
Ανοικτή Επιστολή προς κάθε Φυσικό  

Αγαπητέ συνάδελφε, 

τα τελευταία χρόνια είναι διαπιστωμένο ένα σοβαρό έλλειμα εκπροσώπησης των Φυσικών σε 

κεντρικό επίπεδο, συνέπεια αυτού και η συνεχιζόμενη υποβάθμιση της Φυσικής στην εκπαίδευση. Σε μια 

εποχή που η Φυσικές επιστήμες θριαμβέουν στο επίπεδο της επιστημονικής έρευνας, η διδασκαλία της 

συρρικνώνεται σε επικίνδυνο βαθμό. Είναι λοιπόν κρίσιμο ο κλάδος να αναζητήσει ένα κατάλληλο, 

λειτουργικό και προσαρμοσμένο στην εποχή μας σχήμα εκπροσώπησης και δημοκρατικής λειτουργίας. 

Η σημερινή κατάσταση βρίσκει τους Φυσικούς να οργανώνονται σε κεντρικό επίπεδο από την 

«Ένωση Ελλήνων Φυσικών» (Ε.Ε.Φ.) μια οργάνωση που έπαιξε ιστορικά τον ρόλο της στην εκπροσώπηση 

των Φυσικών σε κεντρικό επίπεδο, αλλά δυστυχώς απέτυχε να λειτουργήσει ως «Ένωση Φυσικών» από όλη 

την χώρα. Η αθηνοκεντρική λειτουργία της άφησε τους συναδέλφους της περιφέρειας εκτός των 

σχεδιασμών και της διοίκησης της. Η Ε.Ε.Φ. αναλώθηκε τα τελευταία χρόνια στην διοργάνωση πάσης 

φύσης σεμιναρίων, χωρίς να λειτουργεί ως μια επιστημονική ένωση με συγκεκριμένο πλαίσιο δράσεων 

και παρεμβάσεων. Λογικό επακόλουθο αυτής της λειτουργίας η διάλυση των παραρτημάτων της και η 

εγκατάλειψη της από την μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων. Οφείλουμε όμως να αναγνωρίσουμε ότι 

ακόμα και στα πλαίσια αυτής της στρεβλής λειτουργίας έγιναν κάποιες προσπάθειες ειδικά τα τελευταία 

χρόνια. Παράλληλα με την Ε.Ε.Φ. και ως αντίβαρο στην στρεβλή λειτουργία της εμφανίστηκε σχετικά 

πρόσφατα μια άλλη δομή  η «Ελληνική Εταιρία Φυσικής για την Εκπαίδευση & την Επιστήμη» (Ε.Ε.Φ.Ε.Ε.) 

της οποίας η διαδικασία συγκρότησης δεν έχει ολοκληρωθεί. Το τελευταίο διάστημα οι δύο παραπάνω 

θεσμοί λειτουργούν παράλληλα και αποκορύφωμα της συγκρουσιακής λογικής τους η  υλοποίηση δύο 

παράλληλων διαγωνισμών φυσικής πριν από λίγους μήνες.  

Σίγουρα αυτή η εικόνα δεν μας αξίζει. Δεν αξίζει ένας επιστημονικός κλάδος να εκπροσωπείται 

από «ομάδες ανθρώπων» που λειτουργούν σε κεντρικό επίπεδο, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την 

πλειοψηφία των Φυσικών της χώρας. Σίγουρα αξίζει μια καλύτερη εικόνα για τους Φυσικούς και την 

Φυσική. Τώρα είναι η ώρα για μια ουσιαστική «Ένωση Φυσικών Ελλάδος» που θα μπορεί να λειτουργεί 

συλλογικά εκφράζοντας την μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων από κάθε χώρο (Ανώτατη & Μέση 

εκπαίδευση, ερευνητικό τομέα, ιδιωτικό τομέα). Μια «Ένωση Φυσικών Ελλάδος» που θα εκπροσωπεί 

θεσμικά όλους τους Φυσικούς της χώρας, δρώντας συλλογικά και ενιαία τόσο σε επιστημονικό, όσο και σε 

συνδικαλιστικό επίπεδο. 

Ο Σύλλογος Φυσικών Κρήτης σε αυτό το μικρό διάστημα της λειτουργίας του, έχει καταφέρει να 

γίνει γνωστός για την δράση του όχι μόνο στο επίπεδο της Κρήτης, αλλά και έξω από αυτή. Μέσα από την 

ανοικτή του δημοκρατική λειτουργία και τις ανοικτές επιστημονικές εκδηλώσεις, έχει φέρει κοντά του 

μεγάλη μερίδα συναδέλφων και έχει καταφέρει μέσα σε λίγο διάστημα να παρέμβει δυναμικά για 

διάφορα θέματα του κλάδου, ιδιαίτερα στον χώρο της μέσης εκπαίδευσης. Η προσπάθεια όμως αυτή 



πρέπει να διευρυνθεί σε πανελλαδικό επίπεδο μέσα από την κοινή μας πορεία στα πλαίσια μιας «Ένωσης 

Φυσικών Ελλάδος» που θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ομοσπονδίας.  

