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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 

ΓΙΑ ΣΑ ΑΡΥΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΗ Α’ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Σὸ Δηνηθεηηθὸ πκβνύιην ηῆο ηαηξείαο ιιήλσλ Φηινιόγσλ ἐθθξάδεη 

ηὴλ ἔληνλε δηακαξηπξία ηνπ γηὰ ηὶο λέεο ἀπνθάζεηο ηνῦ Ὑπνπξγείνπ 

Παηδείαο (ΦΕΚ 1562/27-6-2011, «Οδεγίεο» 124678/Γ2/1-11-2011) ζρεηηθὰ κὲ 

ηὸ Πξόγξακκα πνπδῶλ ηνῦ καζήκαηνο ηῆο Ἀξραίαο ιιεληθῆο Γιώζζαο 

θαὶ Γξακκαηείαο ζηὴλ Α΄ Σάμε Γεληθνῦ Λπθείνπ. 

ύκθσλα κὲ ηὰ ἀλσηέξσ, νὐζηαζηηθὰ θαηαξγεῖηαη ἡ κεηάθξαζε ηνῦ 

ἀξραίνπ θεηκέλνπ, θαζὼο θαὶ ἡ ζπζηεκαηηθὴ δηδαζθαιία (Γξακκαηηθῆο θαὶ 

πληαθηηθνῦ) ηῆο ἀξραίαο ἑιιεληθῆο γιώζζαο. Σνῦην ὀθείιεηαη ζηὸ γεγνλὸο 

ὅηη ἡ ἀλάγλσζε ηνῦ πξσηνηύπνπ θεηκέλνπ ζὰ γίλεηαη πιένλ ἐθηθηὴ κὲ ηὴλ 

βνήζεηα κεηαθξάζεσλ, ἐπεηδή, ὅπσο ἀλαθέξεηαη ξεηά, «εγκαηαλείπεηαι η 

έως ηώρα ιζτύοσζα πρακηική και ζηηούμενο πλέον είναι ο μαθηηής να 

καηανοήζει ηο κείμενο και ότι να ηο μεηαθράζει». 

Μὲ αὐηὸλ ηὸλ ηξόπν δηδαζθαιίαο ηῶλ ἀξραίσλ ἑιιεληθῶλ θεηκέλσλ, ηὸ 

πξσηόηππν θείκελν νὐζηαζηηθὰ ηίζεηαη ζηὸ πεξηζώξην. Ὁ καζεηὴο 

πξνζθεύγεη ζηὴλ  λενειιεληθὴ κεηάθξαζή ηνπ γηὰ λὰ ηό «θαηαλνήζε», κὲ 

ἀπνηέιεζκα λὰ ἀπνκαθξύλεηαη ἀπὸ ηὴλ κειέηε θαὶ νὐζηαζηηθὴ γλώζε ηῆο 

ἀξραίαο ἑιιεληθῆο γιώζζαο. Καὶ ηνῦην παξὰ ηὴλ δηαηύπσζε ζηὸ ΦΕΚ γηά 

«ζσνειδηηοποίηζη ηης αθεηηρίας και ηης ζσνέτειας ηης ελληνικής γλώζζας». 

Ἀληηζέησο ἡ πξνζέγγηζε ηῆο ἀξραίαο ἑιιεληθῆο κόλνλ κέζσ ηῆο λέαο 

ἑιιεληθῆο κπνξεῖ κὲλ πεξηζηαζηαθὰ λὰ δηαθσηίδε θάπσο ηὸ ἀξραῖν θείκελν 

ἀιιά, ἐπεηδὴ δὲλ ἐμεηάδεηαη αὐηὴ θαζ’ ἑαπηὴλ ἡ δνκὴ ηνῦ ἀξραίνπ ιόγνπ, 

εἶλαη ἀλαπόθεπθηεο νἱ παξεξκελεῖεο θαὶ νἱ δηαζηξεβιώζεηο. Ἀπνηειεῖ 

ἰδενιεςία θαὶ πξνθαηάιεςε ὁ ἰζρπξηζκὸο ὅηη κὲ ηὴλ θαηάξγεζε ηῆο 

κεηαθξάζεσο ἀπνηξέπνληαη ἰδενινγηθὲο παξεμεγήζεηο ζρεηηθὰ κὲ ηὴλ 

ὑπεξνρὴ ηῆο ἀξραίαο ἑιιεληθῆο ἔλαληη ηῆο λέαο ἑιιεληθῆο. Μὲ ηὸλ 

ἰζρπξηζκὸλ αὐηὸλ θαηαζηξαηεγεῖηαη ἡ θπξίαξρε ἐπηζηεκνληθὴ ζέζε γηὰ ηὴλ 

ἑλόηεηα θαὶ ηὴλ ἀδηάζπαζηε ζπλέρεηα ηῆο ἑιιεληθῆο. Ἡ ὑπνπξγηθὴ ἀπόθαζε 

πἱνζεηεῖ ηὴλ ἀθξαία θαὶ ἀληηεπηζηεκνληθὴ ἄπνςε ὅηη ἡ ἀξραία θαὶ ἡ λέα 

ἑιιεληθὴ εἶλαη δύν δηαθνξεηηθὲο γιῶζζεο.  

