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Πξόινγνο – Δπραξηζηίεο 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαηαξρήλ ηα αθππεξεηήζαληα κέιε ηεο αξρηθά 

νξηζκέλεο ηξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ηα νπνία ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά 

ζηελ πξνζέγγηζε ελφο ζχλζεηνπ ζέκαηνο θαηά ηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο 

δηαηξηβήο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζπγθεθξηκέλα, ηελ θαζεγήηξηα θ. Άλλα 

Σζαηζαξψλε γηα ηα επνηθνδνκεηηθά ηεο ζρφιηα ζην ζχλνιν ηεο δηαηξηβήο θαζψο θαη 

γηα ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ βνήζεηά ηεο απφ ηα ρξφληα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θχθινπ 

έσο ζήκεξα θαη ηνλ θαζεγεηή θ. Παλαγηψηε Παπαθσλζηαληίλνπ γηα ηελ ζπκβνιή 

ηνπ ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηαηξηβήο.  

Ηδηαίηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θαζεγήηξηα θ. Γέζπνηλα Σζαθίξε, 

επηβιέπνπζα ηεο δηαηξηβήο, γηα ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζνχλ νη πνηθίιεο δηαζηάζεηο θαηά ηε ράξαμε ηεο Διιεληθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο νη νπνίεο είηε αλάγνληαη ζε επξχηεξα θαηλφκελα είηε ζε ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Θέισ λα ηελ επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο 

γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε ζην λα αθνινπζήζσ λέεο θαηεπζχλζεηο έξεπλαο, 

αιιά θαη γηα ηελ επηκνλή ηεο λα παξακείλσ ζην πεδίν ηεο κειέηεο, φηαλ άιιεο 

θξίζηκεο ππνρξεψζεηο δπζρέξαηλαλ ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ρξφλνπ. Ζ θηιία κε ηελ 

νπνία κε ηηκά ζηάζεθε θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ηεο λέαο ηξηκεινχο επηηξνπήο, ηνλ 

θαζεγεηή θαη πξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θ. Αζαλάζην Καηζή γηα 

ηελ θαζνδήγεζή ηνπ ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ηνλ 

επίθνπξν θαζεγεηή θ. Ησάλλε Ρνπζζάθε, κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο 

Πξφηππσλ θαη Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ (Δ.Δ.Π.Π.) γηα ηε βνήζεηά ηνπ ζρεηηθά κε 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηνλ ζεζκφ ησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ. Δπηπιένλ, επραξηζηψ 

ηνλ αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θ. Γηνλχζε Γνπβηά, ηελ 

θαζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο θ. Λέια Γψγνπ, ηελ αλαπιεξψηξηα 

θαζεγήηξηα θ. Γηνχιε Παπαδηακαληάθε θαη ηνλ επίθνπξν θαζεγεηή θ. Νίθν 

Φσηφπνπιν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

επηακειή εμεηαζηηθή επηηξνπή ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 

Αθφκα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο/εο, πνπ αλαθέξνληαη ζην θείκελν ηεο 

δηαηξηβήο, πνπ κε ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο, ηηο αλαθνξέο ζε γεγνλφηα θαη έγγξαθα, 
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θαζψο θαη ηηο δεκφζηεο ηνπνζεηήζεηο ηνπο, παξείραλ ζεκαληηθέο εηζξνέο ζην 

εκπεηξηθφ εξεπλεηηθφ έξγν ηεο δηαηξηβήο. Γελ ζα κπνξνχζα επίζεο λα παξαιείςσ ηηο 

επραξηζηίεο κνπ πξνο ηνλ θηιφινγν θ. Παλαγηψηε Αζαλαζνχιε γηα ηελ θηινινγηθή 

επηκέιεηα ηνπ θεηκέλνπ. 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ: 

Σνπο γνλείο κνπ γηα ηελ ζπκπαξάζηαζε ζε φια ηα ζηάδηα απηήο ηεο 

δηαδξνκήο θαη θπξίσο γηα ην παξάδεηγκά ηνπο. 

Σνλ ζχδπγφ κνπ Γηψξγν γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπ θαη ηνπο γνλείο ηνπ 

Παλαγηψηε θαη Καηεξίλα γηα ηελ ελζάξξπλζε, αιιά θαη ηε βνήζεηά ηνπο ζε πξαθηηθά 

δεηήκαηα, θαζψο ε θφξε κνπ Μαξγαξίηα είλαη κφλν ελφο έηνπο θαη ζα ήηαλ αδχλαην 

λα νινθιεξψζσ απηή ηε δηαηξηβή ρσξίο ηε βνήζεηά ηνπο. 
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ηνπο γνλείο κνπ,  

 

Βαζίιε θαη Μαξγαξίηα 
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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή ζπληζηά κηα ζπκβνιή ζηε κειέηε ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο ελψ 

ζπγρξφλσο ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε κηαο ηδηαίηεξεο κνξθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ 

ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ αθνξά ζηo δήηεκα ηεο επαλαθνξάο θαη 

δηαηήξεζεο ησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζην παγθνζκηνπνηεκέλν πνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ δηαπηζηψλεηαη φηη ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο, παξάιιεια κε ηελ 

θπβέξλεζε, ζπκκεηέρνπλ δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί θνξείο. Ζ επξχηεξε απηή κεηάβαζε 

απφ ηελ «θπβέξλεζε» ζηε «δηαθπβέξλεζε» εληνπίδεηαη ηφζν ζηηο ρψξεο κε 

απνθεληξσκέλεο κνξθέο δηνίθεζεο φζν θαη ζε απηέο κε ζπγθεληξσηηθέο.  

ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή παξαηεξείηαη κηα ηδηαίηεξε κνξθή αλάδπζεο κε 

ζεζκηζκέλσλ δηθηχσλ εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εκπιέθνπλ δεκφζηνπο θαη 

ηδησηηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηελ επαλαθνξά θαη δηαηήξεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξφηππσλ 

ζρνιείσλ ρξεζηκνπνηψληαο σο ηδενινγηθφ φρεκα ηελ αξηζηεία θαη ηελ αλάγθε 

δεκηνπξγίαο «πνηνηηθψλ ζρνιείσλ» πνπ θαηά ηελ άπνςή ηνπο εμαζθαιίδνπλ νη 

εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζηα ελ ιφγσ ζρνιεία.  

Σα δίθηπα απηά κειεηψληαη ηφζν σο πξνο ηηο ζηνρεχζεηο ηνπο, ηε δηάξζξσζή ηνπο, ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ φζν θαη σο πξνο ηελ 

επηξξνή πνπ αζθνχλ ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Ζ κειέηε 

απηή εζηηάδεηαη ζηελ αλάδεημε, αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ λνεκαηνδνηήζεσλ πνπ 

δίλνπλ ηα θχξηα ελεξγά δξψληα ππνθείκελά ηνπο, ελ πξνθεηκέλσ νη ζχιινγνη 

απνθνίησλ ησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ, φηαλ επηρεηξνχλ λα εθινγηθεχζνπλ ηηο δξάζεηο 

ηνπο σο πξνο ηνλ ηξφπν ράξαμεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο.  

Ζ πηνζεηείζα κεζνδνινγία ζεκειηψλεηαη ζην ζπλδπαζκφ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ 

κεζφδσλ. Μέζσ ησλ πνζνηηθψλ κεζφδσλ αλαπαξίζηαληαη ηα ζπγθεθξηκέλα δίθηπα 

εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο (κε ηελ ρξήζε ηνπ UCINET 6 θαη ηνπ NetDraw 2.114) 

ελψ κέζσ ησλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ θσηίδεηαη ε πνιππινθφηεηά ηνπο. Παξάιιεια 

αλαιχεηαη θαη εξκελεχεηαη ηφζν ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ δηθηχσλ εληφο ελφο 

ζπγθεληξσηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζχζηεκαηνο φπσο είλαη ην ειιεληθφ φζν θαη νη 

επηπηψζεηο ηεο δνκήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζην 

ζπγθεθξηκέλν εζληθφ ζπγθείκελν.  
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Απφ ηελ εκπεηξηθή έξεπλα πξνθχπηεη φηη ζρεκαηίδνληαη κε ζεζκηζκέλα δίθηπα 

εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαλαθνξά θαη δηαηήξεζε ησλ 

Πξφηππσλ ρνιείσλ θαη ζηα νπνία εκπιέθνληαη θπβεξλεηηθνί, δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί 

θνξείο. Παξά ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο ελφο ζπγθεληξσηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηα δίθηπα απηά εθκεηαιιεχνληαη ηηο αδπλακίεο ηνπ γηα λα πξνσζήζνπλ, 

κε φρεκα ηελ αξηζηεία θαη ηελ αλάγθε αλαβάζκηζεο ηεο Παηδείαο, κηα ηδηαίηεξε 

κνξθή ηδησηηθνπνίεζεο γηα έλα ηκήκα ηεο δεκφζηαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δηθηχσλ απηψλ θαίλεηαη  φηη ε δηάξζξσζή ηνπο  ζρεηίδεηαη κε 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη ηελ επηξξνή ηνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Σα βαζηθά ελεξγά δξψληα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο 

εθινγηθεχνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα δίθηπα απηά αλαθεξφκελα ζηελ ηζηνξηθφηεηα 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιείσλ, ζην ρξένο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο βνχιεζεο ησλ 

επεξγεηψλ θαζψο θαη ζηελ αλάγθε χπαξμεο πνηνηηθψλ ζρνιείσλ κε εμεηάζεηο 

εηζαγσγήο. 
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Abstract 

This thesis constitutes a contribution to the study of policy networks while at the same 

time it aims at exploring a particular form of governance in the Greek educational 

policy concerning the issue of the restoration and maintenance of Model (Selective) 

Schools in the public sector. 

More specifically, over the last decades in the globalized political environment, public 

and private actors are involved in the policy-making process alongside the 

government. This transition from „government‟ to „governance‟ is found in countries 

with decentralized and centralized systems of management. 

In Greek educational policy there is a particular form of emergence of non-

institutionalized networks of educational governance involving public and private 

actors aiming at restoring and preserving the institution of Model Schools using as an 

ideological vehicle the excellence and the need to create „quality schools‟ which in 

their view, is reassured by examinations for admission to those schools. 

These networks are studied both in terms of their aims, structure, interactions between 

the active actors and the influence they exercise in the educational policy-making 

process. This study focuses on highlighting, analyzing and interpreting the meanings 

given by the main active actors underlying them, in this case, the Associations of 

Graduates of the Model Schools, when attempting to rationalize their actions as to 

how education policy and its orientations are shaped. 

The adopted methodology is based on the combination of quantitative and qualitative 

methods. These networks (using UCINET 6 and NetDraw 2.114) are represented by 

quantitative methods, while the qualitative methods highlight the complexity of the 

specific educational governance networks. At the same time, both the way these 

networks operate within a centralized education system such as the Greek one and the 

implications of their structure in the educational policy-making process in the 

particular national context are analyzed and interpreted. 

Empirical research has shown that non-instituted education governance networks are 

related to the restoration and maintenance of Model Schools, involving governmental, 

public and private actors. Despite the existence of a centralized education system, 

these networks exploit its weaknesses in order to promote, with excellence as a 

pretext and the need to upgrade Education, a particular form of privatization for a part 
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of public secondary education. From the analysis of these networks it appears that 

their structure is related to their effectiveness in terms of their objectives and their 

influence on educational policy. The main actors underlying the survey rationalize 

their participation in these networks, by referring to the history of the particular 

schools, to the duty to fulfill the will of the benefactors, and to the need for quality 

schools with admission examinations. 
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Δηζαγσγή 

I. Σν πιαίζην ηεο έξεπλαο 

Ζ ράξαμε πνιηηηθήο ζπληζηά απαχγαζκα φισλ ησλ ζπιινγηθψλ θνηλσληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ, ζε φιεο ηηο 

θνηλσληθέο νκάδεο, ζεζκνχο θαη θνηλσλίεο. Δίλαη ην πξντφλ κηαο αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ αλζξψπνπ θαη θνηλσλίαο πνπ επηιχεη ηηο ζπγθξνχζεηο, κέζσ ζπκβηβαζκνχ θαη 

δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνζθπγή ζηε βία. Σφζν νη θηιειεχζεξεο, φζν θαη νη 

καξμηζηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο, ηελ 

κειεηνχλ σο κέξνο απηήο ηεο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο. ην πιαίζην απηφ, 

αλαγλσξίδεηαη ν ξφινο ησλ κε ηππηθψλ ζεζκψλ, φπσο νη νκάδεο πίεζεο, ε θνηλή 

γλψκε, νη νκάδεο ζπκθεξφλησλ, ηα πνιηηηθά θφκκαηα θιπ. πνπ επηδηψθνπλ λα 

πεηχρνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνπο ζθνπνχο ηνπο πηνζεηψληαο 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, πνπ ζπλδένληαη κε ηηο πνιηηηθέο ηηο νπνίεο ζέινπλ λα 

πξνσζήζνπλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπο.  

Ζ ράξαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί ην πξναλαθεξζέλ ζρήκα θαη ε 

δηακφξθσζε ηεο είλαη απνηέιεζκα ηεο εκπινθήο  ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο (Τπνπξγείν 

Παηδείαο), ησλ πεξηθεξεηαθψλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ (ηνπηθέο δηεπζχλζεηο, ζχιινγνη 

δηδαζθφλησλ), ησλ ζπλδηθάησλ θαη ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη θαη 

εκπιέθνληαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αξρψλ, ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ζην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο. Οη ελ ιφγσ θνηλσληθέο νκάδεο αθνξνχλ ηα ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα 

εθπαηδεπηηθψλ, ηνπο ζπιιφγνπο απνθνίησλ, ηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα φπσο 

ΝΠΗΓ (Ννκηθά πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ) θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (ρνξεγνχο, 

ηδησηηθέο εηαηξείεο) θαζψο θαη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

εκθαλίδνληαη ή θαζηεξψλνληαη δίθηπα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ζεζπηζκέλα ή φρη, ηα 

νπνία επεξεάδνπλ, ηξνθνδνηνχλ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ πνιηηηθή ζθέςε γηα ηελ 

εθπαίδεπζε, αζθψληαο επηξξνή ζηε ράξαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.  

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο απηψλ ησλ 

δηθηχσλ αλαδείρζεθε ζηελ Διιάδα θαη ζπλδέζεθε κε ηε ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα 

επαλαθνξάο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 

ην 2005 έσο ζήκεξα (2019). Σα ελ ιφγσ δίθηπα έρνπλ έλα ηδηαίηεξν επηζηεκνληθφ 

ελδηαθέξνλ γηαηί εκθαλίδνπλ εηδηθά δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά αλαδπφκελσλ κε 
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ζεζκηζκέλσλ δηθηχσλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ αζθνχλ επηξξνή ζηε εθπαηδεπηηθή 

φπσο θαη ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Αλέπηπμαλ κηα εθπαηδεπηηθή ξεηνξηθή 

ππεξάζπηζεο θαη δηαηήξεζεο απηψλ ησλ ζρνιείσλ, ε νπνία βαζίζηεθε ζηνπο 

πινχζηνπο πφξνπο ηεο ηζηνξηθήο, πνιηηηζκηθήο
1
 θαη εθπαηδεπηηθήο θιεξνλνκηάο, 

θαζψο επίζεο θαη ζηηο κεηαιιαγέο ηνπ ζεζκηθνχ θαζεζηψηνο ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ Πξφηππσλ ηζηνξηθψλ ζρνιείσλ, πνπ ήηαλ 

ζπλδεδεκέλα κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δπίζεο, ηα δίθηπα απηά, 

αλέδεημαλ ην δήηεκα ηεο αξηζηείαο θαη ηνπ ειηηηζκνχ, ην νπνίν κέζα απφ 

ζπγθεθξηκέλεο λνεκαηνδνηήζεηο θαηέζηε κείδνλ πξφβιεκα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γεληθφηεξα. Σα ζπγθεθξηκέλα δίθηπα εθιακβάλνληαη σο 

ηξφπνη πξνζπάζεηαο επεξεαζκνχ ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη απνηεινχλ ζεκαληηθέο 

παξακέηξνπο θαηά ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο πξνηχπσλ άζθεζεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη θπξίσο ζηα Πξφηππα ζρνιεία, ηα νπνία 

πξνζβιέπνπλ  ζε καζεηηθφ δπλακηθφ κε πςειέο επηδφζεηο. 

ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο πξνζηίζεηαη κεηά ηνλ λφκν Ν.3966/11 θαη ε 

δπλακηθή απμεηηθή ηάζε ηνπ αξηζκνχ ππνςεθηνηήησλ καζεηψλ, γηα ηελ εηζαγσγή 

ηνπο κε εμεηάζεηο ζηα Πξφηππα Πεηξακαηηθά ρνιεία. πγθεθξηκέλα ην 2013 

ππήξραλ 9.997 αηηήζεηο γηα 3.230 ζέζεηο, ελψ ην 2014 απμήζεθαλ ζε 13.017 γηα 

3.350 ζέζεηο
2
. Σα ζρνιεία απηά θαίλεηαη λα ζπλδένληαη κε ηζηνξηθέο εθπαηδεπηηθέο 

κλήκεο, απνθηψληαο κηα ζπκβνιηθή αμία ζην θαληαζηαθφ ησλ γνλετθψλ πξνζδνθηψλ 

(Σζαθίξε, 2018) ε νπνία είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ αχμεζε ηεο κειινληηθήο αμίαο 

ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ησλ καζεηψλ κε ηηο άξηζηεο επηδφζεηο, σο απνθνίησλ 

ηέηνησλ ηχπσλ ζρνιείσλ, θάηη πνπ κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ κφλν ηδησηηθά 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα κε πςειή εθπαηδεπηηθή παξάδνζε.  

II. Ζ πξνβιεκαηηθή θαη ν ζθνπόο ηεο έξεπλαο  

θνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη αθελφο κελ λα δηεξεπλήζεη ηνπο ηξφπνπο 

νξγάλσζεο ζπγθεθξηκέλσλ άηππσλ θνηλσληθψλ δνκψλ πνπ ζπληζηνχλ ηνπο βαζηθνχο 

ππιψλεο ηνπ ζχγρξνλνπ κνληέινπ θπβεξλεζηκφηεηαο, ηε δηαθπβέξλεζε, ζηηο 

δηεξγαζίεο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, κε 

ζηφρν λα επεξεάζνπλ πνιηηηθέο απνθάζεηο, αθεηέξνπ δε λα δηεξεπλήζεη ηνπο ηξφπνπο 

                                                 
1
Πνιηηηζκηθά πιαίζηα (αμηαθέο πιαηζηψζεηο) σο πφξνη 

2
Οη αξηζκνί θαηαγξάθνληαη ζην άξζξν κε ηίηιν «Αλζνχλ θαη πάιη ηα πεηξακαηηθά ζρνιεία», 

(30.09.2014) http://www.kathimerini.gr/ 
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κε ηνπο νπνίνπο νη δηάθνξεο κνξθέο νξγάλσζεο ησλ ζρέζεσλ αλάπηπμεο θαη 

εμάπισζεο ησλ δηθηχσλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, δχλαληαη λα αζθήζνπλ επίδξαζε 

ζην πιαίζην ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ίδησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ αλαδεηθλχνληαη ηα εηδνπνηά 

ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, ησλ ιεγνκέλσλ «θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ» ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο 

φπσο είλαη ηα Πξφηππα ζρνιεία.  

ην πιαίζην απηφ δηεξεπλάηαη ν ηξφπνο κεηεμέιημεο ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ 

δξάζεσλ απηψλ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο  ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ππέξ ηεο επαλίδξπζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ ηζηνξηθψλ 

Πξφηππσλ ρνιείσλ, ζε ζρέζε κε ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ησλ θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηθψλ δνκψλ ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα επεξεάζνπλ ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηελ δηακνξθνχκελε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ ελ ιφγσ ζρνιείσλ. Οη 

δηεξγαζίεο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ είλαη ζπλπθαζκέλεο αθελφο κε ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ καζεηψλ/ηξηψλ, πνπ δηακνξθψλνπλ έλα θνηλσληθφ 

θαληαζηαθφ (Σζαθίξε, 2018) ηνπ νπνίνπ ηα νξγαλσηηθά ζηνηρεία ζπλαπνηεινχλ νη 

πςειέο επηδφζεηο γηα ηελ απφθηεζε πξνζηηζέκελεο αμίαο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, 

κέζσ ηεο ππνθξππηφκελεο ηδησηηθνπνίεζεο ηκήκαηνο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (Tsakiris, Samara & Kallimani, 2016), αθεηέξνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

ελέξγεηεο θαη δξάζεηο ησλ ζπιιφγσλ απνθνίησλ ησλ ηζηνξηθψλ Πξφηππσλ ρνιείσλ 

θαη ηζηνξηθψλ Πεηξακαηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ πίεζε ζηελ αζθνχκελε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ ζρνιείσλ απηψλ. Ζ δηεξεχλεζε ησλ αλσηέξσ ιακβάλεη 

ππφςε ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο αιιά θαη ην θνηλσληθν-ηζηνξηθφ 

ζπγθείκελν εληφο ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζεηαη θαη εμειίζζεηαη ε δξάζε ησλ ππν 

δηεξεχλεζε θνηλσληθψλ δηθηχσλ ησλ Πξνηχπσλ ζρνιείσλ. πγθεθξηκέλα, νη 

ζπλζήθεο απηέο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ 

Διιάδα θαη ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ εθπνξεπηεί απφ ηηο 

Δπξσπατθέο νδεγίεο αιιά δελ έρεη επηηεπρζεί άξηηα ε εθαξκνγή ηνπο. Έηζη ην 

ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ζπγθείκελν ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ εγγξαθή κεγάινπ αξηζκνχ καζεηψλ/ηξηψλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, ρσξίο 

πξνεγνχκελε απαίηεζε βαζηθήο γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ζπκπεξίιεςε 

αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, κε ξχζκηζε δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηνπο 

ραξηζκαηηθνχο/θέο καζεηέο/ηξηεο θιπ. ην δπζκελέο απηφ εθπαηδεπηηθφ ηνπίν κε 
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πνιιά άιπηα πξνβιήκαηα εμεηάδεηαη ην δήηεκα ηεο αξηζηείαο θαη ηνπ ειηηηζκνχ ην 

νπνίν θαηέζηε κήιν ηεο έξηδνο ηφζν ζην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

αληηπαξάζεζεο φζν θαη ζην επξχηεξν πεδίν ηεο πνιηηηθήο αληηπαξάζεζεο γεληθφηεξα.  

Ζ δηαηξηβή εζηηάδεη ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ ζε δηαθνξεηηθέο 

ρσξηθέο θιίκαθεο (δηεζλέο επίπεδν, εζληθφ κε έκθαζε ζην ζεζκφ ηνπ Πξφηππνπ 

ρνιείνπ θαη ηνπηθφ επίπεδν) θαη ρξνληθέο πεξηφδνπο (απφ ην 2005 κέρξη ην 2018, 

πξηλ θαη κεηά ηνπο λφκνπο Ν.3966/2011, Ν.4327/2015). πδεπγλχεη κεζφδνπο 

πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο αλάιπζεο πξνθεηκέλνπ λα θσηηζζεί ηφζν ν εζσηεξηθφο 

ηξφπνο νξγάλσζεο ησλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ησλ ππν-κειέηε θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ, φζν θαη ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ησλ εμσηεξηθψλ ηνπο δηαζπλδέζεσλ κε 

πνιηηηθνχο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ν πξνζαλαηνιηζκφο, ε ηζρχο θαη ηα 

επηηεχγκαηα ησλ ελεξγεηψλ θαη δξάζεψλ ηνπο ζην πιαίζην ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

Καη ελψ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία νη ελ ιφγσ θνηλσληθέο δνκέο παξαπέκπνπλ ζηα 

δίθηπα πνιηηηθήο ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί απφ ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληνινγηθή 

επηζηήκε, ηδηαίηεξα ζε ζπζηήκαηα κε απνθεληξσκέλεο δηνηθεηηθέο δνκέο, σζηφζν ζε 

ρψξεο φπσο ε Διιάδα, κε ζπγθεληξσηηθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο, νη ελ ιφγσ κειέηεο 

είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο. Τπφ απηή ηελ πξννπηηθή, πξνζδνθνχκε κέζα απφ ηελ 

αλάιπζε ηεο θπβεξλεηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ δηθηχνπ λα δηαθσηηζζεί ε κνξθή 

δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα, δειαδή νη ζρέζεηο θπβέξλεζεο-θνηλσλίαο-αγνξάο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ βαζκφ επηξξνήο ηεο δξάζεο  ηνπ «δηθηχνπ» ζηε ράξαμε πνιηηηθήο 

θαη ην κέγεζνο εμππεξέηεζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζπληειεζηψλ. 

III. Ο ζρεδηαζκόο ηεο έξεπλαο 

i. Ο εξεπλεηηθόο ζηόρνο 

ηφρν ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ζπληζηά ε κειέηε ησλ αλαδπφκελσλ κε 

ζεζκηζκέλσλ δηθηχσλ ηα νπνία ζπλαξζξψζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα επεξεάζνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηελ επαλαθνξά θαη δηαηήξεζε ησλ ηζηνξηθψλ 

Πξφηππσλ ρνιείσλ. Σα δίθηπα απηά εμεηάδνληαη σο πξνο ηε δνκή ηνπο, ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ ηνπο, ηνπο ηξφπνπο 

δξάζεο ηνπο θαη ηα βαζχηεξα θίλεηξά ηνπο εληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθν-

ηζηνξηθνχ πεξηβάιινληνο. 
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ii. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πάλσ ζηα νπνία εδξάδεηαη ν κεζνδνινγηθφο 

ζρεδηαζκφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ηα εμήο: 

 Πψο νξγαλψλνληαη νη θνηλσληθέο ζπιινγηθφηεηεο ζηελ Διιάδα ζηα πιαίζην ελφο 

παγθνζκηνπνηεκέλνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ηξφπνπ ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο πνπ 

κεηαβαίλεη  απφ ηελ θπβέξλεζε ζηε δηαθπβέξλεζε; 

 Με πνηνπο ηξφπνπο δηακνξθψλεηαη ε δηαθπβέξλεζε κέζσ ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο 

γεληθφηεξα θαη κέζσ ησλ δηθηχσλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο εηδηθφηεξα ζε έλα 

ζπγθεληξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα φπσο ην ειιεληθφ;  

 Πνηα είλαη ηα βαζχηεξα θίλεηξα ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ πνπ εκπιέθνληαη 

ελεξγά ζηα δίθηπα πνιηηηθήο πνπ αλαπηχζζνληαη θαη εμαπιψλνληαη ζηα Πξφηππα 

ρνιεία, κε πνην ηξφπν εθινγηθεχνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο θαη πνηεο λνεκαηνδνηήζεηο 

αλαδεηθλχνληαη απφ ηελ αλάιπζή ηνπο ηφζν ζε ζρέζε κε ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο φζν θαη κε ηνπο ηξφπνπο ράξαμήο ηεο;  

iii. Ζ πεξίνδνο αλάιπζεο 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, πνπ έρνπκε 

ζέζεη, θαηά ηηο νπνίεο ζπληειέζηεθαλ νη πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο (Ν.3966/2011, 

Ν.4327/2015)  πνπ αθνξνχλ ηα Πξφηππα ρνιεία. ην πιαίζην απηφ ζπιιέγνληαη φια 

ηα επίζεκα θείκελα θαη ζπλδπαζηηθά θαηαγξάθνπκε ηνλ δεκφζην (δηά)ινγν φπσο 

απηφο εθθέξεηαη απφ επίζεκνπο θνξείο θαη ζεζκηθνχο παξάγνληεο σο πξνο ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

εκεηψλνπκε εθ λένπ φηη ε επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξφηππσλ ζρνιείσλ 

απνηέιεζε θχξην ζεκείν αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη αλαπηχρζεθε κηα ηδενινγηθή αληηπαξάζεζε 

γεληθφηεξα γηα ηελ «παηδεία».  

iv. Ζ κεζνδνινγία 

Ζ παξνχζα έξεπλα, εζηηάδνληαο ζηελ κειέηε ηνπ δηθηχνπ εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, ην εθιακβάλεη σο αλαιπηηθφ εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ αμηνπνηνχληαη 

ηφζν νη πνζνηηθέο φζν θαη νη πνηνηηθέο πξνζεγγίζεηο (Börzel, 1997). πσο 

ζεκεηψλνπλ νη Kenis & Schneider (1991), ε αλάιπζε δηθηχσλ απνηειεί κηα 

εξγαιεηνζήθε γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ηε κέηξεζε ησλ ζρεζηαθψλ δηακνξθψζεσλ θαη 

ησλ δνκηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αληηιακβαλφκαζηε ην 
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δίθηπν πνιηηηθήο σο κηα ζχλζεηε θνηλσληθή δνκή κέζα ζε έλα ζχλζεην επξχηεξν 

πεξηβάιινλ, ε νπνία έρεη δπλακηθφ ραξαθηήξα (Börzel, 1998).  

Ζ κνξθή ελφο δηθηχνπ πνιηηηθήο δνκείηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε δηαθνξεηηθψλ 

δπλακηθψλ πνπ απνδίδνπλ έλα πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν πςειφ βαζκφ 

πνιππινθφηεηαο ζην δίθηπν πνπ ππεξθεξά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ απινχ «ζπζηήκαηνο». 

Ζ πνιππινθφηεηα ζηελ πεξίπησζε ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο παξάγεηαη απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία νξγάλσζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα επεξεαζζεί ε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο θαη λα επηηεπρζεί έλα 

πνιηηηθφ απνηέιεζκα (επίιπζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο) ζε έλα πιαίζην 

δηαθπβέξλεζεο (Koppenjan & Klijn, 2004). 

Ζ κειέηε ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ εδξάδεηαη ζηα βαζηθά ελεξγά δξψληα 

ππνθείκελα ηνπ δηθηχνπ πνιηηηθήο θαη εμεηάδεηαη κε βάζε ηξεηο άμνλεο. Ο πξψηνο 

αθνξά  ηελ εηεξνγέλεηά ηνπο (δηαθνξεηηθνί ηχπνη ΔΓΤ πνπ πεξηέρνληαη), ν δεχηεξνο 

ηελ νξγάλσζε ή ζπλδεηηθφηεηά ηνπο (αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ΔΓΤ) θαη ν ηξίηνο 

ηελ ηζηνξηθή εμέιημε (κεηαβνιή ΔΓΤ ζηνλ ρξφλν). 

ην επίπεδν ηεο πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο απνηππψλεηαη ε δνκή ηνπ δηθηχνπ, ν 

ηχπνο ηνπ, θαζψο θαη νη ζρέζεηο ηνπ θξάηνπο κε ηα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα θαηά 

ηε δηεξγαζία ράξαμεο πνιηηηθήο θαη εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ 

(Lehmbruch, 1991). Πξνζβιέπνπκε, κε απηφ ηνλ ηξφπν, λα αλαδείμνπκε ηε 

ζεζκνζέηεζε ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο κεηαμχ ησλ ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ ελεξγψλ 

δξψλησλ ππνθεηκέλσλ πνπ εκπιέθνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν (Marsh and Smith, 

2000).  

Ζ αλάιπζε ησλ δηθηχσλ σο εηδηθή κνξθή δηαθπβέξλεζεο, εδξάδεηαη επηπιένλ θαη 

ζηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπκε θαη λα εξκελεχζνπκε ηνπο 

ηξφπνπο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ελεξγψλ δξψλησλ 

ππνθεηκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηελ 

επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξφηππσλ ζρνιείσλ. ην πιαίζην απηφ εζηηάδνπκε ζηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα δξψληα ππνθείκελα πνπ θαηέρνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ αλάπηπμε ησλ δξάζεσλ ηνπ δηθηχνπ, εθινγηθεχνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα 

ζπγθεθξηκέλα δίθηπα θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξκελεχνπλ θαη 

λνεκαηνδνηνχλ ηηο δξάζεηο ηνπο (Borzel,1997; Rhodes, 2006). 
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v. Σν ζπιιερζέλ εκπεηξηθό πιηθό ηεο έξεπλαο ηεθκεξίσζεο  

Σα δεδνκέλα έρνπλ ζπιιερζεί απφ έλα αξρεηαθφ πιηθφ ην νπνίν ιήθζεθε απφ 

πξαθηηθά θνηλνβνπιίνπ, επηηξνπψλ κνξθσηηθψλ ππνζέζεσλ, έληππν θαη ειεθηξνληθφ 

ηχπν, ηζηνζειίδεο, ζπλέδξηα, εκεξίδεο θαη άιιεο δεκφζηεο ηνπνζεηήζεηο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηνπ δεκφζηνπ δηαιφγνπ ζηελ Διιάδα απφ ην 2005 έσο ην 2018.  

Σα αξρεηαθφ πιηθφ αλαιχεηαη σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ, ψζηε ζε πξψην 

επίπεδν λα πξνζδηνξηζηεί ν αξηζκφο θαη νη ηχπνη ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ, 

ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ησλ αλαδπφκελσλ δηθηχσλ πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επαλαθνξά θαη δηαηήξεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξφηππσλ ζρνιείσλ θαη λα αλαιπζνχλ νη 

ζρέζεηο εμνπζίαο θαη νη φξνη ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ ελππάξρνπλ ζε απηά (van 

Waarden, 1992). Δπίζεο ζε έλα δεχηεξν επίπεδν, κέζα απφ ηελ αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ, εμεηάδνληαη ηα δεηήκαηα πνπ απαηηνχλ πνιηηηθή επίιπζε θαζψο θαη νη 

ελέξγεηεο θαη νη δξάζεηο ησλ δηθηχσλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  Σέινο, γίλεηαη ε 

απεηθφληζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηθηχσλ πνιηηηθήο. 

πλνςίδνληαο, ε αμηνπνίεζε ηφζν ηεο πνζνηηθήο φζν θαη ηεο πνηνηηθήο 

κεζνδνινγίαο ζηελ αλάιπζε ησλ δηθηχσλ αιιεινζπκπιεξψλνληαη  επηηξέπνληαο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν κηα πιεξέζηεξε θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ πξνο κειέηε 

δεηεκάησλ. Σα κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε ηνπ 

ζπιιερζέληνο εκπεηξηθνχ πιηθνχ αθνξνχλ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη ηε 

ραξηνγξάθεζε ηνπ δηθηχνπ. 

Χο πξνο ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ην πιηθφ θαηαηάζζεηαη κε ηε βνήζεηα ελφο 

πιέγκαηνο αλάιπζεο (analysis grid) πνπ απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο, 

ε ζεκαηηθή αλάιπζε, αθνξά ηα ζηνηρεία ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ, ηηο 

εκεξνκελίεο θαη ην είδνο ησλ δειψζεσλ πνπ έρνπλ θάλεη ελψ ην δεχηεξν κέξνο, ε 

εξκελεπηηθή αλάιπζε, αθνξά ηα δηαθπβεχκαηα, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο ζέζεο ηνπο, ηηο ζρέζεηο ηνπο κε άιια ελεξγά δξψληα ππνθείκελα 

θ.η.ι. (Bernoux, 1985). 

ηε ζπλέρεηα, κε ηε δηαδηθαζία ηεο ραξηνγξάθεζεο ηνπ δηθηχνπ, δεκηνπξγνχληαη 

γξαθήκαηα αλαπαξάζηαζεο δηθηχσλ πνιηηηθήο βαζηζκέλα ζηελ αλάιπζε ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ (SNA). Σα δεδνκέλα αλαιχνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ UCINET6 

(Borgatti et al., 2002) θαη νη νπηηθνπνηήζεηο ησλ δηθηχσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 

πξφγξακκα Netdraw 2.114 (ν.π.,2002).  
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IV. Ζ δνκή ηεο δηαηξηβήο 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή δνκείηαη ζε πέληε κέξε. Σν πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηα 

θνηλσληθά δίθηπα θαη ηα δίθηπα πνιηηηθήο. Σν δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ζηε ράξαμε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο θαζψο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο 

ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο φζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο 

αξηζηείαο. ην ηξίην κέξνο γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο ηνπ ζεζκνχ ησλ 

Πξφηππσλ ρνιείσλ ζηελ Διιάδα θαη ησλ πιιφγσλ Απνθνίησλ ηνπο. Σέινο, 

αθνινπζνχλ ην ηέηαξην κέξνο, πνπ πεξηιακβάλεη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο 

έξεπλαο, ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη ηε ραξηνγξάθεζε ησλ δηθηχσλ θαη ην 

πέκπην ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα. 

Πην αλαιπηηθά, ζην πξψην θεθάιαην ε δηαηξηβή, κέζα απφ ην ζψκα ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, δηεξεπλά ηηο δηαζηάζεηο ηεο έλλνηαο ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο 

δηαθπβέξλεζεο κέζσ δηθηχσλ πνιηηηθήο θαη πξνζεγγίδεη αλαιπηηθά ηνπο φξνπο θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο. Ζ δηαηξηβή 

εζηηάδεηαη ζην πψο αθξηβψο ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο δηαθπβέξλεζεο ζηε ζχγρξνλε 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζην αλ ε πξφθιεζε ησλ «δηθηχσλ» (απηφβνπιεο πξσηνβνπιίεο 

ζηε βάζε κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο νξγάλσζεο ζπλδέζεσλ) θαη ηδηαίηεξα ησλ δηθηχσλ 

πνιηηηθήο είλαη ε απάληεζε ζηα ζχλζεηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα ράξαμεο πνιηηηθήο. 

Σν επίπεδν απηφ δηεξεπλάηαη κέζα απφ ηηο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ηεο Πνιηηηθήο 

Δπηζηήκεο
 
θαη ηεο Πνιηηηθήο Κνηλσληνινγίαο. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην δηεξεπλά ηελ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, σο κηα 

ζρεζηαθή έλλνηα, ε νπνία κπνξεί λα εμεγήζεη ηνπο κεραληζκνχο δηακφξθσζεο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ησλ ζχλζεησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Ζ παξνχζα εξγαζία 

μεθηλά  απφ ηελ παξαδνρή φηη ηα δίθηπα ζπληζηνχλ πεξηγξαθηθά εξγαιεία, ηα νπνία 

αλαπαξηζηνχλ ηηο δνκέο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ζεσξεί, φηη ε 

αλάιπζή ηνπο κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή, κφλν αλ ζπλδπαζηεί ηφζν κε ηνπο 

ελδνγελείο παξάγνληεο επηξξνήο, φπσο ην θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, εθπαηδεπηηθφ, 

νηθνλνκηθφ, πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, φζν θαη κε ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο πνπ 

αθνξνχλ ζε εηζξνέο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, φπσο επξχηεξεο ηάζεηο πνπ 

θπξηαξρνχλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Σα δεηήκαηα ηεο ελφηεηαο δηεξεπλψληαη κέζα απφ 



29 

 

ηηο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ηεο Κνηλσληνινγίαο, ηεο Κνηλσληνινγίαο ησλ 

Οξγαλψζεσλ θαη ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο. 

ην ηξίην θεθάιαην ε δηαηξηβή πξνζεγγίδεη αλαιπηηθά ηα δίθηπα πνιηηηθήο, ηα 

νπνία ζεσξεί σο ππνζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, πεξηγξαθηθά επίζεο εξγαιεία, 

πνπ πέξαλ ηεο αλάιπζεο ηελ νπνία επηδέρνληαη σο θνηλσληθά δίθηπα, νη ζχλζεηεο 

ζρέζεηο πνπ αλαπαξηζηνχλ γίλνληαη θαηαλνεηέο ζην πιαίζην ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ηχπνπ δηαθπβέξλεζεο θαη ζην πιαίζην ηεο επίιπζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηθνχ 

πξνβιήκαηνο. Χο βαζηθή κεηαβιεηή ηεο αλάιπζεο ζεσξείηαη ε δνκή ηνπ δηθηχνπ 

πνιηηηθήο. Ζ δηαηξηβή πξνζεγγίδεη ζχλζεηεο κεζφδνπο ηαμηλφκεζεο θαη εξκελείαο αθ‟ 

ελφο κελ ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ θαη ηχπσλ νξγάλσζεο ησλ ζρέζεσλ, νη νπνίεο 

ζπληζηνχλ ηα δίθηπα πνιηηηθήο, αθ‟ εηέξνπ δε ησλ δηαθνξεηηθψλ πιαηζίσλ 

δηαθπβέξλεζεο ζπλαξηεκέλσλ κε ην ξφιν ηνπ θξάηνπο. Σα δεηήκαηα δηεξεπλψληαη 

κέζα απφ ηελ επηζηεκνληθή  πεξηνρή ηεο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο.  

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηεο δηαθπβέξλεζεο ζην πιαίζην 

ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ε αληαλάθιαζή ηεο ζηα δηάθνξα εζληθά 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα κέζα απφ ηε λενθηιειεχζεξε πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο. 

ην πέκπην θεθάιαην ε δηαηξηβή εζηηάδεηαη ζηνπο ηξφπνπο πνπ θαζηεξψλνληαη ηα 

δίθηπα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε πνιηηηθνχο, δεκφζηνπο θνξείο θαη εηαηξείεο, 

θαζψο θαη θηιαλζξσπηθέο θαη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, ηα νπνία επεξεάδνπλ θαη 

ηξνθνδνηνχλ ηελ πνιηηηθή ζθέςε γηα ηελ εθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ εκπινθή θνξέσλ 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο.  

ην έθην θεθάιαην ε δηαηξηβή αλαιχεη ηελ άλνδν ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ θαη 

εληφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ ζπλδπάδεη κε ηελ πξνψζεζε ησλ 

πνιηηηθψλ αξηζηείαο θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία κηαο εθπαηδεπηηθήο «ειίη» κε ηελ 

«πξφθαζε» ηεο αμηνθξαηίαο.  

ην έβδνκν θεθάιαην ε δηαηξηβή εζηηάδεηαη ζην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζεζκνχ ησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ θαζψο θαη ησλ ηδενινγηθψλ ηνπ δηαζηάζεσλ ζηελ 

ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή.  

ην φγδνν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη χιινγνη απνθνίησλ ησλ Πξφηππσλ 

ρνιείσλ θαη νη ελέξγεηέο ηνπο δηαρξνληθά θαζψο απνηεινχλ ηα θεληξηθά ελεξγά 

δξψληα ππνθείκελα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο. 

ην έλαην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη, νη ππνζέζεηο, ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα, ε κεζνδνινγία θαη ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία, ηα ελεξγά δξψληα 
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ππνθείκελα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο θαη θαζνξίδνληαη ηφζν ην πιαίζην αλάιπζεο ηνπ 

αξρεηαθνχ πιηθνχ, βάζεη ησλ ζεσξηψλ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο ηεξαξρηθήο 

ζεσξίαο, φζν θαη νη ρξνληθέο θαη δνκηθέο θιίκαθεο.   

ην δέθαην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ηφζν κέζσ ηνπ 

πιέγκαηνο αλάιπζεο φζν θαη κέζσ ηεο ραξηνγξάθεζεο ηνπ δηθηχνπ θαη απνηηκψληαη 

ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία ηεο έξεπλαο. 

ην θεθάιαην 11 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο θαη ε 

εξκελεία ηνπο θαη απαληψληαη ηα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο δηαηξηβήο. 

 Σέινο, ζην θεθάιαην 12 παξνπζηάδνληαη γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη ηα 

πξνθχπηνληα δεηήκαηα γηα πεξαηηέξσ κειέηε. 

  



31 

 

Πξώην Μέξνο Θεσξεηηθό Πιαίζην: 

Κεθάιαην 1: Πνιηηηθή, Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη Γηαθπβέξλεζε  

ην θεθάιαην απηφ, πξνζεγγίδεηαη δηαρξνληθά ε έλλνηα ηεο πνιηηηθήο, θαζψο 

θξίλεηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηε κειέηε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ζηε ράξαμε πνιηηηθήο 

θαη ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ θπβέξλεζε ζηε δηαθπβέξλεζε πνπ ζα αλαιπζεί ζηε 

ζπλέρεηα.  

1.1. Ζ έλλνηα ηεο πνιηηηθήο θαη ε θνηλσληθν-ηζηνξηθή ηεο εμέιημε 

Ζ πνιηηηθή, κηα ιέμε εηπκνινγηθά πξνεξρφκελε απφ ηελ ιέμε «πφιηο»  θαη 

ζπζρεηηδφκελε κε ηελ έλλνηα ηνπ πνιίηε, είλαη παγθνίλσο γλσζηφλ, φηη πξνέξρεηαη 

απφ ηελ αξραία ειιεληθή Φηινζνθία. Γηαπηζηψλεηαη κάιηζηα ζηελή ζρέζε αλάκεζα 

ζηε δεκηνπξγία ηεο έλλνηαο ηνπ πνιίηε θαη ζηελ γέλλεζε ηεο θηινζνθίαο. Ο Vernant 

(1980) επηζεκαίλεη, φηη ε πφιε πξαγκαηψλεη ηνλ ρσξηζκφ θχζεο θαη θνηλσλίαο, πνπ 

απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε κηαο νξζνινγηθήο ζθέςεο ζην επίπεδν ησλ 

λνεηηθψλ κνξθψλ.  

Ζ έλλνηα ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ πνιίηε, πην νινθιεξσκέλα, πξνζεγγίδνληαη 

κέζα απφ θνηλέο θαη δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ζην έξγν ησλ δχν ζεκαληηθψλ Διιήλσλ 

θηινζφθσλ, ηνπ Πιάησλα (Πνιηηεία) θαη ηνπ Αξηζηνηέιε (Πνιηηηθά). 

Ζ αληίιεςε ηνπ Πιάησλα γηα ηελ πνιηηηθή θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε 

ζπλπθαίλεηαη κε ηελ δηθή ηνπ ζεσξία ησλ Ηδεψλ θαη πεξηγξάθεηαη κέζα απφ ηελ 

ηδαληθή πνιηηεία πνπ θπβεξλάηαη κε ην πνιίηεπκα ηεο αξηζηνθξαηίαο απφ ηδαληθνχο 

εγέηεο. Ζ πιαησληθή αληίιεςε πξνυπέζεηε αθέξαηνπο εζηθά πνιηηηθνχο εγέηεο, 

θπξίσο σο πξνζηάηεο-θχιαθεο ηεο πφιεο θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, γεγνλφο 

πνπ ζπληζηά κηα θνηλσληθή νπηνπία.  

Ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη πνιχ θνληά ζηελ ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ηνλ πνιίηε, 

είλαη ν αξηζηνηειηθφο νξηζκφο ηνπ πνιίηε. Ζ θξάζε «κεηέρεηλ θξίζεσο θαὶ ἀξρῆο» 

(Αξηζηνηέιεο, Πνιηηηθά ΗΗΗ.Η, 1275a22-23) ζεκαίλεη, φηη ν πνιίηεο δελ αξθεί λα 

ελδηαθέξεηαη απιά γηα ηα θνηλά, αιιά είλαη αλαγθαίν λα αζθεί εμνπζία. Καηά ηνλ 

Αξηζηνηέιε ην είδνο θαη ν βαζκφο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε ζηελ εμνπζία νξίδεηαη 

απφ ην είδνο ηνπ πνιηηεχκαηνο (πνιηηεία ζηα Αξραία Διιεληθά). 

Ο Αξηζηνηέιεο, ζηα Πνιηηηθά, ππνζηεξίδεη επίζεο φηη ππάξρεη απφιπηε 

ζπλάθεηα εζηθήο θαη πνιηηηθήο, ζεσξψληαο, φηη ν ζεζκφο ηεο πφιεο ζα έπξεπε λα 
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θαιιηεξγεί ηελ εζηθή θαη σο πξνο απηφ ε αληίιεςή ηνπ επξίζθεηαη ζηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε κε ηνλ Πιάησλα. 

Ο Αξηζηνηέιεο ήηαλ ν πξψηνο πνπ φξηζε ην πνιίηεπκα σο «...ηελ ηάμηλ ηαηο 

πφιεζη ηελ πεξί ηαο αξράο, ηίλα ηξφπνλ λελέκεληαη θαη ηη ην θχξηνλ ηεο πνιηηείαο, θαη 

ηη ην ηέινο ηεο εθάζηεο θνηλσλίαο εζηί..», (Αξηζηνηέιεο, Πνιηηηθά Γ' 5). Βαζίδεη ηελ 

πνιηηηθή ζεσξία ηνπ ζηα ππάξρνληα πνιηηεχκαηα ηα νπνία θαηαηάζζεη ζε δχν νκάδεο 

ησλ ηξηψλ: ηα νξζά (Βαζηιεία, Αξηζηνθξαηία, «Πνιηηεία») θαη ηηο παξεθθιίζεηο ηνπο 

(Σπξαλλία, Οιηγαξρία θαη «Γεκνθξαηία» αληίζηνηρα). 

Απνδνκεί ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ησλ πνιηηεπκάησλ, κε θξηηήξην ηνλ 

ηειενινγηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ, ψζηε λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα θαη λα ζεκειηψζεη 

ζεσξήζεηο γηα ην ζχλνιν. Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε, «ν άλζξσπνο είλαη απφ ηε θχζε ηνπ 

πνιηηηθφ δψν»  (Αξηζηνηέιεο, Πνιηηηθά, 1253a), θαη ν ζθνπφο ηεο χπαξμεο ηεο πφιεο 

είλαη ην θνηλφ φθεινο ησλ πνιηηψλ ζε κηα νξγαλσκέλε ζπλχπαξμε πνπ εμαζθαιίδεη 

ην «επ δελ» (Αξηζηνηέιεο, Πνιηηηθά, 1252b30-34). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αθκήο ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, δηάζεκνη 

ηζηνξηθνί ηεθκεξίσζαλ ηελ άλνδν ηεο Ρσκατθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηελ νξγάλσζε θαη 

ηελ ηζηνξία άιισλ εζλψλ, ελψ πνιηηηθνί φπσο ν Ηνχιηνο Καίζαξαο, ν ελέθαο θαη 

άιινη καο έδσζαλ παξαδείγκαηα ηεο πνιηηηθήο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο 

απηνθξαηνξίαο ηεο Ρψκεο ηνπ πνιέκνπ. Ζ κειέηε ηεο πνιηηηθήο θαηά ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο επνρήο ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο, ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ κεζφδσλ δηαθπβέξλεζεο θαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θπβεξλήζεσλ.  

Ζ αξραία πνιηηηθή θηινζνθία θαη ηδηαίηεξα ν Αξηζηνηέιεο επεξέαζε ηελ 

πνιηηηθή ζθέςε ζηελ Δπξψπε απφ ηε ξσκατθή επνρή θαη ην Μεζαίσλα κέρξη ηε 

ζχγρξνλε επνρή κε ζεκαληηθνχο εθπξνζψπνπο θαηά επνρή, πνπ δελ είλαη φκσο 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ (Οπκαληζκφο-Αλαγέλλεζε κε ζεκαληηθφηεξν 

εθπξφζσπν ηνλ Machiavelli, Μεηαξξχζκηζε, Γηαθσηηζκφο). Τπάξρνπλ αξθεηνί 

ζπγγξαθείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο ζηελ 

Δπξψπε, φπσο ν Quentin Skinner (1978), ν νπνίνο κειεηά ηελ ζχλδεζε ησλ 

πνιηηηθψλ ζεσξηψλ κε ηελ ηζηνξηθή δσή ησλ πνιηηηθψλ ηδεψλ. 

ην ζεκείν απηφ, έρεη ελδηαθέξνλ λα αλαθεξζνχκε ζηηο θαηλνηνκίεο ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο πνιηηηθήο θηινζνθίαο θαη ζηελ θξηηηθή πνπ έρεη αζθήζεη ν 

Κνξλήιηνο Καζηνξηάδεο ζηελ πιαησληθή ζεψξεζε ηεο πνιηηηθήο. 
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Ο Κνξλήιηνο Καζηνξηάδεο (1982) γεληθά ππνζηεξίδεη φηη δελ έρεη ππάξμεη 

κέρξη ηψξα πξαγκαηηθή πνιηηηθή ζθέςε. Θεσξεί φηη ππήξμε ζε νξηζκέλεο ηζηνξηθέο 

πεξηφδνπο πξαγκαηηθή πνιηηηθή δξάζε θαζψο θαη ε ππφξξεηε ζθέςε πάλσ ζηελ 

νπνία βαζίζηεθε ε δξάζε απηή. Ζ ξεηή φκσο πνιηηηθή ζθέςε ήηαλ απιψο πνιηηηθή 

θηινζνθία, δειαδή ηνκέαο ηεο θηινζνθίαο ππνθείκελνο ζε απηή, έξκαην ηεο 

κεηαθπζηθήο, δέζκηνο ησλ αζπλείδεησλ αξρψλ ηεο θηινζνθίαο θαη βεβαξεκέλνο κε 

ηηο ακθηζεκίεο ηεο. πσο ν ίδηνο επηζεκαίλεη, ε πξφηαζε απηή «ζα θαλεί ιηγφηεξν 

παξάδνμε, αλ ζπκεζνχκε φηη κε ηνλ φξν πνιηηηθή ελλνψ ηε δηαπγή δξαζηεξηφηεηα 

πνπ έρεη σο ζηφρν ηεο ηε ζέζκηζε ηεο θνηλσλίαο απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία, θαη φηη 

κηα ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα, σο δηαπγήο δξαζηεξηφηεηα, έρεη λφεκα κφλν κέζα ζην 

πιαίζην ηνπ εξσηήκαηνο: Ση είλαη θνηλσλία; Ση ζεκαίλεη ε ζέζκηζή ηεο; Πξνο ηη ε 

ζέζκηζε απηή; Χζηφζν, νη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο απηέο ήηαλ αλέθαζελ ζησπεξά 

δαλεηζκέλεο απφ ηε θηινζνθία, ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, ηηο εμέηαδε πάληα 

παξαβηάδνληαο ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο βαζηδφκελε ζε άιιεο ζεσξήζεηο. Γηα ην είλαη 

ηεο θνηλσλίαο, ε ηζηνξία βαζίζηεθε ζην θπζηθφ ή νξζνινγηθφ ζείν νλ, γηα ηε 

δεκηνπξγηθή θαη ζεζκίδνπζα δξαζηεξηφηεηα βαζίζηεθε ζηε ζπκβαηφηεηα πξνο 

θάπνην δεδνκέλν εθ ησλ έμσ θαλφλα… Σν παξάδνμν φκσο είλαη πξαγκαηηθφ. Ζ 

γέλλεζε ηεο θηινζνθίαο ζηελ Διιάδα είλαη ζχγρξνλε θαη νκννχζηα κε ηε γέλλεζε 

ηνπ ξεηνχ (δεκνθξαηηθνχ) πνιηηηθνχ θηλήκαηνο. Καη ηα δχν αλαδχνληαη σο 

ακθηζβήηεζε ηνπ ζεζπηζκέλνπ θνηλσληθνχ θαληαζηαθνχ. Αλαθχνληαη σο εξσηήκαηα 

βαζχηαηα ζπλδεδεκέλα κε ην αληηθείκελφ ηνπο, δειαδή ηελ θαηεζηεκέλε ζέζκηζε ηνπ 

θφζκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο θαη ηε ζρεηηθνπνίεζή ηεο κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο 

ηεο δφμεο θαη ηνπ λφκνπ – πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη ακέζσο ηε ζρεηηθνπνίεζε απηήο 

ηεο ζρεηηθνπνίεζεο» (Καζηνξηάδεο, 1982). 

Με βάζε ηα αλσηέξσ ν Κνξλήιηνο Καζηνξηάδεο επηζεκαίλεη, φηη ε αξρηθή 

θηινζνθηθή δηεξεχλεζε ηεο έλλνηαο ηεο πνιηηηθήο αλάγεηαη ζηελ αξραία ειιεληθή 

θηινζνθία, κέζα απφ ηε κειέηε ηεο νπνίαο, έρεη εζηηάζεη θαη αλαιχζεη ν ίδηνο ηε 

δηάθξηζε κεηαμχ ηεο «πνιηηηθήο» θαη ηεο δηάζηαζεο ηνπ «πνιηηηθνχ». Ζ δηάζηαζε 

ηνπ «πνιηηηθνχ» αλαθέξεηαη σο ε δηάζηαζε ηεο ζεζκηζκέλεο θνηλσλίαο, πνπ αθνξά 

ηε ξεηή εμνπζία, δειαδή ηελ χπαξμε αξρψλ πνπ κπνξνχλ λα εθθέξνπλ θπξψζηκεο 

επηηαγέο. Οη Έιιελεο ινηπφλ δελ αλαθάιπςαλ ην «πνιηηηθφ», ζχκθσλα κε απηή ηελ 

έλλνηα, αιιά δεκηνχξγεζαλ θάηη ηειείσο δηαθνξεηηθφ, ηελ «πνιηηηθή» (Καζηνξηάδεο, 

1990, ζ.56).  
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χκθσλα κε ηνλ Οηθνλφκνπ (2003) νη πξνζεγγίζεηο ηνπ Καζηνξηάδε γηα ηελ 

«πνιηηηθή» αληηηίζεληαη ζηηο πιαησληθέο ζεσξήζεηο. Καηά ηνλ Καζηνξηάδε, νη 

απφςεηο ηνπ Πιάησλα δηαζηξεβιψλνπλ ηελ ειιεληθή θαη πνιηηηθή ζθέςε, ελψ ε 

εηζαγσγή ηεο «νξζήο πνιηηείαο» ζεσξείηαη σο κηα αξλεηηθή πξσηνηππία, θαζψο φια 

ηα ππάξρνληα πνιηηεχκαηα εκθαλίδνληαη σο αηειή ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

κηκεζνχλ ηελ ππνηηζέκελε «νξζή πνιηηεία» (ζζ.469-478).  

Καηά ηνλ Καζηνξηάδε (1990), ε έλλνηα ηεο πνιηηηθήο, φπσο έγηλε αληηιεπηή 

απφ ηνπο Έιιελεο ήηαλ ε «ζέζε, ππφ ξεηή ακθηζβήηεζε ηεο ζεζκηζκέλεο θνηλσλίαο 

σο ηέηνηαο θαη ζε δηάθνξεο φςεηο θαη δηαζηάζεηο ηεο». Οξίδεηαη ζπλεπψο σο «ε ξεηή 

ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζέιεη ηνλ εαπηφ ηεο δηαπγαζκέλν, δειαδή 

αλαθιαζηηθφ, ζηνραζηηθφ θαη βνπιεπηηθφ θαη πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηε ζέζκηζε ηεο 

θνηλσλίαο σο ηέηνηαο» (ζ.57).  

Καηά ηνλ Καζηνξηάδε ινηπφλ, νη ξίδεο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο πνιηηηθήο απφ 

ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ζπλίζηαληαη ζην φηη έλα κέξνο απφ ηε ζεζκίδνπζα εμνπζία 

θαη ζπγθεθξηκέλα ην κέξνο πνπ αθνξά ζηε λνκνζεζία θαη ην δεκφζην θαη ηδησηηθφ 

δίθαην, έγηλε ξεηφ θαη ηππνπνηήζεθε, ελψ παξάιιεια δεκηνπξγήζεθαλ άιινη εηδηθνί 

ζεζκνί γηα λα ππνβάιινπλ ηε ξεηή πιεπξά ηεο εμνπζίαο έηζη ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ 

φινη νη πνιίηεο, φια ηα κέιε ηνπ πνιηηηθνχ ζψκαηνο ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ λφκνπ, ζηελ 

απνλνκή δηθαηνζχλεο θαη ζηελ θπβέξλεζε ησλ Αζελψλ. Άξα ε πνιηηηθή αθνξά «φια 

φζα κέζα ζηελ θνηλσλία είλαη κεζέμηκα θαη θαηαλεκεηά. Μέζσ ηεο πνιηηηθήο κε ηελ 

έλλνηα απηή, ν άλζξσπνο κπνξεί λα ακθηζβεηεί θαη λα κεηαζρεκαηίδεη ηνλ ηξφπν ηνπ 

είλαη ηνπ θαζψο θαη ην είλαη ηνπ σο θνηλσληθνχ αλζξψπνπ» (ν.π., ζζ.62-63). 

Άξα, ζχκθσλα κε απηή ηελ άπνςε, ε πνιηηηθή εμαξηάηαη θαη απαηηεί «ηε 

ζπλεηδεηή δξάζε ησλ αλζξψπσλ θαη έρεη σο αληηθείκελν ηε δεκηνπξγία ζεζκψλ πνπ, 

κε ηελ εζσηεξίθεπζή ηνπο απφ ηνπο αλζξψπνπο, ηνπο επηηξέπνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ 

ηελ αηνκηθή ηνπο απηνλνκία θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο πξαγκαηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 

θάζε ξεηή εμνπζία πνπ ππάξρεη εληφο ηεο θνηλσλίαο» (Castoriadis, 1997). 

Ο Παπαλνχηζνο (1974), αλαθέξεη επεξεαζκέλνο απφ ηνπο αξραίνπο 

θηινζφθνπο φπσο ν Αξηζηνηέιεο, φηη «ε πνιηηηθή είλαη ε ηέρλε ηνπ άξρεηλ αιιά θαη 

ηνπ άξρεζζαη, ε ηέρλε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νθείιεη λα κεηέρεη θαλείο 

απνηειεζκαηηθά ζηα θνηλά, ζην δεκφζην βίν ηεο ρψξαο ηνπ, είηε σο άξρσλ είηε σο 

αξρφκελνο, αθνχ νη επζχλεο φπσο θαη ηα έξγα κνηξάδνληαη ηφζν ζηνπο δηνηθνχληεο 

φζν θαη ζηνπο δηνηθνχκελνπο» (ζ.148). 
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ηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο, κε ην γεληθφ ζχγρξνλν φξν πνιηηηθή 

(politics) ελλννχκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θπβέξλεζεο ή ησλ αλζξψπσλ πνπ 

πξνζπαζνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θπβεξλάηαη κία ρψξα. Ο φξνο 

εθαξκφδεηαη ηφζν ζε θνηλσληθέο νκάδεο αλζξψπσλ φζν θαη ζε θπβεξλήζεηο θξαηψλ 

γηα ηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο θαη ρεηξηζκνχ ησλ δηαθφξσλ ππνζέζεσλ. Δπίζεο, ν 

φξνο πνιηηηθή (policy) κε δηαθνξεηηθή έλλνηα, ζεκαίλεη έλα ζρέδην δξάζεο ή έλα 

ζχλνιν θαλφλσλ πνπ ζπκθσλνχληαη απφ κηα επηρείξεζε, κηα πνιηηηθή νκάδα ή κηα 

θπβέξλεζε, ιέγνληαο ηί ζα θάλνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε 

(https://dictionary.cambridge.org/).  

ε άξζξν ηνπ ν Warren (1999) αλαθέξεη, φηη ε πνιηηηθή (politics) επξίζθεηαη 

ζηελ «ηνκή ηεο ηζρχνο θαη ηεο ζχγθξνπζεο». Δλψ ζχκθσλα κε ηνλ Kenneth Μinogue 

(2000) νη ζχγρξνλνη πνιηηηθνί επηζηήκνλεο ζεσξνχλ ηελ πνιηηηθή (politics) σο κηα 

δηαδηθαζία πνπ επηθεληξψλεηαη γχξσ απφ ηελ εμνπζία θαη ηελ επηξξνή. Αθνξά φρη 

κφλν ην θξάηνο θαη ηελ θπβέξλεζε, αιιά θαη ηε κειέηε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

πνιηηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ κε 

θπβεξλεηηθψλ ζεζκψλ. Ο Adrian Leftwich (1984) ζεσξεί φηη ε πνιηηηθή (politics) 

είλαη ν ππξήλαο φισλ ησλ ζπιινγηθψλ θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, επίζεκσλ θαη 

αλεπίζεκσλ, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ, ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο νκάδεο, ζεζκνχο θαη 

θνηλσλίεο.  

Ο Andrew Heywood (1997, pp. 23-31) ζπλνςίδεη ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα 

ηελ Πνιηηηθή (politics) ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο:  

α. ηελ πνιηηηθή σο ηέρλε ηεο θπβέξλεζεο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θιαζηθή 

δξαζηεξηφηεηα ιήςεο θαη εθαξκνγήο ζπιινγηθψλ απνθάζεσλ. Σν θξάηνο σο 

θεληξηθή έλλνηα ηεο πνιηηηθήο έρεη καθξά ηζηνξία θαη θαηέρεη ην κνλνπψιην ηεο 

θαηαλαγθαζηηθήο εμνπζίαο. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε πνιηηηθή γίλεηαη αληηιεπηή σο 

ε κειέηε ηνπ θξάηνπο. Μέρξη ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, ην θξάηνο 

ρξεζίκεπζε σο ε θχξηα νξγαλσηηθή ηδέα ηεο πνιηηηθήο (p.24).  

β. ηελ πνιηηηθή σο δεκφζηα ππφζεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε έλλνηα ηεο 

πνιηηηθήο κπνξεί λα επεθηαζεί πέξα απφ ην ζηελφ πεδίν ηεο θπβέξλεζεο ζε κηα 

επξχηεξε έλλνηα ηεο «δεκφζηαο δσήο» ή ησλ «δεκφζησλ ππνζέζεσλ», ιφγσ ηνπ 

«δεκφζηνπ» ραξαθηήξα ηεο (p.27).  

γ. ηελ πνιηηηθή σο ζπκβηβαζκφ θαη ζπλαίλεζε (κειέηε αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ) φπνπ ε πνιηηηθή θαηέρεη έλα επξχηεξν πεδίν. Ζ 
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πνιηηηθή ζεσξείηαη σο πξάμε ζχγθξνπζεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ αηφκσλ θαη 

δηαθφξσλ νκάδσλ ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ εμαζθάιηζε αμηψλ φπσο ε ειεπζεξία, ε 

ηζφηεηα, ε δηθαηνζχλε θ.η.ι., θαζψο θαη ε νξγάλσζε θαη ε ρξήζε δεκφζηαο εμνπζίαο 

γηα ην ζθνπφ απηφ (Crick, 1962, φπ. αλαθ. ζην Heywood, 1997, p.30).  

δ. ηελ πνιηηηθή σο κειέηε ηεο εμνπζίαο, άπνςε πνπ ζεσξεί φηη αθνχ ε 

πνιηηηθή σο κειέηε ηνπ θξάηνπο έρεη θξηζεί σο αλεπαξθήο ζηηο κέξεο καο, νη 

ζχγρξνλνη ζηνραζηέο πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηεο πνιηηηθήο 

θαη λα ηνλ πξνζδηνξίζνπλ ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηεο εμνπζίαο. Ζ λέα αληίιεςε ηεο 

πνιηηηθήο είλαη φηη πξφθεηηαη γηα έλα αγψλα κνηξάζκαηνο ή επεξεαζκνχ ηεο 

θαηαλνκήο ηεο εμνπζίαο (p.31). 

1.2. Ο κεηαζρεκαηηζκόο ηνπ ηξόπνπ ράξαμεο πνιηηηθήο 

Δλδηαθέξνλ ζεκείν ζηελ αλαπηπρζείζα ζπδήηεζε δηαδξακαηίδεη ν ξφινο ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο.  

Ο David Hazlehurst (2001) αλαθέξεηαη ζηελ «ράξαμε ηεο ζχγρξνλεο 

πνιηηηθήο ππφ πίεζε», ζεσξψληαο, φηη νη θπβεξλήζεηο βξίζθνληαη ππφ θαζεζηψο 

πίεζεο ζηελ άζθεζε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. Ηζρπξίδεηαη φηη απηφ ην γεγνλφο 

νθείιεηαη ζηηο νινέλα θαη κεγαιχηεξεο πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ θαη ζηε κεησκέλε 

ηθαλφηεηα ησλ θπβεξλήζεσλ λα επηηχρνπλ απνηειέζκαηα πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηνπο 

πνιίηεο ηνπο. Αλαθέξεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη ζπγθεθξηκέλα 

κε ηελ «ππν πίεζε ράξαμε πνιηηηθήο», φπσο ηελ αχμεζε ηεο θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηθήο εηεξνγέλεηαο, ηελ ηνκεαθνπνίεζε, ηνλ ζπλσζηηζκφ ζηε ράξαμε πνιηηηθήο 

(overcrowded policy making)
3
, ηελ πνιηηηθή ππεξθφξησζε

4
, ηα ιηγφηεξν 

δηαπξαγκαηεχζηκα ζέκαηα
5
 θαζψο θαη ηα φξηα ηεο κεκνλσκέλεο ράξαμεο πνιηηηθήο 

(individual policy making)
6
.  

Πην αλαιπηηθά, ε αχμεζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο εηεξνγέλεηαο, ε 

κεγάιε πνηθηιία ζπκθεξφλησλ θαη αλαγθψλ πνπ απαηηνχλ ηθαλνπνίεζε, δνθηκάδνπλ 

                                                 
3
Ο ζπλσζηηζκφο ζηε ράξαμε πνιηηηθήο αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε πνιιψλ αληηθξνπφκελσλ 

ζπκθεξφλησλ θαηά ηε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο (Hanf & O‟Toole, 1992). 
4
Ζ ηνκεαθνπνίεζε έρεη θηλεηνπνηήζεη ηα ζπκθέξνληα θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο 

ζε θάζε ηνκέα, ε νπνία έρεη ηξνθνδνηήζεη ηελ πνιηηηθή ππεξθφξησζε (Jordan & Richardson, 1983). 
5
Σα ιηγφηεξν δηαπξαγκαηεχζηκα ζέκαηα αλαθέξνληαη ζε δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θπβεξλήζεηο 

φπσο κεηα-πιηζηηθέο αμίεο θαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θπιή, ηε ζπκκεηνρή ησλ θχισλ θαη ηελ 

ηζφηεηα πνπ ηείλνπλ λα απαηηνχλ απφιπηεο ζέζεηο (Peters, 1996). 
6
Καλέλαο κεκνλσκέλνο θνξέαο, δεκφζηνο ή ηδησηηθφο, δελ δηαζέηεη φιεο ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίιπζε πνιχπινθσλ δπλακηθψλ θαη δηαθνξνπνηεκέλσλ 

πξνβιεκάησλ (Kooiman, 1993). 
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ηελ ηθαλφηεηα κηαο θπβέξλεζεο λα ελζσκαηψζεη ηηο αμίεο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ 

πνιηηψλ. Δπηπιένλ, πνιχ πεξηζζφηεξα νξγαλσκέλα ζπκθέξνληα επηζπκνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο πνιηηηθέο δηεξγαζίεο θαη νη θπβεξλήζεηο βξίζθνπλ φιν θαη πην 

δχζθνιν ην λα λνκηκνπνηήζνπλ ηηο πξάμεηο ηνπο ρσξίο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ 

θνηλνχ (Peters, 1996). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ηνκεαθνπνίεζε θαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ηεο ράξαμεο 

πνιηηηθήο έρνπλ αλαδεηρζεί σο ζεκαληηθά ζέκαηα θαη απφ άιινπο ζπγγξαθείο φπσο νη  

Hanf θαη O'Toole (1992, p.166), πνπ πεξηγξάθνπλ «ηα ζπζηήκαηα απνθάζεσλ ζηα 

νπνία ε ρσξηθή θαη ε ιεηηνπξγηθή δηαθνξνπνίεζε θαηαθεξκαηίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε κηα ζεηξά ππνζπζηεκάησλ 

ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ κε εμεηδηθεπκέλα θαζήθνληα αιιά πεξηνξηζκέλεο 

ηθαλφηεηεο θαη πφξνπο». Δίλαη ακθηζβεηήζηκν αλ ν θαηαθεξκαηηζκφο θαη ε 

εμεηδίθεπζε, πνπ πξννξίδνληαλ λα ζηεξίμνπλ ηελ θπβεξλεηηθή δηαρείξηζε ηεο 

πνιππινθφηεηαο, έρνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε πίεζε. Ζ 

ηνκεαθνπνίεζε φπσο πεξηγξάθεηαη, έρεη θηλεηνπνηήζεη ζπκθέξνληα θαη έρεη 

νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο ζε θάζε ηνκέα, ν νπνίνο έρεη ηξνθνδνηήζεη κε ηε 

ζεηξά ηνπ ηελ πνιηηηθή ππεξθφξησζε θαη ηε «δηαθπβέξλεζε ππφ πίεζε» (Hazlehurst, 

2001, p.2). Τπάξρεη επίζεο απμεκέλε αλαγλψξηζε φηη ε απνκφλσζε ζεκαληηθψλ 

απνθάζεσλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηεξεί ζηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη δηακνξθσηέο ησλ πξνθππηνπζψλ πνιηηηθψλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

(Kooiman, 1993). Οη Kenis θαη Schneider (1989) θαηαγξάθνπλ απηέο ηηο εμειίμεηο 

ζηνλ «κεηαζρεκαηηζκφ ηεο πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο», φπσο αλαπαξίζηαληαη ζην 

αθφινπζν γξάθεκα: 

Γξάθεκα 1.1. Αλαπαξάζηαζε ηεο κεηεμέιημεο ηεο πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Kenis & Schneider, 1989) 

Η ανάδυςθ τθσ οργανωμζνθσ 
κοινωνίασ ι μιασ κοινωνίασ που 

βαςίηεται ςε οργανωμζνεσ 
ςυλλογικότθτεσ

Μια τάςθ για πιο εκλεπτυςμζνα 
ςυςτιματα τομεακισ χάραξθσ 

πολιτικισ 

Η αυξθνόμενθ κινθτοποίθςθ 
αγωνιςτικών ςυμφερόντων που 

οδθγεί ςε ςυνωςτιςμό ςτθ χάραξθ 
πολιτικισ 

Επεκταμζνο πεδίο δράςθσ ςτθ 
χάραξθ πολιτικισ - ίςωσ ωσ 
αποτζλεςμα τθσ εκλογικισ 

"δθμοπραςίασ" θ οποία αναγκάηει 
τα πολιτικά κόμματα να δείχνουν ότι 

προςφζρουν λφςεισ

Αποκζντρωςθ ι κατακερματιςμόσ 
του κράτουσ. Υπάρχουν λίγοι 

κρατικοί ςτόχοι, αλλά ζνα μείγμα 
τμθματικών (κλαδικών) 

ςυμφερόντων

Διάχυςθ των ορίων μεταξφ του 
δθμόςιου και του ιδιωτικοφ τομζα. 

