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Τα ΛαΤινικA ΓρAμμαΤα σΤο εΛΛηνικO σχοΛεIο:
ΠορεIα μεσα σΤο χρOνο

ςτόχος μας είναι με την παρούσα μελέτη να προσφέρουμε μια
σύντομη επισκόπηση της διδασκαλίας των λατινικών στη Μέση Εκ-
παίδευση και έτσι κατά το δυνατόν να συμφραστικοποιήσουμε ιστο-
ρικά και ιδεολογικά τις ποικίλες αλλαγές των εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων και μεταβολών. Βοηθός μας για την ιστορική αυτή περι-
διάβαση στη διδασκαλία των λατινικών στάθηκε η εξέταση των σχε-
τικών διαταγμάτων και αναλυτικών προγραμμάτων από ιδρύσεως
του νεοελληνικού κράτους, αλλά και η μελέτη της βιβλιογραφίας για
την ιστορία της αρχαιογνωσίας στην ελληνική εκπαίδευση. Ξεχωρι-
στή θέση κατέχει εδώ η εξειδικευμένη διδ. διατριβή της κας Ζιώγα
ιωάννας με τον τίτλο Η διδασκαλία των Λατινικών στη Μέση Εκπαί-
δευση, υπό την εποπτεία του καθηγ. λατινικής Φιλολογίας του αΠΘ,
αείμνηστου Τρομάρα λεωνίδα. η εργασία προσφέρει μια εξαιρετικά
εμπεριστατωμένη ιστορικο-συγκριτική παρουσίαση της θέσης των
λατινικών στην ελληνική και δυτικο-ευρωπαϊκή εκπαίδευση και
υπήρξε βασικός οδηγός στην έρευνά μας για τον εντοπισμό, την κα-
ταλογογράφηση και τη μελέτη των σχετικών διαταγμάτων, εγκυ-
κλίων και αναλυτικών προγραμμάτων, αλλά και την παρουσίαση και
την ταξινόμηση του σχετικού υλικού. 

Θα πρέπει εδώ εξ αρχής να σημειώσουμε πως σκοπός μας είναι
να σκιαγραφήσουμε τις ευρύτερες εξελίξεις στη διδασκαλία των λα-
τινικών με βάση τις σχετικές νομοθετικές προβλέψεις. Έχουμε ωστό-
σο συνείδηση πως η διδασκαλία του μαθήματος εξαρτιόταν σε μεγά-
λο βαθμό από τις ιδιαιτερότητες μιας τάξης, όπως επίσης και από τις



ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του δασκάλου. Τούτο, χωρίς να το
παραγνωρίζουμε, δεν είμαστε σε θέση να το αξιολογήσουμε.  

ΕΠαναςΤαΤηΜΕνη ΕλλαΔα

Ενδιαφέρον για τη διδασκαλία των λατινικών στην ελληνική εκ-
παίδευση διαπιστώνεται ήδη από τα χρόνια της Ελληνικής Επανά-
στασης: πενταμελής επιτροπή, επιφορτισμένη με το σχεδιασμό της
εκπαίδευσης του νεοελληνικού κράτους υπό τον Άνθιμο γαζή, προ-
έβλεψε την ίδρυση τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, με τα λύκεια να
αποτελούν τη δεύτερη βαθμίδα. ςτα λύκεια προβλεπόταν και η δι-
δασκαλία του μαθήματος των λατινικών. ςτο σχετικό μάλιστα ψή-
φισμα του Βουλευτικού (1001/11.7.1824 ψήφισμα του Βουλευτικού)
διαβάζουμε τα εξής:

‘Εἰς αὐτὰ (δηλ. τα Λύκεια) νὰ διδάσκεται ὁ μαθητὴς μὲ ὅλην τὴν
ἀπαιτούμενην γραμματοκριτικὴν ἐντέλειαν τὴν προπατορικήν μας γλώσ-
σαν, νὰ σπουδάζη τὴν λατινικὴν καὶ τὴν γαλλικὴν καὶ νὰ ἀκροάζεται στοι-
χειώδη μαθήματα τῶν ἐπιστημῶν καὶ τῆς φιλοσοφίας’. 

