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ΑΠΟΦΑΣΗ τοῦ ∆.Σ. τῆς Ε.Ε.Φ. 
 
     Ἡ Ἑταιρεία Ἑλλήνων Φιλολόγων (Ε.Ε.Φ.) πληροφορήθηκε μὲ ἔκπληξη καὶ ἔντονη 
ἀνησυχία τὸ σχεδιαζόμενο   Ἀναλυτικὸ Πρόγραμμα τοῦ Λυκείου. 
     Ἐκφράζει τὴν πλήρη ἀντίθεσή της γιὰ τὴν ἔνταξη τοῦ μαθήματος τῆς Ἱστορίας καὶ 
τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὰ μαθήματα ἐπιλογῆς καὶ ὄχι στὰ ὑποχρεωτικὰ γιὰ ὅλα τὰ 
Ἑλληνόπουλα. 
     Ἡ Γενικὴ Παιδεία στὴν ∆ευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση πρέπει νὰ λαμβάνη ὑπ’ ὄψιν καὶ νὰ 
ἐπιβεβαιώνη τὶς βασικὲς συνιστῶσες τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, δηλ. τὴν Γλώσσα, τὴν 
Λογοτεχνία καὶ τὴν Ἱστορία. 
    Ἰδιαίτερα ἡ σπουδὴ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Γραμματείας ἀποτελεῖ 
ἀναντικατάστατη μορφωτικὴ πηγὴ γιὰ τὴν νέα γενιὰ καὶ γενικώτερα γιὰ τὸν σκεπτόμενο 
καὶ δημιουργικὸ πολίτη κάθε ἐποχῆς, μὲ τὴν προβολὴ ὑποδειγματικῶν μορφῶν, ἀλλὰ καὶ 
μὲ τὴν ὑπόδειξη τοῦ τρόπου  ἀντιμετωπίσεως τῶν οὐσιαστικῶν καὶ διαχρονικῶν 
προβλημάτων τοῦ Ἀνθρώπου, τοῦ Κόσμου καὶ τῆς Ζωῆς.     
   Μὲ τὴν ἀπουσία συνεπῶς τῶν προαναφερθέντων γνωστικῶν ἀντικειμένων πλήττεται 
καίρια ἡ ἀνθρωπιστικὴ παιδεία, ἡ ὁποία καλλιεργεῖται εὐρύτατα σὲ ὅλον τὸν κόσμο. 
  Ἐπίσης περιθωριοποιεῖται ἡ διδασκαλία αὐτῶν τῶν μαθημάτων, ἡ ὁποία διαπλάθει 
ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες πολιτῶν, ἐνισχύει τὴν ἑλληνομάθεια καὶ τὴν 
γλωσσομάθεια, καὶ συμβάλλει στὴν οὐσιαστικὴ κατανόηση τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν. 
    Εἰδικώτερα ἡ ἀνάγκη γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ 
Γραμματείας ἀποτυπώθηκε μὲ ἐνάργεια καὶ ἐγκυρότητα σὲ Πανελλαδικὴ ἔρευνα τοῦ 
Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου (2005-2006) ἀνάμεσα σὲ φιλολόγους καθηγητὲς καὶ ἀπὸ τὶς 
13 Ἐκπαιδευτικὲς Περιφέρειες τῆς χώρας μας. 
     Ἡ διατήρηση τῆς Νεοελληνικῆς Γλώσσας καὶ Λογοτεχνίας στὰ ὑποχρεωτικὰ 
μαθήματα εἶναι μέτρο ὀρθὸ, παιδευτικὰ χρήσιμο καὶ ὠφέλιμο, τὸ ὁποῖον ὅμως 
ἀξιοποιεῖται πλήρως μὲ τὴν παράλληλη διδασκαλία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ 
Γραμματείας. 
     Θεωροῦμε αὐτονόητο ὅτι ἡ διδασκαλία τῆς Λατινικῆς ὡς κλασσικῆς γλώσσας θὰ 
παραμείνει στὸ  πρόγραμμα τῆς Θεωρητικῆς Κατεύθυνσης, ὄχι μόνον λόγω τῆς 
ἰδιαίτερης μορφωτικῆς της ἀξίας, ἀλλὰ καὶ διότι ἀποτελεῖ τὴν βάση τῶν συγχρόνων 
εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν καὶ τῆς ἐπιστημονικῆς ὁρολογίας. 
   Τὸ ∆ιοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Φιλολόγων, ἐκφραστὴς αὐτῶν τῶν 
ἀπόψεων τῶν χιλιάδων μελῶν του, πιστεύει ἀκράδαντα ὅτι ὑπερασπίζεται μὲ 
καθαρότητα καὶ χωρὶς ὑστεροβουλία ἢ μονομέρεια τὴν ἀναγκαία γιὰ τὸν ἄνθρωπο τῆς 
σημερινῆς κοινωνίας ἀνθρωπιστικὴ παιδεία, ἡ ὁποία ἀναπτύσσει τὴν ἐθνικὴ καὶ 
δημοκρατικὴ συνείδηση, τὴν κριτικὴ ἱκανότητα καὶ ὁδηγεῖ στὴν ποιοτικὴ ἀναβάθμιση τῆς 
Παιδείας στὴν χώρα μας. 
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   Ὡς ἐκ τούτου θεωροῦμε ἀπαραίτητη τὴν συμμετοχὴ ἐκπροσώπων τῆς Ε.Ε.Φ., ὅπως καὶ 
τῶν λοιπῶν Ἐπιστημονικῶν Ἑνώσεων τῶν Ἐκπαιδευτικῶν στὶς ἁρμόδιες Ἐπιτροπὲς τοῦ 
Ὑπουργείου, γιὰ τὴν μελέτη τῶν νέων προγραμμάτων τοῦ Λυκείου.   

 
 Ἀθῆναι 25 Νοεμβρίου 2010 

 
Τὸ ∆ιοικητικὸ Συμβούλιο 

 
 


