
Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ (Ε.Ε.Φ.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΑΘΜΙΗ ΣΗ 

ΑΡΥΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΗΝ Γ΄ΛΤΚΕΙΟΤ 

Τὸ Δηνηθεηηθὸ Σπκβνύιην ηῆο Ε.Ε.Φ. δηακαξηύξεηαη ἐληόλσο γηὰ ηὶο ἄζηνρεο θαὶ 

ἀληηπαηδαγσγηθὲο ἀπνθάζεηο ηῆο ἡγεζίαο ηνῦ Ὑπνπξγείνπ Παηδείαο, Πνιηηηζκνῦ θαὶ 

Ἀζιεηηζκνῦ, κὲ ηὶο ὁπνῖεο ζπξξηθλώλεηαη ἡ δηδαζθαιία ηῆο Ἀξραίαο Ἑιιεληθῆο 

Γξακκαηείαο ζηὴλ Γ΄ Τάμε ηνῦ Γεληθνῦ Λπθείνπ θαὶ ὑπνβαζκίδεηαη ἡ γισζζηθὴ θαὶ 

ἀλζξσπηζηηθὴ κόξθσζε ηῶλ καζεηῶλ ηνῦ Λπθείνπ. 

Εἰδηθώηεξα ζηὴλ Γ΄ Τάμε ηνῦ Γεληθνῦ Λπθείνπ δὲλ πξνβιέπεηαη ζηὸ ὡξνιόγην 

πξόγξακκα ὡο κάζεκα Γεληθῆο Παηδείαο θακκία ὥξα δηδαζθαιίαο ηῶλ Ἀξραίσλ 

Ἑιιεληθῶλ, ἀθνῦ ἀθαηξέζεθε ἀπὸ ηὴλ Τάμε αὐηὴλ ἡ ἕσο ηώξα δηδαζθαιία ηνῦ Ἐπηηαθίνπ 

ηνῦ Πεξηθιένπο. Ἀληηζέησο δηαηεξνῦληαη ὅια ηὰ ἄιια καζήκαηα ηῶλ ζεηηθῶλ ἐπηζηεκῶλ 

θαζὼο θαὶ ἠ δηδαζθαιία ηξηῶλ μέλσλ γισζζῶλ (Ἀγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά). Εἶλαη 

ἀζθαιῶο εὐπξόζδεθηε ἡ δηδαζθαιία ηῶλ μέλσλ γισζζῶλ, ὑπνβαζκίδεηαη ὅκσο ἡ 

δηαρξνλία ηῆο Ἑιιεληθῆο Γιώζζαο θαὶ ἡ ἀλζξσπηζηηθὴ κόξθσζε ηῶλ κειινληηθῶλ 

ἐπηζηεκόλσλ ηῶλ ζεηηθῶλ ἐπηζηεκῶλ. 

Μὲ ἀπόθαζε ἐπίζεο ηῆο λέαο ἡγεζίαο ηνῦ Ὑπνπξγείνπ Παηδείαο (ΦΕΚ 941/25 -5 - 2015) 

ἡ δηδαζθαιία ηῶλ Ἀξραίσλ Ἑιιεληθῶλ ζηὴλ Ὁκάδα Πξνζαλαηνιηζκνῦ Ἀλζξσπηζηηθῶλ 

Σπνπδῶλ ἐπαλέξρεηαη ζηὰ ἰζρύνληα ζηὸ ΦΕΚ Β΄ 342/13–4–1999 , ζηὸ ὁπνῖν θαὶ 

παξαπέκπεη ἡ ὡο ἄλσ πξόζθαηε ἀπόθαζε ηνῦ Ὑθππνπξγνῦ Παηδείαο. Ἔηζη ἡ ἕσο ζήκεξα 

δηδαζθαιία ηῶλ Ἀξραίσλ Ἑιιεληθῶλ ζηὴλ πξναλαθεξζεῖζα Ὁκάδα Σπνπδῶλ κεηώλεηαη 

ἀπὸ πέληε (5) ὧξεο ἑβδνκαδηαίσο ( 2 ὧξεο Θεκαηνγξαθία θαὶ 3 ὧξεο Ἀξραία Ἑιιεληθὴ 

Γξακκαηεία ) ζὲ ηέζζεξηο (4) ὧξεο ( 1 ὥξα Θεκαηνγξαθία θαὶ 3 ὧξεο Ἀξραία Ἑιιεληθὴ 

Γξακκαηεία). 

Μὲ ηὶο ξπζκίζεηο αὐηὲο ηνῦ Ὑπνπξγείνπ Παηδείαο ἀλαπόθεπθηα ἐπηθέξεηαη νὐζηαζηηθὴ 

θαηάξγεζε ηνῦ καζήκαηνο ηῆο Θεκαηνγξαθίαο, ηὸ ὁπνῖν ζπκβάιιεη θαη’ ἐμνρὴλ ζηὴλ 

ἐκπέδσζε ηνῦ ηππηθνῦ ηῆο Ἀξραίαο Ἑιιεληθῆο. Γηὰ ηνὺο ὑπνςεθίνπο ηῶλ Ἀλζξσπηζηηθῶλ 

Σπνπδῶλ ἡ Θεκαηνγξαθία ἀπνηειεῖ ηὴλ βάζε γηὰ ηὴλ ἐπηηπρία ησλ ζηὸ κάζεκα αὐμεκέλεο 

βαξύηεηαο πνὺ εἶλαη ηὰ Ἀξραῖα Ἑιιεληθά. 

Κη ἐλῶ κὲ ηὸ ΦΕΚ 4186/2013 πξνβιεπόηαλ δέθα (10) ὧξεο δηδαζθαιίαο ηῶλ Ἀξραίσλ 

Ἑιιεληθῶλ ζηὴλ Ὁκάδα Πξνζαλαηνιηζκνῦ Ἀλζξσπηζηηθῶλ Σπνπδῶλ ηῆο Γ΄Τάμεσο 

Ἡκεξεζίνπ Γεληθνῦ Λπθείνπ, κὲ ηὴλ ηειεπηαία ἀπόθαζε ηνῦ Ὑπνπξγείνπ Παηδείαο 

ἀθπξώλνληαη ὅια ηὰ πξνεγνύκελα Δηαηάγκαηα θαὶ κεηώλνληαη νἱ ὧξεο δηδαζθαιίαο ηνῦ 

καζήκαηνο αὐηνῦ ζὲ  ηέζζεξηο (4)  ἑβδνκαδηαίσο! 

Ἀπὸ ηὸ Δ.Σ. ηῆο Ε.Ε.Φ. 


