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ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ότι το διάστηµα 1834-1837, κατά την εεξεργασία του θεσµικού λαισίου για την εγκατάσταση του διοικητικού µηχανισµού του κράτους, οργανώθηκε το βασικό εκαιδευτικό σύστηµα: ∆ηµοτικά σχολεία ή Σχολεία του λαού - Ελληνικά σχολεία - Γυµνάσια - Πανειστήµιο. Βασικά χαρακτηριστικά αυτού του συστήµατος ήταν: µονοδροµική κατεύθυνση,
κλασικισµός, συγκεντρωτισµός, αυστηρή ειθαρχία, εξάρτηση
του ροσωικού αό τη ∆ιοίκηση (κεντρική και εριϕερειακή).
Όως έχει αρατηρήσει ο Αλέξης ∆ηµαράς
«αρόλα τα µειονεκτήµατά του το σύστηµα ου θεσίστηκε το
1834-37 είχε και ρεαλισµό και συγκεκριµένο κοινωνικο-ολιτισµικό στόχο. Παρόλη, είσης, την αραγνώριση των αµιγώς ελληνικών ροτάσεων, είχε και σαϕή ροσανατολισµό ρος την ανάδειξη της µιας ενιαίας εθνικής ταυτότητας των ολιτών του νέου
κράτους. Οι σοβαρές αδυναµίες ου διαιστώνονται αργότερα,
δεν ϕαίνεται συνεώς να οϕείλονται στον αρχικό συνδυασµό. Τα
ροβλήµατα δηµιουργήθηκαν αό την άγονη στατικότητα ου
χαρακτηρίζει τις αµέσως εόµενες ϕάσεις της λειτουργίας του
* Ιστορικός της Εκαίδευσης. Είτιµος ∆ιδάκτορας του Πανειστηµίου Ιωαννίνων.
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συστήµατος, το οοίο αϕέθηκε χωρίς διορθωτικές κινήσεις, χωρίς µεταβολές και ροσαρµογές, να εξελιχθεί σε µια άγονη υηρεσία χωρίς ραγµατικό αντίκρισµα».

Ως το τέλος του 19ου αιώνα (ου είναι το όριο της ανακοίνωσής
µου) η αλλαγή των ροαναϕερθέντων χαρακτηριστικών του εκαιδευτικού συστήµατος αοτέλεσε στόχο σχεδίων και ροτάσεων κυβερνητικών αλλά και συλλογικών ϕορέων και ατόµων,
και αυτά τα σχέδια και ροτάσεις είναι αδύνατο –µέσα στα εριορισµένα όρια µιας ανακοίνωσης– να αρουσιαστούν και να
αξιολογηθούν. Για τον λόγο αυτό, εδώ θα µας αασχολήσουν κυρίως κυβερνητικά σχέδια, τόσο εκείνα ου εκονήθηκαν σχεδόν
αµέσως µετά τη θεσµοθέτηση του εκαιδευτικού συστήµατος
όσο και εκείνα ου είτε αρουσιάστηκαν στη Βουλή είτε δεν
ρόλαβαν για διάϕορους λόγους να υοβληθούν. Προηγουµένως,
όµως, είναι ααραίτητο να αναϕερθούν κάοιοι αριθµοί, για την
οικονοµία του θέµατος.
Αό το 1833, λοιόν, ως το 1900 έγιναν 23 εκλογές, σχηµατίστηκαν 75 κυβερνήσεις και διορίστηκαν 99 υουργοί Παιδείας
(ορισµένοι αό τους οοίους δύο και τρεις ϕορές), ενώ 9 αό αυτούς άσκησαν καθήκοντα ως το 1843. Οι υόλοιοι 90, αό την
έναρξη της Βουλής και ως το 1900, υέβαλαν 171 νοµοσχέδια,
αό τα οοία 75 έγιναν νόµοι και 96 (συµεριλαµβανοµένων και
των σχεδίων) ∆ΕΝ ψηϕίστηκαν και αρέµειναν ροθέσεις ή ορισµένα έγιναν νόµοι αργότερα. Το εριεχόµενο των µη ψηϕισθέντων νοµοσχεδίων (εκτός αό τα σχέδια ου αναϕέρονται στη
δοµή και το εριεχόµενο του εκαιδευτικού συστήµατος) είχε
τον χαρακτήρα ρυθµιστικών αρεµβάσεων σε διάϕορους τοµείς
της εκαιδευτικής διαδικασίας.
Έρχοµαι τώρα στα σχέδια. Αρχικώς, αρουσιάζονται τρεις γενικοί ίνακες των σχεδίων:
Στον 1ο Πίνακα καταγράϕονται κατά χρονολογική σειρά τα
σχέδια, µε τα στοιχεία ου τα αϕορούν: κυβέρνηση, υουργός,
εριεχόµενο. Σηµειώνω ότι τα δύο ρώτα εκονήθηκαν ρο της
υάρξεως Βουλής.
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Πίνακας 1
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Στον 2ο Πίνακα αρουσιάζονται τα ίδια σχέδια, αλλά «ειδολογικά», µε βάση το εύρος του εριεχοµένου τους:
Γενικό (όλες οι βαθµίδες): 4 - ∆ηµοτική Εκαίδευση: 1 - Μέση Εκαίδευση (Ελληνικά σχολεία-Γυµνάσια): 6 - ∆ηµοτική και
Μέση Εκαίδευση: 5 - Πανειστήµιο: 7.
Στον εόµενο Πίνακα τα σχέδια καταχωρούνται κατά κυβερνήσεις αό το 1865 και εξής, µε βάση τον οοίο και θα αρουσιαστούν.
Πίνακας 2

1837-1900: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

9

Πίνακας 3

Πριν όµως αό αυτό, λίγα λόγια για τα ρώτα σχέδια της
εριόδου 1837-1864, αϕού διευκρινίσω ότι δεν ρόκειται να γίνει
αναϕορά στα σχέδια για το Πανειστήµιο, καθώς αυτά έχουν
αναλυθεί αό τον συνάδελϕο Κώστα Λάα.
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Α. Περίοδος 1837-1864
Κατά την ερίοδο αυτή το ενδιαϕέρον αό κυβερνητικής λευράς στρέϕεται στην αγίωση του εκαιδευτικού συστήµατος και
εικεντρώνεται στη µέση βαθµίδα (Ελληνικό σχολείο - Γυµνάσιο). Πολύ νωρίς εκδηλώθηκε µία ροσάθεια για διορθωτικές
κινήσεις, κυρίως όσον αϕορά στην ενίσχυση του θεωρητικού λαισίου, εντός του οοίου όϕειλε να λειτουργήσει η µέση βαθµίδα,
ενώ αό την άλλη λευρά κυριαρχούσε –µε λίγες εξαιρέσεις–
µία αθητική δυσϕορία για τη µονόλευρη ϕορά του εκαιδευτικού συστήµατος.
Έτσι, µέσα στα ρώτα ετά (7) χρόνια αό το 1837 εκονήθηκαν τρία (3) σχέδια, τα οοία –µαζί µε το εόµενο ου αρουσιάστηκε µετά µια 20ετία– κινούνται στο αρχικό λαίσιο µε
µικρές αλλαγές ου δεν µεταβάλλουν τον αρχικό χαρακτήρα· αντιθέτως, τον ενισχύουν και τον εριχαρακώνουν. Ειβεβαίωση αοτελούν οι αρακάτω αρατηρήσεις:
Ξ Η διάρθρωση του κειµένου των σχεδίων είναι σχεδόν ανο-

µοιότυη µε µικρές ανακατατάξεις.
Ξ Ο σκοός των Ελληνικών σχολείων και Γυµνασίων αραµένει ο ίδιος, µε αλλαγές κυρίως στο λεκτικό: ροετοιµασία
για το Γυµνάσιο και για τον κοινωνικό βίο (Ελληνικά σχολεία) - ροετοιµασία για το Πανειστήµιο και ροσθήκη
«εντελεστέρα εκαίδευσις» για όσους δεν ειθυµούν ανώτερες σουδές (Γυµνάσιο).
Ξ Ως ρος τη διάρκεια των σουδών, στα δύο ρώτα σχέδια
(1837, 1839/1840) αραµένει ίδια: 3 χρόνια Ελληνικό σχολείο
και 4 χρόνια Γυµνάσιο· στο σχέδιο του 1844 υάρχει αντιστροϕή: 4 χρόνια Ελληνικό σχολείο και 3 χρόνια Γυµνάσιο.
Η ροσθήκη 4ης τάξης στο Ελληνικό σχολείο γίνεται µε το
σκετικό να αοκτήσουν οι µαθητές ερισσότερες γνώσεις
είτε συνεχίσουν σουδές στο Γυµνάσιο είτε στραϕούν στον
κοινωνικό βίο. Στο σχέδιο του 1864 η διάρκεια είναι 4 και
4, χωρίς καµία αιτιολόγηση.
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Ξ Ο βασικός κορµός των µαθηµάτων είναι ίδιος, µε µικρές

ανακατατάξεις.
Ξ Γενικώς, η ϕιλοσοϕία των σχεδίων είναι ίδια, χωρίς καµία

καινούρια αντιµετώιση των δυσλειτουργιών ου είχαν ήδη
αρχίσει να εµϕανίζονται.

Β. Περίοδος 1865-1900
Κατά τη δεύτερη ερίοδο, η αθητική δυσϕορία της ροηγούµενης για τη µονόλευρη δοµή του εκαιδευτικού συστήµατος
µετατράηκε σε γενικευµένη δυσανασχέτηση και δηµιουργική
δράση. Εκδηλώθηκαν σταδιακά ροσάθειες για άρση των δυσλειτουργιών του συστήµατος και ροσαρµογής του στις εµϕανιζόµενες κοινωνικές ανάγκες και στον αρχόµενο αστικό εκσυγχρονισµό του κράτους. Παράλληλα και ταυτόχρονα σηµειώθηκε
ύκνωση εκόνησης σχεδίων για µεταρρύθµισή του, κυρίως µετά την εικράτηση στον ολιτικό στίβο του δικοµµατικού συστήµατος, κατά τη διάρκεια του οοίου τα δύο κόµµατα σταδιακά είχαν διαµορϕώσει τις αόψεις και την ολιτική τους στα
εκαιδευτικά ράγµατα.
Στο σηµείο αυτό κρίνω σκόιµο να αναϕερθώ σε ένα θέµα
ου έχει αασχολήσει τους µελετητές. Κι αυτό είναι το κατά όσο υάρχει κυβερνητική ή υουργική εκαιδευτική ολιτική, µε
εικρατέστερο τον δεύτερο όρο της διάζευξης, αν και τελευταία
τίθεται σε αµϕισβήτηση η αολυτότητα του όρου αυτού, καθώς
εισηµαίνεται η διάσταση της έκτασης και της υϕής της ροσωικής συµµετοχής του εκάστοτε υουργού στη διαµόρϕωση
της κυβερνητικής εκαιδευτικής ολιτικής, η οοία εν ολλοίς
καθορίζεται αό τις αόψεις των ειδικών συνεργατών τους.
Κατά την άοψή µου –ου την έχω διατυώσει αό το
2001– στη χάραξη της εκαιδευτικής ολιτικής βαρύνοντα ρόλο αίζουν τα ρόσωα, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υάρχει ένα γενικό λαίσιο κυβερνητικής εκαιδευτικής ολιτικής.
Εξάλλου, δεν ρέει να αραγνωρίζουµε την ιθανότητα ότι
στον ίδιο κοµµατικό οργανισµό µορούν να συνυάρχουν διαϕο-
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ρετικές ολιτικές αντιλήψεις και ρακτικές, και ειλέον ότι συγκυρίες, αντιστάσεις, αντιδράσεις οδηγούν ενίοτε σε αναροσαρµογή της ολιτικής του ιδίου κοµµατικού οργανισµού.
Για να εανέλθουµε στο κύριο θέµα µας, στην ερίοδο αυτή
µε εξαίρεση τα του Πανειστηµίου δεκατρία (13) σχέδια/νοµοσχέδια είχαν ως αντικείµενο είτε το σύνολο της διάρθρωσης του
εκαιδευτικού συστήµατος είτε ειµέρους βαθµίδες του, όως
καταγράϕονται στον τελευταίο Πίνακα. Και εειδή ακόµη και
µία αλή αναϕορά σε αυτά τα σχέδια ααιτεί ολύ χρόνο, για
κάοια αό αυτά θα δείξω αλώς διαγράµµατα και θα εστιάσω –όσο µου εαρκέσει ο χρόνος– σε σύντοµη αρουσίαση των
σχεδίων των κοµµάτων του δικοµµατικού συστήµατος.
Προχωρώ στην αρουσίαση των σχεδίων.
1. Κυβερνήσεις Α. Κουµουνδούρου

Στα δύο σχέδια υουργών (Κ. Λοµβάρδου και Α. Αυγερινού) συµεριλαµβάνεται και το σχέδιο ενός βουλευτή (του Γ. Βακαλόουλου).
1. Το σχέδιο Λοµβάρδου (1865) κανονικά ανήκει στην ροηγούµενη ερίοδο, καθώς ακολουθεί την ίδια ακριβώς είεδη δοµή του εκαιδευτικού συστήµατος. Το µόνο νέο στοιχείο είναι
η δυνατότητα ίδρυσης Νηιαγωγείων.
2. Τα βασικά στοιχεία των νοµοσχεδίων του βουλευτή Γ. Βακαλόουλου (ου κατατέθηκαν δύο ϕορές στη Βουλή χωρίς να
συζητηθούν) είναι: Νηιαγωγείο, ένας τύος ∆ηµοτικού σχολείου για τους διαϕόρου µεγέθους οικισµούς, διάρκεια έξι (6) ετών
µε σκοό την ηθικοοίηση των Ελλήνων (διά της εκαίδευσης),
η Μέση εκαίδευση όως και αρχικά (τρία και τέσσερα χρόνια),
οότε η εγκύκλια αιδεία σε δεκατρία λέον έτη και µε το ίδιο
σχεδόν εριεχόµενο. Καινοτοµίες του: α) Η αραγωγή δηµοδιδασκάλων µέσω του µεταγυµνασιακού «Προτύου» (ενός δηλαδή µονοταξίου ∆ιδασκαλείου) µε αιδαγωγικά και διδακτικά
µαθήµατα (για τις δηµοδιδασκάλισσες στη Φιλεκαιδευτική
Εταιρεία), µε εξετάσεις για λήψη τυχίου, β) Ίδρυση 7τάξιου
Λυκείου, ενός είδους εαγγελµατικού σχολείου, µε ειλέον ει-
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δικά µαθήµατα (διλογραϕία, εµορικό δίκαιο κ.ά.), µε εσωτερικούς «εί διδάκτροις» µαθητές «µη έχοντας ροστασίαν ατρός ή εµβριθούς κηδεµόνος».
Γενικώς, τα νοµοσχέδια του Βακαλόουλου συγκροτούν ένα
ενιαίο σύστηµα όλων των βαθµίδων, το οοίο όµως αϕενός δεν
αµϕισβητεί τον αρχικώς διαµορϕωθέντα ροσανατολισµό της
εκαίδευσης και αϕετέρου έχει ως στόχο να αοκαταστήσει τα
αντιλειτουργικά ή νεκρά σηµεία του ισχύοντος συστήµατος.
3. Νοµοσχέδια Α. Αυγερινού (1880). Τα νοµοσχέδια του Αυγερινού (µε τη γενική αιτιολογική τους έκθεση ου αρουσίαζε
τις αρχές και κατευθυντήριες γραµµές για αλλαγές και βελτιώσεις στην εκαίδευση), όσον αϕορά τη διάρθρωση του συστήµατος, αναϕέρονται κυρίως στη ∆ηµοτική εκαίδευση και τη
Μέση των θηλέων. Ειλέον, και µία άλλη οµάδα νοµοσχεδίων
ρονοούσαν για θέµατα Πανειστηµίου αλλά και για τη διόρθωση κάοιων ειδικών θεµάτων της Μέσης εκαίδευσης (αριθµός σχολείων, ροσωικό, κλ.), χωρίς άντως αυτά να συµβάλλουν στη δοµή του συστήµατος. Σύµϕωνα µε τα ροβλεόµενα, µετά τα ιδιωτικά Παρθεναγωγεία, η ∆ηµοτική εκαίδευση αοτελείται αό 4χρονο κοινό ∆ηµοτικό για χωριά άνω των
300 κατοίκων, 6χρονο λήρες ∆ηµοτικό για τις ρωτεύουσες των
δήµων και Γραµµατοδιδασκαλείο για ολύ µικρά χωριά. Οι αόϕοιτοι του κοινού ∆ηµοτικού σχολείου εισάγονται µε εξετάσεις
στις εόµενες βαθµίδες (Ελληνικό σχολείο-Γυµνάσιο) ου αραµένουν ως έχουν. Ειλέον, οι ίδιοι αόϕοιτοι έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν µε εξετάσεις στην 5η τάξη του λήρους ∆ηµοτικού σχολείου, ενώ οι αόϕοιτες ∆ηµοτικού σχολείου θηλέων
έχουν τη δυνατότητα µε εξετάσεις να εισαχθούν στο 5χρονο Παρθεναγωγείο µετά αό το οοίο και εϕόσον στις δύο τελευταίες
τάξεις του έχουν διδαχθεί Παιδαγωγικά µαθήµατα και ασκηθεί ρακτικά ύστερα αό εξετάσεις λαµβάνουν τυχίο δηµοδιδασκάλισσας. Οι άρρενες µορούν να στραϕούν στα ∆ιδασκαλεία
αρρένων (µε ενδεικτικό Β ΄ τάξεως Ελληνικού σχολείου).
Σηµασία, άντως, έχει η σύνδεση (ου ειχειρείται µε τα νοµοσχέδια) της εκαίδευσης µε την οικονοµική ανάτυξη, η οοία
ααιτεί οιότητα της εκαίδευσης. Τα νοµοσχέδια του Αυγε-
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ρινού αοτελούν αντίδραση στη συνεχιζόµενη κοινωνική δυσϕορία, στροϕή ρος την τακτοοίηση θεµάτων της ρώτης εκαιδευτικής βαθµίδας και ανήκουν στη µεγάλη διαχρονική σειρά
ανάλογων ροτάσεων.
Πίνακας 6
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2. Κυβέρνηση ∆. Βούλγαρη

Τα νοµοσχέδια του Ι. Βαλασόουλου (1874) κατ’ ουσίαν δεν αοτελούν ρόταση ροοτικής. Αντιθέτως, αοτελούν οισθοδρόµηση, καθώς µε αυτά καθιερώνεται η ανάµιξη του κλήρου στη
λειτουργία του ∆ηµοτικού σχολείου (διά των εϕηµερίων/δηµοδιδασκάλων), άοψη ου ρωτοδιατυώθηκε αό τον ίδιο τον
Ιανουάριο του 1864 µε ρόταση ψηϕίσµατος στη Β ΄ Εθνοσυνέλευση. Ειλέον, στο νοµοσχέδιό του για τα Ελληνικά σχολεία
και τα Γυµνάσια (το οοίο τελικώς δεν κατέθεσε στη Βουλή) ενισχύεται αισθητά η διδασκαλία των ιερών µαθηµάτων, κατά τέτοιο τρόο, ώστε οι αόϕοιτοι του Γυµνασίου να έχουν εαρκή
ροσόντα για χειροτονία και, εοµένως, είναι εριττά τα Ιερατικά σχολεία.
Ως µόνο θετικό στοιχείο µορεί να θεωρηθεί η ροσθήκη
µιας ακόµη τάξεως στο Ελληνικό σχολείο, η οοία –µε αϕαίρεση, ροσθήκη και ενίσχυση διαϕόρων µαθηµάτων (όως .χ.
της ρακτικής χηµείας)– καθιστούσε κατά τον ίδιο τον Βαλασόουλο τα Ελληνικά σχολεία «οία τα εν Γερµανία ραγµατικά
λεγόµενα σχολεία, χωρίς ν’ αοβάλωσι τον χαρακτήρα της δι’
ανωτέραν αίδευσιν ροαιδείας». Γενικώς, άντως, τα νοµοσχέδια του Βαλασόουλου αναϕέρονται σε ζητήµατα καθαρής
διευθέτησης κάοιων δυσλειτουργιών του υάρχοντος συστήµατος, το οοίο κατά τα άλλα ακολουθούν.
3. Κυβέρνηση Κ. Κανάρη

Νοµοσχέδιο Γ. Μίληση (1877). Με το σχέδιό του ο Μίλησης (ας
σηµειωθεί ότι σχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή µετά την υουργική του θητεία) ρότεινε: κατάργηση των Ελληνικών σχολείων
- θεσµοθέτηση 6τάξιου ∆ηµοτικού - εέκταση των σουδών κατά δύο (2) χρόνια στο Γυµνάσιο, αυξάνοντας έτσι τον λήρη κύκλο της εγκύκλιας σουδής κατά ένα χρόνο (έξι και έξι) - εισαγωγή της νέας ελληνικής γλώσσας στο ∆ηµοτικό - αυτονόµηση
του µαθήµατος των Νέων Ελληνικών στο Γυµνάσιο. Ταυτόχρονα, κατατέθηκε αό τον τότε υουργό Θ. ∆ηλιγιάννη σχέδιο για
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τη ∆ηµοτική εκαίδευση ίδιας δοµής, µε το οοίο ρότεινε τη
βελτίωση των µερών εκείνων της ισχύουσας νοµοθεσίας ου
χρειάζονταν βελτίωση, αοϕεύγοντας τις καινοτοµίες. Ας εισηµανθεί ότι η Βουλή, ύστερα αό ταυτόχρονη εξέταση των δύο
ροτάσεων, ροτίµησε το σχέδιο του ∆ηλιγιάννη.
Πίνακας 7
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Το σχέδιο του Μίληση δεν ανέτρεε τη βασική ϕιλοσοϕία
του συστήµατος, αλλά ροέβλεε καίριες τοµές σε αυτό.
4. Κυβερνήσεις Χ. Τρικούπη (νεωτεριστικού κόµµατος)

Αό τις οµιλίες του Χ. Τρικούη και των αρµοδίων υουργών
στη Βουλή, αλλά και αό τη µελέτη των διαϕόρων νοµοσχεδίων
ου κατατέθηκαν σε αυτή, διαιστώνεται ότι διαµορϕώθηκε σταδιακά η εκαιδευτική ολιτική του κόµµατος, η οοία τελικώς
(µε αοκορύϕωµα τα νοµοσχέδια του Γ. Θεοτόκη) έλαβε τον χαρακτήρα µιας ολοκληρωµένης ρότασης για ριζική µεταβολή του
συστήµατος ου όµως έµεινε χωρίς ρακτική συνέχεια κατά
την αξιολόγησή της αό τον Αλέξη ∆ηµαρά.
Ιδού µικρό δείγµα αό οµιλία του Τρικούη (10 ∆εκεµβρίου
1887):
«Πλήρες σύστηµα εκαιδεύσεως είχε καταρτισθεί αρά του
Υουργείου, όως εισαχθεί κατά την αρούσαν Σύνοδον και γένηται αντικείµενον ενδελεχούς κοινοβουλευτικής µελέτης […] Κατηρτίσαµεν νοµοσχέδια ερί της δηµοτικής εκαιδεύσεως, ανεθεωρήσαµεν τα νοµοσχέδια τα υοβληθέντα ροηγουµένως ερί µέσης εκαιδεύσεως, αρεσκευάσαµεν και νοµοσχέδια ερί της
ανωτάτης εκαιδεύσεως, άντα ταύτα συνδυαζόµενα ρος την
οικονοµικήν διαρρύθµισιν των της δηµοσίας εκαιδεύσεως».

Ας δούµε τώρα τα σχετικά σχέδια.
1. Νοµοσχέδια Κ. Λοµβάρδου (1882-1884) [4η Κυβέρνηση:
3.3.1882-19.4.1885]. Ο Κ. Λοµβάρδος ως υουργός Παιδείας
κατέθεσε στη Βουλή αό ολύ (νωρίς (Μάιος 1882) δεκαοκτώ
(18) νοµοσχέδια, αό τα οοία δέκα (10) έγιναν νόµοι, ου αναϕέρονταν σε: ζητήµατα Πανειστηµίου - ίδρυση διαϕόρων σχολικών ιδρυµάτων (∆ιδασκαλείο Θεσσαλίας, Τουρκικά και Ισραηλιτικά σχολεία στις νέες εαρχίες, Γυµνάσιο Πειραιώς, Εµορικές Ναυτικές σχολές) - διδακτικά βιβλία - στρατιωτικές ασκήσεις στα σχολεία.
Αό τα υόλοια οκτώ (8) νοµοσχέδια, τα έντε (5) αναϕέρονται σε θέµατα δηµοτικής εκαίδευσης (εοτεία κεντρική
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Πίνακας 8

και εριϕερειακή, Ταµείο δηµοτικής εκαίδευσης), τα δύο (2) σε
οικονοµικά θέµατα του ροσωικού και το ένα σε ίδρυση ειδικού τύου Γυµνασίων. Σύµϕωνα µε τα άρθρα του νοµοσχεδίου,
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ροβλέεται η ίδρυση 7τάξιων Πρακτικών Γυµνασίων (µε ενοοίηση Ελληνικών σχολείων και Γυµνασίων) για διδασκαλία
«γνώσεων χρησίµων εις τους µέλλοντας να ειδοθώσιν εις έργα
εµορικά, βιοµηχανικά, γεωργικά ή ναυτικά» κατά τοµέα. Οι
αόϕοιτοι αυτών των Γυµνασίων µορούσαν να ϕοιτήσουν σε ειδικά σχολεία, ενώ δεν είχαν δικαίωµα εγγραϕής στο Πανειστήµιο.
Το νοµοσχέδιο αυτό θα ρέει να συνδυαστεί µε άλλα νοµοσχέδια του Λοµβάρδου ως υουργού Εσωτερικών (στις αρχές του
1884) σχετικά µε τη διάρθρωση του Πολυτεχνείου (του Σχολείου
των Βιοµηχάνων Τεχνών) και την ίδρυση Γεωργικών σχολείων,
τοµείς δηλαδή ου αϕορούν όψεις τεχνικής-εαγγελµατικής εκαίδευσης, όως αρουσιάζεται στο σχετικό διάγραµµα.
Τα νοµοσχέδια αυτά δε συζητήθηκαν στη Βουλή. Όµως κάοια αό αυτά (ή κάοιες ροβλέψεις τους) υλοοιήθηκαν κατά
τη διάρκεια της εόµενης κυβέρνησης Χ. Τρικούη, όως θα
δούµε στη συνέχεια.
2. Κυβέρνηση Χ. Τρικούη [5η: 9.5.1886-24.10.1890]. Κατά
τη µεγαλύτερη σε διάρκεια κυβέρνηση του 19ου αιώνα (διάρκεια
σχεδόν τεσσεράµισι χρόνια) υουργοί Παιδείας διετέλεσαν κατά
βάση δύο: ο Παν. Μανέτας (δύο χρόνια και εννιά µήνες: 9.5.188615.2.1889) και ο Γεώργιος Θεοτόκης (ένα χρόνο και έντε µήνες)· τρίτος, αλλά για µικρό διάστηµα σχεδόν τριών µηνών, υηρέτησε ο Θάνος Κανακάρης-Ρούϕος.
Και για να συνεχίσουµε αό εκεί ου τελειώσαµε ιο ριν,
στις αρχές αυτής της κυβέρνησης Τρικούη, ροηγούµενες ροβλέψεις υλοοιήθηκαν: τον Οκτώβριο του 1886 ιδρύθηκε το 7τάξιο Βαρβάκειο (Πρακτικό, δηλαδή Λύκειο) και τον Σετέµβριο
του εόµενου χρόνου ροστέθηκε 8η τάξη (ως «τάξις εαναλήψεως» για αοϕοίτους Γυµνασίου σε σχέση µε εισαγωγικές εξετάσεις σε τριτοβάθµια ιδρύµατα). Ειλέον, µε εισήγηση του
ίδιου υουργού Εσωτερικών Κ. Λοµβάρδου, τον Μάιο του 1887
ιδρύθηκαν τρία (3) ρακτικά γεωργικά σχολεία και το Πολυτεχνείο αναβαθµίστηκε και µετατράηκε σε ανώτερη τεχνική σχολή µε ειστηµονικό χαρακτήρα. Υλοοιήθηκαν δηλαδή τα ροηγούµενα σχέδια του Λοµβάρδου.
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3. Νοµοσχέδια Π. Μανέτα (1887). Το σχέδιο Μανέτα «ολο-

κληρώθη» σε δύο ϕάσεις:
Στην ρώτη ϕάση (Μάιος 1887) τα νοµοσχέδια είχαν ως αντικείµενο τον καθορισµό του ενιαίου της µέσης εκαίδευσης µε τη
συγχώνευση των Ελληνικών σχολείων µε τα Γυµνάσια, στα οοία
Πίνακας 9

1837-1900: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 23

ροστίθεται η 8η τάξη για την ληρέστερη διδασκαλία κάοιων
µαθηµάτων και εριορισµό του εβδοµαδιαίου χρόνου. Τα τριτάξια Ελληνικά σχολεία διατηρούνται όου δεν υάρχει λήρες Γυµνάσιο. Ακόµη, ροβλέεται 8χρονο Λύκειο ρακτικού χαρακτήρα.
Στη δεύτερη ϕάση (∆εκέµβριος 1887) µε νέα νοµοσχέδια
ειχειρήθηκε να τεθεί σε εϕαρµογή η σαϕώς διατυωµένη κυβερνητική θέση (5η κυβέρνηση Χ. Τρικούη) για κατάργηση των
Ελληνικών σχολείων και ίδρυση 6χρονων λήρων ∆ηµοτικών
σχολείων, ενώ αράλληλα ροβλέϕθηκαν κάοιες ρυθµίσεις διατάξεων του αρχικού κανονισµού, ώσου να εϕαρµοστεί λήρως
η ροτεινόµενη µεταρρύθµιση.
4. Νοµοσχέδια Γ. Θεοτόκη (1889). ∆εύτερη και ολοκληρω-

µένη ρόταση ριζικής µεταβολής του εκαιδευτικού συστήµατος αό την ίδια κυβέρνηση του Χ. Τρικούη αοτελούν τα νοµοσχέδια του υουργού Γεωργίου Θεοτόκη. Τα νοµοσχέδια αυτά
(ου υοβλήθηκαν στη Βουλή στις 4 ∆εκεµβρίου 1889) αντιµετωίζουν το εκαιδευτικό σύστηµα ως ενιαίο σύνολο, εριέχοντας σηµαντικές ροτάσεις, τα βασικότερα σηµεία των οοίων
είναι τα ακόλουθα:
Ξ Κατάργηση Ελληνικού σχολείου και ένταξη των δύο ρώτων τάξεών του στο ∆ηµοτικό ου γίνεται 6τάξιο και της
τελευταίας στο Γυµνάσιο ου γίνεται 5τάξιο. Ειλέον, στο
Γυµνάσιο ροστίθεται άλλη µία τάξη (6η) µε χαρακτήρα ροΞ
Ξ
Ξ
Ξ
Ξ
Ξ

ανειστηµιακό.
Ίδρυση «Γραµµατείων» για µικρά χωριά.
Τροοοιητικές ρυθµίσεις για τα ∆ιδασκαλεία αρρένων.
Ίδρυση Τεχνικού ∆ιδασκαλείου (µονοτάξιου).
Ίδρυση µονοτάξιου ∆ιδασκαλείου για αόϕοιτους Γυµνασίου
και µονοτάξιου είσης Υοδιδασκαλείου (αό Α΄ Γυµνασίου)
για ροσωικό των µικρών σχολείων.
Ίδρυση 3τάξιων Ανώτερων Παρθεναγωγείων αλλά και ∆ιδασκαλείου θηλέων.
Καθιέρωση ρυθµίσεων σχετικών µε τις εξετάσεις, την εοτεία των σχολείων και του διδακτικού ροσωικού.
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Πίνακας 10

Όµως, τα νοµοσχέδια συνάντησαν αντιδράσεις εντός και εκτός
Βουλής (αό την αντιολίτευση αλλά και αό την ίδια την κυβερνητική αράταξη, αό τον Ελληνικό ∆ιδασκαλικό Σύλλογο
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κ.ά.) γι’ αυτό και δεν συζητήθηκαν καν. Όως γράϕει γι’ αυτά
ο Αλέξης ∆ηµαράς σε ειδικό µελέτηµά του,
«οι ροθέσεις ου εκδηλώθηκαν µε τα νοµοσχέδια Θεοτόκη ήταν
και ροωθηµένες και σύµϕωνες µε το γενικότερο νεύµα της
ανόρθωσης και του εκσυγχρονισµού και ρώτη έκϕραση µιας συνειδητά αστικής εκαιδευτικής ολιτικής».
5. Κυβερνήσεις Θ. ∆ηλιγιάννη (εθνικού κόµµατος)
1. Νοµοσχέδια Α. Γεροκωστόουλου (1892) (2η: 24.10.189018.2.1892).

Πρόκειται για την ρώτη κατ’ ουσίαν εµϕάνιση στα εκαιδευτικά του ∆ηλιγιαννικού κόµµατος µε δεκατέσσερα (14) σχετικά νοµοσχέδια. Αντικείµενο των νοµοσχεδίων είναι:
α) η ίδρυση 6χρονων λήρων ∆ηµοτικών σχολείων και η σταδιακή συγχώνευση σε αυτά των Ελληνικών σχολείων, τα οοία
εί του αρόντος αραµένουν σε λειτουργία, όως και τα Γυµνάσια.
β) η ανώτερη εκαίδευση των θηλέων, µε την ίδρυση 4τάξιων Ανώτερων Παρθεναγωγείων αλλά και η σύνδεση των λήρων ∆ηµοτικών σχολείων θηλέων µε το ∆ιδασκαλείο του Αρσακείου για την εκαίδευση διδασκαλισσών.
Τα νοµοσχέδια αυτά δεν µεταβάλλουν, όως είαµε, τη Μέση εκαίδευση και εοµένως η ρόθεση εί του αρόντος είναι
ερί βελτιώσεώς της. Όως χαρακτηριστικά δήλωνε στη Βουλή ο υουργός Α. Γεροκωστόουλος:
«δεν αξιώ, ότι αρουσιάζω εις υµάς σύστηµα τέλειον εκαιδευτικής […] αναµορϕώσεως, αλλ΄ έχω το θάρρος να σας διαβεβαιώσω, ότι ειργάσθην µετ΄ ευσυνειδήτου ζήλου, ίνα ανεύρω τας µάλλον κατεειγούσας ανάγκας εν τη Εκαιδεύσει […] και να ροσαθήσω να εξεύρω ρακτικήν αυτών θεραείαν».
2. Νοµοσχέδια ∆. Πετρίδη (1896) (3η: 31.5.1895-18.4.1897).
Ο ∆. Πετρίδης, υουργός της 3ης κυβέρνησης Θ. ∆ηλιγιάννη και δηµιουργός του νόµου ΒΤΜΘ΄ (2349) του 1895 ερί στοι-
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Πίνακας 11

χειώδους ή δηµοτικής εκαίδευσης, νόµου ου χαρακτηρίστηκε
ως σηµαντικός σταθµός στην ιστορία της νεοελληνικής εκαίδευσης, ολοκλήρωσε τον σχεδιασµό των βαθµίδων της εκαίδευσης µε νοµοσχέδιο για τη Μέση εκαίδευση. Με το σκετικό ότι
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υάρχει ανάγκη να εριοριστεί η ροή ρος θεωρητικές σουδές
και να δηµιουργηθεί στροϕή ρος ρακτικές γνώσεις, διαίρεσε
τη γυµνασιακή εκαίδευση σε θεωρητική και ρακτική (θεωρητικό και ρακτικό Γυµνάσιο), µετατρέοντας ορισµένα Γυµνάσια σε ρακτικά και ρυθµίζοντας διάϕορα ροβλήµατα λειτουργίας των σχολείων (εξετάσεις, εοτεία, ειθεώρηση, µονιµότητα ροσωικού). Η ρόταση αυτή του Πετρίδη ήταν σύµϕωνη
µε τη θεωρητική άοψη του κόµµατος του ∆ηλιγιάννη, όως αυτή διατυώθηκε σε κατά καιρούς αγορεύσεις του στη Βουλή.
6. Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

(νεωτεριστικού κόµµατος - 1899)
Το στίγµα για µεταρρύθµιση έδωσε ο ρωθυουργός Γ. Θεοτόκης στις ρογραµµατικές του δηλώσεις στις 24 Μαΐου 1899.
Σύµϕωνα µε αυτές,
«µεταρρύθµισις ειβάλλεται γενική της τε δηµοτικής, της µέσης και της ανωτάτης εκαιδεύσεως. […] Και βεβαίως, Κύριοι,
εν τη µεταρρυθµιστική εργασία, την οοίαν µετά ολλού ζήλου
εεχείρησεν ο αξιότιµος εί της ∆ηµοσίας Εκαιδεύσεως Υουργός, ωϕεληθείς και εκ των γνώσεων και της είρας ειδικών ανδρών, δεν ρόκειται τα άντα ν’ ανατραώσι· δεν ρόκειται ερί ανατροής· ρόκειται ερί των µεταρρυθµίσεων εκείνων, αι
οοίαι κατ’ ανάγκην ειβάλλονται και αι οοίαι δεν είναι δυνατόν εί λέον ν’ αναβληθώσι».

Μέσα στην αντίϕαση ου ερικλείουν οι δηλώσεις του ρωθυουργού, ο υουργός Παιδείας Αθ. Ευταξίας κατέθεσε νοµοσχέδια, ένα γενικό σχέδιο µεταρρύθµισης της δοµής του εκαιδευτικού συστήµατος.
Η µεταρρυθµιστική αυτή ρόταση του Αθ. Ευταξία (1893 /
1899) είναι η λέον ολοκληρωµένη, η οοία έχει αναλυθεί και αξιολογηθεί αό διάϕορους µελετητές των εκαιδευτικών ραγµάτων. Σύµϕωνα µε αυτούς, µε τα νοµοσχέδια Ευταξία «για ρώτη ϕορά εκτίθεται νοµικά διατυωµένη αό το είσηµο κράτος,
µε συνοχή και τεκµηρίωση, η αστική αντίληψη για το εκαι-

1837-1900: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 29

Πίνακας 13

δευτικό σύστηµα» και ότι αυτά (τα νοµοσχέδια) αοτελούν «την
ρώτη λήρη διατύωση της αστικής εκαιδευτικής µεταρρύθµισης» µε βασική καινοτοµία «την αρχή της χρησιµότητας και
της λειτουργικότητας των γνώσεων».
Βασικά γνωρίσµατα: 7χρονο ∆ηµοτικό σχολείο αυτόνοµο κατάργηση του Ελληνικού σχολείου - 8χρονο Γυµνάσιο ενιαίο στις
έντε ρώτες τάξεις και µε δύο κατευθύνσεις (θεωρητική/ϕιλο-

30

∆ ΑΥ Ι ∆ Α Ν Τ Ω Ν ΙΟΥ

λογική και θετική) στις τρεις τελευταίες, στην α΄ τάξη του οοίου
εγγράϕονται µαθητές αό την 4η τάξη ∆ηµοτικού - ιδιαίτερη
έµϕαση στην εκαίδευση των κοριτσιών - αναβάθµιση των ∆ιδασκαλείων.
Έξι χρόνια όµως νωρίτερα ο Ευταξίας, κατά την ρώτη εξαµηνιαία υουργική του θητεία (3 Μαΐου- 30 Οκτωβρίου 1893) εί
κυβερνήσεως Σ. Σωτηρόουλου, συνέλαβε τις βάσεις για µεταρρύθµιση του εκαιδευτικού συστήµατος, το οοίο κατά την άοψή του θα είχε την ακόλουθη διάρθρωση (όως ϕαίνεται στον ίνακα ου ακολουθεί). Βασικές αρχές του σχεδίου του: Χωρισµός
της εγκύκλιας κλασικής αό την ρακτική µόρϕωση, µε την
ίδρυση εµορικών και τεχνικών αυτοτελών σχολείων - Αναδιοργάνωση των Γυµνασίων, µε ροσθήκη µιας ειλέον τάξης (διατήρηση ελαχίστων) και εριορισµός των ερισσότερων σε ρογυµνάσια τριών τάξεων, αλλά και διατήρηση –ρος το αρόν–
των Ελληνικών σχολείων - Στοιχειώδης δηµοτική εκαίδευση
6χρονη αυτοτελής.
Στο σηµείο αυτό ας αναϕερθεί, αρενθετικά, ότι ριν αό
τα νοµοσχέδια του Ευταξία, κατά την υουργία του Α. Παναγιωτόουλου της 1ης κυβέρνησης Α. Ζαΐµη (21.9.1897-30.10.1898)
καταρτίστηκε νοµοσχέδιο σχετικό µε µεταβολές στη στοιχειώδη και µέση εκαίδευση. Το νοµοσχέδιο αυτό εαναλαµβάνει αλαιότερα αιτήµατα: κατάργηση του Ελληνικού σχολείου, καθιέρωση λήρους (6τάξιου) ∆ηµοτικού σχολείου, αύξηση των τάξεων του Γυµνασίου (όως ϕαίνεται στο σχετικό διάγραµµα)
και ειλέον ροβλέψεις για κατάρτιση του διδακτικού ροσωικού των καταργούµενων Ελληνικών σχολείων, ώστε να χρησιµοοιηθούν στη σχεδιαζόµενη διάρθρωση του εκαιδευτικού
συστήµατος.
Το σχέδιο αυτό δεν κατατέθηκε στη Βουλή και διατάξεις του
µας είναι γνωστές αό δηµοσιεύµατα της εοχής. Για τον λόγο αυτό δεν εριλαµβάνεται στους τρεις ρώτους ίνακες του
άρθρου αυτού.
Ανακεϕαλαιώνοντας, ας κωδικοοιήσουµε τα σηµαντικότερα σηµεία των σχεδίων-ροτάσεων. Και αυτά είναι τα ακόλουθα:
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Ξ Ίδρυση Νηιαγωγείων.
Ξ Κατάργηση Ελληνικού σχολείου και ενσωµάτωση των τά-

ξεών του στο ∆ηµοτικό σχολείο και το Γυµνάσιο.
Ξ Θεσµοθέτηση αυτόνοµου 6τάξιου (αλλά και 7χρονου) ∆η-

µοτικού σχολείου.
Ξ Εέκταση της Γυµνασιακής σουδής µε καθιέρωση 5χρονου
ή 6χρονου (ή ακόµη και ερισσότερων τάξεων) Γυµνασίου.
Ξ Ίδρυση Πρακτικών Γυµνασίων και Λυκείων, χωρίς ή µε ε-

ριορισµένη όµως δυνατότητα ρόσβασης στο Πανειστήµιο,
αλλά µε διέξοδο σε ανώτερες ειδικές σχολές.
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Ξ Μετατροή Γυµνασίων σε Εµορικές Σχολές, χωρίς όµως

ρόβλεψη για δηµιουργία συγκροτηµένου αράλληλου δικτύου τεχνικής-εαγγελµατικής εκαίδευσης.
Ξ Εκδήλωση ενδιαϕέροντος για ανώτερη εκαίδευση των θηλέων µε την ίδρυση Ανώτερων Παρθεναγωγείων και ∆ιδασκαλείων.
Ξ Φροντίδα για τη µόρϕωση και ειδίκευση του διδακτικού ροσωικού.
Αό την άλλη, οι λόγοι για τους οοίους δεν ροχώρησαν τα διάϕορα σχέδια και δεν µεταρρυθµίστηκε το εκαιδευτικό σύστηµα είναι –κατά τη γνώµη µου– οι ακόλουθοι:
Ξ Εικράτηση του βασικού χαρακτηριστικού της στασιµό-

τητας, αδράνειας, αναβλητικότητας.
Ξ Έλλειψη αοϕασιστικότητας.
Ξ Αδυναµία ή δυστοκία στη χάραξη σαϕούς εκαιδευτικής

Ξ
Ξ
Ξ
Ξ

ολιτικής αό τους κοµµατικούς σχηµατισµούς, αρά τις
κατά καιρούς δηµόσιες δηλώσεις για αλλαγή και µεταρρύθµιση του ισχύοντος συστήµατος.
Αοϕυγή ολιτικών συνεειών αό τις εκδηλούµενες αντιδράσεις, εντός και εκτός Βουλής.
Εικράτηση άλλων ροτεραιοτήτων ειβαλλόµενων αό
εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες.
Έλλειψη οικονοµικών µέσων.
Αναβολή και µετάθεση του εκαιδευτικού ροβλήµατος σε
µεταγενέστερο χρόνο, µε αοτέλεσµα την έντονη δραστηριότητα της ιδιωτικής ρωτοβουλίας, η οοία ροσαρµόστηκε στις κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες ου ροήλθαν αό την ανάτυξη του εµορίου, της βιοµηχανίας και
της ναυτιλίας και ροχώρησε στην εκαίδευση εξειδικευµένου ροσωικού.

Συµερασµατικά, ύστερα αό όσα αναϕέρθηκαν είναι ροϕανές,
νοµίζω, ότι η λέξη µεταρρύθµιση του τίτλου της ανακοίνωσης
χρειάζεται εισαγωγικά.
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Θα τελειώσω, όως άρχισα, µε µία ϕράση του Αλέξη ∆ηµαρά,
τη µνήµη του οοίου τιµούµε εδώ σήµερα:
«Εκείνο ου ϕαίνεται ασϕαλέστερο συµέρασµα αό τη συνθετική θεώρηση του αώτερου και του ρόσϕατου αρελθόντος είναι ότι οι µεγάλες αδυναµίες του συστήµατος δεν οϕείλονται στα
αρχικά στάδια αλλά στην έλλειψη συνέχειας».
[Το κείµενο ροέρχεται αό την εισήγηση στην ειστηµονική ηµερίδα «Εκαίδευση» στη µνήµη του Αλέξη ∆ηµαρά. Η ηµερίδα ραγµατοοιήθηκε
την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013 στο Αµϕιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» Κεντρικό κτίριο του Πανειστηµίου Αθηνών. Συν-διοργανώθηκε αό το Τµήµα Εκαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική ηλικία του Πανειστηµίου
Αθηνών και το Τµήµα Ειστηµών της Εκαίδευσης και της Αγωγής στην
Προσχολική ηλικία του Πανειστηµίου Πατρών. Σκοίµως διασώζει όλα
τα στοιχεία της ροϕορικής µορϕής της.]

Πηγές
Σχέδιο Ι. Ρίζου (Μάρτιος 1837): Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.)/
Αρχείο Υουργείου Εκκλησιαστικών και ∆ηµοσίας Εκαιδεύσεως (1833-1848): Ταξινοµική ενότητα 174,2 Παιδείας γενικά/
θυρίς 1, ϕάκελος 8 (νέος αριθµός ϕακέλου 2454).
Σχέδιο Ειτροής Αυγούστου 1837 (=1839/1840): Γ.Α.Κ. /Οθωνικό
Αρχείο, ϕάκελος 36 (βλ. και ροηγούµενη αραοµή).
Σχέδιο Ειτροής 1844: Γ.Α.Κ. /Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη, ϕάκελος 132.
Σχέδιο Ειτροής 1864: Εϕηµερίς των Φιλοµαθών, αριθ. 525/10 Μαΐου
1864, σσ. 377-384.
Σχέδιο Κ. Λοµβάρδου (1865): Γ.Α.Κ. /Ακαταλογογράϕητα.
Νοµοσχέδια Γ. Βακαλόουλου (1870/1871): Πρακτικά των Συζητήσεων της Βουλής: Περίοδος Γ ΄ - Σύνοδος Β ,΄ τόµος 1ος, σσ. 107-157.
Νοµοσχέδια Ι. Βαλασόουλου (1874): Εϕηµερίς των Συζητήσεων
της Βουλής /Παράρτηµα: Περίοδος ΣΤ ΄ - Σύνοδος Α΄, σσ. 24-32·
«Περί ελληνικών σχολείων και Γυµνασίων»: αυτοτελές τεύχος
(σσ. 1-8).
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Νοµοσχέδια Θ. ∆ηλιγιάννη (1877): Εϕηµερίς των Συζητήσεων της
Βουλής/Παράρτηµα: Περίοδος Ζ΄ - Σύνοδος Γ ΄, σσ. 1-4.
Νοµοσχέδιο Γ. Μίλεση (1877): ό.., σσ. 52-66· και αυτοτελές τεύχος: Περί δηµοτικής και γυµνασιακής παιδεύσεως: Αθήνα 1877.
Νοµοσχέδια Α. Αυγερινού (1880): Εϕηµερίς των Συζητήσεων της Βουλής /Παράρτηµα: Περίοδος Η΄ - Σύνοδος Α΄-Β ΄, σσ. υλε΄ -υξ΄.
Νοµοσχέδια Κ. Λοµβάρδου (1882-1884): Εϕηµερίς των Συζητήσεων
της Βουλής /Παράρτηµα: Περίοδος Θ΄ - Σύνοδος Α΄, Β ΄, Γ ΄, ∆΄
(διάϕορες σελίδες).
Νοµοσχέδια Π. Μανέτα (1887): Εϕηµερίς των Συζητήσεων της
Βουλής /Παράρτηµα: Περίοδος ΙΑ΄ - Σύνοδος Α΄, σσ. 188-197,
426-427· Σύνοδος Β ΄, σσ. 185-187
Νοµοσχέδια Γ. Θεοτόκη (1889): Εϕηµερίς των Συζητήσεων της
Βουλής /Παράρτηµα: Περίοδος ΙΑ΄ - Σύνοδος ∆΄, σσ. 180 κ.ε.·
και αυτοτελές τεύχος: Εκπαιδευτικά Νοµοσχέδια υποβληθέντα
εις την Βουλήν των Ελλήνων υπό του [...] Υπουργού Γεωργίου
Θεοτόκη τῃ 4η ∆εκεµβρίου 1889, Αθήνα, Εθνικό Τυογραϕείο,
1889.
Νοµοσχέδια Γ. Γεροκωστόουλου (1892): Εϕηµερίς των Συζητήσεων
της Βουλής /Παράρτηµα: Περίοδος ΙΒ ΄ - Σύνοδος Β ΄, σσ. 147164.
Πρόταση Αθ. Ευταξία (1893): Εϕηµερίς των Συζητήσεων της Βουλής: Περίοδος ΙΓ ΄ - Σύνοδος Γ ΄, σσ. 578-620.
Νοµοσχέδια ∆. Πετρίδη (1896): Εϕηµερίς των Συζητήσεων της
Βουλής /Παράρτηµα: Περίοδος Ι∆΄ - Σύνοδος Β ΄, σσ. 121-130.
Νοµοσχέδια Α. Παναγιωτόουλου (1897-1898): ερ. Εθνική Αγωγή,
ετ. Α΄, αρ. 18 (1 Νοεµβρίου 1898)· Σχέδιον προγράµµατος Ελληνικής Εµπορικής Σχολής (1897): αυτοτελές τεύχος.
Νοµοσχέδια Α. Ευταξία (1899): Εκαιδευτικά Νοµοσχέδια Ι-VIII
(1899) / αυτοτελή τεύχη (βλ. και Περίοδος ΙΕ ΄ - Σύνοδος Α΄ ).

Γιάννης Πυργιωτάκης 1
Νίκος Παπαδάκης 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Μ Ε Ρ ΟΣ Α´
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

1. Εισαγωγή

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ως θεσµός είναι ίσως ένας αό τους αλαιότερους θεσµούς της Ευρωαϊκής και της αγκόσµιας ιστορίας. Τα ρώτα «ανειστηµιακά ιδρύµατα», ξεκινώντας ιστορικά αό τα «σχολεία των όλεων» και την µετέειτα κάως
διαϕορετική εκδοχή τους µε την εωνυµία «studia generalia»
–τα οοία για ολλούς µελετητές θεωρούνται ως τα ρώτα α1. Οµότιµος Καθηγητής και ρ. Αντιρύτανης Πανειστηµίου Κρήτης- Καθηγητής Πανειστηµίου Κύρου.
2. Καθηγητής Τµ. Πολιτικής Ειστήµης Πανειστηµίου Κρήτης.
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νειστήµια της Ευρώης– έϕτασαν εξελικτικά στα universitas (Πανειστήµια) (βλ. αναλυτικά Ράσσης 2004). Σήµερα αριθµούν ερί τα χίλια χρόνια ζωής. Η ίδρυσή τους έγινε είτε µε αική βούλα, είτε µε εντολή του αυτοκράτορα. Αό τα ρώτα
Πανειστήµια είναι το Πανειστήµιο της Μολόνια 1086 και το
Πανειστήµιο των Παρισίων 1095. Ανάµεσα στα 1200 και 1215
ιδρύονται και άλλα ακόµη Πανειστήµια, όως της Οξϕόρδης,
του Μονελλιέ, της Χαϊδελβέργης, κλ. (Ράσσης 2004: 15 κ.ε.).
Περί το τέλος του 18ου αιώνα, τα Πανειστήµια της Ευρώης είχαν εισέλθει σε κρίση. Οι διανοούµενοι ου διαµόρϕωναν
το νευµατικό κλίµα της Ευρώης, διαµαρτύρονταν για τον τρόο της λειτουργίας τους, για την ηµι-ϕεουδαρχική τους δοµή και
τη διδασκαλία τους, ου ήθελε τον καθηγητή αλώς να διδάσκει και τον ϕοιτητή αλώς να µαθαίνει, χωρίς καµιά εσωτερική εικοινωνία µεταξύ τους. Ενστάσεις εστιάζονταν είσης
στην αολιθωµένη γνώση ου καλλιεργούσαν και µετέδιδαν, στην
χαµηλή νευµατική τους κατάσταση και τα ρονόµια ου διαιώνιζαν για συγκεκριµένες οµάδες του ληθυσµού. Πρόκειται
για µια κριτική ου ασκήθηκε έντονα και στον γερµανικό χώρο.
Το 1806 ο αυτοκράτορας της Πρωσίας ηττηµένος αό τον
Ναολέοντα αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει, αραλαµβάνοντας µια Πρωσία στερηµένη αό τα εδάϕη της και αναγκασµένη να καταβάλλει σκληρούς ϕόρους. Ο ηττηµένος βασιλιάς διακήρυξε ως ό,τι χάθηκε στο εδίο των υλικών και εδαϕικών καταστροϕών έρεε να διεκδικηθεί στο εδίο του νεύµατος και
του ολιτισµού. Και µέσα σ’ αυτό το νεύµα ανέθεσε το Υουργείο Παιδείας στον γνωστό Γλωσσολόγο, Φιλόσοϕο και διανοούµενο W. von Humboldt.3 Ο Humboldt, γνωστός οαδός του νεοανθρωισµού, ειδόθηκε µε ααράµιλλο ζήλο στη µεταρρύθµιση του εκαιδευτικού συστήµατος στο σύνολό του. Οι ιδέες του
ανάγονται στην κλασική-ιδεαλιστική εοχή αό τις οοίες διακατέχεται ήδη αό τη νεανική του ηλικία. Ως ρος τούτο, το µε3. Για τις ιδέες και τις αντιλήψεις καθώς και για τη δράση του Wilhelm von Humboldt βλ. αναλυτικότερα (Πυργιωτάκης 2004: 1-17), όου

και η σχετική βιβλιογραϕία.
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γάλο ρότυό του αοτελούσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτοί εκροσωούσαν για τον Humboldt τον γνήσιο ανθρωισµό, την
καθολικότητα της µόρϕωσης, το ελάχιστο και το άαν. Το γεγονός αυτό εξηγεί αό µόνο του την έντονη στροϕή ρος την
κλασική αρχαιότητα και τους λόγους για τους οοίους ίδρυσε τα
κλασικά Γυµνάσια της Γερµανίας, µε µεγάλη έµϕαση στη διδασκαλία των αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών.
Μέσα στη γενικευµένη κρίση των ευρωαϊκών Πανειστηµίων, ο W. von Humboldt, µε τον εκαιδευτικό µεταρρυθµιστικό του οίστρο, δεν ήταν δυνατό να µείνει αδιάϕορος, ολύ ερισσότερο µάλιστα όταν η ανασυγκρότηση του νέου κράτους είχε εενδύσει και ανέµενε ολλά αό το ανειστήµιο. Θεωρώντας µάλιστα ακόµη και τον όρο «Πανειστήµιο» (Universität)
ως ϕορτισµένο τον αοϕεύγει ο ίδιος χρησιµοοιώντας στον αντίστοιχο τίτλο της µελέτης του τον όρο «Ανώτατο Ειστηµονικό
Ίδρυµα» (Hoehere Bildungwanstalt), ο οοίος ωστόσο δεν εικράτησε. Για την εϕαρµογή λοιόν των ιδεών και των αντιλήψεών του, ου είχαν αρχίσει να συνδιαµορϕώνονται αό ολλούς
ϕιλοσόϕους και διανοούµενους, ακόµη και άλλων ιδεολογικών
ρευµάτων, όως του Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) και του
οµόχτεχνού του Friedrich Schleiermacher (1768-1834), ίδρυσε το
Πανειστήµιο του Βερολίνου το 1809, το οοίο ϕέρει τιµητικά
το όνοµά του και σήµερα.
Ο W. von Humboldt ειζητούσε για τον ακαδηµαϊκό δάσκαλο ελευθερία στη σκέψη και µοναξιά, µε την έννοια της ηρεµίας, για να µορεί να στοχάζεται ελεύθερος και αερίσαστος,
ααλλαγµένος αό κάθε είδους δεσµεύσεις και αραχωρήσεις.
Στις ρώτες ειδιώξεις του Πανειστηµίου συγκαταλέγονταν,
κατά τον Humboldt, η καλλιέργεια του ήθους και των νευµατικών αξιών και η ανύψωση του νευµατικού ειέδου των ατόµων. Όλα αυτά έρεε να καλλιεργηθούν µε βάση τις ανθρωιστικές, τις ηθικές και νευµατικές αξίες, κατά το ρότυο του
ανθρωιστικού ιδεώδους, όως είχε διαµορϕωθεί στην αρχαία
Ελλάδα. Οι αντιλήψεις αυτές εηρέασαν βαθύτατα τον νευµατικό κόσµο και µε βάση αυτές διαµορϕώθηκαν τότε τα ανειστήµια της Ευρώης και τα νεοϊδρυόµενα Πανειστήµια του
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Νέου Κόσµου (της Αµερικής). Ωστόσο, το Πανειστήµιο ως θεσµός δεν µένει σταθερό και αµετάβλητο στην ορεία των αιώνων. Έτσι, ο ιδεότυος του Humboldt µεταβλήθηκε στην ορεία
και αρχής γενοµένης αό την Αµερική εράσαµε σε έναν άλλο
ιδεότυο, στον ιδεότυο του ανταγωνιστικού ανειστηµίου ου
είναι εηρεασµένο αό το γενικότερο νεύµα της αγοράς.

2. Τα πρώτα Πανεπιστήµια στην Ελλάδα
Η δολοϕονία του ρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ι. Καοδίστρια (1831) έδωσε την ευκαιρία στις τρεις ροστάτιδες δυνάµεις Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία να εανεξετάσουν το ολιτειακό καθεστώς του νεοσύστατου κράτους. Έτσι, δηµιουργήθηκε το
1833 το «Βασίλειον της Ελλάδος», µε ρώτο βασιλιά τον 17χρονο ρίγκια Friedrich Otto, δευτερότοκο γιο του Βασιλιά της
Βαυαρίας Ludwig. Αό τη στιγµή εκείνη εντάθηκαν ακόµη ερισσότερο οι γερµανικές ειδράσεις στην ελληνική κοινωνία. Έτσι,
κάτω αό την είδραση και του γερµανικού νεοανθρωισµού καλλιεργήθηκε η τάση αναβίωσης του αρχαίου ελληνικού ολιτισµού.
Στο νεύµα αυτό, ιδρύθηκε το 1837 το ρώτο Πανειστήµιο στην
ρωτεύουσα του κράτους, την Αθήνα, µε την εωνυµία «Πανειστήµιον του Όθωνος». Περιλάµβανε τέσσερις σχολές: τη Θεολογική, τη Νοµική, την Ιατρική και τη Φιλοσοϕική Σχολή. Μέσα αό διάϕορες µεταβολές το Πανειστήµιο µετονοµάστηκε το
1932 σε «Εθνικό και Καοδιστριακό Πανειστήµιο Αθηνών»,
στο οοίο ροστέθηκε µια ακόµη σχολή, η Φυσικοµαθηµατική.
Σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα και τις ρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, το Πανειστήµιο της Αθήνας αρέµεινε ένα
και µοναδικό σε ολόκληρη τη χώρα. Το δεύτερο Πανειστήµιο
της χώρας ιδρύθηκε µόλις το 1925 στην Θεσσαλονίκη (Ν. 3341/
1925) και άρχισε τη λειτουργία του το 1926-1927, ύστερα αό
ρόταση του Α. Πααναστασίου το 1924, του ρώτου ροέδρου
της βραχύβιας τότε ρώτης «Ελληνικής ∆ηµοκρατίας» (τελικά
ιδρύθηκε το 1925 αό την Κυβέρνηση Σοϕούλη µε βάση το νοµοσχέδιο Γληνού, ου είχε συνταχθεί εί κυβερνήσεως Παα-
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ναστασίου - βλ. Πααδάκης 2002: 5-22). Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό ότι τα δύο αυτά Πανειστήµια για ολλές δεκαετίες εθεωρείτο ότι εξέϕραζαν διαϕορετικά ιδεολογικο-ολιτικά
ρεύµατα: Το Πανειστήµιο της Αθήνας θεωρήθηκε ότι εξέϕραζε ερισσότερο το συντηρητικό και το Πανειστήµιο της Θεσσαλονίκης ερισσότερο το ροοδευτικό ρεύµα.

3. Οι αυτόνοµες Ανώτατες Σχολές

και η µετεξέλιξή τους σε Πανεπιστήµια
Πρέει, ωστόσο, να λεχθεί ότι εκτός αό τα δύο Πανειστήµια η τριτοβάθµια εκαίδευση εριλάµβανε τις Ανώτατες Σχολές, οι οοίες είτε µε την έναρξη της λειτουργίας τους είτε λίγο
αργότερα αέκτησαν ισότιµο status µε τα Πανειστήµια. Οι
σχολές αυτές είναι οι εξής:4

α) Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
Πρόκειται για την αρχαιότερη σχολή της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το
1836, ένα έτος δηλαδή ριν αό το Πανειστήµιο Αθηνών και
ήρε τη σηµερινή του ονοµασία το 1914, οότε και αναγνωρίστηκε ισότιµο µε το Πανειστήµιο. Η Σχολή Καλών Τεχνών
αοσάστηκε αό αυτό και αυτονοµήθηκε το 1910 και αργότερα µετονοµάστηκε σε Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

β) Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών
Ιδρύθηκε το 1920 στην Αθήνα αό την κυβέρνηση Βενιζέλου (Ν.
1844 /1920). ∆ιαθέτει ολλά αγροκτήµατα µέσα και έξω αό την
Αθήνα, για να µορεί να δοκιµάζει ειραµατικά διάϕορες καλ4. Για την ίδρυση αυτών των σχολών, τους µετασχηµατισµούς στην
οργάνωση και λειτουργία τους και τη σχέση τους µε την εκαιδευτική ολιτική αλλά και τα ανατυξιακά εγχειρήµατα στο Μεσοόλεµο βλ. αναλυτικά και Πααδάκης 2002: 3-59.
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λιέργειες. Η µετεξέλιξή της σε Πανειστήµιο (αρχικά ανωτατικοοιήθηκε µε το Ν. 3849/1929, βλ. Πααδάκης 2002: 29) διεύρυνε το εδίο της Ανώτατης Εκαίδευσης.

γ) Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών
Επιστηµών (ΑΣΟΕΕ)
Ιδρύθηκε και αυτή το 1920 είσης αό την κυβέρνηση Βενιζέλου (Ν. 2191/1920). Στην ορεία ισοτιµήθηκε µε το Πανειστήµιο. Αό την ίδρυσή της έχει έδρα την Αθήνα. Στην αρχή οι σουδές διαρκούσαν τρία χρόνια, αό το ακαδηµαϊκό έτος όµως 195556 η ϕοίτηση έγινε και σ’ αυτήν τετραετής. Το σηµερινό Οικονοµικό Πανειστήµιο Αθηνών έλκει την καταγωγή του αό
αυτήν την Σχολή.

δ) Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστηµών
(ΠΑΣΠΕ)
Οι ροσάθειες για την ίδρυση Σχολής Πολιτικών Ειστηµών
χρονολογούνται αό το 1911, όταν η τότε κυβέρνηση Βενιζέλου
κατέθεσε στη Βουλή σχετικό νοµοσχέδιο, ροσάθεια ου δυστυχώς δεν καροϕόρησε. Την ίδρυσή της ανέλαβε ολύ αργότερα (1927) η ιδιωτική ρωτοβουλία και το 1930 έγιναν τα
εγκαίνιά της αό τον Ε. Βενιζέλο και το Γεώργιο Παανδρέου (βλ. Βρυχέα και Γαβρόγλου 1982). Αό το 1937 έγινε δηµόσια σχολή και η ϕοίτηση ου ήταν αρχικά τριετής, έγινε τέσσερα χρόνια αό το ακαδηµαϊκό έτος 1963-64. Το Πάντειο Πανειστήµιο αοτελεί την ιστορική συνέχεια αυτής της Σχολής.

ε) Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιώς (ΑΒΣΠ)
Ιδρύθηκε ως ιδιωτική σχολή το 1938, αργότερα όµως εριήλθε
και αυτή στα χέρια του δηµοσίου. Αό το 1966 έχει οργανωθεί
στα ρότυα των ΑΕΙ και είναι ισότιµη µε αυτά. Πρόκειται στην
ουσία για το σηµερινό Πανειστήµιο Πειραιώς.
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στ) Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης
Η σχολή αυτή ιδρύθηκε αρχικά (1948), όως και η ροηγούµενη, αό την ιδιωτική ρωτοβουλία, για να εράσει αργότερα στα
χέρια του δηµοσίου. Αό το 1958 αναγνωρίστηκε ως Ανώτατο
Εκαιδευτικό Ίδρυµα, ισότιµο µε όλα τα άλλα.

