Ανακοίνωση Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
για την κατάργηση των Λατινικών
Η Συνέλευση του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην συνεδρία της 12ης Σεπτεμβρίου 2018,
συζήτησε τις πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργού για τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Τα μέλη
της Συνέλευσης αντιλαμβανόμαστε ότι οι εξαγγελίες αυτές δεν αποτελούν τις τελικές προτάσεις του
Υπουργείου, ωστόσο σε αυτές εμπεριέχεται και η κατάργηση του μαθήματος των Λατινικών από τα
εξεταζόμενα μαθήματα της θεωρητικής κατεύθυνσης και η αντικατάστασή του από το μάθημα της
Κοινωνιολογίας. Σύμφωνα με το κείμενο που διανεμήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας «η

αντικατάσταση αυτή κρίθηκε απαραίτητη αφενός γιατί από όλο το φάσμα των επιστημών του 1ου
Επιστημονικού Πεδίου τα Λατινικά αφορούσαν μόνο τα Τμήματα Φιλολογίας και αφετέρου γιατί με
την εξαιρετικά περιορισμένη εξεταστέα ύλη τους προκαλούσαν στρεβλώσεις στην τελική βαθμολογία
των υποψηφίων».
Ομόφωνα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
συντασσόμαστε με την ανακοίνωση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής την οποία έχει υπογράψει
ο Πρόεδρος του Τμήματος.
Επιπροσθέτως θεωρούμε ότι το σύγχρονο ελληνικό σχολείο αδυνατεί να παίξει σωστά τον
εκπαιδευτικό του ρόλο, όταν υποβαθμίζεται η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής και εξαφανίζονται
πλήρως από το πρόγραμμα τα Λατινικά. Η Λατινική μαζί με την Αρχαία Ελληνική αποτελούν τις δύο
κλασικές γλώσσες, επί των οποίων στηρίχτηκε το οικοδόμημα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Τα Λατινικά
αποτελούν το μοναδικό μη ελληνικό μάθημα αρχαιογνωσίας με σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό και
προάγουν τη γνώση στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, συντελούν καθοριστικά στην εμπέδωση της ευρωπαϊκής
ιδέας και στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτισμικής ταυτότητα. Ενισχύουν
παράλληλα την αίσθηση των δεσμών και της συνέχειας του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με τον
ρωμαϊκό και τον βυζαντινό.
Ταυτόχρονα θεωρούμε ότι υποβαθμίζεται το επίπεδο των επιστημών που θεραπεύονται στη
Σχολή μας με την εισαγωγή φοιτητών χωρίς την ελάχιστη γνώση Λατινικών. Η Λατινική είναι ιστορικός
πρόγονος πολλών ευρωπαϊκών γλωσσών αλλά και συνδιαμορφωτής του λεξιλογίου σχεδόν όλων των
ευρωπαϊκών γλωσσών.
Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να επανεξετάσει την απόφασή
του, η οποία δυστυχώς θα συντελέσει στην υποβάθμιση των σπουδών των μαθητών και μαθητριών της
χώρας μας.