ΚαΠοΔιςΤριας - ΒαυαροΚραΤiα

Παρά τη σχετική πρόβλεψη των χρόνων της εθνικής παλιγγενε-
σίας την εποχή της διακυβέρνησης του Καποδίστρια (ιανουάριος
1828-ςεπτέμβριος 1831), η λατινική γλώσσα και λογοτεχνία απου-
σιάζουν από τα προγράμματα σπουδών της δημόσιας εκπαίδευσης.
Με την έλευση ωστόσο του Όθωνα στο ναύπλιο (25 ιανουαρίου του
1833), ήδη από τα χρόνια της αντιβασιλείας (1833-5), αλλά και κατά
την περίοδο της βασιλείας (1835-62), οι κλασικιστικές τάσεις του
γερμανόφωνου κυρίως χώρου συντελούν αποφασιστικά στην εισα-
γωγή του μαθήματος των λατινικών στην ελληνική εκπαίδευση. Τα
λατινικά, με το βασιλικό διάταγμα του 1833 (ΕτΚ αρ. 41/16 Δεκεμ-
βρίου 1833) διδάσκονται κατά τις δύο τελευταίες τάξεις του Ελληνι-
κού σχολείου και στις δύο τάξεις του γυμνασίου, κυρίως σε μαθητές
που επιθυμούν να σπουδάσουν ιατρική, νομική, Θεολογία και γλωσ-
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σολογία. Με το αναλυτικό πρόγραμμα του 1836 μάλιστα (ΕτΚ φ. 87,
31.12.1836, σελ. 458-471) οι μαθητές της τελευταίας των τριτάξιων
ή διτάξιων Ελληνικών σχολείων διδάσκονται ρωμαϊκή ιστορία και
αρχές της λατινικής γλώσσας για τρεις και δύο ώρες αντιστοίχως.
ςτις δε τέσσερις τάξεις του γυμνασίου διδασκόταν ένα ευρύ φάσμα
ρωμαίων συγγραφέων, δηλ. χωρία από το ιστοριογραφικό έργο του
ιουλίου Καίσαρα, του ςαλλουστίου, του λιβίου, του Τακίτου, του
epitomator του Πομπηίου Τρόγου, ιουστίνου, της ρητορικής πεζο-
γραφίας του Κικέρωνα και του Κοϊντιλιανού, επιλογές από το έπος
του λουκρητίου, του Βεργιλίου και του οβιδίου, από τη λυρική ποί-
ηση του Κατούλλου και του ορατίου, ακόμη και χωρία της κωμωδίας
του Πλαύτου κατά την Δ´ γυμνασίου, ενός δηλ. κειμένου της λατινι-
κής λογοτεχνίας που ελλείπει από τα αναλυτικά προγράμματα των
επόμενων ιστορικών φάσεων της διδασκαλίας του μαθήματος. ςκο-
πός της ευρείας αυτής εισαγωγής του μαθήματος στην εκπαίδευση
είναι να προσφέρει ολοκληρωμένη κλασική παιδεία (ελληνική και
λατινική) στους μαθητές. η σημασία που αποδίδει η βαυαροκρατία
στη διδασκαλία της λατινικής γραμματείας προκύπτει με σαφήνεια
από σχετικές δηλώσεις του Friedrich Thiersch, του εισηγητή δηλ. της
εκπαιδευτικής πολιτικής της οθωνικής πολιτείας. Μολονότι η λατι-
νική λογοτεχνία αντιμετωπίζεται εν πολλοίς ως μίμηση της αρχαίας
ελληνικής γραμματείας συμφώνως προς την ευρύτερη τάση της διε-
θνούς φιλολογικής κοινότητας της εποχής, η διδασκαλία των λατινι-
κών θεωρείται προϋπόθεση sine qua non της κλασικής παιδείας των
νεοελλήνων, με σκοπό τόσο τη διανοητική όσο και την αισθητική
βελτίωση των μαθητών. 

ςτο χρονικό διάστημα 1836-1855 τα λατινικά συνεχίζουν να κα-
τέχουν δεσπόζουσα θέση στην ελληνική εκπαίδευση. αν και, προϊόν-
τος του χρόνου, τα λατινικά μεταβαίνουν από τη δεύτερη στην πέμ-
πτη θέση, εντούτοις το μάθημα συνεχίζει να υποστηρίζεται στο εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα, με τα αρχαία Ελληνικά ωστόσο να βρίσκον-
ται σταθερά στην πρώτη σειρά των διδασκόμενων μαθημάτων. 



Χ. ΤριΚουΠης

Το 1884, με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Χ. Τρικούπη, τα
λατινικά περιορίζονται στην τρίτη τάξη του τριτάξιου Ελληνικού
σχολείου και στις τέσσεις τάξεις του γυμνασίου, όπου διδάσκονται
δύο και τρεις ώρες αντιστοίχως την εβδομάδα (ΦΕΚ 267/27.6.1884,
ΕτΚ αρ. 267/27 ιουνίου 1884). ςτο Ελληνικό σχολείο οι μαθητές εκ-
γυμνάζονται στη μετάφραση σύντομων φράσεων του αναγνωστικού
και μελετούν τη γραμματική της λατινικής μέχρι του κεφαλαίου του
τυπικού των ρημάτων. ςκοπός του μαθήματος στην α´ γυμνασίου εί-
ναι και πάλι η γλωσσική εξάσκηση των μαθητών. Διδάσκεται η γραμ-
ματική της λατινικής γλώσσας, συμπεριλαμβανομένου ωστόσο και
του ετυμολογικού, η λατινική σύνταξη και ενθαρρύνεται η απομνη-
μόνευση διάσημων ρήσεων της λατινικής γραμματείας. η διδασκα-
λία περιλαμβάνει επίσης τη μελέτη χωρίων από το βιογραφικό opus
του Κορνήλιου νέπωτα, βασικού εγχειριδίου εκμάθησης της λατινι-
κής ήδη από τους αρχαίους χρόνους. ςτη Β´ τάξη του γυμνασίου συ-
νεχίζεται η γλωσσική διδασκαλία με έμφαση στη συντακτική λει-
τουργία των πτώσεων και το μέτρο. Διδάσκεται επίσης τμήμα του De
bello Gallico του Καίσαρα. η μελέτη της ρωμαϊκής πεζογραφίας συ-
νεχίζεται και στην γ´ γυμνασίου με τη διδασκαλία χωρίων από την
ιστοριογραφία του λιβίου και το ρητορικό έργο του Κικέρωνα (In
Catilinam i και ii, In Verrem iiiι, Pro Sulla). αρχίζει επίσης η ερμη-
νεία της λατινικής ποίησης με επιλογές από τις Μεταμορφώσεις του
οβιδίου. ρητορική (De Oratore i, Orator, Brutus του Κικέρωνα), Φι-
λοσοφική Πεζογραφία (Disputationes Tusculanae) και Βιογραφία
(Agricola του Τάκιτου) αποτελούν τα αντικείμενα της ρωμαϊκής πε-
ζογραφίας στην Δ´ γυμνασίου, ενώ από ποιητικά κείμενα διδάσκον-
ται επιλογές από την Αινειάδα του Βεργιλίου και από τις Ωδές του
ορατίου όπως επίσης και το Carmen Saeculare. οι συγγραφείς αυτοί
και τα κείμενα αυτά θα αποτελέσουν, όπως θα δούμε στη συνέχεια,
σταθερά της διδασκαλίας των λατινικών στη νεοελληνική εκπαίδευ-
ση. 
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ΕΘνιΚη ηΤΤα Του 1897 – ΕνιςΧυςη 
Της ΔιΔαςΚαλιας Της λαΤινιΚης