4. Οι εξελίξεις µετά τον Β ΄Παγκόσµιο Πόλεµο

και πριν τη Μεταπολίτευση
Είναι βέβαια στους ερισσότερους γνωστό ότι το 1989 µε ειδικό νόµο όλες οι Ανώτατες σχολές µετασχηµατίστηκαν σε Πανειστήµια και δόθηκε τέλος στη διλή διάκριση των Ανωτάτων Εκαιδευτικών Ιδρυµάτων σε Πανειστήµια και Ανώτατες Σχολές. Νοµίζουµε ως δεν χρειάζεται ολύ ροσοχή, για
να αρατηρήσει κανείς ότι όλα αυτά τα ΑΕΙ, είτε ως Πανειστήµια είτε ως Ανώτατες Σχολές, ιδρύονται αρχικά στην ρωτεύουσα και την συµρωτεύουσα. Έτσι, για ένα µεγάλο διάστηµα η ελληνική εριϕέρεια στερείται λήρως ανειστηµιακών
ιδρυµάτων. Οι µόνες σχολές ου µένουν γι’ αυτήν είναι οι Παιδαγωγικές Ακαδηµίες, Ανώτερες Σχολές, διετούς ϕοίτησης.
Η κατάσταση αυτή µεταβλήθηκε µετά το 1964. Εκείνη την
εοχή δέσοζε η θεωρία του ανθρώινου κεϕαλαίου (Humancapital-Theory), µια θεωρία των οικονοµολόγων της εκαίδευσης, σύµϕωνα µε την οοία οι εκαιδευτικές δαάνες δεν ρέει να θεωρούνται καταναλωτικές, αλλά εένδυση (βλ. και
Schultz 1971, Schultz 1972, Κολιοούλου 2010: 142, Ζαµέτα
1994). Η θεωρία αυτή υιοθετήθηκε σύντοµα αό τον Οργανισµό
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανατύξεως (ΟΟΣΑ), ο οοίος µέσα αό συνέδρια και διεθνείς συναντήσεις ροσάθησε να εηρεάσει την εκαίδευση των χωρών-µελών του (βλ. και Πυργιωτάκης 2001). Έτσι, µέσα αό τις ειρροές αυτές, στη δεκαετία
του 1960 και στα ρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1970 αρατηρείται µεγάλη εκαιδευτική έκρηξη σε ολόκληρο τον κόσµο.
Οι δαάνες για την αιδεία ολλαλασιάζονται, τα ρογράµ-
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µατα των σχολείων αναθεωρούνται, νέοι τύοι σχολείων εινοούνται, οι διαδικασίες αλϕαβητισµού ροωθούνται στις υανάτυκτες χώρες και οι εκαιδευτικοί δείκτες σηµειώνουν εκληκτική άνοδο σε ολόκληρο τον κόσµο.
Ο Ευάγγελος Παανούτσος, ου όως είναι γνωστό καθόριζε σε µεγάλο βαθµό την εκαιδευτική ολιτική της Ένωσης
Κέντρου, ήταν βαθειά εηρεασµένος αό το νεύµα αυτό. Πάρα ολλά αοσάσµατα αό κείµενα του Ευάγγελου Παανούτσου ιστοοιούν την είδρασή του αυτή. Ο ίδιος είσης ο Γ.
Α. Παανδρέου ϕαίνεται ότι ενδιαϕερόταν για την ανάτυξη της
Ανώτατης Εκαίδευσης. Έτσι µε την άνοδο της Ένωσης Κέντρου στην εξουσία, ιδρύονται δύο νέα Πανειστήµια, το Πανειστήµιο Πατρών και το Πανειστήµιο Ιωαννίνων. Με τον τρόο αυτό εγκαινιάζεται για ρώτη ϕορά στην Ελλάδα ο θεσµός
των εριϕερειακών Πανειστηµίων.
Πρέει να λεχθεί ότι η κίνηση αυτή δεν ήταν µια µεµονωµένη κίνηση, αλλά αϕορούσε την ααρχή µιας νέας εκαιδευτικής ολιτικής, ου ροέβλεε την ίδρυση µιας ολόκληρης σειράς Πανειστηµίων στην εριϕέρεια. Έτσι, το Μάιο του 1965
κατατέθηκε στη Γραµµατεία της Βουλής των Ελλήνων το σχέδιο νόµου «Περί ιδρύσεως Πανειστηµίων», χωρίς όµως να ρολάβει να συζητηθεί και χωρίς, εοµένως, να γίνει οτέ νόµος του
κράτους. Το νοµοσχέδιο αυτό ροέβλεε την ίδρυση Παν/µίου
στην Ήειρο, όου τότε λειτουργούσε ήδη η Φιλοσοϕική Σχολή, ως αράρτηµα του Παν/µίου Θεσσαλονίκης, την ίδρυση του
Πανειστηµίου Κρήτης, του Πανειστηµίου Θράκης, την «Ιόνιο Ακαδηµία» στην Κέρκυρα και την Πολυτεχνική Σχολή στη
Λάρισα ως αράρτηµα του Πανειστηµίου Θεσσαλονίκης.
Όως ροαναϕέρθηκε, µόλις ρόλαβε να λειτουργήσει το Πανειστήµιο Πατρών και το Πανειστήµιο Ιωαννίνων. Η δικτατορία ανέτρεψε την εκαιδευτική µεταρρύθµιση στο σύνολό της,
ροκρίνοντας ένα αυταρχικό µοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας
της Ανώτατης Εκαίδευσης, µε έντονο ειθαρχικό και κατασταλτικό χαρακτήρα (Πααδάκης & Σαθαράκη 2005). Μέτρα,
όµως, ου είχαν ρόδηλο ϕιλολαϊκό χαρακτήρα, όως ήταν η δωρεάν αιδεία και η ίδρυση νέων Πανειστηµίων, δεν αοτόλ-
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µησε να τα στερήσει αό το λαό (για ροϕανείς λόγους). Έτσι,
ιδρύθηκε το 1973 αό τη στρατιωτική δικτατορία το Πανειστήµιο Κρήτης και το Πανειστήµιο Θράκης. Μετά τη µεταολίτευση ολοκληρώθηκε η ίδρυση του Πανειστηµίου Κρήτης.
Η είσοδος στη µεταολίτευση συνοδεύτηκε µε σειρά µεταρρυθµιστικών εγχειρηµάτων (Πααδάκης 2004, Πυργιωτάκης &
Πααδάκης 2003: 19-48, Πααδάκης 2004β: 583-623, Πααδάκης & Ζιριάδου 2004: 19-48), για να ϕτάσουµε στο 1982 και
στην οριστικοοίηση της ροσάθειας για µεταρρύθµιση της
τριτοβάθµιας εκαίδευσης, η οοία συµεριέλαβε την εέκταση και αναδιοργάνωση των Πανειστηµίων. Στο λαίσιο αυτό
ιδρύθηκαν το Πανειστήµιο της Θεσσαλίας, το Πανειστήµιο
του Αιγαίου και η Ιόνιος Ακαδηµία στην Κέρκυρα, ου µετονοµάστηκε αργότερα σε Ιόνιο Πανειστήµιο. Στο λαίσιο της
όλης εκαιδευτικής µεταρρύθµισης εντάχθηκε είσης η εκαίδευση των δασκάλων και νηιαγωγών στα Πανειστήµια
και δηµιουργήθηκαν ολλά Παιδαγωγικά Τµήµατα σε όλα τα
Πανειστήµια της χώρας. Με τον τρόο αυτό σηµειώθηκε µια
σοβαρή εέκταση του εκαιδευτικού συστήµατος στον ανειστηµιακό χώρο.
Στην είσοδο στη µεταολίτευση, τα ελληνικά Πανειστήµια ϕαινόταν να αραµένουν εηρεασµένα αό τα γερµανικά Πανειστήµια. Ενώ όµως τα γερµανικά είχαν αλλάξει σε µεγάλο
βαθµό, το ρυθµιστικό λαίσιο για τα Ελληνικά Πανειστήµια
εξελισσόταν µε βραδύτερους ρυθµούς. Όλα αυτά άρχιζαν να αλλάζουν, µε σηµείο εκκίνησης το Νόµο 1268/1982 (γνωστό έκτοτε
και ως Νόµο Πλαίσιο), νόµο ου άλλαξε οριστικά το µέχρι τότε
υϕιστάµενο θεσµικό λαίσιο, ου εδραζόταν στο Νόµο 5343/32
(Ν. 5343: «Περί Οργανισµού του Πανειστηµίου Αθηνών» (233-1932) - ειδικά για το «εντηκονταετές» θεσµικό λαίσιο ου
εγκαινίασε ο Ν. 5343/32 βλ. Πααδάκης 2004). Έκτοτε και για
τα εόµενα 30 χρόνια οι εξελίξεις ήταν ολυείεδες (συχνά και
καταιγιστικές) και σε αρκετές εριτώσεις αµϕιλεγόµενες.
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Μ Ε Ρ ΟΣ Β ´
ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΕΡΓΗΜΑΤΑ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 5

1. Προοιµιακές επισηµάνσεις
Η ανάλυση µιας νοµοθετικής ρωτοβουλίας ροϋοθέτει, όχι µόνο τη συγχρονική εξέταση ή και την υστερόχρονη αξιολόγηση,
αλλά και την ρωτόχρονη αοτίµηση τόσο του εριεχοµένου του
ενεργήµατος όσο και των ρηµατικών ρακτικών ου το εένδυσαν. Το path shaping, η κοµβική στιγµή του (ολιτικού) τότε
στο (µεταρρυθµιστικό) τώρα, αοτελεί σηµαίνουσα ερµηνευτική κλείδα. Και αυτό γιατί η εξέταση µεταρρυθµιστικών ενεργηµάτων, ειδικά µέσα αό ένα αναλυτικό λαίσιο ου θεµελιώνεται στην οργάνωση συµϕερόντων (interest politics),6 ειτρέει την ααραίτητη συγκειµενοοίηση (contextualization) της
εξέλιξης της ολιτικής για την ανώτατη εκαίδευση.
Με βάση όλα τα ροαναϕερθέντα η έµϕαση στο Β ΄ Μέρος
δίδεται σε µεταρρυθµιστικά εεισόδια, τα οοία ειχείρησαν να
αναδιευθετήσουν τη σχέση του Πανειστηµίου µε το Κράτος, αηχώντας τις εκάστοτε ροτεραιότητες της δηµόσιας ολιτικής
για την Ανώτατη Εκαίδευση στην Γ ΄ Ελληνική ∆ηµοκρατία.
Εκτιµούµε ότι µορεί κανείς να διακρίνει τρεις ϕάσεις της
µεταολιτευτικής ανειστηµιακής ολιτικής, µε δεδοµένη την
ασυνέχεια ου συγκροτεί η ψήϕιση του Ν. 1268 / 82 (βλ. αναλυτικά Πααδάκης 2004β & 2007):
5. Το αρόν Β ΄ Μέρος αρδεύεται κυρίως αό τις κάτωθι δυο µελέτες:
α) Πααδάκης, Ν. (2009), β) Πααδάκης, Ν. (2011).
6. Για την οργάνωση συµϕερόντων ευρύτερα και τις δυνατότητες εϕαρµογής στην ανάλυση της εκαιδευτικής ολιτικής βλ. (Λάβδας 2004) και
(Λάβδας 2005: 61-87). Για την εϕαρµογή ενός τέτοιου ερµηνευτικού λαισίου στην ανάλυση της ευρωαϊκής στρατηγικής για την Ανώτατη Εκαίδευση βλ. και (Lavdas, Papadakis & Gidarakou 2006: 129-139).
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α) την ρώτη ϕάση, ου εκκινεί αό το (αοτυχηµένο) µεταρρυθµιστικό εγχείρηµα της Ειτροής Τσάτσου-Ευρυγένη
(1974-75) και «λήγει» µε τις αλλεάλληλες κρίσεις συνταγµατικότητας του Ν. 1268/82 και την τελική αραοµή αό την Κυβέρνηση του ζητήµατος της συνταγµατικότητας του Νόµου στο
Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο (29 Ιουνίου 1984).
β) την δεύτερη, ου εκκινεί η εϕαρµογή της ανειστηµιακής µεταρρύθµισης, αλλά ϕαίνεται να ροσδιορίζεται και το λαίσιο των µεταγενέστερων ανασχέσεων, ενώ βαθµιαία εισάγονται
µια σειρά αό νέα ζητήµατα, καθώς διακυβεύµατα µετασχηµατίζονται σε µεταρρυθµιστικές δράσεις και µέτρα (µε ερισσότερη ή λιγότερη ειτυχία).
γ) την Τρίτη, ου αηχεί τη σηµερινή κατάσταση των ραγµάτων στην Ανώτατη Εκαίδευση και εκκινεί µε τη διαµόρϕωση και ψήϕιση του Ν. 4009/ 2011.
Εδώ θα εστιάσουµε συνοτικά στην ρώτη και αναλυτικότερα στην δεύτερη ϕάση, όχι µόνο λόγω χρονικής εγγύτητας µε
τα ρόσϕατα νοµοθετήµατα αλλά και δεδοµένης της υοστατικής εγγύτητας των ενεργηµάτων. Εξετάζονται λοιόν συνοτικά το εδίο της λήψης αοϕάσεων και η δράση των ειµέρους
οµάδων συµϕερόντων, οι ρηµατικές ρακτικές ου υιοθετούνται
αό το Κράτος και τους λοιούς ενδιαϕερόµενους, αλλά και το
µάγµα σηµασιών (σύµµεικτες συνήθως µε ανααραστάσεις και
ιδεολογικές ροβολές) ου εριβάλλει τον εκάστοτε µεταρρυθµιστικό Λόγο όσο και ο τρόος µε τον οοίο αηχεί (στο βαθµό ου αηχεί) την εικυρίαρχη «κρατική σκοιµότητα» και
το Zeitgeist.

2. Η µεταρρύθµιση του 1982 ή αλλιώς 50 χρόνια
µετά τον Ν. 5343/32
Θα δυσκολευόταν κανείς να ειχειρήσει µια ταξινόµηση των σηµαντικότερων ανειστηµιακών µεταρρυθµίσεων στην ελληνική ιστορία, χωρίς να εριλάβει τη µεταρρύθµιση του ’82. Μια µεταρρύθµιση ου έγινε (για να διασκευάσουµε τον ολύ ειδρα-
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στικό αϕορισµό του Αλέξη ∆ηµαρά) αλλά και ου «κόιασε»
ολύ για να εδραιωθεί. Ο Ν. 1268/ 82 «Για τη δοµή και λειτουργία
των Ανώτατων Εκαιδευτικών Ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 87/16-7-1982,
τ. Α΄ ) εγκαινίασε αναντίλεκτα µια νέα ερίοδο στα ανειστηµιακά ράγµατα της Ελλάδας, ενώ ψηϕίστηκε µετά αό µια
σειρά µεταρρυθµιστικών εγχειρηµάτων για την Ανώτατη Εκαίδευση (κάοια εκ των οοίων ιδιαίτερα ενδιαϕέροντα) ου έλαβαν χώρα την ερίοδο 1974-1981 (βλ. αναλυτικά Πααδάκης
2004β: 584-597). Ο Νόµος 1268 /82 συγκεϕαλαίωνε µια ολιστική µεταρρυθµιστική ατζέντα και ειδίωκε να µετασχηµατίσει
συνολικά την ελληνική Ανώτατη Εκαίδευση (βλ. αναλυτικά Πααδάκης 2004).
Πιο συγκεκριµένα τώρα:
Λίγο καιρό µετά τις εκλογές του Οκτώβρη του ’81, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αναθέτει σε µια τετραµελή οµάδα την εκόνηση ενός νέου Καταστατικού χάρτη για τα ΑΕΙ, ο οοίος θα
τακτοοιούσε τις ιστορικές εκκρεµότητες.
Το ΠΑΣΟΚ είχε κατά καιρούς διακηρύξει, ευρισκόµενο
στην αντιολίτευση, ότι
«θα ϕροντίσει µε κάθε τρόο, ώστε να ενηµερωθεί το κοινοβούλιο και η κοινή γνώµη για την ρόταση νόµου-λαισίου του, η
οοία εριείχε ρυθµίσεις και ροτάσεις για να βγούµε αό το
αδιέξοδο» (Τζουµάκας 1978: 527).

Παράλληλα, το συγκεκριµένο κόµµα είχε εκθρέψει ανάλογες
ροσδοκίες (ενίοτε µαξιµαλιστικές) οµάδων ενδιαϕέροντος (συµεριλαµβανοµένων αυτών ου ερόσκειντο στο δικό του ολιτικο-ιδεολογικό χώρο).7 Τέλος, το εδίο ήταν ευνοϊκό, καθώς
αό διαϕορετικούς ολιτικούς χώρους και οµάδες ενδιαϕέροντος
7. Το ϕοιτητικό κίνηµα ελεγχόταν σε µεγάλο βαθµό αό το ΠΑΣΟΚ
αλλά και τις δυνάµεις της Αριστεράς (και δη του ΚΚΕ). Είναι χαρακτηριστικό ότι η δύναµη της ∆ΑΠ ανερχόταν µόλις στο 15%. Το Ε∆Π ελεγχόταν
είσης αό το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ εσ. Ο Γ. Λιάνης µιλάει χαρακτηριστικά για τον «ηγετικό ρόλο της δ ι κ ή ς µ α ς κλαδικής του Ε∆Π» (Λιάνης
1989).
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τονιζόταν ήδη αό τα τέλη της δεκαετίας του ’70 η εθνική αναγκαιότητα εκόνησης και ψήϕισης ενός Νόµου- Πλαισίου, ο
οοίος θα άλλαζε ριζικά το καθεστώς δοµής και λειτουργίας των
ΑΕΙ, συµβάλλοντας αοϕασιστικά στην κοινωνική αλλαγή. Έτσι
διαµορϕωνόταν µια στάση αναµονής στην κοινή γνώµη. Ήδη
αό το 1978 ο Λεωνίδας Κύρκος, αηχώντας αυτή τη στάση
αναµονής και την εοίθηση της ανεκλήρωτης αναγκαιότητας, καλούσε την Κυβέρνηση
«να εισεύσει τις διαδικασίες εικοινωνίας µε όλους τους ϕορείς της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας, διδάσκοντες και διδασκόµενους, Καθηγητές, διδακτικό ροσωικό και ϕοιτητές […] να τεθεί συνολικά το ρόβληµα της Ανώτατης Παιδείας και των λύσεων του» (Κύρκος 1978: 1056).

Εµϕανές είναι ότι η µέθοδος σύνταξης του Νόµου ου εέλεξε
η νέα κυβέρνηση ήταν η εεξεργασία των διαϕόρων, ενίοτε διαϕορετικών και αντικρουόµενων, αιτηµάτων αό µια «εερασµένη» οµάδα εργασίας. Βασικά χαρακτηριστικά της νοµοαρασκευαστικής ειτροής ήταν:
Ξ η ιδεολογική και ολιτική οµοιογένεια των µελών της, αλ-

λά και
Ξ το εκεϕρασµένο και ρακτικά εκδηλωθέν, τα αµέσως ροηγούµενα χρόνια, ενδιαϕέρον τους για τη µεταρρύθµιση της
Ανώτατης Εκαίδευσης.
Ο Καθηγητής της έδρας της Μηχανικής στο Α.Π.Θ. Γεώργιος
Λιάνης διατελούσε Υϕυουργός Παιδείας, ο Καθηγητής του ΕΜΠ
και µέλος του Εκτελεστικού Γραϕείου του ΠΑΣΟΚ ∆ηµήτριος
Ρόκος ήταν γενικός Γραµµατέας του ίδιου Υουργείου και αό
το 1982 έως και τα µέσα του 1984 και ο (ρώτος) Πρόεδρος του
Εθνικού Συµβουλίου Ανωτάτης Παιδείας (βλ. και ΕΣΑΠ 1984:
10), ενώ ο µόνιµος Ειµελητής της Φυσικοµαθηµατικής του Πανειστηµίου Αθηνών και Πρόεδρος του Κ.Σ. του Ε∆Π ∆ιονύσης
Κλάδης ήταν σύµβουλος (ειδικός συνεργάτης) για θέµατα Ανώτατης Εκαίδευσης του Υουργείου Παιδείας. Ο τελευταίος µα-
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ζί µε τον τότε Ειµελητή της Νοµικής και µέλος του Κ. Σ. του
Ε∆Π Ιωάννη Πανούση είχαν αοσαστεί στο Υουργείο Παιδείας αµέσως µετά τις εκλογές.
Το βέβαιο είναι ότι η ρόθεση άµεσης θεσµοθέτησης ενός
νέου λαισίου οργάνωσης και λειτουργίας για τα ΑΕΙ ου θα αοκρινόταν στο Zeitgeist (νεύµα της εοχής), ροϋήρχε. Εµϕορούσε µάλιστα, ριν ακόµα την ανάληψη της εξουσίας, το Λόγο
ορισµένων αό τους ρωταγωνιστές της σύνταξης του Ν. 1268 /
82. Σε εισήγησή του στο λαίσιο του Σεµιναρίου «Προβλήµατα
της ελληνικής κοινωνίας. 1974-1981», ου διοργάνωσε το Κέντρο Μεσογειακών Μελετών στις 24 Σετεµβρίου του 1981 (εκ
των βασικών think tank του ΠΑΣΟΚ), ο Γεώργιος Λιάνης εισηµαίνει για ολλοστή ϕορά την ανάγκη ριζικής αναθεώρησης
του ισχύοντος θεσµικού λαισίου, αοϕαινόµενος συγχρόνως ότι
«το θεσµικό λαίσιο των ΑΕΙ της Ελλάδας στηρίζεται σε δύο
βασικά ξεερασµένες και αναχρονιστικές έννοιες: τη λεγόµενη
“ακαδηµαϊκή αυτοτέλεια” και την καθηγητική Έδρα, σαν τη βασική ακαδηµαϊκή µονάδα […] (Η ακαδηµαϊκή αυτοτέλεια) στην
ράξη οδήγησε στην εµϕάνιση µέσα στη ζωή της χώρας ενός
καινούργιου σχεδόν αυτοδύναµου κατεστηµένου – ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΟΥ […]» (Λιάνης 1982: 88).

Ένα µάγµα σηµασιών ου, κατά το µάλλον ή ήττον, είναι αρόν σε κάθε µεταρρυθµιστικό Λόγο (εξουσία, αυτοτέλεια, κατεστηµένο, αλλαγή), αναδύεται αό την σηµαντική οµιλία του Λιάνη, ροετοιµάζοντας το έδαϕος και ροοιωνίζοντας εξελίξεις. Η
ρήξη µε το µονοώλιο της εξουσίας αό το «καθηγητικό κατεστηµένο», όως αυτό έχει διαµορϕωθεί εντός των ΑΕΙ, εµϕορεί το Λόγο των (τότε υοψήϕιων) µεταρρυθµιστών. Εµϕανίζεται δε ως µείζων στόχευση και ανέκκλητο υεσχηµένο.
Το Μάιο του 1982, ο Υουργός Παιδείας Ελευθέριος Βερυβάκης καταθέτει στη Βουλή το σχέδιο Νόµου Πλαισίου «για την
οργάνωση και λειτουργία των ΑΕΙ» (20 Μαΐου 1982), µε διακοινωµένο στόχο να ψηϕιστεί στη διάρκεια εκείνης της συνόδου της Βουλής, ώστε να εϕαρµοστεί ήδη αό το εόµενο ακαδηµαϊκό έτος. Η συζήτηση του νοµοσχεδίου στη Βουλή αρχίζει
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στις 16 Ιουνίου 1982, µε τη διαδικασία του εείγοντος. Ο Υουργός Παιδείας αρουσιάζοντας το νοµοσχέδιο στο Κοινοβούλιο
εεσήµανε ότι
«ανοίγει την όρτα των διαδικασιών στη συµµετοχή, τη συναίνεση και τη συνευθύνη όλων των ϕορέων της Πανειστηµιακής
Κοινότητας [...] Κατοχυρώνει τις ακαδηµαϊκές ελευθερίες και το
ανειστηµιακό άσυλο κατά τρόο νοµικά εαρκή. ∆ιευρύνει και
ουσιαστικοοιεί την αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ. ∆ιαρθρώνει µε σύγχρονο τρόο τη δοµή και τη λειτουργία του Πανειστηµίου, έτσι
ώστε να θεµελιωθεί και να λειτουργήσει και στη χώρα µας το
Πανειστήµιο των Οµάδων[…]» (Βερυβάκης 1982: 587).

Η κατάθεση, συζήτηση και ψήϕιση του Νοµοσχεδίου στη Βουλή
συνοδεύτηκε αό λήθος αντιδράσεων. Το γεγονός ότι ο Νόµος
αρουσιάστηκε στη Βουλή χωρίς να έχει αλλάξει το συγκρουσιακό κλίµα µε το «αντιδραστικό καθηγητικό κατεστηµένο» ούτε και να έχουν εκλείψει οι βασικές εστίες της σύγκρουσης, ήτοι
η καχυοψία και ο ανταγωνισµός αλλήλων, εέτεινε αλλά και
νοµιµοοίησε:
α) την κινητοοίηση των οµάδων ενδιαϕέροντος ροκειµένου να διεκδικήσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόο την ικανοοίηση των αιτηµάτων τους αλλά και
β) τις αντιδράσεις και εικρίσεις των θιγέντων αό το εριεχόµενο του Νόµου.
Κύριοι εκϕραστές των αντιδράσεων στο Νόµο Πλαίσιο ήταν
οι τακτικοί Καθηγητές, µε τη συνδροµή των οµότιµων Καθηγητών (βλ. και ειστολή των τελευταίων στο Βήµα της 10ης
Ιουνίου 1982). Μόλις άρχισε να διαρρέει το εριεχόµενο του νοµοσχεδίου, συγκρότησαν εν τάχει Ενώσεις Καθηγητών, µε σαϕή
συνδικαλιστικό χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης
του νοµοσχεδίου στη Βουλή, 10µελής ειτροή συνάντησε τον
ρωθυουργό Ανδρέα Παανδρέου. Ο τελευταίος τους συνέστησε να εισκεϕθούν την ολιτική ηγεσία του Υουργείου Παιδείας και να εκθέσουν εκεί τις αόψεις τους.
Οι Καθηγητές θεωρούσαν την κατάργηση της έδρας, τη θεσµοθέτηση οργάνων κεντρικού ελέγχου και εκόνησης της κρα-
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τικής εκαιδευτικής ολιτικής (ΕΑΓΕ, ΕΣΑΠ) και τις διατάξεις για την αυξηµένη συµµετοχή του Ε∆Π και των ϕοιτητών
στα όργανα διοίκησης ως εγκλήµατα καθοσιώσεως. Μάλιστα,
µε κοινή ανακοίνωση ου εξέδωσαν οι Ενώσεις των Καθηγητών
την 8η Ιουνίου του 1982, µε βάση τα ορίσµατα του Συνεδρίου
ου είχαν οργανώσει το Μάη στο ξενοδοχείο «Κάραβελ», ροειδοοιούσαν ότι:
«θα υερασιστούν αοϕασιστικά το χώρο των ΑΕΙ και τα δικαιώµατα τους, ου αορρέουν αό την ιδιότητά τους ως ακαδηµαϊκών διδασκάλων µε κάθε µέσο, ου τους αρέχει το Σύνταγµα και οι νόµοι του Κράτους» (Βήµα ϕ. της 9ης Ιουνίου 1982).

Την ένταση των αντιδράσεων της λειοψηϕίας των Καθηγητών
καθιστά ευεξήγητη η ανασκόηση του µέχρι τότε ρόλου τους.8
Το 1982 υήρχαν 900 Καθηγητές στα ελληνικά Πανειστήµια,
οι οοίοι ήσαν στη µεγάλη τους λειοψηϕία µέλη των συµβουλίων των Κρατικών Οργανισµών. Αυτό το γεγονός τους καθιστούσε αυτόχρηµα «σε θέση να επηρεάζουν τις διαδικασίες επίλυσης σηµαντικών κοινωνικών προβληµάτων και την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας» (Φάτσης 1982).
Η σανιότητα του τίτλου του Καθηγητή δεν έαυε να ενισχύει ερισσότερο το κύρος αλλά και την ισχύ τους, τόσο ενδοσυστηµικά όσο και εξωσυστηµικά. Άλλωστε η συνάρτηση της
εξέλιξης αλλά και της εαγγελµατικής τύχης των «ανηκόντων»
στην έδρα βοηθών, ειµελητών, ειστηµονικών συνεργατών αό
τις ειλογές του Καθηγητή- κατόχου της έδρας, διαµόρϕωνε µια
8. Στο σηµείο αυτό οϕείλουµε να διευκρινίσουµε ότι δεν αντιδρούσε
το σύνολο των Καθηγητών στο Νόµο. Μερίδα Καθηγητών στήριξε την ειχειρούµενη µεταρρύθµιση και το Νόµο-Πλαίσιο µε δηλώσεις στον Τύο,
άρθρα και κυρίως µε την αρόσκοτη εϕαρµογή των διατάξεων και κυρίως του νεύµατος του Νόµου στην καθηµερινή ανειστηµιακή ρακτική. Στο σηµείο αυτό εριοριζόµαστε να αναϕέρουµε τη διακήρυξη την οοία
υέγραψαν 170 Καθηγητές (εν ενεργεία και οµότιµοι) και εντεταλµένοι υϕηγητές λίγες µέρες ριν κατατεθεί το νοµοσχέδιο στη Βουλή και ενώ σε µεγάλο βαθµό είχε γνωστοοιηθεί το εριεχόµενό του.
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ολύ συγκεκριµένη εξουσιαστική υραµίδα στα ΑΕΙ. Μ’ αυτά
και µ’ αυτά καθίσταται ευεξήγητο, γιατί µόλις διέρρευσε το εριεχόµενο του σχεδίου (τότε) Νόµου-Πλαισίου, ου καταργούσε
ολλά αό τα ροαναϕερθέντα ρονόµια (βλ. αναλυτικότερα Πααδάκης 2001β: 467), οι Καθηγητές έσευσαν να δηµοσιοοιήσουν την αντίθεσή τους. Ο Νόµος- Πλαίσιο έδειχνε να θίγει τα
θεµέλια της ροαναϕερθείσας θεµιτοοίησης. Οι στρατηγικές
υεράσισης στις οοίες κατέϕυγαν, ροσδιορίστηκαν σε µεγάλο βαθµό αό ό,τι αυτοί ροσέλαβαν – αντιλήϕθηκαν ως αξιόιστη αειλή. Γι’ αυτό και δεν δίστασαν εξαρχής να διακοινώσουν τις ροθέσεις τους έναντι του σχεδίου Νόµου-Πλαισίου, αοσκοώντας κυρίως στην αναβολή της συζήτησής του στη Βουλή. Η άσκηση καθολικής κριτικής στο Νόµο ροκάλεσε µάλιστα
την οργίλη αντίδραση του ΥΠΕΠΘ, ου δια στόµατος του Γενικού Γραµµατέα Καθηγητή Ρόκου, θα κάνει λόγο για «µύδρους
του καθηγητικού κατεστηµένου» (Βήµα της 4ης Ιουλίου 1982).
Οι αντιδράσεις δεν έµειναν στις ανακοινώσεις, στην έκϕραση της δυσϕορίας για την ψήϕιση του Νόµου-Πλαισίου και στην
είδειξη αροθυµίας στην εϕαρµογή των διατάξεων του. Ειδικά
στην ερίτωση των Καθηγητών έλαβαν ιο ουσιαστικές διαστάσεις. Οι Πρυτανικές αρχές του Πολυτεχνείου αραιτήθηκαν
σε ένδειξη διαµαρτυρίας, αναγκάζοντας την Κυβέρνηση να κάνει λόγο για «προσπάθεια παρεµπόδισης του έργου της αλλαγής» (Κακλαµάνης 1982). Οι τακτικοί Καθηγητές ροσέϕυγαν
στο ΣτΕ αµϕισβητώντας τη συνταγµατικότητα του Νόµου στο
σύνολό του. Ο Νόµος τελικά κηρύχθηκε συνταγµατικός (3 Νοεµβρίου 1983), εκτός αό τη διάταξη ου αρείχε τη δυνατότητα άµεσης καθηγητικοοίησης (στη θέση του Είκουρου
Καθηγητή) στους ειµελητές, ου είχαν ωστόσο µονιµοοιηθεί
µε το Ν. 815/ 78.
Η Κυβέρνηση εέλεξε να µη µείνει µόνο στη συνταγµατική «οχύρωση» του Νόµου. Εέµεινε στην αυστηρή τήρηση του
χρονοδιαγράµµατος εϕαρµογής του Νόµου-Πλαισίου σε όλα τα
Ιδρύµατα Ανώτατης Εκαίδευσης της χώρας. Κατέϕυγε αράλληλα και σε άλλες στρατηγικές ροάσισης του Νόµου Πλαισίου, νοµιµοοίησης του, ανάδειξης της µεταρρυθµιστικής δυνα-
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µικής του και διασϕάλισης της (ει δυνατόν) αρόσκοτης εϕαρµογής του. Εκρόσωοι της ελληνικής κυβέρνησης αναλύουν την
κατάσταση στο ελληνικό ανειστήµιο, όως διαµορϕώνεται
µετά την ψήϕιση και την εκκίνηση του εγχειρήµατος εϕαρµογής του Νόµου σε εκδηλώσεις, συνέδρια και ηµερίδες εντός και
εκτός Ελλάδος (.χ. στην σχετική εκδήλωση των Ελλήνων Πανειστηµιακών Γαλλίας στο Παρίσι το Φλεβάρη του 1983). Καταϕεύγουν ακόµα και σε οµιλίες στο λαίσιο των ρογραµµάτων ειµόρϕωσης στελεχών δηµόσιας διοίκησης για την ανάλυση της εκαιδευτικής ολιτικής. Τέλος, συνεχίζεται µετά την
ψήϕιση του Νόµου Πλαισίου, η εκόνηση των ααραίτητων ερµηνευτικών εγκυκλίων και η έκδοση των αναγκαίων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, ώστε να καταστεί όσο το δυνατόν ταχύτερη
η µετάβαση αό το αλαιό θεσµικό καθεστώς στο νέο.
Ήδη όµως η κρίση συνταγµατικότητας είχε καθυστερήσει
την εϕαρµογή του Νόµου. Ειρόσθετα, εέτρεψε την ανάδυση
διαϕορετικών ενίοτε και αλληλοσυγκρουόµενων ερµηνειών του.
Μάλιστα, ζήτηµα συνταγµατικότητας θα εγερθεί ξανά για το
Νόµο-Πλαίσιο (1983-1984). Η συζήτηση θα εστιαστεί στη διάταξη ου ειτρέει την συµµετοχή του διοικητικού ροσωικού στη διαδικασία εκλογής Πρυτάνεων. Ο Άρειος Πάγος θα
κρίνει το Νόµο-Πλαίσιο συνταγµατικό εν όλω (Αόϕαση 1314 /
1984 του Α΄ Τµήµατος του Αρείου Πάγου). Το Συµβούλιο της
Εικρατείας αντίθετα κρίνει τη διάταξη αντισυνταγµατική και
ακυρώνει τις ρυτανικές εκλογές ου είχαν λάβει χώρα στο Π.Α.,
στο Α.Π.Θ., στο Ε.Μ.Π. και στο Πανειστήµιο Θράκης (Ολοµέλεια του ΣτΕ, Αοϕάσεις 2805, 2808, 2810, 2786, 2787 και 2788 /
1984). Το Υουργείο Παιδείας, ροκειµένου να αντιµετωίσει
το κενό εξουσίας και τις συναϕείς δυσλειτουργίες ου δηµιουργούσε µια τέτοια αόϕαση στα ΑΕΙ, δεν καταϕεύγει στην –όχι
σάνια στο αρελθόν– τακτική της «θεµιτής αρανοµίας» (δηλαδή την διατήρηση των έκτωτων Πρυτανικών Αρχών). Αντίθετα, ο Υουργός Παιδείας εκδίδει αόϕαση σύµϕωνα µε την
οοία καλούνται οι Σύγκλητοι των ΑΕΙ, των οοίων οι ρυτανικές εκλογές είχαν ακυρωθεί αό το ΣτΕ,
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«να συνέλθουν [...] και να εκλέξουν µέσα σε δέκα ηµέρες αό
την ρόσκληση, µε την αόλυτη λειοψηϕία των αρόντων µελών τους, ροσωρινό ρύτανη και ροσωρινούς αντιρυτάνεις ου
θα ασκούν τα καθήκοντα του ρύτανη και των αντιρυτάνεων»
(Υουργ. Αόϕαση Β2 / 4783, της 2ας Ιουλίου 1984).

Το ζήτηµα της συνταγµατικότητας του Νόµου αραέµϕθηκε
τελικά στο Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο, µετά τις αντιϕατικές
αοϕάσεις ου εξέδωσαν ο Άρειος Πάγος και το ΣτΕ, κατόιν
σχετικής αίτησης του Υουργού ∆ικαιοσύνης (29 Ιουνίου 1984).
Η κυβέρνηση µάλιστα υήρξε διάδικος στο ΣτΕ, υοστηρίζοντας
τη συνταγµατικότητα του Ν. 1268/82. Η αόϕαση του ΣτΕ ροκάλεσε τις αντιδράσεις του Εθνικού Συµβουλίου Ανωτάτης Παιδείας (ΕΣΑΠ), της ΕΦΕΕ, του Ε∆Π και άλλων ϕορέων (Πάντος
1984: 23). Η αντίδραση του ΕΣΑΠ ροκάλεσε µε τη σειρά της
την αοχώρηση του εκροσώου της Νέας ∆ηµοκρατίας, Γεωργίου Αναγνωστάκου, ου κατήγγειλε ότι το ΕΣΑΠ λειτουργούσε µε «παράνοµη σύνθεση» (αϕού σε αυτό συµµετείχαν οι ροσωρινές ρυτανικές αρχές) και υερέβη τα όρια των αρµοδιοτήτων του, τοοθετούµενο στο ζήτηµα της συνταγµατικότητας
του Νόµου. Παρόλα αυτά, το ΕΣΑΠ συνεδρίασε και εξέδωσε ανακοίνωση, στην οοία ειβεβαίωνε «οµόϕωνα τη νοµιµότητα της
συγκρότησής του», διευκρίνιζε ότι θεωρούσε
«ότι το σκετικό των αοϕάσεων του Συµβουλίου Εικρατείας
δεν είναι δεσµευτικό, εειδή υάρχει αντίθετο σκετικό του Αρείου Πάγου […]»

και τόνιζε εµϕατικά ότι
«ροχωρεί στις εργασίες του, άνω στη βάση του δηµοκρατικού
διαλόγου και της λαϊκής συµµετοχής καθώς και όλων των άλλων δηµοκρατικών θεσµών, ου είναι κατακτήσεις του νόµου-λαισίου για τη δοµή και λειτουργία των ΑΕΙ» (Βλ. ΕΣΑΠ 1984: 29).

Όλα τα ροαναϕερθέντα είχαν ως αοτέλεσµα να δηµιουργηθεί,
όως ήταν ϕυσικό, λήθος ροβληµάτων στην εϕαρµογή του
νέου θεσµικού λαισίου και να ανασχεθούν οι οοιεσδήοτε
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ροοτικές είτευξης συναίνεσης αλλά και συνεργασίας µεταξύ Κράτους και Καθηγητών της Έδρας.
Σίγουρα ο Ν. 1268/82 άλλαξε το Πανειστήµιο. Αν εέλεγε
κανείς, µέσα στις ολλές ρυθµίσεις του, οιες συνιστούν τις κύριες καινοτοµίες µάλλον θα κατέληγε στα κάτωθι (βλ. αναλυτικά Πααδάκης 2004: 543-571):
Ξ στη µετάβαση αό την Έδρα στο Τµήµα ως βασική ακα-

δηµαϊκή µονάδα
Ξ στην λήρη αλλαγή στη διάρθρωση και σύνθεση του διδακτι-

κού ροσωικού και τη συνακόλουθη κατάργηση της έδρας
και τη δηµιουργία του ∆ΕΠ (και τελικά τη θεσµοθέτηση ενός
νέου και τελείως διαϕορετικού διαρθρωτικού σχήµατος ακαδηµαϊκής ιεραρχίας –σύστηµα των 4 βαθµίδων του διδακτικού ϕορέα–, ου ουσιαστικά ενοοιούσε τους µέχρι τότε Καθηγητές-κατόχους της έδρας και τους ειµελητές και
ανέτρεε την ισχύουσα ακαδηµαϊκή ιεραρχία), ώστε η ροσωοοιηµένη, στον κάτοχο της έδρας, εξουσία να µετατοίζεται και να κατανέµεται σε ολλούς ερισσότερους ϕορείς,
Ξ στη συνακόλουθη αροχή σε κάθε µέλος ∆ΕΠ της δυνατότητας να διεξάγει τη δική του/της αυτόνοµη διδασκαλία και
έρευνα, χωρίς να εξαρτάται (µόνο) αό τον Καθηγητή της
ρώτης βαθµίδας
Ξ στους µετασχηµατισµούς στην ίδια την αοστολή του Πανειστηµίου
Ξ στην αροχή της δυνατότητας στο Τµήµα να καθορίζει µε
µεγάλο βαθµό αυτονοµίας το ρόγραµµα σουδών του (υοχρεωτικά και ειλεγόµενα µαθήµατα, τύος και µορϕές διδασκαλίας), τον θεσµοθετηµένο αεγκλωβισµό αό την ex
kathedra εκδοχή της διδασκαλίας µε την ειβεβληµένη ένθεση και άλλων µορϕών διδασκαλίας αλλά και µύησης του
ϕοιτητή στην ερευνητική διαδικασία,9 στο λαίσιο της ει9. Πράγµα ου αοτέλεσε ζητούµενο αλλά και αντικείµενο διατάξεων
του Νόµου-Πλαισίου του ’32 (ου, όως έδειξε η συνέχεια, έµειναν µάλλον
ανενεργείς). Ιδιαίτερα µάλιστα είχε εστιάσει το ενδιαϕέρον του σε αυτό το
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τελούµενης εντός του εδίου διδακτικής-µαθησιακής δραστηριότητας, και
Ξ στην µεταρρύθµιση του τύου διακυβέρνησης των ΑΕΙ µε
την συµµετοχή όλων των οµάδων ενδιαϕέροντος (και κυρίως των ϕοιτητών) στην ανάδειξη των αρχών και στις διαδικασίες λήψης αόϕασης.
Στην ορεία της εϕαρµογής του Νόµου-Πλαισίου κάοιες ροσδοκίες διαψεύστηκαν, ενώ θεσµικά ελλείµµατα ή και ροβλήµατα «µεταγράϕηκαν» σε ρακτικές δυσλειτουργίες ή σε σηµαντικές ανασχέσεις. Για αράδειγµα, η ρύθµιση για το νέο τύο
διακυβέρνησης (η λεγόµενη και «συνδιοίκηση») ϕάνηκε να εκϕυλίζεται στην ορεία και να οδηγεί σε σειρά στρεβλώσεων.
Συγχρόνως, µια σειρά αό σηµαντικές διατάξεις αρέµειναν ανενεργείς. Έτσι, κάοιοι αό τους θεσµούς αλλά και τις ρυθµίσεις
ου εισηγούνταν ο Νόµος-Πλαίσιο αλλά και τα µεταγενέστερα
νοµοθετήµατα (ου τον λαισίωσαν ή και τον συγκεκριµενοοίησαν) εκϕυλίστηκαν, ατόνησαν ή οτέ δεν ενεργοοιήθηκαν.
Χαρακτηριστικά αραδείγµατα αοτελούν:
Ξ η ΕΑΓΕ, αρά το νευραλγικό της ρόλο για τη Μεταρρύθ-

µιση, δηλαδή τον συντονισµό της οιότητας των σουδών
σε εθνικό είεδο,10
Ξ η λήρης και αοκλειστική αασχόληση των ανειστηµιακών δασκάλων,
Ξ ολλές αό τις διατάξεις για τις Μετατυχιακές Σχολές, τα
Ακαδηµαϊκά Ερευνητικά Ινστιτούτα, αλλά και τους εξειδικευµένους «µετατυχιακούς» Καθηγητές,11
ζήτηµα ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, αοδεικνύοντας το ρηξικέλευθο της
σκέψης του αλλά και της µεταρρυθµιστικής του δράσης (Πυργιωτάκης &
Πααδάκης 2000: 111-113 και 116).
10. Για τις ανασχέσεις ου χαρακτήρισαν την ορεία της ΕΑΓΕ
(Πααδάκης 2004: κεϕ. ∆.3.3.5.2).
11. Βλ. και (Μαρωνίτης 1989). Στην ραγµατικότητα ολλές αό τις
(συχνά ροωθηµένες και ριζοτοµικές, εξίσου συχνά όµως ελεγχόµενες και
ως ρος το υλοοιήσιµό τους) διατάξεις για τις µετατυχιακές σουδές
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Ξ ο θεσµός του τετραετούς ρογραµµατισµού θέσεων ∆ΕΠ και
Ξ ο θεσµός των Εισκετών Καθηγητών (Α. 18 του Ν. 1268 /
82), ου ελάχιστα χρησιµοοιήθηκε αό τα νέα ΑΕΙ και τα

νέα Τµήµατα, αρά το γεγονός ότι δεν ααιτούσε τη διαδικασία τυικής δηµόσιας ροκήρυξης και εκλογής.12
Κάοιες άλλες αό τις αλλαγές ου ροώθησε ο Ν. 1268/82 ήταν
αµϕιλεγόµενες είτε ως ρος τις ροθέσεις είτε ως ρος τις ρακτικές τους ροεκτάσεις. Χαρακτηριστικές εριτώσεις είναι το
καθεστώς του ενός βιβλίου ή της θεσµοθέτησης του «κοινωνικού ελέγχου» (ή για την ακρίβεια του ελέγχου των κοινωνικών
ϕορέων) στα ΑΕΙ, µέσω οργάνων όως το (Ε)ΣΑΠ. Στην ραγµατικότητα, η δεύτερη ρύθµιση αηχεί µια αλιά εοίθηση,
η οοία συνοψίζεται στην ρόθεση των µεταρρυθµιστών «να συγκεκριµενοποιηθεί και να υλοποιηθεί η συνταγµατική επιταγή
της εποπτείας της Ανώτατης Παιδείας από το Κράτος σε ακαδηµαϊκό και κοινωνικό επίπεδο» (Βερυβάκης & ∆ρετάκης 1982).
Συνοψίζοντας: Ο Νόµος-Πλαίσιο του 1982 νοµοθετήθηκε
µέσα σε αολύτως εντασιακό κλίµα,13 ενώ η «κρίση συνταγµαατόνησαν ή έµειναν εξαρχής ανενεργείς. Γι’ αυτήν την εξέλιξη κυρίως ευθύνεται:
– η µη είδειξη του δέοντος ενδιαϕέροντος για την ενεργοοίηση των
διατάξεων αυτών αό την ολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ και του Κράτους
γενικότερα (βλ. σχετικά Γετίµης 2000: 153)
– η άρνηση της Πολιτείας να εντάξει την χρηµατοδότηση µετατυχιακών ρογραµµάτων σουδών στον κρατικό ροϋολογισµό (βλ. και Θεοτοκάς 2000: 146), η οοία οδήγησε σε ευτράελα, όως αυτό της ad hoc
έγκρισης 128 ΠΜΣ στο διάστηµα 1990-1996, χωρίς να υάρχουν ουσιαστικές ροϋοθέσεις χρηµατοδότησης (βλ. Γετίµης 2000 ό..).
12. Η διαιστωµένη αροθυµία των Πανειστηµίων να χρησιµοοιήσουν αυτόν το θεσµό αοδίδεται κυρίως:
α) στον σκετικισµό µε τον οοίο αντιµετωίζεται η χρησιµοοίηση
ενός τέτοιου τίτλου για έναν ειστήµονα ου έχει θέση ή ισοδύναµα ροσόντα χαµηλότερης βαθµίδας αό αυτήν του Καθηγητή (βλ. Κλάδης 1994: 4)
β) στην ύαρξη µιας ιο αξιόιστης και λειτουργικής λύσης, όως αοδείχτηκε στην ορεία το Π.∆. 407/ 80.
13. ...«µέσα σε κλίµα ρεβανσισµού και συντεχνιασµού» σύµϕωνα µε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 57

τικότητάς» του καθυστέρησε αοϕασιστικά την εϕαρµογή του,
ειτρέοντας την ανάδυση διαϕορετικών ενίοτε και αλληλοσυγκρουόµενων ερµηνειών του.
Οι όροι της σύγκρουσης υήρχαν ήδη αό την ρώιµη µεταολιτευτική ερίοδο, ράγµα ου «διευκόλυνε» την αγίωση
των διαχωριστικών γραµµών µετά την µεταρρύθµιση του ’82
(κυρίως ανάµεσα στις θεωρούµενες «ροοδευτικές» δυνάµεις και
στο θεωρούµενο ως «αντιδραστικό καθηγητικό κατεστηµένο»),
ενώ ενέτεινε την ταυτιστική λογική των αναδυόµενων δυνάµεων
(ϕοιτητών και Ε∆Π).
Οι τελευταίες αντιµετώιζαν τη θεσµική αλλαγή αλλά και
τις εκεϕρασµένες ροθέσεις εκσυγχρονισµού και εκδηµοκρατισµού των νέων κυβερνώντων (Tsoucalas & Panagiotopoulou
1992) και ως δυνατότητα θεσµοοίησης της οριστικής εκχώρησης µεγάλου τµήµατος της εξουσίας των Τακτικών Καθηγητών
στις εν λόγω δυνάµεις. Την δυνατότητα θεµελίωσης ενός minimum συναίνεσης υονόµευε και η ανακλαστική αντίδραση των
Καθηγητών της Έδρας, τόσο στις ροθέσεις µεταβολής του χάρτη κατανοµής δυνάµεως εντός του εδίου «όσο και στο ενδεχόµενο γενικευµένης εισόδου ταξικών «ληβείων» στο καθηγητικό σώµα» (Πααδάκης 2007).
Η ροαναϕερθείσα συγκρουσιακή συνθήκη ενισχυόταν αό
το γεγονός ότι στο ανειστηµιακό σύστηµα εριλαµβάνονται
ετερόκλητα στοιχεία µε διαϕορετικά, ενίοτε και αλληλοσυγκρουόµενα συµϕέροντα, γεγονός ου στρεβλώνει συχνά τους όρους συγκρότησης ενός policy coalition:
«....όλες οι ειµέρους οµάδες, χωρίς καµία εξαίρεση, διεκδίκησαν την κατοχύρωση ή και τη βελτίωση της θέσης και της κατάστασης των µελών τους»

αϕηγούνται οι Κλάδης και Πανούσης (1989). Μέσα σε ένα τέτοιο κλίµα η ροοτική της δέσµευσης σε ένα αξιακό λέγµα ή
κανονιστικό λαίσιο αονευρώνεται χάριν του ροτάγµατος της
τους συντάκτες του Νόµου, ∆. Κλάδη και Ι. Πανούση (Κλάδης & Πανούσης 1989).
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ικανοοίησης (συχνά) συντεχνιακών αιτηµάτων εν ονόµατι του
«δηµόσιου συµϕέροντος». Η ισχυροοίηση και κυρίως η θεµιτοοίηση τέτοιων ρακτικών δείχνει να χαρακτηρίζει τις δυο τελευταίες δεκαετίες (για την ακρίβεια τέλη δεκαετίας ’70, δεκαετίες ’80 και ’90).
Οι µέτοχοι στο σύστηµα εκροσώησης συµϕερόντων στην
ερίτωση της ανειστηµιακής µεταρρύθµισης και η αλληλείδρασή τους µε τα κόµµατα αλλά και την κεντρική κυβέρνηση δοµούν µερικότερα καθεστώτα (µε όρους Schmitter).14
Τα τελευταία µε τη σειρά τους «ειτρέουν την έµρακτη
συνύαρξη της είκλησης καθολικά αοδεκτών αιτηµάτων» (εκδηµοκρατισµός, ακαδηµαϊκή αυτονοµία και ελευθερία, κοινωνική αλλαγή µέσω της ανειστηµιακής µεταρρύθµισης) µε την
εµϕάνιση µορϕών συντεχνιακής δράσης (βλ. σχετικά ∆ιαµαντούρος 1995:33). Μέσα σε ένα τέτοιο λαίσιο δραστηριοοίησης
των οµάδων ενδιαϕέροντος, οι διεκδικήσεις των ειµέρους οµάδων αναϕορικά µε τη ϕύση και την ουσία της σχέσης Κράτους
και Πανειστηµίου, αλλά και τα ίδια τα συστατικά-ροτεραιότητες της κρατικής ολιτικής στην Ανώτατη Εκαίδευση δείχνουν αόλυτα θεµιτές (Πααδάκης 2007).
Σε κάθε ερίτωση, θεµιτές ή µη, εντάχθηκαν αµετάθετες
σε ένα συγκρουσιακό ιστορικό και ολιτικό λαίσιο. Η ήδη υάρχουσα ανταγωνιστικότητα, θεµελιωµένη στις ίδιες τις συνθήκες
δόµησης ταυτότητας των εµλεκόµενων και νοµιµοοίησής της,15
αναόϕευκτα εντάθηκε. Όλα τα ανωτέρω καθιστούσαν την όοια
14. Πρόκειται ουσιαστικά για την ανάδυση των «µερικών καθεστώτων» ου χαρακτηρίζουν ειµέρους όψεις του «γενικότερου καθεστώτος» του
δηµοκρατικού ολιτεύµατος. Για µια αναλυτικότερη θεωρητική αντιδιαστολή γενικών και µερικών καθεστώτων (βλ. και Schmitter 1992: 422-449).
15. Οι κοινωνικές ανααραστάσεις ου ροσδιόριζαν την ταυτότητα
των Καθηγητών αό τη µια και των Ε∆Π-Φοιτητών αό την άλλη µετέβαλλαν τη διαϕορετικότητα σε αντιστικτικότητα, νοµιµοοιώντας εναντιωµατικές δράσεις και στρατηγικές «η αντίληψη της ολιτικής ως διαδικασίας διαµεσολάβησης για την είλυση συντεχνιακών ροβληµάτων, η
οοία εµϕανώς εριρρέει σε τέτοιου είδους διεκδικήσεις, αναόϕευκτα εριορίζει την γενικευτική αντίληψη ερί δηµοσίου συµϕέροντος και ειτρέ-
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ειµέρους συναίνεση ϕλεγµαίνουσα, αονευρωµένη και κυρίως
ατεκµηρίωτη.
Ο ίδιος δε ο Νόµος Πλαίσιο, ου άλλαξε το ελληνικό Πανειστήµιο, συνιστώντας µια «βιογραϕική ρήξη» στα ειωθότα
της ελληνικής Academia, είχε εν τη γεννέσει του µια τέτοια ολιτική δυναµική ου λειτουργούσε εντασιακά (Πααδάκης 2004).
Όλα αυτά κατέστησαν την ρώτη ερίοδο εϕαρµογής του Νόµου, ερίοδο ανέκκλητων συγκρούσεων και είµονων θεσµικών
αλινδροµήσεων.
∆υο κρίσεις συνταγµατικότητας, σοβαρές αντιδράσεις και
δυσχέρειες στις Πρυτανικές εκλογές, ροβλήµατα ερµηνείας και
κυρίως «εργαλειοοίηση» κενών του Νόµου εριέλεξαν το τοίο. Το ελληνικό Πανειστήµιο είχε όντως αλλάξει και αρκετές
αό τις αλλαγές κινούνταν στη θετική (ανατυξιακή) κατεύθυνση. Ωστόσο, η µετάβαση αό το ανειστήµιο της «έδρας»
στο «Πανεπιστήµιο των Οµάδων [...]» (Βερυβάκης 1982: 587)
ϕαίνεται να έδωσε ώθηση σε µια νεόδµητη εκδοχή διανεµητικών συσειρώσεων16 (distributive coalitions µε όρους Olson, βλ.
αναλυτικά Olson 1991). Υό όλες αυτές τις συνθήκες, δεν κατέστη δυνατό να ειτευχθεί ούτε καν µια είϕαση αναστολής
των συγκρούσεων, ώστε να µορέσει να κριθεί ο Νόµος εν λήρη εϕαρµογή και δράση. Αντίθετα, δόθηκε ο τόνος στην αλλαγή των όρων συγκρότησης της σχεσιακής σϕαίρωσης του αιγνίου εξουσίας εντός και ερί τα ΑΕΙ.

ει την αρείσϕρυση µιας ιο εριοριστικής ρόσληψης της τελεολογίας
της ολιτικής» (Πααδάκης 2007).
16. Ο όρος διανεµητικές συσειρώσεις (ως αόδοση του όρου distributive coalitions) έχει εισαχθεί στην βιβλιογραϕία αό τον καθηγητή Η.
Κατσούλη (βλ. και Χατζής 2012: 1128).
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3. Πολιτική για την Ανώτατη εκπαίδευση τις δεκαετίες
του 1990 και 2000: Οι µετασχηµατισµοί

στα προτάγµατα, τα εργαλεία πολιτικής
και η επίδραση της ∆ιαδικασίας της Bologna
Η δεκαετία του ’90 ξεκίνησε µε ένα µεταρρυθµιστικό ενέργηµα
[Ν. 2083/92: «Εκσυγχρονισµός της Ανώτατης Εκαίδευσης» (ΦΕΚ
159/21-9-1992 τ. Α´ )] ου ειχειρούσε να συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό του ελληνικού Πανειστηµίου, ειδικά σε ζητήµατα όως
αυτό των µετατυχιακών σουδών. Είχε ήδη εκκινηθεί η µακρά µετάβαση αό µια ολιτική ατζέντα, ου είχε εδρασθεί σε
ροτάγµατα όως το «άνοιγµα» των συλλογικών οργάνων και
ο εκδηµοκρατισµός, στην ολιτική ου «αγωνιά» για λειτουργικό εκσυγχρονισµό (και αργότερα για την ανάδυση νέων αραδειγµάτων στρατηγικού σχεδιασµού και ανάτυξης).
Στην ορεία και έξι µόλις χρόνια µετά την ροειδοοίησηαναγγελία του ΟΟΣΑ ερί αναόϕευκτων, ενίοτε και ειβεβληµένων, ειτώσεων της αυξανόµενης ευελιξίας των αγορών στα
–κατ’ αυτόν– «σχεδόν κρατικά µονοώλια» εκαίδευσης» (της
ανωτάτης συµεριλαµβανοµένης), το ΥΠΕΠΘ και δη η Ειδική
Γραµµατεία για τα ΕΠΕΑΕΚ το 2002 στο λαίσιο του Μέτρου
2.2.α.: «Αναµόρϕωση Προτυχιακών Προγραµµάτων Σουδών»
εεσήµανε την ανάγκη «διαρκούς εκσυγχρονισµού, αποτίµησης /αξιολόγησης και επανασχεδιασµού των προγραµµάτων,
ώστε να ανταποκρίνονται στη διαρκή αλλαγή των αναγκών της
κοινωνίας και της οικονοµίας» (ΥΠΕΠΘ & ΕΕ./ΕΚΤ 2002: 7).
Ο στόχος της ένθεσης της ∆ια-Βίου Εκαίδευσης στο λειτουργικό λέγµα των Πανειστηµίων είχε τεθεί ήδη αό το 2001,
µε το ρώτο draft σχεδίου νόµου ου είχε δώσει ρος διάλογο
το ΥΠΕΠΘ στα Πανειστήµια. Την ίδια ερίοδο η Ειδική Γραµµατεία του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ενθαρρύνει τη διευρυµένη συνεργασία
µεταξύ των ελληνικών Πανειστηµίων, της Αγοράς Εργασίας
και των Ειχειρήσεων.17
17. Προκειµένου να ειτευχθεί η «εναρµόνιση του εκπαιδευτικού Συ-
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Σε συνεργεία και συµληρωµατικότητα µε τα ροαναϕερθέντα ενεργήµατα, εξελίχθηκαν µια σειρά αό ρωτοβουλίες ου
υλοοιήθηκαν µε κοινοτικούς όρους αό το ΥΠΕΠΘ, την ερίοδο 2000-2004. Όως ήδη αναϕέραµε, µε το Μέτρο 2.2. του
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Αναµόρϕωση Προγραµµάτων Σπουδών - ∆ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» ειχειρήθηκε «η συνέχιση
του εκσυγχρονισµού των προγραµµάτων σπουδών όλων των
βαθµίδων της εκπαίδευσης» (βλ. http://195.167.92.227/epeaek/
el/a_2_l_2_2_2.htm).18
Οι µετασχηµατισµοί στα ρογράµµατα σουδών συνδυάστηκαν µε την αλλαγή του χωροταξικού «τοίου» της Ανώτατης Εκαίδευσης. Πολλά νέα Τµήµατα και νέα αντικείµενα,
άλλοτε στη βάση ραγµατικών αναγκών κι άλλοτε λόγω έτερων ολιτικών συσχετισµών και εξυηρέτησης «τοικών αναγκών», λειτούργησαν ως καταλύτες στον ευρύτερο µετασχηµατισµό της Ανώτατης Εκαίδευσης.
Ο δοµικός µετασχηµατισµός της Ανώτατης Εκαίδευσης συνδυάστηκε (ή ακριβέστερα συνέεσε) τόσο µε την εσευσµένη de
jure ανωτατικοοίηση των ΤΕΙ µε το Ν. 2817/2000, όως και µε
µια σειρά αό νοµοθετικά ενεργήµατα (ου ακολουθώντας χρονικά το Π.∆. 380/89 και το Ν. 1771/88) ειχείρησαν να εισάγουν µια
σειρά µηχανισµών αξιολόγησης των µετατυχιακών σουδών.
Αναϕορικά µε το ζήτηµα της αξιολόγησης ας σηµειωθεί καταρχήν ότι οι σχετικές τάσεις του τέλους της δεκαετίας του ’80
συγκεϕαλαιώθηκαν στο Ν. 2083/92,19 ενώ η ανάδειξη της ανάστήµατος της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε τις εξελίξεις και τις Απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και των νέων τεχνολογιών....» (ΥΠΕΠΘ/ ΕΠΕΑΕΚ
ΙΙ: Μέτρο 2.5. http://195.167.92.227/epeaek/el/a_2_l_2_2_5.htm).
18. Η δόµηση και θεµιτοοίηση νέων γνωστικών, ακαδηµαϊκών και
ερευνητικών ροτεραιοτήτων, χάριν της νέας οικονοµίας και εν ονόµατι
της νέας «µαθησιακής σχέσης» (όως αυτή αναγγέλλεται ως θέσϕατο της
νεόδµητης «ατοµικής αασχολησιµότητας» αό την Commission / βλ. European Commission 1995: 2 & 14) ήταν ερισσότερο αό ροϕανής σε ένα
Μέτρο, ου χρηµατοδοτήθηκε µε 355.569.000 Ευρώ, καταλαµβάνοντας το
14,31% του συνολικού ροϋολογισµού του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
19. Στις διατάξεις οι οοίες εµεριέχονται στα Α. 10-14, ου ρυθµί-
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γκης αξιολόγησης (ακόµα και µε όρους ιεράρχησης) ροοδευτικά άρχισε να συνδέεται µε την ένθεση της «ανταγωνιστικότητας» (βλ. ΥΠΕΠΘ 2003: 92-93) ως συγκροτησιακής συνιστώσας της νέας στρατηγικής για την Ανώτατη Εκαίδευσης (βλ.
αναλυτικά Πααδάκης 2007).
Ειδικά στο λαίσιο των ΕΠΕΑΕΚ, στις ερισσότερες ροτεινόµενες δράσεις των Πανειστηµίων (έργα αναµόρϕωσης ΠΠΣ,
ρακτική άσκηση ϕοιτητών, αναµόρϕωση ΠΜΣ κ.ά.) κριτήριο
αξιολόγησης, έραν των τυικών δεσµών κριτηρίων ου αϕορούν στην «ληρότητα» και «ωριµότητα» του έργου,20 η κρίσιµη δέσµη κριτηρίων και αυτή τελικά ου διαϕοροοιεί τις ροτεινόµενες ράξεις µεταξύ τους είναι η «σκοιµότητα-βιωσιµότητα» της ράξης. Η συγκεκριµένη «καταλάµβανε» το 35%-40%
της τελικής βαθµολογίας και –δεδοµένου του τυικού χαρακτήρα των λοιών κριτηρίων– συνέβαλλε καθοριστικά στην ταξινόµηση, άρα και στη χρηµατοδότηση των έργων (βλ. ενδεικτικά ΥΠΕΠΘ & ΕΕ./ΕΚΤ 2002: 26-27).
Τόσο οι ήδη αό τη δεκαετία του ’90 διαµορϕωµένες διεθνείς τάσεις όσο και η εν συνεχεία εικυριαρχία τους στην ολιτική ατζέντα της ∆ιαδικασίας της Bologna, αναδιέταξαν το
agenda setting της ελληνικής ανειστηµιακής ολιτικής ήδη
αό τις αρχές του 21ου αιώνα. Το ΥΠΕΠΘ ροχώρησε το Σετέµβρη του 2003, µετά αό έναν διετή διάλογο µε τα ελληνικά
ζουν τα των µετατυχιακών σουδών και αντικαθιστούν τα Α. 26, 27 και
28 του Ν. 1268/82 (βλ. Κλάδης & Πανούσης 1998:134), θεµιτοοιείται η εγκαθίδρυση µιας εσωτερικής ιεραρχίας µεταξύ των γνωστικών αντικειµένων
ου θεραεύουν τα Τµήµατα. Ρυθµίσεις όως αυτή του Α. 11 . 4, η οοία
ορίζει ότι «το ΥΠΕΠΘ χρηµατοδοτεί κατά προτεραιότητα Π.Μ.Σ., τα οποία
εντάσσονται στο πλαίσιο επιστηµονικών τοµέων προτεραιότητας, που καθορίζονται µε αποϕάσεις του Υπουργού ΕΠΘ», βρήκαν τη λειτουργική τους
συνέχεια στις ροσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαϕέροντος για τη χρηµατοδότηση έργων στα λαίσια των ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (βλ. αναλυτικά
Πααδάκης 2007).
20. ∆ηλαδή στην αναγκαία αλλά και ερίου αυτονόητη συστοίχιση
της ροτεινόµενης ράξης µε τους στόχους του µέτρου και την εάρκεια
του ϕορέα να το υλοοιήσει.
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Πανειστήµια (βλ. αναλυτικά Papadakis 2003: 55 κ.έ.), στην
κατάθεση ενός σχεδίου θεσµικού λαισίου:
– για την Αξιολόγηση των ΑΕΙ και
– την θεσµοθέτηση και συστηµατοοίηση της ∆ια-Βίου
Εκαίδευσης σε τριτοβάθµιο είεδο (µε βάση και τις σχετικές
δεσµεύσεις ου είχε αναλάβει το ΥΠΕΠΘ στο λαίσιο της ∆ιαδικασίας της Bologna).21 Το εν λόγω Σ / Ν δεν κατατέθηκε οτέ
ρος ψήϕιση στη Βουλή.
Μετά την αλλαγή κυβέρνησης το 2004 (Κυβέρνηση Ν.∆.),
τον Ιανουάριο του 2005, το ΥΠΕΠΘ έδωσε στη δηµοσιότητα µια
ρώτη συνολική εκδοχή του Νοµοσχεδίου για τη «Συστηµατοοίηση της ∆ια Βίου Μάθησης». Το εριεχόµενο του εν λόγω
Σ / Ν οριστικοοιήθηκε τον Μάιο του 2005 και στη συνέχεια ψηϕίστηκε αό τη Βουλή και έγινε Νόµος του Κράτους τον Ιούλιο του 2005.
Τοιουτοτρόως, αοτέλεσε το νέο θεσµικό λαίσιο για τη
∆ια-Βίου Εκαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα (Ν. 3369:
«Συστηµατοοίηση της ∆ια Βίου µάθησης και άλλες διατάξεις»
ΦΕΚ 171 / 6ης Ιουλίου 2005). Την ίδια ερίοδο ου θεσµοθετείται
η ένθεση της διάστασης για συστηµατική αροχή ∆ια-Βίου Εκαίδευσης αό τα ελληνικά Πανειστήµια, το ΥΠΕΠΘ ροχωρά στην ψήϕιση του Ν. 3374 /2005 για την Αξιολόγηση της Ανώτατης Εκαίδευσης, αρά τις έντονες διαµαρτυρίες της ΠΟΣ∆ΕΠ
και κάοιων Πανειστηµιακών Ιδρυµάτων.
Έτσι θεσµοθετήθηκε η Α.∆Ι.Π., η οοία ανέλαβε το έργο του
συντονισµού της διαδικασίας διασϕάλισης οιότητας και αοτίµησης του έργου των ΑΕΙ. Πρόκειται για ένα νοµοθέτηµα ου
κινείται στην ίδια ευθεία, grosso modo, µε το αντίστοιχο Σ / Ν
21. Ερόκειτο για το Νοµοσχέδιο «Εθνικό σύστηµα διασϕάλισης και
αξιολόγησης της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ινστιτούτα ∆ια
Βίου Εκπαίδευσης, ∆ιεθνές Ελληνικό Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις»,
του οοίου το Β ´ Μέρος αϕορούσε αοκλειστικά στο ζήτηµα της ∆ια-Βίου
Εκαίδευσης. Το εν λόγω Σ / Ν δεν κατατέθηκε οτέ ρος ψήϕιση στη Βουλή, αοκαλύτοντας µια, όχι δυσερµήνευτη, ολιγωρία της τότε ολιτικής
ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ.
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του 2003 (µε διαϕορετικές αϕετηρίες και οωσδήοτε αρκετές
διαϕορές στις εριεχοµενικές συνιστώσες) ροβαίνοντας στις
ααραίτητες τροοοιήσεις ϕυσικά.
Οι ροαναϕερθέντες Νόµοι αοτέλεσαν και τα δύο ρώτα
ανειστηµιακά νοµοθετικά ενεργήµατα της εριόδου 2004- 2008.
Τόσο αυτά τα δυο, όσο και τα δυο σχέδια νόµου (στα ίδια θεµατικά εδία) ου ροηγήθηκαν χρονικά και δεν κατέληξαν σε
Νόµους, αηχούν την τροικότητα της είδρασης του εγχειρήµατος διαµόρϕωσης ενός ενιαίου Ευρωαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκαίδευσης (∆ιαδικασία της Bologna)22 και τελικά την εντεινόµενη –έστω και θραυσµατική– τάση διεθνοοίησης του Πανειστηµίου. Η συγκεκριµένη ερίοδος θα κλείσει µε το Ν. 3549/
2007 «Μεταρρύθµιση του θεσµικού λαισίου για τη δοµή και λειτουργία Ανώτατων Εκαιδευτικών Ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 69/20-3-2007
τ. Α´ ), ο οοίος αοτελεί µια εκτεταµένη τροοοίηση του Ν.
1268 /1982, εικοσιέντε χρόνια µετά την ψήϕιση του τελευταίου.
Μια σειρά αό νέες ρυθµίσεις αϕορούν µεταξύ άλλων στη συγκρότηση των εκλεκτορικών σωµάτων και στις διαδικασίες
εκλογής και εξέλιξης µελών ∆ΕΠ (µε την υοχρεωτική συµµετοχή, κατά το 1/3, στα εκλεκτορικά σώµατα «εξωτερικών εκλεκτόρων», δηλαδή µελών ∆ΕΠ άλλων ΑΕΙ και τη δυνατότητα
εικαιροοίησης-τροοοίησης γνωστικού αντικειµένου αό τα
µέλη ∆ΕΠ /Α. 24 & Α. 23, . 1), στην υοχρεωτική σύνταξη αό
τα ΑΕΙ τετραετούς ακαδηµαϊκού-ανατυξιακού ρογραµµατισµού (Α. 5), στην κατάρτιση «ρότυου Γενικού Εσωτερικού
Κανονισµού λειτουργίας των Α.Ε.Ι.» µε Προεδρικό ∆ιάταγµα και
συνακόλουθα στην υοχρεωτική κατάρτιση αό τα ΑΕΙ Εσωτερικού Κανονισµού (Α. 4, . 1 & 2), στις αλλαγές της σύνθε22. Στο σηµείο αυτό ρέει να αναϕερθεί ότι η κυβέρνηση είχε ήδη
θεσµοθετήσει (λίγο ριν τη Σύνοδο του Bergen, το Μάιο του 2005, βλ. Conference of European Ministers Responsible for Higher Education 2005) µε
εµβόλιµη διάταξη σε άλλο νοµοθέτηµα το Συµλήρωµα ∆ιλώµατος (Diploma Supplement). Πρόκειται για εξέλιξη ου αοτελεί αραδειγµατικό σήµα της ειδραστικότητας της διαδικασίας της Bologna στις ροτεραιότητες της εθνικής ολιτικής για τα Πανειστήµια.
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σης των εκλεκτορικών σωµάτων για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών και των Προέδρων των Τµηµάτων µε την εισαγωγή της καθολικής ψηϕοϕορίας (Α. 8, . 1 & 2), στη ρύθµιση
του ζητήµατος των λεγόµενων «αιώνιων» ϕοιτητών (µε τη θεσµοθέτηση «ανώτατης διάρκειας ϕοίτησης» - Α. 14) και στις
ροϋοθέσεις άρσης του ασύλου (Α. 3, . 4 & 5). Και ο Νόµος
αυτός θα βρεθεί αντιµέτωος µε σειρά διαµαρτυριών και κινητοοιήσεων αναϕορικά µε αρκετές ρυθµίσεις του αό ολλούς
ενδιαϕερόµενους στο εδίο της Ανώτατης Εκαίδευσης, ενώ θα
εϕαρµοστεί µόνον ειµέρους και όχι στην ληρότητά του.

