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Κοινή Δήλωση των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας
με στόχο την Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
όσον αφορά τη Λατινική και την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
«Οι Υπουργοί Παιδείας της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Κύπρου και της Ελλάδας [...] έχοντας
την πεποίθηση ότι η λατινική και η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι η ζωντανή κληρονομιά
που συνιστά τον κοινό θεμέλιο λίθο του ευρωπαϊκού και μεσογειακού πολιτισμού και η
ζωτική δύναμη των γλωσσών [...] Αναλαμβάνουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους όσον
αφορά τη λατινική και την αρχαία ελληνική γλώσσα, ενθαρρύνοντας και αναπτύσσοντας
διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες, καθώς και τις ανταλλαγές και την κινητικότητα
μαθητών και εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια παγκόσμια δυναμική αναφορικά

με νέα κοινά έργα, τα οποία θα είναι ανοιχτά σε όλους τους πολίτες και σε όλες τις μορφές
εκπαίδευσης, στο πλαίσιο μιας προσέγγισης χωρίς αποκλεισμούς και σύμφωνα με τις πλέον
σύγχρονες και καινοτόμες πτυχές του σύγχρονου πολιτισμού [....] » αναφέρει η Κοινή
Δήλωση των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής
συνεργασίας όσον αφορά τη λατινική και την αρχαία ελληνική γλώσσα.
Η πιο πάνω Κοινή Δήλωση ήταν ένα από τα αποτελέσματα συνεδρίου, στο οποίο συμμετείχε
χθες Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας, κ. Πρόδρομος Προδρόμου, με θέμα «Ευρώπη και Αρχαίες Γλώσσες: Πρώτη
Ευρωπαϊκή Ημερίδα για τις Γλώσσες και τους Πολιτισμούς της Αρχαιότητας». Το συνέδριο
πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Γαλλικό Λύκειο Louis-le-Grand στο Παρίσι. Εκτός από τον
κ. Προδρόμου, την κοινή δήλωση συνυπέγραψαν ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας, Νεολαίας
και Αθλητισμού της Γαλλίας, κ. Jean-Michel Blanquer, η Υπουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων της Ελλάδας, κα Νίκη Κεραμέως, και ο Υπουργός Παιδείας της Ιταλίας, κ.
Patricio Bianchi. Τις εργασίες του συνεδρίου χαιρέτισε και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς.
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Στο συνέδριο συμμετείχαν ακαδημαϊκοί, ερευνητές, επιθεωρητές και εκπαιδευτικοί από τη
Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο.
Πρόκειται για τη συμβολική έναρξη από τους Ευρωπαίους Υπουργούς μιας εκπαιδευτικής
συμμαχίας για τη διδασκαλία των αρχαίων γλωσσών, η οποία συνδέει τη Γαλλία, την
Ελλάδα, την Ιταλία και την Κυπριακή Δημοκρατία. Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει
ότι περνώντας από τα ελληνικά και τα λατινικά, που είναι οι μητρικές γλώσσες της Ευρώπης,
οι μαθητές ανακαλύπτουν και κατανοούν περισσότερο τη δική τους γλώσσα και τις άλλες
ευρωπαϊκές γλώσσες και αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη.
« Σε ένα νέο παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο, το οποίο παραλλάσσεται και μεταβάλλεται
καθημερινά, αναγκαία καθίσταται η ανάγκη μιας διαλεκτικής αλληλεπίδρασης του
ευρωπαϊκού πολιτισμού, πυρήνα του δυτικού πολιτισμού, με άλλους πολιτισμούς, σε μια
προσπάθεια εμπέδωσης και εδραίωσης αξιών, όπως ο ανθρωπισμός, η ειρήνη, η
δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική γλώσσα θα παραμείνει
αυταπόδεικτα δύναμη διαχρονικής γονιμοποίησης νέων ιδεών και της εν γένει
επιστημονικής δημιουργίας. Κλασικός φορέας του ελεύθερου λόγου, περιέλαβε στη φαρέτρα
της τους όρους και τις συνθήκες του, με αποτέλεσμα να προκύψουν και τα διάφορα
γραμματειακά είδη, λογοτεχνικά και χρηστικά, που επιβιώνουν ως σήμερα. Συνέβαλε στην
ανάπτυξη της ρητορικής, με τα στοιχεία της να αποτελούν μια μοναδική κληρονομιά προς
την Αρχαία Ρώμη και, στη συνέχεια, στο Βυζάντιο» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του
ο κ. Προδρόμου, ευχαριστώντας τον Γάλλο Υπουργό για την εξαίρετη πρωτοβουλία να
επαναφέρει τα Αρχαία Ελληνικά και τα Λατινικά στο επίκεντρο της παιδείας.
« Μπροστά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, μπροστά σε έναν όλο και πιο περίπλοκο
κόσμο, πρέπει πράγματι να εμπλουτίσουμε τη σχέση μας με τον χρόνο και τον πολιτισμό.

Υπάρχει η ανάγκη να αναπτύξουμε τον συλλογισμό, τη λογική σκέψη, τις δεξιότητες
επιχειρηματολογίας, τη λεπτότητα έκφρασης και τη διάκριση στους μαθητές και τους
συμπολίτες μας. Η συνεχής αναζήτηση του λόγου πρέπει να είναι μια από τις κορυφαίες
προτεραιότητές μας. Είμαι ακράδαντα πεπεισμένος, ότι η εκμάθηση των αρχαίων γλωσσών
αποτελεί ουσιαστικό αντίδοτο στα κακά που μας απειλούν και μια από τις πρώτες λύσεις για
να οικοδομήσουμε το μέλλον μας », τόνισε καλωσορίζοντας τους συνυπογράφοντες τη
Δήλωση Υπουργούς Παιδείας της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Κύπρου, ο κ. Jean-Michel
Blanquer.
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«Ως υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, δεν μπορώ παρά να χαίρομαι. Η
βαθιά θέληση που μας οδηγεί, είναι να προσφέρουμε, πέρα από τον πλούτο και την
ποικιλομορφία των γλωσσών μας, των πολιτισμών μας και των εκπαιδευτικών μας
συστημάτων, αυτή την αριστοτελική ψυχή σε όλους τους μαθητές, φοιτητές, δασκάλους,
καθηγητές και ερευνητές. Πρέπει να κάνουμε αυτές τις γέφυρες να αναδυθούν, πρέπει να
κάνουμε την κινητικότητα και την ελευθερία συνεργασίας στην Ευρώπη συγκεκριμένες και
προσβάσιμες σε όλους. Για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει μια πολύ
ολοκληρωμένη και προσιτή πληθώρα - μίαν πανοπλίαν - μέσων για να γίνει αυτό, καθώς

και απαράμιλλη οικονομική στήριξη», τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
κ. Σχοινάς.
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