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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Νέο πλήγμα κατά της ανθρωπιστικής παιδείας
Ο κ. Φίλης, με την ιδιότητα του Υπουργού Παιδείας αποφάσισε ως φαίνεται να
ολοκληρώσει την ολοσχερή καταστροφή την οποία εδώ και καιρό επιχειρεί εις βάρος της
πολύπαθης ελληνικής εκπαίδευσης θέτοντας ως πρώτο και βασικό του στόχο τον
αφανισμό της κλασικής παράδοσης και των ανθρωπιστικών γραμμάτων από το ελληνικό
σχολείο.
Έτσι μετά την απολυταρχικού χαρακτήρα αφαίρεση ωρών από το μάθημα των Αρχαίων
Ελληνικών στο Γυμνάσιο προέβη εσχάτως στην πρωτοφανή για την ιστορία του
εκπαιδευτικού μας συστήματος απόφαση να αφαιρέσει με υπουργική εγκύκλιο
αυτοκρατορικού ήθους το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας από τα
εξεταζόμενα στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Γυμνασίου.
Ευελπιστούμε ότι ο εγνωσμένης κλασικής παιδείας Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα
υπογράψει μια τέτοια απόφαση και υπενθυμίζουμε πως στο παρελθόν από την ίδια θέση
ο ομόλογός του στο προεδρικό αξίωμα ηγείτο διεθνούς εκστρατείας για τη διάδοση των
κλασικών γραμμάτων.
Επισημαίνουμε επίσης ότι μας βρίσκει ριζικά αντίθετους η κατάργηση της αξιολόγησης από
τον κ. Φίλη εκτός του μείζονος μορφωτικής αξίας μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής
Γλώσσας και Γραμματείας και των άλλων μαθημάτων που εντάσσονται στο ωρολόγιο
πρόγραμμα του Γυμνασίου, η οποία μοιραία οδηγεί στη διδακτική τους ακύρωση. Γίνεται
έτσι φανερό πως το όλο εγχείρημα εντάσσεται στο πλαίσιο μιας δημαγωγικής
εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία ενθαρρύνει τη ραστώνη, επιβραβεύει την ήσσονα
προσπάθεια, αποστρέφεται την αριστεία και εν τέλει μάχεται την κοπιώδη αλλά
γοητευτική περιπέτεια της γνώσης.
Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων καλεί όλους τους φιλολόγους και όλους τους Έλληνες
εκπαιδευτικούς, τα πνευματικά ιδρύματα της χώρας, την Ακαδημία Αθηνών και τα
Πανεπιστήμια του τόπου μας, τους γονείς που μάχονται για να μάθουν σωστά γράμματα τα
παιδιά τους, τους μαθητές μας που δικαιούνται να συνεχίσουν την ανεκτίμητη κληρονομιά
της ανθρωπιστικής παιδείας, να αντισταθούν στον απερίγραπτο εκπαιδευτικό λαϊκισμό
του κ. Φίλη. Τους καλούμε να ανακόψουν αυτή την πορεία που οδηγεί με μαθηματική
ακρίβεια στην υποβάθμιση της ελληνικής εκπαίδευσης και τον απορφανισμό της από τις
μεγάλες αξίες της αρχαίας ελληνικής γραμματείας προς τις οποίες προσβλέπει η οικουμένη
και στρέφει τα νώτα του ο Υπουργός.
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Η ΠΕΦ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 μ.μ.
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