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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Μέζα απφ ηελ πξνζπάζεηά καο απηή επηδηψμακε θαη θαηαιήμακε λα απνδείμνπκε φηη ε
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ άλζεζε θαη
βειηηζηνπνίεζε ηεο Μέζεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο.
Αλακθίβνια είλαη απηαπφδεηθην ην αληίζεην. ηαλ ε ηερληθή-επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε
δηέξρεηαη αζηάζεηα ή θνηλσληθνπνιηηηθή ακθηζβήηεζε ηφηε ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο
πεξλά πεξίνδν θξίζεο.
Παξφιν πνπ ην θαηλφκελν είλαη δηαρξνληθφ, επηθεληξψζακε ηελ κειέηε καο ζηνπο δχν
απηνχο ηνκείο (νηθνλνκηθή αλάπηπμε-επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε) ζηα ρξφληα κεηά ην 1960. Ζ
πξνζέγγηζε καο είλαη πεξηζζφηεξν ζεσξεηηθή, κε ζχγθξηζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο. Κάλνπκε αληηπαξαβνιέο κε άιια επξσπατθά
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα.
ηε ζπλέρεηα, γηα ηελ θαιχηεξε δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο, θαη ηελ νξζφηεξε
αμηνιφγεζή ηνπ, ην πξνζεγγίδνπκε πνζνηηθά δηεμάγνληαο έξεπλα ζε επαγγεικαηηθά θαη γεληθά
ζρνιεία, κέζσ ηεο νπνίαο θαηαιήγνπκε ζην ίδην ζπκπέξαζκα. ήκεξα πνπ ε Διιάδα πεξλά
θξίζε νηθνλνκηθή, θξίζε ηαπηφηεηαο δηέξρεηαη θαη ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε.
Λέμεηο θιεηδηά: Σερληθή-Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε γηα ζπληνκία ΣΔΔ
Οηθνλνκηθή αλάπηπμε
Παξαγσγηθφηεηα
Αλεξγία
Δθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα
Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα γηα ζπληνκία ΔΠΑΛ
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ABSTRACT
The main purpose of this thesis is to prove that the economic growth of Greece is
inextricably connected with the growth and optimization of the secondary Technical and
Vocational Education.
Undoubtedly the opposite is evident. When Technical and Vocational Education is
getting through unstable social and economic situations, then also the economy of the country
will be getting through crisis.
Although this phenomenon is everlasting, we focused our research into these two
specific areas (economic growth-technical education) in the years from 1960 and later. Our
approach is mainly theoretical. We compare the economic state of our country and vocational
education in the same time. Also, we make comparisons with other European education systems.
Then, to better investigate the issue, we followed a more quantitative approach by
conducting research, on professional and general schools, through which we came to the same
conclusion. Now that Greece passes economic crisis, identity crisis passes and vocational
education too.
Keywords: Technical and Vocational Education short to TEE
Economic growth
Productivity
Unemployment
Educational systems
Technical and Vocational secondary schools short to EPAL
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ εθπαίδεπζε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο απνηειεί βαζηθφ ππιψλα ηεο νηθνλνκίαο θάζε
θξάηνπο, παξάγεη ην βαζηθφ πιηθφ, δειαδή ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, πνπ ζα ζηειερψζεη ζην
κέιινλ φινπο ηνπο ηνκείο παξαγσγήο.
Έλα ηκήκα ηεο Μέζεο εθπαίδεπζεο, ε Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, είλαη
ην θνκκάηη εθείλν πνπ ζα δεκηνπξγήζεη αλζξψπηλν δπλακηθφ ηθαλφ λα ζηειερψζεη ηελ
νηθνλνκία κε επαγγεικαηίεο. ε φια ηα θξάηε, νη θαηαξηηζκέλνη επαγγεικαηίεο απνηεινχλ
ηζρπξφ παξάγνληα νηθνλνκηθήο επεκεξίαο.
Με ηελ παξνχζα εξγαζία επηδηψθνπκε λα ζπζρεηίζνπκε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε
θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ Διιάδα, απνδεηθλχνληαο φηη φπνηε ε επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε είρε νξγαλσζεί θαη ηα πνιηηηθνθνηλσληθά θξηηήξηα έζηξεθαλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία
πξνο απηήλ, ε ειιεληθή νηθνλνκία βξηζθφηαλ ζε αλνδηθή πνξεία.
Αξρηθά ζα πξνζεγγίζνπκε ζεσξεηηθά ην ζέκα. Κάλνπκε ζπγθξίζεηο κε άιια επξσπατθά
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, θαη ηελ αληίζηνηρε νηθνλνκία ησλ θξαηψλ. ηε ζπλέρεηα, γηα ηελ
θαιχηεξε δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο, θαη ηελ νξζφηεξε αμηνιφγεζή ηνπ, ην πξνζεγγίδνπκε
πνζνηηθά, ζε ιίγνπο έζησ απφ ηνπο ηνκείο ηνπ, κέζσ ηεο δηεμαγσγήο έξεπλαο ζε καζεηέο.
Ζ πεξίνδνο ηεο αραλνχο θξίζεο πνπ δηάγνπκε, είλαη ην βαζηθφ θίλεηξν γηα λα δψζνπκε
έλα πξνβιεκαηηζκφ ζε απηνχο πνπ ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Ίζσο
κε απηφ ηνλ ηξφπν λα αληηκεησπηζηεί ην ζέκα ηεο αλαζπγθξφηεζεο ηεο παηδείαο κε άιιν κάηη.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε

1.1 Μεζνδνινγία έξεπλαο
Δθθηλψληαο ζθεθηήθακε λα αλαιχζνπκε θαη λα εξκελεχζνπκε έλλνηεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζην
έξγν καο. Βαζηθέο έλλνηεο απνηεινχλ
Ζ παηδεία
Σν επάγγεικα
Ζ ηερληθή εθπαίδεπζε
Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε
Απνζαθελίζακε θάζε κηα απφ απηέο ηηο έλλνηεο βξίζθνληαο θνηλά ζεκεία ή φρη,
αλαηξέρνληαο αξρηθά ζε πξαθηηθά εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξίσλ πνπ έρνπκε παξαθνινπζήζεη θαη
ζηηο εηζεγήζεηο ρνιηθψλ πκβνχισλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, φπσο ηνπ θ
Εσγφπνπινπ Δ, Μεραλνιφγνπ πκβνχινπ Γ΄ Αζήλαο, ηνπ θ Φαξξά Λ. Μεραλνιφγνπ
πκβνχινπ B΄Αζήλαο.
Απνηαζήθακε ζε πξαθηηθά εηζεγήζεσλ ζηειερψλ δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο ηνπ θ
Αιεμαλδξφπνπινπ Κ. θαη ηνπ θ Εαθεηξαθίδε Γ. Γηεπζπληψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο
Γ΄Αζήλαο.
Δκπινπηίζακε ηηο βαζηθέο ζεσξίεο κε επηζθέςεηο ζην δηαδίθηπν θαη ιάβακε ζνβαξά θαη
ηηο απφςεηο ηνπ ζπλνιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
απφςεηο απφ ην πεξηνδηθφ "Αληηηεηξάδην" ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο ΟΛΜΔ
(Οκνζπνλδία Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο).
Πηζηεχνπκε φηη ε ηζηνξία δηδάζθεη θαη απνηειεί παξάδεηγκα γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο
άπνςεο. Έηζη αλαηξέμακε ζηελ ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθφηεξα ηεο ΣΔΔ.
Δπηζθεπηφκελνη ηελ βηβιηνζήθε ηνπ ΑΔΗ Πεηξαηά ΣΣ θαη ηελ βηβιηνζήθε ηνπ Ηδξχκαηνο
Λαζθαξίδε ζηνλ Πεηξαηά θαιχςακε ην ηζηνξηθφ κέξνο ηεο κειέηεο καο. Μέζα απφ πνιχηηκα
βηβιία πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ Διιήλσλ απφ ηα αξρατθά ρξφληα έσο
ζήκεξα, θάλακε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο.
Απνδείμακε φηη ε κέζε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ην
αλήζπρν ειιεληθφ πλεχκα. Απεηέιεζε ηελ δηέμνδν γηα ηελ θηψρεηα ζε κεγάιε κεξίδα ησλ
Διιήλσλ, φηαλ απηφ ήηαλ αλαγθαίν θαη θαζφξηζε νηθνλνκηθά κεγέζε. Γηα ηελ ζπζρέηηζε ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ήηαλ επίζεο αλαγθαίν λα αζρνιεζνχκε
κε ηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, μεθηλψληαο απφ ηελ αξρή ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο.
Δπηθεληξσζήθακε. ζηε ζπλέρεηα, ζηελ ζρέζε ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο θαη ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κεηά ηελ ζχζηαζε ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο. ην έξγν καο απηφ
ππήξμε αιεζηλφο ζπκπαξαζηάηεο ην αξρείν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο πνπ επηζθεθζήθακε γηα ηελ
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ζπιινγή ζηνηρείσλ. Απφ ηα πνιιά ηζηνξηθά ζηνηρεία ζηαζήθακε ζηα θπξηφηεξα νηθνλνκηθά
γεγνλφηα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα.
Δπεηδή ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο επκάξεηαο ηνπ ειιεληθνχ
θξάηνπο φηαλ έρνπκε θαη ηελ παξάιιειε δξαζηεξηνπνίεζε πξνο ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε
παξαζέζακε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία απφ ην 1960 θαη κεηά φπνπ παξαηεξείηαη θαη ε κεγάιε
άλζεζε ησλ Μέζσλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ.
Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ηφζν γηα ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο, φζν θαη γηα ηελ
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε πξνέξρνληαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ (Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία) θαη
ηελ Eurostat (the statistical office of the European Union). Θεσξήζακε ελδηαθέξνλ λα
αληηπαξαζέζνπκε, επίζεο, θαη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα άιισλ ρσξψλ. Δπηθεληξψζακε ην
ελδηαθέξνλ καο ζε ρψξεο πνπ ε ηερληθή εθπαίδεπζε γλσξίδεη άλζηζε θαη παξνπζηάζακε ην
εθπαηδεπηηθφ ηνπο ζχζηεκα. Οη ρψξεο απηέο είλαη ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ε Φηιαλδία θαη ε
Αγγιία.
Γηα ηελ έξεπλά καο θαη ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ζχλδεζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο
θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, επηζθεθζήθακε 4 ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Γεληθήο
εθπαίδεπζεο θαη 4 ΔΠΑΛ θαη κνηξάζακε θπιιάδην εξσηήζεσλ ζε παηδηά ηεο Γ΄ Λπθείνπ.
Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε Λχθεηα ηεο Πεηξνχπνιεο, ηνπ Πεηξαηά, ησλ Αραξλψλ θαη ηεο
Κεθηζηάο Πξνζπαζήζακε λα θαιχςνπκε κεγάιν νηθνλνκηθνθνηλσληθφ θάζκα. Κάπνηεο απφ ηηο
εξσηήζεηο ήηαλ θνηλέο θαη ζηνπο δχν ηχπνπο ιπθείσλ θαη θάπνηεο φρη.
Γηαλχκακε ζηνπο καζεηέο ην παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην :
1. Ση θχιν είζζε
ΑΡΡΔΝ
ΘΤΛΖ
2. Ση ηχπν Λπθείνπ παξαθνινπζείηε
ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ
ΔΠΑΛ
3. Σν ζρνιείν είλαη θνληά ζην ζπίηη ζαο
ΝΑΗ
ΟΥΗ
4. Πνπ παξαθνινπζήζαηε ηελ Α΄ Λπθείνπ
ΔΠΑΛ
ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ
5. Με ηη βαζκφ απνθνηηήζαηε απφ ην Γπκλάζην
ΑΡΗΣΑ
ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ
ΚΑΛΑ
ΥΔΓΟΝ ΚΑΛΑ
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6. Θέιεηε λα ζπλερίζεηε ηηο ζπνπδέο ζαο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ή λα βγείηε ζηελ
αγνξά εξγαζίαο
ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ
ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ
7. Πψο ραξαθηεξίδεηε ηα καζήκαηα ησλ ΔΠΑΛ αλ παξαθνινπζείηε ΔΠΑΛ ή ΓΔΝΗΚΟ
αληίζηνηρα
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ
ΑΓΗΑΦΟΡΑ
8. Υξεηαζηήθαηε ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα θαη πνιχ δηάβαζκα γηα λα νινθιεξψζεηε ηηο
ζπνπδέο ζαο ζην Λχθεην πνπ πεγαίλεηε
ΝΑΗ
ΟΥΗ
9. Δπαλαιάβαηε ηάμε ζην Λχθεην ζαο
ΝΑΗ
ΟΥΗ
10. Απφ πνχ ελεκεξσζήθαηε γηα ηα ΔΠΑΛ
Φίινπο, ζπγγελείο
Έληππα εθεκεξίδεο
Γπκλάζην
Γηαδίθηπν
Γήκνο
11. Πηζηεχεηε φηη ζηα ΔΠΑΛ ή ην Γεληθφ Λχθεην βξίζθεη θαλείο επθνιφηεξα δνπιεηά
ΔΠΑΛ
Γεληθφ Λχθεην
12. Θα ζέιαηε λα ιεηηνπξγήζεη ην ηέηαξην έηνο καζεηείαο ζηα ΔΠΑΛ ψζηε λα απαζρνιείζηε
ζε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο κε επζχλε ηνπ ζρνιείνπ;
ΝΑΗ
ΟΥΗ
13. Ση επηπέδνπ ζπνπδψλ είλαη ν παηέξαο θαη ε κεηέξα ζαο
a. Παηέξαο:
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε
Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
b. Μεηέξα:
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε
Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
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14. Απφ πνην Λχθεην απνθνίηεζαλ νη γνλείο ζαο
a. Παηέξαο :
ΔΠΑΛ
Γεληθφ Λχθεην
b. Μεηέξα :
ΔΠΑΛ
Γεληθφ Λχθεην

ηελ ζπλέρεηα δεκηνπξγήζακε κηα βάζε δεδνκέλσλ κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέμακε, θαη
κε ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS 17.0 επεμεξγαζηήθακε ηα δεδνκέλα θαηαζθεπάδνληαο
θαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα γηα θάζε απάληεζε. Δπίζεο ζε θάζε απάληεζε εληνπίζακε ζηνηρεία
πνπ καο βνήζεζαλ ζε ζπκπεξάζκαηα αλά εξψηεζε θαη ηα επεμεξγαζηήθακε
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ήηαλ δπλαηφλ λα θαηαιήμνπκε ζηα
ζπκπεξάζκαηα καο πνπ ζε θάζε πεξίπησζε θαηαζέζακε κε κνξθή ζρνιηαζκνχ .
Οινθιεξψζακε ηελ παξνχζα κειέηε κε γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα
πεξεηαίξσ έξεπλα. Σέινο ζπκπιεξψζακε ηελ βηβιηνγξαθία πνπ καο βνήζεζε ζην έξγν καο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ζ Σερληθή εθπαίδεπζε ωο ηκήκα ηεο Μέζεο εθπαίδεπζεο

2. 1 Γεληθέο έλλνηεο
Παηδεία
Με ηνλ φξν παηδεία νη Έιιελεο ελλννχλ ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο δηακνξθνχκελεο απφ ηελ
νξγαλσκέλε εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσλία πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζα απνηειέζεη ηνλ κειινληηθφ
πνιίηε ηνπ θξάηνπο. Δίλαη ν πινχηνο ηδεψλ, νη ζπλαηζζεκαηηθέο παξαθαηαζήθεο θαη νη
ζεσξεηηθέο αληηιήςεηο πνπ νδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο φισλ ησλ ειηθηψλ, ζηελ δηαξθή
αλαηξνθνδφηεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπο.
Ζ παηδεία δελ έρεη ζηαζηκφηεηα, αληίζεηα ε ζηαζηκφηεηα ηελ ηεικαηνπνηεί, θαη είλαη
θαζνξηζηηθφο παξάγσλ ζηελ δσή ηεο θνηλσλίαο. ρεηίδεηαη βέβαηα ηφζν κε ηελ ειιεληθή ιέμε
πνιηηηζκφο, φζν θαη κε ηελ αλάπηπμε, φπσο αθξηβψο ε νηθνλνκία ηελ νξίδεη.
Ο Αηζρχινο ρξεζηκνπνηεί γηα πξψηε θνξά ηελ ιέμε παηδεία ζηελ ειιεληθή γιψζζα
δίλνληαο πνηεηηθφ ραξαθηήξα, είλαη ε αλαηξνθή ησλ παηδηψλ απφ ηελ κεηέξα Γή. Ο Πιάησλαο
έξρεηαη λα νξίζεη αθξηβψο ηελ νξζή έλλνηα ηεο ιέμεο παηδεία σο „έιμε θαη αγσγή ησλ παίδσλ
πξνο ηνλ ππφ ηνπ λφκνπ νξηδφκελν νξζφ ιφγν θαη ηελ ζεσξεί ηαπηφζεκε κε ηελ θηινζνθία θαη
ηελ πνιηηηθή‟ (Πιάησλνο Πνιηηεία ).

Δπάγγεικα
Με ηνλ φξν επάγγεικα νξίδνπκε ηελ πξνεξρφκελε απφ ην ξήκα επαγγέιινκαη (αλαγγέιισ)
ιέμε, πνπ ζεκαίλεη αλαγγέιισ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζην εαπηφ κνπ ηη ππεξεζία κπνξψ λα
πξνζθέξσ.
ηελ απνγξαθηθή ηαμηλφκεζε ησλ επαγγεικάησλ ν φξνο επάγγεικα πξνζδηνξίδεηαη σο
εμήο: "Τν επάγγεικα νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ είλαη ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ ην πξόζσπν απηό,
άξξελ ή ζήιπ, επηηειεί, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ ζπλζεθώλ ππό ησλ νπνίσλ επηηειείηαη ε
εξγαζία, όπνπ κόλν νη ζπλζήθεο απηέο πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηδηαίηεξε νκάδα ηεο ηαμηλόκεζεο ησλ
επαγγεικάησλ, ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην άηνκν."(Λεμηθφ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ΟΤΝΔΚΟ
Σφκνο 2νο).
Ηδαληθφ ζα ήηαλ ην επάγγεικα λα πξνζηδηάδεη ζηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ αηφκνπ.
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Δθπαίδεπζε
Με ηνλ φξν εθπαίδεπζε ελλννχκε ην ζχλνιν ηεο παξερφκελεο παηδείαο ζην επίζεκν
ζρνιείν φισλ ησλ βαζκίδσλ, φπσο απηφ έρεη λνκνζεηεί απφ ηελ Γεληθή Κπβέξλεζε ηνπ
Διιεληθνχ θξάηνπο(Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή).
Ο εηδηθά δηακνξθσκέλνο ρψξνο πνπ πιεξνί ηνπ φξνπο πνπ γηα θάζε ρξήζε ν Νφκνο
νξίδεη, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε άλεηε παξακνλή ησλ αηφκσλ πνπ θαινχληαη λα
παξαθνινπζήζνπλ ηα πξνβιεπφκελα καζήκαηα, κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ νλνκάδεηαη ζρνιείν (Κνπληνπξάο 1985). Απαηηείηαη δε ζηειέρσζε κε εηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ, επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλν θαη έρνληαο αλεμαξηήησο επηζηήκεο θαη άξηηα
παηδαγσγηθή θαηάξηηζε.

Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε
Ζ νξγαλσκέλε δηαδηθαζία πνπ έρεη σο ζθνπφ ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ αηφκνπ κε εθείλεο ηηο
εηδηθέο γλψζεηο, ηηο πξαθηηθέο δεμηφηεηεο ηηο πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηηο εζηθέο αμίεο πνπ
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο κε ακνηβή, είλαη ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε.
Σν απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε παξαγσγή αγαζψλ ή ε παξνρή πιηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ
ππεξεζηψλ. Μπνξεί δε λα παξέρεηαη είηε κε κνξθή καζεηείαο ζηνλ ηφπν εξγαζίαο απφ
εκπεηξνηέρλεο κέληνξεο, είηε ζπζηεκαηηθά κε θνίηεζε ζε νξγαλσκέλα ζρνιεία πνιιψλ
δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ.
Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε έρεη δηηηφ ξφιν θαη είλαη παξάιιεια ηθαλή λα
-πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο γηα ηελ άζθεζε εηδηθνχ επαγγέικαηνο θαη ηελ επζεία ηξνθνδνζία
αηφκσλ ζηε αγνξά εξγαζίαο (Καζζσηάθεο Μ.1986).
-παξέρεη ζην καζεηηθφ δπλακηθφ ηθαλνπνηεηηθφ γλσζηνινγηθφ ππφβαζξν γηα πεξαηηέξσ ζπνπδέο
Ζ γεληθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα παξέρεη ζην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ κφλν
γλσζηνινγηθή ζεκειίσζε γηα επηπιένλ ζπνπδέο.

Σερληθή εθπαίδεπζε
Ο ζπνπδαηφηεξνο θιάδνο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ αθνξά ζηα επαγγέικαηα
ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα ηεο παξαγσγήο δειαδή ζε εθείλα πνπ απεπζχλνληαη ζηελ κεηαπνίεζε
ησλ πξψησλ πιψλ κέζσ βηνηερλίαο, βηνκεραλίαο ή δνκηθήο είλαη ε ηερληθή εθπαίδεπζε. Οη
ππφινηπνη θιάδνη ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο αθνξνχλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέο ηεο
παξαγσγήο φπσο γεσξγία ή θηελνηξνθία ή ηέινο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο φπσο νη
ππεξεζίεο.
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Ζ ηερληθή εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη ζηηο βαζκίδεο θπξίσο πνπ νλνκάδνληαη Μέζε θαη
Αλσηάηε θαη πνπ παξέρνπλ θαη επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε, εθηφο απφ βαζηθέο δεμηφηεηεο.
πλεζίδεηαη φκσο λα ηαπηίδεηαη ν φξνο ηερληθή εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε γηα ζπληνκία σο έλλνηεο, παξφιν πνπ ε δηαθνξά ηνπο είλαη θαλεξή.

Οηθνλνκηθή αλάπηπμε
Με ηνλ φξν αλάπηπμε ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία ελλνείηαη ε αχμεζε ηεο πξαγκαηηθήο
παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε κία νηθνλνκία κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Καηά
ζχκβαζε δε, σο δείθηεο αλάπηπμεο νξίδεηαη ν καθξνρξφληνο κέζνο πνζνζηηαίνο ξπζκφο
αλάπηπμεο ηνπ πξαγκαηηθνχ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο πνπ ζα αλαγξάθεηαη γηα ζπληνκία
ΑΔΠ.
Σν ΑΔΠ ππνινγίδεηαη σο δείθηεο δηνξζσκέλνο σο πξνο ηνλ πιεζσξηζκφ θαη φρη ζε
νλνκαζηηθνχο φξνπο, ζπλήζσο δε ε αλάπηπμε αλαθέξεηαη ζηε καθξνρξφληα ηάζε θαη φρη ζηε
βξαρπρξφληα δηαθχκαλζε ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο.
Καηά ην κνληέιν Solow (Αλδξνπιάθεο 2013) πνζνηηθνπνηνχληαη ηέζζεξηο παξάγνληεο:
- ε παξαγσγηθφηεηα
- ε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ
- ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη
- ε ηερλνινγηθή πξφνδνο.
Γηα πξψηε θνξά νη έλλνηεο αλάπηπμε θαη πξφνδνο έδεημαλ ζρέζεηο ζπλάθεηαο ζηελ
θιαζζηθή αξραηφηεηα, αιιά ε εβξατθή θαη ε ρξηζηηαληθή ζενινγία δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε
ζηε γξακκηθή αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ, φπσο π.ρ ζηα γεγνλφηα πνπ πξνθεηεχεη ε Απνθάιπςε ηνπ
Ησάλλε (Βίβινο) ζρεδφλ ηαπηίδεη απφιπηα ηηο δχν έλλνηεο.
Αιιάδεη έηζη κέζσ ηεο θηινζνθίαο ν ηξφπνο ζθέςεο ηεο αλζξσπφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν
θαη ηελ ηζηνξία (Du Pisani,2006)
Ζ ρξηζηηαληθή θηινζνθία, αθνινπζψληαο ηα επξήκαηα ηεο εβξατθήο ηδηαίηεξα, πξνηξέπεη
ζηελ αληίιεςε ελφο πξνηχπνπ απφ ην μεθίλεκα ηεο ηζηνξίαο κε παξάδεηγκα πξσηαξρηθφ ηελ δσή
ηνπ Κπξίνπ θαη ζηελ ζίγνπξε ηειεηφηεηα ηεο αλζξσπφηεηαο ζηνλ επφκελν ίζσο πλεπκαηηθφ
θφζκν.
ηελ κεζαησληθή πεξίνδν ππάξρεη έλα δηάρπην αίζζεκα πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ βειηίσζε
ηεο αλζξσπφηεηαο πνπ ζα ζπκβεί ζηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο.
Ζ πιηζηηθή αληίιεςε ηεο πξνφδνπ, θαηά θχξην ιφγν, σξηκάδεη ζηελ κεξθαληηιηζκηθή
θάζε ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ, σο δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, πνπ ζε κηα
θνηλσλία απμάλνληαη ζηαδηαθά ηα δηαζέζηκα πξνο θαηαλάισζε αγαζά(Gibson 2002). Ζ
κεγέζπλζε απηή αληηθαηνπηξηδφηαλ απφ ηελ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ ρξήκαηνο πνπ
θπθινθνξνχζε, ππφ ην απφιπην έιεγρν ησλ θπβεξλήζεσλ. Έηζη επηλνήζεθε, θαζνδεγήζεθε θαη
έδξαζε ε επξσπατθή απνηθηνθξαηία
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ηνλ 18ν αηψλα, θαηά ηελ ζχζηαζε ηεο νηθνλνκίαο σο επηζηήκε ,ε ζρνιή ησλ θιαζηθψλ
ειεπζέξσλ νηθνλνκηψλ δίλεη έκθαζε ζην ειεχζεξν εκπφξην θαηά ην Αζελατθφ πξφηππν θαη
αληηθαζηζηά ηελ κεξθαληηιηζκηθή αληίιεςε (Gibson 2002).
ηηο αξρέο ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα ε αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο είρε σο
απνηέιεζκα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ απνηθηνθξαηηθνχ πλεχκαηνο απφ ηε ζρνιή ησλ
θηιειεπζέξσλ νηθνλνκηψλ θαη ηελ έκθαζε ζηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ειεχζεξνπ
εκπνξίνπ(Putnam1999).
Αξρίδεη ηφηε ε ζχλδεζε ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, επεηδή
πξφθεηηαη γηα κεηξήζηκε πνζφηεηα, πνπ βέβαηα επηηξέπεη θαηά ηελ κειέηε ηεο ηελ καζεκαηηθή
κνληεινπνίεζε ηνπ φξνπ αλάπηπμε( Bliss 1990).
Σφηε είλαη πνπ ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζπλδέζεθε, φπσο έπξεπε, κε ηε κεγέζπλζε ηνπ
ξπζκνχ παξαγσγήο αγαζψλ, θαζψο πξφθεηηαη γηα κία κεηξήζηκε πνζφηεηα πνπ βέβαηα επηηξέπεη
ηελ αθεξεκέλε καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε ηεο . Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ πψο ε αλάπηπμε έρεη
έλα επξχηεξν πνηνηηθφ ραξαθηήξα θαζψο είλαη ακθηκνλνζήκαληε αληηζηνηρία κε δνκηθέο
κεηαβνιέο θαη δηαδηθαζίεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο, κε ζθνπφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο
ηειεπηαίαο ζηελ απμαλφκελε θάιπςε ησλ αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ αλαγθψλ ζε αγαζά
ππεξεζίεο, δειαδή ζηελ επεκεξία.

2.2 Σν πξόβιεκα ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα
Ζ αλάπηπμε ησλ εθαξκνζκέλσλ επηζηεκψλ, ηδηαίηεξα ε ξαγδαία αλάπηπμε θαη δηάδνζε
ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ επηθνηλσληψλ πάζεο θχζεσο, ηνπ απηνκαηηζκνχ, ηεο βηνηερλνινγίαο, ε
ρξήζε λέσλ πξψησλ πιψλ θαη πεγψλ ελέξγεηαο θαη γεληθφηεξα ε κεηαβνιή ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο ε πξνζσπηθή δσή ηνπ αλζξψπνπ θαη νη θνηλσλίεο ηνπ 19νπ αηψλα θαη κεηά ,αιιάδνπλ
κε ηιηγγηψδεηο ξπζκνχο( Κσλζηαληηλφπνπινο Υξ.1987).
Αθφκα θαη ιίγεο δεθαεηίεο πξηλ φηαλ ε εξγαζία ήηαλ θαηά θχξην ιφγν ρεηξσλαθηηθή, νη
απαηηνχκελεο ηερλνινγηθέο γλψζεηο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο γη απηφ ε ζσκαηηθή θαη ε εκπεηξία ήηαλ
αξθεηέο γηα ηελ θάιπςε ησλ εξγαζηαθψλ αλαγθψλ.
Μεηά φκσο απφ ηνλ Παγθφζκην Πφιεκν θαζψο ε ηερλνινγηθή πξφνδνο θάλεη ζπλερή
άικαηα θαη αιιάδεη ξηδηθά ηελ δσή ησλ αλζξψπσλ ν εξγαζηαθφο βίνο νξγαλψλεηαη ζε λέα
πξφηππα θαη βέβαηα ην εθπαηδεπηηθφ πξφηππν νθείιεη λα αθνινπζεί ηηο εμειίμεηο. Σα
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα έρνπλ ππνρξέσζε λα παξαθνινπζνχλ ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο
γλψζεο θαη ηεο νηθνλνκίαο.
Ζ ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο απνδεηθλχεη φηη νη κεηαβνιέο ζηελ εθπαίδεπζε αθνινπζνχλ
ηηο θνηλσληθέο κεηαβνιέο, ελψ ζα κπνξνχζε πιένλ λα εμεηαζηεί ζνβαξά αλ πξέπεη ή κπνξνχλ λα
πξνεγνχληαη (Κσλζηαληηλφπνπινο Υξ 1987).
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Έλα ζρνιείν ζηνπο θφιπνπο ηνπ νπνίνπ εκπιέθνληαη φιεο νη επηζηήκεο θαη
ζπληαηξηάδνληαη νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθνπνιηηηθά ελδηαθέξνληα είλαη ην επαγγεικαηηθφ, ηνπ
νπνίνπ ν ξφινο απηνδίθαηα αλαβαζκίδεηαη.
Οη θεθηεκέλεο γλψζεηο γξήγνξα απαμηψλνληαη γηαηί νη παξαγσγηθέο κεηαιιαγέο νδεγνχλ
ζε ζπλερείο αλαδεηήζεηο θαηλνχξηαο γλψζεο θαη ζε αλαπφθεπθηεο αλαθαηαηάμεηο ζηελ αγνξά
εξγαζίαο. Σν 70% ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ελφο πηπρηνχρνπ απαμηψλεηαη ζε κηα δεθαεηία θαη
ρξεηάδεηαη ζπλερή επηκφξθσζε γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εξγαζηαθέο ηνπ αλάγθεο εηδηθφηεξα
δε αλ απαηηεί ηελ αλέιημε ηνπ θαη φρη ηελ εξγαζηαθή ζηαζηκφηεηα( Κφθθνηαο Παλ 1978).
Με αθεηεξία απηέο ηηο απαηηεηηθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξά εξγαζίαο ε αλάγθε γηα ελίζρπζε
ηνπ γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ ηνπ ζχγρξνλνπ πνιίηε θαη γηα ζπλερή αλαλέσζε ησλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ ηνπ πξνβάιιεη έληνλε, ελψ ηαπηφρξνλα πξέπεη λα αιιάδεη θαη ν ραξαθηήξαο ηεο
φιεο δηαδηθαζίαο ηεο εθπαίδεπζεο.
Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα νθείιεη ζηελ θνηλσλία λα αλαπηχζζεη λέεο δνκέο, λα
ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ, κε ζθνπφ λα αληαπνθξηζεί ζηηο
γλσζηνινγηθέο εμειίμεηο, δηεπξχλνληαο ηαπηφρξνλα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ ζηελ ρξήζε
ζχγρξνλσλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη ζε δεκηνπξγηθή ζχλζεζε θαη έληαμε
ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο( Κνπληνπξάο Μ. 1985).
Οη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ εδψ θαη πνιιά ρξφληα ζπλεηδεηνπνηήζεη ην
δηηηφ ξφιν ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο σο θνηλσληθήο επέλδπζεο θαη σο δχλακε
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πξνο ηελ νπνία θαη ζηξέθνληαη. Απφ ην 1963 επίζεο ζεζπίζηεθε θαη ε
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν κε ζθνπφ ηελ επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα
ησλ εξγαδνκέλσλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο .Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ηδξχζεθε ε CEDEFOPκε έδξα ην
Λνπμεκβνχξγν.
Αληίζεηα ε ζρνιηθή εθπαίδεπζε έκεηλε λα δηαρεηξίδεηαη απφ ηηο ληφπηεο θπβεξλήζεηο κε
απφιπηε απνηπρία ζε αξθεηά θξάηε φπσο έθζεζε ηνπ ΟΟΑ γηα ην ζέκα παξαζέηεη.
Γξήγνξα φκσο κε δηαξθείο αιιαγέο ζηνπο θαηαζηαηηθνχο ράξηεο πνπ δηέπνπλ ην ζέκα
ζηελ Έλσζε, ελφςεη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ, δειαδή ηεο ζπλερψο απμαλφκελεο
αλεξγίαο ησλ λέσλ απφ ηελ κηα θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλφδνπ ρσξψλ ζε άιια ζεκεία ηνπ πιαλήηε
φπσο π.ρ ηεο Κίλαο, ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε παίξλεη ην ξφιν πνπ ηεο αλήθεη (Αζαλαζνχια
–Ρέππα Αλαζηαζία 1992).
Δηδηθά απφ ην 1980 θαη κεηά ε επηθξαηνχζα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ έρεη θνηλσληθφ
ραξαθηήξα απνδεηθλχεηαη κε πξνζαξκνδφκελε ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο ζε εηδηθεπκέλν
δπλακηθφ, δεκηνπξγήζεθε δε θαη ππάξρεη κέρξη ζήκεξα ε ηάζε ησλ πξνεγκέλσλ ρσξψλ λα
κεηξνχλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ εθαξκφδνπλ, κε βάζε ηελ
δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηνπο.
Απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πιένλ απαηηνχληαη ηα παξαθάησ πξντφληα:
- παξαγσγηθφηεηα απνθνίησλ
- απνδνηηθφηεηα ζπζηήκαηνο θαη
- αληαγσληζηηθφηεηα

