, είναι ανάγκη να εκτιμήσεις πρώτα τον εαυτό σου. Και
είναι αλήθεια πως τα ξενοφοβικά αισθήματα και τα απάνθρωπα ρατσιστικά
φαινόμενα ανθούν πάνω στο έδαφος της ανασφάλειας που γεννά η απουσία
πολιτικής συνείδησης και ουσιαστικής δημοκρατικής παιδείας.
Στο σημείο αυτό θα άξιζε να θυμηθούμε το μέγιστον μάθημα δημοκρατι
κής αυτάρκειας που παρέχει το περίφημο Χρώμεθα γάρ πολιτεία ου ζηλούση
τους των πέλας νόμους...(Θουκ. 2.37.1) στη θαυμάσια μετάφραση του Ελευ-

1

Μετάφραση Σ. Γκλαβά.
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θεριού Βενιζέλου (να είναι τυχαίο άραγε ότι ο Θουκυδίδης γονιμοποίησε τη
σκέψη ενός από τους μεγαλύτερους πολιτικούς της νεώτερης Ελλάδας;)
«37. "Ζώμεν τωόντι υπό πολίτευμα, το οποίον δεν επιζητεί ν' αντιγραφή
τους νόμους των άλλων, αλλ' είμεθα ημείς μάλλον υπόδειγμα εις τους άλ
λους παρά μιμηταί αυτών. Και καλείται μεν το πολίτευμα μας δημοκρατία,
λόγω του ότι η κυβέρνησις του κράτους ευρίσκεται όχι εις χείρας των ολί
γων, αλλά των πολλών. Αλλά δια μεν των νόμων ασφαλίζεται εις όλους ισότης δικαιοσύνης δια τα ιδιωτικά των συμφέροντα, ενώ υπό την έποψιν της
κοινής εκτιμήσεως, έκαστος πολίτης προτιμάται εις τα δημόσια αξιώματα,
όχι διότι ανήκει εις ωρισμένην κοινωνικήν τάξιν, αλλά δια την προσωπικήν
του αξίαν, εφόσον διακρίνεται εις κάποιον κλάδον. Ούτε, εξ άλλου, εκείνος
που είναι πτωχός, ημπορεί όμως να προσφέρη υπηρεσίας εις την πόλιν, ευ
ρίσκει εμπόδιον εις τούτο, ένεκα της κοινωνικής του αφάνειας. Και όχι μό
νον εις τον δημόσιον μας βίον πολιτευόμεθα με πνεύμα ελευθέρων, αλλά
και εις την αναμεταξύ μας καθημερινήν επικοινωνίαν είμεθα ελεύθεροι κα
χυποψίας, διότι δεν αγανακτούμεν εναντίον των άλλων δι' όσα πράττουν χά
ριν της ευχαριστήσεώς των, ούτε προσλαμβάνομεν απέναντι των φυσιογνωμίαν σκυθρωπής αποδοκιμασίας, η οποία δεν ζημιώνει αληθώς, πληγώνει
όμως. Αλλ ενώ εις τας ιδιωτικάς μας σχέσεις αποφεύγομεν να φαινώμεθα
δυσάρεστοι, εις τον δημόσιον μας βίον αποφεύγομεν την παρανομίαν, από
ευλάβειαν προ πάντων προς τας επιταγάς των εκάστοτε αρχόντων και των
νόμων, εκείνων ιδίως εξ αυτών, όσοι έχουν τεθή είτε προς υπεράσπισιν των
αδικούμενων, είτε, μολονότι άγραφοι, φέρουν αναμφισβήτητον όνειδος εις
τους παραβάτας των.»1
Η αγέρωχη υπεράσπιση των αρχών της ισονομίας, της δικαιοσύνης, της
ελευθερίας, όλων εκείνων των στοιχείων που συγκροτούν τη συνείδηση του
αληθώς πεπαιδευμένου πολίτη δεν συνιστά βεβαίως ένα "σωβινιστικό", κα
τά τα μέτρα των σημερινών οπαδών της πολιτικώς ορθής αντίληψης, κήρυγ
μα. Αντιθέτως, αποτελεί την ασφαλή βάση πάνω στην οποία στηρίζει ο συ
νειδητός πολίτης την αυτοπεποίθηση που του επιτρέπει να δημιουργεί μια
κοινωνία που σέβεται τον άλλο, που είναι ανοικτή σε ποικίλες πολιτιστικές
επιδράσεις και είναι δεκτική στο διαφορετικό.