4. Καταληκτικές επισηµάνσεις

και ερευνητικές προκλήσεις
Η αναζήτηση της οιότητας (βλ. Κοτρόγιαννος & Πααδάκης
2005: 229-249), η αουσία συναίνεσης για τους όρους συγκρότησης ενός ραγµατικού εκσυγχρονισµού, οι µετασχηµατισµοί
της τροικότητας του αιγνίου εξουσίας στα ΑΕΙ αλλά και η
καταιγιστική ειδραστικότητα των ΕΠΕΑΕΚ, αοτέλεσαν µια
ιδιότυη κληρονοµιά στην σύγχρονη Ανώτατη Εκαίδευση µιας
χώρας ου δεν διαθέτει ισχυρή ακαδηµαϊκή αράδοση. Ειδικά
τα ΕΠΕΑΕΚ, «τόσο ως λόγος όσο και ως δράση, λειτούργησαν
ροοδευτικά ως ένα αράλληλο νοµοθετικό λαίσιο, ως θεσµικοί δίαυλοι διακριτικής νοµιµοοίησης και υοστασιοοίησης των
νέων διεθνών τάσεων στην ολιτική για την Ανώτατη Εκαίδευση» (Πααδάκης 2007). Σε διεθνές είεδο, εξελίσσεται συγχρόνως το εγχείρηµα ενιαιοοίησης των υερεθνικών λαισίων
δράσης στην Ε.Ε.,23 στα οοία καλείται, εκ των ραγµάτων, να
εµβατιστεί και η ελληνική ανειστηµιακή ολιτική.
23. Όως αυτή εκϕράζεται και στην σύνδεση των µεταρρυθµίσεων
στην Ανώτατη Εκαίδευση µε τους αναθεωρηµένους στόχους της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και ειδικότερα µε τις ροτεραιότητες του «Education & Training 2010» (βλ. αναλυτικά European Commission 2005: 3.4 και
Papadakis & Tsakanika 2006). Ο –όχι άντα– σιωηρός, αλλά οωσδήοτε
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Μετασχηµατισµοί στις ιδεολογικές ροβολές, κατίσχυση της
οικονοµικής ορθολογικότητας µε την εικυριαρχία αξιών οικονοµικού τύου στο λέγµα των δηµόσιων ολιτικών ου λαισιώνουν την ολιτική Ανώτατης Εκαίδευσης (και δη των ολιτικών κατάρτισης και αασχόλησης), ενίσχυση της υερεθνικότητας µε τη σύγχρονη κρίση της αρχής της εικουρικότητας
στην εκαιδευτική ολιτική και αλλαγές στους τύους διαβούλευσης. Κάως έτσι συγκροτείται το διεθνές εριβάλλον διαµόρϕωσης της ανειστηµιακής ολιτικής. Και µε την ελληνική ερίτωση τι;
Η είσοδος στον 21ο αιώνα και οι εξελίξεις της ρώτης δεκαετίας, εριλάµβαναν τον ειδραστικό ρόλο των ΕΠΕΑΕΚ, την
εραιτέρω χωροταξική διεύρυνση του χάρτη της ανώτατης εκαίδευσης, τις σηµαντικές συγκρούσεις γύρω αό την εϕαρµογή του –κυρίως διαρρυθµιστικού– µεταρρυθµιστικού εγχειρήµατος της εριόδου 2004-2007 (ου συγκεϕαλαιώθηκε στον Ν.
3549/2007), την ορεία ρος την (εαγγελµατική καταρχήν) αναγνώριση των Κολλεγίων (µε βάση τη σχετική κοινοτική οδηγία και τελικά την αναγνώριση των εαγγελµατικών δικαιωµάτων των αοϕοίτων τους µε βάση την τροολογία του Α. 15
του Ν. 4194/2013 - βλ. και Μάστορας 2014), την ροσάθεια (εραιτέρω) ανωτατικοοίησης των ΑΤΕΙ και την αξιολόγηση της
ανώτατης εκαίδευσης. Το ελληνικό Πανειστήµιο και µαζί του
η εθνική ανειστηµιακή ολιτική εµϕανιζόταν στο τέλος της
ρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα να µετεωρίζεται ερισσόεκτεταµένος µετασχηµατισµός της Ανώτατης Εκαίδευσης ου συνεχίζει
να λαµβάνει χώρα διεθνώς, εδράστηκε στο αίτηµα για τον εαναροσδιορισµό ροτεραιοτήτων, ώστε αυτές να εντάσσονται τόσο «στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση», όως εεσήµανε το Συµβούλιο για την Εκαίδευση το Μάη του 2002 στις Βρυξέλλες (βλ. σχετικά Reding 2003) όσο και µε την policy agenda για την εκαίδευση και κατάρτιση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, όως αυτή είχε αναµορϕωθεί
µετά το 2005 και ειδικά µετά τη δηµοσιοοίηση του Joint Report on progress
on implementing the Education and Training 2010 Work Programme του
2006 (βλ. αναλυτικά µεταξύ άλλων και Πααδάκης 2006) και εν συνεχεία
στις ροτεραιότητες της EU2020 (Papadakis & Drakaki 2014).
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τερο αό οτέ µεταξύ της εσευσµένης υιοθέτησης υερεθνικά
εικαθορισµένων ροτεραιοτήτων και της –σε κάοιες εριτώσεις– εγκύστωσης στη γενικευτική άρνηση κάθε ενδεχόµενου ροσαρµογής σε υερεθνικές ατζέντες:
Συγχρόνως, οιότητα και διακυβέρνηση, θεσµική εµβάθυνση και λειτουργική ευελιξία, ερευνητική αριστεία και ουσιαστική διδασκαλία θεµατοοιούνται και ροσδιορίζουν σχετικές ρηµατικές ρακτικές, ενώ τα ενδοσυστηµικά interest politics αναδιατάσσονται και αναδεικνύουν το interface µακρο-ολιτικής για
την ανώτατη εκαίδευση και είµονης µικροϕυσικής της εξουσίας (ενίοτε αράγοντας έως και ανοµικές εντάσεις).
Όλα µαζί, εντονότερα ίσως αό οτέ ριν, έστρεψαν το ενδιαϕέρον σε ένα κατεξοχήν ολιτικό ερώτηµα για τη σηµερινή
κατάσταση των ραγµάτων: Προς τα ού θα κινηθεί λέον το
µεταρρυθµιστικό εκκρεµές;
Η αάντηση σε αυτό το ερώτηµα ροϕανώς υαινίσσεται
την αναγκαιότητα συνοδείας ενός εµειρικά θεµελιωµένου impact assessment. Αυτό µε τη σειρά του ροϋοθέτει µια εκτεταµένη έρευνα, η οοία οϕείλει µεταξύ άλλων να εστιάσει:
Ξ στη θεσµική και ολιτική ανάλυση του Ν. 4009/ 2011 «∆οµή, λειτουργία, διασϕάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων»
(ΦΕΚ Α´ 195 / 06-09-2011), ο οοίος στην ουσία «διαδέχεται»
το Ν. 1268/82, όως και των όρων όσο και ειτώσεων της
εϕαρµογής του στην οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκαίδευσης24
Ξ στην ανάλυση της (ολοκληρωµένης εντός του 2014) αξιολόγησης αό την Α∆ΙΠ των ελληνικών ΑΕΙ, τόσο µε όρους ανάλυσης δεδοµένων όσο και στη βάση ενός αναγκαίου κριτικού αναστοχασµού για την ίδια τη διαδικασία σε συνδυασµό
µε την ερµηνευτική αρακολούθηση της ορείας της εξαγ24. Μια τέτοια ανάλυση ροϋοθέτει και τη συνεξέταση των τροοοιήσεων στο Ν. 4009 / 2011 ου εέϕερε ο Νόµος 4076 / 2012 «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανωτάτων Εκαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
159 / 10-8-2012).
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γελθείσας διαδικασίας Πιστοοίησης Προγραµµάτων Σουδών (η οοία ακολουθεί την αξιολόγηση)
Ξ στην εις βάθος διερεύνηση των ειτώσεων της οικονοµικής κρίσης και των µετασχηµατισµών στην (ειτηρούµενη)
δηµοσιονοµική και µακρο-οικονοµική ολιτική στην ακαδηµαϊκή ραγµατικότητα και στην ακαδηµαϊκή ζωή (.χ.
εκτεταµένη µείωση δηµόσιων δαανών για την Ανώτατη
Εκαίδευση, «άγωµα»» ιστώσεων για ροσλήψεις νέων
καθηγητών κλ).
Σε ένα τέτοιο ερευνητικό εγχείρηµα η ροηγηθείσα συνοτική
κριτική αοτίµηση των δυο ρώτων ϕάσεων της Πολιτικής Ανώτατης Εκαίδευσης στην Μεταολίτευση ενδέχεται να έχει µια
κάοια χρησιµότητα.
Μ Ε Ρ ΟΣ Γ ´
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στο σηµείο αυτό γίνεται είκαιρη µια σηµαντική ρήση του αείµνηστου ∆ηµ. Θεµ. Τσάτσου: «Τι θα ήταν το Πανειστήµιο χωρίς τον Humboldt και τι θα ήταν αν αρέµενε ακόµη σ’ αυτόν».
Η ϕράση αυτή υογραµµίζει µια ραγµατικότητα: το Πανειστήµιο οϕείλει να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και διαρκή µετάλλαξη. Σήµερα ϕαίνεται να ταλαντεύεται ανάµεσα στο Πανειστήµιο των αξιών και το ειχειρησιακό Πανειστήµιο. Ποιος
αό τους δύο Ιδεότυους είναι ο ιο σωστός, αυτό δεν µορεί να
κριθεί µε την ειστηµονική έρευνα. Πρόκειται για την ολιτικο-ιδεολογική τοοθέτηση του καθενός. Ωστόσο, είναι ϕανερό
οιος εκ των δύο τείνει να εικρατήσει και η ορεία δεν ϕαίνεται εύκολα αναστρέψιµη.
Συγκεκριµένα: ∆εν χωρεί αµϕιβολία ότι το Πανειστήµιο
ως θεσµός και ιστορικό υοκείµενο δε λειτουργεί εν κενώ. Ως
τούτου, δεν µορεί να αοσυσχετισθεί αό ευρύτερες εξελίξεις
στην κοινωνία, την οικονοµία και την αραγωγή. Ωστόσο, κάτι
τέτοιο είναι ολύ διαϕορετικό αό την εικυριαρχία της οικο-
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νοµικής ορθολογικότητας στην εκαιδευτική ολιτική ευρύτερα
–και στην ολιτική για την ανώτατη εκαίδευση ειδικότερα–
και την συνακόλουθη κατίσχυση αξιών οικονοµικού τύου,25 όως
και αό τα εγχειρήµατα εικαθοριστικής ροσαρµογής του Πανειστήµιου στις (διαρκώς µεταβαλλόµενες άλλωστε) ανάγκες
της αγοράς εργασίας (Papadakis & Tsakanika 2007: 202-215) και
την υαγωγή ολλών αραµέτρων του λειτουργικού του λέγµατος σε µετρήσιµες κανονικότητες και ακριβέστερα στο «καθεστώς της υολογίσιµης οσότητας» (µε όρους Derrida), ου
όχι σάνια εκβάλλει σε διαδικαστικό ϕετιχισµό.26 Τέτοιες τάσεις ή ακόµα και διαιστωµένες εξελίξεις ανακινούν µείζονες
αξιακούς ροβληµατισµούς.
Ειστρέϕουµε και άλι για λίγο στο αλαίϕατο Πανειστήµιο του Humboldt στο Βερολίνο. ∆ιασχίζοντας την κύρια αίθουσα και ανεβαίνοντας τη σκάλα ρος τον ρώτο όροϕο, όου
βρίσκονται τα ορτρέτα των τιµηθέντων µε βραβείο Nobel καθηγητών του, υάρχει γραµµένο µε χρυσά γράµµατα το σύνθηµα ενός αλαιού ϕοιτητή: «ΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΑΠΛΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΣΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ». Ήταν
ροϕανώς αό την χρυσή εκείνη εοχή των λαµρών καθηγητών του Max Planck, του Albert Einstein, του Κωνσταντίνου
Καραθεοδωρή, του Werner Heisenberg, του Hegel, του Fichte.
Το ερώτηµα είναι αν αυτή η ουτοία του νεαρού ϕοιτητή ρέει να αραµείνει αλώς ένα ροµαντικό κατάλοιο µιας άλλης
εοχής. Και αυτό είναι ίσως το ιο σηµαντικό και το ιο είκαιρο ζήτηµα για το Πανειστήµιο σήµερα σε ένα κόσµο ου
25. Γι’ αυτήν την εξέλιξη ειδικά σε είεδο ευρωαϊκής εκαιδευτικής ολιτικής βλ. µεταξύ άλλων και Γράβαρης 2005: 27-50, Πυργιωτάκης
& Πααδάκης 2002: 209-243, Murphy 2005: 112-134, Πααδάκης 2006, Πααδάκης 2007: 755-780, Ball 1998: 119-130, Cort 2009: 87-107, Walkenhorst
2008: 567-587, Olssen, Codd, & O’ Neill 2004.
26. Ο Trow εισηµαίνει ότι η έµϕαση στην εγκαθίδρυση γραϕειοκρατικών θεσµών και µηχανισµών, ου λειτουργούν (κυρίως) εκτός των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκαίδευσης, αοτελεί άντα «την εναλλακτική προοπτική σε µια γνήσια σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ Κράτους και Πανεπιστηµίων» (Trow 1994: 11).
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ϕαίνεται να ροσδιορίζεται αό την διεθνοοίηση κεϕαλαίων και
αγορών (κατ’ άλλους αγκοσµιοοίηση) και την κατίσχυση της
οικονοµίας στην ολιτική.
Ξ Μήως είναι η στιγµή να ξαναθυµηθούµε τον Humboldt;

∆εν υαινίσσεται κανείς ϕυσικά την ειστροϕή στο χουµολντιανό Πανειστήµιο. Ωστόσο οι εξελίξεις ου συνοτικά σκιαγραϕήσαµε στην ροηγούµενη αράγραϕο, ενδεχοµένως ααιτούν την εαν-ανακίνηση της συζήτησης σε
είεδο αρχών. Και σε µια τέτοια συζήτηση το χουµολντιανό ιδεώδες έχει ακόµα να ροσϕέρει, έστω και ως αναγκαίο αντιστάθµισµα.
Ξ Μήως ρέει να ενσκήψουµε εµβριθέστερα στον εαναροδιορισµό του λειτουργικού λέγµατος της ανώτατης εκαίδευσης, λαµβάνοντας υόψη την ένθεση της τρίτης διάστασης στο δίολο διδασκαλία-έρευνα και συγκεκριµένα
στην οργανική συσχέτιση του Πανειστηµίου µε τη «∆ιευρυµένη Κοινωνία», ως εναντιωµατικό ρόταγµα στην µονοδιάσταση «υοταγή στην αγορά-“market submission”»27
(βλ. Nikolaou & Papadakis 2003: 4).
Ξ Μήως τελικά είναι η στιγµή να ξαναθυµηθούµε ότι στις
κρίσιµες στιγµές του ευρωαϊκού ολιτισµού η λύση αναζητήθηκε άντοτε στο ανθρωιστικό ιδεώδες και τις αξίες ου
ερικλείει;
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Άννα Καρακατσούλη 1
«Ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΜΑΡΟΥΛΑ
(ΤΟ ΖΑΧΑΡΕΝΙΟ ΣΠΙΤΙ ),
ΜΕ ΩΡΑΙΟΤΑΤΕΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ»
Η ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΤΩΝ Α∆ΕΛΦΩΝ GRIMM ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Η ΣΥΛΛΟΓΗ των αδελϕών Grimm κυκλοϕόρησε το 1812 στη Γερµανία µε τον τίτλο Kinder- und Hausmärchen, χωρίς εικονογράϕηση, σε 900 αντίτυα και εριείχε 86 αραµύθια. ∆ύο χρόνια
αργότερα, το 1814, ακολούθησε ένας δεύτερος τόµος, στο ίδιο τράβηγµα µε 70 ειλέον ιστορίες. Στην ρώτη τους κυκλοϕορία
τα αραµύθια βρήκαν µικρή αήχηση στο γερµανικό αναγνωστικό κοινό, σύµϕωνα µε τα αρχεία του εκδότη Georg Reimer,
αρά τους µεταγενέστερους ισχυρισµούς για ωλήσεις εκατοµµυρίων αντιτύων µέχρι τα µέσα του αιώνα.2 Ο εκδοτικός οίκος Realschulbuchhandlung του Reimer στο Βερολίνο ήταν ροσανατολισµένος στα σχολικά εγχειρίδια, όως δηλώνεται ήδη
αό την εωνυµία της ειχείρησης, την ιο ασϕαλή και ανθηρή αγορά στον χώρο του βιβλίου κατά τον 19ο αιώνα. Παρά την
αοθαρρυντική υοδοχή του έργου των Grimm, ο Reimer, ενδίδοντας στις ιέσεις των συγγραϕέων, ροχώρησε το 1819 σε νέα
1. Είκ. Καθηγήτρια, Τµ. Θεατρικών Σουδών, ΕΚΠΑ.
2. Ruth B. Bottinheimer, 1993, σσ. 78-101. Ο ρώτος τόµος ωλούσε
ερίου 300 αντίτυα ετησίως και ο δεύτερος µόλις 137.
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έκδοση και των δύο τόµων ταυτόχρονα, µε εκτεταµένη εεξεργασία των αρχικών κειµένων. Η αναθεωρηµένη αυτή συλλογή
κυκλοϕόρησε σε συνολικά ετά εανεκδόσεις µεγάλου σχήµατος και δέκα µικρού µεταξύ 1812 και 1858.3 Σε κάθε νέα έκδοση τα Παραµύθια εµλουτίζονταν και ξαναγράϕονταν και στην
έβδοµη κυκλοϕορία τους είχαν λέον ϕθάσει τις 211 ιστορίες συνολικά. Προκειµένου να τονώσει τις ασθενικές ωλήσεις, ο εκδότης διαϕοροοιούσε το ροϊόν σε εκδόσεις ολυτελείας ή κοινές, ανάλογα µε το κοινό ου στόχευε κάθε ϕορά. Η µεγάλη ειτυχία και αοδοχή των Παραµυθιών θα έλθει κατά το δεύτερο
ήµισυ του 19ου αιώνα, όταν θα τα αγκαλιάσει το µεσοαστικό κοινό της Γερµανίας. Η καθυστερηµένη αναγνώρισή τους συνδέεται µε την ωρίµανση συγκεκριµένων κοινωνικών, ολιτικών και
οικονοµικών συνθηκών και κυρίως µε την εικράτηση της εθνικιστικής ιδεολογίας ου συνοδεύει την ένωση της Γερµανίας σε
ενιαίο κράτος, το 1871, οότε τα λαϊκά αϕηγήµατα θεωρήθηκαν
αναόσαστο τµήµα της εθνικής αράδοσης του γερµανικού λαού.4
Εκτός Γερµανίας τα κείµενα των Grimm εικρατούν ολύ γρήγορα στην ανατυσσόµενη βρετανική αγορά του αιδικού βιβλίου, ήδη αό το 1823 όταν κυκλοϕορούν στην εξαιρετική µετάϕραση του Edgar Taylor µε τα υψηλού ειέδου χαρακτικά
του George Cruikshank. Η ειτυχία τους έχει συνδεθεί τόσο µε
την άνοδο της βρετανικής µεσαίας ειχειρηµατικής τάξης, ου
αοτέλεσε τον κατ’ εξοχήν αοδέκτη των Παραµυθιών, όσο και
µε την εικράτηση της γερµανικής διανοητικής ειρροής και του
ροµαντικού ρεύµατος στη Μεγάλη Βρετανία µετά τους Ναολεόντειους ολέµους.5 Η εκνοή –µετά το 1893, των νευµατικών δικαιωµάτων των συγγραϕέων– διευκόλυνε εραιτέρω τη
διάδοση του έργου τους και τον ολλαλασιασµό των εκδόσεων.
3. Ειλέον, το 1822 και το 1856 κυκλοϕόρησε και συµληρωµατικός
τρίτος τόµος µε σχόλια και αρατηρήσεις των αδελϕών Grimm ου είχε
ακόµα µικρότερη ειτυχία. Βλ. Christa Kamenetsky, 1992, σσ. 46-47.
4. Donald Haase, 1993, σ. 14.
5. F. J. Harvey Darnton, 31999, σσ. 215-217· Brian Anderson, Felix De
Marez Oyens, 2006, σ. 228· Brian Alderson, 1993, σσ. 63 και 67.
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Η χρυσή ερίοδος, ωστόσο, για τα Παραµύθια θα αοδειχθεί ο
20ός αιώνας, κατά τον οοίο εντάσσονται λήρως ως αιδαγωγικό υλικό στα διάϕορα εκαιδευτικά συστήµατα σε Ευρώη
και Αµερική και η διείσδυσή τους στο αιδικό κοινό µεγιστοοιείται.
Η ελληνική ερίτωση έχει µελετηθεί εδώ µε βάση τη συλλογή της Εθνικής Βιβλιοθήκης και βιβλιογραϕικές αναϕορές.
∆ιαιστώνεται ότι η εκδοτική διαδροµή του έργου στην Ελλάδα συµβαδίζει µε τη γενική τάση ου εριγράψαµε αραάνω,
τη συγκρατηµένη δηλαδή αήχηση κατά τον 19ο αιώνα και την
ευρύτερη διάδοση στον 20ό. Τα αραµύθια των αδελϕών Grimm
αρουσιάζονται για ρώτη ϕορά στο αιδικό αναγνωστικό κοινό της Ελλάδας µέσα αό το σχολικό εγχειρίδιο ου ειµελείται ο Μιλτιάδης Βρατσάνος για τους µαθητές της Α΄ ∆ηµοτικού
το 1886 και εκδίδεται αό το τυογραϕείο Βλαστού, καθώς στο
ρώιµο αυτό στάδιο της ελληνικής εκδοτικής εξέλιξης οι λειτουργίες του τυογράϕου και του εκδότη ακόµη ταυτίζονται. Η
έκδοση τιτλοϕορείται Αδελϕών Γριµµ τα παραµύθια: Προς ανάγνωσιν και διδασκαλίαν των µαθητών της Α´τάξεως του δηµοτικού σχολείου: τούτοις δ’ έπονται και άσµατα απλά και εύληπτα και οι τρεις διαδοχικές εανεκδόσεις, το 1886, 1888 και 1890,
θα αοτελέσουν τη µόνη αρουσία των αδελϕών Grimm τον 19ο
αιώνα. Πρόκειται για ένα µικρού σχήµατος βιβλίο (8ο) εικονογραϕηµένο ως ρος το δεύτερο µέρος του µε χαρακτικά του Πρινάρη ου συνοδεύουν τα αιδικά τραγουδάκια. Την ίδια ερίοδο τα αραµύθια των Perrault και Andersen σαϕώς υερτερούν
των Grimm µε εννέα και τέσσερις εκδόσεις αντίστοιχα.6 Σε αυτόν τον ιδιότυο ανταγωνισµό µεταξύ των κορυϕαίων ευρωαίων
αραµυθάδων, η συνολική στατιστική των τίτλων αναδεικνύει
τελικό νικητή τον Andersen. Αοδίδουµε τη µεγαλύτερη αήχηση του δανού συγγραϕέα, εν µέρει τουλάχιστον, στη συστη6. Κυριάκος Ντελόουλος, 1995, σσ. 496 και 498. Αό τους τρεις, µόνο ο Hans Christian Andersen µεταϕράζεται στις σελίδες της ∆ιαπλάσεως
των Παίδων το 1882 (αό τον Αιµίλιο Ειµαρµένο, ψευδ. του Αριστοτέλη
Κουρτίδη). Βλ. ∆ηµήτρης Γιάκος, 1993, σ. 61.
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Η ρώτη ελληνική έκδοση
των αδελϕών Grimm αό
τον Μιλτιάδη Βρατσάνο
(Τυ. Βλαστού, 1886).

µατική ροώθηση του έργου του στην ευρωαϊκή αγορά αό τον
ίδιο τον Andersen µέσω ταξιδιών και ροσωικών εαϕών στα
µέσα του 19ου αιώνα. Στη διάρκεια της ζωής του ο Andersen
έκανε συνολικά είκοσι εννέα µεγάλα ταξίδια διασχίζοντας µε
άµαξα την Ευρώη και ϕθάνοντας ως την Ιταλία, την Ελλάδα
και την Τουρκία. Το ελληνικό ταξίδι του αοτέλεσε σταθµό µιας
εκτεταµένης εριλάνησης, ου διήρκεσε αό τον Οκτώβριο 1840
έως τον Ιούλιο 1841, και εριλάµβανε ακόµη τη Γερµανία, την
Αυστρία, την Ιταλία και την Τουρκία µε ειστροϕή στη ∆ανία
µέσω ∆ουνάβεως.7 Αό αυτό ροέκυψε ένα βιβλίο εντυώσεων,
7. Ο Andersen ραγµατοοίησε σειρά ταξιδιών στο εξωτερικό την
εικοσαετία 1840-1860, αό τη Σουηδία µέχρι την Κωνσταντινούολη, µε τα
δύσκολα µέσα της εοχής, ριν τη διάδοση του σιδηροδρόµου στην ηειρωτική Ευρώη, αναζητώντας έµνευση, διαϕυγή αό τους κοινωνικούς
εριορισµούς της ατρίδας του, αλλά είσης αναγνώριση ως διεθνής συγγραϕέας και νέο κοινό για τα έργα του. Βλ. Jackie Wullschlager, 2002, σσ
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το Παζάρι ενός ποιητή, ου εκδόθηκε το 1842. Τυικό ροσκύνηµα ϕιλέλληνα της ροµαντικής εοχής, η είσκεψη του Andersen στράϕηκε κυρίως στους τόους και τα µνηµεία της αρχαίας
κλασικής αράδοσης, µε καθηµερινές αναβάσεις στην Ακρόολη και εκδροµές στα ερίχωρα των Αθηνών (Μακρά Τείχη Πειραιά, Μονή ∆αϕνίου). Στην Αθήνα ο Andersen συνάντησε το βασιλικό ζεύγος και συναναστράϕηκε µε διακεκριµένα µέλη της
γερµανικής και δανικής αροικίας, ειστήµονες και διλωµάτες ου ζούσαν στην ελληνική ρωτεύουσα, ροσβλέοντας σε
οικονοµική υοστήριξη και ροβολή του λογοτεχνικού του έργου.8 Στις κοινωνικές συναθροίσεις διάβαζε µε µεγάλη ροθυµία και τέχνη τα αραµύθια του, ώστε να γίνουν γνωστά στο
αθηναϊκό κοινό ου, ρος µεγάλη του αογοήτευση, τα αγνοούσε.9 Κρίνοντας αό τη σωρευτική εκδοτική ειτυχία ου ακολούθησε, η ρώιµη αυτή συγγραϕική διαϕηµιστική εριοδεία
ήταν αόλυτα εύστοχη.
Η εόµενη καταγεγραµµένη αυτοτελής ελληνική έκδοση των
αδελϕών Grimm µετά τον Βρατσάνο εµϕανίζεται ολύ αργότερα και δεν είµαστε σε θέση να βεβαιώσουµε αν αυτό οϕείλεται
σε ραγµατική αουσία εκδοτικού ενδιαϕέροντος ή σε λανθάνοντα βιβλιογραϕικά στοιχεία. Τα λαϊκά αραµύθια είναι µια ιδιαίτερα δηµοϕιλής κατηγορία για τους εκδότες αιδικού βιβλίου
–δεν έχουν νευµατικά δικαιώµατα, είναι σύντοµα κείµενα, εύκολα στην εικονογράϕησή τους και ροσϕέρονται για διασκευές,
οότε εύλογα θα αναµέναµε υκνότερες εκδόσεις.10 Στην ελληνική αγορά όµως οι Grimm εντοίζονται να κυκλοϕορούν ξανά µόλις το 1931, αό τον εκδοτικό οίκο ∆ηµητράκου, µε το
4-5. Για τη σχετική ληροϕορία ευχαριστούµε την Πηνελόη Αδαµοού-

λου για την ανακοίνωσή της «Πετώντας στη ράχη ενός χελιδονιού µε τον
Άντερσεν. Προορισµός: Ελλάδα» στο ∆ιεθνές Συνέδριο «Το ενδιαϕέρον για
την Ελλάδα και τους Έλληνες αό το 1821 ως σήµερα» (Τµήµα ΙστορίαςΑρχαιολογίας, Πανειστήµιο Ιωαννίνων, Άρτα, 5-7 Ιουλίου 2013).
8. Allan Lund, 1974, σ. 8. Πρόκειται για µετάϕραση του τµήµατος του
Παζαριού… ου αϕορά στην Ελλάδα.
9. Μαρία Γεωργίου-Νίλσεν, 1997, σσ. 97-98.
10. Betsie Hearne, 1988, σ. 220.
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Ωραίες παιδικές ιστορίες µε 70 εικόνες.11 Ο ∆ηµήτριος ∆ηµητράκος (1875-1966),12 γνωστός για την έκδοση του Μεγάλου λεξικού όλης της ελληνικής γλώσσης (1933-1950, 15 τόµοι), εκροσωεί τη βιοµηχανική εοχή των σύγχρονων εκδοτικών ειχειρήσεων και των τολµηρών για το µικρό µέγεθος της εγχώριας
αγοράς εγχειρηµάτων.13 Η αλλαγή κλίµακας γίνεται εµϕανής
στην οιότητα της έκδοσης των Παιδικών ιστοριών του 1931.
Πρόκειται για έναν τόµο 145 σελίδων µεγάλου σχήµατος µε
σκληρή βιβλιοδεσία και εξαιρετική εικονογράϕηση. Η µετάϕραση των δεκαεννέα ιστοριών έχει γίνει αό τον ∆. Β. Ακρίτα σε ειµέλεια ∆. Π. ∆αµασκηνού. Το όνοµα του εικονογράϕου
δεν αναϕέρεται στο βιβλίο, ενώ αντίθετα έχει ληϕθεί ιδιαίτερη
µέριµνα για την κατοχύρωση των νευµατικών δικαιωµάτων του
εκδότη.14 ∆εν υάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για την αήχηση
της έκδοσης αυτής ου ακολουθείται, µε αρκετά µεγάλη καθυστέρηση, το 1939, αό µια Κοκκινοσκουϕίτσα της νεοσύστατης
τότε εταιρείας «Γραϕικαί Τέχναι Μιχ. Πεχλιβανίδη και Σία»
σε εικονογράϕηση του ιµρεσιονιστή ζωγράϕου Ντόρη Παα11. Η αουσία του ονόµατος των Grimm στον τίτλο είναι µια βασική
δυσκολία στον εντοισµό των εκδόσεών τους. Είσης συχνές είναι οι µικτές εκδόσεις ή ανθολογίες, όου τα αραµύθια των Grimm συνυάρχουν
µε άλλα, συνηθέστερα του Andersen.
12. Ο ∆ηµήτριος ∆ηµητράκος ανήκε στην εκδοτική ρωτοορία µε
σταθερή στράτευση στην υόθεση του δηµοτικισµού. Παράλληλα, εξέδιδε
ένα αό τα ελάχιστα εριοδικά για το βιβλίο στην Ελλάδα, τη Φωνή του
βιβλίου (1931-1934), ου κυκλοϕορούσε σε 50.000 αντίτυα. Βλ. Τάκης Καγιαλής, 2003, σ. 299.
13. Τα άλλα δύο ολύτοµα και ολυδάανα συλλογικά έργα του Μεσοολέµου είναι η Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια του Πυρσού (19261934, 24 τόµοι) και το Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό του Ελευθερουδάκη (19261931, 12 τόµοι). Όλα ολοκληρώθηκαν σε βάθος χρόνου χωρίς κρατική ενίσχυση και άλλαξαν τα µεγέθη και την οιότητα της βιβλιοαραγωγής στην
Ελλάδα.
14. Στην εσωτερική σελίδα του τίτλου εισηµαίνεται ότι «µετάϕρασις
και εικονογράϕησις [είναι] ιδιοκτησία του εκδότου» και –για ροϕανώς
διαϕηµιστικούς λόγους– ότι «ετυώθη τον Μάρτιον του 1931 εις το Εργοστάσιον Γραϕικών Τεχνών του Εκδοτικού Οίκου ∆ηµητράκου Α.Ε.».
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δηµητρίου.15 Η ταύτιση αυτής της Κοκκινοσκουϕίτσας ενέχει
µικρό βαθµό αβεβαιότητας, καθώς η έκδοση µάς είναι γνωστή
µόνον αό τη βιβλιογραϕία, χωρίς να διευκρινίζεται αν ρόκειται για την ιο διαδεδοµένη εκδοχή των Grimm ή την αρχική
του Charles Perrault (χωρίς δηλαδή τη σωτήρια αρέµβαση του
κυνηγού…).
Κατά την ερίοδο της Κατοχής αρατηρείται αότοµη άνοδος του ενδιαϕέροντος για τους αδελϕούς Grimm. Τουλάχιστον
τρεις οίκοι κυκλοϕορούν τα αραµύθια τους. Κατ’ αρχήν, ο νεώτερος αδελϕός ∆ηµητράκος, Πέτρος, ου είχε δηµιουργήσει τη
δική του ειχείρηση το 1931, όταν διαλύθηκε ο οικογενειακός
συνεταιρισµός. Ο «Εκδοτικός Οίκος Πέτρου ∆ηµητράκου» ειδικεύτηκε σε εκδόσεις για νέους και εξέδωσε το 1943 στη σειρά «Παιδική Βιβλιοθήκη» και σε αυτοτελή τεύχη τρία αραµύθια (Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι, Ο Κοντορεβυθούλης και
Ο Παπουτσωµένος Γάτος) σε τετραχρωµία και σε µετάϕραση
ου υογράϕει η Αικατερίνη Σιδηροούλου-Πικρού, σύζυγος του
Πέτρου Πικρού. Όως έχει διαιστωθεί, οι σειρές οµοειδών έργων συνάδουν µε τη συλλεκτική τάση των αιδιών και αρακινούν στην αόκτηση ερισσότερων τίτλων.16 Ως εκ τούτου, η
ρωτοοριακή για την Ελλάδα ένταξη των αραµυθιών αό τον
Π. ∆ηµητράκο σε εύκολα αναγνωρίσιµες εκδοτικές σειρές, µε
οµοιόµορϕη εµϕάνιση και ενιαίο ύϕος εικονογράϕησης, θα γνωρίσει ειτυχία και θα γενικευτεί µετά τον όλεµο. Καθώς η ϕιλόλογος Αικατερίνη Σιδηροούλου δεν εµϕανίζεται ουθενά αλλού ως συντελεστής έκδοσης, θεωρούµε είσης ολύ ιθανό η
ατρότητα των µεταϕράσεων να ανήκει στον ίδιο τον Πικρό, ου
στον Μεσοόλεµο είχε εκδώσει έργα για αιδιά17 και την ερίοδο της Κατοχής –είτε υό δίωξη για την κοµµουνιστική του
15. Λεξικό …, 2007, 1798.
16. B. Hearne, 1988, σσ. 221-222.
17. Ιστορίες της Φροσούλας (1922), Ο Πιτσιρίκος και η παρέα του
(1924), Πετάει, πετάει ... ο άνθρωπος (1931), Από τον κόσµο που ϕεύγει

στον κόσµο που έρχεται ή αυτό που δε σοϕίστηκε ούτε ο σοϕός Αριστοτέλης (1933).
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στράτευση είτε ϕυλακισµένος– δεν µορούσε να έχει δηµόσια
αρουσία. Το εόµενο έτος 1944, οι εκδόσεις Ν. Αλικιώτη κυκλοϕορούν το Χαρούµενες νύχτες: Εκλογή από παραµύθια του
Γκριµ µε εντυωσιακό έγχρωµο εξώϕυλλο. Οι εκδόσεις Αλικιώτη, ου ιδρύθηκαν στο Ηράκλειο Κρήτης κατά την ερίοδο
του Μεσοολέµου, λειτούργησαν µέχρι τα ρώτα µεταολεµικά
χρόνια, εκδίδοντας βιβλία για αιδιά, εκαιδευτικά και θρησκευτικά βιβλία και εκδόσεις για την ιστορία και τον ολιτισµό της
Κρήτης. Στη συγκεκριµένη έκδοση των Grimm αναγράϕεται
το όνοµα του γνωστού εικονογράϕου Θέµου Ανδρεόουλου,18 αλλά ο µεταϕραστής αραµένει αϕανής. Στο λαίσιο του γενικότερου ελληνοκεντρισµού της εοχής στα βιβλία για αιδιά, την
ερίοδο αυτή τα ονόµατα των ρωταγωνιστών εξελληνίζονται
και γίνονται Γιαννάκης και Μαρούλα ή Μήτσος και Θυµιούλα.19
Το 1945, τέλος, εισάγεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη το Σοκολατένιο σπίτι των εκδόσεων Νότη Καραβία σε µετάϕραση Αλέκου Μυλωνάδη και χωρίς άλλη εικονογράϕηση λην της ανώνυµης ξυλογραϕίας στη σελίδα του τίτλου. Και οι τρεις αυτοί
εκδότες διατηρούν, αράλληλα µε την εκδοτική ειχείρηση, και
βιβλιοωλείο, ένα οργανωτικό µοντέλο ευρέως διαδεδοµένο στην
ελληνική ροολεµική βιβλιαγορά αό τις αρχές του 20ού αιώνα, όταν ο βιβλιοώλης-εκδότης αντικατέστησε τον τυογράϕοεκδότη του 19ου.
Εκτιµούµε ότι τα κίνητρα της ξαϕνικής αυτής µεταστροϕής
θα ρέει να αναζητηθούν όχι τόσο στην όψιµη αναγνώριση της
αξίας των Παραµυθιών όσο στις ιέσεις ου ασκούνταν στους
εκδότες των κατεχόµενων χωρών αό τις γερµανικές αρχές, µέσω κυρίως του ελέγχου της διάθεσης τυογραϕικού χάρτου, για
ροτίµηση σε Γερµανούς συγγραϕείς. Η συστηµατική αυτή
άσκηση ροαγάνδας έχει ερευνηθεί σε βάθος όσον αϕορά τη
18. Μεταολεµικά ο Θέµος Ανδρεόουλος ανέλαβε την εικονογράϕηση του Μικρού Σερίϕη και συνεργάστηκε µε το Ελληνόπουλο, «εβδοµαδιαίο εριοδικό για αγόρια και κορίτσια», ου κυκλοϕορούσε αό τον
«Αρχαίο Εκδοτικό Οίκο ∆. ∆ηµητράκου» αό το 1945.
19. Β.∆. Αναγνωστόουλος, 1991, σσ. 30-32.
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Το σοκολατένιο σπίτι
των εκδόσεων
Νότη Καραβία (1945).

Γαλλία, αλλά µορούµε να τη διαιστώσουµε έµµεσα και στην
Ελλάδα αό τη µελέτη των τίτλων ου εκδίδονται την ερίοδο
της Κατοχής.20 Σχετικά ασϕαλής διέξοδος για τους εκδότες ήταν
η ειλογή γερµανικών µεν έργων αλλά ρογενέστερων της ανόδου των ναζί στην εξουσία και κατά ροτίµηση αό τους µεγάλους κλασικούς συγγραϕείς (Hölderlin, Goethe, Nietzsche, Rilke
κλ. ή Grimm στην ερίτωσή µας).21 Το συµέρασµα ενισχύεται a contrario και αό το γεγονός ότι οι ωλήσεις των Grimm
σηµειώνουν κάµψη κατά τη διάρκεια του ολέµου στις ελεύθερες συµµαχικές χώρες, όως η Μεγάλη Βρετανία και οι ΗΠΑ,
όου τα Παραµύθια ταυτίζονται µε την εµτουσία του αντίαλου γερµανικού εθνικισµού.22 ∆ιαιστώνουµε, ωστόσο, ότι
20. Stéphanie Corcy, 2005, σσ. 210-268.
21. Ενδεικτικά για τους τίτλους ου κυκλοϕόρησαν την ερίοδο 19411944, αραέµουµε στον κατάλογο της συλλογής λογοτεχνικών εκδόσεων
της Κατοχής του Γιώργου ∆ολιανίτη, 2009.
22. R. B. Bottinheimer, 1993, σ. 91. Το ναζιστικό καθεστώς, ήδη αό
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έστω και ως ροϊόν εξαναγκασµού ή εκδοτικής ανουργίας, η
διάδοση των Παραµυθιών την ερίοδο της Κατοχής τα έκανε
γνωστά και αγαητά στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό, οδηγώντας τον Πέτρο ∆ηµητράκο να σεύσει να τα κυκλοϕορήσει σε
δύο σειρές αµέσως µετά την Αελευθέρωση, ήδη το 1946, σε βιβλιόδετη έκδοση.
Η µεταολεµική ολιτική κατάσταση διαµόρϕωσε ένα νέο
λαίσιο για τον κόσµο του βιβλίου. Σηµαντική συνέεια διεθνώς
της εανόδου σε ειρηνική ερίοδο ήταν η εντυωσιακή ανάτυξη της ανάγνωσης και εακόλουθα της εκδοτικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, αναϕορικά µε το αιδικό βιβλίο, η αύξηση των
γεννήσεων ου ακολούθησε την ειστροϕή των στρατιωτών στην
ολιτική ζωή συνεάγεται λογικά µια αξιοσηµείωτη ανοδική ζήτηση σχολικών βιβλίων και γενικότερα βιβλίων για αιδιά στις
δεκαετίες του 1950 και 1960.23 Στην Ελλάδα, µετά τη λήξη του
εµϕυλίου ολέµου και µέχρι τη δεκαετία του 1960, η αύξηση αυτή της ανάγνωσης διοχετεύτηκε στη λαϊκή λογοτεχνία και την
αραλογοτεχνία, ου τροϕοδοτήθηκαν αό εριοδικά ή εριοδικές εκδόσεις λατιάς κυκλοϕορίας. Μορούµε να µιλήσουµε,
όως αρατηρεί ο Β. Τσοκόουλος, για µια συνολική οισθοχώρηση του ειέδου των αναγνωσµάτων σε σύγκριση ακόµα
και µε την Κατοχή.24 Η κυκλοϕορία των βιβλίων είναι εξαιρετικά εριορισµένη. Όµως τα λαϊκά εριοδικά ελαϕρού εριεχοµένου ου εµϕανίζονται µεταολεµικά (Ροµάντσο, Οικογενειακός Θησαυρός, Μάσκα κ.ά.) βρίσκονται σε κάθε ελληνικό
σίτι ως κυρίαρχο ανάγνωσµα της µετεµϕυλιακής κοινωνίας.
Περίοτη θέση σε αυτό το είδος κατέχουν οι Αδελϕοί Πεχλιβανίδη ου δηµιούργησαν τον εκδοτικό οίκο και βιβλιοωλείο Ατλατο 1933, ροώθησε µε κάθε τρόο µια ρατσιστική ερµηνεία των Grimm µε
έµϕαση στο νορδικό αρελθόν και την ενότητα του γερµανικού λαού και
λογοκρίνοντας όσα αραµύθια δεν µορούσε να εναρµονίσει µε την ιδεολογία του. Βλ. Chr. Kamenetsky, 1992, σσ. 241-248.
23. Beth Luey, 2009, σ. 373.
24. Βάσιας Τσοκόουλος, «Ιστορία της έκδοσης στην Ελλάδα. 18301974: Μια εισκόηση», στο http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?
cpage=node&cnode=596.
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ντίς (1945) και κυκλοϕόρησαν το θεωρούµενο ως το µεγαλύτερο ελληνικό best seller όλων των εοχών, τα Κλασσικά Εικονογραϕηµένα. Οι εκδόσεις των Παραµυθιών αντανακλούν τις
νέες συνθήκες και ολλαλασιάζονται σε µια εοχή, όου ο χώρος του αιδικού βιβλίου κυριαρχείται αό το ξένο µεταϕρασµένο βιβλίο.25 Η αρουσία στην αγορά του Πέτρου ∆ηµητράκου
αραµένει κοµβική µε τη µεγάλη σειρά «Η Βιβλιοθήκη του
µάρµα-Πέτρου», στην οοία εντάσσονται τα αραµύθια των
Grimm σε µικρού σχήµατος βιβλία (18 23 εκ.) διαθέσιµα µόνο
σε δεµένη µορϕή και κόστους 5.000 δρχ. (τιµές ριν το 1953 και
τα µέτρα Μαρκεζίνη). Η αγορά, ωστόσο, του αιδικού βιβλίου
µέχρι τη δεκαετία του 1960 ουσιαστικά ελέγχεται αό τις εκδόσεις Ατλαντίς µε τη εισαγόµενη σειρά «Τα Χρυσά Βιβλία»,
τα οοία ϕιλοδοξούν να δώσουν καλά βιβλία αό την αγκόσµια
λογοτεχνία «διασκευασµένα ειδικώς […] ώστε να γίνουν αολύτως κατάλληλα και για τα αιδιά της τρυϕερώτερης ακόµη
ηλικίας».
Τα «Χρυσά Βιβλία» αρουσιάστηκαν ρώτα στην αµερικανική αγορά ως «Little Golden Books», το 1942, αό τους Simon & Schuster Publications και Western Printing µε ρωτοβουλία του George Duplaix. Ήταν τα ρώτα βιβλία ειδικά σχεδιασµένα για χρήση αό µικρότερης ηλικίας αιδιά, δηλαδή µικρού και ελαϕρού, αλλά ανθεκτικού σχήµατος, µε λίγες σελίδες
και αλές, εύκολες στην κατανόηση ιστορίες, άϕθονη εικονογράϕηση σε έντονα χρώµατα και ολύ χαµηλή τιµή (25 cents). Ένα
ρόσθετο χαρακτηριστικό της ρωτότυης αµερικανικής σειράς ήταν ότι τα βιβλία ωλούνταν και εκτός βιβλιοωλείων, σε
εµορικά καταστήµατα και σούερ-µάρκετ, ως ευχάριστη και
οικονοµική αασχόληση για τα αιδιά όσο οι γονείς έκαναν τα
25. Οι κυριότεροι συγγραϕείς ου µεταϕράζονται και διασκευάζονται,
συχνά ταυτόχρονα αό ερισσότερους εκδοτικούς οίκους, χωρίς σεβασµό στα
νευµατικά δικαιώµατα, είναι: Louisa May Alcott, Hans Christian Andersen, Jules Verne, αϕοί Grimm, Alex. Dumas, Selma Lagerlöf, Caroll Lewis,
André Laurie, Hector Malot, Daniel Defoë, Oscar Wilde, Victor Hugo, Robert Louis Stevenson, κ.ά. Βλ. Β.∆. Αναγνωστόουλος, 1991, σ. 27.
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ψώνια τους. Η σειρά, ου κυκλοϕορεί ακόµη σήµερα στις ΗΠΑ,
γνώρισε άµεσα µεγάλη ειτυχία και οι ερισσότεροι αό τους
δώδεκα τίτλους του ρώτου έτους κυκλοϕορίας βρίσκονταν ήδη
στην έβδοµη ανατύωση τρία χρόνια αργότερα, το 1945.26 Στην
ελληνική εκδοχή τους των αδελϕών Πεχλιβανίδη δεν αναϕέρονται το αµερικανικό ρότυο ή τα νευµατικά δικαιώµατα του
ξένου οίκου και ούτε αναγράϕονται το όνοµα του διασκευαστή,
του εικονογράϕου, η χρονολογία έκδοσης ή ο αριθµός αντιτύων,
χωρίς να είναι όµως οι αραλείψεις αυτές δείγµα κάοιας ειδικής ροχειρότητας των αιδικών βιβλίων. Ανάλογες αρατηρούνται σε όλο το ϕάσµα της ελληνικής εκδοτικής αραγωγής εί
µακρόν. Τα «Χρυσά Βιβλία» της Ατλαντίδος, στην ρώτη τους
αυτή ερίοδο, ανααράγουν τον γενικό τίτλο της αµερικανικής
σειράς, όµως τυώνονται σε µεγάλο σχήµα, µε σκληρό εξώϕυλλο και εικονογραϕηµένη κουβερτούρα. Παρουσιάζουν ειλέον
ιδιαίτερο ενδιαϕέρον για την ειθετική τους στρατηγική όσον αϕορά την ροώθηση των τίτλων τους στην αγορά: τα βιβλία καλούν σε άµεσο διάλογο τον µικρό αναγνώστη µε µέριµνα για ειδικά διαµορϕωµένες σελίδες, για να γράψει τα στοιχεία του και
τις εντυώσεις του αό την ανάγνωση, του ροσϕέρεται δελεαστικά δείγµα αό το εόµενο αραµύθι «µε τις εικόνες του και
µε το κείµενό του» και καλείται αροκάλυτα να ζητήσει «α’
τον µαµά να [του το] αγοράσει για να το διαβάσ[ει] κι εκείνο».27
Αό τα εννέα έργα των αδελϕών Grimm ου εισάγονται στην
Εθνική Βιβλιοθήκη κατά τη δεκαετία του 1950, τα ετά ανήκουν στα «Χρυσά Βιβλία», το όγδοο είναι είσης της Ατλαντίδος, αλλά εντάσσεται στη σειρά «Κλασσική Βιβλιοθήκη Νέων»
26. http://www.antiquetrader.com/features/the_history_of_little_golden_books και http://mentalfloss.com/article/28840/childrens-books-children-history-little-golden-books.
27. Ό.., σ. 28. Εκτός αό τα «Χρυσά Βιβλία» ου αευθύνονται σε

µικρότερες ηλικίες, οι εκδόσεις Ατλαντίς κατηγοριοοιούν την αραγωγή τους σε ιδιαίτερες σειρές µε τίτλους όως «Τα Καλά Βιβλία», «Τα
Αγαηµένα µου Βιβλία» κλ., αοτελεσµατική τακτική ροώθησης εκδόσεων ου ροσελκύει τον τακτικό αναγνώστη της κάθε σειράς και τον
ωθεί να αοκτήσει και τον εόµενο τίτλο.
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Αό τα «Χρυσά Βιβλία»
των εκδ. Πεχλιβανίδη:
Ο Γιαννάκης
και η Μαρούλα (1956).

ου αευθύνεται σε µεγαλύτερα αιδιά (ένας µεγάλος τόµος µε
τίτλο Παραµύθια Γκριµ, σχήµατος 4ου, µε 418 σελίδες και χοντρό εξώϕυλλο, ου εριέχει 47 αραµύθια σε µετάϕραση Νικολάου Βοσταντζή και ανυόγραϕη εικονογράϕηση), ενώ ξεχωρίζουν τα Παραµύθια του 1956 των εκδόσεων Αλικιώτη σε διασκευή Πιίνας Τσιµικάλη και καλλιτεχνικό εξώϕυλλο του Περικλή Βυζάντιου αό τη σειρά «Το Βιβλίο του Παιδιού», ου
διευθύνει η αιδαγωγός και συγγραϕέας Αντιγόνη Μεταξά.28 Η
γνωστή «θεία Λένα», στο αυτί της κουβερτούρας, εισηµαίνει
στους αναγνώστες ότι τα συγκεκριµένα αραµύθια είναι αοτέλεσµα λαογραϕικής εργασίας των αδελϕών Grimm, ου δεν
ενδιαϕέρονταν για την αιδαγωγική τους λειτουργία. Και καθησυχάζει: «Για τον λόγο αυτόν, στη συλλογή µας θα βρείτε µόνο εκείνα ου µορούν να διαβαστούν ακίνδυνα αό σας, και κατάλληλα διασκευασµένα αό τη συνεργάτιδά µας κ. Πιίνα Τσιµικάλη, χωρίς κακιές Μητρυιές, Μάγισσες, κακούς ∆ράκους
28. ∆. Γιάκος, 101993, σσ. 81-84.
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κλ.». Η διασκευαστική αυτή αρέµβαση, σταθερή ρακτική
κατά την έκδοση λαϊκών αραµυθιών, ου αϕαιρεί σκηνές αγριότητας και βίας και αοχρωµατίζει ήρωες και µυθικά τέρατα χάριν µιας αιδαγωγικής σκοιµότητας, ειτείνεται τώρα ου η
τραυµατική εµειρία του ολέµου είναι τόσο ρόσϕατη.29 Στη
συγκεκριµένη ερίτωση καταλήγουµε σε µια άχρωµη και αντελώς αονευρωµένη εκδοχή του αραµυθιού αό το οοίο έχει
αϕαιρεθεί όλη η µαγεία της αρχικής λοκής της αϕήγησης.30
Η δεκαετία του 1960 αοτελεί τοµή στην εµϕάνιση των αιδικών βιβλίων. Οι εκδοτικοί οίκοι ου ειδικεύονται στον χώρο
ολλαλασιάζονται, ο ανταγωνισµός οξύνεται και εισάγονται καινοτοµίες για την ροσέλκυση των αγοραστών. Τις ανθολογίες
υοσκελίζουν λέον οι αυτοτελείς εκδόσεις µεµονωµένων αραµυθιών (τάση ου αρατηρείται διεθνώς αυτή την εοχή31), σε
µικρό σχήµα µε µαλακό λαστικοοιηµένο εξώϕυλλο και µορϕή
ου ροσϕέρεται καλύτερα στις µικρές ηλικίες. Αρκετοί οίκοι
κυκλοϕορούν διλές σειρές, διατηρώντας τις ιο στιβαρές εκδόσεις ου κυκλοϕορούν αράλληλα µε τις οικονοµικότερες στο ίδιο
σχήµα, αλλά µε χαρτονένιο εξώϕυλλο.32 Τα «Χρυσά Βιβλία» εκσυγχρονίζονται και υιοθετούν το µαλακό εικονογραϕηµένο εξώϕυλλο της αµερικανικής εκδοχής. Ταυτόχρονα, την ερίοδο της
δικτατορίας, οι αδελϕοί Πεχλιβανίδη κυκλοϕορούν µια ειλέον
σειρά µε τον χαρακτηριστικό, για την κρατούσα ιδεολογία, τίτλο «Τα Ελληνόαιδα», ου συνδυάζει –όως εισηµαίνεται–
ολυτελή εµϕάνιση, σκληρό εξώϕυλλο και χαµηλή τιµή, «για να
µορούν να τα αοχτήσουν και να τα αολαύσουν όσο το δυνατόν ερισσότερα Ελληνόαιδα». Στην αγορά του αιδικού βιβλίου
ανταγωνίζονται µε αξιώσεις οι οίκοι Πααδόουλος, Άγκυρα και
29. Β.∆. Αναγνωστόουλος, 1991, σσ. 84-89.
30. Χαρακτηριστικό αράδειγµα, η κακιά µάγισσα αό το «Χάνσελ

και Γκρέτελ» ου µεταµορϕώνεται σε «γριούλα, [ου] ήτανε µια αγαθή µάγισσα και άντα βοηθούσε τα καλά αιδιά» (σ. 69).
31. B. Hearne, 1988, 223.
32. Βλ. τις σειρές «Ανεµώνες» και «Πεταλούδες» του οίκου Ι. Κ. Πααδόουλος και Υιός ή τα «Παραµύθια Αγκύρας» του οµώνυµου οίκου.
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Γεµεντζόουλος. Οι «Ι. Κ. Πααδόουλος & Υιοί» (ιδρ. 1953)
κυκλοϕορούν έντε σειρές αιδικών βιβλίων. Τα αραµύθια των
Grimm εντάσσονται τόσο στην έµτη σειρά, «Πολύχρωµα βιβλία για αιδιά έως 8 ετών», σε αυτοτελή τεύχη χωρίς καµία
αναϕορά στους συντελεστές, αλλά µέριµνα για εναλλαγή των
εξωϕύλλων στις διαδοχικές εκδόσεις, όσο και στις ολυτελέστερες σειρές «Πεταλούδες» και «Ανεµώνες», ως συλλογές ιστοριών µε σκληρό λαστικοοιηµένο εξώϕυλλο. Στη σειρά «Πεταλούδες» ααντάται η ρώτη αναγνώριση ανααραγωγής ξένου ροτύου, όου το copyright της έκδοσης ανήκει στον βελγικό οίκο Casterman.33 Το µοντέλο αυτό θα µας αασχολήσει και
αρακάτω καθώς θα κυριαρχήσει στις αιδικές εκδόσεις στην
Ελλάδα αό την εόµενη δεκαετία. Στον ιστορικό εκδοτικό οίκο Άγκυρα (ιδρ. 1890) αναλαµβάνει τη διεύθυνση το 1968 ο ∆ηµήτριος Πααδηµητρίου, εγγονός του ιδρυτή ∆ράκου Πααδηµητρίου, και διατηρεί τον αραδοσιακό ροσανατολισµό της ειχείρησης στο λατύ αναγνωστικό κοινό και τα αιδικά και λαϊκά αναγνώσµατα. Το 1968 θέτει σε κυκλοϕορία µια ακόµη σειρά
αραµυθιών, µεταξύ των οοίων εριλαµβάνονται αρκετοί τίτλοι των Grimm,34 σε µετάϕραση Γιώργου Τσουκαλά και εικονογράϕηση Μιχάλη Βενετούλια. Είναι χαρακτηριστικό για την εξέλιξη των αναγνωστικών ροσδοκιών ότι στη δεύτερη σελίδα τονίζεται τώρα ότι τα αραµύθια ροσϕέρονται σε λογοτεχνική
µετάϕραση «ολόκληρα και όχι κοµµένα ή διασκευασµένα όως
33. Ο οίκος Casterman ιδρύθηκε το 1780 και κυριάρχησε στον χώρο του
ευρωαϊκού αιδικού εντύου τη δεκαετία του 1930 µε τη έκδοση του Τεν
Τεν. Στο λαίσιο των συνεχών διεθνών ανακατατάξεων και εµορικών συγχωνεύσεων και αορροϕήσεων των εκδοτικών ειχειρήσεων, το 1999 ο οίκος µετατράηκε σε θυγατρική του οίκου Flammarion, ου µε τη σειρά του
ήταν θυγατρική του ολυεθνικού κολοσσού RCS (Rizzoli Corriere della Sera).
Τον ∆εκέµβριο 2012 ο όµιλος Flammarion έρασε στην ιδιοκτησία του οίκου Madrigall, µητρικής µεταξύ άλλων του Gallimard και τρίτου σε µέγεθος εκδοτικού οµίλου στη Γαλλία. Βλ. http://bd.casterman.com/Contents_
detail.cfm?id=82.
34. Όως τα «Η Πεντάµορϕη του κοιµισµένου δάσους», «Η Τριανταϕυλλένια, η Χιονένια και άλλα αραµύθια», «Τα δώδεκα αδέρϕια» κλ.
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γίνεται συνήθως.» Ο Τάκης Γεµεντζόουλος, τέλος, εκδίδει τα
Παραµύθια στην «Ιδανική Βιβλιοθήκη» του σε µικρό σχήµα,
χωρίς ιδιαίτερες αισθητικές αναζητήσεις στο σκληρό λαστικοοιηµένο εξώϕυλλο, αλλά µε αξιόλογη (ανυόγραϕη) εικονογράϕηση στο εσωτερικό.35
Η ιο ενδιαϕέρουσα ίσως έκδοση της εριόδου ροέρχεται
αό τις εκδόσεις Αλ. Παακώστα – «Οι Φίλοι του Παιδιού». Ο
θαυµαστός κόσµος των αδελϕών Γκριµµ και κυκλοϕορεί το 1969
µε 27 αραµύθια. Τη µετάϕραση υογράϕει ο Στρατής Τσίρκας
σε µια εοχή όου λόγω δικτατορίας δεν εκδίδει δικά του έργα.
Η έκδοση ανααράγει έργο βραβευµένο µε την ανώτατη κρατική διάκριση της Ανατολικής Γερµανίας, «Die Schönsten Bücher
der DDR», για το 1963. Η ροέλευση της ρωτότυης έκδοσης
είναι ενδεικτική των ειλογών του οίκου36 και ασϕαλώς συνάδει µε την ολιτική τοοθέτηση του Τσίρκα. Στα αιδικά βιβλία
αυτού του είδους χρησιµοοιείται η ρωτότυη εικονογράϕηση
(εδώ, του κορυϕαίου γραϕίστα και εικονογράϕου Werner Klemke)
και αλά υοκαθίσταται το κείµενο στην ελληνική γλώσσα. Το
συγκεκριµένο δείγµα µορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλής οιότητας, αυτή η τάση, όµως, θα κυριαρχήσει λήρως στο αιδικό βιβλίο τα εόµενα χρόνια, εκτοίζοντας ουσιαστικά τους Έλληνες
καλλιτέχνες και ληµµυρίζοντας την αγορά µε εκδόσεις ανοµοιότυες µε του εξωτερικού, µειωµένου ϕόρτου εργασίας στην
αραγωγή τους και οωσδήοτε χαµηλότερου κόστους, καθώς
οι εκδότες ααλλάσσονται αό τα νευµατικά δικαιώµατα του
εικονογράϕου. Η εξέλιξη της τυογραϕικής τεχνολογίας θα µειώσει εραιτέρω το κόστος. Αό τη δεκαετία του 1980 ουσιαστικά η ανερχόµενη αγορά του αιδικού βιβλίου (ου θα ϕθάσει στην
κορύϕωσή της το 2006 να αντιροσωεύει το 1/4 της συνολικής
βιβλιοαραγωγής στην Ελλάδα) κατακλύζεται αό µεταϕράσεις
ου αοτελούν τα 2/3 ερίου των τίτλων για αιδιά ου εκδί35. Η µετάϕραση είναι της Μαρίας Θωµαΐδου σε ειµέλεια Τάκη Παναγιώτου.
36. Οι εκδόσεις Αλ. Παακώστα είχαν, ριν τη δικτατορία, κυκλοϕορήσει το Κοµµουνιστικό Μανιϕέστο (1963, 1965).
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Αό το Ο θαυµαστός κόσµος των αδελϕών Γκριµµ
σε εικονογράϕηση Werner Klemke και µετάϕραση
Στρατή Τσίρκα (Οι Φίλοι του Παιδιού, 1969).

δονται ετησίως.37 Το εδίο του αιδικού βιβλίου µονοωλείται
λέον αό συγκεκριµένους εκδότες µε αοκλειστικά συµβόλαια
µε µεγάλους ξένους οίκους, όως ο Disney, και ααγορευτικό
κόστος εισόδου σε µια αολύτως εξειδικευµένη αγορά. Η διαίστωση εαληθεύεται και στην ειδικότερη ερίτωση των
αδελϕών Grimm, όου οι τίτλοι συγκεντρώνονται κυρίως στους
µεγάλους του χώρου (Πααδόουλος, Modern Times, Πατάκης,
Σαββάλας, Άγκυρα, Ψυχογιός και Μίνωας).38
Η γενικευµένη αυτή ρακτική ασϕαλώς δεν αοκλείει ολύ
ελκυστικά αοτελέσµατα, όως τα δύο βιβλία αραµυθιών των
Ύψιλον/Βιβλία ου κυκλοϕόρησαν το 1988 µε την έξοχη εικονογράϕηση των David Hockney39 (ου όµως δεν αευθύνεται σε
αιδιά) και Maurice Sendak.40 Μεγαλώνει, ωστόσο, την αόσταση µεταξύ των ακριβότερων «καλλιτεχνικών» ειµεληµέ37. Για το 2006, 2.064 τίτλοι αιδικών βιβλίων σε σύνολο 8.209. Βλ.
Η βιβλιοπαραγωγή …, 2007, σσ. 25-27.
38. Συχνά συνοδεύονται αό κασέτες και CD µε ανάγνωση του κειµένου αό ηθοοιούς ή αό αιχνίδια, όως κούκλες κουκλοθέατρου.
39. Πρόκειται για τη συλλογή Έξι παραµύθια.
40. Η Χιονάτη και οι εϕτά νάνοι και άλλα παραµύθια.
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νων εκδόσεων και της µαζικής τυοοιηµένης αραγωγής διασκευών, ου κυριεύουν την αγορά. Φωτεινή εξαίρεση αοτελεί
η συστηµατική ειλογή Ελλήνων συντελεστών για τις αιδικές
τους εκδόσεις αό τα Ελληνικά Γράµµατα, ου κυκλοϕορούν
τρία αραµύθια των αδελϕών Grimm το 200341 και η ανάλογη
αόειρα του Μεταίχµιου την ίδια εοχή,42 ου όµως δεν είχαν
συνέχεια. Η έκδοση για ενηλίκους µε τίτλο Τα παραµύθια των
αδελϕών Γκριµ σε τρεις τόµους αό την Άγρα (1994-1995) δεν
µορεί να συνεξεταστεί εδώ ως «αιδικό βιβλίο». Το υψηλής αισθητικής αυτό έργο, βραβευµένο αό την Ελληνική Εταιρεία
Μεταϕραστών Λογοτεχνίας για την αόδοσή του στα ελληνικά
αό τη Μαρία Αγγελίδου (1995), ανααράγει την εικονογράϕηση
των γερµανικών και βρετανικών εκδόσεων του 19ου αιώνα, συνοδεύεται αό κασέτα µε ανάγνωση αό την Όλια Λαζαρίδου σε
µουσική Γιώργου Κουµεντάκη και η έκδοσή του κατέστη δυνατή χάρη στη χορηγία του γερµανικού ιδρύµατος Internaziones.
Συµβαδίζοντας, τέλος, µε τις τάσεις της αγοράς και τη γενικότερη κίνηση του βιβλίου, τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας
του 2000 οι αδελϕοί Grimm συµεριλήϕθηκαν στις εβδοµαδιαίες
ροσϕορές των εϕηµερίδων,43 µάρτυρας ασϕαλώς της εµορικής
τους ειτυχίας αλλά και ταυτόχρονα της σύγχρονης διάρρηξης
της αραδοσιακής αλυσίδας του βιβλίου «συγγραϕέας - εκδότης
- βιβλιοώλης - αναγνώστης» µε την αµϕισβήτηση του ρόλου
των δύο ενδιάµεσων συντελεστών.
Οι εκδόσεις των Παραµυθιών των αδελϕών Grimm αρακολουθούν την ιστορία του βιβλίου στην Ελλάδα, αό τον τυογράϕο-εκδότη του 19ου αιώνα στη µεγάλη βιοµηχανική κλίµακα της δεκαετίας του 1930, ριν η διεθνής οικονοµική κρίση γίνει αισθητή στη χώρα, τις ειδικές συνθήκες της Κατοχής και
41. Και τα τρία σε µετάϕραση Αργυρώς Κοκορέλη µε εικονογράϕηση Βασίλη Παατσαρούχα (Η Κοκκινοσκουϕίτσα), Ελένης Τσακµάκη (Η
Χιονάτη και οι εϕτά νάνοι) και Χρήστου ∆ήµου (Χάνσελ και Γκρέτελ).
42. Με το Η κυρία του χιονιού σε εικονογράϕηση Μαρίας Μαχά (2004).
43. Αό το Ποντίκι κυκλοϕόρησε το Ραπουνζέλ και άλλα παραµύθια
των αδελϕών Γκριµ (2007) και αό την Καθηµερινή έξι τίτλοι, το 2008, σε
µετάϕραση Σοϕίας Γιαννέτσου και συνοδευόµενοι αό «3 δαχτυλόκουκλες».
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Η κυρία του χιονιού
σε εικονογράϕηση
Μαρίας Μαχά
(Μεταίχµιο, 2004).