16

Οη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη θαζνξίδνληαη ζε ζρέζε κε ηελ δήηεζε ηεο αγνξάο εμαξηψληαη
απφ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη επηθαηξνπνηνχληαη απφ ηηο εθάζηνηε
νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο.
Σα επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη αλεξγίαο είλαη αιιειέλδεηα θαζψο νη εμειίμεηο ζηελ αγνξά
εξγαζίαο πνπ είλαη ζπλέπεηα ησλ νηθνλνκηθψλ, ζα θαζνξίζνπλ αθφκα θαη απηή ηελ
αιιειεμαξηεκέλε παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, ηφζν ζηελ αληαιιαγή πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ φζν θαη ζηε κεηαθνξά θεθαιαίνπ .
Ζ αλαγθαηφηεηα ηνπ κέγηζηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνπνιηηηθνχ ξφινπ ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα δελ ακθηζβεηείηαη απφ θαλέλα αιιά ζπλήζσο δελ
αληηκεησπίδεηαη κε ηελ δένπζα ζεκαζία. πνηε κπνξέζακε λα μεπεξάζνπκε, βαζηθά ιφγσ
νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ θάπνηεο ζηξεβιψζεηο θαη λα ζηξαθνχκε απηνδίθαηα ζηελ επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε, ε έζησ θαη πξφζθαηξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο είλαη παζηθαλήο
(Αζαλαζνχια –Ρέππα Αλαζηαζία 1992).
Σα ζθάικαηα ηνπ παξειζφληνο ηψξα ζε απηή ηελ πνιχ δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία
πνπ βηψλνπκε πξέπεη λα γίλνπλ νδεγνί ψζηε λα δνχκε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε κε άιιν
κάηη
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ζ Σερληθή εθπαίδεπζε κία πνιύπαζε ηζηνξία
3. 1 Μέρξη ην 1964
Θα ήηαλ απφ κέξνπο καο αλαθφινπζν αλ δελ μεθηλνχζακε ηελ πεξίπινθε ηζηνξία ηεο
ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο αλαθεξφκελνη ζηα αξραία ρξφληα.
Ζ εθπαίδεπζε ή κάιινλ ε επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε κε ηηο ηέρλεο ήηαλ θιεξνλνκηθφ
δηθαίσκα, ν γηνο ηνπ ηερλίηε κεηά απφ ζθιεξή δνθηκαζία δίπια ζηνλ παηέξα ηνπ γηλφηαλ
ηερλίηεο, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ γηαηξφ ή ηνλ έκπνξν.
Ζ εθπαίδεπζε ήηαλ γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο αξεηή θαη ζηξαηησηηθή άζθεζε, ε ηέρλε
δελ απέξξεε αξεηή, άξα δελ κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ
πνιηηψλ ηεο Αζήλαο ηεο Κξήηεο θαη ηεο πάξηεο. Μνλαδηθή θσηεηλή εμαίξεζε ν φισλ
(Πινπηάξρνπ, "φισλ") ν νπνίνο είπε ραξαθηεξηζηηθά ”ν παηέξαο, πνπ δελ δίδαμε ζην γην ηνπ
θάπνηα ηέρλε δελ κπνξεί λα πεξηκέλεη ηίπνηα απφ απηφλ” θαη έηζη ζέιεζε λα ηνλψζεη ηελ
παξνπζία θαη ηελ ζπκβνιή ηεο ηάμεο ησλ εκπφξσλ θαη ηερλεηψλ ζην θξάηνο θαη ηελ νηθνλνκία
ηνπ.
Καηά ηνπο Διιεληζηηθνχο ρξφλνπο ε ηδηφηππε παγθνζκηνπνίεζε πνπ επέθεξαλ νη
θαηαθηήζεηο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ δελ άιιαμαλ ην πλεχκα ηεο εθπαίδεπζεο, αληίζεηα ε
θιαζζηθή παηδεία ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ-θξαηψλ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ έγηλε θηήκα ζρεδφλ
φινπ ηνπ ηφηε γλσζηνχ θφζκνπ,
Ζ κνλαδηθή θαηάθηεζε ηεο εθπαίδεπζεο εθείλε ηελ επνρή είλαη ε νξηζηηθνπνίεζε ηνπ
ζρνιείνπ σο θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο δσήο, δειαδή ε δεκηνπξγία θαλνληθψλ ζρνιείσλ γηα παηδηά
έσο δεθαηεζζάξσλ εηψλ θαη ε δεκηνπξγία ”θέληξσλ” ηα πεξίθεκα εθεβεία (Πεξηνδηθφ Σα
Δθπαηδεπηηθά η.103) αλσηέξσλ ζπνπδψλ ζε εηδηθέο επηζηήκεο φπσο ξεηνξηθή καζεκαηηθά ε
αζηξνλνκία θαη άιια. Οη ηέρλεο εμαθνινπζνχλ λα είλαη πξνλφκην ησλ θησρψλ αιιά ειεχζεξσλ
πνιηηψλ πνπ ζηα εξγαζηήξηα απαζρνινχλ θαη δνχινπο, ε ηδηνθηεζία δε απηψλ ησλ
εξγαζηεξίσλ ,απνηειεί θιεξνλνκηθφ δηθαίσκα ηνπ παηέξα ζηνλ γην.
Σν παξάδνμν είλαη φηη, ελψ ε επνρή απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάια έξγα φπσο γέθπξεο
πδξαγσγεία, λαππεγεία, κεγάινπο δξφκνπο θαη ινηπά ζε φιν ηνλ θφζκν φπνπ ππνρξεσηηθά
απαζρνινχληαη πνιινί ηερλίηεο θαη επηβιέπνληεο απφ ηε κεζαία ηάμε, απηνί δελ απνιακβάλνπλ
νχηε ηδηαίηεξεο θνηλσληθήο ππφιεςεο, νχηε ρξεκάησλ.
Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ αζθήζεθε θαηά ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο δελ είρε ζθνπφ
βαζηθά ηελ δεκηνπξγία ειεχζεξσλ πνιηηψλ αιιά πνιχ θαιά θαηαξηηζκέλσλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ εληαγκέλσλ ζην ζχζηεκα, πνπ ζα ζηειέρσλαλ ην θξάηνο. Κχξηα κέξηκλα ησλ
απηνθξαηφξσλ θαη ησλ αλσηέξσλ δηνηθεηψλ φπσο ηνπ ζηξαηεχκαηνο, ηνπ λαπηηθνχ ή ηεο
εθθιεζίαο ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο θιεξνλνκηάο φπσο απηή δηακνξθψζεθε
ζπλδπάδνληαο ειιεληθνχο, ειιεληζηηθνχο ξσκατθνχο θαη ρξηζηηαληθνχο πνιηηηζκηθνχο θξίθνπο
ζηελ καθξαίσλε αιπζίδα ηεο Ηζηνξίαο.
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Ο πνιίηεο ηνπ βπδαληηλνχ θξάηνπο ζεσξνχζε ππνρξέσζε λα ζπνπδάζεη ηα παηδηά ηνπ
ηελ ειιελνρξηζηηαληθή παηδεία θαη απηά λα ιάβνπλ ην ρξίζκα ηνπ ειιελνρξηζηηαληθνχ
πνιηηηζκνχ, ζεσξνχζε δε ππνδεέζηεξα ηα άηνκα ηα νπνία δελ είραλ απηή ηε κφξθσζε.
Ζ εθπαίδεπζε ινηπφλ ζηα βπδαληηλά ρξφληα δηαηξείηαη ζε ηξία κέξε, ηελ θνζκηθή, ηελ
εθθιεζηαζηηθή θαη ηελ κνλαζηηθή. Οξγαλσηηθά δε ρσξίδεηαη ζε ηξεηο βαζκίδεο (ζηνηρεηψδεο ή
πξνπαηδεία, κέζε θαη αλσηάηε ).
Σελ επνρή απηή παξάιιεια ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε βξίζθνπκε ηα πξψηα ςήγκαηα
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο θαηά ηε δπλαζηεία ησλ Μαθεδφλσλ απηνθξαηφξσλ
ηδξχζεθε ε ζρνιή ησλ “ηαβνπιαξίσλ” (Λέσλ νθφο 510) θαη ησλ “ζπλήγνξσλ” (Λέσλ νθφο
510) επηπέδνπ κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.. Οη ηαβνπιάξηνη ή ζπκβνιαηνγξάθνη ήηαλ νη
ζπληάθηεο φισλ ησλ ζπκβνιαίσλ θαη ησλ δηθαηνπξαθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θαζηεξψζεθαλ
νξηζηηθά κεηά ηνλ 6 αηψλα. Οη ππνςήθηνη ηαβνπιάξηνη θνηηνχζαλ επί δηεηία ζηελ ζρνιή, έδηλαλ
απζηεξφηαηεο εμεηάζεηο ελψπηνλ φιεο ηεο ζπληερλίαο γηα λα απνθηήζνπλ ηνλ ηίηιν θαη γηα λα
γίλνπλ κέιε ηνπ ζπιιφγνπ πιήξσλαλ ην ππεξβνιηθφ πνζφ ηνλ 32 ρξπζψλ δξαρκψλ. Οη
”ζπλήγνξνη” γλσζηνί θαη σο ζρνιαζηηθνί, ήηαλ νη λνκηθνί ζχκβνπινη ηνπ θξάηνπο, ηεο
εθθιεζίαο ή θαη νπνηαζδήπνηε θξαηηθήο ππεξεζίαο ηνπο ρξεηαδφηαλ. Σνπο δηφξηδε θαη απηνχο ην
θξάηνο θαηφπηλ εμεηάζεσλ θαη ηνπο κηζζνδνηνχζε. Απφ ηνλ φγδνν αηψλα θαη κεηά ιεηηνπξγνχζε
επίζεο ζρνιή “Ννηαξίσλ “(γξαθέσλ) θαη “ Αζεθξεηψλ “ (ηαρπγξαθέσλ)(4ν Δθπαηδεπηηθφ
πλέδξην Πάηξαο 1998)
Κάπσο έηζη ινηπφλ κπαίλνπλ ηα πξψηα ζεκέιηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηνλ
ειιεληθφ ρψξν.
Σελ καθξαίσλε πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο κηθξέο εθπαηδεπηηθέο εζηίεο απνηεινχζαλ
ηα κνλαζηήξηα, ή ν λάξζεθαο ησλ εθθιεζηψλ φπνπ κνλαρνί ή ηεξείο δίδαζθαλ ιίγε αλάγλσζε
γξαθή θαη αξηζκεηηθή. Σηο ηέρλεο δε νη έθεβνη κάζαηλαλ δίπια ζε καζηφξνπο, ζηδεξάδεο,
πεηαισηήδεο ή ζακαξάδεο, ν ζεκεξηλφο φξνο απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο κεζνινγίαο ζα ήηαλ
καζεηεία. Σηο ηειεπηαίεο φκσο δεθαεηίεο ηνπ δέθαηνπ φγδννπ αηψλα ηα ρνιεία πιεζαίλνπλ κε
θχξην πξννξηζκφ λα κνξθψζνπλ αλψηεξα ζηειέρε ηεο ηνπξθνθξαηνχκελεο αθφκα δηνίθεζεο ηνπ
ειιαδηθνχ ρψξνπ, ελψ δελ αιιάδεη ηίπνηα ζηελ εθκάζεζε ηερλψλ
Δθηφο απφ ηε Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή ηδξχνληαη ζρνιεία κε δηάθνξεο νλνκαζίεο
(Λχθεηα Αθαδεκίεο θ.α) ζηε Θεζζαινλίθε, ηα Γηάλλελα ζηε Γεκεηζάλα ζηε Βέξνηα ζηε Υίν
ζηελ Κνδάλε ζηελ Αζήλα ζην Πήιην ζηελ Σξαπεδνχληα ζηελ Αδξηαλνχπνιε, ζηηο Κπδσληέο, ζην
Βνπθνπξέζηη θαη ζρνιεία εηδηθά γηα ηα θνξίηζηα. Γηα πξψηε θνξά. ηα ιφγηα ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ
„φινη ρσξίο εμαίξεζε έρνπλ ρξένο λα εμεχξνπλ γξάκκαηα‟(Απ. Γαζθαιάθεο 1968) απνηεινχλ
ηελ θαιχηεξε ππνζήθε.
Γχν βαζηθέο ξνπέο αληαγσληδφκελεο, πξνζπαζνχλ λα θπξηαξρήζνπλ ζηελ εθπαίδεπζε
ησλ ειιελνπαίδσλ πνπ ζε ιίγν θαηξφ ζα απνηεινχλ ειεχζεξνπο πνιίηεο, απφ ηε κία ε βπδαληηλφρξηζηηαληθή παξάδνζε θαη ηα εθθιεζηαζηηθά θείκελα κε ηελ αξρατθή γιψζζα ζέινπλ ηελ
επηθξάηεζε ηνπ” αξηζηνηειηζκνχ” θαη απφ ηελ άιιε ππάξρεη ε επίδξαζε ηεο δπηηθνεπξσπατθήο
αλαγέλλεζεο. Ζ δπηηθνεπξσπατθή αλαγέλλεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο παξαθάησ δχν
ραξαθηήξεο, απφ ηε κία ηελ εμάπισζε ηεο ζπνπδήο ησλ αξραίσλ σο θιαζηθά ινγνηερληθά
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θείκελα θαη απφ ηελ άιιε ηελ ζηξνθή πξνο ηα καζεκαηηθά θαη ηηο αλψηεξεο θπζηθέο επηζηήκεο
κε ζθνπφ κέζα απφ ηηο επηζηεκνληθή απφ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε ην άηνκν λα πξνρσξήζεη θαη
κφλν ζηελ θαηάθηεζε ηνπ πιηθνχ θφζκνπ( Γελδξηλνχ-Αλησλαθάθε 1970).
Ζ πξψηε ξνπή πεγάδεη απφ ην ηεξαηείν, ηνπο Φαλαξηψηεο θαη ηνπο πξνεζηνχο θαη ε
δεχηεξε απφ ηελ θχξηα πεγή πφξσλ ηνπο εκπφξνπο ηνπο λαπηηθνχο θαη ηνπο βηνηέρλεο. Ζ άπνςε
φηη “νη Έιιελεο πξνζεγγίδνληαο ηε δπηηθή θνζκνζεσξία θαη αθνκνηψλνληαο ην φξακά ηεο γηα
ηνλ θφζκν μαλαβξίζθνπλ θάηη απφ ηελ θιεξνλνκηά ησλ πξνγφλσλ ηνπο” θαη ε άιιε ζχκθσλα κε
ηελ νπνία “νη αξραίνη Έιιελεο είραλ εθεχξεη ηα πάληα ή αλάγεη ηα πάληα ζηελ ηειεηφηεηα
γίλνληαη θνηλνί ηφπνη γηα ηνλ Έιιελα ιφγην ηνπ δέθαηνπ φγδννπ αηψλα γηα λα κεηαβιεζνχλ ζηηο
αξρέο ηνπ επφκελνπ αηψλα ζε φξγαλν πξφθιεζεο, ζε ζχλζεκα “ θαηά ηνλ Γεκαξά.
Ζ ζηξνθή ηνπ βιέκκαηνο ησλ Διιήλσλ εθπξνζψπσλ δηαθσηηζκνχ πξνο ηελ αξραηφηεηα
επλφεζε ηελ ειιεληθή επαλάζηαζε ε νπνία ζηεξείην θεληξηθήο εμνπζίαο αιιά πεξηζζφηεξν
επλφεζε ζην λα επηηχρνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο νη επξσπατθέο δπλάκεηο, δηφηη έπξεπε λα
εγθαζηδξπζεί έλα λέν θξάηνο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ δηαθσηηζκνχ. Δπίζεο ε ηαχηηζε ησλ
επαλαζηαηεκέλσλ κε ηνπο αξραίνπο πξνγφλνπο βνήζεζε εζσηεξηθά ζηε δηακφξθσζε εζληθήο
ηαπηφηεηαο.
Ο ζρνιηθφο κεραληζκφο θεληξηθά ζρεδηαζκέλνο, φζνλ είλαη δπλαηφλ ζηελ πεξίνδν απηή,
απνθηά ελνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ε νπνία ηαπηφρξνλα ζπληειεί ζηε κεηάδνζε γλψζεσλ θαη ζηελ
θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο κε πνιχηηκνπο βνεζνχο ηελ θνηλή γιψζζα θαη ζξεζθεία
θαζψο θαη ηηο θνηλέο παξαδφζεηο, ζηνηρεία πνπ ήξζαλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην θελφ πνπ
δεκηνχξγεζε φια απηά ηα ρξφληα ε παξαδνζηαθή κνξθή θνηλσληθήο νξγάλσζεο ε νπνία
ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα θαη θνηλσληθή ζπλνρή.
Με ηελ αληίιεςε φηη ην ειιεληθφ έζλνο ζα αλαζπζηαζεί κέζα απφ ηελ δηαθνξνπνίεζε
ηνπ απφ ηνπο ππφινηπνπο γείηνλεο ιανχο, κε γλψκνλα ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία θαη ηνλ αξραίν
ειιεληθφ πνιηηηζκφ, μεθηλά ε πξψηε επαλαζηαηηθή πεξίνδνο θαη ην ζρνιείν έρεη ην ξφιν ηνπ
παηδαγσγνχ, ζηνρεχεη δειαδή φρη κφλν ζην "εηδέλαη θαη ην λνείλ‟ (Γνπζηάπνο Φξάηιηρ 1899)
αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ παηδηψλ, ηελ αγσγήλ, ην πλεχκα, ην ελεξγείλ
(Γνπζηάπνο Φξάηιηρ 1899), ψζηε λα εκθπηεχεηαη ζηνλ άλζξσπν θαξδηά επγελήο θαη εζηθή
βνχιεζε. Ζ επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ Διιάδα ζην πιάζηκν „επζεβψλ
ρξηζηηαλψλ θαη ππαθνπφλησλ αηφκσλ πνιηηψλ‟ (Γνπζηάπνο Φξάηιηρ 1899)
Ζ εθπαίδεπζε παίξλεη ινηπφλ ην ξφιν ηνπ πιαζηή ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη αξρίδεη ν
πξψηνο πξνβιεκαηηζκφο πεξί' γεσξγηθήο ηερλψλ θαη εκπνξίνπ '( Α. Μακνχθαο 1839) ή αληίζεηα
πεξί „ελαζρνιήζεσο κε ηνλ θιαζηθηζκφ‟ ( Α. Μακνχθαο 1839) φπσο δηαπηζηψλνπκε απφ ηα
πξψηα θηφιαο θείκελα πνιηηηθψλ νξγαληζκψλ.
Ζ επηηξνπή πνπ κειεηά απηφ ην πξφβιεκα θαηαιήγεη γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο
ζε ηξία είδε ζρνιείσλ, ην πξψην είδνο πεξηιακβάλεη ηελ πξνθαηαξθηηθή θαη δεκψδε αγσγή
δσξεάλ ζε αγφξηα θαη θνξίηζηα θάησ απφ ηελ επίβιεςε Τπνπξγνχ, ην δεχηεξν είδνο
πεξηιακβάλεη ηα Λχθεηα φπνπ ν καζεηήο δηδάζθεηαη εληειψο ηελ πξνπαηνξηθή καο γιψζζα (Α.
Γεκαξάο 1990) ηελ γαιιηθή θαη ηε ιαηηληθή θαη ην ηξίην ην ηειεπηαίν νξίδεη λα ζπζηαζεί έλα
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ηνπιάρηζηνλ Παλεπηζηήκην φπνπ ν ηεηειεζκέλνο ησλ Λπθεηαθψλ ηάμεσλ είλαη ηθαλφο λα
ηειεηνπνηεζεί ηεο επηζηήκεο θαη λα ηελ κάζεη σο επάγγεικα..
Κάπνπ εδψ βξηζθφκαζηε ζηελ Δζληθή πλέιεπζε ηνπ Άξγνπο 11 Ηνπιίνπ 1821 φπνπ ν
θπβεξλήηεο Καπνδίζηξηαο εθζέηνληαο ηα πεπξαγκέλα ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ αλαθέξζεθε
αλαιπηηθά ζην ζέκα ηεο νξγάλσζεο ηεο εθπαίδεπζεο ε νπνία θαηά ηελ άπνςή ηνπ είλαη ην
ζεκέιην ηνπ θξάηνπο, γηα απηό ρσξίο αλαβνιή έπξεπε ζε όιε ηελ επηθξάηεηα λα ζπζηαζνύλ
θεληξηθά ζρνιεία εθαξκφδνληαο ηελ αιιεινδηδαθηηθή κέζνδν Καη κέζσ απηήο ηεο κεζφδνπ νη
ηειεηφθνηηνη καζεηέο λα θαηαζηνχλ επηδεθηηθνί αλψηεξεο δηδαζθαιίαο ζηε θηινζνθία, ζηηο
επηζηήκεο θαη ηηο ηέρλεο, πνπ ηηο απνθαινχζε „βαλαπζεο‟. Σφληζε δε ηδηαίηεξα φηη ε θξνληίδα ηεο
πνιηηείαο θαιχπηεη ηφζν ηελ παηδεία ησλ αξζεληθψλ φζν θαη ησλ „ θνξαζίσλ παίδσλ‟ (Μπίξεο
1969).
Ζ γεληθφηεξε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ θπβεξλήηε απνηειείην απφ δχν άμνλεο αθελφο
κελ ηε δηαλνεηηθή θαη εζηθή επαλφξζσζε ηνπ ιανχ, αιιά θαη αθεηέξνπ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ
επθαηξηψλ πξνο νηθνλνκηθή αλφξζσζε. Πίζηεπε απφιπηα φηη ε νηθνλνκηθή αλφξζσζε ηεο
Διιάδαο ζα έξζεη κέζα απφ ηε δηακφξθσζε θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ πιεζπζκνχ
νιφθιεξνπ, θπξίσο φκσο ησλ λέσλ.
Βξαρππξφζεζκα βέβαηα ζηεξίρηεθε ζην λα ρξεζηκνπνηήζεη αιινδαπνχο ηερλίηεο θαη
επηζηήκνλεο αιιά θαη ζηελ απνζηνιή λέσλ Διιήλσλ ζην εμσηεξηθφ γηα ηερληθέο ζπνπδέο, αιιά
καθξνπξφζεζκα νξγάλσζε ζρνιέο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζην πξφηππν ζρνιψλ ηνπ
εμσηεξηθνχ, πνπ ζηφρεπαλ αξρηθά ζηελ αλαζχζηαζε κε επηζηεκνληθφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα,
κε ηελ ίδξπζε ηεο γεσξγηθήο ζρνιήο θαη ηνπ πξφηππνπ αγξνθεπίνπ ζηελ Σχξηλζα „πξνο
γεσξγηθήλ επηκφξθσζηλ ησλ αγξνηψλ‟(Μ. Βξαηζάλνο 1916)
Γπζηπρψο ηελ κεγάιε δηάζεζε ηνπ θπβεξλήηε γηα ηε ζηξνθή ηεο παηδείαο ηεο ειιεληθήο
πξνο ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε αλέθνςε ε δνινθνλία ηνπ.
Ο ζσλαο κέζσ ηεο Αληηβαζηιείαο ζέιεζε λα νξγαλψζεη ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε
θαηά ηα γεξκαληθά πξφηππα. Οη Βαπαξνί Αληηβαζηιείο ήξζαλ κε δηακνξθσκέλεο αληηιήςεηο γηα
ηελ νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηηο επέβαιαλ. Έηζη ινηπφλ εθάξκνζαλ ηνλ γαιιηθφ λφκν γηα
ηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε, ηνλ βαπαξηθφ γηα ηε κέζε θαη έλα κηθηφ ζχζηεκα γηα ηα
Παλεπηζηήκηα.. Μνλαδηθή αλαθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ηελ πεξίνδν απηή έρνπκε
ηε δηδαζθαιία πξαθηηθψλ καζεκάησλ αγξνλνκίαο, θεπνπξηθήο θαη δελδξνθνκίαο ζηα αγφξηα
εξγφρεηξν δε ζηα θνξίηζηα ζηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε.
Ζ κέζε θαη πξνπάλησλ ε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε είλαη αληίγξαθα θαη
ραξαθηεξίδνληαη απφ ζρνιαζηηθή αξραηνκάζεηα "φρη δε πξνο ηελ ηέρλε θαζνδεγνχληαο" φπσο
ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Ηάθσβνο Παπιίδεο.
ε φιε απηή ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε, δσξεάλ ζηνηρεηψδεο εθπαίδεπζε παξέρεηαη
εθηφο απφ ην θξάηνο θαη απφ θηιαλζξσπηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο φπσο ζπλεζηδφηαλ
θαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε κε ζθνπφ πάληα ν καζεηήο λα ζπκκνξθσζεί ζηελ ηάμε θαη ζηελ
πεηζαξρία.
ηελ Διιάδα αλαπηχρζεθε έηζη ε Φηιαλζξωπηθή Δηαηξεία, ππφ ηελ αηγίδα ηεο νπνίαο
ζα ιεηηνπξγήζνπλ πνιιά νξθαλνηξνθεία σο θιεξνδνηήκαηα. Σα νξθαλνηξνθεία θαη θπξίσο
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απηά ησλ ζρνιείσλ αξρηηεθηνληθήο είλαη θαηά ηνλ 19ν αηψλα ν θαηεμνρήλ ρψξνο επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Σα ζρνιεία απηά ραξαθηεξίδνληαη „θαηαζηήκαηα ησλ βάλαπζσλ
ηερλψλ‟ (Αι. Γεκαξάο 1890).
Αξγφηεξα ζα ππάξμνπλ πνιινί εζληθνί επεξγέηεο πνπ ζα θαιχςνπλ κε ηηο δσξεέο ηνπο ζρεδφλ ην
ζχλνιν ησλ αλαγθψλ ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.
Παξάιιεια ε Γεξνπζία ηεο Γπηηθήο Υέξζνπ Διιάδνο κεξηκλά γηα ηηο επηζηήκεο, ηηο
ηέρλεο, ην εκπφξην θαη ηελ δηδαζθαιία ηαθηηθνχ ηξφπνπ γεσξγηθήο θαιιηέξγεηαο ελψ ζηνλ
νξγαληζκφ ηνπηθήο δηνηθήζεσο ηεο Κξήηεο αλαθέξνληαη φηη ηδξχζεθαλ θαη αλήθνπλ ηα „πεξί
γεσξγηθήο, ηερλψλ θαη εκπνξίνπ ζρνιεία‟ (Κ.Σζνπθαιάο 1903).
Δίλαη θαηαλνεηφ απφ ηα πξνεγνχκελα φηη νπζηαζηηθή νξγάλσζε ηεο ηερληθήο θαη
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κέρξη ηψξα δελ ππάξρεη.
Ο πξψηνο πνπ πξνηείλεη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα γεληθήο θαη ηερληθνεπαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο πνπ ζα ζπλέδεε επίζεο ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ νηθνλνκία θαη κε θνξείο φπσο ηελ
επηηξνπή επί ηεο εκςπρψζεσο ηεο εζληθήο βηνκεραλίαο ή ηνλ „χιινγν πξνο Γηάδνζηλ ησλ
ειιεληθψλ γξακκάησλ‟ είλαη ν Υαξάιακπνο Υξηζηόπνπινο, έρεη δε άμην ζπκπαξαζηάηε ηνπ ηνλ
Αιέμαλδξν νύηζν. Μαδί αγσλίδνληαη γηα ηελ βηνκεραληθή εθπαίδεπζε, ηε δηδαζθαιία ησλ
ηερλψλ θαη ηελ πξαθηηθή δηα βίνπ κφξθσζε πηζηεχνληαο ζηελ αλάγθε ηεο αιιαγήο ηεο θνηλσλίαο
θαη ζηελ πξνεηνηκαζία φισλ αλεμαξηήηνπ ειηθίαο γηα ηελ επαγγεικαηηθή δσή.
Μεηά ην 1900, φηαλ νη κεηαβνιέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε ηελ αλάπηπμε ηεο
βηνκεραλίαο θαη ηεο λαπηηιίαο δεκηνπξγνχλ ηελ ειιεληθή αζηηθή ηάμε, ε αλάγθε χπαξμεο γηα
ζρνιεία θαη εξγαζηήξηα πνπ ζα θαηαξηηζηνχλ ηερληθνί επηζηήκνλεο θαη εμεηδηθεπκέλνη ηερλίηεο
γίλεηαη έληνλε. Ζ εκπεηξία δελ αξθεί, ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζεί κε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή
εμεηδίθεπζε, έξγν πνπ αλαιακβάλεη ε εθπαίδεπζε.
Έηζη ζε ιίγν θαηξφ ε άλνδνο ζηελ εμνπζία ηεο αζηηθήο ηάμεο ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη
ηξνπνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο πξνο φθεινο ησλ καζεκάησλ ζεηηθήο
θαηεχζπλζεο.
Παξάιιεια θαη νη δηαλννχκελνη δείρλνπλ ηάζεηο θαη έκπξαθηα αλαιακβάλνπλ λα
πξνζθέξνπλ ζηα ειιελφπνπια κία άιινπ είδνπο εθπαίδεπζε απφ ηελ κέρξη ηψξα παξερφκελε,
γεγνλφο πνπ επέβαιε ε πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ζπγθπξία. Σα παηδηά ηνπ ιανχ
ηειεηψλνπλ ην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη κεηά επέξρεηαη ην κέγα ράζκα. ζα απφ απηά δελ
ζπλερίδνπλ ηελ θιαζηθή ζπνπδή πξνζιακβάλνληαη ζε βηνκεραληθά θαηαζηήκαηα ή θαη ζε
εξγνζηάζηα ρσξίο λα ιακβάλεηαη θξνληίδα γηα ηελ ηερληθή ηνπο κφξθσζε (ΓελδξηλνχΑλησλαθάθε 1970)..
Ζ επηρεηξνχκελε κεηαξξχζκηζε, γλσζηή σο κεηαξξχζκηζε Δπηαμία, επηδηψθεη ηελ
νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζε επηζηεκνληθή βάζε θαη ηελ θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο ηερληθήο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηα δχν θχια. Ζ επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ αλαηαξάμεηο
νηθνλνκηθέο θαη απηφ δελ επηηπγράλεηαη.
Σν Πξώην Eιιεληθό Eθπαηδεπηηθό πλέδξην, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1904 δηαπηζηψλεη
ηελ αλάγθε ηεο ζηξνθήο ηεο εθπαίδεπζεο επί ην „πξαθηηθφηεξνλ‟ φπσο ραξαθηεξηζηηθά
αλαθέξζεθε θαη ηελ ιεηηνπξγία επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ θαη γηα ηα δχν θχια κε ηελ απαξαίηεηε
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πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο ηθαλά κνξθσκέλνπ εηδηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.
Γπζηπρψο ειάρηζηεο ηερληθέο ζρνιέο ιεηηνχξγεζαλ θαη απηέο ήηαλ απνηέιεζκα ηδησηηθήο
πξσηνβνπιίαο.
Με εμαίξεζε ην Πνιπηερλείν ε ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε παξέκελε
νπζηαζηηθά εθηφο επίζεκνπ θξάηνπο.
ηελ πεξίνδν ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ εκθαλίδεηαη επηηαθηηθά ε αλάγθε ηεο
κεηαηξνπήο ηνπ ζρνιείνπ ζε κνριφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ε εμνκνίσζε εθπαίδεπζεο αγνξηψλ
θαη θνξηηζηψλ θαη ε δεκηνπξγία δηθηχνπ γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο αιιά γηα άιιε
κία θνξά ιφγσ πνιηηηθψλ ζπγθξνχζεσλ ηα λνκνζρέδηα πνπ πξνηείλνληαη πέθηνπλ ζην θελφ σο
“αξηζηεξά”. Σα ιεγφκελα αζηηθά ζρνιεία δελ δέρνληαη νχηε θαλ γηα κία δηεηία ηελ επηθξάηεζε
ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο πφζν κάιινλ ηελ έληαμε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο
θφιπνπο ηνπο πνπ ζεσξείηαη ππνδεέζηεξε.
Ζ εηζξνή πξνζθχγσλ ην 1922 κε ην παξάιιειν θίλεκα ηεο εθβηνκεράληζεο ηεο ρψξαο
δεκηνχξγεζαλ πιένλ ηελ αλάγθε χπαξμεο εμεηδηθεπκέλσλ εξγαηψλ θαη ηερληηψλ θαη απηφ ήηαλ ν
κφλνο πεηζηηθφο ιφγνο λα αξρίζεη λα ιχλεηαη ην πξφβιεκα ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο πνπ εμαθνινπζεί λα είλαη πξσηνβνπιία ηδησηψλ, θνηλσθειψλ ηδξπκάησλ θαη
θιεξνδνηεκάησλ. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαηά θνηλή νκνινγία είλαη νιηγαξρηθφ γηαηί
δεκηνπξγεί ζηξαηηέο “ζεζηζεξψλ” (Αξεο Υαλδξηλφο 1903), παξακειεί ηελ εθπαίδεπζε ησλ
κεγάισλ ιατθψλ καδψλ θαη βιάπηεη ηνπο πινπηνπαξαγσγηθνχο θιάδνπο.
Σν αίηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο πξνπαξαζθεπήο ησλ παηδηψλ ηνπ ιανχ ζπλδπαζηηθά κε
ηελ παξνρή γεληθήο κφξθσζεο είλαη ρξένο ηεο πξαγκαηηθήο δεκνθξαηίαο θαηά ηα ιεγφκελα ηνπ
Δπάγγεινπ Καθνχξνπ
Σν 1929 νινθιεξψλεηαη επηηέινπο ε πξψηε νπζηαζηηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ
βάδεη ηα ζεκέιηα ηνπ αζηηθνχ ζρνιείνπ, πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη
θνηλσληθήο αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη δηαηεξείηαη κε ειάρηζηεο αιιαγέο κέρξη ην 1964.
Σα ππεξηηκεκέλα γξάκκαηα θιαζζηθήο παηδείαο σο κνλαδηθνχ κέζνπ θνηλσληθήο αλφδνπ
έπξεπε λα αληηθαηαζηαζνχλ κε παξνρή επαγγεικαηηθήο κφξθσζεο θαη λα ζηακαηήζεη επηηέινπο
ε πεξηθξφλεζε ηεο πξαθηηθήο παξαγσγηθήο εξγαζίαο θαη ε ππνηίκεζε ηεο ρεηξσλαθηηθήο
εξγαζίαο. Σν επάγγεικα λα δηαζθαιίδεη ηα πξνο ην δελ θαη παξάιιεια ε εθπαίδεπζε λα κπνξεί
λα παξάγεη κνξθσκέλνπο επαγγεικαηίεο θαη φρη κφλν μηπαζκέλνπο “ιηκνθνληφξνπο ”(Δ.
Καθνχξνο 1932 ).
Σνπιάρηζηνλ ε κεηαξξχζκηζε απηή εμαζθαιίδεη ηππηθά ίζεο επθαηξίεο γηα άλδξεο θαη
γπλαίθεο αθνχ θαζηεξψλεη γπκλάζηα ζειέσλ θαη αξξέλσλ αξρηθά ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη
κεηά ζηηο επαξρίεο
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3. 2 Ζ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κία παξάιιειε δύζθνιε πεξίπηωζε
Αξραία Υξόληα
Μηα θαη αλαθεξφκαζηε ζηε ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ ειιεληθή
νηθνλνκία, θαιφ ζα ήηαλ ζε ζχληνκε αλαθνξά λα θάλνπκε ιφγν θαη γηα ηελ ηζηνξία ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο κέζα απφ ηα ρξφληα ηεο χπαξμήο ηεο Διιάδαο αξρηθά σο πφιε- θξάηνο,
αξγφηεξα Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία θαη ηέινο σο ζπγθξνηεκέλν θξάηνο κεηά ηελ Δπαλάζηαζε.
Αο μεθηλήζνπκε απφ ηηο ζπγθξίζεηο ησλ νηθνλνκηψλ ηεο Αζήλαο θαη πάξηεο ζηα αξραία
ρξφληα. Σν νηθνλνκηθφ κνληέιν ηεο πάξηεο δελ βαζίδεηαη ζηε ζπγθέληξσζε πινχηνπ απφ
κέξνπο ησλ παξηηαηψλ πνιηηψλ. Κχξηα πεγή εζφδσλ ήηαλ ηα γεσξγηθά πξντφληα ηα νπνία
θαιιηεξγνχζαλ νη εκηειεχζεξνη πεξίνηθνη κε ηνπο είισηεο θαη νη νπνίνη απέδηδαλ ηελ ”απνθνξά”
δειαδή κεξίδην ζηνπο παξηηάηεο πνιίηεο, πνπ ε κνλαδηθή ηνπο ελαζρφιεζε ήηαλ ε ζηξαηησηηθή
άζθεζε.
Γηα απηφ θαη ηα λνκίζκαηα ήηαλ ζηδεξέληα, ρσξίο αμία, θαζψο ήηαλ άρξεζηα γηαηί ην
θξάηνο ήηαλ ππεχζπλν γηα ηελ ζίηηζε ηνπ ζηξαηηψηε-πνιίηε θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ νπφηε δελ
ππήξρε ιφγνο ζπγθέληξσζεο πινχηνπ.
Οη παξηηάηεο αλαγθάζηεθαλ ζηα χζηεξα ηνπ πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ ρξφληα λα
θφςνπλ ρξπζά θαη αξγπξά λνκίζκαηα κφλν θαη κφλν γηα ηηο ζπλαιιαγέο κε άιια θξάηε.
Μαο εθπιήζζεη ζεηηθά αληίζεηα ε δηνξαηηθφηεηα θαη ε πξσηνπνξία ηεο ζθέςεο ησλ
Αζελαίσλ πγθεθξηκέλα ε ιέμε “νηθνλνκία” αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Ξελνθψληα σο
ε αλάγθε ηεο δηαρείξηζεο ζσζηά ησλ ηεθηαηλνκέλσλ ζηνλ νίθν. Ο σθξάηεο ηζρπξίζηεθε φηη „ε
νηθνλνκία είλαη επηζηήκε‟ δίλνληάο ηεο έηζη ηδηαίηεξν βάξνο( φισλ «σθξάηεο»).
Οη Αζελαίνη έρνπλ ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά, πνπ πξνζηδηάδεη κε νξγαλσκέλν
θξάηνο αξθεηά, απνδίδνπλ θφξνπο κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα, ηνπο νπνίνπο δηαρεηξίδεηαη ε
δηαθπβέξλεζε κε απφιπηε δηαθάλεηα θαη ζπγθεθξηκέλα νη εθιεγκέλνη βνπιεπηέο, νη νπνίνη
ειέγρνληαη γηα ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία απφ ηελ εκέξα πνπ ζα επηιεγνχλ έσο ηελ εκέξα
πνπ ζα απνρσξήζνπλ.
Με πξνζεθηηθή εμέηαζε ζα κπνξνχζακε λα δνχκε ζηελ ίδηα πεξίνδν θαη ηα πξψηα
ζπάξγαλα ησλ ηξαπεδψλ κία θαη ζηελ Αζήλα ππήξραλ νη πεξίθεκνη αξγπξακνηβνί νη νπνίνη
ζπλέθξηλαλ ηα λνκίζκαηα ησλ δηαθφξσλ πφιεσλ -θξαηψλ θαη απέδηδαλ αλάινγα κε ηελ αμηαθή
ηνπο ζρέζε. Έηζη νη έκπνξνη δελ έλησζαλ αδηθεκέλνη θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο νχηε
δεκηνπξγνχληαη πξνζηξηβέο κεηαμχ ηνπο (Wikipedia).