Αξίζει, επίσης, να επισημάνουμε ότι η αξία ενός λαού και η αξία μιας
γλώσσας δεν μετριέται με το πόσοι τη μιλάνε, αλλά από το κατά πόσο είναι
πολιτισμικά μεγάλη, πόσες εκφραστικές, δηλωτικές και επιστημονικές δυνα
τότητες έχει. Η Ελληνική είναι η μόνη ευρωπαϊκή γλώσσα που γράφεται επί
3500 χρόνια και μάλιστα 2400 χρόνια με την ίδια ορθογραφία! Είναι χαρα1

Θουκυδίδου Ιστορίαι, μετάφρασις Ελευθερίου Βενιζέλου (χ.χ). βιβλίο Β', Σειρά: Βιβλιο
θήκη των Ελλήνων. Αθήνα: Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός, σσ. 272-273.
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κτηριστικό ότι στο πρόγραμμα «Ίβυκος» αποθησαυρίστηκαν 3.800 συγγρα
φείς, 12.000 συγγράμματα και 99 εκατομμύρια λέξεις της γλώσσας μας .
Μάλιστα, κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι Η/Υ προχωρημένης τεχνολογίας δέ
χονται ως 'νοηματική' γλώσσα μόνον την Ελληνική, ενώ τις άλλες γλώσσες
χαρακτηρίζουν ως «σημειολογικές».
Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο κορυφαίοι ποιητές μας, ο Σεφέρης το
1963 και ο Ελύτης το 1979, στην ομιλία τους κατά την τελετή απονομής του
βραβείου Νόμπελ συναντώνται ακριβώς στο σημείο που ισορροπεί τη δικαι
ολογημένη περηφάνια για το ιστορικό βάθος της γλώσσας μας και του πολι
τισμού μας με τη σεμνή αναφορά στη μικρή χώρα που κληρονόμησε τον α
νεκτίμητο αυτό πλούτο.
Αναφέρει ο Σεφέρης, το 1963: «Ανήκω σε μια χώρα μικρή. Ένα πέτρινο α
κρωτήρι στη Μεσόγειο, που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού, τη
θάλασσα, και το φως του ήλιου. Είναι μικρός ο τόπος μας, αλλά η παράδοση του
είναι τεράστια και το πράγμα που τη χαρακτηρίζει είναι ότι μας παραδόθηκε χω
ρίς διακοπή. Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να μιλιέται. Δέχτηκε τις
αλλοιώσεις που δέχεται καθετί ζωντανό, αλλά δεν παρουσιάζει κανένα χάσμα.
Άλλο χαρακτηριστικό αυτής της παράδοσης είναι η αγάπη της για την ανθρωπιά,
κανόνας της είναι η δικαιοσύνη. Στην αρχαία τραγωδία, την οργανωμένη με τόση
ακρίβεια, ο άνθρωπος που ξεπερνά το μέτρο, πρέπει να τιμωρηθεί από τις Ερινύ
ες.»2
Και ο Ελύτης το 1979: «Μου δόθηκε, αγαπητοί μου φίλοι, να γράφω σε
μια γλώσσα που μιλιέται μόνο από μερικά εκατομμύρια ανθρώπων. Παρ'
όλα αυτά, πρόκειται για μια γλώσσα που μιλιέται επί δυόμισι χιλιάδες χρό
νια χωρίς διακοπή και μ' ελάχιστες διαφορές. Η παράλογη αυτή, φαινομενι
κά, διάσταση, αντιστοιχεί και στην υλικό-πνευματική οντότητα της χώρας
μου. Που είναι μικρή σε έκταση χώρου και απέραντη σε έκταση χρόνου...
Εάν η γλώσσα αποτελούσε απλώς ένα μέσον επικοινωνίας, πρόβλημα δεν θα
υπήρχε. Συμβαίνει όμως να αποτελεί και εργαλείο μαγείας και φορέα ηθι
κών αξιών. Προσκτάται η γλώσσα στο μάκρος των αιώνων ένα ορισμένο
ήθος. Και το ήθος αυτό γεννά υποχρεώσεις. Δεν πρέπει να λησμονεί κανείς
ότι στο μάκρος 25 αιώνων δεν υπήρξε ούτε ένας, επαναλαμβάνω ούτε ένας
αιώνας, που να μην γράφτηκε ποίηση στην Ελληνική γλώσσα. Να το μεγάλο
βάρος παράδοσης που το όργανο αυτό σηκώνει. Το παρουσιάζει ανάγλυφα η
3
νέα Ελληνική ποίηση ».