Επιγραμματικά πρόταση μας είναι η ίδρυση Συλλόγων Φυσικών στις 13 περιφέρειες της χώρας και 

εν συνεχεία η εκπροσώπηση τους σε ένα δευτεροβάθμιο κεντρικό όργανο με την επωνυμία «Ένωση 

Φυσικών Ελλάδος». Η Ένωση διοικείται και εκπροσωπείται θεσμικά από Κεντρικό Συμβούλιο 21 μελών 

στο οποίο συμμετέχουν οι 13 Πρόεδροι των περιφερειακών Συλλόγων και 8 εκλεγμένα μέλη που 

εκλέγονται από το Συνέδριο της Ένωσης. Το Συνέδριο πραγματοποιείται τακτικά κάθε δύο χρόνια και 

εκτάκτως όποτε κριθεί απαραίτητο. Τα μέλη του Συνεδρίου εκλέγονται από τους περιφερειακούς 

Συλλόγους με συγκεκριμένο μοντέλο ποσόστωσης. Οι κατά τόπους Σύλλογοι λειτουργούν ως μέλη της 

«Ένωσης Φυσικών Ελλάδος» πραγματοποιούν δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο και τροφοδοτούν το 

κεντρικό όργανο με τις προτάσεις και θέσεις τους, όπως προκύπτουν από τις περιφερειακές συλλογικές 

διαδικασίες τους. Στόχος της παραπάνω δομής η όσο το δυνατόν καλύτερη εκπροσώπηση κάθε 

συναδέλφου και η αποκεντρωμένη λειτουργία της Ένωσης. Είναι προφανές ότι οι λεπτομέρειες για τον 

τρόπο συγκρότησης των οργάνων και λειτουργίας απαιτεί επεξεργασία και χρήζει μεγάλης συζήτησης που 

πρέπει να γίνει στο προσεχές διάστημα. 

Για να πραγματοποιηθεί βέβαια η παραπάνω διαδικασία, θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν οι 

συνάδελφοι των περιφερειών σε πρωτοβουλίες ίδρυσης Συλλόγων Φυσικών. Η Ε.Ε.Φ. θα πρέπει να 

διευκολύνει την διαδικασία με την μετεξέλιξη της σε Σύλλογο Φυσικών Αττικής με την συμμετοχή και της 

Ε.Ε.Φ.Ε.Ε. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αναλάβει και την πρωτοβουλία για μετεξέλιξη των ενεργών 

παραρτημάτων της σε νέους περιφερειακούς Συλλόγους Φυσικών. Η συνεισφορά της Ε.Ε.Φ. είναι 

καθοριστική και αναγκαία, έχει το ιστορικό βάρος να πάρει πρωτοβουλίες για την δημιουργία της 

«Ένωσης Φυσικών Ελλάδος» , πρωτοβουλίες που θα μας βγάλουν από την σημερινή κατάσταση διαίρεσης. 

Τα Τμήματα Φυσικής της χώρας θα πρέπει επίσης να δουλέψουν ενεργά για την συγκρότηση και 

ενδυνάμωση των περιφερειακών Συλλόγων αφού εδρεύουν  στις 5 από τις 13 περιφέρειες της χώρας. 

Είναι σήμερα η ώρα να αναλάβει κάθε ένας τις ευθύνες του, να αφήσουμε πίσω της λογικές των 

διάσπαρτων πρωτοβουλιών και να συνθέσουμε τις δυνάμεις μας. Σε μια εποχή κρίσης που η επένδυση 

στις Θετικές επιστήμες είναι αναγκαία, πρέπει οι Φυσικοί να αναδείξουν την αναγκαιότητα για 

αναβάθμιση της Φυσικής τόσο στο επίπεδο της εκπαίδευσης , όσο και στο επίπεδο της θεωρητικής και 

εφαρμοσμένης έρευνας. Εμείς είμαστε στην διάθεση κάθε συναδέλφου, ένωσης, εταιρίας και 

παραρτήματος, στα πλαίσια ενός υγειούς διαλόγου για την σοβαρή και οργανωμένη εκπροσώπηση του 

κλάδου μας. 

Με εκτίμηση 
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