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 Θζμα: “Διαμαρτυρία του υνδζςμου Φιλολόγων Αιγιαλείασ & Καλαβρφτων για την 
υποβάθμιςη τησ διδαςκαλίασ των  Φιλολογικών Μαθημάτων ςτη Δ/θμια Εκπαίδευςη” 

   Αξιότιμε κ. Τπουργζ, 
 
 Ο φνδεςμοσ Φιλολόγων Αιγιαλείασ & Καλαβρφτων με λφπθ και αγανάκτθςθ 

παρακολουκεί τισ αλλαγζσ που γίνονται από το Τπουργείο ςασ ςτθ διδαςκαλία των 
Φιλολογικϊν μακθμάτων ςτθ Δ/κμια εκπαίδευςθ και ςυνταςςόμενοσ με τισ κζςεισ τθσ 
Π.Ε.Φ. ςάσ εκφράηει με τθν παροφςα επιςτολι τθν ζντονθ δυςαρζςκεια και διαμαρτυρία 
του για τθν προφανι υποβάκμιςι τουσ.   

   
 Η υποβάθμιςη αυτή προκφπτει από 
1. Σθ ςυρρίκνωςθ όλων των φιλολογικϊν μακθμάτων (Νεοελλθνικι Γλϊςςα και 
Λογοτεχνία, Αρχαία Ελλθνικά, Ιςτορία) ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν του Γυμναςίου και του 
Λυκείου. 
2. Σθν κατάργθςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ των Λατινικϊν, μζτρο που αποκόπτει 
το ελλθνικό ςχολείο από τισ ρίηεσ του ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ. 
3.   Σθν κατάργθςθ τθσ μετάφραςθσ του διδαγμζνου κειμζνου ςτα Αρχαία Ελλθνικά και 
τθν υπομοριοδότθςθ του αδίδακτου ςτισ Πανελλαδικζσ εξετάςεισ. 
4. Σθν κατάργθςθ τθσ Ιςτορίασ Γενικισ Παιδείασ ςτθν Γϋ Λυκείου 
5. Σθν κατάργθςθ των γραπτϊν προαγωγικϊν και απολυτθρίων εξετάςεων ςτο μάκθμα 
των Αρχαίων Ελλθνικϊν ςτο Γυμνάςιο. 
 

   Αξιότιμε κ. Τπουργζ, 
 
 Πιςτεφουμε βακφτατα ότι οι μεταρρυκμίςεισ ςτθν Παιδεία, για να είναι 
αποτελεςματικζσ και να διαμορφϊνουν ακζραιουσ πολίτεσ, κα πρζπει να κεμελιϊνονται 
ςτο ανκρωπιςτικό υπόβακρο όλων των φιλολογικϊν μακθμάτων. 
 Ιδιαίτερα ςτισ μζρεσ μασ, που διανφουμε μια δφςκολθ φάςθ οικονομικισ αλλά και 
κοινωνικοπολιτικισ κρίςθσ, οι ανκρωπιςτικζσ ςπουδζσ παρουςιάηονται ωσ μια γνωςτικι 
και εςωτερικι ανάγκθ του ςφγχρονου ανκρϊπου, ο οποίοσ κεμελιϊνοντασ μια διαρκι, 
δθμιουργικι και κριτικι ςχζςθ μαηί τουσ μπορεί να αναηθτιςει λφςεισ ςτα ποικίλα 
προβλιματά του, να υιοκετιςει μια κετικι ςτάςθ για τθ ηωι, να  επαναφζρει αξίεσ, 
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πρότυπα, που κα τον ολοκλθρϊςουν ωσ άνκρωπο και κα ιςχυροποιιςουν τθν 
προςωπικότθτά του. Θ μεγάλθ ελλθνίςτρια Ηακλίν ντε Ρομιγφ προζβλεπε ότι "χωρίσ τισ 
ανκρωπιςτικζσ ςπουδζσ οδεφουμε προσ μια καταςτροφι και μπαίνουμε ςε μια εποχι 
βαρβαρότθτασ". 
 Κακϊσ θ εποχι μασ καταδεικνφει κεαματικζσ εξελίξεισ ςτισ εφαρμογζσ τθσ 
πλθροφορικισ και τθσ βιοτεχνολογίασ ςτθ ηωι του ανκρϊπου και του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ, ο κίνδυνοσ για τθν ανκρωπότθτα αυξάνεται από  τον τρόπο διαχείριςθσ 
όλθσ αυτισ τθσ γνϊςθσ. Ζτςι ο ρόλοσ τθσ ανκρωπιςτικισ παιδείασ ωσ νοθματοδότθςθσ 
του βίου με τισ πανανκρϊπινεσ και οικουμενικζσ αξίεσ του πολιτιςμοφ είναι όςο ποτζ 
άλλοτε επίκαιροσ και επιτακτικόσ. το κατϊφλι τθσ τρίτθσ χιλιετίασ, θ ελλθνικι 
εκπαίδευςθ χρειάηεται να υπερβεί το ψευδοδίλλθμα μεταξφ ανκρωπιςτικισ παιδείασ και 
εξειδικευμζνθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Είναι ανάγκθ θ 
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ να κεωριςει ωσ κφριο άξονά τθσ και ωσ ςυνιςτϊςα όλων 
των μακθμάτων τθσ τθν ανκρωπιςτικι παιδεία, καταργϊντασ τισ μεταξφ τουσ 
διαχωριςτικζσ γραμμζσ. Μια τζτοια γόνιμθ και δθμιουργικι ςφνκεςθ δεν κα γίνει με 
τεχνοκρατικζσ εκπαιδευτικζσ μεταρρυκμίςεισ και με καταργιςεισ φιλολογικϊν 
μακθμάτων, αλλά με εκςυγχρονιςμό τθσ διδαςκαλίασ τουσ και ουςιαςτικι διείςδυςθ ςτα 
νάματα των αξιϊν τουσ. 
 
