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ΠΡΟΣ:
- Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
- Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
- Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πρόγραμμα Σπουδών «Σπουδές στον
Ευρωπαϊκό Πολιτισμό»
ΚΟΙΝ:
- Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
- Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη της γεωγραφικής εκπαίδευσης και επιστήμης στην
Ελλάδα και ανάδειξη, προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών
δικαιωμάτων των Γεωγράφων
Σκοπός της Ένωσης Γεωγράφων Ελλάδας είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών και η
συμμετοχή των μελών μας σε κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη της
γεωγραφικής εκπαίδευσης και επιστήμης στην Ελλάδα και η ανάδειξη, η
προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Γεωγράφων.
Στην Ελλάδα, σε επίπεδο ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, λειτουργούν δυο
τμήματα Γεωγραφίας: ένα στη Μυτιλήνη που είναι του Πανεπιστημίου Αιγαίου και
ένα στην Αθήνα που είναι του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Παράλληλα στο
πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό του Ελληνικού
Ανοικτού
Πανεπιστημίου
διδάσκεται
το
μάθημα
«Γενική
Γεωγραφία,
Ανθρωπογεωγραφία & Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης» (ΕΠΟ12), το οποίο είναι
επίσης μάθημα Γεωγραφίας.
Αυτή τη στιγμή, όλα τα μαθήματα Γεωγραφίας διδάσκονται κυρίως από
επιστήμονες μη Γεωγράφους. Παρατηρείται το φαινόμενο, οι περισσότεροι που
διδάσκουν ή καλούνται να διδάξουν Γεωγραφία σε πανεπιστημιακό επίπεδο δεν
έχουν πτυχίο ή διδακτορικό στη Γεωγραφία, αλλά σπούδασαν «κάτι που δεν είναι
Γεωγραφία». Έτσι, σήμερα τα μαθήματα της ακαδημαϊκής Γεωγραφίας θα
διδάσκουν μηχανικοί, χωροτάκτες, οικονομολόγοι, περιφερειολόγοι, πολιτικοί
επιστήμονες, διεθνολόγοι, κοινωνιολόγοι, αρχιτέκτονες, ιστορικοί, κ.α. Αυτό
ήταν αναγκαίο τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης της Γεωγραφίας στην Ελλάδα, αλλά
σήμερα όχι μόνο δεν είναι αναγκαίο, αλλά υποβαθμίζει και το ρόλο και τα
προφανή δικαιώματα των επιστημόνων Γεωγράφων προάγοντας και ενισχύοντας
έναν πολυεπιστημονικό κατακερματισμό παρά μια αναγκαία διεπιστημονική

συνοχή γύρω από ένα κεντρικό κορμό που θα βοηθούσε στην εξέλιξη της
επιστήμης της Γεωγραφίας στην Ελλάδα.
Ως Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας ζητάμε από εδώ και πέρα να υπάρχει η
απαραίτητη μέριμνα από εσάς, βάσει κάποιας απόφασής σας, έτσι ώστε σε κάθε
θέση διδασκαλίας ή έρευνας που προκηρύσσεται και αφορά το αντικείμενο της
Γεωγραφίας να έχουν προτεραιότητα οι επιστήμονες Γεωγράφοι έναντι των
άλλων ειδικοτήτων, όπως συμβαίνει και στους άλλους επιστημονικούς κλάδους.
Προτείνουμε να εξετάζεται η κάλυψη θέσεων διδασκαλίας ή έρευνας από μη
Γεωγράφους μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από
Γεωγράφους ή που οι ενδιαφερόμενοι Γεωγράφοι δεν πληρούν στοιχειώδη
ακαδημαϊκά προσόντα.
Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας και ευελπιστούμε στην ευόδωση των κοινών
μας σκοπών και οραμάτων.
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