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ΨΗΦΙΣΜΑ
Οἱ συµµετέχοντες στὴν Ἡµερίδα ποὺ ὀργανώθηκε ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ
Γλωσσικὴ Κληρονοµιὰ (Ε.Γ.Κ.) καὶ τὴν Ἑταιρεία Ἑλλήνων Φιλολόγων (Ε.Ε.Φ.) καὶ
πραγµατοποιήθηκε τὴν 13η Μαρτίου τρέχοντος ἔτους, στὴν αἴθουσα τελετῶν
τοῦ Φ.Σ. «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», ἀποφάσισαν νὰ ἐπαναλάβουν πρὸς τὴν Πολιτεία τὴν
πάγια θέση τους γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς διδασκαλίας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας
καὶ τὴν ἀναβάθµιση τῆς ἀνθρωπιστικῆς παιδείας στὴν Ἐκπαίδευση τῆς χώρας
µας, ἡ ὁποία σήµερα εἶναι ὅσον οὐδέποτε ἄλλοτε ἀναγκαία γιὰ τὴν ἀνάδειξη
ἀξιῶν καὶ προτύπων καὶ γιὰ τὴν ἔµπνευση ὁραµάτων στοὺς νέους µας.
Ὅπως ἔχουν ἀποδείξει καὶ συγκεκριµένες ἔρευνες τοῦ Παιδαγωγικοῦ
Ἰνστιτούτου καὶ ἄλλων ἐγκύρων φορέων, οὐσιαστικὴ ἀνθρωπιστικὴ παιδεία
παρέχεται µὲ τὴν διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἀπὸ τὸ πρωτότυπο
καὶ τὴν παράλληλη προσέγγιση γλώσσας καὶ περιεχοµένου (ἰδεῶν καὶ ἀξιῶν)
τῶν κειµένων. Ὁ τρόπος αὐτὸς βοηθεῖ τοὺς µαθητὲς νὰ κατανοήσουν τὴν
διαχρονικὴ πορεία τῆς γλώσσας µας, νὰ χρησιµοποιήσουν ὀρθὰ τὴν ἑλληνικὴ
στὸν γραπτὸ καὶ τὸν προφορικὸ λόγο καὶ νὰ ἐκφρασθοῦν µὲ σαφήνεια,
πληρότητα καὶ εὐστοχία.
Ἀντιθέτως, ἡ κατάργηση ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν τῆς διδασκαλίας τῆς ἀρχαίας
ἑλληνικῆς γλώσσας στὸ Γυµνάσιο ἐπέφερε τὶς ὀδυνηρὲς συνέπειες τῆς
γλωσσικῆς ἔνδειας, τοῦ ἐκφραστικοῦ µαρασµοῦ καὶ τῶν γλωσσικῶν
σφαλµάτων τὰ ὁποῖα διαπιστώνονται ἀπὸ τοὺς βαθµολογητὲς στὰ γραπτά
των ὑποψηφίων κατὰ τὶς πανελλαδικὲς ἐξετάσεις γιὰ τὰ Α.Ε.Ι. καὶ τὰ Τ.Ε.Ι.. Ἡ
ἀπουσία ὀρθοέπειας ἐντοπίζεται σχεδὸν καθηµερινὰ στὸν προφορικὸ καὶ τὸν
γραπτὸ λόγο καθὼς καὶ στὸν ἔντυπο καὶ τὸν ἠλεκτρονικὸ Τύπο.