Μετά την εθνική ήττα του 1897 και μέσα στο έντονα κλασικιστι-
κό κλίμα της περιόδου, ενισχύεται η διδασκαλία των λατινικών στα
γυμνάσια και στην γ´ τάξη των Ελληνικών σχολείων της χώρας (τώ-
ρα πλέον 3 και 4 ώρες την εβδομάδα αντιστοίχως, συνολικά 16 από
12 ώρες το 1884) με σκοπό, σύμφωνα με το Β. Δ. ΕτΚ αρ.130, τεύχος
α΄/12 ςεπτεμβρίου 1897: 

• Τη γνώση εκ μέρους των μαθητών ‘τῶν σπουδαιοτάτων κλασικῶν συγ-
γραφέων τῶν Ρωμαίων καὶ τοῦ ρωμαϊκοῦ πολιτισμοῦ’ και 

• Την εκμάθηση της λατινικής γλώσσας ‘ὥστε οἱ μαθηταί, ἀπολυόμενοι,
νὰ δύνανται χωρία τῶν ἐν τῷ Γυμνασίῳ ἀναγινωσκομένων λατίνων
πεζῶν συγγραφέων, μὴ περιέχοντα σπανίας λέξεις καὶ ἄλλως δ’ ἱκανῶς
εὔκολα, νὰ μεταφράζωσιν εἰς τὴν γλώσσαν ἡμῶν ἄνευ βοηθημάτων’. 

η γραμματική και το συντακτικό της λατινικής, μετάφραση από
την ελληνική στη λατινική, απομνημόνευση λατινικών φράσεων και
ασκήσεις αντιστρόφου περιλαμβάνονται στη διδασκαλία όλων των
τάξεων, ενώ, ξεκινώντας από την α´ γυμνασίου εισάγεται η διδασκα-
λία των Βίων του αναγνωστικού του λομόντα, το De Bello Gallico
του Καίσαρα, ο Pro Archia, οι In Catilinam i ή ii, ο Pro Ligario, ο
Pro Marcello, το De imperio Cn. Pompei, το De officiis, βιβλία i ή
iii, και οι Tusculanae Disputationes του Κικέρωνα. Επίσης επιλογές
από την τρίτη δεκάδα του Ab urbe condita του λιβίου, του έπους του
Βεργιλίου και του οβιδίου, του λυρικού ορατίου. Μάλιστα η διδα-
σκαλία τόσο της αρχαίας Ελληνικής όσο και της λατινικής απoτελεί
προαπαιτούμενο εγγραφής στο Πανεπιστήμιο, ακόμη και για τους
αποφοίτους εμπορικών γυμνασίων. 

ΚυΒΕρνηςη γ. ΘΕοΤοΚη

αργότερα, κατά την της περίοδο κυβέρνησης Θεοτόκη, παρά τη
διατήρηση των ωρών διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γραμματεί-
ας, γίνεται μια προσπάθεια ανοίγματος της εκπαίδευσης σε περισσό-



τερο θετικούς τομείς. Με το Β. Δ. της 21 ςεπτεμβρίου 1900 (ΕτΚ αρ.
227 τ. α΄/23 ςεπτεμβρίου 1900) γίνεται μείωση των ωρών της διδα-
σκαλίας των λατινικών σε 11 ώρες στο γυμνάσιο και σε 1 μόνον ώρα
στην τρίτη τάξη των Ελληνικών σχολείων. Ελαττώνεται επίσης η ύλη
της λατινικής γραμματικής και του συντακτικού, περιορίζεται η εκ-
γύμναση των μαθητών στο αντίστροφο, καταργείται η συστηματική
απομνημόνευση λατινικών φράσεων και περιορίζεται η μελέτη του
ρητορικού opus του Κικέρωνα.  