Η χάραξθ πολιτικισ τείνει να 
υλοποιείται μεταξφ επιμζρουσ 

τμθμάτων του κράτουσ και ομάδων 
ςυμφερόντων
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1.3. Ο όξνο πνιηηηθή ζηελ έξεπλα θαη ηδηαίηεξα ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

Ζ «πνιηηηθή (policy)», σο έλλνηα, ζχκθσλα κε ηνλ Ball (1993, p.11) δελ ζα 

έπξεπε λα ιακβάλεηαη σο δεδνκέλε, δηφηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη εξεπλεηέο 

απνηπγράλνπλ λα πεξηγξάςνπλ, λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ζέκαηα θαη 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηθή. Ο Ball  (1993) ζεσξεί φηη ην λφεκα ή ηα 

πηζαλά λνήκαηα πνπ απνδίδνληαη ζηελ «πνιηηηθή» ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν (ην 

«πψο») ηεο έξεπλαο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο εξκελείαο. 

ζνλ αθνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ν Stephen Ball, ην 1993 ζην άξζξν 

ηνπ “What is policy? Texts, trajectories and toolboxes” ζρνιηάδεη ην άξζξν ηεο Ozga 

(1990 p.359) θαη ζπκθσλεί κε ηελ αλάγθε ζπλδπαζκνχ ηεο δνκηθήο αλάιπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε καθξν-επίπεδν, κε 

ηελ έξεπλα ζε κηθξν-επίπεδν πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο 

ησλ αηφκσλ. κσο, δηαθσλεί κε ηελ θξηηηθή πνπ θάλεη ε Ozga ζηελ χπαξμε 

πξνζεγγίζεσλ, πνπ γεληθεχνπλ κηα ζεσξία ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηνλίδνπλ επί ηνχηνπ 

ηελ αδξάλεηα, ηε ζχγρπζε θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε. Ο Ball ζεσξεί φηη απηέο νη 

πξνζεγγίζεηο αλαδεηθλχνπλ ηηο πηπρέο ηεο πνιππινθφηεηαο. ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν 

ηνπ ινηπφλ ν Ball ζπλερίδεη δίλνληαο ηνλ δηθφ ηνπ νξηζκφ, ν νπνίνο ηνλίδεη ηε δηηηή 

έλλνηα ηεο πνιηηηθήο σο «θεηκέλνπ» (policy as text) θαη ηεο πνιηηηθήο σο «ιφγνπ» 

(policy as discourse) θαη εμεγεί γηα πνηνλ ιφγν φηαλ κειεηά θαλείο ηελ πνιηηηθή 

πξέπεη λα ηε κειεηά θαη σο «θείκελν» θαη σο «ιφγν» (Ball, 1993). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πνιηηηθή «σο θείκελν» δεκηνπξγεί πεξηζηάζεηο θαη 

βαζίδεηαη ζε αληηθείκελα φπσο ε δέζκεπζε, ε θαηαλφεζε, νη πφξνη, νη πξαθηηθνί 

πεξηνξηζκνί θαη ε δηα-ιεηηνπξγηθφηεηα. ια απηά πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγηθή 

θνηλσληθή δξάζε. Ζ αληίιεςε ηεο πνιηηηθήο σο θεηκέλνπ, φπσο ηζρπξίδεηαη ν Ball, 

βαζίδεηαη ζηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο βηβιηνγξαθίαο, ε νπνία ζεσξεί ηηο 

πνιηηηθέο (policies) σο «αλαπαξαζηάζεηο πνπ θσδηθνπνηνχληαη κε ζχλζεηνπο ηξφπνπο 

(κέζα απφ ηνπο αγψλεο, ηνπο ζπκβηβαζκνχο, ηηο απζεληηθέο δεκφζηεο εξκελείεο θαη 

επαλεξκελείεο) θαη απνθσδηθνπνηνχληαη κε ζχλζεηνπο ηξφπνπο κέζα απφ ελεξγά 

δξψληα ππνθείκελα, πνπ ηηο εξκελεχνπλ θαη ηηο απνθσδηθνπνηνχλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ηζηνξία, ηηο εκπεηξίεο, ηηο δεμηφηεηεο, ηνπο πφξνπο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο» (Ball, 

1993, p. 16). Δπηπιένλ, ην πξφβιεκα ηεο εξκελείαο ησλ πνιηηηθψλ είλαη πεξίπινθν 

γηαηί φπσο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά ν ζπγγξαθέαο «ζε φια ηα ζηάδηα ηεο πνιηηηθήο 

δηαδηθαζίαο βξηζθφκαζηε αληηκέησπνη κε δηαθνξεηηθέο εξκελείεο» (Ball, 1993, p. 17) 
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θαη κε «εξκελείεο εξκελεηψλ» (Rizvi & Kemmis, 1987). Ο Ball (1993) ππνζηεξίδεη 

φηη ε πνιηηηθή σο θείκελν αληηθαηνπηξίδεη ηελ ζεψξεζε ηεο πνιηηηθήο σο πξντφλ 

ζπκβηβαζκψλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ζπκθεξφλησλ. Δπηπιένλ, 

επηζεκαίλεη φηη νη πνιηηηθέο δελ είλαη πνηέ νινθιεξσκέλεο. Χο εθ ηνχηνπ, έλαο 

εξεπλεηήο αζρνιείηαη πάληνηε κε κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί 

ζε ζρέζε κε άιια θείκελα πνιηηηθήο θαη ην ηζηνξηθφ ησλ αληαπνθξίζεσλ ζε απηήλ 

ηελ πνιηηηθή. 

κσο ε αλάιπζε πνιηηηθήο δελ κπνξεί λα βαζίδεηαη κφλν ζε πεξηνξηζκνχο, 

αιιά θαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζρέζεηο κεηαμχ πεξηνξηζκψλ θαη θνξέσλ πνιηηηθήο. 

ην ζεκείν απηφ  ινηπφλ ν Ball αλαθέξεη φηη πξέπεη λα κειεηήζνπκε ηελ πνιηηηθή θαη 

«σο ιφγν» κε ηελ έλλνηα ηεο πξαθηηθήο πνπ ζρεκαηνπνηεί ζπζηεκαηηθά ηα 

αληηθείκελα γηα ηα νπνία κηιά θαη ελζσκαηψλεη ην λφεκα θαη ηε ρξήζε πξνηάζεσλ 

θαη ιέμεσλ. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν είκαζηε νη ππνθεηκεληθφηεηεο, νη θσλέο, νη ζρέζεηο 

εμνπζίαο πνπ δεκηνπξγεί θαη καο επηηξέπεη έλαο ιφγνο (Ball, 1993).  

Ο  θαζνξηζκφο ηεο πνιηηηθήο σο θεηκέλνπ απνηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

φξνπ ηεο Ozga (2000) «επξχηεξε εηθφλα», ν νπνίνο πεξηιακβάλεη φρη κφλν απηφ πνπ 

ζθέθηνληαη θαη ελζσκαηψλνπλ ζηηο πνιηηηθέο αηδέληεο, αιιά θαη απηφ πνπ δελ 

πηζηεχνπλ θαη απνθιείνπλ ζθφπηκα απφ απηέο. Λακβάλνληαο ππφςε απηέο ηηο 

θξηηηθέο, ν Ball (1994, p.21) ππνδειψλεη, φηη ε πνιηηηθή δελ είλαη κφλν έλα θείκελν, 

αιιά θαη κηα ζρέζε εμνπζίαο, φπνπ ε εμνπζία αζθείηαη κέζσ ηεο «παξαγσγήο ηεο 

αιήζεηαο θαη ηεο γλψζεο, σο ιφγνπ». 

ηελ θαηαλφεζε ηεο πνιηηηθήο σο ιφγνπ, ν Ball βαζίδεηαη ζηνλ δεκνθηιή 

νξηζκφ ηνπ Foucault (2001): «Οη ιφγνη είλαη πξαθηηθέο πνπ ζπζηεκαηηθά 

δηακνξθψλνπλ ηα αληηθείκελα γηα ηα νπνία γίλεηαη ε ζπδήηεζε. [...] Οη ζπδεηήζεηο 

δελ αθνξνχλ αληηθείκελα. Γελ ηαπηίδνπλ ηα αληηθείκελα, ηα ζπλζέηνπλ θαη ζηελ 

πξάμε απνθξχπηνπλ ηελ πξφζεζή ηνπο» (Foucault, 2001, p. 49). Ο Ball πξνζζέηεη ζε 

απηφλ ηνλ νξηζκφ φηη νη ιφγνη δελ είλαη κφλν ζρεηηθά κε ην ηη κπνξεί λα αξζξσζεί θαη 

λα ηεζεί σο ζθέςε, αιιά θαη γηα ην «πνηνο κπνξεί λα κηιήζεη, πφηε, πνχ θαη κε πνηα 

εμνπζία» (Ball, 1994, p.22). χκθσλα κε ηνλ Foucault (1971, pp.11-12), νη ιφγνη 

ζπλδπάδνληαη κε ηελ «επηζπκία θαη ηε δχλακε» θαη είλαη  «αλεπίδεθηνη αιινίσζεο 

ζηε γιψζζα θαη ζηελ νκηιία» (Foucault, 2001, p. 49). Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ ιφγσλ θαη 

ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ δηελεξγνχλ ηηο ζπδεηήζεηο, πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ  Ball σο εμήο: 

«Γελ κηιάκε κε έλα ιφγν, απηφο καο κηιάεη. Δίκαζηε νη ππνθεηκεληθφηεηεο, νη θσλέο, 
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ε γλψζε, νη ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ κηα ζπδήηεζε δνκεί θαη επηηξέπεη. [...] κηιάκε κε 

πνιηηηθέο, αλαιακβάλνπκε ηηο ζέζεηο πνπ δνκνχληαη γηα εκάο κέζα ζηηο πνιηηηθέο» 

(Ball, 1994, p.22). 

Αλαπηχζζνληαο ηελ άπνςε ηνπ Ball, ν Trowler (1998, p.132) ππνγξακκίδεη 

φηη ν ιφγνο φρη κφλν αληηπξνζσπεχεη κηα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά θαη ηε 

κεηακθηέδεη, απνθξχπηνληαο ηνλ ηξφπν πνπ  δηακνξθψζεθε, αξλνχκελνο ηηο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Οη ππεχζπλνη γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο κπνξνχλ ινηπφλ λα 

πεξηνξίζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθεθηφκαζηε ηελ εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηηο 

γεληθέο θαη εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, εηδηθφηεξα κέζσ ηνπ ιφγνπ κε 

ηνλ νπνίν δηακνξθψλνπλ ηηο πνιηηηθέο απηέο. Ζ ρξήζε δηαινγηθψλ ξεπεξηνξίσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο, ην κάξθεηηλγθ θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε είλαη έλαο 

απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηφ επηηπγράλεηαη. Ζ δηθαηνρξεζία (franchising), 

ε ζπζζψξεπζε πηζηψζεσλ, ε θαηαλνκή καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, ε θαηνρή 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, ν έιεγρνο δεμηνηήησλ θαη άιινη αληίζηνηρνη φξνη  

κπνξνχλ λα γίλνπλ κέξνο ηνπ θαζεκεξηλνχ ιφγνπ θαη λα αξρίζνπλ λα δνκνχλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη ζθέθηνληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε. «Ίζσο ην πην 

ζεκαληηθφ είλαη, φηη πξνζπαζνχλ λα απνθιείζνπλ άιινπο πηζαλνχο ηξφπνπο γηα λα 

θαηαλνήζνπλ ην ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο» (Trowler, 1998, p.133). 

χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Ball, ε επίδξαζε ηεο πνιηηηθήο σο «ιφγνπ» 

κεηαβάιιεη θαη απνθιείεη ηηο πηζαλφηεηεο δηαθνξεηηθήο ζθέςεο, πεξηνξίδνληαο έηζη 

ηηο αληαπνθξίζεηο καο ζηελ αιιαγή (Ball, 1994, p. 23). Χζηφζν, ν Foucault δελ 

βιέπεη κφλν ηελ επηβνιή θαη ηελ θπξηαξρία ελφο ιφγνπ ζην έξγν, αιιά θαη ηε 

δπλαηφηεηα αληίζηαζεο, δηφηη «ν ιφγνο κπνξεί λα είλαη ηφζν ην φξγαλν, φζν θαη κηα 

επίδξαζε ηεο δχλακεο, αιιά θαη έλα εκπφδην, έλα ζεκείν αληίζηαζεο θαη έλα ζεκείν 

εθθίλεζεο γηα κηα αληίζεηε ζηξαηεγηθή» (Foucault, 1998, p.101). 

ε άξζξν ηεο ε Olena Fimyar (2014) αζρνιείηαη κε ηηο δηαθνξεηηθέο έλλνηεο 

ηεο πνιηηηθήο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ έξεπλα πνιηηηθήο. Βαζίδεηαη 

ζηελ πξναλαθεξφκελε παξαηήξεζε ηνπ Ball (1993), φηη δειαδή ην κεγαιχηεξν 

πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιινί αλαιπηέο είλαη ε απνηπρία λα πξνζδηνξηζηεί 

ελλνηνινγηθά ε «πνιηηηθή». Απηή ε απνηπρία έρεη σο απνηέιεζκα λα ζεσξείηαη 

δεδνκέλε ε έλλνηα ηεο πνιηηηθήο θαη λα νδεγεί ζε αδπλακίεο ζηελ «αλαιπηηθή δνκή 

ηεο έξεπλαο». Θεσξεί ινηπφλ, φηη «πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεη ηελ θξηηηθή, φπνηνο 
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μεθηλά ηελ αλάιπζε πνιηηηθήο, πξέπεη λα πξνζεγγίζεη ην έξγν ηεο επηινγήο ελφο 

νξηζκνχ εξγαζίαο ηεο πνιηηηθήο κε ζνβαξφηεηα»(p.11). 

Καηά ηελ Fimyar (2014) κηα ζεηηθηζηηθή άπνςε ηεο πνιηηηθήο σο πξντφληνο 

θπβεξλεηηθήο δξάζεο είλαη απηή πνπ πνιινί βξίζθνπλ ελλνηνινγηθά ειιηπή θαη 

κεζνδνινγηθά πεξηνξηζκέλε. Αλαγλσξίδνληαο απηή ηελ θξηηηθή, κηα κεηα-δνκηζηηθή 

πξνζέγγηζε, ζεσξεί φηη ε ράξαμε πνιηηηθήο ππεξβαίλεη ην έξγν ησλ επίζεκσλ 

(θξαηηθψλ) ζεζκψλ θαη πεξηιακβάλεη ηφζν ηα πιηθά φζν θαη ηα δπζδηάθξηηα πιαίζηα 

κέζα ζηα νπνία αζθείηαη ε πνιηηηθή.  

Ζ Ozga (2000) ππνζηεξίδεη φηη ε πνιηηηθή πεξηιακβάλεη φρη κφλν πνιηηηθέο 

νδεγίεο αιιά «δηαπξαγκάηεπζε, ακθηζβήηεζε ή αγψλα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ 

πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη εθηφο ηνπ ηππηθνχ κεραληζκνχ ηεο επίζεκεο ράξαμεο 

πνιηηηθήο». Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Ozga, ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή εμεγεί: 

«Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο επίζεκεο ζρέζεηο θαη δηαδηθαζίεο ηεο 

θπβέξλεζεο, νχηε κφλν ζηα ζρνιεία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηε λνκνζεζία πνπ 

ηηο επεξεάδεη» (p.113). Ο επξχο νξηζκφο ηεο πνιηηηθήο απαηηεί λα ηελ θαηαλννχκε 

ζην πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην, ψζηε λα απαηηείηαη επίζεο θαη ε 

κειέηε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πιαηζίσλ, ιφγσ ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ηα πιαίζηα 

απηά δηακνξθψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή (Ozga, 2000, p. 113). 

1.4. Από ηελ «Κπβέξλεζε» ζηε «Γηαθπβέξλεζε» θαη ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

«δηθηύσλ πνιηηηθήο» 

ηα πιαίζηα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ζηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο, νη Sørensen & 

Torfing (2007), αληηιακβάλνληαη ηελ πνιηηηθή σο «απνηέιεζκα θπβεξλεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ δελ ειέγρνληαη πιένλ απφ ηελ θπβέξλεζε, αιιά ππφθεηηαη ζε 

δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ελφο επξένο θάζκαηνο δεκφζησλ, εκη-θξαηηθψλ θαη 

ηδησηηθψλ θνξέσλ, ησλ νπνίσλ νη αιιειεπηδξάζεηο δεκηνπξγνχλ έλα ζρεηηθά ζηαζεξφ 

κνληέιν ράξαμεο πνιηηηθήο, πνπ απνηειεί κία ζπγθεθξηκέλε κνξθή ξπζκίζεσλ ή 

ηξφπνπ ζπληνληζκνχ» (pp.3-4). Ζ δηάθξηζε θξάηνπο θαη θνηλσλίαο δελ είλαη πιένλ 

επδηάθξηηε θαη ν επξχηεξνο φξνο απφ απηφλ ηεο θπβέξλεζεο (government) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη απηέο ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο νξγαλψλνληαη νη 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, είλαη απηφο ηεο «Γηαθπβέξλεζεο (Governance)». Κπξίαξρν 

ξφιν ζηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο δηαδξακαηίδνπλ νη αγνξέο, νη ηεξαξρίεο θαη ηα 
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δίθηπα. Ζ δηαθπβέξλεζε ζπλήζσο ζπλδέεηαη κε κία ζηξνθή απφ ηνπο κεραληζκνχο 

εμνπζίαο θαη ειέγρνπ ζε κνξθέο δηαιφγνπ θαη δηαπξαγκάηεπζεο (Heywood, 2006). 

Οη Olmedo & Ball (2015) αλαγλσξίδνπλ φηη ππάξρεη άκεζε αλάγθε λα 

αλαπηπρζνχλ λέεο έλλνηεο θαη κέζνδνη πνπ λα αληηκεησπίδνπλ θαη λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζε απηέο ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζε απηφλ ηνλ λέν ηξφπν ζπληνληζκνχ. 

Ο φξνο «δηαθπβέξλεζε (governance)», ππφ ηελ επξεία έλλνηα αλαθέξεηαη ζε 

φιεο ηηο κνξθέο παξαγσγήο θαη θαζνδήγεζεο ηεο θνηλσληθήο ηάμεο (Börzel &  Risse,  

2004). Τπφ ην πξίζκα απηφ ε δηαθπβέξλεζε ζπγθξνηείηαη απφ ηα δίθηπα πνιηηηθήο 

(βιέπε θεθάιαην 3) ηα νπνία θαζνξίδνληαη, δεζκεχνληαη, θαη ειέγρνληαη απφ 

επίζεκνπο ζεζκνχο φπσο νη θπβεξλήζεηο. Τπάξρεη φκσο θαη ε αθξαία πεξίπησζε,  ε 

δηαθπβέξλεζε λα γίλεηαη αληηιεπηή σο «δηαθπβέξλεζε ρσξίο θπβεξλήζεηο» (Rosenau 

& Czempiel 1992; Rhodes, 1997), ή σο έλαο ηξφπνο δηαθπβέξλεζεο 

επζπγξακκηζκέλνο πεξηζζφηεξν κε ηνλ ζπλεηαηξηζηηθφ θαη φρη παξεκβαηηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο, φπνπ ηα θξαηηθά θαη κε θξαηηθά ελεξγά δξψληα ππνθείκελα 

ζπκκεηέρνπλ ζε κεηθηά δίθηπα δεκφζηαο / ηδησηηθήο πνιηηηθήο (Mayntz, 2002, p.21).  

ην πιαίζην απηφ, έλα δίθηπν πνιηηηθήο κπνξεί λα πεξηγξαθεί: «απφ ηα ελεξγά 

δξψληα ππνθείκελά ηνπ, ηνπο ζπλδέζκνπο ηνπο θαη ηα φξηά ηνπ. Πεξηιακβάλεη έλα 

ζρεηηθά ζηαζεξφ ζχλνιν θπξίσο δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ εηαηξηθψλ δξψλησλ 

ππνθεηκέλσλ. Οη δεζκνί κεηαμχ ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ ρξεζηκεχνπλ σο 

δίαπινη επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, εκπεηξνγλσκνζχλεο, 

εκπηζηνζχλεο θαη άιισλ πφξσλ πνιηηηθήο. Σν φξην ελφο ζπγθεθξηκέλνπ δηθηχνπ 

πνιηηηθήο δελ είλαη πξσηίζησο απηφ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα επίζεκα ζεζκηθά 

φξγαλα, αιιά πξνθχπηεη  απφ κηα δηαδηθαζία ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο θαη εμαξηάηαη 

απφ ηε ιεηηνπξγηθή ζπλάθεηα θαη ηε δνκηθή ελζσκάησζε (structural embeddedness)» 

(Kenis & Schneider, 1991, pp.41-42). 

Ο Schneider (2005) επηζεκαίλεη, φηη δχν έλλνηεο «δίθηπν» θαη 

«δηαθπβέξλεζε» έρνπλ αθήζεη καθξφρξνλα ίρλε ζηηο ζχγρξνλεο πνιηηηθέο επηζηήκεο. 

Καη νη δχν απηέο έλλνηεο εκθαλίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 

ζηελ θνηλσληνινγία, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ έξεπλα γηα ηηο νξγαλψζεηο θαη ηελ 

θνηλνηηθή εμνπζία, θαη ζηε ζπλέρεηα επεθηάζεθαλ ζε φιε ηελ πνιηηηθή 

θνηλσληνινγία, ηηο πνιηηηθέο επηζηήκεο θαη δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Παξφιν πνπ 

νπζηαζηηθά κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο πνιχ παιηέο έλλνηεο, ακθφηεξεο 
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ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ην θαηλφκελν ηεο κεηαιιαγήο ηεο ζχγρξνλεο 

θξαηηθήο εμνπζίαο. Ηζρπξίδεηαη φηη ν ζεσξεηηθφο ιφγνο ησλ πνιηηηθψλ επηζηεκψλ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990 εκπινπηίζηεθε κε λέεο έλλνηεο θαη έηζη νη παιηέο 

απηέο έλλνηεο κεηεμειίρζεθαλ ζε έλλνηεο, πνπ ππαηλίζζνληαη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο 

ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, θαζψο θαη ζε κηα κεηεμειηζζφκελε ζρέζε κεηαμχ θξάηνπο 

θαη θνηλσλίαο. Τπνζηεξίδεη επίζεο φηη έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ επίιπζε 

ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ πξνβιεκάησλ κέζσ δεκφζησλ πνιηηηθψλ. Απηή ε πξνβιεκαηηθή, 

ινηπφλ, ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο θαη ησλ λέσλ θξίζηκσλ ηδηνηήησλ ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίαο απαηηεί ηελ ελλνηνπνίεζε ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο σο λέαο κνξθήο 

πνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηηο ζεσξίεο ηνπ 

θξάηνπο, θαζψο θαη κε ηε δεκφζηα ηάμε (Schneider, 2005).  

Οη Thompson & Pforr (2005) ππνζηεξίδνπλ φηη ε ελλνηνινγηθή πξνέιεπζε 

ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο κπνξεί λα αληρλεπηεί ζηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ησλ 

θνηλσληθνπνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζπλέβεζαλ ζηηο δπηηθέο βηνκεραλνπνηεκέλεο 

θνηλσλίεο κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν θαη ζπλέβαιαλ ζηε ζπλερψο 

απμαλφκελε δηάξξεμε ηνπ θνηλσληθνχ δεζκνχ. Μεηά απφ κηα πξννδεπηηθή επέθηαζε 

ησλ θξαηηθψλ επζπλψλ νη θπβεξλήζεηο αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο ζηελ επίζεκε 

εθαξκνγή ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο θαη ηελ παξνρή δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη άξρηζαλ 

έηζη λα κνηξάδνληαη ηηο εμνπζίεο ηνπο κε κε θξαηηθνχο θνξείο. Οη Atkinson & 

Coleman (1992, pp.155-156) αλαθέξνληαη ζε απηέο ηηο κεηαιιαγέο σο «Κευλζηαλή 

θιεξνλνκηά» – κηα γεληθή  ζεψξεζε, ελλνψληαο φηη νη θπβεξλήζεηο εθ ησλ 

πξαγκάησλ ζα έπξεπε λα αξρίζνπλ λα κνηξάδνληαη ηελ επζχλε, πξνθεηκέλνπ λα  

απνθαηαζηήζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο κέζσ κηαο λέαο δέζκεπζεο πξνο ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα θαη ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε  ηνλ  Schneider (2005), ε θνηλσλία έρεη αιιάμεη θαη ην 

θξάηνο δελ είλαη κφλν αληηκέησπν κε άηνκα αιιά θαη κε φιν θαη πεξηζζφηεξνπο 

εηαηξηθνχο θνξείο θαη επίζεκεο νξγαλψζεηο, πνπ αθήλνπλ ην απνηχπσκα ηνπο ζην 

πξφζσπν ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο (Coleman, 1974). Έηζη, παξαηεξνχκε φηη ηελ ίδηα 

ρξνληθή πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία ην κέγεζνο ηνπ θξάηνπο απμάλεηαη ξαγδαία ζε φια 

ηα πξνεγκέλα βηνκεραληθά θξάηε, αλαπηχζζνληαη παξάιιεια κεγάινη νξγαληζκνί, 

ηδηαίηεξα κεγάιεο εηαηξείεο θαη φκηινη ζπκθεξφλησλ, πνπ κεζνδεχνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε πνηθίισλ ζπκθεξφλησλ. Δίλαη δε εληππσζηαθή ζε απηή ηελ επνρή, ε 
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δηαζπλνξηαθή επέθηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε αλάπηπμε δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ε 

νπνία έρεη πεξηγξαθεί απφ έλλνηεο φπσο ε «παγθνζκηνπνίεζε» θαη ε «δηεζλνπνίεζε».  

Απηέο νη δηαδηθαζίεο νδεγνχλ ζηελ θαηάξγεζε ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ θαη 

ζηελ δηαθξαηηθνπνίεζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο (Reinicke, 1999). Σν απνηέιεζκα είλαη 

φηη νη δνκέο εμάξηεζεο ηνπ θξάηνπο είλαη πιένλ ππεξθαιπκκέλεο απφ ηηο δηεζλείο 

δνκέο αιιειεμάξηεζεο, ζηηο νπνίεο ακθηζβεηείηαη ε θπξηαξρία ησλ εζληθψλ θξαηψλ 

ζε δηεζλέο επίπεδν (Reinicke, 1999). Σν θάζε έζλνο θξάηνο είλαη φιν θαη ιηγφηεξν 

ηθαλφ λα θπβεξλά θαη λα ειέγρεη ηφζν ηελ επηθξάηεηά ηνπ φζν θαη ην παγθφζκην 

ζχζηεκα ησλ θξαηψλ θαη βαζίδεηαη ζηε δηαπξαγκάηεπζε, ηελ αληαιιαγή, ην 

ζπληνληζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία. Καηά ζπλέπεηα, ε ράξαμε πνιηηηθήο άξρηζε λα 

βαζίδεηαη ιηγφηεξν ζηνλ πνιηηηθν-δηνηθεηηθφ κεραληζκφ κε ηηο ηνπηθέο δηαδηθαζίεο 

ηνπ
7
 θαη πεξηζζφηεξν ζηε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδεηαη απφ ηα 

πινπξαιηζηηθά θαη εηαηξηθά κνληέια δηαθπβέξλεζεο. Με ζηφρν λα αηηηνινγήζνπλ 

απηέο ηηο κεηαιιαγέο, νη αλαιπηέο ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο άξρηζαλ λα αλαπηχζζνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο, κνληέια θαη πιαίζηα εξγαζίαο γηα λα βειηηψζνπλ ηηο 

εξκελείεο ηεο αλάιπζεο (Rhodes, 1986; Coleman & Skogstad, 1990; Rhodes,1990; 

Dowding, 1998; Börzel, 1998).  

Χο απνηέιεζκα φισλ απηψλ πξνέθπςε ν γεληθφο φξνο «δίθηπν πνιηηηθήο» ή, 

ζπλεζέζηεξα, «πξνζέγγηζε δηθηχσλ πνιηηηθήο», έρνληαο πιένλ θαηαζηεί κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο έλλνηεο ζηελ πνιηηηθή επηζηήκε. 

Ο Peterson (2003) ππνζηεξίδεη, φηη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 νη αθαδεκατθνί 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο έλλνηεο ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο θαη ησλ θνηλνηήησλ γηα λα 

εξκελεχζνπλ ηελ επηξξνή θπβεξλεηηθψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ ελεξγψλ δξψλησλ 

ππνθεηκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο ή πνιηηηθέο ζέζεηο (ζηάζεηο). Οη έλλνηεο 

πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπδεηήζεηο κε ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν ηξφπν πεξηγξαθήο ησλ 

πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ. χκθσλα κε ηνλ ίδην, ν θνηλφο παξνλνκαζηήο 

ησλ πξψηκσλ εξεπλψλ γηα ηα δίθηπα, νη νπνίεο πξνεγήζεθαλ ηεο εκθάληζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, σο επξχηεξεο πνιηηείαο, ήηαλ ε πξνζπάζεηα αηηηνιφγεζεο ηνπ 

πψο θαη γηαηί ηα ζπκθέξνληα δηακεζνιαβνχλ γηα ξπζκίζεηο, νη νπνίεο δελ θαίλνληαλ 

λα αθνξνχλ νχηε απνθιεηζηηθά ηηο αλνηρηέο ζπλαιιαθηηθέο «αγνξέο» κεηαμχ 

αλεμάξηεησλ νληνηήησλ νχηε κφλν ηηο ηεξαξρίεο κέζσ ησλ νπνίσλ νη θπβεξλήζεηο – ή 

                                                 
7
Βιέπε ηα γξαθεηνθξαηηθά κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζην ηεξαξρηθφ κνληέιν ηνπ Weber (1978). 
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νπνηνζδήπνηε άιινο παξάγνληαο εμνπζίαο – επέβαιαλ έιεγρν. Ο ζπγγξαθέαο 

αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά ζε κηα καθξά ηζηνξία ζρεηηθή κε ηηο δηεζλείο πνιηηηθέο 

εμειίμεηο ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 αιιά θαη κεηά – παγθνζκηνπνίεζε, απνθέληξσζε 

(ζηελ Δπξψπε θαη αιινχ) θαη νηθνλνκηθή απειεπζέξσζε – νη νπνίεο δεκηνχξγεζαλ 

λέεο θαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο, ζηηο νπνίεο ε εμνπζία θαίλεηαη λα 

ζπκκεηέρεη φιν θαη πεξηζζφηεξν νξηδφληηα. Οη πξνζεγγίζεηο ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο 

έγηλαλ θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν αξθεηά ζπλήζεηο ζηε βηβιηνγξαθία ηεο πνιηηηθήο 

επηζηήκεο θαη πξννδεπηηθά πην θηιφδνμεο φζνλ αθνξά ζηελ εξκελεία ηεο ράξαμεο 

ησλ πνιηηηθψλ κέζσ δηαθπβέξλεζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα δε ν Peterson (2003) 

ζεσξνχζε φηη δελ θπξηαξρνχζαλ πιένλ νη ππνζηεξηθηέο πνπ αληηιακβάλνληαλ ηα 

δίθηπα πνιηηηθήο σο απιέο «κεηαθνξέο (metaphors)»
8
.  

Ο Rhodes (2013) ζπκπιεξψλεη ηελ έλλνηα ηνπ δηθηχνπ κε ηνλ φξν ηεο 

«εκπηζηνζχλεο». Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα δίθηπα είλαη, θαηά ηνλ νξηζκφ ηνπ, έλαο 

ηδηαίηεξνο ζπληνληζηηθφο κεραληζκφο θαη σο εθ ηνχηνπ κηα μερσξηζηή δνκή δηνίθεζεο 

απφ ηηο αγνξέο θαη ηηο ηεξαξρίεο, δηφηη ε εκπηζηνζχλε είλαη ν θεληξηθφο κεραληζκφο 

ζπληνληζκνχ ηνπο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ νη εληνιέο θαη ν αληαγσληζκφο ησλ ηηκψλ 

είλαη νη βαζηθνί κεραληζκνί γηα ηηο γξαθεηνθξαηίεο θαη ηηο αγνξέο αληίζηνηρα. Ζ 

εκπηζηνζχλε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπλεξγαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

γηα ηελ χπαξμε ηνπ δηθηχνπ. Δίλαη ην θαζνξηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Σα δίθηπα 

ραξαθηεξίδνληαη επίζεο απφ δηπισκαηία θαη ακνηβαηφηεηα.  

Ο Peterson (2003) ηζρπξίδεηαη φηη ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηηο κνξθέο 

δηθηχσλ δηαθπβέξλεζεο αληηθαηνπηξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ζχγρξνλε 

θνηλσλία θαη  ε νηθνλνκία ζπληζηνχλ, φιν θαη πεξηζζφηεξν, πξντφληα ησλ ζρέζεσλ 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ακνηβαηφηεηα θαη ηελ αιιειεμάξηεζε, θαη φρη ηελ 

ηεξαξρία θαη ηελ αλεμαξηεζία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πνιινί θνηλσληθνί επηζηήκνλεο 

έρνπλ εζηηαζζεί αλαιπηηθά ζηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ νξγαλψζεσλ θαη φρη ζηηο 

ίδηεο ηηο νξγαλψζεηο. 

ην ίδην πλεχκα ε Börzel (1998) αλαθέξεη φηη νη επηρεηξεκαηνινγίεο ζρεηηθά 

κε ηελ δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο δελ εζηηάδνπλ πιένλ ζηα παξαδνζηαθά 

κνληέια γξαθεηνθξαηίαο / ηεξαξρίαο θαη ζηηο αγνξέο σο ηφπνπο ράξαμεο πνιηηηθήο. 

ηε ζέζε ηνπο πξνέθπςε πιεζψξα αληηιήςεσλ γηα ην «δίθηπν πνιηηηθήο». Δλψ νη 

                                                 
8
Με ηνλ φξν κεηαθνξά εδψ ππνδειψλεηαη ε πξνζπάζεηα λα ζεσξεηηθνπνηήζνπκε νπνηνδήπνηε ζρήκα 

θνηλσληθήο ή ρσξηθήο δηαδηθαζίαο, πξνθεηκέλνπ απηή λα γίλεη θαηαλνεηή (Demeritt, 1994). 
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Βξεηαλνί θαη Ακεξηθαλνί κειεηεηέο ζπλήζσο αληηιακβάλνληαη ηα δίθηπα πνιηηηθήο 

σο πξφηππν ζρέζεσλ θξάηνπο – θνηλσλίαο ζε έλα δεδνκέλν ζέκα, νξηζκέλεο λέεο 

πξνζεγγίζεηο ηείλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηα δίθηπα πνιηηηθήο σο κηα νιφθιεξε 

ελαιιαθηηθή κνξθή δηαθπβέξλεζεο. Ζ έλλνηα ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο ζπκβάιιεη ζε 

κηα λέα πξνζέγγηζε ηεο αλάπηπμεο κνληέισλ ράξαμεο πνιηηηθήο, αλάιπζεο θαη 

εξκελείαο. Σα «δίθηπα» έρνπλ γίλεη έλα ζχγρξνλν δήηεκα ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε 

δηάθνξνπο θιάδνπο φπσο ε κηθξνβηνινγία, ε επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ, ε 

νηθνινγία, ε θνηλσληνινγία, ε νηθνλνκία θαη ε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ε 

δεκφζηα πνιηηηθή. Υξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά σο «λέν πξφηππν γηα ηελ αξρηηεθηνληθή 

ηεο πνιππινθφηεηαο». Ζ ππφζεζε πνπ δηαηξέρεη κεγάιν κέξνο απηήο ηεο ζθέςεο 

είλαη φηη εάλ έλα δήηεκα ή έλα πξφβιεκα είλαη πεξίπινθν, νπνηαδήπνηε ιχζε είλαη 

πηζαλφ λα απαηηεί κηα πξνζέγγηζε «δηθηχνπ πνιηηηθήο» (Börzel, 1998). 

1.5. Εεηήκαηα δηεξεύλεζεο ηεο δεκνθξαηηθόηεηαο ησλ δηεξγαζηώλ 

δηαθπβέξλεζεο κέζσ ησλ δηθηύσλ πνιηηηθήο 

Σα δίθηπα πνιηηηθήο ζεσξνχληαη φηη πεξηθφπηνπλ ηηο ηππηθέο ζεζκηθέο 

ξπζκίζεηο θαη ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ άηππσλ απνθεληξσκέλσλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ζρέζεσλ ζηε ράξαμε πνιηηηθήο. Ζ ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ αληηθαηνπηξίδεη, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ηελ απνκεηνχκελε δηάθξηζε κεηαμχ θξάηνπο θαη θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ. 

Σν δήηεκα, ην νπνίν πξνθχπηεη, είλαη αλ ηα δίθηπα πνιηηηθήο είλαη 

δεκνθξαηηθά θαηά ηελ δφκεζή ηνπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο (Thompson & Pforr, 

2005). Τπφ ηελ νπηηθή  ηεο αχμεζεο ηνπ επηπέδνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δεκφζησλ 

θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη ε δηαθπβέξλεζε κέζσ ησλ 

δηθηχσλ πνιηηηθήο αληηπξνζσπεχεη πην δεκνθξαηηθέο κνξθέο, αληίζεηα κε ηελ 

θπβέξλεζε πνπ αληαλαθιά  έλλνηεο φπσο «δηαρείξηζε», «έιεγρνο», «εμνπζία» θ.η.ι. 

Χζηφζν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα δίθηπα πνιηηηθήο, αθφκε θαη ζε απηφ ην πιαίζην, 

είλαη εμίζνπ επάισηα ζηε δηαθζνξά, ηελ έιιεηςε δηαθάλεηαο θαη ηε κεηαηφπηζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα θαη ζηηο πην παξαδνζηαθέο κνξθέο 

δηαθπβέξλεζεο. Δπνκέλσο, ε δεκνθξαηηθή ηνπο λνκηκφηεηα είλαη ακθηζβεηήζηκε. 

Γηα παξάδεηγκα, ππήξμαλ δίθηπα πνιηηηθήο ραξαθηεξηδφκελα απφ ηνπο επηθξηηέο ηνπο 

σο «κηα παξάλνκε κνξθή θπβέξλεζεο ηδησηηθνχ ζπκθέξνληνο πνπ αλαζέηεη ηνλ 

θπξίαξρν ξφιν ιήςεο απνθάζεσλ ζηα ρέξηα ηζρπξψλ νκάδσλ πίεζεο θαη 
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θαηεζηξακκέλσλ νηθνλνκηθά ειίη» (Sørensen & Torfing, 2004, p.2; Rhodes, 2002 ; 

Nölke, 2004) ελψ άιινη επίζεο επηζεκαίλνπλ νξηζκέλεο πξνβιεκαηηθέο πιεπξέο ησλ 

δηθηχσλ ζρεηηθέο κε ηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο, ηδίσο φζνλ 

αθνξά ζηα δεηήκαηα ηεο ινγνδνζίαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο νινθιήξσζεο. Σα 

δίθηπα πνιηηηθήο ζεσξνχληαη επνκέλσο, θαηά πεξηφδνπο, σο «ζνβαξή απεηιή γηα ηε 

δεκνθξαηία, δηφηη ακθηζβεηνχλ κεξηθέο απφ ηηο πην ζεκειηψδεηο αξρέο νξγάλσζεο 

ησλ παξαδνζηαθψλ ζεζκψλ αληηπξνζψπεπζεο ηεο δεκνθξαηίαο» (Sørensen & 

Torfing, 2004, p.21). Οη Sørensen & Torfing (2004) ζπλερίδνπλ κε κία ζεηξά 

πξνβιεκαηηζκψλ ζρεηηθά κε απηά ηα δεηήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα αλ νη 

παξαδνζηαθνί ζεζκνί θαη δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νξζνινγηθφηεξε 

ράξαμε πνιηηηθήο θαη ιήςε απνθάζεσλ ψζηε λα εθαξκφδνπλ απνηειεζκαηηθά ηε 

δεκφζηα πνιηηηθή ζε ζχλζεηα θνηλσληθνπνιηηηθά ζπζηήκαηα ή αλ είλαη απαξαίηεην 

λα ακθηζβεηεζεί ην status quo ησλ δεκνθξαηηθψλ θαλφλσλ θαη αμηψλ θαη λα γίλεη 

επξέσο απνδεθηή ε παξνπζία ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο (Sørensen & Torfing 2004, 

p.22). 

Άιινη εξεπλεηέο ππνδειψλνπλ ζην ίδην πλεχκα, φηη ε δηαθπβέξλεζε δηθηχσλ 

δεκηνπξγεί έλα «δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα» θαζψο νη δηαδηθαζίεο πνιηηηθήο θαη 

δηαθπβέξλεζεο γίλνληαη πην δηαζθνξπηζκέλεο θαη ιηγφηεξν δηαθαλείο θαη νη πνιηηηθνί 

ρψξνη θπβεξλνχληαη «ήπηα» θαη κε «πεηζψ» (Lawn & Grek, 2012; Skelcher,1998). 

πσο αλαθέξνπλ νη Olmedo & Ball (2015, p.27) ηα δίθηπα πνιηηηθήο δε ζνιψλνπλ 

κφλν ηα φξηα κεηαμχ θξάηνπο θαη θνηλσλίαο, αιιά εθζέηνπλ επίζεο ηε δηαδηθαζία 

ράξαμεο πνιηηηθήο ζε εμεηδηθεπκέλα παηρλίδηα εμνπζίαο. ην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο είλαη αζαθέο ηί κπνξεί λα εηπψζεθε ζε πνηνλ, πνχ, κε πνην απνηέιεζκα θαη κε ηη 

αληάιιαγκα.  

Οη Galey & Youngs (2014) ζεσξνχλ, φηη απφ νξγαλσηηθή άπνςε νη ξπζκίζεηο 

απηέο (ηεο δηαθπβέξλεζεο κέζσ δηθηχσλ) εκθαλίδνληαη ζε ηεηακέλα πνιηηηθά 

πεξηβάιινληα, φπνπ ηα ζεζκηθά ζπζηήκαηα ράξαμεο πνιηηηθήο εμαξηψληαη απφ 

εμσηεξηθνχο πφξνπο κέζα ζε ζχλζεηα ζπζηήκαηα εμάξηεζεο πφξσλ. Απφ πνιηηηθή 

άπνςε, νη ηδησηηθνί νξγαληζκνί, εμαηηίαο ηεο ζπγθξηηηθήο πξνψζεζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ πιεξνθφξεζεο θαη ηεο «ζεζκηθήο επειημίαο», ηεο  ηθαλφηεηαο δειαδή λα 

πηέδνπλ εχθνια θπβεξλεηηθνχο παξάγνληεο ζε πνιιαπινχο ρψξνπο, έρνπλ φιν θαη 

κεγαιχηεξε επηξξνή ζηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή πνιηηηθψλ. ε έλα δνκηθφ 

πιαίζην, «ηα δίθηπα πνιηηηθήο παξνπζηάδνληαη σο κηα ιχζε ζηα πξνβιήκαηα 
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ζπληνληζκνχ πνπ είλαη ηππηθά γηα ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο» (Börzel, 1997, p.5). 

Άιινη επηζηήκνλεο, σζηφζν, εθθξάδνπλ ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ην γεγνλφο φηη ηέηνηνπ 

είδνπο ξπζκίζεηο κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ ηελ ππεξβνιηθή επηξξνή ζηελ πνιηηηθή απφ 

ηδησηηθέο, κε δεκνθξαηηθέο νληφηεηεο κε ηξφπν πνπ λα βιάπηεη ην δεκνθξαηηθφ 

πνιίηεπκα (Ball, 2008). 

Οη Thompson & Pforr (2005, p.1) δηεξεπλνχλ ηνλ δεκνθξαηηθφ ραξαθηήξα 

ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο θαη ζεσξνχλ ηα δίθηπα πνιηηηθήο σο ζεκαληηθφ κεραληζκφ 

δηαθπβέξλεζεο γηα ηε ράξαμε κηαο πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο. ηε κειέηε ηνπο 

ππνζηεξίδεηαη φηη ζα έπξεπε λα γίλεηαη δηάρπζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη επηξξνήο 

ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ε νπνία ζα έπξεπε λα ζπκκεηέρεη πην νπζηαζηηθά ζηελ 

ράξαμε πνιηηηθήο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ, δειαδή, φρη κφλν «δηαθπβέξλεζε, κε 

θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο» (Linder & Rosenau 

2000, p.5 νπ. αλαθ. ζην Thompson & Pforr 2005, ζ.1) αιιά θαη κε ιηγφηεξν 

πξνλνκηνχρα άηνκα θαη θνηλσληθέο νκάδεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα δίθηπα πνιηηηθήο 

ζα κπνξνχζαλ λα απνθηήζνπλ δεκνθξαηηθή λνκηκφηεηα ζην πιαίζην ηνπ 

πθηζηάκελνπ πνιηηηθν-ζπληαγκαηηθνχ πιαηζίνπ. χκθσλα κε ηνπο Boedeltje & 

Cornips (2004) ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο ζηε 

ράξαμε πνιηηηθήο, πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ δηθηχσλ πνιηηηθήο, απηά κπνξεί λα 

ζεσξεζνχλ σο κηα κνξθή «ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο».  

Ο David Hazlehurst (2001) ζεσξεί φηη ππάξρνπλ θαη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο 

πιεπξέο θαηά ηηο δηεξγαζίεο ράξαμεο πνιηηηθήο κέζσ δηαθπβέξλεζεο. Οη αξλεηηθέο 

είλαη, φηη νη θπβεξλήζεηο παξακεινχλ ή δηαθπβεχνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο «ζησπειήο» 

πιεηνςεθίαο, πξνθαιείηαη θαηαζηνιή ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ πνιηηηθή κε ηηο 

θαζηεξσκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ηα θεθηεκέλα ζπκθέξνληα, νη δηαδηθαζίεο πνιηηηθήο 

θαζίζηαληαη αδηαθαλείο  (αλεπίζεκε αιιειεπίδξαζε θαη πεξίπινθνη κεραληζκνί 

δηαβνχιεπζεο θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ πεξηγξαθή ηνπ ηί θαη ηνπ πνηνο έρεη επεξεάζεη 

ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο) θαη ε δηαθπβέξλεζε ιακβάλεη ρψξα ζε πιαίζην 

αλεπαξθνχο δεκνθξαηηθήο λνκηκφηεηαο (ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δεκνζίσλ θνξέσλ 

θαη νκάδσλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ νδεγεί ζε ζπκθσλία πνιηηηθήο πνπ είλαη 

δχζθνιν λα κεηαβάιεη ε εθιεγκέλε θπβέξλεζε). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα 

πιενλεθηήκαηα είλαη ε ελζσκάησζε πξφζζεησλ γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαηά ηηο 

δηεξγαζίεο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ε ζπκκεηνρή ελφο αξηζκνχ αηφκσλ, νκάδσλ θαη 

νξγαληζκψλ πνπ ζεκαίλεη φηη εμεηάδνληαη δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα θαη αμίεο. 
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Δπίζεο, ε ζπκκεηνρή πνπ πξναλαθέξζεθε, κπνξεί λα απμήζεη ηελ θνηλσληθή απνδνρή 

κηαο πνιηηηθήο θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή ηεο. Σέινο, έλα ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα είλαη ε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη επνκέλσο 

ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο. 

Ζ Börzel (1998, p.263) θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα δίθηπα πνιηηηθήο  

«κεηψλνπλ ην θφζηνο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ θαη δεκηνπξγνχλ 

ακνηβαία εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ θνξέσλ, κεηψλνληαο ηελ αβεβαηφηεηα θαη 

ζπλεπψο ηνλ θίλδπλν απνκάθξπλζεο. Λφγσ ησλ ιεηηνπξγηψλ απηψλ, ηα δίθηπα 

ρξεζηκεχνπλ σο ηδαληθφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηνλ νξηδφληην απην-ζπληνληζκφ κεηαμχ 

δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη ε ράξαμε πνιηηηθήο ζε έλα 

φιν θαη πην πνιχπινθν, δπλακηθφ θαη δηαθνξνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, φπνπ ν 

ηεξαξρηθφο ζπληνληζκφο θαζίζηαηαη δπζιεηηνπξγηθφο». χκθσλα κε ηελ ίδηα, νη 

θπβεξλήζεηο ζα έπξεπε λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ ηα δίθηπα πνιηηηθήο πξνο 

φθειφο ηνπο. Μφιηο πξφζθαηα δφζεθε κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηε ρξήζε ησλ δηθηχσλ 

πνιηηηθήο γηα ηελ επίιπζε δεκφζησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ θνηλσληθή δηαθπβέξλεζε. 

Απηφ ίζσο αληηθαηνπηξίδεη ηελ επξχηεξε πηνζέηεζε ηεο ηδέαο ηνπ δηθηχνπ ζε φιε ηε 

δηαρείξηζε θαη ηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία (Börzel, 1998, p.264).  
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Κεθάιαην 2: Κνηλσληθό θεθάιαην θαη Κνηλσληθά δίθηπα 

Θεσξψληαο, φηη ηα δίθηπα πνιηηηθήο είλαη κηα εηδηθή θαηεγνξία ζχλζεησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ε εξγαζία εμεηάδεη αξρηθά ηελ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ, κηαο ζρεζηαθήο έλλνηαο, ε νπνία είλαη ζπλαξηεκέλε κε ηελ άξζξσζε θαη 

ζπλάξζξσζε θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ησλ κεηαμχ ηνπο ζπλδέζεσλ, κε ηξφπν ψζηε λα 

παξάγεηαη απνηέιεζκα, θαζψο ε έλλνηα απηή πξνζζέηεη επεμεγεκαηηθή δχλακε θαηά 

ηελ αλάιπζε ησλ δηθηχσλ. ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη ζχληνκε αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ησλ κεραληζκψλ πνπ ηα δηέπνπλ. 

2.1. Ζ ελλνηνιόγεζε ηνπ θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ κέζα από δηαθνξεηηθέο 

ζεσξεηηθέο παξαδνρέο  

ε γεληθέο γξακκέο, ην θνηλσληθφ θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ παξαγσγή απνηειεζκάησλ 

(Szreter, 2000). Ο φξνο θνηλσληθφ θεθάιαην αλαθέξεηαη ζε εθείλα ηα απνζέκαηα 

θνηλσληθήο εκπηζηνζχλεο, θαλφλσλ θαη δηθηχσλ απφ ηα νπνία νη άλζξσπνη κπνξνχλ 

λα αληιήζνπλ θαηάιιεινπο πφξνπο γηα ηελ επίιπζε θνηλψλ πξνβιεκάησλ. Παξά 

ηνπο δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ππάξρεη πςειφ επίπεδν 

ζπκκφξθσζεο ζηελ αληίιεςε, φηη ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ζε αληίζεζε 

κε άιιεο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε, είλαη 

κνλαδηθή γηαηί είλαη ζρεζηαθή (Džunić, 2008, p.80). χκθσλα κε ηνπο Duru-Bellat et 

al. (2013), ην θνηλσληθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη «ηελ ππθλφηεηα ησλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ, ηελ θνηλσληθή δσή θαη ηνπο ζρεηηθνχο πφξνπο ησλ αλζξψπσλ» (p.247).  Οη 

πφξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θνηλσληθφ θεθάιαην ππάξρνπλ κέζα ζην δίθηπν 

ακνηβαίσλ ζρέζεσλ αηφκσλ θαη νκάδσλ ζε κηα θνηλσλία. Σα άηνκα είλαη 

ελζσκαησκέλα ζην ζχλζεην δίθηπν ησλ ζρέζεσλ, είλαη  κέιε κηαο άκεζεο θαη κηαο 

επξχηεξεο νηθνγέλεηαο, αλήθνπλ ζε θαζνξηζκέλεο ζξεζθεπηηθέο θαη γισζζηθέο 

νκάδεο, έρνπλ εζληθή θαη θπιεηηθή ηαπηφηεηα θαη αλήθνπλ ζε κηα νξηζκέλε 

ηνπνζεζία. Κάζε άηνκν έρεη ηε δηθή ηνπ ζέζε ζε κηα θνηλσλία θαη ε ζέζε ηνπ ζην 

δίθηπν ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πξφζβαζε ζε δηάθνξνπο 

πφξνπο. Ζ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ζπλεπψο, ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηα 

θνηλσληθά δίθηπα θαη αληηπξνζσπεχεη κηα βαζηθή ηδέα γηα ηελ αλάιπζή ηνπο. Σν 

θνηλσληθφ θεθάιαην απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή ελλνηνινγηθή θαηλνηνκία γηα ηε 

δηεπηζηεκνληθή ζεσξεηηθή νινθιήξσζε, ηδηαίηεξα κεηαμχ θνηλσληνινγίαο θαη 
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νηθνλνκηθψλ (Adam & Roncevic, 2003). Ζ δεκηνπξγία ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ πηνζεηήζεθε σο ελλνηνινγηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξνζέγγηζε θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ ηφζν δηαθνξεηηθψλ, φζν ε αζηηθή θηψρεηα θαη ε εγθιεκαηηθφηεηα, ε 

νηθνλνκηθή ππαλάπηπμε θαη ε αλαπνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε (Boix & Posner, 

1998). 

Έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο εξεπλεηηθψλ άξζξσλ θαη θεθαιαίσλ βηβιίσλ γηα 

ην θνηλσληθφ θεθάιαην έρεη αξρίζεη λα εκθαλίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία (π.ρ. Sandefur 

& Laumann, 1998; Adler & Kwon, 2000). Πνιιά βηβιία είλαη επίζεο αθηεξσκέλα ζε 

απηφ (π.ρ. Leenders & Gabbay, 1999; Lin et al., 2001). χκθσλα κε ηνλ Claridge 

(2004) ην θνηλσληθφ θεθάιαην ζπλδέεηαη κε έλλνηεο φπσο ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ 

θαη ε θνηλσληθή ζπλνρή (Adam & Roncevic, 2003). Οη Duru-Bellat et al. (2013) 

παξνπζηάδνπλ κάιηζηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή σο ζχλζεζε ηξηψλ ζπζηαηηθψλ, απφ ηε 

κηα πιεπξά ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, πνπ κεηξά ηελ έληαζε ηεο ζπληξνθηθήο δσήο 

θαη απφ ηελ άιιε, ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο αλνρήο πνπ αλαθέξνληαη ζε κηα ζεηξά 

απφ πεπνηζήζεηο θαη ζηάζεηο (p.248). 

Ζ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ πξνζθέξεηαη γηα δηαθνξεηηθέο 

εθαξκνγέο, θαζψο είλαη πνιχ επξεία θαη κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ζρεδφλ θάζε 

θνηλσληθή νληφηεηα ή θαηάζηαζε κέζσ ηνπ ελλνηνινγηθνχ ηεο πιαηζίνπ (Grootaert & 

Van Bastelaer, 2002)  

Οη Isham et al. (2002)
 
ππνζηεξίδνπλ, φηη ην θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη κηα 

παιηά έλλνηα, αιιά ν φξνο έρεη εκπινπηηζζεί πξφζθαηα. Ζ πλεπκαηηθή ηνπ ηζηνξία 

έρεη βαζηέο θαη πνηθίιεο ξίδεο πνπ κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ ζηνλ δέθαην φγδνν θαη 

ηνλ δέθαην έλαην αηψλα (Adam & Roncevic, 2003). πλδέεηαη θχξηα κε ζεκαίλνληεο  

ζπγγξαθείο φπσο νη Durkheim, Simmel, Marx θαη Weber θαη κε ζεσξίεο φπσο ε 

ζεσξία ησλ θνηλσληθψλ αληαιιαγψλ θαη ε ζεσξία ησλ ςπρνινγηθψλ ζπκβάζεσλ 

(Watson & Papamarcos, 2002).  

Παξφιν πνπ νη ζπγγξαθείο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ γηα ηελ ηζηνξηθή 

πξνέιεπζε ηεο έλλνηαο, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε 

ηελ πξψηε ρξήζε ηνπ φξνπ «θνηλσληθφ θεθάιαην». Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ζπγγξαθείο, ε πξψηε ρξήζε ηνπ φξνπ έγηλε απφ ηνλ Hanifan ην 1916. Χζηφζν, άιινη 

απνδίδνπλ ηελ πξψηε ρξήζε ηνπ φξνπ ζηελ νηθνλνκνιφγν Jane Jacobs (1961) 

(Putnam, 1995) θαη άιινη ζηνλ νηθνλνκνιφγν Loury (1977) (Coleman, 1988). 



53 

 

Ο L.J. Hanifan, έλαο θνηλσληθφο κεηαξξπζκηζηήο, επέιεμε ην 1916 ηνλ φξν 

θνηλσληθφ θεθάιαην γηα λα αλαθεξζεί ζηελ «θαιή ζέιεζε, ηελ ακνηβαία ζπκπάζεηα 

θαη ηελ θνηλσληθή επαθή κεηαμχ κηαο νκάδαο αηφκσλ θαη νηθνγελεηψλ» 

(MacGillivray & Walker, 2000). Οη Routledge & von Amsberg (2003) αλαγλψξηζαλ 

φηη ν Hanifan ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν «θεθάιαην» εηδηθά γηα λα ππνγξακκίζεη ηε 

ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο δνκήο ζε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ επηρεηξεκαηηθή θαη 

νηθνλνκηθή πξννπηηθή. Οη Woolcock & Narayan (2000) έδσζαλ κηα πην ιεπηνκεξή 

πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ηνπ Hanifan, πξνζδηνξίδνληαο φηη ν φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

λα εμεγήζεη ηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλφηεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ζρνιηθήο επίδνζεο, πεξηγξάθνληάο ηελ σο εμήο: «Απηέο νη αμίεο ζεσξνχληαη σο νη 

ζεκαληηθφηεξεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ, δειαδή ε θαιή ζέιεζε, ε 

θνηλσλία, ε ζπκπαξάζηαζε θαη ε θνηλσληθή επαθή κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ, πνπ απνηεινχλ κηα θνηλσληθή ελφηεηα. Δάλ έλα άηνκν έιζεη ζε επαθή 

κε ηνλ γείηνλά ηνπ θαη κε άιινπο γείηνλεο, ζα ππάξμεη ζπζζψξεπζε θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη άκεζα ηηο θνηλσληθέο ηνπ αλάγθεο θαη πνπ 

κπνξεί λα θέξεη κηα θνηλσληθή δπλαηφηεηα,  επαξθή γηα ηε ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζε νιφθιεξε ηελ θνηλφηεηα » (Woolcock & Narayan, 2000, p. 

227) . 

Ζ Jane Jacobs (1961), ζε κηα  απφ ηηο πην ζεκαληηθέο εξγαζίεο γηα ηελ 

κεηαπνιεκηθή αλάπηπμε ηνπ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζην βηβιίν:“ The Death and Life of 

Great American Cities”, ην νπνίν πεξηέρεη κηα έληνλε επίζεζε ζηνλ νξζνινγηζκφ ηνπ 

κνληεξληζκνχ, αζρνιείηαη κε ηε ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ.  Ζ Jane Jacobs 

εηζάγεη επίζεο κηα πξψηκε ζπζηεκηθή ζεψξεζε γηα ηα θνηλσληθά δίθηπα 

αλαγλσξίδνληαο ηε πνιππινθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. Ζ  ίδηα  δειαδή 

βιέπεη σο ππξήλα απηνχ πνπ νλνκάδεη θνηλσληθφ θεθάιαην, ηελ χπαξμε  θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ ζηηο γεηηνληέο ησλ κεγαινππφιεσλ ησλ Ζ.Π.Α, ηα νπνία ζεσξεί φηη έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη κηα ππνθείκελε ηάμε. Ηζρπξίδεηαη φηη  απνηεινχλ ηνλ πξαγκαηηθφ 

πινχην ησλ πφιεσλ, δηφηη εληζρχνπλ ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Ζ 

ραιάξσζε ή ε θαηάξξεπζή ηνπο πηζηεχεη φηη ζπλπθαίλνληαη κε ηελ πνξεία ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θαζψο επηζεκαίλεη φηη ε απψιεηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ απψιεηα ηνπ εηζνδήκαηνο (Jacobs, 1961).  

Οη ζεσξεηηθέο θαηαβνιέο ηνπ φξνπ, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζήκεξα, 

εληνπίδνληαη θαη ζην έξγν ηνπ νηθνλνκνιφγνπ Greg Loury. Ο Loury (1977) 
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ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν ζην πιαίζην ηεο κειέηεο ηνπ αλαθνξηθά κε ηηο δνκεκέλεο 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη ππνζηεξίδεη φηη γηα ηελ άκβιπλζή ηνπο δελ αξθνχλ 

εζηηαζκέλεο παξεκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα εθπαίδεπζε 

ή εξγαζία, αιιά απαηηείηαη θαη ε παξάιιειε ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ 

ησλ κεηνλεθηνχλησλ πιεζπζκψλ (Loury, 1977; Woolock, 1998). 

Καηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1980, ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ 

ζεκειηψλεηαη απφ ηνπο ηξεηο βαζηθφηεξνπο ζεσξεηηθνχο, ηνπο Bourdieu, Coleman θαη 

Putnam, κε πνιινχο άιινπο ζπγγξαθείο έθηνηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ ηξέρνπζα 

δηεπηζηεκνληθή ζεψξεζε θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ φξνπ, ζηελ δηακφξθσζε ηεο 

κεζνδνινγίαο κειέηεο θαη ζηε κέηξεζή ηνπ. Οη Bankston & Zhou (2002) έθαλαλ κηα 

ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο θαλνληζηηθήο θνηλσληνινγίαο ηνπ 

Durkheim θαη ηεο ζθέςεο ηνπ Coleman πάλσ ζην ζέκα. Απηφ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ 

ηνπο Portes & Landolt (1996), νη νπνίνη πίζηεπαλ φηη ε πξνέιεπζε ηεο έλλνηαο 

βξίζθεηαη ζηνπο θιαζζηθνχο ηεο θνηλσληνινγίαο ηνπ 19νπ αηψλα. Ο Portes 

επεζήκαλε ηελ έκθαζε ηνπ Durkheim ζηελ νκαδηθή δσή σο αληίδνην ζηελ αλσλπκία 

θαη ηελ απηνθαηαζηξνθή (Portes, 1998). Ο Heffron (2000) έθαλε κηα αδχλακε 

ζχλδεζε κε ηηο πξψηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο πνπ πξνζπάζεζαλ λα ζπζζσξεχζνπλ 

παξαγσγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, δεκηνπξγψληαο έηζη θνηλσληθφ θεθάιαην.  

χκθσλα κε ηνλ Burt (2000), ην θνηλσληθφ θεθάιαην έρεη θαηαζηεί ζε 

ζχληνκν ρξφλν κηα βαζηθή ηδέα ζηηο επηρεηξήζεηο, ηηο πνιηηηθέο επηζηήκεο θαη ηελ 

θνηλσληνινγία θαη απνηειεί ην ζπλαθέο ζπκπιήξσκα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. 

Θεσξεί φηη νη άλζξσπνη πνπ επηηπγράλνπλ πεξηζζφηεξν είλαη θαηά θάπνηνπο ηξφπνπο 

επηηπρέζηεξα ζπλδεδεκέλνη. Οξηζκέλα άηνκα ή νκάδεο ζπλδένληαη κε θάπνηνπο 

άιινπο είηε βαζηδφκελνη ζηελ εκπηζηνζχλε ζε απηνχο, είηε βαζηδφκελνη ζηελ 

ππνρξέσζε λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ, είηε επεηδή εμαξηψληαη απφ απηνχο ιφγσ ησλ 

πφξσλ πνπ ρξεηάδεηαη λα αληαιιάμνπλ. Σν λα θξαηά θαλείο κηα νξηζκέλε ζέζε ζηε 

δνκή απηψλ ησλ αληαιιαγψλ, κπνξεί λα είλαη έλα «πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν» απφ κφλν 

ηνπ. Απηφ ην «πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν»  είλαη ην θνηλσληθφ θεθάιαην. (Burt, 2000).  

Ο Bourdieu (1980) νξίδεη ην θνηλσληθφ θεθάιαην σο πφξνπο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηελ θνηλσληθή δνκή ελψ ν Coleman, νξίδεη ην θνηλσληθφ θεθάιαην σο 

ζπλάξηεζε ηεο θνηλσληθήο δνκήο πνπ παξάγεη πιενλέθηεκα (Coleman, 1990, p. 302). 

Ο Coleman (1988) ζεσξεί δειαδή φηη ην θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη έλλνηα ζχκθπηε 

κε ηελ θνηλσληθή δνκή, δηεπθνιχλεη ηελ αηνκηθή δξάζε θαη ηε λνεκαηνδνηεί ζην 
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θνηλσληθφ πιαίζην. Αληηζηνηρψληαο ην θνηλσληθφ θεθάιαην ζηε ζεσξία ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ ν Coleman ην ραξαθηήξηζε σο θάηη εγγελέο ζηε δνκή ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ. Σν θνηλσληθφ θεθάιαην 

ζπληίζεηαη απφ επηθαιππηφκελα θνηλσληθά δίθηπα ηα νπνία κνηξάδνληαη θνηλέο αμίεο, 

εκπηζηνζχλε θαη θνηλά θξηηήξηα απνθάζεσλ. ε δίθηπα κε πςειφ επίπεδν 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ επηθξαηεί ε αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο, πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

αηνκηθή επεκεξία, δεδνκέλνπ φηη νη ζπκκεηέρνληεο δηεπθνιχλνληαη ζηελ πξφζβαζε 

ζηελ πιεξνθνξία ή ζε άιινπο πφξνπο, νη νπνίνη απμάλνπλ ηηο επθαηξίεο αηνκηθήο 

νινθιήξσζεο (Coleman, 1988).    

Ο Coleman (1988) αλέδεημε επίζεο δχν ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ: ηελ πνιππινθφηεηα (complexity) θαη ηελ θιεηζηφηεηα (closure).  

2.1.1 Ζ πνιππινθόηεηα ηνπ θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ 

Ο Coleman (1988) έδσζε κεγάιε έκθαζε ζηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Γηα λα εμεγήζεη ηελ πνιππινθφηεηα, αλαθέξζεθε αξρηθά ζηε 

ζρέζε δχν ελεξγψλ δξψλησλ ππνθείκελσλ πνπ εκπεξηέρεη πνιιαπιέο δηαζηάζεηο, 

φπσο ζηελ πεξίπησζε δχν θίισλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ελνξία θαη ησλ νπνίσλ ηα 

παηδηά παξαθνινπζνχλ ην ίδην ζρνιείν. Αλαδεηψληαο εκπεηξηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

γηα ην νηθνγελεηαθφ θνηλσληθφ θεθάιαην, αλέιπζε δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο ζρνιηθέο 

δηαξξνέο. Σα ζηνηρεία απνθάιπςαλ φηη ζηα παηδηά ζε κηθξφηεξεο, ππξεληθέο (δειαδή 

δχν γνλέσλ) νηθνγέλεηεο, φπνπ ε κεηέξα πξνζδνθά απφ ηα παηδηά λα θνηηήζνπλ ζην 

θνιέγην, δηαπηζηψλεηαη ρακειφηεξν πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο. Ζ εμήγεζε πνπ έδσζε 

ήηαλ, φηη θάπνηα παηδηά επσθεινχληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην πνπ εθθξάδεηαη σο πξνζνρή θαη ππνζηήξημε απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Ο 

Coleman κέηξεζε επίζεο ηα ρακειά πνζνζηά εγθαηάιεηςεο ησλ παηδηψλ ζηα 

ελνξηαθά ζρνιεία θαη απνδίδεη ην γεγνλφο απηφ ζην απμεκέλν θνηλσληθφ θεθάιαην 

πνπ νθείιεηαη ζηνπο δεζκνχο κεηαμχ γνλέσλ, ζπκκαζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Σα 

ελεξγά δξψληα ππνθείκελα ζε απηφ ην ζηελφ πεξηβάιινλ ζα αλακελφηαλ λα έρνπλ 

πηζαλψο πνιιαπινχο δεζκνχο θαη θιεηζηφηεηα. 

2.1.2.Σν θνηλσληθό θεθάιαην σο θιεηζηόηεηα 

Σν θνηλσληθφ θεθάιαην σο θιεηζηφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ παξαδνρή ηνπ 

Coleman (1990) ζρεηηθά κε ην πιενλέθηεκα ηεο πεξηραξάθσζεο εληφο ησλ 

θνηλσληθψλ δνκψλ. Έλα δίθηπν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θιεηζηφηεηα έρεη πςειφ 
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επίπεδν δηαζχλδεζεο. Σα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα ζπλδένληαη άκεζα κε πνιιέο 

θαη ηζρπξέο ζρέζεηο ή έκκεζα κέζσ κηαο εληαίαο επαθήο (Burt, 2000). Δίρε 

πξνεγεζεί βέβαηα ε άπνςε ηνπ Bourdieu (1986) πνπ ζεσξνχζε επίζεο ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην σο επέλδπζε, επηζεκαίλνληαο ηε ζεκαζία ησλ «Κιεηζηψλ δηθηχσλ» σο 

ηξφπν λα δηαηεξήζεη ην πιενλέθηεκά ηεο ζηελ θνηλσλία ε θπξίαξρε νκάδα (Lin, 

2001).  

Ζ βαζηθή ζεψξεζε είλαη φηη ε θιεηζηφηεηα δηεπθνιχλεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο, 

ιφγσ κηαο εληζρπκέλεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Γεδνκέλσλ ησλ 

πνιιψλ δηαχισλ πιεξνθφξεζεο, ζε φιν ην δίθηπν δηαηίζεληαη πινχζηεο θαη αθξηβείο 

πιεξνθνξίεο. Μέζα ζε έλα θαιά ζπλδεδεκέλν δίθηπν νη πιεξνθνξίεο ξένπλ 

ειεχζεξα, πξνσζψληαο ηε δεκηνπξγία θνηλψλ θαλφλσλ θαη θνηλψλ αμηψλ, ηφζν 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο θνηλήο δξάζεο (Coleman, 1987). ρεηηθά κε 

ηελ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ν Coleman (1990) ππνζηεξίδεη: «Μηα ζεκαληηθή 

κνξθή θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζρεηηθή κε ηηο έλλνηεο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ[…] 

είλαη ε δπλαηφηεηα πιεξνθφξεζεο[. . . ]έλα άηνκν πνπ δελ ελδηαθέξεηαη πνιχ γηα ηα 

ηξέρνληα γεγνλφηα, αιιά ελδηαθέξεηαη λα ελεκεξσζεί γηα ηηο ζεκαληηθέο εμειίμεηο, 

κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δηαβάζεη κηα 

εθεκεξίδα, εθφζνλ  κπνξεί  λα πάξεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκεί απφ έλα θίιν ηνπ 

πνπ δίλεη πξνζνρή ζε ηέηνηα ζέκαηα» (p.310). Έλα άηνκν εληαγκέλν ζε απηφ ην είδνο 

δνκήο ζεσξείηαη πινχζην ζε θνηλσληθφ θεθάιαην. Σα δίθηπα κε πςειά επίπεδα 

θιεηζηφηεηαο δηαζέηνπλ κεγαιχηεξν θνηλσληθφ θεθάιαην θαη, θαηά ζπλέπεηα, έρνπλ 

κεγαιχηεξε επηηπρία ζηελ επίηεπμε ζπιινγηθήο δξάζεο απφ άιια (ν.π., 1990).  

Ο Burt (2000) επηρεηξεκαηνινγεί πάλσ ζηελ άπνςε ηνπ Coleman ζρεηηθά κε 

ηελ θιεηζηφηεηα θαη ζεσξεί, φηη ηα δίθηπα ζηα νπνία φινη ζπλδένληαη – κε 

ιεηηνπξγηθνχο φξνπο αλαθέξνληαη σο ππθλά δίθηπα – είλαη ε πεγή ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ. 

 Ζ εκπηζηνζχλε θαη ε ακνηβαηφηεηα είλαη ιέμεηο-θιεηδηά θαη ε ζπλεξγαζία 

δηεπθνιχλεηαη πεξαηηέξσ, θαζψο ε ζχλδεζε επηηξέπεη ηε ρξήζε θπξψζεσλ γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηε ζπγθξάηεζε ηεο επθαηξηαθήο ζπκπεξηθνξάο (Burt, 2000, Coleman, 

1990, Lin, 2001). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην φθεινο γηα ην δίθηπν, πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηελ θιεηζηφηεηα, είλαη φηη δηαζθαιίδεη ηηο θπξψζεηο πνπ ην θαζηζηνχλ ιηγφηεξν 

επηθίλδπλν γηα ηνπο αλζξψπνπο ηνπ δηθηχνπ, ψζηε λα εκπηζηεχνληαη ν έλαο ηνλ άιιν. 

Ο Coleman (1988, 1990) επηθεληξψλεηαη επίζεο ζηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο φζνλ 
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αθνξά ζηηο ειιηπείο πιεξνθνξίεο θαη ηνπο θηλδχλνπο παξαπιεξνθφξεζεο απφ ηνλ 

ηξφπν κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο.  

 Ο Putnam (1993, p.167) βαζίδεη ηελ δνπιεηά ηνπ πάλσ ζηηο ζέζεηο ηνπ 

Coleman, δηαηεξψληαο ηελ εζηίαζε ζηε δξάζε πνπ δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ θνηλσληθή 

δνκή. Σν θνηλσληθφ θεθάιαην εδψ αλαθέξεηαη «ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο, φπσο ε εκπηζηνζχλε, νη θαλφλεο θαη ηα δίθηπα, πνπ κπνξνχλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θνηλσλίαο δηεπθνιχλνληαο ηε ζπληνληζκέλε 

δξάζε». Καηά ηνλ Putnam (2000), ην θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη ίδηνλ ησλ θνηλσληθψλ 

ζρεκαηηζκψλ θαη αλαθέξεηαη ζηα θνηλσληθά δίθηπα, ζηηο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο θαη 

ζηελ ακνηβαηφηεηα θαη εκπηζηνζχλε πνπ δηεπθνιχλεη ηε δξάζε θαη ηε ζπλεξγαζία κε 

ζηφρν ην θνηλφ φθεινο (Putnam, 2000). Ο Putnam εμεηάδεη επίζεο ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη ελ ιφγσ θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα εμειίζζνληαη, 

επηζεκαίλνληαο φηη νη ζεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ απμάλνληαη κε 

ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεψλ ηνπο θαη κεηψλνληαη 

αληίζηνηρα κε ηελ αδξαλνπνίεζή ηνπο. Οη θνηλσληθέο ζρέζεηο εμαζζελνχλ, εάλ δελ 

αλαηξνθνδνηνχληαη, θαη νη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο βαζίδνληαη ζηε ζπρλή θαη 

πνηνηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ αηφκσλ θαη νκάδσλ. 

