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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 
 
Η απόφαση της Υπουργού Παιδείας για την αύξηση των ωρών διδασκαλίας της 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Γυµνάσιο και στην Α΄ τάξη του Λυκείου εντάσσεται 
σε µια τακτική πρόχειρων και αποσπασµατικών µέτρων. 

Η αντίληψη ότι µόνο µε την αύξηση των ωρών διδασκαλίας των αρχαίων 
ελληνικών θα αντιµετωπιστεί η αποδιδόµενη στη νεολαία «γλωσσική πενία» είναι 
ατεκµηρίωτη και εσφαλµένη. Γι’ αυτό και η παραπάνω απόφαση του Υπουργείου 
Παιδείας δεν λύνει τα όποια προβλήµατα και δεν γίνεται αποδεκτή από την 
εκπαιδευτική κοινότητα. 

Η γλωσσική καλλιέργεια βρίσκεται σε συνάρτηση µε τη συνολική µορφωτική 
επίδραση που ασκείται στις νεότερες γενιές και έχει σχέση µε το σύνολο των 
µαθηµάτων που διδάσκονται στην εκπαίδευση. Είναι σε µεγάλο βαθµό υπόθεση 
ενδιαφερόντων και κινήτρων σχετικών µε τη µόρφωση, που πρέπει να 
καλλιεργούνται παράλληλα µέσα και έξω από το σχολείο. Προκύπτει από ένα 
µορφωσιογόνο περιβάλλον, που παρακινεί στη µελέτη και στο δηµιουργικό 
στοχασµό. 

Το ενδιαφέρον της Πολιτείας πρέπει να στραφεί προς άλλη κατεύθυνση. Το 
ζητούµενο είναι να αναβαθµιστεί συνολικά η εκπαιδευτική διαδικασία, να γίνουν τα 
σχολεία εστίες κριτικής σκέψης και δηµιουργικής µάθησης, σε άµεση επαφή µε τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι νέοι σήµερα και οι σύγχρονες κοινωνίες. 
Υπάρχουν, εξάλλου, βασικοί τοµείς της γνώσης και της γενικότερης µόρφωσης που 
απουσιάζουν εντελώς από το πρόγραµµα σπουδών των σχολείων µας ή είναι έντονα 
υποβαθµισµένοι, όπως οι κοινωνικές επιστήµες, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η 
αγωγή υγείας, οι διαφυλικές σχέσεις και πολλοί άλλοι.  

Η ΟΛΜΕ απαιτεί να προχωρήσει επιτέλους  η Πολιτεία σε µια συνολική 
αναθεώρηση του προγράµµατος σπουδών που παρέχεται σήµερα στη γενική 
εκπαίδευση και των βιβλίων και άλλων υλικών που υποστηρίζουν τη µαθησιακή 
διαδικασία, µέσα από ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο µε τους αρµόδιους φορείς και 
λαµβάνοντας υπόψη της τις επεξεργασµένες θέσεις των εκπαιδευτικών.  
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