την κυριαρχία των ϕθηνών εκδόσεων µε αοδέκτη το µαζικό
κοινό µετά τον Β ΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Ιδιαίτερα όσον αϕορά το
αιδικό βιβλίο, ροστίθεται η αράµετρος της δραµατικής υοχώρησης της εγχώριας συµµετοχής στο τελικό ροϊόν µετά το
1980, µε την ειλογή της ανααραγωγής των ξένων εκδόσεων,
ιδιοµορϕία της αγοράς ου δεν ισχύει για τις λοιές κατηγορίες
βιβλίων. Η ετέρα διαίστωση ότι τα Παραµύθια των Grimm
εµϕανίζουν σχετικά εριορισµένη διείσδυση στην ελληνική βιβλιαγορά ααιτεί ασϕαλώς ειδικότερη διερεύνηση ερισσότερο
κοινωνιολογικού και ανθρωολογικού χαρακτήρα. Καθώς η αήχηση των Παραµυθιών έχει διεθνώς συνδεθεί µε την άνοδο των
µεσοαστικών κυρίως στρωµάτων σε εριόδους ολιτικής ειρήνης και κοινωνικής ευηµερίας και ερµηνεύεται στο λαίσιο της
αναζήτησης εθνικών ροτύων διααιδαγώγησης,44 µια ρώτη
εξήγηση θα µορούσε ίσως να µας δώσει η «καχεξία του αστικού στοιχείου στη νεοελληνική κοινωνία και ιδεολογία», για να
δανειστούµε τον τίτλο του Παναγιώτη Κονδύλη.45 ∆εν θα ρέει, εν τέλει, να αραβλέψουµε την αόσταση ου χωρίζει τον
44. F. J. Darnton (31999), 5.
45. Παναγιώτης Κονδύλης, 2011.
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γερµανικό συµβολικό κόσµο και την κεντροευρωαϊκή θεµατολογία (όως είναι οι αναϕορές στα υκνά δάση, τους νάνους και
τα ϕεουδαρχικά εριβάλλοντα) αό το ελληνοκεντρικό ρότυο,
ου συστηµατικά ροωθείται στα ελληνικά αναγνώσµατα για
αιδιά κατά το µεγαλύτερο τµήµα του 20ού αιώνα, αλλά ούτε
και τον καθοριστικό αράγοντα της οιότητας των µεταϕράσεων/διασκευών ου ροτείνονται στο ελληνικό κοινό. Να εξετάσουµε δηλαδή γιατί η αµϕισηµία και η δυνατότητα για ολλαλές αναγνώσεις και ροσωικές ερµηνείες, ου αναγνωρίζονται ως ο µεγαλύτερος ίσως συντελεστής ειτυχίας των αδελϕών
Grimm, δεν λειτούργησαν εξίσου αοτελεσµατικά στην ελληνική ερίτωση όως στον υόλοιο δυτικό κόσµο.
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ABSTRACT

This article traces the publishing history of the Brothers Grimm’s

fairy tales in Greece from their first edition in 1886, as a textbook for
young pupils, to the present. Brothers Grimm were most popular during the Occupation years, presumably as the result of pressure from
the German Authorities to prefer German authors. A growing number of Grimm editions appears in the second half of the twentieth
century. While in the 1940s the tendency to “hellenize” names and
sites in the fairy talesand to use original illustrations by Greek artists
is dominant, in the following decades Greek editions in most cases
simply reproduce foreignones, usually of American origin, in order to
reduce cost. The fairy tales are published in adaptation for young
children and only recently we have scholarly editions of the original
text. Despite their long presence in the Greek book market, Brothers
Grimm do not appear to be as successful as Hans Christian Andersen.
This is probably due to their marked central European tradition as
well as to the absence of a strong Modern Greek bourgeoisie that has
supported this kind of reading for their offspring elsewhere in Europe and the United States.

Τριαντάϕυλλος Β. ∆ούκας 1
ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ
ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Σ.∆.∆.)
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1986-2004

ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ εξετάζονται τα ρογράµµατα σουδών της
κοινής ϕάσης των δεκαέντε ρώτων εκαιδευτικών σειρών των
αοϕοίτων της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης την ερίοδο 1986-2004. Η βασική υόθεση έχει να κάνει µε το ότι αρότι οι αόϕοιτοι της σχολής δέχτηκαν διαδοχικές υοβαθµίσεις
του υηρεσιακού τους status στην ορεία του χρόνου, αρόλα αυτά –και κατά το ίδιο διάστηµα– το εριεχόµενο των σουδών
εντός της σχολής αναβαθµίστηκε. Ειλέον, έχει κανείς να κάνει µε τη µετάβαση αό θεωρητικά και γενικά σε εϕαρµοσµένα και ιο εξειδικευµένα διδακτικά αντικείµενα. Η υόθεση τελικά εαληθεύεται µε βάση την οσοτική και οιοτική εεξεργασία των δεδοµένων των ρογραµµάτων σουδών.

1. ∆ιδάκτορας Ειστηµών Αγωγής Πανειστηµίου Πατρών, Αόϕοιτος Ε.Σ.∆.∆.
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1. Αντικείµενο - Σκοπός - Υποθέσεις -

Μέθοδος της έρευνας
Η κοινή ϕάση σουδών καλύτει το αρχικό στάδιο αό τα δύο
ερίου έτη ϕοίτησης των σουδαστών της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Ε.Σ.∆.∆.) κατά την εξεταζόµενη εδώ ερίοδο 1986-2004.2 Ονοµάζεται κοινή διότι εριλαµβάνει ίδια µαθήµατα για όλους τους σουδαστές, ανεξάρτητα αό τα τµήµατα στα οοία κατατάσσονται ήδη αµέσως µετά τον –οµολογουµένως ααιτητικό– εισαγωγικό διαγωνισµό και στοχεύει στην,
κατά το δυνατόν, οµογενοοίηση εισαχθέντων στη σχολή αό διαϕορετικά ειστηµονικά εδία.3
Η Ε.Σ.∆.∆. ιδρύθηκε µε βάση το νόµο 1388 της 29ης Αυγούστου 1983. Σκοός της ήταν η αραγωγή ταχείας εξέλιξης
στελεχών για το ελληνικό δηµόσιο, τα οοία θα ειλέγονταν µέσα αό έναν ααιτητικό διαγωνισµό δύο ϕάσεων, κυρίως για
τυχιούχους σχολών τριτοβάθµιας εκαίδευσης, χωρίς όµως να
αοκλείονται και ήδη υηρετούντες δηµόσιοι υάλληλοι (∆ούκας, 2003: 19). Ο ιδιάζων χαρακτήρας της σχολής ϕάνηκε αό
τη ρητή δήλωση του νοµοθέτη ότι «αρέχει εκαίδευση µε διαϕορετική ϕύση και εριεχόµενο αό την εκαίδευση ου αρέχουν τα κάθε µορϕής Ιδρύµατα ανώτερης ή ανώτατης αιδείας,
είτε ροτυχικά, είτε µετατυχιακά» (Ν. 1388 / 83, άρθρο 14).
Σε σχετική υόµνηση κατέϕυγε και η εισηγητική έκθεση του
νόµου, δηλώνοντας κατηγορηµατικά ότι µε «την ανειστηµιακή αιδεία βέβαια η Σχολή έχει ολύ µικρή σχέση, διότι αοβλέει στην εαγγελµατική κατάρτιση ου στηρίζεται σ’ ένα
2. Τα ρογράµµατα σουδών συγκεντρώθηκαν αό το γράϕοντα, κυρίως αό τα γραϕεία του δηµοσιοϋαλληλικού συλλόγου των σουδαστών,
αλλά και αό ιδιωτικά αρχεία αοϕοίτων, ροκειµένου να αοτελέσουν αρχικά τη βάση ευρύτερης µελέτης (∆ούκας, 2003).
3. ∆ιδασκαλία ειδικότερων αντικειµένων ου σχετίζονται µε τα ειµέρους τµήµατα της σχολής (γενικής διοίκησης, τοικής αυτοδιοίκησης,
ακολούθων κτλ.) γίνεται σε µια δεύτερη ϕάση –ειδική ϕάση– σουδών, η
οοία ακολουθεί άντα την κοινή.
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σύστηµα ταχύρυθµης εκαίδευσης ου δεν συµβιβάζεται µε τη
θεωρητική και την ροβληµατική των Α.Ε.Ι.» (Εισηγητική Έκθεση, 1983: 1). Άλλωστε η Ε.Σ.∆.∆. εξ’ αρχής ροοριζόταν να ανήκει στο τότε Υουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης και όχι στο
Υουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.4 Ειλέον, οι
εισαχθέντες σουδαστές στη σχολή αµέσως µετά την ειτυχή
εισαγωγή τους είναι δόκιµοι δηµόσιοι υάλληλοι· µετά δε την
αοϕοίτησή τους κατανέµονται σε υηρεσίες εντός της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης, αναλόγως των τµηµάτων –και της
βαθµολογίας– αοϕοίτησης.
Το εγχείρηµα ίδρυσης της σχολής έλαβε χώρα σε µια ερίοδο κατά την οοία η έννοια του εκδηµοκρατισµού ήρε λαϊκιστική ορεία και είχε σαν συνέεια για τη διοίκηση την ισοέδωση κάθε έννοιας ιεραρχικής διαϕοροοίησης, την κατάργηση της βαθµίδας των γενικών διευθυντών και την αντικατάστασή τους αό «ολιτικούς συµβούλους», το διορισµό µε βάση
κοινωνικά κριτήρια και την εξέλιξη αό ολιτικά ελεγχόµενα
υηρεσιακά συµβούλια (Spanou, 1996). Έτσι, η θεσµοθέτηση της
Ε.Σ.∆.∆. την ίδια ερίοδο ήταν η εξαίρεση στον αραάνω κα4. Χαρακτηριστικά, ο τότε εισηγητής της λειοψηϕίας Γεώργιος Παανδρέου κατά τη συζήτηση στη Βουλή του ιδρυτικού νόµου της Ε.Σ.∆.∆.,
το καλοκαίρι του 1983 υοστήριζε ως η σχολή α) δε θα µορούσε να ανήκει στην ανειστηµιακή εκαίδευση µιας και θα δηµιουργούνταν ροβλήµατα διεκδίκησης αό τα ειµέρους ιδρύµατα αυτής αλλά και ροβλήµατα
σχετικά µε τη ϕύση του υηρεσιακού καθεστώτος των σουδαστών, αλλά
ούτε και θα υοβάθµιζε την ανειστηµιακή εκαίδευση µιας και θα έδινε δίοδο στους αοϕοίτους της, β) θα µορούσε να ροσαρµόζεται ευκολότερα στις ανάγκες της διοίκησης – να είναι ερισσότερο ευέλικτη στην καινοτοµία µέσα αό τη µη ύαρξη µόνιµου διδακτικού ροσωικού, γ) θα χρησιµοοιούσε µια νέα αιδαγωγική έρα αό την κλασική σχέση σουδαστήκαθηγητή µια και θα µορούσε να εράσει έτσι «ένα νεύµα συλλογικής
λειτουργίας, γιατί ο υάλληλος συµµετέχει σε συµβούλια, σε ειτροές, σε
τµήµατα, δηλαδή καθηµερινά είναι σε µια λειτουργία συλλογική µε τους
συνανθρώους του», δ) θα χρειαζόταν «άτοµα διαϕορετικών γνωστικών και
κοινωνικών ροελεύσεων, ου η ίδια τους η λούσια εµειρία ζωής θα [ήταν]
και αυτή ένα µέρος της εκαίδευσης» (Πρακτικά Βουλής των Ελλήνων,
1983: 694), (∆ούκας, 2003: 19-21).
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νόνα. Και αυτό διότι η λειτουργία της «η οοία υοτίθετο ότι
θα αρήγαγε µια διοικητική elite [δήλωνε ότι] ο λαϊκισµός, ενώ
κυριαρχούσε, δεν ήταν η µοναδική όψη της ιδεολογίας και της
ολιτικής του ΠΑΣΟΚ» (Spanou, 1996: 116).5
Είσης, η Ε.Σ.∆.∆. άρχισε να λειτουργεί σε µια δεκαετία
όου γινόταν όλο και ιο ϕανερό ότι η εκαίδευση των διοικητικών στελεχών χρειαζόταν αναβάθµιση· καλύτερα µάλλον αλλαγή θεωρητικού υοδείγµατος (paradigm). Μια αναβαθµισµένη εκαίδευση διοικητικών στελεχών δεν ααιτούσε αλά τη
γραϕειοκρατική-νοµικιστική κουλτούρα, αλλά το µόλιασµά της
µε το αγοραίο ρότυο. Την αγγλοσαξωνικής έµνευσης «ειχειρηµατική ροσέγγιση ου δίνει έµϕαση στην αοδοτικότητα και την αοτελεσµατικότητα της διοικητικής δράσης» (Τσέκος, 1998-99: 218). Έτσι, η σχολή έρεε να στοχεύσει στο να
αρέχει εκαίδευση –και κατ’ εέκταση διοικητική δράση–
ροσανατολισµένη στην είτευξη ουσιαστικών αοτελεσµάτων
(result oriented administrative action) και όχι αλά στην τήρηση κανόνων (rule oriented administrative action). Άλλωστε, µε
αυτόν και µόνο τον τρόο η διοίκηση µεταλλάσσεται αό διοίκηση διαµέσου του ελέγχου (management by control) σε διοίκηση µέσω της ροσαρµογής (management by adaptation) (Μιχαλόουλος, 1993: 11-12) και να καταστεί οργανισµός ο οοίος µαθαίνει (learning organization) (Μιχαλόουλος, 2007: 323-353).
Η αρχική υόθεση του ερευνητή έχει να κάνει µε το ότι η
αναβάθµιση της οιότητας και του εριεχοµένου εντός της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην ορεία του χρόνου δε σχετίζεται µε αντίστοιχη αναβάθµιση στο υηρεσιακό καθεστώς
των αοϕοίτων. Οι αόϕοιτοι στην ορεία του χρόνου υέστησαν de jure και de facto υοβάθµιση. De jure υοβάθµιση αοτελεί η σταδιακή υοβάθµιση του υηρεσιακού status των αοϕοίτων (Ντόλκα, 2002). De facto υοβάθµιση αοτελεί ο µικρός
αριθµός αοϕοίτων ο οοίος έχει άρει την ίδια ερίοδο διευ5. Σύµϕωνα µάλιστα µε τον ∆ηµήτρη Σωτηρόουλο η σχολή αοτέλεσε «µια, αν όχι η σηµαντικότερη, καινοτοµία των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ
στη δηµόσια διοίκηση» (Σωτηρόουλος, 1999).

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Σ.∆.∆. ΤΟ 1986-2004 105

θυντική θέση εντός της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης (Παούλιας, κ.ά.: 2002). Η αναβάθµιση ή όχι του εριεχοµένου σουδών στην ορεία του χρόνου θα αναδειχτεί µέσα αό την εξέταση
των εκαιδευτικών ρογραµµάτων των δεκαέντε εκαιδευτικών σειρών. Έτσι, για την εαλήθευση ή τη διάψευση της αρχικής υόθεσης, δόθηκε έµϕαση στα ρογράµµατα σουδών, στα
ωρολόγια ρογράµµατα και στα εριεχόµενα διδασκαλίας της
Ε.Σ.∆.∆., ως ρωτογενείς ηγές άντλησης και αξιολόγησης δεδοµένων.
Αό την οσοτική και οιοτική εξέταση των ρογραµµάτων θα ροκύψουν: α) τα γνωστικά αντικείµενα και οι κατηγορίες γνωστικών αντικειµένων ου διδάχτηκαν ερισσότερο στην
ορεία του χρόνου µέσα αό το συνολικό χρόνο διδασκαλίας τους
στην κάθε εκαιδευτική σειρά β) οι συνολικές ώρες διδασκαλίας
στις οοίες εκαιδεύτηκε η κάθε εκαιδευτική σειρά της σχολής στην κοινή ϕάση γ) η αάλειψη και η ρόσθεση νέων γνωστικών αντικειµένων στο ρόγραµµα της σχολής. Τα αραάνω τρία κριτήρια συνιστούν στοιχεία ιεράρχησης της γνώσης µέσα στη σχολή, δίνουν ϕυσιογνωµία σε αυτή και ααντούν στο
ερώτηµα ου τέθηκε στην ροηγούµενη αράγραϕο.
Με δεδοµένο τον εαγγελµατικό χαρακτήρα της σχολής, την
ηλικία των εκαιδευόµενων [έχουµε να κάνουµε ουσιαστικά µε
µη τυική εκαίδευση ενηλίκων (Κόκκος, 2005: 45)], της ϕύσης των σουδών καθώς και της οιότητας των εκαιδευοµένων εντός αυτής, η ταξινόµηση και η εριχάραξη, σύµϕωνα µε
την τυολογία του Basil Bernstein, είναι ασθενείς.6 Αυτό ου
6. Όταν γίνεται αναϕορά στην ταξινόµηση µεταξύ γνωστικών εριεχοµένων εννοούµε «τον βαθµό της διαϕύλαξης συνόρων µεταξύ εριεχοµένων» (Bernstein, 1991: 67-68). Ασθενή ταξινόµηση µεταξύ των εριεχοµένων ου διδάσκονται έχουµε όταν αυτά δεν είναι µονωµένα αυστηρά µεταξύ τους, αλλά αντίθετα εικοινωνούν ροκειµένου να σχηµατιστεί η γνωστική δοµή ως διαδικασία µάθησης. Η εριχάραξη «αναϕέρεται στο ϕάσµα
των διαθέσιµων, σε διδάσκοντα και διδασκόµενο, ειλογών όσον αϕορά
τον έλεγχο αυτού ου µεταδίδεται και ροσλαµβάνεται» (Bernstein, 1991:
67-68). Όου η εριχάραξη είναι ασθενής υάρχει ένα θολό όριο ανάµεσα
σε αυτό ου µορεί να διδαχτεί και να µεταδοθεί και αυτού ου δεν µο-

106

Τ ΡΙ Α ΝΤΑΦΥΛ ΛΟΣ Β. ∆ΟΥ Κ ΑΣ

αοµένει να ειδωθεί είσης είναι οι διαϕορετικές κατηγορίες ταξινόµησης στην ορεία του χρόνου µια και «µορεί να υάρξει
αντικατάσταση κατηγοριών στο εσωτερικό µιας υάρχουσας
ενότητας (.χ. ‘εϕαρµοσµένες’ στη θέση των ‘θεωρητικών’, ιο
εξειδικευµένες στη θέση των λιγότερο εξειδικευµένων)» (Bernstein, 1991: 206).

2. Τα δεδοµένα της έρευνας και η ερµηνεία τους:

αποτίµηση των Προγραµµάτων της Κοινής
Φάσης Σπουδών (Α΄-ΙΕ ΄εκπαιδευτικές σειρές)
2.α. Περιορισµοί της έρευνας

Η αοτίµηση της ορείας της κοινής ϕάσης σουδών µέσα αό
τη συγκριτική αρουσίαση των ρογραµµάτων σουδών των εκαιδευτικών σειρών της Ε.Σ.∆.∆., καθίσταται καταρχήν ροβληµατική καθότι δεν είναι εύκολος ένας κοινός τρόος αρουσίασης των δεδοµένων αυτών. Και αυτό γιατί δηµιουργείται ένας
ρώτος εριορισµός αό το γεγονός ότι η κοινή ϕάση σουδών
στην Ε.Σ.∆.∆. δε διαρκούσε άντα το ίδιο. Έτσι, µε βάση την
υουργική αόϕαση 6025/15.3.2000 του υϕυουργού Εσωτερικών, αό το χρονικό σηµείο αυτό και έειτα έχουµε µείωση του
συνολικού χρόνου ϕοίτησης στην Ε.Σ.∆.∆. αό είκοσι ετά σε είκοσι τρεις µήνες, µε αράλληλη σύντµηση του χρόνου της κοινής
ϕάσης σουδών αό ετά σε τέσσερις µήνες.7 Έτσι µέχρι τη
ΙΓ ΄ εκαιδευτική σειρά το ρόγραµµα σουδών της κοινής ϕάσης δοµούνταν µε βάση την εβδοµαδιαία διδασκαλία των µαθηµάτων.8 Η διδασκαλία είσης χωριζόταν σε δύο τρίµηνα, γερεί. Αό τους αραάνω δύο ορισµούς µορεί να ειωθεί συνοτικά ότι η
ταξινόµηση αϕορά κυρίως στο «τι» και η εριχάραξη κυρίως στο «ως» της
γνώσης και της µάθησης.
7. Το γεγονός αυτό δηµιούργησε θεωρητικά δύο κατηγορίες αοϕοίτων της Ε.Σ.∆.∆. Όµως, στην ράξη δεν αρατηρήθηκε κάοια διαϕοροοίηση στο σώµα των αοϕοίτων και στα εαγγελµατικά δικαιώµατά τους.
8. Η κατά εβδοµάδες διδασκαλία του κάθε γνωστικού αντικειµένου αό
τα στοιχεία ϕαίνεται να δηµιουργούσε ροβλήµατα για το όσες ώρες –και
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γονός το οοίο οδηγούσε σε χωρισµό της διδασκαλίας ενός γνωστικού αντικειµένου σε δύο µαθήµατα. Π.χ. Πολιτική Οικονοµία Ι στο ρώτο τρίµηνο και Πολιτική Οικονοµία ΙΙ στο δεύτερο τρίµηνο. Έτσι για τις ανάγκες της συγκριτικής αρουσίασης των δεδοµένων, για την κατάσταση ριν τη ΙΓ ΄ εκαιδευτική σειρά, γίνεται αναγωγή των ωρών διδασκαλίας του κάθε
γνωστικού αντικειµένου µε βάση τις συνολικές ώρες διδασκαλίας σε όλη την κοινή ϕάση σουδών.9 Αυτό σηµαίνει ότι και
όταν έχουµε σε δύο τρίµηνα τη διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειµένου, αυτό υολογίζεται άλι στο συνολικό αριθµό των ωρών
διδασκαλίας του.
Ένας δεύτερος εριορισµός για τη συγκριτική αράθεση των
δεδοµένων της κοινής ϕάσης σουδών, ροκύτει αό το ότι για
τις εκαιδευτικές σειρές Γ ΄ -Η΄ τα µαθήµατα χωρίζονταν σε δυο
κατηγορίες: στα Κοινά µαθήµατα για όλους τους σουδαστές
και στα Εναλλακτικά µαθήµατα. Όσοι σουδαστές εισερχόταν
στη σχολή µε σουδές στις νοµικές και ολιτικές ειστήµες
διδασκόταν «υοχρεωτικά οσοτικά µαθήµατα (Μαθηµατικά
και Στατιστική) και Οικονοµία, αντί των θεµάτων ∆ηµοσίου ∆ικαίου»10 (Ε.Σ.∆.∆., 1993: 33). Αντίθετα, όσοι σουδαστές εισέρόση βαρύτητα κατά συνέεια– θα δινόταν σε καθένα αό αυτά σε σχέση
άντα µε τις εκαιδευτικές ανάγκες των σουδαστών. Αό τα δεδοµένα
ροκύτει µικρή διαϕοροοίηση των ωρών διδασκαλίας των ειµέρους γνωστικών αντικειµένων και έτσι αυτό ήταν ιο ανελαστικό. Έτσι αυτά ως
ρος τις ώρες διδασκαλίας αίρνουν συγκεκριµένες τιµές, µικρής διακύµανσης. Αντίθετα µε την αρουσίαση των δεδοµένων των ωρών διδασκαλίας
των γνωστικών αντικειµένων µετά το 2001 και τη ΙΓ ΄ εκαιδευτική σειρά,
ϕαίνεται αυτά να αρουσιάζουν µεγαλύτερη διακύµανση και κατά συνέεια να ανταοκρίνονται µε µεγαλύτερη ελαστικότητα στις εκαιδευτικές
ανάγκες των σουδαστών.
9. Τέτοια συνολικά στοιχεία αρατίθενται συνήθως και αό τα ίδια
τα ρογράµµατα σουδών. Αν αυτό δε συµβαίνει τότε ολλαλασιάζονται
οι εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε γνωστικού αντικειµένου εί τις εβδοµάδες ου διαρκούσε το κάθε τρίµηνο (συνήθως δεκατρείς).
10. Αξίζει να αρατηρηθεί ότι η Οικονοµία εισήχθη ως γνωστικό αντικείµενο, ροκειµένου να συµληρώσει σουδές των αοϕοίτων νοµικών και
ολιτικών τµηµάτων, σαν να µην είχαν διδαχθεί τέτοια αντικείµενα ρο-
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χονταν στη σχολή µε βασικές σουδές στις «οικονοµικές, ολυτεχνικές, ϕυσικοµαθηµατικές και γεωονικές Σχολές διδάσκονται υοχρεωτικά θέµατα ∆ηµοσίου (Συνταγµατικού και ∆ιοικητικού) ∆ικαίου, αντί της Οικονοµίας και των οσοτικών µαθηµάτων (Μαθηµατικών και Στατιστικής)» (Ε.Σ.∆.∆., ό..). Όσοι
ροέρχονταν αό άλλη κατηγορία σουδών εκτός αό τις αραάνω, όως .χ. οι τυχιούχοι ϕιλοσοϕικών σχολών, είχαν δικαίωµα να ειλέξουν µια αό τις δυο αραάνω κατηγορίες «εναλλακτικών µαθηµάτων».11 Έτσι, κατά την εκτίµηση των συνολικών ωρών διδασκαλίας στην Ε.Σ.∆.∆., για τις αραάνω εκαιδευτικές σειρές, ρέει να υολογιστεί η τελευταία αράµετρος.
Ένας τρίτος εριορισµός για την αοτίµηση και την ερµηνεία των αριθµητικών δεδοµένων, αοτελεί το ότι στο ρόγραµµα σουδών της κοινής ϕάσης της Α΄ εκαιδευτικής σειράς δεν
αναγράϕονται οι ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων. Αντίθετα
όµως, αναγράϕονται οι συνολικές ώρες διδασκαλίας και κατ’ εέκταση αρακολούθησης των σουδαστών για όλη την κοινή ϕάση σουδών καθώς και οι ώρες διδασκαλίας των ξένων γλωσσών. Εειδή αυτές οι ώρες είναι και στις δυο εριτώσεις ίδιες
ερίου µε τις αντίστοιχες της Β ΄ εκαιδευτικής σειράς, οι οοίες
είναι γνωστές, εικάζεται ότι τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείµενα, καθώς και οι κατηγορίες τους, καταλαµβάνουν ερίου
ίδιες διδακτικές ώρες.12
τυχιακά. Αυτό ήταν εν µέρη άτοο δεδοµένου του ότι αό την εξέταση
της ειµέρους ύλης των αντικειµένων αυτών διαιστώνεται ότι δε διδάσκονταν Οικονοµικά Μαθηµατικά αλλά Αρχές Μικροοικονοµίας και Μακροοικονοµίας.
11. Την ύαρξη του συστήµατος αυτού ειβεβαιώνει και εικροτεί η
Βασιλική Μεσθενέως, η οοία τονίζει ότι είχε στα θετικά του «την κάλυψη κενών ανειστηµιακών γνώσεων ώστε, αϕενός, να µην υοχρεούνται
όλοι οι σουδαστές να κάνουν εανάληψη των ανειστηµιακών µαθηµάτων τους και, αϕετέρου να µην δηµιουργούνται βαθµολογικές ανισότητες µεταξύ τους» (Μεσθανέως, 1998: 65).
12. Στην αρούσα έρευνα διαιστώθηκε µικρή αόκλιση ως ρος τις
ώρες διδασκαλίας των γνωστικών αντικειµένων για κάθε εκαιδευτική σειρά σε σχέση µε την αντίστοιχη του Παναγιώτη Καρκατσούλη (Καρκατσούλης, 1998).
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2.β. Αποτίµηση και ερµηνεία των δεδοµένων

Βασική αρχή για την ερµηνεία αλλά και για την ταξινόµηση
των δεδοµένων, αοτελεί το ότι, όως ειώθηκε και αραάνω, τα διδασκόµενα αντικείµενα αρουσιάζουν χαµηλή εριχάραξη µεταξύ τους. Είναι ελάχιστα µονωµένα, δεν αοτελούν αδιαέραστες γνωστικές εριοχές αλλά αντίθετα συσχετίζονται µεταξύ τους. Έτσι, στο σχηµατισµό των κατηγοριών των γνωστικών αντικειµένων ου διδάχτηκαν διαχρονικά στη σχολή ροέκυψε θέµα ταξινοµητικού κριτηρίου. Λαµβάνοντας υόψη και το
τι αοτελεί το ζητούµενο για την ροεισαγωγική διοικητική εκαίδευση στη σχετική βιβλιογραϕία, τα γνωστικά αντικείµενα της κοινής ϕάσης σουδών χωρίστηκαν σε ετά κατηγορίες:
∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Κράτος και ∆ίκαιο, Οικονοµικά µαθήµατα,
Ευρωπαϊκό και ∆ιεθνές περιβάλλον, Θετικές Επιστήµες, Άλλες
Κοινωνικές Επιστήµες και Εϕαρµογές.13 Προβλήµατα ου ανακύτουν αό αυτή την κατηγοριοοίηση, όως . χ. το ότι το
∆ιεθνές ∆ίκαιο δε συµεριλαµβάνεται στην κατηγορία Κράτος
και ∆ίκαιο ειλύονται µε βάση τον κύριο χαρακτήρα του διδασκόµενου αντικειµένου. Είσης, στην κατηγορία Εϕαρµογές εριλαµβάνονται γνωστικά αντικείµενα τα οοία εµίτουν, ως
ρος τη θεµατική τους και σε άλλες κατηγορίες. Εδώ το κύριο
κριτήριο είναι ο εϕαρµοσµένος χαρακτήρας του συγκεκριµένου
κάθε ϕορά γνωστικού αντικειµένου ως ρος τη µελλοντική αασχόληση των αοϕοίτων.
Ξεκινώντας την αοτίµηση των δεδοµένων αρατηρείται
αό τον Πίνακα 1Α ότι στην ορεία των δεκαέντε εκαιδευτικών σειρών της σχολής υερτερούν µέχρι τώρα οι Ξένες Γλώσσες µε 23% του συνολικού χρόνου διδασκαλίας και ακολουθούν
οι Εϕαρµογές µε το 22% των ωρών. Το γεγονός αυτό και µόνο
συντείνει στο χαρακτηρισµό της Ε.Σ.∆.∆. ως αραγωγικής-εαγγελµατικής σχολής εκµάθησης εϕαρµοσµένων γνωστικών αντικειµένων, αρόλο ου αυτά τα αντικείµενα µορούσαν να διδα13. Στην κατηγορία των εϕαρµογών συγκαταλέγονται, εν ευρεία έννοια και οι Ξένες Γλώσσες.
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χθούν και εκτός της σχολής. Έονται τα γνωστικά αντικείµενα
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε το 14% των ωρών διδασκαλίας, της
κατηγορίας Κράτος και ∆ίκαιο µε 13%, των Οικονοµικών µαθηµάτων µε 10%, των µαθηµάτων της κατηγορίας Ευρωπαϊκό
και ∆ιεθνές Περιβάλλον µε 7% των ωρών διδασκαλίας, της κατηγορίας Άλλες Κοινωνικές Επιστήµες µε 6% και τέλος των
µαθηµάτων της κατηγορίας Θετικές Επιστήµες µε οσοστό 5%.
Η τελευταία αυτή κατηγορία ααντάται µέχρι και τη Ι΄ εκαιδευτική σειρά το 1995, όου διάϕορα µαθήµατά της διδάσκονται κάτι αραάνω αό ενήντα ώρες συνολικά και καλύτει
την κατηγορία των εναλλακτικών µαθηµάτων ου ροσϕέρονταν στους σουδαστές νοµικών και ολιτικών ειστηµών, όως
αναϕέρθηκε αραάνω. Έκτοτε, και ορθώς, λόγω του ότι δεν
αοτελεί κάτι ερισσότερο αό την αρουσίαση γνωστικών αντικειµένων ειστηµονικών εριοχών ου διδάσκονται σε τµήµατα θετικών ειστηµών των ελληνικών ανώτατων εκαιδευτικών
ιδρυµάτων, σταµατούν να διδάσκονται στη σχολή µαθήµατα αυτής της κατηγορίας. Στις τελευταίες εκαιδευτικές σειρές αρατηρείται και ο εριορισµός της διδασκαλίας γνωστικών αντικειµένων της κατηγορίας Άλλες Κοινωνικές Επιστήµες. Όµως,
στις δύο ρώτες εκαιδευτικές σειρές η κατηγορία αυτή εριλάµβανε έξι γνωστικά αντικείµενα και µε το 1/5 ερίου των
συνολικών ωρών. Σε αυτές αρατηρείται η διδασκαλία αντικειµένων τα οοία δεν ααντώνται οτέ ξανά στη σχολή, όως:
Τεχνολογία - Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισµός, Χωροταξία - Περιβάλλον - Αναπτυξιακός και Αστικός Σχεδιασµός, Οικολογία Περιβάλλον, Εξωτερική Πολιτική και Άµυνα, Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα, Ισότητα των δύο ϕύλων. Αυτό συνιστούσε:
Έλλειψη σαϕούς κατανόησης του ροσανατολισµού της σχολής
σε µια ερίοδο ειραµατική; Βάρος σε αντικείµενα τα οοία
ταίριαζαν στη συγκυρία της δεκαετίας του ’80; Ευαισθησία
του ρώτου διευθυντή της σχολής λόγω της ειστηµονικής ειθαρχίας ου δίδασκε;14 Ή ανυαρξία διδασκόντων ου να είχαν
14. Πρώτος διευθυντής της σχολής ήταν ο αείµνηστος καθηγητής
Κοσµάς Ψυχοαίδης.
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γνώση εξειδικευµένων –εϕαρµοσµένων στη δηµόσια διοίκηση–
γνωστικών αντικειµένων; Πέρα αό αυτές τις υοθέσεις, ου
µάλλον ευσταθούν όλες, ως ολλαλά αιτία αρθρωµένα µεταξύ
τους, είναι γεγονός ότι στις τρεις τελευταίες εκαιδευτικές σειρές –συνεεία και του ότι συντµήθηκε η διάρκεια της κοινής
ϕάσης σουδών– διδάσκεται αό ένα µάθηµα έως κανένα γνωστικό αντικείµενο αυτής της κατηγορίας. Αυτή η εξέλιξη ιστώνεται στα θετικά της ορείας της Ε.Σ.∆.∆. και της κοινής ϕάσης σουδών ειδικότερα, δεδοµένου ότι η λειοψηϕία των σουδαστών της είναι αόϕοιτοι κοινωνικών και νοµικών ειστηµών. Έτσι, µια εανάληψη γνώσεων ου ήδη είχαν λάβει στον
ροτυχιακό κύκλο σουδών, και τις είχαν ιθανόν εαναλάβει δίνοντας σχετικά µαθήµατα στον εισαγωγικό διαγωνισµό,
θα ήταν άσκοη.15 Άλλωστε ο σκοός της οµογενοοίησης των
γνώσεων των σουδαστών µορεί να ειτευχθεί και µέσα αό
γνωστικά αντικείµενα άλλων κατηγοριών, όως αυτές αναϕέρονται εδώ. Όως µε αντικείµενα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Κράτους και ∆ικαίου, Οικονοµικών µαθηµάτων, τα οοία αϕενός
εριέχουν στοιχεία κοινωνικών ειστηµών αϕετέρου είναι ερισσότερο εϕαρµόσιµα για ένα µελλοντικό διοικητικό στέλεχος.
Μεγάλο εύρος µαθηµάτων ∆ιοικητικής ειστήµης κάλυταν
ένα σχετικά µεγάλο µέρος του ρογράµµατος διδασκαλίας κατά τις ρώτες εκαιδευτικές σειρές. Αυτά κάλυταν, σε µια µεγάλη γκάµα αντικειµένων, συνολικά το 1/3 των ωρών διδασκαλίας. Αυτό το οσοστό καθώς και ο αριθµός των διδασκόµενων
µαθηµάτων θα εριοριστεί αό την Γ ΄ εκαιδευτική σειρά και
σαν οσοστό θα τείνει να λησιάσει αυτό της κατηγορίας Κράτος και ∆ίκαιο. Αό τότε και µετά οτέ δε διδάχθηκαν άνω
αό δυο µαθήµατα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Αορίας άξιο είναι το
γεγονός ότι δε διδάσκεται ∆ηµόσιο Management, ως ξεχωριστό
αντικείµενο για ένδεκα εκαιδευτικές σειρές, αρότι αρχικά εισήχθη ως Αρχές ∆ιοίκησης Οργανώσεων (Management) ολύ
15. Για τις ροτιµήσεις των σουδαστών για τα µαθήµατα του εισαγωγικού διαγωνισµού καθώς και τις σχολές ροέλευσης των εισακτέων βλ.
(Παούλιας, κ.ά., 2002: 58-61).
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νωρίς, αό την Γ ΄ εκαιδευτική σειρά.16 Την αορία ειτείνει
το ότι ήδη οι σουδαστές της Θ ΄ εκαιδευτικής σειράς τόνιζαν
σε αδηµοσίευτο έγγραϕο, ότι ρέει να δίνεται «έµϕαση σε θέµατα management και σύγχρονων τεχνικών διοίκησης, ου λείουν εµϕανώς αό το ρόγραµµα σουδών» (Κείµενο Σουδαστών, 1994). Το αντικείµενο αυτό εανεισήχθη έειτα αό ααίτηση των σουδαστών και συγκατάθεση της διοίκησης της σχολής στην Ι∆΄ εκαιδευτική σειρά για διδασκαλία και αξιολόγηση
αό κοινού µε το µάθηµα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, αρότι αό το ρόγραµµα σουδών της ροηγούµενης ροκύτει ως ρητά διατυωµένος στόχος αυτού η «εραιτέρω ροσάθεια για τη διεύρυνση των διοικητικών εµειριών των σουδαστών της [Ε.Σ.∆.∆.]
στις σύγχρονες ρακτικές του management» (Ε.Σ.∆.∆., 2000).
Στο λαίσιο του ίδιου µαθήµατος διδασκόταν και το αντικείµενο Θεωρία των Οργανώσεων. Μόλις στη ΙΕ΄ εκαιδευτική σειρά αρατηρείται αυτόνοµη διδασκαλία του µαθήµατος ∆ηµόσιο
Management, ύστερα αό εισήµανση και άλι του συλλόγου
των σουδαστών της σχολής (∆ηµοσιοϋαλληλικός Σύλλογος
Σουδαστών, 2002). Το γεγονός αυτό αοτελεί σίγουρα µια υστέρηση της σχολής στην ροσάθειά της να αράσχει στους σουδαστές «εξειδικευµένη τεχνογνωσία σε εδία ου άτονται της
διοικητικής οργάνωσης και της δηµόσιας ολιτικής, η οοία δεν
παρέχεται από την ακαδηµαϊκή παιδεία και δεν εξασϕαλίζεται
µέσω της εµπειρίας» (Τσέκος, 1998-99).
Τα γνωστικά αντικείµενα της κατηγορίας Κράτος και ∆ίκαιο δεν καταλάµβαναν µεγάλο µέρος του ωρολογίου ρογράµµατος γενικά. ∆ιδάχθηκαν τις ερισσότερες ώρες στις µεσαίες
εκαιδευτικές σειρές (∆΄ -Θ΄ ), στα ρογράµµατα σουδών των
οοίων κατέχουν σταθερά άνω αό 104 ώρες διδασκαλίας, ϕθά16. Το ρόγραµµα σουδών αυτής της σειράς στην αρχή, αναϕέρει ως
βασικό στόχο του ρογράµµατος την εξέταση «των βασικών αρχών οργάνωσης, διοίκησης (management), ανάλυσης ολιτικής, αξιολόγησης ρογραµµάτων και λήψης αοϕάσεων» (Ε.Σ.∆.∆., 1988: 2). Στις αµέσως εόµενες
εκαιδευτικές σειρές διακηρύσσονται οι ίδιοι στόχοι, χωρίς όµως να εισάγεται το management ως ξεχωριστό διδακτικό αντικείµενο.
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νοντας µάλιστα στη ∆΄ εκαιδευτική σειρά τις 186 ώρες, µε τη
διδασκαλία έντε µαθηµάτων. Μετά τη Ι ΄ εκαιδευτική σειρά
η διδασκαλία τους ήταν σταθερά κάτω αό 100 ώρες. Συνήθως
διδάσκονταν έκτοτε δύο µαθήµατα για κάθε εκαιδευτική σειρά τα οοία σχετίστηκαν µε τις γνωστικές εριοχές του ∆ηµόσιου ∆ικαίου (∆ιοικητικό και Συνταγµατικό) καθώς και του Κράτους και Κοινωνίας. Η διδασκαλία αυτών των θεµατικών εριοχών στην Ε.Σ.∆.∆. δεν είναι µεγάλη συνολικά, συγκρινόµενη
µε τα αντίστοιχα ρογράµµατα σχολών δηµόσιας διοίκησης της
ηειρωτικής Ευρώης, όως της γαλλικής Ε.Ν.Α. (Ecole National d’ administration) καθώς και της γερµανικής Ανώτατης Σχολής ∆ιοικητικών Ειστηµών του Spayer.17
Τα γνωστικά αντικείµενα της κατηγορίας Ευρωπαϊκό και
∆ιεθνές περιβάλλον διδάχθηκαν σε όλες τις εκαιδευτικές σειρές στην κοινή ϕάση σουδών, οτέ όµως άνω αό 78 διδακτικές ώρες συνολικά. Συνήθως τα αντικείµενα αυτά καλύτουν
γύρω στις 50 ώρες διδασκαλίας για κάθε εκαιδευτική σειρά,18
µε τάση αυξητική κατά την ορεία εξέλιξης των ρογραµµάτων,
λόγω και της ένταξης της χώρας όλο και ερισσότερο στο κοινοτικό κεκτηµένο. Σε κάθε εκαιδευτική σειρά συνήθως διδασκόταν ένα γνωστικό αντικείµενο ∆ιεθνούς ∆ικαίου και ένα Ευρωπαϊκής πολιτικής. Το τελευταίο µάλιστα διδασκόταν αό την
ρώτη εκαιδευτική σειρά αρόλο τον ευρωσκετικισµό, ου
τότε άρχιζε να υοχωρεί, στην ελληνική ολιτική σκηνή. Χαρακτηριστικό των τάσεων της εοχής ήταν και η διδασκαλία
µαθήµατος µε τίτλο Εξωτερική Πολιτική-Άµυνα.
Τα αντικείµενα της κατηγορίας Άλλες κοινωνικές επιστήµες δεν αρουσιάζουν συνέχεια ως ρος τα ειµέρους µαθήµατα,
όως αναϕέρθηκε και αραάνω. Κατά τις µεσαίες –ως ρος
τις εξεταζόµενες εδώ– εκαιδευτικές σειρές (Ε΄ -Θ΄ ) αρατηρεί17. Στις χώρες της ηειρωτικής Ευρώης, αρατηρείται µια διοικητική κουλτούρα η οοία είναι ροσηλωµένη στο νοµικισµό, κάτι το οοίο
δεν είναι βέβαια καθόλου άγνωστη κατάσταση και στην ερίτωση της
Ελλάδας.
18. Βλέε στοιχεία Πίνακα 1.
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ται η διδασκαλία µόνο ενός γνωστικού αντικειµένου, της Φιλοσοϕίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε σταθερές σχεδόν ώρες διδασκαλίας.19 Το αντικείµενο αυτό βέβαια δεν µορεί καθαρά να
ενταχθεί στην ροαναϕερόµενη κατηγορία, δεδοµένου ότι ροσιδιάζει και µε τα αντίστοιχα της κατηγορίας ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Αό τα υόλοια το µόνο στο οοίο χωράει ξεχωριστή
µνεία είναι αυτό της Ιστορίας του ελληνικού κράτους. Το αντικείµενο αυτό ααντάται να διδάσκεται σε τέσσερις εκαιδευτικές σειρές και σχετίζεται και µε την εξέτασή του στον εισαγωγικό διαγωνισµό για την Ε.Σ.∆.∆. Σε αυτή την κατηγορία αξιοσηµείωτη είναι η αουσία της διδασκαλίας αντικειµένου σχετικού µε την Νεοελληνική ∆ιοικητική Ιστορία, αρόλο ου στοιχεία
τέτοια αρείχαν σε υοενότητές τους άλλα αντικείµενα των κατηγοριών Κράτος και ∆ίκαιο και ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Στην τελευταία –αό τις εξεταζόµενες εδώ– εκαιδευτική σειρά δεν
αρατηρείται η διδασκαλία κανενός γνωστικού αντικειµένου,
θετική εξέλιξη µε τη λογική ου αναϕέρθηκε και αραάνω. Αυτή την εξέλιξη την ειτείνει και το γεγονός ότι στην τελική αόϕαση µάλλον ελήϕθησαν υόψη αό τη διοίκηση οι εισηµάνσεις του συλλόγου των σουδαστών της σχολής και έτσι η τελευταία ϕαίνεται ότι έλαβε υόψη τις εισηµάνσεις των αοδεκτών του µαθησιακού ροϊόντος αυτής (∆ηµοσιοϋαλληλικός
Σύλλογος Σουδαστών Ε.Σ.∆.∆.).
Αό τα στοιχεία της κατηγορίας Εϕαρµογές, αρατηρείται η σταθερή διδασκαλία αντικειµένων Πληροϕορικής, Μεθοδολογίας κατάρτισης δηµοσίων εγγράϕων και Ανάλυσης ∆ηµόσιας πολιτικής. Αυτό το οοίο αουσιάζει αό τη διδασκαλία
της κοινής ϕάσης, όσον αϕορά τα αντικείµενα της κατηγορίας
Εϕαρµογές είναι η διδασκαλία αντικειµένων Επικοινωνιακών
∆εξιοτήτων, Θεωρίας των Αποϕάσεων καθώς και Οργανωτικός σχεδιασµός ∆ηµοσίων υπηρεσιών. Τέτοια αντικείµενα συµβάλλουν «στην αροχή των ααραίτητων γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων στον εκαιδευόµενο [...] ου δεν ροσϕέρονται
19. Το µάθηµα διδασκόταν αό τους ∆εκλερή και Χαραλάµους, όως
ροκύτει αό τα στοιχεία ου δίνουν τα ρογράµµατα σουδών.
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σ’ άλλα εκαιδευτικά ιδρύµατα» (Καρκατσούλης, 1998). Η εισαγωγή τέτοιων αντικειµένων βέβαια, τα οοία εµίτουν στο εριεχόµενο των αντιστοίχων της κατηγορίας ∆ηµόσια ∆ιοίκηση
και των οοίων η εισαγωγή τέµνει ως ρόταση όλα τα ειµέρους τµήµατα δεν ρέει να ειδωθεί σε µια ροοτική σώρευσης
ειλέον ωρών διδασκαλίας, αλλά σε µια αντίστοιχη µετασχηµατισµού του χαρακτήρα της σχολής.
Το γνωστικό αντικείµενο το οοίο αρουσιάζει τη µεγαλύτερη συχνότητα αλλά και τη µεγαλύτερη συνοχή ως ρος τα εριεχόµενά του, σύµϕωνα και µε τα στοιχεία του Πίνακα 1, είναι το: Ανάλυση ∆ηµόσιας Πολιτικής, το οοίο ααντάται συνεχώς στις εκαιδευτικές σειρές Γ -΄ Ι∆΄.20 Το αντικείµενο αυτό
ξεκινάει µε τον τίτλο Γενική Θεωρία Οργάνωσης και Ανάλυση ∆ηµόσιας Πολιτικής για τις εκαιδευτικές σειρές Γ ΄ -Ε ,΄ κατόιν σάει στα δύο συνθετικά του µέρη, σε Γενική Θεωρία
Οργάνωσης και σε Ανάλυση ∆ηµόσιας Πολιτικής για τις εκαιδευτικές σειρές Στ΄ -Θ΄, και έκτοτε διδάσκεται µόνο η Ανάλυση ∆ηµόσιας Πολιτικής. Η διδασκαλία του µαθήµατος συµίτει µε την άϕιξη στο ΕΚ∆∆ του Μιχαήλ ∆εκλερή, τον Αύγουστο του 1988. Αυτός έκτοτε έχει την ιδιότητα «του συνδιαµορϕωτού του Προγράµµατος Σουδών της Σχολής, του Προέδρου του Εκαιδευτικού Συµβουλίου του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, του Προέδρου της Κεντρικής Ειτροής εξετάσεων του εισαγωγικού διαγωνισµού της Σχολής, του εµνευστού ρωτοοριακών σεµιναρίων ανωτάτων στελεχών της Περιϕερειακής διοίκησης, καθώς και διεθνών συνεδρίων υψηλού
ειστηµονικού ροϕίλ, του οργανωτή εσωτερικής οµάδας εργασίας για το masterplan, δηλαδή για το ειζητούµενο ροϕίλ του
αοϕοίτου της Σχολής» (Μεσθανέως, 1999). Πρόκειται έρα αό
«ένα ‘οιονεί ιδρυτικό µέλος’ του ΕΚ∆∆» (Μεσθανέως, 1999), για
έναν σηµαντικό µέγα-ϕορέα δράσης στο εδίο της σχολής (Μακρυδηµήτρης, 2009: 125-126). Η διδασκαλία του αραάνω γνω20. Παρόµοια τάση αρατηρείται και στα ρογράµµατα σουδών της
ειδικής ϕάσης σουδών των τµηµάτων ου εξέτασε ο γράϕων στην ευρύτερη µελέτη του.
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στικού αντικειµένου αό τον ίδιο σχετιζόταν µε µια εµεριστατωµένη γνώση των αναγκών εκαίδευσης των σουδαστών της
Ε.Σ.∆.∆. Το γνωστικό αντικείµενο της ∆ηµόσιας Πολιτικής εγ γράϕεται στην κατηγορία των εϕαρµοσµένων και είναι εκτός αυτών ου διδάσκονται σε ακαδηµαϊκό λαίσιο ή είναι ροϊόντα
της εµειρίας. Άρα, η µη συµερίληψή του στο ρόγραµµα σουδών της ΙΕ ΄ εκαιδευτικής σειράς, αϕήνει ένα δυσαναλήρωτο
κενό στο κατά την κοινή ϕάση σουδών.
Όλα τα αραάνω οδηγούν στη διαίστωση ότι µια τυχαία
ερίτωση σουδαστή της Ε.Σ.∆.∆. θα είχε διδαχθεί στην Ε.Σ.∆.∆.
κατά την ερίοδο της κοινής ϕάσης σουδών σίγουρα δύο ξένες γλώσσες, µαθήµατα Πληροϕορικής, ενώ θα είχε µεγάλες ιθανότητες να είχε διδαχθεί και γνωστικά αντικείµενα ∆ηµοσίου
∆ικαίου, Κράτους και κοινωνίας, Ανάλυσης ∆ηµόσιας πολιτικής,
Ευρωπαϊκής πολιτικής, Οικονοµικών µαθηµάτων καθώς και
Μεθοδολογίας κατάρτισης δηµοσίων εγγράϕων. Η αρουσία
τέτοιων σταθερών αντικειµένων στο ρόγραµµα σουδών της
σχολής ως µεταβλητή δεν µορεί ααραίτητα να συσχετιστεί
µε το βαθµό ικανοοίησης των σουδαστών στην ορεία του
χρόνου (Παούλιας, κ.ά., 2002: 175).
Στην ορεία του χρόνου αρατηρείται ως γενική τάση η
µείωση των ωρών διδασκαλίας στην κοινή ϕάση σουδών της
Ε.Σ.∆.∆. Αό την εικόνα ου δίνει ο Πίνακας 1 θα ρέει να διαιρεθούν δια δύο οι ώρες διδασκαλίας των εναλλακτικών µαθηµάτων κατά τις εκαιδευτικές σειρές Γ ΄ -Θ΄.21 Είσης θα ρέει να
ληϕθεί υόψη η σύντµηση της κοινής ϕάσης σουδών µετά το
2000. Έτσι .χ. οι 539 ώρες διδασκαλίας κατά την ΙΓ ΄ εκαιδευτική σειρά είναι σαϕώς ερισσότερες, λαµβανοµένης υόψη της
χρονικής έκτασης των σουδών, αό τις 650 της ροηγούµενης.22
21. Για αυτό το λόγο οι διδακτικές ώρες των κατηγοριών Οικονοµικά µαθήµατα και Θετικές επιστήµες αό τη µια µεριά και Κράτος και ∆ίκαιο αό την άλλη σε αυτές τις εκαιδευτικές σειρές είναι ισοδύναµες (ερίου εκατόν τέσσερις ώρες).
22. Κάτι ου ϕαίνεται να έλαβε υόψη η διοίκηση στο διάστηµα ου
εακολούθησε.
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Εκείνο ου ακολουθεί αυτή τη ϕθίνουσα ορεία είναι η διδασκαλία των Ξένων γλωσσών, ενώ αντίθετα οι ώρες των µαθηµάτων
της Πληροϕορικής αραµένουν σταθερές.
Αό την εξέταση των ρογραµµάτων ροκύτει είσης ως
γενική τάση µια εξέλιξη των γνωστικών αντικειµένων αό λιγότερο εξειδικευµένα σε ερισσότερο εξειδικευµένα και αό θεωρητικά σε εϕαρµοσµένα.23 Αλλάζουν δηλαδή οι κατηγορίες της
ταξινόµησης στην ορεία του χρόνου, σύµϕωνα και µε την ροαναϕερθείσα θεωρία του Basil Bernstein, χωρίς αυτή να γίνεται άντα, λόγω των εξειδικευµένων αντικειµένων, ερισσότερο ασθενής. Αυτό δε σηµαίνει βέβαια ότι δε χωρούν βελτιώσεις
σύµϕωνα µε όσα λέχθηκαν αραάνω και µε όσα θα ακολουθήσουν στο κεϕάλαιο των τελικών συµερασµάτων και ροτάσεων. Είσης η όοια εξειδίκευση των γνωστικών αντικειµένων ροκύτει και µέσα αό την αντίστοιχη ορεία των ειστηµών στο χρόνο καθώς και της εξέλιξης της ανειστηµιακής εκαίδευσης στη χώρα.
Αό τα στοιχεία του Πίνακα 1 ροκύτει τέλος ότι τα σηµεία τοµής στις αλλαγές του ρογράµµατος σουδών είναι οι
εκαιδευτικές σειρές Γ ΄ (1988), ΙΑ΄ (1997) και ΙΓ ΄ (2000). Αυτές
οι χρονολογίες, ου σκόιµα τοοθετήθηκαν εδώ µετά την αράθεση των σειρών, συµίτουν µε αλλαγές στη διοίκηση της
σχολής (Παούλιας, κ.ά., 2002: 166). Κάοιες αλλαγές, όως αυτή
του 1993, δεν εηρέασαν το νεύµα των διδασκόµενων αντικειµένων, ίσως και εειδή ήταν σύντοµες. Έτσι κάθε νέα διοίκηση ερχόµενη τροοοιεί και το ρόγραµµα σουδών της Ε.Σ.∆.∆.,
ενεργώντας ως µέγα-ϕορέας δράσης (Μουζέλης, 1992: 97-100).
Βέβαια σε αυτή τη δράση του δεν ενεργεί αυθαίρετα, αλλά λαµβάνει σαϕώς υόψη του τις εισηγήσεις των αρµοδίων (διδασκόντων, ορισµάτων εκθέσεων και ερευνών, σουδαστών, ειστηµονικού συµβουλίου, υεύθυνων τµηµάτων κτλ.).24 Στην ερί23. Αυτό δε σηµαίνει βέβαια ως αυξάνεται η διδασκαλία της κατηγορίας Εϕαρµογές. Είσης η ορεία αυτή δεν είναι ευθύγραµµη και χωρίς εριστροϕές στο χρόνο.
24. Η εξέταση της συµµετοχής του καθενός αό αυτούς τους ϕορείς
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τωση της αλλαγής του ρογράµµατος µετά το 1995, οι αλλαγές σχετίστηκαν και µε το αβέβαιο µέλλον της λειτουργίας της
Ε.Σ.∆.∆., καθότι για αυτή την ερίοδο, για δεύτερη ϕορά µετά
αό το 1989-90, υήρχαν ϕήµες για κατάργηση µια και εκείνη
την ερίοδο δεν ραγµατοοιήθηκε και εισαγωγικός διαγωνισµός.25 Είσης το 1994 ο τότε υουργός Προεδρίας Αναστάσιος
Πεονής αναρωτιόταν για την ορεία στο µέλλον της Ε.Σ.∆.∆.,
καθότι η σχολή ξέϕυγε αό το λαίσιο του αρχικού σκοού της.26
Η κατάσταση οµαλοοιήθηκε µε την έλευση του νέου αιώνα, όταν
ροβλέϕθηκε –και υλοοιήθηκε– η διενέργεια εισαγωγικού
διαγωνισµού κάθε χρόνο, κάτι το οοίο αρά τις αλινωδίες του
Ν. 4024 / 2011, διατηρήθηκε σταθερά στην ορεία µέχρι σήµερα.
Παρά τις όοιες ασυνέχειες, αστοχίες αλλά και αλινωδίες
στην ορεία του χρόνου, µε βάση τα αραάνω ροκύτει η µετάβαση, κατά την κοινή ϕάση σουδών της σχολής, αό γενικότερου-ακαδηµαϊκού ροσανατολισµού σε ιο εξειδικευµένα και
εϕαρµοσµένα διδακτικά αντικείµενα, τα οοία κατά κανόνα
δεν διδάσκονταν εντός των ανειστηµιακών τειχών κατά την
εξεταζόµενη εδώ ερίοδο. Αυτό ροέκυψε, ως συµέρασµα και
κατά την εξέταση της ορείας όλων των σουδών εντός της σχολής (∆ούκας, 2003).
δράσης στην εξέλιξη της σχολής θα χρειαζόταν εραιτέρω έρευνα σε ρακτικά του διοικητικού συµβουλίου, ειτροών κτλ., ράγµα το οοίο ξεϕεύγει αό τα όρια αυτής της µελέτης.
25. Κατά τη Μαρία Ντόλκα «οι σχέσεις των αοϕοίτων και της ∆ιοίκησης έϕθασαν [...] στο ναδίρ κατά την ερίοδο 1995 / 96 και αραλίγο σήµερα να µην υάρχει καθόλου Ε.Σ.∆.∆. [...] ή, έστω, να υάρχει µεν, αλλά
να έχει αολέσει τον εαγγελµατικό χαρακτήρα της και να έχει γίνει κάτι σαν τα αντίστοιχα αµιγώς α¨ καδηµαϊκά¨ τµήµατα του Παντείου Πανειστηµίου και του Πανειστηµίου Αθηνών» (Ντόλκα, 2002: 23).
26. Ο τότε υουργός χαρακτηριστικά τόνιζε ότι «δε θα καθορίζεται η
διδασκόµενη ύλη αό τις ειλογές ροσώων ου ειθυµούµε να τους εξυηρετήσουµε µε αναθέσεις διδασκαλίας. Αντίθετα, οι ανάγκες της διοίκησης ροσδιορίζουν το ρόγραµµα σουδών και αυτό µόνο καθορίζει τις ειλογές των ροσώων» (Το Βήµα, 1994). Είσης, ζητούσε αό τους σουδαστές να είναι σε θέση να συντάσσουν ορθά κείµενα εντός της διοίκησης
καθώς και να αοκτήσουν καλή γνώση της ληροϕορικής.
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ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

26

26

ΙΑ´
(’97)

52

26

ΙΒ ´
(’99)

48

27

ΙΓ ´
(’00)

35

20

Ι∆´
(’01)

30

20

ΙΕ ´
(’02)
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΦΥΛΩΝ
ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ:
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ-ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ, ΠΕΡ. ΑΝΑΠ. & ΑΣΤ.
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΑΜΥΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

40
30
25
20

0
0
0
0
20

30

Β´
(’87)

0

Α´
(’86)

26

26

Γ´
(’88)

26

∆´
(’89)

26

Ε´
(’90)

26

ΣΤ ´
(’92)

26

Ζ´
(’93)

32

Η´
(’93)

28

Θ´
(’94)

26

Ι´
(’95)

ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

26

26

52

ΙΑ´
(’97)

52

26

26

ΙΒ ´
(’99)

32

ΙΓ ´
(’00)

10

Ι∆´
(’01)

ΙΕ ´
(’02)
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Η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (Ε)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΜΕΘΟ∆ΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
∆ΟΜΗ & ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Ε)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
∆ΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

0
0

0

Α´
(’86)

20

52

Β´
(’87)

52

26

Γ´
(’88)

52

78

∆´
(’89)

26

26

52

78

Ε´
(’90)

52

22
52

ΣΤ ´
(’92)

52

26
52
52

Ζ´
(’93)

58

26
58
64

Η´
(’93)

54

26
54
54

Θ´
(’94)

26

104

52

Ι´
(’95)

ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

26

52

52

ΙΑ´
(’97)

52

ΙΒ ´
(’99)

18

9
18

32

48

ΙΓ ´
(’00)

25
20

28

15

36

ΙΕ ´
(’02)

25

21

35

20

Ι∆´
(’01)

124
Τ ΡΙ Α ΝΤΑΦΥΛ ΛΟΣ Β. ∆ΟΥ Κ ΑΣ

806

945

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΣΕΙΡΑ

945

52
208

Γ´
(’88)

200

200

Β´
(’87)

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Α´
(’86)

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε)
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΥΦΟΣ (Σ)
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Ε)
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

806

156

26

∆´
(’89)

728

156

Ε´
(’90)

694

160

52

ΣΤ ´
(’92)

718

172

Ζ´
(’93)

812

180

Η´
(’93)

774

176

Θ´
(’94)

679

208

Ι´
(’95)

ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

624

156

ΙΑ´
(’97)

625

156

26

ΙΒ ´
(’99)

539

64

ΙΓ ´
(’00)

402

56

25

Ι∆´
(’01)

363

52

15

ΙΕ ´
(’02)
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ABSTRACT

In this article examines the course timetable of the fifteen educa-

tional series which have graduated from the National School of Public Administration in Greece during the period 1986-2004. Especially
of the common phase of studies. The basic hypothesis on which the
paper is based and which is in the course confirmed is that the downgrading of the officials regime School’s graduates’ is not related to the
quality and the content of the school’s studies. This is confirmed by the
examinations of the educational programmes of the fifteen educational
series, where there is a transposition from the theoretical and of general content to the specialized and applied subjects inside the school.

Ευάγγελος Ανάγνου 1
ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΘΕΣΜΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:
Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
(1997-ΣΗΜΕΡΑ)

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ αναϕέρεται στο ιστορικό της ίδρυσης και
λειτουργίας των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.) στην Ελλάδα. Ξεκινώντας αό την αρχική ρόταση για τη δηµιουργία
Σ.∆.Ε., ου έγινε το 1997 στον τότε Υουργό Παιδείας αό την
Ευρωαϊκή Είτροο για θέµατα Έρευνας, Καινοτοµίας και Ειστήµης, αρουσιάζονται και αναλύονται τα σηµαντικά δεδοµένα
και γεγονότα όλων των διαδοχικών ϕάσεων µέχρι σήµερα: της
ϕάσης ροετοιµασίας, της ιλοτικής, της ειραµατικής και της
ϕάσης εέκτασης. Καταληκτικά αναδεικνύονται ζητήµατα εκαιδευτικής ολιτικής και µελλοντικά διακυβεύµατα για τα Σ.∆.Ε.