Με βάζε ηελ αλσηέξσ δηεξεχλεζε, δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη έλα ζεκείν 

γεληθήο ζπκθσλίαο πάλσ ζηηο ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. 

Οη αλαθεξφκελεο δηαζηάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο 

ηελ πξνέιεπζε θαη ηνλ ηχπν ησλ ζπλνδεπηηθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, αιιά 

ζπκθσλνχλ ζε κηα κεηαθνξά ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ζηελ νπνία ε θνηλσληθή 

δνκή είλαη έλα είδνο θεθαιαίνπ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη γηα νξηζκέλα άηνκα ή 

νκάδεο αηφκσλ έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ επηδίσμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. 

Καηαιιειφηεξα ζπλδεδεκέλνη άλζξσπνη απνιακβάλνπλ πςειφηεξεο απνδφζεηο (Burt, 

2000). 

2.1.3. Οη δνκηθέο νπέο ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ 

 Ο Burt (2000) εληζρχνληαο ηηο ζέζεηο ηνπ Coleman θαη ηνπ Bourdieu εηζάγεη 

ηελ έλλνηα ησλ δνκηθψλ νπψλ ζηα θνηλσληθά δίθηπα σο πιενλέθηεκα γηα απφθηεζε 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Οη νπέο είλαη απνκνλσηέο θαη νξίδνληαη σο ε απνπζία 

ζπλδέζεσλ ή σο ε παξνπζία αζζελέζηεξσλ ζπλδέζεσλ κέζα ζηα δίθηπα. 

Μεηαθνξηθά, είλαη ν κνλσηήξαο ζε έλα ειεθηξηθφ θχθισκα. Οη άλζξσπνη 

εθαηέξσζελ κηαο δνκηθήο νπήο θπθινθνξνχλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο ξνέο 
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πιεξνθνξηψλ (Burt 2000, p.353). Σα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

γεθπξψλνπλ απηέο ηηο νπέο απνθηνχλ έλα ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα, θαζψο νη δνκηθέο 

νπέο πξνζθέξνπλ «ηελ επθαηξία λα δηαλέκνπλ ηε ξνή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

αλζξψπσλ θαη λα ειέγρνπλ ηηο ελέξγεηεο ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε θνηλσληθέο δνκέο εθαηέξσζελ ηεο νπήο» (Burt 2000, p.353). Έηζη, ε ίδηα 

ε χπαξμε νπψλ ζεσξείηαη φηη παξέρεη νξηζκέλεο επθαηξίεο. Σα ελεξγά δξψληα 

ππνθείκελα πνπ επηηπγράλνπλ λα επσθειεζνχλ απφ απηέο, απνιακβάλνπλ ην 

πιενλέθηεκα ηεο δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ ησλ ππφινηπσλ ελεξγψλ δξψλησλ 

ππνθεηκέλσλ ψζηε λα απνθηήζνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηελ θάζε πιεπξά. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο αληηπξνζσπεχνπλ λένπο πξφζζεηνπο πφξνπο, πνπ δηαηίζεληαη 

θαηά ηηο δηαπξαγκαηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο Burt (2000) έδσζε έκθαζε ζηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, αλ θαη άιινπ είδνπο πφξνη ελδέρεηαη λα είλαη αληηθείκελα 

ηεο αληαιιαγήο. Έηζη, ην επηρείξεκα ηεο δνκηθήο νπήο εθαξκφδεηαη θαη ζε άιινπο 

ηχπνπο πφξσλ εθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο. 

Ζ ζεκειηψδεο ηδέα ηεο ζεσξίαο ησλ δνκηθψλ νπψλ είλαη φηη νη άλζξσπνη πνπ 

απνηεινχλ γέθπξεο αλάκεζα ζηηο δηαξζξσηηθέο νπέο είλαη πινχζηνη ζε θνηλσληθφ 

θεθάιαην, επεηδή έρνπλ πξφζβαζε ζε λέα θαη πην δηαθνξνπνηεκέλα ζχλνια πφξσλ. 

Καηά ζπλέπεηα, ηα δίθηπα πνπ αμηνπνηνχλ ηηο δνκηθέο νπέο, ζεσξνχληαη πινχζηα ζε 

θνηλσληθφ θεθάιαην, πινχζηα ζε επθαηξίεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, κπνξνχλ λα έρνπλ 

θαιχηεξεο απνδφζεηο.  

Ζ ζπκκεηνρή θαη ν έιεγρνο ζηελ δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο απνηεινχλ ηε 

βάζε γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ δνκηθψλ νπψλ, απφ ηηο νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα 

πξνθχςεη θνηλσληθφ θεθάιαην (Burt, 1992). Ζ ζεψξεζε απηή πεξηγξάθεη ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην σο ζπλάξηεζε ησλ επθαηξηψλ δηακεζνιάβεζεο θαη βαζίδεηαη 

ζηηο έλλνηεο ηνπ δηθηχνπ πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηελ θνηλσληνινγία θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Πην ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν ηνπ Granovetter (1973) κε ηίηιν 

«Σν δπλαηφ ζεκείν ησλ αδχλακσλ δεζκψλ», έζηξεςε ηελ πξνζνρή ησλ κειεηεηψλ 

ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηε ζεκαζία ησλ αδχλακσλ δεζκψλ,  πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα ιεηηνπξγνχλ σο γέθπξεο κεηαμχ μερσξηζηψλ νκάδσλ. Οη αδχλακνη δεζκνί 

ππνηίζεηαη φηη πξνζθέξνπλ πιενλεθηήκαηα απφ πνιιέο απφςεηο, φπσο ε παξνρή 

επθαηξηψλ απαζρφιεζεο. Απηέο νη ηξχπεο ζηελ θνηλσληθή δνκή ή πην απιά, δνκηθέο 

νπέο, δεκηνπξγνχλ έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα έλα άηνκν ηνπ νπνίνπ νη 
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ζρέζεηο θαιχπηνπλ ηηο νπέο (Burt, 2000).  

Πξνθαλψο, νη δχν δηαζηάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ είηε σο θιεηζηφηεηα 

δηθηχνπ είηε σο δηαξζξσηηθέο νπέο, είλαη θαηλνκεληθά αληηθαηηθέο. Δλψ ε ηδέα ηεο 

θιεηζηφηεηαο ηνπ δηθηχνπ δείρλεη ηε ζεκαζία ησλ δηαχισλ πιεξνθφξεζεο κέζα ζε 

κηα νκάδα ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ, ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ 

κέζσ ησλ δνκηθψλ νπψλ ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ. Οη ηδέεο απηέο 

απνδίδνληαη ζηνλ Burt (2000), ν νπνίνο ζπκπιεξψλεη ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ 

παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ κε κηα εθηελή ζπιινγή εκπεηξηθήο έξεπλαο πνπ έρεη σο 

αληηθείκελν ηελ πηζαλή ζρέζε κεηαμχ δνκήο δηθηχνπ θαη θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Σα 

επξήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή ηελ επηζθφπεζε ππνδειψλνπλ φηη, αλ θαη 

επαιεζεχεηαη ε ππφζεζε ζρεηηθά κε ηηο δηαξζξσηηθέο νπέο, ζα κπνξνχζε λα 

ακθηζβεηεζεί ε αληίιεςε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ σο ζπλάξηεζε ηεο 

θιεηζηφηεηαο.  

Χζηφζν, ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην επηρείξεκα ηεο 

θιεηζηφηεηαο έδσζαλ έλαπζκα ζε κηα πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο ησλ δχν 

πξνηάζεσλ ζε κηα νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο δηάξζξσζεο ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζε επίπεδν δηθηχνπ. 

2.2. Ζ πξνζέγγηζε ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ κέζα από δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο 

ρνιέο 

Γεδνκέλνπ φηη ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηα 

θνηλσληθά δίθηπα, ζα πξνζπαζήζνπκε εδψ λα απνζαθελίζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ 

θνηλσληθνχ δηθηχνπ θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  

Ζ αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ έρεη ηηο ζεσξεηηθέο ηεο ξίδεο ζηε 

δνπιεηά ησλ πξψηκσλ θνηλσληνιφγσλ φπσο ν Georg Simmel (1950) θαη ν Émile 

Durkheim (1964), νη νπνίνη έγξαςαλ γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο κειέηεο ησλ ζρέζεσλ 

πνπ ζπλδένπλ ηα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα. 

Έλαο πξψηνο νξηζκφο ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ είλαη απηφο ηνπ Mitchell σο 

«έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν δεζκψλ κεηαμχ ελφο νξηζκέλνπ ζπλφινπ πξνζψπσλ κε 

ηελ πξφζζεηε ηδηφηεηα φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ δεζκψλ ζην ζχλνιφ ηνπο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εξκελεία ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

εκπιεθφκελσλ αηφκσλ» (1969, p.2).  Δπίζεο, έλα θνηλσληθφ δίθηπν νξίδεηαη σο έλα 
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ζχλνιν θφκβσλ θαη ην ζχλνιν ησλ δεζκψλ κεηαμχ ηνπο. ηελ πεξίπησζε ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ, νη θφκβνη αληηπξνζσπεχνπλ ελεξγά δξψληα ππνθείκελα (δει. 

άηνκα, νκάδεο, νξγαλψζεηο) ηα νπνία κπνξεί λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε πνιιά 

δηαθνξεηηθά είδε δεζκψλ (Golubović, 2009).  

Ζ έξεπλα ζε πνιιά επηζηεκνληθά πεδία έρεη δείμεη, φηη ηα θνηλσληθά δίθηπα 

ιεηηνπξγνχλ ζε πνιιά επίπεδα, απφ ην επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο κέρξη ην επίπεδν ησλ 

εζλψλ, θαη δηαδξακαηίδνπλ θξίζηκν ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ επίιπζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ, ζηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ νη νξγαλψζεηο θαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

ηα άηνκα θαηνξζψλνπλ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Σν δίθηπν κπνξεί επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ηεο αμίαο πνπ απνθηά 

έλα άηνκν απφ ην θνηλσληθφ δίθηπν. 

χκθσλα κε ηελ ζεψξεζε ησλ Tichy et al. (1979), ζην άξζξν ηνπο κε ηίηιν 

“Social Network Analysis For Organizations”, ην θνηλσληθφ δίθηπν είλαη ην πξφηππν 

ελφο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί ηφζν ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ φζν θαη ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ. Με δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο, 

ηα δεδνκέλα δηθηχνπ κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ θαη λα εμεηαζηνχλ γηα λα γίλνπλ 

αληηιεπηέο ζεκαληηθέο νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάιπζεο. 

Δπνκέλσο, ην θνηλσληθφ δίθηπν είλαη ηθαλφ λα ζπλδέεη ηηο πξνζεγγίζεηο κηθξν- θαη 

καθξν-νξγαλσηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Crozier, 1972).  

πσο πξναλαθέξακε, ε πξνζέγγηζε ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ αληηιακβάλεηαη 

ηα δίθηπα ζηελ θνηλσλία σο έλα ζχζηεκα ππνθεηκέλσλ (π.ρ. αλζξψπσλ, νκάδσλ, 

νξγαλψζεσλ) πνπ ζπλδένληαη κε κηα πνηθηιία ζρέζεσλ. ια ηα δεχγε ππνθεηκέλσλ 

δελ ζπλδένληαη άκεζα ελψ κεξηθά ζπλδένληαη κε πνιιαπιέο ζρέζεηο. Ζ αλάιπζε 

δηθηχσλ αζρνιείηαη κε ηε δνκή θαη ηνπο ηχπνπο νξγάλσζεο  απηψλ ησλ ζρέζεσλ θαη 

επηδηψθεη λα εληνπίζεη ηφζν ηα αίηηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο φζν θαη ηηο ζπλέπεηέο ησλ 

ελεξγεηψλ θαη ησλ δξάζεψλ ηνπο.  

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ δηθηχνπ δελ είλαη θαηλνχξγηα. Ζ ελλνηνινγηθή ηεο 

πξνέιεπζε κπνξεί λα αληρλεπζεί ζε ηξεηο κεγάιεο ζεσξεηηθέο ζρνιέο: 

1. Κνηλσληνινγία: Θεσξεηηθνί φπσο νη Park (1924) θαη Cooley (1956), θαη πην 

παιηά ν Simmel (1950), εζηίαδαλ ζηα πξφηππα ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο σο ην θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο δσήο. Ζ δεκνηηθφηεηα 

ηνπ ιεηηνπξγηζκνχ (Parsons, 1960; Mitchell, 1969) νδήγεζε ζηελ ελνπνίεζε ηεο 
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ζεψξεζήο ηνπο κε εζηίαζε ζηνπο ππνθείκελνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ 

επαλαιακβαλφκελσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. 

2. Αλζξσπνινγία: νη ζεσξίεο αληαιιαγήο ηνπ Levi-Strauss (1969), 

Malinowski (1922) θαη Frazer (1919) έδσζαλ έκθαζε ζην πεξηερφκελν ησλ ζρέζεσλ 

πνπ ελψλνπλ ηα άηνκα, δειαδή ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζαλ λα 

ππάξμνπλ θαη ηελ εμέιημε απηψλ ησλ ζρέζεσλ ζηνλ ρξφλν (Homans, 1961; Blau, 

1964; Ekeh, 1974). 

3. Θεσξία ξφισλ: Οη Katz & Kahn (1966) πξνζδηνξίδνπλ ηηο θνηλσληθέο 

δνκέο σο «δίρηπα αιηείαο» πνπ αιιεινζπλδένπλ ηα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα. Αλ 

θαη νη έλλνηεο ηνπ δηθηχνπ εδψ εκπιέθνληαη κε ηα ζπζηήκαηα ησλ ξφισλ, ε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία κε ηελ αλάιπζε ξφισλ έρεη πεξηνξηζηεί ζηα ζχλνια πξψηεο ηάμεσο 

ξφισλ (δειαδή ηα άηνκα πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ην πξφζσπν ζην νπνίν γίλεηαη 

εζηίαζε) θαη ππνδειψλεη έηζη κηα κεκνλσκέλε πξνθαηάιεςε (Kadushin, 1968; 

Gross, Mason & McEachern, 1958). 

Απφ ηελ νπηηθή ησλ ζπζηεκηθψλ ελλνηψλ (Katz & Kahn, 1966; Thompson, 

1967), νη ζεσξεηηθνί ησλ νξγαλψζεσλ επηθεληξψζεθαλ ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

ζπλζεθψλ νξγάλσζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ νξγαλψζεσλ ζηελ παξαγσγή 

ζπκπεξηθνξάο. Χζηφζν, ελψ κεξηθά ελλνηνινγηθά κνληέια νξγαλσηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλα ζηε  δηαδηθαζία (Child, 1972; Weick, 1969), 

νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα αμηνινγήζνπλ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ήηαλ 

γεληθά ζηαηηθνχ ραξαθηήξα (εθηφο θπζηθά απφ θάπνηεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ). Δθεί, 

επνκέλσο, ππήξρε κηα δηάζηαζε κεηαμχ ησλ  πιαηζίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ 

αληίιεςε ησλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα 

απνηππψζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο νξγάλσζεο.  

Οη Tichy et al. (1979) ππνζηήξηδαλ φηη ε αλάιπζε δηθηχσλ ζα έπξεπε λα είλαη 

κηα κέζνδνο πνπ αληηιακβάλεηαη θαη αλαιχεη ηε δηαζηαχξσζε ηφζν ησλ ζηαηηθψλ 

φζν θαη ησλ δπλακηθψλ πηπρψλ ησλ νξγαλψζεσλ, εζηηάδνληαο ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Σνπνζεηνχζαλ δειαδή 

επηπιένλ θαη ηε δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ ζηελ αλάιπζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη ζεσξίεο 

ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο ηεξαξρίαο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα 

λα μεπεξαζηεί απηή ε δπζθνιία θαη λα αλαιπζνχλ νη δπλακηθέο πιεπξέο ησλ 

ζχλζεησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ εκθαλίδνπλ. 
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Παξαηεξνχκε ζην ζεκείν απηφ φηη ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο 

ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ είλαη νη κεηαμχ ηνπο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη φρη ηα ίδηα ηα 

ελεξγά δξψληα ππνθείκελα. Αλ θαη νη κεηξήζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

λα πεξηγξάςνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλδεζκν κεηαμχ δχν ελεξγψλ δξψλησλ 

ππνθεηκέλσλ, κπνξνχλ επίζεο λα εζηηαζηνχλ θαη λα πξνζδηνξίζνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν ελεξγφ δξψλ ππνθείκελν ή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πεξηγξάςνπλ 

νιφθιεξν ην δίθηπν. 

Οη κεηξήζεηο  ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα άηνκα δελ είλαη 

ηδηφηεηεο απνκνλσκέλσλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ αιιά αλαπαξηζηάλνπλ ηε ζρέζε ηνπ 

ελεξγνχ δξψληνο ππνθεηκέλνπ ζην δίθηπν. Αλ κεηαβιεζεί νπνηαδήπνηε πηπρή ηνπ 

δηθηχνπ, ε ζρέζε ηνπ ελεξγνχ δξψληνο ππνθεηκέλνπ ζην δίθηπν αιιάδεη επίζεο. 

χκθσλα κε ηελ Golubović (2009), νη δεζκνί κεηαμχ ησλ ελεξγψλ δξψλησλ 

ππνθεηκέλσλ πεξηιακβάλνπλ ζπρλά θάπνηα κνξθή αιιειεπίδξαζεο, ζθφπηκε ή κε 

ζθφπηκε, φπσο ε επηθνηλσλία, ή αληηπξνζσπεχνπλ κηα πην αθεξεκέλε ζχλδεζε, φπσο 

ε εκπηζηνζχλε ή ε θηιία, πνπ ζπλεπάγεηαη αιιειεπίδξαζε. Ζ αιιειεπίδξαζε κπνξεί 

λα είλαη ζθφπηκε, ζπκπησκαηηθά ηπραία, ή ηα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα λα 

αλαγθάδνληαη ή λα πεξηνξίδνληαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη 

ιφγνη  γηα ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη αιιειεπηδξνχλ (π.ρ. γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

θνηλσληθέο αιιά θαη άιιεο αλάγθεο, λα απνθηήζνπλ επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη 

νχησ θαζεμήο). Με κηα γεληθή έλλνηα, ζα κπνξνχζε λα ζπλνςίζεη θαλείο ηνπο ιφγνπο 

απηνχο, ππνζέηνληαο φηη νη άλζξσπνη αιιειεπηδξνχλ, γηαηί απηή ε θαηάζηαζε 

λνεκαηνδνηεί θαη ζπκβάιιεη ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ληψζνληαο ή πξνθαιψληαο 

ηθαλνπνίεζε ζην πεξηβάιινλ ηνπο. ηαλ ε αιιειεπίδξαζε είλαη επράξηζηε θαη 

ρξήζηκε απφ ηελ άπνςε απηή, ηφηε ζπλερίδεηαη θαη ζρεκαηίδεηαη κηα ζρέζε. ηαλ ε 

αιιειεπίδξαζε είλαη επηβιαβήο ή δπζάξεζηε, ηφηε δεκηνπξγείηαη αξλεηηθή ζρέζε θαη 

ζπλήζσο απνθεχγεηαη ε ζπλερηδφκελε αιιειεπίδξαζε. Αλ θαη ε αξρηθή 

αιιειεπίδξαζε κπνξεί λα είλαη ηπραία, ε επαλαιακβαλφκελε αιιειεπίδξαζε δελ 

είλαη. Ζ επαλαιακβαλφκελε αιιειεπίδξαζε θαη ε αδξάλεηα νδεγνχλ ζηελ θνηλσληθή 

δνκή. 

ζνλ αθνξά ην ηδηαίηεξν πεξηερφκελν ησλ ζρέζεσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νη 

δεζκνί, νη πην ζπδεηεκέλεο είλαη νη ξνέο ηεο πιεξνθνξίαο (επηθνηλσλία), νη 

εθθξάζεηο ηεο αγάπεο (θηιία), αγαζά θαη ππεξεζίεο (ξνή εξγαζίαο) θαη ε επηξξνή 
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(ζπκβνπιέο). πσο πξνθχπηεη, ππάξρνπλ δεζκνί πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δεκηνπξγψληαο έηζη έλα ζρεηηθά ζηαζεξφ ζρέδην νξγάλσζεο ησλ 

δηαζπλδέζεσλ ηνπ δηθηχνπ (Golubović, 2009). 

2.3. Οη κεραληζκνί ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ 

χκθσλα κε ηνλ Burt (2000), ζηα θνηλσληθά δίθηπα αλαπηχζζνληαη 

κεραληζκνί (Γξάθεκα 2.1.), φπσο νη κεραληζκνί κεηάδνζεο θαη νη κεραληζκνί 

δηάθξηζεο  πνπ πεξηγξάθνπλ ην θνηλσληθφ θεθάιαην. Ζ κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο 

κπνξεί λα απνηειέζεη πιενλέθηεκα, δεδνκέλνπ φηη ε θνηλσληθή δνκή εμαζθαιίδεη ηε 

κεηάδνζε ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πην εχθνια αλάκεζα ζε νξηζκέλνπο 

αλζξψπνπο θαη νξγαληζκνχο (έλα ζέκα ζηε ζπδήηεζε ηνπ Bourdieu ζρεηηθά κε ην 

πνιηηηζκηθφ θεθάιαην
9
) θαη θπζηθά ε ζεκαζία ηνπο ζην δίθηπν έρεη κειεηεζεί απφ 

θαηξφ σο πιενλέθηεκα γηα ηνπο αλζξψπνπο (π.ρ. Brass, 1992, νπ. αλαθ. ζην Burt, 

2000) θαη γηα ηνπο νξγαληζκνχο (π.ρ. Podolny, 1993, νπ. αλαθ. ζην Burt, 2000). 

Οη άιινη δχν κεραληζκνί ζην Γξάθεκα 2.1. είλαη ε θιεηζηφηεηα (αλαιχζεθε 

ζηελ ελφηεηα 2.1.2) θαη ε δηακεζνιάβεζε. Καη νη δχν απηνί κεραληζκνί αξρίδνπλ κε 

ηελ ππφζεζε φηη ε επηθνηλσλία απαηηεί ρξφλν. Έηζη, νη πξνεγνχκελεο ζρέζεηο 

επεξεάδνπλ ην «πνηνο μέξεη ηη;» πην λσξίο. Οη πιεξνθνξίεο κπνξεί λα αλακέλεηαη λα 

εμαπισζνχλ ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο ζε έλα θνηλσληθφ δίθηπν, αιιά ζα 

θπθινθνξήζνπλ κέζα ζηηο νκάδεο πξηλ θπθινθνξήζνπλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ.  

Σν απνηέιεζκα είλαη φηη νη άλζξσπνη δελ γλσξίδνπλ ηηο επθαηξίεο ζε φιεο ηηο 

νκάδεο ηαπηφρξνλα θαη ην γεγνλφο φηη ε δηάρπζε ζπκβαίλεη ζε έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα πνπ ελεκεξψλνληαη λσξίηεξα ή πεξηζζφηεξν έρνπλ 

γεληθά πιενλέθηεκα (Burt, 2000). 

                                                 
9
Ο Bourdieu (1986) αλαθέξεηαη ζην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην γηα λα πεξηγξάςεη ηελ πξνδηάζεζε, ηηο 

γλψζεηο, ηηο ζηάζεηο, ηα εθπαηδεπηηθά εθφδηα θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ έλα άηνκν έρεη απνθηήζεη θπξίσο 

απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη πξνζδηνξίδεη ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε ηνπ αηφκνπ.   
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Γξάθεκα 2.1 : Μεηαθνξά θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ                                                        Πεγή: Burt (2000)  

 

  

Μεηαθνξά Κνηλσληθνύ Κεθαιαίνπ

Πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ ηα άηνκα ή νη 
νκάδεο ιφγσ ηεο ηεο ζέζεο ηνπο ζε 

θνηλσληθή δνκή

Μνληέια δηθηύσλ 
κεηάδνζεο

Ζ πιεξνθνξία δελ είλαη 
έλαο ζαθήο νδεγφο, 

έηζη ε παξαηεξήζηκε 
ηζάμηα ζπκπεξηθνξά 
εθιακβάλεηαη σο έλα 

ζήκα θαηάιιειεο 
ζπκπεξηθνξάο

Μνληέια δηθηύσλ 
δηάθξηζεο 

Ζ πιεξνθνξία δελ είλαη 
έλαο ζαθήο νδεγφο, 
έηζη ε δηάθξηζε ελφο 

αηφκνπ ή κηαο νκάδαο 
εθιακβάλεηαη σο ζήκα 

πνηφηεηαο ή πφξσλ 

Μνληέια θαηάηαμεο δηθηύσλ

Κιεηζηόηεηα

Σν αληαγσληζηηθφ 
πιενλέθηεκα 

πξνέξρεηαη απφ ηε 
δηαρείξηζε ηνπ 

θηλδχλνπ: ηα θιεηζηά 
δίθηπα αλαβαζκίδνπλ 
ηελ επηθνηλσλία θαη 
δηεπθνιχλνπλ ηελ 

επηβνιή θπξψζεσλ 

Γηακεζνιάβεζε

Σν αληαγσληζηηθφ 
πιενλέθηεκα 

πξνέξρεηαη απφ ηελ 
πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθνξία θαη ζηνλ 
έιεγρν: ηα δίθηπα πνπ 
ζπλδένπλ δνκηθέο νπέο 
παξέρνπλ επξεία θαη 
ζχληνκε πξφζβαζε 

θαζψο θαη 
επηρεηξεκαηηθφ έιεγρν 
επί ηεο πιεξνθνξίαο  
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Κεθάιαην 3: Γίθηπα Πνιηηηθήο 

ην θεθάιαην απηφ πξνζεγγίδνληαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ 

έλα δίθηπν πνιηηηθήο, κία εηδηθή κνξθή ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ πνπ ζχκθσλα κε 

ηνπο  Kenis & Schneider (1991), φπσο πξναλαθέξακε (βι. ελφηεηα 1.4.), «κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί απφ ηα ελεξγά δξψληα ππνθείκελά ηνπ, ηηο ζπλδέζεηο ηνπ θαη ηα φξηά ηνπ» 

(pp.41-42). Πην ζπγθεθξηκέλα, εξεπλνχκε αξρηθά ζην ζψκα ηεο βηβιηνγξαθίαο ηελ 

αλάπηπμε ζρεηηθψλ ζεσξηψλ γηα ηα δίθηπα πνιηηηθήο. Χζηφζν, αλαπηχζζνληαη θπξίσο 

ζην θεθάιαην απηφ νη αλαιπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ δχν 

δηαθνξεηηθέο ζρνιέο ζθέςεο θαη απφ ηηο νπνίεο εθπνξεχνληαη νη ηππνινγίεο ησλ 

δηθηχσλ πνιηηηθήο, πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ κνξθή ηνπο φζν θαη ζην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σέινο, εμεηάδνληαη νη κνξθέο ησλ πνιηηηθψλ πιαηζίσλ κέζα ζηα 

νπνία ιεηηνπξγνχλ ηα δίθηπα απηά θαη ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ, σο έλα βαζκφ, ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηα φξηά ηνπο θαη αλαιχεηαη ν ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηε 

δηαρείξηζε ησλ δηθηχσλ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ράξαμεο πνιηηηθήο.  

3.1. Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ όξνπ θαη ηεο ηαπηόηεηαο ησλ ελεξγώλ δξώλησλ 

ππνθεηκέλσλ ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο  

ηνλ θφζκν ηεο ηερλνινγίαο, ε έλλνηα ελφο “actor” ή ελφο «ελεξγνπνηεηή» 

είλαη απνθιεηζηηθά κηα θπβεξλεηηθή - ηερληθή έλλνηα, φπσο ζηελ ειεθηξνηερλία, πνπ 

ε έλλνηα αλαθέξεηαη ζε έλαλ κεηαηξνπέα, πνπ κεηαηξέπεη ηα ειεθηξηθά ζήκαηα ζε 

κεραληθέο θηλήζεηο ή ζε άιια θπζηθά κεγέζε. Δπεξεαζκέλνο ν Deutsch απφ ηνλ 

καζεκαηηθφ Norbert Wiener, ρξεζηκνπνηεί ηηο έλλνηεο ηεο θπβεξλεηηθήο γηα λα 

αλαπηχμεη επηρεηξεζηαθνχο δείθηεο, νη νπνίνη ζα κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ ηε ζπλνρή 

ησλ πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ. Γηα απηφλ, ε έλλνηα ηνπ “actor” αλαθέξεηαη ζε έλα 

κεραληζκφ πνπ κεηαηξέπεη ηα ζήκαηα, πνπ θαηαγξάθνληαη απφ έλαλ αηζζεηήξα, ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη παξάγεη κηα επηζπκεηή θαηάζηαζε πξαγκάησλ ή κηα 

«ζέζε» ζε έλαλ θξαηηθφ ρψξν (Deutsch, 1966). Απηή ε έλλνηα ηεο θπβεξλεηηθήο 

κπνξεί λα καο βνεζήζεη θαιχηεξα ζηελ θαηαλφεζε ηνπ φξνπ “actor” θαη ζηελ 

απφδνζή ηνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σα «ελεξγά δξψληα ππνθείκελα» (actors) ζα 

πξέπεη λα ζεσξνχληαη ηαπηφρξνλα «αηζζεηήξεο» θαη «δξψληεο». 

Ζ δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο πεξηιακβάλεη κηα πεξίπινθε ζεηξά επηκέξνπο 

δηαδηθαζηψλ. πγθεθξηκέλα, ζπλεπάγεηαη ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο, ηελ εθαξκνγή 

θαη ηελ αμηνιφγεζε. Σα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία 
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απηή κπνξεί λα απνηεινχλ θξίζηκνπο παξάγνληεο θαη λα δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθνχο ξφινπο. Ο Anderson (1979) ηαμηλφκεζε ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο ζηε 

δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο ζε δχν θαηεγνξίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο επίζεκνπο 

θαη αλεπίζεκνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο.  

Οη δχν θαηεγνξίεο ζπκκεηερφλησλ εκπιέθνληαη κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ζηελ 

πνιηηηθή θαη νη επηξξνέο ηνπο είλαη θξίζηκεο ζηηο ππν-δηαδηθαζίεο ηεο έλαξμεο 

πνιηηηθήο, ησλ επηινγψλ, ηεο δηαηχπσζεο ησλ πνιηηηθψλ πξνβιεκάησλ, ηεο 

εθαξκνγήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο. Πην αλαιπηηθά, 

 Δπίζεκνη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο: 

χκθσλα κε ηνλ Anderson (1979), νη επίζεκνη ππεχζπλνη γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο 

είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ λνκηθή εμνπζία λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαηχπσζε ηεο 

δεκφζηαο πνιηηηθήο. Απηνί πνπ εκπιέθνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία είλαη νη 

λνκνζέηεο, νη αλήθνληεο ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία, νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη θαη ε 

δηθαζηηθή εμνπζία. Καζέλαο απφ απηνχο αλαιακβάλεη επζχλεο γηα ηελ ράξαμε 

πνιηηηθήο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηνπο άιινπο. Δίλαη θπβεξλεηηθνί θνξείο, νη 

νπνίνη θαηέρνπλ επίζεκεο δεκφζηεο ζέζεηο θαη ιεηηνπξγνχλ σο πξαγκαηηθνί θνξείο 

ράξαμεο πνιηηηθήο. Οη επίζεκνη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο κε ηε ζεηξά ηνπο 

ηαμηλνκνχληαη απφ ηνπο Anderson (1979) θαη Egonmwan (1991) ζε: 

 Πξσηαξρηθνχο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο, πνπ είλαη ζπληαγκαηηθά 

εμνπζηνδνηεκέλνη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ράξαμε πνιηηηθψλ. Δίλαη δηθή ηνπο 

ζπληαγκαηηθή αλάζεζε θαη επζχλε. Καηά ζπλέπεηα, δελ ρξεηάδεηαη λα 

εμαξηψληαη απφ άιιεο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ή δνκέο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ξφισλ ηνπο ζηε ράξαμε πνιηηηθήο 

 πκπιεξσκαηηθνχο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο, νη νπνίνη αλακέλνπλ λα 

ιάβνπλ ηελ εμνπζηνδφηεζή ηνπο γηα λα ελεξγήζνπλ ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο 

πνιηηηθήο. Παξαδείγκαηα ζπκπιεξσκαηηθψλ θνξέσλ ράξαμεο πνιηηηθήο είλαη 

ηα πξφζσπα, νη νξγαληζκνί ή νη θνξείο πνπ ρξεηάδνληαη εμνπζηνδφηεζε απφ 

άιινπο γηα λα ελεξγνχλ θαζψο εμαξηψληαη ή ειέγρνληαη απφ άιινπο. 

Πεξηιακβάλνπλ ππνπξγεία, θαη άιιεο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

δξνκνινγνχλ πνιηηηθέο θαη πηέδνπλ γηα απηέο. 

 Αλεπίζεκνη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο: 

Οη αλεπίζεκνη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο δελ θαηαιακβάλνπλ επίζεκεο 

δεκφζηεο ζέζεηο ή πνιηηηθά αμηψκαηα. Γελ είλαη ζηελ θπβέξλεζε, αιιά αληινχλ ην 
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ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηνπο ξφινπο ηνπο θαηά ηε ράξαμε πνιηηηθήο απφ ηελ θπβέξλεζε 

θαη ηνπο επίζεκνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο.  Κπξίσο, απηνί πξνζπαζνχλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηα αηηήκαηά ηνπο, λα ηα ελαξκνλίζνπλ θαη λα επεξεάζνπλ ηνπο 

επίζεκνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο γηα λα ηνπο εκπιέμνπλ ζηε δηαδηθαζία 

ράξαμεο πνιηηηθήο. 

3.2. Οη νξηζκνί ησλ δηθηύσλ πνιηηηθήο 

Αληηθαηνπηξίδνληαο κηα κεηεμειηζζφκελε ζρέζε κεηαμχ θξάηνπο θαη 

θνηλσλίαο θαη ηελ αλάδεημε ελφο λένπ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν ε ξχζκηζε παξάγεηαη κε 

ζπκκεηνρηθφ ηξφπν απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ 

ηνπο (Mele & Baccaro, 2008, p.1), ε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο ελεξγνπνηεί έλα πιήζνο 

δεκφζησλ, ηδησηηθψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ (βιέπε ελφηεηα 1.4.). Οη 

δηαδηθαζίεο πνιηηηθήο (απφ ηε δεκηνπξγία θαη ηελ εμάπισζε ησλ ηδεψλ πνιηηηθήο 

κέζσ ηεο δπλακηθήο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο νξγάλσζεο έσο ηηο ζηξαηεγηθέο 

πινπνίεζεο θαη πηνζέηεζήο ηνπο) παίξλνπλ κηα παγθφζκηα δηθηπσκέλε κνξθή, πνπ 

έρεη ραξαθηεξηζηεί σο δηαθπβέξλεζε δηθηχσλ (Sørensen & Torfing, 2007).  

Οη θπξίαξρεο ζεσξήζεηο πεξηγξάθνπλ ηα δίθηπα πνιηηηθήο σο: 

 Γίθηπα ζρεηηθά ζηαζεξψλ θαη ζπλερψλ ζρέζεσλ πνπ θηλεηνπνηνχλ θαη 

ζπγθεληξψλνπλ δηάζπαξηνπο πφξνπο κε ζθνπφ λα αζθήζνπλ επηξξνή ζρεηηθά κε 

ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζήο ηνπο θαη θαηαλνκήο ηνπο γηα ζπιινγηθνχο ζθνπνχο.  

 Άηππεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ κε δηαθξηηά, 

αιιά αιιειεμαξηψκελα ζπκθέξνληα πνπ επηδηψθνπλ λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα 

ζπιινγηθήο δξάζεο κε ζπληνληζκέλν αιιά κε ηεξαξρεκέλν ηξφπν. 

 Γηακεζνιαβεηηθή ιεηηνπξγία κεηαμχ ησλ αγνξψλ θαη ηεο ηεξαξρηθήο 

γξαθεηνθξαηίαο (Bevir & Rhodes, 2003). 

χκθσλα κε ηνλ Schneider (2005) ε ελλνηνινγηθή «θαηλνηνκία ησλ δηθηχσλ 

πνιηηηθήο» έρεη εληζρπζεί απνθαζηζηηθά απφ ηξεηο αλαπηπμηαθέο δπλακηθέο (Kenis & 

Schneider, 1991). Απηέο ζπλεπάγνληαη: 

(1)   ηνπο ζεκεξηλνχο κεηαζρεκαηηζκνχο ζηελ πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα 

(2) ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ζηηο ελλνηνινγηθέο θαη ζεσξεηηθέο εμειίμεηο ζηηο 

πνιηηηθέο επηζηήκεο γεληθά θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλάιπζε πνιηηηθήο, θαζψο θαη  

(3)  ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ «δνκηθψλ πξνζεγγίζεσλ» ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. 
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Γηάθνξνη νξηζκνί έρνπλ δνζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηα δίθηπα πνιηηηθήο. Οη 

Peterson & O'Toole (2001) ηζρπξίδνληαη φηη ν φξνο «δίθηπν» ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά 

γηα λα πεξηγξάςεη ζχιαθεο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ 

(αηνκηθψλ ή ζπιινγηθψλ), νη νπνίνη ζπκπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο ζηελ πνιηηηθή, 

θνηλσληθή ή νηθνλνκηθή δσή. Σα δίθηπα ελδέρεηαη λα είλαη ζθηρηά ή ραιαξά 

δνκεκέλα. Δπίζεο επηζεκαίλνπλ φηη δχλαηαη λα δηνρεηεχνπλ πιεξνθνξίεο ή λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζπιινγηθή δξάζε. Καη‟ απηνχο, νη αθαδεκατθέο εξγαζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα δίθηπα είλαη ζπρλά αφξηζηεο ή αθεξεκέλεο ή θαη ηα δχν. Γηα ηνπο 

Peterson & Bomberg (1999), ν φξνο «δίθηπν πνιηηηθήο» ππνδειψλεη «έλα ζχλνιν 

ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ (αηνκηθψλ ή ζπιινγηθψλ), θαζέλα απφ ηα νπνία έρεη 

ζπκθέξνλ ή «δηαθχβεπκα» ζε έλα  δεδνκέλν ηνκέα πνιηηηθήο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα 

ζπκβάιεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηθήο» (ζ. 8). χκθσλα κε ηνπο Bevir & Richards (2009) ηα δίθηπα πνιηηηθήο 

απνηεινχληαη απφ θπβεξλεηηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο ησλ νπνίσλ νη 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπο δεκηνπξγνχλ πνιηηηθέο. Δίλαη ελεξγά δξψληα 

ππνθείκελα πνπ ζπλδένληαη κέζσ άηππσλ πξαθηηθψλ θαζψο θαη κέζσ επίζεκσλ 

ζεζκψλ. πλήζσο ιεηηνπξγνχλ κέζσ αιιεινεμαξηψκελσλ ζρέζεσλ κε ζθνπφ ηελ 

πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ αηνκηθψλ ζηφρσλ ηνπο κέζσ ηεο ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο.  

χκθσλα κε ηε ζεψξεζε ηνπ John (2003, p. 486), «ε δνκή ησλ ζπλαζπηζκψλ 

ζε πνιινχο ηνκείο πνιηηηθήο θαζνξίδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιηηηθήο 

(καθξνπξφζεζκεο ζρέζεηο κεηαμχ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ θαη εθηειεζηηθψλ 

νξγαληζκψλ), πνπ εμειίζζνληαη ζε πην πνιχπινθα δίθηπα κεηαμχ δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ, θαζψο ν αξηζκφο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ 

ζπκκεηερφλησλ έρεη απμεζεί».  

Ο Phillips (1991) ππνζηεξίδεη φηη θαη ηα θνηλσληθά θηλήκαηα κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ δίθηπα, πνπ παξέρνπλ δνκέο, κέζα ζηηο νπνίεο νη νξγαλψζεηο 

δηαπξαγκαηεχνληαη ην λφεκα θαηαζθεπάδνληαο ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο.  

χκθσλα κε ηνπο Marsh & Rhodes (1992) έλα δίθηπν πνιηηηθήο είλαη έλαο 

«ζχιαθαο ή ζχκπιεγκα νξγαλψζεσλ πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε εμαξηήζεηο 

πφξσλ θαη δηαθξίλνληαη απφ άιιεο νκάδεο ή ζπκπιέγκαηα, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

αζπλέρεηεο ζηε δνκή ησλ εμαξηήζεσλ ησλ πφξσλ» (p.182). Απηφο ν νξηζκφο δίλεη κηα 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δηθηχσλ, πνπ θπκαίλνληαη απφ 

εμαηξεηηθά έσο ιηγφηεξν νινθιεξσκέλα δίθηπα, δηαθνξνπνηεκέλα αλάινγα κε ηελ 
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ζπλαδειθηθφηεηα ή ηηο ηδηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπο. ε έλαλ πην πξφζθαην νξηζκφ, ν 

Rhodes (2013), αλαθέξεη φηη ην δίθηπν πνιηηηθήο είλαη έλαο ζχιαθαο ελλνηψλ θαη 

δεηεκάησλ, πνπ εζηηάδνληαη ζηνπο θπβεξλεηηθνχο δεζκνχο θαη ηελ εμάξηεζε απφ 

άιινπο θξαηηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα νξίδεη σο ηα 

ζχλνια ησλ ηππηθψλ ζεζκηθψλ θαη άηππσλ δεζκψλ κεηαμχ θπβεξλεηηθψλ θαη άιισλ 

θνηλσληθψλ παξαγφλησλ, πνπ δηαξζξψλνληαη γχξσ απφ θνηλέο, αλ θαη αηειείσηεο 

δηαπξαγκαηεχζεηο, πεπνηζήζεηο θαη ζπκθέξνληα ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε θαη 

πινπνίεζε ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο. 

Οη Olmedo & Ball (2015, pp.32-33), ζε κηα πξνζπάζεηα λα ζπλνςίζνπλ φινπο 

απηνχο ηνπο νξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηα δίθηπα πνιηηηθήο ηα 

ζεσξνχλ σο: 

Α. κηα κέζνδν, δειαδή κηα αλαιπηηθή ηερληθή γηα ηελ εμέηαζε ηεο δνκήο ησλ 

θνηλνηήησλ πνιηηηθήο (δίθηπα πνιηηηθήο κε ηζρπξνχο δεζκνχο θαη θιεηζηφηεηα) θαη 

ησλ θνηλσληθψλ ηνπο ζρέζεσλ απφ ηε κία πιεπξά θαη  

Β. έλα ελλνηνινγηθφ θαηαζθεχαζκα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

αληηπξνζσπεχεη έλα ζχλνιν «πξαγκαηηθψλ αιιαγψλ» ζηηο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο, 

ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν (Ball, 2012, p.6, νπ. αλαθ. ζην Olmedo 

& Ball, 2015, p.32) απφ ηελ άιιε. 

3.3. Οη αλαιπηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ δηθηύσλ πνιηηηθήο 

Γηα πνιινχο ζπγγξαθείο, ηα δίθηπα πνιηηηθήο πεξηγξάθνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

κνξθέο θπβεξλεηηθήο ράξαμεο πνιηηηθήο. Οη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο ζπλνςίδνληαη απφ ηελ Börzel (1998) πξνζθέξνληαο έλα ρξήζηκν 

ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. 

Σα δίθηπα πνιηηηθήο αληηκεησπίδνληαη ζην ζψκα ηεο βηβιηνγξαθίαο: 

 σο κέζα δηακεζνιάβεζεο ζπκθεξφλησλ (interest intermediation) 

Ο φξνο δηακεζνιάβεζε ζπκθεξφλησλ νξίζηεθε ζε κηα πξνζέγγηζε πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηε βηβιηνγξαθία γηα ηνλ πινπξαιηζκφ ησλ ΖΠΑ. πρλά αλαιχεη ηα 

δίθηπα πνιηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ιήςε θπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ. Απφ απηή ηελ άπνςε, κηα 

αμηνιφγεζε βαζηζκέλε ζην δίθηπν είλαη ρξήζηκε γηα λα πεξηγξάςεη ηηο ζέζεηο ηεο 

εμνπζίαο, ηε δνκή ηνπ νιηγνπσιίνπ ζηηο πνιηηηθέο αγνξέο θαη ηνπο θνξείο 

δηαπξαγκάηεπζεο ζπκθεξφλησλ. 
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 σο κέζα γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πιαηζίνπ δηαθπβέξλεζεο (governance) 

Ο φξνο δηαθπβέξλεζε (governance) εδψ πεξηγξάθεη ηα γεληθά πξφηππα ηεο 

ράξαμεο πνιηηηθήο, ηα επίζεκα ζεζκηθά φξγαλα θαηαλνκήο ηεο εμνπζίαο κεηαμχ 

θπβέξλεζεο, αλεμάξηεησλ θξαηηθψλ θνξέσλ θαη εθπξνζψπσλ ζπκθεξφλησλ 

εξγνδνηψλ θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Nielsen & Pedersen, 1988 νπ.αλαθ. ζην Börzel, 

1998). 

3.3.1. Ζ αλαιπηηθή  πξνζέγγηζε ηεο δηακεζνιάβεζεο ζπκθεξόλησλ 

Οη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο ζπρλά αληηκεησπίδνπλ ηα δίθηπα πνιηηηθήο σο 

έλλνηα κεζν-επηπέδνπ. πλδένπλ ην κηθξν-επίπεδν ηεο αλάιπζεο, πνπ αζρνιείηαη κε 

ην ξφιν ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο θπβέξλεζεο, κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή 

απνθάζεσλ θαη κε ην καθξν-νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο αλάιπζεο, πνπ αζρνιείηαη κε 

επξχηεξα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε θαηαλνκή ηεο δχλακεο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία 

(Rhodes, 2006, p.426). Ζ αλάιπζε ηνπ δηθηχνπ πνιηηηθήο εληνπίδεη ηε ζεκαζία ζηηο 

νξγαλσηηθέο κάιινλ παξά ζηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη επηθεληξψλεηαη ζην βαζκφ, 

ζηνλ νπνίν ππάξρεη ζπλέρεηα ζηηο αιιειεπηδξάζεηο νκάδσλ ζπκθεξφλησλ θαη 

θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ. Απηέο νη αιιειεπηδξάζεηο ζπληζηνχλ κηα δηαδηθαζία 

δηακεζνιάβεζεο ζπκθεξφλησλ (Bevir, 2009). Σα δίθηπα απεηθνλίδνληαη σο ζχλνια 

αιιειεμαξηψκελσλ νξγαλψζεσλ πνπ πξέπεη λα αληαιιάζζνπλ πφξνπο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο (Marsh & Rhodes 1992, pp. 10-11). Ζ ζπγθεθξηκέλε 

πξνζέγγηζε ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο απαηηεί ηελ αλαγλψξηζε ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αξέλα 

ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο.  

3.3.2. Ζ αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ησλ δηθηύσλ σο δηαθπβέξλεζε 

Καηά ηελ άπνςε ηνπ Scharpf (1999), ε ζεσξία ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο, 

ζχκθσλα κε ηε ζρνιή δηαθπβέξλεζεο, παξέρεη κηα πην ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ 

έξεπλα δηθηχσλ πνιηηηθήο κε ηελ πξφηαζε λέσλ κνληέισλ ή ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

ππάξρνληα, γηα λα εξκελεχζνπλ πιεξέζηεξα ην πψο δηακνξθψλνληαη ηα δίθηπα 

πνιηηηθήο θαη ην πψο κπνξνχλ λα ζπλερίδνπλ λα δηακνξθψλνληαη. Με άιια ιφγηα, ε 

ζρνιή δηαθπβέξλεζεο πξνηείλεη φηη γηα λα ππάξμνπλ δίθηπα πνιηηηθήο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κε νξζή δηαδηθαζία, ηφζν ηψξα φζν θαη ζην κέιινλ, απαηηνχληαη πνιχ 

βαζχηεξα επίπεδα θαηαλφεζεο, ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηε βειηίσζε ησλ 

γλψζεσλ θαη ηεο θαηαλφεζεο ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο. 
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Γπν πξνζεγγίζεηο ζηε κειέηε ησλ δηθηύσλ πνιηηηθήο 

ρνιή δηακεζνιάβεζεο ζπκθεξόλησλ 

(Γίθηπα πνιηηηθήο σο αλαιπηηθή 

εξγαιεηνζήθε) 

ρνιή δηαθπβέξλεζεο 

(Γίθηπα πνιηηηθήο σο κνξθή 

δηαθπβέξλεζεο) 

 

ΟΡΗΜΟ 

Έλα γεληθφ πιαίζην γηα ηελ αλάιπζε 

ησλ αιιαγψλ ζηηο ζρέζεηο θξάηνπο/ 

θνηλσλίαο ζηε ράξαμε ηεο δεκφζηαο 

πνιηηηθήο. 

ΟΡΗΜΟ 

Μηα ηδηαίηεξε κνξθή δηαθπβέξλεζεο, 

κηα πξαγκαηηθή αιιαγή ζηε δνκή ηεο 

πνιηηείαο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηηο αιιαγέο 

ζηηο ζρέζεηο θξάηνπο/θνηλσλίαο. 

 

ΔΠΔΞΖΓΖΜΑΣΗΚΖ ΓΤΝΑΜΖ 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμεγήζεη θάζε 

είδνπο ζρέζεηο κεηαμχ δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ 

ζηε ράξαμε ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο. 

• Σα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα 

ζρεκαηίδνπλ δεζκνχο (ζρέζεηο παξφκνηεο 

κε απηέο ζε επηρεηξήζεηο/ ακνηβαία 

ζπκθέξνληα), πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπξαγκαηεπζνχλ θαη λα εθαξκφζνπλ 

πνιηηηθέο. 

• Οη ζπλδέζεηο απνηεινχλ ηε δνκή ηεο 

πνιηηηθήο ησλ δηθηχσλ. 

• Οη ζπλδέζεηο αλαιχνληαη ζην πιαίζην 

απηφ. 

•Σα δίθηπα πνιηηηθήο αληηθαηνπηξίδνπλ 

ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ ηζρχ ησλ  ηδηαίηεξσλ 

ζπκθεξφλησλ. 

•Δπεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο πνιηηηθήο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη ηα απνηειέζκαηα. 

 

ΔΠΔΞΖΓΖΜΑΣΗΚΖ ΓΤΝΑΜΖ 

Έλαο ζπλδπαζκφο ζρεηηθψλ ζεσξηψλ 

(κηα κεηα-ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε) 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμεγήζεη 

ζπγθεθξηκέλα είδε ζρέζεσλ κεηαμχ 

δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ελεξγψλ δξψλησλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο. 

• Σα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα 

ζρεκαηίδνπλ επέιηθηεο ζρέζεηο γηα ηελ 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ηε ζπιινγηθή 

δξάζε ζηε ράξαμε πνιηηηθήο. 

• Οη επέιηθηεο ζρέζεηο είλαη κέξνο κηαο 

ζπλερηδφκελεο δηαδηθαζίαο ράξαμεο 

πνιηηηθψλ. 

•Αλαγλσξίδεηαη ε δπζθνιία 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο επίδξαζεο ησλ δηθηχσλ 

πνιηηηθήο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ζηα 

απνηειέζκαηα. 

 

 

ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

Έλα ζρεηηθά απιφ κνληέιν πνπ κπνξεί 

λα πεξηγξάθεη απνηειεζκαηηθά ηα δίθηπα 

πνιηηηθήο φπσο είλαη. 

• Πεξηγξαθηθφ 

• Πξαθηηθφ 

ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

Έλα κνληέιν πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηελ πεξηγξαθή ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο φπσο 

ζα έπξεπε λα είλαη. 

• πληαθηηθφ 

• Θεσξεηηθφ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

• ηαηηθφ 

• Γελ κπνξεί λα εμεγήζεη πψο ηα δίθηπα 

πνιηηηθήο κεηαβάιινληαη. 

• Γελ είλαη δπλαηή ε ζπζηεκαηηθή 

ζχλδεζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ δηθηχνπ 

πνιηηηθήο κε ηνλ ραξαθηήξα θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο πνιηηηθήο. 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

• Ηδαληθφ 

• Γελ ζπληζηά θαηάιιειε ζεσξία θαη 

έηζη εμαθνινπζεί λα έρεη πεξηνξηζκέλε 

εξκελεπηηθή ηζρχ. 

• Γελ ιακβάλεη ππφςε ηελ αληίζηαζε 

ζηελ αιιαγή θαη άιιεο αζάθεηεο θαη 

ειιείςεηο 
Πίλαθαο 3.1: Αλαιπηηθέο πξνζεγγίζεηο δηθηχσλ πνιηηηθήο  Πεγή: Πξνζαξκνζκέλνο απφ Börzel (1998) 
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3.3.3. Ζ αλαιπηηθή δηνξγαλσηηθή πξνζέγγηζε 

Ζ δηνξγαλσηηθή αλάιπζε ζπληζηά έλα άιιν ηκήκα ηεο πεξηγξαθηθήο 

βηβιηνγξαθίαο (πξνέθπςε απφ ηε κειέηε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο) πνπ απνζθνπεί 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ κεηαμχ ησλ επίζεκσλ 

πνιηηηθψλ ζεζκψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ. Απηή ε άπνςε ηνλίδεη 

ηε ζεκαζία ηεο αιιεινεπηθάιπςεο ησλ νξγαλσηηθψλ επζπλψλ θαη ηεο θαηαλνκήο ηεο 

εμνπζίαο ζηε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ απνηειεζκάησλ (Rhodes, 

1999).  

 Ζ πξψηε άπνςε ζηε ζπγθεθξηκέλε βηβιηνγξαθία είλαη φηη ε θπβέξλεζε 

θαηεπζχλεη ηελ θνηλσλία απφ ππεξπςσκέλε θεληξηθή ζέζε, απφ ηελ θνξπθή 

(Hazlehurst, 2001). 

 Ζ ελαιιαθηηθή άπνςε πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε βηβιηνγξαθία ηεο 

δηνξγαλσηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη φηη ε πνιηηηθή πξνθχπηεη απφ ηε βάζε πξνο ηα 

πάλσ (Borzel,1998). 

3.4. Ο ξόινο ηνπ θξάηνπο ζηα δίθηπα πνιηηηθήο 

 ηε βηβιηνγξαθία θαη ζηηο αλαιπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ, 

παξαηεξνχκε, ηελ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία απφ ηελ νπνία βιέπεη θάζε εξεπλεηήο 

ηνλ ξφιν ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ. Τπάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζηε βηβιηνγξαθία ηηο νπνίεο παξνπζηάδνπκε ζπλνπηηθά ζηηο επφκελεο 

παξαγξάθνπο.  

3.4.1. Ζ πξνζέγγηζε ησλ πνιηηηθώλ πιαηζίσλ ζπλεξγαζίαο κηαο θπβέξλεζεο θαη 

ησλ δηθηύσλ πνιηηηθήο  

Οη θπβεξλήζεηο επηδηψθνπλ ζπρλά λα επηηχρνπλ ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηε ράξαμε πνιηηηθήο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ ειέγρνπ. Γηα ηα ζχγρξνλα θξάηε, ην πξφβιεκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί 

είλαη πψο ζα δηαηεξήζνπλ ηνλ απφιπην έιεγρν, αιιά θαη ζα κνηξάδνληαη ηελ άζθεζε 

δεκφζηαο εμνπζίαο. Οη αλψηεξνη δεκφζηνη ππάιιεινη ζέινπλ απφ ηε κία πιεπξά λα 

μεθχγνπλ απφ ηελ επζχλε, ζέινπλ φκσο θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ πνιηηηθή εμνπζία. 

(Atkinson & Coleman, 1992). 

πλήζσο νη θπβεξλήζεηο εμηζνξξνπνχλ απηνχο ηνπο παξάγνληεο κε ην λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δίθηπα κφλν εθφζνλ παξακέλνπλ ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο. Οη 

θπβεξλήζεηο, δειαδή, ρξεζηκνπνηνχλ ηα δίθηπα κε έλαλ νξγαληθφ ηξφπν γηα λα 
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επηηχρνπλ ηνπο θαζηεξσκέλνπο ζηφρνπο ηνπο. Ζ δέζκεπζε κε ηα δίθηπα κπνξεί λα 

εθπιεξψζεη ηνλ ζεκαληηθφ ζθνπφ, απηφλ ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ απφθηεζε 

εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ ζηε δηαδηθαζία πνιηηηθήο (Hazlehurst, 2001). Μπνξεί 

επίζεο λα παίδεη έλα ξφιν ζρεηηθά κε ηηο αξρηθά ερζξηθά δηαθείκελεο νκάδεο θαη έηζη 

λα ηηο πξνζαξκφζεη απνηειεζκαηηθά ζηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο  θαηά ηε 

δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο (Jordan & Richardson, 1983, pp.607-608). Με ηελ 

εξγαζία κέζα ζε έλα δίθηπν, ε θπβέξλεζε κπνξεί λα επηθέξεη αιιαγέο ρσξίο 

αληηπαξαζέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο. 

3.4.2. Ζ αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ δηθηύσλ  από ηηο 

θπβεξλήζεηο 

χκθσλα κε ηε «ιέζρε δηαθπβέξλεζεο» ησλ Kickert, Kooiman θαη ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο ζην Παλεπηζηήκην Erasmus ηνπ Ρφηεξληακ, ε έιιεηςε 

λνκηκφηεηαο, ε πνιππινθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ πνιηηηθήο θαη ην πιήζνο ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ κεηψλνπλ ηε ζέζε ηνπ θξάηνπο θαη ην θαζηζηνχλ σο έλα απφ 

ηα πνιιά ελεξγά δξψληα ππνθείκελα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο 

πνιηηηθήο (Kooiman, 1993; Kickert, 1997). Σν θξάηνο, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, 

θαηεπζχλεη ηηο πνιηηηθέο απφ κηα απφζηαζε. 

Τπάξρνπλ ηξεηο θχξηεο πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δηθηχσλ απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο:  

 ε νξγαληθή πξνζέγγηζε 

 ε δηαδξαζηηθή πξνζέγγηζε  

 ε ζεζκηθή πξνζέγγηζε  

Ζ νξγαληθή πξνζέγγηζε είλαη κηα κνξθή «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» θαηεχζπλζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. πγθεληξψλεη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε θπβέξλεζε κπνξεί λα 

αζθήζεη ηε λφκηκε εμνπζία ηεο. Ζ νξγαληθή πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη φηη ε ιεηηνπξγία 

δηνίθεζεο ηεο θπβέξλεζεο ζπλδέεηαη απφ κηα ζπκβαηηθή άπνςε κε ηνπο εηδηθνχο 

ξφινπο θαη ηηο εμνπζίεο ηνπ θξάηνπο ζε έλα δεκνθξαηηθφ ζχζηεκα. Χο εθ ηνχηνπ, 

ηππηθά ζεσξεί φηη έλα θπβεξλεηηθφ ηκήκα είλαη ε θεληξηθή νξγάλσζε ζε έλα δίθηπν. 

Σν έξγν ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο είλαη λα επηλνήζεη θαη λα επηβάιεη εξγαιεία πνπ λα 

ελζαξξχλνπλ ηελ ελνπνίεζε κέζα θαη κεηαμχ ησλ δηθηχσλ ψζηε λα επηηξέςνπλ ζην 

θξάηνο λα επηηχρεη θαιχηεξα ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Σν δίθηπν ρξεζηκνπνηείηαη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επίηεπμεο ησλ θπβεξλεηηθψλ ζηφρσλ. Πνιχ κηθξή 

ζεκαζία έρνπλ νη αμίεο θαη νη ζηφρνη ησλ κε θξαηηθψλ θνξέσλ εθηφο απφ ην βαζκφ 
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πνπ είλαη ζπκβαηνί κε ην θξάηνο. Έλα πξφβιεκα κε ηελ νξγαληθή πξνζέγγηζε είλαη, 

βεβαίσο, φηη βαζίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο θπβέξλεζεο λα αζθεί απνηειεζκαηηθφ 

έιεγρν, φηαλ ην ζχλνιν ησλ κειεηψλ ησλ δηθηχσλ θαη ηεο δηαθπβέξλεζεο έρνπλ 

εθζέζεη ην πάληα παξφλ πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ειέγρνπ (Kickert et al., 1997).  

Ζ δηαδξαζηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ απνκαθξχλεηαη απφ ηνπο 

ηεξαξρηθνχο ηξφπνπο ειέγρνπ. Γελ είλαη ε πεξίπησζε ηνπ ειεγθηή θαη ηνπ 

ειεγρφκελνπ, αιιά κηα ζπγθέληξσζε ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ πνπ αζθνχλ 

ακνηβαία επηξξνή. Οη ζηξαηεγηθέο θαη νη ζηφρνη κπνξνχλ λα αιιάδνπλ, θαζψο ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ θνξέσλ αληιεί θνηλά ελδηαθέξνληα θαη δηεπθξηλίδεη ηα 

ζεκεία ησλ δηαθνξψλ. Ζ θπβέξλεζε δηαδξακαηίδεη θεληξηθφ ξφιν ζηε 

δηακεζνιάβεζε θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζπκβάιινληαο ζηνλ 

εληνπηζκφ λέσλ ιχζεσλ. Σαπηφρξνλα, ππνζέηεη ηελ ακνηβαία εμάξηεζε ησλ ελεξγψλ 

δξψλησλ ππνθεηκέλσλ κέζα ζηα δίθηπα. Ζ ζπιινγηθή δξάζε εμαξηάηαη απφ ηε 

ζπλεξγαζία κε ζηφρνπο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ αλαπηχζζνπλ ηελ ακνηβαία κάζεζε. Ζ 

δηαρείξηζε απαηηεί, ζπλεπψο, ζηελ πξνζέγγηζε απηή δηαπξαγκαηεχζεηο θαη 

δηπισκαηία. Τπάξρεη αλάγθε λα θαηαλνεζνχλ νη ζηφρνη θαη λα νηθνδνκεζνχλ ζρέζεηο 

εκπηζηνζχλεο ζρεηηθά κε απηνχο. Απηή βέβαηα ε πξνζέγγηζε είλαη ζπρλά δαπαλεξή 

θαη ε ζπλεξγαζία ρξνλνβφξα. Οη ζηφρνη κπνξεί επίζεο λα είλαη ζνινί θαη ηα 

απνηειέζκαηα λα θαζπζηεξνχλ (ν.π.,1997).  

Σέινο, ε ζεζκηθή πξνζέγγηζε ηεο δηαρείξηζεο δηθηχσλ επηθεληξψλεηαη ζηνπο 

θαλφλεο θαη ηηο δνκέο έλαληη ηνπ ηζηνξηθνχ πεξηβάιινληνο ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη αιιειεπηδξάζεηο. Οη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο πξνζπαζνχλ λα 

αιιάμνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ, ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ, ηνπο 

θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ, αθφκε θαη ηηο αμίεο θαη ηηο αληηιήςεηο. χκθσλα κε ηε 

ζεζκηθή πξνζέγγηζε, ε θπβέξλεζε ζπκκεηέρεη ιηγφηεξν άκεζα ζηηο αιιειεπηδξάζεηο 

κεηαμχ θνξέσλ θαη ελδηαθέξεηαη ιηγφηεξν γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. Αληίζεηα, 

επηθεληξψλεηαη ζηνπο θαλφλεο ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ησλ νξγαλσηηθψλ πιαηζίσλ 

πνπ ζέηεη ζην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ. Ο 

ζηφρνο είλαη λα αλαπηπρζνχλ νη ζσζηέο δνκέο θαη θαλφλεο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε θαη φρη ην απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο.  

πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη δηαδξαζηηθέο θαη ζεζκηθέο πξνζεγγίζεηο 

ππνγξακκίδνπλ ηε δηαδηθαζία ελψ νη νξγαληθέο ηελ επίηεπμε ησλ θπβεξλεηηθψλ 

ζηφρσλ.  
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ην γξάθεκα 3.1. πνπ δαλεηδφκαζηε απφ ηνλ Hazlehurst (2001)
 
γίλεηαη αληηιεπηφ 

φηη νη λέεο πηέζεηο ζηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο θαη ν εηδηθφο ξφινο ηεο θπβέξλεζεο ζηε 

δηαρείξηζε ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο ζπλαληψληαη ζε νξηζκέλεο ζεκειηψδεηο επηινγέο 

πξνζέγγηζεο. Οη θπβεξλεηηθέο πξνηηκήζεηο θαζψο θαη ην πνιηηηθφ πιαίζην 

επεξεάδνπλ απηέο ηηο επηινγέο. Οη Atkinson & Coleman (1992) εηζεγνχληαη φηη ε 

πξνζέγγηζε πνπ ζα αλαιάβεη ε θπβέξλεζε ζηε δέζκεπζή ηεο κε ηα δίθηπα, κπνξεί λα 

εμαξηάηαη απφ ηε «δχλακή» ηεο (ηδίσο κε ηε ζηελή πνιηηηθή έλλνηα πνπ πεξηγξάθεηαη 

λσξίηεξα). ε ηνκείο κε ηζρπξά θξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά νη νκάδεο εξγαζίαο, νη 

ζπληνληζηηθέο επηηξνπέο ή νη ζπλεξγαδφκελεο νκάδεο ελζαξξχλνληαη λα εθθξάδνπλ  

ηελ αλεμάξηεηε ζθέςε θαη ηελ επξχηεξε πξννπηηθή πνπ απαηηείηαη γηα ην 

καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο. Αληίζεηα, ζηηο αδχλακεο θξαηηθέο δνκέο, 

φπνπ έλα επξχ θάζκα πνιηηηθψλ θαη γξαθεηνθξαηψλ κπνξνχλ λα δηεθδηθνχλ θάπνηα 

δηθαηνδνζία, δελ ππάξρεη θαλέλα ζεζκηθφ φξγαλν πνπ λα ζπλδέεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο, ελψ επηθξαηεί έλαο πην παξαδνζηαθφο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο.  

Γξάθεκα 3.1.: Αλαπαξάζηαζε ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ 

δηθηχσλ πνιηηηθήο απφ ηηο θπβεξλήζεηο (Hazlehurst, 2001)
 

Πηέζεηο ζηελ  ράξαμε πνιηηηθήο

•Καηαθεξκαηηζκφο ηεο πνιηηηθήο 

εθπξνζψπεζεο

•Πνιιαπιαζηαζκφο νκάδσλ

ζπκθεξφλησλ

Καζαξή ζεσξία ησλ δηθηχσλ

• Με ηεξαξρηθά

•Απην-νξγάλσλφκελα

Αθφκα ε ηεξαξρηθή ράξαμε πνιηηηθήο 

θπξηαξρεί.

Ο θεληξηθφο θαλφλαο δηακνξθψλεη ην 

πξφηππν (norm) (Π.ρ. Ο θχθινο πνιηηηθήο 

Bridgman θαη Davis)

Ζ πξαγκαηηθφηεηα ελφο εηδηθνχ

ξφινπ ηνπ θξάηνπο

Ζ θπβέξλεζε έρεη ηνπο δηθνχο ηεο 

ζηφρνπο θαη ηνπο πφξνπο γηα λα ηνπο 

επηηχρεη.

Ζ δηαρείξηζε δηθηχσλ ζηελ ράξαμε Πνιηηηθήο 

είλαη έλαο ζεκαληηθφο ξφινο γηα ηελ 

θπβέξλεζε

Κπβεξλεηηθέο 

πξνηηκήζεηο

Πνιηηηθό 

ζπγθείκελν 

(context) 

Δπξύ θαη 

ζηελό

Δμηζνξξφπεζε ζπκκεηνρήο θαη

έιεγρνο

Οδεγεί ζε  κία ή ζε ζπλδπαζκφ 

ηξηψλ πξνζεγγίζεσλ …

Οξγαληθή πξνζέγγηζε

Ζ δέζκεπζε γίλεηαη κε  

ηνπο φξνπο ηεο 

θπβέξλεζεο θαη κε ζθνπφ 

ηελ  επίηεπμε 

πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ.

Γηαδξαζηηθή πξνζέγγηζε

Ζ θπβέξλεζε δηεπθνιχλεη 

άκεζα ηελ αληαιιαγή

ηδεψλ θαη πφξσλ ρσξίο λα 

πξνζθνιιεζεί ζε κηα ζέζε.

Θεζκηθή πξνζέγγηζε

Ζ θπβέξλεζε δεκηνπξγεί έλα

πεξηβάιινλ γηα αληαιιαγέο αιιά 

δελ ζπκκεηέρεη άκεζα

ην δίθηπν.

Μεγαιύηεξνη πνιηηηθνί θίλδπλνη

πνπ εμηζνξξνπνύληαη από ηε δπλακηθή 

γηα κεγαιύηεξε θαηλνηνκία, ηε 

δέζκεπζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ηε 

δηαθάλεηα

Μεγαιύηεξνο έιεγρνο θαη κεησκέλνη 

πνιηηηθνί θίλδπλνη, αιιά είλαη πηζαλό 

λα νδεγεί ζε ιηγόηεξν θαηλνηόκα θαη

ιηγόηεξν δηαθαλή απνηειέζκαηα.

ΑΜΟΗΒΑΗΑ ΡΤΘΜΗΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΓΡΑΔΩΝ

Αλαπαξάζηαζε ελλνηνινγηθνύ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ησλ δηθηύσλ πνιηηηθήο από ηηο θπβεξλήζεηο
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3.5. Ζ πνιππινθόηεηα ησλ δηθηύσλ πνιηηηθήο 

πσο έρνπκε πξναλαθέξεη, ηα δίθηπα πνιηηηθήο αληηθαηνπηξίδνπλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά σο έλα «λέν πξφηππν ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο 

πνιππινθφηεηαο» (Kenis and Schneider, 1991, p.25).  

Ζ πνιππινθφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο έλλνηα απφ ηνπο κειεηεηέο ηεο 

πνιηηηθήο (Ball, 1993, 2007, 2009; Kenis and Schneider, 1991) αληηθαηνπηξίδεη ηε 

δπλακηθή θχζε ησλ ζπληζησζψλ ελφο ζπζηήκαηνο θαη ησλ ζρέζεψλ ηνπ, 

θαζηζηψληαο πνιχ δχζθνιν λα πξνβιεθζεί πψο ζα ζπκπεξηθέξεηαη ην ζχζηεκα θαη 

πνηα απνηειέζκαηα ζα έρεη. Ζ πνιππινθφηεηα κπνξεί λα απνδνκεζεί κε ηελ 

αλάπηπμε ηεο γλψζεο γηα απηά ηα ζηνηρεία θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο.  

χκθσλα κε ηνπο Schneider & Bauer (2007), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1950 θαη ηνπ 1960 ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξθεηέο παξαιιαγέο ηεο ζεσξίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ γηα λα εμεγήζνπλ πψο νη θνηλσλίεο ειέγρνπλ θαη ξπζκίδνπλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο κεραληζκνχο πνπ θαηεπζχλνληαη απφ ζπιινγηθά 

δεζκεπηηθέο απνθάζεηο γηα κε ζπληνληζκέλε εζεινληηθή δξάζε. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1950, ε ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ έρεη πξνρσξήζεη κέζα απφ δηάθνξεο αλαηξνπέο θαη 

ζηξνθέο πξνο κηα ιεπηφηεξε θαηαλφεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπληνληζκνχ.  

Ζ θπξίαξρε ζεσξία ηεο δηαθπβέξλεζεο έρεη ηνλίζεη νξηζκέλνπο πξσηφηππνπο 

κεραληζκνχο ζπληνληζκνχ (π.ρ. αγνξέο, δίθηπα, ηεξαξρίεο) θαη αλαγλσξίδεη φηη νη 

θνηλσλίεο δεκηνπξγνχλ φρη κφλν κέζσ θεληξηθήο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ειέγρνπ απφ 

ηελ θνξπθή πξνο ηα θάησ, αιιά θαη κέζσ ηεο ηνπηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ηνπ 

νξηδφληηνπ ζπληνληζκνχ.  

Ζ πνιππινθφηεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο, φπσο ηνλίδεηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο βηβιηνγξαθίαο ησλ δηθηχσλ, ζα κπνξνχζε λα νθείιεηαη θαη κφλν ζην γεγνλφο φηη 

ηα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα είλαη παξφληα ζην πιαίζην ηεο δηαθπβέξλεζεο. 

Χζηφζν, ε πνιππινθφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ 

δελ κπνξεί εχθνια  λα αλαιπζεί θαη λα πξνβιεθζεί (Kickert et al., 1997).  

3.6. Κξηηηθή απνηίκεζε ηεο ζεσξίαο ησλ δηθηύσλ πνιηηηθήο 

Τπνζηεξίδεηαη ζπρλά φηη ε  ζεσξία ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο έρεη πνιιέο 

ειιείςεηο θαη δελ παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ 

νχηε αηηηνινγεί ή εξκελεχεη ην πψο δηακνξθψλνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα δίθηπα 

(Dowding, 1995; Thompson & Pforr, 2005; Cerna, 2013).  
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Γηα ηνλ ιφγν απηφ κάιηζηα, νη Kenis & Schneider (1996), ζεκεηψλνπλ φηη ε 

αλάιπζε δηθηχσλ δελ είλαη κηα ζεσξία κε ηε ζηελή έλλνηα (stricto sensu), αιιά έλα 

θηβψηην εξγαιείσλ γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ηε κέηξεζε ησλ ζρεζηαθψλ δηακνξθψζεσλ 

θαη ησλ δνκηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ.  

Ζ Cerna (2013) ζε πξφζθαην άξζξν ηεο, ππνζηεξίδεη φηη ε νινθιήξσζε ηεο 

ζεσξίαο ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο ζα ήηαλ ρξήζηκε γηα ηελ αλάδεημε πνιχπινθσλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα), νη νπνίεο κπνξνχλ λα θαιχςνπλ κεγάιν αξηζκφ ελεξγψλ δξψλησλ 

ππνθεηκέλσλ. Σα δίθηπα είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ ξεπζηή κνξθή, αιιά θαη λα 

κεηαζρεκαηίδνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζε κηα πην ζεζκνζεηεκέλε δνκή. 