ΚυΒΕρνηςΕις Ε. ΒΕνιΖΕλου – 
ι. ΤςιριΜΩΚος, Κ. γονΤιΚας, γ. ΠαΠανΔρΕου

Παρόλο που η θέση των λατινικών δεν αποδυναμώνεται ουσια-
στικά κατά την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης Βενιζέλου με υπουργό
Παιδείας τον ι. Τσιριμώκο, εντούτοις, με τη Γενικὴ Εἰσηγητικὴ
Ἔκθεσιν εἰς τὰ Ἐκπαιδευτικὰ Νομοσχέδια τοῦ 1913 του Δ. γληνού
προ βλέπεται η διδασκαλία της λατινικής να καταργηθεί από τα δη-
μοτικά σχολεία, αλλά το μάθημα συνεχίζει να διδάσκεται στα γυμνά-
σια. η κλασική παιδεία (αρχαία ελληνική και λατινική) θεωρείται ως
τμήμα ‘της ανωτάτης μορφώσεως’ την οποία οφείλει να παράσχει το
γυμνάσιο στους μαθητές. Ωστόσο το νομοσχέδιο αυτό δεν ψηφίζε-
ται, λόγω των πολλών αντιδράσεων που προκάλεσε ο περιορισμός
του αρχαιογνωστικού προσανατολισμού της εκπαίδευσης. Τα λατι-
νικά όμως ελαττώνονται κατά τη β´ περίοδο της θητείας του Βενιζέ-
λου μετά τις εκλογές του 1928, με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
των Κωνσταντίνου γόντικα και γεωργίου Παπανδρέου το 1929. για
πρώτη φορά το μάθημα των λατινικών, αν και συνεχίζει να διδάσκε-
ται 3 ώρες την εβδομάδα στις τέσσερις ανώτερες τάξεις του γυμνα-
σίου, γίνεται προαιρετικό (Π.Δ. 18.11.1931 – ΦΕΚ 12α/13.1.1932).
Δεν θεωρείται απολύτως αναγκαίο στο πλαίσιο της διδασκαλίας των
μαθημάτων της κλασικής γραμματείας, εντός της οποίας τονίζεται η
απόλυτη υπεροχή της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. 

ο ίδιος ο Βενιζέλος θα υποστηρίξει στη Βουλή:

294 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ - ΑΛΙΚΗ ΣΑΡΡΑ



ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ... 295
Δι’ ἕναν ὁ ὁποῖος ἀποβλέπει νὰ γίνη καθηγητὴς εἰς τὸ Πανεπιστήμιον
μίαν ἡμέραν, βεβαίως τὰ Λατινικὰ εἶναι ἀναγκαῖα διὰ νὰ ἐγκύψη ἀμέσως
εἰς τὸ Ρωμαϊκὸν Δίκαιον, ἀλλὰ δι’ ὅλους τοὺς ἄλλους τὰ Λατινικὰ εἶναι
99% ἄχρηστα.

ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πλέον στη μελέτη έργων και χωρίων της
ρωμαϊκής γραμματείας που αναφέρονται στην ελληνική ιστορία (π.
χ. η Historia Alexandri Magni Macedonis του Κούρτιου ρούφου) ή
αποπειράται εντελεχής σύγκριση της λατινικής γραμματείας, της ρη-
τορικής παραγωγής του Κικέρωνα ή των μύθων του Φαίδρου π. χ.,
προς τα ελληνικά τους πρότυπα (Έλληνες ρήτορες, αίσωπος αντι-
στοίχως) ή της λατινικής γλώσσας προς την τυπολογία της αρχαίας,
αλλά και της νέας ελληνικής. Και πάλι διδάσκονται υποχρεωτικά ή
κατ’ επιλογήν χωρία από ποικίλα, και παγιωμένα πλέον στη λατινική
εκπαίδευση των νεοελλήνων, ρωμαϊκά opera: οι Βίοι του λομόντα,
το Bellum Civile του Καίσαρα, τμήμα των επιστολών (Ad familiares
ii, Ad Atticum), του φιλοσοφικού (Somnium Scipionis) και του ρητο-
ρικού έργου του Κικέρωνα (Pro Archia poeta, In Catilinam iii ή iV,
Pro Ligario, Pro Marcello, Ad Marcum filium de officiis), της ιστο-
ριογραφίας του λιβίου, των Μεταμορφώσεων του οβιδίου, της Αινει-
άδας του Βεργιλίου, του ορατίου. Επίσης στοιχεία λατινικής μετρι-
κής και ρωμαϊκής γραμματολογίας, με έμφαση στην ιστοριογραφία,
τη βιογραφία και τη λογοτεχνία των απομνημονευμάτων. 

Π. ΤςαλΔαρης – ι. ΜΕΤαΞας

Τον ςεπτέμβριο του 1932 ηττάται το κόμμα των Φιλελευθέρων
και σχηματίζεται κυβέρνηση υπό τον Παναγή Τσαλδάρη. η εκπαι-
δευτική μεταρρύθμιση Βενιζέλου ακυρώνεται και στο πλαίσιο αυτό
το μάθημα των λατινικών γίνεται και πάλι υποχρεωτικό. Διδάσκεται
μάλιστα 3 ώρες εβδομαδιαίως στις τελευταίες τάξεις των γυμνασίων
της χώρας. Επί Μεταξά, με τα Β. Δ. 5.11.1935 και 16.1.1937, η διάρ-
θρωση της διδασκαλίας του μαθήματος των λατινικών ακολουθεί
κατά βάση το προηγούμενο διάταγμα του 1931, ενώ ως στόχοι της



διδασκαλίας του μαθήματος ορίζονται οι εξής:

• η ικανοποιητική εξοικείωση των μαθητών με τη λατινική γλώσσα, έτσι
ώστε να αποκτήσουν την ἀρετὴν τῆς λογικῆς διατυπώσεως τῶν νοημά-
των των. 

• η απόκτηση εκ μέρους των μαθητών ενισχυμένου ενδιαφέροντος για
το λογοτεχνικὸν ὡραῖον. 

• η μελέτη των εκφάνσεων εκείνων της ρωμαϊκής ιστορίας που συνέβαλαν
αποφασιστικά στην εξέλιξη του δυτικού ελληνο-ρωμαϊκού πολιτισμού. 