Εισαγωγή
Τα Σ.∆.Ε. ξεκίνησαν αό την Ευρώη ως ένα συγχρηµατοδοτούµενο αό τα κράτη-µέλη Πρόγραµµα για την καταολέµηση του κοινωνικού αοκλεισµού. Σύµϕωνα µε την ιδρυτική τους
1. ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανειστήµιο.
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διακήρυξη αό την τότε αρµόδια είτροο Ed. Cresson, ιδρύθηκαν για νέους ου είχαν χάσει την «ρώτη τους ευκαιρία» στο
εκαιδευτικό σύστηµα. Το βασικό σκετικό ήταν: «να παρέχουν στους νέους που ήδη έχουν αποκλειστεί από το εκπαιδευτικό σύστηµα ή κινδυνεύουν να αποκλειστούν από αυτό την καλύτερη δυνατή κατάρτιση και την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, που θα τους προσϕέρουν αυτοπεποίθηση» (E.C., 1995, σ. 42).
Η ιδέα, ωστόσο, για τα Σ.∆.Ε. δεν είναι του 1995, ούτε ευρωαϊκή σύλληψη· 500 «σχολεία εντατικής µάθησης» («accelerated
schools») είχαν ήδη τεθεί σε λειτουργία σε αστικές εριοχές των
Η.Π.Α., µε ρογενέστερη υλοοίηση της ιδέας στο Ισραήλ.2
Η ευρωαϊκή εκαιδευτική ολιτική ήδη αό τα τέλη της
δεκαετίας του 1990 είχε ως ροτάγµατα την ροώθηση της δια
βίου µάθησης και την κοινωνία της γνώσης (E.C., 1995· E.C.,
2000· Ευρωαϊκή Ένωση-Ευρωαϊκό Συµβούλιο Λισσαβόνας,
2000· Green, 2006), µε αοτέλεσµα µεταξύ των ετών 1997 και
2000 δεκατρείς όλεις της Ευρωαϊκής Ένωσης να ιδρύσουν Σ.∆.Ε.
(E.C., 1999· E.C., 2001a· E.C., 2001b). Μία αό τις χώρες στις
οοίες ιδρύθηκαν Σ.∆.Ε. την ερίοδο αυτή ήταν και η δική µας.
Ειδικότερα, στην Ελλάδα τα Σ.∆.Ε. ιδρύονται µε τον Ν. 2525/
1997 (άρθρο 5), µε βάση τον οοίο συνδέθηκαν:
2. Τα accelerated schools είναι βασισµένα στην εοίθηση ότι όλοι οι
µαθητές της ίδιας ηλικιακής οµάδας είναι ικανοί να ϕθάσουν στο ίδιο είεδο ακαδηµαϊκών ειτευγµάτων ως την ηλικία ου ρέει να τελειώσουν
το σχολείο. Αυτό σηµαίνει ότι οι µαθητές ου αρουσιάζουν είδοση κάτω αό το αναµενόµενο ρέει να οδηγηθούν στο να εργαστούν µε έναν ιο
γρήγορο ρυθµό σε σύγκριση µε τους µαθητές ου είναι ιο καλοί αό αυτούς. Αυτό ειτυγχάνεται µε την αροχή άριστων σχολείων (schools of excellence) στους υστερούντες σε είδοση µαθητές. Στο Ισραήλ, ριν ακόµη
αυτό γίνει κράτος, ανατύχθηκε ένα καινοτόµο εκαιδευτικό σύστηµα για
νέους, στο οοίο οι νέοι ζουν και διδάσκονται σε κοινότητες-χωριά. Έτσι
ενσωµατώθηκαν αιδιά ρόσϕυγες αό την Ευρώη, το Μαρόκο, την Αιθιοία κλ. Αό την υιοθέτησή του µέχρι το 1995, χάρη σε αυτή την εκαιδευτική ροσέγγιση (γνωστή ως Alyat Hanoar), είχαν εκαιδευτεί και
ενσωµατωθεί στην ισραηλινή κοινωνία άνω αό 300.000 νέοι, µε ένα οσοστό διαρροής ολύ χαµηλότερο αό τον εθνικό µέσο όρο (3% έναντι 10%).
Για ερισσότερες ληροϕορίες (E.C., 1995, Annex, σσ. 43, 64, 65, 66).
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α) µε την εκαίδευση ενηλίκων (δεν αευθύνονται σε νέους
18-24, όως είναι η κοινή ρακτική στην υόλοιη Ευρώη (E.C.,
2001a: 6), αλλά σε «νέους» άνω των 18, δηλαδή ενήλικες. Υογραµµίζουµε ότι στον ιδρυτικό νόµο δεν ορίζεται ανώτατο ηλικιακό όριο. Ειλέον, την ίδρυσή τους ροτείνει το Ινστιτούτο
∆ιαρκούς Εκαίδευσης Ενηλίκων (Ι∆ΕΚΕ), ενώ αργότερα την
τελική ευθύνη για τα Σ.∆.Ε. την αοκτά η Γενική Γραµµατεία
Εκαίδευσης Ενηλίκων 3 (ΓΓΕΕ), µε το υαγόµενο λέον σε αυτή Ι∆ΕΚΕ 4 να έχει ως έργο την αορρόϕηση της ευρωαϊκής
χρηµατοδότησης και την υλοοίηση του Προγράµµατος5 των
Σ.∆.Ε. (Ν. 2909 / 2001, άρθρο 3).
Η Ελλάδα είναι µια χώρα χωρίς µεγάλη αράδοση στη δια
βίου µάθηση (Karalis & Vergidis, 2004), µε την ευκαιρία ου ροσέϕερε η Ευρωαϊκή Ένωση έγιναν «…προσπάθειες να γεϕυρωθούν η “δεύτερη ευκαιρία” και η “εκπαίδευση ενηλίκων” […]»
(E.C., 2001a: 6.).
β) µε τη δευτεροβάθµια εκαίδευση: στους αόϕοιτους των
Σ.∆.Ε. χορηγείται τίτλος ισότιµος µε του Γυµνασίου.
Συνεώς, τα Σ.∆.Ε., όως και το Ελληνικό Ανοικτό Πανειστήµιο, εντάσσονται στην τυική6 εκαίδευση ενηλίκων (Κόκκος, 2005, σ. 45).
Μετά αό µια ερίοδο ροετοιµασίας, το ρώτο Σ.∆.Ε. ιδρύεται στο Περιστέρι το 2000 και λειτουργεί ως ιλότος για το
3. Πρώην Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Ειµόρϕωσης (ΓΓΛΕ), µετέειτα Γενική Γραµµατεία Εκαίδευσης Ενηλίκων (ΓΓΕΕ) και νυν (Ν.
3699/2008, άρθρο 33) Γενική Γραµµατεία ∆ιά Βίου Μάθησης (ΓΓ∆ΒΜ).
4. Βάσει της ΚΥΑ 127175 / Η (ΦΕΚ Β2508/4-11-2011), το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας (ΕΙΝ) µετονοµάστηκε σε Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης (ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ), µετά τη συγχώνευση διά αορροϕήσεως του Ι∆ΕΚΕ
και του Ινστιτούτου Νεολαίας σε ενιαίο ϕορέα, ου εοτεύεται αό τον
Υουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
5. Ο όρος θα δηλώνει εϕεξής τα Σ.∆.Ε. ως ευρωαϊκό συγχρηµατοδοτούµενο ρόγραµµα και θα διακρίνεται αό το «ρόγραµµα σουδών»
των Σ.∆.Ε.
6. Για τους όρους «τυική», «µη τυική» και «άτυη» εκαίδευση
ενηλίκων βλ. µεταξύ άλλων The World Bank, 2003, σ. 3.
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Πρόγραµµα. Μέχρι το 2003 ιδρύονται άλλα τέσσερα Σ.∆.Ε.. Η
ερίοδος αυτή είναι η ειραµατική ϕάση λειτουργίας των Σ.∆.Ε.,
η οοία έχει ως σηµαντικά ορόσηµα τέλους της α) τη δηµοσίευση του κανονισµού οργάνωσης και λειτουργίας των Σ.∆.Ε. στην
εϕηµερίδα της κυβέρνησης (Υ.Α. 2373 / 2003 «Οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας») και β) την εκόνηση των ροδιαγραϕών σουδών για τα Σ.∆.Ε. (Βεκρής & Χοντολίδου, 2003).
Κατά την ερίοδο αυτή µέσα αό συνδιαµορϕωτικές διαδικασίες (Βεκρής, 2004, σ. 21· Λύτσιου, 2007, σ. 18, σηµ. 3) στις
οοίες συµµετείχαν όλοι οι εµλεκόµενοι (Οµάδα Έργου, Ειστηµονική Ειτροή, διευθυντές, εκαιδευτικοί και σύµβουλοι
και των έντε Σ.∆.Ε.) αοκρυσταλλώθηκαν και τελικά θεσµοθετήθηκαν οι βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά των Σ.∆.Ε.,
ου είναι (Ανάγνου, 2011):
Α) Η ειλογή εκαιδευοµένων
Β) Η «εν όλω» υοστήριξη των εκαιδευοµένων
Γ) Η ειλογή ροσωικού των Σ.∆.Ε.
∆) Ο ολυσύνθετος «ρόλος» του εκαιδευτικού των Σ.∆.Ε.
Ε) Η ειµορϕωτική στήριξη των εκαιδευτικών
ΣΤ) Η ύαρξη συµβουλευτικών υηρεσιών στα Σ.∆.Ε.
Ζ) Το ρόγραµµα σουδών των Σ.∆.Ε. και η διαµόρϕωσή

του σε είεδο σχολικής µονάδας
Η) Η σύνδεση µε την τοική κοινωνία
Θ) Η άσκηση εσωτερικής εκαιδευτικής ολιτικής σε αοκεντρωµένη βάση.
Στη συνέχεια θα αναλύσουµε τις ϕάσεις λειτουργίας των
Σ.∆.Ε.

Οι τέσσερις ϕάσεις λειτουργίας
των Σ.∆.Ε. στην Ελλάδα
Στη διαδροµή των Σ.∆.Ε. στην Ελλάδα µορούµε να διακρίνουµε τις ακόλουθες ϕάσεις:
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Α) Η ϕάση προετοιµασίας: καλύτει την ερίοδο 1997 (οότε και άρχισαν οι συζητήσεις για τη δηµιουργία Σ.∆.Ε. στην Ελλάδα) έως το 2000 (έτος έναρξης της λειτουργίας του ρώτου
«ιλοτικού» Σ.∆.Ε., αυτού στο Περιστέρι).
Β) Η πιλοτική ϕάση: καλύτει το σχολικό έτος 2000-2001,
κατά τη διάρκεια του οοίου λειτούργησε µόνο το Σ.∆.Ε. Περι-

στερίου, η εµειρία και η αξιολόγηση του οοίου οδήγησε στην
εόµενη ϕάση.
Γ) Η πειραµατική ϕάση: καλύτει την ερίοδο 2001-2003,7
κατά την οοία λειτούργησαν συνολικά έντε Σ.∆.Ε. στην Ελλάδα: Περιστερίου (2000), Αχαρνών, Νεάολης Θεσσαλονίκης,
Τυλίσου Ηρακλείου και Πατρών (τα οοία ιδρύθηκαν και λειτούργησαν το 2001). Η ερίοδος αυτή οδήγησε στη διαµόρϕωση των βασικών αρχών και χαρακτηριστικών των Σ.∆.Ε. στην
Ελλάδα και ολοκληρώνεται µε την έκδοση της Υ.Α. 2373/ 2003,
µε την οοία θεσµοθετούνται αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά
τα οοία διαµορϕώθηκαν κατά την ειραµατική ϕάση των Σ.∆.Ε.
(Βεργίδης, 2010, σ. 386).
∆) Η ϕάση επέκτασης: Καλύτει την ερίοδο αό το 2003
µέχρι σήµερα, κατά την οοία σηµειώθηκαν διαϕορετικές ϕάσεις εέκτασης του αριθµού των Σ.∆.Ε. στην Ελλάδα. Σηµειώνουµε ότι θα µορούσε κανείς να διακρίνει δύο ειµέρους εριόδους στην ϕάση εέκτασης, µε κριτήριο διάκρισης το νοµοθετικό λαίσιο για τα Σ.∆.Ε., το οοίο υϕίσταται σε κάθε µία αό
αυτές: η ρώτη ειµέρους ερίοδος αϕορά στα έτη 2003-2008,
7. ∆ιευκρινίζουµε ότι στη διάκριση ου εµείς κάνουµε έτος έναρξης
της ειραµατικής ϕάσης θεωρούµε το 2001 και όχι το 2000, συµϕωνώντας
σε αυτό το σηµείο µε τους ιθύνοντες του ρογράµµατος: η υεύθυνη έργου
των Σ.∆.Ε. αναϕέρει σχετικά: «Το 1997 ολοκληρώνεται η σύνταξη του Τεχνικού ∆ελτίου για το ιλοτικό Σ.∆.Ε. (Σ.∆.Ε. Περιστερίου)[…]» (Λύτσιου,
2007, σ. 16, η υογράµµιση δική µας)· στα συµεράσµατα της έκθεσης αξιολόγησης (2001) της ιλοτικής ϕάσης (η έκθεση αναϕέρεται σε δεδοµένα
αό τη λειτουργία του µοναδικού Σ.∆.Ε. στην Ελλάδα κατά το έτος 20002001, του Σ.∆.Ε. Περιστερίου) αναϕέρεται σχετικά: «Θεωρείται σκόιµο και
η νέα ϕάση εϕαρµογής/εέκτασης του θεσµού του Σ.∆.Ε. να έχει ιλοτικό
χαρακτήρα […]» (Ματθαίου, 2001, σ. 75, η υογράµµιση δική µας).
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στην οοία βρίσκεται σε ισχύ η ροαναϕερόµενη Υ.Α. 2373/ 2003·
η δεύτερη ειµέρους ερίοδος αϕορά στα έτη 2008 και εξής,
όου η οργάνωση και λειτουργία των Σ.∆.Ε. ρυθµίζεται βάσει
της Υ.Α. 260/2008, µε την οοία, τουλάχιστον σε θεσµικό είεδο, υάρχουν διαϕοροοιήσεις στον τρόο µε τον οοίο λειτουργούν τα Σ.∆.Ε.
Στη συνέχεια αρουσιάζουµε τα σηµαντικότερα δεδοµένα
αό τις τέσσερις αυτές ϕάσεις.
Α) Η ϕάση προετοιµασίας

Σύµϕωνα µε δήλωση του Γ. Ποταµιάνου, ρώην ροέδρου του
∆.Σ. του Ι∆ΕΚΕ, η ιδέα για τα Σ.∆.Ε. ροτάθηκε το 1997 στον
τότε Υουργό Παιδείας αό την αρµόδια Ευρωαϊκή Είτροο
για θέµατα Έρευνας, Καινοτοµίας και Ειστήµης (1995-1999),
Cresson, στο εριθώριο µιας συνάντησης Υουργών Παιδείας:
«Συνόδευα τον Υουργό Παιδείας, µε την ιδιότητά µου ως ειδικού Συµβούλου, στο Συµβούλιο Υουργών του Άµστερνταµ όταν
η Είτροος κ. Κρεσόν αευθύνθηκε στον κ. Αρσένη λέγοντάς
του “ρέει να κάνετε και στην Ελλάδα ένα Σχολείο ∆εύτερης
Ευκαιρίας”. Γυρίζοντας στην Ελλάδα, συντάξαµε στο Ι.∆.ΕΚ.Ε.
µια εισήγηση ου εριέγραϕε ώς βλέουµε το Σχολείο στην
Ελλάδα. Ο Υουργός υιοθέτησε την εισήγησή µας, συνάντησε
τους τρεις ∆ηµάρχους (Αβραµόουλο, ∆ηµητρακόουλο, Τράαλη) στην Αθήνα σε κοινή συνέντευξη Τύου. Αυτό έγινε ριν αό
τρία χρόνια, το ’97» (ΥΠΕΠΘ/Ι∆ΕΚΕ, 2000, σ. 30).

Η αρχική δυσκολία, συνεώς, αϕορούσε την εξεύρεση όρων χρηµατοδότησης, µε τη λύση να βρίσκεται στην ένταξη του ρογράµµατος στο ΕΠΕΑΕΚ του Υουργείου Παιδείας.
Ειλέον, οι γραϕειοκρατικές δυσκολίες για την έγκριση του
Τεχνικού ∆ελτίου ήταν µεγάλες και καθυστέρησαν την έναρξη
του ρογράµµατος για ερίου ενάµισι χρόνο. ∆εν υήρχε ο κατάλληλος ρογραµµατισµός σε εθνικό είεδο, µε αοτέλεσµα
να µην µορεί να υλοοιηθεί ο αρχικός σχεδιασµός ου ροέβλεε την ίδρυση 10 Σ.∆.Ε. σε όλη την Ελλάδα. Τελικά, η σύµβαση
µεταξύ του Υουργού Παιδείας και του ροέδρου του Ι∆ΕΚΕ υο-
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γράϕτηκε στις 14 Αριλίου 1999 και το Ινστιτούτο άρχισε να
υλοοιεί το ρόγραµµα για ένα Σ.∆.Ε. µε τη σύµραξη τριών δήµων της Αττικής: Αθήνας, Νίκαιας και Περιστερίου (ΥΠΕΠΘ/
Ι∆ΕΚΕ, 2000, σ. 31).
Η αρχική εισήγηση του Ι∆ΕΚΕ ήταν το Σ.∆.Ε. να ιδρυθεί
ως νοµικό ρόσωο, ρόταση ου δεν υιοθέτησε το Υουργείο
Παιδείας, δεδοµένης της συνταγµατικής υοχρέωσης η εκαίδευση να αρέχεται κεντρικά αό το Υουργείο. Το Σ.∆.Ε., τελικά, υήχθη στο Ι∆ΕΚΕ, µε το στελεχιακό δυναµικό του να αοσάται στο Ινστιτούτο. ∆εν ροχώρησε, δηλαδή, η αρχική σύλληψη ου ήθελε το Σ.∆.Ε. ένα αυτόνοµο σχολείο το οοίο εξαρτάται αό το Υουργείο Παιδείας και την Τοική Αυτοδιοίκηση,
µε το Ι∆ΕΚΕ να έχει τον ρόλο του τεχνικού συµβούλου (ΥΠΕΠΘ/
Ι∆ΕΚΕ, 2000, σ. 32).
Η νοµοθετική ρύθµιση, σύµϕωνα µε την οοία τα Σ.∆.Ε. υάγονταν στο Ι∆ΕΚΕ, έγινε το Σετέµβριο του 1997, οότε και
εκδόθηκε ο Ν. 2525, στο άρθρο 5 του οοίου αοϕασίζονταν η
ίδρυση και λειτουργία των Σ.∆.Ε.
Παράλληλα, για τη διοίκηση του Έργου, δηµιουργήθηκε αρχικά µια Συντονιστική Ειτροή, στην οοία συµµετείχαν οι
εκρόσωοι των τριών ∆ήµων και οι εκρόσωοι-συνεργάτες
του Ι∆ΕΚΕ (ΥΠΕΠΘ / Ι∆ΕΚΕ, 2000, σ. 34).
Τελικά, ειλέχθηκε ο δήµος Περιστερίου, λόγω των υψηλών
οσοστών αναλϕαβητισµού και ανεργίας ου αρουσίαζε, συγκριτικά µε άλλες εριοχές του Λεκανοεδίου της Αττικής (Βεκρής, 2003, σ. 21).
Στην τριετή ερίου αυτή ερίοδο ροετοιµασίας, οι σηµαντικότερες ενέργειες ου έγιναν ήταν:
Η Ελλάδα, µέσω του Ι∆ΕΚΕ, συµµετείχε αό το 1997 στις
ευρωαϊκές συναντήσεις ου οργανώθηκαν αό την 22η Γενική
∆ιεύθυνση Εκαίδευσης της Ευρωαϊκής Ειτροής, ου στόχο
είχαν τη συζήτηση θεµάτων ου αϕορούσαν την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση των Σ.∆.Ε. (Λύτσιου, 2007, σ. 16).
Το σχετικό Τεχνικό ∆ελτίο συντάχθηκε το 1997 και µετά
αό συζητήσεις και τροοοιήσεις εγκρίθηκε στις 16.4.1999 (Λύτσιου, 2007· ΥΠΕΠΘ / Ι∆ΕΚΕ, 2000, σ. 50).
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Αό τα τέλη του 1997 µέχρι τον Σετέµβριο του 2000 (ου
άρχισε να λειτουργεί το Σ.∆.Ε. Περιστερίου) έγιναν τα εξής, σύµϕωνα µε όσα αναϕέρουν ιθύνοντες του ρογράµµατος και ο εξωτερικός αξιολογητής της ιλοτικής ϕάσης (Λύτσιου, 2007: 16-17·
Βεκρής, 2003: 20-21· Ματθαίου, 2001, σσ. 44-47· ΥΠΕΠΘ/ Ι∆ΕΚΕ,
2000, σ. 50 κ.έ.):
α) Πρόσκληση ενδιαϕέροντος για ρόσληψη εκαιδευτικών
στο Σ.∆.Ε. (στα τέλη του 1997). Ανταοκρίθηκαν εβδοµήντα εκαιδευτικοί.
β) Ειλογή και ειµόρϕωση εκαιδευτικών. Τα σηµαντικότερα κριτήρια ειλογής ήταν ο βαθµός εξοικείωσης των υοψηϕίων µε θέµατα συµβουλευτικής, διδασκαλίας σε ειδικές ληθυσµιακές οµάδες και σε εσερινά σχολεία κ.ά. Οι εικοσιένα
εκαιδευτικοί οι οοίοι τελικά εελέγησαν βάσει βιογραϕικού
αρακολούθησαν ειµορϕωτικό ρόγραµµα 60 ερίου ωρών
σε θέµατα όως ο κοινωνικός αοκλεισµός και η σχολική αοτυχία, ο συµβουλευτικός και εµψυχωτικός ρόλος του εκαιδευτικού σε Σ.∆.Ε. κλ. Στα τέλη του 1998 ακολούθησε ένας δεύτερος κύκλος ειµόρϕωσης, διάρκειας 60 ωρών, µε θεµατικές
εστιασµένες στο ρόγραµµα σουδών και στη διδακτική µεθοδολογία ενηλίκων. Τον Οκτώβριο του 1998 ραγµατοοιήθηκε εκαιδευτική είσκεψη στο Σ.∆.Ε. Χαµελίνας στη Φιλανδία, ροκειµένου να υάρξει ενηµέρωση για τον τρόο λειτουργίας και τα καινοτοµικά χαρακτηριστικά των Σ.∆.Ε. Είσης,
ραγµατοοιήθηκε εκαιδευτική είσκεψη στο Σ.∆.Ε. Μασσαλίας. Ακολούθησε ένα δεύτερο στάδιο ειλογής εκαιδευτικών, ροκειµένου να οριστικοοιηθεί η οµάδα ου θα στελέχωνε
τελικά το Σ.∆.Ε. Περιστερίου. Η τελευταία ειµορϕωτική ϕάση ραγµατοοιήθηκε στα τέλη του 1999 µε αρχές 2000.
γ) Παραχώρηση αό το ∆ήµο Περιστερίου, σε Λύκειο της εριοχής έξι αιθουσών για αοκλειστική χρήση αό το Σ.∆.Ε. (τρεις
αίθουσες διδασκαλίας, ένα εργαστήριο ληροϕορικής, µια αίθουσα συµβουλευτικής, µια αίθουσα γραµµατειακής υοστήριξης).
δ) ∆ιαδικασίες ενηµέρωσης και ευαισθητοοίησης της τοικής κοινωνίας (δελτία τύου, διαϕηµιστικά ϕυλλάδια, ραδιοϕωνικά και τηλεοτικά µηνύµατα).
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ε) Ειλογή εκαιδευοµένων. Ανταοκρίθηκαν ενήντα έντε άτοµα, ενώ ειλέχθηκαν τελικά σαράντα δύο. Οι εκαιδευόµενοι ου ειλέχθηκαν, ηλικίας 21-59 ετών, εί 4 µήνες (Μάρτιος-Ιούνιος 2000) συµµετείχαν σε συναντήσεις συµβουλευτικής,
ροαρασκευαστικές δραστηριότητες (ολιτιστική και αισθητική αγωγή, εισαγωγικά σεµινάρια στη χρήση Η/Υ, είσκεψη
στην Εθνική Πινακοθήκη), ροκειµένου να συνειδητοοιήσουν
τη διαϕορετικότητα των Σ.∆.Ε.
στ) Αόσαση καθηγητών αό τη ∆ευτεροβάθµια εκαίδευση και ειµόρϕωσή τους. Το ροσωικό του Σ.∆.Ε. Περιστερίου αοτελούνταν αό 1 διευθυντή, 13 εκαιδευτικούς, 2 ψυχολόγους, 1 υεύθυνο για τη σύνδεση µε την αγορά εργασίας και
1 γραµµατέα.
ζ) ∆ιάθεση του ααραίτητου εξολισµού. Σε 1,8 εκαιδευοµένους αντιστοιχούσε 1 Η/Υ.
η) Εκόνηση αναλυτικών ρογραµµάτων, συγγραϕή σχολικών βιβλίων, αραγωγή εκαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική µορϕή και αραγωγή εκαιδευτικού υλικού. Τα αναλυτικά
ρογράµµατα καθορίστηκαν µετά αό εισήγηση του Ι∆ΕΚΕ και
σύµϕωνη γνώµη υ’ αριθµ. 692 / 28-2-2000 του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου µε την Υ.Α. Γ2 / 2066.
Η έναρξη λειτουργίας µαθηµάτων στο Σ.∆.Ε. Περιστερίου
έγινε τελικά στις 4 Σετεµβρίου του 2000 (ΥΠΕΠΘ/ Ι∆ΕΚΕ, 2000,
σσ. 122-123).
Β) Η πιλοτική ϕάση

Υήρξε εξωτερική αξιολόγηση της ιλοτικής ϕάσης, ροκειµένου οι υεύθυνοι του ρογράµµατος να ροχωρήσουν σε βελτιωτικές αρεµβάσεις. Βασικά συµεράσµατα αυτής της αξιολόγησης ήταν (Ματθαίου, 2001, σ. 68 κ.έ.):
α) Υήρξαν δυσκολίες, καθυστερήσεις και αµϕιταλαντεύσεις στον ϕορέα υλοοίησης του ρογράµµατος, αναϕορικά µε:
α) την υιοθέτηση συγκεκριµένης ολιτικής και θεσµικού χαρακτήρα των Σ.∆.Ε. β) την ανάτυξη της ααιτούµενης οργανωτικής υοδοµής γ) την ειλογή του Ι∆ΕΚΕ ως ϕορέα υλοοίη-
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σης και χρηµατοδότησης του ρογράµµατος δ) τις ασυνεχείς ειµορϕώσεις εκαιδευτικών, ε) τα ασαϕή κριτήρια ειλογής εκαιδευτικών στ) την καθυστέρηση στην οριστικοοίηση των αναλυτικών ρογραµµάτων και τη συνακόλουθη καθυστερηµένη
αοστολή στο Σ.∆.Ε. των σχολικών εγχειριδίων.
β) Η εκαιδευτική ολιτική, όως αυτή αοτυώνεται στο
Τεχνικό ∆ελτίο του Έργου, «…ακολουθεί τις κατευθυντήριες
γραµµές και τη λογική των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής […]» (Ματθαίου, 2001, σ. 69).
γ) Οι εκαιδευόµενοι δεν ανήκαν στην ροβλεόµενη αό
το σχεδιασµό και σύµϕωνη µε τις ευρωαϊκές ροδιαγραϕές
οµάδα-στόχο, αλλά, αντίθετα, ήταν στην λειονότητά τους µέσης ηλικίας εργαζόµενοι ου ειδίωκαν τη βελτίωση της εαγγελµατικής τους κατάστασης.
δ) Υήρξαν αρκετά σηµεία «σχολειοοίησης» του Σ.∆.Ε.:
α) η εριορισµένη σύνδεση του σχολείου µε την τοική κοινωνία β) το αναλυτικό ρόγραµµα και τα σχολικά εγχειρίδια, τα
οοία είχαν συνταχθεί µε βάση τη λογική και τα χαρακτηριστικά του τυικού δηµόσιου σχολείου γ) το ωράριο λειτουργίας,
σε συνδυασµό µε τις αυξηµένες γνωστικές ααιτήσεις του ρογράµµατος ήταν ανελαστικό και ανεαρκές για την είτευξη
των εκαιδευτικών στόχων των Σ.∆.Ε.
ε) Αναδείχτηκε η σηµασία και η ανάγκη της ειµόρϕωσης
των εκαιδευτικών σε ένα τόσο καινοτοµικό Πρόγραµµα.
Στην εξωτερική αξιολόγηση της ιλοτικής ϕάσης των Σ.∆.Ε.
διατυώνονται και σχετικές ροτάσεις (Ματθαίου, 2001, σ. 74
κ.έ.):
στ) Η εέκταση των Σ.∆.Ε. να διατηρήσει τον ειραµατικό
χαρακτήρα και να ιδρυθεί (όχι βιαστικά, αλλά βάσει σχεδίου και
διαρκούς αξιολόγησης) µικρός αριθµός νέων Σ.∆.Ε. σε εριοχές
ου αρουσιάζουν µεταξύ τους ενδιαϕέρουσες διαϕορές, όσον αϕορά τη γεωγραϕική θέση, την αγορά εργασίας, το κοινωνικο-οικονοµικό εριβάλλον κλ.
ζ) Σχέδιο ανάτυξης των νέων Σ.∆.Ε., βάσει των σχετικών
διακηρυγµένων αρχών της Ευρωαϊκής Ειτροής, λαµβάνοντας
όµως υόψη και την ελληνική ραγµατικότητα.
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η) Προβολή του εγχειρήµατος των Σ.∆.Ε..
θ) ∆ηµιουργία τριµερούς σχήµατος διοίκησης: α) ένα αντιροσωευτικό σώµα µε συµµετοχή όλων των εµλεκοµένων ϕορέων (ΓΓΕΕ, Ι∆ΕΚΕ, διευθυντές Σ.∆.Ε., εκρόσωοι ΟΤΑ, ειχειρήσεων, εκαιδευτικών ϕορέων) β) µια ολιγοµελής διοικούσα ειτροή γ) τέλος, µια ειστηµονική οµάδα, µε έργο την ongoing αξιολόγηση των Σ.∆.Ε. και η οοία θα ήταν ο βασικός
εισηγητής κάθε ειχειρούµενης βελτιωτικής αλλαγής.
ι) Η οµάδα-στόχος να είναι αοκλειστικά αυτή ου καθορίζεται αό τα σχετικά κείµενα ελληνικής και ευρωαϊκής εκαιδευτικής ολιτικής, να δινόταν δηλαδή ροτεραιότητα στις
ερισσότερο εριθωριοοιηµένες και ευάλωτες οµάδες του νεανικού ληθυσµού.
ια) Εξειδικευµένη και συνεχής ειµόρϕωση του εκαιδευτικού και συµβουλευτικού ροσωικού των Σ.∆.Ε.
ιβ) Αναθεώρηση των ωρολογίων και αναλυτικών ρογραµµάτων ρος την κατεύθυνση της ευελιξίας και της «αοσχολειοοίησης». Είσης, κρίθηκε ως άκρως εείγουσα η αναθεώρηση
των σχολικών εγχειριδίων ρος την κατεύθυνση της συµβατότητας µε την εκαίδευση ενηλίκων.
ιγ) Κτιριακή αυτονοµία των Σ.∆.Ε. (δηλαδή, όχι συστέγαση
µε άλλα σχολεία της δευτεροβάθµιας), τόσο για λόγους λειτουργικούς όσο –και κυρίως– για λόγους συµβολικούς.
Φαίνεται, λοιόν, ότι έγιναν λάθη σχεδιασµού κατά την ιλοτική ϕάση. Το βασικό ρόβληµα ήταν ότι το Σ.∆.Ε. αρχικά
«…σχεδιάστηκε µε τα ρότυα του τυικού σχολείου <και> ροϕανώς δεν ληρούσε τις εξαγγελίες για τις καινοτοµίες ου το
χαρακτήριζε, ενώ συγχρόνως δεν υήρξε διαϕοροοίηση της δεύτερης ευκαιρίας αό την ρώτη. Όλα λειτουργούσαν και ροσϕέρονταν όως στο τυικό σχολείο» (Ταρατόρη κ.ά., 2008: σ. 24).

Στην ειραµατική ϕάση έρεε να γίνουν ολλά.
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Γ) Η πειραµατική ϕάση λειτουργίας των Σ.∆.Ε.

Το βασικό χαρακτηριστικό της ϕάσης αυτής των Σ.∆.Ε. ήταν
ακριβώς ο ειραµατικός της χαρακτήρας. Υιοθετήθηκε ένα µοντέλο ανταλλαγής εµειριών µεταξύ όλων των εµλεκοµένων
µε βασική αρχή τη συνδιαµόρϕωση, δεδοµένου ότι τα βασικά
χαρακτηριστικά των Σ.∆.Ε. τότε διαµορϕώνονταν, µέχρι την
τελική οριστικοοίησή τους σε θεσµικές ροδιαγραϕές: τον κανονισµό οργάνωσης και λειτουργίας των Σ.∆.Ε. (Υ.Α. 2373/2003)
και την εκόνηση των ροδιαγραϕών για τα Σ.∆.Ε. και το
ρόγραµµα σουδών τους (Βεκρής & Χοντολίδου, 2003). Πιο
συγκεκριµένα:
Στην ερίοδο αυτή ειλύθηκαν τα βασικότερα ζητήµατα ου
είχαν τεθεί µε βάση και την αξιολόγηση της ιλοτικής ϕάσης
(Ματθαίου, 2001). Πιο συγκεκριµένα:
Ο ϕορέας υλοποίησης του Προγράµµατος των Σ.∆.Ε.
Το Ι∆ΕΚΕ είχε συσταθεί µε το Ν. 2327/1995, άρθρο 4, ως Νοµικό
Πρόσωο Ιδιωτικού ∆ικαίου, υαγόµενο αευθείας στον Υουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Όως έχουµε ροαναϕέρει, µε τον Ν. 2525/1997 τα Σ.∆.Ε. υάγονταν στο Ι∆ΕΚΕ.
Το 2001, µε τον Ν. 2909, άρθρο 3, δηµιουργούνται νέα δεδοµένα σχετικά µε τον ϕορέα υλοοίησης των Σ.∆.Ε. Ειδικότερα:

α) η Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Ειµόρϕωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.)
µετονοµάζεται σε Γενική Γραµµατεία Εκαίδευσης Ενηλίκων
(Γ.Γ.Ε.Ε.)4????? (αράγραϕος 1).
β) το Ι∆ΕΚΕ υάγεται στη ΓΓΕΕ (αράγραϕος 3α) (και όχι
λέον αευθείας στον Υουργό Παιδείας).
γ) η ευθύνη για τη λειτουργία των Σ.∆.Ε. εριέρχεται λέον στη ΓΓΕΕ (αό το Ι∆ΕΚΕ) (αράγραϕος 2).
δ) µε την αράγραϕο 3β, αντικαθίστανται διατάξεις του Ν.
2327/1995 σχετικά µε την οργάνωση του Ι∆ΕΚΕ. Σύµϕωνα µε
τις τροοοιηµένες διατάξεις [οι οοίες αοτυώνονται και στον
εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Ι∆ΕΚΕ (Υ.Α. 2107/2002)],
το Ι∆ΕΚΕ υάγεται στη ΓΓΕΕ (ειτελικός ϕορέας), τις δράσεις
της οοίας ορίζεται ότι το Ι∆ΕΚΕ υοστηρίζει τεχνολογικά και
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ειστηµονικά. Πολύ σηµαντικό είναι το γεγονός ότι οι χρηµατοδοτήσεις της Ευρωαϊκής Ένωσης (εν ροκειµένω και των
ΕΚΤ και ΕΤΠΑ για τα Σ.∆.Ε.) αορροϕούνται µέσω του Ι∆ΕΚΕ.
Η τελική ευθύνη για τη λειτουργία των Σ.∆.Ε. ανήκει στη ΓΓΕΕ.
Παρακολούθηση του Προγράµµατος Σ.∆.Ε.
Όσον αϕορά την αρακολούθηση του Προγράµµατος Σ.∆.Ε., δηµιουργήθηκαν κατά την ειραµατική ϕάση δύο βασικές οµάδες:
η «Οµάδα Έργου»,8 η οοία είχε την ευθύνη της αρακολούθησης της υλοοίησης του Έργου, και η «Οµάδα Συντονισµού»,9 η
οοία είχε την ευθύνη της ειστηµονικής υοστήριξης του Έργου.
Η Οµάδα Έργου αοτελείται αό τον/την Υεύθυνο/η Έργου, τα Μέλη της Οµάδας Έργου (στα οοία συµεριλαµβάνεται και ο ∆ιαχειριστής του Έργου, ο οοίος έχει την ευθύνη για
την οικονοµική αρακολούθηση του Έργου) και τη γραµµατειακή υοστήριξη. Στελεχώνεται µε µόνιµο ροσωικό της ΓΓΕΕ
και του Ι∆ΕΚΕ, αλλά κυρίως µε αοσασµένους εκαιδευτικούς,
ενώ ο αριθµός των µελών της µεταβάλλονταν κατά εριόδους.10
Στην Οµάδα Συντονισµού συµµετείχαν: η Υεύθυνη Έργου,
µέλη της Οµάδας Έργου, η Υεύθυνη Ειµόρϕωσης, οι Θεµατικοί Υεύθυνοι11 (ένας για κάθε γραµµατισµό, καθώς και για
8. Η Οµάδα Έργου αρχικά ονοµαζόταν Ειτροή Παρακολούθησης
(βλ. Βεκρής, 2004, σ. 22).
9. Αό το σχολικό έτος 2005-2006 η Οµάδα Συντονισµού αντικαθίσταται αό την Ειστηµονική Ειτροή, η οοία αοτελείται αό 2 υεύθυνους ειµόρϕωσης, αό 2 συντονιστές γραµµατισµών (οι συντονιστές γραµµατισµών καταργούνται ως ανεξάρτητη οµάδα) για την Ελληνική Γλώσσα,
τα Μαθηµατικά και την Πληροϕορική, και αό 1 για τα υόλοια γνωστικά αντικείµενα, τη Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας και τη Συµβουλευτική Ψυχολογία. Σήµερα έχει αντικατασταθεί αό την Ειτροή Παρακολούθησης και Στήριξης Εκαιδευτικού Έργου µε 13 µέλη (βλ. ρόσκληση εκδήλωσης ενδιαϕέροντος 660 /10 / 70380 / 07-10-2014).
10. Ο κατώτατος αριθµός ήταν 3 µέλη, ενώ τουλάχιστον µέχρι το έτος
2007, για το οοίο είµαστε σε θέση να έχουµε ληροϕόρηση, ο αριθµός έϕθασε τα 15 µέλη.
11. Οι θεµατικοί υεύθυνοι κατόιν µετονοµάστηκαν σε συντονιστές
γραµµατισµού (Λύτσιου, 2007, σ. 18, σηµ. 3).
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τη Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας και τη Συµβουλευτική Ψυχολογίας), και (µέχρι το 2003-2004) ο υεύθυνος εξωτερικής διαµορϕωτικής αξιολόγησης (Βεργίδης, 2010, σ. 386). Τα µέλη της
Οµάδας Συντονισµού (εκτός αό τα µέλη της Οµάδας Έργου
ου συµµετείχαν σε αυτή) ήταν ανειστηµιακοί.
Παράλληλα, το κάθε Σ.∆.Ε. το υοστήριζε ειστηµονικάαιδαγωγικά ένας ειστηµονικός υεύθυνος, είσης ανειστηµιακός.12
Η διαδικασία λήψης αποϕάσεων
Αυτό ου έχει µεγάλο ενδιαϕέρον είναι ο τρόος ου ειλέχτηκε για τη λήψη αοϕάσεων όσον αϕορά βασικές αραµέτρους
του Προγράµµατος. Σε κεντρικό είεδο υιοθετήθηκε ένα συµµετοχικό-συνδιαµορϕωτικό µοντέλο:
«Αρχικά, τα µέλη της Ο.Ε., οι ειστηµονικοί υεύθυνοι, οι θεµατικοί υεύθυνοι, η υεύθυνη ειµόρϕωσης και οι διευθυντές
των 5 Σ.∆.Ε. συµµετέχουν13 σε κοινές συναντήσεις εργασίας µε
στόχο την κατάρτιση του Κανονισµού Λειτουργίας των Σ.∆.Ε.,
τη σύνταξη του λαισίου Προγράµµατος Σουδών και τη συζήτηση των ροβληµάτων και των δυσχερειών ου ανακύτουν
στην ορεία» (Λύτσιου, 2007, σ. 18, σηµ. 3).

Παράλληλα, σε είεδο σχολικής µονάδας, στις αιδαγωγικές
συνεδριάσεις των Σ.∆.Ε. δίνονταν η δυνατότητα στο σύλλογο
των εκαιδευτικών και στον ειστηµονικό του υεύθυνο να συνδιαµορϕώσει τα βασικά ζητήµατα λειτουργίας του σχολείου.
Έτσι, αναϕέρουµε χαρακτηριστικά, σε ένα αό τα 5 Σ.∆.Ε. αυ12. Αό το σχολικό έτος 2005-2006, ο ένας ειστηµονικός υεύθυνος
ανά Σ.∆.Ε., αντικαταστάθηκε αό τον ένα Περιϕερειακό Σύµβουλο Εκαίδευσης ανά διοικητική εριϕέρεια, µε Σ.∆.Ε. ευθύνης του όσα Σ.∆.Ε. ανήκουν σε αυτήν την εριϕέρεια (βλ. και Λύτσιου, 2007, σ. 18, σηµ. 2). Ο Περιϕερειακός Σύµβουλος Εκαίδευσης δεν ήταν ανειστηµιακός, αλλά εκαιδευτικός της δευτεροβάθµιας εκαίδευσης µε αυξηµένα τυικά ροσόντα και εµειρία. Σήµερα η θέση αυτή έχει καταργηθεί.
13. Στην ειστηµονική ειτροή συµµετείχε και ο υεύθυνος αξιολόγησης. Βλ. (Βεργίδης, 2010, σ. 386).
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τής της ειραµατικής ϕάσης, το Σ.∆.Ε. Νεάολης, στο διάστηµα αό 19-11-2001 έως 31-5-2003 ραγµατοοιήθηκαν 55 αιδαγωγικές συνεδριάσεις, µε συνολικό χρόνο συνεδριάσεων 150160 ώρες και µέσο όρο συνεδρίασης τις 3 ώρες. Τα θέµατα ου
συζητήθηκαν ήταν 140 και αϕορούσαν στη λειτουργία του Σ.∆.Ε.
Νεάολης, τους εκαιδευοµένους, τους εκαιδευτικούς και το
ροσωικό, το ρόγραµµα σουδών και το ωρολόγιο ρόγραµµα, καθώς και την ενδοσχολική ειµόρϕωση (Χατζησαββίδης,
2004, σ. 104).
Ο κανονισµός οργάνωσης και λειτουργίας των Σ.∆.Ε.
Η οµάδα εργασίας για τη σύνταξη του κανονισµού, στην οοία
συµµετείχαν στελέχη του ϕορέα υλοοίησης, µέλη της ειστηµονικής ειτροής, όλοι οι ειστηµονικοί υεύθυνοι και οι διευθυντές των έντε Σ.∆.Ε. ου λειτουργούσαν τότε, συνέταξε ένα
αρχικό κείµενο. Το κείµενο αυτό στάλθηκε σε όλα τα Σ.∆.Ε. και
οι σχολικές µονάδες το εεξεργάστηκαν στις αιδαγωγικές συναντήσεις και κατέθεσαν σχετικές αρατηρήσεις και ροτάσεις. Οι ροτάσεις και οι αρατηρήσεις αυτές λήϕθησαν υόψη
για τη σύνταξη του τελικού κειµένου του κανονισµού (βλ. Βεκρής, 2004, σ. 21). Ο κανονισµός εγκρίθηκε µε την Υ.Α. 2373/
2003 και δηµοσιεύτηκε στην εϕηµερίδα της κυβερνήσεως.
Οι προδιαγραϕές του Προγράµµατος των Σ.∆.Ε.
και του προγράµµατος σπουδών
Το 2003 εκδόθηκαν οι ροδιαγραϕές του ρογράµµατος σουδών των Σ.∆.Ε. (Βεκρής & Χοντολίδου, 2003).
Σύµϕωνα µε τον ρόλογο των ειµελητών, ήταν το ειστέγασµα µιας διετούς ροσάθειας, η οοία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2001, µε τη σύσταση ad hoc οµάδας εργασίας. Στην οµάδα αυτή συµµετείχαν εκαιδευτικοί και διευθυντές των Σ.∆.Ε.,
θεµατικοί και ειστηµονικοί υεύθυνοι, ενώ τον συντονισµό είχαν οι δύο ειµελητές της έκδοσης των ροδιαγραϕών, µέλη
της Οµάδας Έργου και µέλος της ειστηµονικής ειτροής αντίστοιχα.
Στο βιβλίο ου εκδόθηκε υήρχαν βασικές ροδιαγραϕές:

144

Ε ΥΑΓΓ Ε ΛΟΣ ΑΝΑΓ ΝΟΥ

α) για το Πρόγραµµα των Σ.∆.Ε. (τι είναι και τι ειδιώκει
το Σ.∆.Ε., το λαίσιο λειτουργίας του, σύνδεση του Σ.∆.Ε. µε τις
αρχές της δια βίου µάθησης, µεθόδευση της διδασκαλίας, ζητήµατα αξιολόγησης κλ.), καθώς και
β) για το ρόγραµµα σουδών (βασικές αρχές, σκοοί, στόχοι, εριεχόµενο, ροτάσεις διδασκαλίας, διδακτική µεθοδολογία κλ., για κάθε γραµµατισµό).
Αυτό ου ρέει να υογραµµιστεί µε έµϕαση είναι ότι στην
ειραµατική ϕάση «αοσχολειοοιούνται» τα Σ.∆.Ε.:
1) στις ροδιαγραϕές υιοθετείται η αντίληψη των ολυγραµµατισµών και όχι του αναλυτικού ρογράµµατος (Χοντολίδου,
2003)
2) τα σχολικά εγχειρίδια της ιλοτικής ϕάσης αντικαθίστανται αό ϕακέλους υλικού για κάθε γραµµατισµό, οι οοίοι: i)
εκονήθηκαν αό οµάδες εκαιδευτικών των Σ.∆.Ε., υό την
ειµέλεια και ειστηµονική ευθύνη των συντονιστών των γραµµατισµών ii) ήταν σε συνέεια µε τις ροδιαγραϕές του ρογράµµατος σουδών iii) εριείχαν γενικούς σκοούς, στόχους,
αρχές διδακτικής µεθοδολογίας σχετικά µε τον γραµµατισµό,
καθώς και σχετική βιβλιογραϕία iv) εριείχαν ικανό αριθµό ροτάσεων διδασκαλίας. Το υλικό αυτό µοιράστηκε σταδιακά σε
όλα τα Σ.∆.Ε. και ο εκαιδευτικός µορούσε είτε να το χρησιµοοιήσει αυτούσιο, είτε να το ροσαρµόσει µε βάση τις ανάγκες
των εκαιδευοµένων του, είτε να αντλήσει αό αυτό ιδέες και
να αράξει δικό του (σε συµϕωνία άντοτε µε τις ροδιαγραϕές του ρογράµµατος σουδών των Σ.∆.Ε.).
Η προετοιµασία για τη ϕάση επέκτασης του δικτύου των Σ.∆.Ε.
Το 2001 εκδόθηκε σχετική µελέτη χωροθέτησης των Σ.∆.Ε. (Ευστράτογλου, 2001), στην οοία αναλύονταν και τεκµηριώνονταν
το σε οιες εριοχές της χώρας έρεε να δοθεί ροτεραιότητα για την ίδρυση και λειτουργία Σ.∆.Ε.
Τέλος, τονίζουµε ότι κατά την ολοκλήρωση της ειραµατικής ϕάσης ραγµατοοιήθηκε το 1ο ανελλήνιο συνέδριο των
Σ.∆.Ε. (Ιούνιος 2003), στις θεωρητικές και ερευνητικές εισηγήσεις του οοίου κατατίθενται και αοτυώνονται η εµειρία,
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οι ροβληµατισµοί και οι ροτάσεις των συµµετεχόντων (στελεχών ϕορέα υλοοίησης, µελών ειστηµονικής ειτροής, ειστηµονικών υευθύνων, συµβούλων, διευθυντών και –κυρίως–
εκαιδευτικών) αό την µέχρι τότε ορεία του ρογράµµατος
των Σ.∆.Ε. (Βεκρής & Χοντολίδου, 2004).
Την ίδια ερίοδο οργανώθηκαν και υλοοιήθηκαν διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης, όως έγινε στο Σ.∆.Ε. Αχαρνών
(Κατσαρού κ.ά, 2004) και στο Σ.∆.Ε. Περιστερίου (Σακελλάρη,
Τζουµάκα & Φρυδάκη, 2004, σ. 408).
Συνεώς, όλα τα κρίσιµα ζητήµατα αντιµετωίστηκαν µε
ειτυχία. Σε αυτό συνέβαλε σηµαντικά το «χαλαρό θεσµικό εριβάλλον» µέσα στο οοίο βρέθηκε η Οµάδα Έργου και η ειστηµονική ειτροή (Βεκρής, 2004, σ. 20).
Η αξιολόγηση της πειραµατικής ϕάσης
Βασικά συµεράσµατα της αξιολόγησης της ειραµατικής ϕάσης των Σ.∆.Ε. ήταν (Βεργίδης, 2003, σ. 254 κ.έ.):
Ξ Σταδιακή αλλαγή (σε σχέση µε την ροσδιορισµένη αό τα

Ξ
Ξ
Ξ
Ξ

θεσµικά κείµενα και το σχεδιασµό οµάδα-στόχο) των χαρακτηριστικών των εκαιδευοµένων. Οι εκαιδευόµενοι στην
λειονότητα τους δεν ήταν εριθωριοοιηµένα άτοµα. Σηµειώνεται ότι το εύρηµα αυτό ειβεβαιώνεται και αό µεταγενέστερες µελέτες (Ανάγνου & Βεργίδης, 2008).
Το ρόγραµµα των Σ.∆.Ε. ανταοκρίθηκε στις ανάγκες των
εκαιδευοµένων.
∆ιαιστώθηκε και ερευνητικά µέσα αό την αξιολόγηση ότι
ο ρόλος των εκαιδευτικών στα Σ.∆.Ε. είναι καθοριστικός.
Οι ειµορϕωτικές συναντήσεις «…στήριξαν πολύπλευρα το
Πρόγραµµα και συνέβαλαν ουσιαστικά στη θετική εξέλιξή
του» (Βεργίδης, 2003, σ. 263).
Προβλήµατα και δυσλειτουργίες ου αναϕέρθηκαν αϕορούσαν την έλλειψη υλικοτεχνικής υοδοµής, τις χρηµατοροές, τις ασάϕειες του λαισίου λειτουργίας και τις δυσκολίες συνεργασίας µε τον κεντρικό ϕορέα.
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Η αξιολόγηση κατέληξε και στη διατύωση ροτάσεων, κυριότερες αό τις οοίες ήταν (Βεργίδης, 2003, σ. 254 κ.έ.):
Ξ ∆υνατότητα ιστοοίησης αό το Σ.∆.Ε., µε ένα σύστη-

Ξ
Ξ
Ξ
Ξ
Ξ
Ξ

Ξ
Ξ

µα εσωτερικής εξέτασης, γνώσεων και δεξιοτήτων/ικανοτήτων των εκαιδευοµένων, .χ. στους Η/Υ και στις νέες
τεχνολογίες.
Αοτελεσµατικότερη ενηµέρωση τόσο όλων των εκαιδευτικών ϕορέων για το Σ.∆.Ε. όσο και του ληθυσµού-στόχου.
Προετοιµασία του κεντρικού ϕορέα του Προγράµµατος για
υοδοχή στο µέλλον εκαιδευοµένων µε ελλιή γνώση της
ελληνικής γλώσσας.
Ανάτυξη συνεργασίας µε τους συγκείµενους εκαιδευτικούς και κοινωνικούς ϕορείς.
Υοστήριξη των εκαιδευοµένων ου συνεχίζουν τις σουδές τους µετά το Σ.∆.Ε.
Συνεχιζόµενη ειµόρϕωση (εξωσχολική και ενδοσχολική)
των εκαιδευτικών.
Ειµόρϕωση των έµειρων εκαιδευτικών και στελεχών
(διευθυντών) των Σ.∆.Ε., οι οοίοι θα αξιοοιούνται ως ειµορϕωτές, δεδοµένης της εικείµενης εέκτασης του Προγράµµατος.14
Εεξεργασία ενταετούς σχεδίου εέκτασης των Σ.∆.Ε., µε
στόχο την ίδρυση ενός τουλάχιστον Σ.∆.Ε. σε κάθε νοµό.15
Τα Σ.∆.Ε. µορούν και ρέει να «…παράγουν προϊόντα,

14. Το ανθρώινο αυτό δυναµικό ροτεινόταν να συγκροτήσει µια «δεξαµενή στελεχών», τα οοία θα ειµορϕώνονται σε ειδικά θέµατα. Η αραγωγή αυτή στελεχών, ου θα εξελίσσονται µε εσωτερικές διαδικασίες
και θα ειϕορτίζονται µε ανάλογα καθήκοντα, κρινόταν ως ααραίτητη
ροϋόθεση για την εέκταση του Προγράµµατος.
15. Βάσει συγκεκριµένων ροτεραιοτήτων, όως: το είεδο σχολικής διαρροής ανά νοµό, το δίκτυο των νυκτερινών σχολείων, τα χαρακτηριστικά του ληθυσµού-στόχου, τη διαθεσιµότητα συνεργασίας της τοικής κοινωνίας, τα διαθέσιµα τοικά στελέχη και εκαιδευτικοί µε τα κατάλληλα ροσόντα, τη διάθεση κατάλληλης υοδοµής αό την Τοική Αυτοδιοίκηση και τις τοικές εκαιδευτικές αρχές (Βεργίδης, 2003, σ. 266).
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αποτελέσµατα και επιπτώσεις που θα συµβάλλουν στην
αναβάθµιση και των νυκτερινών σχολείων» (Βεργίδης, 2003,
σ. 266).

Πολλές αό αυτές τις ροτάσεις υιοθετήθηκαν κατά τη ϕάση
εέκτασης αό τους ιθύνοντες του Προγράµµατος.
Καταλήγοντας, κατά τη διάρκεια της ειραµατικής ϕάσης
έγινε εκ νέου σχεδιασµός σε αρκετές αραµέτρους (µε κυριότερη την «αοσχολειοοίηση») και ταυτόχρονα διαµορϕώθηκαν οι
αρχές και τα βασικά χαρακτηριστικά των Σ.∆.Ε.
∆) Η ϕάση επέκτασης

Η εξέλιξη του δικτύου των Σ.∆.Ε. στην Ελλάδα αοτυώνεται
στον Πίνακα 1 ου ακολουθεί:
Πίνακας 1: ∆ιαχρονική εξέλιξη του δικτύου των Σ.∆.Ε. στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σ.∆.Ε.

Αν. Μακεδο- Αλεξανδρούολης (Έβρου, 2003), ∆ράµας (∆ράµας, 2003,
νίας & Θράκης Τµήµα Νευροκοπίου), Καβάλας (Καβάλας, 2008), Κοµοτηνής (Ροδόης, 2003, Τµήµα Οργάνης), Ξάνθης (Ξάνθης,
2004, α) Τµήµα Μύκης, β) Τµήµα Μάνταινας), Ορεστιάδας (Έβρου, 2006), Σαών (Ροδόης, 2005)
Κεντρικής
Μακεδονίας

Γιαννιτσών (Πέλλας, 2003, Τµήµα Έδεσσας), ∆έλτα (Θεσσαλονίκης, 2014), 1ο Θεσσαλονίκης (Νεάολης) (Θεσσαλονίκης, 2001), 2ο Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκης, 2003), 3ο
Θεσσαλονίκης (Φυλακές) (Θεσσαλονίκης, 2006), Κατερίνης
(Πιερίας, 2005), Κορδελιού-Ευόσµου (Θεσσαλονίκης, 2014),
Λαγκαδά (Θεσσαλονίκης, 2014), Νάουσας (Ηµαθίας, 2005,
Τµήµα Αλεξάνδρειας), Πυλαίας Χορτιάτη (Θεσσαλονίκης,
2014), Σερρών [Σερρών, 2004, Τµήµα Ροδόπολης (Κερκίνης)]

∆υτικής
Μακεδονίας

1ο Γρεβενών (Φυλακές) (Γρεβενών, 2010), Καστοριάς (Καστοριάς, 2004), Κοζάνης (Κοζάνης, 2005, α) Τµήµα Πτολεµαΐδας, β) Τµήµα Σιάτιστας*), Φλώρινας (Φλώρινας,
2004, Τµήµα Αµύνταιου)
Άρτας (Άρτας, 2008), Ιωαννίνων (Ιωαννίνων, 2003)

Ηείρου
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Σ.∆.Ε.

Θεσσαλίας

Βόλου (Μαγνησίας, 2004, α) Τµήµα Ζαγοράς-Μουρεσίου,
β) Τµήµα Σκιάθου), Καρδίτσας (Καρδίτσας, 2004, Τµήµα
Σοϕάδων) 1ο Λάρισας (Λάρισας, 2003), 2ο Λάρισας (Φυλακές) (Λάρισας, 2004), 1ο Τρικάλων (Τρικάλων, 2004),
2ο Τρικάλων (Φυλακές) (Τρικάλων, 2008)

∆υτικής
Ελλάδας

Αγρινίου (Αιτωλοακαρνανίας, 2003), Πατρών [Αχαΐας, 2001,
Τµήµα Αγ. Στεϕάνου (Φυλακές)], Πύργου (Ηλείας, 2003,
Τµήµα Ζακύνθου)
Αλιβερίου (Ευβοίας, 2004), Άµϕισσας (Φωκίδας, 2004), 1ο
∆οµοκού (Φυλακές)* (Φθιώτιδας, 2008), 1ο Ελαιώνα Θηβών
(Φυλακές) (Βοιωτίας, 2008), Λαµίας (Φθιώτιδας, 2004, Τµήµα Καρπενησίου*), Μαντουδίου-Λίµνης-Αγίας Άννας (Ευβοίας, 2014), Ορχοµενού (Βοιωτίας, 2004, Τµήµα Θήβας)

Στερεάς
Ελλάδας

Αττικής
(ένας νοµός)

Αγίων Αναργύρων (2004), Αχαρνών (2001), Καλλιθέας (2003),
1ο Κορυδαλλού (2003), 2ο Κορυδαλλού (Φυλακές) (2005),
Παλλήνης (2008), Πειραιά (2004, Τµήµα Αίγινας), Περιστερίου (2000)

Πελοοννήσου Άσσου Λεχαίου (Κορινθίας, 2005), Καλαµάτας (Μεσσηνίας,
2005), Ναυλίου (Αργολίδας, 2006, Τµήµα Κρανιδίου), Σάρτης (Λακωνίας, 2005, Τµήµα Μολάων), Τριόλεως (Αρκαδίας, 2008)
Βορείου
Αιγαίου

Μυτιλήνης (Λέσβου, 2003, Τµήµα Καλλονής), Σάµου (Σάµου, 2006, Τµήµα Καρλοβασίου), Χίου (Χίου, 2005)

Νοτίου
Αιγαίου

Ρόδου (∆ωδεκανήσου, 2008), Σύρου (Κυκλάδων, 2008, α)
Τµήµα Νάξου, β) Τµήµα Θήρας)

Ιονίων Νήσων Κέρκυρας (Κέρκυρας, 2005, Τµήµα Λευκίµης)
Κρήτης

Ιεράετρας (Λασιθίου, 2003, α) Τµήµα Σητείας, β) Τµήµα
Αγ. Νικολάου), Ρεθύµνου (Ρεθύµνου, 2005, Τµήµα Αµαρίου), Τυλίσου (Ηρακλείου, 2001, Τµήµα Μινώα Πεδιάδας),
Χανίων (Χανίων, 2006, α) Τµήµα Πλατανιά, β) Τµήµα
Κισσάµου)

Π η γ ή: www.gsae.edu.gr16 (εεξεργασία δική µας)
16. Πηγή: http://www.gsae.edu.gr/el/tracts/1095-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-plirosi-theseon-me-epilogi-ekpaideftikon-protovathmias-kai-
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Ση µείωση: Στη 2η στήλη εντός αρενθέσεων αναϕέρονται κατά σειρά: ο νοµός στον οοίο ανήκει το κάθε Σ.∆.Ε., το έτος ίδρυσής του, τα τυχόν τµήµατα εκτός έδρας ου ανήκουν σε αυτό το Σ.∆.Ε.
* Βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας (Αόϕαση 12627/24-10-2014 του Γενικού Γραµµατέα ∆ιά Βίου Μάθησης)

Όως διαιστώνουµε αό τον Πίνακα 1, µε διαδοχικές αοϕάσεις των ολιτικών ηγεσιών, τα Σ.∆.Ε., αό έντε ου ήταν στην
ειραµατική ϕάση, αυξήθηκαν σε 18 το 2003-2004, κατόιν σε 32
το 2004-2005, έειτα σε 43 το 2005-2006, µετά σε 48 το 20062007, ύστερα τα 57 το 2008-2009, στη συνέχεια σε 58 το 20092010, για να καταλήξουν σε 63 Σ.∆.Ε. το 2014 (την τρέχουσα σχολική χρονιά-2015- λειτουργούν 62 Σ.∆.Ε., καθώς το Σ.∆.Ε. Φυλακών ∆οµοκού βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας).
Υογραµµίζουµε ότι ετά Σ.∆.Ε. /τµήµατα εκτός έδρας λειτουργούν σε Φυλακές (το Σ.∆.Ε. Φυλακών ∆οµοκού βρίσκεται
σε αναστολή λειτουργίας).
Πρέει να ροσθέσουµε ότι το σχολικό έτος 2008-2009 ιδρύθηκαν τµήµατα εκτός έδρας (αραρτήµατα) Σ.∆.Ε. Ειδικότερα,
το σκετικό της ίδρυσής τους αοτυώνεται στην Υ.Α. 4014 /
27-11-07:
«… ροκειµένου να καλυϕθούν οι ανάγκες εκαίδευσης-ειµόρϕωσης οµάδων ολιτών ου διαµένουν εκτός της έδρας λειτουργίας των Σ.∆.Ε., αοϕασίζουµε: Στα λαίσια της Λειτουργίας
των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.) είναι δυνατόν να λειτουργούν τµήµατα εκτός της έδρας τους και σε όλη την έκταση
του νοµού, ύστερα αό έγκριση του Γενικού Γραµµατέα Εκαίδευσης Ενηλίκων». Ειδικότερα, λειτουργούν 28 τµήµατα εκτός
έδρας (τα τµήµατα Καρενησίου και Σιάτιστας βρίσκονται σε
αναστολή λειτουργίας) σήµερα (το 2011 τα τµήµατα εκτός έδρας
είχαν ϕθάσει τα 59· Ανάγνου, 2011, σσ. 38-39).

defterovathmias-ekpaidefsis-gia-tin-kalypsi-theseon-ekpaideftikou-prosopikousta-sxoleia-defteris-efkairias, ανακτήθηκε 6/1/2015 και http://www.gsae.edu.
gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/deyteri-efkairia/s-d-e-sxoleia-deyterisefkairias/sde/, ανακτήθηκε 6/1/2015.
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∆ιαιστώνουµε ότι Σ.∆.Ε. λειτουργούν και στις 13 διοικητικές
εριϕέρειες της χώρας. Σηµειώνουµε ότι σε 9 αό τις 13 συνολικά εριϕέρειες λειτουργούν Σ.∆.Ε. (ή/και τµήµατα εκτός έδρας)
σε όλους τους νοµούς των εριϕερειών αυτών [Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, ∆υτικής Ελλάδας, Αττικής (η οοία, βέβαια, αοτελείται αό έναν
µόνο νοµό), Πελοοννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και
Κρήτης]. Η εριϕέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει Σ.∆.Ε. σε 4 αό
τους 5 συνολικά νοµούς της (λην του ν. Ευρυτανίας). Η εριϕέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει Σ.∆.Ε. σε 5 αό τους 7 συνολικά νοµούς της (λην των νοµών Κιλκίς και Χαλκιδικής). Η
εριϕέρεια Ηείρου έχει Σ.∆.Ε. σε 2 αό τους 4 συνολικά νοµούς της (λην των νοµών Θεσρωτίας και Πρέβεζας). Τέλος, τη
µικρότερη αντιροσώευση ανά νοµό έχει η εριϕέρεια Ιονίων
Νήσων, καθώς έχει Σ.∆.Ε. µόνο σε 1 αό τους συνολικά 4 νοµούς (δεν υάρχουν Σ.∆.Ε. στους νοµούς Κεϕαλλονιάς, Ζακύνθου
και Λευκάδας).
Ειλέον, Σ.∆.Ε. λειτουργούν σε 42 αό τους 51 [δεν ροσµετρούµε το Άγιο Όρος (Άθως)] συνολικά νοµούς της χώρας.
Ενώ η γενική αρχή ϕαίνεται ως είναι: «ένα Σ.∆.Ε. σε κάθε νοµό», το ληθυσµιακό µέγεθος των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης εέβαλε τη δηµιουργία ερισσότερων Σ.∆.Ε.: Στον ν.
Αττικής 8 Σ.∆.Ε. και στον ν. Θεσσαλονίκης 7 Σ.∆.Ε..
Τέλος, σηµειώνουµε ότι αό το σχολικό έτος 2006-2007 λειτουργούν Ιερατικά Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Ι.Σ.∆.Ε.) στην
Καρδίτσα, την Κατερίνη και την Καλαµάτα (βλ. Πρόσκληση ενδιαϕέροντος, ΥΠΕΠΘ, αριθµ. 562956 /Α2 / 09-2007). Τα Ι.Σ.∆.Ε.
υάγονται στην Εκκλησιαστική Εκαίδευση, ως αυτόνοµες, όµως,
σχολικές µονάδες (η οργάνωση και λειτουργία τους καθορίζεται
µε την 113202 /Α2 /16-09-2009 Αόϕαση του Υϕυουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων).
Στην ανάτυξη του δικτύου των Σ.∆.Ε. διαϕαίνονται και ορισµένες στρεβλώσεις. Ειδικότερα:
1) Ενώ στις ερισσότερες εριτώσεις ιδρύθηκαν Σ.∆.Ε.
στις ρωτεύουσες των νοµών, αυτό δε συνέβη στις εξής εριτώσεις:
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α) στο νοµό Πέλλας (ρωτεύουσα η Έδεσσα, Σ.∆.Ε. στα
Γιαννιτσά),
β) στο νοµό Ηµαθίας (ρωτεύουσα η Βέροια, Σ.∆.Ε. στη
Νάουσα).
γ) στο νοµό Βοιωτίας (ρωτεύουσα η Λιβαδιά, Σ.∆.Ε. στον
Ορχοµενό),
δ) στο νοµό Αιτωλοακαρνανίας (ρωτεύουσα το Μεσολόγγι, Σ.∆.Ε. στο Αγρίνιο),
ε) στο νοµό Εύβοιας (ρωτεύουσα η Χαλκίδα, Σ.∆.Ε. στο
Αλιβέρι),
στ) στο νοµό Ηρακλείου (ρωτεύουσα το Ηράκλειο, Σ.∆.Ε.
στην Τύλισο)
ζ) στο νοµό Λασιθίου (ρωτεύουσα ο Άγιος Νικόλαος, Σ.∆.Ε.
στην Ιεράετρα)
η) στο νοµό Κορίνθου (ρωτεύουσα η Κόρινθος, Σ.∆.Ε. στον
Άσσο Λεχαίου).
Εικάζουµε ότι στις εριτώσεις αυτές είτε δεν συνέτρεχαν
αθροιστικά τα κριτήρια ειλογής χωροθέτησης (Ευστράτογλου,
2001), είτε δεν ευοδώθηκαν τη χρονική ερίοδο ου συντάσσονταν τα αντίστοιχα Τεχνικά ∆ελτία οι συνεννοήσεις µεταξύ ΓΓΕΕ
και Ι∆ΕΚΕ αό τη µια µεριά και των Τοικών Αυτοδιοικήσεων
των ανωτέρω ρωτευουσών αό την άλλη ή/και υήρξε µεγαλύτερο ενδιαϕέρον και είεδο συνεννόησης µε τις Τοικές Αυτοδιοικήσεις των εριοχών στις οοίες τελικά ιδρύθηκαν Σ.∆.Ε.
2) ∆εν ϕαίνεται να λήϕθησαν υόψη οι συστάσεις των εξωτερικών αξιολογήσεων της ιλοτικής (Ματθαίου, 2001) και της
ειραµατικής ϕάσης των Σ.∆.Ε. (Βεργίδης, 2003), σύµϕωνα µε
τις οοίες η ανάτυξη του δικτύου των Σ.∆.Ε. έρεε να σχεδιαστεί, ώστε γίνει στοχευµένα και σταδιακά. Ειλέον, όως
έχει δειχτεί και ερευνητικά (Ανάγνου & Βεργίδης, 2014), αυτή η ραγδαία και σηµαντική οσοτική αύξηση του αριθµού των
Σ.∆.Ε. ανελλαδικά εγείρει και ορισµένα οιοτικά ζητήµατα,
όως κατά όσο µορεί να συνάδει µε τη διατήρηση βασικών
χαρακτηριστικών των Σ.∆.Ε., όως η άσκηση εσωτερικής εκαιδευτικής ολιτικής σε αοκεντρωµένη βάση.
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Καταληκτικές επισηµάνσεις
Η ∆ιά Βίου Μάθηση αοτελεί διεθνώς βασικό ανατυξιακό υλώνα. Σύµϕωνα µε το στρατηγικό λαίσιο για την ευρωαϊκή
συνεργασία στον τοµέα της εκαίδευσης και της κατάρτισης
(«ΕΚ 2020»), µέχρι το 2020 το 15% τουλάχιστον των ενηλίκων
µεταξύ 25 και 64 ετών κατά µέσον όρο θα ρέει να συµµετέχει σε δραστηριότητες διά βίου µάθησης (Συµβούλιο της Ευρωαϊκής Ένωσης, 2009). ∆υστυχώς, η Ελλάδα «εµϕανίζει µόλις
3% ποσοστό συµµετοχής των ατόµων ηλικίας 25-65 ετών στη
∆ΒΜ, το χαµηλότερο ποσοστό στην ΕΕ-17 και το πέµπτο χαµηλότερο στην ΕΕ-27» (ΓΓ∆ΒΜ, 2013, σ. 13).
Με βάση αυτά τα δεδοµένα, τα Σ.∆.Ε. αοτελούν σηµαντικό θεσµό τόσο για την ελληνική εκαίδευση γενικότερα όσο
και για τη διά βίου µάθηση και την εκαίδευση ενηλίκων στην
Ελλάδα ειδικότερα. Πιο συγκεκριµένα, αϕενός συντελούν σηµαντικά στην ολοκλήρωση της υοχρεωτικής εκαίδευσης και
αϕετέρου αναδεικνύονται σε σηµαντικό υλώνα της δια βίου µάθησης στην Ελλάδα, αν λάβουµε υόψη µας ότι σε αυτά το 2012
ϕοίτησαν 4.187 ενήλικες (ΓΓ∆ΒΜ, 2013, σ. 28), αριθµός ου αοδεικνύει τόσο τον µεγάλο βαθµό αοδοχής των Σ.∆.Ε. αό την
ελληνική κοινωνία όσο και την αναγκαιότητά τους.
Οι βασικές αρχές και χαρακτηριστικά των Σ.∆.Ε. αοτελούν
σηµαντικές καινοτοµίες για την ελληνική εκαιδευτική ραγµατικότητα (Βεκρής, 2003 και 2004· Χοντολίδου, 2003), αοτυώνοντας, συν τοις άλλοις, βασικές αρχές της εκαίδευσης ενηλίκων. Για ρώτη ϕορά στην Ελλάδα δόθηκε θεσµικά στη σχολική µονάδα η δυνατότητα για άσκηση εσωτερικής εκαιδευτικής
ολιτικής, υήρξαν συµβουλευτικές υηρεσίες (ψυχολόγος και
σύµβουλος σταδιοδροµίας), το ρόγραµµα σουδών διαµορϕωνόταν µε βάση ροδιαγραϕές, ανάγκες των εκαιδευοµένων και
ιδιαιτερότητες των τοικών κοινωνιών, υήρχε διαρκής µέριµνα
για ειµόρϕωση και εαγγελµατική ανάτυξη των εκαιδευτικών, τόσο σε κεντρικό είεδο, αλλά και εριϕερειακό, καθώς
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και είεδο σχολικής µονάδας, εϕαρµόστηκαν καινοτόµες µεθοδολογικές και διδακτικές ροσεγγίσεις.
Σε είεδο εκαιδευτικής ολιτικής είναι, είσης, ολύ σηµαντικό το γεγονός ότι για τη διαµόρϕωση αυτών των αρχών
και χαρακτηριστικών ακολουθήθηκε ένα συµµετοχικό-συνδιαµορϕωτικό µοντέλο λήψης αοϕάσεων στο οοίο συµµετείχαν
όλοι οι εµλεκόµενοι. Είναι, ειλέον, µία ρωτόγνωρη εµειρία για τα ελληνικά εκαιδευτικά δρώµενα ένας θεσµός να λειτουργεί ρώτα ιλοτικά, να αξιολογείται, να συντάσσεται µελέτη χωροθέτησης, να λειτουργεί κατόιν ειραµατικά, να αξιολογείται εκ νέου και κατόιν να εεκτείνεται το δίκτυό του (ας
σηµειωθεί ότι οι αξιολογήσεις συνεχίζονται και κατά τη ϕάση
εέκτασης, δεδοµένου ότι η αξιολόγηση αοτελεί συµβατική υοχρέωση για όλα τα συγχρηµατοδοτούµενα αό την Ε.Ε. ρογράµµατα).
Είναι γεγονός, όως ϕάνηκε και αό την ανάλυση ου ροηγήθηκε, ότι, ιδιαίτερα κατά τα ρώτα χρόνια του εγχειρήµατος,
υήρξαν και αστοχίες, αλινωδίες και γενικότερα µια κάοια
έλλειψη ροετοιµασίας. Ωστόσο, αυτές ξεεράστηκαν µε ολλή
δουλειά και κυρίως το µεράκι όλων των εµλεκοµένων. Φυσικά, σε αυτό συνέβαλε και η αυξανόµενη αήχηση ου έδειχναν
σταδιακά ότι αοκτούσαν τα Σ.∆.Ε. στην ελληνική κοινωνία.
Τα Σ.∆.Ε. διανύουν λέον το 15ο έτος λειτουργίας τους. Έχουν
εεκταθεί σε όλη σχεδόν την Ελλάδα και ροσϕέρουν εκαιδευτικές υηρεσίες σε σηµαντικό αριθµό ολιτών. Τονίζουµε, όµως,
ότι η µελλοντική βιωσιµότητα των δοµών εκαίδευσης ενηλίκων
στη χώρα µας, ου η ανάτυξη τους στηρίχτηκε και συνεχίζει
να στηρίζεται σε σηµαντικό βαθµό στους όρους ευρωαϊκών
διαρθρωτικών ταµείων, είναι ένα σηµείο ου ροκαλεί ανησυχία σε έγκριτους µελετητές (βλ. σχετικά Καραντινός, 2010, σ.
55). Το µελλοντικό στοίχηµα ϕαίνεται ότι είναι διττό: α) διασϕάλιση των ααραίτητων για τη συνέχιση του Προγράµµατος υλικών ροϋοθέσεων και β) διατήρηση της οιότητας και
των βασικών αρχών και χαρακτηριστικών τους.
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ABSTRACT

This paper traces the history of the establishment and operation of

Second Chance Schools (SCS) in Greece. Starting from the initial proposal to create SCS in Greece, made in 1997 to the then Minister of
Education by the European Commissioner for Research, Innovation
and Science, we present and analyze important data and events of all
the phases until now: the preparation phase, the pilot, experimental
and expansion phase. Concluding, educational policy issues and future challenges for SCS emerge.
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Σκέψεις µε αϕορµή το βιβλίο της Charlotte Lacoste,
Seductions du bourreau. Negation des victimes,
Presses Universitaires de France, Paris 2010.