24

Διιεληζηηθά ρξόληα
Ζ κεγαινθπήο νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ είλαη θάηη ην άγλσζην
θαη ην αλεμεξεχλεην αθφκα θαη ζήκεξα. Μπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ζηελ πεξίνδν απηή
έρνπκε ηελ πξψηε κεγάιε νηθνλνκηθή ελνπνίεζε ,κεηά ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ ηδηαίηεξα, δηφηη
ελψλεη ζε έλα θξάηνο φιν ηνλ ηφηε πνιηηηζκέλν θφζκν.
Σν αιεμάλδξεην ηεηξάδξαρκν θαηαθιχδεη φιεο ηηο αγνξέο θαη γίλεηαη ην λφκηζκα
δηελέξγεηαο ηεξάζηηνπ φγθνπ ζπλαιιαγψλ φινπ ηνπ ηφηε εκπνξηθνχ θφζκνπ, δηαξθεί δε πεξίπνπ
δηαθφζηα ρξφληα σο κνλαδηθφ κέζνλ δηαθξάηεζεο πινχηνπ απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο.
Έρνπκε ηφηε θαη ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ κε πςειφηαην επηηφθην
30% ην νπνίν φκσο θάλνπλ ρξήζε αξθεηνί κηθξνέκπνξνη θαη επηρεηξεκαηίεο πξνθεηκέλνπ λα
εμειίμνπλ ηελ επηρείξεζή ηνπο.
Μεηά ηελ θαηάθηεζε ηνπ πεξζηθνχ θξάηνπο βξέζεθαλ απίζηεπηεο πνζφηεηεο ρξπζνχ θαη
αξγχξνπ ζηα πεξζηθά αλάθηνξα ηα νπνία ν Μέγαο Αιέμαλδξνο ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ θνπή
λνκηζκάησλ ρξπζψλ θαη αξγπξψλ νχησο ψζηε ε ζπλαιιαγή λα γίλεηαη πιένλ κε λνκίζκαηα
φκνηαο αμίαο ζε φιε ηελ απηνθξαηνξία κε απνηέιεζκα ην επηρεηξεκαηηθφ δάλεην λα πέζεη απφ ηα
30 ζην 6% θαη λα απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα θαη ν πινχηνο ηεο κεζαίαο ηάμεο.
Σελ ίδηα επνρή έρνπκε πνηθηιία κεγάισλ έξγσλ φπσο νρπξσκαηηθψλ, γεθπξψλ θαζψο
θαη έξγα αλνηθνδφκεζεο πνιιψλ πφιεσλ πξνο φθεινο ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ νπφηε έρνπκε
δεκηνπξγία ηεο ηάμεο ησλ θηηζηψλ θαη ησλ εξγνιάβσλ πνπ απνθηνχλ πινχην. Σα ρξήκαηα γηα ηα
κεγάια έξγα πξνέξρνληαη απφ ηνπο ζεζαπξνχο φισλ ησλ θαηαθηεκέλσλ βαζηιείσλ ηεο
Αλαηνιήο, φρη κφλν ησλ πεξζηθψλ θαη ζπζζσξεχνληαη πξνο φθεινο ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπ
Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ ,φρη ηνπ ηδίνπ, αιιά ηεο κεγάιεο κεξίδαο ηνπ ιανχ .Ο θαηαθηεκέλνο
θφζκνο αλαγλσξίδεη ηελ κεγάιε πξνζθνξά, ν θαηαθηεηήο κεηαηξέπεηαη νπζηαζηηθά ζε
νηθνλνκηθφ απειεπζεξσηή.
Σα ρξήκαηα πεξλνχλ ζηα ρέξηα ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο επνρήο.
Ο ζηξαηφο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ απνηειείηαη θαηά έλα βαζκφ απφ κηζζνθφξνπο ,νη
νπνίνη ιακβάλνπλ πςειφ επηκίζζην θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ
επηπέδνπ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ζηηο πεξηνρέο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη γεληθφηεξα. Ζ
νηθνλνκηθή ζπγθξφηεζε ηεο απηνθξαηνξίαο αιιάδεη, θαη αιιάδεη καδί ηεο θαη ν παγθφζκηνο
νηθνλνκηθφο ράξηεο ηεο επνρήο
ηελ θιίκαθα ηεο παγθφζκηαο εκπνξίαο κεηά ην αζελατθφ ηεηξάδξαρκν θαη ην Γαξεηθφ
ρξπζφ ηεο πεξζηθήο απηνθξαηνξίαο, ην επφκελν ηζρπξφ ”δηεζλέο” λφκηζκα ζα θαηαζηεί ην
αιεμαλδξηλφ λφκηζκα, πξηλ θαη κεηά ην ζάλαηφ ηνπ Μαθεδφλα ζηξαηειάηε θαη κέρξη κέζα ζηνπο
πξψηνπο πξν Υξηζηνχ αηψλα. Βαζηθά πέξα απφ ηνλ θπξίαξρν ξφιν πνπ παίδεη ζηελ “ παγθφζκηα
νηθνλνκία “ θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ, είλαη θαη ην λφκηζκα πνπ
δηδάζθεη ηξφπνο ζπλαιιαγήο κέζσ ρξεκάησλ ζε ιανχο πνπ δνχζαλ ηφηε ζε πιήξε αρξεκαηία.
ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ειιεληζηηθήο πεξηφδνπ, κέρξη ηε κεηαηξνπή ησλ επαξρηψλ πνπ
ρσξίζηεθε ην θξάηνο ηνπ Αιέμαλδξνπ ζε ξσκατθή απηνθξαηνξία δελ παξαηεξνχκε
επαλαζηαηηθέο κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκία( Γελδξηλνχ- Αλησλαλαθάθε Ν .1971).
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Αληίζεηα απηφ πνπ ζήκεξα ζα ραξαθηεξίδακε νηθνλνκηθή Παγθνζκηνπνίεζε δηαηεξείηαη
παληνχ. Γελ ππάξρεη δηάζεζε ησλ πξψελ ζηξαηεγψλ ηνπ Αιέμαλδξνπ θαη ησλ θιεξνλφκσλ ηνπο
γηα ξηδνζπαζηηθέο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία, αληίζεηα ε δηαηήξεζε ηνπ κνληέινπ πνπ ππήξρε
θαίλεηαη λα εμππεξεηεί ηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψζεθαλ.
Σν κφλν πνπ ζα κπνξνχζακε λα ραξαθηεξίζνπκε σο λέν ζηελ επνρή είλαη ε ρξήζε ησλ
θαηλνηφκσλ ηδεψλ ηεο θπξίαο αιεμαλδξηλήο πεξηφδνπ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο γηα ηε βειηίσζε
ηεο παξαγσγήο, ε νπνία πιένλ είρε ζθνπφ φρη κφλν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ηδηνθηήηε
ηεο γεο θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο αιιά θαη ηε δηάζεζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζηελ
επξχηεξε αγνξά κε ζθνπφ ην θέξδνο.
Βπδαληηλά ρξόληα
Ζ βπδαληηλή νηθνλνκία ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο ε νπνία
αλήθεη ζηνλ απηνθξάηνξα, ζηνπο πςειφβαζκνπο ζηξαηησηηθνχο, ζηνλ θιήξν θαη ζηνπο
αλψηεξνπο ππαιιήινπο ηνπ θξάηνπο Ζ θαιιηέξγεηα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο
κηθξνθαιιηεξγεηέο νη νπνίνη δηθαηνχληαη έλα κηθξφ κεξίδην ηεο παξαγσγήο Σν κεγάιν φπιν ηεο
νηθνλνκίαο ηεο επνρήο είλαη ην εκπφξην.
Σν Βπδάληην γεσγξαθηθά θαη νηθνλνκηθά βξίζθεηαη ζε δηεζλέο ζηαπξνδξφκη θαη
αμηνπνηεί θαηά ηα κεζαησληθά ρξφληα ηε ζέζε ηνπ ζην έπαθξν ηφζν ζην ζαιάζζην φζν θαη ζην
ρεξζαίν εκπφξην. Οη θφξνη πξνεξρφκελνη απφ ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο γεκίδνπλ ηα ηακεία ηνπ
θξάηνπο θαη έηζη πιεξψλνληαη νη κηζζνθνξηθνί ζηξαηνί θαη νη θξαηηθνί ππάιιεινη Δπηπιένλ
ππήξρε θφξνο γεο θαη θόξνο επηηεδεύκαηνο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο.
Σν ειιεληθφ ζηνηρείν ήιεγρε ην εκπφξην θαη θχξηα ηελ εκπνξν-λαπηηιία, φκσο ππήξραλ
θαη ηθαλφηαηνη αληαγσληζηέο ηνπ φπσο νη Αξκέληνη, νη Δβξαίνη, νη Βελεηνί, νη Γελνβέδνη, νη
χξηνη θαη νη Καππαδφθεο πνπ ήιεγραλ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.
ην Βπδάληην ζπλαληάκε φιεο ηηο κνξθέο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο, πξσηνγελή ( θαιιηέξγεηα γεο,
θηελνηξνθία, εθκεηάιιεπζε νξπρείσλ ) κεηαπνίεζε ( κεηαιινπξγία πθαληνπξγία ) εκπφξην
ηνπηθφ θαη δηεζλέο ή λαπηηιία. Ζ νηθνλνκηθή ηδενινγία, ε λνκηζκαηηθή θπθινθνξία, νη δηεζλείο
νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, νη κηζζνί θαη νη ηηκέο δηαθέξνπλ ξηδηθά απφ ηελ θαπηηαιηζηηθή ηδενινγία
ηεο λεφηεξεο επνρήο.
Οη ηηκέο παξέκεηλαλ ζηαζεξέο ζην Βπδάληην κέρξη ηνλ δσδέθαην αηψλα θαη ε ιέμε
αλεξγία είλαη άγλσζηε.
Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ελφο θξάηνπο είλαη ν
θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο ελφο αγαζνχ. ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα ε δήηεζε θαζνξίδεη ηελ ηηκή θαη
ηελ πξνζθνξά. Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα αλάινγα κε ην γεληθφηεξν
νηθνλνκηθφ- πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, ν κεζαίωλαο φκσο είλαη θάηη ην δηαθνξεηηθφ επεηδή βαζηθά ε
νηθνλνκία ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη ίζσο θαη απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ
θαηξνχ (Μπίξεο 1989).
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Παξάδεηγκα, πεξίνδνο εθηεηακέλεο αλνκβξίαο πξνθαιεί έιιεηςε αγαζψλ δηαηξνθήο θαη
επεηδή πξνθαιείηαη απφηνκε άλνδνο ηεο ηηκήο ησλ ηξνθίκσλ, ε απειεπζέξσζε ησλ ηηκψλ ζα
απνδεηθλπφηαλ επηδήκηνο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο.
ηελ πεξίνδν απηή δελ αλαπηχρζεθε ζπζηεκαηηθή ζεψξεζε θαη δηεξεχλεζε ηεο έλλνηαο
ηεο ”δίθαηεο” ηηκήο φπσο έγηλε ζηε Γχζε αληίζεηα. Ζ ηηκή δηακνξθσλφηαλ κε δηαπξαγκάηεπζε
ησλ ελδηαθεξφκελσλ πιεπξψλ θαη κε ηε ζπλνιηθή πξνζθνξά θαη δήηεζε, ζπάληα δε κε θξαηηθή
ξχζκηζε ππήξρε δειαδή κία ειαζηηθή έλλνηα ηε” δίθαηεο” ηηκήο.
Δίλαη άμην παξαηήξεζεο ε ζθαηξηθή θαη ηζνξξνπεκέλε αληίιεςε γηα ηνπο ηξφπνπο
δηακφξθσζεο ηεο ηηκήο, αληίιεςε πνπ ζρεηηδφηαλ κε θηιαλζξσπηθή πξνζέγγηζε ζχκθσλα κε ηελ
νπνία ε εθκεηάιιεπζε αλζξψπνπ πνπ βξηζθφηαλ ζε έθηαθηε αλάγθε ήηαλ κε απνδεθηή. Ο
απφερνο απηήο ηεο αληίιεςεο δηαηεξείηαη ζηνλ πνιχ ιαφ κέρξη ηηο κέξεο καο θαη επηδεί κέζα απφ
ηηο δηακαξηπξίεο γηα „θεξδνζθνπία‟, ελψ αληίζεηα σο ζεκέιην ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ε
ίδηα αληίιεςε είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο κέζα απφ ηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ.
Απηφ πνπ είλαη αμηνπξφζεθην, είλαη φηη δελ θαηαγξάθνληαη παξαδείγκαηα επηβνιήο
ηηκψλ απφ ην θξάηνο ,φπσο είρε ζπκβεί επί Γηνθιεηηαλνχ ζηελ Γχζε , ην νπνίν επηβεβαηψλεη ηελ
αληίιεςε γηα ην θέξδνο θαη ηελ ζέζε φηη ε νηθνλνκηθή δσή ζην Βπδάληην ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ
ειεχζεξε θαη φρη θαηεπζπλφκελε θεληξηθά. Έηζη θαηαξξίπηεηαη ε ζέζε „ νη ππήθννη ηνπ θξάηνπο
ήηαλ αηρκάισηνη ηνπ απηνθξάηνξα‟ πνπ πνιινί ππνζηήξημαλ.
Σν θξάηνο έθαλε παξέκβαζε κφλν γηα λα δηνξζψζεη θνηλσληθέο αδηθίεο πνπ έθηαλε ζηε
κνξθή ξχζκηζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο δειαδή νη έκπνξνη θαη νη καγαδάηνξεο δηθαηνχληαλ „έλα
δίθαην πνζνζηφ θέξδνπο‟, επνκέλσο γηα λα απμήζνπλ ην θέξδνο ηνπο ζα έπξεπε λα πνπιήζνπλ
πεξηζζφηεξα εκπνξεχκαηα θαη φρη λα απμήζνπλ ηελ ηηκή εθκεηαιιεπφκελνη πξφζθαηξεο
θαηαζηάζεηο
Αληίζηνηρα παξφκνηεο θξαηηθέο παξεκβάζεηο βιέπνπκε ζην δήηεκα ηεο κεγάιεο
ηδηνθηεζίαο, παξεκβάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζην λα απνηξαπεί ε ππεξβνιηθή ζπζζψξεπζε
πινχηνπ θαη θαηαπίεζε ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ πνιηηψλ ηνπ θξάηνπο. Απηφ είλαη βαζηθή
δηαθνξά ηνπ Βπδαληηλνχ θξάηνπο θαη ησλ Γπηηθψλ κηθξψλ θενπδαξρηθψλ θξαηψλ.
ηε δχζε ιφγσ αλππαξμίαο ηζρπξήο θεληξηθήο εμνπζίαο ε απνθέληξσζε επέηξεπε ζε
απηνχο ηνπο θενπδάξρεο λα επεθηείλνληαη αλεκπφδηζηα ζε βάξνο ησλ κηθξψλ ηδηνθηεζηψλ. Ζ
επηθξάηεζε απηψλ ησλ απνθεληξσηηθψλ ηάζεσλ πξνο ην ηέινο ηεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ είλαη
βαζηθφ ηεο εμαζζέλεζεο ηνπ. πλνιηθά ζην Βπδάληην ε επηξξνή κηαο αξηζηνηειηθήο
πξνζέγγηζεο, ζρεηηθά κε ηελ ππνιαλζάλνπζα ηξηβή αλάκεζα ζηελ ειεπζεξία ησλ ζπλαιιαγψλ
θαη ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε δηαηεξήζεθε, νπφηε έρνπκε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ ειεπζεξία
ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ζηελ επηδίσμε θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο (Γελδξηλνχ- Αλησλαλαθάθε Ν
.1971).
Καηά ηνλ Ράλζηκαλ, ζνβαξφ κειεηεηή ηεο βπδαληηλήο νηθνλνκίαο, ην Βπδάληην φρη
αδηθαηνιφγεηα θαηεγνξήζεθε φηη ήηαλ ν παξάδεηζνο ησλ κνλνπσιηαθψλ πξντφλησλ θαη ηνπ
θνηλσληθνχ παξεκβαηηζκνχ.
πγθεθξηκέλα θάζε βηνκεραλία είρε ηε δηθή ηεο ζπληερλία θαη θαλέλαο δελ κπνξνχζε λα
αλήθεη ζε δχν ζπληερλίεο. Ζ νινκέιεηα ζπληερλίαο φξηζε ηνλ πξφεδξν ηεο θαη ηνλ δηνξηζκφ ηνπ
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έπξεπε λα εγθξίλεη ν έπαξρνο. Ζ ζπληερλία αγφξαδε ηηο πξψηεο χιεο πνπ ρξεηαδφηαλ γηα ηελ
βηνκεραλία ηεο θαη ηηο κνίξαδε ζηα κέιε ηεο πνπ πνπινχζαλ ηα είδε πνπ θαηαζθεχαδαλ κφλν ζε
δεκφζηνπο ρψξνπο θαη κε θέξδε θαζνξηζκέλα απφ ηνλ έπαξρν. Οη ψξεο εξγαζίαο ήηαλ
θαζνξηζκέλεο θαζψο θαη νη κηζζνί ησλ εξγαηψλ.
Απζηεξά απαγνξεπφηαλ λα αγνξάζεη θαλείο κεγάιεο πνζφηεηεο εκπνξεπκάησλ θαη λα
ηηο πνπιάεη ιηαληθψο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Ηδηαίηεξα ηνπο αξηνπνηνχο θαη ηνπο θξενπψιεο, απφ ηνπο
νπνίνπο εμαξηηφηαλ ν επηζηηηζκφο ησλ θαηνίθσλ ηεο Πφιεο, ηνπο επέβιεπαλ κε ηδηαίηεξε
απζηεξφηεηα ψζηε νη ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ λα θξαηηφηαλ αθφκα θαη κε ηε βία πνιχ ρακειά ηφζν
ρακειά πνπ λα κνηάδνπλ κε ηε ηηκή ζε πεξίνδν ιηκνχ. Αλεξγία δελ ππήξρε, νη εξγάηεο δελ ήηαλ
δπλαηφλ λα απνιπζνχλ. Σν ζηηάξη ην 906 είρε ηελ ίδηα ηηκή πνπ είρε θαη ην 1014 άιια δε είδε
κπνξεί λα ήηαλ θαη θζελφηεξα. Ο Νηθεθφξνο Α α πξνζπάζεζε λα θξαηήζεη ρακειά ηηο ηηκέο
πεξηνξίδνληαο ηελ πνζφηεηα ηνπ λνκίζκαηνο πνπ θπθινθνξνχζε. Γηα πεξηζζφηεξνπο απφ έμη
αηψλεο απφ ηνλ Κσλζηαληίλν Α΄ έσο ηνλ Νηθεθφξν Βνηαλεηάηε ην λφκηζκα δηαηήξεζε ακείσηε
ηελ αμία ηνπ( Γθιαβάο . 2000 . )
ηα πιαίζηα ηεο αλάγθεο ηεο δηαηήξεζεο ησλ ηεξάζηησλ εθηάζεσλ ηνπ βπδαληηλήο
θξάηνπο θαη ηεο εμαζθάιηζεο παξάιιεια θνηλσληθήο πνιηηηθήο, απαγνξεπφηαλ ε εμαγσγή
νπνηνπδήπνηε πξντφληνο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ βπδαληηλή απηνθξαηνξία. Σν πγξφ ππξ, ν
ρξπζφο ην αιάηη, ην ζίδεξν πνπ ήηαλ βαζηθέο πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαγσγή φπισλ θαη ε μπιεία
γηα ηε λαππεγηθή, νηηδήπνηε δειαδή ζα κπνξνχζε λα θαλεί ρξήζηκν ζηνλ ερζξφ δελ επηηξεπφηαλ
λα πεξάζνπλ ηα ζχλνξα ηεο απηνθξαηνξίαο.
Μέζα απφ ην „επαξρηαθφ βηβιίν‟ ηνπ Λένληνο νθνχ καζαίλνπκε φηη ην θξάηνο ξπζκίδεη
ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπληερληψλ θαη ησλ εκπφξσλ θαη αζθεί έιεγρν ηεο παξαγσγήο φρη κφλν ησλ
κνλνπσιηαθψλ εηδψλ αιιά θαη ησλ θνηλψλ φπσο ςάξηα ή ζαπνχλη αθφκα θαη ζε
ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα.
Σν νηθνλνκηθφ απηφ κνληέιν δηαηήξεζε ηε καθξαίσλε απηνθξαηνξία, δηφηη εμαζθάιηδε
ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ επηηξέπνληαο έλα ζρεηηθά κηθξφ θέξδνο ζηνπο εκπφξνπο ρσξίο
λα ηνπο επηηξέπεη λα θάλνπλ πεξηνπζία θαη έηζη δηαηεξνχζε ηελ απαξαίηεηε θνηλσληθή
δηθαηνζχλε. Σέινο ε δηαρείξηζε ηνπ θιήξνπ ήηαλ απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ησλ απηνθξαηφξσλ πνπ
ηνλ δηέλεηκαλ ζε κηθξφ ηδηνθηήηεο θπξίσο ζηξαηησηηθνχο θαη πεξηζζφηεξν αθνξνχζε
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο απηνθξαηνξίαο γηα ηελ παξάιιειε θχιαμή ησλ ζπλφξσλ
(Αθξίηεο).
ηα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο
Πεξλψληαο ζηελ επνρή ηεο ζξηακβεχνπζαο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ε ζπλνρή ηεο
ειιεληθήο εζλφηεηαο είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ εκθαλήο θαη απνδεηθλχεηαη πνιπεπίπεδα
ιεηηνπξγηθή. Μπνξεί λα κνηάδεη ηδεαιηζηηθφ αιιά ν ειιεληζκφο έγηλε κία ηδέα ζπλεθηηθή γηα ηνλ
πνλεκέλν θφζκν ηεο πξψηεο δηαζπνξάο κεηά ηελ θαηάθηεζε, κία ηδέα αληίζηαζεο θαηά ηεο
νζσκαληθήο θπξηαξρίαο.
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ηε ζπλέρεηα ν ειιελνρξηζηηαληθφο θφζκνο ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο αλαδήηεζε
ηελ εζληθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη ηελ εζληθή ηνπ εζηία πνπ ζα ηνπ εμαζθάιηδε ηφζν ζην πεξηβάιινλ
ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, φζν θαη ζην επξσπατθφ πεξηβάιινλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπ
αθεξαηφηεηα θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ειεπζεξία. Έηζη πξνσζνχληαη πξνο ηελ ειιεληθή εζληθή
ζπλείδεζε θαη πξνο έλα ζρέδην δεκηνπξγίαο ζηγά-ζηγά ηνπ ειιεληθνχ εζληθνχ θξάηνπο.
ε έλα θφζκν πνπ αιιάδεη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε θαη πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ έλα
κεγάιν φξακα θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο απειεπζέξσζεο ν ειιεληθφο θφζκνο δηεθδηθεί θαη έλα
αθφκα δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξάμεο. ην εζσηεξηθφ ηεο νζσκαληθήο
απηνθξαηνξίαο ν ειιεληζκφο δεη κία ζρηδνθξεληθή ζρέζε κε ηνλ θαηαθηεηή, δηαζέηεη κία
αμηνπξεπή ζεηξά απφ ζεζκηθέο ειεπζεξίεο φπσο ζξεζθεπηηθή ή απηνδηνίθεζεο, είλαη φκσο
δεζκεπκέλνο λα κελ ππεξβαίλεη ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο απηνθξαηνξίαο, ηνπ ηζιακηθνχ θξάηνπο
θαη φιεο ηεο ηζιακηθήο θνηλσλίαο.
Οη Οζσκαλνί γλσξίδνπλ θαιά φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ Διιήλσλ ρξηζηηαλψλ είλαη
ππέξβαζε ηεο ζπλζήθεο ππνηαγήο θαη δελ κπνξεί απηφ λα γίλεη απνδεθηφ( Γθιαβάο  2000).
ε φιε ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο θαη πεξηζζφηεξν ζηα πξψηα ρξφληα παξαηεξείηαη
ην εμήο θαηλφκελν, νη Οζσκαλνί θαηαθηεηέο παξακέλνπλ ζηηο πφιεηο δηαρεηξηδφκελνη ηα πινχηε
ησλ Βπδαληηλψλ, ελψ νη θαηαθηεκέλνη Έιιελεο παξακέλνληαο ζηα ρσξηά αζρνινχληαη κε ηελ
παξαγσγή πξσηνγελψλ πιηθψλ γεσξγίαο πξάγκα πνπ ηνπο θαζειψλεη απφιπηα ζηελ αθάλεηα.
Οη Οζσκαλνί αξλνχληαη ζπκκεηέρνπλ ζε αγξνηηθέο εξγαζίεο, είλαη φκσο εθείλνη πνπ
θξαηνχλ ηελ εκπνξεπζηκφηεηα ησλ πιηθψλ δίλνληαο έλα ζηξαηησηηθφ -πνιηηηθφ θαζεζηψο
δηαρείξηζεο θαη επηβνιήο ζηνπο θαηαθηεκέλνπο. Οη δεξβίζεδεο νη παζάδεο νη βνεβάδεο
(Υ.Κνπινχξε 1917) θαη νη αγάδεο ησλ πφιεσλ δηελεξγνχλ θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα ην εκπφξην
ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηφζν κε ηελ απέξαληε απηνθξαηνξία, φζν θαη ιίγν κε ηελ Γχζε,
θξαηνχλ επνκέλσο ζηα ρέξηα ηνπο ην ρξήκα θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ Διιήλσλ είλαη
άπηαζην φλεηξν.
Θα πξέπεη ινηπφλ λα αλαδεηεζεί ζε άιιν ηνκέα ε αλάγθε ηεο νηθνλνκηθήο αξρηθά θαη
θαηφπηλ ηεο νινθιεξσηηθήο απειεπζέξσζεο ησλ Διιήλσλ απφ ηνπο Οζσκαλνχο θαη ε πξψηε
απάληεζε βξίζθεηαη ζηελ εκηλνκαδηθή θηελνηξνθία (ρεηκψλαο-θάκπνο, θαινθαίξη - βνπλφ).
ηνηρεία ειαζηηθφηεηαο ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο θηελνηξνθίαο απφ κέξνπο ηνπ θαηαθηεηή είλαη
εκθαλή θαη δίλνπλ ην δηθαίσκα ηεο πξψηεο πξψηκεο νηθνλνκηθήο απειεπζέξσζεο ησλ
θαηαθηεκέλσλ
Οη θηελνηξφθνη είλαη έλνπινη θαη βίαηνη άλζξσπνη θαη έηζη απφ εθεί γελλήζεθε θαη ε
ηάμε ησλ θιεθηψλ θαη αξκαηνιψλ, νη εθηειεζηηθέο δε θαη απνγξαθηθέο δπλαηφηεηεο ηεο
νζσκαληθήο εμνπζίαο ζηνλ θηελνηξνθηθφ πινχην είλαη πεξηνξηζκέλεο γηαηί ππάξρνπλ ζηαζεξνί
κεραληζκνί θνξνιφγεζεο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο φρη φκσο ηεο θηελνηξνθηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, νπφηε ηα πεξηζψξηα δηαθπγήο είλαη πνιχ κεγάια θαη απηφ απνηειεί γηα ηνπο
ρξηζηηαλνχο ζνβαξφ νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα( Γθιαβάο ) ..
Σέινο ε εκπνξεπζηκφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη θαη ην θξέαο αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ ηεο
επεμεξγαζίαο ηνπ φπσο ηπξί, γάια ή δέξκαηα δίλεη ην έλαπζκα ζηνπο Έιιελεο λα βάινπλ ζε
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ελέξγεηα κία ηδηφηππε εκπνξηθή θαη βηνηερληθή δηαδηθαζία ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ζπγθξηζεί κε
ην επξσπατθφ θαηλφκελν ηεο πξσην - εθβηνκεράληζεο.
Ζ δεκηνπξγνχκελε ρσξνηαμία δειαδή ε ρακειή νηθηζηηθή ππθλφηεηα πνπ επλνείηαη απφ
ηνπο θαηνίθνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θηελνηξνθία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο αζηηθήο ζπγθέληξσζεο ζε θάπνην νξεηλφ ηφπν θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ πξψησλ
βηνκεραληθψλ ζπζηεκάησλ εθεί, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ην Μέηζνβν.
Απηνχ ηνπ είδνπο ε νηθηζηηθή νξγάλσζε νδήγεζε ζε άξηζην θαη πξφηππν ηξφπν
δηαρείξηζεο ηνπ δεκνγξαθηθνχ πινχηνπ ηεο νκάδαο ησλ κεηαλαζηψλ νη νπνίνη αλ θαη δηέζεηαλ
ειάρηζην επίπεδν ηερληθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ,ηνπο επέηξεπε λα δήζνπλ φρη κφλν ζηελ
αζηηθή Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία αιιά ζε κέξε ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Δπξψπεο θαη λα
δηεπξχλνπλ ην δίθηπν ησλ ζρέζεσλ ηνπο. Έκπνξνη θαη ηερλίηεο ηα παηδηά ηεο πξψηεο
κεηαλάζηεπζεο πξνεξρφκελνη απφ ηνλ θηελνηξνθηθφ νηθηζκφ επηβηψλνπλ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ηεο
Θεζζαινλίθεο, ηεο Βηέλλεο, θαη ηεο Ηηαιηθήο Μεζζήλεο θαη δεκηνπξγνχλ ηνλ πην αλζεξφ
επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο.
Δπηπρψο γηα ηνλ ειιεληζκφ νη Σνχξθνη δελ αζρνιήζεθαλ ηδηαίηεξα κε ηνλ θηελνηξνθηθφ
εκπφξην, αληίζεηα νη Έιιελεο ην ρξεζηκνπνίεζαλ σο αληηθείκελν φρη κφλν εζσηεξηθνχ εκπνξίνπ
αιιά θαη επθαηξηαθήο εμαγσγήο αξρηθά ιίγεο, απνδνηηθήο δε αξγφηεξα. Σα δέξκαηα, ην ηπξί, ηα
κάιιηλα πθάζκαηα ηδηαίηεξα νη θάπεο είλαη πνιχ δπλαηά εμαγφκελα πξντφληα πνπ παξέζπξαλ
καδί ηνπο θαη αλζξψπνπο νη νπνίνη δεκηνχξγεζαλ εκπνξηθά πξνγεθπξψκαηα θαη ζηγά-ζηγά
νιφθιεξεο παξνηθίεο ζηα Βαιθάληα θαη ηε Γχζε.
Ζ νζσκαληθή πφιε πνπ είλαη ε θαζέδξα ηεο εμνπζίαο απνηειείηαη βαζηθά πιεζπζκηαθά
απφ θιεξηθνχο, δηθαζηηθνχο, δηνηθεηηθνχο θαη αζηπλνκηθνχο ιεηηνπξγνχο, ζηξαηησηηθά θαη
παξαζηξαηησηηθά ζψκαηα, παξαζηηηθνχο ηνθνγιχθνπο, κηθξνχο βηνηέρλεο, θαη εκηλφκηκνπο
κεζίηεο θαη γίλεηαη έλα άπαξην θάζηξν νηθνλνκηθήο αληίζηαζεο πνπ δελ κπνξεί εχθνια λα
θαηαιεθζεί απφ Έιιελεο θηελνηξνθνεκπφξνπο πνιηνξθεηέο.
Έηζη ην πιεζπζκηαθφ πεξίζζεπκα ησλ εκη- λνκαδηθψλ πεξηνρψλ πνπ έρνπλ γίλεη πιένλ
θηελνηξνθηθέο θσκνπφιεηο δελ κπνξεί πιένλ λα ηξαθεί απφ ηελ παξαδνζηαθή εθκεηάιιεπζε
ηνπ βνπλνχ αιιά θαη δελ κπνξεί λα πάεη νχηε ζηηο νζσκαληθέο πφιεηο .Λνγηθά σζείηαη ζηηο
παξαθάησ δηεμφδνπο :
- επέθηαζε θαιιηεξγεηψλ κε δεκηνπξγία λέσλ ρσξηψλ, φπνπ πξαγκαηνπνηνχλ πνιιά έξγα γηα
νξεηλέο θαιιηέξγεηεο
- κεηαλάζηεπζε ζηελ Ηηαιία, ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε, ζηηο Παξαδνπλάβηεο Ζγεκνλίεο φπνπ
αζρνινχληαη κε εκπφξην ή ηέινο
- εμεηδίθεπζε θαη ελαζρφιεζε κε πην ηερληθά παξαγσγηθά κέζα ζηνλ ηφπν ηεο θαηαγσγήο θαη ηεο
θαηνηθίαο ηνπο θαη απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγία ζηαζεξήο θαη κφληκεο απαζρφιεζεο
κε πνιχ κεγάια νηθνλνκηθά νθέιε.
Σέηνηα ήηαλ ηα δέξκαηα ζηελ Άκθηζζα, ην κπαξνχηη ζηε Γεκεηζάλα .ε ηα βαθεία
κάιιηλσλ ζηα Ακπειάθηα, πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ηνπο ππξήλεο ησλ κειινληηθψλ βηνηερληψλ.
Ζ εκπνξηθή λαπηηιία ππφ ηελ νζσκαληθή θπξηαξρία απνηειεί έλα θσηεηλφ πεδίν ζην
γθξίδν ζθεληθφ ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο ηεο ηφηε επνρήο Ζ ζαιάζζηα ελαζρφιεζε ησλ
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ππνδνπισκέλσλ ειιήλσλ σο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ αλαγθαία εηδηθά ζηνπο
λεζησηηθνχο κηθξήο έθηαζεο ηφπνπο, φπνπ ε γεσξγία θαη ε θηελνηξνθία ήηαλ αδχλαηνλ λα
θαιχςνπλ ηηο βηνπνξηζηηθέο αλάγθεο ηνπ θφζκνπ θαη λα ζξέςνπλ ηηο νηθνγέλεηεο (Καζηκάηε Κ
1980).
Έηζη ν Έιιελαο ζηξάθεθε ζηελ παλάξραηα πεγή „δσήο‟ ηνπ, ηε ζάιαζζα.
ηελ πεξίνδν πνπ μεθηλά απφ ην φςηκν Βπδάληην έλα θαηλνχξγην θαηλφκελν
παξνπζηάδεηαη ζηγά ζηγά ζηε Μεζφγεην πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ ρψξνπ ησλ Διιήλσλ. Σν θαηλφκελν είλαη ε κεηάιιαμε ηεο λαπζηπινΐαο δειαδή ηεο
ηερληθήο ηθαλφηεηαο ησλ λεζησηψλ λα δηαπιένπλ ηε ζάιαζζα ζε λαπηηιία, δειαδή πςίζηεο
νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο δξαζηεξηφηεηα κεηαθνξψλ θαη εκπνξίνπ φπσο ηε γλσξίδνπκε σο ζήκεξα.
ηνλ επξωπαϊθό δηαθωηηζκό
Μεηά ηνλ 18ν αηψλα ε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα ησλ Διιήλσλ ζπληζηά νηθνλνκηθφ
θιάδν παξνρήο ππεξεζηψλ ζε νιφθιεξε ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Οη ζπληξνθηθέο κέζνδνη ζηε
λαπηηιία ζηαζεξέο επί αηψλεο, δείρλνπλ ηελ επγεληθή δηαπινθή αλάκεζα ζηελ εξγαηηθή δχλακε
ησλ πιεξσκάησλ θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή πξάμε ηνπ εκπφξνπ θεθαιαηνχρνπ - θαπεηάληνπδηαρεηξηζηή θαη θαζηζηνχλ ηνλ ηφζν επηθίλδπλν απηφ ηνκέα επηρεηξεκαηηθφηεηαο „ ειθπζηηθφ θαη
δεηήζηκν‟. (Εάραξεο Δ 1989)
Οη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ηεο αιηείαο ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο ψζεζε ηα θαξάβηα
πξνο ηε δηεζλή λαπηηιία κηα θαη έηζη θη αιιηψο αλαδεηνχζε επξχηεξν εηζφδεκα, φηαλ ηα
ειιεληθά λεξά απνδείρηεθαλ ιίγα γηα ηνπο πνληνπφξνπο ειιεληθνχο νξίδνληεο. Απηή ε
ιεηηνπξγηθφηεηα απνδείρζεθε έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη κία λέα παξάκεηξνο ηνπ
νηθνλνκηθνχ ρψξνπ ησλ Διιήλσλ.
Ζ νηθνλνκηθή απηή δξαζηεξηφηεηα φηαλ έγηλε αληηιεπηή απφ ηελ νζσκαληθή εμνπζία
δέρεηαη απεξηφξηζηεο πηέζεηο θαη ππεξβνιηθέο πξνζπάζεηεο θαηαζηνιήο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ
εκθαλίζηεθαλ νη ηεξάζηηεο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο άξρηζε
θαη ε αλάινγε νηθνλνκηθή πίεζε ζηνπο λεζησηηθνχο πιεζπζκνχο. Ζ πίεζε απηή έπαηξλε δηπιή
κνξθή θαη εκθαληδφηαλ είηε κε αχμεζε ηεο θνηλνηηθήο θνξνινγίαο πνπ επηβάξπλε φρη κφλν
απηνχο πνπ είραλ νηθνλνκηθή επηθάλεηα αιιά θαη ηνπο ππφινηπνπο πνπ ίζσο λα κελ είραλ
ελαζρφιεζε κε ηελ ζάιαζζα, είηε κε ηε κνξθή ππνρξεσηηθήο ππεξεζίαο ησλ λεζησηηθψλ
πιεξσκάησλ ή ηερληηψλ λαππεγψλ ζηνλ Σνπξθηθφ ζηφιν.
Σε λαπηηιία απνδηνξγάλσλαλ επίζεο νη ζπλερείο απαγνξεχζεηο θαη επηβαξχλζεηο απφ
κέξνπο ηεο ηνπξθηθήο εγεκνλίαο φπσο νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ, δηνηθεηηθνί
πεξηνξηζκνί κεγέζνπο πινίσλ θαη άιια ηα νπνία ψζεζαλ ηνλ θφζκν ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ
ζηελ έληαμή ηνπο ζην ζχζηεκα Μεζνγεηαθψλ κεηαθνξψλ, πνπ κφιηο είρε δεκηνπξγεζεί κε
ζπγθπξηαθφ φκσο ηξφπν θαη ρσξίο ζπγθεθξηκέλν ζρέδην(Εάραξεο Δ 1989).
Σξείο επκελείο ζπλζήθεο κηα ζεζκηθφ- πνιηηηθήο θαη νη δχν επφκελεο νηθνλνκηθήο θχζεο
δίλνπλ ψζεζε ζηελ λαπηηιία θαη ηε βνεζνχλ λα ζπγθξνηεζεί ζε νηθνλνκηθή δχλακε θαη λα
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απνηειέζεη ην βαζηθφηεξν ζπληειεζηή ηνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ ησλ Διιήλσλ θαη έλαλ απφ ηνπο
βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο αλαπηπμηαθήο αλαδφκεζεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
Ζ πξψηε είλαη ε ζπλζήθε ηνπ Κηνπηζνύθ-Καηλαξηδή ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ ειιεληθφ
ζηφιν λα βξίζθεηαη ππφ ξσζηθή πξνζηαζία θαη λα εξγάδεηαη ειεχζεξα ζηε Μαχξε ζάιαζζα
πγθπξηαθά απηή ηελ επνρή έρνπκε επνρή έρνπκε ην θαηλφκελν ηεο αχμεζεο ησλ κεηαθνξψλ
ιφγσ αχμεζεο ηεο παξαγσγήο ησλ εκπνξεχζηκσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θπξίσο δεκεηξηαθψλ ηα
νπνία θαη κφλα ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία ζνβαξή λαπηηιηαθή θίλεζε .πκβαίλεη
φκσο θάηη θαιχηεξν, ηελ ίδηα επνρή έρνπκε αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη ζηελ Γπηηθή Δπξψπε ησλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε εξγαζίαο ηνπ ειιεληθνχ εκπνξηθνχ
λαπηηθνχ ιφγσ ησλ Ναπνιεφληεησλ πνιέκσλ.
Μπνξεί λα είκαζηε ππεξήθαλνη πνπ ηα πδξαίηθα πινία έζπαζαλ ηνπο γαιιηθνχο απνθιεηζκνχο
θαη ηξνθνδνηνχζαλ ηηο θνηλσλίεο ηελ επνρή ηνπ Ναπνιένληα, φκσο παξάιιεια απηφ καξηπξά
θαη ηελ χπαξμε θεξδψλ γηα ηνλ ειιεληθφ ζηφιν (Μπακπνχλεο Υ. 1999).
Γελ ζα ήηαλ ινηπφλ ππεξβνιή λα πνχκε φηη ε ζπγθπξία ησλ λαπνιεφληεησλ πνιέκσλ
έδσζε ην έλαπζκα θαη δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξψηα ζεκαληηθά θέξδε ζηελ εκπνξηθή λαπηηιία ησλ
Διιήλσλ θαη ηα πξψηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ηα
γλσξίδνπκε ζηελ πεξίνδν ηνπ Αγψλα. Μέγεζνο πινίνπ, εμνπιηζκφο, πξνζσπηθφ, θαπεηάληνη θαη
λαχηεο κε ζνβαξέο ηθαλφηεηεο λαπζηπινΐαο θαη δηαρείξηζεο πινίσλ θαζψο θαη εθνπιηζηέο κε
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επηθάλεηα ,είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ηα επηηπρεκέλα
επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηελ νηθνλνκηθή επκάξεηα πνπ έδσζαλ νη
πξνεγνχκελεο ζπλζήθεο.
Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη ην εκπνξηθφ λαπηηθφ δεκηνπξγεί έλα ζηαζεξφ νηθνλνκηθφ
πφιν θη αθήλεη πνιχ πίζσ ηνπο άιινπο (αγξνηηθφ, θηελνηξνθηθφ)πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
απνηειέζνπλ έλα δπλακηθφ θνηλσληθφ ρψξν φπσο ην θαληαδφκαζηε ζπλνιηθά ζε κία ζχγρξνλε
θνηλσλία.
Οη ρεξζαίεο ζπγθνηλσλίεο είλαη άζιηεο, ε βηνηερλία ηεο ππαίζξνπ πνπ ζηελ αξρή έδεημε
δπλακηθή (Ακπειάθηα ) δελ κπφξεζε λα μεπεξάζεη ηα λεπηαθά βήκαηά ηεο ελψ ηα ειάρηζηα
δεκνγξαθηθά απνζέκαηα πνπ απνξξνθά ν αγξνηηθφο ρψξνο θαη πνπ απαηηεί δηθαηψκαηα, είλαη
αληηθείκελν δηαπάιεο αλάκεζα ζην θπξίαξρν νζσκαληθφ θξάηνο θαη ηνπο δνχινπο Έιιελεο. Σν
γεγνλφο εθθξάδεηαη κε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ ειιήλσλ ηνπηθψλ εγεκφλσλ θαη ησλ
λενεκθαληδφκελσλ ηζηθιηθάδσλ, πνπ αξρίδνπλ λα έρνπλ νηθνλνκηθή επηθάλεηα.
ηελ Δπαλάζηαζε
Με ηελ απαξρή ηεο Δπαλάζηαζεο θάλεθε ε αλάγθε ζπγθξφηεζεο επηκειεηείαο γηα ηελ
δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ, ψζηε νη επαλαζηαηεκέλνη Έιιελεο λα εμαζθαιίζνπλ ηξφθηκα
πνιεκνθφδηα, φπια θαη κηζζνχο γηα ηνπο ελφπινπο.
Αξρηθά θάιππηαλ ηηο αλάγθεο απηέο κε βνήζεηα απφ ηνπο ηνπηθνχο άξρνληεο, ζχληνκα
φκσο θηλήζεθαλ δηαδηθαζίεο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ απφ θεληξηθή δηνίθεζε κέζα
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απφ ηππηθέο ιεηηνπξγίεο (Πξνυπνινγηζκφο εζφδσλ-εμφδσλ ινγηζηηθφ ζχζηεκα, κεραληζκνί
εηζπξάμεσλ θαη δηαρείξηζεο πφξσλ).
Σν 1822 ε πξψηε απφπεηξα θεληξηθνχ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ ππήξμε απνηπρεκέλε.
Υξήκαηα πνπ είραλ ζπγθεληξσζεί απφ εηζθνξέο ησλ θηιειιεληθψλ θνκηηάησλ, ηελ Φηιηθή
Δηαηξεία θαζψο θαη ρξήκαηα πνπ ζπγθέληξσλαλ θαη έζηειλαλ νη ειιεληθέο παξνηθίεο ήηαλ
βέβαηα ζεκαληηθή βνήζεηα αιιά δελ κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ ηε ζπλέρηζε ηεο Δπαλάζηαζεο. Οη
νηθνγέλεηεο πνπ ζηελ ηνπξθνθξαηία ήηαλ ππεχζπλεο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ θφξσλ ζηηο
πεξηνρέο ηνπο θαη είραλ αξρνληηθφ-πξνπρνληηθφ ξφιν αλαιακβάλνπλ ηψξα ηνπο νηθνλνκηθνχο
κεραληζκνχο ηεο ζπλέρηζεο ηεο απειεπζέξσζεο, εκπιεθφκελνη ππνρξεσηηθά ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο (Μπακπνχλεο Υ. 1999).
Οηθνλνκηθνί ζεζκνί θαη κεραληζκνί είζπξαμεο ηεο νζσκαληθήο πεξηφδνπ δηαηεξνχληαη,
φπσο ν θφξνο ηεο δέθαηεο θαη ην ζχζηεκα ελνηθίαζεο ησλ θφξσλ, ελψ ζπγρξφλσο γίλεηαη
πξνζπάζεηα γηα ηε ζπγθέληξσζε ηεισλεηαθψλ θφξσλ. Χζηφζν αλ θαη νη θφξνη είλαη ρακεινί θαη
ε είζπξαμε είλαη πνιχ δχζθνιε, δηφηη ε αγξνηηθή παξαγσγή είλαη ζε πνιχ ρακειφ ζεκείν, ε
εηζπξαμηκφηεηα ζηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ θαιή πξφζεζε ησλ ελνηθηαζηψλ παξά ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεραληζκψλ είζπξαμεο ηεο „ θεληξηθήο δηνίθεζεο‟(Μπακπνχλεο Υ.
1999).
Σν Διιεληθό θξάηνο
Ο Κπβεξλήηεο Καπνδίζηξηαο ζα θαηαθέξεη λα εηζπξάμεη σο βνήζεηα απφ ηνπο Γάιινπο
500000 θξάγθα θαη απφ ηνπο Ρψζνπο 400000 ξνχβιηα γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ λένπ θξάηνπο θαη ζα
ηδξχζεη ζηελ Αίγηλα κε ςήθηζκα 2 Φεβξνπαξίνπ 1828 ηελ Δζληθή Υξεκαηηζηεξηαθή Σξάπεδα,
κε κεηνρηθφ θεθάιαην ηελ «πξνζσπηθή ηνπ πεξηνπζία»( Κσλζηαληηλφπνπινο Υ.1987), βάδνληαο
νπζηαζηηθά ηα ζεκέιηα ηεο δεκηνπξγίαο ζπζηεκαηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο, κε θχξην κέιεκα ηελ
ελίζρπζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο αξρηθά θαη ηεο κηθξνβηνκεραλίαο αξγφηεξα γηα απηφ θαη
απαηηεί ηερληθά εηδηθεπκέλνπο Έιιελεο θαη φρη θιαζηθηζηέο(Μπακπνχλεο Υ. 1999).
Κάπνπ εδψ αξρίδεη νπζηαζηηθά ην ειιεληθφ νηθνλνκηθφ δξάκα κε κηθξέο αλαιακπέο, ε
ζεκαληηθφηεξε νηθνλνκηθή εμέιημε ηεο επνρήο είλαη ε ζχλαςε δχν εμσηεξηθψλ δαλείσλ απφ
ρξεκαηνπηζησηηθνχο θχθινπο ηεο Αγγιίαο.
Οη φξνη ηεο απνπιεξσκήο ηνπο ήηαλ εμαηξεηηθά αξλεηηθνί γηαηί ππνζεθεχηεθαλ ηα
Δζληθά Κηήκαηα, δειαδή νη νζσκαληθέο ηδηνθηεζίεο πνπ πέξαζαλ ζηα ρέξηα ησλ επαλαζηαηψλ,
ζηεξψληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα λα απνθαηαζηαζνχλ νη αγσληζηέο ησλ πνιέκσλ θαη νη αθηήκνλεο
αγξφηεο. Οπζηαζηηθά φκσο ε Αγγιία αλαγλσξίδεη αδπλακία ζπγθξφηεζεο νηθνλνκηθά εχξσζηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο θαη απηφ αξρίδεη λα θαίλεηαη ακέζσο.
Ζ παγίσζε ηεο ζηνηρεηψδνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο έρεη αθεηεξία ην 1833
κε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο βαπαξηθήο δπλαζηείαο ζηελ Διιάδα κε ηηο δνκέο ηεο θνηλσλίαο ζηνλ
νηθνλνκηθφ ρψξν απνηπρεκέλεο θαη ζε απφιπηε αλαληηζηνηρία κε ηε Γπηηθή Δπξψπε φπνπ δεη ηε
βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ παξαγσγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ηεο
δπλάκεσλ ζε θαπηηαιηζηηθά ηδεψδε.
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Ζ ρψξα είλαη αξαηνθαηνηθεκέλε, εληνχηνηο ν πιεζπζκφο απμάλεηαη κε γξήγνξνπο
ξπζκνχο αιιά νη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη ηα παξαγσγηθά πιενλάζκαηα
πεληρξά ζε πεξηφδνπο δε αζηάζεηαο εχθνια έξρεηαη θαη ε θαηαζηξνθή, φπσο παξάδεηγκα ν
λαπηηθφο απνθιεηζκφο απφ ηνπο Αγγινγάιινπο ην 1854, πνπ πξνθάιεζε πείλα θαη αξξψζηηα.
Σφηε αθξηβψο παξαηεξείηαη κεγάιε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε είηε πξνο πφιεηο
ρσξίο νπζηαζηηθά ζθνπφ, είηε πξνο ηε Ρσζία, ηε Γπηηθή Μεζφγεην θαη ηε Μαχξε Θάιαζζα κε
απνθνξχθσκα ηε ζηαθηδηθή θξίζε ζην ηέινο ηνπ 19 αηψλα πνπ νδεγεί ζηε κεηαλάζηεπζε ζηελ
Ακεξηθή.
Γηα πνιιέο δεθαεηίεο κεηά ηελ αλεμαξηεζία ε ρψξα κνηάδεη κε Αλαηνιή γηαηί
απνπζηάδνπλ ηα ηζρπξά θέληξα αλάπηπμεο, νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο πξνφδνπ. Ζ ρψξα δελ
δηαζέηεη ζεκαληηθέο πξψηεο χιεο, νχηε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ή έζησ θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ
θαη ε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ είλαη ηζρλή. Δδψ θαίλεηαη θαζαξά ε
έιιεηςε ηεο ζπζηεκαηνπνηεκέλεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ ζα έιπλε ην πξφβιεκα,
φπσο ν Κπβεξλήηεο Καπνδίζηξηαο νξακαηηδφηαλ. Δπηπιένλ ε ρψξα αληαγσλίδεηαη ηνλ εαπηφ ηεο,
θαζψο νη Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο αλ θαη νηθνλνκηθά ηζρπξνί παξακέλνπλ ζην πξφβιεκα ηεο
παηξίδαο αδηάθνξνη(Κσλζηαληηλφπνπινο Υ.1987).
Υξεηάζηεθε λα δπζθνιέςνπλε γηα απηνχο ηα πξάγκαηα κεηά ηα κέζα ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ
αηψλα γηα λα ξίμνπλ κηθξή καηηά ζηε ρψξα απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη.
Λφγσ ηεο απνπζίαο παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ην εκπφξην ζε νιφθιεξν ηνλ δέθαην έλαην
αηψλα είλαη θαζεισκέλν ζε πνιχ ρακειά επίπεδα θαη κφλν πξνο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο
παξαηεξείηαη κηθξή αχμεζε ηεο θίλεζεο θαη απφ εηζαγφκελα θαηαλαισηηθά πξντφληα. Έηζη ,
φηαλ ιέκε εκπφξην ηεο Διιάδαο κέρξη ην 1913 ελλννχκε ην εμσηεξηθφ εκπφξην, κε απνηέιεζκα ε
ρψξα επεηδή αγνξάδεη πεξηζζφηεξα απφ φζα πνπινχζε λα έρεη σο βαζηθφ πξφβιεκα παζεηηθφ
ηζνδχγην πιεξσκψλ,
Δλ ηνχηνηο δελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε ηε ζπκβνιή ηνπ ζηα ηακεία ηεο ρψξαο
βαζηθά απφ ηα έζνδα ησλ ηεισλεηαθψλ ηειψλ, πξάγκα πνπ έιπζε αθφκα θαη επηζηηηζηηθά
πξνβιήκαηα κεξίδαο ηνπ θφζκνπ. Απφ ην 1851 θαη κεηά ηδηαίηεξα κεηά ηελ πξνζάξηεζε ηεο
Θεζζαιίαο θαη ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ, ε αχμεζε ηεο αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ είλαη εληππσζηαθή θαη
νη ξπζκνί ηεο αλάπηπμεο ηεο δηεζλνχο εκπνξηθήο θίλεζεο κεγάιε.
Λακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο δηθαηνινγεκέλα ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ είλαη γεσξγηθά πξντφληα κε ηάζε απμεηηθή, κε
πξψηε ζέζε ζηηο εμαγσγηθέο εθείλε ηελ επνρή λα είλαη ε ζηαθίδα θαη κεηά ην 1920 ην θξαζί.
Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ είδε εμάγνληαη κηθξέο πνζφηεηεο θπηηθψλ πξντφλησλ γηα βηνκεραληθή
επεμεξγαζία, παξαδείγκαηνο ράξε βακβάθη πνπ εηζήρζε ζηελ Ακεξηθή ιφγσ ηνπ εκθπιίνπ, φπσο
θαη ν θαπλφο. Μέρξη ην 1880 ππάξρεη ζεκαληηθή εκπνξηθή θίλεζε ζηα θαηεξγαζκέλα δέξκαηα.
Απφ πξψηεο χιεο εμάγνληαη κεηαιιεπηηθά πξντφληα φπσο ε ζκχξηδα ,ε ζεξατθή γε θαη ν
κφιπβδνο. εκεηψλεηαη φηη νη εμαγσγέο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ είλαη αλχπαξθηεο.
ζνλ αθνξά ζηηο εηζαγσγέο πξψηε ζέζε θαηέρνπλ ηα δεκεηξηαθά ηδηαίηεξα ην ζηάξη γηα
λα θαιχςεη ηηο επηζθέςεηο νηθηζηηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ ηα πθάζκαηα ε μπιεία ηα ρεκηθά
πξντφληα θαη ηα κεραλήκαηα.
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Οη ρψξεο κε ηηο νπνίεο πεξηζζφηεξν ζπλαιιάζζεηαη ε Διιάδα είλαη ζε πξψην βαζκφ ε
Αγγιία, ε Γαιιία θαη ην Βέιγην δειαδή ηα βηνκεραληθά θξάηε ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. Με ηελ
Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ππάξρνπλ ιίγεο εκπνξηθέο ζρέζεηο. Σν ειιεληθφ δαηκφλην επηπρψο
επεθηείλεη ηελ εκπνξηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα έμσ απφ ηα ζχλνξα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη έηζη
δεκηνπξγνχληαη ηζρπξνί ειιεληθνί εκπνξηθνί νίθνη ζηε λφηηα Ρσζία ,ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε,
ζηε κχξλε, ζηελ Αιεμάλδξεηα θαη ζε άιια κέξε πνπ αληαγσλίδνληαη απηνχο ηεο
δπηηθνεπξσπατθήο αγνξάο.
Παξαζέηνπκε ζρεηηθνχο ελδεηθηηθνχο πίλαθεο
Σν εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Διιάδαο ζηνλ 19 ν αηψλα
ΠΟΛΖ

1860-1870

1900-1910

Δηζαγωγέο

Δμαγωγέο

Δηζαγωγέο

Δμαγωγέο

Αγξνηηθά πξντφληα

31%

63%

36%

75%

Βηνκεραληθά πξντφληα

24%

7%

30%

2%

Πξψηεο χιεο

12%

17%

18%

22%

Πίλαθαο 3.1: Ηζηνξηθφ αξρείν ΔΛΣΑΣ
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Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Διιάδαο ην 1890
(Δηζαγσγέο-Δμαγσγέο)
ΠΟΛΖ

ΑΞΗΑ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ

ΠΟΟΣΟ
ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ ΔΗΓΖ
ΣΟ ΤΝΟΛΟ

Αγγιία

66. 000. 000

30%

ζηαθίδα, κεηαιιεχκαηα, πθάζκαηα

Ρσζία

22. 000. 000

10%

ζηηεξά

Σνπξθία

28. 000. 000

13%

ηξφθηκα, δψα, βακβάθη

Απζηξία

25. 000. 000

11%

μπιεία

Γαιιία

32. 000. 000

15%

δέξκαηα, ηξφθηκα

Γεξκαλία

8. 000. 000

4%

δηάθνξα

Ηηαιία

7. 000. 000

3%

δηάθνξα

ΖΠΑ

7. 000. 000

3%

δηάθνξα

ύλνιν

217. 000. 000

89%

Πίλαθαο 3. 2: Ηζηνξηθφ αξρείν ΔΛΣΑΣ

Έλαο βαζηθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ζηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ γηα ην ειιεληθφ θξάηνο
είλαη ε λαπηηιία, ε νπνία φπσο είδακε έπαημε ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηε δηάξθεηα ηεο
επαλαζηαηηθήο πεξηφδνπ, αθνχ ηα εκπνξηθά πινία κεηεηξάπεζαλ ζε πνιεκηθά θαη έδσζαλ
ζρεδφλ ην πιήξεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ζηνλ αγψλα. Απφ ηελ αθκάδνπζα πξνεπαλαζηαηηθή
λαπηηιία έκεηλε κφλν ε πξνδηάζεζε γηα ηε ζάιαζζα θαη ε άξηζηε γλψζε ησλ λαπηηθψλ
ππνζέζεσλ.
ην ειιεληθφ θξάηνο ηα παιηά λαπηηθά θέληξα αληηθαηαζηάζεθαλ απφ λέα κε
ζεκαληηθφηεξν απηφ ηεο χξνπ. Ζ ζηξαηεγηθή ζέζε ηνπ λεζηνχ ζην θέληξν ηνπ Αηγαίν θαη ζηηο
δηφδνπο ησλ κεζνγεηαθψλ δξφκσλ ηνπ εκπνξίνπ απφ ηα ηελά θαη ηε Μαχξε Θάιαζζα
,ζπλέβαιε ζηελ αμηνπνίεζή ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δξάζε ησλ Διιήλσλ εκπφξσλ ησλ
παξνηθηψλ ζηε λφηηα Ρσζία, ζηηο εθβνιέο ηνπ Γνχλαβε ή ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (απνπλάθε –
Γξαθάθε 1986).
ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα ε ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία έρεη
αλνδηθή πνξεία, ε αλάπηπμε φκσο δελ είλαη πάληα απηνλφεηε, κεζνιαβνχλ πεξίνδνη θξίζεο αιιά
ην απνηέιεζκα είλαη ζεηηθφ. ην ίδην δηάζηεκα γίλνληαη πνιιά δεκφζηα έξγα γηα ηελ
εμππεξέηεζε ηεο λαπηηιίαο δειαδή θαηαζθεπάζηεθαλ ιηκάληα θαη ζχζηεκα θάξσλ γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ πινίσλ.
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Ζ είζνδνο ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο ζηελ επνρή ηνπ αηκνχ απαηηεί θεθάιαηα
πξνεξρφκελα απφ ηζρπξά επηρεηξεκαηηθά ζρήκαηα, παξαδείγκαηνο ράξηλ ηξάπεδεο, θαη θέξλεη
ηελ αιιαγή ζηηο εθνπιηζηηθέο ζρέζεηο πεξλά δε απφ ηα ηζηηνθφξα ζηα παλάθξηβα ζχγρξνλα γηα
ηελ επνρή αηκφπινηα. Έηζη θαη κε ηε ζπκκεηνρή νκνγελψλ θαη ηξαπεδψλ εθηηλάζζεηαη ε
αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο αθηνπινΐαο, παξαθάησ ζηνλ πίλαθα θαίλεηαη ε αλάπηπμε απηή, Ο Α΄
Παγθφζκηνο Πφιεκνο απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ πξφνδν ηεο λαπηηιίαο ε νπνία
ππνδηπιαζηάδεηαη ζην ηέινο ηνπ πνιέκνπ θαη ρξεηάδεηαη κηα λέα εθθίλεζε.
Ζ εμέιημε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο θαηά ηελ πεξίνδν 1840-1910
ΔΣΟ

ΗΣΗΟΦΟΡΑ

ΑΣΜΟΠΛΟΗΑ

αξηζκόο
πινίωλ

ρωξεηηθόηεηα
(ηόλνη)

αξηζκόο
πινίωλ

ρωξεηηθόηεηα
(ηόλνη)

