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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας ΄Ενωσης Φιλολόγων, με ομόφωνη απόφασή του,  
ζητά τη μη εφαρμογή της υπουργικής  εγκυκλίου για την αξιολόγηση των φιλολογικών 
μαθημάτων της Α΄Λυκείου, για τους εξής επιστημονικούς και      παιδαγωγικούς λόγους: 
 Η θεσμοθέτηση της αξιολόγησης των μαθημάτων πρέπει να απορρέει από μια συνολική εκ-

παιδευτική πολιτική και να συνιστά το επιστέγασμα μιας ολοκληρωμένης μεταρρυθμιστικής 
πρότασης  και δεν πρέπει, όπως συμβαίνει με την παρούσα εγκύκλιο, να εξαγγέλλεται τμημα-
τικά και κατά τάξη. 

 Το σχετικό διάταγμα δεν εκπονήθηκε σε συνεργασία με θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας 
και επιστημονικούς φορείς και  δεν ζητήθηκε η γνώμη καθώς και η συνεργασία των επιστη-
μονικών ενώσεων. 

 Ο συμψηφισμός της βαθμολογίας των Αρχαίων Ελληνικών με τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη 
Λογοτεχνία καταργεί την αυτοτέλεια των διδακτικών αντικειμένων και αντίκειται σε μια δοκι-
μασμένη και επιτυχή εκπαιδευτική παράδοση.  Η υπαγωγή των Αρχαίων Ελληνικών σε ενιαίο 
μάθημα υπό τον τίτλο «Γλώσσα», σε συνδυασμό μάλιστα με την κατάργηση της αξιολόγησης 
της μετάφρασης στα αρχαία ελληνικά κείμενα, θα συνθλίψει έτι περαιτέρω τα Αρχαία Ελλη-
νικά και ουσιαστικά θα υποβαθμίσει τη μεγάλη παιδευτική σημασία τους. 

 Ο περιορισμός της αξιολόγησης στη Λογοτεχνίας  σε επιφανειακά στοιχεία του λογοτεχνικού 
κειμένου, αλλά και η απουσία ερωτήσεων, σχετιζομένων με τη λογοτεχνική γλώσσα και το 
λογοτεχνικό είδος στο οποίο ανήκει το υπό εξέταση κείμενο, υποβαθμίζουν αισθητά το κεί-
μενο. Εξάλλου, αρκετές από τις προβλεπόμενες στην εγκύκλιο ερωτήσεις, είτε αλληλοεπικα-
λύπτονται είτε είναι πρόχειρα διατυπωμένες, ελέγχουν μόνο εξωτερικά στοιχεία του κειμένου 
και δεν ανταποκρίνονται στο επίπεδο των μαθητών του Λυκείου.  

Ως εκ τούτου, ζητούμε την ουσιαστική συμμετοχή της ΠΕΦ στη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου 
αξιολόγησης των φιλολογικών μαθημάτων που θα συνάδει με την τεράστια μορφωτική και παι-
δαγωγική αξία των φιλολογικών αντικειμένων, τα οποία σε καιρούς μάλιστα κρίσης, συνιστούν 
για τους νέους μας  το ασφαλέστερο καταφύγιο ανθρωπιστικής παιδείας. 

 
Για το Δ.Σ. 

                 Ο Πρόεδρος                                                                 Η Γενική Γραμματέας 
 

          Αναστάσιος Στέφος                                                              Γεωργία Χαριτίδου 