       ηὸ ἴδην ἀληηπαηδαγσγηθὸ θαὶ ἀληηεπηζηεκνληθὸ πλεῦκα θηλνῦληαη θαὶ νἱ 

«Οδεγίεο» γηὰ ηὴλ ἀμηνιόγεζε ηῶλ καζεηῶλ. Γηὰ παξάδεηγκα, δεηνῦληαη 

ἀπαληήζεηο ζὲ ζέκαηα δνκῆο θαὶ ἐθθξαζηηθῶλ κέζσλ ηνῦ ἀξραίνπ θεηκέλνπ, 

παξὰ ηὸ γεγνλὸο ὅηη νἱ καζεηὲο ἔρνπλ ὡο ἀθεηεξία γηὰ ηὴλ θαηαλόεζή ηνπ 

ὄρη ηὸ ἴδην ηὸ πξσηόηππν ἀιιὰ ηὴλ ἕηνηκε κεηάθξαζε. ὰλ ὁ καζεηὴο ζὰ 

εἶρε ηὴλ εὐθαηξία λὰ κεηαθξάζε ὁιόθιεξν ηὸ θείκελν, ζὰ ηνῦ ἐδίδεην ἡ 

δπλαηόηεηα γηὰ κία ζύλζεηε πλεπκαηηθὴ ἄζθεζε , ἀλάπηπμε ηῆο θξηηηθῆο 
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ηνπ ζθέςεσο θαὶ ὁινθιεξσκέλε ἑξκελεία ηνῦ πξσηνηύπνπ· δηόηη, ὅπσο ἔρεη 

ὀξζῶο ἐπηζεκαλζῆ, ἡ κεηάθξαζε ἀπνηειεῖ  ὕςηζηε κνξθὴ ἑξκελείαο. 

       Ἡ ὁινζρεξὴο θαηάξγεζε ηῆο κεηαθξάζεσο ζὲ ὁινθιεξσκέλε κνξθὴ 

πξνθαιεῖ δύν ἐμαηξεηηθὰ ἀξλεηηθὲο ζπλέπεηεο ζηὴλ γισζζηθὴ παηδεία: 1) Ὁ 

καζεηὴο ἀδπλαηεῖ λὰ θαηαλνήζε ηὴλ γιῶζζα θαὶ ηὸ ὕθνο ηῶλ ἀξραίσλ 

ἑιιεληθῶλ θεηκέλσλ θαὶ 2) δὲλ ἀζθεῖηαη ζηὴλ ἀθξηβῆ ἀπόδνζε ηνῦ 

πξσηνηύπνπ ζὲ ἄλεην θαὶ ἀβίαζην λέν ἑιιεληθὸ ιόγν, ἀθνῦ ηνῦ παξέρεηαη 

ἕηνηκε κεηάθξαζε. πνκέλσο θαὶ ὁ ἐπηδησθόκελνο ζθνπὸο ηῆο ἐληζρύζεσο 

θαὶ ὀξζῆο ρξήζεσο ηῆο λέαο ἑιιεληθῆο δὲλ ἐπηηπγράλεηαη. 

      Γηὰ ὅινπο ηνὺο παξαπάλσ ιόγνπο, ἡ ηαηξεία ιιήλσλ Φηινιόγσλ δεηεῖ 

ηὴλ ἄκεζε ἀλάθιεζε ηῆο ἀπνθάζεσο γηὰ ηὴλ θαηάξγεζε ηῆο κεηαθξάζεσο 

ηνῦ ἀξραίνπ θεηκέλνπ ζηὴλ Α΄ Σάμε ηνῦ Λπθείνπ. Παξόκνηεο ἀπνθάζεηο εἶλαη 

ἀλαγθαῖν λὰ ιακβάλσληαη κὲ ηὴλ ζπλεξγαζία ηῶλ πηζηεκνληθῶλ 

ηαηξεηῶλ. 

 

Γηὰ ηὸ Δηνηθεηηθὸ πκβνύιην 

                      

                    Ἡ Πξόεδξνο                                               Ὁ Γεληθὸο Γξακκαηεὺο 
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