Σαγήνη δηµίου, απάρνηση θυµάτων
(Όταν ο δήµιος αολανά, τα θύµατά του ξαναγίνονται θύµατα· αυτή τη ϕορά της αάρνησής µας).

ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, και γενικότερα η τέχνη, να ροσϕέρει ένα ρίσµα θέασης του αρελθόντος, και µάλιστα των ιο
είµαχων λευρών του, ου να ανοίγει την κερκόορτα στα άντοτε διαθέσιµα, και αό ολλούς ευρόσδεκτα, εγχειρήµατα του
ιστορικού αναθεωρητισµού; Ποιος είναι ο ρόλος της µυθολασίας
στην ρόσληψη του ιστορικού αρελθόντος και στην άρθρωση
ενός συνεκτικού αϕηγήµατος, ικανού να συµβάλλει τόσο στην
εεξεργασία τραυµατικών βιωµάτων όσο και στην συγκρότηση
ταυτοτήτων, στην οοία αυτή η εεξεργασία εκβάλλει; Η διερεύνηση και η κατανόηση του αρελθόντος δεν αοτελεί λέον
ρονοµιακό χώρο µόνο για την ιστοριογραϕία, αλλά ανοίγει ένα
1. Φιλόλογος.
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ευρύτατο εδίο δηµιουργικών αναζητήσεων και για τη λογοτεχνία, όως και για άλλες µορϕές τέχνης. Μάλιστα, σ’ αυτόν τον
διαϕιλονικούµενο και τόσο ζωτικής σηµασίας για τις ανθρώινες κοινωνίες χώρο, η µυθολασία διαθέτει ολλαλάσια ειδραστική ικανότητα, και λόγω τους εύρους του κοινού στο οοίο
αευθύνεται αλλά και λόγω της εγγενούς δυνατότητάς της να
δηµιουργεί µια υοβλητική ατµόσϕαιρα µε τη χρήση οικίλων
εκϕραστικών όρων και τη συνακόλουθη ρόκληση έντονων συναισθηµάτων µέσω της λειτουργίας της ταύτισης. Είναι αυτή
ου µορεί να είσει τον εκάστοτε δέκτη ότι το διακύβευµα του
αϕηγήµατος τον αϕορά, αευθύνεται άµεσα σε αυτόν, διεκδικώντας έτσι την ιδιαίτερη ανταόκρισή του. Όταν, όµως, τα ζητήµατα ου τίθενται αό αυτό αϕορούν σε γεγονότα ενός ιδιαίτερα τραυµατικού αρελθόντος και γι’ αυτό έχουν τη δύναµη να
εηρεάζουν ολύ βαθιά τους ανθρώους είτε µέσω της τραυµατικής µνήµης είτε µέσω µιας βεβιασµένης µερικής ή ολικής λήθης (αώθησης ή άρνησης), εικαθορίζοντας στον µέγιστο βαθµό τη συγκρότηση της τρέχουσας ταυτότητάς τους και τη βίωση
του αρόντος, εύλογα αναϕύεται ένας ροβληµατισµός σχετικά
µε την ρόθεση του δηµιουργού, ου µας ροσϕέρει ένα «κλειδί» ανάγνωσης του αρελθόντος, αλλά και την ευθύνη του για τη
χρήση (ή κατάχρηση) του τεκµηριωτικού εξολισµού της ιστοριογραϕίας για τη δόµηση µιας «ραγµατικότητας» µε συγκεκριµένες ιδεολογικές συντεταγµένες.
Αυτός ο ροβληµατισµός βρίσκεται στο είκεντρο του δοκιµίου της Charlotte Lacoste Seductions du bourreau, στο οοίο
ανατύσσει µια δριµεία ολεµική ενάντια στον σϕετερισµό της
λειτουργίας της ιστορικής µαρτυρίας αό τους αϕηγητές της µυθολασίας, οι οοίοι κατορθώνουν αό το ασυνήθιστο βήµα του
µάρτυρα-δήµιου να ρευστοοιήσουν την κρίση του κοινού σχετικά µε το ιο είµαχο (και «οριακό» αό ολλές αόψεις) γεγονός, το Ολοκαύτωµα. Η µυθολασία, ροσϕέροντας το βήµα αυτό στον δήµιο, ου σε κάθε (µυθολαστική) ερίτωση είναι ένας
ολύ ικανός αγορητής, ροικισµένος µε µια σειρά αό νευµατικά και ηθικά χαρίσµατα και σκληρά δοκιµαζόµενος αό µια
σειρά ψυχοσωµατικών τραυµάτων και ατυχών συγκυριών, γίνε-
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ται, εντέλει, µέσο χειραγώγησης του κοινού, ου εύκολα αϕήνεται στον λάνο λόγο του δήµιου. Η σαρωτική κριτική της Lacoste ροδίδει έντονη ανησυχία για τις συνέειες ου µορεί να
έχει ο αολανητικός ρόλος του δηµίου σε µια εοχή ου το ϕαινόµενο του αρνητισµού, ϕανερού ή συγκαλυµµένου, κάθε άλλο
αρά σε αοδροµή βρίσκεται. Αλλά και γιατί –αυτός µάλιστα
ϕαίνεται να είναι ο κυριότερος ϕόβος της– µορεί να οδηγήσει
στη δηµιουργία συνειδησιακών και ηθικών συνθηκών ικανών να
εηρεάσουν δραµατικά την ρόσληψη του εαυτού και τη συνακόλουθη ανάληψη ρόλων (και υιοθέτηση ρακτικών) αό τα υοκείµενα της εν λόγω ρόσληψης. Τα καυστικά βέλη της βρίσκουν
εύκολα τον στόχο τους, καθώς, αρότι µ’ έναν λόγο συχνά µονοδιάστατο και αϕοριστικό (ου ίσως κάοτε να αοκτά µια χροιά
διδακτισµού ή ηθικολογίας), καταϕέρνει να δικαιολογήσει εαρκώς τη δυσϕορία της για τον αλαζονικό αισθητισµό ορισµένων
δηµιουργών αλλά και ευρύτερων κύκλων της διανόησης, ου υοδέχονται µε αδόκητη θέρµη τα έργα τους, υιοθετώντας µια στάση µάλλον ανεύθυνη. Εµβόλιµα στην ενδελεχή µελέτη έργων µυθολασίας και αυθεντικών ιστορικών µαρτυριών, ανατέµνονται
αό τη Lacoste έργα καταξιωµένα (όως του Browning,2 της
Arendt 3 και του Milgram4) και καθιερωµένα όχι µόνο στη συνείδηση των ειδικών (ιστορικών, ϕιλοσόϕων, ψυχολόγων) αλλά
και ενός ευρύτερου κοινού, µε στόχο να καταδειχθούν οι ερµηνευτικές αλλοιώσεις ου υέστησαν για να εξυηρετήσουν αλλότριους σκοούς. Έτσι, η ειχειρηµατολογία της, ου εενδύεται µε άϕθονη δηκτική ειρωνεία, αντλεί ερείσµατα αό διάϕορους χώρους (ολιτική, τέχνη, κριτική της τέχνης, ιστορία, ϕι2. Christopher Browning R., Des hommes ordinaires. Le 101e bataillon
de réserve de la police allemande et la solution finale en Pologne, µτϕρ. στα
γαλλικά Elie Barnavi, ρόλογος Pierre Vidal-Naquet, Tallandier, coll. «Texto», Παρίσι 2007.
3. Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem: rapport sur la banalité du
mal, µτϕρ. στα γαλλικά Anne Guérin, ρόλογος Michelle-Irène Brudny de
Launay, Gallimard, coll. «Folio Histoire», Παρίσι 2002.
4. Stanley Milgram, La Soumission à l’autorité, Calmann-Lévy, Παρίσι 1994.
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λοσοϕία, κοινωνιολογία, ψυχολογία), αοβλέοντας στη δηµιουργία µιας εναργούς εοτείας. Χωρίς εριϕράσεις, η Lacoste ααντά θετικά και κατηγορηµατικά στο αρχικό ερώτηµα και κάνει ό,τι µορεί για να αοµυθοοιήσει τον µυθοοιητικό λόγο
του δήµιου και να του ειστρέψει τον ρόλο του θύτη ου µε τόση ειδεξιότητα αοοιείται.

Ο σϕετερισµός του λόγου της ιστορικής µαρτυρίας
Παρακολουθώντας τη διαδροµή της ιστορικής µαρτυρίας ως γραµµατολογικού είδους, αό τη στιγµή της εµϕάνισής της µετά το
Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο µέχρι τις µέρες µας, η Lacoste ροβαίνει σε µια κριτική αοτίµηση τόσο της τεκµηριωτικής της αξίας
(της αξιοιστίας των καταγραϕών ου την ααρτίζουν) όσο και
της δύναµης ου έχει να εηρεάζει τη συνείδηση, τη µνήµη, την
ταυτότητα των ανθρώων. Η Lacoste αξιοοιεί το ολύτιµο έργο του Jean Norton Cru,5 ενός ανθρώου ου έζησε τον όλεµο
των χαρακωµάτων και µέσα αό τη συγκριτική µελέτη µαρτυριών ου αρήχθησαν µεταξύ του 1915 και του 1928, ειχείρησε
να αναδείξει τα ψεύδη, τις ανακολουθίες και τους µύθους τους,
ου ααιτήθηκαν για να κατασκευαστούν ολεµικές εοοιίες.
Ελάχιστοι κατάϕεραν να εναντιωθούν στο κυρίαρχο αυτό αίτηµα της εοχής του, ανοίγοντας τον δρόµο σ’ εναν τρόο καταγραϕής ακριβή και νηϕάλιο, αελευθερωµένο αό τις συµβάσεις
της ολεµικής µυθολογίας. (16-46).6
Αό το 1960, µε τη δίκη του Άιχµαν, εισερχόµαστε στην
κυρίως «εοχή της µαρτυρίας», κατά την ορολογία της Annette
Wieviorka, « [...] από την οποία δεν έχουµε ακόµη βγει» (47).7
5. Jean-Norton Cru, Témoins; essai d’analyse et critique des souvenirs de
combattants édités en français de 1915 à 1928, Les Étincelles, Παρίσι 1929.
6. Οι αριθµοί στις αρενθέσεις αραέµουν στις αντίστοιχες σελίδες του βιβλίου της Charlotte Lacoste.
7. Η Lacoste αραθέτει την Annette Wieviorka, L’ιre du témoin, Hachette Literatures, coll. «Pluriel», Παρίσι 1998, 8.
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Ωστόσο, η εοχή αυτή έρχεται να ροσθέσει νέα δεινά και νέα
άρνηση στη µαρτυρία ως είδος λόγου ου κανείς δεν είναι διατεθειµένος ν’ ακούσει, µιας και οι µάρτυρες είναι κυρίως ειζώντες αό τα στρατόεδα συγκέντρωσης και το βίωµά τους
είναι τόσο ακραίο, ου ϕοβούνται ότι, ακόµη κι αν καταϕέρουν
να το βάλουν σε λέξεις, δεν θα γίνουν ιστευτοί, ή ολύ χειρότερα δεν θα βρούνε ακροατές. Η αροθυµία του κόσµου να αρακολουθήσει µια εισκόηση των ατέλειωτων δεινών ου υέστησαν –χωρίς µάλιστα να τα λαµρύνει κανένα «ένδοξο υπόβαθρο»– ειβεβαίωσε τους χειρότερους ϕόβους τους (όως αραδειγµατικά διατυώθηκαν αό τον Primo Levi) ότι κανείς δεν
θα καταλάβει, κανείς δεν θα αϕουγκραστεί και ότι, τελικά, θα
µείνουν στην αόλυτη µοναξιά (33). Στον αντίοδα αυτής της
εικοινωνιακής αοµόνωσης στην οοία καταδικάζεται το υοκείµενο της αυθεντικής µαρτυρίας, άλλου είδους «µαρτυρίες» µε
αντικείµενο την ανείωτη ϕρίκη των στρατοέδων συγκέντρωσης βρίσκουν ένα ιδιαίτερα ένθερµο και ευρύ κοινό: τα έργα µυθολασίας. Παρά τη δριµεία κριτική ου ασκήθηκε εξαρχής στα
έργα αυτά και αό ειζήσαντες, η ενθουσιώδης αοδοχή τους είναι δεδοµένη και αναντίλεκτη και ενισχύεται αό ένα µεγάλο
µέρος της διανόησης ου ειλέγει να ολλαλασιάσει τον αόηχό τους.
Το ρόβληµα µε την οικειοοίηση της µαρτυρίας αό τη λογοτεχνία είναι ότι θέτει εν αµϕιβόλω τη βασική λειτουργία της
ιστορικής µαρτυρίας, ου, σύµϕωνα µε τη Lacoste, είναι κυρίως
αιδαγωγική. Η αισθητική ρόθεση θα έρεε να αραµερίζεται ρος όϕελος της ηθικής στόχευσης για µετάδοση µιας γνώσης ου αϕορά σε ολόκληρη την ανθρωότητα και είναι εντελώς
ασύµβατη µε την στυλιστική διγλωσσία και τις εαµϕοτερίζουσες ερµηνείες. Στην µαρτυρία τα άντα ρέει να είναι ξεκάθαρα: καµιά σκοτεινή διατύωση δεν εγχωρεί, το νόηµά της ρέει
να είναι εύλητο, αν θέλει να έχει κάοια αξία. Και αϕού αευθύνεται στη λογική και στην κριτική σκέψη του κοινού, θα ρέει οµοίως να εξοβελίσει αό το εδίο δράσης της το άθος. ∆εν
χρειάζεται τις κραυγές ούτε καµιά υερχείλιση συναισθήµατος,
ου µορεί να ροκαλέσει σύγχυση διακυβεύοντας την ευθυκρισία.
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Στο δεύτερο µισό του 20ού αιώνα και κυρίως ρος το τέλος
του, συµβαίνει µία ακόµη σηµαντική αλλαγή στον χώρο της ιστορικής µαρτυρίας: σε όλο και ερισσότερες εριτώσεις ο λόγος
της µαρτυρίας, αντί να δίνεται στους ειζώντες, δίνεται στον δήµιο, ου δεν χάνει την ευκαιρία να ιδιοοιηθεί όχι µόνο τον ρόλο του µάρτυρα αλλά και του θύµατος. Ο λόγος του, όως είναι
αναµενόµενο, εστιάζει άντα στον εαυτό του, καθώς η εκδίλωση της εσωτερικής «αλήθειας» του αοκαλύτει τις µυθοοιητικές διαδικασίες ου τον οδήγησαν στο έγκληµα και, κάνοντάς
το, συγκροτεί µια νέα εικόνα του και µια νέα ταυτότητα: αυτή
του αληθινού θύµατος. Αναλύοντας µε ιδιαίτερη ροσοχή τέτοιου
είδους µαρτυρίες, η Lacoste διαιστώνει την τάση του να εξισώνει τη θέση του µε εκείνη του θύµατος, αρά τον εξόϕθαλµα
ετεροβαρή συσχετισµό δυνάµεων, και να δοµεί µια εικόνα του
εαυτού του ως «καλού βασανιστή», ευαίσθητου, καλλιεργηµένου, ευσυνείδητου αλλά και µε άθος για τη ζωή. Ένα άθος
ου θα τον κάνει να τολµήσει να γνωρίσει, ενδίδοντας «ηρωικά»
σε αυτόν, τον «πειρασµό του ανθρώπου να κάνει κοµµάτια τον
πλησίον του» (71). Με κάθε τρόο ασχίζει να αοδώσει στην
εικόνα του συνήθειες, στάσεις και κίνητρα του «συνηθισµένου
ανθρώου», ου µισεί τη βία, τουλάχιστον όσο και οι άλλοι, αϕού
αυτός την άσκησε, άρα τη γνώρισε ολύ καλύτερα, και «δικαιούται» να µας βεβαιώσει για την αέχθειά του γι’ αυτήν (65-74).
Η ροσάθεια του δήµιου να αοκαταστήσει τη ϕήµη του
µέσω του λόγου της µαρτυρίας, λαισιώνεται αό το αυξανόµενο ενδιαϕέρον της µυθολασίας να δηµιουργήσει τους δικούς της
δηµίους και να ϕέρει στο λογοτεχνικό, καλλιτεχνικό και µιντιακό
ροσκήνιο το µαζικό έγκληµα µέσα αό την οτική του δήµιου.
Και, εριέργως, οι δήµιοι, λαστοί και αληθινοί, αναδεικνύονται
ως οι µόνοι κάτοχοι της ιστορικής αλήθειας (75).
Πράγµατι, η Lacoste, εισηµαίνει το αράδοξο ϕαινόµενο
της ροτίµησης του κοινού για τις λογοτεχνικές «µαρτυρίες»,
όχι µε βάση την αισθητική τους υεροχή, αλλά την ίδια την αξιοιστία τους. Οι «µάρτυρες» της µυθολασίας χαίρουν της αόλυτης εµιστοσύνης του κοινού, το οοίο, αντίθετα, ϕαίνεται
ιδιαίτερα ειϕυλακτικό και καχύοτο σε σχέση µε τις αλη-
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θινές µαρτυρίες. Είναι ϕανερό ότι η διαίστωση αυτή συνεάγεται και την αναγνώριση της τεράστιας ευθύνης ου ϕέρουν
όσοι εηρεάζουν σε τέτοιο βαθµό τη συνείδηση και την κρίση
του. Ωστόσο, κανένας δηµιουργός δεν ϕαίνεται διατεθειµένος να
αοδεχθεί µια τέτοια ευθύνη – αντίθετα, όλοι την αοοιούνται
εικαλούµενοι «µια αισθητική αλήθεια ανώτερη από την αλήθεια των γεγονότων» (84). Η Lacoste διαµαρτύρεται ότι έτσι οι
καλλιτέχνες «παίζουν σε διπλό ταµπλώ» και διεκδικούν ένα διλό στάτους ου τους εξυηρετεί σε κάθε ερίτωση: αό τη µια
λευρά κραδαίνουν τη σηµαία της καλλιτεχνικής ελευθερίας και
της αϕοσίωσης στην «καθαρή» αισθητική µορϕή, ενώ αό την
άλλη καταχρώνται συχνά την εµιστοσύνη της οοίας αολαύουν, αραχαράσσοντας την ιστορική αλήθεια. Μια σειρά έργων τέχνης αό διάϕορες εριοχές της καλλιτεχνικής δηµιουργίας, τα οοία γνώρισαν –και γνωρίζουν– τεράστια ειτυχία
αναλύονται αό τη Lacoste, µε στόχο την κατάδειξη της συµβολής της µυθολασίας στην λαστογράϕηση της Ιστορίας και
της οικειοοίησης των δικαιωµάτων της στην ερµηνεία του αρελθόντος και στη διαµόρϕωση συλλογικών ή ατοµικών ταυτοτήτων. Ιδιαίτερη έκταση καταλαµβάνει η αναϕορά στο έργο του
Jonathan Littell Οι Ευµενίδες,8 έργο µε τεράστια αήχηση, ου
δέχθηκε µεγάλες τιµές αό κοινό και κριτικούς σε ολλές χώρες και το οοίο έχει την «τιµητική» του και στο δοκίµιο της
Lacoste, αν και για εντελώς διαϕορετικούς λόγους.

Το ριζικό Κακό (ή ο δήµιος µέσα µας)
Η σύγχρονη µυθολασία αϕήνεται στη γοητεία ου άντα ασκούσε η τοοθέτηση στο κέντρο της ανθρώινης ύαρξης µιας εγγενούς τάσης ρος το κακό, της οοίας η υοτιθέµενη εκρίζωση ροϋοθέτει την αναγνώρισή της (άρα και της δυνητικής
οµοιότητάς µας µε τον δήµιο). Αυτή την οµοιότητα µάς καλεί
8. Jonathan Littell, Les Bienveillantes, Gallimard, Παρίσι 2006 [ελληνική έκδοση Ευµενίδες, µτϕρ. Άγγελος Φιλιάτος, Λιβάνη, Αθήνα 2008].
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να αναγνωρίσουµε και ο αϕηγητής των Ευµενίδων, Maximilien
Aue, στέλεχος των SS ου συµµετείχε ενεργά στα ρογράµµατα εξόντωσης των Εβραίων και, σε ώριµη ια ηλικία, αοϕασίζει να κάνει έναν αολογισµό της ζωής του και µια εξοµολόγηση όχι µόνο των ράξεων αλλά και των ιο µύχιων σκέψεων
και ειθυµιών του, ϕωτίζοντας έτσι το σκοτεινό µονοάτι ου
ακολουθεί ένας άνθρωος (και µάλιστα ένας καλλιεργηµένος,
εκλετυσµένος αστός) ου οδηγείται στο µαζικό έγκληµα. Ο
Littell εϕοδιάζει τον ήρωά του µε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά9 ου θα έκαναν τον αναγνώστη ευείϕορο σε µια ταύτιση µαζί του (227-228). Τού χαρίζει υψηλού ειέδου µόρϕωση, αγάη
για τα βιβλία και τη µουσική, ευαισθησία, αξιορέεια, γενικότερα τις οιότητες ενός σκετόµενου ηθικού ανθρώου. Όµως
η ταύτιση αυτή έχει ένα υψηλό κόστος για τον αναγνώστη, ου
καλείται να αντικρίσει τον εαυτό του ως εν δυνάµει δήµιο και να
θεωρήσει την ψυχή του καταϕύγιο ενός αινιγµατικού και αδυσώητου κακού. Όµως, ακόµη και ο ίδιος ο Littell αραδέχεται
ότι αυτή η αυτείγνωση δεν οδηγεί στη βελτίωση της ραγµατικότητας ούτε µορεί να εξουδετερώσει το κακό. Το µόνο ου
µορεί να ροσϕέρει αυτή η εγρήγορση (ή θέση σε ειϕυλακή)
είναι µια ήσυχη συνείδηση σε κάθε ερίτωση: α) εάν το τέρας
βγει αό την κρύτη του, η δικαιολογία είναι έτοιµη (η ανθρώινη ϕύση) και β) εάν το τέρας αραµείνει σε νάρκη (σε λανθάνουσα κατάσταση) εξασϕαλίζει στο άτοµο τη ναρκισσιστική
ικανοοίηση ότι ανήκει σε αυτούς ου αοτρέουν τα δεινά του
ολοκληρωτισµού, µόνο και µόνο εειδή έχουν συνείδηση του κινδύνου ου ελλοχεύει µέσα τους (και ϕυλάγονται). Έτσι, το εγχείρηµα της µυθολασίας, τελικά, αντί να µας βοηθήσει να συγκρατήσουµε το «κτήνος», µας καθιστά αλώς ιο ανεκτικούς
αέναντι σε αυτούς ου (ϕευ) είδαν το δικό τους «τέρας» να ραγµατώνει τη µετάβασή του αό την εριοχή της δυνατότητας
στην ραγµατική υόσταση του δηµίου (288-289).
9. Henri Alleg, Retour sur la question. Entretiens avec Gilles Martin,
Aden, Βρυξέλλες 2006, 55.
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Το ερώτηµα, συνεώς, ου θέτει η Lacoste είναι εάν αυτή
η «ειείκεια» συνιστά είσης µια µορϕή δικαίωσης (για τον δήµιο) και συνενοχής (για όλους τους άλλους) (290). Προχωρώντας
ακόµη ερισσότερο, διερωτάται (όως και ο Henri Alleg, στον
οοίο αραθέτει) µήως αυτή η συνεχής είκληση στην ανθρώινη ϕύση ου κυριαρχείται αό αρχέγονα ένστικτα και ρέει
αταβιστικά ρος το κακό, ου αντιµάχεται αέναα και σθεναρά
κάθε ροσάθεια εκολιτισµού και εξόδου αό τη βαρβαρότητα, µήως αυτή ακριβώς η εµµονή σε µια τόσο εσιµιστική θεώρηση του ανθρώου και του κόσµου υοδηλώνει και µια ολιτική ρόθεση: την ρόθεση να αραµείνει ως έχει, ααράλλαχτη (οµοίως ρος την ανθρώινη ϕύση), η τρέχουσα κατάσταση
των ραγµάτων (291).
Οι δηµιουργοί ου διατείνονται ότι συνεισϕέρουν στην καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας ου οδηγεί στο µαζικό έγκληµα υοκαθιστούν στην ολιτική ανάλυση µια βιολογίζουσα θεωρία µυστικιστικής έµνευσης ου, εστιάζοντας στο οντολογικό
κακό ου κρύβει η ανθρώινη ϕύση, µας αοµακρύνει αό την
ραγµατική ηγή των ροβληµάτων µας. Με την τοοθέτησή
της στο κέντρο µιας ροβληµατικής ου αϕορά στο καθολικό
κακό η γενοκτονία αοϊστορικοοιείται. Το Κακό –υοστασιοοιηµένο– θεωρείται ια αναόϕευκτο και ενδογενές στον κόσµο. Ο αναγνώστης υοχρεώνεται να αντιµετωίσει το Ολοκαύτωµα ως υαρξιακό ρόβληµα ου υερβαίνει τα ζητήµατα
της ιστορικοοίησης. Η συγγραϕέας εκϕράζει σοβαρές αµϕιβολίες για το κατά όσο ένα ιστορικό γεγονός µορεί να αραγάγει διδάγµατα για την ανθρώινη ϕύση. Αντίθετα, τονίζει την
ανάγκη
«[...] να µελετηθεί η διαδικασία µέσω της οοίας µια εξουσία
(ου ρέει να ταυτοοιηθεί) οδηγεί τους ανθρώους στον αλληλοσαραγµό, νοµιµοοιώντας το έγκληµα: δικαιολογώντας το,
καταστρώνοντάς το και ροστάζοντάς το» (298).

Αν θέλουµε να κατανοήσουµε αυτό ου µετατρέει τον συνηθισµένο άνθρωο σε βασανιστή, ρέει να εστιάσουµε στις ολιτικές και ηθικές συνθήκες ου διαστρέϕουν τις ανθρώινες αξίες
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και νοµιµοοιούν το έγκληµα στο όνοµα της υεράσισης του
ολιτισµού. Οι συνθήκες είναι αυτές ου ροκαλούν ανικανότητα στοχασµού, ιδεολογική εξάρτηση, η οοία αοβλακώνει και
µαταιώνει κάθε διάθεση κριτικής, κάθε έννοια ηθικής, κάθε σίθα ευϕυΐας και κάθε είδους αυτείγνωση. Περίου δηλαδή αυτά ου εννοούσε η Hannah Arendt εικαλούµενη την «κοινοτοπία του κακού».10 Οι «συνηθισµένοι άνθρωποι» του Christopher Browning,11 ήταν κατηχηµένοι άνθρωοι, ου είχαν τεθεί
σε µια συνθήκη ου αοκλείει κάθε δυνατότητα στοχασµού και
υαγορεύει µόνο την ρόκληση του κακού στον άλλον, γεµάτοι
ψέµατα, ϕτιαγµένοι για το µίσος και τον όλεθρο: µορούµε, λοιόν, ακόµα να τους χαρακτηρίζουµε «συνηθισµένους»; Η µεταµόρϕωσή τους δεν έρχεται ως µια ϕυσική διαδικασία, όως, ας
ούµε, η τερόρροια στο ζωικό βασίλειο, αλλά ως αοτέλεσµα
µιας σύνθετης διαδικασίας ιδρυµατοοίησης.
Όταν, εοµένως, ο Littell στοχάζεται µε αυτούς τους όρους
άνω στο θέµα της ροσχώρησης ενός ατόµου στον ναζισµό,
βυθοσκοώντας µε εικασίες την ανθρώινη ϕύση, ροτείνοντας µάλιστα την εν λόγω µεταβολή µέσα αό έναν µόνο χαρακτήρα (µε ψυχαναλυτικού τύου εµλοκές) αυτό ου καταϕέρνει, τελικά, είναι να συγκαλύψει το αληθινό ιστορικό και
ηθικό διακύβευµα. Με την ανάδειξη του (αξεδιάλυτου, καθόσον
µη αναγώγιµου σε κάτι άλλο) «µυστηρίου» ου εριβάλλει τη
γενοκτονία, ειτυγχάνεται ο στόχος της αράκαµψης κάθε κατανόησης και λογικής εξήγησης του ϕαινοµένου.12
10. Χάνα Άρεντ, «Ο Άιχµαν στην Ιερουσαλήµ. Έκθεση για την κοινοτοπία του κακού», µτϕρ. Βασίλης Τοµανάς, Νησίδες, Αθήνα 2009.
11. Christopher Browning, ό.π. Στο βιβλίο του αυτό µελέτησε τη δράση του Αστυνοµικού Τάγµατος 101, ου συµµετείχε σε µαζικές εκτελέσεις
Εβραίων στην Πολωνία αό τον Μάρτιο του 1942 µέχρι τον Φεβρουάριο του
1943, µε βάση αρχεία ου εριείχαν το δικανικό υλικό (κατηγορητήρια, καταθέσεις µαρτύρων, ανακρίσεις, αολογίες) αό τις δίκες των µελών του
τάγµατος.
12. Ο Ν. Σαρκοζί, υουργός Οικονοµικών κατά την ερίοδο ου το
γαλλικό κράτος ραγµατοοιούσε υόγειες οικονοµικές συναλλαγές µε το
νεοναζιστικό καθεστώς του Juvenal Habyarimana, δηλώνει στο Philosophie
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Όταν ερµηνεύεται το κρατικό έγκληµα βάσει της «ϕυσικής» κακίας ου χαρακτηρίζει τον άνθρωο, η ευθύνη διαχέεται
σε όλη την ανθρωότητα – ου εριλαµβάνει αδιακρίτως θύµατα και θύτες. Ο Littell, εϕαρµόζοντας την αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων, µας καλεί να ροσεγγίσουµε τον ήρωα-δήµιο
συµάσχοντας µε αυτόν, αναγνωρίζοντας στο ρόσωό του τα
δικά µας ελαττώµατα και, τελικά, αϕού εωµισθούµε το βάρος
του λάθους του, να τον αντικρίσουµε µε ευµένεια –όως άλλωστε και τον ίδιο µας τον εαυτό. Σε αυτό το σηµείο ροβάλλει
ένα ϕαινόµενο εντροίας ου εξισώνει ολόκληρο τον κόσµο µροστά στο έγκληµα ου διαράχθηκε. Και στη µέση αυτού του
τεράστιου λήθους των εν δυνάµει ενόχων (ικανοοιηµένων ου
νίκησαν την ενοχή τους) οι συγκεκριµένοι υεύθυνοι µορούν να
ανααυθούν στη λήθη. Η εοχή του δήµιου µε το ανθρώινο ρόσωο µας εισάγει άρδην στην εοχή της αοενοχοοίησης. Έτσι,
το διαχρονικό ρόβληµα της ενοχής ενός υοκειµένου αρακάµτεται αό τον δηµιουργό των Ευµενίδων, την ίδια στιγµή ου
η ευθύνη διαχέεται σε όλους –θύµατα και θύτες– καθιστώντας
δυνατή για τους τελευταίους την αοϕυγή της τιµωρίας τους. (303)13
magazine αερίϕραστα την ίδια ανάγκη: ρέει να αραιτηθούµε αό κάθε ροσάθεια κατανόησης της γενοκτονίας – καλύτερα να µιλάµε για το
“µυστήριο” ή την “τρέλα” του εγκλήµατος, αρά να ψάχνουµε για λογικές
εξηγήσεις (302).
13. Το γαλλικό κράτος ου έχει βρεθεί σε δεινή θέση λόγω της ένοχης εµλοκής του στη γενοκτονία της Ρουάντας (η οοία έγινε υό την αιγίδα του γαλλικού στρατού) υοδέχτηκε µε τεράστια ανακούϕιση την ρόταση διανοούµενων και συγγραϕέων για µια εκ νέου εεξεργασία του θέµατος ρος την αραάνω κατεύθυνση, υοβοηθώντας µε τον τρόο αυτό
το οργανωµένο εγχείρηµα του ιστορικού αναθεωρητισµού, µέσω του οοίου
ειχειρεί να ξελύνει αό άνω του το µαζικό έγκληµα. Εξάλλου, η Γαλλία, ου ήδη έχει γίνει τόος ασύλου για τους υεύθυνους της εν λόγω γενοκτονίας, κατηγορείται ότι διαθέτει ένα νοµικό ολοστάσιο ου εγείρει ανυέρβλητα εµόδια στη δίωξη των εγκληµάτων ολέµου και των γενοκτονιών (το εισηµαίνει µέλος της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, το οοίο τυγχάνει και
Πρόεδρος της Γαλλικής Συµµαχίας για το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο).
Τα ράγµατα µορεί να γίνουν ακόµα χειρότερα µε την εικείµενη εισαγωγή στον Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας ενός άρθρου ου ροβλέει την
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Ο Άιχµαν στην Ιερουσαλήµ
Η Χάνα Άρεντ µε το βιβλίο της Ο Άιχµαν στην Ιερουσαλήµ,14
εηρέασε το έργο ολλών διανοητών, καλλιτεχνών αλλά και ειστηµόνων, όως ο ψυχολόγος Στάνλεϋ Μίλγκραµ, ου µε τα ερίϕηµα «ειράµατα για την υακοή», µελέτησε τη σύγκρουση
ανάµεσα στην (ανήθικη) διαταγή και στην (ηθική) ειταγή ου
εµοδίζει την τήρησή της και, εοµένως, ανάµεσα σε µια κατάσταση αυτονοµίας και µια κατάσταση χειραγώγησης (ετερονοµίας). Ωστόσο, τόσο το έργο του Μίλγκραµ όσο και το έργο της ίδιας της Άρεντ έγιναν αντικείµενο σϕοδρής διαστρέβλωσης στο λαίσιο µιας εκλαϊκευτικής λογικής ου ανατροϕοδοτεί την ίδια συζήτηση για το υοτιθέµενο «ριζικό» Κακό
ου εδράζεται στο κέντρο της ανθρώινης ύαρξης.
Ένα αό τα έργα στα οοία η Lacoste εισηµαίνει τον αµϕισβητήσιµο χαρακτήρα της συγγένειάς του µε το έργο της Άρεντ
είναι η ταινία των Eyal Sivan και Rony Brauman Un Specialiste.
Portrait d’ un Criminel Moderne, η οοία δηµιουργήθηκε µε βάση αρχειακό υλικό αό τη δίκη του Άιχµαν. Συρράτοντας σκηνές διάρκειας δύο ωρών αό ένα οτικοακουστικό υλικό 350 ωρών,
ροτείνουν µια θέαση του ρωταγωνιστή τους, η οοία αοκλίνει σε µεγάλο βαθµό αό την αντίστοιχη της Arendt, αρόλο ου
διατείνονται ότι ηγή της έµνευσής τους υήρξε το δικό της
έργο. Ακόµη και η χρήση ειδικών εϕέ εικόνας και ήχου αοβλέει στην κατασκευή µιας εικόνας του ρωταγωνιστή αοσασµατικής, µερικής και άκρως µυθοοιητικής. Αυτή η διαστρέβλωση δεν έχει σχέση, διευκρινίζει η Lacoste, µε την ερίϕηµη «σύµβαση» µεταξύ του θεατή και των δηµιουργών, κι
ας αντιτείνουν αυτοί στις διαµαρτυρίες των ιστορικών ότι δεν
τίθεται θέµα ιστορικής αλήθειας («η εικόνα δεν έχει αλήθεια»,
ανάδειξη της Γαλλίας σε ζώνη ατιµωρησίας για τους αυτουργούς τέτοιων
εγκληµάτων (304-305).
14. Hannah Arendt, ό.π.
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λένε – η Lacoste αραθέτει τον Brauman15) (396), ενώ την ίδια
στιγµή ειτρέουν στον εαυτό τους να χρησιµοοιούν κατά το
δοκούν ιστορικά αρχεία, εαναϕέροντας µε τον τρόο αυτό µια
συζήτηση για τη δίκη και για την ετυµηγορία των δικαστών.
Τριάντα οκτώ χρόνια µετά αό την αόϕανση του δικαστηρίου,
ο θεατής καλείται να δώσει µια νέα «δική του» κρίση, αγιδευµένος και χειραγωγηµένος αό λαστές εικόνες ου του ροσϕέρουν οι δηµιουργοί, έχοντας ήδη ειλέξει ως σηµείο εκκίνησης
την αόλυτη ίστη στα λεγόµενα του κατηγορουµένου. Οι δηµιουργοί της ταινίας τον αρουσιάζουν ακριβώς όως θα αρουσίαζε και ο ίδιος τον εαυτό του: ως έναν διοικητή ου θα έκανε
ό,τι και κάθε άλλος στη θέση του. Μας καλούν να ταυτιστούµε
µαζί του και δείχνουν να ελκύονται αό την ιδέα (ή το ϕόβο) του
υοβιβασµού της ευθύνης του Άιχµαν, καθώς και της ρόκλησης ενός αισθήµατος ειείκειας και κατανόησης (398-399).
Κατά την Arendt, ωστόσο, η εοίθηση ου εξέϕρασε ο
Άιχµαν σχετικά µε τη «συνηθισµένη δουλειά» του οϕειλόταν σε
ένα «βραχυκύκλωµα» της συνείδησης και της σκέψης του, ου
τον εµόδιζε να δει την ραγµατικότητα: ότι ούτε συνηθισµένη ήταν η δουλειά του ούτε είναι στη ϕύση της γραϕειοκρατικής δουλειάς να κατευθύνει και να οργανώνει ένα µαζικό και
ρωτόγνωρο έγκληµα. Αυτό λοιόν ου είναι «κοινό», κατά την
Arendt, δεν είναι το ίδιο το κακό ου βρίσκεται σε όλους, αλλά
ο τρόος µε τον οοίο αοκτηνώθηκε ο ίδιος, «[...] ώστε να µην
βλέπει στην πράξη της θανάτωσης τίποτε άλλο παρά ένα πράγµα “κοινό”» (227, υογράµµιση της Lacoste).
Προϕανώς, η άοψη ου ειλέγουν να αρουσιάσουν οι δηµιουργοί της ταινίας, υοστηρίζει η Lacoste, εκβάλλει στην αοκατάσταση όλων των δολοϕόνων της Ιστορίας (404-405). Ποιον
ρέει, λοιόν, να κατηγορήσουµε τώρα, αό τη στιγµή ου βάλαµε τους ναζί στην άκρη; Τους ίδιους τους Εβραίους, σαρκάζει
η Lacoste, αρχίζοντας, ϕυσικά αό τους ερίϕηµους Sonderkommandos. Περιέργως, αυτοί, οι καταδικασµένοι να συνεργαστούν
15. Brauman Rony, Sivan Eyal, L’éloge de la désobéissance. A propos d’
«un spécialiste», Adolf Eichmann, Le Pommier, coll. «Poche», Παρίσι 2006.
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µε τους δηµίους τους για τον ίδιο τους τον χαµό, θεωρούνται τελικά ως οι µόνοι κάτοχοι της δυνατότητας ειλογής – άρα και
ως οι µόνοι ραγµατικά υεύθυνοι. Κι όµως αν οι ναζί εινόησαν τη λεγόµενη «γκρίζα ζώνη»16 για να ειταχύνουν τη διαδικασία του ηθικού και σωµατικού εκµηδενισµού των θυµάτων
τους, ήταν ακριβώς για να διακυβεύσουν και την υόληψή τους:
το σϕάλµα έϕτει εάνω τους, και όχι στους τυράννους τους.

Η «Κριτική του (εβραϊκού) λόγου»
και η αποκαθήλωση της ηθικής
Ο κοινωνιολόγος Zygmunt Bauman, στο έργο του Νεωτερικότητα και Ολοκαύτωµα17 δεν διστάζει να κατηγορήσει τον «ορθολογικό κόσµο του πολιτισµού της νεωτερικότητας» για τις γενοκτονικές ρακτικές του Ολοκαυτώµατος. Το Ολοκαύτωµα για
τον Bauman είναι το ϕυσικό ερωµένο των κοινωνιών µας, γίνεται µάλιστα το «αράδειγµα» του ολιτισµού της νεωτερικότητας, το ϕυσικό ή ϕυσιολογικό ροϊόν της. Εδώ το «τέρας»
δεν κατοικεί ια στο βάθος της ανθρώινης ψυχής, αλλά βρίσκεται εν σέρµατι µέσα στον ίδιο τον ολιτισµό.
Η Lacoste αραδέχεται ότι «[...] η δοµολειτουργική οπτική αποκλείει ότι το Ολοκαύτωµα ήταν υπόθεση καθαρά εβραϊκή[...]», αλλά µε ολύ υψηλό κόστος, αϕού τώρα «[...] διαγράϕεται ως υπ’ αριθµόν ένα εχθρός το πνεύµα του ορθολογισµού,
16. Η «γκρίζα ζώνη» είναι ο όρος ου ροτείνει ο Primo Levi στο βιβλίο του Αυτοί που βούλιαξαν και αυτοί που σώθηκαν, µτϕρ. Χαρά Σαρλικιώτη, Άγρα, Αθήνα, 2000 και αναϕέρεται στους «συνεργαζόµενους» µε
τους ναζί εβραίους εκτοισµένους, τους Sonder-kommandos. Ο Levi εεξεργάζεται την έννοια αυτή στο λαίσιο µιας ανάλυσης ου υερβαίνει τα
αλουστευτικά σχήµατα στη θεώρηση του θύµατος σε σχέση µε τον θύτη, αλλά, σύµϕωνα µε την Lacoste, έγινε και αυτή αντικείµενο εκµετάλλευσης αό αυτούς ου ειδιώκουν την εξίσωση και τον συµψηϕισµό των
δεινών τους (341-344).
17. Zygmunt Bauman, Modernité et Holocauste, µτϕρ. αό τα αγγλικά Paule Guivarch, La Fabrique, Παρίσι 2002.
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που επιτέλους αποκαλύϕθηκε», όως και το γεγονός ότι κι
εµείς είµαστε ρόθυµοι, έτοιµοι να δείξουµε θαυµασµό και σεβασµό ρος αυτό (411). Αό τα αραάνω ροκύτει και η θέση του Bauman ότι η «Τελική Λύση» «[...] γεννήθηκε από µια
ανησυχία στ’ αλήθεια λογική», ότι η Λογική ανέθρεψε το τέρας
και, εοµένως, σύµϕωνα µε αυτήν, σε τελική ανάλυση, οι µόνοι
υαίτιοι είναι οι Εβραίοι. Ο Bauman ιστεύει, ενάντια σε οοιαδήοτε έννοια λογικής και ενάντια στην ίδια την ραγµατικότητα, όως τονίζει η Lacoste, ότι οι Εβραίοι είχαν ειλογή –ήταν
οι µόνοι ου είχαν– και αυτό ου τους κατεύθυνε σε κάθε ερίτωση να ειλέξουν (τον χαµό τους) δεν ήταν τίοτε άλλο αρά η λογική! («τους αναθεµατισµένους τους Εβραίους», σαρκάζει η Lacoste, «δεν µπορούσαν να’ ναι λιγότερο λογικοί;») (412).
Μετά την κατασυκοϕάντηση της λογικής έρχεται η σειρά
της ηθικής ου ρέει να αοκαθηλωθεί – άλλωστε οια είναι
η θέση της ηθικής στην εοχή της «µετα-ανθρωπότητας»; Η
Lacoste αναλύει τις αόψεις ου διατύωσε ο ϕιλόσοϕος Michel
Onfray στο έργο του Le Songe d’ Eichmann,18 αό τις οοίες ούτε λίγο ούτε ολύ ροκύτει, κατά τη γνώµη της, ότι ο ∆ιαϕωτισµός ήταν το ρελούδιο του ναζισµού. Η ίδια η κατηγορική ροσταγή του Καντ ειστρατεύεται για να δικαιολογήσει
τις ειλογές του Άιχµαν, ο οοίος ροϕέροντας µέσα στο δικαστήριο τη ϕράση «[...] η αρχή της θέλησής µου πρέπει πάντα
να είναι τέτοια που να µπορεί να γίνει αρχή γενικών νόµων»
(421) κατάϕερε να χριστεί υοδειγµατικός µαθητής του Καντ.
Άρα, η συµεριϕορά του γενοκτόνου αοκτά καθολική αξία και
ισχύ («τους αναθεµατισµένους τους ναζί, δεν µπορούσαν να ήταν
λιγότερο ηθικοί;») τη στιγµή ου ο («καντιανός») Άιχµαν «[...]
έρχεται να καταδείξει την ακυρότητα και τη µη βιωσιµότητα
της ϕιλοσοϕίας και της λογικής» (418-420). Οι ιδέες, ράγµατι, ααξιώνονται ως «[...] παγίδες για τους αϕελείς που γίνονται ϕανατικοί οπαδοί δικτατόρων και ανοίγουν την πόρτα στον
ολοκληρωτισµό» (419). Όλα τα δεινά ηγάζουν αό την υοκα18. Michel Onfray, Le songe d’ Eichmann, Galilée, coll. «Incises», Πα-

ρίσι 2008.
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τάσταση του αϕηρηµένου στο συγκεκριµένο, και έτσι ο ιδεαλισµός χρεώνεται µε όλη την ευθύνη για το κακό, ενώ η µυστικιστική-εσχατολογική θεώρηση του κόσµου θριαµβεύει.

Ο σϕετερισµός της θέσης του θύµατος
Η µυθολασία ου έχει ως ρωταγωνιστή τον δήµιο συχνά εισηγείται την ύαρξη ενός «ανεξήγητου δεσµού», µιας µυστικής
συµϕωνίας ή αντιστοιχίας ανάµεσα στον θύτη και στο θύµα, ου
κάνει τις θέσεις τους να ϕαίνονται ανταλλάξιµες. Καταρχάς, ο
δήµιος της µυθολασίας υήρξε ο ίδιος ένα αιδί – µάρτυρας,
κουβαλά στους ώµους του ένα εξαιρετικά εώδυνο αρελθόν, αργότερα βλέει το «όραµά» του να θρυµµατίζεται και τέλος (όως
ο Max Aue του Littell) εµϕανίζεται και ο ίδιος θρυµµατισµένος:
ζει σε ένα σύµαν αισθητηριακής αοστέρησης ου ροαναγγέλλει τον θάνατο. Φαίνεται, λοιόν, καταδικασµένος να ζει τον
θάνατο των θυµάτων του και, καθώς η ζωή του µετατρέεται
σε έναν διηνεκή θάνατο, ο δήµιος δοκιµάζει λήρη ενσυναίσθηση γι’ αυτούς ου σκότωσε. Η καθηµερινότητά του είναι διάστικτη αό εεισόδια σωµατικών δυσλειτουργιών (για αράδειγµα, ταλαιωρείται αό συµτώµατα ναυτίας και τάσης ρος
εµετό) και τελικά ο ίδιος δεν γίνεται µόνο θύµα του αδυσώητου αρελθόντος του αλλά και της ανθρωότητας ολόκληρης, η
οοία τον έχει µετατρέψει σε αοδιοοµαίο τράγο. Έτσι, ο δήµιος καταλήγει να µην ξεχωρίζει αό το θύµα του και οι ρόλοι
θύµατος και θύτη ϕαίνονται τυχαία κατανεµηµένοι (335). Αυτό
ου ξεχωρίζει τον δήµιο αό το θύµα του είναι ότι αναγκάστηκε αό το «τέρας» ου τον καταδυναστεύει να διαράξει το ανεανόρθωτο. Η ορµή ρος την εξολόθρευση είναι ανώτερη αό
κάθε άλλη δύναµη (.χ. ολιτική) ου θα µορούσε να δικαιολογήσει τις ράξεις του. Και είναι άνω α’ όλα αυτοκαταστροϕική. Ο «εσωτερικός εχθρός» ροκανίζει τον δήµιο, ο οοίος, για
να τον κατευνάσει κάως, υοχρεώνεται να βρει κάοιον κατάλληλο να ενσαρκώσει τον εχθρό (ου έτσι θα γίνει εξωτερικός) και
να τον καταστρέψει. Μέσα στη «λογική» της γενοκτονίας ο ϕο-
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νιάς σκοτώνει τον εν δυνάµει ϕονιά του, ροτού ρολάβει αυτός
να τον βλάψει. Η αντιστροϕή των ρόλων µέσα σε αυτή την «γενοκτονική διαλεκτική» ειχειρεί να νοµιµοοιήσει τον ϕόνο, λειτουργώντας όως το ειχείρηµα της «νόµιµης άµυνας», αλλά
στην κλίµακα µιας ολόκληρης χώρας (339).

Ο εκλεπτυσµένος δήµιος
Άλλο ένα θέµα στο οοίο η µυθολασία ειϕυλάσσει µια ιδιαίτερα ρονοµιακή θέση είναι το «κλισέ του καλλιεργηµένου δήµιου» (355). Ο άνθρωος αυτός, ου µετέχει συνήθως στη ϕύση
τόσο του καλλιτέχνη όσο και του ειστήµονα, τοοθετείται ολύ ιο άνω αό τον µέσο όρο ως ρος την ευϕυΐα, την αιδεία,
την ευγένεια, την υψηλή αισθητική. Προς είρρωσιν της θέσης
της, η συγγραϕέας κάνει αναϕορά τόσο σε λογοτεχνικούς δήµιους (όως ο Max Aue του Littell ή ο διοικητής του στρατοέδου της Treblinca, ήρωας του Steiner), όσο και σε θεατρικούς
ρωταγωνιστές, ου αοδεικνύονται το ίδιο «µελοµανείς». Χαρακτηριστική είναι η εριγραϕή της θεατρικής αράστασης µε
τον τίτλο Ruhe, στην οοία εκτυλίσσεται η εξοµολόγηση ενός
ηλικιωµένου SS µε την υόκρουση της µουσικής (των lieder)
του Franz Schubert. Το όλο σκηνοθετικό εγχείρηµα αοβλέει
τόσο µε τους ηθοοιούς του διάσαρτους ανάµεσα στο κοινό όσο
και µε τη µουσική ου αρεµβάλλεται, στο να εισθούµε ότι
αυτοί ου η συνείδησή µας µέχρι τώρα µάς εέβαλλε να τους
εκλαµβάνουµε ως τέρατα, στην ραγµατικότητα δεν διαϕέρουν
και ολύ αό εµάς: αγαούν όσο κι εµείς τη µουσική – η οµορϕιά της τους αγγίζει, τους συγκινεί. Η έντονη γοητεία ου ασκείται αό τα έργα αυτά σε κοινό και κριτικούς διαµορϕώνει µια
ιδιαίτερα υολογίσιµη δυναµική, η οοία κατορθώνει µε τη δηµιουργία «µαρτυριών» λαστών χαρακτήρων να υοσκελίσει την
είδραση της ίδιας της ιστορικής µαρτυρίας. Είναι ν’ αορεί
κανείς, αρατηρεί η συγγραϕέας, ου αυτές οι «µαρτυρίες», ου
δεν είναι µαρτυρίες, αϕού αυτός ου τις καταγράϕει δεν βρέθηκε
οτέ στον τόο της σϕαγής και των άλλων δεινών ου ερι-
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γράϕει, δίνουν στον δηµιουργό το ρονόµιο να θεωρείται «αυτόπτης µάρτυρας», µέχρι και ιστορικός! Ένας ιστορικός, βέβαια,
ου κατακτά την ιστορική αλήθεια χωρίς µέθοδο και δίνοντας
τον λόγο σε έναν δήµιο, ου αοδεικνύεται ιδιαίτερα καλός οµιλητής, η δικαιολόγηση των ράξεών του βρίσκει τρόο να γλιστρήσει µέσα στον λόγο του, ου στοχεύει τελικά να µας είσει ότι ναι, υάρχει ένας τύος ανθρώου «[...] µέσα στον οποίο
γειτονεύει ο Μενουχίν µε αυτόν που καταβροχθίζει ανθρώπινη
σάρκα» (368)! Τέλος, η Lacoste υενθυµίζει ότι η εικόνα του διακεκριµένου δήµιου συντηρείται αό τον ίδιο στο βαθµό ου η
ϕαντασία της ανωτερότητάς του ροκαλεί την εριϕρόνηση του
άλλου και διευκολύνει το έρασµα στην ράξη.
Στον αντίοδα της αραάνω θεώρησης του δηµίου ου ροτείνεται αό τη µυθολασία, η Lacoste εικαλούµενη αληθινές
µαρτυρίες ειζώντων αό τα στρατόεδα συγκέντρωσης, εριγράϕει έναν ιο ρεαλιστικό τύο δηµίου (είτε ρόκειται για ναζί είτε για hutu στη Ρουάντα) ου, αρά την καλή του ϕήµη (η
οοία άνθησε µεταξύ των λογοτεχνών και των αρνητών), εµϕανίζεται ολύ λιγότερο καλλιεργηµένος και ολύ ερισσότερο σκαιός
και αάνθρωος. Η συµεριϕορά του εύλογα µορεί να θεωρηθεί ροϊόν µιας εντατικής διαδικασίας αϕαίρεσης κάθε ίχνους ανθρωιάς και ολιτισµού. Κι όµως, αρά την κτηνωδία, την αµορϕωσιά, «την εύθυµη και καµαρωτή υιοθέτηση της αγριότητας»,
καταβάλλεται µεγάλη ροσάθεια να τον δούµε ως διακεκριµένο για την υψηλή κουλτούρα του µε κάθε κόστος. Το γεγονός αυτό ααιτεί µια εξήγηση και η Lacoste καταλήγει στην ακόλουθη:
ο στόχος της εινόησης αυτών των ηρώων είναι ν’ αοδειχθεί ότι
η κουλτούρα βλάτει! Μάλιστα, η συγγραϕέας µάς ροειδοοιεί
ότι η ροσάθεια να ιστέψουµε στην υοτιθέµενη κουλτούρα
τους συνιστά µια ανησυχητική µορϕή αναθεωρητισµού. Βλέουµε ως η ενασχόλησή τους µε τα γράµµατα και τις τέχνες δεν
τους οχύρωσε ενάντια στην ανοησία. Όµως η µουσική, η λογοτεχνία και η ϕιλοσοϕία δεν δηµιουργήθηκαν για να διαλάθουν
γενοκτόνους· αντίθετα, ροσέϕεραν µεγάλες υηρεσίες στα θύµατα, σύµϕωνα µε µαρτυρίες ειζώντων ου εκτοίστηκαν, οι
οοίοι δηλώνουν ότι η κουλτούρα τους έσωσε τη ζωή (376).
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Αλλά το ιο εικίνδυνο είναι ότι όλη αυτή η ροσάθεια
βοηθά τελικά να εανακάµψει η µυθοοίηση ου κατέστησε δυνατό το έγκληµα. Γιατί αυτή ακριβώς ευδοκιµεί στα έργα της
σύγχρονης τέχνης και διανόησης ου αοδύονται σε µια ροσάθεια να ξανακάνουν οικείο τον γενοκτόνο και να αοκαταταστήσουν το δικό του «σύστηµα αξιών». Η Lacoste βλέει ίσω αό αυτή την «συµµαχία του λυρισµού µε το αιµατοκύλισµα» (364) και το υοβλητικό θεωρητικό οικοδόµηµα για την
ύαρξη ενός µη αναγώγιµου (ή ριζικού) Κακού, το στρεβλωτικό εγχείρηµα του «λογοτεχνικού αναθεωρητισµού», ου εανεγκαθιδρύει «νέους “ηθικούς” κώδικες, που νοµιµοποιούν το µη
ανεκτό και επαναπροσδιορίζουν την ανθρωπότητα προς τα κάτω, παραδίνοντάς την στην κατάπτωση» (457). Ανοίγοντας τον
δρόµο στην εοχή του «αποσυµπλεγµατοποιηµένου ναζισµού»,
εκϕράζει µε τον ιο έκτυο τρόο την ρόθεση των µετανεωτερικών κοινωνιών να ενορχηστρώσουν έναν αντιανθρωισµό ου
εµνέεται αό ροϊούσες µηδενιστικές τάσεις, να σχετικοοιήσουν και να «ρευστοοιήσουν» την κρίση µας και να εξοβελίσουν, τελικά, την ολιτική αό το εδίο της ανθρώινης σκέψης και ράξης.

ΑΦΙΕΡΩ Μ Α
ΣΤΟΝ Κ ΑΘΗΓΗΤΗ

Χαράλαµπο Χαρίτο
[συνέχεια αό το ροηγούµενο τεύχος]

0

Με ρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών της Εκαίδευσης και τη συνεργασία του Εργαστηρίου Εκαιδευτικής Ιστορίας
του ΠΤ∆Ε του Πανειστηµίου Θεσσαλίας και της Εταιρείας Θεσσαλικών Ερευνών οργανώθηκε εκδήλωση στην κεντρική αίθουσα του
∆ηµαρχείου Βόλου την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014 στις 7.30 µ.µ.
για να τιµηθεί η ροσωικότητα και το ολυσχιδές ειστηµονικό
και διδακτικό έργο του οµότιµου καθηγητή του Πανειστηµίου Θεσσαλίας Χαράλαµου Χαρίτου. Την εκδήλωση ρολόγισαν ο Αντώνης
Χουρδάκης, ρόεδρος της ΕΛΕΙΕ και καθηγητής του Πανειστηµίου Κρήτης, και ο Χρήστος Γκόβαρης, καθηγητής του Πανειστηµίου Θεσσαλίας. Για την ροσϕορά και το έργο του τιµωµένου µίλησαν ο Αντώνης Σµυρναίος, ε. καθηγητής του Πανειστηµίου Θεσσαλίας, ο Γιώργος Κοντοµήτρος, δρ Ιστορίας της Εκαίδευσης, η
Ιουλία Κανδήλα, δρ Ιστορίας της Εκαίδευσης, ο Νίκος Στάµος,
τυχιούχος ΠΤ∆Ε, η Σοϕία Ηλιάδου-Τάχου, αν. καθηγήτρια του Πανειστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας, και ο ∆αυίδ Αντωνίου, είτιµος
διδάκτορας του Πανειστηµίου Ιωαννίνων. Την εκδήλωση συντόνισε
η Μηλίτσα Ζαρλή-Καραθάνου, είτιµη διδάκτορας του Πανειστηµίου Θεσσαλίας. Παρουσιάζονται οι εργασίες της εκδήλωσης ου δεν
συµεριελήϕθησαν στο ροηγούµενο τεύχος.

ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ολύ µεγάλη τιµή και ολύ µεγαλύτερη χαρά ου
συµµετέχω αόψε στην τιµητική εκδήλωση ου µε ρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών της Εκαίδευσης και
τη συνεργασία του Εργαστηρίου Εκαιδευτικής Ιστορίας του
ΠΤ∆Ε του Πανειστηµίου Θεσσαλίας και της Εταιρείας Θεσσαλικών Ερευνών διοργανώνεται για τον Χαράλαµο Χαρίτο,
οµότιµο καθηγητή του Πανειστηµίου Θεσσαλίας.
Πριν αναϕερθώ και εγώ στο έργο του, θα µου ειτρέψετε να
µοιραστώ µαζί σας κάοιες σκέψεις για τον δάσκαλο, συνεργάτη και ϕίλο µου Μάµη Χαρίτο. Είχα την τύχη, αν και Λαρισαία –σηµειώνω ότι η καταγωγή µου αοτέλεσε ολλές ϕορές,
άλλοτε σοβαρά άλλοτε αστεία, σηµείο αναϕοράς– να είµαι το
ρώτο «αιδί», εννοώ νευµατικό, του Μάµη Χαρίτου. Τον
γνώρισα ένα ρωινό του Αρίλη του 1996 στο µικρό αλλά τόσο
ζεστό γραϕείο του 3ου ορόϕου του κτηρίου Πααστράτου. Στην
αρχή των ερευνητικών αναζητήσεών µου εγώ, είκουρος καθηγητής εκείνος. Αό τις ρώτες εαϕές και συζητήσεις µαζί του
κατάλαβα ότι θα συνεργαζόµουν µε έναν άνθρωο σοβαρό, αυστηρό θα έλεγα και ααιτητικό, ου µε λιτό, σαϕή και ξεκάθαρο
λόγο έθετε τη βάση των συζητήσεων και των συνεργασιών. Μέρα µε τη µέρα έβλεα τα βασικά του χαρακτηριστικά: εργασιοµανής και τελειοµανής, συστηµατικός, κατηγορηµατικός σε ολλά ράγµατα, ααιτητικός όσον αϕορά τον εαυτό του και τους
συνεργάτες του για καθετί ου αναλάµβανε. Ταυτόχρονα οδηγός και καθοδηγητής σε κάθε κίνηση, ρόθυµος για κάθε βοήθεια, συνοδοιόρος σε κάθε δυσκολία. Αό τις ρώτες µας συναντήσεις έχουν εράσει 18 χρόνια. ∆εκαοχτώ χρόνια µαθητείας
κοντά του, στενής συνεργασίας και ϕιλίας. Συνεργασία καλή και
ϕιλία αληθινή, αρά τις διαϕορές και τις ειµέρους διαϕωνίες µας.
Αό το λούσιο, ολυσχιδές και ολύλευρο ερευνητικό, συγγραϕικό, διδακτικό και διοικητικό έργο του Χαράλαµου Χαρίτου θα ροσαθήσω να αρουσιάσω την δραστηριότητά του σε
τρεις τοµείς και συγκεκριµένα:

182

ΙΟΥΛΙ Α Κ Α Ν∆ΗΛ Α

Στην ίδρυση, λειτουργία και δραστηριότητα του Εργαστηρίου Εκαιδευτικής Ιστορίας,
στην ροσάθεια ίδρυσης Μουσείου Εκαιδευτικής Ιστορίας και
στην ενασχόλησή του µε την Τοική Ιστορία.
Το 1993 ιδρύεται, µε δική του ρωτοβουλία και αόϕαση
της τότε ∆ιοικούσας Ειτροής του Πανειστηµίου Θεσσαλίας,
το Εργαστήριο της Εκαιδευτικής και Τοικής Ιστορίας. Πρωτοόρος και καινοτόµος σε ολλούς τοµείς ροχώρησε στη δηµιουργία του Εργαστηρίου, το οοίο διηύθυνε µέχρι την αϕυηρέτησή του το 2010. Το Εργαστήριο, θεσµοθετηµένο είσηµα µε
Προεδρικό ∆ιάταγµα αό το 1996, αρουσίασε στα 17 χρόνια λειτουργίας του υό τη διεύθυνση του Μάµη Χαρίτου λουσιότατο έργο. Χωρίς να έχει οτέ την ολυτέλεια ενός ξεχωριστού
χώρου –το εργαστήριο λειτουργούσε στον ίδιο χώρο µε το γραϕείο του– κατάϕερε να δηµιουργήσει ένα χώρο έρευνας και δράσης γεµάτο ζωντάνια και δηµιουργικότητα. Η λούσια και ειδικευµένη βιβλιοθήκη του, ο λήρης εξολισµός του, ου µε ολλούς κόους κατάϕερε να τον αοκτήσει, αλλά κυρίως η δηµιουργική νοή ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά του. Οι βασικές δράσεις
του Εργαστηρίου κάλυταν όλες τις τυχές των ερευνητικών και
διδακτικών ενδιαϕερόντων του Μάµη Χαρίτου: τη συγκέντρωση και ταξινόµηση αλαιών σχολικών βιβλίων, τη ϕροντιστηριακή άσκηση των ϕοιτητών, τον σχηµατισµό αρχείων αό αλιά σχολεία της Θεσσαλίας, τη διοργάνωση εκθέσεων, οµιλιών,
διαλέξεων και συνεδρίων εκαιδευτικής και τοικής ιστορίας,
την υοστήριξη της διδασκαλίας της τοική ιστορίας στο δηµοτικό σχολείο, την αραγωγή διδακτικού υλικού. Υεύθυνο για
την ϕύλαξη, διαχείριση και ειστηµονική αξιοοίηση των αρχείων των ρώην Παιδαγωγικών Ακαδηµιών Λάρισας και Λαµίας και της Σχολής Νηιαγωγών Καρδίτσας ροχώρησε, µέσω ερευνητικών ρογραµµάτων, στα οοία συµµετείχαν οι συνεργάτες του εργαστηρίου –υοψήϕιοι διδάκτορες και ϕοιτητές– στην ταξινόµηση, καταγραϕή χειρόγραϕη και ηλεκτρονική
του αρχείου της Ακαδηµίας Λαµίας και στη µελέτη των αρχείων
των ∆ιδασκαλείων Λαµίας και Καρενησίου, καρός της οοίας
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υήρξε η έκδοση της Ιστορίας των ∆ιδασκαλείων Λαµίας και
Καρενησίου στη σειρά «Τεκµήρια-Μελέτες Ιστορίας Νεοελληνικής Εκαίδευσης» των εκδόσεων Gutenberg. Το βασικότερο είτευγµα, κατά την άοψή µου, του Εργαστηρίου Εκαιδευτικής Ιστορίας ήταν η έκδοση δεκαέντε (15) µονογραϕιών, ου
ϕέρουν την υογραϕή τόσο του Χαράλαµου Χαρίτου όσο και
των εκάστοτε συνεργατών του. ∆εκαέντε (15) εκδόσεις µε αντικείµενο θέµατα εκαιδευτικής και τοικής ιστορίας, ου αοτελούν δηµιούργηµα αό την αρχή ως το τέλος του Εργαστηρίου: αό την έρευνα µέχρι τη σύνθεση του εριεχοµένου, το στήσιµο του βιβλίου, την εκτύωση και τη βιβλιοδεσία σε ορισµένα αό αυτά.
Είχα την τύχη να συµµετέχω αό ολύ κοντά σε όλη αυτή
την λούσια δραστηριότητα του Εργαστηρίου τόσο κατά τη διάρκεια της εκόνησης της διδακτορικής µου διατριβής όσο και κυρίως στα τέσσερα χρόνια της αόσασής µου στο Εργαστήριο.
Θυµάµαι νοσταλγικά την κάθε ηµέρα ου ξεκινούσε µε τη σύντοµη σύσκεψη των συνεργατών του Εργαστηρίου αράλληλα
µε την αόλαυση του ρωινού καϕέ – κάτι ου ζήλευαν αρκετοί ου µας έβλεαν. Μίνι σύσκεψη στην οοία µεταξύ δηµιουργικών διαϕωνιών, αλλά τελικής συµϕωνίας, καθορίζαµε τις εργασίες µας και ροσαθούσαµε να ξεεράσουµε τα ροβλήµατα για ό,τι είχε δροµολογηθεί κάθε ϕορά: εκδήλωση, συνέδριο,
ερευνητικό ρόγραµµα, έκδοση. Βασικός στόχος: να µη µας ξεϕύγει ούτε η αραµικρή λετοµέρεια, λετοµέρειες ου οι ερισσότεροι ροσερνούµε. Για τον ίδιο, όµως, η κάθε λετοµέρεια έαιζε καθοριστικό ρόλο στην ειτυχία της ροσάθειάς
µας. Και οϕείλω να οµολογήσω ότι για µένα η συνεργασία µου
αυτή µε τον Μάµη Χαρίτο στο λαίσιο του Εργαστηρίου
Εκαιδευτικής Ιστορίας υήρξε δεύτερο σχολείο, ουσιαστικό και
δηµιουργικό.
Η δεύτερη καινοτόµος δράση του Χαράλαµου Χαρίτου δεν
είχε, δυστυχώς, την ευτυχή κατάληξη της ρώτης. Αναϕέροµαι
στην ροσάθειά του για ίδρυση Μουσείου Εκαιδευτικής Ιστορίας ενταγµένο στο Πανειστήµιο Βόλου. Η ροσάθεια αυτή
ξεκίνησε το 1995 µετά την ειστροϕή του αό τη Γαλλία, όου
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αρακολούθησε µαθήµατα εκαιδευτικής µουσειογραϕίας στο
Εθνικό Μουσείο Εκαίδευσης στη Ρουέν. Με ολλούς κόους
και συνεχείς αναστολές, έχοντας όµως στο λευρό του τη συγκατάθεση ροσωικοτήτων της όλης, κατάϕερε να γίνει αοδεκτή η ρότασή του αό την ∆ιοικούσα Ειτροή του Πανειστηµίου και τον Οκτώβριο του 1996 ιδρύεται το Μουσείο και
ορίζεται ∆ιευθύνουσα Ειτροή, η οοία και όρισε ως ειστηµονικό υεύθυνο-διευθυντή του Μουσείου τον Χαράλαµο Χαρίτο. Ένα µήνα αργότερα συντάσσεται ο κανονισµός λειτουργίας
του και λίγο αργότερα συστήνεται σωµατείο αό ολίτες του
Βόλου µε την εωνυµία «Φίλοι του Μουσείου Εκαιδευτικής
Ιστορίας», για να στηρίξει και να βοηθήσει στη λειτουργία. Πόθος και όνειρο του Χαρίτου, ου εξέθεσε δηµόσια ήδη αό το
1991 µε ένα άρθρο στο εριοδικό «Σύγχρονη Εκαίδευση», όντας
ακόµη λέκτορας ενός εαρχιακού ανειστηµίου –δανείζοµαι
τις τελευταίες λέξεις αό µια εισήγησή του για το θέµα αυτό–
όθος του, λοιόν, να λειτουργήσει και στη χώρα µας, όως συνέβαινε στην Ευρώη, ένα µουσείο της ιστορίας της εκαίδευσης. Κύριος σκοός του Μουσείου η διάσωση, µελέτη, ειστηµονική αξιοοίηση και ροβολή κάθε στοιχείου ου αναϕέρεται
στην εκαιδευτική κληρονοµιά. Με µια σειρά εκδηλώσεων το
Μουσείο άρχιζε να κερδίζει το ενδιαϕέρον των ολιτών του Βόλου αλλά και ευρύτερα της Θεσσαλίας. Και ενώ είχε ορισθεί ο
χώρος της στέγασής του σε αίθουσα του Πανειστηµίου και είχαν δαανηθεί χρήµατα για τον εξολισµό του µε αόϕαση του
τότε ρύτανη ακυρώνονται όλες οι ροηγούµενες αοϕάσεις,
αϕαιρείται ο χώρος, το υλικό αραµένει εγκιβωτισµένο και το
όνειρο σταµατά. Θυµάµαι όλες τις κοιαστικές ενέργειες, τον
χρόνο ου αϕιέρωσε σε αυτή την ωραία και τόσο ρωτοοριακή ιδέα. Θυµάµαι ακόµη την είσκεψή µας στο Μουσείο Εκαιδευτικής Ιστορίας της όλης Βιλερµάν της Γαλλίας, όταν
µας δόθηκε η ευκαιρία στο λαίσιο ενός ρογράµµατος κινητικότητας εκαιδευτικών το 1998 στη Λυών της Γαλλίας, στο
οοίο συµµετείχαν ϕιλόλογοι της Λάρισας –κάοιοι αό τους
συµµετέχοντες τότε Λαρισαίους ϕιλολόγους είναι µαζί µας αόψε– και ο Μάµης Χαρίτος ως είσηµος ροσκεκληµένος.
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Ξεκλέψαµε χρόνο ανάµεσα στα τόσα ενδιαϕέροντα ράγµατα
του ρογράµµατος να εισκεϕτούµε το Μουσείο της όλης Βιλερµάν και να δούµε αό κοντά τον τρόο λειτουργίας του, να
µιλήσουµε µε τους υεύθυνους, για να οργανώσουµε και το δικό µας µουσείο. Θυµάµαι ακόµη και την λήρη αογοήτευσή
µας, όταν οριστικά, αρά τις ροσάθειες του Μάµη Χαρίτου, τελείωσε το όνειρο. Το λούσιο υλικό ου µε ολλούς κόους συγκεντρώθηκε, το υλικό αυτό ου θα µορούσε να αναστήσει ραγµατικά ολόκληρη τάξη του αρελθόντος µε κάθε τυχή της εκαιδευτικής διαδικασίας, το υλικό ου θα µορούσε να
αξιοοιηθεί ειστηµονικά αραµένει ακόµη στα κουτιά. Πιστεύω
ότι κάοια στιγµή θα αξιοοιηθεί κατάλληλα στο Μουσείο ιστορίας του Βόλου, όου έχει αραχωρηθεί.
Ο τρίτος τοµέας αϕορά στην ολύχρονη ενασχόληση και τη
µεγάλη συµβολή του Χαράλαµου Χαρίτου στην ανάδειξη και
ροβολή της Τοικής Ιστορίας. ∆εύτερη ενασχόληση η Τοική
Ιστορία στο είσηµο κοµµάτι της ακαδηµαϊκής του καριέρας,
αλλά σύµϕωνα µε τον ίδιο η ερωµένη του ου άλευε άντοτε
έναντι της ρώτης, της είσηµης αγαηµένης του, της Ιστορίας
της Εκαίδευσης. ∆εν υάρχει χρόνος για να µιλήσει κανείς αναλυτικά για τον τοµέα αυτόν. Η αγάη του για την τοική ιστορία ϕαίνεται αό τα ρώτα δηµοσιεύµατά του σε εριοδικά και
εϕηµερίδες του Βόλου στα τέλη της δεκαετίας του 1960, όντας
ϕοιτητής ακόµη της Φιλοσοϕικής Σχολής Αθηνών. Τα δεκάδες
άρθρα του, οι αυτοτελείς µελέτες, οι εισηγήσεις του σε ηµερίδες
και συνέδρια αοδεικνύουν τη διαρκή ενασχόληση µε την Τοική Ιστορία. Μεταξύ των εισηγητών και ένθερµος υοστηρικτής στη δεκαετία του ’80 για την εισαγωγή του µαθήµατος
της Τοικής Ιστορίας στην δευτεροβάθµια εκαίδευση. Ειστηµονικός υεύθυνος ρογραµµάτων τοικής ιστορίας, ιδρυτικό µέλος σωµατείων και ρόεδρος ∆ιοικητικών Συµβουλίων σχετικών, ρόεδρος ειστηµονικών ειτροών για την έκδοση σχετικών µελετών. ∆ιδάσκει αό τα ρώτα χρόνια της ανειστηµιακής καριέρας Τοική Ιστορία και η τελευταία εξέλιξή του στη
βαθµίδα του καθηγητή έχει ια είσηµα αντικείµενο και την
Τοική Ιστορία. Πρωτοόρος και καινοτόµος, όως άντα, ανα-
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θέτει εργασίες στους ϕοιτητές του βασισµένες στην έρευνα ρωτογενών ηγών, τις οοίες καθοδηγεί και ειβλέει συνεχώς,
οργανώνει εκαιδευτικές εκδροµές των ϕοιτητών του ΠΤ∆Ε του
Πανειστηµίου Θεσσαλίας και διδάσκει ειτόια το µάθηµα και
τους ξεναγεί στον χώρο.
Η βιβλιογραϕία της τοικής ιστορίας του Βόλου και της Μαγνησίας κυρίως αλλά και ευρύτερα της Θεσσαλίας συγκροτείται σήµερα κατά ένα µεγάλο οσοστό αό τα δηµοσιεύµατα του
Χαρίτου. Αναϕέρω ενδεικτικά ορισµένους τίτλους των αυτοτελών εκδόσεων τοικής ιστορίας: Το Μικρό Πολυτεχνείο του Βόλου, Η Εµορική Σχολή του Βόλου, Η Αχιλλοούλειος Εµορική Σχολή, Σελίδες του Ενικού ∆ιχασµού – Η τοική ειτροή Αργαλαστής, Ο Γεώργιος Καρτάλης και η ∆ηµαρχία του στο
Βόλο, Κασσαβέτεια Γεωργική Σχολή Αϊδινίου, Η Τοική Ιστορία στο σχολείο, Γ. ∆ροσίνης και Πήλιο, Το χρονικό της Σχολής
Καλογραιών του Βόλου, Το µοναστήρι του Αγίου Νικολάου Πάου
Αργαλαστής, ο Βάρναλης σχολάρχης στην Αργαλαστή, Εαγγελµατική Σχολή Αόρων ∆ήµου Ζούλια στην Πορταριά.
Η ειστηµονική κοινότητα, οι εκαιδευτικοί, οι ερευνητές,
η τοική κοινωνία του Βόλου οϕείλουµε ολλά ευχαριστώ στον
Χαράλαµο Χαρίτο για τη τεράστια και ολυσχιδή συµβολή του
στην Ιστορία της Εκαίδευσης και στην Τοική Ιστορία. Προσωικά θέλω και δηµόσια µε αυτή την ευκαιρία αόψε να εκϕράσω
τις ευχαριστίες µου για όσα διδάχθηκα και έµαθα κοντά του, για
τους δρόµους ου µου άνοιξε, για την ϕιλία του ου µε τιµά.
Μορεί η όρασή του να τον ροδίδει τα τελευταία χρόνια και
να του βάζει εµόδια στην εραιτέρω ενασχόλησή του µε ό,τι
αγάησε και δηµιούργησε τόσα χρόνια. Μορεί να µην έχει την
δυνατότητα να µελετήσει ένα αρχείο, όως έκανε µέχρι τώρα και
να µας δώσει µια νέα δουλειά. Πιστεύω όµως ότι µορεί να συνεχίσει να ροσϕέρει µε βάση το λούσιο εϕόδιο της γνώσης ου
κουβαλά ή να δηµιουργήσει µε τα µάτια της ψυχής ρος άλλες
ενδεχοµένως κατευθύνσεις. Εύχοµαι να τα καταϕέρει.
Σας ευχαριστώ ολύ,
Ιουλία Κανδήλα
∆ρ. Ιστορίας της Εκαίδευσης

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ, ευχαριστώ τους διοργανωτές ου µου αρέχουν την τιµή να εκθέσω κι εγώ τις εµειρίες µου αό τη µαθητεία µου και τη συνεργασία µου µε τον τιµώµενο οµότιµο καθηγητή του Πανειστηµίου Θεσσαλίας κ. Χαράλαµο Χαρίτο.
Ειτρέψτε µου να αναϕερθώ σε ορισµένες µόνο τυχές της δράσης του και της οιοτικής ειστηµονικής του εργογραϕίας. Βέβαια, η δράση του αυτονόητα συµβαδίζει µε την εργογραϕία. Οι
διηµερίδες .χ. ου οργανώθηκαν στο Μοναστήρι Πάου της Αργαλαστής,1 συνεδριακό κέντρο του Πανειστηµίου Θεσσαλίας
τώρα, έχουν το συµβολισµό τους, αϕορούν το ρώτο δηµοσιευµένο έργο2 του οµότιµου καθηγητή.
Το ρώτο αυτό έργο ου ασχολείται µε τη ναοδοµία, την εικονογράϕηση, την ιστορία και τη λαογραϕία συνείρει µία οµάδα
οµόθεµων εργασιών, όως η Αγία Παρασκευή Ζαγοράς,3 η Μονή του Αγίου Αθανασίου Λαύκου,4 ο Άγιος Νικόλαος του Βόλου.5
Και εειδή έγινε λόγος για λαογραϕία αρασυρόµαστε αό
το άλλο αριάδνειο νήµα ου οδηγεί στα λαογραϕικά της Πρό1. Η ρώτη διηµερίδα οργανώθηκε στις 14-15 Μαΐου 2004 και είχε
θέµα «Η Ιστορία της εκαίδευσης: ροβλήµατα και ραγµατικότητα στην
Ελλάδα σήµερα». Η δεύτερη έγινε στις 27- 28 Μαΐου 2005 µε θέµα «Τοική Εκαιδευτική Ιστορία: Προβληµατισµοί - Εϕαρµογές» και η τρίτη
στις 16-17 Μαΐου 2008 µε θέµα «Η νεοελληνική εκαίδευση στα εγχειρίδια ιστορίας της αιδαγωγικής – αό τις ααρχές έως τη δεκαετία του
1960».
2. Χ. Γ. Χαρίτος, «Η Μονή του Αγ. Νικολάου Πάου Αργαλαστής»,
Αρχείον Θεσσαλικών Μελετών, τόµ. 1ος (1972), σσ. 51-93.
3. Χ. Γ. Χαρίτος «Αγ. Παρασκευή Ζαγοράς-χαρακτηριστικό ηλιορείτικο µνηµείο της Τουρκοκρατίας», Θεσσαλία, 5-12-76.
4. Χ. Γ. Χαρίτος «Σελίδες αό την ιστορία της Μονής Αγ. Αθανασίου
στη θέση Κωτίκια Λαύκου», Θεσσαλικό Ηµερολόγιο, τοµ. 2ος (1980), σσ.
1-8.
5. Χ. Γ. Χαρίτος «Η αλληλογραϕία [του Κίτσου Μακρή] µε τον Αγήν.
Αστεριάδη & Η αγιογράϕηση του Αγίου Νικολάου», Θεσσαλία - ∆ιαδροµές, 14-10-2007, σσ. 4 & 8.
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αν,6 στα ηλιορείτικα ∆ωδεκαήµερα,7 στον Πουριανό γάµο,8
στους Καλλικάντζαρους και τις µεταµϕιέσεις. Στα Θεοϕάνεια
στο Βελεστίνο.9
Τα νήµατα, όως βλέουµε, είναι ολλά, ολλές οι διαδροµές και οι σταθµοί τόσοι, ου ο χρόνος δεν εαρκεί ούτε για την
εκϕώνησή τους. Ανάγκη στήναι, λοιόν, σ’ αυτό το ολυσχιδές
έργο και να ακολουθήσουµε τις κύριες αρτηρίες.
Μία αό αυτές, αυτή του Παρθεναγωγείου, τη διατρέξαµε
ήδη. Όµως µία στάση στα του Βόλου είναι ααραίτητη. Οργανική συνέεια της ίδρυσης του Παρθεναγωγείου ήταν να ροχωρήσουν οι κύριοι ρωταγωνιστές και στην ίδρυση του Εργατικού Κέντρου Βόλου, του ρώτου στη χώρα. Ο Χαράλαµος
Χαρίτος είχε την τύχη να γεννηθεί σε µία όλη, η οοία στις
αρχές του ερασµένου αιώνα εέδειξε ειτεύγµατα σε ολλούς
τοµείς, ου ξεερνούσαν και την ρωτεύουσα ακόµη. Έτσι το
ελληνικό εργατικό-συνδικαλιστικό κίνηµα έλαβε εδώ µία αό τις
ιο αντιροσωευτικές του µορϕές. Ο καθηγητής είχε την τύχη
ακόµη να συµεριλαµβάνεται στα στελέχη του εργατικού κέντρου και ο αούς του Χαράλαµος Χαρίτος κι εκείνος. Εωµίστηκε, λοιόν, το καθήκον να δώσει σ’ αυτόν τον καινοϕανή
τότε θεσµό για τη χώρα την ειστηµονική του έκϕραση, χωρίς να ενδώσει σε συναισθηµατισµούς, ου σε κάθε βήµα καραδοκούσαν. Οι µελέτες του για το εργατικό κέντρο Βόλου10 άνοι6. Χ. Γ. Χαρίτος «Λαογραϕικά της Πρόαν», Θεσσαλία, 3-6-73.
7. Χ. Γ. Χαρίτος «Τα ηλιορείτικα ∆ωδεκαήµερα», Θεσσαλία, 29-12-76.
8. Χ. Γ. Χαρίτος «Ο Πουριανός γάµος (µετάϕραση αό τα γαλλικά)»,
Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών, τόµ. 5ος (1979), σσ. 139-165.
9. Χ. Γ. Χαρίτος «Καλλικάντζαροι και µεταµϕιέσεις. Τα Θεοϕάνεια
στο Βελεστίνο», Θεσσαλία - Πολιτισµός” 5 Ιανουαρίου 2003.
10. Ενδεικτικά: α) Σηµειώσεις για το εργατικό κίνηµα στην Ελλάδα.
Η “νηπιακή” και η “παιδική” του ηλικία (1879-1918) - Η περίπτωση του
Βόλου, Εργατοϋαλληλικό Κέντρο Βόλου, Βόλος 1984, β) Στιγµές του εργατικού κινήµατος στο Βόλο (1907-1918), Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών,
Βόλος 2008, γ) «Το ρώτο Καταστατικό του Εργατικού Κέντρου Βόλου:
ρώτη δηµοσίευση και σχόλια», Εν Βόλω, τχ. 30 /Ιούλ.-Σετ.2008, (αϕιερωµατικό τεύχος στο εργατικό κίνηµα στο Βόλο), δ) «Η ίδρυση (1908) και
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ξαν το δρόµο, ώστε οι εόµενοι ερευνητές να διανύουν ιο εύκολα
ασϕαλή ορεία, έστω και αν δεν ειτεύχθηκε ακόµη η συλλογική δράση, η οοία θα οδηγούσε στην λήρη εξιστόρηση.
Το συντελεσθέν συγγραϕικό έργο του καθηγητή αριθµεί
λέον χιλιάδες σελίδες και είναι άντοτε στους τοµείς ου εντρυϕά σηµείο αναϕοράς είτε για αραοµές σοβαρών οµοτέχνων του ειστηµόνων είτε για την ανέξοδη δανειοληψία άλλων.
∆εν υάρχει εκαιδευτικός θεσµός στην εριοχή της Μαγνησίας ου να µην έγινε αντικείµενο µελέτης του τιµώµενου.
Στην ουσία εδώ ρωτοεµϕανίστηκε η εµορική εκαίδευση. Ίσως είναι, ειτρέψτε µου την αρήχηση, η ρώτη ρωτιά
της όλης του Βόλου. Η ιστορία της Εµορικής Σχολής Βόλου,
ίσως της ρώτης στην Ελλάδα, ου αέκτησε µεγάλη ϕήµη
ακόµη και εκτός των συνόρων της χώρας, υήρξε σοβαρό αντικείµενο ραγµάτευσης του καθηγητή. Η ίδρυση της σχολής ήταν
αοτέλεσµα ρωτοβουλίας ϕορέως της όλης, του Εµορικού
Συλλόγου, ου σε κάοια στιγµή, ενώ εξελισσόταν ικανοοιητικά, συνάντησε και τον ευεργετισµό του Ιωάννη Καρτάλη. Κι εδώ
µια καινοτοµία βρίσκει την ρωτότυη ειστηµονική της έκϕραση. Αυστηρή ροσήλωση στις αυθεντικές ηγές, αρχειακή
έρευνα, άντληση ληροϕοριών αό κάθε ηγή, εεξεργασία, αξιολόγηση, αταλάντευτη ορεία ρος την ειστηµονική εγκυρότητα, στέρεο ειστηµονικό αοτέλεσµα, ειτυχής τελική έκϕραση. Με τον τρόο αυτό ρόλαβε τον ερασιτεχνισµό, ειδηµικό
ολλές ϕορές, ου εύκολα θα µορούσε να ροκύψει, αό τον
οοιοδήοτε είχε µια αλή ρόσβαση στα αρχεία. Όοιος ανατα ρώτα βήµατα του Εργατικού Κέντρου Βόλου», Αρχείο Θεσσαλικών
Μελετών, αϕιερωµατικός 17ος τόµος (2008), ε) «Ας θυµηθούν οι Βολιώτες
τα 100χρονα της τοικής ρωτοορίας» [για την εέτειο 100 χρόνων αό
την ίδρυση του Εργατικού Κέντρο και Α∆Π], Θεσσαλία, 8 Ιουλίου 2007,
στ) «Μια σηµαντική εέτειος: τα 80χρονα αό την ίδρυση του Παρθεναγωγείου και του Εργατικού Κέντρου Βόλου», Ώρες, τχ. 34 (15-11-88), η) «Χαράλ. Γρηγ. Χαρίτος - α’ τους ρωτοόρους στο εργατικό κίνηµα», Βόλος
η πόλη µας, τχ. 11 (1988), θ) «Οι ααρχές του Εργατικού Κέντρου Βόλου», Εν Βόλω, τχ. 29 (Αριλ.-Ιούν.) 2008, ι) «Πώς (δεν) γράϕηκε η ιστορία του Εργατικού Κέντρου Βόλου», Εν Βόλω, τχ. 30 /Ιούλ.-Σετ. 2008.
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ζητά εδώ τη λογοκοία, ου µάταια ροσαθεί να αναδείξει ένα
τόο σε οµϕαλό της γης, µαταιοονεί.11 Αό τις ρώτες είσης
εµορικές σχολές ήταν και η της Τσαγκαράδας,12 δηµιούργηµα καθαρό του ευεργετισµού των αόδηµων αδελϕών Αχιλλόουλων και ρωτότυη στο είδος της. Κι εδώ η ροσέγγιση,
η έρευνα, η τεκµηρίωση και εν τέλει η γραϕή του Χαρίτου έχει
τα ίδια στέρεα χαρακτηριστικά.
Τον Ιούνιο του 2010 ο τιµώµενος καθηγητής αρέδωσε το
τελευταίο του ανειστηµιακό µάθηµα, στο οοίο αρουσιάστηκε το έργο του «Ο ιδρυτικός νόµος για τα δηµοτικά σχολεία - γαλλικές και γερµανικές ειδράσεις, συµβολή στην ιστορία των εκαιδευτικών θεσµών».13 Ο µακαρίτης Αλέξης ∆ηµαράς, ο ρύτανης των ιστορικών της εκαίδευσης, όως τον αοκαλεί ο τιµώµενος, δήλωσε κατά την αρουσίαση της µελέτης
ως ο συντοίτης καθηγητής έκλεισε ένα θέµα της ειστηµονικής έρευνας. Το αορίστως λεγόµενο για ειδράσεις γαλλικές
ή γερµανικές ή και τα δύο αοσαϕηνίστηκε οριστικά µέσα αό
την εξαντλητική συγκριτική µελέτη των ϕερόµενων ως ροτύων. Τονίστηκε αό τον άτυο ρύτανη, τον Αλέξη ∆ηµαρά,
ότι ο καθηγητής ανάλογα είχε ράξει και στην ερίτωση του
Ανώτερου ∆ηµοτικού Παρθεναγωγείου Βόλου, όου άλι έκλεισε ένα σηµαντικό ζήτηµα της ιστορίας της νεοελληνικής εκαίδευσης. Σε σχέση µε τον ιδρυτικό νόµο ο Χ. Χαρίτος ροσέϕερε
στην ειστηµονική κοινότητα και στο ευρύτερο αναγνωστικό
κοινό µία συνθετική µελέτη εκατοντάδων σελίδων, στις οοίες
εριδιαβαίνει στις ροηγούµενες συχνές αναϕορές στο ζήτηµα
των ειδράσεων, στις ληροϕορίες και τις ηγές, ου σχετίζονται µε τα διάϕορα στάδια µέχρι την τελική διατύωση, την κύ11. Χ. Γ. Χαρίτος Η Εµπορική Σχολή του Βόλου (1900-1977) - Συµβολή στην ιστορία της, Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών, Βόλος, 1992.
12. Χ. Γ. Χαρίτος Η Αχιλλοπούλειος Εµπορική σχολή. Συµβολή στην
ιστορία των δευτεροβάθµιων σχολείων της Τσαγκαράδας, Βόλος, 1993.
13. Χ. Γ. Χαρίτος Ο ιδρυτικός νόµος για τα ∆ηµοτικά σχολεία - γαλλικές και γερµανικές επιδράσεις συµβολή στην ιστορία των εκπαιδευτικών
θεσµών, εκδ. Π. Ζησιµάτος, Βόλος, 2010.
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ρωση και δηµοσίευση του νόµου. Είσης, αρουσιάζει τους γαλλικούς και γερµανικούς νόµους ου αοτέλεσαν τα ρότυα ή εηρέασαν τον ελληνικό νόµο, ροβαίνοντας στους συσχετισµούς.
Εί τέλους ξεκαθαρίζεται το συγκεκριµένο λαίσιο των ειδράσεων, όως είσης ξεκαθαρίζονται και όλες οι διαδικασίες ου
οδήγησαν στην οριστικοοίηση του νόµου. Πρόκειται όντως για
καταλυτική συµβολή στην ιστορία του θεµελιώδους αυτού εκαιδευτικού θεσµού του νεοσύστατου νεοελληνικού κράτους.
Στον κάθε αναγνώστη η εριδιάβαση στις σελίδες της µελέτης ροσϕέρει µία συναραστική εµειρία, καθώς ανά άσα
στιγµή γίνεται κοινωνός των ρωτογενών ηγών, ου τον µεταϕέρουν στην ίδια τη γένεση των εκαιδευτικών θεσµών και γενικότερα στην ορεία της θεµελίωσης του νεοελληνικού κράτους.
Η ιστορία του ελληνικού νηιαγωγείου είναι µία άλλη µεγάλη συµβολή.14 Πρόκειται για ένα ξεκαθάρισµα του ιστορικού
αρελθόντος, δίκην αλίµψηστου, ενός εκαιδευτικού θεσµού
αυτονόητου σήµερα, ου όµως άλλοτε αοτελούσε ζητούµενο η
θεσµική του, δηλαδή η κρατική υιοθέτηση. Αναζητούνται οι ευρωαϊκές καταβολές του θεσµού, το έργο των ρωτοόρων στην
Ελλάδα, η εριέτεια της θέσµισής του, καθώς και της καθιέρωσης της εξειδικευµένης κατάρτισης των αιδαγωγών ροσχολικής αγωγής. Κι εδώ έχουµε να κάνουµε µε την ροσϕορά της
υοδοµής σε όοιον θέλει να ληροϕορηθεί και σε όοιον θέλει
να ροχωρήσει σε εραιτέρω δικές του διερευνήσεις. Εισηµαίνουµε ότι βιβλιοκριτικές δηµοσιεύτηκαν ασϕαλώς σε έγκυρα ειστηµονικά εριοδικά της χώρας µας αλλά και του εξωτερικού.
Οι εϕαρµογές της γαλλικής αιδαγωγικής του Τάγµατος
«Αγίου Ιωσήϕ», ου εµϕανίστηκαν σε ορισµένα ελληνικά αστικά κέντρα και στην όλη του Βόλου, ήταν είσης αντικείµενο είονης και συστηµατικής έρευνας του τιµώµενου καθηγητή και µορεί να λεχθεί ότι αναµϕίβολα συνιστά συµβολή και
14. Χ. Γ. Χαρίτος Το ελληνικό νηπιαγωγείο και οι ρίζες του - Συµβολή στην ιστορία της Προσχολικής Αγωγής, Gutenberg, Σειρά: Τεκµήρια Ιστορίας Νεοελληνικής Εκαίδευσης, αρ. 4 (διευθ. Καθηγ. Σ. Μουζάκης), Αθήνα, 1996.
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ότι και εδώ η λειτουργία του τρόου ροσέγγισης συνιστά µάθηµα και το τελικό αοτέλεσµα υοδοµή, κατάκτηση του κλάδου των ιστορικών της εκαίδευσης.15
Κι αν η µεγάλη ειστηµονική συµβολή του τιµωµένου συνίσταται στην κατασκευή των τεσσάρων µεγάλων διαδροµών,
δηλαδή του Παρθεναγωγείου, και του ελληνικού νηιαγωγείου,
στα της γαλλικής αιδαγωγικής του Τάγµατος του Αγίου Ιωσήϕ και του ιδρυτικού νόµου των δηµοτικών σχολείων δεν είναι
ασήµαντοι οι αράδροµοι. Οι εργασίες .χ. για τα ∆ιδασκαλεία
Λαµίας και Καρενησίου έχουν ευρύτερο ενδιαϕέρον και ήδη έχουν
αοτελέσει βάση και αϕετηρία αρκετών είδοξων οµοτέχνων,
ώστε να βοηθηθούν στη δική τους διαδροµή.
Η σηµασία των µελετών του Χ. Χαρίτου για τους ασχολούµενους µε τα εκαιδευτικά ζητήµατα και όλους τους ενδιαϕερόµενους γι’ αυτά είναι ροϕανής, καθώς ροωθούν την αυτογνωσία σε σχέση µε το είναι των θεσµών, ου αϕορούν στην αραγωγή και τη µεταϕορά της γνώσης και γενικότερα στην ανάτυξη της αιδείας στη χώρα µας. Οι µελέτες του συνιστούν
υόδειγµα ειστηµονικής µεθοδολογίας σε όσους σκοεύουν να
αϕοσιωθούν σε αρόµοιες ροσεγγίσεις ζητηµάτων της νεοελληνικής εκαίδευσης. Μορεί ο Χ. Χαρίτος να αοχώρησε αό
τα αµϕιθέατρα, όµως το έργο του εξακολουθεί να διδάσκει και
να αρέχει ασϕάλεια σε εκείνους ου µε σοβαρότητα ροτίθενται να διεισδύουν στις ηγές της ιστορίας µε σκοό να δώσουν
ααντήσεις σε σοβαρά ζητήµατα ου εηρεάζουν την ορεία µας
στο αρόν και το µέλλον.
Έτσι κι αλλιώς, ένα ιστορικό έργο δεν ανταοκρίνεται αρά σε µία ανθρώινη ανάγκη να αοκαλυϕθούν οι ρίζες, ώστε
να εακολουθήσει η σύλληψη της θέσης, στην οοία βρισκόµαστε, και της ορείας ου ειβάλλεται να ακολουθηθεί. Είναι ο
ψυχικός κνησµός ου µε σαϕήνεια εκϕράστηκε στον σοϕόκλειο

15. Χ. Γ. Χαρίτος Το Χρονικό της Σχολής καλογραιών του Βόλου. Συµβολή στην Ιστορία της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Ελληνικά
Γράµµατα, Αθήνα, 2001.
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Οιδίοδα. Η κίνηση ρος την αϕετηρία, άντα εώδυνη και ρο
αντός µοναχική.
Είχα την τύχη να αρακολουθήσω εκ του σύνεγγυς εν µέρει την εν λόγω ακάµατη ροσάθεια, την αγωνία για το εγχείρηµα, τη συστηµατικότητα, την υοµονή, την αδιάκοη αναζήτηση των ηγών, την κριτική αοτίµηση των εργασιών όσων
ρογενέστερα καταιάστηκαν µε τα θέµατα, την τελική κατάληξη και τη σύνθεση, την ορεία ρος το εντελώς έχειν. Ερόκειτο για µια ανεανάλητη µαθητεία. Η ροσωική µου διάθεση για ερευνητικές εργασίες βρήκε ανταόκριση µεγάλη, καθώς τα ρώτα βήµατά µου διανύθηκαν υό τέτοια σκιά και ορισµένα ευτυχώς έγιναν αό κοινού, ώστε αντιµετωίστηκαν ανώδυνα οι ανασϕάλειές µου. Καθώς ήµουν δίλα σε έναν αό τους
θεµελιωτές του κλάδου Ιστορία της Νεοελληνικής Εκαίδευσης,
ου εξ αρχής έθεσαν υψηλά τον ήχη των ααιτήσεων, ένιωθα
ότι µορούσα τουλάχιστον να διέρχοµαι κάτω αό αυτόν τον ήχη αϕολισµένος βέβαια αό κάθε δυνατότητα να εαναλάβω
τη θεµιστόκλεια ρήση ουκ εά µε καθεύδειν το του Μιλτιάδου
τρόαιον.
Γιώργος Κοντοµήτρος
∆ιδάκτορας Ιστορίας της Εκαίδευσης
Σχ. Σύµβουλος ∆/θµιας Εκαίδευσης
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Α ζ έ λη ς, Αγαθοκλής, Τύπος και
κρίση. Οι αντιπαραθέσεις για πολιτική κρίση και µεταρρυθµίσεις
στον Ελληνικό Τύπο από την ήττα του 1897 έως το Κίνηµα του
1909 στο Γουδή, Λογείον, Τρίκαλα 2014, σ. 319

ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΕΣ µεταµοντέρνους θεωρητικούς, ο ιστορικός είναι ένας τεχνικός της εξουσίας ή της αντι-εξουσίας: κατασκευάζει µηχανές άσκησης ειθούς. ∆οµεί και αοδοµεί δίκτυα
συναίνεσης. Θεωρεί άιαστο όνειρο ή και ιδεολόγηµα την ιστότερη κατά το δυνατόν ανασυγκρότηση της ιστορικής ραγµατικότητας. Τον ενδιαϕέρει µόνο η ροβολή του αρόντος του στο αρελθόν. Εοµένως, διαράττει κατά
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συρροήν το ροατορικό αµάρτηµα του αναχρονισµού.
Για τους µοντέρνους θεωρητικούς της ιστορίας, αντίθετα, ο
ιστορικός είναι ένας ρονοµιακός
συνοµιλητής των νεκρών, ειϕανών και αϕανών. Ένας Σίσυϕος
ου ϕαντασιώνεται ότι µορεί να
κατορθώσει το ακατόρθωτο: όχι
µόνο να ανοίξει διάλογο µε το αρελθόν, αλλά και να δηµιουργήσει
τις ροϋοθέσεις, ώστε να συµέσουν το ιστορικό αρελθόν δηλαδή αυτό ου κατασκευάζεται διυοκειµενικά αό την ακαδηµαϊκή
ιστοριογραϕία, µε το ραγµατικό
αρελθόν, δηλαδή αυτό ου όντως
συνέβη. Ή, αλλιώς, να ταυτιστούν
το εδίο της ιστορικής ερµηνείας
µε αυτό της ιστορικής αλήθειας.
Κάτι ου σηµαίνει ότι δεν µορεί
αρά να θεωρείται έκτωτη κάθε
µορϕή του λεγόµενου ρακτικού
αρελθόντος, δηλαδή, αό τη µια
λευρά, η χειραγωγηµένη ή και
ρογραµµατικά ιδεολογικοοιηµένη ιστορία και, αό την άλλη,
η βιωµένη ιστορία, ου είναι διάστικτη αό συµϕέροντα και αό
την ανάγκη του καθηµερινού ροσανατολισµού καθενός µας.
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Αν µείτε στον ειρασµό να
ξεκινήσετε την ανάγνωση του βιβλίου του Αζέλη αό τα αραθέµατα ου ροτάσσονται, θα εντοίσετε τις συντεταγµένες των ειστηµολογικών, ιστοριογραϕικών
και αξιακών αραδοχών του συγγραϕέα. Θα αντιληϕθείτε ότι αυτός κινείται στο ευρύχωρο λαίσιο της µοντέρνας ολιστικής ιστορίας, του δεύτερου αραδείγµατος
ου αναϕέρθηκε. ∆ιαθέτει όµως
ένα σάνιο συγκριτικό λεονέκτηµα: την ολύλευρη συγκρότηση του διανοουµένου, την ευρύτητα του νεύµατος, ου του δίνει το δικαίωµα να µιλά µε την
ίδια ζέση και για τα σύνθετα και
για τα ταεινά, καθώς γνωρίζει
ότι µέσα στο µικρό κρύβεται το
µεγάλο, ενώ και το µεγάλο ροκύτει συχνά αό διευρυµένους
οµόκεντρους κύκλους. Ταυτόχρονα, όµως, το αναγνωστικό ενδιαϕέρον ρέει να τραϕεί και αό
το Είµετρο του βιβλίου: όχι µόνο γιατί διαϕαίνεται εκεί µια ιστορική αναλογία µεταξύ της κρίσης
της σήµερον και της κρίσης µε
την οοία ασχολείται ο συγγραϕέας –θέµα είµαχο καθεαυτό η
ιστορική αναλογία και η ερµηνευτική της εµβέλεια– αλλά και γιατί η όλη ροβληµατική του Αζέλη µάς βοηθά να αντιληϕθούµε
τις οικίλες διαστάσεις της σχέσης ου υάρχει µεταξύ ληροϕορίας και σχολιασµού σε καιρούς συγκρουσιακούς.

Ο Αζέλης δεν αντιλαµβάνεται
τον τύο της εριόδου ου µελετά σαν κάτοτρο. Ούτε είναι θιασώτης µιας αϕυδατωµένης ιστορίας ου εργαλειοοιεί τις κειµενικές της ηγές. Αεναντίας,
ανατύσσει την έρευνά του στο
λαίσιο της νέας διειστηµονικής
ολιτισµικής ιστορίας. Ταυτόχρονα, δίνοντας τη σηµασία ου της
αρµόζει στη λειτουργία της γλώσσας ως ϕίλτρου της ραγµατικότητας ή και ως καταστατικού ενδιάµεσου µεταξύ ραγµατικού και
υό όρους αληθούς, ερωτοτροεί
και µε τις ήιες εκδοχές του ιστοριογραϕικού µεταµοντερνισµού,
όως αοδεικνύει άλλωστε και
η εξοικείωσή του µε τα γλωσσολογικά εργαλεία.
Στην ουσία ο Αζέλης ειλέγει
την ερµηνευτική στρατηγική της
σύγκρισης και της συγκειµενοοίησης των εϕηµερίδων ου εξετάζει, τόσο στο µικροείεδο του
µεµονωµένου άρθρου όσο και σε
αυτό της ιδεολογικής τοοθέτησης και της ολιτικής µιας εϕηµερίδας ή, ολύ ερισσότερο, και
ενός αστερισµού εντύων. Παράλληλα, η διειστηµονική βάση
της έρευνάς του συνεισϕέρει κατά ολλούς τρόους στην κατανόηση και αοτίµηση της ειρροής του τύου (η λεγόµενη press
effect) στην ιδεολογική ταυτότητα και την κοµµατική στράτευση
του ολίτη, όως είσης στην χαρτογράϕηση της ολιτικής ιδεολο-
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γίας και γενικότερα του ολιτικού
ϕαντασιακού στην Ελλάδα στο
µεταίχµιο 19ου και 20ού αιώνα.
Συγχρόνως, καίρια είναι η συµβολή του στο εδίο της ιστορίας
των ολιτικών εννοιών. Παρά τις
ροαναϕερθείσες αραδοχές, είναι ανάγκη όµως να έχουµε µια
τάξη µεγέθους για το τιράζ των
εϕηµερίδων, ώστε να µη µεγιστοοιείται ο βαθµός είδρασης
του ελληνικού και ειδικότερα του
αθηναϊκού τύου. Είναι γνωστό
ότι µεταξύ των ετών 1887-1897 το
τιράζ της Ακροπόλεως κυµάνθηκε ανάµεσα στα 10.000 και 18.000
ϕύλλα ηµερησίως. Φαίνεται, ωστόσο, ότι η κρίση του 1909 αύξησε
σηµαντικά τη ζήτηση. Στη συγκυρία αυτή, η Πατρίς, λόγου
χάρη, ανέβασε την ηµερήσια κυκλοϕορία της στα 30.000 ϕύλλα.
Όως διαιστώνει ο Νίκος Μακουνάκης στο βιβλίο του ∆ηµοσιογράϕος ή ρεπόρτερ; Η αϕήγηση στις ελληνικές εϕηµερίδες,
19ος-20ός αιώνας, Πόλις, Αθήνα 2014, η οσοτική αογείωση
του ελληνικού τύου θα γίνει µόλις στις αρχές της τρίτης δεκαετίας του 20ού αιώνα, όταν θα εκδοθεί το Ελεύθερον Βήµα (1922)
και η Ελλάδα θα ζήσει τους σεισµικούς κραδασµούς της Μικρασιατικής Καταστροϕής, την εσωτερική αναδίλωση και την ολιτική αστάθεια του Μεσοολέµου. Γενικότερα, άντως, έχει
διαιστωθεί ότι ο ελληνικός τύ-
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ος άνθησε σε εριόδους έντονων
ολιτικών κρίσεων.
Πτυχή της νέας ολιτισµικής
ιστορίας (ου µελετά ανθρώινα
σύνολα) µορεί να θεωρηθεί και
η νέα διανοητική ιστορία (ου µελετά ατοµικές εριτώσεις διανοουµένων, λόγους και νοηµατοδοτικές ρακτικές). Κάνω την τεχνική αυτή εισήµανση, ροκειµένου να υογραµµίσω τη συµβολή της οσοτικής ανάλυσης ου
ειχείρησε ο Αζέλης –αναϕορικά
µε τα δοµικά στοιχεία της ύλης
του ελληνικού τύου κατά την
ερίοδο 1897-1909– στην κατανόηση της ειδικής σηµασίας ου
είχαν οι ειϕυλλίδες στη δοµή
των εϕηµερίδων, τόσο υό τύον
σχολίου της εικαιρότητας όσο
και ως αϕήγηση δραµατικών καθηµερινών ιστοριών, όταν βεβαίως
δεν ερόκειτο για καθαρή λογοτεχνία σε συνέχειες ή αλλιώς για
λογοτεχνική δηµοσιογραϕία (feilleton). Ενδεικτική είναι η ερίτωση του Ιωάννη Κονδυλάκη
αλλά και του Αλέξανδρου Πααδιαµάντη. Οι ειϕυλλίδες ήταν
δηλαδή κείµενα «κριτικής υοκειµενικότητας», ου ενσάρκωναν την έκϕραση έγκυρης γνώµης εκ µέρους καταξιωµένων διανοουµένων και λογοτεχνών, «αϕηγηµατοοιώντας το καθηµερινό»
ή «εκλογοτεχνίζοντας» τον δηµοσιογραϕικό λόγο. Μια αλή σύγκριση µε τον σύγχρονο ελληνικό τύο δείχνει το µεγάλο ρήγ-
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µα ου τον χωρίζει αό τον αλαιότερο στο ζήτηµα αυτό. Η κυριαρχική αρουσία των ειϕυλλίδων σε όλο σχεδόν τον ελληνικό τύο της εριόδου είναι ροϕανώς σοβαρή ένδειξη του τρόου
αντιµετώισης της διανόησης ως
δηµιουργού ιδεών και ως διαµορϕωτή της κοινής γνώµης. Αλλά
o tempora, o mores! Βεβαίως η
κυριαρχία των ειϕυλλίδων στην
ύλη των εϕηµερίδων σχετίζεται
αιτιακά µε τη δεσόζουσα θέση
ου αολάµβανε ο δηµοσιογράϕος-λογοτέχνης στην εσωτερική
ιεραρχία των εντύων. Κάτι ου
όµως έγινε αρελθόν –για ευνόητους λόγους– µετά το 1922,
αϕού λέον βάραινε ιδιαίτερα η
αρουσία του δηµοσιογράϕου-ρεόρτερ (Μακουνάκης, 2014: 209).
Αυτό, ωστόσο, δεν σηµαίνει ότι
υοβαθµίστηκε δραστικά, σε όλο
το ϕάσµα του ελληνικού τύου, ο
ρόλος του διανοουµένου και του
ειστήµονα. Ας ούµε, στο Ελεύθερον Βήµα η θέση τους αρέµεινε ισχυρή, διαµορϕώνοντας
έκτοτε µια εδραία αράδοση ολλών δεκαετιών (Μακουνάκης,
2014: 210).
Θεωρώ εξαιρετικά ενδιαϕέρον
–και για τα ελληνικά τουλάχιστον
δεδοµένα ρωτότυο– το κεϕάλαιο στο οοίο ο συγγραϕέας ροβαίνει στην συγκριτική ανάλυση
των τίτλων των άρθρων ου αοδελτίωσε. Αν και είχα διαµορϕώσει την ροσδοκία ότι οι εϕηµε-

ρίδες ου κινούνται στον αντι-ϕιλελεύθερο αστερισµό ή, αν θέλετε, στο νεϕέλωµα ου εγώ έχω
αοκαλέσει «ολιτικό ανορθολογισµό», θα υερθεµάτιζαν σε συναίσθηµα και άρα στη µεταϕορική και όχι κυριολεκτική, όως
και στη µη σχετική και µη αξιακά
ουδέτερη λειτουργία της γλώσσας
των τίτλων, η έρευνα του Αζέλη
µε διέψευσε ανηγυρικά. Γιατί
αέδειξε: ρώτον, την αόλυτη
διασορά της νοηµατικής ρευστότητας και εκϕραστικής διολίσθησης σε όλο το ϕάσµα του ελληνικού τύου της εριόδου ου µελετάται και, δεύτερον, ότι οι ειλογές ου γίνονται αό έντυα τα
οοία ανήκουν στην ίδια, σε γενικές γραµµές, ιδεολογικοολιτική συζυγία, µορεί να αοκλίνουν σηµαντικά µεταξύ τους. Ενδεικτικά αξίζει να εισηµανθεί η
έντονη διαϕοροοίηση ανάµεσα
στη Νέα Ηµέρα και τον Χρόνο).
Η ίδια ανάλυση δείχνει είσης
ως, αρά το γεγονός ότι η ροτρετική, δηλαδή η άµεσα ροαγανδιστική, γλωσσική λειτουργία στους τίτλους, δεν χαρακτηρίζει στο σύνολό του τον ελληνικό τύο της εοχής. Και µάλιστα
–κι αυτό είναι το αράδοξο– σε
ερίοδο δοµικής κρίσης του ολιτικού συστήµατος της χώρας.
Εντούτοις, στην αύξουσα κλίµακα της άµεσης ολιτικής αρώθησης των αναγνωστών για λόγους ολιτικής «εντυωσιοθηρίας»
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δεσόζει η ιο εκσυγχρονιστική,
καινοτόµος αλλά και «γειωµένη»
ταυτόχρονα εϕηµερίδα, η Ακρόπολις του Βλάση Γαβριηλίδη, η
οοία, ως γνωστόν, ιδρύθηκε το
1883. Πάντως, και αυτή µε όχι
υψηλό οσοστό (µόλις 13,51%)
και όχι ευδιάκριτο ροτρετικό
ρόλο. Ας αναϕερθεί στο σηµείο
αυτό ότι, κατά τον Μακουνάκη,
όλες οι εϕηµερίδες οι οοίες εκδόθηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα ακολούθησαν ιστά ή και αντέστρεψαν το ρότυο της Ακροπόλεως. Όως γράϕει, οι εκδότες τους «ήταν “αιδιά” του Βλάση Γαβριηλίδη και, σε αρκετές
εριτώσεις, τα “κακά” αιδιά»
(Μακουνάκης, 2014: 195). Είναι
ροϕανές ότι αναϕορικά µε τον
βαθµό είδρασης ή ηγεµονίας των
ροτύων ου διαµόρϕωσε ο Γαβριηλίδης, Αζέλης και Μακουνάκης αλληλοσυµληρώνονται.
Τέλος, ένα ακόµη στοιχείο ου
έχει ιδιάζουσα σηµασία είναι η
διαίστωση του συγγραϕέα ότι
η µόνη εϕηµερίδα ου ληρούσε
όλα τα κριτήρια µιας εϕηµερίδας
γνώµης είναι –ανέλιστα κατ’
εµέ τουλάχιστον– η Νέα Ηµέρα,
δηλαδή η ναυαρχίδα της αντικοινοβουλευτικής αοδόµησης, για
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να ροσϕύγω κι εγώ σε ένα ρητορικό αναχρονισµό.
Καταλήγοντας, θα ήθελα να
υογραµµίσω τη συµβολή του
Αγαθοκλή Αζέλη στη µετακένωση στην ελληνική ιστοριογραϕία
ροβληµατισµών, µεθόδων και
αναλυτικών εργαλείων αό τη
γερµανική και αυστριακή ιστοριογραϕία και γενικότερα τις κοινωνικές και ανθρωιστικές ειστήµες του γερµανόϕωνου χώρου.
Είναι αράδοξο αλλά τόσο αληθινό ότι, αρά την οµϕάλια σχέση ου έχει η ελληνική διανόηση
µε τη γερµανική ήδη αό τα χρόνια της συγκρότησης του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, αυτή η
σχέση µόνο συνεχής και αµετάτωτη δεν υήρξε, καθώς εξακολουθεί να υονοµεύεται αό
την ίδια την τραυµατική ιστορική εµειρία του ελληνικού λαού
και αό τις ολιτικές ηγεµονισµού ου εϕαρµόζει η γερµανική
κυβέρνηση. Αίτια αµϕότερα της
δηµιουργίας ενός κλίµατος αµοιβαίας καχυοψίας και µνησικακίας, ου δυσχεραίνει αϕάνταστα
την αλληλοκατανόηση και την ιστορική συµϕιλίωση των δυο λαών.

***

Γιώργος Κόκκινος
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Χάρης Αθανασιάδης, Τα αποσυρθέντα βιβλία. Έθνος και σχολική ιστορία στην Ελλάδα, 18582008, εκδ. αλεξάνδρεια, Αθήνα
2015, σ. 295.

ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ του βιβλίου,

έρα αό την ρωτοτυία, τη
µεθοδολογική ωριµότητα και την
εµβρίθεια, είναι η ευϕυΐα και η
σκηνοθετική ευρηµατικότητα, µε
την οοία ο συγγραϕέας συγκροτεί τη δοµή του και αρθρώνει τα
ειµέρους κεϕάλαιά του. Ο νοητικός αιϕνιδιασµός και η «οισθοροοτική», θα λέγαµε, οργάνωση των διαϕόρων εεισοδίων
της «καθόλου ευκλεούς» ιστορίας
ου αϕηγείται, δηλαδή η ανατροή της σχέσης αρελθόντος-αρόντος, ρότερου-εόµενου, δικαιώνουν, αναµϕίβολα, τη ριζοσαστική αϕηγηµατική ειλογή
του συγγραϕέα. Πράγµατι, η λύση του µυστηρίου βρίσκεται στα
τελευταία κεϕάλαια του βιβλίου,
κυρίως στο τελευταίο και το ροτελευταίο. Για τους ευϕάνταστους,
η µονογραϕία του Χάρη Αθανασιάδη µορεί να διαβαστεί και σαν
αστυνοµικό µυθιστόρηµα. Στο τέλος ανακαλύτουµε τον δολοϕόνο.
Ξεκινώ την σχολιογραϕική εριδιάβασή µου λέγοντας ως θεωρώ ουσιώδη συµβολή το βιβλίο
του Χάρη Αθανασιάδη. Συµβολή
τόσο στο εδίο της ∆ιδακτικής
της Ιστορίας όσο και σε αυτό της
Ιστορίας της Εκαίδευσης. Χαι-

ρετίζω µάλιστα το εγχείρηµά του
διότι λίγοι συνάδελϕοι µέχρι σήµερα έχουν διοχετεύσει τον ερευνητικό τους ζήλο στο θέµα ου
ραγµατεύεται το βιβλίο, µολονότι το θέµα αυτό, στενό και εριορισµένο εν ρώτοις, λειτουργεί,
αρόλα αυτά, σαν εξαιρετικό ρίσµα, για τη θέαση του συνολικού
εδίου της ολιτικής ιδεολογίας,
ειδικά στο ζήτηµα της συνάρθρωσής της µε ιστορικά βιώµατα, τραυµατικές µνήµες, συγκρουσιακές αναγνώσεις του αρελθόντος, ολιτικές σκοιµότητες και
ταξικά συµϕέροντα.
Με το βιβλίο αυτό ο Αθανασιάδης ειχειρεί να συγκροτήσει
µια άτυη γενεαλογία κι έναν κανόνα θα έλεγα «αοσυρθέντων»
βιβλίων ιστορίας στη µακρά διάρκεια ενάµιση ερίου αιώνα, εικεντρώνοντας το ενδιαϕέρον του
σε έξι εµβληµατικές εριτώσεις,
µε διαϕοροοιηµένα ή συγκλίνοντα κριτήρια. Εντυωσιάζει, ωστόσο, η δοµή του βιβλίου ή ακριβέστερα η λοκή της ανάτυξης
του θέµατος διότι ο συγγραϕέας
ειλέγει να µην έχει ως αϕηγηµατική αϕετηρία τις ααρχές των
σχετικών αντιαραθέσεων, αλλά
τα τελευταία τους εεισόδια στο
αρόν, δηλαδή τις σασµωδικές
και ολλαλασιαζόµενες αναϕλέξεις των συµβολικών ολέµων για
το νόηµα του αρελθόντος, για τη
συλλογική ταυτότητα και την αυτοεικόνα του έθνους µας κατά τις
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δύο δεκαετίες της κυριαρχίας του
εκσυγχρονιστικού ροτάγµατος
στη χώρα µας.
Η ειλογή του αυτή έχει στρατηγική σηµασία, όως ήδη ανέϕερα, γιατί εµµέσως λην σαϕώς
έρχεται να δηλώσει τον βαθµό
ου το αρόν, η τρέχουσα εµειρία και ευαισθησία, τρέϕουν τα
ερευνητικά ερωτήµατα και διαµορϕώνουν τους όρους, τα λαίσια και τη µέθοδο ροσέγγισης,
όως και τη µορϕή της ρητορικής και της ειχειρηµατολογίας.
Άλλωστε, κάθε ιστοριογραϕικό
εγχείρηµα, όως γνωρίζουµε, είναι µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόο διάλογος του αρόντος µε το
αρελθόν. Ταυτόχρονα, όµως, είναι και έµµεση αραδοχή των
συντεταγµένων του –ειστηµολογικών, ιδεολογικών και αϕηγηµατικών–, ου ϕέρουν σαν σϕραγίδα ανάγλυϕη τη χρονική εγγραϕή του αρόντος.
Ένα αό τα κύρια ροτερήµατα του βιβλίου του Αθανασιάδη είναι ότι δεν ροσεγγίζει το
θέµα αό µια µονοµερή οτική
γωνία. Αντιθέτως, εντάσσοντας
τη συζήτηση για τα σχολικά βιβλία ιστορίας στη γενικότερη διένεξη για τη νοηµατοδότηση του
αρελθόντος σε καιρούς ειστηµολογικής «ανοµίας», δηλαδή κρίσης ιστοριογραϕικού αραδείγµατος, αλλά και σε καιρούς έντονων κοινωνικο-ολιτικών τριγµών
και θαλερής ανάτυξης της ∆η-
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µόσιας Ιστορίας, εγκαθιδρύει µια
ολυρισµατική συνθήκη, η οοία
βοηθάει τον συγγραϕέα να εντοίσει τις οικίλες εστίες αραγωγής ιστορικού νοήµατος, αλλά
και να εριγράψει αδρά το δίκτυο
ου συνυϕαίνουν οι συγκλίσεις και
οι αοκλίσεις τους, η συµόρευση και ο ανταγωνισµός τους.
Άλλα γνωρίσµατα ου ροσδίδουν στο βιβλίο του Αθανασιάδη την αύρα µιας εξαιρετικής συµβολής είναι η θεωρητική διαύγεια
των ρολεγοµένων, η διεµβολιστική ροσέγγιση της έννοιας της
∆ηµόσιας Ιστορίας, η ένταξη της
σχολικής ιστορίας στο διάκενο
µεταξύ είσηµης ιστορίας και
ιστορικού κανόνα, αϕενός, και
∆ηµόσιας Ιστορίας και κοινωνικής διαβούλευσης για το νόηµα
του αρελθόντος, αϕετέρου. Όως
είσης –και ειτρέψτε µου να
ω κυρίως– η τόλµη του συγγραϕέα, ο οοίος χωρίς ναρκισσιστικούς ακκισµούς ειζητεί την
κριτική των συναδέλϕων του, ακόµα κι όταν αυτή δεν είναι τόσο
γενναιόδωρη όσο ο ίδιος. Τόλµη
ου µόνο συνήθης δεν είναι στους
ειστηµονικούς κύκλους, οι οοίοι
άσχουν αό αυτοειβεβαιωτικά σύνδροµα, όως είναι αγκοίνως γνωστό. Είµαι βέβαιος άντως ότι την ειδοκιµασία της
ειστηµονικής κοινότητας θα αοσάσει και η στρατηγική ειλογή του Αθανασιάδη να διακρίνει
τόσο τις εσωτερικές ρηγµατώσεις

202

Β Ι ΒΛ ΙΟΚ ΡΙΣ ΙΕ Σ

των ιδεολογικοολιτικών µετώων ου συγκροτήθηκαν στη διάρκεια των συµβολικών ολέµων
για τα σχολικά βιβλία της ιστορίας, όσο και τα εδία διεαϕής
αυτών των µετώων και τις οσµώσεις τους. Η ερίτωση του
εσωτερικού διχασµού των Βενιζελικών για τα Ψηλά βουνά (1919)
του Ζαχαρία Πααντωνίου είναι
ιδιαιτέρως ενδεικτική και ενδιαϕέρουσα, όως αραδείγµατος χάρη αοδεικνύει η εθνικιστική κριτική της δηµοτικίστριας, κοινωνικά ευαίσθητης και ϕεµινίστριας
Γαλάτειας Καζαντζάκη, η οοία
εννοεί µε όρους εθνικής ροδοσίας την άµβλυνση της σχέσης
«έθνους και ορθοδοξίας». Όως,
άλλωστε, και η γνωστότερη ερίτωση της Πηνελόης ∆έλτα.
Θαρρώ ότι τα ερµηνευτικά σχήµατα ου θέτει σε εϕαρµογή ο
Αθανασιάδης, τόσο το κεντρικό,
ου αϕορά τον ιστορικό κανόνα και
το κυρίαρχο εθνικό αϕήγηµα ου
βρίσκεται στο υέδαϕος ή στον
ορίζοντα όλων των κοινωνικο-ολιτικών αναϕλέξεων για τα σχολικά βιβλία ιστορίας, όσο και τα
ειµέρους, όως η αντιστροϕή του
ερµηνευτικού σχήµατος του Πήτερ Μάκριτζ, θα δικαιωθούν αό
την ειστηµονική κοινότητα.
Ο Χάρης Αθανασιάδης είναι
ένας αό τους ελάχιστους συναδέλϕους, οι οοίοι αναγνώρισαν
ευθαρσώς ότι υήρξε «αµϕιθυµική υοδοχή» του βιβλίου της οµά-

δας Ρεούση «αό τους εαγγελµατίες ιστορικούς» (σ. 15 την
ρολεγοµένων) και όχι ενιαία
στάση, όως θέλησαν να δηµιουργήσουν την εντύωση για δικούς
τους λόγους τότε εκσυγχρονιστές
ταγοί του κεντροαριστερού χώρου και νυν διαρύσιοι υερασιστές της κυβερνώσας Αριστεράς,
οι οοίοι αγνοούν τη λέξη αυτοκριτική. Για να γίνω ολίγον «συναισθηµατικός» και «µελοδραµατικός»: όταν µέσα στις «ϕλόγες
της µάχης» υοστήριζα τη θέση
της εσωτερικής διάσασης του
µετώου της Νέας Ιστορίας, λόγω των ολλαλών ροβληµάτων του βιβλίου της οµάδας Ρεούση (ου άντως ήταν εαρκέστερο και σε είεδο εριεχοµένου και κυρίως σε είεδο διδακτικής µεθοδολογίας αό αυτό ου το αντικατέστησε µε την
αντιδεοντολογική ρακτική της
ανάθεσης και µε βασικό κριτήριο την ιδεολογική συγγένεια),
αντιµετώισα την µήνιν των εκσυγχρονιστών της Αριστεράς και
εξακολουθώ έκτοτε να ληρώνω,
όως και άλλοι ευάριθµοι συνάδελϕοι, τις συνέειες της «αλαιάς αµαρτίας». Αν το συντηρητικότερο τµήµα της ∆εξιάς στη
χώρα µας «αρασιτολογεί», «αεντοµώνει», ροηλακίζει και διώκει δικαστικά τους αντιάλους
του, η Αριστερά γνωρίζει ολύ
καλά να αοκλείει και να αοσιωά ειλεκτικά.
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Ας µου ειτραούν στο σηµείο αυτό ορισµένες κριτικές αρατηρήσεις ου καλό θα ήταν να
ληϕθούν υόψη αό τον συγγραϕέα κατά την ιθανή εανέκδοση του βιβλίου:
Ξ

Ξ

Ξ

Πρώτον, θα ήθελα να αναϕερθώ στο εξώϕυλλο του βιβλίου,
αό το οοίο αραδόξως λείει
η ϕωτογραϕία των εξωϕύλλων
των βιβλίων των οµάδων Κόκκινου και Ρεούση, µολονότι
η διαραγµάτευση των «ιστοριών» τους καταλαµβάνει τις
µισές ερίου σελίδες του βιβλίου του Χάρη Αθανασιάδη.
∆εύτερον, είναι εµϕανής η έλλειψη ενός συγκεντρωτικού βιβλιογραϕικού καταλόγου στο
τέλος του βιβλίου, ολλαλά
βοηθητικού τόσο για τη διακρίβωση των ιδιαίτερων συντεταγµένων της ροσέγγισης του
Χ. Αθανασιάδη, όσο και για
τη λοήγηση νεότερων ερευνητών και µετατυχιακών ϕοιτητών στο ολυδιάστατο ρωτογενές υλικό ου κατόρθωσε
να τιθασεύσει ο συγγραϕέας.
Τρίτον, θεωρώ αδικαιολόγητη
την βιβλιογραϕική αράλειψη
σηµαντικών συµβολών για τη
διαµάχη των σχολικών εγχειριδίων ιστορίας στην Ελλάδα,
στην ρώτη γραµµή των οοίων
θα τοοθετούσα τον συλλογικό τόµο ου ειµελήθηκε ο καθηγητής Ανδρέας Ανδρέου µε

Ξ
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τίτλο Η ∆ιδακτική της Ιστορίας στην Ελλάδα και η έρευνα στα σχολικά εγχειρίδια. Ο
τόµος αυτός εκδόθηκε αό τον
εκδοτικό οίκο Μεταίχµιο τον
Ιούνιο του 2008, ενώ διαρκούσε ακόµη ο αόηχος της ολύκροτης υόθεσης του σχολικού βιβλίου ιστορίας της έκτης
∆ηµοτικού.
Τέταρτον, αναϕορικά µε την
ροσέγγιση της υόθεσης του
βιβλίου της δικής µου οµάδας,
έχω τη γνώµη ότι η στρατηγική ειλογή του συγγραϕέα
να αναδείξει κατ’ αοκλειστικότητα σχεδόν ως αίτιο της
αόσυρσής του το Κυριακό
Πρόβληµα και τον ιδεολογικό
χαρακτηρισµό της ΕΟΚΑ και
του στρατηγού Γρίβα, αν και
εµϕανίζεται ως δεσόζον στοιχείο στον λόγο της ολιτικής
αντιαράθεσης και της δηµοσιολογούσας κριτικής, είναι εν
µέρει αραλανητική. Θεωρώ
δηλαδή ότι οι ενστάσεις εναντίον του βιβλίου δεν εριορίστηκαν στο Κυριακό, αλλά
εριλάµβαναν µεταξύ άλλων
κοµβικά ζητήµατα, όως η αµϕιθυµική στάση της ιεραρχίας
της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην
Εανάσταση του 1821, η ολιορκία της Τρίολης, οι ειλογές της ηγεσίας του Ε∆ΕΣ
στην ύστερη ϕάση της τριλής
Κατοχής της χώρας, ο ελληνικός δωσιλογισµός, η αοτί-
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µηση του ρόλου και του έργου
του Κωνσταντίνου Καραµανλή, η αξιολόγηση των Λαϊκών
∆ηµοκρατιών και άλλα. Προϕανώς τους εικριτές του βιβλίου δεν ενδιέϕερε ούτε η έµϕαση στην αγκόσµια ιστορία
ούτε η διεύρυνση του εδίου
της ιστορικής κουλτούρας εκαιδευτικών και µαθητών ούτε η διδακτική του εάρκεια
και η δηµιουργία κινήτρων ιστορικής µάθησης και σκέψης.
Πέµτον, τρέϕω ισχυρές αµϕιβολίες για το εάν γενικευτικά η σχολική ιστορία «δεν
είναι τίοτε άλλο αρά η είσηµη δηµόσια ιστορία» (141),
αρά το γεγονός ότι η εµειρία µας αό χώρες µε τραυµατικό αρελθόν, εµϕυλίους ολέµους, αδικαίωτο αλυτρωτισµό και συλλογική αυτοεικόνα
ου συγκροτείται µε γνώµονα
τη διλή θυµατοοίηση (θύµατα τόσο του ναζισµού όσο
και του σταλινικού κοµµουνισµού), ιστοοιεί, σε ικανό βαθµό, την αλήθεια του ισχυρισµού του Χάρη Αθανασιάδη.
Τείνω, εντούτοις, να ιστέψω
ότι η στρατηγική της ειστηµονικοοίησης, του µεθοδολογικού λουραλισµού και του θεµατολογικού ολισµού, ου διακρίνει τη σχολική ιστορία στο
δυτικό κόσµο κατά τις τελευταίες δεκαετίες, αρά τις αναόϕευκτες αλινδροµήσεις, ου

Ξ

οϕείλονται στην αρνητική ιδεολογικοολιτική συγκυρία, δεν
είναι ένα στοίχηµα οριστικά
χαµένο. Ο αγώνας για την αλήθεια και τον ολλαλό εκδηµοκρατισµό στην ιστορική εκαίδευση δεν θα αραµείνει
εσαεί –αλώς και µόνο– το
αγαθό κίνητρο, η κινητοοιός
δύναµη, η ουτοία του χώρου
µας. Αργά ή γρήγορα θα µετασχηµατιστεί σε νέες δοµές
µάθησης.
Τέλος, έκτον, αν η αµϕισβήτηση του «εθνικού κανόνα» είναι το κυρίαρχο ρίσµα µέσα
αό το οοίο ο Χ. Αθανασιάδης ειχειρεί να αοτυώσει
ανοραµικά το θέµα του, αυτό
δεν σηµαίνει ότι δεν υάρχουν
και άλλα µερικότερα –άντως
ενδιαϕέροντα– ρίσµατα, τα
οοία µας βοηθούν να εξηγήσουµε τους λόγους για τους
οοίους, αράλληλα µε τα «εθνοκτόνα» βιβλία ου ροκάλεσαν κοινωνικοολιτικούς κραδασµούς, αοσύρθηκαν µάλλον
«διακριτικά» κατά την υκνή
σε τέτοια γεγονότα ερίοδο της
Μεταολίτευσης και άλλα σχολικά βιβλία ιστορίας, όως η
ερίϕηµη Ιστορία του ανθρώπινου γένους του Λευτέρη Σταυριανού, η Ιστορία της Γ ´Γυµνασίου του Βασίλη Κρεµµυδά και το «αιρετικό» (αλήθεια,
για οιους λόγους;) «κόκκινο
βιβλίο» του Γιάννη Γιαννόου-

Β Ι ΒΛ ΙΟΚ ΡΙΣ ΙΕ Σ

λου (και άλλων). Η ευθύνη της
ακαδηµαϊκής Αριστεράς στις
αοσύρσεις αυτές δεν είναι αµελητέα, µολονότι δεν στάθηκε
αοϕασιστική. Ας υενθυµίσω µόνο ότι «τον καιρό εκείνο» ένα τµήµα της ανανεωτικής Αριστεράς έκανε όλεµο
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θέσεων εναντίον της δοµολειτουργικής ιστορίας και υέρ
της µαρξίζουσας ανανεωτικής
έχοντας στο µυαλό του το δέντρο και όχι το δάσος.
Γιώργος Κόκκινος

Έλλη Λεµονίδου 1
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ
∆ΗΜΗΤΡΗ Φ. ΚΥΠΡΙΩΤΗ

∆η µή τρη Φ. Κυριώτ η «Το ϕωτογραϕικό τεκµήριο ως
ιστορική πηγή για την κοινωνική και πολιτισµική Ιστορία: Η
κοινωνία της Σύµης και γενικότερα της ∆ωδεκανήσου κατά
την περίοδο 1908-1946 µέσα από το ϕωτογραϕικό αρχείο των
Φιλήρατου και Αντώνη Πάχου», Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκαίδευσης Πανειστηµίου Αιγαίου, Ρόδος, 2014.

