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ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008
ΘΕΜΑ: Ἐπανίδρυση τῶν κλασικῶν Λυκείων
Ἡ ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα καὶ ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία γενικώτερα ἔχουν ἄμεση γνώση
τῶν προβλημάτων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκπαιδεύσεως ἀναφορικὰ μὲ τὸ γενικὸ ἐπίπεδο
σπουδῶν, τὴν ἐλλιπῆ γλωσσικὴ κατάρτιση τῶν μαθητῶν καὶ τὴν χαμηλὴ στάθμη τῆς
ἀνθρωπιστικῆς τους μορφώσεως .
Εἶναι γνωστὸν ἐπίσης ὅτι καταστατικοὶ στόχοι τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Φιλολόγων
(Ε.Ε.Φ.) εἶναι καὶ οἱ ἀκόλουθοι:
α) ἡ ἐνίσχυση τῶν κλασικῶν σπουδῶν στὴν χώρα μας,
β) ἡ ἐνημέρωση τῆς Πολιτείας ἐπὶ ἐκπαιδευτικῶν θεμάτων,
γ) ἡ ἐπιστημονικὴ καὶ ἡ παιδαγωγικὴ ἀναβάθμιση τοῦ κλάδου τῶν Φιλολόγων
Καθηγητῶν.
Μὲ βάση τὰ ἀνωτέρω τὸ Δ.Σ. τῆς Ε.Ε.Φ. ἀπεφάσισε, ὅπως ἔπραξε καὶ στὸ παρελθόν,
νὰ ἀναλάβη, σὲ συνεργασία μὲ τὰ Πανεπιστήμια, μὲ ἐπιστημονικοὺς καὶ πολιτιστικοὺς
φορεῖς τῆς χώρας, πρωτοβουλία ἀποβλέπουσα στὴν ἐνίσχυση καὶ βελτίωση τῆς
διδασκαλίας τῶν κλασικῶν γραμμάτων στὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση.
Γιὰ τὸν σκοπὸν αὐτόν ὀργανώνει διήμερο συνέδριο στὴν Ἀθήνα τὴν 10ην καὶ 11ην τοῦ
προσεχοῦς Ὀκτωβρίου στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ (
Εὐριπίδου 12 ). Καλοῦνται νὰ συμμετάσχουν σὲ αὐτὸ ἐξουσιοδοτημένοι ἐκπρόσωποι
ἀπὸ τὰ Τμήματα Φιλολογίας ὅλων τῶν Πανεπιστημίων τῆς χώρας, ἀπὸ τὸ
Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο (Π.Ι.), ἀπὸ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.),
ἀπὸ τὸ πολιτιστικὸ Σωματεῖο «Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιά» (Ε.Γ.Κ.), ἀπὸ τὸ
περιοδικὸ «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ» (τῶν ἀποφοίτων τοῦ Α.Π.Θ.) καθὼς καὶ Ἐκπρόσωποι ἀπὸ
τὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση.
Στόχος τοῦ συνεδρίου εἶναι νὰ διερευνήση τοὺς τρόπους ἐπανιδρύσεως στὴν
Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση τῶν καταργηθέντων Κλασικῶν Λυκείων καὶ νὰ προτείνη
στὸ Υπ.Ε.Π.Θ. τὴν ἐπανίδρυσή τους.
Ὡς ἐκ τούτου παρακαλοῦνται οἱ ἀνωτέρω μνημονευόμενοι (Πανεπιστήμια,
ἐπιστημονικοί καὶ πολιτιστικοί φορεῖς) νὰ ὁρίσουν καὶ γνωστοποιήσουν ἕως τὴν 10ην
Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. στὴν Ε.Ε.Φ. τοὺς ἐξουσιοδοτημένους ἐκπροσώπους τους,
οἱ ὁποῖοι
θὰ παρουσιάσουν στὸ συνέδριο τὶς σχετικὲς προτάσεις τῶν φορέων τους.
Ἡ Ε.Ε.Φ. θεωρεῖ ὅτι ἡ ἐπανίδρυση τῶν κλασικῶν Λυκείων μακροπρόθεσμα θὰ ἔχει
εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα: α) γιὰ τοὺς μαθητὲς ποὺ θὰ φοιτήσουν σὲ αὐτά·
β) γιὰ
ὅσους ἐξ αὐτῶν θὰ ἀκολουθήσουν φιλολογικὲς σπουδὲς στὰ Πανεπιστήμια καὶ γ) γιὰ
τὴν Ἐκπαίδευση γενικώτερα, τὸ ἐπίπεδο τῆς ὁποίας θὰ ἀναβαθμισθῆ.
Πιστεύομε ὅτι ὅλοι οἱ ἀποδέκτες τοῦ παρόντος θὰ ἀνταποκριθοῦν στὴν πρόσκληση
τοῦ Δ.Σ. τῆς Ε.Ε.Φ. καὶ θὰ συμβάλουν μὲ ἐποικοδομητικὲς προτάσεις στὴν σύνθεση
πορισμάτων, τὰ ὁποῖα θὰ ὑποβληθοῦν στὸ Υπ.Ε.Π.Θ. γιὰ τὴν στήριξη τῆς
ἀνθρωπιστικῆς παιδείας, ἡ ἀναβάθμιση τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ ἐπιτακτικὸ αἴτημα τῆς
κοινωνίας μας.
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