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ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Περιοχής Πατρών, μετά και την άτυπη  συνάντηση 

που είχε στις 4 Ιουνίου 2015 με τον πρώην Υπουργό Παιδείας κ. Α. Μπαλτά, 

διαμαρτυρόμενος για τη μείωση των φιλολογικών μαθημάτων σε Γυμνάσιο και 

Λύκειο, συμμετέχει και σήμερα, 2 Νοεμβρίου 2015, στην εκδήλωση – διαμαρτυρία 

της ΠΕΦ για την υποβάθμιση των φιλολογικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση.  

Ως μάχιμοι εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι που παρακολουθούν από κοντά όλες τις 

εξελίξεις στην εκπαίδευση, ζούμε καθημερινά δίπλα στους μαθητές μας την 

κοπιαστική, αλλά όμορφη διαδικασία της μάθησης.  Αναμφίβολα, δεν μπορούμε 

παρά να αναγνωρίσουμε την πολύτιμη συνεισφορά των φιλολογικών μαθημάτων - 

με όλες τις απαραίτητες βελτιωτικές παρεμβάσεις για την αποτελεσματικότερη 

διδακτική και την κατά το δυνατόν αντικειμενικότερη αξιολόγησή τους - στην 

πολύπλευρη καλλιέργεια των μαθητών.  

Ωστόσο, θεωρούμε αδιανόητο να πρέπει να επιχειρηματολογήσουμε για το 

αυτονόητο, τη συμβολή, δηλαδή, των φιλολογικών μαθημάτων στη γνώση, στην 

κριτική σκέψη, στην εκφραστική ικανότητα, στην επικοινωνιακή δεινότητα, στη 

συναισθηματική ωρίμανση, στη δημιουργική πρωτοβουλία, στην ανθρωπιστική 

παιδεία και αγωγή, στη διαμόρφωση της ιστορικής, πολιτικής και δημοκρατικής 

συνείδησης των μαθητών ως αυριανών πολιτών της πατρίδας μας και του κόσμου 

όλου. Τόσο η Νεοελληνική Λογοτεχνία, όσο και η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 

αποτελούν μαθήματα αξιακής και αισθητικής αγωγής στην εκπαίδευση, μαθήματα 

υποδομής για να μπορέσουν να καρποφορήσουν και τα μαθήματα των θετικών 

επιστημών. Η εκπαιδευτική εμπειρία χρόνων έχει αποδείξει ότι η δύναμη του 

Λόγου είναι η βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη όλων των επιστημών και τα 

μαθήματα των Ελληνικών υπηρετούν το  Λόγο ως πολύμορφο και πολύσημο 
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σημαίνον, περισσότερο  παρά ποτέ πολύτιμο στην εποχή μας, εποχή τεχνολογικής 

επέλασης και κατάφωρης ανθρωπιστικής υποχώρησης.  

Ως φιλόλογοι, εκπαιδευτικοί που υπηρετούν το κοινό αγαθό της 

εκπαίδευσης με τους συναδέλφους των άλλων ειδικοτήτων, στους οποίους 

εκχωρούνται οι ώρες των Ελληνικών, θεωρούμε ανεπίτρεπτο να αντιμετωπίζονται 

τα σοβαρά ζητήματα του προγράμματος σπουδών της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης με πρόχειρες λύσεις ατυχών μονομερών  συμβιβαστικών επιλογών 

που δεν επιλύουν προβλήματα, αλλά αντίθετα δημιουργούν νέα, διαιρώντας την 

εκπαιδευτική κοινότητα και δημιουργώντας εσωτερικές συγκρούσεις. 

Γι΄ αυτό ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή της ΠΕΦ και  ζητάμε να 

επανεξεταστεί  άμεσα το όλο ζήτημα με τη σύμφωνη γνώμη των Φιλολόγων και να 

επανέλθουν οι ώρες των φιλολογικών μαθημάτων που έχουν μειωθεί, ώστε να 

παραμείνει θεμελιωμένο το σημερινό ελληνικό σχολείο στη βάση της 

ανθρωπιστικής παιδείας, που έχει τη δύναμη να του εξασφαλίσει το μέλλον του, 

αλλά και το μέλλον της κοινωνίας. 

 

Το Δ.Σ του Συνδέσμου Φιλολόγων Πατρών 

 

Μαρία Ψάχου,   Πρόεδρος 
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Μίνα Πετροπούλου,  Οργανωτική Γραμματέας 
Νότα Μηλιώνη, Ειδική Γραμματέας 
Τάκης Πέττας, Ταμίας 
Μαρία Φούκα,  Έφορος Βιβλιοθήκης 
 
 


