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ΘΕΜΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΚΑΙ
Ι∆ΡΥΣΗ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
Μὲ πρωτοβουλία τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Φιλολόγων (Ε.Ε.Φ.) καὶ
συνδιοργανώτρια
τὴν
Ἑλληνικὴ
Γλωσσικὴ
Κληρονοµιά
(Ε.Γ.Κ.)
ην
ην
πραγµατοποιήθηκε τὴν 10 καὶ 11 Ὀκτωβρίου 2008 στὴν Αἴθουσα
Τελετῶν τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ (Εὐριπίδου 12) ∆ιήµερο
Συνέδριο µὲ κύριο θέµα: «Ἵδρυση Λυκείων Ἀνθρωπιστικῆς Παιδείας».
Στὸ Συνέδριο, οἱ ἐργασίες τοῦ ὁποίου ἐστέφθησαν ἀπὸ ἀπόλυτη ἐπιτυχία,
ἔλαβαν µέρος µὲ εἰσηγήσεις Ἐκπρόσωποι τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου
(Π.Ι.), τῶν Τµηµάτων Φιλολογίας Πανεπιστηµίων τῆς χώρας µας, τῆς
Πανελλήνιας
Ἕνωσης
Φιλολόγων
(Π.Ε.Φ.),
τοῦ
περιοδικοῦ
«ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ»(τῶν ἀποφοίτων τοῦ Α.Π.Θ.), Μέλη τῆς Ἀκαδηµίας Ἀθηνῶν,
τοῦ Πολιτιστικοῦ Σωµατείου «Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονοµιά» καὶ
Λειτουργοὶ τῆς ∆ευτεροβάθµιας Ἐκπαίδευσης.
Μετὰ τὴν προσφώνηση τῶν Συνέδρων ἀπὸ τοὺς συνδιοργανωτὲς τοῦ
Συνεδρίου, τὴν Πρόεδρο τῆς Ε.Ε.Φ. Καθηγήτρια κ. Γεωργία ΞανθάκηΚαραµάνου καὶ τὸν Πρόεδρο τῆς Ε.Γ.Κ. Ἀκαδηµαϊκὸ κ. Πάνο Λιγοµενίδη,
ἀπηύθυναν χαιρετισµὸ οἱ Ἀκαδηµαϊκοὶ κ.κ. Κων/νος ∆εσποτόπουλος καὶ
Ἀντώνιος Κουνάδης, καθὼς καὶ Μέλη
τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου.
Ἀκολούθησαν ἐµπεριστατωµένες εἰσηγήσεις τῶν ἐξουσιοδοτηµένων
Ἐκπροσώπων τῶν Φορέων, που ἐπεσήµαναν τὴν ἀδήριτη ἀνάγκη
ἀναβαθµίσεως τῶν ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν µὲ αἰχµὴ τοῦ δόρατος τὴν
ἵδρυση Λυκείων Ἀνθρωπιστικῆς Παιδείας, οὐσιαστικὸ ἀντίβαρο σὲ µιὰ
ἐποχὴ τεχνοκρατούµενη καὶ χρησιµοθηρική.
Μετὰ ἀπὸ διεξοδικὴ συζήτηση οἱ Σύνεδροι κατέληξαν ὁµοφώνως στὰ
ἀκόλουθα πορίσµατα:

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
Οἱ Φιλόλογοι, Ἐκπρόσωποι τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου (Π.Ι.), τῶν
Τµηµάτων Φιλολογίας Πανεπιστηµίων τῆς χώρας µας, τῆς Ἑταιρείας
Ἑλλήνων Φιλολόγων (Ε.Ε.Φ.), τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Φιλολόγων
(Π.Ε.Φ.), τοῦ περιοδικοῦ «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ» (τῶν ἀποφοίτων τοῦ Α.Π.Θ.),
Μέλη τῆς Ἀκαδηµίας Ἀθηνῶν, τοῦ Πολιτιστικοῦ Σωµατείου «Ἑλληνικὴ
Γλωσσικὴ Κληρονοµιά» (Ε.Γ.Κ.) καὶ Λειτουργοὶ τῆς ∆ευτεροβάθµιας
Ἐκπαίδευσης, θεωροῦν ἀναγκαία τὴν ἵδρυση Λυκείων Ἀνθρωπιστικῆς
Παιδείας.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ
1. Πρέπει ἡ Ἑλλὰς νὰ συµβαδίσει στὸν ἐκπαιδευτικὸ τοµέα µὲ ἄλλες
εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ὅπου λειτουργεῖ ἐπιτυχῶς σὲ ποσοτικὴ καὶ
ποιοτικὴ βάση ὁ θεσµὸς τῶν Κλασικῶν Λυκείων (Classical schools
Écoles Classiques, Licei Classici) ἢ Λυκείων Ἀνθρωπιστικῆς Παιδείας
(Ηumanistische Schulen).
2. Τὸ Λύκειο Ἀνθρωπιστικῆς Παιδείας µπορεῖ νὰ ἀναδειχθεῖ σὲ ἕνα
ἐκπαιδευτικὸ θεσµὸ ποὺ ἔχει τὴ δυναµικὴ καὶ τὴν προοπτικὴ νὰ
καλλιεργεῖ καὶ νὰ προβάλλει τὶς ἀνθρωπιστικὲς ἀξίες, τὶς ὁποῖες
ἔχει ἀνάγκη ὁ σύγχρονος κόσµος.
3. Ἡ γνώση καὶ ἡ κατανόηση τοῦ ἀρχαίου κόσµου πρέπει νὰ γίνει
ὅραµα τῆς Ἐκπαίδευσης στὴν ἐποχή µας, γιατὶ πραγµατικὰ ὁ
καλλιεργηµένος ἐλεύθερος καὶ ὑπεύθυνος δηµοκρατικὸς πολίτης
ὁρίζεται, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, µὲ βάση τὶς ἀξίες καὶ τὰ ἰδεώδη τῆς
κλασικῆς παιδείας.
4. Ἡ ἵδρυση Λυκείων Ἀνθρωπιστικῆς Παιδείας ἀναδεικνύει τὴν
ἰδιαίτερη µορφωτικὴ καὶ πολιτιστικὴ σηµασία τῆς Ἐκπαίδευσης
στὸν τόπο µας, τὴ στιγµὴ µάλιστα ποὺ ἱδρύονται διάφοροι ἄλλοι τύποι
Σχολείων, ὅπως Μουσικά, Ἀθλητικά, Καλλιτεχνικά.
5. Στὰ Λύκεια αὐτὰ θὰ δίδεται ἰδιαίτερη ἔµφαση στὴ συστηµατικὴ
διδασκαλία τῆς Ἀρχαίας καὶ Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ
Γραµµατείας, τῆς Λατινικῆς Γλώσσας καὶ Γραµµατείας, τῆς Ἱστορίας καὶ
τῆς Φιλοσοφίας. Θὰ εἶναι ἐπίσης δυνατὸν νὰ διδάσκονται καὶ ἡ
Ἱστορία Θεάτρου καὶ ἡ Ἱστορία τῆς Τέχνης.
6. Ἡ παρεχόµενη στὰ Λύκεια Ἀνθρωπιστικῆς Παιδείας ἐκπαίδευση
µπορεῖ νὰ ὁδηγήσει ὄχι µόνο σὲ φιλολογικὲς σπουδές, ἀλλὰ καὶ σὲ ἕνα
εὐρὺ φάσµα πολιτισµικῶν, πολιτικῶν, κοινωνικῶν καὶ θεολογικῶν
σπουδῶν.
7. Σχετικὴ δέσµευση γιὰ ἐπανίδρυση τῶν Κλασικῶν Λυκείων ὑπάρχει
στὸ πρόγραµµα γιὰ τὴν Παιδεία τῆς παρούσας Κυβέρνησης.