Η ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ του ∆ηµήτρη Κυριώτη, η οοία
υεβλήθη ρόσϕατα µε ειτυχία στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκαίδευσης του Πανειστηµίου Αιγαίου, µε ειβλέοντα καθηγητή τον κ. Γιώργο Κόκκινο, αοτελεί µια ιδιαίτερα αξιέαινη ειστηµονική εργασία.
Αϕορµή για την εκόνηση της διατριβής, σε συνέχεια των
ροηγούµενων σουδών του κ. Κυριώτη, ήταν η ύαρξη µιας
εξαιρετικά σάνιας συλλογής ϕωτογραϕιών και συγκεκριµένα
του αρχείου του ∆ωδεκανήσιου ϕωτογράϕου Φιλήρατου Πάχου
και του υιού του Αντώνη. Το αρχείο αυτό, εντυωσιακά λούσιο
σύµϕωνα µε τους ισχυρισµούς του εκλιόντος Αντώνη Πάχου,
1. Είκουρη Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Πανειστήµιο Πατρών.
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είχε εγκαταλειϕθεί για ολλά χρόνια σε ακατοίκητο, µετά τον
Β ΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, σίτι της οικογένειας στη Σύµη.
Η ανάκτηση του υλικού και η εκεϕρασµένη ειθυµία για
διάσωση και αξιοοίησή του στάθηκαν αϕορµή, για να έρθει σε
εαϕή ο Αντώνης Πάχος µε τον κ. Κυριώτη και να ξεκινήσει
µια µακρά εργασία ταξινόµησης και ψηϕιοοίησης του υλικού,
η οοία ώθησε λίγο αργότερα τον κ. Κυριώτη να στηρίξει σε
αυτό το αρχείο την ρότασή του για διδακτορική διατριβή.
Το κείµενο του κ. Κυριώτη συνιστά µια ρωτότυη και
ουσιαστικότατη συµβολή στους ειστηµονικούς τοµείς ου υηρετεί· αϕενός, καθώς η ίδια η χρήση ενός ϕωτογραϕικού αρχείου
ως κύριου ρωτογενούς υλικού για µια ειστηµονική εργασία αυτού του ειέδου δεν είναι µια ιδιαίτερα συνηθισµένη ειλογή·
αϕετέρου, καθώς το κατεξοχήν ερευνητικό µέρος της διατριβής,
ου αϕορά το αρχείο Πάχου, λαισιώνεται αό ένα ρώτο, λουσιότατο θεωρητικό µέρος. Σε αυτό ο συγγραϕέας ροσϕέρει ένα
εριεκτικό ανόραµα τόσο της ιστορικής εξέλιξης όσο και των
κυριότερων θεωρητικών ροσεγγίσεων του ϕωτογραϕικού ϕαινοµένου, συνδυάζοντας µε τρόο αξιοθαύµαστο την ειθαρχηµένη και τεκµηριωµένη γραϕή για θέµατα ου αγγίζουν λείονες ειστηµονικούς κλάδους µε την αρόσκοτη ροή του λόγου,
ου κρατά ενεργό το ενδιαϕέρον του αναγνώστη.
Πιο συγκεκριµένα, ο κ. Κυριώτης ξεκινά µε µια αναϕορά
στην ιστορία της ϕωτογραϕίας ως τέχνης και τεχνικής, ανάγοντας τις ααρχές της σε αρατηρήσεις για το ϕως και την έννοια του σκοτεινού θαλάµου, ου είχαν γίνει ήδη αό την αρχαιότητα και στα χρόνια της Αναγέννησης, ϕτάνοντας µέχρι και
την οριστική ανακάλυψη της ϕωτογραϕικής τεχνικής στο ρώτο µισό του 19ου αιώνα και την αλµατώδη ανάτυξη του µέσου
στις δεκαετίες ου ακολούθησαν. Είναι εαινετέα η άνεση µε
την οοία ο κ. Κυριώτης αναϕέρεται µε τρόο ευσύνοτο ακόµα και σε ολύ τεχνικές λετοµέρειες, ου άτονται του αντικειµένου των ϕυσικών ειστηµών και σχετίζονται άµεσα µε την
εξέλιξη της ϕωτογραϕικής τεχνικής.
Στις εόµενες σελίδες γίνεται µια εισαγωγική αναϕορά στις
λειτουργίες ου δύναται να ειτελέσει η ϕωτογραϕία µέσα σε
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ένα κοινωνικό λαίσιο, σύµϕωνα µε τις αόψεις ου έχουν διατυώσει αό τον 19ο αιώνα έως σήµερα διακεκριµένοι άνθρωοι του νεύµατος και ειδικοί µελετητές της ϕωτογραϕικής τέχνης. Γίνεται λόγος, µεταξύ άλλων, για τη µοναδικότητα και
την ιστορικότητα της ϕωτογραϕικής λήψης, για τα εργαλεία
του ϕωτογράϕου και τον τρόο αξιοοίησής τους (γωνία λήψης,
κάδρο, εστίαση, ϕωτισµός, διαδοχικά ενσταντανέ), για την ολλαλή κοινωνική λειτουργία της ϕωτογραϕίας (αό τη δύναµη
του ϕωτογραϕικού ορτρέτου, ου υοκατέστησε το ολύ ιο
χρονοβόρο και δαανηρό ζωγραϕικό αντίστοιχό του, έως το λέγµα δυναµικών και διασχέσεων ου κρύβει ακόµα και η ιο συµβατική οικογενειακή ϕωτογραϕία), αλλά και για τις ιδιαιτερότητες της χρήσης της ως ιστορικής ηγής (εργαλειακή χρήση
του µέσου, εκ των υστέρων αρεµβάσεις σε ϕωτογραϕικό υλικό κλ.).
Στη συνέχεια, σε ένα αό τα ιο ενδιαϕέροντα και τεκµηριωµένα κεϕάλαια της διατριβής, ο κ. Κυριώτης καταγράϕει
τους κύριους άξονες της Θεωρίας της Σηµειωτικής, µε ειδικότερη αναϕορά στην αντιµετώιση της ϕωτογραϕίας αό τις κυριότερες θεωρητικές ροσεγγίσεις αυτού του ειστηµονικού κλάδου. Ο συγγραϕέας καταγράϕει µε εάρκεια και σαϕήνεια τους
κυριότερους άξονες ανάλυσης του εικοινωνιακού ϕαινοµένου, θέτοντας ουσιαστικά τις βάσεις για τη διατύωση του δικού του
θεωρητικού µοντέλου, ου θα ακολουθήσει σε εόµενο κεϕάλαιο.
Ο κ. Κυριώτης ειστρέϕει στη θεωρητική ανάλυση για
την ίδια τη ϕωτογραϕία και για ορισµένες εί µέρους λειτουργίες της σε σχέση µε τον άνθρωο ως αντικείµενο ϕωτογράϕησης (αόσταση λήψης, στάση σώµατος, έκϕραση ροσώου)
και συνεχίζει το κείµενό του µε µια εριεκτική αναϕορά στα
κυριότερα ερµηνευτικά µοντέλα ου έχουν ροταθεί για την ανάλυση των ϕωτογραϕικών τεκµηρίων. Το θεωρητικό µέρος κλείνει µε την εριγραϕή του µοντέλου έρευνας και ανάλυσης ου
ακολούθησε ο ίδιος ο συγγραϕέας, αξιοοιώντας, όως ο ίδιος
τονίζει, µε εκλεκτικιστικό τρόο τα ροηγούµενα ερµηνευτικά
µοντέλα και λαµβάνοντας υόψη τις ιδιαιτερότητες του αρχείου
Πάχου.
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Στο ξεκίνηµα του δεύτερου µέρους της διατριβής ο κ. Κυριώτης αλλάζει αντικείµενο και ερνά σε µια εκτενή ιστορική εισκόηση του χωροχρόνου ου καλύτει το υό εξέταση
ϕωτογραϕικό αρχείο, δηλαδή της Σύµης κατά τη διάρκεια της
Ιταλοκρατίας. Πρόκειται για µια λούσια και ενδιαϕέρουσα αϕήγηση, η οοία συµυκνώνει τα ορίσµατα και τις ληροϕορίες
της ροϋάρχουσας (ενίοτε δυσεύρετης) βιβλιογραϕίας, δίδοντας
έµϕαση σε τυχές της κοινωνικής και ολιτισµικής ιστορίας της
νήσου, οι οοίες άλλωστε είναι αυτές ου ενδιαϕέρουν κατεξοχήν
τον συγγραϕέα ενόψει της µελέτης του ϕωτογραϕικού αρχείου.
Ακολουθεί ένα ιο σύντοµο, αλλά εξαιρετικά κατατοιστικό κεϕάλαιο, ου καταγράϕει το ιστορικό και τη µεθοδολογία
της διάσωσης, διατήρησης και ψηϕιοοίησης του ολύτιµου ϕωτογραϕικού υλικού, καθώς και τα ροβλήµατα ου ανέκυψαν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Αξίζει να εισηµανθεί η
εκ µέρους του συγγραϕέα ειµελής θεωρητική τεκµηρίωση ακόµα και ϕαινοµενικά αλών –αλλά αοϕασιστικής σηµασίας–
ειλογών, ου σχετίζονται µε τον ορθό τρόο διάσωσης και αοθήκευσης σηµαντικών εικονογραϕικών τεκµηρίων.
Η εργασία του κ. Κυριώτη κορυϕώνεται µε το κατεξοχήν
ρωτότυο ερευνητικό µέρος, ου αϕορά στην ανάλυση ειλεγµένων τεκµηρίων αό το αρχείο Πάχου. Ο συγγραϕέας ειλέγει να χρησιµοοιήσει για την ανάλυση αυτή ένα µέρος µόνο αό
το αχανές υλικό του αρχείου, ροκειµένου να αναδείξει συγκεκριµένους θεµατικούς άξονες, οι οοίοι σχετίζονται µε την κοινωνική και ολιτισµική ιστορία της Σύµης και διαϕωτίζονται µε
ολύ ιδιαίτερο τρόο αό τις ϕωτογραϕίες ου έρχονται στο ϕως.
Τόσο η ειλογή των ϕωτογραϕιών όσο και η ανάλυση σε είεδο µεµονωµένης εικόνας και θεµατικής οµάδας γίνονται µε τρόο υοδειγµατικό και ακολουθούν γενικά µε συνέεια το θεωρητικό µοντέλο ου ροσδιόρισε σε ροηγούµενο κεϕάλαιο ο κ.
Κυριώτης.
Σε µια γενική αοτίµηση η εργασία του κ. Κυριώτη αξιολογείται ως µια σηµαντική ειστηµονική κατάθεση: αϕενός, γιατί ακολουθεί σύγχρονες ιστοριογραϕικές αντιλήψεις, σύµϕωνα µε
τις οοίες τα οτικοακουστικά αρχεία, µε όλες τις δυνατότητες
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και τους εριορισµούς τους, συνιστούν εξίσου σηµαντική ρωτογενή ηγή για την ιστορική έρευνα όσο και οι αραδοσιακές
έγγραϕες µαρτυρίες – κι είναι αυτός ένας τοµέας ο οοίος, αρά την κινητικότητα των τελευταίων δεκαετιών, εν ολλοίς αραµένει ακόµα αναξιοοίητος στη χώρα µας· αϕετέρου, γιατί η
διατριβή συνιστά ουσιαστική συµβολή στην ειστήµη, τόσο στον
τοµέα της εεξεργασίας και ανάλυσης ϕωτογραϕικών τεκµηρίων όσο και στην κοινωνική και ολιτισµική ιστορία της ∆ωδεκανήσου κατά τη διάρκεια της ιταλικής κατοχής.
Ο κ. Κυριώτης κινείται µε εάρκεια στις ααιτήσεις ολύ διαϕορετικών µεταξύ τους ειστηµονικών κλάδων. Η βιβλιογραϕία, ελληνόγλωσση και αγγλόγλωσση, είναι λούσια και η
αξιοοίησή της µέσα στο κείµενο γίνεται µε τρόο άρτιο, χωρίς ιδιαίτερες αραλείψεις ή υερβολές. Ιδιαίτερα θετικά αξιολογείται η λούσια χρήση τεκµηριωτικού ϕωτογραϕικού υλικού,
είτε εντός του κειµένου είτε στα αραρτήµατα του τέλους, σε
λήρη συµϕωνία µε τη λογική και τους σκοούς της εργασίας.
Μια σκέψη ου έρχεται σχεδόν αυτόµατα στη σκέψη κάθε αναγνώστη του κειµένου του κ. Κυριώτη είναι ότι η διατριβή
αυτή αξίζει να εκδοθεί σε µορϕή βιβλίου. Τόσο η αξία του ρωτογενούς ϕωτογραϕικού υλικού όσο και η σηµασία της ιστορικής εριόδου ου αυτό καλύτει συνηγορούν στην εκτίµηση ότι
µια τέτοια έκδοση, µε τις ααραίτητες µικροδιορθώσεις και ροσαρµογές ου θα ααιτούσε η στόχευση σε ένα ευρύτερο κοινό,
θα µορούσε να αοτελέσει ουσιαστικότατη ροσθήκη στη ελληνόγλωσση βιβλιογραϕική σκευή για την κοινωνική και ολιτισµική ιστορία της Ιταλοκρατίας στα ∆ωδεκάνησα αλλά και
για το ευρύτερο ζήτηµα της οργάνωσης και αξιοοίησης ϕωτογραϕικών αρχείων. Χωρίς αµϕιβολία, αυτή η άρτια και ολύµοχθη εργασία αξίζει να καταστεί όσο το δυνατό ιο γνωστή
στους κύκλους της ειστηµονικής κοινότητας και του ευρύτερου
αναγνωστικού κοινού.

Άννα Ενεπεκίδου 1
Η ΕΚΘΕΣΗ «ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΕΠΤΑΕΤΙΑ:
Η ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ,
1967-1974» ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ»
ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Το Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων

ΣΚΟΠΟΣ του Ιδρύµατος της Βουλής των Ελλήνων είναι
«η µελέτη και ροβολή των κοινοβουλευτικών θεσµών και της
δηµοκρατίας, η ενίσχυση των ροσαθειών για τη βελτίωση της
διεθνούς θέσεως της Ελλάδας και την υοστήριξη γενικώς των
συµϕερόντων του Ελληνισµού, η συµβολή στην καλλιέργεια της
ιστορικής µνήµης του λαού και ιδίως των νέων και η ροώθηση της συνεργασίας µεταξύ των λαών. Η εξυηρέτηση του σκοού αυτού ειτελείται µε: α) τη συγκέντρωση, συστηµατική κατάταξη και αξιοοίηση των αναγκαίων στοιχείων και την εκόνηση ή ανάθεση σχετικών µελετών, β) την οργάνωση και ραγµατοοίηση διαϕόρων εκδηλώσεων όως εκθέσεων, συνεδρίων,
εκδόσεων, γ) την υοστήριξη της ανάτυξης των σχέσεων της
Βουλής των Ελλήνων µε τα ξένα Κοινοβούλια και τους διεθνείς
οργανισµούς, δ) την υοστήριξη, χρηµατοδότηση και διεξαγω1. Μουσειολόγος, υεύθυνη Τµήµατος Εκθέσεων του Ιδρύµατος της
Βουλής των Ελλήνων.
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γή κάθε µελέτης, έργου ή δραστηριότητας αό ϕυσικά ή νοµικά
ρόσωα οιασδήοτε µορϕής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ου
συµβάλλει, άµεσα ή έµµεσα, στην εξυηρέτηση των σκοών του
Ιδρύµατος».2

Τα τελευταία χρόνια το Ίδρυµα της Βουλής έχει σταδιακά αναδείξει ένα λούσιο λέγµα δράσεων, µε στόχο τη διερεύνηση των
εννοιών του κοινοβουλευτισµού και της δηµοκρατίας, εκτιµώντας
ότι η βαθιά γνώση και κατανόηση του αρελθόντος και του αρόντος θα βοηθήσει τις εόµενες γενιές στις ειλογές τους για
µια καλύτερη ολιτική και κοινωνική ζωή. Αοτελεί ή ϕιλοδοξεί να αοτελεί χώρο «νοήµατος και κοινωνικής (ανα)αραγωγής».3
Είναι η δηµοκρατία δεδοµένη; Είναι η δηµοκρατία το καλύτερο ολίτευµα; Το ζητούµενο είναι να αναζητηθούν οι ααντήσεις των ολιτών, να ξεκινήσει ο διάλογος γύρω αό αυτά
τα θέµατα, να αοτυωθούν διαδροµές σκέψης, να αναδειχθεί η
ιδέα ως η δηµοκρατία χρειάζεται µόχθο, ροσάθεια, ενεργό
συµµετοχή, ενδιαϕέρον και γνώση και να ενδυναµωθεί η κατανόηση και η αντίληψη σχετικά µε αυτά τα θέµατα. Αυτά τα
ζητούµενα καλούν το Ίδρυµα της Βουλής να αίξει έναν ενεργότερο ρόλο στη σηµερινή κοινωνία, η οοία είναι, ή ρέει να είναι, συµµετοχική και ολλαλά ευαισθητοοιηµένη.
Στο αρόν άρθρο, µε την ευκαιρία της τρέχουσας έκθεσης
Σκοτεινή Επταετία: η ∆ικτατορία των Συνταγµαταρχών, 19671974 και του εκαιδευτικού ρογράµµατος Συζητάµε για τη ∆ικτατορία,4 το οοίο αρουσιάζεται στο λαίσιο αυτής της έκθεσης, θα εριγράψουµε αδροµερώς τους ροβληµατισµούς και
τις ειδιώξεις των τµηµάτων εκθέσεων και εκαιδευτικών ρογραµµάτων του Ιδρύµατος της Βουλής. Αυτά θα µορούσαν να
2. http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=106I333I920I646I4
(τελευταία είσκεψη 7/4 / 2015).
3. Hooper-Greenhill (2007).
4. Εκθεσιακός χώρος: Λεωϕ. Αµαλίας 14, Αθήνα, ∆ιάρκεια: 19 Νοεµβρίου 2014 - 15 Ιουνίου 2015, Γενική Ειµέλεια Έκθεσης Άννα Ενεεκί34495,

δου, Χρήστος Χρηστίδης, Γιώργος Σταθακόουλος.
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συνοψισθούν στον κεντρικό στόχο της διαµόρϕωσης ενός εκθεσιακού εριβάλλοντος ου θα ροτρέει όλους τους εισκέτες
και τους µαθητές να συνδιαλέγονται γόνιµα µε την ροτεινόµενη αϕήγηση και να αναζητούν δηµιουργικά την ερµηνεία των
ιστορικών τεκµηρίων τόσο για την κατανόηση της ιστορίας όσο
και για την κατανόηση του αρόντος, ροκειµένου να αοκτηθούν τρόος σκέψης και δεξιότητες εϕαρµόσιµες και σε διαϕορετικά εριβάλλοντα και καταστάσεις.
Σηµειώνεται µάλιστα ότι η κοινή ροσάθεια και εµειρία
των τελευταίων ετών έχει οδηγήσει στη δηµιουργία ενός νεύµατος σύµνοιας και συνέργειας, ου υοστηρίζει κοινό σκοό
και αξίες, διευκρινισµένους ρόλους, αµοιβαίο σεβασµό, δοκιµασµένους τρόους συνεργασίας, αίσθηµα ευθύνης και διάθεση είλυσης αντιαραθέσεων και ροβληµάτων, αλλά και την εµιστοσύνη και στήριξη των ανωτέρων στην ιεραρχία του οργανισµού.5

Το Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων
Το Τµήµα Εκαιδευτικών Προγραµµάτων έχει διαµορϕώσει
σταδιακά και µεθοδικά µια κοινότητα αναϕοράς, κυρίως µαθητών και εκαιδευτικών, η οοία ανταοκρίνεται άµεσα και τακτικά στις ρωτοβουλίες και στα καλέσµατα του Τµήµατος για
συµµετοχή.
Οι ξεναγήσεις στο κτίριο της Βουλής, το αλαιότερο εκαιδευτικό ρόγραµµα της Βουλής των Ελλήνων, συνιστούν τη βασικότερη και ευχερέστερη δίοδο για την ροσέλαση του ολίτη στο κτίριο, την εξοικείωσή του µε την ιστορία του, τη χρήση
του και τις λειτουργίες ου ϕιλοξενεί, το ραγµατοοιούµενο εντός
αυτού έργο, καθώς και τη σηµασία και αξία του έργου αυτού.
Το ρόγραµµα των ξεναγήσεων αοτελεί µέχρι σήµερα το σηµαντικότερο αό άοψη αριθµητικών δεδοµένων ρόγραµµα.6
5. http://www.inspiringlearningforall.gov.uk/resources/policymaps.html

(τελευταία είσκεψη 2 /4 /2015).
6. Το έτος 2014 ξεναγήθηκαν στη Βουλή 83.824 άτοµα.
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Η Βουλή των Εϕήβων αευθύνεται σε µαθητές της Β ΄ τάξης των λυκείων της Ελλάδας, της Κύρου, των ελληνικών σχολείων του αόδηµου ελληνισµού καθώς και των ΕΠΑΣ του ΟΑΕ∆.
Στόχος του τριήµερου ρογράµµατος αλλά και της ετήσιας ερί αυτό διαδικασίας είναι η εξοικείωση των µαθητών µε τον τρόο λειτουργίας του Κοινοβουλίου, αλλά και η ανάδειξη του ρόλου του ενεργού ολίτη στη σύγχρονη δηµοκρατική κοινωνία.7
Ο στόχος αυτός υηρετείται µέσω της ροσοµοίωσης του κοινοβουλευτικού έργου, στη νοµοθετική και ελεγκτική τυχή του,
ροσοµοίωση ου αοτελεί και τη βασική αιδαγωγική µέθοδο του εκαιδευτικού αυτού ρογράµµατος.
Το Πρόγραµµα Φιλοξενία εκϕράζει την ροσάθεια του Ιδρύµατος να ροσεγγίσει µαθητές γυµνασίων αό αοµακρυσµένες
εριοχές, οι οοίοι συµµετέχουν σε ένα ψυχαγωγικό και εκαιδευτικό τριήµερο στην Αθήνα, µε στόχο, εκτός αό την είσκεψη και την ξενάγηση στη Βουλή, να γνωρίσουν το αλαιότερο
και το σηµερινό ρόσωο της ρωτεύουσας και να αοκτήσουν
υψηλού ειέδου µορϕωτικές και ολιτιστικές εµειρίες. Φέτος
µάλιστα, το ρόγραµµα έλαβε µια ειλέον διάσταση, κοινωνική, καθώς δηµιουργήθηκε µια διαδικτυακή γέϕυρα µε αιδιά
σχολείων της Αττικής, ου αοτέλεσαν τους υοδοχείς των ροσκεκληµένων αιδιών και εικοινωνούσαν τακτικά µεταξύ τους
σε ψηϕιακή λατϕόρµα.8
Το Εργαστήρι ∆ηµοκρατίας σχεδιάστηκε µε στόχο να εξοικειώσει µαθητές της ΣΤ ΄ ∆ηµοτικού µε τα βασικά ανθρώινα
δικαιώµατα και τελικά µε την έννοια της δηµοκρατίας. Το εργαστήρι ροσεγγίζει τις συζητούµενες έννοιες και τα δικαιώµατα µέσα αό τη δραµατοοιηµένη στέρησή τους: η εµψυχώτρια
µαίνει στο ρόλο ενός ϕανταστικού και αυταρχικού δικτάτορα,
τα αιδιά χάνουν τα δικαιώµατά τους µέσα αό µια συµβολική
7. http://www.efivoi.gr/?CMD=to_programma (τελευταία είσκεψη
7/4 / 2015).
8. Φέτος τους µαθητές αό τη ∆υτική Μακεδονία υοδέχτηκαν µα-

θητές αό τον Πειραιά. βλ. http://foundation.parliament.gr/central.aspx?
sId=110I363I1148I646I453137 (τελευταία είσκεψη 5/4/2015).

ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

217

ϕίµωση του στόµατος και οριοθέτηση του χώρου και του τρόου κίνησής τους, ενώ στη συνέχεια καλούνται να τα εαναδιεκδικήσουν. Το ρόγραµµα ολοκληρώνεται µε ροσοµοίωση εκλογών και εκλογικής διαδικασίας, όου τα αιδιά εξετάζουν τις
αόψεις τριών εινοηµένων κοµµάτων και καλούνται, αϕού αναζητήσουν ληροϕορίες, να ψηϕίσουν ανάλογα µε τις αόψεις τους
και τις νεοαοκτηθείσες γνώσεις τους αναϕορικά µε τις ιδεολογικές συντεταγµένες και το ολιτικό ρόγραµµα κάθε κόµµατος.
Το καλοκαίρι του 2014, ανταοκρινόµενο σε ολλαλές ααιτήσεις (το εκαιδευτικό έργο να µην ατονεί κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, να αασχοληθούν δηµιουργικά µαθητές µε οικονοµική δυσχέρεια, να δοθεί έµϕαση στην ψυχαγωγία) δηµιουργήθηκε το Καλοκαιρινό Εργαστήρι ∆ηµοκρατίας. Είναι τριήµερης
διάρκειας εκαιδευτικό ρόγραµµα, ροβλέει σειρά ψυχαγωγικών και εκαιδευτικών δράσεων, εισκέψεων, αρουσιάσεων
και αιχνιδιών, ου συνθέτουν συνολικά µια εικόνα της ιστορίας
της δηµοκρατίας, των δικαιωµάτων αλλά και των υοχρεώσεων
του ενεργού ολίτη.9
Το ρόγραµµα ∆ηµοκρατία και Εκπαίδευση δηµιουργήθηκε µε στόχο να ροσϕέρει ροτάσεις διδασκαλίας, κείµενα, εργαστήρια και δραστηριότητες για θέµατα, όως Κανόνες και νόµοι στην καθηµερινή ζωή, Οι µαθητικές κοινότητες, Ο ναζισµός,
Όψεις του ρατσισµού, Αθηναϊκή δηµοκρατία: πολιτειακοί θεσµοί, Η διαϕορετικότητα, Η παιδική εργασία στην Ελλάδα και
τον κόσµο, Γυναίκες - το µισό της ανθρωπότητας. Στο λαίσιό
του, συγκροτείται µε τον καιρό µια ηλεκτρονική ‘εργαλειοθήκη’ για τους εκαιδευτικούς, µε ελεύθερη ρόσβαση για όλους.
Εκαιδευτικά βίντεο, σύντοµης διάρκειας, για την ιστορία
του κτιρίου της Βουλής, τη δηµοκρατία, την κοινοβουλευτική δηµοκρατία, την οργάνωση και λειτουργία της Βουλής, την αξία
της Βουλής και της δηµοκρατίας, αλλά και διαδικτυακές δραστηριότητες/αιχνίδια γνώσης, µε αϕορµή τις κατά καιρούς νέες
9. http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I450I1146I646
(τελευταία είσκεψη 7/4 / 2015).
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εκθέσεις αοτελούν είσης αιδαγωγικά ροϊόντα, ου έχουν
ως στόχο να ροσεγγίσουν τον «διαδικτυακό» ολίτη.
Τέλος, κάθε χρόνο σχεδιάζονται νέα εριοδικά ρογράµµατα µε αϕορµή τις νέες εκθέσεις του Ιδρύµατος της Βουλής.

Το Τµήµα Εκθέσεων
Το Τµήµα Εκθέσεων ειδιώκει να συµβάλει στους σκοούς του
Ιδρύµατος:
α) µε τη θεωρητική διερεύνηση των θεµάτων ου άτονται
µε τις έννοιες δηµοκρατία και κοινοβουλευτισµός, καθώς και µε
την ευρύτερη ‘ελληνική’ ιστορική εµειρία, β) µε τη συνεχή διεύρυνση του κοινού στο οοίο αευθύνεται το Ίδρυµα, δηλαδή µε
την ροσέγγιση κάθε ϕορά ενός νέου τµήµατος αό το σύνολο
των ολιτών.
Μέχρι σήµερα έχουν αναληϕθεί και αρουσιαστεί θέµατα µε
άµεση αναϕορά στην ιστορία της δηµοκρατίας, όως για αράδειγµα η έκθεση ‘Έδοξεν τη Βουλή και τω ∆ήµω’ η οοία
αρουσίαζε τις αοϕάσεις της ‘Βουλής’ και του ‘∆ήµου’ για κρίσιµα κοινωνικά και ολιτικά θέµατα της κλασικής Αθήνας, καθώς και τη συνεισϕορά των αοϕάσεων αυτών στην εξέλιξη της
δηµοκρατίας, ενώ άλλες εκθέσεις συνιστούσαν µατιές σε σηµαντικά ιστορικά γεγονότα, όως η άϕιξη και Υποδοχή των προσϕύγων του ’22 στην Αττική ή Η διοικητική ενσωµάτωση των
Νέων Χωρών µετά τους Βαλκανικούς Πολέµους ή ακόµη Οι
ελληνικές κοινότητες πολιτικών προσϕύγων στην Ανατολική Ευρώπη. Στο λαίσιο της ροετοιµασίας κάθε έκθεσης ικανοοιούνται αράλληλα ολλοί στόχοι, όως οι συνεργασίες µε ειδικούς
ειστήµονες για την εξασϕάλιση της διαϕάνειας και ειστηµονικής εγκυρότητας του κάθε έργου αλλά και οι συνεργασίες µε
ϕορείς και οργανισµούς µε συναϕή ολιτιστική και εκαιδευτική στόχευση.
Η ροσέγγιση νέου κάθε ϕορά κοινού ειτυγχάνεται µέσω
της συνεργασίας µε το Τµήµα Εκαιδευτικών Προγραµµάτων,
δηλαδή µε την ρόσκληση νέων σχολικών τµηµάτων µε αϕορ-
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µή τα νέα εκαιδευτικά ρογράµµατα, µε την ροσέλκυση ολιτών µε ειδικότερο ενδιαϕέρον για το νέο θέµα και µε τη µεταϕορά των εκθέσεων σε άλλα µέρη της Ελλάδας ή και του κόσµου. Για αράδειγµα, η έκθεση Η Αττική Γη Υποδέχεται τους
Πρόσϕυγες του ’22, ου οργανώθηκε το 2006, ροσέλκυσε λήθος ολιτών ου ενδιαϕέρθηκαν για το θέµα10 και αρακολούθησαν τις αράλληλες εκδηλώσεις, ϕιλοξένησε µαθητές ου αρακολούθησαν εκαιδευτικό ρόγραµµα, δηµιούργησε λήθος συνεργασιών για την έρευνα και ειλογή εκθεµάτων, καθώς και
συνεργασίες για τη συγγραϕή ρωτότυων κειµένων,11 ενώ στη
συνέχεια µετατράηκε σε ένα συµµετοχικής ϕύσης έργο:12 τα
αιτήµατα ου κατατέθηκαν για µεταϕορά της έκθεσης σε ροσϕυγικούς δήµους της Αττικής αλλά και άλλων τόων στην Ελλάδα, δηµιούργησαν διόδους εικοινωνίας µε τις δηµοτικές αρχές και τους ολιτιστικούς οργανισµούς τους αλλά και µε τοικούς συλλόγους, ιδιώτες συλλέκτες και ερευνητές, διευρύνοντας τους ενεργά εµλεκόµενους στη δηµιουργία της έκθεσης.13
Η έκθεση Μουσική Παιδεία και ∆ηµοκρατία στην Κλασική
Αθήνα αρήγαγε εκαιδευτικό ρόγραµµα ου αευθυνόταν σε
αιδιά του ∆ηµοτικού αλλά και την ευκαιρία για ένα νέο τύο
εκδήλωσης: µουσικές εκαιδευτικές αραστάσεις για οικογένειες το Σαββατοκύριακο. Για την έκθεση «Καλή Πατρίδα…»:
Ελληνικές κοινότητες πολιτικών προσϕύγων στην Ανατολική Ευρώπη ροετοιµάστηκε εκαιδευτικό ρόγραµµα, το αϕηγηµατικό νήµα του οοίου ξεκινούσε αό την αγκόσµια ιστορία των

10. 5.624 εισκέτες.
11. Συλλογικό έργο (2006). Η αττική γη υποδέχεται τους πρόσϕυγες
του ’22. Αθήνα: Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων.
12. Simon, Ν. (2010).
13. Η έκθεση µεταϕέρθηκε στα Χανιά, το Ρέθυµνο, την Ιεράετρα,

τον Άγιο Νικόλαο, το Ηράκλειο, τη ∆ράµα και την Νέα Ιωνία Αττικής µε
ροσθήκη τοικού υλικού και τίτλους αντίστοιχα Η Αττική και η Κρήτη
Υποδέχονται τους Πρόσϕυγες του ’22, Η Αττική και η ∆ράµα Υποδέχονται
τους Πρόσϕυγες του ’22, Η Αττική Υποδέχεται τους Πρόσϕυγες του ’22:
Νέα Ιωνία, ενώ και άλλες αντίστοιχες συνεργασίες κυοϕορούνται.

220

Α ΝΝΑ Ε ΝΕΠΕ Κ Ι ∆ΟΥ

αρχών του 20ού αιώνα για να καταλήξει στον ελληνικό εµϕύλιο
όλεµο και τα αότοκά του.
Οι εκθέσεις ροσϕέρουν τη δυνατότητα δηµιουργίας εκαιδευτικών ρογραµµάτων, µε έµϕαση στη συµµετοχή και την
αλληλείδραση. Τα εκαιδευτικά ρογράµµατα αρέχουν τη
δυνατότητα µετατροής του εκθεσιακού χώρου σε χώρο εµειρίας, εικοινωνίας, συνάντησης και ψυχαγωγίας. Πώς υλοοιείται αυτός ο γόνιµος διάλογος µεταξύ των δύο Τµηµάτων; Και
ώς γίνεται εµϕανής στο λαίσιο της τρέχουσας έκθεσης µε θέµα την Αριλιανή ∆ικτατορία;

Η έκθεση Σκοτεινή Εταετία.
Η ∆ικτατορία των Συνταγµαταρχών, 1967-1974
Η έκθεση εγκαινιάστηκε το Νοέµβριο 2014. Ήταν µια αό τις
δράσεις ου ανέλαβε το Ίδρυµα της Βουλής στο λαίσιο της εετείου των 40 χρόνων αό την αοκατάσταση της δηµοκρατίας.14
Ο τίτλος –εικονογραϕικός και συµβολικός– ροτείνει στον
εισκέτη τη σκέψη ότι η αουσία της δηµοκρατίας βυθίζει την
κοινωνία στο σκοτάδι.
Το εισαγωγικό κείµενο (του συνειµελητή της έκθεσης ιστορικού Χρήστου Χρηστίδη) εισάγει τον εισκέτη στο χώρο και
το χρόνο, ώστε να αντιληϕθεί το λαίσιο µέσα στο οοίο το τυραννικό καθεστώς ειβλήθηκε, σε µια κοινωνία ου άσχιζε να
ενδυναµώσει τις δηµοκρατικές ρίζες:
Βασικά στοιχεία της Νεωτερικότητας, όως αυτή εκϕράστηκε ήδη αό τον 19ο αιώνα, συνιστούν η αναγνώριση των ατοµικών ελευθεριών και η οργάνωση της κοινωνικής ζωής µέσα
14. Οι άλλες ήταν α) η έκθεση Η ∆ηµοκρατία ∆ικαίω Ουδέποτε Κατελύθη, ου ειµελήθηκε η Βιβλιοθήκη της Βουλής και ϕιλοξενείται αό
τις 25 Ιουλίου 2014 στην Αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου του Μεγάρου της
Βουλής και β) το τριήµερο συνέδριο ου συµλήρωσε τις δύο εκθέσεις µε
ειστηµονικές εισηγήσεις για θέµατα ου δεν µορούσαν να αναδειχθούν
σε εριβάλλοντα έκθεσης.
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στο λαίσιο της αντιροσωευτικής δηµοκρατίας. Η ίστη στη
δυνατότητα συνεχούς ροόδου της κοινωνίας, ερόκειτο όµως
να κλονιστεί διεθνώς µέσα στη δίνη των δύο Παγκοσµίων ολέµων και την ανάδυση των ολοκληρωτισµών του ρώτου µισού
του 20ού αιώνα. Για την Ελλάδα, οι συνθήκες αοδείχθηκαν ακόµη δυσχερέστερες: η Μικρασιατική καταστροϕή, ο Εθνικός ∆ιχασµός, η µεταξική δικτατορία και, τέλος, η Κατοχή και ο Εµϕύλιος όλεµος αοτέλεσαν τραυµατικές εµειρίες, ου κατέστησαν την ορεία αυτή ακόµη ιο εώδυνη. Αό τις αρχές της
δεκαετίας του 1950 η ελληνική κοινωνία, αρά τις έντονες ακόµη διαιρετικές τοµές του αρελθόντος, κατάϕερε σε σηµαντικό
βαθµό να εουλώσει τις ληγές της κυρίως µέσα αό την ανάτυξη και την συνακόλουθη άνοδο του βιοτικού ειέδου. Παράλληλα, η ρόταξη του αιτήµατος για την εµέδωση των δηµοκρατικών ελευθεριών και την άρση των διαχωριστικών γραµµών µεταξύ ‘νικητών’ και ‘ηττηµένων’ αναδείχθηκε σε κυρίαρχο στοιχείο του ολιτικού λόγου και των διεκδικητικών δράσεων
της δεκαετίας του 1960. Μίας δεκαετίας ου έµελλε όµως να
σϕραγιστεί αό την βίαιη ανακοή των ολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων αό τη ∆ικτατορία της 21ης Αριλίου.
Στη συνέχεια, το εισαγωγικό κείµενο αναδεικνύει τους δύο
άξονες ου ραγµατεύεται η έκθεση: την αραβίαση ανθρωίνων δικαιωµάτων και ατοµικών ελευθεριών αό το δικτατορικό καθεστώς και την συνακόλουθη κινητοοίηση και αντίσταση ου λαµβάνει χώρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι ραξικοηµατίες εέβαλαν εν µια νυκτί ένα τυραννικό
καθεστώς ϕόβου και ανοµίας, ου χαρακτηρίστηκε αό την κατάλυση του δηµοκρατικού και την κατάϕωρη αραβίαση των ανθρωίνων δικαιωµάτων και των ατοµικών ελευθεριών: ϕυλακίσεις, βασανισµοί, εκτοισµοί, διώξεις και δολοϕονίες ολιτών.
Οι ενεργοί θύλακες αντίστασης στο εσωτερικό και η διεθνής
στήριξη του αντιδικτατορικού αγώνα στο εξωτερικό, υογράµµιζαν την ευθύνη των ολιτών για την ροάσιση του ολιτεύµατος έναντι οοιασδήοτε ειβουλής. Παρά ταύτα, το καθεστώς ειβίωνε, ειδρώντας αράλληλα καταλυτικά στη δοµή της
ελληνικής κοινωνίας και διαµορϕώνοντας νοοτροίες ου σε µε-
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γάλο βαθµό θα τη χαρακτηρίζουν για τα εόµενα χρόνια. Ειλέον, η καταάτηση των δηµοκρατικών ελευθεριών των Ελλήνων ροκάλεσε µία εώδυνη και εξαιρετικά εικίνδυνη αοκοή αό την Ευρώη: ‘άγωµα’ της συµϕωνίας σύνδεσης µε την
Ευρωαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, αοοµή αό το Συµβούλιο της Ευρώης. Το τυραννικό καθεστώς, εοµένως, ανέκοψε
την µακρορόθεσµη ροσάθεια της χώρας να ενταχθεί λήρως
στον ανετυγµένο κόσµο. Το δράµα της Κύρου, για το οοίο
το καθεστώς των συνταγµαταρχών έϕερε την ρώτιστη ευθύνη, οδήγησε στην κατάρρευση της δικτατορίας, ειβεβαιώνοντας τον ϕόβο του οιητή ότι ‘…η τραγωδία εριµένει αναότρετη στο τέλος’.
Το εισαγωγικό κείµενο συνοδεύεται αό µια ευµεγέθη ϕωτογραϕία ου συµυκνώνει το εριεχόµενο της έκθεσης: το κτίριο της Βουλής ερικυκλωµένο αό άρµατα µάχης.
Η αϕηγηµατική ροή της έκθεσης ξεκινά στο σηµείο αυτό, α’
όου ξετυλίγεται ένα αναλυτικό ειτοίχιο εικονογραϕηµένο χρονολόγιο (ϕωτογραϕίες, ρωτοσέλιδα εϕηµερίδων, έγγραϕα, είσηµες αοϕάσεις, ροσωική αλληλογραϕία κ.λ.) ου αοτυώνει την ιστορική ερίοδο: τα γεγονότα της νύχτας του ραξικοήµατος και η αρουσία των τεθωρακισµένων στην Αθήνα, η ηγετική οµάδα του, η ορκωµοσία της νέας ‘κυβέρνησης’,
οι συλλήψεις, η λογοκρισία, η αόλυση καθηγητών ανειστηµίου και δικαστών, η αόειρα δολοϕονίας του Γεωργίου Πααδόουλου αό τον Αλέκο Παναγούλη, το δηµοψήϕισµα του
1968, το νέο ‘Σύνταγµα’, η κηδεία του Γεωργίου Παανδρέου,
ο ρόλος του Συµβουλίου της Ευρώης, οι δίκες και τα βασανιστήρια, η ροαγάνδα, οι διεθνείς σχέσεις του καθεστώτος, το
ϕοιτητικό κίνηµα και οι διαδηλώσεις διαµαρτυρίας, τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, η χούντα του Ιωαννίδη και το νέο κύµα
συλλήψεων και, τέλος, το κίνηµα εναντίον του Μακαρίου και η
τουρκική εισβολή στην Κύρο, ου οδηγεί ια στην τώση της
δικτατορίας τον Ιούλιο του 1974. Συνοδευτικά κείµενα εντάσσονται στην αϕήγηση αυτή, ώστε να συµληρώσουν και να διευκολύνουν τη ροή της και την κατανόηση των γεγονότων. Τα
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κείµενα αευθύνονται σε ένα διευρυµένο κοινό, αν και έχουν αοϕευχθεί οι υεραλουστεύσεις.15
Η έκθεση συνεχίζεται µε οχτώ (8) διακριτές θεµατικές ενότητες, οι οοίες ραγµατεύονται συγκεκριµένες τυχές της εριόδου. Στόχος, ο κάθε εισκέτης να εµλακεί ενεργά και να
οδηγηθεί µε το ρυθµό, τα ενδιαϕέροντα και τις γνώσεις του στη
βαθύτερη κατανόηση της καθεµιάς αό τις εξής ενότητες: «η
ιδεολογία και η ροαγάνδα του καθεστώτος», «οι αραβιάσεις
των ανθρωίνων δικαιωµάτων και ατοµικών ελευθεριών», «η
λογοκρισία του ολιτισµού», «ο ελληνικός και ξένος τύος», «οι
δηµόσιες τοοθετήσεις ολιτών», «η αντίσταση στην Ελλάδα»,
«η αντίσταση στο εξωτερικό» και, τέλος, «τεκµήρια ξένων αρχείων».
Οι θεµατικές αυτές ανατύσσονται µε την αρουσίαση οτικοακουστικού υλικού, ρωτότυων ιστορικών ηγών και µαρτυριών, αλλά και ανααραγόµενου υλικού. Συµληρώνονται α)
µε κινηµατογραϕικές καταγραϕές της εοχής (γιορτές, εκδηλώσεις της χούντας, διαδηλώσεις εναντίον της χούντας, εγκαίνια, είσηµες εισκέψεις, βία και αντίσταση) και ηχητικό ντοκουµέντο µε τη ϕωνή του οιητή Γιώργου Σεϕέρη αό τη δήλωσή του στο BBC, τεκµήριο ου αοτελεί συνδετικό ίχνος µέσα στην έκθεση, καθώς θυµίζει µε συνέεια ότι «η τραγωδία
αραµένει αναότρετη στο τέλος….»· β) µε τη σύνθεση αντιδικτατορικών αϕισών αό ολλά µέρη του δυτικού κόσµου, οι
οοίες είναι υκνά τοοθετηµένες, ενώ ίσω τους χάνεται το
σύµβολο της χούντας, ο µυθικός αναγεννώµενος ϕοίνικας.16
Η κάθε ενότητα αρουσιάζεται σε ειδική κατασκευή µε τη
µορϕή λιτού σχεδιαστικού γραϕείου: στα συρτάρια τοοθετούνται τα τεκµήρια – έγγραϕα, ϕωτογραϕίες, εϕηµερίδες, κλ. Η
15. Ekarv, M. (1999).
16. Το υλικό της έκθεσης αναζητήθηκε σε ερίου 40 ιδιωτικούς και

δηµόσιους ϕορείς και αρχεία αλλά και ιδιώτες συλλέκτες ή µάρτυρες. Ενδεικτικά αναϕέρονται η Βιβλιοθήκη της Βουλής, το Μουσείο Μενάκη, η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, το Αρχείο της ∆ηµόσιας Τηλεόρασης, τα Α.Σ.Κ.Ι. αλλά και τα Εθνικά Αρχεία στην Ουάσιγκτον.
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ειϕάνεια εργασίας ϕιλοξενεί είτε διαδραστικές οθόνες (τάµλετ),
µε τα είκαιρα της εοχής και άλλο υλικό, είτε αυθεντικά τεκµήρια, µε στόχο να καταστεί ιο ροσιτή µέσα αό την υλικότητα τους η υό εξέταση εοχή.17 Οι ειϕάνειες εργασίας, µε
το ϕωτισµό και τα καθίσµατά τους, καλούν τους εισκέτες και
τους µαθητές να µελετήσουν την εοχή και τα τεκµήριά της,
να µεταµορϕωθούν σε ερευνητές, ου θα συνδιαµορϕώσουν την
αϕήγηση και το νόηµά της. Ο ενιαίος χώρος, το εριβάλλον εργαστηρίου, οι ευδιάκριτες χρονολογίες και οι γραϕιστικές εεµβάσεις στο χώρο, στοχεύουν στη διαµόρϕωση ενός εριβάλλοντος οικείου και ϕιλικού ρος το χρήστη, το οοίο ροσϕέρει τόσο τη δυνατότητα ερισυλλογής όσο και κοινωνικοοίησης.18 Ο
ειστηµονικός λόγος µετατρέεται σε µουσειολογικό και εκείνος µε τη σειρά του σε αρχιτεκτονικό και µουσειοαιδαγωγικό: καταβλήθηκε ροσάθεια ώστε οι εκϕάνσεις αυτές να συνδέονται αρµονικά και µε συνέεια µεταξύ τους, να αευθύνονται
σε ολλαλές οµάδες κοινού συγχρόνως και να διευκολύνεται η
διανοητική και συναισθηµατική ρόσβαση του εισκέτη στο
ροτεινόµενο µήνυµα.19
Το ζητούµενο ήταν να µην αοκλειστούν ενδιαϕέροντα τεκµήρια αλλά και να µην καταστεί ο χώρος αοτρετικός λόγω
υερληροϕόρησης, να οργανωθεί το ιστορικό υλικό µε σαϕήνεια και λιτότητα, ξεκάθαρη αϕηγηµατική ροή και αµεσότητα ως ρος τις υοµνήσεις και το ληροϕοριακό υλικό. Σκοός
είσης ήταν, όως θα συµϕωνούσε ο Νίκολας Σερότα, να «δηµιουργήσουµε τέτοια συνθήκη µέσα στην οοία οι εισκέτες
θα βιώσουν ένα αίσθηµα ανακάλυψης, κοιτάζοντας [συγκεκριµένους ίνακες, γλυτά ή εγκαταστάσεις σε ένα συγκεκριµένο
δωµάτιο µια συγκεκριµένη στιγµή], αντί να βρίσκουν τον εαυτό
τους αλά να στέκεται µροστά στον ιµάντα µεταϕοράς της
17. Μούνια & Νικονάνου (2008).
18. Την αρχιτεκτονική ειµέλεια του χώρου είχε η αρχιτέκτονας κ.

Ναταλία Μούρα.
19. Νάκου (2006): τα τεκµήρια αίρνουν το ρόλο τους και το νόηµά τους
στο λαίσιο της συγκεκριµένης αϕήγησης και µατιάς.
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ιστορίας».20 Ρόλος µας ήταν να βοηθηθούν οι εισκέτες, ροκειµένου να έχουν µια ενεργητική στάση αέναντι στα τεκµήρια21 και να κινηθούν ρος µια δική τους ρόσληψη ληροϕοριών και γνώσεων. Ειλέον, να δοθεί ειδικά στα αιδιά η δυνατότητα να ροσεγγίσουν και να ερµηνεύσουν τα εικονικά και
υλικά κατάλοια του αρελθόντος, ώστε να κατανοήσουν βαθύτερα τις ροτεινόµενες ιστορικές έννοιες. Τέλος, οι σχολικές
οµάδες να µορέσουν να βιώσουν µια νέα για αυτές κατάσταση
και εµειρία στο χώρο και όχι να εισέλθουν σε ένα συµβατικό
χώρο διδασκαλίας.
Προγραµµατική ειδίωξή µας ήταν η εµειρία να µην ροκύτει αό την «ροσοµοιωµένη» ανασύσταση του αρελθόντος
(.χ. µε κάοιο κατασκευασµένο έκθεµα ου ροσοµοιάζει µε
κελί ϕυλακής, σειρήνες κινδύνου µέσα στο σκοτάδι κλ.), οδηγώντας ίσως σε µια υεραλουστευµένη «βιωµατική» ροσέγγιση (ειδικά σε µια εριοδική έκθεση χαµηλού ροϋολογισµού).
Αντίθετα, ϕιλοδοξήσαµε η εµειρία να ροκύψει µε την αναϕορά στα ιστορικά δεδοµένα, τις ϕωτογραϕίες, τα αοσάσµατα,
τις µαρτυρίες κλ. ου αραέµουν στην αρελθούσα κατάσταση. Αυτά τα ίχνη ή αοτυώµατα του αρελθόντος στόχο έχουν
να διεγείρουν το ενδιαϕέρον του εισκέτη, ο οοίος θα κληθεί
µέσα αό την έρευνα στο εριβάλλον της έκθεσης να ανακαλύψει τα τεκµήρια, να συµληρώσει τα κενά της αϕήγησης και να
ερµηνεύσει τα µηνύµατα, τα νοήµατα και το εριεχόµενο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα
«Συζητάµε για τη ∆ικτατορία»
Το εκαιδευτικό ρόγραµµα εµεριέχει τρεις ϕάσεις:22 η ρώτη ϕάση αοτελεί ένα συνδυασµό αϕήγησης και µαιευτικής (συ20. Ο διευθυντής της Tate Modern αναϕερόµενος στα µουσεία σύγχρονης τέχνης. Serota (2000).
21. Hooper-Greenhill (2007).
22. Σχεδιασµός ρογράµµατος: Αντώνης Καζάκος, Χρήστος Χρηστίδης, Τέτη Σίδερη.
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ζήτησης), η δεύτερη ένα συνδυασµό εξερεύνησης και βιωµατικής µάθησης µέσα αό δηµιουργική δραστηριότητα, ενώ η τελευταία ϕάση ολοκληρώνει το ρόγραµµα µε µια δεύτερη συζήτηση µε στόχο την αξιολόγηση και τη µεταϕορά των νέων
ροσλήψεων σε άλλες καταστάσεις ή και σηµερινές (Νικονάνου, 2010).
Ο εµψυχωτής, ιστορικός µε βαθιά γνώση της µεταολεµικής ιστορίας, ο οοίος ξεναγεί τα αιδιά στην υό εξέταση ιστορική ερίοδο, ροσαθεί αϕενός να τα ενηµερώσει και αϕετέρου να τα εµλέξει συναισθηµατικά: χρησιµοοιεί το διαθέσιµο
οτικοακουστικό υλικό, διαβάζει µαρτυρίες της εοχής, όως
για αράδειγµα την ακόλουθη: «Ονοµάζοµαι Γιώργος Σηλιώτης του Θεοδώρου και µε συνέλαβαν όργανα της Γενικής Ασϕάλειας Αθηνών στις 3 Ιανουαρίου 1971 […]. Είµαι τυχιούχος της
Παντείου και δικάστηκα αό το Πενταµελές Εϕετείο Αθηνών
σε 2 χρόνια ϕυλάκιση στις 5 Αυγούστου 1971. Στο διαµέρισµα
εισήλθαν ροτείνοντας ερίστροϕο. Τα χτυήµατα και οι αειλές, θα σε σκοτώσουµε, θα σε ρίξουµε αό την Πάρνηθα, άρχισαν αό την ρώτη στιγµή της σύλληψής µου23….». Θέτει ερωτήµατα: «ώς θα ήταν αν ήσασταν µαθητές την εοχή της χούντας;», «οιοι στερήθηκαν δικαιώµατα;», «τι µερίδα του ληθυσµού αντιστάθηκε;», «συνεργάστηκε;», «ανέχτηκε;».
Στη συνέχεια, ακολουθεί µια δραστηριότητα µε χρήση των
τεκµηρίων της έκθεσης, µε στόχο τη βαθύτερη κατανόηση των
ιστορικών συνθηκών µέσα στις οοίες αυτά δηµιουργήθηκαν.24
Τα αιδιά χωρίζονται σε οµάδες και µελετούν τα τεκµήρια της
ενότητας ου τους έχει ανατεθεί. Αναλαµβάνουν ένα ρόλο: είναι
ϕυλακισµένοι ου στέλνουν κωδικοοιηµένο µήνυµα σε δικούς
τους, είναι συντάκτες ξένης εϕηµερίδας και σχεδιάζουν το ρωτοσέλιδο της εόµενης ηµέρας, είναι µέλη αντιστασιακής οργάνωσης ου ανακοινώνει αντιδικτατορικό µήνυµα, είναι µια οµάδα ολιτών ου υογράϕει και κοινοοιεί δήλωση εναντίον του
23. Χειρόγραϕη µαρτυρία, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο – Αρχείο Αµαλίας Φλέµινγκ.
24. Νικονάνου (2010).
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καθεστώτος κ.ο.κ. Καλούνται, στο λαίσιο του ρόλου τους, να
αοτυώσουν οµαδικά το έργο ου τους ζητήθηκε άνω σε ένα
χαρτόνι. Το ρόγραµµα ολοκληρώνεται µε συζήτηση για την αξία
της δηµοκρατίας, µε στόχο µέσα αό την κατανόηση του αρελθόντος να αναδειχθούν και οι ανησυχίες και οι ροβληµατισµοί του σήµερα.
Αό τα έργα των αιδιών τα οοία έχουν ροκύψει αό την
ιο άνω αρουσιαζόµενη δραστηριότητα, αραθέτουµε ενδεικτικά ένα µαθηµατικό τύο ου συνέλαβε και κατέγραψε στο
χαρτόνι της µια οµάδα µαθητών ενός ΕΠΑΛ, ο οοίος θα λέγαµε ως συµυκνώνει το νόηµα της έκθεσης και του συνοδού εκαιδευτικού ρογράµµατος.
Όταν ο άνθρωπος προσεγγίζει τη δικτατορία, τείνει προς
το µηδέν.
Όταν ο άνθρωπος προσεγγίζει τη δηµοκρατία, τείνει προς
το άπειρο.
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Άοψη της έκθεσης Σκοτεινή Επταετία, 1967-1974,
η ∆ικτατορία των Συνταγµαταρχών µε εκαιδευτικό ρόγραµµα
στη β΄ ϕάση της έρευνας και ερµηνείας των τεκµηρίων.

Οι µαθητές δηµιουργούν.
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Οι µαθητές αρουσιάζουν το έργο τους στους συµµαθητές τους
και εξηγούν οιοι ήταν και τι έκαναν.

Συζήτηση, ροβληµατισµοί και συµεράσµατα.
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Πρωτοβουλία Εκπαιδευτικών Όµιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση
στην Ελλάδα
Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2015

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ αρακολουθούµε µια ροϊούσα υοβάθµιση στη διδασκαλία της Ιστορίας στη ∆ευτεροβάθµια Εκαίδευση. Μια σειρά αό κινήσεις οι οοίες υαγορεύονται, στην
καλύτερη ερίτωση, είτε αό άστοχους σχεδιασµούς είτε αό
κριτήρια αµιγώς οικονοµικά, οδηγούν στην εριθωριοοίηση του
γνωστικού αντικειµένου, αϕού:
1. Η Ιστορία δίδεται για διδασκαλία ως ρώτη ανάθεση στους
ϕιλολόγους (ΠΕ02) και σε αοϕοίτους του Τµήµατος Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Ειστήµης-ΜΙΘΕ (ΠΕ33)1
του ΕΚΠΑ και ως δεύτερη ανάθεση σε ειδικότητες οι οοίες

έχουν διδαχθεί ελάχιστα το ειστηµονικό αντικείµενο και
καθόλου την ειδική διδακτική του στην αρχική τους ειµόρϕωση (Πανειστήµιο). Οι ειδικότητες αυτές είναι ΠΕ01 1. Οι διορισµένοι συνάδελϕοι µε την ειδικότητα αυτή είναι ελάχιστοι
(µονοψήϕιος αριθµός).
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Θεολόγοι, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 (Γαλλικής, Αγγλικής,
Γερµανικής, Ιταλικής Γλώσσας αντίστοιχα), ΠΕ10 (Κοινωνιολόγων) και ΠΕ13 (Νοµικών - Πολιτικών Ειστηµών).
Η ραγµατικότητα (στοιχεία των ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκαίδευσης) δείχνει ότι η Ιστορία, ρακτικά, δεν διδάσκεται λέον αό τους ϕιλολόγους αλλά αό όλες τις άλλες ειδικότητες – καθεστώς ια στα Γυµνάσια2 της χώρας
τα τελευταία χρόνια.
Αό την ροηγούµενη σχολική χρονιά έχει καταργηθεί η
διδασκαλία της Ιστορίας στη Β ´ τάξη των Εαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Έτσι, για τους µαθητές των σχολείων αυτών η διδασκαλία της Ιστορίας σταµατά στην Α΄
τάξη µε την Άλωση της Κωνσταντινούολης. Φυσικά, δεν
διδάσκονται καθόλου Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία.
Το µάθηµα της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στη Γ ΄
Τάξη του Γυµνασίου αό το σχολικό έτος 2015-2016 διδάσκεται για 2 ώρες την εβδοµάδα αντί για 3 ου διδασκόταν
µέχρι έρσι. Ωστόσο, αραµένουν σε ισχύ το ίδιο Πρόγραµµα Σουδών και το ίδιο σχολικό εγχειρίδιο, τα οοία έχουν
σχεδιαστεί για τρίωρη διδασκαλία.
Η διδασκαλία της Τοικής Ιστορίας ου εντάσσεται αό
την αρούσα σχολική χρονιά στη ζώνη των βιωµατικών δράσεων ανατίθεται σε ΟΛΕΣ τις ειδικότητες λην ϕιλολόγων,
µαθηµατικών και ϕυσικών!

Η τελευταία αόϕαση (η οοία ϕαίνεται να αναιρείται, εν µέρει,
σε χρόνο ρεκόρ) είναι ϕυσικό να έχει ροκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στον εκαιδευτικό κόσµο: το µάθηµα αντιµετωίζεται
ως µια εύκολη και µη ααιτητική διαδικασία, αϕού ΟΛΕΣ οι
ειδικότητες (βλ. γυµναστές, καθηγητές µουσικής, οικιακής οικονοµίας, ληροϕορικής και τεχνολόγοι κλ.), ειδικότητες στις
οοίες, ροϕανώς, υάρχει διαθεσιµότητα θεωρούνται κατάλληλες να εκονήσουν ένα project Τοικής Ιστορίας. Οι αυστη2. Και στις Α´ και Β ´ τάξεις των Λυκείων.
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ρές ειθαρχίες της Ιστορίας, η ειδική διδακτική, η ροσέγγιση
δύσκολων και σύνθετων ιστορικών εννοιών, η γνωστική και αιδαγωγική σκευή την οοία ρέει να διαθέτει ένας εκαιδευτικός για να ροσεγγίσει το σύνθετο και ιδιαίτερα ααιτητικό αντικείµενο της Ιστορίας δεν λαµβάνονται καθόλου υόψη στο σχεδιασµό του ΥΠΕΘ.
Το µάθηµα της Ιστορίας για όλους τους ανωτέρω λόγους θα
ρέει να διδάσκεται αό εξειδικευµένους εκαιδευτικούς, ρωτίστως αοϕοίτους ιστορικών τµηµάτων και ϕιλολόγους. Η σωστή εισαγωγική και η συνεχής ενδοϋηρεσιακή κατάρτιση (όως
και σε όλα τα διδακτικά αντικείµενα) θα ρέει να αοτελεί ροτεραιότητα για την Πολιτεία. Σε καιρούς δύσκολους η Εκαίδευση θα ρέει να αοτελεί αδιαραγµάτευτη ροτεραιότητα
και όχι να δέχεται ψίχουλα: είναι ϕανερό ότι η αδυναµία διορισµού εκαιδευτικών αό τις ροαναϕερθείσες «βασικές» ειδικότητες οδηγεί σε λύσεις εξαµβλωµατικές.
Η καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης, ως αοτέλεσµα
της ιστορικής κατανόησης και του ιστορικού γραµµατισµού, αοτελεί ρώτιστο καθήκον για όλους µας και ροϋόθεση για την
ανάτυξη της υγιούς συνείδησης του ενεργού ολίτη. Σε µια ερίοδο κυριαρχίας λαϊκισµού και εθνικισµού µε οικίλες εκϕάνσεις κατά την οοία οι χρήσεις και καταχρήσεις της ∆ηµόσιας
Ιστορίας υοκαθιστούν την ιστορική εκαίδευση, η ειστηµονική ροσέγγιση του αντικειµένου αοτελεί ειτακτική ρωτεύουσα ανάγκη. Αυτό µορεί να ειτευχθεί µε τη σοβαρή αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισµό των Προγραµµάτων Σουδών
και των σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας στο Γυµνάσιο και το Λύκειο και την ανανέωση της διδακτικής µεθοδολογίας. Κάτι ου
µορεί να ροωθηθεί µε την ανάδειξη της ιστορίας-ρόβληµα,
η οοία ροϋοθέτει την ενεργητική µάθηση (µεθοδική εεξεργασία ιστορικών ηγών, ολυρισµατικές και ενσυναισθητικές
ροσεγγίσεις, οµαδοσυνεργατικές ρακτικές), µε την κατανόηση εννοιών β´ ειέδου (αιτιακή συνάϕεια, µακρορόθεσµες συνέειες, συνέχεια/ασυνέχεια (τοµή), οµοιότητα και διαϕορά, ιστορική σηµασία, τεκµηρίωση, ηθική διάσταση), έρα αό εκείνες
του α΄ ειέδου (τι, οιος, ού, ότε, γιατί), µε την αναγωγή
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του τοικού και εθνικού στο ευρωαϊκό και αγκόσµιο λαίσιο,
έτσι ώστε να οικοδοµείται η «µεγάλη εικόνα». Όλα αυτά ααιτούν καταρτισµένους εκαιδευτικούς ειδικότητας και όχι «όλες
τις ειδικότητες λην των αρµοδίων ιστορικών/ϕιλολόγων».
Καλούµε τους υεύθυνους να διορθώσουν τη λαθεµένη αυτή
ενέργεια µε τρόο ου δεν ειδέχεται αµϕισβήτηση και την Πολιτεία να σκύψει µε υευθυνότητα και σοβαρότητα στο ρόβληµα της ιστορικής εκαίδευσης των µαθητών µας διορθώνοντας αστοχίες και λάθη ου µας έχουν οδηγήσει στη σηµερινή
αδιέξοδη κατάσταση.
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