ΜΕΤαρρυΘΜιςη Ε. ΠαΠανουΤςου – γ. ΠαΠανΔρΕου

Επόμενος εκπαιδευτικός σταθμός, μετά την όχι και τόσο σημαν-
τική παρέμβαση του γ. Βογιατζή ως υπουργού παιδείας τον Μάιο του
1959, η οποία περιορίζει το μάθημα των λατινικών σε τρεις από τέσ-
σερις τάξεις του γυμνασίου με τη φιλοσοφία ωστόσο εν πολλοίς των
προηγούμενων αναλυτικών προγραμμάτων, είναι η μεταρρύθμιση Ε.
Παπανούτσου, γενικού γραμματέα του υπουργείου Παιδείας με
Πρωθυπουργό τον γ. Παπανδρέου. Με το Β.Δ. 4379/1964 θεσμοθε-
τείται η δωρεάν υποχρεωτική παιδεία και η καθιέρωση της δημοτικής
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα λατινικά γίνονται προαιρετικά,
καταργούνται στο γυμνάσιο και διδάσκονται πλέον στις δύο τελευ-
ταίες τάξεις του λυκείου, είναι όμως υποχρεωτικά για τις εισαγωγι-
κές εξετάσεις στη Φιλοσοφική, τη νομική και τη Θεολογική σχολή.
Το μάθημα εστιάζει πλέον κυρίως στη γραμματική και τη σύνταξη
της λατινικής γλώσσας με τη βοήθεια ανθολογημένων κειμένων από
τον Κορνήλιο νέπωτα, τον Καίσαρα, τον Φαίδρο, τον Κούρτιο ρού-
φο, τον υγίνο, τον αύλο γέλλιο (οι δύο τελευταίοι εισάγονται τώρα
για πρώτοι φορά ως διδασκόμενοι συγγραφείς). 

ςκοποί της διδασκαλίας του μαθήματος, σύμφωνα με το σχετικό
αναλυτικό πρόγραμμα, είναι οι εξής: 

Ἡ κατὰ τὸ δυνατὸν ἐξοικείωσις τῶν μαθητῶν εἰς τὴν λατινικὴν
γλώσσαν, ὥστε ἐν τέλει οὗτοι ἀφ’ ἑνὸς νὰ δύνανται νὰ κατανοοῦν ἁπλὰ
κείμενα τῆς λατινικῆς, ἀφ’ ἑτέρου νὰ ἀποκτήσουν ἐνδιαφέρον διὰ τὴν

296 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ - ΑΛΙΚΗ ΣΑΡΡΑ



ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ... 297
περαιτέρω σπουδὴν τῆς λατινικῆς γραμματείας και

Ἡ κατὰ τὸ δυνατὸν ἐκτίμησις τοῦ τρόπου τοῦ σκέπτεσθαι καὶ τοῦ
χαρακτῆρος τοῦ Ρωμαϊκοῦ λαοῦ διὰ τῆς ἐπαφῆς τῶν μαθητῶν πρὸς
τοὺς λατίνους συγγραφεῖς.

ΕΠΤαΕΤια

Με την επταετία έχουμε αύξηση των ωρών διδασκαλίας του μα-
θήματος των λατινικών. Δυστυχώς η λατινική γραμματεία στιγματί-
ζεται ιδεολογικά και πολιτικά ως φορέας συγκεκριμένων αντιλήψε-
ων. ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 1969 καταφάσκεται η αξία της
λατινικής γραμματείας, κυρίως για τον ορθολογικό και πρακτικό προ-
σανατολισμό της, αλλά και την πειθαρχημένη δομή της, για αξίες
δηλ. εκμεταλεύσιμες από ένα αυταρχικό καθεστώς. Παράλληλα
ωστόσο για τη βοήθεια που μπορεί να παράσχει στην εκμάθηση ξέ-
νων, λατινογενών κατά βάση γλωσσών, τη μεγάλη σημασία της στην
επιστημονική ορολογία, αλλά και ως φορέας του ελληνικού πνεύμα-
τος και της σκέψης στη Δύση, μολονότι και πάλι η λατινική γραμμα-
τεία προβάλλει ως υποδεέστερη της αρχαίας ελληνικής. ςτις γενικές
Παρατηρήσεις του προγράμματος του 1969 διαβάζουμε σχετικά:

• Οἱ Ρωμαῖοι εἶναι λαὸς νοησιαρχικός, ὑποκύπτοντες εἰς τὸν ὀρθο -
λογισμὸν καὶ τὰς πρακτικὰς ἀνάγκας, ἀποβλέπουν… εἰς τὴν ἐννοιο -
λογικὴν ταξινόμησιν καὶ συστηματοποίησιν.

• Ἡ Λατινικὴ γλώσσα ἔχει ... ἀρχιτεκτονικὴν πειθαρχίαν ἀνωτέραν τῆς
Ἑλληνικῆς καὶ διὰ τοῦτο ἀσκεῖ περισσότερον τῆς Ἑλληνικῆς τὸ πνεῦμα
τῶν μαθητῶν εἰς τὴν τάξιν, εἰς τὴν πνευματικὴν πειθαρχίαν. 

• Διὰ τῶν Ρωμαίων ὑπέστησαν κυρίως οἱ νεώτεροι Εὐρωπαϊκοὶ λαοὶ τὴν
ἐπίδρασιν τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ ὁ Ἑλληνορωμαϊκὸς πολιτισμὸς
ἀπετέλεσε τὰς βάσεις καὶ τὰ θεμέλια τοῦ Δυτικοευρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. 

