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ΨΗΦΙΣΜΑ 

 

      Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, ως εκπρόσωπος του φιλολογικού κόσμου της 

χώρας διαμαρτύρεται έντονα και καταγγέλλει εμφατικά τις βεβιασμένες, άστοχες 

και εμβαλωματικές αποφάσεις, που έχουν εξαγγελθεί πρόσφατα και ήδη 

εφαρμόζονται από το Υπουργείο Παιδείας και οι οποίες συνεχίζουν την επί διετία 

υποβάθμιση και συρρίκνωση όλων των φιλολογικών μαθημάτων (Νεοελληνική 

Γλώσσα και Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία) στο πρόγραμμα σπουδών του 

Γυμνασίου και του Λυκείου. Τόσο το αναλυτικό πρόγραμμα όσο και το ωρολόγιο 

πρόγραμμα των κύριων και καίριων αυτών μαθημάτων υφίστανται πρόχειρες και 

αστόχαστες μεταβολές με τη μείωση των ωρών διδασκαλίας τους, την περικοπή 

σημαντικών διδακτικών κειμένων και την ανάθεση διδασκαλίας τους σε καθηγητές 

άσχετων ειδικοτήτων. 

      Συγκεκριμένα: 

      Καταγγέλλουμε ως άκριτη και εσφαλμένη την αφαίρεση της διδασκαλίας του 

«Επιταφίου Λόγου» του Περικλή από την Γ΄ Λυκείου, ένα μνημειώδες κείμενο του 

αρχαιοελληνικού λόγου, από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας Λογοτεχνίας που 

γαλούχησε γενιές ολόκληρες μαθητών, ακόμη και στα χρόνια της δικτατορίας και, 

επιπρόσθετα, διδάσκεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. 

      Καταγγέλλουμε ως άστοχη και ανυποστήρικτη την ανάθεση διδασκαλίας της 

Ιστορίας σε καθηγητές μη φιλολόγους και ανεπαρκείς για το έργο αυτό, όπως, 

επίσης κρίνουμε άτοπη και αντιεπιστημονική την πρόσφατη διάκριση της Τοπικής 

από την Γενική Ιστορία και την ένταξή της στις «βιωματικές δραστηριότητες». Η 

Ιστορία είναι ολιστική επιστήμη και είναι ανάγκη να διδάσκεται από τους 

φιλολόγους καθηγητές, καθώς ο διδακτικός κατακερματισμός της υποβαθμίζει τόσο 

τη σημασία όσο και το μορφωτικό ρόλο του μαθήματος. 

      Καταγγέλλουμε ως αυθαίρετη και αδικαιολόγητη τη συρρίκνωση του μαθήματος 

της Λογοτεχνίας σε μία διδακτική ώρα στην Γ΄ Λυκείου, πράγμα που έχει ως 

συνέπεια αφενός τη στέρηση των μαθητών από το ευρύτατο φάσμα ιδεών, αξιών 



και συναισθημάτων που καλλιεργούνται και μεταδίδονται μέσω των λογοτεχνικών 

κειμένων και αφετέρου την απουσία της σημαντικής, πέραν της μορφωτικής, 

κοινωνικής ευαισθητοποίησης των μαθητών, την οποία προσφέρει η μελέτη της 

λογοτεχνίας. 

     Θεωρούμε ότι καμία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να επιτευχθεί   

αποτελεσματικά χωρίς το στέρεο, παιδευτικό και ανθρωπιστικό υπόβαθρο όλων 

των φιλολογικών μαθημάτων που οικοδομούν τη γλωσσική συγκρότηση, την 

ιστορική συνείδηση, τη λογοτεχνική ευαισθησία και την πολιτισμική εμπειρία των 

νέων ανθρώπων. Ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε, είναι 

απαραίτητη μια λελογισμένη και προσεκτική στάση αποτίμησης των θεμελιωδών 

εκπαιδευτικών και μορφωτικών αναγκών. Και επειδή, όπως υποστηρίζει ο 

Αριστοτέλης, «η τύχη των κρατών εξαρτάται, κατά βάση, από την εκπαίδευση των 

νέων», οι ιθύνοντες δεν θα πρέπει να ξεχνούν ότι ο Πολιτισμός, η Γλώσσα, η 

Λογοτεχνία, η Ιστορία δεν είναι τυχαία ανθρώπινα δημιουργήματα, αλλά 

επινοήθηκαν από τους ανθρώπους, για να δώσουν έκφραση και λύση σε 

προβλήματα ή ανάγκες της υλικής και πνευματικής ζωής τους. Για να έχουμε, 

λοιπόν, μιαν εκπαίδευση που μπορεί να οδηγήσει σε «πληρέστερη και δημοκρατική 

παιδεία» είναι ανάγκη να την θεμελιώσουμε στα κεκτημένα πολιτισμικά και 

πολιτιστικά μας εφόδια, και αυτό είναι το αίτημα μιας προοδευτικής και 

δημοκρατικής εκπαίδευσης, αφού πάντα ο καλλιεργημένος άνθρωπος και ο 

υπεύθυνος πολίτης θα ορίζονται με αναφορά στην κλασική παιδεία και τη γνώση 

που απέκτησαν. 

     Για όλους τους παραπάνω λόγους η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, 

εκπροσωπώντας τους φιλολόγους καθηγητές όλης της χώρας, καλεί τον Υπουργό  

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και όλους τους συναρμοδίους για την 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να αναθεωρήσουν τις σχετικές με τα φιλολογικά 

μαθήματα αποφάσεις τους και να αποδώσουν σ’ αυτά την κεντρική θέση που 

πρέπει να έχουν στο Πρόγραμμα Σπουδών, ώστε να επιτελούν λυσιτελώς τον 

ουσιαστικό μορφωτικό ρόλο τους. 

 

                                               Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
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