
 
 
 
 

     
 
 
 
Παρέµβαση Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισµού και Εστίας Ελλάδας Κύπρου 
 
ΑΔΗΡΙΤΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  

Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισµού και η Εστία Ελλάδος Κύπρου 
χαιρετίζουν την απόφαση του Υπουργού  Παιδείας Κώστα Καδή για 
αύξηση των ωρών διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών στον γυµνασιακό 
κύκλο. 

Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισµού  σε ανακοίνωση του επισηµαίνει πώς στη 
νέα εποχή του παγκοσµιοποιούµενου καννιβαλισµού και του πνευµατικού 
υποσιτισµού, οι µαθητές µας οφείλουν να στηριχτούν στην πιο πλούσια 
γλωσσική παρακαταθήκη του κόσµου, την Ελληνική γλώσσσα, απολαµβάνοντας 
το κάλλος της δηµιουργίας των πιο πεφωτισµένων ανθρώπων της υφηλίου από 
παλαιοτάτων χρόνων µέχρι σήµερα. Είναι υπέρτατη ευθύνη της πολιτείας µέσω 
της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών να διαδραµατίσει σηµαίνοντα ρόλο στη 
δηµιουργία πολιτών µε αίσθηση αυτοσυνειδησίας, κριτικής σκέψης ελεύθερης και 
υπεύθυνης προσωπικότητας. 

Από την πλευρά της, η Εστία Ελλάδος Κύπρου, στηρίζει και ενισχύει κάθε 
προσπάθεια για τη διδασκαλία κειµένων της αρχαίας ελληνικής στα σχολεία µας, 
ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης και ειδικά στη 
Γαλλία και στη Γερµανία η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών αποτελεί 
σηµαντικό µέρος του εκπαιδευτικού κορµού της Μέσης Εκπαίδευσης των χωρών 
αυτών. Σε ανακοίνωση της, τονίζει πώς  «η Αρχαία Ελληνική, µε τα Λατινικά, είναι οι 
δύο γλώσσες πουµε τον γλωσσικό πλούτο τους έχουν αιµοδοτήσει τα 
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σηµαντικότερα έργα της παγκόσµιας πολιτιστικής δηµιουργίας. Ιδιαίτερα η 
Αρχαία Ελληνική και, συνακόλουθα η Νέα Ελληνική, µαζί µε την Κινεζική, είναι οι 
δύο µοναδικές γλώσσες στον κόσµο που οµιλούνται, γράφονται, εξελίσσονται 
αδιάσπαστα εδώ και πάνω από τέσσερις χιλιάδες χρόνια. Προσθέτει δε τα εξής. 

<<Τα σηµαντικότερα κείµενα του πολιτισµού της ανθρωπότητας από την 
αρχαιότητα, το Βυζάντιο, τον µεσαίωνα, την πρώιµη και την ύστερη ορθόδοξη 
γραµµατεία, µέχρι σήµερα έχουν τα θεµέλιά τους στην αειθαλή γλωσσική 
προσφορά της Αρχαίας Ελληνικής.>> 

ΚΑΙΡΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

Γιατί οι µαθητές µας πρέπει να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά; 

.Διότι όλη η Ευρώπη και ο πολιτισµένος κόσµος στηρίζονται στα έργα της 
αρχαίας ελληνικής γραµµατείας. Η αρχαία Ελληνική και στη συνέχεια η νέα 
Ελληνική πλούτισαν τις σηµαντικότερες γλώσσες και αποτελούν την πανίσχυρη 
διαµεσολάβηση µεταξύ του Ελληνικού και του Παγκόσµιου Πολιτισµού. 

. Διότι στην Αρχαία Ελλάδα αποκαλύφθηκε και αναδείχθηκε η αξία και η σηµασία 
του ανθρώπου ως αυτόνοµης προσωπικότητας, που δεν αντέχει τη σκλαβιά και 
την υποταγή και είναι έτοιµος να αγωνιστεί και να θυσιαστεί για την ελευθερία και 
την αξιοπρέπειά του, για την πατρίδα και για τις πανανθρώπινες αρχές και αξίες. 

 Σηµειώνεται ότι το Πανεπιστήµιο της Τεργέστης και άλλα πολιτιστικά ιδρύµατα 
της Ιταλίας, κήρυξαν το 2016 ως έτος Ελληνοφωνίας και πραγµατοποιούν 
διάφορες εκδηλώσεις. Επίσης, σε 320 Λύκεια της Ιταλίας διδάσκονται από 
πρωτότυπο Αρχαία Ελληνικά». 

 