• Ἀλλὰ καὶ μεγάλην πρακτικὴν χρησιμότητα ἔχει ἡ διδασκαλία τῆς
Λατινικῆς γλώσσης. Διότι, ὡς γνωστόν, ὅλη ἡ ἐπιστημονικὴ ὁρολογία
στηρίζεται εἰς τὴν Λατινικὴν ... Καὶ ἀκόμη, πολλαὶ τῶν νεωτέρων
εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν εἶναι λατινογενεῖς, αἳ δὲ ἄλλαι ἔχουν ὑποστεῖ τὴν
ἐπίδρασιν τῆς Λατινικῆς. Ἑπομένως ἡ γνῶσις τῆς Λατινικῆς βοηθεῖ εἰς
τὴν νεωτέραν γλωσσομάθειαν, εἰς τὴν ἐκμάθησιν τῶν συγχρόνων



εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν, ἐὰν βεβαίως ἡ ἐκμάθησις αὕτη πρόκειται νὰ γί-
νεται μὲ πνευματικὰς ἀξιώσεις καὶ ὄχι κατὰ τὸν τρόπον, καθ’ ὃν μανθά-
νουν τὰς ξένας γλώσσας οἱ θυρωροὶ καὶ τὰ γκαρσόνια τῶν κοσμοπο -
λιτικῶν κέντρων καὶ τῶν ξενοδοχείων.

Έμφαση δίνεται και πάλι στη λατινική γραμματική και τη σύντα-
ξη, την αποθησαύριση λατινικών φράσεων, τη διδασκαλία του αντι-
στρόφου, τη μελέτη χωρίων με ηθικοπλαστικό περιεχόμενο από τον
Φαίδρο, τον Κούρτιο ρούφο, τον αύλο γέλλιο και τον Βαλέριο Μά-
ξιμο (ο ρωμαίος ιστορικός της περιόδου του Τιβερίου εισάγεται για
πρώτη φορά στο curriculum), επιλογές από οικείους πλέον ρωμαίους
ιστορικούς και βιογράφους στην νεοελληνική εκπαίδευση, τον Κορ-
νήλιο νέπωτα, τον Καίσαρα, τον λίβιο και τον ςαλλούστιο, αλλά και
από το φιλοσοφικό έργο του Κικέρωνα (De Amicitia για πρώτη φορά
και το κλασικό Somnium Scipionis), τους λυρικούς Κάτουλλο και
οράτιο, την Αινειάδα του Βεργιλίου, αλλά για πρώτη φορά και τα Γε-
ωργικά του. Το αναλυτικό πρόγραμμα προβλέπει μάλιστα γενική επι-
σκόπηση του συνόλου του έργου από το οποίο αντλείται η περικοπή,
αλλά και διδασκαλία στοιχείων ρωμαϊκού πολιτισμού και λατινικής
γραμματολογίας. 

ΜΕΤαΠολιΤΕυςη – γ. ραλλης

από τη Μεταπολίτευση και μετά το μάθημα των λατινικών πε-
ριορίζεται στη λυκειακή εκπαίδευση. Κατ’ αρχάς με τον νόμο 309/76
και υπουργό Παιδείας τον γ. ράλλη, τα λατινικά προσφέρονται ως
μάθημα επιλογής στους μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων της  γε-
νικής κατεύθυνσης του γενικού λυκείου (2 ώρες την εβδομάδα). Επί-
σης διδάσκονται στους μαθητές των Κλασικών λυκείων τρεις ώρες
την εβδομάδα στην α´ τάξη του λυκείου και δύο ώρες εβδομαδιαίως
στις δύο τελευταίες τάξεις. Ως στόχοι του μαθήματος επαναλαμβά-
νονται εν πολλοίς οι ακόλουθοι:

α) Νὰ μυήσει τοὺς μαθητὲς στὸ βασικὸ λεξιλόγιο καὶ τὶς κύριες λειτουργίες
μιᾶς ὑποδειγματικὰ πειθαρχημένης γλώσσας, ἡ ὁποία ἔχει δανείσει στὴν
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Ἐπιστήμη, στὴν Τέχνη καὶ στὴ Φιλοσοφία πολλὰ καὶ σημαντικὰ στοιχεῖα
της καὶ εἶναι ἡ μητέρα-γλώσσα τῶν σημαντικότερων γλωσσῶν τοῦ
δυτικοῦ κόσμου.

β) Νὰ κάνει τοὺς μαθητὲς ἱκανοὺς νὰ διαβάζουν καὶ νὰ κατανοοῦν ἁπλὰ κεί-
μενα τῆς κλασσικῆς λατινικῆς Γραμματείας, ὥστε νὰ διεγερθεῖ τὸ
ἐνδιαφέρον τους γιὰ εὐρύτερη γνωριμία μὲ τὰ πολιτιστικὰ στοιχεῖα καὶ τὶς
ἀξίες, τῶν ὁποίων αὐτὰ τὰ κείμενα εἶναι φορεῖς.

ςτη Β΄ λυκείου πιο συγκεκριμένα, το αναλυτικό πρόγραμμα προ-
βλέπει ‘ανάγνωση και μετάφραση απλών λατινικών κειμένων από το
εγκεκριμένο αναγνωστικό με καθαρά γλωσσικό προσανατολισμό᾽. Πα-
ράλληλα, διδασκαλία των ‘συνηθέστερων γραμματικών και συντακτι-
κών φαινομένων’ από το διδακτικό εγχειρίδιο της λατινικής γραμ-
ματικής. ςτην γ´ λυκείου διδάσκονται οι βιογραφίες των σπουδαι-
ότερων ανδρών της ρωμαϊκής ιστορίας από το αναγνωστικό του λο-
μόντα De Viris illustribus Urbis Romae, καθώς επίσης και επιλογές
από την Αινειάδα με έμφαση, και πάλι, στην επίδραση που ασκεί ο
Όμηρος στον ρωμαίο επικό ποιητή. η διδασκαλία συμπληρώνεται
από μια σύντομη επισκόπηση της ιστορίας της ρωμαϊκής λογοτε-
χνίας. ςτα κλασικά λύκεια η απαιτήσεις του μαθήματος είναι ενισχυ-
μένες και το αναλυτικό πρόγραμμα προβλέπει διδασκαλία χωρίων
και από τον Φαίδρο, τον Κόιντο Κούρτιο, τον αύλο γέλλιο, τον Κορ-
νήλιο νέπωτα, τον ιούλιο Καίσαρα, τον Κικέρωνα, το αγαπητό πλέον
στην ελληνική εκπαίδευση Pro Archia poeta πιο συγκεκριμένα. 

