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Γιαηί οθείλοσμε να διδάζκοσμε ηα Αρταία Ελληνικά ζηα παιδιά μας 

Γηαηί αιήζεηα δηδάζθνπκε ηα αξραία ειιεληθά ζηα παηδηά πνπ ζέινπκε λα κνξθώζνπκε, ζε 

ηόζν πνιιέο ώξεο κάιηζηα;  

Τρεις είναι οι κύριοι λόγοι ποσ μας σποτρεώνοσν να βοηθήζοσμε ηα παιδιά μας να επικοινωνήζοσν 

όζο γίνεηαι περιζζόηερο με ηον αρταίο κόζμο. Πρώηα απ’ όλα, γιαηί είμαζηε κι εμείς Έλληνες. Από 

ηον καιρό ηοσ Ομήροσ ως ζήμερα έτοσν περάζει κάποσ δσο τιλιάδες εθηακόζια τρόνια. 

Σηνπο αηώλεο πνπ θύιεζαλ νη Έιιελεο βξεζήθακε ζπρλά ζην απόγεην ηεο δόμαο, άιινηε πάιη ζηα ρείιηα 

κηαο θαηαζηξνθήο αλεπαλόξζσηεο ληθήζακε θαη ληθεζήθακε ακέηξεηεο θνξέο∙ δνθηκάζακε επηδξνκέο θαη 

ζθιαβηέο αιιάμακε ζξεζθεία ζηνπο ηειεπηαίνπο αηώλεο ε ηερληθή επηζηήκε κεηαζρεκάηηζε βαζηθά ηε 

κνξθή ηεο δσήο καο∙ θαη όκσο θξαηεζήθακε Έιιελεο, κε ηελ ίδηα γιώζζα‐θπζηθά εμειηγκέλε‐, κε ηα ίδηα 

ηδαληθά, ηνλ ίδην ζε πνιιά ραξαρηήξα θαη κε έλα πιήζνο ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνύ θιεξνλνκεκέλα από ηα 

πξνρξηζηηαληθά ρξόληα. 

Σηνλ πλεπκαηηθό ηνκέα θαλέλαο ιαόο δελ κπνξεί λα πξνθόςεη, αλ αγλνεί ηελ ηζηνξία ηνπ, γηαηί άγλνηα ηεο 

ηζηνξίαο ζα πεη άγλνηα ηνπ ίδηνπ ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνύ ηνπ. Είκαη Έιιελαο, ζπλεηδεηόο Έιιελαο, απηό ζα 

πεη, έρσ αθνκνηώζεη κέζα κνπ ηελ πλεπκαηηθή ηζηνξία ησλ Ειιήλσλ από ηα κπθελατθά ρξόληα σο ζήκεξα. 

Ο δεύηεξνο ιόγνο πνπ καο επηβάιιεη λα γλσξίζνπκε ηελ αξραία πλεπκαηηθή Ειιάδα είλαη όηη είκαζηε θη 

εκείο Επξσπαίνη. Οιόθιεξνο ν Επξσπατθόο πνιηηηζκόο ζηεξίδεηαη ζηνλ αξραίν Ειιεληθό, κε ζπλδεηηθό 

θξίθν ηνλ ξσκατθό. Με ηνπο άιινπο Επξσπαίνπο καο δέλεη βέβαηα θαη ν Χξηζηηαληζκόο, όζν θαη λα καο 

ρσξίδνπλ νξηζκέλα δόγκαηα. 

Μα θαη ν Χξηζηηαληζκόο έπξεπε λα δνπιεπηεί πξώηα κε ηελ Ειιεληθή ζθέςε, γηα λα κπνξέζεη λ’ απιώζεη 

έπεηηα ζηνλ επξσπατθό ρώξν. Η ξίδα ηνπ πνιηηηζκνύ ησλ Επξσπαίσλ όισλ είλαη ν αρταίος Ελληνικός 

ζηοταζμός θαη ε ηέρλε, γη’ απηό δελ κπνξεί λα ηα αγλνεί θαλείο, αλ ζέιεη λα αηζζάλεηαη πσο πλεπκαηηθά 

αλήθεη ζηελ Επξώπε. 

Μα ν θπξηόηεξνο ιόγνο πνπ δελ επηηξέπεηαη νη λένη καο λ’ αγλννύλ ηελ αρταίαν Ελλάδα είλαη άιινο: ζηελ 

Ειιάδα γηα πξώηε θνξά ζηα ρξνληθά ηνπ θόζκνπ αλαθαιύθηεθε ν άλζξσπνο σο αμία απηόλνκε, ν 

άλζξσπνο πνπ ζέιεη λα θξαηηέηαη ειεύζεξνο από θάζε ινγήο ζθιαβηά, θαη πιηθή θαη πλεπκαηηθή. 

