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ὰ κλὰσικὰ γρὰμμὰΤὰ ἀποτέλεσαν βασικὸ ἄξονα
στὴ συγκρότηση τοῦ σύγχρονου σχολείου σὲ ὅλο τὸν

δυτικὸ κόσμο. Ἡ πραγματικότητα αὐτὴ ἄρχισε νὰ ἀντι-
στρέϕεται διεθνῶς ἐδῶ καὶ κάποιες δεκαετίες καὶ ἡ θέση
τῶν κλασικῶν γραμμάτων, δυστυχῶς, εἴτε περιθωριοποιεῖ -
ται εἴτε ὑποβαθμίζεται. Ἡ ἑλληνικὴ ἐκπαίδευση ἔχει μιὰ
ἰδιαίτερη σχέση μὲ τὰ κλασικὰ γράμματα ἀπὸ τὴν ἀπελευ-
θέρωση τῆς πατρίδας μας καὶ ἑξῆς. Ἡ θέση τους ὡστόσο
στὰ δημόσια ἐκπαιδευτήρια καὶ στὰ πρότυπα σχολεῖα δὲν
ἦταν πάντοτε αὐτονόητη καὶ σὲ διάϕορες περιόδους ἔχουν
τεθεῖ ἐρωτήματα ποὺ ἀϕοροῦν εἴτε τὸν τρόπο προσέγγισης
τῶν κειμένων (ἀπὸ τὸ πρωτότυπο ἢ τὴ μετάϕραση) εἴτε
τὴ θέση τους καθαυτὴν στὶς σχολικὲς αἴθουσες (στὴν πε-
ρίπτωση λ.χ. τῶν λατινικῶν). συχνὰ τὰ ἐρωτήματα αὐτὰ
ἔχουν πάρει τὴ μορϕὴ ἔντονων ἀντιπαραθέσεων μὲ σαϕῆ
πολιτικὸ προσανατολισμὸ καὶ σὲ ἐλάχιστες περιπτώσεις
τὰ ἴδια αὐτὰ ἐρωτήματα ἔχουν ἀποτελέσει ἀϕόρμηση γιὰ
τὴν προβολὴ τεκμηριωμένων ἐπιχειρημάτων μὲ συγκε-
κριμένες καὶ καλὰ ἐπεξεργασμένες προτάσεις.
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Ἡ ὰ̓καδημία ὰ̓θηνῶν –καὶ εἰδικότερα τὸ κέντρον 
Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς καὶ λατινικῆς γραμματείας (κΕΕλγ)
σὲ συνεργασία μὲ τὸ κέντρο Ἑλληνικῆς γλώσσας (κΕγ)–
πρωτοστατώντας στὴν κινητοποίηση αὐτὴ γιὰ τὴν ἐνί-
σχυση τῶν κλασικῶν σπουδῶν ἀποϕάσισε νὰ διοργανώσει
ἡμερίδα μὲ θέμα: « Ἡ Διδασκαλία τῶν κλασικῶν γραμ-
μάτων στὴν Ἑλληνικὴ Ἐκπαίδευση. ὰ̓ναζητώντας τὸ σχο-
λικὸ Παράδειγμα τοῦ 21ου αἰώνα» μὲ κύριο σκοπὸ νὰ προ-
βληθεῖ ἀϕενὸς ἡ ὑποβάθμιση τῶν ἀνθρωπιστικῶν γραμ-
μάτων στὸν τόπο μας τὰ τελευταῖα χρόνια, καὶ ἀϕετέρου
νὰ ὑποδειχθοῦν μέσα καὶ τρόποι, ποὺ θὰ συμβάλουν στὴ
δραστικὴ τόνωση τοῦ ἐνδιαϕέροντος τοῦ κοινοῦ, καὶ ἰδίως
τῶν μαθητῶν καὶ σπουδαστῶν, γιὰ τὸ ζήτημα αὐτὸ καὶ
ἐνδεχομένως στὴν ἄμεση λήψη ἀποτελεσματικῶν μέτρων
ἀπὸ τὴν πολιτεία πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή. 

στὴν προαναϕερθείσα ἡμερίδα μετέχουν ἔγκριτοι κλα-
σικοὶ ϕιλόλογοι καὶ καταξιωμένοι ἐκπαιδευτικοὶ ποὺ θὰ
προβοῦν σὲ συγκεκριμένες προτάσεις γιὰ τὴν ἀνύψωση τοῦ
ἐπιπέδου διδασκαλίας τῶν ὰ̓ρχαίων Ἑλληνικῶν καὶ τῶν
λατινικῶν στὸ γυμνάσιο καὶ στὸ λύκειο –εἰδικότερα ὡς
πρὸς τὸ ϕλέγον θέμα τῶν διδακτικῶν ἐγχειριδίων, τὸ κρί-
σιμο ζήτημα τῶν βέλτιστων διδακτικῶν μεθόδων καὶ τὸ
πρόβλημα, τὸ σχετικὸ μὲ τὴ δημιουργικὴ καὶ γόνιμη ἐπι-
μόρϕωση τῶν ϕιλολόγων καθηγητῶν– ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν
ἀναθεώρηση καὶ ἀνανέωση τῶν προγραμμάτων σπουδῶν
στὰ Τμήματα Φιλολογίας τῶν ἑλληνικῶν πανεπιστημίων.
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ΠρΟγρὰ μμ ὰ Ημ ΕριΔ ὰσ

10:00 κήρυξη Ἐργασιῶν
ἀπὸ τὴν ὰ.Ε. τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας 
κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο.