Με το αρθρ. 6 του Π.Δ. 827/79 (ΦΕΚ 240α΄/23.10.1979, σελ.
2415) το μάθημα των λατινικών επικεντρώνεται πλέον στη γλωσσι-
κή μελέτη συγκεκριμένων ανθολογημένων κειμένων στην α´ και Β´
τάξη του λυκείου, με παράλληλη, ευκαιριακή ωστόσο, απομνημό-
νευση λατινικών ρήσεων και επισήμανση αντιστοιχιών της λατινικής
γλώσσας με την αρχαία ελληνική. ςτη γ´ τάξη η διδασκαλία περιλαμ-
βάνει επίσης μελέτη περικοπών από τον λομόντα. 



ΠρΩΤη ΚυΒΕρνηςη ΠαςοΚ – ΜΕΤαρρυΘΜιςη 
αρςΕνη – ΕΚΠαιΔΕυΤιΚη ΠολιΤιΚη ΕυΘυΜιου –
‘νΕο ςΧολΕιο’ ΔιαΜανΤοΠουλου – ςηΜΕρα

Το 1983 με τη θέσπιση των Δεσμών το μάθημα των λατινικών
αποτελεί μαζί με το μάθημα των αρχαίων Ελληνικών, της Έκθεσης
και της ιστορίας, ένα από τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα της γ´
δέσμης. Το εγχειρίδιο που χρησιμοποιείται πλέον είναι το γνωστό σε
όλους  μας αναγνωστικό 50 κειμένων των Μ. Πασχάλη και γ. ςαβ-
βαντίδη, σε συνδυασμό με τη λατινική γραμματική του α. Τζαρτζά-
νου (ΦΕΚ 35α΄/23 Μαρτίου, 1984/091) με εξαίρεση το έτος 1983
μόνο, κατά το οποίο διδάσκονται το ανθολόγιο του λομόντα και χω-
ρία της αινειάδος (ΦΕΚ 1α΄/7 ιανουαρίου 1983/001). Το μάθημα, το
οποίο αποσκοπεί πλέον στην εκμάθηση βασικού λεξιλογίου και φαι-
νομένων της λατινικής γλώσσας, ουσιαστικά χωρίς μελέτη του ρω-
μαϊκού πολιτισμού και της ιστορίας, τα οποία αν και αναφέρονται
ακροθιγώς δεν εξετάζονται, διδάσκεται τέσσερις ώρες μόνο στους
μαθητές της γ´ Δέσμης στην τελευταία τάξη των γενικών λυκείων,
ενώ οι μαθητές των πρότυπων Κλασικών λυκείων διδάσκονται στοι-
χεία της λατινικής γλώσσας ήδη από την α΄ τάξη. 

Βάσει του ΦΕΚ 1057Β/1.12.1997 (υ.α. γ2/6953· βλ. επίσης ΦΕΚ
327Β/18.3.1998, υ.α. γ2/1088, ΦΕΚ 561Β/29.7.1999), το μάθημα των
λατινικών διδάσκεται πλέον στη Β´ (1 και 2 ώρες το χειμερινό και εα-
ρινό εξάμηνο αντιστοίχως) και την γ´ λυκείου (2 ώρες) των Ενιαίων
λυκείων στους μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης. Το εγχειρίδιο
των Πασχάλη – ςαββαντίδη εκδίδεται σε δύο τομίδια των 20 και 30
κειμένων αντιστοίχως, τα οποία προβλέπεται να διδάσκονται σε 2 και
3 διδακτικές ώρες αντιστοίχως, ενώ προστίθεται στον τόμο της Β´ λυ-
κείου και μια αναλυτική εισαγωγή στη λατινική γραμματεία από τον
Δ. νικήτα. Με το σχετικό αναλυτικό πρόγραμμα επί υπουργίας Π. Ευ-
θυμίου οι στόχοι του μαθήματος επαναπροσδιορίζονται περαιτέρω, δί-
νονται εκτενείς οδηγίες για τον τρόπο διδασκαλίας των κειμένων εντός
της τάξης με βάση και νεότερες παιδαγωγικές απόψεις, ενώ τέλος ρη-
τώς δίνεται έμφαση στην ανάγκη μελέτης της διαγλωσσικής σχέσης
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μεταξύ της αρχαίας Ελληνικής και της λατινικής.

Με πρόβλεψη του 2009 για το λεγόμενο ‘νέο ςχολείο’, το μάθη-
μα καταργείται από τη Β´ λυκείου και διδάσκεται με βάση το ίδιο εγ-
χειρίδιο για τέσσερις ώρες στην γ´ μόνο λυκείου, χωρίς ουσιαστική
αλλαγή των μαθησιακών του στόχων. οι ώρες αυτές μειώνονται σε
3 αργότερα. Παρατηρείται επίσης σταδιακή μείωση των διδασκόμε-
νων κειμένων, αλλά και συντακτικών φαινομένων (όπως π. χ. της γε-
ρουνδιακής έλξης ή του πλαγίου λόγου). 