Δπηθαιείηαη ηελ θξηηηθή ηεο Dowding (1995) γηα ηε ζεσξία ηνπ δηθηχνπ πνιηηηθήο.  Ζ 

Dowding (1995) αλαθέξεη φηη γηα ηελ ίδηα δελ είλαη ζαθέο ηη είλαη έλα δίθηπν 

πνιηηηθήο θαη πεξηγξάθεη ηα δίθηπα σο κεηαθνξέο (φπσο αλαπηχρζεθαλ κε φξνπο 

φπσο ην «ηξίγσλν ζηδήξνπ» ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο) θαη φρη σο κνληέια. H 

Dowding (1995) δειαδή επηθξίλεη ηηο κειέηεο δηθηχσλ πνιηηηθήο πνπ είλαη 

κεηαθνξηθέο θαη φρη ζεσξεηηθέο. Ηζρπξίδεηαη, φηη: «Δλψ έρνπκε κάζεη πνιιά γηα ηε 

δηαδηθαζία πνιηηηθήο, θαηαγξάθνληαο ηνλ θφζκν ησλ πνιηηηθψλ ζε δηαθνξεηηθά είδε 

δηθηχσλ, ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε δελ ζα καο νδεγήζεη πνιχ παξαπέξα. Ζ 

αλάιπζε ηνπ δηθηχνπ πνιηηηθήο άξρηζε σο κεηαθνξά θαη κπνξεί λα εμειηρζεί ζε κηα 

ζεσξία, αλαπηχζζνληαο ηελ πνξεία ηεο αλάιπζεο ηνπ θνηλσληνινγηθνχ δηθηχνπ, φπνπ 

νη ηδηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ θαη φρη νη ηδηφηεηεο ησλ κειψλ κπνξνχλ λα θαζνδεγνχλ ηελ 

αηηηνιφγεζε. Ζ πνιηηηθή επηζηήκε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ παξάδνζε ηνπ 

θνηλσληνινγηθνχ δηθηχνπ, λα δαλεηζηεί θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηηο αιγεβξηθέο κεζφδνπο 

ηνπ (pp.136-137)». πσο ππνζηεξίδεη ε Dowding (1995) κηα «αιεζηλή» ζεσξία 

πξέπεη λα γεληθεχεηαη ζε φια ηα αληηθείκελα θαη λα εμεγεί ηε δηαθχκαλζε θαζψο θαη 

ηηο νκνηφηεηεο κεηαμχ απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ. Χζηφζν, επηζεκαίλεη, φηη ην κνληέιν 

ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο αδπλαηεί λα ην πξαγκαηψζεη, αθνχ παξέρεη κάιινλ έλα ράξηε 

ηεο δηαδηθαζίαο ράξαμεο πνιηηηθήο παξά εζηηάδεη ζε πξνβιέςεηο γηα ηελ 

αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά ησλ δηαθνξεηηθψλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ ζε 

πιαίζην δηαθνξεηηθψλ ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ (Dowding 1995, p.141). Ζ κειέηε 

δειαδή ησλ δηθηχσλ θαηά ηελ ζπγγξαθέα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα ηαμηλφκεζε 

παξά σο κηα ζεσξεηηθή νηθνδφκεζε. Ζ Dowding (1995) εμεγεί απηφ ην θελφ 

ηζρπξηδφκελε φηη νη αλαπηπμηαθέο ζεσξίεο βαζίδνληαη ιαλζαζκέλα ζηηο ηδηφηεηεο ησλ 
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ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ θαη φρη ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα δίθηπα 

πνιηηηθήο. Χο απνηέιεζκα, δεκηνπξγνχλ λένπο ηχπνπο γηα θάζε πηζαλφ ζπλδπαζκφ 

παξακέηξσλ ελεξγνχ δξψληνο ππνθεηκέλνπ θαη δηθηχνπ, αληί λα εμεγνχλ πψο ζα 

ζπκπεξηθεξφηαλ έλα δηαθνξεηηθφ ελεξγφ δξψλ ππνθείκελν ζην ίδην δνκηθφ πιαίζην.  

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ν Rhodes (2006) πεξηγξάθεη ηελ ζεψξεζε ηεο 

Dowding σο κηα «θαηαηγίδα» ζηε βηβιηνγξαθία ηνπ δηθηχνπ, πνπ πξνθάιεζε κηα 

κεγάιε ζεηξά απαληήζεσλ απφ ηνπο κειεηεηέο δηθηχσλ πνιηηηθήο, παξά ην γεγνλφο 

φηη πνιιέο απφ ηηο επηθξίζεηο ηεο Dowding παξακέλνπλ έγθπξεο.  

Ο Thatcher (1998)
 
ππνζηεξίδεη φηη νη πεξηζζφηεξεο ζεσξίεο εμεγνχλ ηε κνξθή 

ησλ δηθηχσλ εζηηάδνληαο ζηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ απηά ηα ζρήκαηα ζηε ράξαμε 

πνιηηηθήο, γεγνλφο πνπ κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα. Δλψ ε κειέηε ησλ 

δηθηχσλ είλαη δπλεηηθά ρξήζηκε, ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζεί κηα πην επίζεκε αλάιπζε 

ησλ δηθηχσλ θαη λα βειηησζνχλ ηα δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ λα απνθνκηζηνχλ ηα 

νθέιε απηά. 

χκθσλα κε ηνλ Scharpf (1999), ε ζεσξία ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο πξνζπαζεί 

κφλν λα πξνζδηνξίζεη ηε δηακφξθσζε ηεο δνκήο ησλ δηθηχσλ ζε θάζε ηνκέα 

πνιηηηθήο θαη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν λα ζπκβάιεη ζηελ αηηηνιφγεζε θαη ηελ πξφβιεςε 

ησλ πνιηηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ αξθεηέο θξηηηθέο απφςεηο ηφζν γηα ηηο 

ζεσξεηηθέο φζν θαη γηα ηηο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ζεσξίαο ησλ δηθηχσλ. 

Έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ζεσξείηαη ην γεγνλφο φηη νη ζρεηηθέο έλλνηεο κε ηα 

δίθηπα δελ είλαη επαξθείο γηα λα αηηηνινγήζνπλ πψο δεκηνπξγνχληαη ηα δίθηπα θαη 

πψο κεηεμειίζζνληαη. Οη πεξηζζφηεξεο απνηηκήζεηο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ 

δηθηχσλ βαζίδνληαη ζε εμσγελείο δηαηαξαρέο, φπσο ε αιιαγή ηεο θπβεξλεηηθήο 

πνιηηηθήο, νη νηθνλνκηθέο ξήμεηο ή νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο (Dowding 1995; Thatcher 

1998). πσο ζπκβαίλεη ζηελ θξηηηθή ηεο Dowding (1995), έηζη θαη άιιεο θξηηηθέο ηεο 

πξνζέγγηζεο ηνπ δηθηχνπ πνιηηηθήο ππνγξακκίδνπλ γεληθά ηνπο ζεσξεηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο, αθνχ φιεο νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζα έπξεπε λα παξέρνπλ έλαλ 

νδεγφ γηα αηηηψδεηο ππνζέζεηο κε εκπεηξηθά ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία λα ηηο ειέγρνπλ.  

Οη Thompson & Pforr (2005) σζηφζν ζεσξνχλ φηη ε πξνζέγγηζε ηεο 

πεξηγξαθηθήο πνιηηηθήο πνπ αλαδχζεθε ζηηο ΖΠΑ θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζα 

έπξεπε λα εθιακβάλεηαη ζε γεληθέο γξακκέο σο γεληθφ πιαίζην γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ηδηαίηεξα ησλ ζρέζεσλ 
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κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ. Δπνκέλσο, γηα λα 

θαηαζηεί πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλνληαη ηα δίθηπα 

ή πψο ζα έπξεπε λα ζρεκαηίδνληαη, απαηηνχληαη ζεσξεηηθέο εξεπλεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο. Απηφ ην γεγνλφο ζπκβαίλεη, δηφηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη δηαδηθαζίεο 

ράξαμεο πνιηηηθήο εμ αηηίαο κεηαβαιιφκελσλ ζρέζεσλ κεηαμχ αηφκσλ, θνηλνηήησλ, 

νξγαληζκψλ θαη θπβεξλήζεσλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ αξθεηά ζεκαληηθά αλάινγα κε ην 

πιαίζην θαη είλαη ζπρλά δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ.  

Οη ζεσξεηηθέο θηινδνμίεο ηνπ πεδίνπ ηεο Αλάιπζεο Γηθηχσλ Πνιηηηθήο 

(PNA) ζπλερίδνπλ λα ππεξβαίλνπλ ηα εκπεηξηθά ζηνηρεία γηα ηα δίθηπα πνιηηηθήο θαη 

ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο πνιηηηθήο.  
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Γεύηεξν Μέξνο 

Δπξσπατθή Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή : Γίθηπα Δθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο θαη Αξηζηεία 

Κεθάιαην 4: Ζ δηαθπβέξλεζε κέζσ ησλ Γηθηύσλ Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο 

ην θεθάιαην απηφ, ζα πξνζπαζήζνπκε λα παξνπζηάζνπκε ην πψο ε 

δηαθπβέξλεζε κέζσ ησλ δηθηχσλ κεηαθξάδεηαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ησλ 

ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο  

λενθηιειεχζεξεο εθπαίδεπζεο. 

Ζ άλνδνο ηεο λενθηιειεχζεξεο πξνζέγγηζεο ηεο εθπαίδεπζεο έζεζε ζην 

επίθεληξν λέεο κνξθέο ειέγρνπ θαη επηηήξεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κεραληζκνχ. Μέζα 

ζε απηή ηε ινγηθή, ν ξφινο ηνπ εζληθνχ θξάηνπο ζηε δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ζεσξείηαη φηη έρεη απνδπλακσζεί. πσο αλαθέξεη ε Σζαθίξε (2018),  «ην 

θξάηνο νιηζζαίλεη ζηελ άζθεζε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο απνπνηνχκελν ηηο 

εμνπζίεο θαη ηηο επζχλεο ηνπ σο θπβεξλεηηθή αξρή θαη αλαδεηθλχνληαη άιινη πφινη 

δηαθπβέξλεζεο» (ζ.184). 

Ζ θξαηηθή εμνπζία, ινηπφλ, ππνρσξεί θαη ηε ζέζε ηεο παίξλνπλ λέεο 

δηθηπσκέλεο κνξθέο εμνπζίαο πνπ δηακνξθψλνπλ κε πνιχπινθνπο θαη έκκεζνπο 

ηξφπνπο ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Οη δηαδηθαζίεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο παίξλνπλ 

δειαδή κία παγθφζκηα δηθηπσκέλε κνξθή (Ball, 2007). Σν δίθηπν απηφ ζπγθξνηείηαη 

απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη ππεξεζληθφ επίπεδν. 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, πξνσζνχληαη λέεο ζηξαηεγηθέο πνπ βαζίδνληαη ζηε 

δηεπθφιπλζε ηεο δεκηνπξγίαο αγνξψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαζνδεγνχκελεο απφ ηηο 

αξρέο ηεο επηινγήο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ (βι. θεθ. 6), ζηελ εηζαγσγή κηαο 

λννηξνπίαο λέαο δηνίθεζεο θαζψο θαη ζηελ απφδνζε. Απηέο ηηο λέεο ζηξαηεγηθέο ν 

Ball (2008) ηηο ραξαθηεξίδεη σο «λέεο ηερλνινγίεο πνιηηηθήο». Οη  πξνσζνχκελεο 

απηέο αιιαγέο ζρεηίδνληαη κε ην θαηλφκελν  ηεο κεηάβαζεο «απφ ηελ θπβέξλεζε ζηε 

δηαθπβέξλεζε» (Mele & Baccaro, 2008, p. 1). Οξηζκέλνη αλαιπηέο ππνζηεξίδνπλ φηη 

απηέο νη κνξθέο ηνπ ζπληνληζκνχ πνπ βαζίδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ, 

κεηαηνπίδνπλ ηελ ηεξαξρία θαη ηηο αγνξέο θαη αλαπηχζζνληαη σο ν θπξίαξρνο ηξφπνο 

δηαθπβέξλεζεο θαη θνηλσληθήο νξγάλσζεο (Kooiman, 1993; Rhodes, 1997). Mε απηή 
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ηελ έλλνηα, ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία βιέπεη ηα δίθηπα πνιηηηθήο σο κία πξαγκαηηθή 

αιιαγή ζηε δνκή ηεο πνιηηείαο (Besussi, 2006, p.6) 

Eλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο πξναλαθεξζείζαο βηβιηνγξαθίαο δηεξεπλά ηελ 

αλάπηπμε πνιπεπίπεδσλ κνξθψλ δηαθπβέξλεζεο ζηελ Δπξψπε. Έηζη, ε επξσπατθή 

πνιηηηθή ζεσξείηαη φηη αλαπηχζζεηαη κέζσ δηθηχσλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα 

πβξηδηθφ κείγκα κεκνλσκέλσλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ ελζσκαησκέλσλ ζε 

έλα ζχζηεκα εζληθψλ, ππνεζληθψλ, ππεξεζληθψλ, δηαθπβεξλεηηθψλ θαη δηαθξαηηθψλ 

ζρέζεσλ. Δπηπιένλ ηνλίδεηαη φηη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ δηαδξακαηίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν νη ππεξεζληθνί νξγαληζκνί, φπσο ν ΟΟΑ θαη ε ΔΔ (Olmedo & 

Ball, 2015). 

Δηδηθφηεξα ζην  πεδίν ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο,  ζχκθσλα κε 

ηνπο Lawn & Grek, (2012, pp.12-13) «ν αλαδπφκελνο πνιηηηθφο ρψξνο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Δπξψπε ζπληζηά κία δηαδηθαζία ζχλζεηεο δηθηπαθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ρξεηάδεηαη ελεξγά δξψληα ππνθείκελα πνπ λα αλαιακβάλνπλ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο δηαθπβέξλεζεο, λα εηζάγνπλ θαη λα αλαλεψλνπλ ηηο γιψζζεο ησλ 

«εμσηεξηθψλ» θνξέσλ, λα απνξξνθψληαη ζε αξέλεο πνιηηηθήο θαη λα ελεξγνχλ ππέξ 

ησλ πβξηδηθψλ αηδέλησλ πνιηηηθήο». 

 Οη Olmedo & Ball (2015) πξνζθέξνπλ κεξηθά ιεπηνκεξή παξαδείγκαηα θαη 

πεξηπηψζεηο πνπ ππνδεηθλχνπλ δηάθνξνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη δηαδηθαζίεο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο παίξλνπλ κία παγθφζκηα δηθηπσκέλε κνξθή (Sørensen 

& Torfing, 2007 νπ. αλαθ. ζην Olmedo & Ball, 2015). ην πλεχκα απηφ, 

παξνπζηάδνπλ κε βάζε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηξεηο πηπρέο ηεο κεηάβαζεο «απφ ηελ 

θπβέξλεζε ζηε δηαθπβέξλεζε» ζην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.  

Πξψηνλ, ππνζηεξίδνπλ φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζρεδηάδεηαη ε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή θαη ε έξεπλα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ζε 

ζρέζε κε απηή ηε κεηάβαζε. Γεχηεξνλ, πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα επαλεμεηάζνπλ ην 

πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ κειεηνχληαη ηα λέα πνιηηηθά ελεξγά δξψληα ππνθείκελα, νη 

ιφγνη, νη δηαζπλδέζεηο, νη αηδέληεο, νη πφξνη θαη νη ιχζεηο ψζηε λα απνθχγνπλ απηφ 

πνπ ν Beck (2006) απνθαιεί «κεζνδνινγηθφ εζληθηζκφ» θαη λα επεθηείλνπλ ηελ 

έξεπλά ηνπο πέξα απφ ηα φξηα ηνπ εζληθνχ θξάηνπο. Σξίηνλ, αλαθέξνληαη ζηε 

ζεκαζία πνπ πξέπεη λα δνζεί ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο αζθείηαη ε πνιηηηθή θαη 

ζηνλ λέν ηξφπν ξχζκηζεο ηεο θνηλσλίαο απφ ην θξάηνο, ηε «κε ππεξβνιηθή ξχζκηζε» 

(Foucault, 2010a, νπ. αλαθ. ζην Olmedo & Ball, 2015) ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο άιισλ 
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δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ ζηε ράξαμε πνιηηηθήο, πνπ θάπνηνη εξεπλεηέο 

αληηιακβάλνληαη σο «αλαηξνπή» θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο ησλ πνιηηψλ κε 

ην θξάηνο θαη κε ηνλ εαπηφ ηνπο (Peters, 2001 νπ. αλαθ. ζην Olmedo & Ball, 2015).  

πσο αλαθέξεη ν Jessop (1998), «ηα δίθηπα έρνπλ επεθηαζεί εηο βάξνο ησλ 

αγνξψλ θαη ησλ ηεξαξρηψλ θαη ε δηαθπβέξλεζε εηο βάξνο ηεο θπβέξλεζεο. Απηφ δελ 

απνηειεί έλα δηαδνρηθφ ζρήκα ζηνλ ηξφπν ράξαμεο πνιηηηθήο […] αιιά κηα 

κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο γχξσ απφ ην νπνίν θηλείηαη ν θχθινο πνιηηηθήο» 

(p.32). 

Μνληέια, φπσο ν «δεκηνπξγηθφο θαπηηαιηζκφο» ηνπ Bill Gates ζηελ Ακεξηθή 

ή ε «Μεγάιε Κνηλσλία» ηνπ David Cameron ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, δείρλνπλ φηη ε 

θξαηηθή νξγάλσζε θηλείηαη πξνο ιηγφηεξν ηεξαξρηθέο θαη ιηγφηεξν ζπγθεληξσηηθέο 

κνξθέο αιιά ηαπηφρξνλα ην θξάηνο δηαδξακαηίδεη βαζηθφ ξφιν σο «δηακνξθσηήο ηεο 

αγνξάο» (Ball, 2007), αλαδηαηάζζνληαο θαη απνθαζηζηψληαο ηα φξηα ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ σο έλαλ «ζπγθεθξηκέλν θαη πξαγκαηηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγεί ε ηππηθή δνκή ηνπ αληαγσληζκνχ» (Foucault, 2010b, p.19) 

ην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο, ππάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα γηα ηε 

ιεηηνπξγία απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ. χκθσλα κε ηνλ Jessop, (2002) νη ηξεηο λέεο 

κνξθέο ζπληνληζκνχ ζην ρψξν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη: 

 ε κεηα-αληαιιαγή 

 ε κεηα-νξγάλσζε θαη  

 ε κεηα-εηεξναξρία  

 Πην αλαιπηηθά, ε κεηα-αληαιιαγή «πεξηιακβάλεη ηνλ αληαλαθιαζηηθφ 

επαλαζρεδηαζκφ ησλ επηκέξνπο αγνξψλ ή/θαη ηελ αληαλαθιαζηηθή αλαδηάηαμε ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αγνξψλ κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δνκήο 

ηνπο» (pp.240-241). Ζ εηζαγσγή πξνγξακκάησλ επηινγήο ζρνιείνπ σο εξγαιείνπ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ ζρνιείσλ, ηα θνππφληα, ηα 

πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζπκβάζεσλ θαη νη κνξθέο αμηνιφγεζεο θαη 

απφδνζεο είλαη θαιά παξαδείγκαηα απηψλ ησλ λέσλ κνξθψλ ζπληνληζκνχ. Οη 

ηερλνινγίεο απηέο επλννχλ λέεο ζπκκαρίεο θαη λέεο δπλαηφηεηεο γηα ηνπο παιηνχο θαη 

λένπο θνξείο, ψζηε λα αλαπξνζαλαηνιίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 

αληηπξνζσπεχνληαο ζηξαηεγηθέο ζπληνληζκνχ, πνπ αλαδηνξγαλψλνπλ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αγνξέο (Ball, 2007). Απφ ηελ άπνςε απηή, ε ζέζπηζε δηαθνξεηηθψλ 



84 

 

πνιηηηθψλ ζρνιηθήο επζχλεο, ε εηζαγσγή λέσλ κνξθψλ δεκφζηαο δηαρείξηζεο θαη ν 

επαλαπξνζδηνξηζκφο θαη ε ελίζρπζε ησλ εζληθψλ (κέζσ ησλ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ 

επηζεψξεζεο θαη αμηνιφγεζεο) θαη ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ (φπσο ν ΟΟΑ/ 

Πξφγξακκα Γηεζλνχο Αμηνιφγεζεο Μαζεηψλ PISA, ν Δπξσπατθφο χλδεζκνο 

Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε θηι.) είλαη πξνζπάζεηεο λα 

θαηεπζχλνπλ ηελ αιιαγή ζηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε, ηε δνκή, ηε δηαρείξηζε θαη ηε 

κηθξν-θνπιηνχξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή, γηα 

παξάδεηγκα, ππάξρνπλ πνιιέο απφπεηξεο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε λα εηζαρζεί έλα 

λέν θαζεζηψο πιεξσκψλ ην νπνίν λα επηηξέπεη ζε πεξηθεξεηαθά γξαθεία ή/θαη ζε 

κεκνλσκέλα ζρνιεία λα θαζνξίδνπλ ηνπο κηζζνχο ησλ δαζθάισλ κε βάζε ηηο 

επηδφζεηο, νη νπνίεο ζα κεηξεζνχλ άκεζα κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ 

ηνπο (Olmedo & Ball, 2015). 

Απηέο νη αιιαγέο ζπλδένληαη ζηελά κε ηε δεχηεξε κνξθή ζπληνληζκνχ, ηε 

κεηα-νξγάλσζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη «ηνλ αληαλαθιαζηηθφ επαλαζρεδηαζκφ ησλ 

νξγαληζκψλ, ηε δεκηνπξγία ελδηάκεζσλ νξγαλψζεσλ, ηελ αλαδηάηαμε ησλ 

νξγαλσηηθψλ ζρέζεσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ νξγαλσζηαθψλ νηθνινγηψλ» (Jessop, 

2002,p.241). Σα “Charter Schools” ζηηο ΖΠΑ, ηα Ηζπαληθά θξαηηθά επηδνηνχκελα 

ηδησηηθά ζρνιεία,  ηα νπεδηθά «Διεχζεξα ρνιεία» θαη ην αλαλεσκέλν πξφγξακκα 

ησλ «Αθαδεκηψλ» ζηελ Αγγιία, γηα παξάδεηγκα, απνηεινχλ πνιηηηθέο ιχζεηο πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ ελεξγά δξψληα ππνθείκελα απφ δηαθνξεηηθά ππφβαζξα (δεκφζηνπο 

θνξείο, θεξδνζθνπηθνχο θαη κε θεξδνζθνπηθνχο ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο θαη 

ηδηψηεο),  εληζρχνληαο ηε δπλακηθή ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ δεκφζην ηνκέα (Ball & 

Youdell, 2007). Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θνηλφ ζε φια ηα πξνεγνχκελα 

παξαδείγκαηα δηακφξθσζεο δηθηχσλ είλαη ην γεγνλφο φηη απηά ηα δίθηπα δεκφζησλ 

ζεζκψλ, ε «λέα θηιαλζξσπία» (βι. ελφηεηα 5.3.),  νη επηρεηξήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο, νη 

επηρεηξεκαηίεο ηεο πνιηηηθήο θηι. απνηεινχλ ζηξαηεγηθή ζπληζηψζα θαη εξγαιείν 

κφριεπζεο γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ φζσλ αλαθέξζεθαλ εδψ σο θξάηνο» (Olmedo 

& Ball, 2015). 

Σέινο ε κεηα-εηεξναξρία αλαθέξεηαη ζηελ νξγάλσζε ησλ ζπλζεθψλ απηφ-

νξγάλσζεο «επαλαπξνζδηνξίδνληαο ην πιαίζην γηα ηελ εηεξναξρία ή ηελ 
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αληαλαθιαζηηθή νξγάλσζε» (Jessop, 2002, p.241).
10

 Οη εηεξναξρίεο απνηεινχληαη 

απφ δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζπληνληζκέλσλ ζρέζεσλ, δηαπξνζσπηθή δηθηχσζε, δηά-

νξγαλσηηθέο ζρέζεηο ή/θαη ελδν-ζπζηεκηθά επίπεδα θαζνδήγεζεο. Οη εηεξναξρηθνί 

ηξφπνη ζπληνληζκνχ είλαη ζχλζεηνη, πνιπκνξθηθνί θαη κεξηθέο θνξέο αζηαζείο. Ζ 

εηεξναξρηθή θπβέξλεζε αζθεί ηε ζηξαηεγηθή επηξξνή ζηελ αηδέληα θαη ηηο 

εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, ζπρλά κε ηερληθέο δηαρείξηζεο ηεο 

απφδνζεο ή ζχλαςεο ζπκβάζεσλ, απνθεχγνληαο παξάιιεια ηελ άκεζε ζπκκεηνρή 

ηεο ζηηο «θχξηεο ιεηηνπξγίεο» απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ (Olmedo & Ball, 2015). Σν λέν 

απηφ κνληέιν ζπλεπάγεηαη ηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ δηαθπβέξλεζεο, ήηνη ηε 

δεκηνπξγία λέσλ δνκψλ θαη ηερλνινγηψλ δηαθπβέξλεζεο πνπ επαλαπξνζδηνξίδνπλ 

ηνπο ξφινπο θαη ηηο επζχλεο ηνπ θξάηνπο, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή επαλαηνπνζεηνχλ ην 

θξάηνο ζηξαηεγηθά ηφζν απφ θαλνληζηηθή φζν θαη απφ ζεζκηθή άπνςε (Jessop, 

1998). 

Σα παξαπάλσ παξαδείγκαηα δείρλνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

δηεπθνιχλεηαη ε δεκηνπξγία λέσλ κνξθψλ πβξηδηθψλ θαη δηαζπλδεδεκέλσλ ζπλφισλ 

κέζσ ησλ νπνίσλ θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα, κε θεξδνζθνπηθά ηακεία επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπκκεηνρψλ θαη επηρεηξήζεηο ελψλνληαη γηα λα αληαγσληζηνχλ ηνπο παξαδνζηαθνχο 

δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο παξνρήο εθπαίδεπζεο (Olmedo & Ball, 2015).  

πλνςίδνληαο ην θεθάιαην απηφ θαη ηηο αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη απηή λέα νκάδα παξαγφλησλ 

πνιηηηθήο αληηπξνζσπεχεη θαη ελζσκαηψλεη ην λενθηιειεπζεξηζκφ ζε πνηθίινπο 

ηξφπνπο θαη κνξθέο (Shamir, 2008). Απηά ηα λέα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα 

πνιηηηθήο εκπιέθνληαη ζηελ ελεξγφ δεκηνπξγία ρψξσλ πνιηηηθήο θαη επηδηψθνπλ λα 

λνκηκνπνηήζνπλ ηε λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή ινγηθή κέζα απφ ιφγνπο θαη πξαθηηθέο. 

Ζ κεηαηφπηζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ αγνξά θαη απεηθνλίδεηαη παξαπάλσ δελ ζπκβαίλεη 

ζην θελφ ή σο κέξνο κηαο αβιαβνχο δηαδηθαζίαο παγθφζκηαο ζχγθιηζεο. Δίλαη, φπσο 

                                                 
10

Με ηνλ φξν εηεξναξρία αλαθεξφκαζηε ζηε κνξθή δηνίθεζεο ή ηνλ θαλφλα, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 

νπνηαδήπνηε κνλάδα κπνξεί λα θπβεξλά ή λα θπβεξλάηαη απφ άιινπο, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο θαη, 

σο εθ ηνχηνπ, θακία κνλάδα δελ θπξηαξρεί ζηηο ππφινηπεο. Ζ εμνπζία  κέζα ζε κηα εηεξναξρία 

δηαλέκεηαη. Μηα εηεξναξρία δηαζέηεη κηα επέιηθηε δνκή απνηεινχκελε απφ αιιειεμαξηψκελεο 

κνλάδεο θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ κνλάδσλ ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιιαπιέο πνιχπινθεο 

ζπλδέζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ θπθιηθέο δηαδξνκέο θαη φρη ηεξαξρηθέο. Οη εηεξναξαξρίεο πεξηγξάθνληαη 

θαιχηεξα σο δίθηπα ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ, θαζέλα απφ ηα νπνία κπνξεί λα απνηειείηαη απφ 

κία ή πεξηζζφηεξεο ηεξαξρίεο θαη ηαμηλνκνχληαη ζε δηάθνξα επίπεδα ζχκθσλα κε δηαθνξεηηθέο 

κεηξήζεηο. Απφ εηπκνινγηθή άπνςε, ν φξνο απνηειείηαη απφ ηηο ειιεληθέο ιέμεηο έηεξνο, πνπ ζεκαίλεη 

«ν άιινο», θαη « ἄξρεηλ», πνπ ζεκαίλεη «λα δηνηθείο» (McCulloch, 1945). 
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ιέεη ν Bourdieu (2003, p.12) ην απνηέιεζκα ελφο παξαηεηακέλνπ θαη ζπλερηδφκελνπ 

έξγνπ απφ έλα ηεξάζηην πλεπκαηηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ζπγθεληξσκέλν θαη 

νξγαλσκέλν ζε φ, ηη είλαη πξαγκαηηθά επηρεηξήζεηο παξαγσγήο, δηάδνζεο θαη 

παξέκβαζεο. Με άιια ιφγηα, ν λενθηιειεπζεξηζκφο δελ ην θάλεη απιά κφλνο ηνπ. 

Τπάξρεη κία ελεξγφο θαιά ρξεκαηνδνηνχκελε θαη πεξίπινθε ππνδνκή ππνζηήξημεο 

θαη πνιηηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο νπνίαο επαλαιακβάλνληαη, δηαδίδνληαη 

θαη λνκηκνπνηνχληαη νη αξρέο θαη νη κέζνδνη ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ (Ball & 

Youdell, 2007). 
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Κεθάιαην 5: Οη πνιιαπιέο εθθάλζεηο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ζηε 

λενθηιειεύζεξε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

ην θεθάιαην απηφ, μεθηλψληαο απφ κία ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ έλλνηα ηεο 

«ηδησηηθνπνίεζεο» ζα πξνζπαζήζνπκε αλαδείμνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο έλλνηεο πνπ 

ιακβάλεη ν φξνο αλάινγα κε ην πιαίζην ζην νπνίν ηνλ αληηιακβαλφκαζηε. Μέζα απφ 

απηή ηελ αλάιπζε ζα αλαδεηρζεί θαη ν ξφινο ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ ηεο «λέαο 

θηιαλζξσπίαο» (Ball, 2007) ζηελ δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε 

ηνπηθφ, εζληθφ θαη ππεξεζληθφ επίπεδν.  

5.1. Μνξθέο Ηδησηηθνπνίεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο 

Δίλαη ζαθέο φηη ε ηδησηηθνπνίεζε έρεη κία καθξά ηζηνξία. Δίλαη κία έλλνηα 

παιηά αιιά θαη πξφζθαηα ζρεηηθά επαλήιζε ζην πξνζθήλην (Ball, 2007). Απνηειεί 

έλαλ φξν νκπξέια, πνπ πεξηγξάθεη κία πιεζψξα θπβεξλεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, νη 

νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ ξφινπ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. ηελ θπξηνιεθηηθή 

ηεο έλλνηα, φπσο ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε Thatcher ζηε Αγγιία ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980, αλαθεξφηαλ ζηε κεηαβίβαζε ηεο θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηηο 

εζληθνπνηεκέλεο βηνκεραλίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. ηφρνο ήηαλ λα εηζαρζεί 

κεγαιχηεξνο αληαγσληζκφο ζηηο ελ ιφγσ βηνκεραλίεο βειηηψλνληαο έηζη ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη κεηψλνληαο ην θφζηνο γηα ην θνηλφ (Ascher, 1987, p.4). Απφ ηφηε 

ν φξνο έρεη ππνζηεί αξθεηέο λνεκαηηθέο κεηαηξνπέο. Ζ ζχγρξνλε ηδησηηθνπνίεζε 

απνηειεί κέξνο κηαο πνιχ επξχηεξεο θαη πην ζεκειηψδνπο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα (Ball, 2007, p 17).  

Χζηφζν, φζνλ αθνξά ηελ βηβιηνγξαθία γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ε «ηδησηηθνπνίεζε» είλαη έλαο παληαρνχ παξψλ φξνο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο έλλνηεο δεκηνπξγψληαο κηα ζπλήζε ζχγρπζε 

(Robertson & Dale, 2013). Χο εθ ηνχηνπ, κεξηθέο θνξέο  

 ζρεηίδεηαη  κε ην πνηνο ρξεκαηνδνηεί κία ππεξεζία (είλαη ην δεκφζην κέζσ ηεο 

γεληθήο θνξνινγίαο ή φρη;), άιινηε  

 ζρεηίδεηαη κε ην πνηνο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα απνθαζίδεη γηα έλα δήηεκα 

(ξχζκηζε / απνξξχζκηζε) ελψ άιιεο θνξέο  

 αλαθέξεηαη  ζην πνηνο παξέρεη κία ππεξεζία (ηδησηηθή / δεκφζηα νξγάλσζε), ε 

νπνία κπνξεί λα ζπλερίζεη λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ γεληθή θνξνινγία θαη λα 

ξπζκίδεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε (Souto – Otero, 2015, p.7).  



88 

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα θάλνπκε ηδηαίηεξε κλεία ζηελ ηδέα ηεο «ηδενινγηθήο 

(ζρεκαηηθήο) ηδησηηθνπνίεζεο» ηνπ Geoff Whitty (2000), πνπ μεπεξλά ηε 

ρξεκαηνδφηεζε, ηε ξχζκηζε θαη ηελ παξάδνζε, θαη ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηα 

πξνο κειέηε δεηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηξηβήο, ήηνη ηε ιεηηνπξγία ζρνιείσλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα κε φξνπο πνπ ζπλαληνχληαη ζηα ηδησηηθά ζρνιεία ηφζν πξνο ηελ 

επηινγή ησλ καζεηψλ (εμεηάζεηο εηζαγσγήο) φζν θαη  πξνο ηε ιεηηνπξγία (γνλετθή 

παξέκβαζε). πγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη νξηζκέλεο πηπρέο ηεο εκπνξηθήο πξνψζεζεο 

ησλ ζρνιείσλ (φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή, ε πξφζθηεζε 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ απφ ηα ζρνιεία απηά θαη ε κεηέπεηηα επηηπρεκέλε πνξεία ησλ 

απνθνίησλ) ζπκβάιινπλ ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ζε κία ηδενινγηθή (ζρεκαηηθή), θαη φρη 

απζηεξά νηθνλνκηθή έλλνηα. 

Οη πηπρέο ηεο ηδενινγηθήο ηδησηηθνπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ:  

 ηελ ελίζρπζε ηεο πεπνίζεζεο φηη ε πξνζέγγηζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη 

αλψηεξε απφ εθείλε πνπ πηνζεηείηαη παξαδνζηαθά απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα, 

 ηελ απαίηεζε απφ ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο λα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν 

φπσο εθείλνη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα,  

 ηελ ελζάξξπλζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ απφ ηδηψηεο (άηνκα / νηθνγέλεηα) αληί ησλ 

πνιηηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ θξίζεσλ (Whitty, 2000, p.2, νπ. αλαθ. ζην Souto – 

Otero, 2015). 

 

Πίλαθαο 5.1. ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο έλλνηαο ηεο «Iδησηηθνπνίεζεο» ζηελ εθπαίδεπζε (Souto-

Otero, 2015) 

Ποιοσ χρθματοδοτεί μία υπθρεςία 
(είναι το δθμόςιο μζςω τθσ γενικισ 

φορολογίασ ι όχι;)

Ποιοσ ζχει τθν αρμοδιότθτα να 
αποφαςίηει για ζνα ηιτθμα (ρφκμιςθ/ 

απορρφκμιςθ)

Ποιοσ παρζχει μία υπθρεςία (ιδιωτικι/ 
δθμόςια οργάνωςθ), θ οποία μπορεί 
να ςυνεχίςει να χρθματοδοτείται από 

τθν γενικι φορολογία και να 
ρυκμίηεται από τθν κυβζρνθςθ

«Ιδεολογικι Ιδιωτικοποίθςθ»

(Whitty, 2000)

Η ζννοια τθσ 
«Ιδιωτικοποίθςθσ»
ςτθν εκπαίδευςθ 

(Souto - Otero, 2015)

https://en.wikipedia.org/wiki/Geoff_Whitty
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χκθσλα κε ηνλ Ball (2007), oη πξφζθαηεο θηλήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα πιαίζην λνκηκφηεηαο γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε. Ο 

«ιφγνο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο» επαλαπξνζδηνξίδεη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο σο 

εκπνξεχκαηα πνπ κπνξεί λα αγνξάδνληαη θαη λα πσινχληαη αιιά δηεπθνιχλνπλ 

επίζεο ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ 

απφ ηελ άπνςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο. ην πιαίζην ησλ 

λενθηιειεχζεξσλ πξνζεγγίζεσλ, «ε εθπαίδεπζε δελ αληηκεησπίδεηαη πηα σο εζληθφ 

δηαθχβεπκα ππφ ηελ έλλνηα ηνπ ζπζηαηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο εζληθήο ζπγθξφηεζεο θαη 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο […] αιιά ππφ ην πξίζκα ηνπ (ηδησηηθνχ) νηθνλνκηθνχ 

νθέινπο» (ηακέινο θ.α., 2015, ζ.28). O ιφγνο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ είλαη παληαρνχ παξψλ ζηηο δειψζεηο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. ην πιαίζην 

απηνχ ηνπ ιφγνπ ε εθπαίδεπζε αλαζπληάζζεηαη σο πφξνο γηα ηελ νηθνλνκία ηφζν 

παξαγσγηθφο φζν θαη πξνζνδνθφξνο αιιά θαη σο εκπφξεπκα. Οη βαζηθνί φξνη ζην 

πιαίζην ησλ επαλαιακβαλφκελσλ ζπδεηήζεσλ «επηρεηξεκαηηθφηεηα», «εηαηξηθέο 

ζρέζεηο», «εηαηξείεο», «θαηλνηνκία», «ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο» θαη «νηθνλνκία ηεο 

γλψζεο» είλαη ζε κεγάιν βαζκφ απνδεδεηγκέλεο. Απηέο νη ιέμεηο αληηπξνζσπεχνπλ 

λένπο ηξφπνο ζθέςεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, λένπο ηξφπνπο δξάζεο θαη ζρέζεσλ γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο εθπαίδεπζεο (Ball, 2007).  

Μεγάιν κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο βηβιηνγξαθίαο ππνζηεξίδεη φηη ελψ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο θαη ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ σο πνιηηηθνχ 

ζρεδίνπ δηαθέξνπλ θάπσο απφ ρψξα ζε ρψξα, ε κνξθή κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη θαη 

ε αλάγθε γηα ηε λνκηκνπνίεζή ηνπ δελ δηαθέξεη. Απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ ην 

λενθηιειεπζεξηζκφ ρξεζηκνπνηνχλ ιφγνπο πνπ πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηηο έλλνηεο 

ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο θαη ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο, 

αληηκεησπίδνληάο ηνλ σο εξγαιείν γηα ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο θαη ηελ ηφλσζε ηεο 

αλάπηπμεο.  Απηέο νη ηάζεηο εμεγνχληαη σο απνηέιεζκα ησλ «θνηλνηήησλ πνιηηηθήο», 

ζπκβνχισλ θαη γξαθεηνθξαηψλ, πνπ δξνπλ ζε φια ηα επίπεδα θαη ζε φιεο ηηο κνξθέο 

πνιηηηθήο (Mahony et al., 2004). ε γεληθφ επίπεδν απηφ είλαη ζσζηφ. Χζηφζν, 

ππάξρεη ν θίλδπλνο ε καθξννηθνλνκηθή αλάιπζε λα ζπγθαιχπηεη κεξηθέο απφ ηηο 

δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηα ρακειφηεξα κέζν - επίπεδα (Ball, 2009). 

Tα πξφηππα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ επεξεάδνληαη θπζηθά απφ ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εζληθνχ πιαηζίνπ. Τπάξρεη κηα ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο πνιηηηθέο δνκέο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ εζληθνχ 
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θξάηνπο. Μεξηθά απφ ηα δεηήκαηα πνπ εμεηάδνληαη εληφο ησλ εζληθψλ πιαηζίσλ 

είλαη:  

 νη παξαδφζεηο δεκνθξαηηθψλ αληηιήςεσλ  

 ε χπαξμε θεληξηθήο ή απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο 

 ε παξάδνζε θνηλσληθήο πξφλνηαο 

 ε έθηαζε ηεο πθηζηάκελεο εθπαηδεπηηθήο πξφβιεςεο  

 ν βαζκφο εμάξηεζεο απφ βνεζνχο θαη/ή δάλεηα  γηα παξνρή εθπαίδεπζεο. 

Απηέο νη «εμαξηψκελεο δηαδξνκέο» είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ φζνλ αθνξά ηελ έθηαζε ή ηελ ηαρχηεηα πηνζέηεζεο ησλ 

κνξθψλ ηδησηηθνπνίεζεο θαη ηνλ βαζκφ αληίζηαζεο ζε απηή ηελ πηνζέηεζε. 

Δπνκέλσο είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε θαηά λνπ φηη νη ηάζεηο ηδησηηθνπνίεζεο κπνξεί 

λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα, επεξεαζκέλεο απφ ηελ 

πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ηζηνξία γηα ηνπο θαλφλεο απηψλ ησλ πιαηζίσλ (Ball & 

Youdell, 2007, pp. 43-44).  

5.2. Ο ξόινο θαη ε ρξεζηκόηεηα ησλ ηδησηηθώλ θνξέσλ ζηελ άζθεζε 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

Απηέο νη δηαδηθαζίεο ηδησηηθνπνίεζεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα, δελ ζπλεπάγνληαη κηα αδηακθηζβήηεηε ππεξνρή ηεο αγνξάο θαη ηελ 

απφζπξζε ηνπ δεκνζίνπ, αιιά επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηα φξηα κεηαμχ αγνξάο – 

δεκνζίνπ. ε απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο ην θξάηνο ζεσξείηαη φηη παξακέλεη 

θεληξηθφο παξάγνληαο ράξε ζηηο ξπζκηζηηθέο εμνπζίεο ηνπ θαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

δηακνξθψλεη ζηξαηεγηθά δίθηπα δηαθπβέξλεζεο θαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ (Jessop, 2002). Βέβαηα, ε πνιππινθφηεηα πνπ πξνζηίζεηαη 

είλαη ζην θαηά πφζν ηα ζπκθέξνληα ησλ αηφκσλ εληφο ηνπ θξάηνπο κπνξεί λα 

αληαγσλίδνληαη θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα ππεξηζρχνπλ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

θξάηνπο σο νξγαληζκνχ ή ησλ ζπκθεξφλησλ εθείλσλ ηεο «θνηλφηεηαο πνιηηηθήο» 

ζηελ νπνία βαζίδεηαη (Souto-Otero, 2015, p.6). 

ηελ εθπαίδεπζε, νη Power & Taylor (2013) δείρλνπλ πσο ε «γιψζζα» ηνπ ηη 

ζεσξείηαη δεκφζην θαη ηδησηηθφ επεξεάδεηαη απφ ηζηνξηθά θαη πνιηηηζηηθά ζηνηρεία 

θαη είλαη ηδενινγηθά θνξηηζκέλε. Τπνζηεξίδνπλ φηη ην δεκφζην θαη ην ηδησηηθφ δελ 

είλαη μεθάζαξα αληίζεηα θαη φηη ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε έρεη ζχλζεηεο ζρέζεηο κε ηε 

δεκφζηα θαη ηδησηηθή ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε. Αληίζηνηρα ν Whitty (2000) 
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δηεπθξηλίδεη φηη δελ αληηηίζεηαη ζηε ζπκκεηνρή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ζε εηαηξηθέο ζρέζεηο δεκφζηνπ – ηδησηηθνχ ηνκέα, αιιά ππνγξακκίδεη, φηη πξέπεη 

λα γλσξίδνπκε ηα θίλεηξα ησλ δηαθφξσλ εηαίξσλ.  

Γηα παξάδεηγκα, ν Huisman (2015) αλαθέξεη, φζνλ αθνξά ζηελ παξνρή 

ζπκβνπιψλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, φηη ε θήκε ησλ 

εξεπλεηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαηαζθεπάδεηαη κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Οη εξεπλεηέο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα βαζίδνπλ ηελ αλαγλψξηζή 

ηνπο ζε κία νκφηηκε εθηίκεζε ηεο δνπιεηάο ηνπο, ελψ νη εξεπλεηέο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηνπο, θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα θαηαζηήζεη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκβνπιέο χπνπηεο. Σν δήηεκα πνπ εγείξεηαη εδψ είλαη φηη ηα θίλεηξα 

κπνξνχλ λα δηακνξθψλνπλ θαη ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο. 

ηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη έλαο ζπλδπαζκφο δηθηχσλ θαη αγνξψλ, 

αληαγσληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο, θάηη πνπ νη Osborne θαη Gaebler (1992) πεξηγξάθνπλ 

κε ηνλ φξν «επηρεηξεκαηηθή δηαθπβέξλεζε» θαη ππνδειψλεη ηε κεηαβίβαζε ηεο 

επζχλεο ζηνπο νξγαληζκνχο, πνπ επζχλνληαη μερσξηζηά απφ ηελ θπβέξλεζε γηα ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ηνπο θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. Tα φξηα κεηαμχ ηνπ ηη είλαη θξάηνο θαη ηη είλαη ηδησηηθφο 

ηνκέαο είλαη ζνιά. Παξαηεξνχκε ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ ζρνιείσλ, ησλ θνιιεγίσλ, 

ησλ παλεπηζηεκίσλ, νξγαλσηηθφ θαη δηαινγηθφ, ν νπνίνο κεηαηνπίδεη ηε δνκή θαη ην 

ζθνπφ ηνπο. Βιέπνπκε ζηηγκηφηππα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ηεο αγνξάο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο παξαγσγήο λέσλ κνξθψλ καζεηεπφκελσλ θαη 

εξγαδνκέλσλ. Ζ εθπαίδεπζε δελ είλαη πιένλ «έμσ-νηθνλνκηθή» (Ball, 2007). 

5.3. Ζ «λέα θηιαλζξσπία» 

Ο Ball (2007) ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «λέα θηιαλζξσπία» (p.122) γηα λα 

ππνδειψζεη ηελ πξνψζεζε κηαο εηαηξηθήο θηιαλζξσπίαο ζε ακεξηθάληθν ζηπι κέζσ 

ησλ «θνηλνηήησλ πνιηηηθήο» θαη ηε ρξήζε «επελδχζεσλ ζέζεο» απφ επηρεηξεκαηηθέο 

νξγαλψζεηο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.  

Οη Coleman & Skogstad (1990) ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «θνηλφηεηα 

πνιηηηθήο» γηα λα αλαθεξζνχλ ζην ζχλνιν ησλ θνξέσλ, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ, πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ κία πεξηνρή δεηεκάησλ θαη κνηξάδνληαη έλα θνηλφ 

ζπκθέξνλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο αλάπηπμήο ηνπ. Απηφ ην θνηλφ ζπκθέξνλ κπνξεί λα 

είλαη ηφζν αηνκηζηηθφ φζν θαη αιηξνπηζηηθφ. Με άιια ιφγηα απηέο νη θνηλφηεηεο 
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απνηεινχληαη απφ «πξνζσπηθέο ζρέζεηο κε έλα θνηλφ πιαίζην» (Rhodes & Marsh, 

1992, p.17). Έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο «εζσηεξηθέο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη εθηίκεζεο» 

(McPherson & Raab, 1988,  p. 405) θαη θέξλνπλ δηαθνξεηηθά κέιε ηεο 

«αξηζηνθξαηίαο ηεο εμνπζίαο» ζε κία πνιχ ζπγθεθξηκέλε ζρέζε κε ηελ θξαηηθή 

παηδεία θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. πσο αλαθέξεη ν Wright-Mills (1959) ζε 

θάζε επνρή θαη ζε θάζε θνηλσληθή δνκή πξέπεη λα αλαδεηνχκε κία απάληεζε ζην 

δήηεκα ηεο «αξηζηνθξαηίαο ηεο εμνπζίαο» θαζψο θαη «ηεο ζχλζεζεο, ηεο ελφηεηάο 

ηεο, ηεο δχλακήο ηεο» (p.23).  

Απηέο νη λέεο θνηλφηεηεο πνιηηηθήο, πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, απνηεινχλ νδνχο επηξξνήο θαη πξφζβαζεο ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο θσλέο θαη ηαπηφρξνλα λένπο ηξφπνπο πινπνίεζεο, δηάδνζεο θαη 

ζέζπηζεο πνιηηηθήο. Έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα παξαθάκπηνπλ θαη λα ελζσκαηψλνπλ, 

θαζψο θαη λα επεθηείλνληαη πέξα απφ ην λα αληηθαηαζηήζνπλ πιήξσο ηνπο 

θαζηεξσκέλνπο θνξείο πνιηηηθήο. Οη Coleman θαη Skogstad (1990, p.4) αλαθέξνπλ 

ζρεηηθά φηη φιν θαη πεξηζζφηεξν, «απηέο νη απνθεληξσκέλεο θαη πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν ηαθηνπνηεκέλεο θαη ζπληνληζκέλεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ θξαηηθψλ θαη 

θνηλσληαθά ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ είλαη απηέο πνπ αλαπηχζζνπλ πνιηηηθή»  

Τπάξρεη κία πνιχπινθε αιιεινεπηθάιπςε ηεο θηιαλζξσπίαο, ηεο επηξξνήο 

θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Μέζσ απηψλ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ε 

εκπηζηνζχλε θαζηεξψλεηαη θαη επηηπγράλεηαη «ε θνηλσληθφηεηα, ε έγθξηζε, ην 

θαζεζηψο θαη ε εμνπζία» (Granovetter 1985, p.506). Έρνπκε κε ηνλ ηξφπν απηφ κία 

λέα κνξθή «ζεζκηθήο κεραλήο» (Wright-Mills 1959, p.20). ε απηά ηα δίθηπα 

δηαθπβέξλεζεο, «εμεηάδνληαο ηα δίθηπα, εμεηάδνπκε ηε ζεζκνζέηεζε ησλ ζρέζεσλ 

εμνπζίαο» (Marsh & Smith, 2000, p.6). Βέβαηα, ηέηνηεο επηξξνέο θαη ζρέζεηο δελ είλαη 

εμνινθιήξνπ λέεο.  

Παξαηεξνχκε ηε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηεο θηιαλζξσπίαο, 

ησλ νηνλεί κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, 

θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηελ 

επαλεηιιεκέλε εκθάληζε ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξηψλ θαη αλζξψπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ζπγθεθξηκέλα είδε πνιηηηθψλ. Απηέο νη θνηλφηεηεο απεηθνλίδνπλ επίζεο κία 

απμαλφκελε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ θξαηηθνχ, ηδησηηθνχ θαη εζεινληηθνχ ηνκέα θαη 

ηηο πεξίπινθεο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο (Ball, 

2007).  
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Ο Ball (2007) αλαγλσξίδεη έλα εξκελεπηηθφ πξφβιεκα ηνπ ηξφπνπ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ηα δίθηπα ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ πεξίπησζε ηεο εκπινθήο ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε ηε κνξθή θηιαλζξσπίαο. Σν πξφβιεκα είλαη πνχ ηειεηψλεη ε 

επηρείξεζε θαη αξρίδεη ε θηιαλζξσπία θαη αλ ηα θίλεηξα ηεο θηιαλζξσπίαο απηήο 

ζηνρεχνπλ ζηελ επηξξνή θαη / ή ηελ απην-επηβεβαίσζε. Γειαδή, παξνπζηάδεηαη κία 

πνιπδηάζηαηε αιιεινδηείζδπζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κέζα θαη 

κέζσ κηαο πνιηηηθήο πνπ αλαπηχζζεη, δηαηεξεί θαη λνκηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλα 

νξάκαηα πνιηηηθήο πέξα απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλφηεηα πνιηηηθήο. 
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Κεθάιαην 6: Ο αληαγσληζκόο θαη ε αξηζηεία ζην παγθνζκηνπνηεκέλν 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα 

ην θεθάιαην απηφ ζα αλαιχζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ αληαγσληζκνχ, φπσο απηή 

ππαγνξεχεηαη απφ ηνλ δηαθεξπγκέλν ιφγν ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ θαη κεηαθξάδεηαη 

ζηηο πνιηηηθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε δηεζλέο, εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. ην πιαίζην 

απηφ ζα πξνζπαζήζνπκε λα εμεγήζνπκε ηε ζπλχθαλζε ηνπ αληαγσληζκνχ ηφζν κε 

ηελ «αξηζηεία» φζν θαη κε ηελ «αξηζηνθξαηία».   

6.1. Ο αληαγσληζκόο κεηαμύ θαη εληόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ  

Ζ θπξηαξρία  ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ ζην παγθνζκηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ππαγφξεπζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ησλ εζληθψλ 

θξαηψλ. Χο λένη ζηφρνη ηέζεθαλ ε βειηηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε 

απνδνηηθφηεηα θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ. ηελ νπζία ππήξμε κηα 

κεηαθνξά θαη επέθηαζε ησλ κεζφδσλ απφ ηελ ηδησηηθή νηθνλνκία σο πξνηεηλφκελε 

ιχζε, έηζη ψζηε ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ λα θαηαζηνχλ 

αληαγσληζηηθά κέζα ζε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. ε ρψξεο 

φπσο ε Αγγιία θαη ε νπεδία, νη γνλείο παξνπζηάδνληαη σο «θαηαλαισηέο» ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο κέζσ ηεο γνλετθήο επηινγήο, θάηη πνπ ψζεζε ζε αιιαγέο 

ζην κνληέιν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ νη νπνίεο επείραλ κηα 

ηερλνθξαηηθή αληίιεςε. ηηο ρψξεο απηέο εληζρχζεθε ε  απηνλνκία ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη ηνπ ξφινπ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ. Σν ζρνιείν νθείιεη πιένλ λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφ κπαίλνληαο ζε κηα δηαδηθαζία θνηλσληθήο ινγνδνζίαο γηα επίηεπμε 

ζηφρσλ θαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ. Οη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη 

πνζνηηθνπνηνχληαη θαη δηακνξθψλνληαη δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Οη ζρνιηθέο 

κνλάδεο, ηα παλεπηζηήκηα, ηα εζληθά ζπζηήκαηα, ηίζεληαη ππφ ζχγθξηζε θαη 

αληαγσληζκφ, φπσο ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ.  

Μέζα ζε φιεο απηέο ηηο αιιαγέο, ηίζεηαη ην εξψηεκα αλ δεκηνπξγνχληαη νη 

δπλαηφηεηεο γηα λέεο ππνθεηκεληθφηεηεο νη νπνίεο θηλνχληαη θαη παξάγνληαη απφ ηηο 

λέεο ειεπζεξίεο θαη ηνπο λενθηιειεχζεξνπο «ππνινγηζκνχο» (Foucault, 2001). ην 

πιαίζην απηφ θαίλεηαη λα αλαπηχζζεηαη κία λέα πνιηηηθή αλαηνκία, κία θίλεζε απφ 

ην άηνκν σο πνιίηε ζην άηνκν σο πειάηε, απηφ-επηρεηξεκαηηθφ, λα δηθηπψλεη θαη λα 

δηθηπψλεηαη, λα δξα ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο πεξηζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηεο ζεσξίαο ηεο νξζνινγηθήο επηινγήο θαη / ή λα ζπγρέεηαη κε ζπκπεξηθνξηζηηθά 
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νηθνλνκηθά θίλεηξα (Bradbury et al., 2013). Μέζα απφ απηά ην άηνκν γίλεηαη απηo-

θπβεξλνχκελν θαη αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ απην-

βειηίσζε κέζσ ηερληθψλ «πεηζαξρεκέλεο απηνδηαρείξηζεο» (Ozga, 2009, p.152). 

Απηέο νη λέεο ππνθεηκεληθφηεηεο θαη νη ζρεηηθέο ηδέεο γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη 

ηνλ εαπηφ, ηνλ θίλδπλν θαη ηελ αληαλαθιαζηηθφηεηα, ηελ αλζξψπηλε εζηθή θαη ηελ 

ειεπζεξία, δελ είλαη νχηε έμσ απφ ηελ εμνπζία νχηε αληαγσληζηέο ηεο ίδηαο θαη ησλ 

ηερλνινγηψλ ηεο. Αληίζεηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηακνξθψζεσλ εμνπζίαο, ησλ 

ηερλνινγηθψλ ηεο εθεπξέζεσλ, ησλ πνιηηηθψλ ινγηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ απηφ-

δηαθπβέξλεζεο. ην πιαίζην απηφ ε αλζξψπηλε ππνθεηκεληθφηεηα αλαγνξεχεηαη σο 

ην θηλεηφ απνηέιεζκα κηαο πιεζψξαο αλζξψπηλσλ ηερλνινγηψλ (Olmedo & Ball, 

2015).  

Ζ λέα δηακφξθσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ 

ζπλεπάγεηαη ηφζν θάπνηεο ζπλέρεηεο κε ην παξειζφλ φζν θαη θάπνηνπο λένπο 

νξίδνληεο θαη ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ αλνίγνπλ λέεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ πνιηηηθή θαη 

γηα ηελ θπβέξλεζε. Μία ηέηνηα κεηαζηξνθή ζηηο ινγηθέο ηεο δηνίθεζεο ζπλεπάγεηαη 

λέεο κνξθέο νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη ζεζκηθψλ ζρέζεσλ θαη ηαπηφρξνλα λέεο 

ηαπηφηεηεο θαη λένπο ξφινπο γηα άηνκα θαη νκάδεο (Rose, 1996). Χζηφζν, απηφ δελ 

είλαη κία απιή θαη απφηνκε ξήμε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ηξφπνπο δηαθπβέξλεζεο. Οη 

κεηαζρεκαηηζκνί ζηηο ππάξρνπζεο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο θαη ζηηο ζρέζεηο εμνπζίαο 

έρνπλ βαζηέο ξίδεο ζηελ ηνπηθή πνιηηηθή νηθνλνκηθή ηζηνξία. Παξ‟ φια απηά ζηελ 

θαξδηά απηψλ ησλ αιιαγψλ ππάξρεη κία λέα λενθηιειεχζεξε θνηλσληθή ζχκβαζε ε 

νπνία δηαθέξεη απφ ηηο πην παξαδνζηαθέο κνξθέο θηιειεπζεξηζκνχ (Olmedo & Ball, 

2015). Δλψ ν θηιειεπζεξηζκφο βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο αληαιιαγήο, ν 

λενθηιειεπζεξηζκφο δηαξζξψλεηαη γχξσ απφ ηελ αξρή ηνπ αληαγσληζκνχ (Foucault, 

2010a). 

Ο Ball (2007) αλαθέξεηαη «ζην θξάηνο αληαγσληζκνχ» κέζα απφ ηνλ 

ηδηαίηεξν ζπλδπαζκφ ηεο νηθνλνκηθήο γεσγξαθίαο θαη ηεο πνιηηηθήο θνηλσληνινγίαο 

ηνπ Jessop (1997, 1998a, 1998b, 2001, 2002, 2004 νπ. αλαθ. ζην Ball, 2007) θαη απφ 

ηηο αλαιχζεηο ηνπ γηα ην θαπηηαιηζηηθφ θξάηνο θαη ηελ θξαηηθή παξέκβαζε.  

πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ζηε ζπλ-εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ 

πηπρψλ απηνχ πνπ νλνκάδεη “the Keynesian National Welfare State (KNWS) θαη ηελ 

«ελδερφκελε αληηθαηάζηαζή» ηνπ απφ απηφ πνπ νλνκάδεη “the Schumpeterian 
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Workfare State (SWS)” ε «θξάηνο αληαγσληζκνχ», φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο 

απφ ηνλ Cerny (1990, pp. 220-231 νπ. αλαθ. ζην Ball, 2007). 

Σν θξάηνο αληαγσληζκνχ απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο εληφο ησλ ζπλφξσλ ηνπ θαη / ή ζηελ εμαζθάιηζε αληαγσληζηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ γηα ηα θεθάιαηα πνπ βξίζθνληαη ζηα ζχλνξά ηνπ, πξνσζψληαο ηηο 

νηθνλνκηθέο θαη εμσ-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

αληαγσληζηηθή επηηπρία. Δδψ, νη ζπλζήθεο πνπ εμεηάδνληαη είλαη εθείλεο πνπ 

παξάγνληαη ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ κνξθή ηεο ζρέζεο 

πνιηηείαο / νηθνλνκίαο ζην KNWS, ήηνη «ν δηαθαλνληζκφο», φπσο νλνκάδεηαη 

κεξηθέο θνξέο ή ε «ρσξν-ρξνληθή δηφξζσζε» φπσο ηελ νλνκάδεη ν Jessop (2002), 

έγηλε εκπφδην ζηε  δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα. Ο Cerny (1990) δεκηνχξγεζε έλαλ φξν 

γηα απηφ πνπ νλνκάδεη «ππεξθνξησκέλν θξάηνο», πνπ πξνζπαζεί αλαπνηειεζκαηηθά 

λα δηαρεηξηζηεί κία «θνπηηθή» νηθνλνκία δηνίθεζεο δεκηνπξγψληαο «αθακςίεο πνπ 

εκπνδίδνπλ ην ηδησηηθφ θεθάιαην λα δηαδξακαηίζεη ηνλ θαηάιιειν ξφιν ζηε δηθή ηνπ 

ζθαίξα» (p.221). Καηά ζπλέπεηα, ην KNWS θαζίζηαηαη ζηαζεξά παξακεηξνπνηεκέλν 

θαη ππνθείκελν ζε ζπζηεκαηηθή αιιά φρη πιήξε δηάιπζε, αιιά θαη βξίζθεηαη ζε 

δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ή κεξηθήο αλαραίηηζεο απφ ηα SWS ησλ νπνίσλ ε ινγηθή 

θαη ε ιεηηνπξγία ζπληζηνχλ κία λέα «θνηλσληθή δηφξζσζε». Σν λέν SWS, ν λένο 

«δηαθαλνληζκφο» δελ εκθαλίζηεθε απιά θάπνηα ζηηγκή, νχηε είλαη έλαο ζηαζεξφο θαη 

πιήξεο δηαθαλνληζκφο. Ο αξρηθφο αηζηφδνμνο ξεθνξκηζκφο αληηθαηαζηάζεθε απφ κία 

ξηδηθή κεηακφξθσζε, ε νπνία πεξηνξίδεηαη πάληνηε απφ ηελ πνιηηηθή εκβέιεηα ηεο 

ξχζκηζεο. Ο βαζκφο επίιπζεο ησλ θξίζεσλ ή ε πξνζπάζεηα επίιπζεο θξίζεσλ ζην 

πιαίζην ελφο πθηζηάκελνπ θαζεζηψηνο πνηθίιιεη κεηαμχ ησλ εζλψλ (Ball, 2007).  

Μία απφ ηηο πηπρέο ηνπ SWS είλαη ε κεηαηφπηζε απφ ην θξάηνο σο παξάγνληα 

απνηθνδφκεζεο ζηελ επαλεκθάληζε ηνπ θξάηνπο σο «εκπνξεπκαηηθνχ παξάγνληα», 

δειαδή ηελ επαλαηνπνζέηεζε ηνπ θξάηνπο σο επηηξφπνπ θαη επηηεξεηή ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη κεζνιαβεηή θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θαηλνηνκηψλ 

παξά σο δηα-κνηξαζηή ή αθφκα θαη σο ηδηνθηήηε θαη ρξεκαηνδφηε (Cerny, 1990, 

p.230). ε απηφ ην λέν θξάηνο αληαγσληζκνχ εληάζζεηαη θαη ε εθπαίδεπζε ε νπνία 

είλαη απηή ηε ζηηγκή ζε ζρεδφλ κφληκε θξίζε, θαζψο έρεη επηθεληξσζεί ζηηο 

πνιχπινθεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο «θαληαζηηθήο νηθνλνκίαο», κηαο 

νηθνλνκίαο πνιχ απινχζηεξεο απφ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία (Ball, 2007). 
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Οη πνιηηηθέο απαληήζεηο ζε φια απηά πεξηιακβάλνπλ λέεο κνξθέο θξαηηθψλ 

ζρέζεσλ, λένπο ζεζκνχο θαη επίπεδα δξαζηεξηνηήησλ, λένπο παξάγνληεο θαη 

παξάγνληεο πνιηηηθήο παξέκβαζεο, λέεο πνιηηηθέο αθεγήζεηο θαη αλάπηπμε λέσλ 

κνξθψλ δηαθπβέξλεζεο. Σα θξάηε αληαγσληζκνχ έρνπλ ζπλήζσο κία «εηθφλα ηνπ 

εαπηνχ ηνπο σο ελεξγψλ παξαγφλησλ ζηελ πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπο ρψξσλ» (Jessop, 2002). Πξάγκαηη, ε εζληθή αληαγσληζηηθφηεηα 

έρεη γίλεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θεληξηθή κέξηκλα γηα ηηο ζηξαηεγηθέο 

δηαθπβέξλεζεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Ο Jessop (2002) ζεσξεί ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηνπ KNWS απφ ην SWS σο πξαγκαηνπνηνχκελε «κέζσ κία ζεηξάο δηαδνρηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ κεηαηνπίζεσλ ζε λέεο ζηξαηεγηθέο ζπζζψξεπζεο, θξαηηθά θαη 

εγεκνληθά έξγα πνπ απνπξνζαλαηνιίδνπλ θαη αλαπξνζαξκφδνπλ ην θξάηνο θαη 

παξάγνπλ λέα ξπζκηζηηθά θαζεζηψηα» (p.132).  

χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Giddens (1997) ε θπβέξλεζε έρεη λα 

δηαδξακαηίζεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηελ 

ππνδνκή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε κηαο επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο. Ζ 

επίηεπμε θαη ε εθαξκνγή ηνπ SWS απαηηεί ηε κεηάβαζε «απφ ηελ θπβέξλεζε ζηε 

δηαθπβέξλεζε» κία κεηάβαζε απφ ηελ ηεξαξρία πξνο ηε κεγαιχηεξε έλλνηα ησλ 

δηθηχσλ θαη ηεο απην-νξγάλσζεο ή ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο επζχλεο σο ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ ηφζν ηνπ θνηλσληθνχ ζρεδηαζκνχ φζν θαη ησλ ειεχζεξσλ αγνξψλ (Ball, 

2007). 

ηελ εθπαίδεπζε, ε αξρή ηνπ αληαγσληζκνχ δηαδξακαηίδεηαη κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο. ε δηεζλέο επίπεδν (PISA / ζπληάζζεηαη απφ ηνλ ΟΟΑ θαη απνηειεί 

πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηεο θαηάηαμήο ηεο 

ζηνλ δπηηθφ θφζκν), ζε εζληθφ (πξαθηηθή δηεζλψλ νξγαληζκψλ λα ζπληάζζνπλ αλά 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ιίζηεο κε ηα θαιχηεξα παλεπηζηήκηα ηνπ θφζκνπ / 

θαηάηαμε παλεπηζηεκίσλ ζε ζρέζε κε ηηο «εθξνέο» θαη ηηο «επηπηψζεηο ηνπο») θαη ζε 

ηνπηθφ (κέζσ ηεο ζρνιηθήο επηινγήο) (Grek & Ozga, 2010; Olmedo & Ball, 2015). 

Με απηνχο θαη πνιινχο άιινπο ηξφπνπο νη λενθηιειεχζεξεο αξρέο ελζσκαηψλνληαη 

ζηηο πξαθηηθέο καο, ζηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο άιινπο θαη κε ηνπο εαπηνχο καο. Ο 

ζηφρνο είλαη λα βειηηψλνπλ ηα άηνκα ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο επελδχνληαο ζηνλ 

εαπηφ ηνπο θαη λα θάλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο αληαιιάμηκν (Olmedo & Ball, 2015).  

ην πιαίζην απηφ, νη ππεξεζληθέο αξρέο πξνηάζζνπλ ηελ «επηηειεζηηθφηεηα» 

θαη ηελ «πνηφηεηα», ελψ ζπγρξφλσο επηδηψθεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 



99 

 

ζεζκψλ ζηε δηακφξθσζε κηαο επξσπατθήο «πνιηηεηφηεηαο». Ζ Σζαθίξε (2018) 

αλαθέξεη φηη «ελψ επηδεηνχληαη ε θηλεηνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε 

δηακφξθσζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνηάγκαηνο, ζπλ ησ ρξφλσ απηή ε πξνηξνπή 

αθπξψλεηαη φηαλ επηβάιιεηαη απφ ηηο αξρέο έλα επηηειεζηηθφ πιαίζην δξάζεο ην 

νπνίν θπζηθά δελ είλαη νπδέηεξν νχηε σο πξνο ηηο θνηλσληθέο αμίεο πνπ πξεζβεχεη 

νχηε θαη σο πξνο ηηο ζπλππνδεινχκελεο πνιηηηθέο πνπ δηαθεξχηηεη θαη πνπ, εληέιεη, 

αληηβαίλεη ζηε ινγηθή ηεο πνιηηεηφηεηαο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο θνηλσληθήο 

απηνλνκίαο […] ν εθθεξφκελνο πξνηαγκαηηθφο ιφγνο ησλ ππεξεζληθψλ ζεζκψλ 

απνηππψλεη έλα ακάιγακα ηδενινγηθψλ πξνηχπσλ πνπ ζηξέθνληαη γχξσ απφ ηηο 

αξρέο ηεο «αλάπηπμεο», ηεο «αληαγσληζηηθφηεηαο», ηεο «πνηφηεηαο» θαη ηεο 

«απηνλνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ» […] αληίζεηα ε άζθεζε εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο εθ ησλ πξαγκάησλ σο πεδίν πξάμεο εθθξάδεη ην απαχγαζκα ησλ πνηθίισλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν έληνλσλ αλάινγα κε ηηο θνηλσληθέο 

δπλακηθέο ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ, φπσο επίζεο αλάινγα κε ηα 

πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εζληθψλ θξαηψλ θαη θνηλσληψλ πνπ έξρνληαη λα 

θάλνπλ πξάμε έλα πξαγκαηηθφ ιφγν εθπαηδεπηηθήο παγθνζκηνπνίεζεο»(ζζ.51-52). 

ην φλνκα ηνπ «αληαγσληζκνχ» φκσο, απνθξχπηνληαη επίζεο ζνβαξά 

θνηλσληθά δεηήκαηα πνπ ζα έπξεπε λα απαζρνινχλ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ 

ρσξψλ. ε εζληθφ επίπεδν, ζηηο ρψξεο πνπ νη αγνξέο εθπαίδεπζεο ππαγνξεχνπλ ηνλ 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ, έρεη παξαηεξεζεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο σο 

απνηέιεζκα ε γεληθή αχμεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ, φπσο θαζνξίδνληαη 

απφ ηνπο εμσηεξηθνχο δείθηεο απφδνζεο.  Χζηφζν απηά ηα πξφηππα ζπλνιηθήο 

«βειηίσζεο» έρνπλ θαιχςεη ην απμαλφκελν ράζκα κεηαμχ ησλ πιένλ επλνεκέλσλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ νκάδσλ θαη ησλ ιηγφηεξν επλνεκέλσλ νκάδσλ θαζψο θαη 

κεηαμχ εζλνηηθψλ πιεηνςεθηψλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ κεηνλνηηθψλ εζλνηηθψλ νκάδσλ.  

Οη νηθνλνκίεο ηεο αμίαο ησλ καζεηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηαμηλφκεζεο έρνπλ εληνπηζζεί σο βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ παξαγσγή θαη 

επηδείλσζε απηνχ ηνπ ράζκαηνο. Απηέο νη «βειηηψζεηο» ζηηο επηδφζεηο ζπρλά δε 

ζπληζηνχλ καθξνρξφληα θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή αμία φζνλ αθνξά ηελ κάζεζε 

θαη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ (Ball & Youdell, 2007). 
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6.2. Πνιηηηθέο Αξηζηείαο  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνσζνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε βξαβεία «αξηζηείαο» ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Μεξηθά παξαδείγκαηα είλαη  ην 

πξφγξακκα Jean Monnet (θέληξα αξηζηείαο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε),  Seal of 

Excellence (εηηθέηεο πνηφηεηαο γηα κηθξν-κεζαίεο επηρεηξήζεηο – Horizon 2020), 

EDEN (European Destinations of Excellence) ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ 

(https://ec.europa.eu/programmes/). πγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ε  

δηαδηθαζία ηεο Μπνιφληα, πνπ εγθαηληάζηεθε κε ηε δηαθήξπμε ηεο Μπνιφληα (1999) 

θαη αμηνινγείηαη αλά ηξηεηία ζε ππνπξγηθή ζπλδηάζθεςε, έρεη σο ζηφρν ηελ εηζαγσγή 

ελφο πην ζπγθξίζηκνπ, ζπκβαηνχ θαη ζπλεθηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ επξσπατθή 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κέζσ δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη 

αμηνιφγεζεο (European Commission/EACEA/Eurydice, 2018). Ζ πνηφηεηα σο έλλνηα 

είλαη πνιπδηάζηαηε θαη πεξηιακβάλεη πνηθίια ραξαθηεξηζηηθά, πνπ θαζηζηνχλ 

δχζθνιε ηελ εθαξκνγή ηεο θαη ηελ θαηαλφεζή ηεο κε έλαλ εληαίν ηξφπν. Πνηνηηθφ 

ζεσξείηαη νηηδήπνηε ηθαλνπνηεί ηηο επηζπκίεο ή ηηο επηδηψμεηο ησλ απνδεθηψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξντφλησλ θαη γη‟ απηφ ην ιφγν δχλαηαη λα απνηηκεζεί πνζνηηθά 

(Τθαληή & Βνδαΐηεο, 2009). 

ρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο πνηφηεηαο, νη Harvey & Green (1993) αλαιχνπλ ηελ 

πνηφηεηα θαη ηε δηαθξίλνπλ ζε ηέζζεξα είδε: 

 πνηφηεηα σο αξηζηεία (δηαδηθαζία αλάδεημεο ηνπ πξψηνπ ή έζησ ησλ θαιχηεξσλ) 

 πνηφηεηα σο εζηίαζε ζηνλ ηξφπν (ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ελφο ζεζκνχ λα 

ζέηεη ζηφρνπο θαη λα ηνπο πινπνηεί) 

 πνηφηεηα σο αληαπνδνηηθή αμία (ε πνηφηεηα λνείηαη σο απνδνηηθφηεηα) θαη 

 πνηφηεηα σο κεηαζρεκαηηζκφ (νπ. αλαθ. ζην ηακέινο θ.α., 2015) 

ηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ κηαο ρψξαο, ε πνηφηεηα σο 

αξηζηεία αληαλαθιά ηε ινγηθή ησλ ηαμηλνκήζεσλ θαη ηε ζεψξεζε ησλ ηδξπκάησλ σο 

κεκνλσκέλσλ κνλάδσλ πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε ζηφρν ηελ πξσηηά 

(αξηζηεία), ζε έλαλ δηαγσληζκφ κε έπαζιν κία  εμαηνκηθεπκέλε δηάθξηζε ε νπνία δελ 

ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο. Ζ ινγηθή απηή 

πξνζνκνηάδεη ζην ακεξηθάληθν πξφηππν θαη απνζηαζεξνπνηεί ηηο επξσπατθέο 

παξαδφζεηο ησλ εζληθψλ θξαηψλ νη νπνίεο δνκνχληαη ζηελ ηδέα ηεο εζληθήο 

εθπαίδεπζεο (ηακέινο θ.α.2015).  

