ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Τὸ ∆ιοικητικὸ Συµβούλιο τῆς Ε.Ε.Φ., ἐκφράζοντας καὶ τὴν θέση τῶν χιλιάδων µελῶν
της, χαιρετίζει τὴν ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νὰ συνεχίσουν νὰ ἐξετάζωνται
σὲ ὅλα τὰ µαθήµατα τῆς Γενικῆς Παιδείας οἱ µαθητὲς τοῦ Λυκείου ὅλων τῶν
κατευθύνσεων. Ἐνισχύεται ἔτσι τὸ µορφωτικὸ ἐπίπεδο καὶ ἡ Γενικὴ Παιδεία,
δηµιουργεῖται ὁλοκληρωµένο ὑπόβαθρο στὴν µόρφωση, ἀποφεύγεται ἡ µονοµέρεια
στὴν γνώση καὶ ἡ ἐπιλεκτικὴ στάση πρὸς τὰ µαθήµατα, τὰ ὁποῖα πλέον οἱ µαθητὲς θὰ
διδάσκονται καὶ θὰ µελετοῦν χωρὶς διακρίσεις καὶ ἐξαιρέσεις.
Παραλλήλως ὅµως τὸ ∆.Σ. τῆς Ε.Ε.Φ. ἐκφράζει τὴν ἔντονη διαµαρτυρία του γιὰ τὴν
ἀπόφαση τῆς Πολιτείας νὰ διδάσκεται τὸ µάθηµα τῆς Ἱστορίας στὸ Γυµνάσιο ἀπὸ
καθηγητὲς Ξένων Γλωσσῶν, Θεολόγους ἢ Κοινωνιολόγους, δηλ. Ἐκπαιδευτικοὺς χωρὶς
βασικὲς πανεπιστηµιακὲς σπουδές στὴν Ἱστορία, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν µέρει, καὶ χωρὶς νὰ
ἐξετάζωνται στὸ µάθηµα αὐτὸ οἱ ὑποψήφιοι γιὰ διορισµὸ στὴν ∆ευτεροβάθµια
Ἐκπαίδευση κατὰ τὸν διαγωνισµὸ τοῦ ΑΣΕΠ. Τὸ γεγονὸς τοῦτο, σὲ συνδυασµὸ µὲ τὴν
ἄστοχη µείωση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τῆς Ἱστορίας στὴν Γ΄ Γυµνασίου ἀπὸ τρεῖς ὧρες
σὲ δύο καὶ µὲ τὰ ἀκατάλληλα καὶ ἀντιπαιδαγωγικὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια διδασκαλίας,
ὁδηγεῖ στὴν ἀπαξίωση τοῦ µαθήµατος.
Λογικὸ ἐπακόλουθο τῆς προηγουµένης καταστάσεως εἶναι ὅτι ὠθοῦνται τελικῶς οἱ
µαθητὲς τῆς Γ΄ Λυκείου νὰ µὴν ἐπιλέγουν καὶ φυσικὰ νὰ µὴν ἐξετάζωνται στὶς
πανελλαδικὲς ἐξετάσεις στὸ µάθηµα τῆς Ἱστορίας, µὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὴν
στέρεη ἱστορικὴ γνώση καὶ τὴν βαθύτερη µόρφωσή τους. Τὸ παρατηρούµενο ἄλλωστε
ἔλλειµµα γνώσεως τῆς Ἑλληνικῆς καὶ τῆς Παγκόσµιας Ἱστορίας ἀπὸ τοὺς µαθητὲς καὶ
σπουδαστὲς τῶν ΑΕΙ ἔπρεπε νὰ καθιστοῦσε περισσότερο προσεκτικοὺς τοὺς ἁρµοδίους
τοῦ Ὑπουργείου, ἀφοῦ εἶναι κοινῶς γνωστὸν ὅτι ἡ Ἱστορία καὶ ἡ Γλῶσσα ἀποτελοῦν
τοὺς βασικοὺς ἄξονες τοῦ πολιτισµοῦ µας.
Ἐπίσης τὸ ∆.Σ. τῆς Ε.Ε.Φ. ἐντόνως διαµαρτύρεται γιὰ τὴν διαγραφὴ τῆς διδασκαλίας
τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ Περικλέους ἀπὸ τὸ ὡρολόγιο πρόγραµµα Γενικῆς Παιδείας τῆς
Γ΄τάξεως τοῦ Νέου Λυκείου· διότι εἶναι αὐτονόητη καὶ ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη ὅλοι οἱ
ἐπιστήµονες, γιατροί, µηχανικοί, γεωπόνοι καὶ τῶν λοιπῶν θετικῶν ἐπιστηµῶν νὰ
σπουδάζουν καὶ νὰ ἐγκολπώνονται τὶς ἠθικές, κοινωνικὲς καὶ δηµοκρατικὲς πολιτικὲς
ἀξίες. Αὐτὲς ἀκριβῶς οἱ ἀξίες διατυπώνονται µὲ καθαρότητα καὶ σαφήνεια λόγου στὸ
ὑψηλοῦ αἰσθητικοῦ ἐπιπέδου κείµενο αὐτὸ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραµµατείας, ποὺ
ἔχει εὔστοχα χαρακτηρισθῆ ὡς εὐαγγέλιον τῆς δηµοκρατίας. Παρὰ ταῦτα ἡ Ἑλληνικὴ
Πολιτεία ἀβασάνιστα, ὅπως ἀποδεικνύεται, ἀφαιρεῖ τὴν γνώση τοῦ ἕως τώρα
διδασκοµένου αὐτοῦ κειµένου ἀπὸ τοὺς Νέους τῆς Πατρίδος µας. Καὶ αὐτὸ ἀτυχῶς
συµβαίνει σήµερα ποὺ ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία βιώνει ἐπώδυνα µιὰ οἰκονοµικὴ κρίση,
ἀπότοκο µιᾶς βαθειᾶς κρίσεως ἠθικῶν ἀξιῶν καὶ πολιτισµοῦ.
Ἡ Ε.Ε.Φ. καλεῖ τὴν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νὰ ἀναθεωρήση τὶς ἀποφάσεις
γιὰ τὴν κατάργηση τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ Περικλέους, τὴν µείωση τῶν
ὡρῶν διδασκαλίας τῆς Ἱστορίας στὸ Γυµνάσιο, καθὼς καὶ τὴν ἀνάθεση τοῦ µαθήµατος
σὲ µὴ εἰδικούς.
Τὸ ∆.Σ. τῆς Ε.Ε.Φ.