 Κατόπιν τοφτων αιτοφμαςτε 

1. Να μθν προβείτε ςτισ μελετϊμενεσ καταργιςεισ Φιλολογικϊν μακθμάτων και τθν 
περικοπι των ωρϊν διδαςκαλίασ τουσ. 

2. Να επαναφζρετε τθν εξζταςθ των Αρχαίων Ελλθνικϊν ςτο Γυμνάςιο και τθν εξζταςθ 
τθσ μετάφραςθσ κειμζνου ςτισ Πανελλαδικζσ εξετάςεισ τθσ Γ' Λυκείου. 

 "Προσ επίρρωςιν" τθσ διαμαρτυρίασ μασ κλείνουμε με τθ κζςθ του Stephen J. 
Harrison, κακθγθτι Λατινικισ Φιλολογίασ ςτο Πανεπιςτιμιο τθσ Οξφόρδθσ: «Εάν 
εφαρμοςτοφν τα ςχζδια αυτά, κα ζχουν ολζκριεσ ςυνζπειεσ. Θα καταςτρζψουν αλόγιςτα 
τθν τρζχουςα ακμάηουςα κατάςταςθ των λατινικϊν ςπουδϊν ςτα ελλθνικά 
πανεπιςτιμια και κα ςτεριςουν από τουσ Ζλλθνεσ μακθτζσ τθ μελζτθ ενόσ ηωτικοφ 
τομζα τθσ λογοτεχνίασ και του πολιτιςμοφ τθσ Ευρϊπθσ, ο οποίοσ είχε κεμελιϊδθ 
επίδραςθ και ςτθ δικι τουσ ιςτορία και τον πολιτιςμό κατά τθν εποχι τθσ Ρωμαϊκισ 
Αυτοκρατορίασ. Εγϊ και οι Λατινιςτζσ ςυνάδελφοί μου ςτθν Οξφόρδθ και το Θνωμζνο 
Βαςίλειο, όπωσ και αναμφίβολα ςε ολόκλθρο τον κόςμο, διαμαρτυρόμαςτε εντονότατα 
εναντίον αυτισ τθσ κοντόφκαλμθσ πρόταςθσ. Αυτι θ κατάργθςθ τθσ διδαςκαλίασ των 
Λατινικϊν κα αποτελοφςε πράξθ πνευματικοφ και εκπαιδευτικοφ βανδαλιςμοφ ανάξιου 
τθσ μεγάλθσ πολιτιςμικισ παράδοςθσ τθσ Ελλάδασ». 
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