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf
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Βέβαηα, θαη εληφο ησλ εζληθψλ θξαηψλ, ζε ρψξεο φπσο ε Διιάδα, ε δηάθξηζε 

κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ πθίζηαηαη ρσξίο απαξαίηεηα λα είλαη ζπλδεδεκέλε κε κηα 

ζεζκηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πνπ δηακνξθψλεη ζπλζήθεο έληνλνπ αληαγσληζκνχ 

φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Αγγιίαο πνπ ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ. ε απηή 

ηε κε ζεζκνζεηεκέλε δηάθξηζε, ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ είλαη έλα πξντφλ 

παξάγσγν ηεο θήκεο πνπ δηακνξθψλεη ην ζρνιείν αλάινγα κε ηνπο καζεηέο πνπ 

ππνδέρεηαη (Σζαθίξε 2018, Σζαθίξε, Θενράξε & ακαξά, 2016). Ζ van Zanten 

(2015) αλαθέξεη γηα ηε θήκε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο φηη νη πνιηηηθέο γηα ηελ επηδίσμε 

ηεο αξηζηείαο δηακνξθψλνληαη κε φξνπο ειηηηζκνχ. 

πγθεθξηκέλα, ζηε Γαιιία, αλαπηχζζεηαη ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έλαο 

δεκφζηνο δηάινγνο ζρεηηθά κε ηα ιχθεηα ηεο «αξηζηείαο», ηα νπνία ζηελ θαηάηαμε 

ησλ ζρνιείσλ βξίζθνληαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο. Σα ππφινηπα ζρνιεία, ιφγσ απηήο ηεο 

θαηάηαμεο, πξνζπαζνχλ λα κελ θξηζνχλ αξλεηηθά απφ θάπνηα επαλαιακβαλφκελα 

πηζαλά κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα (Duru-Bellat & VanZanten, 2002). Σα ιχθεηα 

απηά ινηπφλ, φπσο ην Louis-Le-Grand θαη ην Henri-IV απνιακβάλνπλ έλα εηδηθφ 

θαζεζηψο, αθνχ ηνπο επηηξέπεηαη λα επηιέγνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο απφ φιε ηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ île-de-France. Ζ επηινγή γίλεηαη κε εμεηάζεηο, δίλνληαο 

πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ππφηξνθνπο θαη ε θνίηεζε ζηα ιχθεηα απηά δηεπθνιχλεη ηελ 

εηζαγσγή ζηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο ησλ Grands Écoles. Σα ζρνιεία απηά 

παξέρνπλ επηπιένλ, κέζσ ηνπ επίζεκνπ αιιά θαη ηνπ «θξπθνχ» πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ ηνπο, έλα ηζρπξφ δεπηεξεχνλ κνληέιν θνηλσληθνπνίεζεο γηα ηνπο καζεηέο 

ην νπνίν ζα επεξεάζεη απνθαζηζηηθά ηε δεκφζηα θαη ηδησηηθή δσή ηνπο σο ελήιηθεο 

(Faguer, 1991 νπ.αλαθ. ζην VanZanten, 2014). Ζ van Zanten (2010) ππνζηεξίδεη φηη 

ελψ ην γαιιηθφ θξάηνο πξνηάζζεη ηελ θνηλσληθή κίμε, ηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ 

πνπ ππνηίζεηαη πσο πξνζθέξεηαη κε ηηο ππνηξνθίεο θαη ηηο ζέζεηο ησλ πξνγξακκάησλ 

γηα ηελ «αξηζηεία», νη πνιηηηθέο απηέο δελ έρνπλ σο ζηφρν ηελ παξνρή πξφζβαζεο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή «ειίη» γηα φινπο ηνπο καζεηέο, αιιά ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

θνηλσληθήο ηεο ζχλζεζεο κέζσ ηεο ππνζηήξημεο νξηζκέλσλ κφλν «επηιεγκέλσλ» 

καζεηψλ, πξνζθέξνληάο ηνπο ηε ρνξεγία αληηζηαζκηζηηθά ψζηε λα απνθεπρζεί ε 

ξεηνξηθή ησλ «ειίη» ζρνιείσλ. Οη καζεηέο απηνί πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θνηλσληθή 

«ειίη», εμππεξεηνχλ ηηο πνιηηηθέο πνπ ζέινπλ έλα ειεγρφκελν «ειίη» ζρνιείν θαη 

έρνπλ σο απνηέιεζκα λα επεξεάδνπλ ηνπο γνλείο ηεο κεζαίαο ηάμεο, νη νπνίνη 

πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ ηελ πξφζβαζε ζηα ζρνιεία απηά αληί λα αγσλίδνληαη γηα 
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ηε βειηίσζε ησλ ζρνιείσλ ηεο γεηηνληάο ηνπο. Μηα πνιηηηθή ινηπφλ ζαλ απηή 

ζίγνπξα δελ κπνξεί λα απνηειέζεη πνιηηηθή ελάληηα ζηελ αληζφηεηα (Allouch et 

VanZanten, 2008). Άιισζηε ζπζηεκαηηθέο έξεπλεο ζηε Γαιιία έρνπλ δείμεη φηη ε 

νκαδνπνίεζε ησλ θαιχηεξσλ καζεηψλ απφ πξνλνκηνχρα θνηλσληθά ζηξψκαηα ζε 

νκνηνγελή ζρνιεία, νμχλεη ην ράζκα κεηαμχ θαιψλ θαη αδχλακσλ καζεηψλ 

(Broccolichi & van Zanten, 2000). 

ηελ Αγγιία, κεηά ηελ Δθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1988 εληζρχζεθε ε 

πιαηζίσζε ηνπ θξαηηθνχ ειέγρνπ κέζσ κηαο νξαηήο παηδαγσγηθήο 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ αγνξά πνπ αληαλαθιάηαη ζηνπο εζληθνχο πίλαθεο 

θαηάηαμεο κε βάζε ηελ επηηπρία ζηελ εμέηαζε ησλ επηδφζεσλ GCSE (General 

Certificate of Secondary Education) (Bernstein, 1990, p.87 νπ. αλαθ. ζην Arnot & 

Reay, 2006). πσο αλαθέξεη ν Ball (2004), βαζηθφο ζηφρνο φισλ ησλ ζρνιείσλ είλαη 

ηα θαιά απνηειέζκαηα ζηηο εμεηάζεηο GCSE απφ ηα νπνία θαζνξίδεηαη ν πίλαθαο 

θαηάηαμεο ησλ ζρνιείσλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Ζ έκθαζε ζηελ αξηζηεία 

αλαγθάδεη ηα ζρνιεία λα επηθεληξσζνχλ απνθιεηζηηθά ζηνπο καζεηέο πνπ κπνξνχλ 

λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηάηαμε απηή, παξακειψληαο εθείλνπο πνπ δελ είλαη πηζαλφ λα 

επηηχρνπλ (Tsatsaroni et al, 2011). Ζ ινγηθή ηεο αγνξάο πνπ επηθξαηεί κεηαθξάδεηαη 

ζην φηη θάζε ζρνιείν, πνπ κπνξεί λα επηιέμεη είηε επίζεκα είηε αλεπίζεκα ηνπο 

καζεηέο ηνπ, είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη θαη ηε ζέζε ηνπ ζηελ θαηάηαμε θαη ηε θήκε 

ηνπ γεληθά. Οη καζεηέο πνπ απεηινχλ ηε θήκε ή ηελ απφδνζε ηνπ ζρνιείνπ 

απνθιείνληαη απφ ην ζρνιείν απηφ. Ο θνηλσληθφο δηαρσξηζκφο θαίλεηαη ζχκθσλα κε 

έξεπλεο λα απμάλεηαη ζηηο πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ “Selective Schools”, δειαδή 

ζρνιεία πνπ επηιέγνληαη αιιά θαη επηιέγνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο (Gorard et al.,2001, 

Noden, 2002 νπ.αλαθ.ζην Golstein & Noden, 2003). 

Καηαιήγνληαο, κπνξνχκε κέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

πζηεκάησλ ηεο Γαιιίαο, ηεο Αγγιίαο θαη άιισλ ρσξψλ λα εληνπίζνπκε ηηο δηεζλείο 

ηάζεηο θαη ηνπο παξάιιεινπο κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εθάζηνηε 

πνιηηηθέο εμηζνξξνπεηηθέο ηάζεηο (Hess, 2005), νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηα επίπεδα ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ηεο «αξηζηείαο» θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο παξάιιεια κε ηελ 

δηαηήξεζε κηαο ξεηνξηθήο γηα ηελ ηζφηεηα, θαη λα παξνπζηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα κηα 

αλάιπζε γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο ειίη.  
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6.3. Ζ ζεσξία ησλ ειίη θαη ε έλλνηα ηεο αμηνθξαηίαο 

πσο αλαθέξακε παξαπάλσ, ζπρλά ππάξρνπλ αλαθνξέο ζε εθπαηδεπηηθέο 

έξεπλεο ζε ειίη ηδξχκαηα, ειίη ζρνιεία, παλεπηζηήκηα θιπ. Πνιιέο πξφζθαηεο 

έξεπλεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ειίη (van Zanten, Ball & Darchy-

Koechlin, 2015) φπσο απηή θαλεξψλεηαη είηε ζε ζρέζε κε ηελ αξηζηεία είηε ζε ζρέζε 

κε ηα πξνλφκηα θαη ηελ εμνπζία πνπ παξέρεηαη απφ απηά ηα ηδξχκαηα ζηνπο καζεηέο 

θαη κεηέπεηηα ελεξγνχο πνιίηεο.  

ζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ησλ ειίη, δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο. 

πλδέεηαη φκσο κε ηελ έλλνηα ηεο αξηζηνθξαηίαο ζε παιηφηεξεο θνηλσλίεο θαη ηελ 

ππεξνρή ησλ αλψηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (πνιίηεπκα ζην νπνίν εμνπζηάδνπλ νη 

άξηζηνη εθ θαηαγσγήο ή νηθνλνκηθά), θάηη πνπ ζηηο λεφηεξεο θνηλσλίεο δελ πθίζηαηαη 

ιφγσ ηεο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο. Άξα, πιένλ ε αξηζηνθξαηία κε ηε ζηαηηθή ηεο 

ηζηνξηθή κνξθή δελ κπνξεί λα απνδψζεη ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα.  

Ζ πξνέιεπζε ηεο ζεσξίαο ησλ ειίη αληρλεχεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζηα 

πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζεσξίαο κε ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο  ησλ 

Mosca (1939), Pareto ([1935] 1963) θαη Michels ([1911] 1962).  

Σν έξγν ηνπο απνηειεί κηα πξνζπάζεηα λα θαηαζηεί θαηαλνεηφ γηαηί κηα 

κεηνςεθία αλζξψπσλ κπνξεί λα θπβεξλά ηελ πιεηνςεθία θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Pareto ε πξαγκαηεία ηνπ εμεγεί ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ αμία ησλ ειίη, πνπ ζα έπξεπε 

λα απνηεινχληαη απφ ηα πην ηαιαληνχρα θαη αμηφινγα άηνκα (Maxwell, 2015).  

Ο Mosca αλαθέξεη, φηη  «ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο […] δχν κφλν ηάμεηο 

εκθαλίδνληαη, κία ηάμε πνπ θπξηαξρεί θαη κία πνπ θπξηαξρείηαη». Οη «πνιηηηθέο 

ηάμεηο» – ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Mosca γηα ηηο πνιηηηθέο ειίη – έρνπλ ζπλήζσο 

«θάπνηα πιηθή, πλεπκαηηθή ή αθφκε θαη εζηθή ππεξνρή» ζε ζρέζε κε απηέο πνπ 

θπβεξλνχλ (1939, p.51).  

ηελ πξνζέγγηζή ηνπ ν Pareto (1935) ππνζηεξίδεη φπσο πξναλαθέξζεθε, φηη 

ζε κηα θνηλσλία κε πξαγκαηηθά απεξηφξηζηε θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα νη ειίη ζα 

έπξεπε λα απνηεινχληαη απφ ηα πην ηαιαληνχρα άηνκα, αιιά ζηηο πξαγκαηηθέο 

θνηλσλίεο νη ειίη είλαη εθείλνη πνπ είλαη πην έκπεηξνη ζηε ρξήζε ησλ δχν ηξφπσλ 

πνιηηηθήο εμνπζίαο, ηεο δχλακεο θαη ηεο πεηζνχο θαη νη νπνίνη ζπλήζσο 

απνιακβάλνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, φπσο ν θιεξνλνκηθφο πινχηνο θαη νη 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «…αο θηηάμνπκε κηα ηάμε 
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αλζξψπσλ πνπ έρνπλ ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο ζηνλ θιάδν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο 

θαη ζε απηή ηελ ηάμε αο δψζνπκε ην φλνκα ειίη» (Pareto, 1935, παξ. 2031). 

ε κηα πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ειίη, ν  Pareto πξνζδηφξηζε δχν 

ηχπνπο ειίη, ηελ θπβεξλεηηθή θαη ηε κε-θπβεξλεηηθή: «γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

[…] ζα βνεζήζεη αλ δηαηξέζνπκε πεξαηηέξσ ηελ ειίη ζε δχν ηάμεηο: ζε κηα 

θπβεξλεηηθή ειίη, ε νπνία πεξηιακβάλεη άηνκα πνπ άκεζα ή έκκεζα παίδνπλ έλαλ 

αμηνζεκείσην ξφιν ζηελ θπβέξλεζε θαη ζηε κε-θπβεξλεηηθή ειίη, πνπ πεξηιακβάλεη 

ηνπο ππφινηπνπο» (Pareto, 1935, παξ. 2032). Δπίζεο, δηαρψξηζε ηελ ειίη ζε άιινπο 

δχν ηχπνπο, ηνπο νπνίνπο παξνκνίαζε, θαηά ηνλ Machiavelli, σο «ιηνληάξηα», δειαδή  

άηνκα πνπ δηαηεξνχλ ην status quo ππφ ζπλζήθεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο  ιφγσ ηεο θπξηαξρία ηνπο κε ηε βία θαη ηνλ θαηαλαγθαζκφ θαη σο 

«αιεπνχδεο», άηνκα επέιηθηα θαη πξνζαξκνζηηθά πνπ απαηηνχληαη ζε πεξηφδνπο 

θξίζεο θαη θνηλσληθνπνιηηηθήο αιιαγήο γηαηί κπνξνχλ λα ρεηξαγσγνχλ θαη λα 

ειέγρνπλ ηηο κάδεο (Pareto, 1935). 

χκθσλα κε ηνλ Parsons (1961, p.517), ν Pareto είλαη έλαο απφ ηνπο 

λεφηεξνπο ζπγγξαθείο πνπ ζέιεη λα ηνλίζεη ηελ θηλεηηθφηεηα, θαζψο ε γελεηηθή 

ζπλέρεηα δελ είλαη δεδνκέλε θαη ππάξρνπλ πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο επηιεθηηθψλ 

εηζφδσλ ζηηο ειίη νκάδεο ησλ δηάθνξσλ εηδψλ. Απφ απηή ηελ άπνςε, ε ζεσξία ηνπ 

Pareto απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κηαο ζεκαληηθήο θάζεο ηεο εμέγεξζεο 

ελάληηα ζηελ απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή καξμηζηηθή έκθαζε, κηαο εμέγεξζεο ππέξ ηεο 

απηνλνκίαο ησλ πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

  Ο Michels (1962) ππνζηεξίδεη, φηη ζε θάζε νξγάλσζε ηζρχεη ν «ζηδεξέληνο 

λφκνο ηεο νιηγαξρίαο» θαη αλαδεηεί ηηο ξίδεο ησλ ειίη ζηελ αλάγθε ησλ κεγάισλ 

νξγαλψζεσλ λα αλαδείμνπλ εγέηεο θαη εκπεηξνγλψκνλεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά. Καζψο απηά ηα άηνκα απνθηνχλ ηνλ έιεγρν ησλ 

θεθαιαίσλ θαη ησλ ξνψλ πιεξνθνξηψλ ζε κεγάιν βαζκφ ε επηξξνή ζηνπο θνξείο ηεο 

εμνπζίαο ζπγθεληξψλεηαη ζηα ρέξηα ηνπο. 

ε έλαλ πην πξφζθαην νξηζκφ ηνπ Khan (2012), «ειίη είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ 

εμαηξεηηθά δπζαλάινγε πξφζβαζε ή έιεγρν ζε έλαλ θνηλσληθφ πφξν. Οη πφξνη απηνί 

έρνπλ κεηαβηβάζηκε αμία – ε  πξφζβαζε ή ν έιεγρνο ζε έλα ρψξν ηεο θνηλσληθήο 

δσήο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πιενλεθηήκαηα ζε άιινπο. Απηφο ν έιεγρνο ή ε 

πξφζβαζε ζε κεηαβηβάζηκνπο θνηλσληθνχο πφξνπο δεκηνπξγεί ηηο ειίη κε 

δπζαλάινγε θνηλσληθή δχλακε θαη πιενλεθηήκαηα. Οη απνθάζεηο θαη νη ελέξγεηέο 
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ηνπο επεξεάδνπλ ηεξάζηην αξηζκφ αλζξψπσλ. Μπνξνχκε λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηηο 

ειίη κε ηα είδε ησλ πφξσλ ζηνπο νπνίνπο έρνπλ πξφζβαζε ή ηνλ έιεγρν. Μπνξνχκε 

λα κηιάκε γηα «νηθνλνκηθέο» ειίη, πνπ έρνπλ ρξήκαηα ή έιεγρν ηεο νηθνλνκίαο. 

«πνιηηηθέο» ειίη, πνπ επεξεάδνπλ ή ιακβάλνπλ απνθάζεηο εληφο ηνπ θξάηνπο, 

«θνηλσληθέο» ειίη, ησλ νπνίσλ νη πξνζσπηθνί δεζκνί ηνπο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη 

πξφζβαζε ζε άιινπο πφξνπο, «πνιηηηζηηθέο» ειίη, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηηο 

θνηλσληθέο πξνηηκήζεηο, ηηο δηαζέζεηο θαη ηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε θαη «ειίη ηεο 

γλψζεο», πνπ ειέγρνπλ ή επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή γλψζε (p. 362 νπ. αλαθ. ζην 

Ball, 2015). 

ήκεξα ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ ζηξέθεηαη ζηε ζέζε ησλ ειίη εληφο ησλ  

νηθνλνκηθψλ ζθαηξψλ θαη ζηηο νκάδεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο πνιηηηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο απνθάζεηο εζηηάδνληαο ζηηο δηαθξαηηθέο ειίη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, νη εξεπλεηέο αζρνινχληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ειίη θαη ηε 

ζχλζεζε ησλ ειίη εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν 

(Maxwell, 2015).  

Οη Brown et al. (2015) δείρλνπλ κέζα απφ ηελ έξεπλά ηνπο ηε ζχλδεζε ησλ 

ειίη εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη σο 

«ειίη ζέζεηο εξγαζίαο». Σα ειίη ηδξχκαηα έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηελ αλάπηπμε 

θάπνησλ δεμηνηήησλ, γλσζηψλ σο “soft skills”, φπσο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο, ηθαλφηεηα 

επηθνηλσλίαο θαη αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο δεκηνπξγίαο απνηειεζκαηηθψλ δηθηχσλ, 

δεμηφηεηεο δειαδή πνπ απαηηνχλ απηέο νη ζέζεηο. Αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά φηη 

«απηνί πνπ πεγαίλνπλ ζε ειίη ζρνιεία, θνιιέγηα θαη παλεπηζηήκηα ζπρλά θαίλεηαη λα 

αλαπηχζζνπλ ην πνιηηηζηηθφ θαη θνηλσληθφ θεθάιαην πνπ ςάρλνπλ νη εηαηξείεο ψζηε 

λα πξνζιάβνπλ ππνςεθίνπο πςειψλ δπλαηνηήησλ, νδεγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζε 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο» (Brown et al., 2015, p.224).  

Σν γεγνλφο απηφ, πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

παξεξκελεία ηεο «αμηνθξαηίαο», φξνπ πνπ επηλφεζε ν Young (1958) γηα λα 

πεξηγξάςεη ηελ ηδενινγία εθείλε πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δηακφξθσζε κηαο 

θνηλσλίαο ε νπνία εθηηκά θάζε άηνκν εμίζνπ αιιά ζηελ πξάμε αληηθαζηζηά κηα 

κνξθή πξνλνκίνπ κε κηα άιιε, απνηειψληαο κία άιιε κνξθή ειηηηζκνχ. Ζ αχμεζε 

ηεο αληζφηεηαο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη αμηνθξάηεο, σο επσθεινχκελνη ηεο 

αμηνθξαηίαο ελζαξξχλνληαη λα πηζηεχνπλ φηη έθηαζαλ ζην ζεκείν πνπ βξίζθνληαη κε 

ηελ αμία ηνπο (Σζαθίξε, 2018). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα πνπ αλαθέξεη ε  
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van Zanten (2015), φηη δειαδή νη καζεηέο πνπ ζεσξνχλ πσο έρνπλ αμηνθξαηηθά 

επηιεγεί ζε ειίη ηδξχκαηα, πηζηεχνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο φηη αμίδνπλ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ειίη θαη ζπζρεηίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ ειίη σο ηδηφηεηα κέινπο 

ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Με άιια ιφγηα, γίλνληαη κεγάινη ππνζηεξηθηέο 

ηεο αληηιεπηηθήο αμηνθξαηίαο ηνπ γαιιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ειίη, ελψ ηελ 

θαηαλννχλ σο ηάμε αμηνθξαηίαο (Power et al., 2003 νπ. αλαθ. ζην van Zanten, 2015). 

Ζ αμηνθξαηία «σο ηδενινγηθφ εξγαιείν ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή ηεο 

λνκηκνπνίεζεο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ελεξγνπνηψληαο νξηζκέλνπο 

κεραληζκνχο κέζσ ησλ νπνίσλ ην ζρνιείν σο ζεζκφο θαη νη εθπαηδεπηηθνί σο 

επαγγεικαηηθή νκάδα ηνπ ελ ιφγσ ζεζκνχ πξνζβιέπνπλ ζηελ άζθεζε ζεκαληηθήο 

εμνπζίαο ζηελ θνηλσλία κε ηελ επηινγή ησλ θαιχηεξσλ» (Σζαθίξε, 2018, ζ.152)  
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Σξίην Μέξνο 

Σν ειιεληθό πιαίζην: Αξηζηεία θαη Πξόηππα ρνιεία 

Κεθάιαην 7: Ζ αξηζηεία ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα 

ην θεθάιαην απηφ, ζα παξνπζηάζνπκε ην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ 

ησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ, ηηο ηδενινγηθέο ηνπ δηαζηάζεηο ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή θαζψο θαη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ πέληε Πξφηππσλ ρνιείσλ ηνπ Ν. 

4327/2015.  

7.1. Σα ζρνιεία αξηζηείαο θαη νη πνιηηηζκηθέο αληηιήςεηο γηα ηνλ ζεζκό ησλ 

Πξόηππσλ ρνιείσλ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα γχξσ απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα  Ν. 1566/85 (ΦΔΚ 167Α/85), Ν. 3966 (ΦΔΚ 118 Α‟, 

24-05-2011), Ν. 4327/2015- (ΦΔΚ 50/Α'/14-5-2015) πξνεγείηαη θαη αθνινπζεί έλαο 

ηδεν-πνιηηηθφο δεκφζηνο δηάινγνο πνπ θέξλεη ηελ αξηζηεία ζηνλ αληίπνδα ηεο 

ηζφηεηαο θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Κάζε θπβέξλεζε ρξεζηκνπνηεί ην 

ζεζκφ ησλ Πξφηππσλ θαη Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ γηα λα μεδηπιψζεη κηα ξεηνξηθή 

γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο «αξηζηείαο», ε νπνία εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλνπο 

ηδενινγηθνχο ζθνπνχο ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αληίζηνηρεο νκάδεο πίεζεο.  

Ζ ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε αληηιακβάλεηαη ηελ αξηζηεία σο επηβξάβεπζε ηεο 

αηνκηθήο δηάθξηζεο θαη κηαο ιεηηνπξγηζηηθήο αληίιεςεο ηεο «αμηνθξαηίαο» (van 

Zanten, 2015) ελψ νη πην δεκνθξαηηθέο πξνζεγγίζεηο επηκέλνπλ ζηελ αξρή ησλ ίζσλ 

επθαηξηψλ θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο κέζα απφ έλα πνηνηηθφ ζρνιείν γηα φινπο 

θαη ραξαθηεξίδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία «ειηηίζηηθα» (Καξχδαο, 2013). 

ηελ Διιάδα, ε ιεηηνπξγία ησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαζψο ακέζσο κεηά ηελ 

απειεπζέξσζή ηεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο, έρνληαο σο ζηφρν ηε κφξθσζε ηνπ ιανχ, 

αλαδείρζεθε ην κεγάιν παηξησηηθφ θίλεκα ησλ Δζληθψλ Δπεξγεηψλ νη νπνίνη ήηαλ 

θπξίσο κπεκέλνη ζηε Φηιηθή εηαηξεία. Έηζη, δηέζεζαλ ηελ πεξηνπζία ηνπο γηα ηελ 

κφξθσζε θαη ηελ πλεπκαηηθή αλχςσζε ησλ Διιήλσλ (Γάιιαο, 2009). ηελ πεξίνδν 

απηή ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ, θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα, ηδξχζεθαλ θαη 

ιεηηνχξγεζαλ νη ηξεηο πξψηεο Πξφηππεο ρνιέο (Βαξβάθεηνο, Εσζηκαία θαη 

Ησλίδεηνο), κε ηηο δσξεέο εζληθψλ επεξγεηψλ, πξνθεηκέλνπ νη απφθνηηνη λα ζηεξίμνπλ 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο (Γθίθα θ.α., 2008). 
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Οη  αδειθνί Εσζηκάδεο ν Κσλζηαληίλνο Ησλίδεο θαη ν Ησάλλεο Βαξβάθεο 

έδσζαλ ηα ρξήκαηα ψζηε λα ηδξπζνχλ νη ηξεηο παιαηφηεξεο ηζηνξηθέο ζρνιέο 

(Εσζηκαία, Ησλίδεηνο θαη Βαξβάθεηνο αληίζηνηρα) ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Οη επεξγέηεο 

απηνί θαζφξηζαλ ζηηο δηαζήθεο ηνπο ηφζν ηνπο θνξείο φζν θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο 

ηεο πεξηνπζίαο ησλ εθπαηδεπηεξίσλ. Σα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ απηψλ 

ήηαλ ηα εμήο : 

 ε δσξεάλ παξνρή κφξθσζεο, ρσξίο θνηλσληθέο ή άιινπ είδνπο δηαθξίζεηο  

 ε  ζηέγαζε ησλ ζρνιείσλ απηψλ ζε κεγαινπξεπή θηίξηα 

 ε θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ απέβιεπε ζηελ νπζηαζηηθή κφξθσζε θαη 

θαιιηέξγεηα ησλ καζεηψλ 

 ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ επηιέγνληαλ κε ηδηαίηεξα απζηεξά θξηηήξηα θαη ηεινχζε 

ππφ ζπλερή έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ζε εθηέιεζε ησλ θαηαζηαηηθψλ φξσλ ησλ 

ηδξπκάησλ 

 νη καζεηέο έπξεπε λα δηαζέηνπλ ηθαλφηεηεο θαη λα έρνπλ ηελ αλάινγε επηκέιεηα 

ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο – θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο εηζαγσγηθψλ 

εμεηάζεσλ 

 ε νηθνδφκεζε  κίαο εθπαηδεπηηθήο παξάδνζεο  

 ε πξνζθνξά ησλ απνθνίησλ απηψλ ησλ ζρνιείσλ ζηελ θνηλσλία θαη ην έζλνο πνπ 

πξνζέδσζε θχξνο ζηα ζρνιεία απηά (Γάιιαο, 2009). 

Γηα λα ζπλδέζνπκε ηελ επνρή απηή κε ηηο γεληθφηεξεο ηάζεηο πνπ 

πξνσζνχληαλ ζε δηεζλέο επίπεδν ζηελ θνηλσληθή ζεσξία ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ζηε 

Γχζε έρεη αξρίζεη, ήδε απφ ηνλ 18
ν
 αηψλα, ζχκθσλα κε ηνπο θνηλσληνιφγνπο Marx, 

Durkheim θαη Weber ε αλάδπζε ηεο λεσηεξηθφηεηαο, ε νπνία ζπγθξνηεί ηελ 

αληηθεηκεληθή επηζηήκε  κε θαζνιηθνχο εζηθνχο θαη πνιηηηθνχο λφκνπο (Νηθνιαθάθε, 

2001). Ζ πεξίνδνο απηή ζπλδέεηαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ έζλνπο/θξάηνπο θαη ηελ 

δηακφξθσζε ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο θαη ηαπηφηεηαο, ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, ηεο 

εζληθήο θνπιηνχξαο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ αζηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ θνηλσληψλ 

(Bauman, 2000). Δπίζεο ζπλδέεηαη κε ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ηελ νξγάλσζε 

ηεο θνηλσληθήο δσήο κε φξνπο αλαγλψξηζεο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο 

αζηηθήο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο (Αζεκάθε θ.α., 2011). 

Ζ εθπαίδεπζε ινηπφλ ζηελ Διιάδα αλαιακβάλεη θαη‟ αλάινγν ηξφπν κε απηά 

πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ Δπξψπε, λα ζηεξίμεη ην εζληθφ θξάηνο, λα εκπλεχζεη ηνλ 
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παηξησηηζκφ θαη ην ζεβαζκφ πξνο ηε εζληθή θνπιηνχξα, πνπ είλαη θαη ηα δχν 

απαξαίηεηα γηα ηελ απφθξνπζε ηεο δηαξθνχο απεηιήο θαηά ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο 

θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο νκαιφηεηαο ζηε ρψξα 

(Μαηζαίνπ, 1999).  

Ζ λεσηεξηθφηεηα σο πξνο ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ζπλπθαζκέλε 

κε ηηο πξννπηηθέο θαη ην «παξάδεηγκα» ηνπ Γηαθσηηζκνχ, πνπ ζηξέθεηαη ζηε 

γξακκηθή πξφνδν, ζηελ απφιπηε-αληηθεηκεληθή αιήζεηα θαη ζηνλ νξζνινγηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη ηαπηίδεηαη καδί ηνπο. Έηζη, ε γλψζε ράλεη ηνλ ηεξφ ηεο ραξαθηήξα θαη 

ε απζεληία δελ θαηαιακβάλεη πηα ηελ ίδηα ζέζε, θαζψο εμέρνπζα ζέζε ζηελ 

παξαγσγή ηεο αιεζηλήο γλψζεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πξνφδνπ θαηέρεη ε επηζηήκε, 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εμνξζνινγηζκνχ θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο 

(Αζεκάθε θ.α. 2011). ην πιαίζην απηφ ζπγθξνηείηαη θαη ε ζρνιηθή γλψζε 

απνηειψληαο έθθξαζε ησλ κνξθψλ ινγηθήο ηεο λεσηεξηθφηεηαο (Λάκληαο, 1999). 

Σελ επνρή απηή, ζχκθσλα κε ηνλ Μαηζαίνπ (1999), ε δεπηεξνβάζκηα θαη ε 

αλψηεξε εθπαίδεπζε δηαηεξνχλ ηνλ ειηηίζηηθν, νπκαληζηηθφ θαη θιαζηθφ ηνπο 

ραξαθηήξα, πξνεηνηκάδνληαο ηνπο ιίγνπο εθιεθηνχο γηα ηα ειεχζεξα επαγγέικαηα 

θαη γηα ηηο ζέζεηο ηεο θξαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο. Οη θάηνρνη ηεο γλψζεο 

απνιακβάλνπλ ηα πξνλφκηα ηεο θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο θαη θπξίσο ηελ πξννπηηθή 

αλάδεημήο ηνπο ζε ζέζεηο πνιηηηθήο ηζρχνο. 

Ο ζεζκφο ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ θαζηεξψζεθε θαη επίζεκα ην 1936, θαη κε 

ηνλ αλαγθαζηηθφ λφκν Α.Ν. 247/1936 αλαβαζκίζηεθαλ ζε Πξφηππα 120 Γπκλάζηα 

ηεο επηθξάηεηαο, πνπ ζα ιεηηνπξγνχζαλ πιένλ «θαηά παξέθθιηζηλ ηνπ ελ ινηπνίο 

γπκλαζίνηο εθαξκνδνκέλνπ πξνγξάκκαηνο». Σα ηξία ηζηνξηθά Γπκλάζηα, αθνχ είραλ 

ιεηηνπξγήζεη γηα δεθαεηίεο απηφλνκα,  ππήρζεζαλ ζην λέν ζεζκηθφ πιαίζην. 

Αξγφηεξα εληάρζεθαλ δηνηθεηηθά ζηνλ εληαίν θνξκφ ηεο θξαηηθήο εθπαίδεπζεο, ε 

Εσζηκαία θαη ε Βαξβάθεηνο ην 1937 ελψ ε Ησλίδεηνο ην 1946. Δπίζεο αξγφηεξα 

νλνκάζηεθαλ Πξφηππα ηέζζεξα αθφκε Γπκλάζηα πνπ – κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν 

– δηέζεηαλ θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά: ην 1937 ε Κνξγηαιέλεηνο - Αλαξγχξεηνο 

ρνιή πεηζψλ (είρε ηδξπζεί ην 1927 θαη ππνζηεξίδνληαλ νηθνλνκηθά απφ ην 

νκψλπκν θιεξνδφηεκα), ην 1946 ην Γπκλάζην Αξηζηνχρσλ «Αλάβξπηα», πνπ 

ηδξχζεθε ηελ ίδηα ρξνληά κε πξσηνβνπιία ηεο ηφηε βαζηιηθήο νηθνγελείαο θαη ην 1972 

ε Δπαγγειηθή ρνιή Ν. κχξλεο ε νπνία είρε ηδξπζεί ην 1934 ζε αλάκλεζε ηεο 

ηζηνξηθήο Δπαγγειηθήο ρνιήο κχξλεο θαη ην Β' Γπκλάζην Παηξψλ. 
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Ο Αλησλίνπ (2014), επηθαινχκελνο ην παξάδεηγκα ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο, ε 

νπνία ηδξχζεθε ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19νπ αηψλα, πηζηεχεη φηη ζε κεγάιν βαζκφ 

εθθξάδεη ηε βνχιεζε γηα ηελ παξαγσγή κηαο δηαλνεηηθήο ειίη πξνζαλαηνιηζκέλεο 

ζηηο επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγία, αληίβαξν ζηελ αδηακθηζβήηεηε θπξηαξρία ησλ 

θιαζηθψλ ζπνπδψλ ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε πνπ ίζρπε κέρξη ηφηε. Ζ νξγαληθή 

ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ην ΔΜΠ κέρξη θαη ην 1914 θαη ην κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

απνθνίησλ ηνπ ζηηο ηάμεηο ηνπ Πνιπηερλείνπ έσο θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980 επηβεβαηψλεη απηφ ηνλ ηζρπξφ δεζκφ. Σν «κνληέιν Βαξβάθεην», ζηε δηάξθεηα 

ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20νπ αηψλα, ιεηηνπξγνχζε σο ππφδεηγκα γηα έλαλ αξηζκφ 

πξαθηηθψλ ιπθείσλ ζ‟ φιε ηε ρψξα πνπ είραλ ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο. πσο αλαθέξεη ε 

Γειαδάθε (2009), κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ζρνιηθνχ αξρείνπ ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο 

επαιεζεχεηαη ε εληχπσζε φηη ε Βαξβάθεηνο ρνιή είρε σο θχξην κέιεκα ηε κέγηζηε 

δπλαηή απφδνζε ησλ καζεηψλ ηεο θαη εληνπίδεηαη σο ην βαζηθφ ζεκείν 

δηαθνξνπνίεζήο ηεο απφ ηα ππφινηπα ζρνιεία ηεο ίδηαο βαζκίδαο (πξφηππα ή κε), 

πνπ ζηφρεπαλ ζηελ νιηγαξηζκία ησλ καζεηψλ ηνπο. 

χκθσλα κε ηνλ Γάιια (2009), ηα Πξφηππα Γπκλάζηα ζπλέρηδαλ λα 

ιεηηνπξγνχλ κέρξη ηα κέζα πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70, κε ηα πεξηζζφηεξα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξειζφληνο λα απνηεινχλ – ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν – 

ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, ηδηαίηεξα δε γηα ηελ ίδξπζε ησλ 

Παλεπηζηεκηαθψλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ θαη ησλ Πξνηχπσλ εμαηαμίσλ Γπκλαζίσλ 

(δελ ππήξρε ηφηε ν δηαρσξηζκφο ζε Γπκλάζηα θαη Λχθεηα).  

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη κεηά, δειαδή απφ ην 1975 κέρξη ην 

1985, απνδνκείηαη ζηαδηαθά ν ζεζκφο ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ. Απφ ηα Πξφηππα 

Γπκλάζηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ην 1936, κφλν ην 1ν Γπκλάζην Πιάθαο ζπλέρηζε λα 

ιεηηνπξγεί σο Πξφηππν κέρξη ην 1964.  

Μεηαπνιηηεπηηθά ν ζπζηεκαηηθφο παηδαγσγηθφο ιφγνο ακθηζβήηεζε ηελ 

παξάδνζε, ηνλ απηαξρηζκφ, ηνλ ζρνιαζηηθηζκφ θαη ηε ινγνθνπία, ηνλ παηδαγσγηθφ 

θαη κεζνδνινγηθφ θνξκαιηζκφ, κε κία δηαηχπσζε, ηελ παηδαγσγηθή ηδενινγία πνπ 

θπξηαξρνχζε (Παπαθσλζηαληίλνπ, 1993). Ο εμηζσηηζκφο πνπ έθεξε καδί ηεο ε 

κεηαπνιίηεπζε θαη ε δεκηνπξγία ηεο αξλεηηθήο αληίιεςεο γηα ηελ «αξηζηεία» 

επεξέαζε θαη ηα Πξφηππα ρνιεία. Σν γεγνλφο απηφ επηζθξαγίζηεθε θαη κε ηελ 

θαηάξγεζε ησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ επηζήκσο ην 1985 κε ηελ ςήθηζε ηνπ 

Ν.1566/85. Σα κεηαξξπζκηζηηθά θείκελα ηεο πεξηφδνπ απηήο ζηεξίρζεθαλ ζε 
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δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ είραλ πηέζεη γηα εθδεκνθξαηηζκφ θαη ηζφηεηα. Έηζη  

εζηηάδνπλ ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Σν 

θνηλσληθφ αίηεκα πνπ θπξηαξρεί γηα ηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ νξζψλεηαη σο 

ηδενινγία πνπ αληίθεηηαη ζηε θηιειεχζεξε ιεηηνπξγηθή ζεψξεζε ε νπνία πξνυπήξρε 

θαη ε παξέκβαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πξνζπαζεί λα αληηζηαζκίζεη ηελ άληζε 

θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αγαζψλ. Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηξέθεηαη πξνο ηελ 

θνηλσληθή απαίηεζε θαη φρη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

(Μπνπδάθεο, 1994). 

Σελ επνρή εθείλε ζε έλα θεληξηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φπσο ην ειιεληθφ, νη 

ηδενινγίεο ηεο αγνξάο δελ απνηεινχζαλ ην θεληξηθφ δήηεκα ζηηο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά 

κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο εθπαίδεπζεο. Σν ειιεληθφ θξαηηθφ ζρνιείν δελ ήηαλ 

αθφκε «πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ αγνξά». Ζ ηδενινγία ηεο «ειεχζεξεο αγνξάο» δελ 

επεξέαδε απνθαζηζηηθά νχηε έζεηε αλαπφθεπθηα ηελ αηδέληα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο. Χζηφζν, θαίλεηαη πσο ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο άξρηζε 

λα επεξεάδεηαη απφ ηηο δηαξζξσηηθέο «αλάγθεο» φπσο θαη νη πεξηζζφηεξεο άιιεο 

ρψξεο ηεο «Γχζεο» (π.ρ. ΖΠΑ, Βξεηαλία) αληαπνθξηλφκελε ζε δηάθνξνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εθπαίδεπζεο.   

Ζ πξνζπάζεηα γηα κηα πην ηερλνθξαηηθή θαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αγνξά 

πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ έγηλε εκθαλήο ηε δεθαεηία ηνπ 1990, φηαλ 

ε ζνζηαιδεκνθξαηηθή θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ εηζήγαγε κηα ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ, 

θπξίσο κέζσ λέαο λνκνζεζίαο, αιιά θαη κέζσ ελφο αξηζκνχ πξσηνβνπιηψλ (Πξάζηλε 

Βίβινο, δεκφζηεο ζπδεηήζεηο θαη ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ) 

(Gouvias, 2007 b). 

Ζ απνδφκεζε απηή ζπλέπεζε κε επξχηεξεο αιιαγέο ζηε δνκή ηεο θνηλσλίαο 

ζε δηεζλέο επίπεδν. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, νη εμειίμεηο νδήγεζαλ ζηελ 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ηέινπο ηεο επνρήο ηεο Νεσηεξηθφηεηαο θαη ηνπ κνληέξλνπ 

ζχκθσλα κε θνηλσληνιφγνπο φπσο ν Lyotard θαη ν Baudrillard (Giddens, 1997).  Μηα 

λέα επνρή εκθαλίδεηαη κε ηνλ φξν κεηαλεσηεξηθφηεηα ρσξίο λα γλσξίδνπκε αλ έρεη 

ζρέζε ξήμεο ή ζπλέρεηαο κε ηελ πξνυπάξρνπζα (Νηθνιαθάθε, 2001). 

Υξνλνινγηθά, ε κεηαλεσηεξηθφηεηα θάλεη έληνλε ηελ παξνπζία ηεο πξνο ην 

ηέινο ηνπ 20νχ αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

. χκθσλα κε ηνπο Κνπζηνπξάθε & 

Αζεκάθε (2009), ε κεηαλεσηεξηθφηεηα δηέπεηαη απφ κηα δηηηή νπηηθή, πνπ 

ζρεηίδεηαη, απφ ηε κηα πιεπξά κε ηελ θάζε αλάπηπμεο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηδηαίηεξα 
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ησλ ηερλψλ θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά κε κηα πεξίνδν αλάπηπμεο νιφθιεξεο ηεο 

θνηλσλίαο. Ζ κεηαλεσηεξηθφηεηα ζπλδέεηαη επίζεο κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εζληθήο 

θπξηαξρίαο, κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο θνπιηνχξαο θαη κε ηνπο επέιηθηνπο ηξφπνπο 

ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ. Χο πξνο ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο, βξίζθεηαη ζε 

απφιπηε ζρέζε κε ηελ εθξεθηηθή αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηδηαίηεξα κε ηηο 

δπλαηφηεηεο παξαγσγήο θαη δηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο (θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο), 

πέξα απφ θάζε πεξηνξηζκφ εζληθψλ ζπλφξσλ θαη ρξνληθψλ δηακεζνιαβήζεσλ. Δάλ, 

ζχκθσλα κε ηε λεσηεξηθή αληίιεςε, επηδίσμε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο είλαη ε κηα 

θαη κνλαδηθή αιήζεηα, ηφηε θαηά ηε κεηαλεσηεξηθή αληίιεςε απηή δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη.  

Ζ γλψζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο, δελ παξακέλεη αλέγγηρηε. 

Οη κεηαζρεκαηηζκνί πνπ ζπκβαίλνπλ εμαηηίαο ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα κε κεηαβάινπλ ηε θχζε ηεο. Σα θχξηα ζηνηρεία είλαη ε πιήξεο 

απνδνρή ηνπ εθήκεξνπ, ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ, ηνπ ρανηηθνχ θαη ηεο αζπλέρεηαο θαη 

φηη ε γλψζε απνθηά πινπξαιηζηηθφ ραξαθηήξα. Έηζη, ζα ήηαλ πην νξζφ λα 

αλαθεξφκαζηε φρη ζε κηα γλψζε θαη αιήζεηα, αιιά ζε πνιιέο γλψζεηο θαη πνιιέο 

αιήζεηεο (Eagleton, 1996).  

χκθσλα κε ηνλ Μαηζαίνπ (1999) νη μέθξελνη ξπζκνί ζηηο ηερλνινγηθέο 

κεηαβνιέο δνθηκάδνπλ ήδε ηα φξηα ηεο ηθαλφηεηαο αληαπφθξηζεο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο 

θνηλσλίαο ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη ηνπο απνζηεξνχλ ην ζηαζεξφ έδαθνο πνπ απαηηείηαη 

γηα λα επηρεηξεζεί κε ζηγνπξηά ην επφκελν άικα πξνζαξκνγήο ζ‟ απηέο. Ζ αίζζεζε 

ηεο πξνζσξηλφηεηαο ησλ πξαγκάησλ θαη ηεο αβέβαηεο πξννπηηθήο, ε αδπλακία αθφκε 

θαη κεζνπξφζεζκεο πξφβιεςεο θαηαθεξκαηίδεη ην ρξφλν ζε κηθξέο απζχπαξθηεο 

ελφηεηεο, κέζα ζηηο νπνίεο πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ νη πξνζπάζεηεο, λα 

αμηνινγεζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ ηα δεδνκέλα. Καιιηεξγεί κηα θνπιηνχξα 

ζρεηηθηζκνχ γηα ηε δηαρξνληθή αμία ηεο γλψζεο.  

Βέβαηα, θνηλσληνιφγνη φπσο ν Jürgen Habermas (1987) επέθξηλαλ ηε 

Μεηαλεσηεξηθφηεηα σο κηα ζεσξία απαηζηνδνμίαο θαη εηηνπάζεηαο θαη ηφληζαλ φηη ε 

Νεσηεξηθφηεηα είρε έλα «ειιηπέο έξγν» πνπ δελ έπξεπε λα εγθαηαιεηθηεί  αιιά λα 

ζπλερηζηεί πηέδνληαο γηα πεξηζζφηεξε δεκνθξαηία, ειεπζεξία θαη νξζνινγηθέο 

πνιηηηθέο.  

Φαίλεηαη φηη ηειηθά νη κεηακνληέξλεο αλαιχζεηο έραζαλ έδαθνο απφ ηε 

ζεσξία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ε νπνία έγηλε ζηε ζπλέρεηα ην θπξίαξρν ζεσξεηηθφ 
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πιαίζην γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θαηεχζπλζεο ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο ζηνλ εηθνζηφ 

πξψην αηψλα (Giddens,1997). 

Γηα λα επηζηξέςνπκε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, κέρξη ην 2011 ζ‟ νιφθιεξε ηελ 

επηθξάηεηα ιεηηνπξγνχζαλ 110 πεηξακαηηθά ζρνιεία. Ζ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ ην 2011 

αλέθεξε φηη ε Διιάδα παξέκελε έλα απφ ηα πην ζπγθεληξσηηθά ζρεδηαζκέλα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζηελ Δπξψπε, θαζψο άιιεο ρψξεο έρνπλ πξνρσξήζεη 

δπλακηθά ζηελ απνθέληξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπο, ηελ αχμεζε ηεο 

επειημίαο θαη ηεο αληαπφθξηζεο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ ηξηηνβάζκησλ ηδξπκάησλ ζηηο 

αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ θαη ηε βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ εξεπλεηψλ. Ζ Διιάδα 

έπξεπε λα αλαιάβεη δξάζεηο φπσο ηελ αιιαγή ησλ δνκψλ δηαθπβέξλεζεο θαη 

δηαρείξηζεο, ηελ θαηάξγεζε, ζπλέλσζε ή ζπγρψλεπζε κηθξψλ θαη κε απνδνηηθψλ 

κνλάδσλ, ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, ηελ βειηίσζε ηεο 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηακέηξεζεο 

ζηνηρείσλ θαη ηελ ζέζπηζε πνιχ πην απνηειεζκαηηθψλ δνκψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ (ΟΟΑ, 2011).  

Οη ξαγδαίεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο κεηαβνιέο είραλ δεκηνπξγήζεη ηελ αλάγθε γηα 

ην πέξαζκα ζηελ παγθφζκηα θνηλσλία, ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ηεο 

πιεξνθνξίαο. χκθσλα κε ηνλ Μπνπδάθε (2005), ηελ πεξίνδν απηή «ε γλψζε 

απνηειεί ην ζεκειηψδε παξάγνληα ηφζν γηα ηελ νηθνλνκηθή φζν θαη γηα ηελ 

θνηλσληθή αιιά θαη γηα ηελ αηνκηθή αλάπηπμε αθελφο αιιά θαη ηνλ βαζηθφ 

νηθνλνκηθφ πφξν αθεηέξνπ» (ζ.16).   

Ζ «θνηλσλία ηεο γλψζεο» (Σζανχζεο, 2009, ζ.77)  ππνδειψλεη φηη ελψ «κέρξη 

ηνπο κεηαλεσηεξηθνχο θαηξνχο καο ππήξραλ ηξεηο ζπληειεζηέο παξαγσγήο: ην 

έδαθνο, ε εξγαζία θαη ην θεθάιαην, ζηνπο θχξηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο 

πξνζηέζεθε θαη ε γλψζε» (Αζεκάθε θ.α., 2011, ζ.112). κσο φπσο αλαθέξεη ν 

Φσηφπνπινο (2016), «ε θνηλσλία ηεο γλψζεο παξακέλεη νπζηαζηηθά έλα ξεηνξηθφ 

ζρήκα πνπ αδπλαηεί λα απειεπζεξψζεη δπλάκεηο, αθνχ νη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο 

ελδεκνχλ, ε ππνβάζκηζε ηνπ αληηθξίζκαηνο ησλ πηπρίσλ θαη ησλ δηπισκάησλ 

εληείλεηαη, ε αλεξγία θαη ε ειαζηηθνπνίεζε εξγαζίαο απμάλεηαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν» (ζ.514). 

ην πεξηβάιινλ απηφ θαη ζε κία πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο, ππφ ην 

θαζεζηψο ηνπ Πξψηνπ Μλεκνλίνπ, ζε κία πξνζπάζεηα αληαπφθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο 
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ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, ζηηο 24 Μαΐνπ 2011 δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο ν Νφκνο 3966 (ΦΔΚ 118 Α‟, 24-05-2011) κε ηίηιν: «Θεζκηθφ πιαίζην 

ησλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, Ίδξπζε Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο, Οξγάλσζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ 

«ΓΗΟΦΑΝΣΟ» θαη ινηπέο δηαηάμεηο». χκθσλα κε απηφλ ηνλ λφκν, ελψ γηα ρξφληα 

ηα «Πεηξακαηηθά» θαη ηα «Πξφηππα» ρνιεία απνηεινχζαλ μερσξηζηέο δνκέο, κε ηνλ 

λφκν Ν.3966/2011 παξνπζηάδνληαη ηαπηφρξνλα σο «Πξφηππα» θαη σο 

«Πεηξακαηηθά» ζε κηα δνκή, δηθαηνινγψληαο ηνλ ηίηιν ηνπο ζηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο 

θαζψο θαη ζηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηηο θαιέο πξαθηηθέο πνπ πξνσζνχλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα πξνάγνπλ ηελ «αξηζηεία». 

Βέβαηα, ν Ν.3966/2011 δέρζεθε έληνλεο θξηηηθέο. ηε δεκφζηα ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε ηε κεηαξξχζκηζε, έλα κεγάιν κέξνο ησλ θξηηηθψλ απφςεσλ πνπ 

δηαηππψζεθαλ εζηίαζαλ ζην αζπκβίβαζην ηνπ πεηξακαηηθνχ ραξαθηήξα ησλ ΠΠ 

θαη ηνπ ζηφρνπ ηεο αξηζηείαο. χκθσλα κε ηνλ Αλησλίνπ (2014) πνπ ηελ πεξίνδν 

εθείλε ήηαλ αληηπξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Π.Π.., ε απάληεζε ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ  

θξηηηθή ήηαλ φηη επί ηξηάληα ρξφληα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είρε κάζεη λα κελ 

απνηηκά, λα κελ κεηξά, λα κελ αμηνινγεί δξάζεηο, επηινγέο θαη αλζξψπνπο, λα κελ 

εμαηνκηθεχεη, λα κελ θαιιηεξγεί ζπζηεκαηηθά δεμηφηεηεο θαη ηαιέληα νχηε βεβαίσο 

λα ζεξαπεχεη πζηεξήζεηο θαη αδπλακίεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε απνελνρνπνίεζε θαη ε 

πξνβνιή ηνπ ζηφρνπ ηεο αξηζηείαο, εθηφο απφ ηζρπξφ αληηπαξάδεηγκα ζηελ 

θνπιηνχξα ηνπ εμηζσηηζκνχ πξνο ηα θάησ, απνηεινχζε επηινγή απζεληηθνχ 

πεηξακαηηζκνχ.  

Ζ απμεκέλε δήηεζε γηα ηα ζρνιεία απηά κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ θαη 

ηελ θαζηέξσζε εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ ππνδειψλεη φηη ππάξρνπλ αξθεηνί γνλείο πνπ 

ζα ήζειαλ ηα παηδηά ηνπο κε πςειέο επηδφζεηο λα θνηηνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο ζρνιεία 

αλαδεηθλχνληαο έλα θνηλσληθφ θαληαζηαθφ ζπλπθαζκέλν κε ηελ ηζηνξηθφηεηα ησλ 

ζρνιείσλ απηψλ. χκθσλα κε ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία (Πίλαθαο 11.1.), θαηά ηηο 

εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο ηνπ 2013 θαη 2014 γηα ηελ εηζαγσγή καζεηψλ ζηα Πξφηππα 

Πεηξακαηηθά ρνιεία, παξαηεξήζεθε φηη ζηα Γπκλάζηα θαη ζηα Λχθεηα ησλ 

Ηζηνξηθψλ Πξφηππσλ ρνιψλ ππήξρε κεγάινο αξηζκφο ππνςήθησλ ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα Πξφηππα Πεηξακαηηθά Γπκλάζηα θαη Λχθεηα, ν νπνίνο απμήζεθε 

ζεκαληηθά θαηά ηε δεχηεξε ρξνληά εμεηάζεσλ ην 2014.  
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ΓΤΜΝΑΗΟ 2013 2014 Αξηζκόο ζέζεσλ 

Αλαβξύησλ 673 972 81 

Βαξβαθείνπ 595 704 96 

Δπαγγειηθήο 

ρνιήο 

636 705 78 

Εάλλεηνπ 0 161 108 

Εσζηκαίαο 139 172 88 

ΛΤΚΔΗΟ 2013 2014 Αξηζκφο ζέζεσλ 

Αλαβξύησλ 306 377 108 

Βαξβαθείνπ 299 332 104 

Δπαγγειηθήο 

ρνιήο 

245 305 81 

Εάλλεηνπ 115 226 108 

Εσζηκαίαο - - - 

Πίλαθαο 11.1.: Τπνςήθηνη-επηηπρφληεο καζεηέο γηα ηα Π.Π.. θαηά ηα έηε 2013 θαη 2014 

Πεγή: www.ipaideia.gr 

χκθσλα κε ηνλ πην πξφζθαην λφκν πνπ ζεζπίζηεθε ζηελ Διιάδα ζρεηηθά κε 

ηα Πξφηππα θαη Πεηξακαηηθά ρνιεία ππφ ηε λέα αξηζηεξή θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ κε 

ηε ζπγθπβέξλεζε ησλ ΑΝΔΛ ην 2015, δηαηεξήζεθαλ κφλν 5 Πξφηππα ρνιεία απφ 

ηα 35 ζην φλνκα κηαο θαηαγγειηηθήο ξεηνξηθήο ηεο πξνψζεζεο ηεο αξηζηείαο ε νπνία 

παξνπζηάζηεθε ζηνλ αληίπνδα ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ 
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ζρνιείσλ απηνχ ηνπ ηχπνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 4327/2015- 

(ΦΔΚ 50/Α'/14-5-2015), ην άξζξν 36 ηνπ λ. 3966/2011 (Α΄ 118) αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: « 1. Οη ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο «Πξφηππα Πεηξακαηηθά 

ρνιεία» απνραξαθηεξίδνληαη θαη νξίδνληαη σο «Πεηξακαηηθά ρνιεία», εθηφο απφ 

ηηο παξαθάησ ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ νξίδνληαη σο «Πξφηππα ρνιεία»: α) Βαξβάθεην 

Πξφηππν Γπκλάζην, β) Πξφηππν Γπκλάζην Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά, γ) Πξφηππν 

Γπκλάζην Δπαγγειηθήο ρνιήο κχξλεο, δ) Πξφηππν Γπκλάζην Αλαβξχησλ, ε) 

Πξφηππν Γπκλάζην Εσζηκαίαο ρνιήο Ησαλλίλσλ, ζη) Πξφηππν ΓΔΛ Βαξβαθείνπ 

ρνιήο, δ) Πξφηππν ΓΔΛ Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά, ε) Πξφηππν ΓΔΛ Δπαγγειηθήο 

ρνιήο κχξλεο, ζ) Πξφηππν ΓΔΛ Αλαβξχησλ.  

Ζ δηαηήξεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ, αθφκα θαη απφ κηα 

θπβέξλεζε θαηαγγειηηθήο ξεηνξηθήο γηα ηελ αξηζηεία, είλαη απνηέιεζκα ηεο δξάζεο  

ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πίεζεο θαη εξκελεχηεθε (Tsakiris et al., 2016) σο 

ππνθίλεζε ηκήκαηνο ηεο αλψηεξεο κεζαίαο ηάμεο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην πνιηηηζκηθφ 

θαη θνηλσληθφ ηεο θεθάιαην,  πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη κηα θηλεηνπνίεζε ηθαλή λα 

επεξεάδεη ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο (Ball and Exley, 2010) νη νπνίεο ζα επέηξεπαλ ζηα 

ελ ιφγσ δίθηπα λα ζθεηεξηζηνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο 

κε ηδενινγηθφ φρεκα ηελ αξηζηεία ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ κε φξνπο «ηδησηηθνπνίεζεο». 

Παξαθνινπζνχκε ινηπφλ ηελ  «ζηνρνζεηεκέλε» δξάζε πνπ αζθείηαη απφ 

δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο, ζθνπφο ησλ νπνίσλ είλαη λα εγθαζηδξχζνπλ θαη λα 

επηβάινπλ ηε δηθή ηνπο ζεζκηθή ζέζε θαη, θαηά ζπλέπεηα, λα επσθειεζνχλ απφ έλα 

επξχ θάζκα θνηλσληθψλ «νθειψλ-δηθαησκάησλ» (Σζνπθαιάο, 1991, ζει. 455 νπ. 

αλαθ. ζην Gouvias, 2007a). 

Θα πξέπεη εδψ λα αλαθέξνπκε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε θπξίσο ηε 

κεζαία ηάμε είρε θαη σο απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ ιφγσ 

ηεο έιιεηςεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ Παηδεία. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο 

Commission γηα ην 2016 παξαηεξείηαη ζπξξίθλσζε ηνπ θεληξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

γηα ηελ εθπαίδεπζε, θαζψο απφ ηα 5,7 δηζ. επξψ ην 2014 κεηψζεθε ζηα 5,3 δηζ. επξψ 

ην 2015, πνζά πνπ ηζνδπλακνχλ αληίζηνηρα κε ην 3,2 θαη ην 3% ηνπ ΑΔΠ 

(https://ec.europa.eu). ια απηά ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε κηαο πςειήο δήηεζεο 

γηα ηα ζρνιεία απηά φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 7.2. πνπ αθνινπζεί: 
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ΓΤΜΝΑΗΟ 2018 Αξηζκόο ζέζεσλ 

Αλαβξύησλ 859 78 

Βαξβαθείνπ 781 96 

Δπαγγειηθήο ρνιήο 680 78 

Ησληδείνπ 670 108 

Πίλαθαο 7.2.: Τπνςήθηνη-επηηπρφληεο καζεηέο γηα ηα Πξφηππα Γπκλάζηα θαηά ην έηνο 2018 

Πεγή: www.ipaideia.gr 

7.2. Σα Πξόηππα ρνιεία 

ηε ζπλέρεηα ζα παξαζέζνπκε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή πνξεία ησλ 

Πξφηππσλ ρνιείσλ ζηελ Διιάδα, θαζψο απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα αθνινπζήζεη. Σα ζρνιεία απηά είλαη κε 

βάζε ηε ρξνλνινγία ίδξπζήο ηνπο (απφ ην παιαηφηεξν ζην λεφηεξν) ηα εμήο: 

 Ζ Εσζηκαία ρνιή Ησαλλίλσλ 

 Ζ Βαξβάθεηνο ρνιή  

 Ζ Ησλίδεηνο ρνιή Πεηξαηά 

 Ζ Δπαγγειηθή ρνιή κχξλεο 

 Ζ Πξφηππνο ρνιή Αλαβξχησλ     

7.2.1. Ζ Εωζηκαία ρνιή Ηωαλλίλωλ 

Ζ Εσζηκαία ρνιή ηδξχζεθε ην 1828 ζηα Ησάλληλα κε πξνζσπηθή δαπάλε ησλ 

αδεξθψλ Εσζηκά θαη εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα κφλν ην Γπκλάζην σο 

Πξφηππν (Ν. 4327/2015). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο (1821-

1830) ηα Ησάλληλα, πνπ άιινηε θεκίδνληαλ γηα ην πνιηηηζηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ 

ππφβαζξν ηεο, σο έλα απφ ηα θέληξα ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ, είραλ 

παξαθκάζεη. Σελ επνρή εθείλε, πέληε αδέιθηα ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Εσζηκάδσλ είραλ 

κεηαλαζηεχζεη ζηελ Ρσζία, φπνπ έγηλαλ επηηπρεκέλνη έκπνξνη θαη απνθάζηζαλ λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ αλέγεξζε ελφο λένπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο. Ζ Εσζηκαία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
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ρνιή ηδξχζεθε ην 1828 θαη αξρηθά ιεηηνχξγεζε κε ηέζζεξηο ζρνιηθέο ηάμεηο. Ζ 

ρνιηθή Δπηηξνπή ησλ Ησαλλίλσλ, έλαο νξγαληζκφο πνπ ήηαλ αξκφδηνο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο πφιεο, είρε ηελ πιήξε επζχλε ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο Εσζηκαίαο, κε ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο νηθνγέλεηαο Εσζηκά. Σν 

1833 o Αλαζηάζηνο αθειιάξηνο έγηλε δηεπζπληήο ηεο Εσζηκαίαο. Σν 1840 άιιεο 

ηξεηο ηάμεηο πξνζηέζεθαλ ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ ελψ ην 1852 

ρσξίζηεθε ζε ηξηηάμην ειιεληθφ ζρνιείν θαη ζε ηεηξαηάμην γπκλάζην. Καηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο δηεχζπλζεο Αλαζηάζηνπ αθειιάξηνπ ε ζρνιή απέθηεζε θήκε ζηνλ 

επξχηεξν ειιεληθφ ρψξν κε καζεηέο αθφκε θαη απφ ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία θαη απφ 

άιια κέξε πνπ δελ είραλ απειεπζεξσζεί αθφκα. Οη καζεηέο ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο 

εθείλε ηελ επνρή έθηαλαλ ηνπο ηεηξαθφζηνπο. Οη απφθνηηνη, φζνη δελ ζπλέρηδαλ ηηο 

ζπνπδέο ζην Παλεπηζηήκην, δηνξίδνληαλ δάζθαινη ζε φιεο ηηο πφιεηο θαη ρσξηά 

ηεο Βαιθαληθήο κε ειιεληθφ πιεζπζκφ. Σν 1860 κε απφθαζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ νη απφθνηηνη ηεο Εσζηκαίαο εηζάγνληαλ ζε απηφ ρσξίο εηζαγσγηθέο 

εμεηάζεηο. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο Εσζηκαίαο είραλ πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, κε 

ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ πνιηηηζηηθή θαη εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα εθείλεο ηεο 

επνρήο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ν Παλαγηψηεο Αξαβαληηλφο, ν νπνίνο έγξαςε έλαλ 

κεγάιν αξηζκφ απφ βηβιία ζρεηηθά κε ηε ιανγξαθία θαη ηε γισζζνινγία (Βιάρνο, 

2002). 

Με ηε δηαζήθε ηνπ πνπ ζπληάρζεθε ην 1841, ν εζληθφο επεξγέηεο Νηθφιανο 

Εσζηκάο άθελε έλα κεγάιν ρξεκαηηθφ πνζφ ηεο πεξηνπζίαο ησλ Εσζηκάδσλ  γηα «ην 

Γεληθφ ρνιείν» (Εσζηκαία ρνιή) ζηα Ησάλληλα. Με ηε δηαζήθε ηνπ δηέζεζε 

ρξεκαηηθά πνζά θαη γηα άιινπο θνηλσθειείο ζθνπνχο, αιιά εηδηθά γηα ην ρξεκαηηθφ 

πνζφ πνπ αθνξά ζην «Γεληθφ ζρνιείν» πεξηγξάθεη ηνπο φξνπο γηα ηε ρξήζε ηνπ θαη 

νξίδεη ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ κέξνπο απηνχ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο κε ηνπο θνηλσληθνχο 

θαη νηθνλνκηθνχο φξνπο ηεο επνρήο ζην άξζξν Δ΄ ηεο δηαζήθεο ηνπ. Έλα κεγάιν 

ηκήκα απηνχ ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ είρε θαηαηεζεί ζηελ Σξάπεδα ηνπ 

Απηνθξαηνξηθνχ Οξθαλνηξνθείνπ Μφζραο γηα ηε δηαζθάιηζή ηνπ, ιφγσ ησλ 

ζπλζεθψλ επί Σνπξθνθξαηίαο, ην νπνίν φκσο πνζφ ράζεθε θαηά ηε Ρσζηθή 

επαλάζηαζε ην 1917. Παξέκεηλε σο πεξηνπζία ηνπ νξθαλνηξνθείνπ ηεο Μφζραο. 

χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαζήθεο ηνπ Ν. Εσζηκά ηα γξακκάηηα θαη νη κεηνρέο 

ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο αγνξάζζεθαλ κε ζθνπφ λα εηζπξάηηνληαη θαη λα 

δηαηίζεληαη νη εμ‟ απηψλ πξνθχπηνληεο ηφθνη θαη κεξίζκαηα ππέξ ησλ ζθνπψλ πνπ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%83%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
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πεξηγξάθεθαλ. Πέξα απφ ηα πνζά απηά είραλ δηαηεζεί πνζά γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ 

θηηξίνπ ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο θαη ηηο δαπάλεο δηαρείξηζεο
11

. 

ηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 1902 ηέζεθε ν ζεκέιηνο ιίζνο
12

 ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ 

ηεο λέαο Εσζηκαίαο ρνιήο. Μεηά απφ πνιιέο πεξηπέηεηεο θαη θνκκαηηθέο δηακάρεο, 

νη εξγαζίεο αλέγεξζεο ηειείσζαλ ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 1905. Ο αξρηηέθηνλαο 

Πεξηθιήο Μειίξξπηνο ελζπλείδεηα αληέγξαςε ηελ πξφζνςε πνπ είρε ζρεδηαζζεί γηα 

ην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην ησλ Αζελψλ. Καη απηφ, γηα λα 

θαηαδείμεη, φηη ε ηζηνξηθή Εσζηκαία ρνιή ησλ Ησαλλίλσλ ήηαλ ίδξπκα 

Παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ
13

. 

Σν λέν δηδαθηήξην πεξηιάκβαλε νθηψ αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, αίζνπζα 

ηειεηψλ, δπν γξαθεία, βηβιηνζήθε, ακθηζέαηξν θπζηθήο θαη ρεκείαο, ηξία εξγαζηήξηα 

θαη κνπζείν. Σν αξραηνπξεπέο, πεξίνπην θαη επηβιεηηθφ απηφ θηίξην είλαη απφ ηα 

σξαηφηεξα λενθιαζηθά κλεκεία ησλ Ησαλλίλσλ θαη ηα επηκέξνπο αξρηηεθηνληθά ηνπ 

ζηνηρεία είλαη εμφρσο ελδηαθέξνληα
14

. 

Ο βνκβαξδηζκφο ηνπ 1940 ηνπ πξνμέλεζε ζεκαληηθέο θαηαζηξνθέο θαη ην 

θαηέζηεζε αθαηάιιειν γηα ρξήζε. Ζ ζρεηηθή απνθαηάζηαζή ηνπ ηειείσζε ην 1956. 

Σν ηζηνξηθφ θηίξην εμαθνινπζεί θαη ζήκεξα λα ζηεγάδεη ζρνιεία ηεο Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο
15

. 

7.2.2. Ζ Βαξβάθεηνο ρνιή 

Ο Ησάλλεο Βαξβάθεο είρε θιεξνδνηήζεη, ην 1825, κεγάιν κέξνο ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ ζην ειιεληθφ θξάηνο. Έηζη, ην 1843 απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία ηνπ 

                                                 
11

Σν 1927 ε Δ.Σ.Δ. ίδξπζε ηελ Δζληθή Κηεκαηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ε Μεξίδα Εσζηκαίαο 

απέθηεζε, δσξεάλ, 608,00 κεηνρέο ηεο ελ ιφγσ Σξαπέδεο νη νπνίεο ζπλ ην ρξφλσ απμήζεθαλ (κε ηελ 

γλσζηή δηαδηθαζία σο παξάγξαθνο 3.1.α θαη 3.1.β) ζε 20.517,58 ηεκάρηα. Μεηά ηελ απνξξφθεζε 

(ζπγρψλεπζε) ηεο Κηεκαηηθήο Σξαπέδεο απφ ηελ Δ.Σ.Δ. (9 επηεκβξίνπ 1998) νη κεηνρέο ηεο Μεξίδαο 

Εσζηκαίαο κεηαηξάπεθαλ ζε 10.798,45 κεηνρέο ηεο Δ.Σ.Δ. 

Οη δηαρεηξηζηέο ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο Εσζηκά αγφξαζαλ ην 1932, κε ρξήκαηα πνπ εμαζθάιηζαλ απφ 

ηξαπεδηθφ δάλεην, 657,00 κεηνρέο ηεο Σξαπέδεο Διιάδνο, εθ ησλ νπνίσλ νη 223,98 απνηεινχζαλ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Μεξίδαο Εσζηκαίαο. Με ηελ γλσζηή δηαδηθαζία νη 223,98 κεηνρέο ηεο 

Μεξίδαο Εσζηκαίαο αλέξρνληαη, ζήκεξα, ζε 5.139,82 κεηνρέο αμίαο 465.000,00 Δπξψ πεξίπνπ (ηηκή 

θιεηζίκαηνο 8-10-2007: 90,20€). 

Δμαίξεζε απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο θαλφλεο δηαρείξηζεο απνηειεί ε εθπνίεζε, ην 1997, 12.069,00 

κεηνρψλ (εθ ησλ νπνίσλ 4.114,43 αλήθαλ ζηελ Μεξίδα Εσζηκαίαο) γηα ηελ αληηκεηψπηζε νηθνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ ησλ Aγαζνεξγψλ Kαηαζηεκάησλ Iσαλλίλσλ 
12

Δθεί ραξάρηεθε ε επηγξαθή: <<ΔΤΑΝΓΡΟΤ ΖΠΔΗΡΟΤ ΠΑΗΓΔ ΣΟΗ ΔΤΔΡΓΔΣΑΗ 

ΕΧΗΜΑΓΑΗ ΑΗΔΝ ΔΤΓΝΧΜΟΝΔ ΣΟΝΓΔ ΘΔΜΔΛΗΟΝ ΛΗΘΟΝ ΣΖ ΕΧΗΜΑΗΑ ΥΟΛΖ 

ΚΑΣΔΘΔΝΣΟ ΔΣΔΗ ΧΣΖΡΗΧ 1902 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 17 ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ Π.ΜΔΛΗΡΡΤΣΟ>>. 
13

 http://travelioannina.com/el/node/80 
14

 http//:www.zosimaia.gr  
15

 ν.π. 
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ζρνιείνπ κε ηελ επσλπκία «Βαξβάθεηνλ» πνπ ε νξγάλσζή ηνπ ζα ήηαλ φκνηα κε ηα 

ππφινηπα δεκφζηα Γπκλάζηα, αιιά ζα πεξηιάκβαλε θαη ηηο ηάμεηο ηνπ Διιεληθνχ 

ρνιείνπ. Σελ ίδηα πεξίνδν άξρηζε ε αλαδήηεζε ηεο θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο θαη 

αλαηέζεθε ε θαηαζθεπή ηνπ ζην Αξρηηεθηνληθφ ηκήκα ηεο ππνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

Σν 1859, ζηε νδφ Αζελάο μεθίλεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ην Βαξβάθεην Διιεληθφ 

ζρνιείν θαη ην θιαζηθφ Γπκλάζην, απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ αζελατθψλ δεκφζησλ 

ζρνιείσλ θαηά δχν. Σν 1880, ην Διιεληθφ ζρνιείν θαη ην Κιαζηθφ Γπκλάζην ηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο Βαξβάθε ρσξίζηεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ηέζζεξα 

ζρνιεία θιαζηθήο θαηεχζπλζεο: ην Α΄ θαη ην Β΄ Διιεληθφ ζρνιείν θαη ην Α΄ θαη ην 

Β΄ Βαξβάθεην Γπκλάζην. Σν 1886 ηδξχζεθε θαη ην Βαξβάθεην Πξαθηηθφ Λχθεην, ην 

νπνίν ζηεγάζηεθε ζε ελνηθηαδφκελν θηήξην ηεο νδνχ Βνπιήο. Σν 1911, ην Βαξβάθεην 

Πξαθηηθφ Λχθεην κεηαθηλήζεθε ζην θηήξην ηεο νδνχ Αζελάο αιιά ιφγσ ηεο επίηαμήο 

ηνπ κεηά ην 1915 θηινμελήζεθε ζε δηάθνξα ζρνιηθά θηήξηα ηεο Αζήλαο έσο ην 1919, 

πνπ επέζηξεςε θαη πάιη. Σε δεθαεηία ηνπ ’20 ζην θηήξην ηεο νδνχ Αζελάο είρε ηελ 

έδξα ηνπ ην Γηδαζθαιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο, ην νπνίν πξνζαξηήζεθε ζην 

Βαξβάθεην Πξαθηηθφ Λχθεην, θαζηζηψληαο ην Πξφηππν, ελψ θηινμελνχληαλ – εθ 

πεξηηξνπήο θαη ζρεδφλ φια ηα αζελατθά Γπκλάζηα. Έηζη, ην 1930 δεκηνπξγήζεθε ε 

«Βαξβάθεηνο Πξφηππνο ρνιή Μέζεο Δθπαηδεχζεσο», κε έληνλα πξνβιήκαηα 

ζηέγαζεο ιφγσ ηνπ φηη βξηζθφηαλ ζηελ θαξδηά ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ ηεο 

πξσηεχνπζαο. Σν θηήξην ηεο Βαξβαθείνπ θαηαζηξάθεθε ζρεδφλ νινζρεξψο απφ 

ππξθαγηά ην 1944 θαη έηζη ην ζρνιείν θηινμελήζεθε αξρηθά ζηελ Πιαηεία 

Κνπκνπλδνχξνπ (ζην θηήξην ηνπ Θ΄ Γπκλαζίνπ) θαη ζηελ νδφ Μέησλνο (ζην θηήξην 

ηνπ Γ΄ Γπκλαζίνπ) θαη θαηφπηλ ζηελ νδφ Κσιέηηε (ζην θηήξην ησλ Α΄ θαη Γ΄ 

Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ). Καηφπηλ φισλ απηψλ ζπγθξνηήζεθε Δπηηξνπεία γηα ηε 

ξχζκηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ζηέγαζεο ηεο ρνιήο θαη ηελ ηχρε ηνπ δηδαθηεξίνπ ηεο. 