10:15-10.30 Χα ιρετ ισμοί

Νίκη κεραμέως, Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ
Θρησκευμάτων.

ὰ̓ναστασία γκίκα, γενικὴ γραμματέας Πρω-
τοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης καὶ
Εἰδικῆς ὰ̓γωγῆς.

ὰ̓πόστολος Δημητρόπουλος, γενικὸς γραμ-
ματέας ὰ̓νώτατης Ἐκπαίδευσης. 

10:30-10.45 ὰ̓ντώνιος ρεγκάκος, ὰ̓καδημαϊκός, Ἐπό-
πτης τοῦ κέντρου Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς
καὶ λατινικῆς γραμματείας. καθηγητὴς τῆς
ὰ̓ρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας, ὰ̓ριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Γενικὴ Εἰσαγωγὴ καὶ Κύριοι Ἄξονες Προ-
βληματισμοῦ.
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Π ρ ῶ τ Η  ς ύ ν ε δ ρ ί α

Κλασικὰ Γράμματα καὶ Ἑλληνικὴ Ἐκπαίδευση

Παρελθόν, Παρὸν καὶ Μέλλον

Πρόεδρος: ὰ̓ντώνιος ρεγκάκος

10:45-11:00 Θεόδωρος Παπαγγελής, ὰ̓καδημαϊκός, Πρόε -
δρος τοῦ κέντρου Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς καὶ
λατινικῆς γραμματείας, καθηγητὴς τῆς λα-
τινικῆς Φιλολογίας, ὰ̓ριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης.

Ἑλληνοελληνικὴ Ἀρχαιότητα. Τελικά, θὰ
Ἐπιτρέψουμε τὴν Κατοχύρωση μιᾶς Ἀνι-
στόρητης Πλάνης;

11:00-11:15 ὰ̓μϕιλόχιος Παπαθωμάς, καθηγητὴς τῆς
ὰ̓ρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας, Ἐθνικὸ καὶ
καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο ὰ̓θηνῶν.

Δύο Σημαντικοὶ Πολιτισμοὶ τῆς Ἀρχαίας καὶ
τῆς Μεσαιωνικῆς Εὐρώπης. Ἀξίζει τὸν Κό-
πο ἡ Ἀδιαμεσολάβητη Πρόσβαση στὰ Κεί-
μενά τους;

11:15-11:30 Εὐάγγελος ὰ̓λεξίου, καθηγητὴς τῆς ὰ̓ρ-
χαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας, ὰ̓ριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τὰ Παρεξηγημένα Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ καὶ ἡ
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Μέση Ἐκπαίδευση. Ἡ Ἀναγκαιότητα ἑνὸς
Σύγχρονου Διαλεκτικοῦ Ἀνθρωπισμοῦ.

11:30-11:45 Τασούλα καραγεωργίου, δ.ϕ., Πρόεδρος τῆς
ΠΕΦ.

Ἡ Ἀπομάκρυνση τοῦ ̔Ελληνικοῦ Σχολείου ἀπὸ
τὰ Κλασικὰ Γράμματα. Ἔλλειμμα Παιδείας
καὶ Ἐρήμωση τοῦ Γλωσσικοῦ μας Βιότοπου.

11:45-12:00 Δ ι ά λ ε ι μ μ α

δ ε ύ τ ε ρ Η  ς ύ ν ε δ ρ ί α

Ἡ Διδασκαλία τῶν Κλασικῶν Γραμμάτων 
στὸ Ἑλληνικὸ Σχολεῖο

Πρόεδρος: Θεόδωρος Παπαγγελής

12:00-12:15 Δημήτριος καραδήμας, ὰ̓ναπληρωτὴς κα-
θηγητὴς τῆς ὰ̓ρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολο-
γίας, Ἐθνικὸ καὶ καποδιστριακὸ Πανεπι-
στήμιο ὰ̓θηνῶν.

Ἀπὸ τὰ Ἀναλυτικὰ Προγράμματα στὴ Σχο-
λικὴ Τάξη. Ἡ Σημερινὴ Περιπέτεια τῶν
Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν.

