
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΥΡΓΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

                  Η  ανάθεση  της  Ιστορίας 

 Αγαπητοί συνάδελφοι 

 Με το παρόν κείμενο επανερχόμαστε στο φλέγον θέμα της ανάθεσης του 
‘πολύπαθου’ πια μαθήματος της Ιστορίας σε καθηγητές άλλων ειδικοτήτων πλην 
των φιλολόγων (θεολόγοι, ξένων γλωσσών, κοινωνιολόγοι κ.α). 

 Υπενθυμίζουμε πως πάγια θέση του Συνδέσμου αλλά και της ΠΕΦ είναι ότι  αυτοί 
που έχουν το δικαίωμα- και  σε α’ ανάθεση-  και οι πλέον αρμόδιοι να διδάσκουν το 
μάθημα είναι οι φιλόλογοι, αφού διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονική 
επάρκεια, ειδίκευση και κατάρτιση (γνώση της ελληνικής γλώσσας στη διαχρονία 
της, γνώση όλων των περιόδων της λογοτεχνίας μας, γνώση μεθόδων διδασκαλίας 
με αξιοποίηση παραθεμάτων και πηγών). 

 Εξάλλου, στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ μόνο οι υποψήφιοι για διορισμό φιλόλογοι-και 
όχι άλλες ειδικότητες-εξετάζονται στο μάθημα της Ιστορίας και μάλιστα σε 
ευρύτατη ύλη. 

 Είναι, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας να αντιμετωπίσει 
με τη δέουσα προσοχή και σεβασμό το ζήτημα και να μην ενδιαφέρεται απλώς να 
καλύπτει κενά φιλολόγων με άλλες ειδικότητες που πλεονάζουν, διεκπεραιώνοντας 
έτσι τυπικά τις ανάγκες του ωρολογίου προγράμματος στα σχολεία. 

 Στην τεχνοκρατική εποχή μας, κατά την οποία βάλλονται εν γένει οι ανθρωπιστικές 
σπουδές και καθώς διογκώνονται και αυξάνονται φαινόμενα βίας και 
μισαλλοδοξίας καθημερινά, η Πολιτεία οφείλει να αντιληφθεί πως η λύση δεν είναι 
η υποβάθμιση του εν λόγω μαθήματος αλλά τελικά η ισχυροποίησή του, που θα 
οδηγήσει στη διαμόρφωση μιας γερής, υγιούς ιστορικής συνείδησης. 

 Αναγνωρίζοντας την ποιότητα και το έργο των συναδέλφων των άλλων ειδικοτήτων 
και χωρίς καμία διάθεση αντιπαλότητας μαζί τους- το σύστημα ‘διαίρει και 
βασίλευε’ άλλους εξυπηρετεί- καλούμε τους προϊσταμένους, τους διευθυντές 
σχολικών μονάδων αλλά και τους συναδέλφους φιλολόγους να στηρίξουν με 
σθένος το δικαίωμα της επιλογής τους και στο μάθημα της Ιστορίας και να 
καταγγέλλουν φαινόμενα καταστρατήγησης στις ώρες της β’ ανάθεσης. 

 Συνάδελφοι, το δημόσιο σχολείο χρειάζεται αλληλεγγύη όλων των φορέων, στήριξη 
και αναβάθμιση της παρεχόμενης γνώσης και παιδείας αλλά και προάσπιση του 
επιστημονικού μας έργου και  των εργασιακών δικαιωμάτων μας. 

                                                                  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

                                                                      Το Δ.Σ του Συνδέσμου           