Σν 1952 ηδξχζεθε ν χιινγνο Απνθνίησλ ηεο ρνιήο ελψ ην 1953 ζπζηήζεθε ην 

Βαξβάθεην Ίδξπκα, ζην νπνίν πεξηήιζε ε ππάξρνπζα θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία 

ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Βαξβάθε. Σειηθά ην θηήξην ηεο νδνχ Αζελάο θαηεδαθίζηεθε 

θαη ην Γεκφζην παξαρψξεζε ην 1957 ζην Βαξβάθεην Ίδξπκα νηθφπεδν ζην Παιαηφ 

Φπρηθφ γηα ηελ αλέγεξζε θαηλνχξγηνπ δηδαθηεξίνπ. Σν  Βαξβάθεην Ίδξπκα αλέιαβε 

ακέζσο λα αμηνπνηήζεη ηελ πεξηνπζία. Με ηελ ζπκπαξάζηαζε ηνπ πιιφγνπ 

Απνθνίησλ Βαξβαθείνπ Πξνηχπνπ ζρνιήο αλήγεηξε ην 1960 ζην νηθφπεδν, κέγαξν 

θαηαζηεκάησλ, πνπ κε ηελ ελνηθίαζή ηνπο πξνέθπςαλ ζεκαληηθνί ρξεκαηηθνί πφξνη.  
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Σειηθά ην νηθφπεδν καδί κε ην κέγαξν πσιήζεθε ζηνλ Γήκν Αζελαίσλ ηελ 15 

Γεθεκβξίνπ 1970. Με ηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε απηή αγνξάζηεθε έθηαζε ζηελ  

Κεθηζηά, φπνπ άξρηζε ε αλέγεξζε λένπ ζχγρξνλνπ δηδαθηεξίνπ. Σν 1980 έγηλε ε 

ηειεηή ζεκειίσζεο ηνπ θαηλνχξγηνπ δηδαθηεξίνπ ηνπ Βαξβαθείνπ Πεηξακαηηθνχ 

Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ ζηελ Κεθηζηά αιιά ηνλ επηέκβξην ηνπ 1982 ε θσηηά πνπ 

έθαςε ηελ Πεληέιε επέθεξε ζνβαξέο βιάβεο ζηνλ ήδε αλεγεξζέληα ζθειεηφ θαη 

δηεθφπεζαλ νη εξγαζίεο. Έηζη, απφ ην 1982 ηα δχν Πεηξακαηηθά ζρνιεία ηνπ 

Βαξβαθείνπ (Γπκλάζην-Λχθεην) έρνπλ εγθαηαζηαζεί πξνζσξηλά ζε ηδηφθηεην θηήξην 

ζην Παιαηφ Φπρηθφ (Γειαδάθε, 2013). 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο πξψελ 

Βαξβαθείνπ ρνιήο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην Βαξβάθεην ίδξπκα θαη ην θιεξνδφηεκα 

αξή, ην νπνίν απνηειεί θεθάιαην απηνηεινχο δηαρείξηζεο ηνπ Βαξβαθείνπ 

Ηδξχκαηνο. 

Σν «Βαξβάθεηνλ Ίδξπκα» είλαη ΝΠΓΓ, πνπ ζπζηήζεθε κε ην Ν.Γ. 2562/1953 

(ΦΔΚ 240 Α΄)
16

. ηνλ παξφληα ρξφλν επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 

σο θιεξνδφηεκα θνηλσθεινχο ζθνπνχ δηεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4182/2013 

(ΦΔΚ 185 Α΄) θαη ζπλεπνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ιφγσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζθνπνχ ηνπ. Σν Ίδξπκα δελ επηρνξεγείηαη ή ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην Γεκφζην ή ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ππεξεζία ηνπ Ηδξχκαηνο ζηεγάδεηαη ζε 

ηδηφθηεηα γξαθεία ζηνλ 4
ν
 φξνθν ηνπ κεγάξνπ επί ηεο νδνχ Ηππνθξάηνπο 2 θαη 

Αθαδεκίαο, ζηελ Αζήλα. 

Ζ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ην Βαξβάθεην Ίδξπκα είλαη ε εμήο: 

 Ν.4182/2013 (ΦΔΚ 185 Α΄) «Κψδηθαο θνηλσθειψλ πεξηνπζηψλ, ζρνιαδνπζψλ 

θιεξνλνκηψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

 Ν.Γ.2562/1953 (Φ.Δ.Κ. 240 Α΄) «Πεξί ζπζηάζεσο Βαξβαθείνπ Ηδξχκαηνο». 

 Β.Γ. ηεο 17/2/1956 (ΦΔΚ 76 Α΄) «Πεξί ηνπ ηξφπνπ δηνηθήζεσο θαη δηαρεηξίζεσο 

ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Βαξβαθείνπ Ηδξχκαηνο». 

 Π.Γ. 690/1974 (ΦΔΚ 298 Α΄) «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ απφ 17/2/56 Β.Γ/ηνο». 

                                                 
16

 Ν.Γ. 2562/31.8.1953, «πεξί ζπζηάζεσο Βαξβαθείνπ Ηδξχκαηνο» 

Δηο ην ίδξπκα απηφ πεξηήιζε ε ππάξρνπζα ηφηε θηλεηή Πεξηνπζία ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Βαξβάθε, ηελ 

νπνία δηερεηξίδεην έσο ηφηε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, σο θαη ην θηήξην ηεο αγνξάο κεηά ηεο 

Πεξηνρήο απηνχ, κε ζθνπφ «λα ηδξπζή Νένλ Δθπαηδεπηήξηνλ ηεο Β.Π.. θαη ηνπ Γ.Μ.Δ., πξνο 

εθπαίδεπζηλ ησλ λέσλ θαη ηελ ρνξήγεζηλ ππνηξνθηψλ εηο απφξνπο λένπο».  
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 Ν.725/1977 (ΦΔΚ 300 Α΄) «Πεξί ζπλζέζεσο ηνπ Γ.. ηνπ Βαξβαθείνπ Ηδξχκαηνο 

θαη άιισλ ηηλψλ δηαηάμεσλ». 

 Κ.Τ.Α.1114515/4165/0001/27-10-89 (ΦΔΚ 840 Β΄, φπσο δηνξζψζεθε ζην ΦΔΚ 

875 Β΄) «Αληηζηνίρηζε Τπεξεζηαθήο Μνλάδαο ηνπ Βαξβαθείνπ Ηδξχκαηνο κε 

εθείλεο ηνπ Ν.1586/1986 θαη θαζνξηζκφο θιάδσλ, ησλ νπνίσλ νη ππάιιεινη 

θξίλνληαη γηα θάιπςε ζέζεσλ πξντζηακέλσλ». 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 

725/1977 ην Ίδξπκα δηνηθείηαη απφ επηακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ νξίδεηαη 

κε  απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, έρεη ηξηεηή ζεηεία θαη 

ζπγθξνηείηαη ζε ψκα κεηά απφ ςεθνθνξία κεηαμχ ησλ κειψλ. 

 πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

Ν.725/1977, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Βαξβαθείνπ Ηδξχκαηνο απνηειείηαη απφ 

επηά κέιε πνπ πξνέξρνληαη :  

α) εθ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Βαξβαθείνπ Πξνηχπνπ ρνιήο    

β) εμ αλσηάησλ ή αλσηέξσλ ππαιιήισλ ησλ Τπνπξγείσλ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ, ελ ελεξγεία ή ζπληαμηνχρσλ 

γ) εθ κειψλ ηεο ρνιηθήο Δθνξείαο ή ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηεο 

Βαξβαθείνπ Πξνηχπνπ ρνιήο θαη                                      

δ) εθ κειψλ ηνπ πιιφγνπ Απνθνίησλ ηεο Βαξβαθείνπ Πξνηχπνπ ρνιήο «ερφλησλ 

θαηά πξνηίκεζηλ ηερληθάο γλψζεηο».  

Σα ππφ ζηνηρ. γ΄ θαη δ΄ κέιε ππνδεηθλχνληαη ππφ ησλ Γηνηθεηηθψλ 

πκβνπιίσλ ησλ νηθείσλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ». 

Ζ ζεκεξηλή ζχλζεζε ηνπ Γ.. έρεη νξηζηεί κε ηελ αξηζκ. 24161/Ε1/14-2-2017 

(ΦΔΚ 72/ΤΟΓΓ/15-2-2017) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. πγθεθξηκέλα, κεηά ηε ζπγθξφηεζή ηνπ ζε ψκα ην Γ.. έρεη 

ζήκεξα ηελ εμήο ζχλζεζε: 

 Πξφεδξνο Γ..: Καζεγήηξηα ηνπ Πξφηππνπ Γπκλαζίνπ ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο, 

σο εθπξφζσπφο ηνπ 

 Αληηπξφεδξνο: Καζεγεηήο ηνπ Πξφηππνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ηεο Βαξβαθείνπ 

ρνιήο, σο εθπξφζσπφο ηνπ 

 Σακίαο: Γξακκαηέαο ηνπ πιιφγνπ Απνθνίησλ ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο, σο 

εθπξφζσπφο ηνπ 

 Μέιε:     
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 Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, σο εθπξφζσπφο ηνπ 

 Πξντζηακέλε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, σο εθπξφζσπφο ηνπ 

 κέινο ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ Πξφηππνπ Γπκλαζίνπ ηεο 

Βαξβαθείνπ ρνιήο, σο εθπξφζσπφο ηνπ 

 κέινο ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ Πξφηππνπ Γεληθνχ Λπθείνπ 

ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο, σο εθπξφζσπφο ηνπ 

Πξφζθαηα, κε αλαθνίλσζή ηνπ ν χιινγνο Γνλέσλ Λπθείνπ Βαξβαθείνπ ηελ 

Γεπηέξα 17 Γεθεκβξίνπ 2018
17

 ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ κέζσ ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 

ζην Βαξβάθεην Ίδξπκα θ. Κψζηα Καξιή φηη ην Βαξβάθεην Ίδξπκα ππέζηε κεγάιν 

πιήγκα ζηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία κε ηελ εθαξκνγή ηνπ PSI ηνλ Μάξηην ηνπ 2012 

θαη ηνπ αληίζηνηρνπ «θνπξέκαηνο» ησλ νκνιφγσλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ πνπ 

θαηείρε θαη παξαπέκπεη ζηνπο εηήζηνπο απνινγηζκνχο ηνπ ηδξχκαηνο. Δθ ηνπ ιφγνπ 

απηνχ αδπλαηνχζε λα ρνξεγήζεη ππνηξνθίεο, φπσο πξνβιεπφηαλ απφ ηε δηαζήθε ηνπ 

Ησάλλε Βαξβάθε. Δπίζεο, ν χιινγνο Γνλέσλ Λπθείνπ Βαξβαθείνπ αλαθέξεη φηη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ηδξχκαηνο εθ ηνπ λφκνπ κε ηε κνξθή λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ (κεηά ηνλ Ν.4182/2013) πεξηνξίδεη αηζζεηά ηελ επειημία ζηε δηαρείξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπ.  

πσο αλαθέξακε παξαπάλσ, ε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηεο πξψελ Βαξβαθείνπ ρνιήο είλαη ζπλδεδεκέλε εθηφο απφ ην 

Βαβάθεην Ίδξπκα θαη κε ην Κιεξνδφηεκα Αιέμαλδξνπ Γ. αξή, ην νπνίν απνηειεί 

θεθάιαην απηνηεινχο δηαρείξηζεο ηνπ Βαξβαθείνπ Ηδξχκαηνο, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη 

ηελ πεξηνπζία πνπ θαηέιεηπε ζε απηφ ην έηνο 1973 ν Αιέμαλδξνο Γ. αξήο. 

θνπφο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο αξή είλαη ε βξάβεπζε θαη‟ έηνο πέληε καζεηψλ ηεο 

ηειεπηαίαο ηάμεο ηνπ Βαξβαθείνπ Πξφηππνπ Πεηξακαηηθνχ Λπθείνπ, νη νπνίνη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ζεκείσζαλ ηελ θαιχηεξε επίδνζε ζε ηζάξηζκα – 

θαζνξηζκέλα απφ ην δηαζέηε – καζήκαηα θαη επέδεημαλ δηαγσγή «θνζκηνηάηε». 
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7.2.3. Ζ Ηωλίδεηνο ρνιή Πεηξαηά 

Σν 1844, ν Κσλζηαληίλνο Ησλίδεο, γλσζηφο γηα ηηο επεξγεζίεο ηνπ, κε 

απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ ηφηε δήκαξρν Πέηξν Οκεξίδε θπιίηζε πνπ ηνπ 

είρε δεηήζεη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ αλέγεξζε ελφο ζρνιείνπ ζηνλ Πεηξαηά, 

γλσζηνπνίεζε ηελ πξφζεζή ηνπ λα δηαζέζεη κέζσ ηνπ γηνπ ηνπ Αιέμαλδξνπ Ησλίδε 

20.000 δξαρκέο ζηνλ δήκν γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ, ππφ ηνλ φξν φηη ν Γήκνο ζα 

παξαρσξνχζε ην θαηάιιειν νηθφπεδν, έθηαζεο ηνπιάρηζηνλ 4.000 πήρεσλ, γηα ηελ 

νηθνδφκεζε ηνπ δηδαθηεξίνπ, ζα αλαιάκβαλε ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ έμνδα (κηζζνδνζία 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ινηπέο δαπάλεο) θαη ζα θξφληηδε λα εγθξηζνχλ νη 

θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ηφζν ηνπ Αιιεινδηδαθηηθνχ (Γεκνηηθνχ) φζν θαη ηνπ 

Διιεληθνχ ρνιείνπ (ρνιαξρείνπ)
18

. 

    Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 11εο Ηαλνπαξίνπ 1845, αθνχ άθνπζε 

«κεη‟ επηζηαζίαο θαη αγαιιηάζεσο» ηελ επηζηνιή ηνπ Κ. Ησλίδε, πνπ δηαβάζηεθε ζηε 

ζπλεδξίαζε απηή, ςήθηζε ηελ ππ‟ αξηζ. 177 πξάμε, κε ηελ νπνία, φπσο ηνλίδεηαη, 

«απνδέρεηαη ελ νλφκαηη ηνπ Γήκνπ ηελ δσξεάλ ηνπ θηινγελνχο θαη θηινθάινπ 

αλδξφο θ. Κσλζηαληίλνπ Ησλίδνπ θαη δηνκνινγεί ηελ πξνο απηφλ βαζπηάηελ 

επγλσκνζχλελ ηνπ, ελ νλφκαηη ηεο πφιεσο»
19

. ηελ ίδηα πξάμε αλαθέξεηαη φηη ν 

Γήκνο ζα ρνξεγεί θάζε ρξφλν γηα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ ζρνιείσλ 7.000 δξαρκέο, 

ην πνζφ πνπ δαπαλνχζε έσο ηφηε.  Με λέα, απφ 10 Φεβξνπαξίνπ 1845, επηζηνιή ηνπ 

– θαη αθνχ ελ ησ κεηαμχ ηνπ είρε θνηλνπνηεζεί ε πξάμε 177/11.1.1845 ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ν Κ. Ησλίδεο πξφζζεζε θαη νξηζκέλνπο λένπο φξνπο γηα ηελ 

πξαγκάησζε ηεο δσξεάο ηνπ, θπξηφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο ήηαλ νη εμήο: 

    α) Ζ πξνζζήθε ζην πνζφλ ησλ 7.000 δξρ. πνπ είρε απνθαζίζεη λα δηαζέηεη ν δήκνο 

θάζε ρξφλν γηα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ ρνιείσλ, θαη ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ πνπ 

θαηέβαιε ε δεκνηηθή αξρή έσο ηφηε γηα ηα ελνίθηα ησλ ρνιείσλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ 

ζηνλ Πεηξαηά, δειαδή 2.000 δξρ. ηνλ ρξφλν θαη‟ ειάρηζην φξην. 

    β) ε εγράξαμε ζηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ αληί ηνπ νλφκαηνο ηνπ Κ. Ησλίδε ηεο 

νηθνγελείαο ησλ Ησληδψλ «δηά ηνλ ιφγνλ φηη ε δσξεά έγηλε ελ νλφκαηη ηεο νηθνγελείαο 

ηαχηεο». 

    γ) Ζ ηέιεζε θάζε ρξφλν αξρηεξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε νξηζκέλε εκεξνκελία θαη 

θαηά πξνηίκεζε ζηηο 21 Μαΐνπ, θαηά ηελ νπνία ζα αλαπέκπεηαη «δέεζηο ππέξ ηεο 
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επεκεξίαο ησλ δψλησλ θαη ππέξ ηεο αλαπαχζεσο ησλ ςπρψλ ησλ ηεζλεψησλ εθ ηεο 

νηθνγελείαο ησλ ηε Ησληδψλ θαη άιισλ επεξγεηψλ ηεο ελ Πεηξαηεί ρνιήο»
20

. 

    Σέινο, ν Ησλίδεο έζεζε θαη έλαλ αθφκε απζηεξφηεξν φξν ηνλίδνληαο φηη ην 

νηθφπεδν θαη ε νηθνδνκή ζα αλήθαλ ζηνλ Γήκν Πεηξαηψο, εθφζνλ ζα ηεξνχζε πηζηά 

ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο, «άιισο ην νηθφπεδνλ θαη ε νηθνδνκή ζα ήην ηδηνθηεζία 

αδηαθηινλίθεηνο ηεο νηθνγελείαο ησλ Ησληδψλ θαη ησλ θιεξνλφκσλ απηψλ θαη ηνχην 

ππέξ ηνπ ζπκθέξνληνο απηψλ θαη ησλ ηδίσλ ησλ ρνιψλ». πσο αλαθέξεηαη ζηελ 

Ηζηνζειίδα ηνπ πλδέζκνπ απνθνίησλ ηεο Ησληδείνπ ρνιήο
21

 ε ρξεζηκφηεηα ηνπ 

φξνπ απηνχ θαηαδείρζεθε ζηελ πξάμε πνιχ αξγφηεξα, ζηε δηάξθεηα ηεο Απξηιηαλήο 

Γηθηαηνξίαο. Σφηε ν δηνξηζκέλνο δήκαξρνο Πεηξαηψο επηδίσμε λα πεξηέιζεη ζηελ 

θπξηφηεηα ηνπ δήκνπ ην θηίξην ηεο ζεκεξηλήο «Ησληδείνπ ρνιήο», πνπ  είρε 

νηθνδνκεζεί ζην νηθφπεδν ηνπ αξρηθνχ θηίζκαηνο ηεο δσξεάο Ησλίδε, αιιά 

πξνζέθξνπζε ζηνλ φξν απηφ θαη, θπζηθά, ζηελ αληίδξαζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

παξαγφλησλ ηεο ρνιήο, πνπ έζπεπζαλ λα ηνλ επηθαιεζηνχλ
22

.     

Μεηά ηελ απνδνρή θαη ησλ λέσλ φξσλ ηνπ δσξεηή κε ηελ πξάμε 185 ηεο 23εο 

Φεβξνπαξίνπ 1845, κε ηελ νπνία ν δήκνο αλαιάκβαλε επίζεο ηελ ππνρξέσζε λα 

δηαζέηεη γηα ηελ εθπαίδεπζε απφ ηα εηήζηα έζνδά ηνπ θαη ηελ αγνξά ηνπ θαηάιιεινπ 

νηθνπέδνπ ζηε γσλία ηεο πιαηείαο Κνξαή θαη ηεο ιεσθφξνπ σθξάηνπο (ζήκεξα 

Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ), κε πξνέθηαζε θαη ζηελ νδφ σηείξαο (ζήκεξα σηήξνο 

Γηφο), ην ζέκα φδεπζε πξνο ηε θπζηθή ιχζε ηνπ. Γχξσ ζηα ηέιε ηνπ 1845 άξρηζε ε 

νηθνδφκεζε ηνπ θηηξίνπ, πνπ απνπεξαηψζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 1847, ελψ ηαπηφρξνλα 

ν Κ. Ησλίδεο πξφζζεζε ζηελ αξρηθή δσξεά ηνπ ησλ 30.000 δξαρκψλ θαη άιιεο 10.000 

δξαρκέο κε ηνλ φξν απφ ηνπ ηφθνπο (600 δξρ. ηνλ ρξφλν) λα αγνξάδνληαη βηβιία γηα 

ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιψλ. Έηζη, ν Πεηξαηάο απέθηεζε ην πξψην ζρνιηθφ ηνπ θηίξην, ην 

νπνίν κε ηηο γξαθηθφηαηεο θακάξεο ήηαλ γηα πνιιά ρξφληα θφζκεκα γηα ηελ πφιε, 

ελψ ζηελ θεληξηθή πχιε ηεο εηζφδνπ ηνπ είρε ραξαρζεί ε επηγξαθή: «Αλεγέξζε 

δαπάλε ηεο θηινγελνχο νηθνγελείαο ησλ Ησληδψλ»
23

.  

Σν ζρνιηθφ θηίξην ηεο δσξεάο ηνπ Κ. Ησλίδε ζπλδέζεθε άξξεθηα κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή ηζηνξία ηνπ Πεηξαηά. Δπί επηά πεξίπνπ δεθαεηίεο ζηεγάζηεθε ζε απηφ 

ην Διιεληθφ ρνιείν (ρνιαξρείν), ηα πξψηα ρξφληα καδί κε ην αιιεινδηδαθηηθφ 
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(Γεκνηηθφ) ζρνιείν θαη ην 1918 εγθαηαζηάζεθε ζην θηίξην ην Α‟ Γπκλάζην, πνπ 

άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 1862 θαη έσο ην 1914 ήηαλ ην κνλαδηθφ Γπκλάζην ηνπ 

Πεηξαηά. Σν 1932, νγδφληα πέληε ρξφληα κεηά ηελ νηθνδφκεζή ηνπ, ην αξρηθφ θηίζκα 

ηεο δσξεάο Ησλίδε θαηεδαθίζηεθε, γηα λα αλεγεξζεί ζηε ζέζε ηνπ ην ζεκεξηλφ 

θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ηεο «Ησληδείνπ ρνιήο»
24

. Γηα ηελ νηθνδφκεζή ηνπ ζπλάπηεηαη 

δάλεην απφ ηελ ηφηε ρνιηθή Δθνξεία κε ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 

ππνζήθε ηνπ νηθνπέδνπ θαη ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ δεκηνπξγνχληαη θαηαζηήκαηα, ηα 

νπνία εμαζθάιηζαλ ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη είλαη κέρξη ζήκεξα ε 

θπξηφηεξε πεγή εζφδσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ρνιείνπ. Σελ πεξίνδν 1934-1935 

πξνάγεηαη ζε «ρνιή Μέζεο Δθπαηδεχζεσο Πεηξαηψο» θαη ην 1946-47 κεηνλνκάδεηαη 

ζε «Α΄ Πξφηππν Γπκλάζην Αξξέλσλ Πεηξαηψο». Σν 1963, κεηνλνκάδεηαη ζε 

«Ησλίδεηνο Πξφηππνο ρνιή Πεηξαηψο». Απφ ην 1986 έρεη ηελ νλνκαζία 

«Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην θαη Λχθεην Ησληδείνπ», κε ζπλερηδφκελε ηελ πλεπκαηηθή θαη 

θνηλσληθή ηνπ παξνπζία ζηελ πφιε ηνπ Πεηξαηά
25

.  

Με ην Ν.3966/2011 κεηαηξέπεηαη ζε «Πξφηππν Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην θαη 

ΓΔΛ Ησληδείνπ» ελψ κε ηνλ πην πξφζθαην λφκν Ν. 4327/2015 ιεηηνπξγεί έσο ζήκεξα 

σο «Πξφηππν Γπκλάζην Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά» θαη «Πξφηππν ΓΔΛ Ησληδείνπ 

ρνιήο Πεηξαηά». 

ζνλ αθνξά ηελ πεξηνπζία ηνπ ζρνιείνπ, ελψ κέρξη ην 2010 ηα ζρνιηθά 

θηίξηα θαη νπνηαδήπνηε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πξνεξρφκελα θεξεηπείλ απφ δσξεέο 

πνπ αλήθαλ ζηα ίδηα ηα ζρνιεία θαη γηλφηαλ δηαρείξηζε απφ ηε ζρνιηθή εθνξεία θαη 

αξγφηεξα απφ ηε ζρνιηθή επηηξνπή,  ν λφκνο 3852/2010, γλσζηφο σο «Καιιηθξάηεο» 

γηα ηελ Απηνδηνίθεζε, έδσζε ην δηθαίσκα ζηηο δεκνηηθέο αξρέο λα δηαρεηξίδνληαη 

κέζσ ησλ ζρνιηθψο επηηξνπψλ ησλ Γήκσλ ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ησλ 

ζρνιείσλ.  

χκθσλα  κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο «Καζεκεξηλή»
26

, ν Γ.Σ., απφγνλνο 

ηνπ Κ. Ησλίδε, ν νπνίνο εθπξνζσπνχζε ηνπο απνγφλνπο ηνπ δσξεηή ζηε δηακάρε (θαη 

δηθαζηηθή) είρε δειψζεη ζηελ «Κ»: «Ζ Ησλίδεηνο είλαη δσξεά, ιεηηνπξγνύζε κε δηθνύο 

ηεο πόξνπο θαη ρσξίο θξαηηθή επηρνξήγεζε. Καλέλαο θνξέαο, πνπ δελ εμαζθαιίδεη θαη 

δελ εγγπάηαη ηελ απηνηέιεηα ηεο επεξγεζίαο, δελ πξέπεη θαη δελ κπνξεί λα πάξεη ηελ 

                                                 
24

 http://www.saisp.gr/ionideios 
25

 https://www.ionidios.gr 
26

 http://www.kathimerini.gr/487355/article/epikairothta/ellada/erizoyn-gia-thn-iwnideio-sxolh 
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πεξηνπζία ηεο», θαη ν ηφηε πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ 

Μαζεηψλ Λπθείνπ Ησληδείνπ Η.Μ. ζπκπιήξσζε: «Πξνζπαζνύκε λα επαλαθέξνπκε ηελ 

πεξηνπζία ζην θαζεζηώο δηαρείξηζεο ηνπ ππνηεινύο ηδξύκαηνο, κε δηθή ηνπ ζρνιηθή 

επηηξνπή, όπσο ιεηηνπξγνύζε σο ηώξα, ζύκθσλα κε ην πλεύκα θαη ηνπο όξνπο ηεο 

δηαζήθεο ηνπ δσξεηή θαη εζληθνύ επεξγέηε». Καη ζπλέρηζε ιέγνληαο: «Λόγσ θαη ηεο 

εμαηξεηηθήο ζέζεο ηνπ ζρνιείνπ ζην θέληξν ηνπ Πεηξαηά έγηλαλ ην 1968 θαη ην 1970 

πξνζπάζεηεο νηθεηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ από ηνλ δήκν, ρσξίο απνηέιεζκα. 

Αλάινγεο πξνζπάζεηεο έγηλαλ ηαπηόρξνλα θαη γηα ην άιιν ηζηνξηθό ζρνιείν ηνπ 

Πεηξαηά, ηε Ράιιεην, ηελ πεξηνπζία ηεο νπνίαο θαηάθεξαλ λα πξνζεηαηξηζηνύλ, κε 

απνηέιεζκα ζήκεξα ην ζρνιείν λα ιεηηνπξγεί ζε ελνηθηαδόκελα θηίξηα». Απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ, ν αξκφδηνο ηφηε γηα ζέκαηα παηδείαο ζηνλ Γήκν Πεηξαηά Κ.Π., 

αλαθέξζεθε ζηελ αλάγθε λα ηεξεζεί ν λφκνο 3852/2010, φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ 

πεξηνπζία φισλ ησλ ζρνιείσλ. «Ο ζεβαζκόο ζηελ ηζηνξία θαη ηελ παξάδνζε ηνπ 

ζρνιείνπ είλαη δεδνκέλνο. Γελ ππάξρεη πεξίπησζε λα αιινησζεί ν ραξαθηήξαο ηνπ», 

ηφληζε. ζν γηα ηνλ θίλδπλν λα επαλαιεθζεί ε πεξηπέηεηα ηεο πεξηφδνπ 1968-1970, ν 

Κ.Π. εζηηάζηεθε ζηελ ηεξάζηηα δηαθνξά, σο πξνο ηνπο πνιηηηθνχο θαη δεκνθξαηηθνχο 

ζεζκνχο, εθείλεο ηεο πεξηφδνπ κε ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε
27

. 

  Απφ ηελ άιιε, φπσο εμήγεζε ν Κ.Π., δηελεξγείην έιεγρνο γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ εζφδσλ ηνπ ζρνιείνπ ηελ πεξίνδν 2004-2012. χκθσλα κε ηνλ ίδην, «ε έθζεζε 

ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ πεξίνδν 2004-2006 έρεη απνθαιύςεη «επάισηα» 

ζεκεία, όπσο αλαζέζεηο έξγσλ ρσξίο δηαγσληζκό». Όζηεξα απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

δειψζεηο, ν δεκνζηνγξάθνο δηθαηνινγεί ην θφβν ηεο πιεπξάο ηνπ ζρνιείνπ κήπσο, 

ελ κέζσ δεκνζηνλνκηθήο ιηηφηεηαο θαη ρξεψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ε 

δεκνηηθή αξρή Πεηξαηά αμηνπνηήζεη ηα έζνδα θαη ηελ πεξηνπζία ηνπ ζρνιείνπ γηα 

δηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, άζρεηεο κε ην ζρνιείν θαη ζε απηφ δελ κπνξνχζε λα δνζεί 

απάληεζε (Δξίδνπλ γηα ηελ Ησλίδεην ρνιή, Καζεκεξηλή, 3 Μαΐνπ 2013). 

7.2.4. Ζ Δπαγγειηθή ρνιή κύξλεο 

Ζ Δπαγγειηθή ρνιή κχξλεο ηδξχζεθε ην 1733 ζηε κχξλε κε ηελ 

πξσηνβνπιία ηξηψλ κπξλαίσλ πξνθξίησλ. Γξήγνξα αλαδείρζεθε ζην ζεκαληηθφηεξν 

ζρνιείν ηεο πφιεο θαη ην 1747 απηνλνκήζεθε απφ ηελ θνηλφηεηα κχξλεο θαη ηέζεθε 

ππφ βξεηαληθή πξνζηαζία, θαζεζηψο πνπ αλαγλψξηζε ν νπιηάλνο, ελψ θαη ην 

                                                 
27

 ν.π. 

http://www.saronicmagazine.com/?p=18593
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Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν απνδέρηεθε ηελ πιήξε απηνλνκία ηεο ρνιήο. Γηα ηε 

δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ ππεχζπλε κηα πνιπκειήο Δθνξεία ελψ ηα έμνδα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο θάιππηαλ δσξεέο, έξαλνη θαη ε αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο 

ζηνηρείσλ.  ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αη. βξέζεθε ζε αληηπαξάζεζε κε ην «Φηινινγηθφ 

Γπκλάζην», πνπ είραλ ηδξχζεη πλεπκαηηθνί άλζξσπνη ηεο κχξλεο ζην πλεχκα  ηνπ 

Γηαθσηηζκνχ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Αδακάληηνπ Κνξαή θαη  έθξηλαλ ηελ 

Δπαγγειηθή ρνιή σο ζρνιείν ζπληεξεηηθφ, κε έληνλν ην ζξεζθεπηηθφ ζηνηρείν ζηελ 

εθπαίδεπζε πνπ πξφζθεξε. Σν 1821, ιφγσ ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, ε 

Δπαγγειηθή ρνιή δηέθνςε ηε ιεηηνπξγία ηεο κέρξη ην 1828 φηαλ απνθαηαζηάζεθε ε 

εξεκία ζηελ πφιε. Μέρξη ην 1922 ιεηηνπξγνχζε κε αμηφινγνπο δηεπζπληέο θαη 

θαζεγεηέο. πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Εσζηκαίαο, απφ ην 1862 νη απφθνηηνη ηεο 

ρνιήο εγγξάθνληαλ ρσξίο εμεηάζεηο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ.  Ζ ρνιή είρε δηθφ 

ηεο ηππνγξαθείν θαη βηβιηνδεηείν θαη ε  Βηβιηνζήθε  ηεο ην 1922 κεηξνχζε 72.000 

ηφκνπο θαη 1.200 ζπάληα ρεηξφγξαθα. Σν 1920 αλαθέξεηαη φηη θνηηνχζαλ ζηε ζρνιή 

900 καζεηέο.  Γπζηπρψο, ελψ ην 1922 ήηαλ έηνηκν ην λέν ηεο θηίξην, δελ πξφιαβε 

πνηέ λα κεηαθεξζεί εθεί ιφγσ ηεο Καηαζηξνθήο. ην θηίξην απηφ ζηεγάδεηαη ην 

ηνπξθηθφ ιχθεην Kemal Ataturk. Μεηά ηελ Kαηαζηξνθή, επαληδξχζεθε ζηε Νέα 

κχξλε, ην 1934 σο δεκφζην Μεηθηφ Γπκλάζην ηεο θνηλφηεηαο Νέαο κχξλεο,  ην νπνίν 

 ζηεγάζηεθε ζε κηζζσκέλν νίθεκα ζηελ θεληξηθή πιαηεία. Σν 1935 κε Βαζηιηθφ 

Γηάηαγκα έιαβε ηελ επσλπκία «Δπαγγειηθή ρνιή κχξλεο» θαη έγηλαλ ηα επίζεκα 

εγθαίληα ηνπ ζρνιείνπ. Μέρξη ην ζρνιηθφ έηνο 1946-1947, ην ζρνιείν παξέκελε 

κεηθηφ
28

. To 1947 ηδξχζεθε γπκλάζην ζειέσλ θαη ε Δπαγγειηθή ρνιή έγηλε 

Γπκλάζην Αξξέλσλ. Σν 1964, κε ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε Γεσξγίνπ 

Παπαλδξένπ, ην ζρνιείν ρσξίζηεθε ζε Γπκλάζην θαη Λχθεην. Σν 1965 

εγθαηαζηάζεθε ζε λεφδκεην θηίξην ζηελ νδφ Κνξαή. Απφ ην 1967 κέρξη ην 1976 

ιεηηνχξγεζε εθ λένπ σο εμαηάμην Γπκλάζην, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο 

Γηθηαηνξίαο. Σν 1971 αλαγλσξίζηεθε σο Πξφηππνο ρνιή κε ηελ Τπνπξγηθή 

Απφθαζε 65297/28-5-1971 θαη δερφηαλ ηνπο καζεηέο ηεο κε εμεηάζεηο. Με ηε 

κεηαξξχζκηζε ηνπ 1976-77 ην ζρνιείν ρσξίζηεθε εθ λένπ ζε δχν βαζκίδεο ηξηεηνχο 

                                                 
28

Απφ ην 1929 (Ν. 4368/1929) ηα ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ιεηηνπξγνχλ θπξίσο 

αλάινγα κε ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν βξηζθνληαη (κηθηά δειαδή γπκλάζηα θαη ιχθεηα ζηελ επαξρία θαη 

ακηγή ζηηο πφιεηο). ηηο δεθαεηίεο πνπ αθνινπζνχλ, σο ην 1979, ν ζεζκφο ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ησλ δχν 

θχισλ ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ 1929 (θνχξα, 2004) 

http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio3/praltika%2011/skoyra.htm. 
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θνίηεζεο, ην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην θαη απφ ην 1979-1980 άξρηζε λα δέρεηαη, πάληα 

θαηφπηλ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ, θαη θνξίηζηα. Με ηνλ Ν. 1566/85 (ΦΔΚ 167Α/85), 

κεηνλνκάζηεθε ζε Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην θαη Λχθεην αληηζηνίρσο θαη ε εηζαγσγή 

ησλ καζεηψλ γηλφηαλ κε θιήξσζε. ηε ζπλέρεηα κε ηνλ Ν. 3966/11 (ΦΔΚ 118 Α‟, 

24-05-2011) αλαγλσξίζηεθε θαηφπηλ αμηνιφγεζεο σο Πξφηππν Πεηξακαηηθφ 

Γπκλάζην θαη απφ ηε ζρνιηθή ρξνληά 2012-2013 νη καζεηέο εηζάγνληαη ζηελ Α΄ 

Γπκλαζίνπ θαηφπηλ εμεηάζεσλ
29

. Με ηνλ πην πξφζθαην Ν. 4327/2015 (ΦΔΚ 

50/Α'/14-5-2015) ραξαθηεξίζηεθε σο Πξφηππν Γπκλάζην Δπαγγειηθήο ρνιήο 

κχξλεο θαη Πξφηππν ΓΔΛ Δπαγγειηθήο ρνιήο κχξλεο. 

7.2.5. Ζ Πξόηππνο ρνιή Αλαβξύησλ  

Ο ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ, δειαδή ην Κηήκα πγγξνχ, απνηεινχζε ηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν ηεο έπαπιεο ηνπ Αλδξέα πγγξνχ, ηνπ «Πχξγνπ», φπσο ηελ 

απνθαινχζαλ νη πξψηνη δηδαζθφκελνη ησλ Αλαβξχησλ, θηίζκα ηνπ Γεξκαλνχ 

αξρηηέθηνλα Ernst Ziller. ην βφξεην ηκήκα ηνπ αγξνθηήκαηνο ηδξχζεθε θαη 

ιεηηνχξγεζε βάζεη ηνπ Ν.1596/1950, ην «Δζληθφλ Δθπαηδεπηήξηνλ Αλαβξχησλ», σο 

ηδησηηθφ ηζφηηκν, πνπ αθνινχζεζε ην παξάδεηγκα ησλ ζρνιείσλ “Schule Schloss 

Salem” ηεο Γεξκαλίαο θαη “Gordonstoun” ηεο θσηίαο, ηα νπνία είρε ηδξχζεη ν 

παηδαγσγφο Κνπξη Υαλ. ην ζρνιείν απηφ θνίηεζε θαη ν ηέσο βαζηιηάο 

Κσλζηαληίλνο.  Μεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε, ην Δθπαηδεπηήξην κεηαηξάπεθε ζε 

«Πξφηππν» («Πξφηππε ρνιή Αλαβξχησλ»), ηζφηηκν κε ηα αληίζηνηρα δεκφζηα 

πξφηππα ζρνιεία, πεξηνξηδφκελν κφλν ζηηο έμη ηάμεηο ηεο Μέζεο Δθπαηδεχζεσο. Απφ 

ην 1977 ιεηηνχξγεζε εθεί ην πξψην κεηθηφ θιαζηθφ ιχθεην, απφ ηελ επηηπρεκέλε 

ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ απνθαζίζηεθε ε θαηάξγεζε ησλ ακηγψλ γπκλαζίσλ θαη 

ιπθείσλ. Ζ ρνιή είρε θαη καζεηέο πνπ δηέκελαλ ζε νηθνηξνθείν, ζηεγαδφκελν ζε 

ηδηαίηεξα θηίξηα
30

. Απφ ηνλ Ν. 1566/85 (ΦΔΚ 167Α/85) θη έπεηηα, ε επηινγή ησλ 

καζεηψλ γηλφηαλ κε θιήξσζε θάηη πνπ άιιαμε κε ηνλ Ν. 3966/11 (ΦΔΚ 118 Α‟, 24-

05-2011) θαη απφ ην 2013 νη καζεηέο εηζάγνληαη κε εμεηάζεηο κέρξη ζήκεξα πνπ 

ηζρχεη ν Ν. 4327/2015 (ΦΔΚ 50/Α'/14-5-2015) θαη ην ζρνιείν νλνκάδεηαη Πξφηππν 

Γπκλάζην Αλαβξχησλ θαη Πξφηππν ΓΔΛ Αλαβξχησλ. 

 

 
 

                                                 
29

 http://www.enosismyrneon.gr 
30

 https://anavryta.net 
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 Πίλαθαο 7.3.: Απεηθφληζε ησλ βαζηθψλ Πξφηππσλ ρνιείσλ.   

  

Ολνκαζία ρνιείνπ 
Έηνο Ίδξπζεο/ 

Δπαλίδξπζεο 

Σνπνζεζία 

 
Υξνλνινγία Ίδξπζεο 

πιιόγνπ Απνθνίησλ 

Ζ Βαξβάθεηνο ρνιή 1843 / 1859 Αζήλα 1952 

Ζ Εσζηκαία ρνιή 1828 Ησάλληλα 1955 

Ζ Ησλίδεηνο ρνιή 1847 Πεηξαηάο 1981 

Ζ Δπαγγειηθή ρνιή 

κύξλεο 

1733/ 

1934 

κχξλε/ 

Νέα κχξλε 
2009 

Ζ Πξόηππνο ρνιή 

Αλαβξύησλ 
1950 

Αζήλα, Αλάκεζα ζε 

Μαξνχζη θαη Κεθηζηά 
1958 
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Κεθάιαην 8: Δλέξγεηεο ησλ πιιόγσλ Απνθνίησλ ησλ Πξόηππσλ 

ζρνιείσλ ζηε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ ηζηνξηθνύ ρξόλνπ 

 ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο πιιφγνπο Απνθνίησλ ησλ 

Πξφηππσλ Ηζηνξηθψλ ρνιείσλ, ηηο αληηιήςεηο ηνπο θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπο θαζψο 

απνηεινχλ ηα βαζηθά ελεξγά δξψληα ππνθείκελα ηηο έξεπλάο καο εθφζνλ ήηαλ απηνί 

πνπ είραλ σο άκεζν ζηφρν ηελ επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ θαη 

έθαλαλ ελέξγεηεο σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Οη ελέξγεηεο απηέο αθνξνχλ ζηε 

δηνξγάλσζε εκεξίδσλ, ηελ δεκηνπξγία ζπλαζπηζκψλ, ηελ απνζηνιή επηζηνιψλ πξνο 

ηνλ εθάζηνηε Τπνπξγφ Παηδείαο θ.η.ι., φπσο ζα παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα.  

8.1. ύιινγνο απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο 

8.1.1. Βαζηθνί ζθνπνί θαη αληηιήςεηο ηνπ ζπιιόγνπ απνθνίησλ Εσζηκαίαο 

ρνιήο 

Ο ζχιινγνο απνθνίησλ Εσζηκαίαο αλαγλσξίζηεθε επίζεκα απφ ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 1995 θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 1995 εθιέρζεθε ην πξψην Γ.. Πέξα απφ ην 

πνιηηηζηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ έξγν, είρε σο ζθνπφ ηελ αλαβίσζε ηεο Εσζηκαίαο σο 

Πξνηχπνπ ρνιήο. Δπίζεο ζηηο βαζηθέο επηδηψμεηο ηνπ ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ζηελ 

επαλαζχλδεζε ηνπ θιεξνδνηήκαηνο ηνπ Νηθνιάνπ Εσζηκά κε ηε Εσζηκαία ρνιή 

θαη ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζή ηνπ. Βαζηδφηαλ ινηπφλ ζηελ θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ 

επηθνηλσλίαο ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε ηηο ηνπηθέο αξρέο, ην 

Παλεπηζηήκην, ηνπο βνπιεπηέο θαη άιινπο πιιφγνπο, ζπνπδαζηηθνχο, κνξθσηηθνχο, 

επηζηεκνληθνχο θαη πλεπκαηηθνχο (Εσζηκάδεο, ηεχρνο 1, 2002, ζ.8) 

Δπίζεκα νη ζθνπνί ηνπ ζπιιφγνπ απνθνίησλ ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο, 

θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη έρνπλ σο εμήο: 

 Ζ θαηαγξαθή φισλ ησλ απνθνίησλ ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο θαη ε έληαμή ηνπο ζην 

χιινγν. 

 Ζ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ησλ αδειθψλ Εσζηκάδσλ θαη ηεο ζπκβνιήο ησλ 

επεξγεηεκάησλ ηνπο ζηελ αλάπηπμε θαη πξφνδν ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηζηηθήο θαη 

επηζηεκνληθήο δσήο ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Διιάδνο. 

 Ζ εμεχξεζε, ζπγθέληξσζε, θαηαγξαθή, κειέηε θαη πξνβνιή ηνπ αξρεηαθνχ 

πιηθνχ πνπ ζπλδέεηαη αθ‟ ελφο κελ κε ηε δσή θαη ην έξγν ησλ Εσζηκάδσλ αθ‟ 

εηέξνπ δε κε ηελ ιεηηνπξγία θαη δξάζε ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο. 
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 Ζ πλεπκαηηθή εμχςσζε ησλ κειψλ, ε αλάπηπμε ηνπ πλεχκαηνο ηεο 

ζπλαδειθνζχλεο θαη ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ηνπο. 

 Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ πιιφγνπ ζηελ φιε θνηλσληθή, πλεπκαηηθή, 

κνξθσηηθή, θαιιηηερληθή θαη εζληθή δσή ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Διιάδνο. 

 Ζ κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν ελίζρπζε θαη εμχςσζε ηνπ έξγνπ ηεο Εσζηκαίαο 

ρνιήο κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλαβίσζε ηεο σο Πξνηχπνπ ρνιήο. 

 Ζ κε θάζε λφκηκν ηξφπν ζπκβνιή ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο ησλ Εσζηκάδσλ. 

 Ζ κε θάζε πξφζθνξν κέζν αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ επηθνηλσλίαο ησλ 

κειψλ ηνπ πιιφγνπ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε ηελ Εσζηκαία ρνιή θαη άιινπο 

πιιφγνπο, ζπνπδαζηηθνχο, κνξθσηηθνχο, επηζηεκνληθνχο θαη πλεπκαηηθνχο. 

 Ζ δηνξγάλσζε θνηλσληθψλ, πλεπκαηηθψλ, θαιιηηερληθψλ θαη αζιεηηθψλ 

εθδειψζεσλ
31

. 

ηε ζπλέληεπμε ηνπ Α.Γ.
32

, ηδξπηηθνχ κέινπο ην Μάην ηνπ 2002 αλαθέξζεθαλ 

θάπνηεο ιεηηνπξγηθέο αδπλακίεο πνπ πξνέθππηαλ απφ ην γεγνλφο φηη νη απφθνηηνη ηεο 

Εσζηκαίαο ρνιήο ήηαλ δηάζπαξηνη ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. ε άιιν 

ζεκείν αλαθέξεηαη ζε επηαθφζηα πεξίπνπ κέιε. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ νη 

αδπλακίεο απηέο, γίλεηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε ηελ ζεζκνζέηεζε δχν 

παξαξηεκάησλ ηνπ ελφο ζηα Γηάλλελα θαη ηνπ άιινπ ζηελ Αζήλα, ηα νπνία 

δηνηθνχληαη θαη εθπξνζσπνχληαη απφ επηακειή πκβνχιηα. Σν Γ.. ηνπ ζπιιφγνπ 

ζπληίζεηαη απφ ηνπο δεθαηέζζεξηο εθιεγκέλνπο εθπξνζψπνπο ησλ παξαξηεκάησλ θαη 

επί πιένλ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. πνπ εθιέγεηαη απ' επζείαο απφ ην εθινγηθφ ζψκα 

(Εσζηκάδεο, ηεχρνο 1, 2002, ζ.15-25
33

). 

Οη απφθνηηνη ηεο Εσζηκαίαο ζεσξνχληαη θαηά ηνλ Α.Γ  (2002) έλα επίιεθην 

κέξνο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ησλ Ησαλλίλσλ, αιιά θαη ζε εζληθφ επίπεδν, ζπλδένληαη 

κε έλα ζεκαληηθφ έξγν θαη κηα δπλακηθή πξνζθνξάο θαη θάζε θνξά πνπ θάπνηνο 

έθαλε αλαθνξά ζηελ ηδηφηεηά ηνπ σο απνθνίηνπ ηεο Εσζηκαίαο, απηή ε ηδηφηεηα 

αληηκεησπηδφηαλ κε ηδηαίηεξε εθηίκεζε. Θεσξεί πσο παξά ην γεγνλφο φηη νξηζκέλνη 

απφθνηηνη έρνπλ αλαξξηρεζεί επάμηα ζηηο θνξπθαίεο βαζκίδεο ηεο Δπηζηήκεο ή ηεο 
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Υξεζηκνπνηνχκε ηηο ζπληνκνγξαθίεο ησλ νλνκάησλ, θπξίσο ζην θεθάιαην 8 ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο, θαζψο θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ δξάζεψλ ηνπο εζηηάδνπκε θπξίσο ζηελ ηδηφηεηα ησλ 

πξνζψπσλ απηψλ θαη φρη ζηα ίδηα ηα πξφζσπα. 
33
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Γηνίθεζεο θαη έρνπλ θαηαμησζεί επαγγεικαηηθά, θαη ηα άιια κέιε ηνπ ζπιιφγνπ 

ζεσξνχλ κεγάιε ηνπο ηηκή φηη θέξνπλ ηνλ ηίηιν ησλ Απνθνίησλ ηεο Εσζηκαίαο 

ρνιήο. Ζ  ιέμε «Αδειθφηεηα» ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ, 

πξνζδηφξηδε ηελ ρσξίο πζηεξνβνπιία θαη κε αγάπε θνηλή δξάζε γηα ην θαιφ ηνπ 

ζπλφινπ. Ο ζχιινγνο απνθνίησλ Εσζηκαίαο αλέπηπμε ζεκαληηθή πνιηηηζηηθή δξάζε 

ηφζν ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην φζν θαη κε ηε Ννκαξρία Ησαλλίλσλ
34

. 

Καηά ην έηνο 2005
35

 , ν «χιινγνο Απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο Ησαλλίλσλ» 

έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε ελδηαθεξφκελν γηα ηελ θαηάζεζε απφςεσλ-πξνηάζεσλ 

(ίζσο θαη αληηπαξαζέζεσλ) κέζσ ηνπ πεξηνδηθνχ ηνπ (Εσζηκάδεο, ηεχρνο 14
36

,2005), 

επειπηζηψληαο φηη, κέζα απφ επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν, ζα πξνέθππηαλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζεζκφ ησλ Πξνηχπσλ αιιά θαη ηεο εθπαίδεπζεο επξχηεξα. 

χκθσλα κε ηνλ απφθνηην Η. Μ.
37

, ην πεξίγξακκα ηνπ δεηήκαηνο φπσο απηφ ηέζεθε 

απφ ηε πληαθηηθή Δπηηξνπή ηνπ πεξηνδηθνχ «Εσζηκάδεο», θάλεθε πσο έδσζε 

ελαχζκαηα γφληκνπ πξνβιεκαηηζκνχ. πσο αλέθεξε, φιεο νη κέρξη ηφηε παξεκβάζεηο 

(Εσζηκάδεο, ηεχρνο 17, 2006
38

) ήηαλ αμηφινγεο, θαζψο έζημαλ θαη αλάδεημαλ 

ζεκαληηθέο πιεπξέο ηνπ δεηήκαηνο. Ο ίδηνο παξαηήξεζε φηη, κέζσ ησλ 

ηνπνζεηήζεσλ, πξνβαιιφηαλ σο αλαγθαία ε αλαζχζηαζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ δεκνζίνπ 

«πξνηχπνπ ζρνιείνπ» (ή κε νπνηαδήπνηε άιιε αληίζηνηρε νλνκαζία), αξθεί λα 

πιεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο θαη ε «θηινζνθία» ηνπ ζεζκνχ πνπ ιεηηνχξγεζε θαηά ην 

παξειζφλ κε ηα άξηζηα, γλσζηά ζε φινπο, απνηειέζκαηα. Όηαλ νινθιεξψζεθε ν 

δηάινγνο θαη ε δηαηχπσζε ησλ νξηζηηθψλ ζέζεσλ ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ Εσζηκαίαο 

ρνιήο Ησαλλίλσλ
39

 (Εσζηκάδεο, ηεχρνο 20, 2007, ζ.3) νξίζηεθε ηξηκειήο πληνληζηηθή 

Δπηηξνπή πνπ αλέιαβε ην έξγν ηεο πξνβνιήο ησλ ζέζεσλ ηνπ πιιφγνπ. 

Οη θνηλέο αληηιήςεηο πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ νη εμήο: 

 Ζ ηζηνξηθή πνξεία ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ εληάζζεηαη ζηελ πλεπκαηηθή πνξεία 

ηνπ λένπ Διιεληζκνχ.  

 Σα Πξφηππα ζρνιεία ιεηηνχξγεζαλ σο ζεκείν αλαθνξάο γηα φια ηα δεκφζηα 

ζρνιεία.  
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 Απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ κέρξη ζήκεξα, ε 

Διιάδα ζηεξείηαη απηήο ηεο παξνρήο άξηζηεο δσξεάλ δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. 

 Γηαπηζηψλεηαη φηη δελ παξέρνληαη απφ ηελ Πνιηηεία νη δπλαηφηεηεο ζε φια ηα 

πξνηθηζκέλα παηδηά λα θαιιηεξγήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, 

ηδηαίηεξα γηα εθείλα πνπ νη νηθνγέλεηέο ηνπο δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ην 

νηθνλνκηθφ βάξνο ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο.  

 Οη ζπλζήθεο είλαη ψξηκεο πιένλ θαη ην θξάηνο ζα πξέπεη πνιχ ζνβαξά λα ζέζεη ην 

ζέκα ηεο επαλίδξπζεο ησλ Πξνηχπσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ επί ηάπεηνο. Γελ 

απνηειεί «αξηζηνθξαηηθή» πεξί παηδείαο αληίιεςε ε παξαπάλσ πξφηαζε, φπσο 

ηζρπξίδνληαη νξηζκέλνη, αιιά θνηλσληθή θαη εζληθή ππνρξέσζε. Ζ αξηζηνθξαηία, 

σο θνηλσληθή ηάμε, ήηαλ θιεηζηή κε θιεξνλνκηθά δηθαηψκαηα, ρσξίο λα είλαη θαη 

εθ γελεηήο «άξηζηε», εμ‟ νπ θαη παξακεξίζηεθε ηζηνξηθά. 

 Ζ δσξεάλ δεκφζηα παηδεία πςεινχ επηπέδνπ ππήξμε αλνηρηή ζε φινπο – θαηφπηλ 

αμηνιφγεζεο – θαη νθείιεη λα είλαη αλνηρηή, δειαδή δεκνθξαηηθή, ζε φπνηνλ έρεη 

ηα απαηηνχκελα πξνζφληα.  

 Ζ αληίζεηε άπνςε ζπληζηά «αλαμηνθξαηηθή» αληίιεςε, ε νπνία νδεγεί ζε απην-

αλαπαξαγφκελεο θιεηζηέο θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο ρακειψλ 

πξνδηαγξαθψλ – ηδηαίηεξα ζην δεκφζην ηνκέα – ζπληζηψληαο σο εθ ηνχηνπ 

ηξνρνπέδε (έσο θαη αλαίξεζε) ζην δεκνθξαηηθφ-πνιηηηθφ γίγλεζζαη. 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο ν χιινγνο απνθνίησλ Εσζηκαίαο 

ζεσξνχζε φηη επηβαιιφηαλ λα επαλεμεηαζηεί, απφ ηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζληθήο Παηδείαο ην ζέκα ησλ Πξνηχπσλ ζρνιείσλ κε ζηφρν λα δξνκνινγεζεί ην 

ηαρχηεξν δπλαηφλ ε (πηινηηθή) επαλαιεηηνπξγία ησλ ηζηνξηθψλ Πξνηχπσλ ζρνιείσλ 

(Εσζηκαία ρνιή Ησαλλίλσλ, Βαξβάθεηνο ρνιή, Γελλάδεηνο, 1ν Λχθεην Πιάθαο 

θ.ι.π.) θαη ζηε ζπλέρεηα, εθ‟ φζνλ ην εγρείξεκα ζα είρε θξηζεί επσθειέο γηα ηελ 

θνηλσλία, λα δηεπξπλζεί θαη ζηελ ππφινηπε ρψξα. 

Οη ζέζεηο απηέο εθινγηθεχνληαλ απφ ηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ σο εμήο:  

 ηε ζχγρξνλε θνηλσλία ε νηθνλνκηθή, επηζηεκνληθή, πλεπκαηηθή θαη πνιηηηθή 

αλέιημε ηνπ θάζε πνιίηε ζπλαξηάηαη άκεζα θαη απφ ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπ ζηε 

κέζε θαη ζηελ αλσηάηε εθπαίδεπζε. Θεσξείηαη φηη είλαη απηαπφδεηθην φηη ν 

καζεηήο ελφο θαινχ ζρνιείνπ κπαίλεη ζην ζηίβν ηνπ αληαγσληζκνχ κε 

πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ καζεηψλ ησλ άιισλ ζρνιείσλ. 
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 ηαλ θαηαξγνχληαη ηα δεκφζηα πξφηππα ζρνιεία θαη επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία 

ησλ θαιψλ θαη αθξηβψλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ηφηε απηνκάησο δεκηνπξγνχληαη 

ζπλζήθεο άληζεο, θνηλσληθά, κεηαρείξηζεο.  

 ε φιν ηνλ θφζκν ιεηηνπξγνχλ ζρνιεία γηα καζεηέο κε ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο θαη 

επίδνζε ζηα καζήκαηα, αλνηρηά ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Παληνχ ηα Πξφηππα 

ρνιεία απνηεινχλ ηα ρνιεία – νδεγνχο. Δίλαη ηα Ecoles Pilotes ησλ Γάιισλ 

θαη ηα Pilot schools ησλ Άγγισλ. Οη καζεηέο ζ' απηά επηιέγνληαη κε 

ζπγθεθξηκέλα αμηνινγηθά θξηηήξηα (εμεηάζεηο θ.α.). Γελ κπνξεί ε πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο λα απνηειεί εμαίξεζε. 

 Ζ επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξνηχπσλ ζρνιείσλ δελ επηθέξεη θακία δηαηαξαρή 

ζηελ ζεκεξηλή δνκή ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο θαη ηα πεηξακαηηθά ζρνιεία κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια κε ηα πξφηππα ζρνιεία. 

 Οη εζληθνί επεξγέηεο αθηέξσζαλ ηε δσή ηνπο ζην έζλνο θαη ζηήξημαλ νηθνλνκηθά 

ηελ εθπαηδεπηηθή αλαγέλλεζε ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Ο ζεβαζκφο 

ηεο βνχιεζεο ησλ δηαζεηψλ γηα ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ιακπξψλ θαη πεξηψλπκσλ 

ζρνιψλ απνηειεί ηζηνξηθφ θαη εζληθφ ρξένο ηεο πνιηηείαο (Εσζηκάδεο, ηεχρνο 20). 

Μεηαμχ ησλ εηψλ 2007 θαη 2010 (κεηά ην θιείζηκν ηνπ πξναλαθεξζέληνο 

δηαιφγνπ) ππήξμαλ αληεγθιήζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ απνθνίησλ 

Εσζηκαίαο, θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ζηελ εξκελεία ηνπ άξζξν Δ΄ ηεο δηαζήθεο ηνπ 

Νηθνιάνπ Εσζηκά, ε νπνία ζπληάρζεθε ζηηο 18 Μαξηίνπ 1841 (ππφ ηνπξθηθήο 

θπξηαξρίαο) θαη ζην αλ κε ην ζχγρξνλν δηαρεηξηζηηθφ θαζεζηψο πινπνηείηαη ε 

βνχιεζε ηνπ επεξγέηε ζε φηη αθνξά ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

Εσζηκαίαο ρνιήο. Μέζα απφ ηηο αληεγθιήζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ δεκφζηα (ζηελ 

ηζηνζειίδα θαη ζην πεξηνδηθφ Εσζηκάδεο ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ Εσζηκαίαο
40

), 

εθθξάζηεθαλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ην πψο ελλννχζαλ ηνπο φξνπο ηεο 

αλαβίσζεο ηεο πξνηχπνπ ιεηηνπξγίαο Ηζηνξηθψλ ρνιείσλ, φπσο απηψλ ηεο 

Εσζηκαίαο (Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ).  

Οη αδειθνί Εσζηκά είραλ ηδξχζεη ην «Γεληθφ Διιεληθφ ρνιείν» ζηα 

Ησάλληλα θαη απφ ην 1841 είρε ζπλδεζεί ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ηελ 
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«κεξίδα ηεο Εσζηκαίαο»
 41

 θαη κε ηνπο φξνπο ηεο δηαζήθεο ηνπ Νηθνιάνπ Εσζηκά, 

θαη ηδηαίηεξα κε ην άξζξν Δ΄.    

ην δηάζηεκα πνπ έιαβαλ ρψξα απηέο νη αληεγθιήζεηο κεηαμχ κειψλ ηνπ 

ζπιιφγνπ απνθνίησλ Εσζηκαίαο (ηελ πεξίνδν κεηαμχ ησλ εηψλ 2007-2010),  ε 

δηαρείξηζε γηλφηαλ κε κηα άηππε ζπκθσλία, φπσο ηζρπξίδεηαη ην κέινο  ηνπ ζπιιφγνπ 

απνθνίησλ Εσζηκαίαο Α.Γ.,  κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Μεηξφπνιεο Ησαλλίλσλ, ε 

νπνία έιεγρε ηελ δηαρείξηζε ηεο Μεξίδαο Εσζηκαίαο, θαζψο επφπηεπε ην δηνηθεηηθφ 

θαζεζηψο ησλ αγαζνεξγψλ θαηαζηεκάησλ, ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο Μεξίδαο 

Εσζηκαίαο. Με βάζε απηή ηε ζπλεξγαζία, απφ ην 1985 θαη κεηά, απφ ηελ θαηάξγεζε 

δειαδή ησλ Πξνηχπσλ κε ην λφκν 1566/1985, ηα έζνδα απφ ηε δηαρείξηζε ηεο 

Μεξίδαο Εσζηκαίαο ηα έδηλε ε Μεηξφπνιε ζην Γήκν γηα λα θαηαζθεπάδεη ζρνιηθά 

θηίξηα, αιιά θαη άιια έξγα ηνπ Γήκνπ, φπσο ην ζηάδην Ησαλλίλσλ θ.α. Απηή ε 

ζπκθσλία ήηαλ ζπλέρεηα κηαο παιαηφηεξεο άηππεο ζπκθσλίαο πνπ είρε γίλεη κεηαμχ 

ηνπ δεκνζίνπ θαη αγαζνεξγψλ θαηαζηεκάησλ, ησλ δηαρεηξηζηψλ δειαδή ηεο κεξίδαο 

ηεο Εσζηκαίαο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Εσζηκά κεηά ην 1920, νπφηε ην θξάηνο είρε 

απειεπζεξσζεί θαη ζηα Ησάλληλα εθηφο απφ ην «Γεληθφ Διιεληθφ ζρνιείν» (ηε 

κεηέπεηηα Εσζηκαία ρνιή) ιεηηνχξγεζαλ θαη άιια δεκφζηα ζρνιεία.  

Σν άλνηγκα απφ ηνπο απνθνίηνπο ηεο Εσζηκαίαο ηνπ δεηήκαηνο ηεο  ελ ιφγσ 

δηαρείξηζεο θαηέδεημε φηη παξά ηηο θαηαζηαηηθέο αξρέο ηνπ ζπιιφγνπ απνθνίησλ 

Εσζηκαίαο γηα ηελ «αλαβίσζε» ηεο ρνιήο σο Πξνηχπνπ θαη γηα ηελ κε θάζε λφκηκν 

ηξφπν ζπκβνιή ηνπ ζπιιφγνπ ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ θιεξνδνηήκαηνο 

Εσζηκάδσλ, δελ είραλ επεμεξγαζηεί θαη ζπκθσλήζεη κε πνηνπο ηξφπνπο ζα κπνξνχζε 

ε «αλαβησκέλε» ρνιή λα ιεηηνπξγήζεη κε ηνπο φξνπο ηεο δηαζήθεο Νηθνιάνπ 

Εσζηκά, πξνζαξκνζκέλνπο ζηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα.  

Έηζη, ην ζέκα ηέζεθε πξνο ζπδήηεζε ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ πιιφγνπ 

Απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο, ε νπνία έγηλε ζηηο 4 Απξηιίνπ 2009. Μέζα ζηηο 

απνθάζεηο ηεο Γ.. ηνπ πιιφγνπ Απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο 
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Μεξίδα Εσζηκαίαο: ην κέξνο ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο (γξακκάηηα, κεηνρέο) πνπ είραλ θαηαηεζεί ππέξ 

ηνπ «Γεληθνχ Διιεληθνχ ρνιείνπ». 

Έζνδα Εσζηκαίαο: Σα έζνδα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ Μεξίδα Εσζηκαίαο ή απφ κηζζψκαηα 

αθηλήησλ πνπ είραλ θαηαζθεπαζηεί απφ έζνδα ηεο Μεξίδαο Εσζηκαίαο. 

Πεξηνπζία Εσζηκαίαο: Οη κεηνρέο πνπ είραλ θαηαηεζεί «ππέξ ηνπ Γεληθνχ Διιεληθνχ ρνιείνπ» θαη ηα 

αθίλεηα πνπ είραλ θαηαζθεπαζηεί απφ έζνδα ηεο Μεξίδαο Εσζηκάδσλ. 
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ζπκπεξηιακβαλφηαλ εηδηθή απφθαζε κε ηίηιν «Δπαλαιεηηνπξγία Γεξαξάο Εσζηκαίαο 

ρνιήο – Γηαηύπσζε Αξρώλ
42

» πνπ, ζπλνπηηθά, έρεη σο εμήο: 

 Γηαθεξχζζνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα επαλαιεηηνπξγίαο ηεο Γεξαξάο Εσζηκαίαο 

ρνιήο σο Πξνηχπνπ ρνιείνπ, σο ζπλέρεηαο ηνπ ηζηνξηθνχ ζρνιείνπ θαη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ηεο ρνιήο θαη ηεο πφιεο ησλ 

Ησαλλίλσλ 

 Ζ Εσζηκαία ρνιή ηδξχζεθε θαη΄ εληνιή ησλ Δζληθψλ καο Δπεξγεηψλ θαη 

ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ην Κιεξνδφηεκα Νηθνιάνπ Εσζηκά (Άξζξν Δ΄ ηεο 

δηαζήθεο Νηθνιάνπ Εσζηκά) 

 Ζ Εσζηκαία ρνιή ζα πξέπεη λα έρεη ηνλ Γεκφζην ραξαθηήξα, φπσο απηφο 

νξίδεηαη ζηε δηαζήθε Νηθνιάνπ Εσζηκά θαη ζην χληαγκα ηεο ρψξαο καο. 

Καηφπηλ απηψλ, ε νινκέιεηα ηνπ Γ.. απνθνίησλ Εσζηκαίαο πνπ ζπγθιήζεθε 

ζηηο 8 Απγνχζηνπ 2010 απνθάζηζε λα ζπζηήζεη ζηελ ζπληνληζηηθή επηηξνπή λα κελ 

αζρνιείηαη κε ην ζέκα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο, θαζψο γηα ηελ επίιπζή ηνπ είλαη 

αξκφδηνη άιινη θνξείο, αιιά κε ην δήηεκα ηεο επαλαθνξάο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Εσζηκαίαο ρνιήο, σο Πξνηχπνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ. 

Με ηνλ λφκν 3966/2011 γηα ηα Πξφηππα Πεηξακαηηθά Γπκλάζηα θαη Λχθεηα. 

ην Λχθεην ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο ήηαλ ην κφλν απφ ηα ηζηνξηθά ζρνιεία πνπ δελ 

εληάρζεθε ζηνλ ζεζκφ ησλ Πξνηχπσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ κε επζχλε, φπσο 

ηζρπξίδεηαη ν Α.Γ., ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ.  

Δλ ζπλερεία, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο απφθνηηνπο πνπ μεθίλεζαλ ην 1995 

απνθάζηζαλ λα ζηακαηήζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ζχιινγν, ν θαζέλαο γηα ηνλ δηθφ 

ηνπ ιφγν. Ο Α.Γ. αλαθέξεη φηη απνθάζηζε ην αληίζεην θαη κάιηζηα κε πεξηζζφηεξν 

ελζνπζηαζκφ, ηνλ νπνίν ηξνθνδνηνχζε ζπλερψο ε πξνθιεηηθή ζηάζε θαη ε αδηαθνξία 

ησλ αξρφλησλ ηεο πφιεο ηνπ. 

Σν 2014 δεκνζηεχηεθε ζην Φ.Δ.Κ. ε Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ηελ νπνία 

νξηδφηαλ φηη απφ ηε ζρνιηθή ρξνληά 2015-2016 ην Λχθεην ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο ζα 

ιεηηνπξγνχζε σο Πξφηππν Πεηξακαηηθφ ρνιείν. Απφ ηφηε θαη ζην εμήο ν πξφεδξνο 

ηνπ ζπιιφγνπ απνθνίησλ Εσζηκαίαο πίζηεπε φηη ε πξνζπάζεηά ηνπ ζα 

επηθεληξσλφηαλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο Πξνηχπνπ Εσζηκαίαο σο ζρνιείνπ ζπλδεδεκέλνπ 
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αλαπφζπαζηα κε ηελ εθπαηδεπηηθή παξάδνζε ηεο ρνιήο θαη ην Κιεξνδφηεκα 

Νηθνιάνπ Εσζηκά. 

Απφ ηνλ Ηαλνπάξην  2015 ν χιινγνο απνθνίησλ Εσζηκαίαο δηαζπάηαη θαη 

δεκηνπξγείηαη ε Έλσζε απνθνίησλ απφ έλα ηκήκα ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ 

Εσζηκαίαο, ν νπνίνο εμαθνινπζεί λα δξαζηεξηνπνηείηαη. Αηηία ήηαλ ε δηάζηαζε 

απφςεσλ ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο βάζεη ηνπ νπνίνπ ε Δθθιεζία θαη ν Γήκνο 

δηαρεηξίδνληαλ ην θιεξνδφηεκα Νηθνιάνπ Εσζηκά. Ο πξφεδξνο ηεο Έλσζεο ήηαλ ν 

πξψηνο πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ Εσζηκαίαο Α.Γ. θαη εληεηαικέλν κέινο 

ηνπ πιιφγνπ σο πξφεδξνο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο 

Εσζηκαίαο ρνιήο σο Πξνηχπνπ.  

Δθείλν πνπ αθνινχζεζε, φκσο είλαη φηη κε ην λφκν 4327/2015 ησλ ΤΡΗΕΑ-

ΑΝΔΛ κε ηνλ νπνίν ραξαθηεξίζηεθαλ σο Πξφηππα ιίγα ηζηνξηθά ζρνιεία ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαη πάιη εμαηξέζεθε ην Λχθεην Εσζηκαίαο απφ ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ απηφ. Απφ ηφηε θαη ζην εμήο κηα λέα ζπλεξγαηηθή πξνζπάζεηα άξρηζε 

βαζηδφκελε ηφζν ζην επίπεδν ησλ θνξέσλ ηεο πφιεο θαη ησλ ζπλδέζεσλ ηεο Έλσζεο 

ζε πνιχ επξχηεξν επίπεδν φζν θαη ζην επίπεδν ηνπ ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ ησλ 

Πξνηχπσλ ζρνιείσλ, ην νπνίν πηα είρε δηεπξπλζεί θαη κε ζπιιφγνπο απνθνίησλ 

άιισλ ζρνιείσλ πνπ είραλ πξνυπάξμεη σο Πξφηππα.  

Μφιηο ην επηέκβξε ηνπ 2018 έγηλε θαηνξζσηφ ν Γήκνο θαη ε Μεηξφπνιε 

Ησαλλίλσλ λα αξρίζνπλ λα ζπδεηνχλ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ 

θαζεζηψηνο δηαρείξηζεο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Νηθνιάνπ Εσζηκά θαη ηδηαίηεξα γηα ηε 

κεξίδα πνπ αθνξνχζε ζηε Εσζηκαία ρνιή. 

8.1.2. Δλέξγεηεο ηνπ πιιόγνπ απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο 

Σν 2005, φπσο πξναλαθέξακε, ν χιινγνο απνθνίησλ  Εσζηκαίαο κέζσ ηνπ 

πεξηνδηθνχ ηνπ (Εσζηκάδεο, 2005, ηεχρνο 14) πξνζθάιεζε ηα κέιε ηνπ λα ιάβνπλ 

κέξνο ζε έλα αλνηθηφ δηάινγν γηα ην ζεζκφ ησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ. ηαλ 

νινθιεξψζεθε ν δηάινγνο θαη ε δηαηχπσζε ησλ νξηζηηθψλ ζέζεσλ ηνπ πιιφγνπ 

απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο Ησαλλίλσλ, ν πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ Α.Γ. κε 

ζεκείσκά ηνπ ζην πεξηνδηθφ (Εσζηκάδεο, 2007, ηεχρνο 20, ζζ.8-9) ελεκέξσζε ηα 

κέιε ηνπ πιιφγνπ φηη είρε πξνβεί ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνβάιεη ηηο ζέζεηο ηνπ ζπιιφγνπ θαη λα ζπληνλίζεη ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ επαλαθνξά 

ηνπ ζεζκνχ ησλ πξνηχπσλ θαη εηδηθφηεξα ηελ αλαβίσζε ηεο Εσζηκαίαο: 
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 Απέζηεηιε, γηα ελεκέξσζε, ην Κείκελν Αξρψλ ζε φινπο ηνπο βνπιεπηέο ηνπ Ν. 