Ἡ διδασκαλία ξένης γλώσσας ἀπὸ πολὺ ἐνωρὶς στὸ δηµοτικὸ δὲν
µπορεῖ νὰ ἀποδώσει, ἂν δὲν ἔχει προηγηθεῖ στοιχειώδης κατανόηση τῆς

µορφῆς καὶ τῆς δοµῆς τῆς µητρικῆς γλώσσας. Ἡ πληροφορικὴ εἶναι
ἀναµφισβήτητα ἀπαραίτητο ἐργαλεῖο γιὰ τὴν διευκόλυνση τῆς ἐκπαιδευτικῆς
διαδικασίας καὶ τὴν εὐχερέστερη διάχυση τῆς γνώσης. ∆ὲν µπορεῖ ὅµως νὰ
ἀποτελέσει αὐτοσκοπὸ καὶ τὴν µόνη ὁδὸ γιὰ τὴν καλλιέργεια τοῦ πνεύµατος
καὶ τὴν κριτικὴ σκέψη.
Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους, ἡ «Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονοµιὰ» µὲ
1750 µέλη καὶ ἡ «Ἑταιρεία Ἑλλήνων Φιλολόγων» µὲ 4240 µέλη προτείνουν
στὴν Πολιτεία τὰ ἀκόλουθα:
1. Τὴν ἀναβάθµιση τῆς παρεχοµένης ἀνθρωπιστικῆς παιδείας στὴν
Ἐκπαίδευση µὲ τὴν αὔξηση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τῶν
ἀνθρωπιστικῶν µαθηµάτων καὶ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας.
2. Τὴν συστηµατικότερη καὶ οὐσιαστικότερη ἐπιµόρφωση τῶν
Ἐκπαιδευτικῶν στὸν ἐπιστηµονικὸ καὶ τὸν διδακτικὸ τοµέα. Γιὰ τὴν
ἐπίτευξη αὐτοῦ του στόχου θεωροῦµε ἀπαραίτητη τὴν ἐπανίδρυση
τοῦ ∆ιδασκαλείου Μέσης Ἐκπαίδευσης, ἑνὸς θεσµοῦ ποὺ ἀπέδωσε τὰ
µέγιστα στὸ παρελθόν.
3. Τὴν χορήγηση στοὺς µαθητὲς καταλληλότερων διδακτικῶν
ἐγχειριδίων ἀπὸ τὰ ἤδη χρησιµοποιούµενα στὴν Ἐκπαίδευση, ὥστε
αὐτὰ νὰ τοὺς προσφέρουν τὴν δυνατότητα καλύτερης γλωσσικῆς
κατάρτισης καὶ ἀνθρωπιστικῆς µόρφωσης µὲ προσφορότερο,
λειτουργικότερο καὶ ἐλκυστικότερο τρόπο.
4. Τὴν ἐπανίδρυση τῶν ἄστοχα καταργηθέντων στὸ παρελθὸν Κλασικῶν
Λυκείων.
∆ὲν περιποιεῖ τιµὴ στὴν χώρα µας τὸ γεγονὸς ὅτι, ἐνῶ παρατηρεῖται
µία γενικότερη τάση στὸν κόσµο γιὰ ἐνίσχυση τῶν ἀνθρωπιστικῶν
σπουδῶν, ὅπως, γιὰ παράδειγµα, συµβαίνει στὴν Ἰταλία καὶ τὴν
Ἱσπανία, οἱ ὁποῖες διαθέτουν 3500 καὶ 2200 Κλασικὰ Λύκεια
ἀντιστοίχως, ἡ Ἑλλάδα, ἡ γενέτειρα τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἐπιστηµῶν,
δὲν ἔχει οὔτε ἕνα Κλασικὸ Λύκειο! Εἶναι βεβαίως αὐτονόητο ὅτι ἡ
ἐπανίδρυση τῶν Κλασικῶν Λυκείων δὲν συνεπάγεται τὴν µείωση τῆς
ἀνθρωπιστικῆς παιδείας ἀπὸ τὰ Γενικὰ Λύκεια, διότι µία τέτοια
ἀπόφαση θὰ ὁδηγοῦσε σὲ µείωση τῆς καλλιέργειας τῶν µαθητῶν καὶ
σὲ γενικότερη ὑποβάθµιση τῆς παρεχοµένης Παιδείας.
Ἐκ µέρους τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἡµερίδας
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