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Επειδή τον τελευταίο καιρό δημοσιοποιήθηκαν διαμαρτυρίες 
συναδέλφων, οι οποίες εστιάζονταν κυρίως σε διαδικασίες, 
δραστηριότητες ή αποφάσεις τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Π.Ε.Φ. όσο και σε επιστημονικές επιτροπές ή ομάδες εργασίας που 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και λειτουργούν, στο πλαίσιο της 
Π.Ε.Φ., κατά τα συμφωνηθέντα, και από παλαιότερα Δ.Σ., θα ήθελα  
να κάνω ορισμένες διευκρινήσεις. 

Πρώτον,  όσον αφορά τις ενδεχόμενες διαφωνίες που προκύπτουν 
από τη διαφοροποίηση των απόψεων συναδέλφων είτε αυτοί 
μετέχουν είτε όχι σε ομάδες εργασίας της Π.Ε.Φ, όπως πρόσφατα 
συνέβη με το θέμα της διδακτικής του μαθήματος της Ιστορίας.  

 Κρίνω, ωστόσο, πως, οσοδήποτε σοβαρό και αν είναι το ζήτημα 
που μας απασχολεί κάθε φορά, αυτό μπορεί να συζητηθεί 
αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο ενός επιστημονικού, 
δημοκρατικού, ισότιμου και πολυφωνικού διαλόγου, κατά τον 
οποίο όλες οι απόψεις αποτιμώνται ανάλογα με την εγκυρότητά 
τους. Σ’ ένα τέτοιο πεδίο αναφοράς δεν έχουν θέση δογματισμοί 
και εμμονές ούτε αλαζονικές διατυπώσεις και εκατέρωθεν 
προσβολές που απάδουν προς το ήθος και το ύφος της Ένωσης, η 
οποία, άλλωστε, δεν ευθύνεται για τις συγκεκριμένες προσωπικές 
αντιπαραθέσεις. Οι ιδέες, οι θέσεις και η προσφορά όλων μας 
κρίνεται και αξιολογείται συνεχώς τόσο από τα λόγια όσο και από 
τα έργα μας. Αναντίλεκτα, το περιεχόμενο και η διδακτική της 
Ιστορίας είναι άκρως επιστημονικά και εκπαιδευτικά θέματα· εν 
προκειμένω, όμως, διακυβεύεται το μάθημα με το ενδεχόμενο της 
διδασκαλίας του, ως πρώτης ανάθεσης, από άλλες ειδικότητες 
και, συνεπώς, όλοι πρέπει να συσπειρωθούμε και να αγωνισθούμε 
για την υπεράσπισή του. 



 

Δεύτερον, όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής των εισηγήσεων 
που παρουσιάζονται στα συνέδρια και τις άλλες εκδηλώσεις της 
Π.Ε.Φ., οι οποίες ενίοτε προκαλούν τη δυσφορία και τη 
δυσανασχέτηση αυτών που δεν επιλέγονται να συμμετάσχουν, 
όπως συνέβη με πρόσφατη, προκλητική διαμαρτυρία συναδέλφου, 
για το επικείμενο ετήσιο συνέδριο της Π.Ε.Φ.  

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Π.Ε.Φ. συγκροτούν τόσο την Οργανωτική 
Επιτροπή, από μέλη του Δ.Σ., όσο και την αντίστοιχη Επιστημονική, 
πανεπιστημιακού επιπέδου, στις οποίες αναθέτουν την  κρίση και 
την επιλογή όλων των προτάσεων που υποβάλλονται, προκειμένου 
να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα κάθε εκδήλωσης.  Αυτή η 
διαδικασία, άλλωστε, ακολουθείται γενικώς στις περισσότερες, αν 
όχι σε όλες, τις επιστημονικές διοργανώσεις. Επομένως, αιτιάσεις 
και κατηγορίες για αυθαιρεσίες ή εσκεμμένες και 
προαποφασισμένες επιλογές δεν ευσταθούν, ακόμη και όταν αυτές 
γίνονται υπό το κράτος πικρίας ή παραπόνου για τη μη επιλογή 
κάποιας εισήγησης, όταν μάλιστα παρατηρείται μεγάλος αριθμός 
αιτήσεων. Ο επιστημονικός λόγος οφείλει πρωτίστως να 
χαρακτηρίζεται από υψηλό ήθος και την αναγκαία αυτογνωσία και 
ύστερα να επιδεικνύει περίσσεια γνώσης και πολυμάθειας. 

 

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Φ. 
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