ΠΡΟΤΑΣΗ
Ἵδρυση Λυκείων Ἀνθρωπιστικῆς Παιδείας
Τὰ Λύκεια Ἀνθρωπιστικῆς Παιδείας θὰ λειτουργοῦν ὡς αὐτόνοµος
τύπος σχολείου.
2. Ἡ λειτουργία τους δὲν ἐπηρεάζει τὸ πρόγραµµα οὔτε τὴ δοµὴ τῶν
ἤδη λειτουργούντων Γενικῶν Λυκείων.
3. Θὰ ἀπευθύνονται ὄχι µόνο στοὺς ὑποψηφίους τῶν Φιλοσοφικῶν
Σχολῶν ἀλλὰ καὶ τῶν Νοµικῶν, Κοινωνικῶν, Θεολογικῶν καὶ Πολιτικῶν
Ἐπιστηµῶν.

1.

4. Ἡ λειτουργία τους δὲν θὰ ἐπιβαρύνει µὲ ἐπιπλέον δαπάνη τὴν
Πολιτεία, διότι:
• Μποροῦν νὰ συστεγασθοῦν στὰ ἤδη ὑπάρχοντα κτηριακὰ
συγκροτήµατα τῶν Γενικῶν Λυκείων ἤ στὰ κτήρια ὅπου παλαιὰ
λειτουργοῦσαν τὰ Κλασικὰ Λύκεια.
• Ἡ στελέχωσή τους µπορεῖ νὰ γίνει µὲ τὸ διαθέσιµο προσωπικό
σύµφωνα µὲ τὴν εἰδίκευση τῶν σπουδῶν του.
• Μποροῦν νὰ χρησιµοποιηθοῦν ἀρχικὰ τὰ ὑπάρχοντα σχολικὰ
ἐγχειρίδια τοῦ Γενικοῦ Λυκείου.

ΜΕΤΡΑ
1.
2.

Γιὰ τὴν ἵδρυση τῶν Λυκείων Ἀνθρωπιστικῆς Παιδείας ἀπαιτεῖται µόνον
Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση.
Τὸ Υπ.Ε.Π.Θ. ἐν ὄψει ἀναµορφώσεως τῆς δοµῆς τῆς ∆ευτεροβάθµιας
Ἐκπαίδευσης κρίνεται ἀναγκαῖο νὰ προχωρήσει στὴν πραγµατοποίηση
τοῦ οὐσιώδους αὐτοῦ αἰτήµατος. Τὰ Φιλολογικὰ Τµήµατα καὶ οἱ
Ἐπιστηµονικὲς Φιλολογικὲς Ἑνώσεις προθυµοποιοῦνται, σὲ συνεργασία
µὲ τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο, νὰ συµµετάσχουν στὴν ἐκπόνηση τῶν
Προγραµµάτων Σπουδῶν.
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Τὰ ὡς ἄνω πορίσµατα ὑποβλήθηκαν στὸ Υπ.Ε.Π.Θ. καὶ δηµοσιεύθηκαν στὸν
Ἀθηναϊκὸ Τύπο ( Ἀδέσµευτος Τύπος, Ἀπογευµατινή, Βραδυνή, Ἐλευθεροτυπία).
Τὸ Συνέδριο ἔκλεισε τὶς ἐργασίες του µὲ µιὰ ἐνδιαφέρουσα εἰσήγηση τοῦ
ἐπιτίµου Σχολικοῦ Συµβούλου καὶ Ταµία τῆς Ε.Ε.Φ. κ. ∆ηµητρίου
∆ιαµαντόπουλου µὲ θέµα: Ἐπιµόρφωση Ἐκπαιδευτικῶν.