1840

837

94. 000

-

-

1850

1. 482

248. 000

-

-

1860

1. 212

234. 000

1

150

1875

1. 107

210. 000

27

8. 200

1892

1. 292

213. 000

103

60. 400

1903

1. 030

145. 000

209

202. 000

1911

760

102. 000

347

384. 000

Πίλαθαο 3. 3: Αξρείν Ναπηηθνχ Μνπζείνπ Πεηξαηά

Απφ ηελ άιιε κεξηά ην κεγάιν πξφβιεκα ησλ εζληθψλ γαηψλ, πνπ φπσο είδακε
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη σο ελέρπξν γηα ηε ζχλαςε ηνπ πξψηνπ αγγιηθνχ δαλείνπ απνηεινχζε
κεγάιν αγθάζη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο, ηφζν γηαηί νη κηθξνθαιιηεξγεηέο δελ έιαβαλ ηα
θηήκαηα πνπ πεξίκελαλ φληαο αγσληζηέο αιιά θαη γηαηί αξθεηνί απφ ηνπο θαιιηεξγεηέοηζηθιηθάδεο ησλ πξν-επαλαζηαηηθψλ ρξφλσλ, επεηδή ε απαίηεζε ησλ Οζσκαλψλ ηδηνθηεηψλ
ήηαλ ζην 15% ηεο παξαγσγήο αθφκα, είραλ ηζρπξά δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο ηα νπνία θαη
δηεθδίθεζαλ (Μπακπνχλεο Υ. 1999.
Έηζη ε εμαγνξά ήηαλ δχζθνιε ην ίδην θαη ε αλαδηαλνκή. Ηδηαίηεξα ζηε ηεξεά Διιάδα
φπνπ κεγάιν ηκήκα ησλ εζληθψλ γαηψλ πέξαζε απφ ηνπο Οζσκαλνχο ηδηνθηήηεο θαηεπζείαλ ζε
κεγάιν -ηζηθιηθάδεο ζε πνιχ ρακειή ηηκή, είρε σο απνηέιεζκα νη πεξηζζφηεξνη αγσληζηέο λα
παξακείλνπλ θνιίγνη ζηα θηήκαηα απηά θαη λα πεξάζεη ε Διιάδα ζηελ πεξίνδν απηή
καθξφρξνλε επνρή ηαξαρψλ θαη θξίζεσλ κεηαμχ ηζηθιηθάδσλ θαη θησρψλ αγξνηψλ
ζπλεπηθνπξνχλησλ θαη ησλ θαηαπαηήζεσλ.
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Με ηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ 1870 δίλεηαη ιχζε ζην πξφβιεκα, κεγάιν κεξίδην ησλ
γαηψλ δηαλέκεηαη ζηνπο αθηήκνλεο αγξφηεο κέρξη 80 ζηξέκκαηα ην θαζέλα γηα ηελ θαιιηέξγεηα
θπξίσο δεκεηξηαθψλ θαη θαπλνχ, εληνχηνηο απφ απηά κφλν ην 50% απνπιεξψζεθε πξνο ην
ειιεληθφ θξάηνο.
Σελ ίδηα ρξνληά ζεζκνζεηείηαη θαη ε εμφξπμε κεηαιιεπκάησλ κε θπξηφηεξν ξφιν εθείλν
ηεο πεξηνρήο ηνπ Λαπξίνπ, φπνπ εηαηξεία γαιιηθψλ ζπκθεξφλησλ (εξπηέξη-Ρνπ)
εθκεηαιιεχεηαη ην ππφγεην ζηδεξνκεηάιιεπκα θαη ηηο ”ζθσξίεο” δειαδή ηηο επηηνίρηεο θιέβεο
θαη ζε δεχηεξν βαζκφ ηελ παξαγσγή νηθνδνκηθψλ πιηθψλ Ζ επνρή επλνεί κεγάιεο εμαγσγέο
ιφγσ κεγάισλ δηεζλψλ θαηαζθεπψλ (Γηψξπγα νπέδ). Θα κπνξνχζε λα γηλφηαλ θαη εμαγσγή
εηδηθεπκέλσλ ηερληηψλ αλ ππήξραλ.
Έλα κεγάιν πξφβιεκα ζηηο εμαγσγέο ησλ εκπνξεπκάησλ ήηαλ ε αλππαξμία ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο φπσο γηλφηαλ ζε φια ηα θξάηε ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. Ζ ίδξπζε ησλ ηξαπεδηθψλ
ηδξπκάησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ αλαγθψλ θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ θξαηηθνχ
δαλεηζκνχ πνπ ήδε είρε αξρίζεη θαη ηηο ζπλαιιαγέο κε ηελ Δπξψπε απνθαζηζηά ηελ νηθνλνκηθή
ηζνξξνπία. Σν πηζησηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ιεηηνπξγνχζε κέζα απφ ηνθνγιχθνπο πηζησηέο κε
δπζκελείο γηα ηνλ παξαγσγφ φξνπο.
Σν 1841 κε ηελ ίδξπζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο σο ζπλέρεηα ηεο Υξεκαηηζηεξηαθήο
Σξάπεδαο ηνπ κεγάινπ Κπβεξλήηε, κπαίλεη ηέινο ζηελ αζπδνζία θαη αξρίδεη κηα ζειίδα
αλαλεσηηθήο πνξείαο γηα ηελ νηθνλνκία. Οη θχξηνη κέηνρνη είλαη ν θεθαιαηνχρνο Δπλάλδξνο, ην
ειιεληθφ θξάηνο θαηά 20%θαη δηάθνξνη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο ηεο δηαζπνξάο( Ράιιεο,
θνπδέο) κε πξψην δηνηθεηή ηνλ Γεψξγην ηαχξνπ. Γξήγνξα νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηξάπεδαο
επεθηείλνληαη θαη ζε πφιεηο εθηφο Αζήλαο ελψ ηδξχνληαη θαη άιια ηξαπεδηθά ηδξχκαηα φπσο π. ρ
ε Ηνληθή Σξάπεδα (Μπακπνχλεο Υ. 1999).
ην ζρεηηθά λενζχζηαην ειιεληθφ θξάηνο ε δεκηνπξγία βηνκεραληθψλ κνλάδσλ
απνηεινχζε ζέκα ζπδεηήζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο αλαιχζεηο, θαη ηνπο ζρεδηαζκνχο.
Ζ αλάπηπμε φκσο, πνπ γηα ηελ ππφινηπε Δπξψπε έηξερε κε ξπζκνχο απίζηεπηνπο, γηα ηελ
Διιάδα ήηαλ απνζπαζκαηηθή θαη επθαηξηαθή βαζηδφκελε πεξηζζφηεξν ζηελ επεμεξγαζία
αγξνηηθψλ πξντφλησλ.
19νο αηώλαο. Ζ επνρή ηεο αλάπηπμεο
Ζ πξψηε απφπεηξα αλάπηπμεο γχξσ ζην 1870 γξήγνξα ράλεη ηε δπλακηθή ηεο, ελψ νη
ζπλζήθεο είλαη θαηαιιειφηεξεο ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ
εηθνζηνχ, φπνπ δεκηνπξγείηαη έλα βηνκεραληθφ δπλακηθφ πνιπδηάζηαην κε ζεηηθνχο δείθηεο ζηελ
βαξηά βηνκεραλία, κεηαιινπξγία θαη ηζηκεληνβηνκεραλία.
Ζ πξνζάξηεζε ησλ Δπηαλήζσλ θαη ηεο Θεζζαιίαο δελ επέθεξε κεγάιεο αιιαγέο, κφλν
ζεηηθφηεηα βιέπνπκε κεηά ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε
βηνκεραλία ζπκβάιιεη ηδηαίηεξα ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Γπζηπρψο κέλεη
πάληνηε δεπηεξεχνπζα θαη απνδεηά ζπλέρεηα ηελ παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο. Απηφ νθείιεηαη είηε
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ζηελ έιιεηςε πξαγκαηηθψλ πξψησλ πιψλ, είηε ζηελ πιεζπζκηαθή θαη εδαθηθή πξφζβαζε ηεο
ρψξαο, είηε ζηελ έιιεηςε θξαηηθήο κέξηκλαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο νηθνλνκίαο.
Έλαο πνιχ ζνβαξφο ιφγνο πνπ ν θιάδνο ηεο βηνκεραλίαο παξέκεηλε ζε ζηαζηκφηεηα
κέρξη ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα ήηαλ ε έιιεηςε νδηθνχ θαη ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ην νπνίν
ζα δηεπθφιπλε ηηο κεηαθνξέο, ζα κείσλε ην θφζηνο παξαγσγήο θαη ζα έθαλε ηα πξντφληα
αληαγσληζηηθά. Ζ βηνκεραληθή αλάηαζε, ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ε αζηηθνπνίεζε νδεγνχλ
ππνρξεσηηθά ζηελ δεκηνπξγία νδηθνχ θαη ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ απφ ην 1835 θαη κεηά κε
απφηνκε αχμεζε ηεο δήηεζεο ηερληηψλ ζηηο θαηαζθεπέο απηέο.
Ζ κεγαιχηεξε ψζεζε δίλεηαη ην 1880 ζηηο πξσζππνπξγίαο ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνύπε
φπνπ θαηαζθεπάδνληαη 900 ρηιηφκεηξα ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο κε πάξα πνιιά πξνβιήκαηα, ηα
πην πνιιά νηθνλνκηθά, φπνπ ην δίθηπν θαηαθέξλεη λα νινθιεξσζεί ην 1909. Σν έξγν δελ είλαη
ηδηαίηεξν θηιφδνμν, απνηειεί φκσο νπσζδήπνηε βάζε εθζπγρξνληζκνχ θαη έληαμεο ηεο Διιάδαο
ζε επξσπατθφ ηξφπν δσήο.
Παξάιιεια έρνπκε θαη άιια δεκφζηα έξγα φπσο ε απνμήξαλζε ηεο ιίκλεο Κσπαΐδαο
ζηε Βνησηία, ε νπνία εθηφο απφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εινλνζίαο δεκηνχξγεζε εθηάζεηο
θαιιηεξγήζηκεο γεο, αηκνδνηψληαο νηθνλνκηθά θαη ηελ γεσξγία. Δίλαη ε αξρή ηεο θαηαζθεπήο
κεγάισλ „εζληθψλ‟ δξφκσλ, δειαδή νπζηαζηηθά ε έλαξμε ηεο βειηίσζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ,
πνπ είλαη απαξαίηεην θαη ζην εκπφξην θαη ζηελ αζηηθνπνίεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
Οη κεγάιεο ηερληθέο θαηαζθεπέο ηεο επνρήο εθείλεο φπσο ε δηάλνημε ηεο δηψξπγαο ηεο
Κνξίλζνπ, πνπ μεθίλεζε σο αηζηφδνμα θεξδνθφξν ζρέδην απφ γαιιηθή ηερληθή εηαηξεία,
εγθαηαιείθζεθε δπζηπρψο μαθληθά. Οινθιεξψζεθε βέβαηα απφ ην ειιεληθφ θξάηνο , φπσο θαη
ε δηάλνημε ηνπ πνξζκνχ ηνπ Δπξίπνπ θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο θάξσλ ζηελ ειιεληθή
αθηνγξακκή, αιιά νπζηαζηηθά δελ ππήξμε γηα ηελ πεξίνδν απηή φθεινο.
Ζ θαηαζθεπή φισλ απηψλ ησλ κεγάισλ έξγσλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα είλαη απφ ηελ κία
κεξηά αθνξκή γηα ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ηερληηψλ κέζεο εθπαίδεπζεο ηδησηηθνχ θπξίσο θαη
ειάρηζηα δεκνζίνπ ηχπνπ, ιχλεη δε ηελ απαζρφιεζε αζηηθψλ θαη εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ θαη
δεκηνπξγεί κηα λέα νηθνλνκηθά εχξσζηε ηάμε εξγνιεπηψλ θαη ηδηνθηεηψλ εξγνιεπηηθψλ
εηαηξεηψλ. Δίλαη φκσο πνιπέμνδν ζρέδην θαη ην θξάηνο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ,δελ κπνξεί
λα εμαζθαιίζεη δειαδή ηα θεθάιηα γηα ηελ ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε ηνπ, ην μέλν δε
ελδηαθέξνλ είλαη πεληρξφ . ( Γελδξηλνχ -Αλησλαθάθε 1970)
Σν θξάηνο ππνβάιιεηαη αλαγθαζηηθά ζε δαλεηζκφ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ
πεξηζζνηέξσλ έξγσλ, πνπ ήηαλ κεγαιεηψδε, ζηνρεχνληαο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ αλάθακςε κέζσ
ηεο βειηίσζεο ησλ κεηαθνξψλ θαη ζηελ πξνζέιθπζε έηζη μέλσλ θεθαιαίσλ απφ ηελ επξχηεξε
δηαζχλδεζε ηεο ρψξαο κε ηα άιια επξσπατθά θπξίσο θξάηε θαηαιήγνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν
ζηελ αλαγθαία εκπνξηθή θαη βηνκεραληθή αλάπηπμε.
Ο εμσηεξηθφο δαλεηζκφο ζηελ πεξίνδν απηή ππέξ πνιιαπιαζηάδεηαη θαη πνιχ ζχληνκα ε
ρψξα βξίζθεηαη λα ρξσζηά πνιιά πεξηζζφηεξα ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κηα θαη νη
ζηφρνη δελ επηηεχρζεθαλ, νη επελδχζεηο δελ είλαη ηνπ αλακελνκέλνπ δηακεηξήκαηνο θαη ε
βηνκεραλία πεξηνξίδεηαη ζε ειαθξά θπξίσο θαη ζρεηηθά κηθξή, ρσξίο λα γίλεη ε έθξεμε θαη λα
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κεηαηξαπεί ν ηφπνο ζε βηνκεραληθφ παξάδεηζν παξφιν πνπ θαη νη πνιηηηθέο θαη νη θαηξηθέο
ζπλζήθεο ήηαλ επλντθέο ( Γελδξηλνχ- Αλησλαθάθε 1971).
Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηα θπξηφηεξα δάλεηα ζηελ πεξίνδν απηή:
Σα θπξηφηεξα δάλεηα απφ ην εμσηεξηθφ θαηά ηελ πεξίνδν 1880-1892
ΔΣΟ

ΑΗΣΗΑ

ΠΟΟ

ΓΖΜΟΗΑ ΔΟΓΑ

1880

Κάιπςε ειιεηκκάησλ 1877-1880

120. 000. 000

-

1883

-

-

58. 000. 000

1884

-

100. 000. 000

-

1887

Μνλνπσιίσλ

185. 000. 000

176. 000. 000

1889

-

30. 000. 000

-

1889

-

125. 000. 000

-

1890

ηδεξνδξφκσλ

45. 000. 000

123. 000. 000

1891

ηδεξνδξφκσλ

15. 000. 000

-

1892

Δζληθψλ δξφκσλ

20. 000. 000

-

818. 500. 000

-

πλνιηθφ ρξένο 1892
Πίλαθαο 3.4: Αξρείν ΔΛΣΑΣ

Σν 1893 ε Διιάδα ζα ππνζηεί ηελ πξψηε κεγάιε ηεο πηψρεπζε κε ηεξάζηην πνιηηηθφ
θφζηνο θαζψο ηα νηθνλνκηθά ηνπ θξάηνπο δηαρεηξίδνληαη εθπξφζσπνη έμη κεγάισλ
δπλάκεσλ(Αγγιία Γαιιία, Απζηξία, Γεξκαλία, Ρσζία, Ηηαιία) πνπ αλαιακβάλνπλ θαη ηελ
δηαρείξηζε ησλ βαζηθψλ θξαηηθψλ εζφδσλ ηνπ κνλνπσιίνπ ηνπ θσηηζηηθνχ πεηξειαίνπ, ησλ
ζπίξησλ, ησλ παηγληφραξησλ ησλ ηζηγάξσλ, ηεο ζκχξηδαο ηεο Νάμνπ, ηνπ θαπλνχ, ηα ιηκεληθά
δηθαηψκαηα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιεκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Διιάδαο πξνο ηελ
Οζσκαληθή απηνθξαηνξία κέζσ ελφο λένπ κεγάινπ δαλεηζκνχ.
Ζ επηηξνπεία θαηάθεξε κέζα ζε ιίγα ρξφληα γχξσ ζην 1910 λα παξνπζηάζεη
πιενλαζκαηηθνχο θξαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο, νη νπνίνη έδσζαλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ
Διεπζέξην Βεληδέιν αξγφηεξα λα ζπκκεηάζρεη ζηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο ρσξίο ηηο
δξακαηηθέο επηπηψζεηο ηνπ παξειζφληνο.
Οη παλίζρπξνη έκπνξνη Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο είλαη απξφζπκνη λα επελδχζνπλ ζηελ
Διιάδα . Μφλν κεηά ην 1860 θαη κεηά απφ πνιπεηείο ζπδεηήζεηο θαη κφλν αθνχ κεζνιάβεζαλ
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πνιηηηθά γεγνλφηα φπσο νη θξεηηθέο επαλαζηάζεηο θαη ε αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο δηαρείξηζεο ησλ
ρξηζηηαλψλ ζηελ Σνπξθία θαη άλνημαλ νη δξφκνη ηνπ εκπνξίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επξσπατθή
θξίζε, άξρηζαλ νη επελδχζεηο ησλ νκνγελψλ ζε αθίλεηα θαη κηα δεηιή αιιά ππνινγίζηκεο
κέηξεζεο επέλδπζε ζε κηθξνκεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ ζπλνκνινγνχληαη ηέζζεξα εμσηεξηθά
δάλεηα κε ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ε Μθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ην 1922 πνπ αθνινχζεζε
δπζηπρψο ηελ επηπρή πξνζάξηεζε ησλ εδαθψλ ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο, αλαγθάδεη ηνλ
Διεπζέξην Βεληδέιν λα πξνβεί θαη ζε θαηλνχξγην ,παξφιε ηε βνήζεηα νηθνλνκηθή θαη
ζηξαηησηηθή απφ κέξνπο ηεο Αληάλη.
Ζ επνρή ηνπ κεζνπνιέκνπ
Ζ Δπνρή ηνπ κεζνπνιέκνπ (1922-32) είλαη κία πεξίνδνο κεγάιεο αλφξζσζεο ηεο
νηθνλνκίαο φπνπ ηδξχζεθαλ αξθεηέο βηνηερλίεο θαη βηνκεραλίεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεγάια
δεκφζηα έξγα, φπσο ην θξάγκα ηεο ιίκλεο ηνπ Μαξαζψλα. Ζ ζηαζεξνπνίεζε ηεο δξαρκήο
επηηξέπεη αχμεζε ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο θαη ηεο βηνκεραλίαο θαη ε εηζξνή πξνζθπγηθνχ
πιεζπζκνχ θπξίσο κεηά ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή αιιάδεη θαη ηνλ πιεζπζκηαθφ ράξηε
πινπηίδνληαο ηε ρψξα κε εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη δξαζηήξηνπο κηθξνεκπφξνπο.
Παξάιιεια ζπλνκνινγνχληαη ελλέα εμωηεξηθά δάλεηα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ
πνιιέο ρψξεο θαη γηα πξψηε θνξά απφ ηηο ΖΠΑ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε
ησλ πξνζθχγσλ θαη ηελ πιεξσκή πξνεγνχκελσλ δαλείσλ. Ζ Διιάδα έρεη δαλεηζηεί πεξίπνπ 2
εθαηνκκχξηα ρξπζά θξάγθα κέρξη ηφηε θαη ρξσζηά άιια ηφζα θαη έηζη ηελ βξίζθεη ε παγθφζκηα
νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1932 θαη φληαο πνιχ επάισηε νδεγείηαη ζε λέα πηψρεπζε δηφηη εμαξηάηαη
απφ ηα μέλα θεθάιαηα θαη ηηο δηεζλείο ζπγθπξίεο.
Δηδηθφηεξα ην1932 ε εμαγσγή ηνπ θαπλνχ κεηψλεηαη ζηα κηζά ην ίδην θαη ε ζηαθίδα πνπ
είλαη ηα θχξηα εμαγψγηκα πξντφληα ηεο ρψξαο θαη ε θνξνινγία πνιιαπιαζηάδεηαη 37 θνξέο.
Σν 1936 ε εμνπζία αλαιακβάλεηαη απφ ην θαζεζηψο ηεο 4εο Απγνχζηνπ πνπ απνθαζηζηά
ηελ αλαληηζηνηρία νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη κηζζψλ δεκηνπξγψληαο ην ΗΚΑ θαη βειηηψλνληαο
ζεκαληηθά ηα δεκνζηνλνκηθά πνπ είραλ ηειείσο μεθχγεη. Ηδηαίηεξα βειηηψλνληαη νη εξγαζηαθέο
ζπλζήθεο ησλ ηερληηψλ κέζεο εθπαίδεπζεο πνπ απαζρνινχληαη ζηηο βηνηερλίεο θαη δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ηεο εμέιημεο ηνπο.
Ο Γεχηεξνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο έρεη σο επαθφινπζν ηελ θαηαζηξνθή ηνπ
παξαγσγηθνχ ηζηνχ , έλα κεγάιν ιηκφ θαη ηελ θαηαζηξνθή κεγάισλ δεκνζίσλ έξγσλ φπσο
γεθπξψλ ιηκαληψλ είηε απφ ηνπο πνιέκνπο είηε απφ αληηζηαζηαθέο ελέξγεηεο. Λίγν πξηλ ηε
γεξκαληθή θαηνρή ν ειιεληθφο ρξπζφο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο κεηαθέξεηαη ζην Κάηξν γηα
ηελ δηάζσζή ηνπ θαη επέξρεηαη απφιπηε εμαζιίσζε ηνπ ιανχ κε ηνπο ηνθνγιχθνπο καπξαγνξίηεο λα εμαγνξάδνπλ πεξηνπζίεο γηα ιίγν θαγεηφ.
Κχξην κέιεκα κεηά ηελ ιήμε ηνπ πνιέκνπ είλαη ε αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο απφ ηελ
θαηνρηθή θαηαζηξνθή πνπ θηάλεη λα έρεη γίλεη 33 θνξέο ην εηζφδεκα ηνπ 1946 θαη πνπ απνηειεί
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εθξεθηηθφ ζπλδπαζκφ κε ηνλ εκθχιην πφιεκν θαη ηηο ππέξνγθεο ζηξαηησηηθέο δαπάλεο, ηηο
κεγαιχηεξεο ζηε Γπηηθή Δπξψπε πνπ είλαη ην 28% ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ.
Ζ Διιάδα εληάρζεθε ζην ζρέδην Μάξζαι αιιά εμαηηίαο ηνπ εκθπιίνπ ηα θνλδχιηα ηα
δηαηηζέκελα γηα ηελ νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε θαηαλαιψζεθαλ θπξίσο γηα έλνπιεο ζπξξάμεηο.
Δθηφο απηνχ έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο θηάλεη πξαγκαηηθά ζηελ ρψξα
ρσξίο λα είλαη μεθάζαξν ηη έρεη απνγίλεη κε ηα ππφινηπα.
Καηά έλα κεγάιν κέξνο ν εκθχιηνο πφιεκνο ζεκαδεχεη ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο
Διιάδαο κηα θαη νη αληίπαιεο πιεπξέο ππνζηεξίδνπλ δχν αληίζεηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα, ηνλ
θαπηηαιηζκφ θαη ηνλ θνκκνπληζκφ θαη ζα αθήζεη ην ζηίγκα ηνπ ζηελ νηθνλνκία αξθεηά ρξφληα
θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ.
Οη 18 θπβεξλήζεηο ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα
ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ πιηθψλ δεκηψλ θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε ζηάδην νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο
ππνηηκνχλ 8 θνξέο ηε δξαρκή.
Μέρξη ην 1955 ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη ηξία εμσηεξηθά δάλεηα θαη ην δεκφζην ρξένο ηεο
απνηειείηαη απφ ην πξνπνιεκηθφ θαη ην κεηαπνιεκηθφ ην πξνπνιεκηθφ δε είλαη ππεξηξηπιάζην
ηνπ κεηαπνιεκηθνχ. ην πξνπνιεκηθφ δεκφζην ν εμσηεξηθφο δαλεηζκφο είλαη ην 90% αιιά κέρξη
ην 1967 νη θπβεξλήζεηο ζα δηαθαλνλίζνπλ φιν ζρεδφλ ην πξνπνιεκηθφ εμσηεξηθφ δεκφζην ρξένο
ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 6,5 δηζεθαηνκκχξηα δξαρκέο.
Σν ζύγρξνλν θξάηνο
Ζ πεξίνδνο ηεο νθηαεηνχο δηαθπβέξλεζεο Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή ραξαθηεξίδεηαη
σο νηθνλνκηθφ ζαχκα ηεο νθηαεηίαο ράξεο ζηελ αλεμέιεγθηε αληηπαξνρή θαη ηα πεξίθεκα
“ηέζζεξα πφδηα”. Ζ Διιάδα ην 1963 είλαη ε δεχηεξε ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε ρψξα ζηελ
Δπξψπε κε επφκελε ηε Γπηηθή Γεξκαλία. Γίλνληαη κεγάια έξγα ζηε γεσξγία, ηνλ ηνπξηζκφ, ηε
βηνκεραλία, ην νδηθφ δίθηπν θαη ππνγξάθεηαη ε θαη αξρήλ ζπκθσλία ζχλδεζεο κε ηελ ΔΟΚ
(Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα).
Πνηά είλαη απηά ηα ηέζζεξα πφδηα ζηήξημεο ηεο νηθνλνκηθήο αλέιημεο ?
-Σν λαπηηιηαθό ζπλάιιαγκα ε Διιάδα γίλεηαη ε πξψηε λαπηηιηαθή δχλακε ηνπ θφζκνπ. Οη
λαπηηθνί ηξνθνδνηνχλ κε ρξήκα ηελ αγνξά κέζσ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.
-Σν κεηαλαζηεπηηθό ζπλάιιαγκα πνπ εηζξέεη απφ ην λφζην ησλ εξγαηψλ ζηελ Γεξκαλία, ην
Βέιγην, ηελ Απζηξαιία θαη ηηο ΖΠΑ.
-Σν ηνπξηζηηθό ζπλάιιαγκα πνπ νινέλα θαη απμάλεηαη κηα θαη ε ρψξα εμειίζζεηαη ζε
πξνζθηιή πξννξηζκφ ησλ επξσπαίσλ θαη φρη κφλν αξρήο γελνκέλεο απφ ηα λεζηά Κέξθπξα θαη
Ρφδν. θαη
-Οη εμαγωγέο αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ φπσο ιάδη, ζηαθίδα θξαζί θαη θξνχηα.
Σν νηθνλνκηθφ πνιηηηθφ ηνπίν αξρίδεη λα ζηαζεξνπνηείηαη.
Ζ δηθηαηνξία ησλ ζπληαγκαηαξρψλ ην 1967 αθνινπζεί εζληθηζηηθή δεκαγσγηθή πνιηηηθή
κε ζπλερψο πιεζνχκελεο θαηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, φπσο δξφκνπο θαη
ειεθηξνδφηεζε θαη ηνπ πην απνκαθξπζκέλνπ ρσξηνχ πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάγθε
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αθφκα πεξηζζφηεξσλ εξγαηηθψλ ρεξηψλ θαη εξγνδεγψλ, ηελ έληνλε αζηπθηιία αιιά θαη ηελ
εξήκσζε ηεο ππαίζξνπ κε παξάιιειε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ κέζσλ θαη ρακειψλ
θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ.
Γπζηπρψο φπσο θαη ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν έηζη θαη ζηε δηθηαηνξία έρνπκε ηε
γλσζηή θαηαζπαηάιεζε θνηλσληθψλ πφξσλ.
Ζ ιέμε ”ζαιαζζνδάλεηα” πνπ ζεκαίλεη φηη πνιινί δαλεηνδνηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε αιιά αληί απηήο ρξεζηκνπνίεζαλ ηα δάλεηα γηα πξνζσπηθφ φθεινο είλαη
ζπλπθαζκέλε κε ηελ πεξίνδν.
Δπηπιένλ ε δηθηαηνξία γηα λα απνθηήζεη ιατθή απνδνρή παξαρψξεζε κεγάιν αξηζκφ
αλεμέιεγθησλ δαλείσλ πνπ δελ εηζπξάρζεθαλ, ζηελ θαηαζθεπή πνιιψλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη
ζηελ απφζβεζε ησλ αγξνηηθψλ θαη ησλ βηνκεραληθψλ ρξεψλ ζπαηαιψληαο πνζά απφ ηελ
Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, απαζρνιψληαο φκσο παξάιιεια αξθεηά εξγαηηθά ρέξηα γηα
απηφ νπφηε θαη νη αληηδξάζεηο ζηελ παξνπζία ηεο κε θνηλνβνπιεπηηθήο θπβέξλεζεο δελ ήηαλ νη
αλακελφκελεο. Ζ ζηξνθή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ αγξνηηθή ζε βηνκεραληθή ηφηε νθείιεηαη
ζηα ακεξηθαληθά επελδπηηθά θεθάιαηα, ηα κφλα πνπ εηζξένπλ θαζψο είλαη νη κφλνη πνπ
αλαγλσξίδνπλ ηελ δηθηαηνξηθή θπβέξλεζε σο λφκηκε.
Σα νηθνλνκηθψο αμηνζεκείσηα γεγνλφηα είλαη
- ε αληηκεηψπηζε απφ κέξνπο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ ηεο θηψρεηαο κε ηε δηαγξαθή ησλ αγξνηηθψλ
ρξεψλ
- ηεηξαπιαζηαζκφο εζσηεξηθνχ δαλεηζκνχ, πλνιηθά ειήθζεζαλ 19 εμσηεξηθά δάλεηα πνχ
θάιπςαλ ην 92% ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, εκθαλίδνληαη δε γηα πξψηε θνξά ηα δάλεηα ζε
ζπλάιιαγκα ησλ εξγνιεπηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ ιακβάλνληαλ κε εγγχεζε ην ειιεληθφ Γεκφζην,
ηα νπνία ελ ζπλερεία παξαρσξνχζαλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην γηα ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ
θαη απηνί νξίδνληαλ αλάδνρνη.
- ν εμσηεξηθφο δαλεηζκφο ηεο ρψξαο μεπέξαζε ηξεηο θνξέο ηα δάλεηα πνπ είρε ιάβεη ην ειιεληθφ
θξάηνο απφ ην 1830 θαη αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη ν εθηάιηεο ηνπ πςεινχ εμσηεξηθνχ ρξένπο, ν
δε πιεζσξηζκφο ηξέρεη κε 30%
- αξηζκεηηθά ην δεκφζην ρξένο ην 1974 αλέξρεηαη ζην 25% ηνπ ΑΔΠ θαη φπσο ιέεη ν Ξελνθψλ
Ενιψηαο ε πεξίνδνο ηεο Γηθηαηνξίαο είλαη πεξίνδνο νηθνλνκηθήο δηφγθσζεο θαη φρη νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο.
Μέρξη ην 1981 ην δεκφζην ρξένο ζπλερψο δηνγθψλεηαη αιιά αξγά ψζηε θηάλεη ζην
πνζνζηφ ηνπ 27% ηνπ ΑΔΠ.
Σν 1981 ε Διιάδα ππνγξάθεη ηελ πξνζρψξεζή ηεο ζηελ ΔΟΚ ε νπνία νινθιεξψλεηαη ην
1981 θαη κέρξη ην 1980 ε εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαιχπηεηαη θαηά 33% απφ ηα
ηαθηηθά έζνδα ηεο πεξηφδνπ ελψ ζπλνκνινγνχληαη 18 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα εμσηεξηθά
δάλεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ.
Ζ πξνζθπγή ζηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ γίλεηαη γηα έξγα ζπγθνηλσληαθήο αγξνηηθήο θαη
αζηηθήο ππνδνκήο.
εκαληηθή απφθαζε είλαη ε εμίζσζε ησλ δχν θχισλ ζην επίπεδν ησλ κηζζψλ θαη
αλαγλψξηζε ηεο δνπιεηάο ηνπο σο ίζε, πξάγκα πνπ βειηηψλεη ην βηνηηθφ επίπεδν πεξηζζφηεξν,
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αιιά απμάλεη ην θφζηνο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα..ηελ επνρή βιέπνπκε ηδηαίηεξε αχμεζε ηνπ
αξηζκνχ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη θπξίσο γπλαηθψλ. Σν θαηλφκελν είλαη ξνπζθεηνινγηθφ θαη
βαζίδεηαη ζηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ,κε πξφζθαηξν δπζηπρψο φθεινο γηα ηνλ επξχ ιαφ. Οη κέζνη
εξγνιήπηεο –εξγνδεγνί θνηλσληθά ππνηηκψληαη.
ην δηάζηεκα ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ έσο ην 1985 ν Αληξέαο Παπαλδξένπ
πξνρσξά ζε ζεηξά εζληθνπνηήζεσλ “θνηλσληθνπνηήζεσλ” φπσο ιεγφηαλ, πνιιψλ επηρεηξήζεσλ.
Πέξαζαλ ινηπφλ ζε θξαηηθφ έιεγρν επηρεηξήζεηο πνπ αλήθαλ ηζρπξνχο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο
πσο ε ΠΤΡΚΑΛ ηα ηζηκέληα ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ ε Διιεληθή Υαιπβνπξγία ηα λαππεγεία
θαξακαγθά ηεο νηθνγέλεηαο Νηάξρνπ, ε Πεηξατθή Παηξατθή θ. α, ν πιεζσξηζκφο δε ζεκεηψλεη
αμηνζεκείσηε κείσζε θαη φπσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ
παξαιακβάλεη πιεζσξηζκφ 24, 2% θαη παξαδίδεη ην 1989 13, 1%. Σν 1991 φκσο ν πιεζσξηζκφο
εθηηλάζζεηαη ζην 20, 4% πξάγκα πνπ απνδίδεηαη ζηελ πνιηηηθή αζηάζεηα.
Ζ θπβέξλεζε Κσλζηαληίλνπ Μεηζνηάθε παξαιακβάλεη δεκφζην ρξένο αληηζηνηρνχκελν
ζην 80% ηνπ ΑΔΠ θαη παξαδίδεη ην1993 ρξένο 110% ηνπ ΑΔΠ δηνρεηεχνληαο ρξήκαηα ζε κε
βηψζηκεο επηρεηξήζεηο δεκφζηεο ή ηδησηηθέο θαη απνηπγράλνληαο λα ηδησηηθνπνηήζεη εηαηξείεο επηβαξχλζεηο ηνπ θξάηνπο ιφγσ ππεξβνιηθψλ αληηδξάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
Σν θξάηνο πξνηηκά λα δαλείδεηαη απφ ειιεληθέο πεγέο παξά απφ ην εμσηεξηθφ.
Σν 2000 ε Διιάδα θαηαθέξλεη λα γίλεη κφινο ηεο Δπξσδψλεο θαη λα βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο
ηζρπξφηεξεο νηθνλνκηθά ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

ΟΜΧ…
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Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα εθηνμεχεηαη, ε αλεξγία αγγίδεη ην
28%, ην δεκφζην ρξένο είλαη πάλσ απφ ην170% κε βάζε ηα επίζεκα αξρεία ηεο ΔΛΣΑΣ δελ
πθίζηαληαη επελδχζεηο, πνιιέο αθφκα θαη επηδνηνχκελεο επηρεηξήζεηο κεηαλαζηεχνπλ ζε άιιεο
ρψξεο εμ αηηίαο ηεο αβάζηαρηεο θνξνιφγεζεο, ε Διιάδα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζηε
ζπλέρηζε ηνπ εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ θαη αλαγθάδεηαη λα θαηαθχγεη ζηνλ κεραληζκφ ζηήξημεο
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην ΓΝΣ.
Παξαζέηνπκε ζρεηηθφ πίλαθα
βνήζεηα απφ ΓΝΣ

Σφθνη

Υξεσιχζηα

2011

47, 3

12, 5

34, 7

2012

42, 8

11, 1

31, 7

2013

76, 2

9, 6

26, 6

2014

80, 3

8, 6

31, 6

2015

98, 2

7, 1

51, 3

Πίλαθαο 3.5 Αξρείν ΔΛΣΑΣ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ρέζε ηεο Διιεληθήο βηνκεραλίαο θαη ηεο ΣΔΔ (Σερληθή
Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε)
Πξψηε ε Διιάδα απφ φιεο ηηο Βαιθαληθέο Υψξεο (λφκνο 1837) ζεκειηψλεη ηελ
βηνκεραλία θαηά ην πξφηππν ησλ δπηηθψλ ρσξψλ ζπζηήλεηαη επηηξνπή „επί ηεο εκςπρψζεσο ηεο
βηνκεραλίαο‟ κε ζθνπφ λα ζπζθέπηεηαη πνιχ ηαθηηθά θαη λα „ππνβάιιεη πξνηάζεηο‟ (Γ.
Αλαζηαζφπνπινο 1947)‟ δηά ησλ νπνίσλ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ε γεσξγία θαη ε βηνκεραλία ζηελ
Διιάδα‟.
Σν ηνπίν είλαη ελζαξξπληηθφ φκσο κφλν γηα ηηο κεγάιεο βηνκεραλίεο κία θαη κηθξέο
κνλάδεο επηρεηξεκαηηθέο δελ εγθξίλνληαη ιφγσ ηεο νζσκαληθήο αθφκα αληίιεςεο εμνπζίαο πνπ
ππάξρεη ζην θχξην θξάηνο. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη επηρεηξήζεηο γχξσ απφ ηα γεσξγηθά πξντφληα
πνπ ζεσξνχληαη ην νηθνλνκηθφ κέιινλ ηεο ρψξαο .Ο Γξεγφξεο Παιαηνιφγνο, πξσηεξγάηεο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο πηζηεχεη φηη ε γεσξγηθή εθπαίδεπζε είλαη αλαγθαηφηεξε απφ ηε
ζχζηαζε κηαο ηξάπεδαο.
ηαλ ην 1860 αλνίγεη ν δξφκνο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ν
αζηηθφο ηνκέαο δεη αθφκα ηελ επνρή ηεο κηθξήο ρεηξνηερληθήο βηνηερλίαο θαη έηζη γηα λα
θαιπθζνχλ νη άκεζεο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο ζε είδε πνιπηειείαο αξρίδεη ε αλεμέιεγθηε
εηζαγσγή αγαζψλ ε νπνία ζα θνζηίζεη κία ζπλερή κεηαθνξά θεθαιαίσλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο
ζην εμσηεξηθφ.
Απηφ γηαηί ε ειιεληθή βηνκεραλία πνπ ζα κπνξνχζε λα παίμεη θχξην ξφιν παξακέλεη ζε
κνξθή κηθξήο βηνηερλίαο ,κε εμαίξεζε ηελ θισζηνυθαληνπξγία, δειαδή ρσξίο ζεκαληηθή
ηερλνινγηθή θαηλνηνκία. Σελ ζηαζηκφηεηα ηεο βηνκεραλίαο απνδίδνπλ ζηελ απξαμία ηεο
εμνπζίαο ηεο επνρήο.
Λίγα ρξφληα φκσο αξγφηεξα απφ ην 1880 θαη κεηά ε ειιεληθή βηνκεραλία απνγεηψλεηαη,
λέα εξγνζηάζηα ιεηηνπξγνχλ ελψ ηα ππάξρνληα ηξηπιαζηάδνπλ ή ηεηξαπιαζηάδνπλ ηελ
δπλακηθφηεηα ηνπο κε απνηέιεζκα θαηλνηφκεο νηθνλνκηθέο ρξεκαηηζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο λα
θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο. Ζ πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ πιεζψξα θαηλνηφκσλ νηθνλνκηθψλ
θαη ρξεκαηηζηήξην δξαζηεξηνηήησλ κε απνηέιεζκα o νηθνλνκηθφο ρψξνο λα κεηακνξθψλεηαη
ξηδηθά ράξηο ζηνπο Έιιελεο ρξεκαηηζηέο ηνπ εμσηεξηθνχ
Καηά ηνλ νηθνλνκνιφγν Α. Βεξλαδάθε ε Διιάδα δχζθνια ζα απνθηνχζε βηνκεραλία
γηαηί ζηεξείηαη „βηνκεραληθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαηξνθήο ”θαη ρξεηάδεηαη “μέλα εξγαηηθά ρέξηα
αζθεκέλα ζηαο ελ ιφγσ εξγαζίαο‟.
κσο ε Διιάδα έρεη „ηθαλνχο θαη λνήκνλεο εξγάηεο‟ (Παλαγησηφπνπινο Β. 1980) πνπ
πνιχ γξήγνξα ζα κπνξνχζαλ λα κεηαβιεζνχλ ζε ηερλίηεο αξθεί λα πεξλνχζαλ ηελ θαηάιιειε
εθπαίδεπζε, ππάξρνπλ δειαδή ζηνλ αζηηθφ ρψξν αξθεηνί άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ άιιεο πεγέο
εηζνδεκάησλ εθηφο απφ ηελ ακνηβή ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο εξγαζίαο θαη πνπ θαηαξηηδφκελνη ζα
ήηαλ δπλαηφλ λα απνηειέζνπλ ηελ εξγαηηθή ηάμε(Παλαγησηφπνπινο Β. 1980).
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Ο χλδεζκνο Διιήλσλ Βηνκεράλσλ θάησ απφ άιιε νπηηθή γσλία απνδίδεη ηελ βξαδεία
εμέιημε ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο ζηνλ δέθαην έλαην αηψλα αξρηθά ζηελ „έιιεηςε
βηνκεραληθήο πίζηεσο‟(Β. Παλαγησηφπνπινο 1980) ζηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αλσκαιίεο ή
ζηελ αζηάζεηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη βηνκεραληθήο πνιηηηθήο θαη ζε δεχηεξν ιφγν ζηελ έιιεηςε
εξγαηψλ θζελψλ εξγαιείσλ θαη ζηνλ αληαγσληζκφ ησλ ειιεληθψλ εξγνζηαζίσλ κε ηα μέλα.
Σα απαξαίηεηα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο παξαγσγήο εξγαιεία εηζάγνληαλ καδί κε ηνλ
ηερλίηε εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο νπφηε ην θφζηνο ήηαλ ππεξηξηπιάζην θαη επηβάξπλε ηε
δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηεο βηνκεραλίαο.
Έλαο άιινο ιφγνο πνπ επηθαιείηαη σο ζνβαξφ ν Κσλζηαληίλνο Σζνπθαιάο γηα ηελ
επηβξάδπλζε ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο ηεο επνρήο είλαη ε θπξίαξρε νηθνλνκηθή νιηγαξρία
πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ζπλεηδεζηαθέο ηηο δπλαηφηεηεο θαη δελ ζέιεη λα κεηαηξαπεί ζε εζληθή
αζηηθή ηάμε απφ ηε κία κέξα ζηελ άιιε. Έηζη ινηπφλ κε ηελ έιιεηςε νπζηαζηηθήο ηερληθήο
θαηάξηηζεο ζηα ηέιε ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα, ε ρψξα δηαζέηεη „ νιηγάξηζκνπο εξγάηεο θαη
ηερλίηεο θαη πιεζψξα εκπφξσλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θαη θάζε ινγήο δηακεζνιαβεηψλ‟( Β.
Παλαγησηφπνπινο 1980).
Με βεβαηφηεηα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη άκεζνη ιφγνη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο
βηνκεραλίαο εθείλε ηελ επνρή φζν απηή δελ είλαη θαζφινπ αληαγσληζηηθή ζηηο αγνξέο δελ
ππάξρνπλ. Καη φζν επίζεο δηαπηζηψλνπκε φηη ν αγξνηηθφο ηνκέαο δελ έρεη αθφκα θνξεζηεί απφ
εξγαηηθά ρέξηα νχηε έρεη αξρίζεη ε πεξίνδνο ηεο αζηπθηιίαο, ε ζηαζηκφηεηα ζπλερίδεηαη.
Μάιηζηα φηαλ παξάιιεια ζπγθξνηείηαη έλα ζψκα Διιήλσλ ηερληηψλ-επηζηεκφλσλ πνπ νη πην
πνιινί ήηαλ απφθνηηνη γαιιηθψλ ζρνιείσλ, πνπ δελ θαηεπζχλνληαη ζηελ βηνκεραλία αιιά θαηά
ην γαιιηθφ πξφηππν γίλνληαη κεραληθνί- θξαηηθνί ιεηηνπξγνί, άπνςε πνπ επηθξαηεί ην πιείζηνλ
ζηνπο απνθνίηνπο ηνπ ειιεληθνχ Πνιπηερλείνπ, ε βηνκεραλία ηεικαηψλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν.
Σειηθά ιίγνη θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ βηνκεραλία ,είλαη φκσο αξθεηνί κία θαη ππάξρνπλ
πνιινί „εηζαγφκελνη‟ δειαδή ηερλίηεο πξνεξρφκελνη απφ ρψξεο ηεο Δπξψπεο αξθεηά
εμεηδηθεπκέλνη. Σν θαηλφκελν είλαη ιππεξφ γηα ηελ θησρή ειιεληθή νηθνγέλεηα (Υ.Αγξηαληψλε
1990).
Τπνρξεσηηθά κε ηελ είζνδν ηνπ εηθνζηνχ αηψλα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα
κεγάιεο νηθνλνκηθέο αιιαγέο, αθελφο κελ ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ηεο λαπηηιίαο θαη ππνρξεσηηθά
θαη ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο θαζψο θαη ησλ ηξαπεδψλ αιιά θαη απφ ηελ άιιε ιφγσ ηεο
ππεξβνιηθήο αλεξγίαο ησλ γξακκαηηζκέλσλ θαζψο νη δεκφζηεο ππεξεζίεο έρνπλ γεκίζεη θαη
ππάξρεη πιήζνο „αέξγσλ ζεζηζεξψλ‟ (Α. Δπηαμίαο 1899) γηαηί ε παξαπαίνπζα αζηηθή ηάμε
αξλείηαη αθφκα λα δψζεη εξγαζηαθφ ρψξν ζε ηερληθνχο- επηζηήκνλεο πνπ ηνπο ζεσξεί
θαηψηεξνπο.
Πξαγκαηηθά ε Διιάδα έρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε φιν ηνλ
θφζκν, ην βαζίιεην δηέζεηε εθηφο απφ κία απίζηεπηε ζηξαηηά αμησκαηηθψλ κηα αθφκα ζηξαηηά
δηθαζηηθψλ, δηθεγφξσλ θαη γηαηξψλ αρξήζησλ φπσο παξαηήξεζε ν Ακπνχ.
Σν 1890 έλαο ηαμηδηψηεο γξάθεη „πνπζελά αιινχ θαλείο δελ ζπλαληά ηφζνπο
θπβεξλεηηθνχο ππαιιήινπο, ππνιφγηζα φηη καδί κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο απνηεινχλ ην έλα δέθαην
ηνπ πιεζπζκνχ πιεξψλνληαη ιίγν αιιά νη κηζζνί ηνπο απνηεινχλ κεγάιν θνξηίν γηα ην έζλνο‟.
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Ο Κσλζηαληίλνο θφθνο, ρξνλνγξάθνο ηεο επνρήο ζρνιηάδεη σο εμήο „ε ειιεληθή
γπκλαζηαθή εθπαίδεπζε κε ηελ έιιεηςε πξαθηηθψλ ζρνιψλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο
αμηψζεηο ηνπ λεφηεξνπ πνιηηηζκνχ δελ εγγπάηαη ηίπνηε άιιν παξά ππεξάξηζκνπο επηζηήκνλεο θαη
εκηκαζείο ππαιιήινπο‟ πνπ επνθζαικηνχλ κία ζέζε ζην θξάηνο πνπ ζα εμαζθαιίδεη κφλν ηνλ
επηνχζην ηεο εκέξαο απνθεχγνληαο ηηο ζθιεξέο αγξνηηθέο εξγαζίεο, „ειθφκελνη απφ ηελ θαξέθια
ηεο πξσηεχνπζαο‟ (Γ.Αλαζηαζφπνπινο 1947).
Ζ Αζήλα αζθεί απίζηεπηε έιμε ζηνπο θαηνίθνπο ηεο ππαίζξνπ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο
ηεο θαη θηάλνπκε ζην ζεκείν έλαο ππάιιεινο ελ ελεξγεία λα αληηζηνηρεί ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ
άλεξγν πνπ επνθζαικηά κία θξαηηθή ζέζε. Οη κάδεο αξρίδνπλ θαη ζπγθεληξψλνληαη ζηηο κεγάιεο
πφιεηο κε αξρεγφ βέβαηα ηελ Αζήλα θαη απνηεινχλ ηα βαζηθά ζηεξίγκαηα ηνπ πειαηεηαθνχ
ζπζηήκαηνο πνπ γελληέηαη.
Οη δηακνξθνχκελεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θνηλσληθέο ζπλζήθεο φπσο παξαδείγκαηνο
ράξηλ ε αζηηθή ηάμε, νη θηιειεχζεξνη δηαλννχκελνη, νη ησλ επξσπατθψλ πξνηχπσλ εθπαηδεπκέλνη
Έιιελεο θαη ην γεληθφηεξν θιίκα ζα δεκηνπξγήζεη έλα κηθξφ αξηζκφ καζεηψλ πνπ ζέινπλ
πξαθηηθφηεξε εθπαίδεπζε θαη δελ θαηεπζχλνληαη ζηελ θιαζηθή παηδεία θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ
Πνιπηερλείνπ, ηεο Βηνηερληθήο εηαηξείαο, ηεο Βηνκεραληθήο θαη Δκπνξηθήο Αθαδεκίαο ζα είλαη
νη πξψηεο απφπεηξεο δεκηνπξγίαο ζπζηήκαηνο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηνλ ηφπν.
Αιιά θαη ε αχμεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ φγθνπ, ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ ηξαπεδηθψλ
νξγαληζκψλ θαηέζηεζαλ εκθαλή ηελ αλάγθε χπαξμεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ
αθνξνχζε πεξηζζφηεξν ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εκπνξηθήο εθπαίδεπζεο θαη έηζη ζε βάζε ηδησηηθήο
πξσηνβνπιίαο ηδξχνληαη ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα „εκπνξηθνχ ηχπνπ‟(Εάραξεο 1989).
Ζ άθημε ησλ πξνζθχγσλ απφ ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη ηνλ Παγθφζκην
Πφιεκν, πνπ είλαη ειιεληθφο πιεζπζκφο έρνπλ κεγάιε επίπησζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη
παξά ηε ζηαζηκφηεηα ηεο αγξνηηθήο θαη βηνκεραληθήο παξαγσγήο είλαη παξάγνληαο εμέιημεο. Οη
Πξφζθπγεο εηζξένπλ θαηά ρηιηάδεο ζηηο πφιεηο, δελ έρνπλ ην πεξηζψξην κεηαλάζηεπζεο,
εξγάδνληαη ινηπφλ σο ηππηθνί εκεξνκίζζηνη εξγάηεο κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεηαη θζίλνπζα
πνξεία ησλ εκεξνκηζζίσλ, ιφγνο φκσο πνπ ζπλέβαιε πνιχ ζεηηθά ζηελ εθθίλεζε ηεο
βηνκεραληθήο αλάπηπμεο. Πεξλάκε απφ ηελ πεξίνδν ηεο επνρηθήο ή πεξηνδεχνπζαο εξγαηηθήο
δχλακεο ζηε θάζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ κηαο κφληκεο εξγαηηθήο δχλακεο θπξίσο ζηηο ειιεληθέο
πφιεηο (Κπξίδεο 2001).
Ζ παξνπζία ινηπφλ ησλ πξνζθχγσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηνκή γηαηί θαίλεηαη λα είλαη ν
θχξηνο ηξνθνδφηεο εξγαηηθήο δχλακεο ζηηο βηνκεραλίεο ρσξίο αγξνηηθνχο δεζκνχο θαη
δπλαηφηεηεο επαλάθακςεο ζηα παηξηθά ρψκαηα θαη εδξαηψλεη κία θαηλνχξγηα επνρή ζηελ νπνία
πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζα παίμεη ν κέζνο ηερλίηεο παξφιε ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα πνπ επηθξαηεί
θαη είλαη αξλεηηθφο παξάγνληαο.
Μεγάια δεκφζηα έξγα φπσο δξφκνη ιηκάληα ζηεγαζηηθά έξγα - πνιπθαηνηθίεο γηα ηνπο
πξφζθπγεο απνμεξαληηθά θαη αληηπιεκκπξηθά έξγα ζα είλαη ε ξίδα γηα ηελ αλάγθε
ζηαζεξνπνίεζεο ηεο λνκίζκαηνο, ηεο δεκηνπξγίαο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηεο δηαηίκεζεο
βαζηθψλ αγαζψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο θαη ζαλ επίζεο επηζηέγαζκα φισλ

