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Με ιδιαίτερη ανησυχία πληροφορούμαστε πως μέσα στις προθέσεις και τους σχεδιασμούς του 

Υπουργείου Παιδείας είναι να δίνεται ως αντικείμενο 1
ης

 ανάθεσης -σε πρώτη φάση- το μάθημα της 

Ιστορίας σε καθηγητές άλλων ειδικοτήτων (ξενόγλωσσους, θεολόγους, κοινωνιολόγους), με προοπτική στο 

στόχαστρο να τεθεί και το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Και έπεται συνέχεια… 

 Οι σχεδιασμοί αυτοί είναι  βαθύτατα αντιεπιστημονικοί, αντιπαιδαγωγικοί και στόχο τους έχουν 

την περαιτέρω υποβάθμιση των μορφωτικών αγαθών και υπηρεσιών του Δημόσιου Σχολείου. (Θεωρούμε 

ότι τέτοιου είδους πρακτικές «του διαίρει και βασίλευε»  δημιουργούν συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού 

ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και οδηγούν σε «ανθρωποφαγία». Σαφώς και δεν έχουμε καμία 

αντιπαλότητα με τις άλλες ειδικότητες,  απλώς προασπίζουμε τα εργασιακά και επιστημονικά δικαιώματά 

μας). 

Εκφράζουμε την αντίθεση μας στην υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού. Πρέπει  το Υπουργείο  

Παιδείας να σταματήσει να αναθέτει σε άλλες ειδικότητες το μάθημα της Ιστορίας και της Λογοτεχνίας «αb 

hoc et ab hac» , δηλαδή με τη λογική της τυπικής διεκπεραίωσης του ωρολογίου προγράμματος και της 

κάλυψης του υποχρεωτικού ωραρίου, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη του ότι δεν πληρούνται  τα 

απαιτούμενα επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια.  

Με την μεθοδευμένη αυτή ενέργεια συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων αναγκάζονται να διδάξουν ένα 

μάθημα που δεν σπούδασαν και δεν έχουν επιμορφωθεί στη διδακτική του, διότι το Υπουργείο ανακάλυψε 

ξαφνικά ότι δεν καλύπτουν -προφανώς όχι με δική τους ευθύνη- το διδακτικό ωράριο για το οποίο 

διορίστηκαν. 

  Ο φιλολογικός κόσμος της χώρας μας (Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Τοπικοί Σύνδεσμοι 

Φιλολόγων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Σύλλογοι Αναπληρωτών Φιλολόγων, Ιστορικά τμήματα Φιλοσοφικών 

Σχολών κ.ά.), με έκδοση ψηφισμάτων και εγγράφων εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους προς το Υπουργείο 

Παιδείας. 

Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να κλείσει το ζήτημα τώρα και να μην προχωρήσει σε αιφνιδιαστικές 

κινήσεις, και ιδιαίτερα  κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών. Εμείς επιδιώκουμε  από την πλευρά μας, 

με αίσθημα παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης, να διασφαλίσουμε ότι η διδασκαλία της Ιστορίας θα 

ανατίθεται ως πρώτη ανάθεση μόνο στον κλάδο «ΠΕ02 Φιλόλογοι», αφού ανήκει αυτοδίκαια στον 

κορμό των φιλολογικών μαθημάτων, διδάσκεται υποχρεωτικά στα Ελληνόγλωσσα τμήματα των 

Φιλοσοφικών Σχολών των Πανεπιστημίων μας και αποτελούσε πάντα (μαζί με τη διδακτική της)  

αντικείμενο εξέτασης μόνο του κλάδου (ΠΕ02) των Φιλολόγων στους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π.  

Παράλληλα, είναι τουλάχιστον ανεύθυνος ο ισχυρισμός ότι με λίγες ώρες επιμόρφωσης μπορούν οι 

συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων να αποκτήσουν την απαιτούμενη επιστημονική και διδακτική επάρκεια. Με 

τέτοιες πρακτικές υποβαθμίζεται η επιστημονική αξία των φιλολογικών μαθημάτων. 

Επιβάλλεται λοιπόν η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας να γίνεται ως πρώτη ανάθεση μόνο 

από τους Φιλολόγους (ΠΕ02), οι οποίοι, συν τοις άλλοις, για την εκτέλεση του έργου τους, 

συνεπικουρούνται και από όλα τα γνωστικά πεδία της Ελληνικής Φιλολογίας (Αρχαία, Μεσαιωνική και 

Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Φιλοσοφία). Ως εκ τούτου, διαθέτουν ιστορικές γνώσεις που 

καλύπτουν όλο το φάσμα της ιστορικής εξέλιξης και όχι απλώς αποσπασματικές πληροφορίες για μια 

μεμονωμένη χρονική περίοδο. 

 

Καλούμε τους γονείς και τους μαθητές μας να ενισχύσουν τον αγώνα μας για την αναβάθμιση του 

Δημόσιου και δωρεάν Σχολείου. Είναι δικαίωμα του Ελληνικού λαού, τα παιδιά του να αποκτούν υψηλού 

επιπέδου μόρφωση μέσα σ’ ένα Δημόσιο και δωρεάν Σχολείο. 

Παρακαλούμε επίσης την Π.Ε.Φ να συντονίσει και να καθοδηγήσει την ειδικότητα σε μια 

συλλογική αντίδραση εξαντλώντας κάθε νόμιμο μέσο. 

  Άρτα 26/6/2013 