ςυΜΠΕραςΜαΤα

Δύσκολοι καιροί για τα λατινικά γράμματα! Με την πρόοδο του
τεχνολογικού πολιτισμού και την ανάπτυξη των επιστημών είναι φυ-
σική και αναμενόμενη μία σημαντική μείωση της ύλης και του εύ-
ρους των μαθησιακών στόχων της διδασκαλίας των λατινικών. η λα-
τινομάθεια στην Ελλάδα όμως έπρεπε και πρέπει ακόμη να αντιμε-
τωπίσει δύο επιπλέον βασικά εμπόδια που σχετίζονται, κατά βάση,
με την ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους: 

α) Την υπερβολική, σε ορισμένες περιπτώσεις, εμμονή μας στην
υπέρτατη υπεροχή της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας. Κανείς
δεν αμφισβητεί την ύψιστη αξία του ελληνικού λόγου και πολιτισμού
και τη μέγιστη επίδραση που αυτός άσκησε στον ρωμαϊκό πολιτισμό.
Το έχουν ομολογήσει ήδη πρώτα οι ρωμαίοι με την κλασική πλέον
ρήση του ορατίου: Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit
agresti Latio (Epist. 2.1.56, “η Ελλάδα ηττήθηκε, κατέκτησε όμως
τον νικητή και εισήγαγε στο αγροτικό λάτιο την παιδεία”). οι ρω-
μαίοι ωστόσο δεν υπήρξαν απλοί αντιγραφείς, αναδημιούργησαν,
στο πλαίσιο μιας καλαίσθητης imitatio, γόνιμα και δημιουργικά τα
ελληνικά τους πρότυπα και μαζί με τους Έλληνες αναντίρρητα έθε-
σαν τις βάσεις του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. 

β) Την ιδεολογική προκατάληψη που συνέδεσε τα λατινικά, όπως
και τα αρχαία Ελληνικά σε μικρότερο βαθμό ίσως, με ακραιφνώς
συντηρητικές πολιτικές, αλλά και απολυταρχικές μορφές πολιτειακής
διακυβέρνησης. Έτσι συχνά η λατινική σκέψη και γραμματεία γίνον-



ται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης από ανελεύθερα καθεστώ-
τα, όπως π. χ. από τη δικτατορία του Μεταξά αλλά και την επταετία
1967-74, ενώ οβελίζονται από τα προγράμματα σπουδών περισσότε-
ρο φιλελεύθερων και προοδευτικών κυβερνήσεων και μάλιστα στο
πλαίσιο ευρύτερων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, όπου εξαιρετικά
σημαντικές και απόλυτα κατά τα άλλα θετικές εκπαιδευτικές αλλαγές
θεσμοθετούνται (μεταρρύθμιση Παπανούτσου, για παράδειγμα).

η ρωμαϊκή διοίκηση ήταν πράγματι στρατοκρατική εν πολλοίς και
το πνεύμα αυτό της στρατιωτικής πειθαρχίας διαφαίνεται σε πολλά κεί-
μενα της ρωμαϊκής γραμματείας, κυρίως της ιστοριογραφίας. οι ρω-
μαίοι όμως δεν ήταν μόνο αυτό. Διέθεταν εν πολλοίς πρακτικό πνεύμα,
γνώριζαν όμως πολύ καλά να υμνούν με καλαισθησία τις ηθικές αρετές,
τη φιλία, τον έρωτα, τις ομορφιές της φύσης και του ανθρώπινου βίου.
η λατινική γραμματεία είναι σε θέση να περηφανεύεται για λογοτεχνι-
κά αριστουργήματα που επηρέασαν το σύνολο της νεότερης ευρωπαϊ-
κής λογοτεχνίας (της ελληνικής συμπεριλαμβανομένης) είτε άμεσα (τον
ςεφέρη ή τον Καβάφη για παράδειγμα) είτε μέσω διαμεσολάβησης (η
ρωμαϊκή κωμωδία, για παράδειγμα, επηρεάζει το κρητικό θέατρο μέσω
της commedia erudita της Δύσης). Τα κείμενα αυτά είναι λυπηρό να μην
τα γνωρίσουν οι έλληνες μαθητές, έστω και από μετάφραση. γιατί εμείς
οι νεοέλληνες να μην έχουμε την δυνατότητα να γελάσουμε με τις ευ-
ρηματικές μηχανορραφίες των απατεώνων δούλων της ρωμαϊκής κω-
μωδίας, γιατί να μην θαυμάσουμε το αυστηρό ρωμαϊκό ήθος, το mos
maiorum, μαζί με τον Κάτωνα, γιατί να μην θρηνήσουμε για τον ατυχή
έρωτα του Κατούλλου, την ερωτική δυστυχία της εγκαταλελειμμένης
από τον αινεία Διδούς του Βεργιλίου, γιατί να μην συμπονέσουμε με
τον ανανταπόδοτο έρωτα των ελεγειακών και της Φαίδρας του ςενέκα,
γιατί να μην θαυμάσουμε τη συστηματοποιημένη φιλοσοφική πεζογρα-
φία και την εκλεπτυσμένη ρητορική τέχνη του Κικέρωνα; η λατινική
γραμματεία είναι θησαυρός ιδεών, αρχών και λογοτεχνικής αισθητικής
και τον θησαυρό αυτόν δεν πρέπει για κανέναν λόγο να τον στερήσουμε
από τα παιδιά μας. η Ελληνική Πολιτεία, κατά τη γνώμη μας, δεν είχε
και δεν έχει κανέναν λόγο να απαξιώνει ή να φοβάται τους ρωμαίους! 
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