48

απηψλ ε δεκφζηα εθπαίδεπζε ζα αλαδεηήζεη ηξφπνπο έληαμεο ζηνπο „πξαθηηθψο ελαζρνινχληαο
λένπο ζηνπο θφιπνπο ηεο( Εάραξεο 1989).
Μέζα ζε 12 ρξφληα κέρξη ην 1929, ε βηνκεραλία ζεκεηψλεη ηδηαίηεξε εμέιημε θαη ν
εξγαηηθφο πιεζπζκφο ηξηπιαζηάδεηαη. Απηή ε εμέιημε ηεο βηνκεραλίαο πνχ νθείιεηαη αθελφο κελ
ζηελ πξνζάξηεζε ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαηλνχξγησλ πινπζίσλ εδαθψλ θαη αθεηέξνπ ζηελ
αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ δηεπξχλνπλ ηνλ θχθιν ηεο αγνξάο θαη θαηαλάισζεο βηνκεραληθψλ
πξντφλησλ.
Γεληθφηεξα ζεκεηψλεηαη γεληθή ηάζε δεκηνπξγίαο ηζρπξήο εζληθήο βηνκεραλίαο ζε φιεο
ηηο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο, εηζξένπλ άθζνλα
θεθάιαηα ζηελ ρψξα, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο βηνκεραλίαο,
γεγνλφο πνπ επηηξέπεη θαηά ηνλ Ησάλλε Γξνζνπνχινπ „ιίαλ αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο γηα ην
βηνκεραληθφ κέιινλ ηεο Διιάδαο‟.
Σν έηνο 1922 κπνξεί λα ζεσξεζεί ε αξρή κηαο λέαο ζρέζεο θξάηνπο θαη βηνκεραλίαο
γηαηί αζθείηαη πιένλ ππέξ ηεο βηνκεραλίαο θξαηηθή πνιηηηθή θαη παξέκβαζε ζρεδφλ
ζπζηεκαηνπνηεκέλε.
Θα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε φηη νη δηαλννχκελνη ηεο επνρήο νλνκαδφκελνη
θηιειεχζεξνη εμαθνινπζνχλ λα βιέπνπλ ηε ρψξα αγξνηηθή θαη εκπνξνλαπηηθή, λα ηελ ζεσξνχλ
δεθαλίθη ηεο αγγιηθήο θαη γεξκαληθήο βηνκεραλίαο θαη φρη αλεμάξηεηε βηνκεραληθή δχλακε κε
δπλακηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, κε απνηέιεζκα ε πνξεία ηεο
εθβηνκεράληζεο ηεο ρψξαο λα βξαδχλεηαη εζθεκκέλα.(Θενδψξνπ Β 1992)
ε φινλ ηνλ πξψην αηψλα ηεο απειεπζέξσζεο ε νηθνλνκηθή πξφνδνο ηεο ρψξαο
βαζίδεηαη ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη ζηελ εκπνξηθή θαη λαπηηθή δχλακε θαη ε αλάπηπμε ηεο
βηνκεραλίαο ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν πνιηηηζηηθφ πξφβιεκα θαη ιηγφηεξν νηθνλνκηθφ,
πεξηζζφηεξν δήηεκα αλφδνπ ηνπ γεληθνχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηηο
ηερληθέο γλψζεηο παξά πξφβιεκα θεθαιαίσλ θαη κηζζσηήο εξγαζίαο(Κπξηαδή Ν. 2006).
Αθφκα θαη φηαλ ην θξάηνο βνεζά νηθνλνκηθά ηελ ίδξπζε βηνκεραληψλ πξνβάιιεη σο
επεξγεηηθή ζπλέπεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ηελ θαηάξηηζε έκπεηξσλ ηερληηψλ θαη φρη ηελ αχμεζε
ηνπ θνηλσληθνχ πξντφληνο.
Παξφια ηα πξαγκαηηθά ή δεκηνπξγνχκελα εκπφδηα ε θαηάξξεπζε ζηαδηαθά ησλ
ειιεληθψλ θνηλνηήησλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην θίλεκα ηεο εθβηνκεράληζεο ηνπ
πνιηηηζκέλνπ πιαλήηε, πιάζνπλ ηε λέα θαηάζηαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη εληζρχνπλ ηε
δήηεζε εηδηθεπκέλσλ εξγαηψλ θαη ηερληηψλ γηα φιεο απηέο ηηο λεντδξπζείζεο βηνκεραλίεο θαη γηα
ηηο επηρεηξήζεηο Κνηλήο Χθέιεηαο, πνπ θάλνπλ γηα πξψηε θνξά ηελ εκθάληζή ηνπο θαη ζηηο
νπνίεο γίλνληαη κεγάιεο επελδχζεηο, κε κεγάιεο φκσο θαζπζηεξήζεηο θπξίσο ιφγσ, φπσο
ζπλερψο πξνβάιινπλ, ζεκαληηθήο ζηελφηεηαο θεθαιαίσλ.
Έηζη ινηπφλ ε έιιεηςε ηερληθψλ γλψζεσλ βηνκεράλσλ θαη εξγαηψλ ηίζεηαη ηελ ίδηα
κνίξα κε ηελ έιιεηςε θεθαιαίσλ.
Ο ππεχζπλνο ηκεκαηάξρεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ην
1926, Αλάξγπξνο Ζιηάδεο αζθψληαο θξηηηθή ηνλίδεη φηη ε εθπαίδεπζε απφ ζπζηάζεσο ειιεληθνχ
θξάηνπο είλαη θιαζζηθή ελψ ε πξαθηηθή ηέηνηα „ζπζηεκαηηθψο θαη εζθεκκέλσο ςαιηδίδεηαη‟ θαη
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ε έιιεηςή ηεο είλαη θαηαθαλήο ζε φιε ηε ρψξα θαη ζπκπιεξψλεη „θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα
κφλν απφ κέξνπο ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα απνδψζεη πιήξε θαη
ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα‟ θαη δεηείηαη ε „δεκηνπξγία αλάπηπμεο ζπζηεκαηηθνχ θιάδνπ
ηερληθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα απνβεί ηειεζθφξνο‟( Γελδξηλνχ-Αλησλαθάθε 1970).
Κάπνηεο ηερληθέο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο αξρίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κε πξσηνβνπιίεο
θνηλσθειψλ ηδξπκάησλ θαη θιεξνδνηεκάησλ θαη ηφηε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 ηδξχεηαη
ε ηβηηαλίδεηνο ρνιή Σερλώλ θαη Δπαγγεικάηωλ, ε Βαιιηάλεηνο Δπαγγεικαηηθή ρνιή
Λεμνπξίνπ, ε Σξηάληεηνο Βηνκεραληθή ρνιή Παηξώλ θαη νη ζρνιέο Δπαγγεικαηηθνύ
Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηήξηνπ Βόινπ γηα ηηο νπνίεο θαη ην θξάηνο πξνρσξά
ππνρξενχκελν ζηε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο θαη επνπηείαο, ελψ παξαηεξνχκε κηθξφ αξηζκφ
εκπνξηθψλ ζρνιψλ κέζεο ζηάζκεο λα ηδξχεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη λα ηηο εληάζζεη ζην
ζχζηεκα κέζεο εθπαίδεπζεο. Δλ ησ κεηαμχ ιεηηνπξγεί θαη ε εβαζηνπνύιεηνο Δξγαηηθή ζρνιή
θαη ε Γηπιάξεηνο ρνιή (Γελδξηλνχ-Αλησλαθάθε 1970).
Παξάιιεια ε βηνκεραλία ζηε δχζε έρεη κπεη ζηελ „λενηερληθή ηεο θάζε‟ ε αλάπηπμε
είλαη απίζηεπηε σο ζπλεπαθφινπζν φρη ηφζν ηεο εθαξκνγήο λέσλ εθεπξέζεσλ ή ηεο ρξήζεο
λέσλ πιηθψλ, φζν ηνπ επηζηεκνληθνχ ηξφπνπ ζθέςεο πνπ έρεη αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη ζηελ
παξαγσγή. Σν αξρηθφ απνηέιεζκα είλαη ε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ην δεχηεξν ε
δεκηνπξγία κεγάισλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζηε ζέζε ησλ παιηψλ κηθξψλ εξγνζηαζίσλ θαη ην
ηξίην ε εθαξκνγή λέσλ νηθνλνκηθψλ κεζφδσλ κε θχξην παξάγνληα ηελ χπαξμε ηεξάζηησλ
θεθαιαίσλ γηα ηελ δεκηνπξγία βηνκεραληθήο κνλάδαο.
Οη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο αληηθαζίζηαληαη αλαγθαζηηθά απφ αλψλπκεο εηαηξείεο ή
εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη επηρείξεζε πεξλά ζηα ρέξηα θαινακεηβφκελσλ εηδηθψλ
ζηειερψλ.
Ζ δεκηνπξγνχκελε κνξθή βηνκεραλίαο έρεη αλάγθε απφ λέν ζχζηεκα ηερληθήο
εθπαίδεπζεο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζε απηνχο
ηνπο λένπο θιάδνπο εξγαζίαο θαη επνκέλσο απαηηείηαη ηεξάζηηα αιιαγή ζηα εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα.
Αθφκα θαη ζηελ Διιάδα ε επηθξαηνχζα αληίιεςε ζηελ αζηηθή ηάμε επηηέινπο
αλαγλσξίδεη φηη πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηελ επξσπατθή βηνκεραληθή αλάπηπμε, βιέπεη ηελ
αλάγθε δεκηνπξγίαο γεληάο ηερλεηψλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ βηνκεραληθή πξαγκαηηθφηεηα φπσο
κεραληθψλ, εηδηθεπκέλσλ εξγαηψλ θαη ζηειερψλ θαη γηα πξψηε θνξά ζέηεη νπζηαζηηθά ζε ηξνρηά
αλαπξνζαξκνγήο ηελ εθπαίδεπζε, κε βαζηθή κεηαξξχζκηζε ηελ ζηξνθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο κεξηθψο θαη πξνο ηερληθφ πξνζαλαηνιηζκφ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5

Ζ Σερληθή εθπαίδεπζε ζε επξωπαϊθό επίπεδν

5. 1 ηελ Δπξώπε : κηα δηαθνξεηηθή ηερληθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε
ηελ πξνβηνκεραληθή πεξίνδν ε δηάδνζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη φηη είρε ζρέζε κε ηερληθή
δξαζηεξηφηεηα ήηαλ απνηέιεζκα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ καζηφξσλ θαη ησλ ζπληερληψλ πνπ
έπαηδαλ θχξην ξφιν ζηε δηάδνζε ησλ ηερληθψλ γλψζεσλ κηα θαη θαηείραλ ηα “κπζηηθά” ησλ
επαγγεικάησλ.
Γηα λα απνθηήζεη θαλείο ηνλ ηίηιν ηνπ κάζηνξα-ηερλίηε έπξεπε λα ζεηεχζεη πνιιά
ρξφληα δίπια ζηνλ αξρηηερλίηε θαη κέζσ ησλ ζπληερληψλ πνπ θπξηαξρνχζαλ ζηνλ ηερληθφ ρψξν
λα αλαγλσξηζηεί ε επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα..
Γηδαζθαιία ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή επί ηεο νπζίαο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ηέρλεο ζηνπο
καζεηεπφκελνπο δελ ππήξρε, ηα κπζηηθά ηνπ επαγγέικαηνο έβγαηλαλ κέζα απφ ηελ καθξνρξφληα
πξαθηηθή εθπαίδεπζε θαη ήηαλ δήηεκα αληίιεςεο θαη ελδηαθέξνληνο απφ κέξνπο ηνπ
εθπαηδεπφκελνπ, δειαδή ζα κπνξνχζακε λα πνχκε έλα είδνο καζεηείαο πνιχ αλνξγάλσηεο. Ζ
Μαζεηεία δε απηή ήηαλ ηδηαηηέξσο θνπηαζηηθή θαη ζθιεξή γηα ηνλ καζεηεπφκελν, πνπ ππέκεηλε
θαξηεξηθά ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ εθπαηδεπηή -κάζηνξα κηα θαη δελ είρε θακία άιιε δπλαηφηεηα
επηινγήο(Παπαγεσξγίνπ Γ.1986).
Οη ζπληερλίεο ππέβαιαλ ζε απζηεξφ έιεγρφ ηνπο θαηαξηηδφκελνπο κειινληηθνχο
ηερλίηεο, κία θαη εθείλε ηελ επνρή απνηεινχζαλ ζρεδφλ πνιηηηθά θφκκαηα κε πνιιέο εμνπζίεο
θαη δηαρεηξίδνληαλ ην κνλνπσιηαθφ εκπφξην ηεο Δπξψπεο θαη φηη είρε ζρέζε κε ηε δηαθίλεζε θαη
δηαρείξηζε ηερληθνχ ζέκαηνο. Απαγνξεπφηαλ ε άζθεζε απφ κέξνπο ησλ καζηφξσλ ειεχζεξνπ
επαγγέικαηνο φπνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε ζπληερλία είρε ην δηθαίσκα ηεο εμαζιίσζεο ηνπ.
Ζ θαηάξξεπζε ηεο κνλνπσιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ζπληερληψλ επήιζε κε ηελ
αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο έξεπλαο φπνπ επαλαζηαηηθέο θαη πξφηππεο
ηερληθέο εθαξκνγέο αιιάδνπλ ξηδηθά ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ θαη έηζη γηα πξψηε θνξά
ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία γελληέηαη ην πξφβιεκα ηεο επαγγεικαηηθήο πιένλ εθπαίδεπζεο ησλ
λέσλ εξγαηψλ θαη φρη ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο κέζσ καζεηείαο θαη εκπεηξίαο ησλ πξνεγνπκέλσλ.
Σν επάγγεικα ρεηξσλαθηηθφ ή πλεπκαηηθφ απνθηά κεηαθπζηθή δηάζηαζε θαη ζηεξίδεηαη
ζε ζξεζθεπηηθά θηλήκαηα φπσο ηνπ Λνπζεξαληζκνχ θαη ηνπ Καιβηληζκνχ, φπνπ ππνζηεξίδεηαη
φηη ηα παηδηά ησλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ, ησλ νξθαλνηξνθείσλ ή ησλ ηδξπκάησλ ζα γίλνληαη
ρξήζηκνη πνιίηεο, ελψ αληίζεηα ήηαλ ππνηηκεηηθφ γηα έλα παηδί αλψηεξεο ηάμεο λα
δξαζηεξηνπνηείηαη ζε νηηδήπνηε πιελ ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ζηξαηησηηθνχ θαη ηνπ θιεξηθνχ.
Αθφκα θαη κεγάινη παηδαγσγνί φπσο ν Πεζηαιόηζη θαη θηιφζνθνη φπσο ν Ρνπζζώ
ππνζηεξίδνπλ ηελ παηδαγσγηθή δηάζηαζε ηεο ελαζρφιεζεο απφ κηθξφ παηδί κε ηελ ρεηξνλαθηηθή
εξγαζία,νπ ηδηαίηεξα αλ δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο εμέιημεο ζε άιινπο ηνκείο, φπσο ε
θηινζνθία, ιφγσ ρακειήο θαηαγσγήο θαη έηζη ινηπφλ πξφρεηξα δεκηνπξγείηαη ε έλλνηα ηνπ
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επαγγεικαηηθνχ ζρνιείνπ πνπ νη ξίδεο ηνπο είλαη ηα θαηερεηηθά ζρνιεία ηεο Πξσζίαο ηνπ 18νπ
αηψλα φπνπ κεηά ηε ιεηηνπξγία παξαδίδνληαη καζήκαηα ζε φζνπο δελ είραλ ζπκπιεξψζεη
ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε γηα ηελ εθκάζεζε ηέρλεο βηνπνξηζηηθνχ επηπέδνπ(Αζαλαζάθεο Η 1935).
Αθνινπζνχλ ηα πεξίθεκα βηνκεραληθά Καηερεηηθά ζρνιεία ηεο Βπξηεκβέξγεο πνπ
εηζήρζεθε γηα πξψηε θνξά ην ζεσξεηηθφ κέξνο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εθκάζεζεο ηερληθνχ
καζήκαηνο (Αβδειά Δθε1997).
Οη Γεκνθξαηηθέο ηδέεο πεξί θξάηνπο θαη παηδείαο πνπ επηθξάηεζαλ θαηά ηνλ αγψλα ηεο
Αλεμαξηεζίαο ηεο Ακεξηθήο ζπληέιεζαλ ψζηε λα εηζαρζεί ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηα
ακεξηθαληθά ζρνιεία θαη αληίζηνηρα ηελ ίδηα επνρή λα δεκηνπξγεζεί θίλεζε γηα ηελ ίδξπζε
επαγγεικαηηθψλ ζρνιείσλ ζε φιε ηελ Δπξψπε.
Γεκφζηα φκσο επαγγεικαηηθά ζρνιεία παξάιιεια πξνο ηα ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο
πξσηνδεκηνπξγνχληαη ζηε Γαιιία ηελ επνρή ηνπ Ναπνιένληα γηαηί ππάξρεη κεγάιε αλάγθε
κεραληθψλ θαη κεηά ηελ θαηάπαπζε ησλ πνιέκσλ εθηείλεηαη ε ίδξπζε ζε φιε ηελ Δπξψπε.
Σν 19ν αηψλα ην γπκλάζην ινηπφλ απφ ζρνιείν θιαζηθψλ γξακκάησλ αιιάδεη πξφγξακκα
θαη ην κεγάιν ηνπ κέξνο θαηαιακβάλνπλ νη ζεηηθέο επηζηήκεο δεκηνπξγνχληαη επίζεο πξαθηηθά
ιχθεηα ή εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρνιέο κέζνπ επηπέδνπ θαη ηέινο ακηγή ηερληθά ζρνιεία.
Παξάιιεια αλαπηχζζεηαη θαη ε ελδνεπηρεηξεζηαθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε φπνπ νη
βηνκεραλίεο εθπαηδεχνπλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ηνπο εξγάηεο ηνπο δεκηνπξγψληαο ζρνιέο
ηερληηψλ απφ ηελ ίδηα ηε βηνκεραλία.
ηα ηέιε φκσο 19νπ αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ θαη ζηηο κεγάιεο παξαγσγηθέο
κνλάδεο αλαηίζεηαη ζηνπο εξγάηεο πνιχπιεπξεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ βηνκεραλία πξέπεη λα
θαηαβάιεη πξνζπάζεηεο κεγάιεο γηα ηελ νξζή θαηάξηηζε ησλ ηερληηψλ πνπ ζα κπνξέζνπλ λα
αληαπεμέιζνπλ ζε φιεο απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη έηζη ε καζεηεία εμειίζζεηαη απφ
βηνηερληθή ζε βηνκεραληθή.
Οη δηαθσλίεο πνπ παξνπζηάδνληαη γηα ηνλ ηξφπν εθπαίδεπζεο ησλ ηερληηψλ ζηηο
εηδηθεπκέλεο εξγαζίεο θαλεξψλνπλ έλα πξφβιεκα, ε αζηηθή ηάμε λα ζέιεη λα πξνσζήζεη ηελ
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ εξγαηψλ ηεο θαη απφ ηελ άιιε λα ζέιεη λα πεξηραξαθψζεη απηήλ
ηελ πξφζβαζε ζηελ εμεηδίθεπζε, γηαηί ε εμεηδίθεπζε απνηειεί λέα απεηιή θαζψο ν εηδηθεπκέλνο
εξγάηεο ζα δηεθδηθήζεη θαιχηεξν κηζζφ θαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο.
Γεληθφηεξα ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε πξέπεη λα είλαη ειεγρφκελε ψζηε λα κελ βξεζεί
ην ιατθφ ζρνιείν θαηεμνρήλ φξγαλν θαη ζχκβνιν ηεο ιατθήο ελφηεηαο ζε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν.
Ζ αζηηθή ηάμε επηρεηξεί λα δεκηνπξγήζεη κία λέα εξγαηηθή ηαπηφηεηα ε νπνία θπζηθά ζα αζθεί
εζηθνπιαζηηθή επίδξαζε θαη ζην πξνιεηαξηάην θαη ζηηο ζπληερλίεο πνχ βξίζθνληαη ζε παξαθκή.
Μνλαδηθά κέζα γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο είλαη ε εθπαίδεπζε θαη ε θηιαλζξσπία
επηθεληξσκέλε ζηελ νηθνγελεηαθή επηπρία.
Γχν ινηπφλ ιχζεηο ππάξρνπλ
- ε ίδξπζε επαγγεικαηηθψλ ζρνιείσλ απφ ηε κία θαη
- ε επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο καζεηείαο ζην εξγαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ απφ ηελ
άιιε ψζηε ε επηκφξθσζε ηνπ εξγάηε λα ζπλδέεηαη κε ηελ παξαγσγή.
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Σν εξγαζηήξην πξέπεη λα είλαη ν ρψξνο πνπ ζα ζθπξειαηείηαη ε επαγγεικαηηθή θαη
θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηνπ εξγάηε, ηαπηφηεηα πνπ αθελφο κελ ην ζπλδηθάην ζεσξεί ηαμηθή
ζπλείδεζε, ε δε εξγνδνζία πξνζαξκνγή ζην πλεχκα ηεο επηρείξεζεο.
Ζ κεγάιε αιιαγή πνπ νλνκάζηεθε θαη δεχηεξε βηνκεραληθή επαλάζηαζε έγηλε φηαλ ε
ηερληθή θαηλνηνκία έγηλε ππφζεζε επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθψλ εξγαζηεξίσλ ζηα
παλεπηζηήκηα θαη ζηα εξγνζηάζηα θαη φηαλ ε δηάδνζή ηεο έγηλε αληηθείκελν ηεο βηνκεραλίαο ή
ησλ νξγαλσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ.
Μεηά ην ηειεπηαίν ηξίην ηνπ 19νπ αηψλα ε βηνκεραλία θαη ην εκπφξην φιν θαη
πεξηζζφηεξν βαζηδφηαλ ζην κνληέιν ηεο ηερληθήο καζεηείαο πνπ ζα γηλφηαλ απνθιεηζηηθά ζε
βηνκεραληθνχο ρψξνπο θαη έηζη επηθξαηνχλ δχν ζπζηήκαηα, ην έλα είλαη ε επαγγεικαηηθή
άζθεζε είηε ζε εηδηθά ζρνιεία είηε ζε ρψξνπο δνπιεηάο αλεπάγγειησλ αηφκσλ θαη ην άιιν ε
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ λέσλ ζε ηερληθή - επαγγεικαηηθά ζρνιεία.
Δηδηθά ε πνιηηηθή είλαη: κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε ε εξγαηηθή ηάμε λα ελαξκνληζηεί ζηνλ
αζηηθφ θαη βηνκεραληθφ θφζκν λα γίλεη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ έζλνπο θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ
δξάζεσλ, δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ θαη ην θξάηνο λα αζρνιεζεί κε ηα
θνηλσληθά νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά πξνβιήκαηα ησλ εξγαηψλ νχησο ψζηε ε αληίθαζε
αζηηθήο θνηλσλίαο θαη εξγαηηθήο ηάμεο ζηγά ζηγά λα απαιεηθζεί.

Θα πξνζπαζήζνπκε λα παξαζέζνπκε ζχληνκα ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε βαζηθψλ επξσπατθψλ θξαηψλ θάλνληαο έλα κηθξφ
παξαιιειηζκφ κε ηα ειιεληθά δεδνκέλα ζηα επφκελα θεθάιαηα.
Αξρηθά ζηε Γεξκαλία θαη ζηηο αξρέο ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα κε ηελ εμέιημε ηεο
ηερλνινγίαο θαη ησλ επηζηεκψλ, έγηλε ζπλείδεζε ε αλάγθε ην λα έρεη θάπνηνο ζεσξεηηθφ
ππφβαζξν γηα ηελ άζθεζε πξαθηηθνχ ηχπνπ εξγαζίαο ,νπφηε δεκηνπξγήζεθαλ ηάμεηο ζεσξίαο
παξάιιειεο πξνο ηελ πξαθηηθή θαηάξηηζε αξρηθά ζηα ζξεζθεπηηθά ζρνιεία θαη ελ ζπλερεία ζηα
βηνκεραληθά Καηερεηηθά ζρνιεία.
Παξάιιεια λέεο γεληέο ηερληθψλ εθπαηδεχνληαλ απφ ηελ ίδηα ηε βηνκεραλία θαη απφ
ηνπο εξγαηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηδξχζεθαλ 186 „θηιεθπαηδεπηηθέο εηαηξείεο‟ κε αληηθείκελν
παξνρή ηερληθήο εθπαίδεπζεο ,φπνπ ηα καζήκαηα γίλνληαλ εζπεξηλέο ψξεο παξάιιεια κε ηελ
εξγαζία ηνπ ηερλίηε. ηα καζήκαηα ζπκπεξηιακβαλφηαλ εθηφο απφ ηα γεληθνχ ηχπνπ γηα ηελ
άλνδν ηνπ κνξθσηηθνχ ηνπ επηπέδνπ θαη ηερληθά καζήκαηα φπσο Αξρέο Μεραληθήο,
Οηθνδνκηθή, Αξρηηεθηνληθή, Πνιηηηθή θαη Βηνκεραληθή Οηθνλνκία θαη άιια.
Με ηνλ επαγγεικαηηθφ θαη βηνκεραληθφ θψδηθα ηεο νκνζπνλδίαο ηεο Γεξκαλίαο ην 1869
ζεζκνζεηείηαη ην ζχζηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηε Γεξκαλία φπνπ γίλεηαη
ππνρξεσηηθή ε παξαθνινχζεζε ηνπηθνχ ηερληθνχ ζρνιείνπ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ηερληηψλ ελψ
νη εξγνδφηεο ππνρξενχληαη λα παξαρσξήζνπλ ρξφλν ζηνπο ηερλίηεο ηνπο γηα ηελ παξαθνινχζεζε
ηνπ ζρνιείνπ απηνχ. Με ηε ιήμε ηεο παξαθνινχζεζεο απνθηάηαη δίπισκα εξγνδεγνχ θαη
αξρίδνπλ λα αλαγλσξίδνληαη επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ ηερληηψλ, δειαδή ζηφρνο ηνπ
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θξάηνπο είλαη ε θαζηέξσζε εληαίνπ ζπζηήκαηνο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζε βάζε δηθαίνπ,
ηφζν ζηελ ελδνεπηρεηξεζηαθή εθπαίδεπζε φζνλ θαη ζηηο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο ησλ νκφζπνλδσλ
θξαηηδίσλ.
Σν Σερληθό Ηλζηηηνύην ηνπ Βεξνιίλνπ πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 1821 είλαη ε πξψηε
πιήξεο εμεηδηθεπκέλε θαη νξγαλσκέλε επαγγεικαηηθή ζρνιή ελψ παξάιιεια ηδξχνληαη
“θαηαζηήκαηα κέζεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο” γλσζηά σο Werkrealschulen (πξαθηηθά ζρνιεία ) ζε
φιε ηελ επηθξάηεηα
Σν 1936 κε ηελ πξάμε ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο επεθηείλεηαη ζε φινπο ηνπο λένπο
θάησ ησλ 18 εηψλ θαη αλεμαξηήησο πξνέιεπζεο θπιεηηθήο, ζε φιν ην γεξκαληθφ θξάηνο ε
ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε ηχπνπ ζρνιείνπ θαη κεγάιν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ 70%
παξαθνινπζεί ην επαγγεικαηηθφ ζρνιείν ζπλήζσο θαηφπηλ έθζεζεο-πξφηαζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Έλα ζπλνπηηθφ δηάγξακκα ηνπ Γεξκαληθνχ Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο

Γηάγξακκα 5. 1: Πεγή, Φπιιάδην Γεξκαληθήο Πξεζβείαο
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Με ιίγα ιφγηα θαη επηθεληξψλνληαο ζηελ ηερληθή- επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ηζρχνπλ ηα
παξαθάησ απφ ην 1959.
Σν Gymnasium παξέρεη ζηνπο καζεηέο γεληθή εθπαίδεπζε εηο βάζνο θαη θαιχπηεη ηα
ζρνιηθά έηε 5 έσο 13 (ζε µεξηθέο πνιηηείεο έσο 12). Σν Gymnasium έρεη δχν δηαθνξεηηθέο
µνξθέο : ην θαλνληθφ Gymnasium φπνπ νη καζεηέο µπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ φια ηα έηε
( 5-13) γηα ηελ εηζαγσγή ζην Παλεπηζηήκην, θαη ην αλψηεξν επίπεδν πνπ αξρίδεη ηνλ ελδέθαην
ρξφλν θαη πξνεηνηµάδεη ηνπο µαζεηέο γηα ην Hochschulreife, είηε µε έµθαζε ζηε γεληθή
εθπαίδεπζε είηε πξνζαλαηνιηζµέλν ζηελ επαγγειµαηηθή ζηαδηνδξνµία φπσο ην Berufliche
Gymnasium πνπ εηδηθεχεηαη ζε ηνµείο φπσο δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, ηερλνινγίεο, επηζηήµεο
ηξνθίµσλ, θνηλσληθέο επηζηήµεο, θιπ.
ην ηέινο ηνπ δέθαηνπ έηνπο νη καζεηέο µπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ζην αλψηεξν επίπεδν ή
λα δψζνπλ εμεηάζεηο γηα ην Mittlere Reife (απνιπηήξην γεληθήο εθπαίδεπζεο).
Σν gymnasiale Oberstufe θαιχπηεη ηα έηε 11 έσο 13 (ή 12) θαη µεηά απφ µία εηζαγσγηθή
θάζε δηάξθεηαο ελφο έηνπο δηαηξείηαη ζε εμάµελα. Οη µαζεηέο έρνπλ πνιπάξηζµεο δπλαηφηεηεο
λα εζηηάζνπλ ζε εηδηθά αληηθείµελα εληφο ηνπ παξερφµελνπ πιαηζίνπ µαζεµάησλ.
Σα µαζήµαηα παξέρνληαη ζε βαζηθφ θαη αλψηεξν επίπεδν :
- ην βαζηθφ επίπεδν θαιχπηεη ηα δχν ηξίηα ησλ µαζεµάησλ θαη παξέρεη ηηο βαζηθέο
γλψζεηο θαη
- ην αλψηεξν επίπεδν παξέρεη δηδαζθαιία εηο βάζνο πνπ δηεπξχλεη ηε γλψζε ησλ
µαζεηψλ.
Σν Gesamtschule πεξηιακβάλεη δηάθνξνπο ηχπνπο ζρνιείσλ µε ζηφρν λα παξέρεη ζηνπο
καζεηέο επέιηθηε µεηάβαζε ζηνλ θαηάιιειν ηχπν ζρνιείνπ αλάινγα µε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο.
Μέζα απφ ηα ζρνιεία πνπ παξέρνπλ εθπαίδεπζε, ππάξρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο γηα
επαγγειµαηηθή ζηαδηνδξνκία ,πνπ πξνεηνηκάδνπλ γηα επαγγειµαηηθή θαηάξηηζε, ή νδεγνχλ ζε
επαγγειµαηηθή εηδίθεπζε ή δεπηεξνβάζκηεο γεληθέο εηδηθεχζεηο.
Λφγσ ηεο ζρεηηθά πςειήο αλεξγίαο ησλ λέσλ, ην επαγγειµαηηθφ ζχζηεµα θαηάξηηζεο
έρεη εθζπγρξνληζηεί ζε πνιχ µεγάιν βαζµφ ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα θαη δηαζέηεη µία µεγάιε
πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ ζρνιείσλ. Μηα ζεµαληηθή δηάθξηζε ησλ ζρνιείσλ είλαη ηα πιήξνπο
θνίηεζεο ,πνπ νη καζεηέο πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ θάζε µέξα θαη ηα µεξηθήο θνίηεζεο πνπ νη
µαζεηέο παξαθνινπζνχλ µφλν µία µε δχν εµέξεο θαη παξάιιεια εξγάδνληαη.
Σα πξνπαξαζθεπαζηηθά επαγγειµαηηθά ζρνιεία πεξηιαµβάλνπλ ην Berufsvorbereitungsjahr
(µνλνεηήο πξνεπαγγειµαηηθή θαηάξηηζε), ηε µνλνεηή βαζηθή επαγγειµαηηθή θαηάξηηζε θαη ην
µνλνεηέο θνιέγην θαηάξηηζεο.
Σν Berufsvorbereitungsjahr (πξνεπαγγειµαηηθή θαηάξηηζε) πξνζθέξεη έλα ηχπν
επαγγειµαηηθήο θαηάξηηζεο δηάξθεηαο ελφο έηνπο πιήξνπο παξαθνινχζεζεο θαη απεπζχλεηαη ζε
λένπο γηα ηνπο νπνίνπο ε επαγγειµαηηθή θαηάξηηζε είλαη ππνρξεσηηθή θαη δελ έρνπλ βξεη θάπνηα
επθαηξία θαηάξηηζεο ή είλαη εθηφο εξγαζίαο. Οη µαζεηέο δηεπξχλνπλ ηε γεληθή ηνπο εθπαίδεπζε,
ελζαξξχλνληαη λα απνθηήζνπλ βαζηθέο δεμηφηεηεο, δηδάζθνληαη ηηο βαζηθέο γλψζεηο γηα µέρξη
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ηξεηο επαγγειµαηηθνχο ηνµείο θαη βνεζνχληαη ζηνλ επαγγειµαηηθφ πξνζαλαηνιηζµφ θαη ζηνλ
πξνζδηνξηζµφ ηνπ επαγγέιµαηνο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Τπφ πξνυπνζέζεηο νη µαζεηέο ρσξίο ην
Hauptschulabschluss µπνξνχλ λα απνθηήζνπλ αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ.
Σν Berufsgrundbildungsjahr (βαζηθή επαγγειµαηηθή θαηάξηηζε) παξέρεηαη σο µνλνεηέο,
πιήξνπο παξαθνινχζεζεο πξφγξαµµα µαζεµάησλ θαη απεπζχλεηαη θπξίσο ζε λένπο πνπ έρνπλ
ην Hauptschulabschluss. Με ηελ έλαξμε ηεο βαζηθήο επαγγειµαηηθήο θαηάξηηζεο νη µαζεηέο
πξέπεη λα επηιέμνπλ έλαλ επαγγειµαηηθφ ηνµέα. Μεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ην έηνο βαζηθήο
επαγγειµαηηθήο θαηάξηηζεο πξνζµεηξάηαη ζηελ επφµελε επαγγειµαηηθή θαηάξηηζε..
Σν δηεηέο Berufsfachschule (επαγγειµαηηθφ ζρνιείν) πνζνζηφ παξαθνινχζεζεο καζεηψλ
60% παξέρεη µαζήµαηα πιήξνπο παξαθνινχζεζεο θαη απεπζχλεηαη θπξίσο ζε λένπο πνπ έρνπλ
νινθιεξψζεη επηηπρψο ελλέα ρξφληα ζην Hauptschule θαη ζέινπλ λα απνθηήζνπλ ην
Fachschulreife. ε πνζνζηφ 40% νη µαζεηέο δηδάζθνληαη αληηθείµελα πξνζαλαηνιηζµέλα ζηελ
επαγγειµαηηθή ζηαδηνδξνµία ή εηδηθεπµέλα αληηθείµελα θαηάξηηζεο ζε ζέζε εξγαζίαο (on-thejob) ζε δηάθνξνπο ηνµείο (ηερληθή, επαγγειµαηηθή, θνηλσληθή εθπαίδεπζε, θιπ), ελψ παξάιιεια
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεπξχλνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηε γεληθή ηνπο εθπαίδεπζε.
Αθνχ νινθιεξψζνπλ ην Berufsfachschule, ν έλαο ρξφλνο πξνζµεηξάηαη ζηελ επφµελε
θαηάξηηζή ηνπο αλ επηιέμνπλ ηνλ ίδην επαγγειµαηηθφ ηνµέα, ελψ δηαθνξεηηθά πξνζµεηξάηαη ν
µηζφο ρξφλνο. Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο είλαη εμνµνησµέλν µε ην Realschulabschluss θαη δίλεη ην
δηθαίσµα ζην µαζεηή λα ζπλερίζεη ηελ θαηάξηηζή ηνπ ζε έλα αλαγλσξηζκέλν επάγγειµα ηππηθήο
θαηάξηηζεο, ή λα µκεηαθηλεζεί ζε έλα επαγγειµαηηθφ θνιέγην ή ζρνιείν, δηάξθεηαο ελφο ή
πεξηζζνηέξσλ εηψλ.
ηε Μεγάιε Βξεηαλία αληίζηνηρα γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο θαηάξηηζεο
ησλ εξγαηψλ ησλ δηαξθψο απμαλφκελσλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε ζηάδην
αλαιθαβεηηζκνχ αξρηθά ζηε θσηία θαη θαηφπηλ ζε φιν ην θξάηνο ηδξχνληαη “ηα θνιιέγηα ησλ
εξγαδνκέλσλ” κε ζθνπφ ηελ παξνρή γεληθνχ πεξηερνκέλνπ εθπαίδεπζεο θαη φρη ηελ εμεηδίθεπζε
ζην επάγγεικα φπσο ζπλέβαηλε ζηελ Γεξκαλία.
Σν 1823 φκσο φηαλ δηαπηζηψλεηαη ν κηθξφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ πνπ παξαθνινπζνχλ
ηα θνιιέγηα δεκηνπξγείηαη ε ζρνιή London Mechanics Institute φπνπ παξαδίδνληαη ζηηο
εζπεξηλέο ψξεο καζήκαηα ρξήζηκα ζηελ εξγαηηθή ηάμε, ηνπο αξρηηερλίηεο θαη ηνπο εκπφξνπο,
ζρνιή ηέηνηαο εμέιημεο, πνπ 10 ρξφληα κεηά έθηαζε λα έρεη 600 θαηαζηήκαηα ζε φιε ηελ Αγγιία
κε ην φλνκα Birkbeck schools, ηα νπνία παξείραλ θαη πηζηνπνηεηηθφ επηηπρνχο θαηάξηηζεο.
Σα Ηλζηηηνχηα Μεραληθψλ ιεηηνχξγεζαλ κε ρνξεγίεο απφ ηνπο πινχζηνπο βηνκήραλνπο
ελψ θαη νη ίδηνη νη εξγάηεο θαηέβαιαλ δίδαθηξα δελ έπαηξλε δε δεκφζηαο επηρνξήγεζεο γηαηί ε
αληίιεςε ήηαλ φηη ην εκπφξην θαη ε βηνκεραλία δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ην θξάηνο. Έηζη
ινηπφλ ηα ηλζηηηνχηα απηά πεξηφξηζαλ ηνλ αξηζκφ ησλ αλζξψπσλ ζηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαλ
θαη άξρηζαλ λα γίλνληαη γηα ιίγνπο πνπ κπνξνχζαλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηα έμνδα ρσξίο θαλείο λα
ππνηηκήζεη ην ξφιν ηνπο, κηα θαη πξνζέθεξαλ επθαηξία γηα κφξθσζε ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ
εξγαηψλ.
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ηε κεγάιε έθζεζε ηνπ Λνλδίλνπ ην 1851 ζπλεηδεηνπνηείηαη απφ ηελ αγγιηθή εμνπζία
φηη ρσξίο ηελ βνήζεηα ηνπ θξαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ κπνξεί λα ππάξρεη
βηνκεραληθή αλάπηπμε γηαηί νη ηερληθέο θαη νη ζχγρξνλεο εθεπξέζεηο, πνπ ήηαλ εθαξκνγή ησλ
επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ ήηαλ αδχλαηνλ λα ζηεξηρηνχλ απφ ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο.
Ο ρξφλνο επλνεί ηελ δεκηνπξγία ηερληθψλ ζρνιψλ ε ηλζηηηνχησλ ζε θάζε πφιε κε ζθνπφ
λα απνθηήζεη ε ρψξα κία θαιή ζέζε ζηελ παγθφζκηα βηνκεραληθή αγνξά. ηελ αξρή ηα
Ηλζηηηνχηα δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπφ λα παξέρνπλ εθπαίδεπζε κφλν ην απφγεπκα γηα ηελ
πξνεηνηκαζία εξγαηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα, φκσο ε κεγάιε δήηεζε δεκηνχξγεζε έλαλ
ηχπν ηερληθνχ ζρνιείνπ απφ φπνπ πξνήιζαλ θαη νη θαλνληθέο ζρνιέο ηερληθήο εθπαίδεπζεο.
Σα ζρνιεία ηεο παιαηάο λννηξνπίαο εληνχηνηο πξνζπαζνχλ λα δηαρσξίζνπλ ηε ζέζε ηνπο
εθαξκφδνληαο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο, φκσο επεηδή ηα ηερληθά θνιέγηα εθαξκφδνληαο ζηε
λενιαία πξαθηηθέο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο είλαη πην ειθπζηηθά, ζχληνκα ζα δεκηνπξγεζνχλ νη
πξψηεο νξγαλσκέλεο επηζηεκνληθά ζρνιέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ππφ ηελ αηγίδα ησλ
θνιεγίσλ θαη νη δεκνηηθέο αξρέο ζα αλαγθαζηνχλ λα παξέρνπλ πφξνπο γηα ηελ ίδξπζε εκπνξηθψλ
θαη ηερληθψλ ζρνιψλ.
ην θνξνινγηθφ λνκνζρέδην πνπ ςεθίζηεθε ηελ ίδηα ρξνληά θαη φξηζε ζηα ζπκβνχιηα
ηελ δηνίθεζε ησλ ζρνιψλ θαζφξηζε θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα εηζπξάηηνπλ θφξνπο απφ ηελ
κπχξα θαη ηα πνηά, ηδηαίηεξα ην νπίζθη γηα ηελ ζηήξημή ηνπο, ψζηε λα βνεζνχλ ηνπο ζπνπδαζηέο
κε ππνηξνθίεο θαη επηδφκαηα.
Σν 1900 ην θξάηνο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ην νηθνλνκηθφ βάξνο φιεο ηεο εθπαίδεπζεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηερληθήο θαη ηδξχεη ηηο Μαζεηηθέο Σερληθέο ρνιέο.
Μεηνλνκάζηεθαλ δε ζε πνιπηερληθέο ζρνιέο ( Polytechnics), ζπλεξγάδνληαλ κε ηε βηνκεραλία
κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ηεο, φπνπ ην θνκκάηη ηεο εξγαζηεξηαθήο εμάζθεζεο
γηλφηαλ ζηηο βηνκεραλίεο. πλνιηθά ιεηηνχξγεζαλ 700 ηερληθέο θαη εκπνξηθέο ζρνιέο πνπ καδί
κε έλα δίθηπν εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θηάλνπλ ηηο 8000.
Μηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ζεκεξηλνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο εζηηάδνληαο ζηελ
δεπηεξνβάζκηα ηερληθή εθπαίδεπζε.
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Γηάγξακκα 5.2: ΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΓΓΛΗΑ ΟΤΑΛΗΑ, Πεγή θπιιάδην
Βξεηαληθήο Πξεζβείαο.