Μέζα ζηνπο ιανύο πνπ πεξηβάιινπλ ηνλ ειιεληθό ρώξν ζηα παιηά εθείλα ρξόληα ππάξρνπλ πνιινί κε 

κεγάιν πνιηηηζκό, πάλσ απ’ όινπο νη Αηγύπηηνη θαη νη Πέξζεο. Οη ιανί όκσο απηνί νύηε γλσξίδνπλ νύηε 

ζέινπλ ηνλ ειεύζεξν άλζξσπν. Τν απνιπηαξρηθό ηνπο ζύζηεκα επηβάιιεη ζηα άηνκα λα ζθύβνπλ 

αδηακαξηύξεηα ην θεθάιη κπξνζηά ζην βαζηιέα θαη ζηνπο ζξεζθεπηηθνύο αξρεγνύο. 

Η ειεύζεξε πξάμε θαη ε ειεύζεξε ζθέςε είλαη άγλσζηα ζηνλ εμσειιεληθό θόζκν. Καη νη Έιιελεο; Πξώηνη 

απηνί, ζπξσγκέλνη από κηα δύλακε πνπ βγαίλεη από κέζα ηνπο θαη κόλν, ηελ δεζπνηεία ζα ηελ κεηαιιάμνπλ 
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ζε δεκνθξαηία, θαη από ηελ άβνπιε, αλεύζπλε κάδα ηνπ ιανύ ζα πιάζνπλ κηα θνηλσλία από πνιίηεο 

ειεύζεξνπο, πνπ θαζέλαο ηνπο λα ληώζεη ηνλ εαπηό ηνπ ππεύζπλν θαη γηα ηε δηθή ηνπ θαη γηα ησλ άιισλ ηελ 

πξνθνπή. Ο ζηνραζκόο είλαη θη απηόο ειεύζεξνο γηα ηα πην ηνικεξά πεηάκαηα ηνπ λνπ θαη ηεο θαληαζίαο. 

Ο Έιιελαο είλαη ν πξώηνο, πνπ ελώ μέξεη πσο δελ κπνξεί αηηκώξεηα λα μεπεξάζεη ηα ζύλνξα ηνπ 

αλζξώπνπ θαη λα γίλεη ζεόο, όκσο θαηέρεηαη από κηα βαζηά αηζηνδνμία γηα ηηο αλζξώπηλεο ηθαλόηεηεο θαη 

είλαη γεκάηνο αγάπε γηα ηνλ άλζξσπν, πνπ ηνλ πηζηεύεη ηθαλό λα πεξάζεη ηηο αηέιεηέο ηνπ θαη λα γίλεη απηό 

πνπ πξέπεη λα είλαη−ν ηέιεηνο άλζξσπνο. 

Απηή ε πίζηε ζηνλ ηέιεηνλ άλζξσπν, ζπλδπαζκέλε κε ην βαζύ θαιιηηερληθό αίζζεκα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

ειιεληθή θπιή, δίλεη ζηνλ αρταίον Έλληνα ηνλ πόζν θαη ηελ ηθαλόηεηα λα πιάζεη πιήζνο ηδαληθέο κνξθέο 

ζε ό,ηη θαηαπηάλεηαη κε ην λνπ, κε ηε θαληαζία θαη κε ην ρέξη: 

Σηηο απέξηηηεο κνξθέο πνπ ζρεδηάδνπλ νη ηερλίηεο ζηα αγγεία ηεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο, ζηε κεγάιε 

δσγξαθηθή, ζηελ πιαζηηθή ηνπ ραιθνύ θαη ηνπ καξκάξνπ, πάλσ απ’ όια ζην ιόγν ηνπο, θαη ηνλ πεδό θαη 

ηνλ πνηεηηθό. 

Απηόλ ηνλ θόζκν ζέινπκε λα δώζνπκε ζηα παηδηά καο, γηα λα κνξθσζνύλ γηα λα θαιιηεξγήζνπλ ηε ζθέςε 

ηνπο αλαιύνληαο ηε ζθέςε ησλ παιηώλ Ειιήλσλ γηα λα θαιιηεξγήζνπλ ην θαιιηηερληθό ηνπο αίζζεκα 

κειεηώληαο ό,ηη σξαίν έπιαζε ην ρέξη θαη ε θαληαζία ησλ πξνγόλσλ ηνπο γηα λα κπνξέζνπλ θη απηνί λα 

ληώζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο αηζηόδνμν, ειεύζεξν θαη ππεύζπλν γηα ηε κνίξα ηνπ αλζξώπνπ πάλσ ζηε γε 

πξνπαληόο γηα λα θνπληώζεη κέζα ηνπο ν πόζνο γηα ηνλ ηέιεηνλ άλζξσπν. 

Ι.Θ. Κακριδής 

Παραηηρήζεις 

1. Να γίλεη Πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ (120-150 ιέμεηο) /  

ελαιιαθηηθά:  

Να αλαθέξεηε ηνπο ηξεηο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξεί ν ζπγγξαθέαο όηη πξέπεη λα δηδαζθόκαζηε ηα 

αξραία ειιεληθά 

2. Να εληνπίζεηε ζην θείκελν 3 δεπηεξεύνπζεο εηδηθέο θαη 3 βνπιεηηθέο πξνηάζεηο θαη λα ηηο αλαγλσξίζεηε 

πιήξσο. 

 

 