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Βλ. http://www.tlg.uci.edu/about.html
Σεφέρης, Γ., Ομιλία στη Στοκχόλμη, Δοκιμές Β', Ίκαρος, σ. 159 (από την ομιλία κατά την
τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ, 1963)
3
Ελύτης, Οδ., Λόγος στην Ακαδημία της Στοκχόλμης, Εν λευκώ, Ίκαρος, σσ. 325-327.
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Αναγνωρίζουμε άραγε σήμερα αυτό ακριβώς το υψηλό ήθος στα λόγια
των δύο μεγάλων ποιητών μας; Βλέπουμε την παιδευτική αξία που έχει η
συνομιλία του νεοελληνικού ποιητικού λόγου με το ιστορικό βάθος της
γλώσσας μας, ή μήπως μεταμοντέρνες περί «πολιτικώς ορθού» απόψεις κα
λύπτουν με τον θόρυβο που προκαλούν, τη φωνή αυτών που με το έργο τους
υπηρέτησαν όχι μόνον τον τόπο τους αλλά τον πολιτισμό και τον άνθρωπο;
Αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι για το μέλλον του ανθρώπινου
πολιτισμού να διαφυλάσσουν μέσω της παιδείας τους μικρά κράτη, όπως η
Ελλάδα, τον πνευματικό τους πλούτο και να το κάνουν όχι με το πάθος ενός
φιλάργυρου, ούτε με την αλαζονική έπαρση του ανώτερου αλλά με τη γεν
ναιοδωρία αυτού που εκ περισσεύματος καρδίας προσφέρει αυτό ακριβώς
που διαθέτει, εκείνα δηλαδή τα πνευματικά αγαθά που συναδελφώνουν
πραγματικά τους ανθρώπους;
Μήπως ήρθε η στιγμή, η π α ι δ ε ί α και ο πολιτισμός να αποτελέ
σουν τη βάση κάθε σχεδιασμού που θα αφορά το μέλλον κάθε τόπου;
Κατά τον Αλέξανδρο Δελμούζο1, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ορθή
νεοελληνική παιδεία, πρέπει να μελετήσουμε τη νεοελληνική πραγματικότη
τα και να στηρίξουμε την παιδεία απάνω της, την «παιδεία που θέλει να κά
μει το άτομο ικανό να ζήσει άνετα και δημιουργικά στον τόπο του και να
εργαστεί για τον πολιτισμό του». Όχι τον οποιονδήποτε πολιτισμό αλλά έ
ναν ορισμένο πολιτισμό με τη γλώσσα του, την επιστήμη, την τέχνη του, τη
θρησκεία, τα τεχνικά μέσα, τα ήθη και τα έθιμα του. Και όλα αυτά να στηρί
ζονται σε μια αγωγή που βασικό της γνώρισμα θα είναι το «εθνικό χρώμα»,
αφού τα στοιχεία που κλείνει μέσα της η ψυχή του κάθε ατόμου και απάνω
τους θα στηριχθεί η παιδεία για να εκτελέσει το έργο της «είναι γέννημα και
θρέμμα της εθνικής ομάδας και του πολιτισμού της». Τις περισσότερες αξίες
του πολιτισμού που δίνουν τροφή, περιεχόμενο και μορφή στις λειτουργίες
της ψυχής, που μ' αυτές ανασταίνεται και πλουτίζει ολόκληρος ο ψυχικός
κόσμος του ατόμου, ή τις έχει δημιουργήσει το εθνικό σύνολο ή τις έχει α
2
φομοιώσει και ποτίσει με τη δική του ψυχή, με το δικό του χαρακτήρα» .
Επομένως, Κυρίες και Κύριοι, στην εποχή του νόμου των αριθμών και
της εμπορευματοποίησης των πάντων, του φόβου του ανθρώπου για την ε
πιβολή των δυνάμεων που δεν καταλαβαίνει, όπως είναι οι δυνατότητες της
νέας τεχνολογίας, ευλογίας και κατάρας μαζί, της κυριαρχίας των μέσων μα
ζικής ενημέρωσης και της διαφήμισης, έχουμε ανάγκη όχι τον «πολιτισμό
της εικόνας και της φενάκης», αλλά τον πολιτισμό του πνεύματος και της
ανθρωπιάς.
1
2

Παπανούτσος Ευάγγ. 1978, Α. Αελμούζος, Αθήνα, ΜΙΕΤ, σσ. 16-17.
Όπ. παρ.