ηελ Αγγιία θαη ζηελ Οπαιία ε γεληθή ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε απεπζχλεηαη ζε φια ηα
παηδηά πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα κφληκα ζηε ρψξα αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηα ηνπο θαη
δηαξθεί 11 ρξφληα είλαη δε δσξεάλ ζηα δεκφζηα ζρνιεία ελψ ππάξρνπλ θαη ηδησηηθά. Ζ
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε δηαηξείηαη ζε ηέζζεξα ζηάδηα, εηδηθά ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
απνηειείηαη απφ ην ζηάδην 3 θαη 4 γηα ειηθίεο 11 σο 14 θαη 14 έσο 16.
Απφ ην 1956 θαη κεηά πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνληαη πηζηνπνηεηηθά ζε νθηψ
επαγγεικαηηθά αληηθείκελα φπσο εθαξκνζκέλεο ηέρλεο, εθαξκνζκέλε κεραληθή, πγηείο
επηρεηξήζεηο, θνηλσληθή πεξίζαιςε, πιεξνθνξηθή, ηνπξηζκφο θαη βηνκεραλία. Σν επαγγεικαηηθφ
πηζηνπνηεηηθφ (Vocational GCSE) είλαη ηζφηηκν κε δχν αθαδεκατθά πηζηνπνηεηηθά γεληθήο
εθπαίδεπζεο πνπ παξέρνληαη απφ ηα γεληθά ζρνιεία απφ άπνςε εξγαζηαθήο δήηεζεο.
Σα εηδηθεπκέλα ζρνιεία πνπ παξέρνπλ ην αθαδεκατθφ πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο εηδηθεχνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν παξέρνληαο παξάιιεια ζηνπο καζεηέο
ην εζληθφ πξφγξακκα καζεκάησλ θαη κία επξεία ηζφξξνπε εθπαίδεπζε γεληθνχ θαη ηερληθνχ
πεξηερνκέλνπ. Σα αληηθείκελα ησλ ζρνιείσλ ζπλδπάδνπλ ππνρξεσηηθά 2 απφ ηα πξνεγνχκελα
58

αλαθεξφκελα παξαδείγκαηνο ράξηλ αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο θαη αζιεηηζκφο θαη ε εμσηεξηθή
ρξεκαηνδφηεζε απφ ρνξεγνχο επηδηψθεηαη.
ηελ Αγγιία ηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ,άλσ ηνπ 50%, είλαη
εηδηθεπκέλα ζρνιεία πνπ ζεκαίλεη φηη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην κέζν
ηνπιάρηζηνλ επίπεδν είλαη πεξηζζφηεξν ηερληθφο. Σα ζρνιεία απηά ζπλήζσο δηνηθνχληαη απφ
επηηξνπεία πνπ ρεηξίδεηαη ηφζν ηε δεκφζηα φζν θαη ηελ ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη νη
εθπαηδεπηηθνί επηιέγνληαη κε πνιχ απζηεξφ ηξφπν απφ ζπκβνχιην ηεο επηηξνπείαο.
Οη αθαδεκίεο (academies) ηέινο σο ηκήκα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ηδξχνληαη
απφ εζεινληηθέο νκάδεο ή απφ επηρεηξεκαηηθά ξεχκαηα, πνπ ζπλεξγάδνληαη κε θνξείο ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη παξέρνπλ επίζεο επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ εθπαίδεπζε. Βξίζθνληαη ζε
κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο θαη απεπζχλνληαη ζε καζεηέο δηαθφξσλ ηθαλνηήησλ νηθνλνκηθά
αλίζρπξσλ ηάμεσλ γηα απηφ θαη δελ πιεξψλνπλ δίδαθηξα παξέρνληαο έλα επξχ θαη
ηζνξξνπεκέλν πξφγξακκα καζεκάησλ θαη γηα ηελ παξνρή ηερληθψλ γλψζεσλ θαη γεληθφηεξεο
παηδείαο.

Ρίρλνληαο κηα καηηά ζηελ θνληηλή Γαιιία δηαπηζηψλνπκε άιιε πνιηηηθή θαζψο νη
βηνκήραλνη ζεσξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ πνιπέμνδν
θνκκάηη θαη δελ δηεπθνιχλνπλ ηηο ζπληερλίεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη απηή ηε δηαδηθαζία ζην έξγν
ηνπο, πξνηηκνχλ αληίζεηα λα γίλεηαη κηθξφ -εθκάζεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ηερλίηε επί ηεο
εξγαζίαο.
ηε δεχηεξε φκσο απηνθξαηνξία ηεο Γαιιίαο θαη φηαλ κπαίλνπκε ζηελ θαζαπηφ
βηνκεραληθή πεξίνδν νη επηρεηξήζεηο έρνπλ αλάγθε απφ εμεηδηθεπκέλνπο εξγάηεο θαη αξρηεξγάηεο
θαη έηζη ην θξάηνο θαη φρη ε βηνκεραλία ηδξχεη ζρνιέο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε φιε ηε
ρψξα αλψηεξνπ επηπέδνπ ζέηνληαο ηα ζεκέιηα ηεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Σέηνηα
ήηαλ ηα association politetechnics ζηα νπνία δίδαζθαλ κφλν ζην Παξίζη 150 θαζεγεηέο ηερληθψλ
εηδηθνηήησλ.
Γχξσ ζην 1880 ζηε δεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ε δηαίξεζε ησλ ζπνπδψλ δελ αξρίδεη απφ
ηηο κηθξέο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ φπσο ζηε Γεξκαλία θαη ην Βέιγην αιιά ζηηο δχν αλψηεξεο ηάμεηο
ηνπ Λπθείνπ γεγνλφο πνπ είρε σο απνηέιεζκα φπσο δηαπίζησζαλ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη νη
ππεχζπλνη ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο λα κελ εθπαηδεχνληαη επαξθψο νχηε νη καζεηέο ηνπ
ηκήκαηνο ησλ “γξακκάησλ”, νχηε νη καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο ησλ “επηζηεκψλ”.
Δηζη ίδξπζαλ ηα ζρνιεία ησλ ηερλψλ γλσζηά σο Ecoles des art et maitres κέηξν ζηα νπνία
δηδάζθνληαλ ζεσξεηηθά καζήκαηα απφ θαζεγεηέο θαη πξαθηηθά καζήκαηα απφ αξρηηερλίηεο ζηα
εξγαζηήξηα ησλ ζρνιείσλ, πνπ ήηαλ εθνδηαζκέλα κε λέα εξγαιεία θαη κεραλέο πξφηππεο
αληίζηνηρεο ησλ ρξεζηκνπνηoχκελσλ ζηελ βηνκεραλία ηφηε.
Λίγα ρξφληα αξγφηεξα ηδξχνληαη νη Δζληθέο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο θαη νη Πξαθηηθέο
ρνιέο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο κε ζεσξεηηθή βάζε “ην ιατθφ ζρνιείν” ηεο δηαθήξπμεο ηνπ
δεκνθξάηε παηδαγσγνχ Jules Ferry.
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θνπφο θαη ησλ δχν απηψλ ηχπσλ ζρνιείσλ είλαη ε θαηάξηηζε ησλ καζεηψλ πξαθηηθά,
ψζηε νη κελ απφθνηηνη ησλ επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ λα απεπζχλνληαη ζε ηερληθά επαγγέικαηα
δειαδή ζηε βηνκεραλία ακέζσο, νη δε απφθνηηνη ησλ πξαθηηθψλ λα απνξξνθψληαη επίζεο
ακέζσο σο εκπνξνυπάιιεινη θαη ρακεινχ βαζκνχ δηνηθεηηθνί ππάιιεινη.
Ζ πνιηηηθή βνχιεζε είλαη ζαθήο, ν ιαφο πξέπεη ζε έλα επίπεδν λα δηαρσξίδεηαη ζαθψο
απφ ηελ αζηηθή ηάμε θαη ε πξφζβαζε ηνπ ιανχ ζηε κφξθσζε λα είλαη ειεγρφκελε, έηζη ινηπφλ
ηα ζρνιεία ηεο γεληθήο παηδείαο πνπ απεπζπλφηαλ ζε αλψηεξεο ηάμεηο ζηελ επνρή απηή
δηαρσξίδνληαη ζαθψο απφ ηα ηερληθά ζρνιεία ψζηε λα κελ δηαηαξάζζεηαη ε πνιηηηθή
„ηζνξξνπία‟.
Ζ νηθνλνκηθή φκσο αλάπηπμε ηεο Γαιιίαο ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα απαηηεί κεζαία
ζηειέρε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα θαη ηερληθνχο. Ζ αζηηθή ηάμε ζπάεη ηα δεζκά ηεο ακβιχλεηαη ε
δηάζηαζε αλάκεζα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πνπ πξννξίδεηαη γηα ηα παηδηά ησλ αζηψλ θαη
ζε απηήλ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηα παηδηά ηνπ ιανχ ,κπιέθνληαη ε κία ζηελ άιιε θαη ε ηδενινγηθή
απφζηαζε αξρίδεη λα κηθξαίλεη, γηαηί ν γαιιηθφο ιαφο πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί γηα ην δηεζλή
αληαγσληζκφ.
ήκεξα, ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηε Γαιιία δηαξθεί έμη ρξφληα ηα πξψηα 3 είλαη ην
θαηψηεξν γπκλάζην College θαη ηα επφκελα 3 ην αλσηέξσ γπκλάζην Lycie πνπ νδεγεί ζηελ
απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ( Baccalauriat). Ζ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ είλαη δχζθνιε θαη γίλεηαη κεηά
απφ απζηεξφηαηεο εμεηάζεηο , επηηξέπεη δε ηελ ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ζην παλεπηζηήκην
αλάινγα κε ηνλ θχθιν ζπνπδψλ έρεη αθνινπζήζεη ή ηελ αγνξά εξγαζίαο.
Τπάξρνπλ ηξεηο θχθινη ζην ιχθεην
- αλψηεξν γπκλάζην γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ Baccalauriat, giniral( πνζνζηφ καζεηψλ
65%),
- technologigue (πνζνζηφ17%) θαη
- professionel (18%).
πσο είλαη πξνθαλέο νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο αθνινπζνχλ ην ιχθεην γεληθήο παηδείαο
ζην νπνίν ππάξρνπλ ηξία ξεχκαηα: θπζηθέο επηζηήκεο, θνηλσληθέο επηζηήκεοθαη μέλεο γιψζζεο.
ηελ Γαιιία αθνινπζείηαη πεξίπνπ ε ειιεληθή λννηξνπία φζνλ αθνξά ηελ ζηάζε ηνπ θφζκνπ
ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ,πνπ βξίζθεηαη ζε ππνδεέζηεξν θνηλσληθφ επίπεδν απφ ηε
γεληθή παξφιν πνπ ε βηνκεραληθή αλάπηπμε ηεο Γαιιίαο έρεη ζεηηθφ πξφζεκν θαη ζε απηήλ
απαζρνιεί ην 38% ηνπ εγρψξηνπ πιεζπζκνχ.

Μεηαθεξφκελνη ηψξα ζην πξφηππν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Φηιαλδίαο ε
παξαηήξεζε είλαη φηη είλαη ην πιένλ απνθεληξσηηθφ θαη ειεχζεξν ηεο Δπξψπεο ζε αληίζεζε κε
ην γαιιηθφ θαη ην ειιεληθφ πνπ είλαη απνιχησο ζπγθεληξσηηθά.
ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί ζθηαγξαθείηαη ην θηιαλδηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
μεθάζαξα θαη ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε ηδηαίηεξα ην ξφιν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζην ζρνιείν
σο θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ ζρνιείνπ λα απηνρξεκαηνδνηείηαη.
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Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ φινπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη εζηηαζκέλνο κεηαμχ
θνπιηνχξαο θαη αληαπνδνηηθφηεηαο, ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνιακβάλεη πςεινχ
θνηλσληθνχ θχξνπο ,νη κηζζνί απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο κε ηηο ηνπηθέο αξρέο δελ
ππάξρνπλ πνιηηηθέο παξαηάμεηο ην ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκκεηέρεη
ζεζκηθά ζηε ζχληαμε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ζηελ εχξεζε ρξεκαηνδνηήζεσλ.

Γηάγξακκα 5.3: Φηιαλδηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, Πεγή, θπιιάδην Φηιαλδηθήο Πξεζβείαο
Ζ θξαηηθή επηρνξήγεζε είλαη 57% θαη ηα ππφινηπα εμαζθαιίδνληαη απφ αληαπνδνηηθέο
ρνξεγίεο.
Δζηηάδνληαο ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε παξαηεξνχκε ηνλ θαζαξφ ζθνπφ ηεο:
αξρηθά λα εθνδηάζεη ηνπο καζεηέο κε δεμηφηεηεο αλαγθαίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
εηδίθεπζε θαη κε ηθαλφηεηεο γηα απηναπαζρφιεζε θαη ζε δεχηεξν βαζκφ λα ηνπο πξνεηνηκάζεη
γηα επηπιένλ ζπνπδέο αλ ην ζέινπλ πξνάγνληαο ηα πξνζσπηθά ηνπο ελδηαθέξνληα. Ζ κνξθή ηεο
εθπαίδεπζεο είλαη καζεηεπφκελε θαη ειεχζεξνπ ηχπνπ, θαιχπηεη 75 εηδηθφηεηεο ζε επηά ηνκείο
θαη φιεο νη πηζηνπνηήζεηο κεηξηνχληαη ζε βαζκνχο- κνλάδεο, κπνξεί δειαδή θαλείο αθφκα θαη
ρσξίο λα παξαθνινπζήζεη ζπγθεθξηκέλα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα λα απνθηήζεη πηπρίν αξθεί λα
πηζηνπνηεζεί.
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Ζ πξαθηηθή άζθεζε είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ
εξγαζίαο θαη ε καζεηεία εθαξκφδεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ κε ηνλ εμήο ηξφπν, ν εξγνδφηεο
αλαιακβάλεη λα πξνζθέξεη εηδηθεπκέλε θαζνδήγεζε θαη ν καζεηήο λα εξγαζηεί ζε αληάιιαγκα
απηήο ηεο θαζνδήγεζεο, φια απηά ειεγρφκελα απφ ηελ ηνπηθή αξρή.
Γίλεηαη έκθαζε ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηα καζήκαηα εηδηθφηεηαο, ηελ πξαθηηθή
άζθεζε θαη ζπλζεηηθέο εξγαζίεο ελψ ηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαιχπηνπλ ην 15% ηεο φιεο
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο
Σν πνζνζηφ παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηε Φηιαλδία είλαη 76%
θαη απηφ γηαηί ε αλεπηπγκέλε νηθνλνκία ηεο απαηηεί επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε πςεινχ
επηπέδνπ ε νπνία θαη παξέρεηαη, είλαη θνηλσληθά θαηαμησκέλε, ε ρψξα είλαη απαιιαγκέλε απφ
αλαρξνληζηηθέο ηδέεο θαη ηδενιεςίεο πνπ δηέπνπλ ηελ θιαζζηθνχ ηχπνπ εθπαίδεπζε. Γελ γέλλεζε
ηπραία ε κηθξή απηή ρψξα εηαηξείεο θνινζζνχο π. ρ NOKIA

5. 2 Άλζξωπνη θαη λνκνζεηήκαηα ζηνλ ειιεληθό ρώξν κέρξη ην 1930
Ο γφληκνο πξνβιεκαηηζκφο πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ πεξίνδν ηνπ λενειιεληθνχ
δηαθσηηζκνχ, πνπ αθνξά ζηελ αλάγθε ηεο κφξθσζεο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, ψζηε απηφο λα
θαηαζηεί θνηλσλφο ησλ λέσλ θαηαθηήζεσλ ηεο επηζηήκεο, σζεί ηηο αηνκηθέο πξσηνβνπιίεο κε
ηελ πξνζηαζία ηνπ θιήξνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ εκπφξσλ, ζηε δεκηνπξγία πνιιψλ
θνηλψλ ζρνιείσλ θαηά ηνλ 17ν θαη 18ν αηψλα. ζε φιε ηελ ειιελφθσλε επηθξάηεηα.
Ζ πξνζπάζεηα απηή ηεο εθθιεζίαο θαη ησλ ειιήλσλ δηαλννπκέλσλ θαηέηεηλε ζην λα
θαιχςεη ηηο απνιχησο βαζηθέο αλάγθεο εθπαίδεπζεο ηνπ ιανχ. Γπλαηφηεηα απφθηεζεο αλψηεξεο
κφξθσζεο ππήξρε κφλν ζηηο ειιεληθέο παξνηθίεο ηνπ εμσηεξηθνχ.
Σηο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο θαηαθηήζεηο ηεο επνρήο κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ζηνλ
ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν κφλν έιιελεο πνπ έρνπλ ζπνπδάζεη ζην εμσηεξηθφ ή μέλνη πνπ
γλσξίδνπλ ειιεληθά θαη ζέινπλ λα εξγαζηνχλ ζην θεθάιαην κφξθσζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Γηα
απηνχο ηνπο μέλνπο ν Ρήγαο Βειεζηηλιήο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά „θάζε μέλνο θηιφζνθνο ή ηερλίηεο
επξσπαίνο πνπ αθήλεη ηελ παηξίδα ηνπ ίλα έιζεη λα θαηνηθήζεη ζηελ Διιάδα κε ζθνπφ λα
κεηαδψζεη ηε ζνθία ηνπ θαη ηελ ηέρλε ηνπ φρη κφλν ζεσξείηαη θαζαπηφ πνιίηεο αιιά θαη κε
δεκφζηα έμνδα απηψ γίλεηαη ελαο αλδξηάο καξκαξηλφο‟ (Λ. Η. Βξαλνχζεο 1996)
Ο Κωλζηαληίλνο Κνύκαο ζα νδεγήζεη ζε έλα απφιπην ζρήκα επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο έλα ρξφλν πξηλ ηε ιήμε ηεο Δπαλάζηαζεο αθφκα, ελαξκνληζκέλνο κε ηελ παηδεία
ηεο θσηηζκέλεο Δπξψπεο θαη μεπεξλψληαο ηα ζηεξεφηππα ηεο εθθιεζίαο ελψ ε πεληακειήο
επηηξνπή ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Άλζηκνπ Γαδή πξνηείλεη λα ιεηηνπξγήζνπλ „πξνπαίδεηα ζρνιεία
γηα ηελ κάζεζε θαη πξάμε ηεο γεσξγηθήο θαη θαηαζηήκαηα ησλ βάλαπζσλ ηερλψλ‟ φπνπ νη
έθεβνη εξγάηεο ζα δηδάζθνληαη „ηαο αξράο ηεο γεσκεηξίαο ,ηεο θπζηθήο θαη ηεο ρεκείαο,
εθαξκνζκέλεο εηο ηαο ηέρλαο θαη ζπνπδάδνπλ ηα εξγαιεία θαη ηηο κεραλέο ησλ δηαθφξσλ
ηερλψλ‟(Δξκήο ν Λφγηνο 1819).
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Ο θπβεξλήηεο Ηωάλλεο Καπνδίζηξηαο έρνληαο απνιχησο ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο ηνπ λενζχζηαηνπ θξάηνπο αλαπηχζζεη έλα πιήξεο ζχζηεκα εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ
ην άηνκν λα απνθηήζεη γλψζεηο „αξρηθάο θαη ζεκειηψδεηο ησλ θπζηθνκαζεκαηηθψλ επηζηεκψλ
εθαξκνζκέλεο πνπ ρξεζηκεχνπλ ζην θαιψο δήλ ηνπ πνιηηηζκέλνπ αλζξψπνπ‟. Έλα ζχζηεκα
φπνπ πεξηιακβάλνληαη „φιαη αη ηέρλαη ελ γέλεη, απφ ηελ πνηαπσηάηε ηέρλε θαη βάλαπζνλ
ηαπηφρξνλα ηνπ ιηζνηφπνπ, παξαδείγκαηνο ράξηλ, έσο ηελ πεξηθαιεζηάηελ θαη σξαηφηαηελ
ηαχηελ ηνπ αξρηηέθηνλνο θαη απφ ηελ ηέρλε ηνπ βνζθνχ κέρξη ηελ πνιχπινθν πνιηηηθή επηζηήκε
ηνπ θπβεξλάλ ηνπο αλζξψπνπο‟(Α.Π.Γαζθαιάθεο 1890).
Καηά ηελ άπνςε ηνπ Κπβεξλήηε ζπγθξνηεκέλε παηδεία ππάξρεη αλ απηή δηαηξείηαη ζε
ηξεηο ππαιιήινπο βαζκνχο :
1 πξψηε βαζκίδα κε ζρνιεία αιιεινδηδαθηηθήο ππνδηαηξνχκελα ζε ηάμεηο αξραξίσλ θαη
δπλαηφηεξσλ
2 ζρνιεία ησλ βάλαπζσλ ηερλψλ
3 βαζκίδα Παλδηδαθηεξίσλ.
Έηζη φζνη ζα επηδνζνχλ ζε επαγγέικαηα δηαβίσζεο ζα απνθηνχλ απιέο γλψζεηο, ελψ φπνηνο
ζπνπδάζεη γηαηξφο ή δηθεγφξνο „ζα αζθήζε ηνλ εαπηφ ηνπ θαιψο θαη ζα κάζεη πνιιέο εθ ησλ
εθαξκνζκέλσλ γλψζεσλ, ψζηε λα γίλνπλ αχηαη θηήκα ηνπ‟( Δθεκεξίδα Ζ Αηγηλαία 1831).
Γηα φζνπο ζα επηδίδνληαλ κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ πξψηνπ βαζκνχ γλψζεσλ „εηο ηαο
ηέρλαο ηνπ βίνπ‟ έπξεπε λα δεκηνπξγεζνχλ ζρνιεία „ησλ βάλαπζσλ ηερλψλ‟, φπνπ έθεβνη θαη
αλήιηθνη εξγάηεο ζα δηδάζθνληαη εθαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο γεσκεηξίαο, ηεο θπζηθήο θαη ηεο
ρεκείαο, ηηο ηέρλεο θαη ηε βηνκεραλία, ψζηε κέζα απφ ππνδείγκαηα κεραλψλ θαη εξγαιείσλ λα
κπνξνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ ή λα ηα θαηαζθεπάδνπλ(Δθεκεξίδα Ζ Αηγηλαία 1831).
Μπαίλνπλ ινηπφλ ηα ζεκέιηα ηεο ηερληθν- επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.
Οη ειιείςεηο πνπ ππήξραλ ζε εηδηθνχο ηερλίηεο ηελ πεξίνδν απηή φπσο θαη ηεο
Αληηβαζηιείαο πνπ αθνινπζεί, δειαδή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, είλαη απίζηεπηεο.
Γελ αζθνχληαη ζρεδφλ ηα επαγγέικαηα ηνπ πθαληνπξγνχ, ηνπ θαηαζθεπαζηή πθαζκάησλ ηνπ
θιεηδαξά ,ηνπ ρξπζνρφνπ, ηνπ καραηξά, ηνπ θαδαληδή, ηνπ νπινπνηνχ ηνπ θνζκεκαηνπψιε, ηνπ
ξνινγά ηνπ θαπειά ή ηνπ παινπξγνχ θαη δελ ππάξρεη ίρλνο εξγαζηεξίσλ θαηαζθεπήο δηαθφξσλ
εηδψλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.
Ζ ρψξα φπσο είλαη θπζηθφ πζηεξεί ζε κεραλήκαηα θαη εξγαιεία π. ρ γηα ην θφςηκν ησλ
δαζψλ ρξεζηκνπνηνχλ αθφκα πέιεθεηο θαη φρη πξηφλη.
Ο Φξεηδεξίθνο Σίξο εηζεγείηαη πξνθεηκέλνπ ε Διιάδα λα απνθηήζεη ζηνηρεηψδε
βηνηερλία μέλνη θαηαζθεπαζηέο λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ Διιάδα θαη λα ηδξπζεί πνιπηερληθή
ζρνιή κε ζρέδην, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο.
Σελ αλάγθε ηεο αλάπηπμεο ηεο γεσξγίαο παξάιιεια κε ηελ ηερληθή θαη θαιιηηερληθή
εθπαίδεπζε ηνλίδεη ζηε δηαζήθε ηνπ ν Νηθόιανο ηνπξλάξεο πνπ δηέζεζε ην έλα ηξίην ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ, ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο ηάιηξα, γηα λα θηηζηεί ζηελ Αζήλα έλα „Λακπξφλ
Πνιπηερλείνλ‟ φπνπ ζα δηδάζθνληαη φιεο νη βάλαπζεο ηέρλεο θαζψο θαη σξαίεο ηέρλεο θαη ζα
επξίζθνληαη φια ηα εξγαιεία ηεο γεσξγηθήο θαζψο θαη φζα θαηά θαηξνχο εθεπξίζθνληαη γηα λα
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δηδάζθεηαη ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ Διιάδα „γηα λα πξννδεχζεη νιίγνλ θαη νιίγνλ ε γεσξγία καο
πνπ είλαη ε Βάζηο ηεο αιεζνχο επηπρίαο ηνπ έζλνπο καο‟(Θ.Παπαθσλζηαληίλνπ 1986).
Δπίζεο ζηελ ίδηα δηαζήθε νξίδεη λα γίλεη έλα πξφηππν αγξφθηεκα ζηελ Αζήλα γηα λα
αλαδσνγνλεζεί ε γεσξγία. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο δηαζήθεο θακία ζεκαζία δελ δφζεθε ζηελ
αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο.
Ο Υαξάιακπνο Υξηζηόπνπινο ππνπξγφο ησλ εθθιεζηαζηηθψλ θαη ηεο δεκνζίαο
εθπαηδεχζεσο αληηιακβαλφκελνο ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο εηδηθεπκέλσλ ηερληηψλ θαη ηελ
έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ δηδαθηεξίσλ, πξνηείλεη ζρνιεία πνπ ζα „ηξαπψζηλ ηνπο λένπο ζε 4
ζπνπδαία επαγγέικαηα εθ ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη ε επεκεξία ηεο παηξίδαο‟ δειαδή ηε γεσξγία,
ην εκπφξην ηε λαπηηιία θαη ηηο ηέρλεο( Υ. Υξηζηφπνπινο 1856).
Γηαπηζηψλεη ινηπφλ ν Υξηζηφπνπινο φηη ηα ειιεληθά ζρνιεία ιαλζαζκέλα έρνπλ
ζηξαθεί πξνο ηελ γξακκαηνινγία ελψ ε ζχγρξνλε θνηλσλία απαηηεί „φρη ινγίνπο θαη λνκηθνχο
αιιά γεσξγνχο βηνκήραλνπο ηερλίηεο λαχηεο έκπνξνπο‟ (Υ. Υξηζηφπνπινο 1856). Αλαξσηηέηαη ηη
ζα σθειήζεη „ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπ αλάγθεο αλ θαλείο γλσξίδεη θαιά ηελ αξραία ειιεληθή ηε
ζηηγκή πνπ είλαη πνιπηηκφηεξν λα γλσξίδεη ζηνηρεηψδε ρεκεία, ή θαηαζθεπή σθειίκνπ κεραλήο
θαη λα εξγάδεηαη ψζηε λα δχλαηαη λα θαιχςεη ρξεκαηηθά ηε δηδαζθαιία θαη λα κελ αζρνιείηαη
ζε νπνηνδήπνηε επάγγεικα φπνπ δελ ζα εμαζθάιηδε ηα επαξθή ρξεκαηηθά πφζα γηα ην βίν
ηνπ‟(Υ. Υξηζηφπνπινο 1856).
ε έλα πεξίπινθν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη έλα νινθιεξσκέλν ζπλδπαζκφ
επαγγεικαηηθήο θαη γεληθήο εθπαίδεπζεο κε ηα ηερλνινγηθά ζρνιεία θαη ηα γεληθά παξάιιεια
θαζψο θαη δχν ηνπιάρηζηνλ Δκπνξηθά Δθπαηδεπηήξηα. Με ην ζχζηεκα απηφ ζπληάζζεηαη θαη ν
Δπακεηλψλδαο Γειεγηψξγεο επφκελνο ππνπξγφο παηδείαο, θαζψο θαη ν Αζαλάζηνο Πεηζάιεο πνπ
ηνλ δηαδέρεηαη.
Ο Αιέμαλδξνο νχηζνο επεξεαζκέλνο απφ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηεο Γχζεο δεηά
ηε ζχζηαζε ζηελ Διιάδα δεκφζησλ ζρνιείσλ γηα ηνπο ελήιηθεο εξγάηεο αλάινγα κε ην ζρνιείν
ηερλψλ ησλ Παξηζίσλ θαζψο θαη
- ζρνιεία θαηά ην πξφηππν ησλ γεξκαληθψλ realschulen γηα φζνπο πξνηίζεηαη λα επηδνζνχλ ζην
εκπφξην θαη ζηε βηνκεραλία θαη ηέινο
- εηδηθά ζρνιεία γεσξγίαο θαη κεραληθψλ γηαηί πηζηεχεη φηη φια πξέπεη λα γίλνπλ κε κέζνδν θαη
πιήξεο ζχζηεκα.
Δπίζεο πξνηείλεη δχν γπκλάζηα ηεο Αζήλαο λα κεηαηξαπνχλ ζε ζρνιεία θαιιηηερληθψλ
θαη δχν γπκλάζηα ηνπ Πεηξαηά ζε realschulen, θαζψο θαη αλαβάζκηζε ηνπ Πνιπηερλείνπ.
Ο Ησάλλεο θαιηζνχλεο ζα θαηαγγείιεη ζην βηβιίν ηνπ „θέςεηο πεξί ηεο ελ Διιάδη
Βηνκεραλίαο‟ ηελ έιιεηςε θπβεξλεηηθήο κέξηκλαο γηα ηελ „βηνκεραληθή ηνπ έζλνπο αγσγή‟ ζα
ππνζηεξίμεη φηη πξαγκαηηθή δεκηνπξγία ππάξρεη κφλν ζηε βηνκεραληθή εθπαίδεπζε, ηε
δηδαζθαιία ησλ ηερλψλ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο επηζηήκεο.
πνπ ε βηνκεραληθή εθπαίδεπζε ησλ εξγαηψλ παξακειείηαη θαη δελ γίλεηαη εθαξκνγή
ησλ δηαθφξσλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηέρλεο, „ν ιαφο παξάγεη αηειέζηεξα πξντφληα θαη δηαηειεί
δεζπνδφκελνο απφ ηνπο ηερλνινγηθά αλψηεξνπο ιανχο‟, ζπλερίδεη ζην ίδην βηβιίν.
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Πηζηεχεη φηη ηα ρξήκαηα πνπ δηαηίζεληαη εηδηθά γηα ην Πνιπηερλείν είλαη ειάρηζηα,
ζεσξεί ηα απνηειέζκαηα ηεο κνλνκεξνχο θιαζηθήο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο νιέζξηα θαη πξνηείλεη
ηα πεξηζζεχκαηα απφ ηα κνλαζηεξηαθά λα δηαηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ζρνιψλ πνπ ζα θνηηνχλ
νξθαλά θαηά πξνηίκεζε παηδηά θαη ζα καζαίλνπλ πξαθηηθά γεσξγία, λαπηηιία, εκπφξην θαη άιιεο
ηέρλεο γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ζηελ Διιάδα κεζναζηηθήο ηάμεο.
Αθνινπζψληαο ν ζχιινγνο πξνο Γηάδνζηλ ηωλ ειιεληθώλ γξακκάηωλ ζεσξεί ηελ
θαηάζηαζε ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ „νιέζξηα παξαγσγφ εκηκαζψλ ζεζεζεξψλ‟
(Θ.Παπαθσλζηαληίλνπ 1986), θαηαδηθάδεη φζνπο ζέινπλ λα πξνζζέζνπλ ζηα γπκλάζηα
εθηελέζηεξα θπζηθνκαζεκαηηθή ζπνπδή θαη πξνηείλεη ηελ ίδξπζε ζηελ Αζήλα ζρνιείνπ
ηζφβαζκνπ ηνπ γπκλαζίνπ κε θχξηα θαηεχζπλζε ζηε ζπνπδή ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ θπζηθψλ
θαηά ην ππφδεηγκα ησλ ιεγφκελσλ πξαγκαηηθψλ ή πξνηερλνινγηθψλ ζρνιείσλ (realschulen) ηεο
Γεξκαλίαο.
Αιιά θαη θαηά ηνλ Δκκαλνπήι Γξαγνύκε βηνκεραληθή αλάπηπμε ζηελ Διιάδα δελ
κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο ηελ εθπαίδεπζε θαη κφξθσζε επηζηεκφλσλ βηνκεράλσλ αθνχ θαη ε
βηνκεραλία έρεη αλαρζεί θαη ε ίδηα ζε επηζηήκε θαη δελ λνείηαη βηνκήραλνο ρσξίο εηδηθέο
γλψζεηο.
Πξνηείλεη δε λα εληαρζνχλ νη ηερληθέο ζρνιέο ζε ζρνιέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ απφ ζα
αληιείηαη θαη ην πξνζσπηθφ θαη ηα εξγαζηήξηα ,αιιά ην επίπεδν ζπνπδψλ λα είλαη ρακειφηεξν.
Ζ Δπηηξνπή επί ηεο εκςχρσζεο ηεο εζληθήο Βηνκεραλίαο κε πξφεδξν ηνλ Κσλζηαληίλν
Εάππα ζηηο 9 Μαξηίνπ ηνπ 1879 εηζεγείηαη ηα παξαθάησ
1. Ζ γεσξγηθή εθπαίδεπζε λα γίλεηαη δσξεάλ κε παξαρψξεζε απφ ην θξάηνο εζληθήο γεο
2. ηα ειιεληθά ζρνιεία λα ππάξρεη ηδηαίηεξε ηάμε καζεηψλ πνπ ζα αζθνχληαη πξαθηηθά
ζηνπο θήπνπο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ
3. χζηαζε αγξνλνκηθήο Αθαδεκίαο
4. ηα θπξηφηεξα βηνκεραληθά θέληξα λα ζπζηαζνχλ πξαθηηθά ζρνιεία „ ησλ ηερλψλ θαη
επηηεδεπκάησλ θαη εηδηθά ζρνιεία εκπνξίνπ θαη λαπηηθήο‟. ε κία απνζηξνθή ηνπ ιφγνπ
ηνπ δε ν κεγάινο επεξγέηεο επηζεκαίλεη „ην έζλνο κέλεη ζηάζηκν θαη πησρφ, δελ κπνξείηε
λα ειπίδεηε απφ ηνπο δηθεγφξνπο θαη ηνπο ζενιφγνπο θαη ηνπο θηινιφγνπο ηελ αλάπηπμε
ησλ δσηηθψλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο, μππλήζηε‟ (Θ.Παπαθσλζηαληίλνπ
1986).
ην Πξψην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ πλέδξην πνπ γίλεηαη ζηελ Αζήλα ηνλ ΜάξηηνΑπξίιην 1904 αλαπηχζζεηαη ηδηαίηεξνο πξνβιεκαηηζκφο, κε αίηεκα αθελφο κελ ηελ επί ην
„πξαθηηθφηεξνλ ζηξνθή ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ησλ ειιελνπαίδσλ‟ ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα κε
ηε κεηάδνζε ηεο εζηθήο, ζξεζθεπηηθήο θαη εζληθνχ θξνλήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη ηελ αχμεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ ζρνιείσλ ησλ ζειέσλ θαζψο θαη ηελ γηα πξψηε θνξά ίδξπζε „δεκφζησλ
επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ ακθνηέξσλ ησλ θχισλ, ράξηλ ηειεηνηέξαο κνξθψζεσο ζηα θπξηφηεξα
ηερληθά επαγγέικαηα‟.
Παξάιιεια φκσο κε ηα θσηηζκέλα απηά πξφζσπα έρνπκε θαη λνκνζεηήκαηα βνεζνχο θαη
ζπκπαξαζηάηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο
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1899 : λνκνζρέδηα Δπηαμία Τπνρξεσηηθή 7 έηεο δεκνηηθή εθπαίδεπζε κε ζηνηρεηψδεηο
γλψζεηο γεσπνλίαο, θεπνπξηθήο, κειηζζνθνκίαο θαη εκπνξίαο.
1913 : Γεκήηξεο Γιελόο : ίδξπζε Γηδαζθαιείνπ Μέζεο εθπαίδεπζεο, ίδξπζε ζρνιείσλ
πξαθηηθψλ γλψζεσλ θαη θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ απεπζχλεηαη
ζε κειινληηθνχο εκπφξνπο κηθξνβηνκήραλνπο θαη βηνηέρλεο, ίδξπζε εζπεξηλψλ ζρνιείσλ θαη
Κπξηαθψλ ζρνιείσλ πξαθηηθήο κφξθσζεο θαη θαησηέξσλ επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ.
1914/ λόκνο 572 : ίδξπζε ηξηηάμηνπ δηδαζθαιείνπ ηερληθήο εθπαίδεπζεο θαη ίδξπζε
πξφηππεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο ηερληθήο ζρνιήο μπινπξγίαο, κεηαιινηερλίαο θαη πιαζηηθήο.
Ήηαλ ην 1929 φηαλ ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο γηα πξψηε θνξά νπζηαζηηθά πξνρσξά ζηελ
κεηαξξχζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ,κε επηδίσμε ηε ζεκειίσζε ηνπ αζηηθνχ ζρνιείνπ.
Με θχξην εηζεγεηή ηνλ Δπάγγειν Καθνύξν πξνηείλεηαη θαη πινπνηείηαη ε ίδξπζε θξαηηθώλ
επαγγεικαηηθώλ ζρνιείωλ ψζηε λα δηαπιαηπλζνχλ νη νξίδνληεο ηεο ιατθήο παηδείαο θαη λα
θαηεπζπλζεί ζσζηά ε εθπαίδεπζε ησλ ιατθψλ καδψλ.
Ζ θπβέξλεζε Βεληδέινπ θαηαξγεί 220 εκηγπκλάζηα θαη ηδξχεη 600 ζρνιέο ηερληθφεπαγγεικαηηθήο θαηεχζπλζεο. Ζ ζέζε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ήηαλ φηη ε εθβηνκεράληζε ηεο
Διιάδαο ζα είλαη πάληνηε ππνιεηπφκελε ζε ζρέζε κε ηελ μέλε βηνκεραλία, παξαηεξείηαη
ππεξηξνθία γπκλάζησλ πνπ ηξνθνδνηνχλ ηα Παλεπηζηήκηα θαη θαιφλ ζα ήην λα ζηακαηήζεη ε
ζπξξνή πξνο ηα επηζηεκνληθά επαγγέικαηα πνπ ζα δεκηνπξγήζεη πξνιεηάξηνπο ηνπ πλεχκαηνο
ελψ ε βηνκεραλία φζν κηθξή θη αλ είλαη, απνδίδεη θέξδνο θαη ιχλεη ην βηνπνξηζηηθφ πξφβιεκα
ηεο κεζαίαο θαη θαηψηεξεο ηάμεο.
Θα ήηαλ ηδηαίηεξε παξάιεηςε αλ δελ αλαθέξακε ηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κέρξη ην 1930 έζησ θαη επηγξακκαηηθά αξρήο γελνκέλεο απφ ηα
πνιχ ηδηαίηεξα (Γθιαβάο ).
1.Οξθαλνηξνθείν Αίγηλαο : αιιεινδηδαθηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο ησλ ηερλψλ
μπινπξγηθήο καηεπηηθήο, ξαπηηθήο, ζθπηνηνκηθήο, θεξακεπηηθήο, θιεηδνπξγηθήο
2 Ακαιίεην Οξθαλνηξνθείν Αζήλαο : αγσγήο θνξηηζηψλ κε δηδαζθαιία θπξίσο εζηθήο
θαη ξαπηηθήο
3. Οξθαλνηξνθείν Υαηδεθώζηα ζηνλ Κεξακεηθό : δεκηνπξγνχληαη ηα πξψηα
νξγαλσκέλα εξγαζηήξηα ξαπηηθήο, ζθπηνηνκηθήο. μπινπξγηθήο. έπηπινζηξσζίαο. ζηδεξνπξγηθήο,
θνζκεκαηνγξαθίαο.
4 Παηδαγωγείν απόξωλ παίδωλ Πεηξαηώο Οξθαλνηξνθείν Εαλλή : ηερλίηεο
πιεξψλνπλ ζπκβνιηθφ ελνίθην εγθαζηζηψληαο ηα εξγαζηήξηά ηνπο κέζα ζην ίδξπκα κε
ππνρξέσζε λα εθπαηδεχνπλ ηα νξθαλά παηδηά ζηελ μπινπξγηθή, ξαπηηθή, νηθνδνκηθή θαη
ππνδεκαηνπνηία.
5.Παπάθεην Οξθαλνηξνθείν ν Μειηηεύο : εθπαηδεχεη επηπινπνηνχο ζηδεξνπξγνχο
θαζψο θαη ηερλίηεο ρχηεπζεο.
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6.Δθεβεία θπιαθώλ Αβέξωθ απεπζπλφηαλ ζε άηνκα πνπ είραλ ππνπέζεη ζε παξάβαζε
θαη εμέηηαλ ηελ πνηλή ηνπο, ήηαλ δε αλήιηθα έσο 14 ιεπηψλ ή έθεβνη έσο 18. Γηδάζθνληαλ
βαζηθά καζήκαηα φπσο αξηζκεηηθή, ηζηνξία, ζξεζθεπηηθά, δίθαην θαη πξαθηηθά απφ
ηερλνιφγνπο, φπσο ηππνγξαθία ππνδεκαηνπνηία ξαπηηθή θαη ςπθηξνπνηία( Γθιαβάο  2000 ).
πλερίδνπκε κε ζρνιεία πνπ είραλ επαγγεικαηηθφ ραξαθηήξα θαη ηδξχζεθαλ ζε φιε ηελ
ειιεληθή επηθξάηεηα :
Α. Γεωξγηθέο ζρνιέο : Τπήξραλ ζηελ Σίξπλζα ,ζηα Δζληθά θηήκαηα ηνπ Ρνπθ ζηελ
Αζήλα πνπ κεηαηξάπεθε ζε Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην ζήκεξα, ζηελ Κξήηε θαη ζηελ Θεζζαιία.
ηελ Αζήλα ηδξχεηαη ε Σξηαληαθπιιίδεηνο Γεσξγηθή ρνιή δχν ηάμεσλ θαη ε κνλαδηθή αλψηεξε
ζρνιή γπλαηθείαο κφξθσζεο πνπ πεξηιακβάλεη εθκάζεζε ξαπηηθήο θαη θισζηνυθαληνπξγίαο.
εκαληηθφ επίζεο ζηαζκφ απνηειεί ε ίδξπζε ηεο Ακεξηθαληθήο Γεωξγηθήο ρνιήο ζηε
Θεζζαινλίθε κεηά ηνπο Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο, ηεο Γεωξγηθήο ζρνιήο εξξώλ θαη ηεο
Αβεξώθεηαο Πξαθηηθήο Γεωξγηθήο ζρνιήο Λάξηζαο. Σέινο θαηά ηελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο
Βεληδέινπ ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά θαη ην ρνιείν Σπξνθνκίαο Ηωαλλίλωλ (1916).
Β. Δκπνξηθέο ζρνιέο : ηδξχνληαη αξρηθά ζηηο δχν εκπνξηθφηεξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο,
χξν θαη Πάηξα. Σν 1882 ζπζηήλεηαη εκπνξηθφ ηκήκα Γπκλάζηνπ Πεηξαηψο θαη ην 1889
Δκπνξηθή ζρνιή πνπ κεηεμειίζζεηαη ζηελ Βηνκεραληθή Πεηξαηψο θαη ζήκεξα Παλεπηζηήκην
Πεηξαηψο. Παξάιιεια έρνπκε ηδησηηθά εκπνξηθά ζρνιεία φπσο ηνπ Π. Αλησληάδνπ, ε
Αρηιινπνχιεηνο ζηελ Σζαγθαξάδα, ε Γηνκήδεηνο ζηα Κχζεξα, ε Πνξθπξηάο ζηε άκν ην
Μαξάζιεην Δκπνξηθφ Λχθεην ζεζζαινλίθεο
Απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηδησηηθέο ζρνιέο ήηαλ ε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή
Αθαδεκία Ρνπζόπνπινπ πνπ ηδξχζεθε ην 1894 ζηελ Αζήλα πεξηειάκβαλε πξνπαξαζθεπαζηηθφ
ζρνιείν δχν ηάμεσλ γηα ηελ απφθηεζε απνιπηεξίνπ ιπθείνπ θαη έμη εηδηθέο ζρνιέο γεσξγηθή,
βηνκεραληθή, αλψηεξα εκπνξηθή, κεηαιιεπηηθή, κεραλνπξγηθή θαη εκπνξηθή λαπηηθή.
ην Λεμνχξη ηδξχεηαη ην 1936 ε εκπνξηθή ζρνιή θιεξνδνηήκαηνο Πεηξίηζε θαη ε εκπνξηθή θαη
λαπηηθή ζρνιή ηαζάηνπ ζηελ Ηζάθε. Σν 1920 ηδξχεηαη ε αλψηαηε ζρνιή Δκπνξηθώλ πνπδώλ
ζηελ Αζήλα ε κεηέπεηηα ΑΟΔΔ πνπ ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη
ήηαλ ηζόηηκε κε ην Παλεπηζηήκην. Σν 1927 δεκηνπξγείηαη έλαο λένο ηχπνο εκπνξηθψλ ζρνιψλ
νη κέζεο εκπνξηθέο ζρνιέο θαη ελ ζπλερεία νη θαηψηεξεο εκπνξηθέο ζρνιέο ζηηο νπνίεο νη
καζεηέο ζε ειάρηζηα ρξφληα θηάλνπλ ηηο 16000 ήηαλ δε θαη δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο( Γθιαβάο ).
Γ. Ναπηηθέο ζρνιέο : πζηήζεθαλ δεκφζηα λαπηηθά ζρνιεία ζηηο θπξηφηεξεο λαπηηθέο
πφιεηο ηεο Διιάδαο χξν, Όδξα ,πέηζεο, Γαιαμίδη θαη Αξγνζηφιη ην 1836 ρσξίο ηδηαίηεξε
επηηπρία ,κηα θαη ε πξνζέιεπζε ησλ καζεηψλ ήηαλ απεηξνειάρηζηε. Σν 1908 ν ηφηε Τπνπξγφο
λαπηηθψλ Δκπεηξίθνο ζπζηήλεη ζηνλ Πεηξαηά ζρνιή Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο, φπνπ επίζεο ήδε
ιεηηνπξγεί απφ ην 1895 ε ζρνιή Μεραληθψλ ηνπ Πεηξατθνχ πλδέζκνπ, ε ζρνιή Πξνκεζεχο θαη
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ε Νπρηεξηλή ρνιή Μεραληθψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, απνηέιεζκα ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο
θπξίσο εθνπιηζηψλ.
Γηα ηελ Διιελίδα βαζηθή απαζρφιεζε φια ηα ρξφληα ήηαλ ε πθαληηθή θαη ην θέληεκα
πνπ απνηεινχζαλ έλα είδνο θαιιηηερληθήο κφξθσζεο. Οη γπλαίθεο κε αλψηεξε κφξθσζε
αλήθνπλ θπξίσο ζηηο ηάμεηο ησλ πινπζίσλ εκπφξσλ, ελψ ε αγσγή ηνπο δηακνξθψλεηαη κε ηνλ
ξφιν ηνπο σο κεηέξεο. Παξάιιεια κε ηε δεκηνπξγία ζρνιείσλ αξξέλσλ, ε εθπαίδεπζε ησλ
γπλαηθψλ αλεμάξηεηα απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ξφισλ είλαη βαζηθφ ζηνηρείν γηα θάζε
θπβέξλεζε.
Ζ ζηνηρεηψδεο εθπαίδεπζε νξίδεηαη ρσξίο δηάθξηζε θχινπ θαη εθαξκφδεηαη ζηαδηαθά
απφ ην δέθαην έλαην αηψλα θαη κεηά, ελψ ε κέζε δηαθνξνπνηείηαη.
Σα Παξζελαγωγεία απεπζχλνληαη ζε θνξίηζηα αλψηεξεο νηθνλνκηθήο ηάμεο ελψ ηελ
εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε ησλ θνξηηζηψλ ησλ ρακειφηεξσλ ηάμεσλ ζηηο γπλαηθείεο ηέρλεο
αλαιακβάλνπλ νη άιιεο γπλαίθεο ζε θαη νίθνλ δηδαζθαιία. Ζ ζχζηαζε ηεο Φηιαλζξσπηθήο
Δηαηξείαο θαη ηνπ Δξγαζηεξίνπ Απφξσλ Γπλαηθψλ είλαη ε δεκηνπξγφο αηηία ηεο χπαξμεο πιένλ
ρψξσλ φπνπ γπλαίθεο εμεηδηθεχνληαη ζε πθαληηθή, ξαπηηθή θαη εθπαίδεπζε λνζνθφκσλ θαη είλαη
ηα πξψηα εξγαζηήξηα δεκηνπξγίαο γπλαηθψλ κε εμεηδηθεπκέλν επάγγεικα.
Ζ Καιιηξξόε Παξξέλ ( Γθιαβάο  2000) αγσλίδεηαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε
ησλ θησρψλ θνξηηζηψλ κηα θαη γηα ηηο αλψηεξεο ηάμεηο ε εξγαζία ήηαλ ππνηηκεηηθή, θαη
θαηαθέξλεη λα ελζαξξχλεη ηελ κφξθσζε επί ησλ ηερλψλ ησλ γπλαηθψλ νη νπνίεο ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε βηνκεραλία Ζ Παξξέλ ζεσξεί επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ίδξπζε πξαθηηθψλ
θαη επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ κε θχξην ζχλζεκα ηεο „ε ρεηξαθέηεζε ηεο Διιελίδαο πεξλά κέζα
απφ ηελ εξγαζία‟. Σν 1897 αλαγγέιιεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο πξψηεο επαγγεικαηηθήο θαη
νηθνθπξηθήο ζρνιήο απφ ηελ Έλσζε Διιελίδσλ ζηελ Αζήλα θαη κεηέπεηηα ζηνλ Πεηξαηά.
Σν 1919 ν Γηπιάξεο δηαζέηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ γηα ηελ ίδξπζε
ηεο νκψλπκεο ζρνιήο πνπ ιεηηνπξγεί κφλν κε καζήηξηεο. Μεηά ην 1920 νη ζρνιέο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ γπλαηθψλ πνιιαπιαζηάδνληαη, ιεηηνπξγνχλ δε νη παξαθάησ :
Δπαγγεικαηηθή θαη Οηθνθπξηθή ζρνιή Θειέσλ ζηελ Σεγέα, Οηθνθπξηθή επαγγεικαηηθή ζρνιή
Διιελίδσλ Αζήλαο, Παπαζηξάηεηνο Γεκνηηθή ρνιή θαηαζθεπήο παηρληδηψλ, Οηθνθπξηθέο
ζρνιέο Εαγνξάο, Σζαγθαξάδαο, ζρνιή Φιψξηλαο ζρνιή ρεηξνηερλεκάησλ Αζήλαο,
πθαληνπξγηθέο ζρνιέο Λεβηδίνπ, Μπηηιήλεο θαη άκνπ( Γθιαβάο  2000).
ηελ ίδηα πεξίνδν ηδξχεηαη ζηελ Αζήλα ε πξώηε Δζπεξηλή Δπαγγεικαηηθή ζρνιή
Τπαιιήιωλ Γπλαηθώλ απφ ην ζχλδεζκν Διιελίδσλ ππέξ ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ. Ζ
γπλαίθα πιένλ κπαίλεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο (απνπλάθε- Γξαθάθε Λπδία 1986).
Σέινο γηα ηηο αλάγθεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηερληθψλ
ζηειερψλ πνπ πξνέθπςαλ κε ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη βηνκεραλίαο
δεκηνπξγνχληαη ζρνιέο ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο γηα ελήιηθεο αξρηθά θαηά ην πξφηππν
ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηαηξεηψλ ηεο Γαιιίαο.
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ΣΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ
Σν Πνιπηερλείν ηδξχεηαη ζηελ Αζήλα ην 1836 σο ζρνιείν νηθνδνκηθήο απφ ηελ αλάγθε
χπαξμεο κνξθσκέλσλ „αξρηηεθηφλσλ‟, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο αλνηθνδφκεζεο ησλ ειιεληθψλ
πφιεσλ θαη ήηαλ κνλνηάμην. Μεηά ην 1840 αλαδηνξγαλψλεηαη ζε Διιεληθφ Βαζηιηθφ ρνιείν
Οηθνδνκηθψλ Σερλψλ θαη είλαη ην πξψην ηερληθφ νηθνδνκηθφ ζρνιείν, δηαηξείηαη δε ζε ζρνιείν
Κπξηαθψλ, ζε ζρφιην θαζεκεξηλφ γηα παηδηά θαη ζε ζρνιείν αλψηεξν γηα ηε δηδαζθαιία ησλ
„σξαίσλ ηερλψλ‟ (Μπίξεο Κ 1957).
Με ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ην Πνιπηερλείν εληάζζεη θαη βηνκεραληθνχο θιάδνπο
κεραλνπξγψλ ζηηο ζπνπδέο ηνπ θαη κεηά εμειίζζεηαη ζε ζρνιείν Βηνκεραληθψλ Σερλψλ γηα
απνθνίηνπο πιένλ Γπκλαζίνπ ζην νπνίν εηζάγνληαη κεηά απφ ζθιεξέο εμεηάζεηο. Απφ ην 1914
θαη κεηά κεηνλνκάδεηαη ζε Μεηζφβην Πνιπηερλείν δηφηη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηνπο Μεηζνβίηεο
επεξγέηεο, απνθφπηεηαη απφ ηε κέζε εθπαίδεπζε πξνάγεηαη ζε ζρνιή αλψηεξεο εθπαίδεπζεο
ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ κεγάισλ έξγσλ
θαη ζήκεξα απνηειεί βαζηθφ ππιψλα επζχλεο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ.
Απφ ην 1917 θαη κεηά ην Πνιπηερλείν έρεη ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή κε δηάθνξεο
κεηαηξνπέο βέβαηα ,έρεη πςειήο ζηάζκεο πξνζσπηθφ θαη είλαη βαζηθφο παξάγσλ ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο. Θεσξεηηθά είλαη „ε ζπζηεκαηηθφηεξε εμέιημε ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο ζηελ
Διιάδα ‟(Μπίξεο Κ 1957).
Παξάιιεια απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1860 θαη κεηά θπνθνξείηαη ζηελ Διιάδα ιφγσ ηεο
εθβηνκεράληζεο ε δεκηνπξγία πνιιψλ ζρνιψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζπληερληψλ, φπνπ
ζχιινγνη θαη ζχλδεζκνη εμεηδηθεχνπλ εξγάηεο κέιε ηνπο, ηέηνηνη είλαη
1 ρνιέο Απόξωλ παίδωλ Παξλαζζόο : ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ θηινινγηθφ ζχιινγν
Παξλαζζφο θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ παηδηά απφξσλ νηθνγελεηψλ πνπ ηελ εκέξα δνχιεπαλ γηα έλα
θνκκάηη ςσκί σο ινχζηξνη, εθεκεξηδνπψιεο. γαιαηάδεο θαη ηα βξάδηα παξαθνινπζνχζαλ
καζήκαηα ψζηε λα κεηαηξαπνχλ ζε ηίκηνπο θαη ρξεζηνχο πνιίηεο. Παξαθνινπζνχζαλ ηζηνξία,
γεσγξαθία, θπζηθή, θνζκνγξαθία, εμήγεζε ηνπ πνιηηεχκαηνο θαη κεηά πξνζηέζεθαλ πγηεηλή θαη
ρεκεία
Ο αξηζκφο ησλ παξαθνινπζνχλ ησλ καζεηψλ ήηαλ εληππσζηαθφο, έθηαζαλ νη καζεηεπφκελνη
πεξί ηνπο 4. 000. Έλα πνιχ ζεηηθφ ζεκείν ήηαλ φηη ν Παξλαζζφο θξφληηδε γηα ηελ εμεχξεζε
εξγαζίαο ζηνπο απνθνίηνπο.
2. ρνιέο Διιεληθήο Βηνηερληθήο Δηαηξείαο ηεθάλνπ : ζηηο ζρνιέο απηέο νη καζεηέο
παξαθνινπζνχζαλ αξηζκεηηθή, γεσκεηξία ,κεραληθή θαη θαιιηγξαθία. Οη θαζεγεηέο εξγάδνληαλ
δσξεάλ θαη νη καζεηέο δελ πιεξψλνπλ δίδαθηξα.
3. Γηπιάξεηνο ζρνιή : μεθίλεζε ην 1918 κε ηα ρξήκαηα ηνπ Αξηζηείδε Γηπιάξε
πξνεξρφκελα απφ ηε δηαζήθε ηνπ „πξνο ίδξπζηλ νκψλπκεο ζρνιήο γηα ηε δηδαζθαιία δσξεάλ
ζρεδίσλ θαη ηερλψλ‟. ηε ζπλέρεηα ελζσκαηψζεθε κε ηελ ειιεληθή βηνηερληθή εηαηξεία θαη
απνηεινχζαλ έλα εληαίν ζρνιείν. Οη καζεηέο έηξσγαλ ζηελ ζρνιή δηφηη παξαηεξήζεθε αδπλακία
παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ ιφγσ απφιπηεο έλδεηαο.
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4. ηβηηαλίδεηνο ζρνιή ηερλώλ θαη επαγγεικάηωλ : θιεξνδφηεκα απφ ηνλ Βαζίιεην
ηβηηαλίδε θαη ηα αδέιθηα ηνπ θαη αληηθείκελν ηελ επηκφξθσζε εξγαηψλ ζηηο ηέρλεο θαη ηε
βηνκεραλία. Ζ ζρνιή θαιχπηεη ηα έμνδά ηεο απφ ηα θιεξνδνηήκαηα ησλ αδειθψλ ζε φιεο ηηο
ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ παξνρή πηπρίνπ επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ζε
ηκήκαηα δηαθνζκεηηθήο, μπινδνκψλ ζηεγψλ, ειεθηξνηερληηψλ θαη ειεθηξνληθψλ. Δδψ
ιεηηνχξγεζε θαη ε αλψηεξε ζρνιή ειεθηξνληθψλ ε νπνία κεηαθέξζεθε ην 1965 ζην ΣΔΗ
Πεηξαηά ζεκεξηλό ΑΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ Σ.Σ
5. εβαζηνπνύιεηνο εξγαηηθή ζρνιή : μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην 1909. θνπφο ηεο
ζρνιήο είλαη „ε εζηθή αλχςσζηο θαη ε εζηθή βειηίσζηο ησλ βηνηερληθψλ επαγγεικάησλ‟
(Πιεξνθνξηαθφ θπιιάδην 1939) κηα άιιε νπηηθή γσλία ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ
θαλείο άιινο δελ είρε σο ηφηε πξνζεγγίζεη. ηελ ζρνιή δηδάζθνπλ ζπνπδαία νλφκαηα φπσο Γ.
Γξνζίλεο θαη επηθξαηεί ην ζχγρξνλν πλεχκα πεξί εξγαζίαο ησλ αλειίθσλ, φπνπ ηα παηδηά
αζθνχληαη θαη δελ εξγάδνληαη φπσο ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο άιιεο ζρνιέο. Ζ θνίηεζε είλαη δσξεάλ
ππνζηεξίδεηαη, δε απφ ηα θιεξνδνηήκαηα εβαζηφπνπινπ. Βξηζθφηαλ ζηελ Κεθηζίαο θαη
Αιεμάλδξαο θαη ήηαλ ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο Βαζίιηζζαο. νθίαο, πνπ αλέιαβε θαη ηελ
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Μεηά ηελ αδπλακία ηεο δηαρείξηζεο απφ ην Γ, κεηεμειίρζεθε δε ζε
ζρνιή Αλψηεξε ρνιή Μαηψλ ( Γθιαβάο  2000).
Σν ηαμίδη ζηελ ηερληθή εθπαίδεπζε ζπλερίδεηαη κεηά ηελ κεγάιε ηνκή ηνπ 1930 πνπ
αξρίδεη παξάιιεια θαη ε θαζαπηφ ζχγρξνλε νηθνλνκηθή ζεψξεζε ηεο ρψξαο.