Ησαλλίλσλ, ζε δηάθνξνπο βνπιεπηέο κε ηνπ νπνίνπο ήιζε ζε επαθή (Λ. Ε., Γ.Α., 

Α.Π. θ.α.), ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε Ζπείξνπ Γ.Π., ζηνλ Ννκάξρε Ησαλλίλσλ Α.Κ., 

ζηνλ Γήκαξρν Ησαλλίλσλ Ν.Γ. θαη ζηηο ππφινηπεο Γεκνηηθέο παξαηάμεηο, ζηνλ 

Πξφεδξν ηνπ Κ.Δ.Δ Γ.Γ. θαη ζε πιεηάδα απνθνίησλ ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο πνπ 

θαηείραλ ζεκαίλνπζεο ζέζεηο ζηελ Γεκφζηα δσή. 

 Μεηά απφ ζπλάληεζε πνπ είρε καδί ηνπο πξνέθπςαλ, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, ηα 

εμήο ζεηηθά απνηειέζκαηα:   

- ν Μεηξνπνιίηεο Ησαλλίλσλ εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ θαη δήισζε φηη ζα 

ζπλδξάκεη ελεξγά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ γηα επαλαθνξά ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Εσζηκαίαο σο Πξνηχπνπ ζρνιείνπ . 

- νη βνπιεπηέο Ησαλλίλσλ .Κ, Κ.Σ. θαη Α.Φ. δήισζαλ, φηη ζπληάζζνληαη 

αλεπηθχιαθηα κε ηηο ζέζεηο ηνπ πιιφγνπ. 

- ν βνπιεπηήο Ησαλλίλσλ Μ.Π.  ζεσξεί ζεηηθέο ηηο ελέξγεηεο ηνπ ζπιιφγνπ απνθνίησλ 

Εσζηκαίαο  θαη επηθπιάρηεθε λα δηαηππψζεη ηηο νξηζηηθέο ηνπ ζέζεηο κε ηελ 

αλάγλσζε ηνπ ζρεδίνπ Νφκνπ πνπ ζα θαηαηεζεί ζηε Βνπιή πξνο ςήθηζε. 

- ν Πεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ Γ.Π. ζπλεράξε ην ζχιινγν γηα ηελ πξνζπάζεηα θαη 

δήισζε ζηελ επηηξνπή φηη ζα θξνληίζεη λα ελεκεξσζεί επί ηνπ ζέκαηνο θαη απφ 

ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

 Δίρε ηειεθσληθή επαθή κε ηνλ Ννκάξρε Ησαλλίλσλ Α.Κ. θαη εθθξεκνχζε 

ζπλάληεζε καδί ηνπ 

 Έζηεηιε γηα δεκνζίεπζε ην Κείκελν Αξρψλ ζε φιεο ηεο εθεκεξίδεο ησλ 

Ησαλλίλσλ θαη ελεκέξσζε ην θνηλφ ηεο πφιεο γηα ηελ αλάγθε επαλαιεηηνπξγίαο 

ηεο Πξφηππεο Εσζηκαίαο ρνιήο  

 Ζ εθεκεξίδα ΔΣΗΑ ησλ Αζελψλ αγθάιηαζε, φπσο ηζρπξίδεηαη, ηελ ηδέα θαη 

έδσζε κεγάιε δεκνζηφηεηα ζην ζέκα ηεο επαλαθνξάο ηνπ ζεζκνχ ησλ πξνηχπσλ 

ζρνιείσλ. ηηο 13 Απξηιίνπ 2007 δεκνζίεπζε άξζξν ηνπ Α.Π., απνθνίηνπ ηεο 

Εσζηκαίαο ρνιήο, Δθπαηδεπηηθνχ θαη ηζηνξηθνχ, κε ηίηιν «Σα Πξφηππα ρνιεία 

– Εσζηκαία ρνιή Ησαλλίλσλ» θαη ζηηο 2 Μαΐνπ 2007 άξζξν ηνπ επηθεθαιήο ηεο 

πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Α.Γ. κε ηίηιν «Πξφηππα ζρνιεία θαη Εσζηκαία ρνιή». 

Μέρξη θαη ην 2007 πξνθεηκέλνπ λα εκπιαθνχλ θαη άιινη θνξείο ηεο πφιεο 

(Γήκνο, Παλεπηζηήκην, δηαρεηξηζηέο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο ηεο Εσζηκαίαο) θαη ηνπ 

λνκνχ (λνκάξρεο, βνπιεπηέο), ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα επξχηεξν ζπληνληζηηθφ 
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φξγαλν, ην νπνίν ζα δηεθδηθνχζε ηελ αλαβίσζε ηεο Εσζηκαίαο σο Πξνηχπνπ 

ζρνιείνπ, ε ζπληνληζηηθή επηηξνπή πξνέβε ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο:  

 ηηο 19 Απξηιίνπ 2007 έζηεηιε επηζηνιή ζηνλ Γήκαξρν Ησαλληηψλ Ν.Γ. κε ηελ νπνία 

δεηνχζε α) λα πηνζεηεζεί απφ ηνλ Γήκν ην αίηεκα ηνπ πιιφγνπ γηα ηελ επαλαθνξά 

ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξνηχπσλ ζρνιείσλ θαη ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο Πξνηχπνπ 

Εσζηκαίαο ρνιήο θαη β) ν Γήκνο Ησαλληηψλ λα ζπκκεηάζρεη ζε κηα δηεπξπκέλε 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ επαλαθνξά ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο σο Πξνηχπνπ 

ρνιείνπ. πλαληήζεθε  ηελ ίδηα κέξα κε ηνλ Γήκαξρν, ν νπνίνο ελέγξαςε ακέζσο ην 

ζέκα πξνο ζπδήηεζε ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε ηεο επφκελεο ζπλεδξίαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  θαη φξηζε Δηζεγεηή ηνλ Αληηδήκαξρν Δ.Ρ.  πνπ, κέρξη ην 

πξνεγνχκελν έηνο, ήηαλ Λπθεηάξρεο ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο. 

 ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 22 Απξηιίνπ 2007 απνθαζίζηεθε 

ζρεδφλ νκφθσλα (κεηνςήθεζε κφλν έλαο) θαη κε ηαχηηζε απφςεσλ φισλ ησλ 

Γεκνηηθψλ παξαηάμεσλ λα γίλνπλ δεθηά ηα αηηήκαηά ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ ηεο 

Εσζηκαίαο ρνιήο θαη νξίζζεθε σο εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ ζηελ δηεπξπκέλε 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή ν Αληηδήκαξρνο Δ.Ρ.. 

 Σελ Πέκπηε 10 Μαΐνπ 2007 δφζεθε ζην ηζφγεην ηνπ Γεκαξρείνπ Ησαλλίλσλ θνηλή 

ζπλέληεπμε ηχπνπ ηνπ πιιφγνπ (εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ Α.Γ.) θαη ηνπ Γήκνπ 

Ησαλληηψλ (εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ Αληηδήκαξρν Δ.Ρ.) κε ζέκα ηα πξφηππα ζρνιεία 

θαη ηελ Εσζηκαία ρνιή. Ζ ζπλέληεπμε είρε κεγάιε απήρεζε, θαηά ηελ άπνςε ηεο 

επηηξνπήο, θαη έηπρε ηεο δένπζαο πξνβνιήο ηφζν απφ ηνπο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο 

φζν θαη απφ ηνλ εκεξήζην ηχπν
43

. 

κσο, ακέζσο κεηά ηελ απφθαζε ηνπ Γήκνπ, θαηφπηλ ηεο ζπκθσλίαο φισλ ησλ 

Γεκνηηθψλ παξαηάμεσλ, λα γίλνπλ δεθηά ηα αηηήκαηά ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ ηεο 

Εσζηκαίαο ρνιήο θαη ηνλ νξηζκφ εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ ζηελ δηεπξπκέλε 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή, ζε έλα  άξζξν ηνπ  ν Α.Γ.
44

, κε ηίηιν «Κιεξνδφηεκα 

Εσζηκαδψλ – Εσζηκαία ρνιή» πνπ δεκνζίεπζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007 ζην ηεχρνο 

21 ηνπ πεξηνδηθνχ «Εσζηκάδεο»  (ζζ.3-16), κε εκπεξηζηαησκέλν ηξφπν 

θαηαδεηθλχνληαλ, θαηά ηελ άπνςε ηνπ ζπληάθηε, νη παζνγέλεηεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο Εσζηκά. Οη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ δεκφζηα 
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 Σφηε ήηαλ θαη πξφεδξνο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ γηα ην δήηεκα ηεο 

επαλαθνξάο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνηχπσλ θαη ηδηαίηεξα ηεο «αλαβίσζεο» ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο 
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δεκηνχξγεζαλ δεηήκαηα ζπλνρήο ζην εζσηεξηθφ ηνπ πιιφγνπ, θαζψο ην δήηεκα ηεο 

επαλαθνξάο ηεο Εσζηκαίαο σο Πξνηχπνπ δελ είρε ζπζρεηηζζεί κε ηνλ ίδην ηξφπν 

δηαρείξηζεο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο απφ ηα κέιε ηνπ, θαη δπζρέξαλαλ ηελ πξννπηηθή 

ζπλεξγαζίαο κε ην Γήκν θαη ηελ Μεηξφπνιε γηα ηελ επαλαθνξά ηεο Εσζηκαίαο σο 

Πξνηχπνπ, πνπ ήηαλ απφ ηηο βαζηθέο ζέζεηο θαη επηδηψμεηο ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ. 

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη είρε ήδε αξρίζεη ε ζπλεξγαζία κε ην χιινγν ησλ 

απνθνίησλ Βαξβαθείνπ, χζηεξα απφ επηζηνιή πνπ είρε απνζηείιεη ην 2006 πξνο ηνλ 

πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ Εσζηκαίαο, ν πξφεδξνο ηνπ ελ ιφγσ 

ζπιιφγνπ. 

ηηο 4 Απξηιίνπ 2009 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Γηάλλελα ζχκθσλα κε ην 

Καηαζηαηηθφ ηνπ πιιφγνπ ε Γεληθή απνινγηζηηθή πλέιεπζε
45

. Αλάκεζα ζηα 

ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαη πάξζεθαλ απνθάζεηο, ήηαλ θαη ε έγθξηζε λα αλαιάβεη 

ε ζπληνληζηηθή επηηξνπή γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ πξνηχπσλ  ηελ 

ζπλδηνξγάλσζε κε ην χιινγν Απνθνίησλ ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο ηεο εκεξίδαο κε 

ζέκα «Ο ξφινο ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ ζηε χγρξνλε Δθπαίδεπζε» θαη ε νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηείην ην άββαην 20 Ηνπλίνπ 2009, ζηελ Αίζνπζα ηειεηψλ ηεο Παιαηάο 

Βνπιήο. Δπίζεο εγθξίζεθε ε αλάιεςε, εμ εκηζείαο απφ ηνπο δχν πιιφγνπο, ησλ 

δαπαλψλ ηεο εθδήισζεο θαη ε εθπξνζψπεζε ηνπ πιιφγνπ βάζεη ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Ζκεξίδαο
46

  

ηελ εκεξίδα παξέζηεζαλ κε ραηξεηηζκνχο θαη νκηιίεο φινη νη ζπληειεζηέο ησλ 

ζρνιείσλ ηεο Βαξβαθείνπ (Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ), δειαδή ν πξφεδξνο ηνπ 

πιιφγνπ απνθνίησλ θαη πνιινί απφθνηηνη κε δηαθεθξηκέλεο ζέζεηο, ζχιινγνη 

γνλέσλ, δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, ν πξφεδξνο ηνπ Βαξβάθεηνπ ηδξχκαηνο θ.α. Απφ 

ηε Εσζηκαία παξεπξέζεθε κφλν ν Α.Γ. (πξφεδξνο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηνπ 

πιιφγνπ απνθνίησλ Εσζηκαίαο) θαη άιινο έλαο απφθνηηνο, ν νπνίνο είρε θαη νκηιία. 

Ο Α.Γ. ζε δεκνζίεπζή ηνπ εμέθξαζε ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο, φηη δελ 

παξεπξέζεθαλ εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ησλ Ησαλλίλσλ θαη ηεο Δθθιεζίαο 

ελψ είραλ πξνζθιεζεί νχηε απφθνηηνη κε δηαθεθξηκέλεο ζέζεηο, ελψ είραλ επίζεο 

πξνζθιεζεί. 
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Ο Α.Γ., επηβεβαηψλεη ζε άιιν άξζξν επίζεο
47

 φηη ππφ ηελ Πξνεδξία ηνπ Πξχηαλε 

Γ.Γ., κε ηνλ νπνίν ν χιινγνο απνθνίησλ Εσζηκαίαο δηαηεξνχζε ζηελέο ζρέζεηο, 

θαζψο ζπκκεηείραλ ζε θνηλέο ζπλαληήζεηο θαη δξάζεηο,  ζπκκεηείρε ζηελ Δπηηξνπή 

ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο πνπ, ζηε ζπλέρεηα, ππέβαιε ζην Τπνπξγείν 

Παηδείαο ηελ πξφηαζή ηεο γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ. 

Πξφζζεζε φηη είρε πνιιέο επαθέο κε πνιηηηθνχο παξάγνληεο φισλ ησλ θνκκάησλ, 

ζπλεξγάζηεθε επαλεηιεκκέλα κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δζληθνχ πκβνχιηνπ Παηδείαο 

Καζεγεηή Θ.Β. θαη ζπλαληήζεθε κε ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο Δ.. ζηνλ νπνίν, απφ 

θνηλνχ κε ηνλ χιινγν Απνθνίησλ ηεο Βαξβαθείνπ, αλέπηπμε ηηο ζέζεηο ηνπ 

πιιφγνπ απνθνίησλ Εσζηκαίαο. Παξ' φια ηαχηα, φπσο ηζρπξηδφηαλ, ππήξραλ  

θάπνηνη πνπ ηνλ θαηεγνξνχζαλ φηη αθφκα δελ είρε εγθαιέζεη ην Τπνπξγείν. 

Καηά ηηο παξακνλέο ηεο ζπδήηεζεο ηνπ λφκνπ 3966/2011, ζπληνληζηηθή επηηξνπή 

ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ Εσζηκαίαο δήηεζε πάιη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ 

Ησαλληηψλ θαη ησλ βνπιεπηψλ ηνπ λνκνχ, γηα ηε δεκηνπξγία  «Γηεπξπκέλνπ 

πληνληζηηθνχ νξγάλνπ γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο Γεξαξάο Εσζηκαίαο ρνιήο», 

πξνθεηκέλνπ ε πξφηαζε ηνπ πιιφγνπ λα θαίλεηαη πην ηζρπξή θαη σο απαίηεζε ησλ 

θνξέσλ ηεο πφιεο. 

ηηο 3 Μαΐνπ 2011, ν χιινγνο Απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο Ησαλλίλσλ 

απέζηεηιε επηζηνιή πξνο ηνπο πέληε (5) Βνπιεπηέο ηνπ Ννκνχ Ησαλλίλσλ, κε ηελ 

νπνία ηνπο ελεκέξσλε γηα ην ηζηνξηθφ ηεο ππφζεζεο, ηνπο γλσζηνπνηνχζε ηηο 

ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο ηνπ θαη ηνπο δεηνχζε λα πξνβνχλ ζε θνηλέο ελέξγεηεο γηα 

έληαμε ζην Ννκνζρέδην ηξνπνινγίαο γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξνηχπσλ 

ρνιείσλ.  

Σελ ίδηα εκέξα, ν χιινγνο Απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο Ησαλλίλσλ, απέζηεηιε 

επηζηνιή ζην Γήκν Ησαλληηψλ κε ηελ νπνία δεηνχζε λα εθδνζεί ςήθηζκα ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ππέξ ηεο επαλαιεηηνπξγίαο ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ θαη ηεο 

Γεξαξάο Εσζηκαίαο ρνιήο θαη ππέξ ηεο απνδνρήο απφ ηε Βνπιή ηεο ζρεηηθήο 

ηξνπνινγίαο. 

Δλψ ινηπφλ απεχζπλε ηα ίδηα αηηήκαηα πξνο ην Γήκν θαη ηνπο βνπιεπηέο ηνπ 

λνκνχ, ζην επεμεγεκαηηθφ θείκελν ηνπ αηηήκαηνο πνπ απεζηάιε ζηνπο βνπιεπηέο 
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αλαθεξφηαλ θαη ην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο, πνπ ζα έπξεπε λα 

επαλαζπλδεζεί κε ηε Εσζηκαία ζρνιή, σο βνχιεζε ησλ επεξγεηψλ Εσζηκάδσλ.  

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ ζπλεδξίαζε ζηηο 9 Μαΐνπ 2011 θαη 

εμέδσζε ηελ ππ’ αξηζκφλ 375 Απφθαζε ε νπνία βξίζθνληαλ ζε απφιπηε αξκνλία κε 

ηηο πξνηάζεηο ηνπ πιιφγνπ Απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο. Ζ απφθαζε ειήθζε κε 37 

ζεηηθέο ςήθνπο έληη 3 αξλεηηθψλ
48

. 

Παξάιιεια θαη νη πέληε Βνπιεπηέο ηνπ Ννκνχ Ησαλλίλσλ πηνζέηεζαλ ηελ 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζην ζχλνιφ ηεο. Έηζη ινηπφλ δηακνξθψζεθε 

κία εληαία πξφηαζε πνπ ππνζηεξίδνληαλ πιένλ απφ ηνλ χιινγν Απνθνίησλ 

Εσζηκαίαο ρνιήο, ηνλ Γήκν ηεο πφιεο θαη ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ Ννκνχ πνπ αλέθεξε 

ηα εμήο:  

 Γειψλεηαη ε αηαιάληεπηε βνχιεζή ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ γηα ηελ 

επαλαιεηηνπξγία ηεο Γεξαξάο Εσζηκαίαο ρνιήο (Γπκλάζην θαη Λχθεην) σο 

Γεκφζηνπ Πξφηππνπ ρνιείνπ ζπλδεδεκέλνπ αλαπφζπαζηα κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

παξάδνζε ηεο ρνιήο θαη ην Κιεξνδφηεκα Νηθνιάνπ Εσζηκά 

 Σα Ηζηνξηθά Πξφηππα ρνιεία (Γπκλάζηα θαη Λχθεηα), δειαδή ηα ρνιεία πνπ 

ιεηηνχξγεζαλ ζην παξειζφλ σο Πξφηππα ρνιεία θαη ζπλδένληαη άκεζα κε 

Κιεξνδνηήκαηα, δηαζήθεο ή δσξεέο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ, κε βάζε ην 

θαηαζηαηηθφ ίδξπζήο ηνπο θαη φπνηεο πξνζζήθεο είλαη αλαγθαίεο, σο Πξφηππα 

ρνιεία παξνρήο παηδείαο πςεινχ επηπέδνπ γηα νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε καζεηή θαη ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο αξηζηείαο. 

 Σα ελ ιφγσ ρνιεία ζα εληάζζνληαη ζην ζεζκφ ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο 

 Ζ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζην Γπκλάζην θαη ζην Λχθεην ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ 

ζα γίλεηαη κε εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ επηινγή καζεηψλ κε πςειέο 

επηδφζεηο 

 Σα Πξφηππα ρνιεία ζα ιεηηνπξγνχλ κε ζπλερή αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπο
49

.  

ηε ζπλέρεηα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδεηήζεσο ηνπ Ννκνζρεδίνπ γηα ηα 

«Πξφηππα Πεηξακαηηθά ρνιεία», ε πιεηνλφηεηα ησλ βνπιεπηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ 

ζην ζέκα κίιεζαλ γηα ηε αλαγθαηφηεηα επαλαθνξάο ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξνηχπσλ 
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ρνιείσλ. Ηδηαίηεξα εχζηνρεο θαη ηεθκεξησκέλεο ήηαλ νη εηζεγήζεηο ησλ βνπιεπηψλ 

ηνπ ΠΑΟΚ Μ.Π. θαη Θ.Σ. θαη ησλ βνπιεπηψλ ηεο Ν.Γ. Κ.Σ. θαη .Σ.  

Οη 3 Βνπιεπηέο Ησαλλίλσλ ηνπ ΠΑΟΚ Β.Α., Θ.Ο. θαη Μ.Π. θαηέζεζαλ ζηα 

Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ην Φήθηζκα ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ θαη δήηεζαλ λα γίλεη 

απνδεθηή ε ηξνπνινγία γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ θαη ηεο 

Γεξαξάο Εσζηκαίαο ρνιήο. 

Ο Βνπιεπηήο Ησαλλίλσλ ηεο Ν.Γ. Κ.Σ. θαηέζεζε, απφ θνηλνχ κε ηνπο Α.., .Σ. 

θαη Α.Λ., ζηηο 5 Μαΐνπ 2011 Σξνπνινγία (ζπλνδεπφηαλ θαη απφ αηηηνινγηθή έθζεζε) 

γηα ηελ ζχζηαζε θαη επαλαιεηηνπξγία ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ. 

Ο Βνπιεπηήο Ησαλλίλσλ ηεο Ν.Γ. .Κ. θαηέζεζε ζηηο 5 Μαΐνπ 2011 αλαθνξά πνπ 

απεπζχλνληαλ ζηελ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη ζηηο 10 Μαΐνπ 2011 θαηέζεζε εξψηεζε 

ζηε Βνπιή κε ηελ νπνία δεηνχζε λα πιεξνθνξεζεί ηηο πξνζέζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο ζρεηηθά κε ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ.  

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ζπλφινπ ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ Ννκνχ θαη ηηο εηζεγήζεηο 

πνιιψλ Βνπιεπηψλ ε Τπνπξγφο Παηδείαο νχηε έθαλε δεθηή ηελ θνηλή πξφηαζε γηα 

έληαμε ζην Ννκνζρέδην δηαηάμεσο κε ηελ νπνία ζα θαζίζηαην δπλαηή ε 

επαλαιεηηνπξγία ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ, νχηε δέρζεθε ηελ δηαγξαθή απφ ηνλ ηίηιν 

ηνπ Ννκνζρεδίνπ ηνπ παξαπιαλεηηθνχ ραξαθηεξηζκνχ «Πξφηππα»
50

.  

Απφ ηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ Ννκνζρεδίνπ θαη απφ ηα Πξαθηηθά ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο πξνθχπηεη φηη ηφζν ε θπβεξλεηηθή 

παξάηαμε φζνλ θαη ε αληηπνιίηεπζε (κε εμαίξεζε ηνλ ΤΡΗΕΑ θαη ην Κ.Κ.Δ.) 

αλαγλσξίδνπλ φηη ε απφθαζε ηνπ 1985 γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ 

ήηαλ ιαλζαζκέλε θαη φηη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο παηδείαο ζα πξέπεη λα επαλέιζεη ν 

ζπγθεθξηκέλνο ζεζκφο ηελ δεκφζηα εθπαίδεπζε.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά είρε δηακνξθσζεί ήδε κία θνηλή πξφηαζε ηεο θνηλσλίαο ηεο 

πφιεο πνπ ππνζηεξηδφηαλ απφ ηνλ Γήκν Ησαλληηψλ, ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ Ννκνχ θαη 

ηνλ χιινγν Απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

δηαπίζησζε φηη νη πξνηάζεηο ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ Εσζηκαίαο  ππνζηεξίδνληαλ 

απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ βνπιεπηψλ θαη απφ φια – ζρεδφλ – ηα θφκκαηα ηνπ 

Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ, επέηξεπε ηελ αηζηνδνμία, θαηά ηηο δειψζεηο ηνπ πξνέδξνπ 
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ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ Εσζηκαίαο, γηα ηελ ηειηθή 

ζεηηθή έθβαζε ηνπ εγρεηξήκαηνο
51

.  

ε δειηίν ηχπνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πιιφγνπ ησλ απνθνίησλ ηεο 

Εσζηκαίαο
52

 κε ηίηιν «Πξφηππα ζρνιεία» αλαθέξεηαη φηη ην πληνληζηηθφ φξγαλν ηνπ 

πιιφγνπ γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο Γεξαξάο Εσζηκαίαο ρνιήο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 

Ν.3966/2011 γηα ηα Πξφηππα Πεηξακαηηθά ρνιεία θαη ηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ 

θαζεγεηψλ ηνπ Λπθείνπ Εσζηκαίαο λα εηνηκάζνπλ θάθειν, ψζηε λα αμηνινγεζεί απφ 

ηε ΓΔΠΠ θαη λα ππάξρεη πηζαλφηεηα λα θξηζεί ην Λχθεην ηεο Εσζηκαίαο σο ΠΠ,  

απεπζχλζεθε ζηνλ Γήκαξρν Ησαλληηψλ θαη ηνπ δήηεζε κε ηελ επηζηνιή ηεο  

22
αο

 Ηνπιίνπ 2011 λα ζπγθαιέζεη άκεζα ζχζθεςε κε ζπκκεηνρή φζσλ είραλ δειψζεη 

ζην παξειζφλ φηη ππνζηήξηδαλ  ην αίηεκα γηα «επαλαιεηηνπξγία ηεο Γεξαξάο 

Εσζηκαίαο ρνιήο σο Γεκφζηνπ Πξφηππνπ ρνιείνπ, ζπλδεδεκέλνπ αλαπφζπαζηα κε 

ηελ εθπαηδεπηηθή παξάδνζε ηεο ρνιήο θαη ην Κιεξνδφηεκα Νηθνιάνπ Εσζηκά» 

(Γήκνο Ησαλληηψλ, βνπιεπηέο ηνπ Ννκνχ θαη χιινγνο Απνθνίησλ Εσζηκαίαο 

ρνιήο). 

Ζ 1
ε
 χζθεςε ηνπ «Γηεπξπκέλνπ πληνληζηηθνχ νξγάλνπ γηα ηελ 

επαλαιεηηνπξγία ηεο Γεξαξάο Εσζηκαίαο ρνιήο» πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

26 Ννεκβξίνπ 2011 κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γεκάξρνπ Φ.Φ. (Σέσο πξνέδξνπ ηνπ 

ζπιιφγνπ απνθνίησλ Εσζηκαίαο), ηεο Γεκνηηθήο παξάηαμεο «Γεκνηηθή 

Πξσηνπνξία» , ησλ βνπιεπηψλ .Κ., Α.Ο.,  Μ.Π. θαη Κ.Σ., ηνπ πιιφγνπ Απνθνίησλ 

Εσζηκαίαο ρνιήο Ησαλλίλσλ θαη ηνπ εηζεγεηή Α.Γ.. ην 

1
ν
 Πξαθηηθφ

53
 θαηαγξάθνληαλ ηα εμήο: 

 Απνθαζίζηεθε ε ζχζηαζε ηνπ «Γηεπξπκέλνπ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ γηα ηελ 

επαλαιεηηνπξγία ηεο Γεξαξάο Εσζηκαίαο κε εθπξφζσπν θαη ζπληνληζηή ηνλ Α.Γ.. 

 Οξίζηεθε φηη ε Εσζηκαία ρνιή είλαη κφλν ην ζρνιείν πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ 

Πξφηππν εθπαηδεπηήξην θαη ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

παξάδνζε ηεο ρνιήο θαη ην Κιεξνδφηεκα Νηθνιάνπ Εσζηκά. 

 Ζ αλαζεψξεζε ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ησλ Αγαζνεξγψλ θαηαζηεκάησλ 

θαη ε έληαμε ζ‟ απηφλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ Δ΄ ηεο Γηαζήθεο Νηθνιάνπ 

                                                 
51

Γηα ηε ζπληνληζηηθή ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ ππνγξάθνπλ νη: ηαχξνο Γεξκαηάο, Πξφεδξνο Γ. θαη 

ν Αζαλάζηνο Γάιιαο, Τπεχζπλνο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ αηηήκαηνο επαλαιεηηνπξγίαο ηεο Πξνηχπνπ 

Εσζηκαίαο (ν.π.) 
52

 http://zosimaia.gr/?page=article&id=435 
53

https://zsgiannina.gr/  

https://zsgiannina.gr/wp-content/uploads/2015/01/050-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF.pdf
https://zsgiannina.gr/wp-content/uploads/2015/01/050-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF.pdf
https://zsgiannina.gr/wp-content/uploads/2015/01/051-%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-1%CE%B7%CF%82-%CE%A3%CF%8D%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7%CF%82.pdf
https://zsgiannina.gr/wp-content/uploads/2015/01/051-%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-1%CE%B7%CF%82-%CE%A3%CF%8D%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7%CF%82.pdf
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Εσζηκά απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ην 

Κιεξνδφηεκα Νηθνιάνπ Εσζηκά
54

. 

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013 πξαγκαηνπνηήζεθαλ αθφκε δχν πλεδξηάζεηο θαη νη 

απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ θαηαγξάθνληαη ζην 2ν Πξαθηηθφ
55

 θαη ζην 3ν Πξαθηηθφ
56

 

ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ε ζπληνληζηηθή επηηξνπή ηνπ ζπιιφγνπ απνθνίησλ πξνζπάζεζε 

λα πεηχρεη θαη ηελ ζχκπξαμε ησλ Αγαζνεξγψλ (δηαρεηξηζηψλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο 

Νηθνιάνπ Εσζηκά), αιιά ε πξνζπάζεηά ηεο, φπσο απνδείρζεθε απφ ηα ζρεηηθά 

ειεθηξνληθά κελχκαηα
57

, δελ έηπρε ηεο δένπζαο αληαπφθξηζεο.  

Παξάιιεια, κε ειεθηξνληθά κελχκαηα θαη κε κία λέα επηζηνιή πνπ απεχζπλε 

πξνο ηνλ Γήκαξρν θαη ηελ Γηεπζχληξηα Πεξηθεξεηαθήο Δθπαίδεπζεο Ζπείξνπ,  ν 

Α.Γ. ηνπο πξνέηξεπε λα δηεθπεξαηψζνπλ άκεζα φιεο ηηο ηππηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

άκεζε ιεηηνπξγία ηνπ Πξφηππνπ Λπθείνπ ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο πνπ είρε δψζεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα σο 

παξάγξαθν ηνπ 4νπ Άξζξνπ κε ηίηιν «Βειηηψζεηο ηεο λνκνζεζίαο 3966/2011 γηα ηα 

Πξφηππα Πεηξακαηηθά ρνιεία». Καηά ηνλ πξφεδξν ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηνπ 

πιιφγνπ απνθνίησλ Εσζηκαίαο Α.Γ.,  φιε ε θνηλή πξνζπάζεηα πνπ είρε γίλεη κέρξη 

ηφηε αθπξψζεθε κε επζχλε ηνπ Γεκάξρνπ Φ.Φ. θαη ηεο Γηεπζχληξηαο Πεξηθεξεηαθήο 

Δθπαίδεπζεο Ζπείξνπ, νη νπνίνη, αγλνψληαο αθφκε θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ 

παξειζφληνο πνπ ζπλππνγξάθνληαλ απφ ηνπο ίδηνπο, απνθάζηζαλ ηελ ίδξπζε ελφο 

λένπ Πξφηππνπ Λπθείνπ ζηνλ παξαιίκλην ρψξν ηεο Αλαηνιήο. Ο ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ελήξγεζαλ νη πξναλαθεξζέληεο (Γήκαξρνο θαη Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα) 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο 

απνθνίησλ Εσζηκαίαο ηεο 25εο Απγνχζηνπ 2013, ζηελ επηζηνιή παξαίηεζεο απφ ην 

πληνληζηηθφ φξγαλν θαη ζε ζρεηηθφ δεκνζίεπκα ηνπ ζηελ εθεκεξίδα «Πξσηλφο 

Λφγνο Ησαλλίλσλ». 

Μεηά ηελ δηελέξγεηα ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ 

αξρφλησλ, ν Α.Γ. απέζηεηιε ζηνλ λενεθιεγέληα Γήκαξρν Ησαλλίλσλ 

Θ.Μ. επηζηνιή κε ηελ νπνία ηνπ δεηνχζε ηελ εθ λένπ ζπγθξφηεζε ηνπ 

«πληνληζηηθνχ νξγάλνπ γηα ηελ Δπαλαιεηηνπξγία ηεο Γεξαξάο Εσζηκαίαο ρνιήο» 

                                                 
54

 https://zsgiannina.gr 
55

 ν.π. 
56

 ν.π. 
57

 Γεκνζηεχηεθαλ απφ ηνλ Α.Γ. ζηελ ηζηνζειίδα https://zsgiannina.gr 

https://zsgiannina.gr/wp-content/uploads/2015/01/052-%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-2%CE%B7%CF%82-%CE%A3%CF%8D%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7%CF%82.pdf
https://zsgiannina.gr/wp-content/uploads/2015/01/053-%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-3%CE%B7%CF%82-%CE%A3%CF%8D%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7%CF%82.pdf
https://zsgiannina.gr/wp-content/uploads/2015/01/054-%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%91%CE%B3%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC.pdf
https://zsgiannina.gr/wp-content/uploads/2015/01/054-%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%91%CE%B3%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC.pdf
https://zsgiannina.gr/wp-content/uploads/2015/01/054-%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%91%CE%B3%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC.pdf
https://zsgiannina.gr/wp-content/uploads/2015/01/055-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
https://zsgiannina.gr/wp-content/uploads/2015/01/058-2%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF.pdf
https://zsgiannina.gr/wp-content/uploads/2015/01/058-2%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF.pdf
https://zsgiannina.gr/wp-content/uploads/2015/01/058-2%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF.pdf
https://zsgiannina.gr/wp-content/uploads/2015/01/059-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%96%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE.pdf
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θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνζπαζεηψλ  γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο Πξνηχπνπ 

Εσζηκαίαο ρνιήο. 

Παξά ηελ αδξάλεηα ησλ Αγαζνεξγψλ Καηαζηεκάησλ θαη ηελ αξλεηηθή ζηάζε πνπ 

είραλ ηεξήζεη νη αξκφδηνη θνξείο, φπσο ηζρπξίζηεθε ν Α.Γ., ε ζπληνληζηηθή επηηξνπή 

ηνπ πιιφγνπ απφθνηησλ ηεο Εσζηκαίαο ζπλέρηζε λα  αζθεί πίεζε ζην Τπνπξγείν 

Παηδείαο γηα εμεχξεζε κηαο αμηνπξεπνχο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Πξαγκαηνπνίεζε πνιιέο ζπλαληήζεηο κε ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο θαη κε ην 

Πξνεδξείν ηεο Γ.Δ.Π.Π.. θαη αλέπηπμε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έπξεπε λα 

ιεηηνπξγήζεη ην Πξφηππν Λχθεην  ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο κέρξη ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο 2015-2016, ρξνληά θαηά ηελ νπνία ζα νινθιήξσλαλ ηνλ γπκλαζηαθφ θχθιν 

νη πξψηνη απφθνηηνη ηνπ Πξνηχπνπ Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ Εσζηκαίαο. 

Ο βνπιεπηήο  .Κ. κε επηζηνιή ηνπ ζηηο 9 επηεκβξίνπ 2014 ελεκέξσζε ηνλ Α.Γ., φηη 

είρε ππνβάιεη ζρεηηθή εξψηεζε ζηε Βνπιή θαη ηνπ θνηλνπνίεζε ηελ απάληεζε ηνπ 

Τθππνπξγνχ Παηδείαο Αι.Γ.. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ησλ Πξνηχπσλ Πεηξακαηηθψλ 

ρνιίσλ ζπλεδξίαζε ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ θαη κε ηελ Πξάμε 2Α/2014 εμέηαζε ην αίηεκα 

θαη απνθάζηζε λα ππνβάιεη ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο ζεηηθή εηζήγεζε. Σέινο δε, ε ζρεηηθή 

απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Παηδείαο Αι.Γ. δεκνζηεχζεθε ζην Φ.Δ.Κ. 3646/Β/31-12-

2014 θαη ζ‟ απηήλ πξνβιεπφηαλ  φηη: 

 Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 ε ζρνιηθή κνλάδα ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ηεο 

Εσζηκαίαο ρνιήο ζα ιεηηνπξγνχζε σο «Πξφηππν Πεηξακαηηθφ Γεληθφ Λχθεην 

Εσζηκαίαο ρνιήο Ησαλλίλσλ» θαη 

 Θα ιεηηνπξγνχζε σο εληαία ζρνιηθή κνλάδα κε ην Πξφηππν Πεηξακαηηθφ 

Γπκλάζην Εσζηκαίαο ρνιήο θαη ην 1
ν
 θαη 2

ν
 Πξφηππν Γεκνηηθφ ρνιείν 

Ησαλλίλσλ κε ηελ επσλπκία «Πξφηππν Πεηξακαηηθφ ρνιείν Εσζηκαίαο ρνιήο». 

Με ηελ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ηθαλνπνηήζεθε ην πξψην ζθέινο ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ, δειαδή απηφ κε ην νπνίν 

δηεθδηθνχζε  ηελ ιεηηνπξγία ηεο ηζηνξηθήο ρνιήο σο Πξνηχπνπ ρνιείνπ. 

πσο δήισζε ηφηε ν Α.Γ., ζην εμήο ε πξνζπάζεηα ηνπ πιιφγνπ επηβαιιφηαλ λα 

επηθεληξσζεί ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηνπ δεπηέξνπ (θαη πην νπζηαζηηθνχ) ζθέινπο ηνπ 

αηηήκαηφο ηνπ, δειαδή απηνχ κε ην νπνίν δεηνχζε ηε ιεηηνπξγία ηεο Πξνηχπνπ 

Εσζηκαίαο σο ζρνιείνπ ζπλδεδεκέλνπ αλαπφζπαζηα κε ηελ εθπαηδεπηηθή παξάδνζε 

ηεο ρνιήο θαη ην Κιεξνδφηεκα Νηθνιάνπ Εσζηκά. 

https://zsgiannina.gr/wp-content/uploads/2015/01/077-%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf
https://zsgiannina.gr/wp-content/uploads/2015/01/077-%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf
https://zsgiannina.gr/wp-content/uploads/2015/01/077-%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf
https://zsgiannina.gr/wp-content/uploads/2015/01/078-%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-2%CE%91-%CF%84%CE%BF%CF%85-2014-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%94%CE%95%CE%A0%CE%A0%CE%A3.docx
https://zsgiannina.gr/wp-content/uploads/2015/01/079-%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1.pdf
https://zsgiannina.gr/wp-content/uploads/2015/01/079-%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1.pdf
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Δλ ησ κεηαμχ ε αιιαγή ηεο θπβέξλεζεο (ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ) θαη ε δηάζπαζε ηνπ 

πιιφγνπ Απνθνίησλ απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 θαη ε ίδξπζε ηεο έλσζεο 

απνθνίησλ Εσζηκαίαο, ηεο νπνίαο ν Α.Γ. εθιέρζεθε πξφεδξνο, άιιαμαλ εληειψο ηα 

πξναλαθεξφκελα ζρέδηα. 

Όπωρ αναθέπει ο Α.Δ., ζηελ εθεκεξίδα ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ηεο 19εο Φεβξνπαξίνπ 

2015, «δημοζιεύθηκε η πληποθοπία ζύμθωνα με ηην οποία ο Υποςπγόρ Παιδείαρ Α.Μ. 

αναζκεύαζε ηιρ απσικέρ ηος εξαγγελίερ και αποθάζιζε, από ηα ςπάπσονηα Ππόηςπα 

Πειπαμαηικά Σσολεία, μόνο πένηε εξ αςηών να ζςνεσίζοςν να λειηοςπγούν ζαν Ππόηςπα», 

κεηαμχ δε απηψλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ – θαη πάιη – ε Εσζηκαία ρνιή
58

.  

Σελ επνκέλε, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015, ν Α.Γ. ζπλέηαμε επηζηνιή ηελ νπνία απέζηεηιε 

ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο Α.Μ. (κε θνηλνπνίεζε ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Παηδείαο θ. 

Σ.Κ.) θαη κε ηελ νπνία α) ηνλ ελεκέξσλε γηα ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχζαλ 

ζηελ ηζηνξία ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ θαη ηελ ζχλδεζή ηνπο κε Κιεξνδνηήκαηα θαη β) 

δήισλε φηη θάζε ζρεδηαζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ δελ ζα ζπκπεξηειάκβαλε θαη 

ηε Εσζηκαία ρνιή, ζα βξίζθνληαλ ζε πιήξε αλαληηζηνηρία κε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα 

θαη ηελ ηζηνξία ηεο Διιεληθήο εθπαίδεπζεο
59

. 

ηηο 25 Φεβξνπαξίνπ 2015 ν Τπνπξγφο Παηδείαο παξαρψξεζε πλέληεπμε Σχπνπ. 

Απφ ηελ αλάγλσζε ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ Α.Μ. πξνέθππηε φηη ε πνιηηηθή εγεζία 

απνδέρζεθε ηηο πξνηάζεηο ηεο Έλσζεο απνθνίησλ Εσζηκαίαο (ή ηνπιάρηζηνλ 

ηθαλνπνίεζε ελ πνιινίο ηηο επηδηψμεηο ηεο) θαζφζνλ: α) ε Εσζηκαία ρνιή 

ζπκπεξηιακβαλφηαλ πιένλ ζηα ζρνιεία πνπ θαηά ηνπο λεψηεξνπο πξνγξακκαηηζκνχο 

ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ζα ιεηηνπξγνχζαλ σο Πξφηππα β) ην ζθεπηηθφ κε ην νπνίν ν 

Τπνπξγφο θαζφξηζε ην εθπαηδεπηηθφ θαη ηζηνξηθφ πιαίζην ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ ήηαλ 

ηαπηφζεκν κε απηφ πνπ δηαηππψζεθε ζηα άξζξα ηεο ηζηνζειίδαο κε ζρεηηθφ ζέκα «Σα 

Ηζηνξηθά ρνιεία θαη ν ζεζκφο ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ» θαη γ) Σν Τπνπξγείν 

απνδέρζεθε θαη θαζηέξσζε ηνλ φξν «Ηζηνξηθά ρνιεία» πνπ είρε δηαηππψζεη ζηελ 

εηζήγεζή ηνπ ν Α.Γ. ζηελ Ζκεξίδα ηεο Παιαηάο Βνπιήο θαη ν νπνίνο αθνξνχζε 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ Εσζηκαία ρνιή, ηελ Βαξβάθεην θαη ηελ Ησλίδεην. Μεηά ηα 

παξαπάλσ ν Α.Γ. ππνζηήξημε φηη θαζίζηαην πιένλ επηηαθηηθή ε αλάγθε άκεζεο 
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δηεπζέηεζεο ηεο πθηζηακέλεο δηνηθεηηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο εθθξεκφηεηαο πνπ 

αθνξνχζε ζηελ ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ην Κιεξνδφηεκα Νηθνιάνπ Εσζηκά
60

.  

ηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 είρε απνζηείιεη επηζηνιή πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ησαλλίλσλ κε ηελ νπνία δεηνχζε λα ιεθζνχλ εθ κέξνπο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ νη απαηηνχκελεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ εηξεληθή – θαη άλεπ 

αληεγθιήζεσλ – άκεζε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Μία εκέξα κεηά ηελ απνζηνιή ηνπ 

αηηήκαηνο πξνο ηνλ Γήκν, ν Τπνπξγφο Παηδείαο πξνζδηφξηζε φηη ε Εσζηκαία ρνιή 

(αιιά θαη ηα άιια Ηζηνξηθά ρνιεία) «θα λειηοςπγούζαν με ηοςρ δικούρ ηοςρ, ιζηοπικά 

αιηιολογημένοςρ κανόνερ ζςμπληπωμαηικά ζηο εκπαιδεςηικό ζύζηημα ωρ η βέληιζηη εκδοσή 

ηος»
61

.  

Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηα Πξφηππα ρνιεία (12 Μαΐνπ 2015) ν 

Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Παηδείαο Σ.Κ., αξλνχκελνο ηελ νπνηαδήπνηε ηεθκεξίσζε 

ησλ πξνηάζεψλ ηνπ, απνθάζηζε ηελ εμαίξεζε ηνπ Λπθείνπ ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο 

απφ ηα Πξφηππα ρνιεία.  χκθσλα κε ηνλ Α.Γ. απνδεηθλχεηαη απφ ηα Πξαθηηθά ηεο 

Βνπιήο φηη ν Σ.Κ., αλ θαη πξνθιήζεθε επ‟ απηνχ, αξλήζεθε επίκνλα ηνλ δηάινγν επί 

ηνπ ζέκαηνο
62

. 

Ο πξφεδξνο ηεο Έλσζε Απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο Ησαλλίλσλ ππέβαιε  

απφ ηνλ Οθηψβξην 2015 κέρξη ηνλ Μάξηην 2016 ηέζζεξα έγγξαθα κε ηα νπνία 

δεηνχζε απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο λα πξνρσξήζεη ζηελ λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ 

απαηηείην γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνηχπνπ Λπθείνπ ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο. πσο 

ηζρπξίζηεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο Απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο
63

, ε ηαθηηθή 

ηεο απνθπγήο ηνπ δηαιφγνπ απέθηεζε θαη άιινπο κηκεηέο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, 

θαζψο νπδεκία απάληεζε έιαβε. Αξγφηεξα επαλήιζε θαη δήηεζε κία επείγνπζα 

ζπλάληεζε καδί ηνπ, κε ηελ ειπίδα φηη ην αίηεκά ηνπ ζα ηχγραλε επλντθφηεξεο 

κεηαρείξηζεο. 

Παξάιιεια απεζηάιεζαλ θαη ηξεηο επηζηνιέο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γηνηθνχζαο 

Δπηηξνπήο Πξνηχπσλ θαη Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ (Γ.Δ.Π.Π..) ε νπνία είρε ζεζκηθά 

αξκνδηφηεηεο  πκβνχινπ ηνπ Τπνπξγνχ γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ Πξνηχπσλ θαη 

ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ θαη ηα κέιε ηεο νπνίαο δηνξίδνληαλ κε Τπνπξγηθή 

απφθαζε. Με απηέο ηηο επηζηνιέο ελεκέξσλε ηνλ Πξφεδξν ηεο Γ.Δ.Π.Π.. γηα ηηο 
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πξνηάζεηο πνπ ππέβαιε ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη ηνπ δεηνχζε επίκνλα λα έρεη κία 

ζπλάληεζε καδί ηνπ, γηα λα εθζέζεη αλαιπηηθά ηηο απφςεηο ηεο Έλσζεο απνθνίησλ 

Εσζηκαίαο. Σελ 1
ε
 επηζηνιή πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο Πξνηχπσλ θαη 

Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ (Γ.Δ.Π.Π..)  ηελ ππέβαιε ζηηο 12 Οθησβξίνπ 2015 θαη φπσο 

επηζεκαίλεη έρεη θακία ζεηηθή αληαπφθξηζε. Σελ 2
ε
 επηζηνιή ηελ ππέβαιε ζηηο 

10 Ννεκβξίνπ 2015 θαη είρε θαη απηή ηελ ίδηα ηχρε. Μεηά ηελ απνζηνιή ηεο 

3
εο

 επηζηνιήο (14 Γεθεκβξίνπ 2015) ν πξφεδξνο ηεο Έλσζεο απνθνίησλ Εσζηκαίαο 

έιαβε έλα έγγξαθν ηεο Γ.Δ.Π.Π.. κε ην νπνίν ηνλ ελεκέξσλε φηη απνθαζίζηεθε «ν 

πξνγξακκαηηζκόο κηαο ζπλάληεζεο κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.. Σεο Έλσζεο Απνθνίησλ 

Εσζηκαίαο ρνιήο» ε νπνία δελ πξαγκαηνπνηήζεθε
64

. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Έλσζεο Απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο επεζήκαλε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο
65

 ηε ζεκαζία ηνπο 

εηιηθξηλνχο δηαιφγνπ γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε θαη δίθαηε 

επίιπζε ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ αλαθχπηνπλ. Πξνζδνθνχζε, ινηπφλ, φπσο 

αλαθέξεη, φηη ζα ζηειλφηαλ πξφζθιεζε απφ ηε  Γ.Δ.Π.Π.. φηαλ απηή ζα εμέηαδε ην 

Τπφκλεκα ην ζρεηηθφ κε ηελ έληαμε ηνπ Λπθείνπ ηεο Εσζηκαίαο ζηα Πξφηππα 

ζρνιεία, ην νπνίν είραλ ππνγξάςεη πνιινί  θνξείο θαη πξνζσπηθφηεηεο ησλ 

Ησαλλίλσλ θαη ην νπνίν είρε ππνβιεζεί ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2016. κσο, κε λέν 

έγγξαθν ζηηο 2 Μαξηίνπ ηνπ 2016  πιεξνθνξήζεθε φηη ζπδεηήζεθε ην ζέκα ηεο 

Εσζηκαίαο ρνιήο, γηα κηα θνξά αθφκε εξήκελ απηψλ
66

. 

Ο Α.Γ. επηζήκαλε ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη ε Γ.Δ.Π.Π.. δελ αζρνιήζεθε 

θαζφινπ κε ηελ νπζία ηνπ αηηήκαηνο γηα  ηελ έληαμε ηνπ Λπθείνπ ηεο Εσζηκαίαο ζηα 

Πξφηππα ζρνιεία θαη δελ απάληεζε ζηα δχν θαίξηα εξσηήκαηα:  

α) γηα πνηνπο ιφγνπο δελ ελεθξίζε ε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνηχπνπ Λπθείνπ ηεο 

Εσζηκαίαο ρνιήο θαη 

 β) ζε πνην Πξφηππν Λχθεην ζα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο νη καζεηέο ηνπ 

Πξνηχπνπ Γπκλαζίνπ ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο
67

.  

κσο, αληί ζπγθεθξηκέλεο θαη ηεθκεξησκέλεο απάληεζεο (ζεηηθήο ή 

αξλεηηθήο), ζην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν δηαηππψζεθε ε άπνςε ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία  νη ζεζκηθνί εθπξφζσπνη ηεο θνηλσλίαο ησλ Ησαλλίλσλ πνπ ππέγξαςαλ ην 
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ζρεηηθφ Τπφκλεκα
68

 (ν Μεηξνπνιίηεο Ησαλλίλσλ θαη Πξφεδξνο ησλ Αγαζνεξγψλ 

Καηαζηεκάησλ, ν Πεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ, φινη νη Γήκαξρνη ηνπ λνκνχ Ησαλλίλσλ, 

νη πέληε απφ ηνπο έμη πξψελ Γεκάξρνπο ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ, νη ηξεηο βνπιεπηέο 

θαη πξψελ βνπιεπηέο ηνπ Ννκνχ Ησαλλίλσλ, ε Παλεπεηξσηηθή πλνκνζπνλδία 

Διιάδνο θαη ηξία αθφκε σκαηεία ησλ Ζπεηξσηψλ ηεο δηαζπνξάο, ην ζχλνιν, 

ζρεδφλ, ησλ επαγγεικαηηθψλ, επηζηεκνληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ θαη 

σκαηείσλ ηεο πφιεσο ησλ Ησαλλίλσλ, ην ζχλνιν ησλ πιιφγσλ Απνθνίησλ θαη ησλ 

πιιφγσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ησλ ηζηνξηθψλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ ηεο ρψξαο θαη 

νγδφληα ηξεηο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ αθαδεκατθνχ, επηζηεκνληθνχ, θαιιηηερληθνχ θαη 

επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ) «δελ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αηηήκαηνο πεξί ραξαθηεξηζκνύ 

ηνπ Λπθείνπ Εσζηκαίαο ρνιήο Ησαλλίλσλ σο Πξνηύπνπ» θαη φηη απηφ ην δηθαίσκα 

παξερφηαλ απφ ηε Γ.Δ.Π.Π. κφλν «ζηα όξγαλα ηεο ίδηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο»
69

. 

Ο Α.Γ. ζεσξνχζε δε άδηθν λα αξλνχληαη θπβεξλεηηθά φξγαλα, π.ρ. ζηνλ 

Μεηξνπνιίηε θαη Πξφεδξν ηνπ θνξέα πνπ δηαρεηξίδεηαη ην θιεξνδφηεκα Νηθνιάνπ 

Εσζηκά, ην δηθαίσκα λα δεηάεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ηζηνξηθήο Εσζηκαίαο ρνιήο σο 

Πξνηχπνπ ρνιείνπ, φηαλ ην Διιεληθφ Γεκφζην εθκεηαιιεχεηαη – θαηά παξάβαζε 

ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ θαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπδελφο κηζζψκαηνο – ηελ πεξηνπζία 

ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο (νθηψ δηδαθηήξηα ζηα νπνία ζηεγάδνληαη 27 Γεκφζηα ρνιεία 

κε 4.700 καζεηέο κε εηήζην ηεθκαξηφ ελνίθην ίζν κε 2.650.000 € πεξίπνπ). 

8.2. ύιινγνο απνθνίησλ Βαξβαθείνπ ρνιήο 

8.2.1. Βαζηθνί ζθνπνί θαη αληηιήςεηο ηνπ πιιόγνπ απνθνίησλ Βαξβαθείνπ 

ρνιήο 

Ο χιινγνο απνθνίησλ Βαξβαθείνπ ρνιήο έρεη ηδξπζεί απφ ην 1952 θαη έρεη 

ζαλ ζήκα ηελ πξνηνκή ηνπ αεηκλήζηνπ εζληθνχ επεξγέηε Ησάλλε Βαξβάθε.  

χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ζπιιφγνπ, ζθνπνί ηνπ είλαη: 

 Ζ πλεπκαηηθή, πνιηηηζηηθή θαη εζηθή εμχςσζε ησλ κειψλ, ε αλάπηπμε ηνπ 

πλεχκαηνο ηεο ζπλαδειθνζχλεο θαη ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ κειψλ, ησλ 

απνθνίησλ θαη ησλ καζεηψλ ηεο ρνιήο θαζψο θαη ε ιήςε θάζε κέηξνπ πνπ ζα 

απνβιέπεη ζηελ αλαγλψξηζε θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. 
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 Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ πιιφγνπ κε φπνην κέηξν θξίλεηαη αλαγθαίν ζηελ φιε 

θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή, πλεπκαηηθή, κνξθσηηθή, θαιιηηερληθή θαη εζληθή δσή ηεο 

ρψξαο. 

 Ζ κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν ελίζρπζε θαη εμχςσζε ηνπ έξγνπ ηεο Βαξβαθείνπ 

ρνιήο. 

 Ζ κε θάζε λφκηκν ηξφπν θαη κέζν εμαζθάιηζε, δηαηήξεζε θαη αχμεζε ηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο Βαξβάθε, φπσο επίζεο θαη ε ζπκβνιή ζηελ αλέγεξζε 

δηδαθηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ αλάδεημε ηεο 

Βαξβαθείνπ ρνιήο. 

 Ζ κε θάζε πξφζθνξν κέζν αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ επηθνηλσλίαο ησλ 

κειψλ ηνπ πιιφγνπ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε ηελ ρνιή, ηνπο καζεηέο θαη ηνπ 

απνθνίηνπο θαζψο θαη κε άιινπο πιιφγνπο. 

 Ζ λφκηκε έθδνζε θαη θπθινθνξία εληχπσλ, πεξηνδηθψλ, εθεκεξίδσλ θαη ινηπψλ 

ελεκεξσηηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ δειηίσλ. 

 Ζ δηνξγάλσζε θνηλσληθψλ, πλεπκαηηθψλ, θαιιηηερληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη 

αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη ε ιεηηνπξγία ή εθκεηάιιεπζε θαηάιιεισλ γηα ηνπο 

ζθνπνχο απηνχο ρψξσλ. 

 Ζ ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε ηειεηφθνηηνπο ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο γηα ηελ 

ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, αλ 

θπζηθά απηφ είλαη δπλαηφ, απφ ην χιινγν θαη γηα αξηζκφ θαζνξηδφκελν απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ. 

 Ζ κε θάζε ηξφπν νηθνλνκηθή θαη άιιε γεληθά ελίζρπζε ησλ καζεηψλ ηεο 

Βαξβαθείνπ ρνιήο. 

 Ζ εζηθή, επαγγεικαηηθή, πιηθή θαη θάζε είδνπο άιιε παξνρή βνεζείαο θαη 

ελίζρπζε ησλ απνθνίησλ ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο θαη ησλ καζεηψλ ηεο
70

. 

Μέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ ηνπ πιιφγνπ ελδεηθηηθά είλαη 

ηα αθφινπζα: 

α. Ζ ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ είλαη 

δπλαηφ λα απνηεινχληαη απφ κέιε, απνθνίηνπο, καζεηέο θαη θίινπο ηνπ πιιφγνπ 

θαη πνπ ζα θαινχληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα πξνζθέξνπλ θάζε δπλαηή 

ζπκπαξάζηαζε θαη βνήζεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ πιιφγνπ. 
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β. Ζ ζπκκεηνρή κειψλ ηνπ πιιφγνπ ζηελ δηνίθεζε ηνπ Βαξβαθείνπ Ηδξχκαηνο. 

γ. Ζ έθδνζε θαη δεκνζίεπζε θεηκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ δξάζε ηεο 

Βαξβαθείνπ ρνιήο, ηνπ ηδξπηνχ ηεο ή θαη ζρεηηθψλ κε ηελ ρνιή θαη ηνλ ηδξπηή ηεο 

ζεκάησλ θαζψο θαη ε έθδνζε βηνγξαθηθνχ ιεμηθνχ (WHO IS WHO) ησλ απνθνίησλ. 

δ. Ζ έθδνζε εληχπσλ θαη ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ, ηα νπνία ζα πεξηέρνπλ ζέκαηα πνπ 

ελδηαθέξνπλ ην χιινγν, ηα κέιε ηνπ, ηνπο απφθνηηνπο, ηνπο καζεηέο θαη φζνπο 

έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ χιινγν ή αζρνινχληαη κε άιινπο ζπλαθείο πιιφγνπο 

αιιά θαη δηάθνξα άιια ζέκαηα πνιηηηζηηθνχ, εθπαηδεπηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ 

πεξηερνκέλνπ. 

ε. Ζ πξαγκαηνπνίεζε δηαιέμεσλ, δεμηψζεσλ, ρνξψλ, ζπλεζηηάζεσλ, εθδξνκψλ, 

εθζέζεσλ θαη ινηπψλ πνιηηηζηηθψλ, ςπραγσγηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

εθδειψζεσλ. 

ζη. Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εληεπθηεξίσλ θαη ε δεκηνπξγία βηβιηνζήθεο, ε νπνία ζα 

εκπινπηίδεηαη ζπλερψο γηα ηελ ρξήζε ησλ κειψλ, απνθνίησλ, καζεηψλ θαη φπνηνπ 

ηξίηνπ ελδηαθέξεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ πιιφγνπ
71

. 

Σα κέιε ηνπ πιιφγνπ δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθά θαη επίηηκα. Σαθηηθά κέιε 

κπνξνχλ λα γίλνπλ νη απφθνηηνη ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο. Καη' εμαίξεζε, ηαθηηθά 

κέιε κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη φζνη θνίηεζαλ γηα ηξία ηνπιάρηζηνλ ρξφληα ζηελ 

Βαξβάθεην ρνιή, έζησ θαη αλ δελ είλαη απφθνηηνη, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζή ηνπο
72

. 

ζνλ αθνξά ην θαληαζηαθφ ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ, ζχκθσλα κε ηνλ 

πξφεδξν ηνπ πιιφγνπ Απνθνίησλ Βαξβαθείνπ ην 2009
73

, ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ ζεζκφ ησλ Πξφηππσλ ζρνιείσλ, πνπ ζηειέρσζε ηνλ 20ν αηψλα 

θαη ζπλερίδεη λα ζηειερψλεη ηνλ πλεπκαηηθφ, ηνλ επηζηεκνληθφ θαη ηνλ πνιηηηθφ 

θφζκν ηεο Διιάδαο κε θαηαμησκέλνπο εγέηεο, θαζψο ήηαλ έλαο ζεζκφο πνπ δελ ζα 

ήηαλ ππεξβνιή, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, λα ππνζηεξίμνπλ, φηη είλαη απηφο πνπ 

θαζνδήγεζε ηελ πνιηηηθή θαη φρη κφλν δσή ησλ Διιήλσλ επί έλα θαη πιένλ αηψλα. 

Τπνζηεξίδεη φηη ηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ πξνζπαζνχλ λα βξνπλ δηάθνξνπο 

ηξφπνπο λα βειηηψζνπλ ηελ παηδεία. Αληηπαξαβάιιεη ηελ ζεκεξηλή επνρή ησλ 

θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ κε ηελ επνρή πνπ θνίηεζαλ νη ίδηνη ζηε Βαξβάθεην (πξηλ 
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ην 1985). Θεσξεί, φηη ηα ρξφληα εθείλα νη γνλείο ηνπο, κε πνιχ ιίγα κέζα, κ' απηφλ 

ηνλ πξφηππν ζεζκφ έβγαιαλ ηνπο θαιχηεξνπο επηζηήκνλεο, φπσο  κεγάινπο 

θαζεγεηέο, γηαηξνχο, επηρεηξεκαηίεο πνπ ηέιεησζαλ ηε Βαξβάθεην, ρσξίο «ηίπνηα», 

φπσο αλαθέξεη. Πηζηεχεη, φηη φια βαζίδνληαλ κφλν ζην κπαιφ ηνπο, ηελ αγάπε γηα 

ηελ παηδεία θαη ηνπο θαινχο θαζεγεηέο πνπ είραλ, δειαδή ζε δπν απινχο ζεζκνχο, 

ησλ θαιψλ θαζεγεηψλ, πνπ επηιέγνληαλ κε εμεηάζεηο, θαη ησλ θαιψλ καζεηψλ πνπ 

έκπαηλαλ κε εμεηάζεηο. Θεσξεί φηη ππήξρε έλα θαιφ πάληξεκα παηδηψλ απφ 

δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο ηάμεηο, θαζψο θνηηνχζαλ ζηε Βαξβάθεην ρνιή θαη  παηδηά 

πινπζίσλ θαη επηζηεκφλσλ, αιιά θαη παηδηά πδξαπιηθψλ θαη ειεθηξνιφγσλ θαη ηνπ 

ηξαβαγηέξε πνπ δνχιεπε ζηελ Power, ζηα ιεσθνξεία. Απφ ηφηε ηνπο ελψλεη ην 

πλεχκα θαη ε αγάπε γηα κάζεζε, θαζψο δελ είραλ πξφηππν ην «ηη θνπζηνύκη θνξάο; 

πνπ πήγεο ζηα ρηόληα; ζην ζθη; θ.ι.π». ήκεξα ππνζηεξίδεη φηη δελ κπνξνχλ νη 

θαζεγεηέο, κε ηα ηφζα ιίγα ρξήκαηα πνπ παίξλνπλ, λα ζηαζνχλ δίπια ζηελ 

πνιπηέιεηα ησλ καζεηψλ, παηδηψλ ησλ πινπζίσλ γνλέσλ. 

Απφ ηηο θνηλέο εθδειψζεηο ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ κε ηα ζρνιεία ηεο 

Βαξβαθείνπ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
74

, απνηππψλεηαη κηα ζηελή 

ζρέζε κε ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη ηνπο ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ ησλ ζρνιείσλ 

(Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ). Ζ ζχλδεζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ηεο Βαξβαθείνπ εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη εθπξφζσπνί 

ηνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηνίθεζε ηνπ Βαξβάθεηνπ Ηδξχκαηνο κε βάζε ην θαηαζηαηηθφ 

ηνπ (βι. ελφηεηα 7.2.2.) 

Απφ ηελ αλάιπζε δχν επηζηνιψλ πνπ είραλ ζηαιεί απφ εθπξφζσπνπο ηνπ 

πιιφγνπ, ε κία πξνο ηελ Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ θ. Μαξηέηηα 

Γηαλλάθνπ ζηηο 20 Απξηιίνπ 2005 θαη ε άιιε ζηνλ πθππνπξγφ θ. Γεψξγην Καιφ ζηηο 

20 Ηαλνπαξίνπ 2006 κε Θέκα: «Δπαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ», 

γίλνληαλ ζαθείο νη ζέζεηο ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ Βαξβαθείνπ ρνιήο ζην δήηεκα 

ηεο επαλαθνξάο ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξνηχπσλ ζηε δεκφζηα Διιεληθή Δθπαίδεπζε
75

.  

ηελ επηζηνιή ε νπνία είρε ζηαιεί ζηελ Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο & 

Θξεζθεπκάησλ Μ.Γ. ζηηο 20 Απξηιίνπ 2005, νη εθπξφζσπνη ηνπ πιιφγνπ 

ππελζχκηδαλ φηη κε ηνλ Ν.1566/85 θαηαξγήζεθαλ ηα Πξφηππα ρνιεία, πνπ 
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ιεηηνπξγνχζαλ κέρξη ηφηε παξάιιεια κε ηα πεηξακαηηθά θαη ηα ινηπά Γεληθά 

Γπκλάζηα θαη Λχθεηα. Σεο εμέθξαζαλ ηελ πεπνίζεζε ηνπ πιιφγνπ, φηη ε Γεκφζηα 

Δθπαίδεπζε είρε πιεξψζεη αθξηβά ηελ θαηάξγεζε απηή θαη είρε βγεη πην θησρή απφ 

απηή ηε δνθηκαζία, θαζψο δελ είρε λα πξνζθέξεη ηίπνηε άιιν ζηα Διιελφπνπια παξά 

κφλν ην Γεκφζην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ηνπο. 

Μέζα απφ ην πεξηερφκελν ηεο επηζηνιήο αλαδχνληαη νη ζέζεηο ηνπ πιιφγνπ 

απνθνίησλ ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ησλ πξφηππσλ ζρνιείσλ 

 Αλαθέξνπλ φηη ε έθεζε γηα κάζεζε θαη ην επγελέο αίηεκα πνιιψλ γνλέσλ γηα 

απμεκέλσλ απαηηήζεσλ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, ηνπο αλάγθαζε λα 

ζηξαθνχλ ζηα ιεγφκελα «θαιά» ηδησηηθά ζρνιεία πνπ ζηε θπξηνιεμία 

θνχλησζαλ, κε φ,ηη απηφ ζπλεπαγφηαλ.  

 Σφληζαλ φηη ε  ηζηνξηθή πνξεία ησλ Πξνηχπσλ θπξίσο ρνιείσλ εληάζζεηαη ζηελ 

πλεπκαηηθή πνξεία ηνπ λένπ Διιεληζκνχ.  

 Σελ πιεξνθφξεζαλ φηη παληνχ ηα Πξφηππα ρνιεία απνηεινχλ ηα ρνιεία – 

νδεγνχο. Δίλαη ηα Ecoles Pilotes ησλ Γάιισλ θαη ηα Pilot schools ησλ Άγγισλ. Οη 

καζεηέο ζ' απηά επηιέγνληαη κε θάπνηα αμηνινγηθά θξηηήξηα (εμεηάζεηο, tests 

θ.α.).  

 Δπεζήκαλαλ, φηη είλαη ηα ζρνιεία ζηα νπνία θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα 

απνηειέζνπλ ππνδείγκαηα γηα ηα άιια θαη φηη ζε απηά δελ γίλνληαη πεηξάκαηα γηα 

ηελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο, πνπ είλαη δνπιεηά ησλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ, 

αιιά κηα ππνδεηγκαηηθή, ρσξίο ειιείςεηο θαη πεξηθνπέο, παηδαγσγηθή θαη 

δηδαθηηθή εξγαζία.  

 Σεο εμέθξαζαλ ηελ εθηίκεζε φηη ήηαλ ηζηνξηθφ ιάζνο θαη απψιεηα γηα ηε ρψξα 

θαη ηελ Παηδεία ηεο ε θαηάξγεζή ηνπο. Δπίζεο ππνζηήξημαλ, φηη νη πξαγκαηηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο απαηηνχλ φρη θαηάξγεζε ησλ Πξνηχπσλ 

ρνιείσλ, αιιά απελαληίαο δεκηνπξγία πεξηζζνηέξσλ. 

 Χο πξνο ηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ καζεηψλ ησλ πξνηχπσλ ρνιείσλ  αλέθεξαλ ηελ 

εθηίκεζή ηνπο φηη ζα έπξεπε λα είλαη αμηνθξαηηθή, φπσο ήηαλ κέρξη ην 1985, φηαλ 

θαζηεξψζεθε ε λενθαλήο θιήξσζε. 

 Τπνζηήξημαλ φηη εάλ ην δείγκα ησλ καζεηψλ είλαη ηπραίν, νη πνηθίιεο απμεκέλσλ 

απαηηήζεσλ καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζε θάπνηνπο, κε 

κηθξφηεξν δείθηε λνεκνζχλεο, φπσο απηνί ζεσξνχλ, πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ή 

θαη αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο.  
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 Αλαθέξνληαλ επίζεο ζην γεγνλφο, φηη πνιιά Γεκφζηα ρνιεία εθαξκφδνπλ 

αλέθαζελ (θαη ζήκεξα) ηα ιεγφκελα επίπεδα σο πξνο ηηο μέλεο γιψζζεο, 

θαηαηάζζνπλ δε ηνπο καζεηέο ζε απηά κε θξηηήξηα θαη εμεηάζεηο. Σελ ξσηνχζαλ 

φκσο αλ κε απηφ ηνλ ηξφπν δελ δεκηνπξγνχλ special classes, πνπ ηφζν 

απερζάλνληαη νη νπαδνί ηεο «δεκνθξαηηθήο» θιήξσζεο.  

 Γηεξσηψληαλ επίζεο ζρεηηθά κε ην πνην ζχζηεκα ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξήζνπλ 

πεξηζζφηεξν Γεκνθξαηηθφ, απηφ ηεο ηζνπέδσζεο ελ νλφκαηη ηεο Γεκνθξαηίαο ή 

ηεο αληηθεηκεληθήο επηινγήο πνπ ζε θακηά πεξίπησζε δελ θαηαξγνχζε  ηε 

Γεκνθξαηία. 

 ην ηέινο παξαθαινχζαλ ηελ ππνπξγφ λα ζπκκεξηζηεί ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα 

εγεζεί ηεο επαλαθνξάο ζηε ρψξα ηνπ ηφζνπ αλαγθαίνπ απηνχ ζεζκνχ. Δπίζεο 

έζεηαλ ηνλ χιινγν απνθνίησλ ζηε δηάζεζή ηεο γηα εμεηδίθεπζε ηεο πξφηαζήο 

ηνπο, αλ ρξεηαδφηαλ. 

ηε δεχηεξε επηζηνιή ζηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 2006
76

 πνπ απεπζπλφηαλ ζηνλ 

πθππνπξγφ Γ.Κ. κε ζέκα: «Δπαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ», νη 

εθπξφζσπνη ηνπ πιιφγνπ αλέθεξαλ φηη:  

 ε Διιάδα ζηεξείην ηεο πεγήο  ηεο άξηζηεο δσξεάλ δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, κε 

απνηέιεζκα λα έρεη κεηαηξαπεί ε «αξηζηνθξαηία ηνπ πλεχκαηνο» ζε 

«αξηζηνθξαηία ηνπ ρξήκαηνο», αθνχ ηνλ ξφιν ηεο θαιήο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο έρνπλ αλαιάβεη κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ πξνηχπσλ, ηα ηδησηηθά 

εθπαηδεπηήξηα, πξνζβάζηκα ζε νιίγνπο θαη κε ζεκαληηθά εηήζηα δίδαθηξα.  

 ν χιινγνο απνθνίησλ ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο δελ ήηαλ αληίζεηνο σο πξνο ηα 

ππάξρνληα Πεηξακαηηθά ρνιεία θαη ηνλ ξφιν πνπ απηά επηηεινχζαλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, αιιά πηζηεχεη αθξάδαληα φηη παξάιιεια ζα έπξεπε λα επαλέιζεη θαη 

ν ζεζκφο ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ κε εηζαγσγηθέο ζ' απηά εμεηάζεηο ησλ 

ππνςεθίσλ καζεηψλ.  

8.2.2. Δλέξγεηεο ηνπ πιιόγνπ απνθνίησλ Βαξβαθείνπ ρνιήο 

Ο χιινγνο απνθνίησλ ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο πξσηνζηάηεζε θαζψο 

ηεθκεξηψλεηαη απφ έγγξαθα (επηζηνιέο) ζηελ θίλεζε γηα ηελ επαλαθνξά ησλ 

Πξνηχπσλ απφ ην 2006 θαη κεηά θαη ζην άλνηγκα ησλ ζπλεξγαζηψλ κε άιινπο 
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πιιφγνπο ή ζπλδέζκνπο απνθνίησλ, θπξίσο ηεο Εσζηκαίαο, ηεο Ησληδείνπ (νη ηξεηο 

απηνί ζχιινγνη ήηαλ ησλ ηζηνξηθψλ Πξφηππσλ ζρνιείσλ, απηψλ πνπ δελ δηαθφπεθε ε 

ιεηηνπξγία ηνπο σο πξνηχπσλ κέρξη ην 1985), αιιά θαη κε ηνπο πιιφγνπο ησλ 

ζρνιείσλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο Πξφηππα κέρξη ην 1985, φηαλ κε ην λφκν 1566/1985 

θαηαξγήζεθαλ. 

Ο χιινγνο απνθνίησλ ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο, ζηελ αξρηθή πξνζπάζεηα λα 

αλνίμεη ζπλεξγαζία κε ην πιιφγνπ Απνθνίησλ Εσζηκαίαο, απεχζπλε ζηελ 1 Ηνπλίνπ 

2006 επηζηνιή πξνο ηνλ Πξφεδξν «πιιφγνπ Απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο»
77

 

εμεγψληαο φηη ν χιινγνο απνθνίησλ ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο πξσηνζηαηνχζε ζηελ 

πξνζπάζεηα επαλαθνξάο ζηε ρψξα ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ θαη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή εζψθιεηε ηηο ζρεηηθέο επηζηνιέο πνπ είρε απεπζχλεη ν ίδηνο ν 

χιινγνο, θαζψο θαη επίιεθηα κέιε ηνπ, φπσο ν Τθππνπξγφο ΠΔΥΧΓΔ, Καζεγεηήο 

Θ.Ξ., ν Δπίηηκνο Αληηπξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο Αλ. Μ. θ.α., πξνο 

ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Δπίζεο 

έδηλε ηελ δπλαηφηεηα νη επηζηνιέο ηνπ πιιφγνπ λα κπνξνχλ λα δεκνζηεπηνχλ ζην 

πεξηνδηθφ Εσζηκάδεο. Δλεκέξσλε επίζεο φηη νη ππφινηπεο επηζηνιέο ησλ κειψλ  ηνπ 

ζα αλαξηφληαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο
78

. 