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Η επιστροφή, λοιπόν, στις ανθρωπιστικές αξίες που άρδευσαν την πολι
τισμική μας παράδοση και ο δημιουργικός διάλογος με τα διδάγματα τους
είναι η «ακριβή» ελπίδα για ένα φωτεινότερο μέλλον της παιδείας μας και
είναι ελπιδοφόρο ότι τείνει να συνειδητοποιηθεί διεθνώς πως η παιδεία και ο
πολιτισμός, η ανθρωπιά και η αίσθηση του ωραίου, πρέπει να αποτελέσουν
τη βάση της ανθρώπινης εξέλιξης, γιατί μοναδικής αξίας παγκόσμιο ιδανικό
μπορεί να αποτελέσει μόνο ο «καθολικός ανθρωπισμός.»
Παρ' όλα αυτά και μολονότι η γνώση θεωρείται αναλώσιμη, με ένα συ
ντομότατο κύκλο απαξίωσης (οι «επίσημες» εκθέσεις μιλάνε για έναν κύκλο
5-7 χρόνων) στους δεκαέξι (16) δείκτες ποιότητας για την εκπαίδευση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συμπεριλαμβάνεται η ιστορία, η λογοτεχνία, οι
ανθρωπιστικές επιστήμες. Επομένως, «καταλαβαίνει κανείς τη τεράστια
«χρησιμότητα» ενός σχολείου που με τις γνωστές ενστάσεις και αντιφάσεις
προσπαθεί να μεταδίδει και να παράγει ένα μη εργαλειακό λόγο, γνώσεις
που συνιστούν αυτό που θα λέγαμε ανθρωπολογικές σταθερές: μια τράπεζα
μνήμης όπου κατατίθενται «ξεχασμένες αλήθειες» και κυκλοφορούν αξίες
άχρηστες για των καιρών τα χρηματιστήρια»1.
Στο σημερινό, λοιπόν, παγκοσμιοποιημένο σύστημα, όπου ουσιαστικά
δεν υπάρχουν σύνορα και όπου οι απότομες και ραγδαίες μεταβολές και ε
ξελίξεις είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, η εθνική ύπαρξη ενός λαού και
η διασφάλιση της πολιτιστικής του ιδιαιτερότητας και ταυτότητας εξαρτάται
από την ποιοτική και υψηλών στόχων και προδιαγραφών παιδεία. Η στέρεα
γνώση και καλλιέργεια της γλώσσας του θα αποβεί μια δύναμη αντίστασης
μπροστά στην γενική και απειλητική ισοπέδωση που διαφαίνεται στον ορί
ζοντα. Με την βαθιά γνώση της γλώσσας μας, που είναι ένα ζωντανό κομ
μάτι του πολιτισμού μας και της παράδοσης μας μπορούμε να σταθούμε πα
τώντας γερά μέσα στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο που καθημερινά
αναθεωρεί τους στόχους του και επαναπροσδιορίζει τις αξίες του, γιατί η
γλώσσα είναι, όπως προαναφέραμε, μια δύναμη μορφωτική, φορέας επικοι
νωνίας αλλά και πολιτισμικών αξιών. Ειδικά σήμερα στο πλαίσιο της καλ
λιέργειας της γλωσσικής παιδείας θα πρέπει να δοθεί έμφαση και στην εκ
μάθηση ξένων γλωσσών. Κατ' αυτό τον τρόπο οι μαθητές μας θα
αναπτύξουν τους ορίζοντες τους και θα μπορούν να επικοινωνούν με άλλους
πολιτισμούς, να δοκιμάζουν καινούργιες ιδέες και πρακτικές να συγκρίνουν
το δικό τους με το ξένο, να έχουν δυνατότητα επιλογών και να μην νιώθουν
την μειονεξία του αποκλεισμένου πολιτισμικά ανθρώπου.
1

Αλεξίου Βασ. 2004, Οι ανθρωπιστικές σπουδές μπροστά στο «σύνδρομο του Φαέθοντα»:
Ακροβατώντας ανάμεσα στη μονολογικότητα και την πραγματοποίηση, στο Οι ανθρωπιστι
κές σπουδές στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, 2003, σεμινάριο 31, ΠΕΦ, Μεταίχμιο, σσ.
18-19.
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Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι υψηλή γλωσσική παιδεία σημαίνει και
ποιότητα παιδείας και εκπαίδευσης, που είναι επιτακτικό αίτημα των καιρών
μας. Σήμερα που ο άνθρωπος κρατεί στα χέρια του τη δυνατότητα της ολο
κληρωτικής καταστροφής του πλανήτη, κάτι που δεν το είχε σε άλλες επο
χές, αντιλαμβανόμαστε ότι η ποιοτική εκπαίδευση και η παιδεία προβάλλει
ως ανάγκη, ως ελπίδα και παραμυθία της κουρασμένης ανθρωπότητας, που
καθημερινά βιώνει την ανασφάλεια.
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