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Αθήνα, 30 Μαΐου 2013
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Με

ιδιαίτερη

ανησυχία

η

Πανελλήνια

Ένωση

Φιλολόγων

πληροφορήθηκε πως συζητείται το ενδεχόμενο να δίδεται ως αντικείμενο
πρώτης ανάθεσης

το μάθημα της Ιστορίας σε καθηγητές άλλων

ειδικοτήτων (ξενόγλωσσους, θεολόγους, κοινωνιολόγους κ.ά.).
Η ΠΕΦ εκφράζει την εντονότατη αντίθεσή της στην υλοποίηση του
σχεδιασμού αυτού, ο οποίος θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση το
πολύπαθο μάθημα της Ιστορίας.
Πρέπει επιτέλους η πολιτεία να παύσει να αντιμετωπίζει το μάθημα
της Ιστορίας με τη λογική της κάλυψης κενών και της τυπικής
διεκπεραίωσης του ωρολογίου προγράμματος. Οφείλει δε να αντιληφθεί
πως η πραγματική δημοκρατική διαπαιδαγώγηση των αυριανών πολιτών
στηρίζεται εν πολλοίς στη διαμόρφωση μιας ουσιαστικής ιστορικής
συνείδησης.
Σε μια εποχή κατά την οποία τα φαινόμενα τυφλής βίας και
μισαλλοδοξίας ολοένα πληθύνονται, είναι αδιανόητο να υποβαθμίζεται
ένα μείζονος μορφωτικής και διαπαιδαγωγικής αξίας μάθημα, όπως η
Ιστορία, με την ευκαιριακή ανάθεση της διδασκαλίας του σε καθηγητές
άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι δεν διαθέτουν την επιστημονική επάρκεια
για να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του. Είναι χαρακτηριστικό
ότι καθηγητές ξενογλώσσων ειδικοτήτων δεν έχουν διδαχθεί την Ιστορία
σε προπτυχιακό επίπεδο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως στον
διαγωνισμό του ΑΣΕΠ,

από όλες τις άλλες ειδικότητες

μόνον οι

υποψήφιοι για διορισμό φιλόλογοι εξετάζονται στο μάθημα της Ιστορίας.
Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να τους αφαιρείται η δυνατότητα διδασκαλίας
ενός αντικειμένου που θεωρείται προαπαιτούμενο του διορισμού τους στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και να ανατίθεται σε άλλες ειδικότητες οι

οποίες δεν έχουν τύχει ούτε της στοιχειώδους προπτυχιακής κατάρτισης
στο μάθημα;
Η ΠΕΦ ζητεί να αρθεί αμέσως η υποβάθμιση του μαθήματος και να
αποκατασταθεί η βαρύτατα πληγείσα τα τελευταία χρόνια αξία του, με
την αύξηση των ωρών διδασκαλίας του (και μάλιστα στην Τεχνική
Επαγγελματική Εκπαίδευση στην οποία το μάθημα είναι εξαιρετικά
υποβαθμισμένο) και με την αποκλειστική ανάθεση της διδασκαλίας
της Ιστορίας σε φιλολόγους, οι οποίοι εξ άλλου μπορούν να αξιοποιούν
την ιστορική

γνώση αναδεικνύοντας

την ιστορική διάσταση και στα

άλλα διδακτικά αντικείμενα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Φιλοσοφία) και μετατρέποντας
έτσι σε καθημερινή πράξη το αρχαίο ρητό ὄλβιος ὅστις τῆς ἱστορίης ἔσχε
μάθησιν.
Ζητούμε από τα ιστορικά τμήματα των Φιλοσοφικών Σχολών να
υπερασπισθούν την ιστορική επιστήμη και γνώση συντασσόμενοι στον
αγώνα για την υπεράσπιση του μαθήματος με τους μαχόμενους
φιλολόγους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
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