5.3 Μεηά ην 1930…
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Με ην Νφκν 5187 ηνπ 1931 νξγαλψζεθαλ ηα Μέζεο Δθπαίδεπζεο Βηνηερληθά,
Δκπνξηθά, Γεσξγηθά θαη Οηθνθπξηθά ρνιεία, φπσο ε Υαξνθόπεηνο ρνιή πνπ έγηλε Αλψηεξε
ρνιή Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο ην 1934 θαη Αλψηαηε ην 1951.
Σν 1948 νη Αλψηεξεο θαη Καηψηεξεο ρνιέο Ννζνθφκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Κνηλσληθψλ
Τπεξεζηψλ.
Σν 1950 νη ρνιέο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ θαη νη Γαζηθέο ρνιέο.
Σν 1951 νη Γεκφζηεο ρνιέο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θαη ην 1954 ηα Ναπηηθά Γπκλάζηα.
εκαληηθή ππήξμε ίδξπζε ηνπ Δπγεληδείνπ ηδξύκαηνο ην 1956 κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο λένπο ειιεληθήο ππεθνφηεηαο ζηελ επηθξάηεηα.
Με ην Ν. Γ 39 71/ 59 θαηαβάιιεηαη ηδηαίηεξα ζνβαξή πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο ΣΔΔ
κε θπξηφηεξα ζεκεία:
- Ίδξπζε ζρνιώλ ππνκεραληθώλ Αζελώλ θαη Θεζζαινλίθεο.
Σν κεηέπεηηα ΣΔΗ Πεηξαηά, ζεκεξηλό ΑΔΗ Πεηξαηά ΣΣ είλαη ε εμέιημε ηεο ζρνιήο
ππνκεραληθώλ
- Οξγάλσζε ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζε Καηώηεξε, Μέζε (ηηο γλωζηέο
εξγνδεγώλ) θαη ζε Αλώηεξε (Τπνκεραληθώλ), θαη ίδξπζε ηνπ Εαλλείνπ Πεηξακαηηθνχ
Σερληθνχ Γπκλαζίνπ
- Ίδξπζε ηεο ρνιήο Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ Δπαγγεικαηηθήο θαη Σερληθήο Δθπαίδεπζεο
(ΔΛΔΣΔ). Ζ ηειεπηαία κεηνλνκάζζεθε ζε ΑΠΑΗΣΔ (Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη
Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο) ην 2002, θαη παξακέλεη αθφκα ε κφλε παηδαγσγηθή ζρνιή
εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ρψξν ηεο ΣΔΔ.
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Τπήξρε παξάιιειε ιεηηνπξγία Ηδησηηθψλ Καησηέξσλ, Μέζσλ θαη Αλσηέξσλ ρνιψλ,
ελψ εθηφο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ιεηηνπξγνχζαλ θαη ζηε ΓΔΖ, ζηνλ ΟΣΔ, ζηνλ ΟΔ, θ. ι .π.
γηα θάιπςε ηδίσλ αλαγθψλ ηνπο.
- Σν 1970 ηδξχνληαη ηα ΚΑΣΔΔ (Κέληξα Αλψηεξεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο), ηα
ζεκεξηλά ΑΣΔΗ.
Μεηά ηε Μεηαπνιίηεπζε, ε ζπζζσξεπκέλε ηερλνινγηθή εμέιημε θαη ε εκθάληζε λέσλ
επαγγεικάησλ νδήγεζε ζε αλαδηνξγάλσζε ηεο ΣΔΔ ην 1977, ζηελ ζεκεξηλή ηεο πεξίπνπ κνξθή,
φπνπ θαη θαηαξγείηαη ε θαησηέξα βαζκίδα.
Ζ κέζε βαζκίδα ηφηε είρε ηηο Σερληθέο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο (ΣΔ), δηεηείο
απνγεπκαηηλέο ρσξίο δηέμνδν ζε αλψηεξεο ζρνιέο, θαη ηα ηξηεηή Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα
(ΣΔΛ), ηζφηηκα κε ηα Γεληθά θαη κε δηέμνδν ζηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (ΣΔΗ). Οη
απφθνηηνη ησλ ΣΔΛ εηζάγνληαλ ζηα ΣΔΗ αξρηθά κε βαζκνινγία θαη ζηε ζπλέρεηα κε εηδηθέο
εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο θαη ζηα ΑΔΗ κέζσ ησλ δεζκψλ.
Οη ΣΔ είραλ πνζνζηφ καζεκάησλ 20% γεληθήο παηδείαο θαη 80% εηδηθφηεηαο θαη
παξείραλ πηπρίν επηπέδνπ 2, ελψ ηα ΣΔΛ είραλ καζήκαηα 52% γεληθήο παηδείαο θαη 48%
εηδηθφηεηαο θαη παξείραλ πηπρίν επηπέδνπ 3 ή απνιπηήξην δέζκεο.
Σν 1985 ηδξχζεθαλ πεηξακαηηθά ηα Δληαία Πνιπθιαδηθά Λχθεηα (ΔΠΛ), πνπ έδηλαλ
απνιπηήξην Λπθείνπ (ή πηπρίν επηπέδνπ 3 κε 4ν έηνο εηδίθεπζεο), αιιά θαηαξγήζεθαλ ην 1997.
Παξάιιεια νξγαλψλνληαη ηα ρνιηθά Δξγαζηεξηαθά Κέληξα (ΔΚ) κε ηε ζπλέλσζε
ησλ εξγαζηεξίσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ εμππεξεηνχλ. Έηζη, θαη ηα εξγαζηήξηα
εμνπιίδνληαη θαιχηεξα θαη αζθνχληαη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ηαπηφρξνλα.
Σν 1998 ηα ΣΔΛ θαη νη ΣΔ ζπγρσλεχηεθαλ ζε ηξηεηή Σερλνινγηθά Δπαγγεικαηηθά
Δθπαηδεπηήξηα (ΣΔΔ) δχν θχθισλ, εθ ησλ νπνίσλ ην πξψην έηνο αληηζηνηρνχζε ζηηο ΣΔ.
Σν 2006 ηα ΣΔΔ μαλαρψξηζαλ ζε Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο (ΔΠΑ), παξφκνηα ησλ πξψελ
ΣΔ, πνπ παξέρνπλ κφλν Δπαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη πηπρίν επηπέδνπ 3, θαη ζε Δπαγγεικαηηθά
Λχθεηα (ΔΠΑΛ), παξφκνηα ησλ πξψελ ΣΔΛ.
Σα ΔΠΑΛ, πιένλ, κε πνζνζηφ καζεκάησλ 44% γεληθήο παηδείαο θαη 56%
επαγγεικαηηθήο, παξέρνπλ θαη απνιπηήξην ηζφηηκν κε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη πηπρίν επηπέδνπ
3 θαη δηέμνδν ζε ΑΣΔΗ θαη ΑΔΗ.
Σν 2012 αθνινπζεί λέα κεηαξξχζκηζε κε θαηάξγεζε ησλ ΔΠΑ θαη ίδξπζε ζρνιψλ
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ δελ ιεηηνχξγεζαλ πνηέ.
Σν 2014 κε λέν λφκν θαηαξγείηαη ην ΔΚ θαη κεηαηξέπεηαη ζε Δ(ρνιηθφ Δξγαζηήξην)
Σν 2015 αθνινπζεί λένο λφκνο γηα ηελ ΣΔΔ κε ζεηηθφ ζηνηρείν ηελ είζνδν ησλ καζεηψλ
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ησλ ΔΠΑΛ ζε φιεο ηηο ζρνιέο ΑΔΗ θαη ΑΣΔΗ ζε πνζνζηφ.
Σν 2016 αθνινπζεί λένο λφκνο κε βαζηθή αιιαγή ηελ έληαμε ηνπ κεηαιπθεηαθνχ έηνπο
καζεηείαο
Καη πηζηεχνπκε ε πεξηπέηεηα θαιά θξαηεί
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Αλαηξέρνληαο δε ζηα πνζνζηά παξαθνινχζεζεο καζεηψλ ζηηο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο ζε ζρέζε
κε ηνπο καζεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ γεληθνχ ηχπνπ παηδεία πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ην
εμαηάμην γπκλάζην ή ην Λχθεην ζήκεξα, παξαηεξνχκε ηα παξαθάησ
Σα πνζνζηά πξνέξρνληαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ θαη αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ
ηεο ρψξαο
ΔΣΖ

ΑΠ. ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ
%

ΑΠ ΓΤΜΝ-ΛΤΚ
%

ΠΣΤΥΗΟ ΣΔΥΝ ΔΠ
ΔΚΠ %

1930-40

16, 7

8, 3

4. 1

1940-50

19, 5

11, 8

4. 9

1950-60

49, 7

21, 9

17, 9

1960-70

67, 9

37, 8

23. 8

1970-80

69, 6

41. 8

17, 9

1980-90

71, 8

45, 6

17, 9

1990-00

70, 3

49, 0

17, 5

2000-10

76, 8

50, 1

18, 9

2010-15

73, 5

50, 3

18, 7

Πίλαθαο 5.6:Αξρεην ΔΛΣΑΣ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
Ζ ειιεληθή νηθνλνκία από ην 1960

6. 1 Ζ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο ζηα αλζεξά ρξόληα
αλάπηπμε παξαγσγηθή δνκή θαη αγνξά εξγαζίαο
Απφ ην έηνο 1960 θαη κεηά νη ξπζκνί κεηαβνιήο ηνπ AEΠ ζηελ Διιάδα ήηαλ πςειφηεξνη
απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ξπζκνχο ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Ζ Διιάδα
ηείλεη λα πξνζεγγίζεη απηέο ηηο νηθνλνκίεο πηνζεηψληαο ηερλνινγηθέο θαη νξγαλσζηαθέο
κεζφδνπο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία εθεί. Ζ ελζσκάησζε απηψλ ησλ κεζφδσλ ζηηο
εξγαζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ην θεθαιαηαθφ απφζεκα ζηε ρψξα καο, φπνπ ε παξαγσγηθφηεηα είλαη
ρακειή, νδεγεί ζε ξπζκνχο αλάπηπμεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο ξπζκνχο ησλ επξσπατθψλ
νηθνλνκηψλ, θαζψο εθεί ππάξρνπλ πιένλ ειάρηζηεο επθαηξίεο αλάπηπμεο. Λφγσ ηεο ηαρχηαηεο
κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ ζηελ ρψξα επηηπγράλεηαη πξαγκαηηθή ζχγθιηζε, δειαδή κείσζε ηεο
δηαθνξάο επηπέδνπ αλάπηπμεο Διιάδαο θαη άιισλ επξσπατθψλ θξαηψλ.
Γεληθά φηαλ ππάξρνπλ ηέηνηεο αληίξξνπεο δπλάκεηο κπνξεί λα ηείλνπλ ζε κία ρψξα είηε
ζε πξαγκαηηθή ζχγθιηζε είηε ζε πξαγκαηηθή απφθιηζε ,ην επ σθειεία δε ζπλδπαζκέλν
απνηέιεζκα απηψλ ησλ αληίξξνπσλ δπλάκεσλ εμαξηάηαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνχλ ζε θάζε μερσξηζηή ρψξα.
ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο απηέο νη δπλάκεηο ηεο ζχγθιηζεο επηθξάηεζαλ κεηά ην
1955, κε δηαθνπή αλάκεζα ζην 1980- 90, θαζψο νη ηθαλφηεηεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ
αθνξνχλ ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη πηνζέηεζε λέσλ νξγαλσζηαθψλ κεζφδσλ ζπλέβαιαλ
ζεκαληηθά ζηελ εηζαγσγή ηερλνινγηψλ θαη επέθεξαλ ζεηηθφ απνηέιεζκα(Putman 1999).
Έηζη ινηπφλ ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ ( Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ)
αλά θάηνηθν ζηελ Διιάδα ήηαλ 3, 4 ζε ζρέζε κε ηελ Δπξψπε πνπ ήηαλ 2, 3. Γειαδή ην ΑΔΠ
απφ ην 1960 έσο ην 2008 ζηελ Διιάδα πεληαπιαζηάζηεθε ελψ ζηελ Δπξψπε ηξηπιαζηάζηεθε. Ζ
κεγαιχηεξε αχμεζε παξαηεξείηαη ηα έηε 60-80 (Αξρείν Eurostat)

ην Γηάγξακκα πνπ αθνινπζεί ηα ζηνηρεία είλαη θαηαθαλή θαη πνιχ ειπηδνθφξα.
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Γηάγξακκα 6.1 :Αξρείν Eurostat

Gr:ΑΔΠ Διιάδαο
Δ: ΑΔΠ Δ.Δ
EU:ΑΔΠ Δ.Δ ησλ 15
P: Γείθηεο χγθιηζεο
Παξαηεξψληαο ην δείθηε ζχγθιηζεο ζηελ Διιάδα δειαδή ην ΑΔΠ αλά θάηνηθν ζε
ζηαζεξέο ηηκέο βιέπνπκε φηη κπνξνχκε λα δηαηξέζνπκε ηελ πξαγκαηηθή ζχγθιηζε ζε ηξεηο
πεξηφδνπο :
1. 1960 - 1979 φπνπ ην ΑΔΠ αλά θάηνηθν απμάλεηαη ηαρχηαηα ζε ζρέζε κε ηνλ επξσπατθφ
φξν
2. 1980 - 1995 φπνπ ε δηαδηθαζία ηεο ζχγθιηζεο αλαζηξέθεηαη θαη
3. 1996 - 2007 φπνπ ν δείθηεο ζχγθιηζεο πξνζεγγίδεη ην 75% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Σν επίπεδν ζχγθιηζεο δειαδή ην πξντφλ αλά θάηνηθν σο πνζνζηφ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξψπεο
αλαιχεηαη ζε ηξεηο ζπληζηψζεο
- παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο
- πνζνζηφ απαζρφιεζεο θαη
- πνζνζηφ πιεζπζκνχ εξγάζηκεο ειηθίαο.
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Γηάγξακκα 6 .2:Αξρείν Eurostat

Gr: Παξαγσγηθφηεηα Δξγαζίαο Διιάδαο
Δ: Παξαγσγηθφηεηα Δξγαζίαο Δ.Δ
EU : Παξαγσγηθφηεηα Δξγαζίαο Δ.Δ ησλ 15
P: Γείθηεο χγθιηζεο
Ο κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαηά ηα έηε 1960
έσο 1980 αλήιζε ζε 3, 6% ζηελ Διιάδα έλαληη 2,3% ζηελ Δπξψπε ησλ 15 ,κε απνηέιεζκα ε
παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο λα είλαη πεξίπνπ πεληέκηζη θνξέο πςειφηεξε απφ ην 1960 έσο ην
1980(Αξρείν Eurostat),ελψ ζηνλ αληίζηνηρν ρξφλν ζηελ Δπξψπε έρνπκε αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο πεξίπνπ δχν θνξέο. Ζ ειιεληθή ςπρή εξγάδεηαη ζθιεξά γηα ηελ εμνκνίσζή
ηεο κε ην επξσπατθφ γίγλεζζαη.
Ζ επίδξαζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ πξαγκαηηθή ζχγθιηζε εθθξάδεηαη απφ ην πνζνζηφ
απαζρφιεζεο, ην δε πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ εξγάζηκεο ειηθίαο δελ έρεη ηδηαίηεξε επίδξαζε ζην
επίπεδν πξαγκαηηθήο ζχγθιηζεο, αθνχ παξακέλεη αξθεηά θνληά ζην κέζν επξσπατθφ επίπεδν.
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Ζ θηλεηήξηα δχλακε ηεο πξαγκαηηθήο ζχγθιηζεο είλαη ε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ. Ζ
Διιάδα ηα ρξφληα 1960-1980 είλαη κία αλαπηπγκέλε νηθνλνκία ηεο αγνξάο, νη θνηλσληθέο
ζρέζεηο θαη νη ζεζκνί είλαη ζπγθξίζηκνη κε ηνπο πιένλ πξνεγνχκελνπο νηθνλνκηθνχο ζεζκνχο ηεο
αγνξάο, ην ΑΔΠ φκσο αλά θάηνηθν είλαη ρακειφ ζε ζρέζε κε ηα άιια θξάηε ηεο Δ.Δ θαη έηζη ε
ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ είλαη αλακελφκελε, φπσο ε νηθνλνκηθή ζεσξία πξνβιέπεη(Busch 1987).
Ζ θεξδνθνξία πνπ έθηαζε ζε πνιχ πςειά επίπεδα ππήξμε έλαο αλαγθαίνο, πιελ φκσο
φρη ηθαλφο φξνο ηεο ηαρείαο ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ ζηελ Διιάδα, θαζψο ε αχμεζε ηεο
δήηεζεο είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο επηηάρπλζεο ηεο ζπζζψξεπζεο.
Ζ αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ησλ εηψλ 1960 έσο 80 θαη 1996 έσο 2007
πξνήιζε ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ ηελ αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο ζε δεκφζηα έξγα κε
ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ ησλ απαζρνινχκελσλ ζε απηά θαη ζε ζεακαηηθή
αχμεζε ηεο ηξαπεδηθήο πίζηεο πνπ ππξνδφηεζε επελδπηηθή αλάθακςε.

Γηάγξακκα 6.3: Αξρείν Eurostat

Gr: Π. Απαζρφιεζεο Διιάδαο
Δ: Π. Απαζρφιεζεο Δ.Δ, P: Γείθηεο χγθιηζεο
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εκαληηθφ παξάγνληα αλάθακςεο απνηεινχλ ηα κεγάια απνζέκαηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
ζηε ρψξα καο θαη δεκηνπξγνχλ επλντθέο ζπλζήθεο ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ. Ζ πξνζθνξά
εξγαζίαο βαζίδεηαη ζε έλα ηδηαίηεξν ηχπν νηθνγέλεηαο πνπ ζπλαληάκε ζηελ Διιάδα θαη πνπ
1. αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ηεο αλαζθάιεηαο θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο
κε θαηαλάισζε εκπνξεπκάησλ θαη αγαζψλ πνπ παξάγνληαη απφ κεγάιν αξηζκφ σξψλ
απιήξσηεο εξγαζίαο
2. πξαγκαηνπνηεί κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ζθνπφ ηελ αλαδηαλνκή πφξσλ
κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη θαη ε απαζρφιεζε θαη ηα
εηζνδήκαηα γηα λα πάςεη ε αλαζθάιεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.
Σν θαηλφκελν είλαη ζπζρεηηδφκελν κε ην θξάηνο πξφλνηαο πνπ είλαη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλν ζηηο
λφηηεο ρψξεο απφ φηη ζηηο βφξεηεο ρψξεο ηεο επξσπατθήο έλσζεο.
Κπξηφηεξεο ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο ζηηο ειιεληθέο νηθνγέλεηεο είλαη νη παξαθάησ
- Τπάξρνπλ απνζέκαηα γπλαηθείαο εξγαζηαθήο δχλακεο σο εθεδξεία θαζψο ην πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη κεησκέλν ην 1960.
- ζπγθξνηνχλ νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη αλαιακβάλνπλ νηθνγελεηαθψο ζην ξίζθν.
- απνδέρνληαη ηελ αδήισηε εξγαζία θαη ηηο άηππεο κνξθέο απαζρφιεζεο.
- παξάγνπλ κε εκπνξεχζηκα αιιά ρξήζηκα αγαζά πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ δηαηήξεζε ηνπ
αλαγθαίνπ κηζζνχ.
- δηαρεηξίδνληαη ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία ηα ζεσξνχλ σο ζπιινγηθά αγαζά.
- δαπαλνχλ πνιχ πςειά ρξεκαηηθά πνζά γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ
θαηάξηηζε ησλ λέσλ.
Ο ηδηφηππα απηφο παξαγφκελνο εξγαηηθφο πινχηνο ηεο ρψξαο παξάγεη έλα πνιππιεζέο
θαη θηελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ ππνηάζζεηαη εχθνια ζηηο απαηηήζεηο ηεο εξγνδνζίαο ,ζηελ
επειημία ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ,ζε άηππεο κνξθέο εξγαζίαο θαη σο απνηέιεζκα επηδεηθλχεη ηειηθά
θαη πςειή ειαζηηθφηεηα ζηηο αιιαγέο ηεο δήηεζεο εξγαζίαο εθ κέξνπο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
ηνκέα.
Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα έλα εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ δηαηξείηαη αθελφο κελ ηνπο θαλνληθά
εξγαδφκελνπο θαη αθεηέξνπ ζε κία εθεδξεία δπλεηηθψλ εξγαδνκέλσλ έηνηκσλ λα εξγζηνχλ ρσξίο
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο απφ ηελ εξγνδνζία( Jakovou2001).
Έηζη αλαθνξηθά κε ηε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ, ν ηνκέαο ησλ λνηθνθπξηψλ είλαη έλα
πιενλάδνλ εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ απνξξνθά εξγαδφκελνπο. Με άιια ιφγηα νη γπλαίθεο είλαη
πξφζπκεο λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηαηήξεζε ησλ επέιηθησλ εξγαζηψλ, αλ απηφ θαζίζηαηαη
βνήζεκα ζε άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, έκκεζα ή άκεζα.
Σν χςνο ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ ππήξμε έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο κεηαθνξάο
ηεο γπλαηθείαο εξγαζίαο απφ ηελ νηθηαθή νηθνλνκία ζηηο επηρεηξήζεηο, δεηιά ζηελ αξρή θαη ζε
ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα, πνιχ δπλαηά αξγφηεξα. Γειαδή φηαλ ν πξαγκαηηθφο κηζζφο
κεηψλεηαη θαη ηα έζνδα ηνπ λνηθνθπξηνχ δελ επαξθνχλ γηα απηφ πνπ ζεσξείηαη αλαγθαίν ην
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πξφβιεκα ιχλεη ε ζπκκεηνρή ηεο γπλαίθαο κε ζθνπφ λα αλέιζεη ε θαηαλάισζε ηνπ λνηθνθπξηνχ
ζηα θαλνληθά επίπεδα.
Έλαο αθφκα ιφγνο πνπ ε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε
ηαρχηεηα, απφ φζν ζηηο πξνεγκέλεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη επνκέλσο ππάξρεη
πξαγκαηηθή ζχγθιηζε είλαη νη „θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο‟ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Υψξεο κε
ρακειή παξαγσγηθφηεηα, πηνζεηνχλ ηερλνινγηθέο θαη νξγαλσηηθέο θαηλνηνκίεο ,φηαλ ην
εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπο, ην θνηλσληθφ ηνπο δειαδή θεθάιαην, είλαη ηθαλφ λα πηνζεηήζεη
θαηλνηνκίεο(Putman 1991) .
Ζ κεηαθνξά απηψλ ησλ θαηλνηνκηψλ εμαξηάηαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ιανχ ε ζπλερήο
αχμεζε ηου απνζέκαηνο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη
θεθαιαηψδεο ζεκαζία γηα ηελ πξαγκαηηθή ζχγθιηζε θαη ζηελ Διιάδα ε επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε έπαημαλ ζεκειηψδε ξφιν. ην δηάγξακκα απφδνζεο θεθαιαίνπ πνπ
αθνινπζεί είλαη θαλεξφ φηη απφ ην 1960 έσο πεξίπνπ ην 75 ην ζεακαηηθφ ηεο αχμεζεο φηαλ
παξάιιεια αλζίδνπλ νη ζρνιέο εξγνδεγψλ, δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο

Γηάγξακκα 6.4: Αξρείν Eurostat
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Gr: Π. Κ. Δ Διιάδαο
Δ: Π. Κ. Δ. Απαζρφιεζεο Δ.Δ
P: Γείθηεο χγθιηζεο
Σειηθά ε ειιεληθή νηθνλνκία δηαηξείηαη ζε δχν ηνκείο πνπ αξζξψλνληαη κε ηνλ
παξαθάησ ηδηαίηεξν ηξφπν:
- έλα νηθηαθφ ηνκέα πνπ βαζίδεηαη ζε έλα εηδηθφ ηχπν νηθνγέλεηαο πνπ αλαιακβάλεη ηε
δηαρείξηζε ηεο απαζρφιεζεο ηεο αζηάζεηαο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
εξγαδφκελνη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη
- ζηνλ ηνκέα πνπ αλαπαξάγεη ηελ εξγαζηαθή δχλακε κέζσ θαηαλάισζεο αγαζψλ θαη κεγάινπ
αξηζκνχ σξψλ νηθηαθήο εξγαζίαο.
Σν δπλακηθφ απηφ πνπ κέζσ εμφδσλ νηθνγέλεηαο θαζίζηαηαη δηαξθψο πην εθπαηδεπκέλν
παξνπζηάδεη πςειή ειαζηηθφηεηα ζηηο κεηαβνιέο ηεο δήηεζεο εξγαζίαο ζηνλ ηξέρνληα κηζζφ,
δέρεηαη εχθνια ηελ πνιιαπιή απαζρφιεζε θαη ηελ επειημία ηεο αγνξάο. Απνηέιεζκα είλαη ν
επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο ζηελ Διιάδα λα απαζρνιεί έλα εξγαηηθφ δπλακηθφ βειηησκέλεο
πνηφηεηαο πνπ θνζηίδεη ζεκαληηθά ιηγφηεξν απφ φζν ζε άιιεο ρψξεο θαη ε θεξδνθνξία λα
αλέξρεηαη έηζη ζε πςειά επίπεδα θαη λα απμάλεηαη δηαξθψο ν ξπζκφο ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ.

6.2 Γηαξζξωηηθνί ηύπνη αλάπηπμεο θαη παξαγωγήο
Καηά ηα έηε 1960 έσο 2007 ε Διιάδα θαηαγξάθεη ξπζκφ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ηνπ
ΑΔΠ αλά θάηνηθν 3, 4% (ΑξρείνΔΛΣΑΣ). Ζ ηαρεία απηή ε αλάπηπμε ζπλνδεχεηαη απφ κεγάιεο
κεηαηνπίζεηο ηεο παξαγσγήο κεηαμχ ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ.
Ζ ζρεηηθή ζεκαζία ηεο γεσξγίαο κεηψλεηαη, ηεο βηνκεραλίαο απμάλεηαη ζρεηηθά
ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 1980 αιιά νη ππεξεζίεο αλαδεηθλχνληαη ν κεγαιχηεξνο ηνκέαο ηεο
νηθνλνκίαο. ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαηέρεη ν ηνπξηζκφο, κηα εληειψο
λέα πεγή πνπ ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε κεηακφξθσζε ηεο Διιάδαο.
Έηζη ηφζν ε βηνκεραλία, κέρξη ην 1980,φζν θαη ν ηνπξηζκφο αιιάδνπλ ην ηνπίν
εξγαζίαο ζηελ ρψξα πξνζειθχνληαο εξγαηηθφ δπλακηθφ απφ ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, κε απνηέιεζκα
ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνιχ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. ην δηάγξακκα 5 θαίλνληαη
νη κεηαηνπίζεηο ηνπ πιεζπζκνχ.
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Αθνινπζψληαο ην κεηαπνιεκηθφ αλαπηπμηαθφ θχκα ηεο Δπξψπεο, ε Διιάδα αχμεζε
απφ ην 1960 θαη γηα κηα δεθαπεληαεηία ζηαδηαθά ην άλνηγκα ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη πέηπρε
ηαρεία νηθνλνκηθή κεγέζπλζε . Ζ ηαρεία αλάπηπμε ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα ήηαλ ζεκαληηθή
θηλεηήξηα δχλακε ηεο νηθνλνκίαο θαη ζπλνδεχηεθε απφ κεγάιεο αιιαγέο αθφκα ζηνλ ίδην ην
βηνκεραληθφ ηνκέα, φπσο π.ρ ηαρεία ελζσκάησζε θαηλνηφκσλ ηξφπσλ θαηεξγαζίαο ή
managnent. Σν κεγάιν κεξίδην ζηνλ θιάδν απφ ηελ άπνςε ηεο θεθαιαηαθήο δηαρείξηζεο θξαηά
ε θισζηνυθαληνπξγία ππφδεζε θαη ηα έπηπια.
Σν πιεφλαζκα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ εκθαλίζηεθε απφ ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα άζθεζε
ηζρπξή πίεζε ζηνπο κηζζνχο πνπ δηαηεξήζεθαλ ρακειά.
Σν άλνηγκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ε εθβηνκεράληζε ηεο ρψξαο είραλ ηειηθά σο
ζπλέπεηεο νη εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο λα απμεζνχλ θαη νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο φπσο θαη ηα
έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ λα δηνγθσζνχλ ζεακαηηθά. Οη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο κεηέθεξαλ λέεο
ηερλνινγίεο θαη νξγαλσηηθέο κεζφδνπο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ζπλέβαιαλ ζηνλ
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εθζπγρξνληζκφ ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ έδσζε ζεκαληηθή
ψζεζε ζηελ αλάπηπμε θαη ε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ εμέζεζε ηνπο εγρψξηνπο παξαγσγνχο. ζην
δηεζλή αληαγσληζκφ.
Ζ κεηαλάζηεπζε απφ ηελ άιιε κεξηά επέηξεςε ηε δηαηήξεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ζε
ρακειά επίπεδα ζηε ρψξα θαζψο κεγάιν πιήζνο εξγαδνκέλσλ εγθαηέιεηςε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα
θαη αλαδήηεζε εξγαζίαο ζε άιιεο ρψξεο αιιά θαη νδήγεζε ζε απμεκέλε εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο.
Σν 1970 ε έθξεμε ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη εθπιεθηηθή, νη εμαγσγέο απμάλνληαη 10%(αξρείν
ΔΛΣΑΣ),ε εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο απμάλεηαη αλά έηνο 4% θαη φινο απηφο ν ζπλδπαζκφο
επηηξέπνπλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία λα θνηηάδεη ηελ αλάπηπμε θαηάκαηα.
Παξάιιεια δε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ, πνπ φινη νη ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο θαηαγξάθνπλ, έρνπκε ηε δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ ζρνιψλ παξνρήο ηερληθήο
εηδηθφηεηαο πνπ ζα βνεζήζεη ζην ειιεληθφ ζαχκα.
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1985 έρνπκε ζηξνθή ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ν ειιεληθφο
θαπηηαιηζκφο πεξλά ζε θξίζε. Καηά ηε δηάξθεηα ην 1985 ν ζπζρεηηζκφο ησλ δπλάκεσλ
κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά ζε βάξνο ησλ δπλάκεσλ ηεο εξγαζίαο, νη επηδφζεηο ηεο νηθνλνκίαο
πέθηνπλ θαη ελψ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ επηθξαηεί ε λενθηιειεχζεξε νηθνλνκηθή πνιηηηθή
ε θνηλσληθνχ ηχπνπ πνιηηηθή ζηελ Διιάδα δελ επηηξέπεη ηαχηηζε.
Σελ ίδηα επνρή ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ράλεη ην ξπζκφ ηεο, ηδησηηθνχ ηχπνπ
ζρνιέο πνπ δίλνπλ ηα κεγάια επεξγεηήκαηα παχνπλ θαη κία δεκφζηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε
ρσξίο πξνζαλαηνιηζκφ αθφκα θαη ρσξίο ηδηαίηεξα επηηεχγκαηα πξνζπαζεί λα πάξεη ηε ζέζε ησλ
παιαηφηεξσλ ηδησηηθψλ ή δεκφζησλ ζρνιψλ πνπ παξήγαγαλ εξγνδεγνχο.
Τπάξρεη κία δηεζλήο εθηίκεζε φηη ε Διιάδα ζα σθειεζεί νπζηαζηηθά απφ ηελ αλάπηπμε
ηνπ εκπνξίνπ κε ηελ θεληξηθή θαη αλαηνιηθή Δπξψπε θαη φηη απηφ αλνίγεη κία λέα νπζηαζηηθή
ηζηνξηθή επθαηξία γηα ηελ Διιάδα λα κεηαηξαπεί ζε εκπνξηθφ θέληξν βάξνπο ηεο πεξηνρήο. Έηζη
νη Έιιελεο βηνκήραλνη κφιηο ηνπο επηηξέπεηαη αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο κε ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο
Δπξψπεο, ζηηο νπνίεο αλνίγνπλ δεηιά -δεηιά νη αγνξέο θαη πνπ δηαζέηνπλ ζπγθξηηηθφ
πιενλέθηεκα κε ηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά ρακειφηεξα εκεξνκίζζηα. Χο απνηέιεζκα έλα
ζεκαληηθφ κέξνο ηεο κεηαπνηεηηθήο παξαγσγήο κεηαθέξεηαη ζηε αγνξά ησλ Βαιθαλίσλ φπνπ
εμαζθαιίδεηαη ηθαλφ θαη θηελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ.
Θα κπνξνχζε ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε λα ζπκβάιιεη ζηα λέα δεδνκέλα, παξάγνληαο
εξγνδεγνχο – ζηειέρε, θαη λα ηξνθνδνηεί έηζη φιεο ηηο αγνξέο εγρψξηα θαη βαιθαληθή πνπ
δηαζέηεη άθζνλν εξγαηηθφ δπλακηθφ αιιά αλεπαξθψο θαηαξηηζκέλν. Βξίζθεηαη φκσο λα
παιηλσδεί αλάκεζα ζε δηαξθείο αιιαγέο δπζηπρψο δελ κπνξεί λα εθπιεξψζεη ην ξφιν ηεο.
Παξά ην γεγνλφο φηη ην κέζν κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα απμάλεηαη ην
κεξίδην ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ παξακέλεη πνιχ κηθξφ θαη έλαο „αζηεξηζκφο‟
κηθξνζθνπηθψλ επηρεηξήζεσλ θπξηαξρεί ζην παξαγσγηθφ ζχζηεκα, φρη φκσο ζηε ζπλνιηθή
απαζρφιεζε θαη ζηελ πξνζηηζέκελε αμία. Οη κηθξνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο ζπγθξηλφκελεο κε ηηο
κεγάιεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πνιχ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα, ε κέζε παξαγσγηθφηεηα ηεο
εξγαζίαο κεηψλεηαη θαη ζε απηφ έρνπλ κεγάιν κεξίδην επζχλεο απηέο νη κηθξνζθνπηθέο
επηρεηξήζεηο.
84

