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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Εστία Ελλάδος Κύπρου υποστηρίζει 

τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών 

Με αφορμή πρόσφατη επιστολή 56 Πανεπιστημιακών στην Ελλάδα, με την οποία 

ζητείται η κατάργηση των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο, η Εστία Ελλάδος Κύπρου, 

ως ενεργό παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, που εργάζεται για την 

προαγωγή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, δεν μπορεί να 

παραμείνει αδιάφορη ή και αμέτοχη όσον αφορά το πρόβλημα της γλωσσικής 

επάρκειας των νέων μας.  

Η Αρχαία Ελληνική, με τα Λατινικά, είναι οι δύο γλώσσες που με τον γλωσσικό πλούτο 

τους έχουν αιμοδοτήσει τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας πολιτιστικής 

δημιουργίας. Ιδιαίτερα η Αρχαία Ελληνική και, συνακόλουθα η Νέα Ελληνική, μαζί με 

την Κινεζική, είναι οι δύο μοναδικές γλώσσες στον κόσμο που ομιλούνται, γράφονται, 

εξελίσσονται αδιάσπαστα εδώ και πάνω από τέσσερις χιλιάδες χρόνια. Τα 

σημαντικότερα κείμενα του πολιτισμού της ανθρωπότητας από την αρχαιότητα, το 

Βυζάντιο, τον μεσαίωνα, την πρώιμη και την ύστερη ορθόδοξη γραμματεία, μέχρι 

σήμερα έχουν τα θεμέλιά τους στην αειθαλή γλωσσική προσφορά της Αρχαίας 

Ελληνικής. 

Γιατί οι μαθητές μας πρέπει να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά;  

Πρώτον, επειδή είμαστε Έλληνες! Διά μέσου των αιώνων, οι Έλληνες υπέστημεν όλων 

των λογιών δεινά, σκλαβιές, καταστροφές, ήττες και υποταγές. Αντέξαμε και 

κρατηθήκαμε επειδή λαλούμε και γράφουμε Ελληνικά. 

Δεύτερον, διότι όλη η Ευρώπη και ο πολιτισμένος κόσμος στηρίζονται στα έργα της 

αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Η αρχαία Ελληνική και στη συνέχεια η νέα Ελληνική 

πλούτισαν τις σημαντικότερες γλώσσες και αποτελούν την πανίσχυρη διαμεσολάβηση 

μεταξύ του Ελληνικού και του Παγκόσμιου Πολιτισμού.  

Τρίτον, διότι στην Ελλάδα αποκαλύφθηκε και αναδείχθηκε η αξία και η σημασία του 

ανθρώπου ως αυτόνομης προσωπικότητας, που δεν αντέχει τη σκλαβιά και την 



υποταγή και είναι έτοιμος να αγωνιστεί και να θυσιαστεί για την ελευθερία και την 

αξιοπρέπειά του, για την πατρίδα και για τις πανανθρώπινες αρχές και αξίες.  

Η Εστία Ελλάδος Κύπρου χαιρετίζει επίσης την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού να αυξήσει στον γυμνασιακό κύκλο τις ώρες διδασκαλίας των Αρχαίων 

Ελληνικών. Πρέπει να γίνει επιτέλους κατανοητό από όλους πως, για να λαλήσουμε 

καλά, νέα Ελληνικά, οφείλουμε να ανατρέξουμε στις ζείδωρες πηγές της αρχαίας 

ελληνικής γραμματείας μας και, φυσικά, στα έργα και στα κείμενα στρατιών δημιουργών 

του Βυζαντίου, της Ορθοδοξίας, του μεσαίωνα και της μεταγενέστερης και νεότερης 

δημιουργίας. Οι μαθητές μας καλούνται να κατανοήσουν πόσο τυχεροί είναι που έχουν 

τη δυνατότητα να ομιλήσουν και να εκφραστούν, να σκεφτούν και να κρίνουν αλλά και 

να στηριχτούν στην πιο πλούσια γλωσσική παρακαταθήκη του κόσμου. Κυρίως 

καλούνται να χαρούν και να απολαύσουν το κάλλος της δημιουργίας τόσων 

φωτισμένων μυαλών, γραμμένης στη γλώσσα τους. 

Η Εστία Ελλάδος Κύπρου, ταγμένη από της ιδρύσεώς της στην προαγωγή της 

ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού  πολιτισμού μας, στηρίζει και ενισχύει κάθε 

προσπάθεια για τη διδασκαλία κειμένων της αρχαίας ελληνικής στα σχολεία μας, 

ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης και ειδικά στη Γαλλία και 

στη Γερμανία η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών αποτελεί σημαντικό μέρος του 

εκπαιδευτικού κορμού της Μέσης Εκπαίδευσης των χωρών αυτών.  

Εξάλλου, το Πανεπιστήμιο της Τεργέστης και άλλα πολιτιστικά ιδρύματα της Ιταλίας, 

κήρυξαν το 2016 ως έτος Ελληνοφωνίας και πραγματοποιούν διάφορες εκδηλώσεις.  

Επίσης, σε 320 Λύκεια της Ιταλίας διδάσκονται από πρωτότυπο Αρχαία Ελληνικά. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: «Η Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων σημειώνει ότι, ενώ ο Υπουργός 

Παιδείας της Ελλάδος περικόπτει ώρες διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών, ο Κύπριος 

ομόλογός του αυξάνει(!) τις ώρες των αρχαίων ελληνικών» 
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