12:15-12:30 ὰ̓νδρέας γ. μαρκαντωνᾶτος, καθηγητὴς
τῆς ὰ̓ρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας, Πανε-
πιστήμιο Πελοποννήσου.

Ἡ Διδασκαλία τῆς Ἀττικῆς Διαλέκτου στὸ
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Γυμνάσιο. Μιὰ Τραυματικὴ Ἐμπειρία γιὰ Δι-
δάσκοντες καὶ Διδασκομένους.

12:30-12:45 ὰ̓ντώνης μαστραπάς, δ.ϕ., γενικὸς γραμ-
ματέας τῆς ΠΕΦ.

Ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ καὶ Ρωμαϊκὴ Ἱστορία
στὴ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση.

12:45-13:00 ὰ̓ναστάσιος στέϕος, δ.ϕ., Ἐπίτιμος Πρόε-
δρος τῆς ΠΕΦ.

Τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὸ Γυμνάσιο.

13:00-13:15 Χρῆστος Τσαγγάλης, καθηγητὴς τῆς ὰ̓ρ-
χαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας, ὰ̓ριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ἡ Ἀναβάθμιση τῶν Κλασικῶν Γραμμάτων
στὴ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση. Διαπιστώ-
σεις καὶ Προτάσεις.

τ ρ ί τ Η  ς ύ ν ε δ ρ ί α

Προτάσεις καὶ Προοπτικές

Πρόεδρος: ὰ̓νδρέας γ. μαρκαντωνᾶτος

13:15-13:30 γιώργης γιατρομανωλάκης, Ὁμότιμος κα-
θηγητὴς τῆς ὰ̓ρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας,
Ἐθνικὸ καὶ καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο
ὰ̓θηνῶν.

Καλύτερα Λίγοι καὶ Καλοί.
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Η ΠΡόΤΑΣΗ Τόῦ ΚΕνΤΡόῦ ΕΛΛΗνΙΚΗΣ ΓΛώΣΣΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣχόΛΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡχΑΙΑΣ 
ΕΛΛΗνΙΚΗΣ ΓΛώΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

13:30-13:45 μΕρΟσ ΠρῶΤΟ

ἰωάννης καζάζης, Ὁμότιμος καθηγητὴς
τῆς ὰ̓ρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας, ὰ̓ριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος
τοῦ κέντρου Ἑλληνικῆς γλώσσας.

όἱ Ψηϕιακοὶ Πόροι τοῦ Κέντρου ̔Ελληνικῆς
Γλώσσας καὶ ἡ νεωτερικὴ Λογική τους.

13:45-14:00 μΕρΟσ ΔΕΥΤΕρΟ

Δημήτριος κουτσογιάννης, καθηγητὴς τῆς
Ἐκπαιδευτικῆς γλωσσολογίας, ὰ̓ριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ψηλαϕώντας τὸ Ἐναλλακτικὸ Σχολικὸ Πα-
ράδειγμα τοῦ Μέλλοντος.

14:00-14:30 μΕρΟσ ΤριΤΟ: Ἡ Ἐϕαρμογή.

14:00-14:15 ὰ̓ναστάσιος μάτος, συντονιστὴς Ἐκπαι-
δευτικοῦ Ἔργου ΠΕ02 – ΠΕκΕσ Θεσσαλίας.

Φιλόλογοι ποὺ συμμετέχουν σὲ Ψηϕιακὲς Κοι-
νότητες καὶ συνεργάζονται δημιουργώντας
διδακτικὸ ὑλικὸ γιὰ τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά.
Ἐμπειρίες καὶ Συμπεράσματα.
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14:15-14:30 Βασίλειος μπετσάκος, καθηγητὴς στὸ 2ο
Πειραματικὸ σχολεῖο Θεσσαλονίκης, Διδά-
σκων στὸ Ἑλληνικὸ ὰ̓νοιχτὸ Πανεπιστήμιο.

Τὸ ΚΕΓ στὴ Σχολικὴ Πράξη, στὸ Πληκτρο-
λόγιο τοῦ Μεταϕραστῆ, καὶ σὲ μιὰ ό̔μαδο-
συνεργατικὴ Συνάντηση τοῦ ΕΑΠ.

14:30-14:45 Δ ι ά λ ε ι μ μ α

ς τ ρ ο Γ Γ ύ λ Η  τ ρ α Π ε Ζ α

Πρὸς μία σύγκλιση ἀπόψεων

συντον ιστ ές:
γιώργης γιατρομανωλάκης 

καὶ
ἰωάννης καζάζης

Ὁμιλητὲς καὶ κοινό

15:30 Πέρας Ἡμερίδας
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Τὸ ἔντυπο εἶναι εὐγενικὴ προσϕορὰ 
τῶν ἐκδόσεων Gutenberg.

σχεδιασμός-ἐπιμέλεια: Γιάννης Μαμάης