Οη επηρεηξήζεηο επίζεο θνηλήο σθέιεηαο πνπ αξρίδνπλ λα παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν
ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ιεηηνπξγνχλ βάζεη ηδησηηθνχ δηθαίνπ, αιιά ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη
θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ιφγσ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ζηνπο πνιίηεο. Ζ χπαξμε ελφο
ηζρπξνχ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ν έληνλνο ζπλδηθαιηζκφο ησλ
εξγαδνκέλσλ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπληήξεζε ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ησλ
επηρεηξήζεσλ απηψλ. Γηαζέηνπλ πξνζηαηεπηηθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην, έλα πιαίζην πνπ απνπζηάδεη
απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Καιχπηνπλ ζρεδφλ φινπο ηνπο ππαιιήινπο ζηνλ επξχηεξν δεκφζην
ηνκέα θαη απνηεινχλ βαζηθή πεγή λφκσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηεο ρψξαο(Ζ
Ησαθείκνγινπ2008).
Δίλαη φκσο απηνί νη ππάιιεινη αληαπνθξηλφκελνη ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο ή βξίζθνληαη
ζηηο ζέζεηο απηέο εμαγνξάδνληαο πνιηηηθά ζπκθέξνληα, ρσξίο θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Ζ
απάληεζε είλαη ,ζπλήζσο φρη, νη πεξηζζφηεξνη ηνπιάρηζηνλ ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο δελ
πξνέξρνληαη απφ ηερληθά ζρνιεία αιιά είλαη απφθνηηνη εμαηαμίσλ γπκλαζίσλ ρσξίο ηδηαίηεξα
πξνζφληα θαη ηερληθέο γλψζεηο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε ζέζεηο ηερλεηψλ, εηο βάξνο ηφζν ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο φζν θαη ηεο νηθνλνκίαο.
ηαλ ν αξηζκφο ησλ πηπρηνχρσλ απμάλεηαη, νη ζπλζήθεο αιιάδνπλ.
Οη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηζρπξή παξνπζία ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία απφ ην
1960. Παξά ην γεγνλφο φηη νη μέλεο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα κέρξη ην 1979 είλαη ζε ρακειά
επίπεδα, νη πνιπεζληθέο επελδχνπλ κεγάιν κέξνο ησλ θεξδψλ ηνπο, ζπκβάιινληαο έηζη
ζεκαληηθά ζηε ζπλνιηθή επέλδπζε παγίνπ θεθαιαίνπ θαη ζηνλ ηερλνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ ηνπ
παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο νη πνιπεζληθέο είλαη ζεκαληηθνί θνξείο εθζπγρξνληζκνχ
ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο, ρψξα πνπ θαηέρεη εγεκνληθή ζέζε ζηε
δηεζλή νηθνλνκία ζπλήζσο. Νέεο κνξθέο νξγάλσζεο εξγαζίαο εκθαλίδνληαη ζην ηέινο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζηελ ειιεληθή κεηαπνίεζε θαη θαίλεηαη λα έρνπλ δηαδνζεί ζεκαληηθά ζηελ
επφκελε δεθαεηία.
Ζ ηερλνινγία πνπ κεηαθέξεηαη ελζσκαησκέλε ζην θαηλνχξγην κεραλνινγηθφ
εμνπιηζκφ, έδσζε ψζεζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη απαίηεζε λέεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο απφ
ηνπο ηερλίηεο φπσο ζπιινγηθή εξγαζία , γλψζε γισζζψλ θαη άιιεο θαηλνηνκίεο ζηελ νξγάλσζε
ηεο εξγαζίαο.
Ξαλαβιέπνπκε ινηπφλ εδψ ηελ κεγάιε αδπλακία ηεο κέζεο επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο, πνπ αλ ήηαλ απνιχησο νξγαλσκέλε ζα θάιππηε, κεζνινγηθά θαη γλσζηνινγηθά ην
κεγάιν θελφ ηεο αλάγθεο ζε εηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ πεξίνδν
απηή.
Με ηελ δεκηνπξγία ησλ ΚΑΣΔΔ θαη ΔΛΔΣΔ θαιχπηνπκε ην θελφ ηεο έιιεηςεο ,
ηνπιάρηζηνλ ζε αλψηεξα ζηειέρε ησλ εηαηξεηψλ ,κεγάισλ ή κηθξφηεξσλ( Katseli L.2002),.
Σν λέν παξαγσγηθφ ππφδεηγκα πνπ εγθαζίζηαηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ
παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο, ηδηαίηεξα ζηε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία ,ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη
ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εθηεζεηκέλεο ζην δηεζλή αληαγσληζκφ απαηηεί εξγαζία θαηά νκάδεο
θαη ζπιινγηθά πξνζφληα θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε έλα
κεγάιν θάζκα θαζεθφλησλ θαη λα αλαιάβνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο επζχλεο.
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Ζ θαηάξηηζε θαη ε εμεηδίθεπζε είλαη πξαθηηθέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ απφ ηε ζχγρξνλε βηνκεραλία. Ζ αλάγθε γηα ηερληθέο γλψζεηο φιν θαη πεξηζζφηεξεο θαη
γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ έρεη γίλεη αηζζεηή ζηηο ζχγρξνλεο
επηρεηξήζεηο αθφκα θαη ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Οη ππάιιεινη ελζαξξχλνληαη λα βειηηψζνπλ
ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο κέζσ ηεο θαηάξηηζεο θαη παξαθηλνχληαη
λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο έηζη. Ζ ζηξνθή πξνο πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο αθφκα
θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο είλαη πξνθαλήο, σζηφζν ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ν κεηαπνηεηηθφο
ηνκέαο ιεηηνπξγνχλ αθφκα θάησ απφ πνηθίιεο κνξθέο νξγάλσζεο εξγαζίαο κελ απνβάιινληαο
αθφκα ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν( Gibson H.2002).
Οη κεγάιεο ηερλνινγηθέο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο ηειεπηθνηλσληψλ, κεηαθνξψλ,
ηνπξηζκνχ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ζχγρξνλεο κνξθέο
νξγάλσζεο εξγαζίαο ελψ νη κηθξέο επηρεηξήζεηο ίζσο αθφκα ρξεζηκνπνηνχλ παξαδνζηαθέο
κνξθέο νξγάλσζεο εξγαζίαο.
Έλα κεγάιν κέξνο ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο πξνέξρεηαη απφ δξαζηεξηφηεηα ζηνλ
ηξηηνγελή ηνκέα, πξφθεηηαη γηα κία θαηεγνξία εξγαδφκελσλ θησρψλ πνπ βξίζθνληαη ζε
θαζεζηψο ρακειψλ κηζζψλ ζε κνξθέο αθφκα θαη εκηαπαζρφιεζεο κε αβέβαηε θαη πξφζθαηξε
ίζσο θαη αδήισηε εξγαζία. Δδψ γίλεηαη εθκεηάιιεπζε ηεο αδπλακίαο ηνπ εξγαδφκελνπ λα
αληαπνθξηζεί ζε πςεινχ ηχπνπ εξγαζία ιφγσ ειιείςεσο πξνζφλησλ εμεηδίθεπζεο άιιν έλα
ζεκάδη αδπλακίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Ζ εμσηεξίθεπζε ηέινο ε ππεξγνιαβία δειαδή, ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ Διιάδα κε
ζθνπφ ην ρακειφηεξν θφζηνο θαη ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο
κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο θαη ησλ αξρείσλ ε εμσηεξίθεπζε αθνξά ζπρλά ζηα ζηάδηα ηεο
δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαη αληηκεησπίδεηαη σο εξγαιείν γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ηζνξξνπίαο
δπλάκεσλ κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ππαιιήισλ δεδνκέλνπ φηη ε εμσηεξίθεπζε δίλεη ζηηο
επηρεηξήζεηο ηελ επθαηξία λα παξαθάκςνπλ θαλνληζκνχο θαη ξπζκίζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο
ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ή αθφκα θαη ηε λνκνζεζία. Ζ ππεξγνιαβία είλαη
νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα θαη απνζθνπεί ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ
Δληνχηνηο ηα πξνζφληα ησλ εξγαδνκέλσλ εμαθνινπζνχλ λα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν(Gibson
2002)

6.3 Ζ αγνξά εξγαζίαο-απαζρνιεζηκόηεηα
ηελ Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ απφ ην 1960 θαη κεηά, έρνκε ζεκαληηθέο
αιιαγέο ζηνλ ρψξν ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο φπσο
- ηε ζεακαηηθή άλνδνο ηεο ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο
- ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, κέζσ βειηίσζεο θπξίσο ηνπ επηπέδνπ
εθπαίδεπζεο ηεο λενιαίαο θπξίσο ζηα ρξφληα1960-1980
- ηελ άθζνλε πξνζθνξά εξγαζίαο επηζηεκφλσλ θαηαιιήισλ γηα ην „αλψηεξν ηκήκα‟
ηεο αγνξάο εξγαζίαο
- ηελ άθζνλε πξνζθνξά αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ απφ άιιεο ρψξεο
- ηελ απμαλφκελε πξνηίκεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην δεκφζην θαη γηα ηελ απηναπαζρφιεζε
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- ηε ρξήζε ηεο εθπαίδεπζεο σο κέζνλ αληηκεηψπηζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ πνζνζηνχ ηεο αλεξγίαο.
Σν παξαγσγηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο είλαη παξαδνζηαθά πνισκέλν κεηαμχ ησλ κεγάισλ
επηρεηξήζεσλ θαη κηαο κπξηάδαο κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ ζπλήζσο νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ
(Ζ Ησαθεηκίδεο 2008). Απινπζηεχνληαο, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ην ζχγρξνλν ηκήκα
ηεο νηθνλνκίαο θαη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζπλζέηνπλ έλα ιηγφηεξν εθηεζεηκέλν ζην δηεζλή
αληαγσληζκφ επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν.
Ο δπηζκφο ζην παξαγσγηθφ ζχζηεκα αληαλαθιάηαη ζηελ θαηάηκεζε ηεο αγνξάο
εξγαζίαο, φπνπ ζην „αλψηεξν ηκήκα‟ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γίλνληαη φιν θαη πςειφηεξα,
ελψ ζην „θαηψηεξν ηκήκα‟ ην κεγάιν κεξίδην έρεη ή αλεηδίθεπηε εξγαζία θαη ίζσο ε αδήισηε
ησλ απαζρνινπκέλσλ. Δπνκέλσο ε επίηεπμε απμαλφκελνπ επίπεδνπ εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα
αθνξά κφλν ζην αλψηεξν ηκήκα ηεο αγνξάο εξγαζίαο.
ήκεξα ην δπτζκέλν παξαγσγηθφ ζχζηεκα θαη αληίζηνηρα ν ρσξηζκφο ζηελ αγνξά
εξγαζίαο ,αλαπαξάγεηαη ζπλερψο, ίζσο ζε θάπνηεο λέεο βάζεηο, φπσο άλνηγκα ζην δηεζλή
αληαγσληζκφ ή πην ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο .
Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ φκσο, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ
ππεξεζηψλ ζε νπνηαδήπνηε δηακνξθνχκελε εηθφλα, απαηηείηαη άλνδνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
επηπέδνπ ησλ λέσλ ζε κέζν επίπεδν θαη αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ ηερληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ κέζνπ
εξγαδφκελνπ.
εκαληηθέο επίζεο αιιαγέο ζηελ απαζρφιεζε είλαη:
- ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο ππεξεζίεο κε αληίζηνηρε κείσζε ζηε
γεσξγηθή θαη βηνκεραληθή απαζρφιεζε
- ε έληνλε δηείζδπζε ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο
παξνπζίαο ηνπο ζην κεηαπνηεηηθφ θιάδν, θαζψο ε παξαθκή ησλ θιάδσλ θισζηνυθαληνπξγίαο
θαη ηκαηηζκνχ ζηελ Διιάδα είλαη έληνλε
-ε εμαθνινπζνχκελε θαζηέξσζε ηνπ πξνλνκίνπ ησλ αλδξψλ λα έρνπλ επθνιφηεξε πξφζβαζε
ζηελ απαζρφιεζε θαη
-ηα ηεξάζηηα εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε ησλ λέσλ ζηελ απαζρφιεζε
Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ Διιάδα απμάλεηαη ηδηαίηεξα απφ ην 1970 κέρξη ην
1993, δηαηεξείηαη ζηάζηκνο κεηαμχ 1994 θαη 2002 θαη λα απνθηά αλνδηθή πνξεία κέρξη ην2007.
ηηο γπλαίθεο ζπκβαίλεη ην εμήο: ππάξρεη αξρηθή πηψζε ζρεηηδφκελε κε ηε ζπξξίθλσζε ηνπ
εξγαηηθνχ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, αθνινπζεί ε ζηξνθή ηνπ 85 πνπ εγθαηληάδεηαη αλνδηθή ηάζε,
πνπ ζπλερίδεηαη κέρξη ην 2000.
Ζ αλεξγία ζηελ Διιάδα απφ ην 1960 έσο ην 1997 βαίλεη ζπλερψο κεηνχκελε( Αξρείν
ΔΛΣΑΣ). Σν κεξίδην ησλ γπλαηθψλ ζηε ζπλνιηθή αλεξγία είλαη θαηά πνιχ πςειφηεξν εθείλνπ
ησλ αλδξψλ ζηελ πεξίνδν απηή, ελψ ζε άιιεο ρψξεο ηα πνζνζηά δελ δηαθέξνπλ.
Οη λένη επίζεο έρνπλ πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο, ελψ ην ρακειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο
έρνπλ νη άλδξεο 30 έσο 54 εηψλ( Αξρείν ΔΛΣΑΣ).
Ζ εθπαίδεπζε πξνζηαηεχεη απφ ηελ αλεξγία πνιινχο λένπο ελψ ην πνζνζηφ αλεξγίαο απηψλ
πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη απφ ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη πνιχ ρακειφηεξν απφ ην κέζν
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πνζνζηφ αλεξγίαο ηφηε θαη έηζη δηθαηνινγείηαη θαη ε ζηξνθή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζηα
επηζηεκνληθά επαγγέικαηα.

Γηάγξακκα 6.6 :Aξρείν Eurostat

Gr : Πνζνζηφ αλεξγίαο Διιάδαο
P: Πνζνζηφ ζχγθιηζεο
E: Πνζνζηφ αλεξγίαο Δπξψπεο
EU: Πνζνζηφ αλεξγίαο Δπξψπεο ησλ15

6. 4 Ζ θξίζε
Σα ζηνηρεία θαηαγξαθήο καο ζηακαηνχλ πεξίπνπ ζην 2008 φπνπ ε Διιάδα σο κέινο ηνπ
ζθιεξνχ ππξήλα ηεο Δπξσδψλεο θάλεη ζπλαιιαγέο κε ην ζθιεξφηεξν λφκηζκα πνπ ιέγεηαη επξψ
θαη απνιακβάλεη ησλ πξνλνκίσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο έλσζεο. Οη δείθηεο παξηζηάλνπλ ηελ
Διιάδα σο έλα θξάηνο πνπ φζνλ αθνξά ζην ΑΔΠ πξνζεγγίδεη ην κέζν φξν ησλ επξσπατθψλ
θξαηψλ, ην πνζνζηφ αλεξγίαο είλαη ην 2008 ιίγν πάλσ απφ ην κέζν φξν ησλ πινχζησλ θξαηψλ
ηεο επξσπατθήο έλσζεο, ν κέζνο κηζζφο βξίζθεηαη ζην κέζν φξν ησλ κηζζψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ
θξαηψλ ηεο έλσζεο θαη ηα επίπεδα δαλεηζκνχ είλαη ειεγρφκελα.
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Σν 2009 ζηελ Διιάδα μεζπά κία κε αλακελφκελε νηθνλνκηθή θξίζε, ε ρψξα δελ κπνξεί
λα δαλεηζηεί θαη νη Έιιελεο πείζνληαη φηη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα δνχζαλ κάιινλ ζε πιαζκαηηθφ
πεξηβάιινλ, ε είζνδνο ινηπφλ ηνπ ΓΝΣ είλαη αλακελφκελε. Σα θαηλφκελα απφ εθεί θαη πέξα
ηφζν ζηελ ηερληθή εθπαίδεπζε , φζν θαη ζηελ νηθνλνκία δελ αθνινπζνχλ θπζηνινγηθνχο
ξπζκνχο . Ζ ρψξα εηζέξρεηαη ζε αραξηνγξάθεηα λεξά θαη εμαθνινπζεί λα πιέεη κε ηηο ίδηεο
ζπλζήθεο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7

7.1 ΜΔΛΔΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
Παξφιν πνπ ε έξεπλά καο δηεμάγεηαη ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο θαη δελ ζπλάδεη αθξηβψο κε
ην πεξηβάιινλ ησλ πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ,ε άπνςε ησλ εθήβσλ έξρεηαη
γηα άιιε κηα θνξά λα ηεθκεηξηψζεη ην ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη κέζα απφ ηελ ηζηνξία ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ηεο νηθνλνκίαο παξάιιεια.
Ζ έξεπλα δηεμάγεηαη 4 γεληθά ιχθεηα θαη ηέζζεξα επαγγεικαηηθά ιχθεηα (ΔΠΑ. Λ) ηεο
Αζήλαο, κε ζπλνιηθφ αξηζκφ καζεηψλ 96.

1. Ζ πξψηε καο εξψηεζε αθνξνχζε ζην θχιν ηνπ καζεηή. πκκεηείραλ 26 θνξίηζηα θαη
70αγφξηα.
Σν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ πξνέθπςε ηπραία απφ ηελ επηινγή ησλ ηκεκάησλ ησλ καζεηψλ, απφ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπλεξγάζηεθαλ, θαη ηνπο επραξηζηνχκε. πκκεηείραλ
φινη νη ηχπνη ιπθείσλ, κε κνλαδηθφ θνηλφ ζεκείν ηα παηδηά λα παξαθνινπζνχλ ηελ Γ΄ Λπθείνπ.
Σα ιχθεηα βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Πεηξνχπνιεο, ηνπ Πεηξαηά, ηνπ Ν. Ζξαθιείνπ, ησλ
Αραξλψλ θαη ηεο Κεθηζηάο.
Ο ιφγνο ηεο επηινγήο απηψλ ησλ πεξηνρψλ είλαη θαηαθαλήο, πξνζπαζήζακε λα
πξνζεγγίζνπκε παηδηά δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ επηπέδσλ πνπ ζεκαίλεη θαη
δηαθνξεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ, δηαθνξεηηθψλ ζηφρσλ, δηαθνξεηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη
πξνβιεκαηηζκψλ.
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Γηάγξακκα 7.1:Πνζνζηά θχινπ

2. ηε δεχηεξε εξψηεζή καο εληνπίδνπκε ηνλ ηχπν ηνπ ιπθείνπ παξαθνινπζεί ν καζεηήο.
Παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ βξίζθεηαη πεξίπνπ ζηε κέζε, δειαδή απφ ηνπο 96 καζεηέο πνπ
ρξεζηκνπνηήζακε σο δείγκα νη 50 ήηαλ καζεηέο ησλ ΔΠΑΛ θαη νη 46 ησλ γεληθψλ ιπθείσλ
.Δπεηδή ε έξεπλα δηεμήρζε θαηά ηνλ κήλα Μάην ηνπ 2016 παξαηεξήζακε ρακειή πξνζέιεπζε
καζεηψλ ζηα Γεληθά Λχθεηα ζην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.
Σν δείγκα καο ελεκεξψλεη φηη ηα αγφξηα παξαθνινπζνχλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ΔΠΑΛ.
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Γηάγξακκα 7.2: ηχπνο ιπθείνπ θαη αξηζκφο παηδηψλ

3. ηελ Σξίηε εξψηεζε καο αλ ηα ζρνιείν ζαο βξίζθεηαη θνληά ζην ζπίηη ζαο έρνπκε
Κνληηλή απφζηαζε ζρνιείνπ EΠΑΛ
ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ
θαηνηθίαο
ΟΥΗ
4
43
ΝΑΗ
46
3
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Γηάγξακκα 7.3
1 = ΝΑΗ (ΜΔΓΑΛΖ ΑΠΟΣΑΖ)
2 = ΟΥΗ (ΜΗΚΡΖ ΑΠΟΣΑΖ)

Δδψ πξνθχπηεη φηη ηα παηδηά πνπ παξαθνινπζνχλ επαγγεικαηηθφ Λχθεην ζπλεηδεηά θαη
κε ζπζίεο, φπσο κεηαθηλήζεηο κε Μ.Μ.Μ. ή απηνθίλεην, επηιέγνπλ απηφλ ηνλ ηχπν Λπθείνπ
αθνχ θαη ε λνκνζεζία επηβάιιεη γεσγξαθηθή θαηαλνκή ζηα γεληθά Λχθεηα.
Άξα νη πεξηζζφηεξνη θαηά κεγάιε πιεηνςεθία καζεηέο πνπ νη θαηνηθίεο είλαη καθξηά απφ ην
ζρνιείν είλαη ησλ ΔΠΑΛ. Ζ δηαθνξά είλαη πνηνηηθή θαη πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη νη καζεηέο ησλ
ΔΠΑΛ είλαη καζεηέο πνπ επέιεμαλ ην είδνο ηνπ ζρνιείνπ θαη δελ ηνπο επηβιήζεθε απφ ην
ζχζηεκα.

4. ηελ ηέηαξηε εξψηεζε αλαθεξζήθακε ζηνλ θνηλφ ηφπν ησλ δχν ηχπσλ Λπθείσλ. Ρσηήζακε
πνπ παξαθνινχζεζαλ ηελ Α΄ Λπθείνπ. Οη απαληήζεηο ήηαλ:
ΔΠΑΛ 49
Γεληθφ 47
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Γηάγξακκα 7.4

Δπηβεβαηψλεηαη εδψ ην δηαθαηλφκελν ήδε ζηνηρείν ηνπ επεξεαζκνχ ηεο φιεο παηδείαο
απφ ην επηθξαηνχλ θιαζηθηζηηθφ πλεχκα. Ο λνκνζέηεο επηηξέπεη ηελ θηλεηηθφηεηα απφ ηνλ έλα
ηχπν Λπθείνπ ζηνλ άιιν, αιιά απηφ δελ παξαηεξείηαη. Σα παηδηά πνπ εθθηλνχλ ην Λχθεην ελφο
ηχπνπ, ζπλήζσο απηφ θαη νινθιεξψλνπλ, αλεμάξηεηα αλ δελ ηνπο εθθξάδεη ή δελ ηθαλνπνηεί ηηο
πξνζσπηθέο ηνπο επηδηψμεηο ή αθφκα θαη δελ ζπλάδεη κε ηηο αηνκηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη
ελδηαθέξνληα.

5. ηελ Πέκπηε εξψηεζή καο πξνζπαζήζακε λα αληηιεθζνχκε αλ νη επηδφζεηο απφ ην
Γπκλάζην ήηαλ ην θίλεηξν γηα ηελ επηινγή ηνπ ηχπνπ Λπθείνπ.
Δξσηήζακε ινηπφλ ηνλ βαζκφ απνθνίηεζεο απφ ην Γπκλάζην. Έρνπκε ηα παξαθάησ
απνηειέζκαηα
Βαζκφο
ΔΠΑΛ
ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ
Άξηζηα
18-20
1
2
Πνιχ Καιά 16-18
6
17
Καιά
14-16
21
20
ρεδφλ Καιά 14-10
22
10
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Γηάγξακκα 7.5

ζν νη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ είλαη ρακειφηεξεο ηφζν έιθνληαη ή σζνχληαη πξνο ηελ
Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. αλ δεχηεξν ζπκπέξαζκα εμάγεηαη φηη δελ δίλεηαη θακία ζεκαζία
νχηε ζηηο δεμηφηεηεο, νχηε ζηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ. Μνλαδηθφο γλψκνλαο είλαη νη
επηδφζεηο ζπγθεθξηκέλνπ θαη δηεζλψο απαμησκέλνπ ζηεξεφηππνπ ηχπνπ κεηάδνζεο γλψζεο πνπ
βνιεχεη εζσ-εθπαηδεπηηθνχο θαη εμσ-εθπαηδεπηηθνχο παξάγνληεο.

6. ηελ επφκελε εξψηεζε καο πξνζπαζήζακε λα εληνπίζνπκε ηνπο ιφγνπο πνπ έλαο καζεηήο
παξαθνινπζεί ηνλ θάζε ηχπν Λπθείνπ. Ρσηήζακε αλ ζα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ή ζα
απνθαζίζνπλ λα εμέιζνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ακέζσο.
Πήξακε ηηο παξαθάησ απαληήζεηο αληίζηνηρα
ΔΠΑΛ
ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΔ ΠΟΤΓΔ 24
ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ
36

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ
40
6
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Γηάγξακκα 7.6

Πνιιαπιέο παξαηεξήζεηο εμάγνληαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ
- Ζ εηζαγσγή ηνπο ζε Σξηηνβάζκην ίδξπκα είλαη θξηηήξην επηινγήο Λπθείνπ
- Αλ ε επηινγή ηνπο είλαη ε αγνξά εξγαζίαο μέξνπλ πνιχ θαιά ηη λα θάλνπλ
- Αλ αθνινπζήζνπλ Γεληθφ Λχθεην δελ έρνπλ κέιινλ, παξά κφλν ηελ εηζαγσγή ζε θάπνηα
ηξηηνβάζκηα ζρνιή.
- Γελ γλσξίδνπλ κε πνην ηξφπν ζα πεηχρνπλ ηελ ζρνιή πνπ ζέινπλ αλ απηή είλαη ζρνιή
ησλ ΑΣΔΗ πνπ ε εηζαγσγή κέζσ ΔΠΑΛ είλαη ζαθψο επθνιφηεξε
- Δμαθνινπζεί ε εηζαγσγή ζε ηξηηνβάζκην ίδξπκα λα είλαη φλεηξν δσήο αλεμαξηήησο
ζρνιείνπ πξνθαλψο γηα ηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε πνπ αθνινπζεί.

7. Ζ επφκελε εξψηεζε δείρλεη θαη ηα πξαγκαηηθά ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ
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Ζ εξψηεζε είλαη Πψο ραξαθηεξίδεηε ηα καζήκαηά ζαο Αδηάθνξα ή ελδηαθέξνληα
Οη απαληήζεηο εθπιήζζνπλ
ΔΠΑΛ
ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ
Δλδηαθέξνληα
77
31
Αδηάθνξα
18
69
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Γηάγξακκα 7.7

Σα παηδηά ζεσξνχλ ηα καζήκαηα ηνπ ΔΠΑΛ πην ελδηαθέξνληα ,πην θνληά δειαδή ζηελ
θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ελψ ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε είλαη απφ ηελ πνιηηεία
εγθαηαιεηκκέλε.

8. ηελ εξψηεζε 8 απνθαζίζακε λα αζρνιεζνχκε κε ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη θαηά πφζν
είλαη θνληά ζηνλ ζεκεξηλφ έθεβν, ηνπ δηεπθνιχλεη ηελ δσή ή ε θνίηεζε είλαη γη απηφλ έλαο
βξαρλάο.
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ηελ εξψηεζε αλ ρξεηάζηεθαλ ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα γηα λα νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην
Λχθεην νη απαληήζεηο είλαη νη παξαθάησ
Ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα
ΔΠΑΛ
ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ
ΝΑΗ
11
32
ΟΥΗ
39
14
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Γηάγξακκα 7.8

Σα ζπκπεξάζκαηα νδεγνχλ ζηελ απαίηεζε ησλ θαηξψλ γηα ηελ αιιαγή φινπ ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη θνηλσληθνχ ηχπνπ ζηξνθή ηεο εθπαίδεπζεο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή θαηά ηα
παγθφζκηα πξφηππα θαη γηα έλα αθφκα ιφγν
-Μπνξνχκε λα έρνπκε επηπρέζηεξνπο εθήβνπο θαη φρη ηξνθή ησλ «θαξραξηψλ» ηεο
παξαβαηηθφηεηαο πνπ παξακνλεχεη. θνπφο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα ήηαλ
θαη είλαη ε παξνρή επηπέδνπ γλψζεσλ ηθαλά αληηιεπηψλ θαη ελαξκνληζκέλσλ κε ηελ εθάζηνηε
νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε πάληνηε ήηαλ ν θαζξέπηεο ηεο
νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη γη απηφ ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο είλαη πην εχθνιε θαη πην
ελδηαθέξνπζα.
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9. ηελ έλαηε εξψηεζε καο, ζπζρεηίζακε ηελ θνίηεζε κε ηελ ειηθία ηνπ καζεηή έκκεζα θαη
θαηά ζπλέπεηα κε ην πνζνζηφ αλεξγίαο, πνπ ιφγσ θνίηεζεο δηακνξθψλεηαη πιαζκαηηθά
ρακειφηεξν. Ρσηήζακε αλ ρξεηάζηεθε λα επαλαιάβνπλ ηάμε ζην ΔΠΑΛ ή ζην Γεληθφ Λχθεην
θαη πήξακε ηηο παξαθάησ απαληήζεηο
Δπαλαιάβαηε ηάμε
ΔΠΑΛ
ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ
ΝΑΗ
1
15
ΟΥΗ
49
31
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Γηάγξακκα 7.9

Ζ δηαδηθαζία ηεο θνίηεζεο γηα ηνπο καζεηέο ησλ ΔΠΑΛ πεξλά κέζα απφ ηα
ελδηαθέξνληα ηνπο. Δίλαη απαξαίηεηε ε επηινγή ηνκέα παξαθνινχζεζεο απφ ηελ Β΄ ηάμε θαη
ειθπζηηθφηεξε κε απνηέιεζκα λα κελ παξαηεξείηαη ηδηαίηεξε καζεηηθή δηαξξνή ιφγσ παξνπζίαο
ή αδπλακίαο αληαπφθξηζεο ζην επίπεδν ζπνπδψλ.
Σα ζηεξεφηππν ησλ πνιιψλ, θαη ρσξίο εθαξκνγή, καζεκάησλ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, κε
κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ εηζαγσγή ζε ηξηηνβάζκην ίδξπκα, δελ είλαη πιένλ θίλεηξν γηα ηηο
επαίζζεηεο λεαληθέο πξνζσπηθφηεηεο, νχηε κπνξεί λα ρξεζηκέςεη ζηελ αλάθακςε ηεο αγνξάο
εξγαζίαο. Δίλαη φκσο, ην θπξίαξρν ζηνηρείν ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο ζήκεξα.
αλ ζρφιην, ζα ζέιακε λα πξνζζέζνπκε φηη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία απνζαξξχλεηαη λα
επελδχζεη ζε λέα ηβηηαλίδεηα Ηδξχκαηα θαη ζηελ εθπαίδεπζε λέσλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηέρλεο,
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ηερληθέο θαη δεμηφηεηεο. Οη λένη, εθπαηδεπκέλνη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζε φια ηα επηζηεκνληθά
πεδία, ζα είλαη ρξήζηκνη γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δνκψλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο εξγαζηαθήο
πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ εθπαηδεπηηθή ηάζε ηεο εηθνζαεηίαο κεηά ην 1960 ,ζα κπνξνχζε λα δψζεη
ψζεζε ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζήκεξα, κε ηελ ελζάξξπλζε δεκηνπξγίαο ηέηνηνπ
είδνπο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Οη επελδπηέο φκσο έρνπλ άιιεο ρψξεο κε πην επλντθφ
πεξηβάιινλ λα Δδξαηψζνπλ ηνπο θχξηνπο ηνκείο παξαγσγήο ηνπο.

10. Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ εξεπλήζεθε αλ ζπκβάιιεη ζηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηεο
εθπαίδεπζεο ζηελ ρψξα καο είλαη ε έιιεηςε πξαγκαηηθήο θαη ζνβαξήο ελεκέξσζεο γηα ην ηί
είλαη πξαγκαηηθά ε επαγγεικαηηθή κέζε εθπαίδεπζε.
ηελ δέθαηε εξψηεζε καο δεηήζακε λα κάζνπκε απφ πνχ ελεκεξψλνληαη ηα παηδηά θαη νη
νηθνγέλεηεο ηνπο γηα ηα ΔΠΑΛ. Έρνπκε ηηο παξαθάησ απαληήζεηο
Από πνύ ελεκεξωζήθαηε γηα ηα ΔΠΑΛ
Φίινπο ζπγγελείο
69
Γήκν
4
Έληππα, εθεκεξίδεο
6
Γπκλάζην
11
Γηαδίθηπν
5
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Δδψ εληνπίζακε έλα ζνβαξφ πξφβιεκα. Σα παηδηά δελ είλαη ελεκεξσκέλα γηα ηελ
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη θαη ηηο πξννπηηθέο. ηελ επνρή ηεο
πιεξνθνξίαο, νη καζεηέο ελεκεξψλνληαη απνζπαζκαηηθά θαη ειιηπψο γηα έλα απφ ηα πην
ζεκαληηθά βήκαηα ηεο δσήο ηνπο.
Γελλψληαη βαζηθά εξσηήκαηα, κηαο θαη ε ηζηνξία είλαη ν αδηακθηζβήηεηνο κάξηπξαο θαη
ιέεη κε δπλαηή θσλή, φηαλ ε κέζε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε άλζηζε, ε νηθνλνκία βιάζηεζε θαη
θαξπνθφξεζε.
-Πνηνο δελ αθήλεη ηελ θπζηνινγηθή ξνή ηεο παηδείαο πξνο ηελ ΣΔΔ
-ηη ζπκθέξνληα εμππεξεηεί ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε
-γηαηί εθηξέθνληαη κφλν εχειπεηο, άλεξγνη πνιχ θαηαξηηζκέλνη επηζηήκνλεο
-γηαηί κέζνη επαγγεικαηίεο είλαη κφλν πνιίηεο πξνεξρφκελνη απφ άιιεο ρψξεο θαη απηνί ιίγνη

11. Θεσξνχκε ηελ επφκελε εξψηεζε ηελ ζεκαληηθφηεξε ηεο έξεπλαο, καο κηα θαη ξσηήζακε φια
ηα παηδηά απφ πνην ηχπν Λπθείνπ ην παηδί ζα βξεη επθνιφηεξα εξγαζία .
Ζ απάληεζε δελ καο εμέπιεμε, ηα παηδηά είλαη πνιχ πην ζπλεηδεηνπνηεκέλα απφ ηνπο
ζρεδηάδνληεο ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα.
ΔΠΑΛ

77

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ

19
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Σα πνξίζκαηα πνπ εμάγνληαη ζα ήηαλ ίζσο έλαο θαιφο νδεγφο γηα ηνλ επαλαζρεδηαζκφ
ηεο ειιεληθήο κέζεο εθπαίδεπζεο. Σα παηδηά, πνπ είλαη νη εθπξφζσπνη θαη εθθξαζηέο ηεο
ειιεληθήο νηθνγέλεηαο, γλσξίδνπλ φηη ην εξγαζηαθφ ηνπο κέιινλ, ηνπιάρηζηνλ σο κέζνη
επαγγεικαηίεο, είλαη ζαθψο πην επξχ αλ αθνινπζήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή παηδεία, εκπνδίδνληαη
φκσο απφ ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα. Απηά ηα ζηεξεφηππα, πνπ φηαλ ε ειιεληθή θνηλσλία
αλαγθαζκέλε μεπέξαζε, κεγαινχξγεζε νηθνλνκηθά.

12. Δπεηδή ε κεηαιπθεηαθή ηάμε καζεηείαο ζαλ επηπιένλ έηνο ζπνπδψλ παξάιιεια κε 9 κελε
απαζρφιεζε ζε επηρεηξήζεηο κε επζχλε ηνπ ζρνιείνπ είλαη γεγνλφο, δεηήζακε ηελ γλψκε ησλ
παηδηψλ γηα απηφ θαη πήξακε ηελ απάληεζε πνπ ζπλάδεη πιήξσο κε ηελ πξνεγνχκελε. ηελ
εξψηεζε ινηπφλ αλ ζα ήζειαλ λα ιεηηνπξγεί ζην ζρνιείν ηνπο ηάμε καζεηείαο απάληεζαλ
Ναη
66
ρη

29

Αδηάθνξν

1
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13. πζρεηίζακε θαηφπηλ ηελ κφξθσζε ησλ γνληψλ ηνπο κε ην είδνο ηνπ Λπθείνπ πνπ επέιεμαλ.
Γηα ηνλ παηέξα
ΠΑΣΔΡΑ
ΔΠΑΛ
ΓΔΝΗΚΟ
Απφθνηηνο Α΄βαζκηαο
6
6
Απφθνηηνο Β΄βαζκηαο
32
20
Πηπρηνχρνο Σξηηνβάζκηαο
12
20
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Γηα ηελ κεηέξα:
ΜΖΣΔΡΑ
Απφθνηηνο Α΄βαζκηαο
Απφθνηηνο Ββαζκηαο
Πηπρηνχρνο Σξηηνβάζκηαο

ΔΠΑΛ
6
20
12

ΓΔΝΗΚΟ
3
19
32
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πκπεξαίλνπκε φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε κεηέξα έρεη πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, ην
παηδί έρεη σζεζεί πξνο ηελ γεληθή εθπαίδεπζε. Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ παηέξα θαίλεηαη λα
επεξέαζε ηελ επηινγή ιπθείνπ, φηαλ θαη ν ίδηνο πξνέξρεηαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ο επαγγεικαηίαο παηέξαο απνηειεί πξφηππν γηα ηνλ καζεηή,
πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο άλεζεο πνπ έρεη.

105

14. Σειεπηαία εξψηεζε καο ήηαλ ν ηχπνο Λπθείνπ απνθνίηεζεο ησλ γνλέσλ.
Οη απαληήζεηο θαίλνληαη ζηνπο επφκελνπο πίλαθεο.
ΠΑΣΔΡΑ ΔΠΑΛ
ΠΑΣΔΡΑ ΓΔΝΛ
ΜΑΘΖΣΖ ΔΠΑΛ
35
8
ΜΑΘΖΣΖ ΓΔΝΛ
8
32
Ν/Α
6
6
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ΜΑΘΖΣΖ ΔΠΑΛ
ΜΑΘΖΣΖ ΓΔΝΛ
Ν/Α

ΜΖΣΔΡΑ ΔΠΑΛ
39
5
6

ΜΖΣΔΡA ΓΔΝΛ
6
40
3
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7.2 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ


Σν πνζνζηφ πνπ αθνξά ζην θχιν ηνπ καζεηή πνπ παξαθνινπζεί ηελ Γ ΄Λπθείνπ είλαη 27%
θνξίηζηα θαη 73% αγφξηα ζην δείγκα θαη πξνέθπςε απφ ηελ δηεμαγσγή έξεπλαο ζε ηπραία Λχθεηα
επαγγεικαηηθά ή γεληθά δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ επηπέδσλ. πγθεθξηκέλα επηιέμακε
ιχθεηα ρακεινχ επηπέδνπ φπσο ησλ Αραξλψλ, κέζνπ φπσο ηνπ Πεηξαηά θαη πςεινχ νηθνλνκηθνχ
επηπέδνπ φπσο ηεο Κεθηζηάο.
 Ο ηχπνο Λπθείνπ πνπ παξαθνινπζεί ν καζεηήο εμαξηάηαη απφ ην θχιν. Σα αγφξηα
παξαθνινπζνχλ επαγγεικαηηθά Λχθεηα.
 Σν ζπλνιηθφ καζεηηθφ δπλακηθφ είλαη ζην ζπγθεθξηκέλν δείγκα πεξίπνπ ηζνκεξψο θαηαλεκεκέλν
ζηνπο δχν ηχπνπο Λπθείσλ.
 Ζ απφζηαζε ζρνιείνπ θαηνηθίαο δείρλεη ζπλεηδεηή επηινγή ησλ παηδηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ
ΔΠΑΛ, γηαηί ην ζρνιείν βξίζθεηαη καθξηά απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο.
 Γελ παξαηεξείηαη θηλεηηθφηεηα κε ηελ ιήμε ηεο Α ΄Λπθείνπ απφ ην έλα ηχπν ζηνλ άιιν ελψ απηφ
είλαη δπλαηφλ. Δδψ εμάγνληαη δχν πνξίζκαηα
– ε επηινγή ιπθείνπ έρεη ήδε γίλεη
- δελ πθίζηαηαη πξαγκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή
 Οη επηδφζεηο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε είλαη θίλεηξν ηεο θαηεχζπλζεο ηνπ καζεηή ζε ηχπν
ιπθείνπ
 Σν νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ δελ παίδεη εδψ ξφιν
 Ο καζεηηθφο ξαηζηζκφο είλαη εκθαλήο
 ηα ΔΠΑΛ ζπγθεληξψλνληαη καζεηέο ρακεινχ εθπαηδεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ην έξγν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ είλαη δχζθνιν
 Σo έξγν εληφο ηάμεο θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δχζθνιν
 Αλαζέηνπκε ηελ άζθεζε επαγγεικάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα, θαη ίζσο ηελ δσή
καο, κφλν ζε ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηνινγηθνχ επηπέδνπ άηνκα, πξάγκα πνπ δελ εκθαλίδεηαη ζε θακία
άιιε ρψξα πνπ ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε παξαθνινπζείηαη απφ ην 70% ηνπ καζεηηθνχ
δπλακηθνχ
 Σα παηδηά ησλ ΔΠΑΛ ζε κεγάιν πνζνζηφ πξνηηκνχλ ηελ αγνξά εξγαζίαο
 Απφ ην Γεληθφ Λπθεην δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο
 Οη καζεηέο δελ γλσξίδνπλ ηηο επηινγέο ηνπ ζεκεξηλνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πσο ζα
πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο επθνιφηεξα.
 Ζ εηζαγσγή ζε Σξηηνβάζκην ίδξπκα εμαθνινπζεί, παξά θαη ηελ πςεινχ πνζνζηνχ αλεξγία ησλ
επηζηεκφλσλ, λα είλαη φλεηξν δσήο θαη θνηλσληθή θαηαμίσζε.
 Σα καζήκαηα ησλ ΔΠΑΛ είλαη ζαθψο πην ειθπζηηθά θαη πην ελδηαθέξνληα θαη έηζη ηζνζθειίδεηαη
θαη ην ρακειφηεξν επίπεδν θαη δηαηεξείηαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
 Σα καζήκαηα ζην πξφγξακκα ησλ ΔΠΑΛ απνηεινχληαη απφ πνιιέο εξγαζηεξηαθέο ψξεο θαη
καζήκαηα δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έλα παηδί κε δεμηφηεηεο πξνηηκά θαη έιθεηαη
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 Ζ θνίηεζε ζηα Γεληθά Λχθεηα είλαη δπζάξεζηε, ηδηαηηέξσο κνλνιηζηθή θαη κεγάιε, απαηηεηηθή θαη
δελ πξνζνκνηάδεη ζηελ εθεβηθή δσή.
 Σν είδνο ησλ καζεκάησλ ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ απαηηεί εμσδηδαθηηθή βνήζεηα, πξάγκα αδηαλφεην
γηα ηα καζήκαηα ησλ ΔΠΑΛ
 Ζ θνίηεζε ζηα ΔΠΑΛ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ ηθαλνχ γηα ηελ απαζρφιεζε ηνπ
αηφκνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο απφ πνιχ κηθξή ειηθία θαη ζπληειεί ζηελ άλνδν ηνπ πνζνζηνχ
αλεξγίαο
 Απνθεχγεηαη ζπζηεκαηηθά ε ελεκέξσζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ηνπ κεγάινπ θνηλνχ
ζήκεξα παξφηη ε πιεξνθνξία είλαη πνιχ εχθνιε.
 Γλσξίδνπλ φηη κφλν απφ ην ΔΠΑΛ είλαη ζήκεξα εχθνιε ε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο
 Δπηζπκνχλ λα εληαρζεί ν ζεζκφο ηεο καζεηείαο ζηα ΔΠΑΛ πνπ ζα δψζεη ακέζσο εξγαζηαθή
δηέμνδν. Τπάξρεη πνιχ κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε Ζ ηζηνξία καξηπξά φηη ν ζεζκφο απηφο αλζεί
ηδηαίηεξα ζε ηέηνηεο πεξηφδνπο.
 Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ είλαη δείθηεο επηινγήο Λπθείνπ, ν γνληφο αθφκα ζηέιλεη ην παηδί
ηνπ ζην ζρνιείν πνπ θαη εθείλνο ηειείσζε ρσξίο λα αζρνιεζεί θαη λα ελεκεξσζεί.
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πεξηνξίζηεθε ζηνπο καζεηέο ησλ δχν ηχπσλ ιπθείσλ θαη δελ
απεπζχλζεθε ζε γνλείο θαη θνξείο. Γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ, ζα κπνξνχζε
θάπνηνο λα επεθηείλεη ηελ ελ ιφγσ έξεπλα. Δπίζεο, δελ ιάβακε ππφςε ην δεχηεξν θνκκάηη ηεο
ηερληθήο εθπαίδεπζεο, πνπ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ απαζρνινχληαη ζε απηή. Πξνηείλνπκε λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζην δείγκα εθπαηδεπηηθνί, γνλείο θαη επαγγεικαηίεο απφ δηάθνξνπο θιάδνπο.
Πηζηεχνπκε φηη ε θαηάιεμε ηεο έξεπλαο ζα νδεγήζεη ζηε ζχλδεζε εθπαίδεπζεο θαη αγνξάο
εξγαζίαο πνπ ζήκεξα δελ πθίζηαηαη.
Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ελ θαηαθιείδη ,βξίζθεηαη ζε απέξαλην ηέικα, φπσο θαη ε
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ζήκεξα. Φσλάδεη γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο
ηφζν εζηθά, φζν θαη νπζηαζηηθά.
Οη ζπλερείο λνκνζεηηθέ ελαιιαγέο ηελ έρνπλ λεθξψζεη,φπσο θαη ε νηθνλνκηθή αζηάζεηα
λέθξσζε ηελ ρψξα
Αλακέλνπκε αιιαγέο θαη ζηνπο δχν ηνκείο.
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