ε δειηίν ηχπνπ ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο
79

 

αλαθεξφηαλ φηη ηελ Πέκπηε 4 Ηνπλίνπ 2009 πξαγκαηνπνηήζεθε ε εηήζηα Σαθηηθή 

Γεληθή πλέιεπζε ηνπ πιιόγνπ Απνθνίησλ Βαξβαθείνπ ζην μελνδνρείν Electra 

Palace, θαηά ηελ νπνία ν Πξόεδξνο Μ.Μ. αλαθέξζεθε δηεμνδηθά ζηηο πξσηνβνπιίεο 

πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο βαζηθνύο 

ζηόρνπο ηνπ πιιόγνπ, δειαδή ηελ επάλνδν ησλ δεκόζησλ Πξνηύπσλ ζρνιείσλ θαη 

ηελ αλέγεξζε λένπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ ηζηνξία ηεο 

Βαξβαθείνπ Πξνηύπνπ ρνιήο. Μεηαμύ άιισλ, είπε, φηη πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζπλάληεζε κε ην λέν Τπνπξγό Παηδείαο Α.., πνπ ηχγραλε απόθνηηνο ηνπ Πξνηύπνπ 

Γπκλαζίνπ Παηξώλ θαη είρε ήδε εθθξαζζεί δεκόζηα ζεηηθά ζε ζρέζε κε ηελ 

επαλαιεηηνπξγία Πξνηύπσλ ζρνιείσλ. 

ηηο 20 Ηνπλίνπ 2009, ζπλδηνξγαλψζεθε απφ ηνπο πιιφγνπο Απνθνίησλ 

Βαξβαθείνπ θαη Εσζηκαίαο εκεξίδα ζην θηίξην ηεο παιηάο Βνπιήο ζηελ Αζήλα κε 

                                                 
77

 http://www.zosimaia.gr/?page=article&id=32 
78

 ν.π. 
79

 www.varvakio.gr  



158 

 

ζέκα: «Ο ξόινο ησλ πξνηύπσλ ζρνιείσλ ζηε ζύγρξνλε εθπαίδεπζε»
80

, κεηά ηελ 

νπνία αθνινχζεζε ζπδήηεζε αλνηθηήο ηξαπέδεο θαη έθδνζε ςεθίζκαηνο, ην νπνίν 

απεζηάιε ζηελ εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο. Οη νκηιεηέο θαη νη ζεκαληηθνί 

θαιεζκέλνη πξνέξρνληαλ θαηά θχξην ιφγν απφ ηνλ θχθιν ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο θαη 

ηνπ Βαξβαθείνπ ηδξχκαηνο.  

ηελ εκεξίδα απηή θάλεθαλ νη ηζρπξέο ζρέζεηο θαη ε ζπλάθεηα ησλ απφςεσλ 

φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ πεξηζηξέθνληαλ γχξσ απφ ηε Βαξβάθεην ρνιή 

(εθπξφζσπνη απνθνίησλ κε ζεκαληηθέο ζέζεηο ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ πνιηηηθή, 

εθπξφζσπνη ηνπ Βαξβάθεηνπ Ηδξχκαηνο, Γ/ληέο θαη  ζχιινγνη γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ 

ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο). Αληίζεηα ε παξνπζία ησλ 

ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ ζρεηηθψλ κε ηελ Εσζηκαία ρνιή, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα, ήηαλ ειάρηζηε. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
81

, ν ύιινγνο Απνθνίησλ 

ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο αλαθεξφκελνο ζηελ ελ ιφγσ  εκεξίδα πνπ νξγαλώζεθε από 

θνηλνύ κε ην ύιινγν Απνθνίησλ ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο Ησαλλίλσλ επεζήκαλε ηελ 

επγεληθή ρνξεγία ηεο εηαηξείαο A. (ππεξεζληθή εηαηξία ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ), ε 

νπνία θάιπςε ην ζύλνιν ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο γηα ηελ εθδήισζε. 

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 κεηά ηελ ζχληαμε ηνπ λνκνζρεδίνπ ηνπ λφκνπ 

3966/2011, ππήξμε δειηίν ηχπνπ
82

 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πιιφγνπ Απνθνίησλ 

Βαξβαθείνπ
83

 κε ηίηιν «Δπαλέξρνληαη ηα πξόηππα ζρνιεία» ην νπνίν εμέθξαδε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ ζπιιφγνπ θαζψο θαηλφηαλ όηη ε ππόζρεζε ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ 

επαλαιεηηνπξγία ησλ  Γεκόζησλ Πξόηππσλ ρνιείσλ ήηαλ πνιύ θνληά, θαζώο ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, κεηά από ζπλερείο 

ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ηνπ πιιόγνπ πξνο πάζα θαηεύζπλζε, φπσο αλέθεξε, 

είρε ππνβάιεη ρέδην Νόκνπ πνπ αθνξνχζε ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ 

πεηξακαηηθψλ‐πξφηππσλ ζρνιείσλ, είθνζη έμη ρξόληα κεηά από ηελ θαηάξγεζε ησλ 

Πξνηύπσλ ρνιείσλ ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε ε νπνία ζπληειέζηεθε κε ην 

Ν.1566/1985
84

.  
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 ε ζπλέρεηα ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηνπ πξνο ςήθηζε ζρεηηθνύ λνκνζεηήκαηνο, ν ύιινγνο Απνθνίησλ 

ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο από θνηλνύ κε εθείλνπο ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ, ηεο Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά θαη ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο Ησαλλίλσλ, ππέβαιαλ ζην 

Τπνπξγείν Παηδείαο ην πξψην θνηλό ππόκλεκα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζεσξώληαο ην ζρεηηθό 

λνκνζέηεκα σο ηθαλνπνηεηηθό επί ηεο αξρήο.  
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8.3. ύλδεζκνο απνθνίησλ Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά 

8.3.1. Βαζηθνί ζθνπνί θαη αληηιήςεηο ηνπ πλδέζκνπ απνθνίησλ Ησληδείνπ 

ρνιήο Πεηξαηά 

Ο «χλδεζκνο απνθνίησλ ηεο Π..Μ.Δ. Πεηξαηψο» (ηδξχζεθε ην 1981) πνπ 

κεηνλνκάζηεθε ζε «Ησλίδεην ρνιή» νλνκάδεηαη «χλδεζκνο απνθνίησλ Ησληδείνπ 

ρνιήο Πεηξαηά» (1987)
85

. Έδξα έρεη ηελ πφιε ηνπ Πεηξαηά. 

ην Κεθάιαην Α θαη ζην 1ν Άξζξν ηνπ θαηαζηαηηθνχ αλαθέξνληαη θαη ηα 

ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ πλδέζκνπ απνθνίησλ Ησληδείνπ: 

θνπφο ηνπ ζπλδέζκνπ είλαη ε αλάπηπμε ησλ δεζκψλ θηιίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, ε 

πλεπκαηηθή αλάπηπμε θαη πνιηηηζηηθή δηάπιαζε ησλ κειψλ ηνπ, ε ζπκβνιή ζηελ 

πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο θαη ε παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη 

βνήζεηαο ζε καζεηέο θαη απνθνίηνπο ηεο ζρνιήο. 

Δηδηθφηεξα ζθνπνί ηνπ είλαη: 

 Ζ ζπλέλσζε κε δεζκνχο θηιίαο, ακνηβαίαο θαηαλφεζεο θαη βνήζεηαο φισλ φζσλ 

θνίηεζαλ ζην Κεληξηθφ Γπκλάζην Πεηξαηά, ην νπνίν κεηνλνκάζηεθε αξγφηεξα ζε 

ζρνιή Μέζεο Δθπαηδεχζεσο Πεηξαηψο, θαηφπηλ ζε Πξφηππν ρνιή Μέζεο 

Δθπαηδεχζεσο Πεηξαηψο, θαηφπηλ ζε Α΄ Πξφηππν Γπκλάζην Αξξέλσλ Πεηξαηψο, 

θαηφπηλ ζε Ησλίδεην Πξφηππν ρνιή θαη ζήκεξα ιέγεηαη Ησλίδεηνο ρνιή 

Πεηξαηά. 

 Ζ εμχςσζε ηνπ επηπέδνπ, ε πλεπκαηηθή αλάπηπμε θαη ε πνιηηηζηηθή δηάπιαζε 

ησλ κειψλ ηνπ θαη γεληθφηεξα ε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο Πεηξατθήο 

θνηλσλίαο. 

 Ζ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. 

 Ζ αλάπηπμε θνηλσληθήο δξάζεο γηα ηελ Πξφνδν ηεο Παηδείαο θαη ηεο θνηλσλίαο 

γεληθφηεξα, κε ελέξγεηεο πνπ ζα θάλεη κφλνο ηνπ ή ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο νξγαλψζεηο (απνθιεηνκέλσλ ησλ θνκκαηηθψλ, πνιηηηθψλ ή 

παξαεθθιεζηαζηηθψλ) ή θξαηηθνχο θνξείο. 

 Ζ κε θάζε λφκηκν ηξφπν ελζάξξπλζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα εμππεξέηεζε ησλ 

παξαπάλσ ζθνπψλ
86

. 
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χκθσλα κε ην 2ν άξζξν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηα κέιε ηνπ ζπλδέζκνπ 

δηαθξίλνληαη ζε επίηηκα θαη ηαθηηθά. χκθσλα επίζεο κε ην θαηαζηαηηθφ, νη πφξνη 

ηνπ ζπλδέζκνπ είλαη ηαθηηθνί θαη έθηαθηνη
87

.  

ην Δηζαγσγηθν εκεησκα
88

 πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πλδέζκνπ 

Απνθνίησλ Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά, αλαθέξεηαη φηη ε ηζηνζειίδα απνηειεί έλα λέν 

βήκα δηαιφγνπ αλάκεζα ζηνπο ζπλαπφθνηηνπο θαη παξνπζηάδεη ηηο δξάζεηο θαη ηηο 

πξσηνβνπιίεο ηνπ πλδέζκνπ, αιιά θαη ηαπηφρξνλα θηινδνμεί λα απνηειέζεη κία 

επθαηξία γηα αιιεινελεκέξσζε θαη έλα λέν νπζηαζηηθφ βήκα επηθνηλσλίαο αλάκεζα 

ζε φινπο ηνπο πλαπφθνηηνπο ηεο Ησληδείνπ. 

Αλαθέξεηαη φηη  ν χλδεζκνο Απνθνίησλ ηεο Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά, είλαη 

ην κεγαιχηεξν ζσκαηείν ηνπ Πεηξαηά ζε εγγεγξακκέλα κέιε (ζρεδφλ 3.000), 

απνηειεί δε ην ζπλδεηηθφ θξίθν ησλ απνθνίησλ φισλ ησλ εηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ 

ηεο Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά κε ηελ Διιεληθή θνηλσλία θαη Παηδεία. Δίλαη κε 

θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν ην νπνίν ηδξχζεθε κε ηελ Απφθαζε Αξηζκ. 110/1981 ηνπ 

Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηψο, ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1981, κε ηελ 

επσλπκία χλδεζκνο Απνθνίησλ Π..Μ.Δ – Ησληδείνπ Πξνηχπνπ ρνιήο. Μεηά απφ 

απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ 

ηνπ ζηηο 6 Απξηιίνπ 1987, ν χλδεζκνο Απνθνίησλ Π..Μ.Δ – Ησληδείνπ Πξνηχπνπ 

ρνιήο κεηνλνκάδεηαη ζε χλδεζκνο Απνθνίησλ Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά, 

νλνκαζία πνπ θέξεη κέρξη ζήκεξα
89

.  

Ο χλδεζκνο Απνθνίησλ ηεο Ησληδείνπ πξνβάιιεη θαη αλαδεηθλχεη ηελ 

θαζεκεξηλή θαη ζεκαληηθή πξνζθνξά ησλ ζπλαπνθνίησλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

θνηλσληθήο δσήο, κέζα απφ εθδειψζεηο παξνπζίαζεο ηνπ έξγνπ ηνπο ζην χλδεζκν, 

κέζα απφ ηελ ηξηκεληαία εθεκεξίδα ηνπ ε νπνία πεγαίλεη ζε 3.000 απφθνηηνπο θαη 

δηαβάδεηαη απφ 10.000 αλζξψπνπο, αιιά θαη κέζα απφ ηελ επηβξάβεπζε πνπ 

πξνζθέξεη ε εθδήισζε - ζεζκφο «πλαπφθνηηνη ηεο Υξνληάο». πλδέεηαη κε ηελ 

πφιε ηνπ Πεηξαηά, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο. πλεξγάδεηαη κε 
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εηζπξάμεηο απφ ενξηέο θαη θάζε είδνπο θαιιηηερληθέο, πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο, θ.ι.π. εθδειψζεηο, 

θαζψο θαη θάζε έζνδν πνπ δελ ππάγεηαη ζηα ηαθηηθά θαη πεξηέξρεηαη ζην Σακείν ηνπ ζπλδέζκνπ. 

Δπίζεο αλαθέξεηαη, φηη θηήζε απφ επαρζή αηηία αθηλήησλ ή θηλεηψλ ζεκαληηθήο αμίαο, θιεξνδνζίεο 

θαη δσξεέο ππφ φξνπο πξνο ηνλ ζχλδεζκν, γίλνληαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ.. κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 

ησλ παξφλησλ ηαθηηθψλ κειψλ. 
88

http://www.saisp.gr/ionideios 
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 ν.π. 
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ζεκαληηθνχο θνξείο θαη πξφζσπα ηεο Διιεληθήο Κνηλσλίαο, θαηαζέηεη απφςεηο ζε 

ζχγρξνλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα αλαιακβάλεη ή ζπκκεηέρεη ζε πξσηνβνπιίεο πνπ 

αθνξνχλ ηε βειηίσζε ηεο δσήο θαη ηεο παξερφκελεο παηδείαο.  

Ο χλδεζκνο αλαπηχζζεη επίζεο αμηφινγε δξαζηεξηφηεηα ζην ρψξν ηεο 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο δσήο ηνπ Πεηξαηά κε ζεηξά εθδειψζεσλ πνπ νξγαλψλεη. 

Γηαηεξψληαο ηελ απηνηέιεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ, παξεκβαίλεη θαη ζηεξίδεη ην 

ζρνιείν ζε ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαζεκεξηλά. ηηο επνρέο πνπ ην θαιφ δεκφζην 

ζρνιείν βάιιεηαη, ζπλδξάκεη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο εηθφλαο, πνπ έρεη ε θνηλσλία, 

γηα ην θαιφ δεκφζην ζρνιείν ην νπνίν θνζκεί εδψ θαη 170 ρξφληα ην Διιεληθφ 

Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα, ηελ Ησλίδεην ρνιή. 

Σν  2017 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπλδέζκνπ θαη ζην άξζξν κε ηίηιν: «Ησλίδεηνο 

ρνιή Πεηξαηά: 170 Υξφληα Ηζηνξίαο θαη Πξνζθνξάο ζηελ Διιεληθή Παηδεία»,
90

 ην 

νπνίν ππνγξάθνπλ εθ κέξνπο ηνπ Γ. ν Πξφεδξνο   Κ.Μ.   θαη ν  Γεληθφο 

Γξακκαηέαο Μ.Α., αλαθέξεηαη φηη ην ζηνηρείν πνπ εξκελεχεη ην θαηλφκελν ηεο 

παξνπζίαο ησλ απνθνίησλ ηεο Ησληδείνπ φια απηά ηα ρξφληα ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 

νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δσήο είλαη φηη δελ απνηεινχζε θιεηζηφ θιακπ 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο ειίη. Αληίζεηα απηφ ην ζρνιείν βνεζνχζε νπζηαζηηθά ζηε 

κείσζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ παξέρνληαο πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζε ζηνλ 

καζεηηθφ πιεζπζκφ, ν νπνίνο επηιεγφηαλ κέζα απφ έλα πιήξσο αμηνθξαηηθφ 

ζχζηεκα εηζαγσγηθήο εμέηαζεο. ηελ Ησλίδεην φπσο θαη ζε φια ηα Πξφηππα ρνιεία 

νη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ρακειφηεξεο εηζνδεκαηηθά θαη θνηλσληθά ηάμεηο, 

απνιάκβαλαλ πςειήο πνηφηεηαο δεκφζηα παηδεία θαη αληηκεησπίδνληαλ κε ηνλ ίδην 

ηξφπν κε ηνπο καζεηέο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηα εχπνξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. 

εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη εθπξφζσπνη ηνπ  πλδέζκνπ απνθνίησλ 

Ησληδείνπ Πεηξαηά απφ ηηο 19 Μαΐνπ 2000 είραλ αλαπηχμεη ζηελέο ζρέζεηο κε ηνπο 

απνγφλνπο ηνπ επεξγέηε Κσλζηαληίλνπ Ησλίδε
91

. Σνλ Μάξηην ηνπ 2009 κε 

πξσηνβνπιία ηεο 18
εο

 ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά, ηνπ πλδέζκνπ 

                                                 
90

 http://www.saisp.gr/ionideios 
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ηηο 19 Μαΐνπ 2000, επηζθέπηνληαη ηελ Ησλίδεην ρνιή δεθαπέληε απφγνλνη ηεο νηθνγέλεηαο ησλ 

Ησληδψλ απφ ην Λνλδίλν. Γσξίδνπλ ζηε ρνιή αληίγξαθν ηνπ δσγξαθηθνχ πίλαθα ηνπ δηάζεκνπ 

δσγξάθνπ Watts, ν νπνίνο παξηζηάλεη ηνλ γην ηνπ Κσλζηαληίλνπ Ησλίδε, Αιέμαλδξν κε ηε γπλαίθα 

ηνπ Δπηέξπε θαη ηα πέληε παηδηά ηνπο. Καζηεξψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία-πξνζθνξά ηνπ  

δσξεηή Jonathan Luke Ionides θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ,  ε απνλνκή, θάζε ρξφλν, θππέιινπ ζην 

καζεηή ή ηε καζήηξηα πνπ δηέπξεςε ζην ήζνο θαη ζηελ επίδνζε. Σειείηαη ην κλεκφζπλν ηνπ Ησλίδε 

ζηελ Αγία Σξηάδα, κε ηελ παξνπζία ησλ απνθνίησλ ηνπ ζπλδέζκνπ απνθνίησλ  θαη ησλ απνγφλσλ 

ηνπ. Έθηνηε αξρίδεη κηα ζπλεξγαζία ηνπ ζπλδέζκνπ κε ηνπο απνγφλνπο ηνπ  Κσλζηαληίλνπ Ησλίδε. 
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Απνθνίησλ ηεο Ησληδείνπ θαη κειψλ ηνπ πιιφγνπ ησλ Καζεγεηψλ μεθηλά ε 

δηάζσζε θαη αλάδεημε ηνπ Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ ηνπ ρνιείνπ. ηηο 

 11/05/2012 κεηά ην εηήζην κλεκφζπλν ζηελ κλήκε ηνπ  Δπεξγέηε θαη Ηδξπηή  ηεο 

Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά  Κσλζηαληίλνπ Ησλίδε αθνινχζεζε ε ηειεηή ησλ 

απνθαιππηεξίσλ ηεο πξνηνκήο ηνπ γηα απφδνζή ηηκήο θαη επγλσκνζχλεο.  ηελ 

εθδήισζε παξεπξέζεθαλ απφγνλνη ηνπ Κσλζηαληίλνπ Ησλίδε
92

.   

Δπίζεο νη θνηλέο εθδειψζεηο ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ κε ην ζρνιείν νη 

νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ ηζηνζειίδα (http://www.saisp.gr/ionideios),  ππνδειψλνπλ 

κηα ζηελή ζρέζε κε ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη ηνπο ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ ησλ 

ζρνιείσλ, Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. 

ε άξζξν ηνπ ζηηο 3 Ηνπλίνπ ηνπ 2010
93

,ν πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ πλδέζκνπ 

Απνθνίησλ Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά Κ.Μ. ππνζηεξίδεη φηη ν ζηφρνο θάζε θηιφδνμεο 

δεκνθξαηηθήο Πνιηηείαο πξέπεη λα είλαη ε βειηίσζε θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ δεκνζίνπ 

ζρνιείνπ, ψζηε λα ππάξρνπλ γηα φινπο ίζεο επθαηξίεο. Απνθαιεί εηξσληθφ ην γεγνλφο 

φηη νη ζπλδηθαιηζηέο ηεο εθπαίδεπζεο ζεσξνχζαλ απαξάδεθην ην ζχζηεκα εμεηάζεσλ 

εηζαγσγήο ησλ θαιχηεξσλ ζηα πξφηππα ζρνιεία, φηαλ ζην Λχθεην βησλφηαλ ην 

ρεηξφηεξν θαη πιένλ επψδπλν ζχζηεκα εμεηάζεσλ, επεμεγψληαο φηη νη εμεηάζεηο 

θάπνησλ παηδηψλ πνπ ζα δηαγσλίδνληαλ ηίκηα γηα κηα ζέζε ζε κεξηθά εθιεθηά 

δεκφζηα ζρνιεία, ηνπο ελνρινχζε. Αλαθεξφκελνο ζηελ θπβέξλεζε, ππνζηήξημε φηη 

ην επηρείξεκα ησλ ζρνιείσλ ειίη θαη ησλ ππνηηζέκελσλ ίζσλ εθπαηδεπηηθψλ 

επθαηξηψλ…(πξνο ηα θάησ) είρε πξνζπεξαζηεί θαη είρε πηνζεηεζεί ε γξακκή ηεο 

«πεξηθνπήο θφζηνπο» ζηα πιαίζηα ηεο ζθηρηήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο.  

Δπηζήκαλε, επίζεο, φηη ζε θάζε ζχγρξνλε θνηλσλία, φπσο ε ειιεληθή, ζα 

έπξεπε λα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ζρνιεία παξνρήο παηδείαο 

πςειψλ απαηηήζεσλ ζε φινπο ηνπο πνιίηεο θαη φρη κφλν ζ‟ απηνχο πνπ έρνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα πιεξψλνπλ ηα δίδαθηξα ησλ αθξηβψλ ηδησηηθψλ 

ζρνιείσλ. Με ηε ιεηηνπξγία ησλ Γεκνζίσλ Πξφηππσλ ρνιείσλ ηφληζε φηη 

ηθαλνπνηείηαη ε βαζηθή δεκνθξαηηθή απαίηεζε γηα παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζην 

ζχλνιν ησλ πνιηηψλ θαη ηδηαίηεξα ζηνπο νηθνλνκηθά ή θνηλσληθά αζζελέζηεξνπο.  

                                                 
92

Ζ θ. Αιεμάλδξα Λαδηθνχ, ε θ. Anthea  Gνldsmith Ionides θαη ν ζχδπγφο ηεο  θ.  John Gνldsmith, o θ. 

Γεψξγηνο Σζάηζνο θαη ε ζχδπγφο ηνπ, θαη ν θ. Αλδξέαο Σζάηζνο. 
93

Σν άζξν κε ηίηιν «Πξφηππα … Πξσηφηππα.. ρνιεία… 25 ρξφληα απφ ηελ δηάπξαμε ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ εγθιήκαηνο» δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ Εσζηκάδεο ηεχρνο 33/2010 θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα: https://kbourletidis.blogspot.com/2010/06/25.htm 
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Δπίζεο, ζην ίδην άξζξν, ν Κ.Μ. πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ απνθνίησλ Ησληδείνπ 

ζπκθσλεί κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Α.Γ., εθπξνζψπνπ ηνπ ζπιιφγνπ απνθνίησλ 

Εσζηκαίαο, πνπ δηαηππψζεθαλ ζηελ εκεξίδα ηεο 20
εο

 Ηνπλίνπ 2009 (Εσζηκάδεο, 

ηεχρνο 29, 2009), δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηα ηζηνξηθά ζρνιεία γηα ηελ πηινηηθή 

επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ. Πξφζζεζε φκσο ηα εμήο: 

 Γηα ηελ νξζή θαη επηηπρή εθαξκνγή ελφο πξνεγκέλνπ θαη αλαβαζκηζκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο απαηηείηαη ε ηθαλνπνίεζε πνιιψλ θαη ζεκαληηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ, δηνηθεηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ, επηζηεκνληθψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ θ.η.ι.. Πίζηεπε, φηη δελ ζα έπξεπε λα επαλαιεθζνχλ ηα ζθάικαηα 

ηνπ παξειζφληνο, θαζψο ε γεληθεπκέλε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο, ρσξίο ζνβαξή 

κειέηε θαη πξνγξακκαηηζκφ, ήηαλ βέβαην φηη ζα νδεγνχζε ην εγρείξεκα ζε 

καξαζκφ ή απνηπρία, φπσο αθξηβψο ζπλέβε θαη κε ηα 120 πξφηππα ζρνιεία ηνπ 

1936. 

 Σα Ηζηνξηθά ρνιεία ζα έπξεπε λα «πηνζεηήζνπλ» ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθέο 

κνλάδεο δεκηνπξγψληαο έλα «ζρνιηθφ δίθηπν βνήζεηαο» ζηελ Πεξηθέξεηά ηνπο 

θαη λα ηηο ππνζηεξίμνπλ ζε επίπεδν πφξσλ θαη ηερλνγλσζίαο θαη κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Έηζη, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, φηαλ ηα ζπγθεθξηκέλα 

ζρνιεία ηεο πεξηνρήο ηνπ Πεηξαηά ρξεηάδνληαη βνήζεηα γηα ηελ πινπνίεζε 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή αθφκε θαη άκεζσλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ, νη 

ζρνιηθέο επηηξνπέο θαη ηα θιεξνδνηήκαηα ζα είλαη ζε ζέζε λα ηα ζπλδξάκνπλ θαη 

λα ηα ππνζηεξίδνπλ, θαιχπηνληαο κε δηθνχο ηνπο πφξνπο ηηο αλάγθεο απηέο. 

 Δθηφο απφ ηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο ηα πξφηππα ζρνιεία ζα έπξεπε λα 

πηνζεηήζνπλ θξηηήξηα επηινγήο, πνπ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο νκάδεο πνπ 

απεηινχληαη κε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, νκάδεο κε ρακειφ εηζφδεκα, ην 

ελδερφκελν νη γνλείο ή αδέιθηα ησλ καζεηψλ λα έρνπλ θνηηήζεη ζην παξειζφλ 

ζηα πξφηππα, αιιά θαη ηελ θαηεγνξία καζεηψλ πςειψλ απνδφζεσλ πνπ 

απνδεδεηγκέλα έρνπλ πςειή επθπΐα. 

8.3.2. Δλέξγεηεο ηνπ πλδέζκνπ απνθνίησλ Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά 

ηελ εκεξίδα κε ηίηιν «Ο ξφινο ησλ πξφηππσλ ζρνιείσλ» πνπ 

ζπλδηνξγάλσζαλ νη χιινγνη ησλ απνθνίησλ ηεο Εσζηκαίαο θαη  ηνπ Βαξβαθείνπ θαη 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε  ζηηο 20 Ηνπλίνπ 2009, ζηελ νκηιία ηνπ ν πξφεδξνο ηεο 

ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ Εσζηκαίαο Α.Γ. ηφληζε, φηη νη 

χιινγνη ησλ απνθνίησλ ηεο Εσζηκαίαο, ηνπ Βαξβαθείνπ θαη ηεο Ησληδείνπ 
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ππνζηήξηδαλ έληνλα, απφ πνιιά ρξφληα, ην αίηεκα γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιείσλ ηνπο σο Πξνηχπσλ.  Βέβαηα ν ελ ιφγσ ζχλδεζκνο δελ ζπκκεηείρε κε 

αληηπξνζψπνπο ηνπ ζηηο νκηιίεο ηεο εκεξίδαο, νχηε παξεπξέζεθε ζηε ζπδήηεζε 

ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο πνπ αθνινχζεζε, νχηε ππέγξαςε ην ςήθηζκα. 

Χζηφζν, ζην εμήο ζε φιεο ηηο κνξθέο ηνπ ζπληνληζηηθνχ ησλ απνθνίησλ απφ 

ην 2011, πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3966/2011 κέρξη θαη ην 2016, αλαθεξφηαλ ν 

χλδεζκνο απνθνίησλ Ησληδείνπ σο κέινο πνπ ζπλππέγξαθε ηα έγγξαθα πνπ 

απνζηέιινληαλ.  

πσο πξναλαθέξακε ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ Ν.3966/2011, ην ρνιείν (Γπκλάζην θαη Λχθεην) γίλεηαη 

Πξφηππν Πεηξακαηηθφ θαη δέρεηαη καζεηέο χζηεξα απφ εμεηάζεηο. ε δειηίν ηχπν ηνπ 

Γ.. ηνπ ζπλδέζκνπ απνθνίησλ Ησληδείνπ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ, αλαθεξφηαλ φηη 

ε Ησλίδεηνο ρνιή Πεηξαηά γηλφηαλ μαλά Πξφηππν ρνιείν ελψ δηαηεξνχζε θαη 

ηνλ πεηξακαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο ζρεηηθά κε ηα ζρνιεία πνπ αμηνινγήζεθαλ θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο ζηα 

πιαίζηα ηνπ Ν.3966/2011. Ο χλδεζκνο Απνθνίησλ Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά ζην 

ζπγθεθξηκέλν δειηίν ηχπνπ, εθθξάδνληαο, φπσο δηαηεηλφηαλ, ην αίηεκα ρηιηάδσλ 

απνθνίησλ ηνπ, θαζεγεηψλ θαη γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ ππελζχκηδε φηη είρε 

αγσληζηεί ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα κε ζπλέπεηα θαη επηκνλή γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ 

ζεζκνχ ησλ Πξνηχπσλ ζρνιείσλ. Με παξεκβάζεηο, ππνκλήκαηα ζηα αξκφδηα 

Τπνπξγεία, αξζξνγξαθία θαη ζπκκεηνρή ζηηο δξάζεηο ηνπ δηθηχνπ ησλ παιαηψλ 

Πξνηχπσλ (Βαξβάθεηνο, Εσζηκαία θαη Πεηξακαηηθφ) κε θχξην ζηφρν ηελ επαλαθνξά 

ηνπ ζεζκνχ, δνχιεςε κε ζπλέπεηα θαη κεζνδνινγία γηα ηελ αλάδεημε ηεο αλάγθεο 

επηζηξνθήο ζην ζεζκφ ησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ.   

ηηο 28 Μαξηίνπ 2018 ζε εθπαηδεπηηθή ηζηνζειίδα (www.esos.gr), ν Κ.Μ 

Πξφεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Απνθνίησλ ζε άξζξν ηνπ κε ηίηιν: «Σα Πξφηππα θαη 

Πεηξακαηηθά ρνιεία ζε Κξίζε» κίιεζε γηα ηηο παζνγέλεηεο ηνπ ζεζκνχ ησλ 

Πξφηππσλ θαη ησλ Πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα κίιεζε γηα: 

 Σηο ζηξεβιψζεηο  ηνπ ππάξρνληνο ζεζκηθνχ Πιαηζίνπ 

 Σν δηαρσξηζκφ Πξνηχπσλ θαη Πεηξακαηηθψλ κε πεξηνξηζκφ ησλ Πξνηχπσλ ζε 

κφιηο πέληε ζρνιεία 

 Σελ απνδπλάκσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ησλ Πξνηχπσλ θαη 

Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ 
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ηελ ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο απνθνίησλ Εσζηκαίαο αλαθέξεηαη φηη ην 

ηξηήκεξν 2-4 Ννεκβξίνπ 2018, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα παλειιήλην ζπλέδξην 

κε ζέκα: «Ζ Γεκηνπξγηθφηεηα θαη ε Καηλνηνκία ζηελ Δθπαηδεπηηθή Πξάμε: κε 

αθεηεξία ηε καθξφρξνλε εκπεηξία ησλ Πξνηχπσλ θαη Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ». Σν 

ζπλέδξην απηφ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή Πξνηχπσλ θαη 

Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ (ΓΔΠΠ), ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο (ΗΔΠ), θαη ην Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία 

(ΣΔΑΠΖ) ηνπ ΔΚΠΑ. Ο πξφεδξνο ηνπ ζπλδέζκνπ απνθνίησλ Ησληδείνπ Πεηξαηά 

Κ.Μ. παξνπζηάζηεθε θαη απεχζπλε ραηξεηηζκφ σο εθπξφζσπνο ηνπ ζπληνληζηηθνχ 

Οξγάλνπ ησλ πιιφγσλ Απνθνίησλ Ηζηνξηθψλ  Πξνηχπσλ θαη Πεηξακαηηθψλ 

ρνιείσλ, ζηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ πλεδξίνπ. Καηά ηνλ ραηξεηηζκφ ηφληζε ην 

ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ε επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξφηππσλ θαη 

Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ ζηε δσή θαη δξάζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιείσλ. 

8.4. Κνηλέο πξνηάζεηο θαη ελέξγεηεο ζπιιόγσλ απνθνίησλ  

Απφ ην 2006 θαη κεηά νη χιινγνη Απνθνίησλ ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο θαη ηνπ 

Βαξβαθείνπ ζπλεξγάζηεθαλ ζηελά γηα ηελ επηηπρία ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ, δειαδή γηα 

ηελ επαλαθνξά ησλ ζρνιείσλ απνθνίηεζήο ηνπο σο πξνηχπσλ θαη αλέζεζαλ ζηνπο 

Α.Γ. θαη Μ.Μ. αληίζηνηρα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

Οη ελέξγεηεο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηα πξνεγνχκελα είλαη νη εμήο: 

 Ο χιινγνο απνθνίησλ ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο απεχζπλε, ηελ 1ε Ηνπλίνπ 2006, 

επηζηνιή πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ «πιιφγνπ Απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο» ζηελ 

νπνία πεξηγξάθεη ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πνπ ηνπο πξνθάιεζε ε «Δπεηεξίδα» 

ηνπ πιιφγνπ Απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο θαη ηα ηεχρε ηνπ Πεξηνδηθνχ 

«Εσζηκάδεο», ην νπνίν ηνπο εληππσζίαζε κε ην πεξηερφκελφ ηνπ. Δλεκεξψλνπλ 

επίζεο φηη ν χιινγνο απνθνίησλ ηεο Βαξβαθείνπ πξσηνζηαηεί ζηελ πξνζπάζεηα 

επαλαθνξάο ζηε ρψξα καο ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ θαη, πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή,  εζσθιείεη ηηο ζρεηηθέο επηζηνιέο πνπ έρεη απεπζχλεη σο χιινγνο, θαζψο 

θαη επίιεθηα κέιε ηνπ. Δπηηξέπεη δε ηηο πξναλαθεξφκελεο επηζηνιέο ηνπ 

πιιφγνπ ηνπο λα δεκνζηεπηνχλ, εθφζνλ είλαη επηζπκεηφ  θαη ζην 

πξναλαθεξφκελν Πεξηνδηθφ.  Πιεξνθνξεί, επίζεο, φηη νη ππφινηπεο επηζηνιέο 

ησλ κειψλ ηνπ ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πιιφγνπ ηνπο. Σέινο 

εχρεηαη νιφςπρα θαιή θαη γξήγνξε επηηπρία ζην έξγν ηνπ «πιιφγνπ Απνθνίησλ 
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Εσζηκαίαο ρνιήο», ππνζρφκελνο λα ζπκβάιινπλ θαη κε ηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο 

ζ' απηφ. 

 Ζ ηζηνζειίδα ηνπ πιιφγνπ ησλ απνθνίησλ Εσζηκαίαο ζηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη 

ζην άλνηγκα ηνπ δηαιφγνπ γηα ηα Πξφηππα ζρνιεία, πνπ  έδσζε ηελ επθαηξία θαη 

ηε ραξά λα έξζεη ν χιινγνο απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο ζε επαθή κε ην 

χιινγν απνθνίησλ ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο θαη, φπσο ήηαλ θπζηθφ, είραλ 

δηαπηζηψζεη φηη είραλ θνηλνχο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ζηφρνπο. πγθεθξηκέλα 

γξάθεηαη απφ ηελ πληαθηηθή επηηξνπή ηνπ πεξηνδηθνχ ηνπ πιιφγνπ: 

«Εσζηκάδεο»: 

«Με κεγάιε ραξά θηινμελνύκε ζην πεξηνδηθό καο ηηο επηζηνιέο πνπ απεύζπλε ν 

ύιινγνο απνθνίησλ ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία θαη επρόκαζηε 

ε ζπλεξγαζία καο λα ζπλερηζηεί θαη ζην κέιινλ. Γειώλνπκε επίζεο όηη είκαζηε 

πξόζπκνη λα θηινμελήζνπκε ζην πεξηνδηθό καο νπνηνδήπνηε θείκελν πνπ ζα αθνξά 

ζηελ Βαξβάθεην ρνιή ή ζηνπο απνθνίηνπο ηεο»
94

. 

Σα έγγξαθα πνπ είραλ πξνεγεζεί απφ ηνλ χιινγν απνθνίησλ Βαξβαθείνπ ήηαλ 

επηζηνιέο πνπ απεπζχλνληαλ:  

 πξνο ηελ Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ Μ.Γ.  (20/4/2005 ) θαη 

δεκνζηεχζεθε ζην ηεχρνο 16 ηνπ πεξηνδηθνχ Εσζηκάδεο θαη 

 πξνο ηνλ Τθππνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ Γ.Κ. (20/1/2006) κε 

ζέκα: «Δπαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ». 

Οη δχν εθπξφζσπνη ησλ πξναλαθεξζέλησλ πιιφγσλ πξνέβεζαλ ζηηο 

παξαθάησ ελέξγεηεο
95

: 

 Καηέγξαςαλ φια ηα κέιε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ πνπ ήηαλ απφθνηηνη ηνπ Βαξβαθείνπ 

θαη ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο θαη ηνπο ελεκέξσλαλ ηαθηηθά γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπο. 

 πλέηαμαλ ππνκλήκαηα ηα νπνία ππέβαιαλ, θαηά θαηξνχο, ζε φια ηα πνιηηηθά 

θφκκαηα θαη ζην ζχλνιν ησλ βνπιεπηψλ. 

 Τπέβαιαλ ηηο ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο ηνπο ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηηο νπνίεο ππνζηήξημαλ, πξνθνξηθά, ελψπηνλ ησλ 

δηεπζπληηθψλ θιηκαθίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

                                                 
94

 Εσζηκάδεο, Σεχρνο 16, 2006, ζ.15 (http://www.zosimaia.gr/data/magazine/zosimades_16.pdf) 
95

 https://zsgiannina.gr 
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 Σελ άλνημε ηνπ 2007 ζπλαληεζήθαλ κε ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο Δ.., ζηνλ νπνίν 

αλέπηπμαλ ηα επηρεηξήκαηα ηνπο ππέξ ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ. Ο Τπνπξγφο Δ.. 

δήισζε φηη ζπκθσλεί πιήξσο κε ηηο ζέζεηο ηνπο θαη ηνπο δήηεζε λα ηνπ 

δηαβηβαζηεί ε εηζήγεζή ηνπο, ππφ ηελ κνξθή «ρεδίνπ Νφκνπ». 

 Ζ πξφηαζή ησλ δχν ζπιιφγσλ γηα ηα Πξφηππα ρνιεία ππφ ηελ κνξθή «ρεδίνπ 

Νφκνπ» ζπληάρζεθε απφ δηαθεθξηκέλνπο λνκηθνχο, Απνθνίηνπο ηνπ Βαξβαθείνπ. 

Γπζηπρψο φκσο δελ πξφιαβαλ λα νινθιεξψζνπλ ηηο ηππηθέο δηαδηθαζίεο γηαηί ελ 

ησ κεηαμχ πξνθεξχρηεθαλ εθινγέο, άιιαμε ε ζχλζεζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ν θ. 

Δ. . απνρψξεζε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 

 Σν 2008 ζπλαληήζεθαλ κε ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο Α.. ν νπνίνο γλψξηδε θαιά ην 

ζέκα, κηαο θαη ν ίδηνο ήηαλ απφθνηηνο ηνπ Πξνηχπνπ Γπκλαζίνπ Παηξψλ. Εήηεζε 

απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δχν ζπιιφγσλ λα νξγαλψζνπλ κία εκεξίδα γηα ηα 

Πξφηππα ρνιεία, νχησο ψζηε ε πξφηαζε πνπ ζα ηνπ ππνβαιφηαλ επίζεκα λα 

πξνέθππηε σο πξντφλ κηαο δηαβνχιεπζεο επξείαο ζπκκεηνρήο. 

 Οξγάλσζαλ ζηελ Παιαηά Βνπιή, ηελ 20
ε
 Ηνπιίνπ 2009, ηελ Ζκεξίδα γηα ηα 

Πξφηππα ρνιεία, νη εηζεγήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαηαγξάθνληαη 

ζε ηδηαίηεξε παξάγξαθν. Γπζηπρψο φκσο θαη πάιη δελ πξφιαβαλ λα 

νινθιεξψζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο, γηαηί πξνθεξχρηεθαλ εθινγέο, άιιαμε ε 

Κπβέξλεζε θαη Τπνπξγφο Παηδείαο αλέιαβε ε Α.Γ., ζηελ νπνία έζηεηιαλ 

επηζηνιή (ηεχρνο 29/2009 Εσζηκάδεο). Μέζα απφ ηελ ζπλδηνξγάλσζε ηεο 

εκεξίδαο κε ζέκα «Ο ξφινο ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ ζηε χγρξνλε Δθπαίδεπζε» 

απφ ηνπο πιιφγνπο Απνθνίησλ ηεο Εσζηκαίαο θαη ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 20 Ηνπλίνπ 2009, ζηελ Αίζνπζα ηειεηψλ ηεο 

Παιαηάο Βνπιήο, νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπδήηεζε ηξνγγπιήο Σξαπέδεο
96

 θαη νη 

ζχλεδξνη, ζπλνςίδνληαο ηηο πξνηάζεηο ησλ απνθνίησλ ηεο Εσζηκαίαο θαη ηεο 

Βαξβαθείνπ ρνιήο πξφηεηλαλ ηα εμήο:   

 Δπαλαθνξά ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηζηνξηθψλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ κε βάζε ην 

θαηαζηαηηθφ ίδξπζήο ηνπο θαη φπνηεο πξνζζήθεο είλαη αλαγθαίεο. 

 Άκεζε ίδξπζε Πξνηχπσλ ρνιείσλ ζε θάζε λνκφ ζε φιε ηε ρψξα. 

                                                 
96

ηε ζπδήηεζε ηξνγγπιήο Σξαπέδεο ζπκκεηείραλ νη: Θάλνο Βεξέκεο, Κπξηαθή Βιεζίδνπ, Νίθνο 

Κσλζηαληφπνπινο, Εσή Μπέιια, Υξήζηνο Νηνχκαο,  Θεκηζηνθιήο Ξαλζφπνπινο θαη  Θεφδσξνο Πάγθαινο 

ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηεο Ζκεξίδαο (γηα ινγαξηαζκφ φισλ ησλ ζπλέδξσλ) ζπκκεηείραλ: Θάλνο 

Βεξέκεο, Αηκηιία Βιαρνγηάλλε, Αζαλάζηνο Γάιιαο, Μάξηνο Μπαράο, Κπξηάθνο ακπαηαθάθεο (πξφεδξνο 

ηεο ππεξεζληθήο εηαηξίαο Accenture) 
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 Πξφηππα ρνιεία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ θαηεπζχλζεσλ: ζεηηθφ, θιαζηθφ, 

θαιιηηερληθφ, κε επηκέξνπο θιάδνπο θαη κε δπλαηφηεηα ησλ καζεηψλ γηα 

αιιαγή θαηεχζπλζεο. 

 Δηζαγσγή καζεηψλ κε εμεηάζεηο θαη θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ γηα ηηο θαη‟ έηνο 

επηδφζεηο. 

 Απζηεξά αμηνινγηθή επηινγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε βάζε 

κεηξίζηκα θξηηήξηα (παηδαγσγηθέο γλψζεηο, δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη θαη‟ 

έηνο αμηνιφγεζε). 

 Σν 2010 είραλ δχν αλεπίζεκεο ζπλαληήζεηο κε ηελ θ. Τπνπξγφ Παηδείαο θαη κία 

επίζεκε ζπλάληεζε κε ηελ Τθππνπξγφ Παηδείαο. Σνπο εμέζεζαλ πξνθνξηθά ηηο 

απφςεηο ηνπο θαη ηνπο κεηέθεξαλ ην ςήθηζκα ηεο Ζκεξίδαο γηα ηα Πξφηππα 

ρνιεία (ηεχρνο 30/2009 Εσζηκάδεο). 

Μεηά απ‟ απηέο ηηο επαθέο αλαηέζεθε ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο 

Έξεπλαο Καζεγεηή Γ.Μ. λα ζπληάμεη κειέηε γηα ηα «Πεηξακαηηθά Πξφηππα 

Γπκλάζηα θαη Λχθεηα». ινη νη χιινγνη ησλ Απνθνίησλ εθιήζεζαλ λα θαηαζέζνπλ 

ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ Πξνηχπσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ. 

Ο εθπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ Απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο Α.Γ. ζπλαληήζεθε δχν 

(2) θνξέο κε ηνλ Γ.Μ. πνπ, φπσο αλέθεξε, επέδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ κηαο θαη ε 

κεηέξα ηνπ ήηαλ απφθνηηνο ηνπ ηζηνξηθνχ  ζρνιείνπ ησλ Ησαλλίλσλ. 

Ζ κειέηε ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ 

Καζεγεηή Γ.Μ. θαη εγθξίζεθε ηειηθά απφ ην πκβνχιην Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΔΤΠ. Με ηνλ ηξφπν απηφ άλνημε ν δξφκνο γηα 

ηελ ζχληαμε ηνπ πξνζρεδίνπ Νφκνπ γηα ηα Πεηξακαηηθά Πξφηππα Γπκλάζηα θαη 

Λχθεηα θαη ηελ ςήθηζή ηνπ απφ ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην, φπσο πίζηεςαλ νη 

ζχιινγνη ησλ απνθνίησλ. 

Οη δχν εθπξφζσπνη ησλ πξναλαθεξζέλησλ πιιφγσλ απφ ηνλ Ηνχιην 2007 

ήξζαλ ζε επαθή κε ηνπο πιιφγνπο Απνθνίησλ ηεο Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηψο θαη 

ηεο Δπαγγειηθήο ρνιήο κχξλεο θαη απφ ηφηε θαη κεηά ν χιινγνο ηεο Ησληδείνπ 

ζπκπνξεχηεθε κε ηνπο πιιφγνπο Απνθνίησλ ηεο Εσζηκαίαο θαη ηεο Βαξβαθείνπ 

ππέξ ηεο επαλαιεηηνπξγίαο ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ. Αξγφηεξα πξνζηέζεθε ζ‟ απηή 

ηελ άηππε θνηλνπξαμία θαη ν χιινγνο Απνθνίησλ ηνπ Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. O K.M, πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ απνθνίησλ Ησληδείνπ 

ζρνιήο, δήισζε (3/6/2010) φηη νη χιινγνη ησλ απνθνίησλ ηεο Εσζηκαίαο, ηνπ 
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Βαξβαθείνπ, ηεο Ησληδείνπ, θαη ηνπ Πεηξακαηηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 

ππνζηήξηδαλ έληνλα, εδψ θαη πνιιά ρξφληα, ην αίηεκα γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιείσλ ηνπο σο Πξνηχπσλ.  

ηελ ηζηνζειίδα ηεο «Έλσζεο απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο» θαηαγξάθνληαη νη 

ελέξγεηεο πξηλ απφ ηε ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 3966/2011 γηα ηα Πξφηππα Πεηξακαηηθά 

ρνιεία.
97

 ηηο 17 Ηαλνπαξίνπ 2011 απεζηάιε ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ Άξζξνπ 36 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο, ην 

θείκελν δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο γηα ηα Πξφηππα Πεηξακαηηθά ρνιεία. 

Οη χιινγνη Απνθνίησλ ζπκκεηείραλ ζηελ Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε θαη 

ππέβαιαλ ζηηο 24 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2011, θνηλφ Τπφκλεκα πιιφγσλ Απνθνίησλ 

Βαξβαθείνπ, Εσζηκαίαο, Ησληδείνπ, Πεηξακαηηθνχ ζρνιείνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

κε ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη νη νπνίεο, θαηά ηελ άπνςε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ πιιφγνπ 

Απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο Α.Γ. έγηλαλ δεθηέο ζε έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ. Σν 

θνηλφ Τπφκλεκα πιιφγσλ Απνθνίησλ κε ηηο πξνηάζεηο ηνπο  πεξηείρε: α) ηηο 

παξαηεξήζεηο επί ηνπ θεηκέλνπ δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο θαη  

β) ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα βειηίσζε θαη πξνζζήθε λέσλ δηαηάμεσλ ζην ζρέδην λφκνπ 

πνπ αθνξνχζε ζηα Πξφηππα Πεηξακαηηθά ρνιεία, ψζηε: 

 λα κπνπλ νη βάζεηο γηα ηελ επαξθή ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξνηχπσλ 

ρνιείσλ σο ζρνιείσλ παξνρήο εθπαίδεπζεο πςεινχ επηπέδνπ κε αληηθεηκεληθή 

επηινγή καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ αξηζηείαο 

 λα δηαζθαιηζζεί ε έληαμε ζην ζεζκφ θαη ησλ ζρνιείσλ εθείλσλ πνπ ζήκεξα 

ιεηηνπξγνχλ σο θνηλά ζρνιεία αιιά, ζην παξειζφλ, ιεηηνχξγεζαλ σο Πξφηππα 

ρνιεία (ελ πξνθεηκέλσ θαη ην Λχθεην ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο) 

 ζηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη «ηα 

έζνδα απφ Ηδξχκαηα θαη άιινπο θνξείο κε ζθνπνχο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ παηδεία θαη απφ έζνδα ζρνιηθψλ 

θιεξνδνηεκάησλ θ.ι.π..  

ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη φηη ε Τπνπξγφο Παηδείαο Αλ.Γ., ζε ιφγν πνπ εθθψλεζε 

ζηηο 5 Φεβξνπαξίνπ 2011 δεκνζηνπνίεζε ηηο ζθνδξέο αληηδξάζεηο πνπ είραλ 

εθδεισζεί ήδε, εληφο ηνπ Τπνπξγείνπ, θαηά ηεο επαλαθνξάο ησλ Πξνηχπσλ 

ρνιείσλ ιέγνληαο φηη «δελ θαληαδόκνπλ πόζν δσληαλή είλαη αθόκε ε ηδενινγηθή 
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ζύγθξνπζε γηα ην ζέκα. Τπάξρνπλ ηδενινγηθέο αληηζηάζεηο - άιιεο δνγκαηηθέο, άιιεο κε 

πεξηερόκελν θαη βάζνο - γηα ην πώο κπαίλνπλ όξηα αλάκεζα ζηνλ ειηηηζκό θαη ηελ 

αξηζηεία». ηε ζπλέρεηα δε ηεο νκηιίαο ηεο απέξξηπηε ηεθκεξησκέλα ηηο αηηηάζεηο πεξί 

ειηηηζκνχ θαη δήισλε μεθάζαξα φηη «ζήκεξα, ινηπόλ, ζηε λέα επνρή θαη κε ηα λέα 

δεδνκέλα, επαλαθέξνπκε ηα πεηξακαηηθά θαη πξόηππα ζρνιεία ζε πνιιά ζεκεία ηεο 

Διιάδαο». Καηφπηλ ηνχηνπ, νη ζχιινγνη απνθνίησλ ζεψξεζαλ φηη νη επηδηψμεηο ηνπο 

ζα είραλ ζεηηθή έθβαζε. 

ηαλ ην ηειηθφ Ννκνζρέδην γηα ηα Πξφηππα Πεηξακαηηθά ρνιεία θαηαηέζεθε 

ηνλ Απξίιην 2011 ζηε Βνπιή γηα ςήθηζε, ζχκθσλα κε ηνλ Α.Γ., δηαπίζησζαλ φηη φρη 

κφλν δελ είραλ ιεθζεί ππ‟ φςε νη πξνηάζεηο πνπ είραλ ππνβάιεη νη χιινγνη 

Απνθνίησλ ησλ ηξηψλ Ηζηνξηθψλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ, αιιά επηπιένλ, είρε αιινησζεί 

ηφζν ην πλεχκα φζν θαη ε θηινζνθία ηνπ αξρηθνχ ρεδίνπ Νφκνπ. Τπνζηεξίδεη φηη 

δελ γλψξηδαλ ην ηη ζπδεηήζεθε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε κεηαμχ ηεο 

δεκνζηνπνηήζεσο ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ θαη ηεο ζχληαμεο ηνπ ηειηθνχ Ννκνζρεδίνπ θαη 

φηη ε Τπνπξγφο Παηδείαο ππαλαρψξεζε απφ ηηο αξρηθέο ηεο απνθάζεηο. Απνδείρηεθε 

φκσο, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, φηη φζνη αληηδξνχζαλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ Πξνηχπσλ 

ρνιείσλ κπνξνχζαλ λα αζθνχλ εληφο ηνπ Τπνπξγείνπ πνιχ κεγάιε πίεζε, λα 

επηβάιινπλ ηηο κεηνςεθηθέο απφςεηο ηνπο θαη λα αλαηξέπνπλ εηιεκκέλεο απνθάζεηο 

ηεο Κπβέξλεζεο, κε απνηέιεζκα: 

 ην Ννκνζρέδην λα αθνξά κφλν ζηελ αλαβάζκηζε 30, ην πνιχ, εθ ησλ ήδε 

ιεηηνπξγνχλησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ κε ηαπηφρξνλν απνραξαθηεξηζκφ ησλ 

ππνινίπσλ 70 πεξίπνπ Πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ έσο ηφηε.  

 λα θαζίζηαηαη αλέθηθηε ε ιεηηνπξγία ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ε αλαγξαθή ζηνλ ηίηιν ηνπ Ννκνζρεδίνπ ηεο ιέμεο «Πξφηππα» ήηαλ άλεπ 

νπζηαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη κφλν σο απνπξνζαλαηνιηζηηθή κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί. 

Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ννκνζρεδίνπ ην Λχθεην ηεο Ηζηνξηθήο 

Εσζηκαίαο ρνιήο δελ απνζηεξείην κφλν ηνπ δηθαηψκαηνο λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ 

Πξφηππν ρνιείν αιιά, ζχκθσλα κε ηνπο ζπληάθηεο ηνπ Νφκνπ, δελ ζα είρε θαλ ην 

δηθαίσκα λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ Πεηξακαηηθφ ρνιείν. 

Ζ Τπνπξγφο Αλ.Γ., πνπ θαηά ηελ άπνςε ηνπ Α.Γ., ήζειε λα απνθχγεη ηελ 

ζχγθξνπζε κε ηνπο Καζεγεηέο, δελ απνηφικεζε ηελ ιχζε αλαβίσζεο ησλ 
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«Πξνηχπσλ ρνιείσλ» θαη πξνηίκεζε ηε ιχζε ηεο κεηαηξνπήο ησλ Πεηξακαηηθψλ ζε 

«Πξφηππα Πεηξακαηηθά Γπκλάζηα θαη Λχθεηα».  

ηηο 11
 
Απξηιίνπ 2011 παξέιαβαλ ηελ αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα 

ηα Πξφηππα Πεηξακαηηθά ρνιεία πνπ είρε θαηαηεζεί ζηε Βνπιή γηα ζπδήηεζε θαη 

γηα ςήθηζε. Σειηθά, ζχκθσλα κε ηνλ Α.Γ., νη εθπξφζσπνη ησλ δχν ζπιιφγσλ 

(Βαξβαθείνπ θαη Εσζηκαίαο) δήισζαλ φηη ζπκθσλνχλ κε ηελ πξφηαζή ηεο ππφ ηνλ 

φξν φηη: 

α) νη καζεηέο θαη ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ζα εηζάγνληαη κε απζηεξέο 

εμεηάζεηο,  

β) νη θαζεγεηέο ζα επηιέγνληαη κε απζηεξά θξηηήξηα θαη ην έξγν ηνπο ζα 

αμηνινγείηαη ζπλερψο θαη  

γ) ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ «θαηά παξέθθιηζηλ ηνπ 

εθαξκνδνκέλνπ πξνγξάκκαηνο». 

Χο εκεξνκελίεο γηα ηελ ζπδήηεζε θαη ςήθηζε απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο 

νξίζηεθαλ ε 10ε θαη 11ε Μαΐνπ 2011.  

Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3966/2011, ελψ ραξαθηεξίζζεθαλ σο πξφηππα 

πεηξακαηηθά ηα γπκλάζηα θαη ηα ιχθεηα ησλ ηζηνξηθψλ Πξνηχπσλ, δελ έιαβε ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ην Λχθεην Εσζηκαίαο. 

Ζ άηππε θνηλνπξαμία πνπ πξναλαθέξακε ησλ πιιφγσλΑπνθνίησλ 

Βαξβαθείνπ, Εσζηκαίαο, Ησληδείνπ, Πεηξακαηηθνχ ζρνιείνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 

δηεπξπκέλε κε ηνλ χλδεζκν απνθνίησλ ηεο  Δπαγγειηθήο ρνιήο Νέαο κχξλεο, 

ππέβαιε εθ λένπ ππφκλεκα ην 2012 ( 9-3-2012) ζηνλ ηφηε ππνπξγφ Παηδείαο Γ.Μ., 

δεηψληαο ε εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηα Πξφηππα Πεηξακαηηθά Γπκλάζηα θαη Λχθεηα 

λα γίλεηαη κε αμηνιφγεζε φπσο νξίδεη ν λφκνο. 

Με επηζηνιή ηνπο πξνο ηνλ ππνπξγφ θαη ηνλ πθππνπξγφ παηδείαο ζηηο 

21/1/2013  (αξ.πξση. 669 θαη 170 αληίζηνηρα) νη ζχιινγνη απνθνίησλ ηεο 

Βαξβαθείνπ ρνιήο, ηεο Εσζηκαίαο, ηεο Ησληδείνπ θαη ηεο Δπαγγειηθήο ρνιήο» 

επεζήκαλαλ, αμηνινγψληαο ηελ κέρξη ηφηε πνξεία ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ 3966/2011 θαη 

4072/2012 (άξζξν 329), ηέζζεξα θνκβηθά ζεκεία γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζεζκνχ: 

 Άκεζε νξγάλσζε θαη δεκνζηνπνίεζε  ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο  γηα ηελ 

εηζαγσγή ησλ καζεηψλ θαη ζην Γπκλάζην θαη ζην Λχθεην 

 Ακέξηζηε δηνηθεηηθή θαη λνκηθή ζηήξημε ζηελ ελ εμειίμεη δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεηνχλησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία ζα έπξεπε λα γίλεη άκεζα 
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 Άκεζε ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ κε ην πξνβιεπφκελν πξνζσπηθφ (είραλ 

δηαπηζηψζεη έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη πξφηεηλαλ λα αμηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία 

θηλεηηθφηεηαο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο). 

 Απινπνίεζε θαη απνζαθήληζε ησλ δηαδηθαζηψλ ρξεκαηνδφηεζεο πέξαλ ηεο 

θξαηηθήο επηρνξήγεζεο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε πινπνίεζε φισλ ησλ 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ αξηζηείαο πνπ ζρεδηάδνπλ ηα ΠΠ. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε 

ησλ εζφδσλ απφ ελνηθίαζε ρψξσλ ηνπ ΠΠ, θαζψο θαη απφ θάζε είδνπο 

ρξεκαηηθέο δσξεέο, ε δηαρείξηζε απηψλ ησλ πφξσλ λα γίλεηαη απφ ην ΔΠΔ, 

χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ ρνιηθνχ πκβνπιίνπ. 

Δπίζεο δεηνχζαλ ζπλεξγαζία γηα βειηίσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3966/2011, 

θαζψο είραλ ήδε δηακνξθσκέλεο ζέζεηο. 

ηηο 9 Μαξηίνπ 2015 ε άηππε θνηλνπξαμία ησλ ζπιιφγσλ πνπ πξναλαθέξακε 

δηεπξπκέλε αθφκα πεξηζζφηεξν (νη ζχιινγνη απνθνίησλ ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο, ηεο 

Εσζηκαίαο, ηεο Ησληδείνπ, ηεο Δπαγγειηθήο ρνιήο, καδί κε ηνπο ζπιιφγνπο ηνπ 

Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ηνπ Εάλλεηνπ Πεηξακαηηθνχ 

ηνπ Πεηξαηά θαη  Α‟ Πξνηχπνπ Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ Αζελψλ) έζηεηιε 

επηζηνιή
98

 ζηνλ ππνπξγφ Παηδείαο Α.Μ. θαη πξφηεηλε ζηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, πνπ 

πξνσζείην απφ ην ππνπξγείν Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, λα 

ζπκπιεξσζνχλ ηα Πξφηππα πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην κε αξ. πξση: 36579/Γ6/03-05-

2015 έγγξαθν ηνπ αλαπιεξσηή ππνπξγνχ Σ.Κ. θαη απφ ηα αθφινπζα ηζηνξηθά 

ζρνιεία: 

-ην Πεηξακαηηθφ ρνιείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ   

-ην Α΄ Πξφηππν Γπκλάζην Πιάθαο 

-ηε Εάλλεην Πξφηππν ζρνιή Πεηξαηά   

ψζηε θαη απηά λα ιεηηνπξγνχλ κε φπνην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα επηιεγεί γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ. 

Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εμεηάζεσλ θαηά ην ζρνιηθφ 

έηνο 2014-15, πξφηεηλαλ ηα  αθφινπζα: 

α. Να δηεμαρζνχλ νη εμεηάζεηο κφλν ζην Γπκλάζην 

β. Ηζρπξίζζεθαλ, φηη ε  δαπάλε γηα ηα 60 πξφηππα ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 70.000€ θαη 

γηα ην Γπκλάζην θαη γηα ην Λχθεην. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν αλ γίλνληαλ 8 λέα πξφηππα 
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θαη νη εμεηάζεηο δηεμάγνληαλ κφλν ζην Γπκλάζην, ην θφζηνο δελ ζα μεπεξλνχζε  ηηο 

8000€ θαη‟ αλψηαην φξην.  

γ. Δπίζεο πξφηεηλαλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ρξήκαηα απηά αδπλαηνχζε λα ηα 

δηαζέζεη ην ΤΠΠΔΘ, ν χιινγνο Απνθνίησλ ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο κφλνο ηνπ ζα 

κπνξνχζε λα δεζκεπζεί λα δηαζέζεη ακηζζί δεθαπέληε θαζεγεηέο ηνπ Δ.Μ.Π., 

απνθνίηνπο ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο θαη ζα κπνξνχζαλ λα βξεζνχλ θαη άιινη 

θαζεγεηέο απφθνηηνη Πξνηχπσλ άιισλ παλεπηζηεκίσλ θαη Πνιπηερλείσλ. Γειαδή, 

πξφηεηλαλ λα ζπζηαζεί κηα θεληξηθή επηηξνπή γηα ηε δεκηνπξγία ζεκάησλ ή επηηξνπέο 

αλά πξφηππν ζρνιείν ρσξηζηά.  

δ. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν, ηζρπξίζηεθαλ, φηη ζα έπξεπε λα ξσηεζνχλ ηα ηδξχκαηα-

θιεξνδνηήκαηα ησλ Πξνηχπσλ ζρνιείσλ ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα παξέρνπλ ζε απηφ. 

ην ηέινο, παξαθαινχζαλ ηνλ ππνπξγφ Παηδείαο λα ζπδεηήζνπλ θαη απφ 

θνληά ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ εθεμήο ιεηηνπξγία ησλ Ηζηνξηθψλ θαη Πξνηχπσλ 

ζρνιείσλ, ψζηε λα απνηειέζνπλ πξαγκαηηθφ θπηψξην παξνρήο θαιήο εθπαίδεπζεο. 

Δπίζεο επεζήκαλαλ φηη ζα έπξεπε λα επηιεγεί ε δηδαθηέα χιε, ην ζχζηεκα επηινγήο 

θαζεγεηψλ, γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη κηα καθξφρξνλε παξακνλή ζηε 

ζέζε ηνπο θαη λα γίλεη ξχζκηζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ψζηε λα θαζηζηά γηα 

ηνπο καζεηέο κε αλαγθαία ηελ παξαπαηδεία. Δπηπιένλ, ηφληζαλ φηη ρξεηάδεηαη 

επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε, ψζηε ηα Πξφηππα ζρνιεία, ιφγσ ηνπ πνιπζπιιεθηηθνχ 

ραξαθηήξα ηνπο, λα κελ εμαξηψληαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο ησλ 

Γήκσλ θαη θπζηθά εχινγα νηθνλνκηθά θίλεηξα πξνο ηνπο θαζεγεηέο. Αλέθεξαλ φηη 

επηζπλάπηνπλ σο παξάξηεκα ζρεηηθέο πξνηάζεηο πνπ επεμεξγάζηεθαλ ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ Παλειιήλην χιινγν Γηδαζθφλησλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ. 

Αθφκα, επηθαινχκελνη ην γεγνλφο φηη είραλ ξαληεβνχ κε ηνλ Αλαπιεξσηή 

ππνπξγφ Σ.Κ. κέρξη ηηο 18/3/2015, δεηνχζαλ απφ ηνλ ππνπξγφ Α.Μ. λα ηνπο δερζεί 

λσξίηεξα κέρξη ηηο 16/3/2015, ψζηε αθνχ ιάβεη πξψηα ππφςε ηηο ζπκβνπιέο ηνπο, λα 

κπνξέζνπλ λα ζπκβάινπλ θαηά ην δπλαηφλ ζην έξγν ηνπ.  

ηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2016, ην ζπληνληζηηθφ πιένλ ησλ πιιφγσλ Απνθνίησλ 

Βαξβαθείνπ,  Εσζηκαίαο, Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηψο, Δπαγγειηθήο ρνιήο Νέαο 

κχξλεο,  Εαλλείνπ Πεηξαηψο, Πεηξακαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη 

Πεηξακαηηθνχ Α‟ Πιάθαο απνζηέιιεη ππφκλεκα ζηνλ ππνπξγφ παηδείαο Ν.Φ., κε 

θχξηα ζεκεία ηα εμήο: 
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 Εεηά ηελ νπζηαζηηθή ζηήξημε ησλ πξνηχπσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο κε ηνπο 

δηθνχο ηνπο, ηζηνξηθά αηηηνινγεκέλνπο θαλφλεο θαη  πξνηείλεη ηε δηεχξπλζή ηνπο 

κε έληαμε ζην ζεζκφ ησλ: 

α. Λπθείνπ ηεο Εσζηκαίαο 

β.  ρνιείσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Εαλλείνπ ζρνιήο Πεηξαηψο, 

ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηνπ Πεηξακαηηθνχ 

Α΄ Πιάθαο, πνπ ηδξχζεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ σο Πξφηππα 

γ. επηιεθηηθά θαη άιισλ ζρνιείσλ, ηδίσο πεηξακαηηθψλ, εηδηθά ζε πεξηνρέο 

πιεζπζκηαθά κεγάιεο ή ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη ζρεηηθή εθπαηδεπηηθή παξάδνζε 

 Εεηά ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Πξφηππσλ ζρνιείσλ, δεδνκέλνπ, φηη ζπγθεληξψλνπλ 

καζεηέο απφ επξχηεξεο πεξηνρέο, αιιά θαη ιφγσ ηνπ εηδηθνχ ηνπο ραξαθηήξα, λα 

απεκπιαθεί απφ ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο ησλ θνξέσλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη 

λα απνξξέεη απ‟ επζείαο απφ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

 Δπηπξφζζεηα, δεηά ε πιήξεο δηθαηνδνζία αμηνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ 

θιεξνδνηεκάησλ ησλ Πξφηππσλ ζρνιείσλ θαη θάζε είδνπο δσξεψλ πξνο απηά θαη 

εζφδσλ απφ ηε ρξήζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (π.ρ ελνίθηα θηηξίσλ), φπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη ζχζηαζε άιινπ θνξέα, λα δίλεηαη ζηα ΔΠΔ (Δπηζηεκνληθά 

Δπνπηηθά πκβνχιηα), κεηά απφ εηζήγεζε ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ ζρνιείσλ απηψλ, 

ππφ ηελ επνπηεία ηεο ΓΔΠΠ, θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχλ λα 

μεπεξαζηνχλ γξαθεηνθξαηηθά πξνζθφκκαηα, πνπ είηε εκπνδίδνπλ ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ πφξσλ απφ ηα ζρνιεία απηά είηε δηνρεηεχνπλ ηνπο πφξνπο ζε άιιεο 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ θνξέσλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, άζρεηεο κε ηα ελ ιφγσ 

ζρνιεία. 

 ρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, δεηά λα γίλεηαη αμηνθξαηηθή επηινγή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη λα κελ θαζπζηεξεί ε αλαπιήξσζε θαζεγεηψλ. Δπίζεο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηιέγνπλ λα εξγαζζνχλ ζηα Πξφηππα, δεηά λα παξέρνληαη 

θίλεηξα θαη λα πξνσζνχληαη ζε αλψηεξεο ζέζεηο ηεο εθπαίδεπζεο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο  ζεηείαο ηνπο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν. Αλαθέξεηαη επίζεο 

ζηελ αλάγθε γηα ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ (γξακκαηείο, επηζηάηεο-θχιαθεο 

θ.η.ι.) 

 ρεηηθά κε ηνπο απνθνίηνπο ησλ Πξφηππσλ ζρνιείσλ, δεηά λα θαηνρπξσζνχλ 

ζεζκηθά νη ζχιινγνί ηνπο θαη λα δηεπξπλζεί ν ζεζκηθφο ηνπο ξφινο. Οη 

εθπξφζσπνη ησλ ζπιιφγσλ πνπ ζα πξνηείλνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηα Γηνηθεηηθά 
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ηνπο πκβνχιηα, λα ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ηφζν ζηα ζπκβνχιηα ησλ 

ζρνιείσλ φζν θαη ζηα ΔΠΔ, ελψ ζηελ επηινγή πξνέδξσλ ησλ ΔΠΔ λα έρνπλ 

πξνηεξαηφηεηα απφθνηηνη ηνπ ζρνιείνπ,  εθφζνλ δηαζέηνπλ ηα εθ ηνπ λφκνπ 

απαηηνχκελα πξνζφληα. 

Σέινο αλαθέξνπλ φηη νη παξαπάλσ ζέζεηο απνηεινχλ κφλν βαζηθέο πξνηάζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε ζπλαληίιεςή ηνπο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο Γεκφζηαο Παηδείαο θαη 

ηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ πξφνδν ηνπ ηφπνπ θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. 

 Καηαιήγνληαο, αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζηελ παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 

πιιφγσλ απνθνίησλ ησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ ζηηο 14 Μάηνπ 2018 ζηα γξαθεία ηνπ 

πλδέζκνπ Απνθνίησλ Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο (.Α.Φ.Δ.) φπνπ ζπλαληήζεθαλ 

κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ απνθνίησλ ησλ Δπψλπκσλ Ηδησηηθψλ (Γηεπξπκέλν 

πληνληζηηθφ ξγαλν). Πην ζπγθεθξηκέλα παξεπξέζεζαλ εθπξφζσπνη απφ ηνπο 

πιιφγνπο απνθνίησλ ηνπ Αξζάθεηνπ, ηνπ Βαξβάθεηνπ, ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ Γνχθα, 

ηεο Δπαγγειηθήο ρνιήο, ηνπ Εάλλεηνπ, ηεο Η.Μ.Παλαγησηνπνχινπ, ηνπ Κνιιεγίνπ 

Αζελψλ, ησλ Κσζηέα Γείηνλα, ηεο Λεφληεηνπ θαη ηνπ Πεηξακαηηθνχ Αζελψλ. ηε 

ζπλάληεζε ηνπ δηεπξπκέλνπ απηνχ ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ ησλ ζπιιφγσλ απνθνίησλ 

έγηλε επξεία επηζθφπεζε ησλ ζεκάησλ ηεο Παηδείαο θαη ζπκθσλήζεθε φηη νη 

εθπξφζσπνη ησλ πιιφγσλ ηνπ Κνιιεγίνπ Αζελψλ θαη ηεο Βαξβαθείνπ 

ζα αλαδεηήζνπλ θαηάιιεινπο ηξφπνπο ψζηε κε θνηλέο δξάζεηο λα πξνβιεζεί 

επξχηεξα ε ζεκαζία ησλ δεκφζησλ πξνηχπσλ ζρνιείσλ ζηε πξναγσγή ηεο παηδείαο 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία
99

. 

  

                                                 
99
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Σέηαξην Μέξνο 

Σν Μεζνδνινγηθό Πιαίζην ηεο Έξεπλαο 

Κεθάιαην 9: Δηζαγσγή ζην αληηθείκελν ηεο  εκπεηξηθήο έξεπλαο 

ηεθκεξίσζεο 

 ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ην αληηθείκελν ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο 

ηεθκεξίσζεο, νη ζηφρνη ηεο, νη βαζηθέο ππνζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη ηα εξεπλεηηθά ηεο εξσηήκαηα. ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ην 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην, ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηα νπνία ειέγρνληαη γηα ηελ 

εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο, πξνζδηνξίδνληαη ηα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα 

ηεο έξεπλαο θαη νξίδεηαη ην πιαίζην αλάιπζεο ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ θαη 

νη ρξνληθέο θαη δνκηθέο θιίκαθεο αλάιπζεο.  

9.1. ηόρνη ηεο εκπεηξηθήο δηεξεύλεζεο  

Ζ έλλνηα ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο κε ηελ νπνία αζρνινχκαζηε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή ελζσκαηψλεη κηα πνηθηιία απφ δηαθνξεηηθέο έλλνηεο, αιιά δελ 

δηαζέηεη θαζεαπηή επεμεγεκαηηθή δχλακε (Carlsson, 2000a). Δλψ νη πξνζεγγίζεηο 

ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο (θεθάιαην 3) θαη εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (θεθάιαην 4) δελ 

παξέρνπλ απαληήζεηο πνπ λα ππνδειψλνπλ ην ηη ζα κπνξνχζε λα αλαδεηήζεη θαλείο 

κέζσ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο, αθήλνπλ, σζηφζν, πεξηζψξηα γηα ηε ζεψξεζε ηεο 

δνκήο ησλ δηθηχσλ (δνκή νξγάλσζεο ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ ελεξγψλ δξψλησλ 

ππνθεηκέλσλ) σο κεηαβιεηήο, πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλαξηεζεί κε πηζαλέο ηδηφηεηεο 

ησλ δηθηχσλ πςειψλ θαη ρακειψλ απνδφζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο επηδησθφκελνπο 

ζηφρνπο. Ζ αλαιπηηθή πξνζέγγηζε, δειαδή, ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο δελ παξέρεη 

δπλαηφηεηεο λα δηαηππσζνχλ ππνζέζεηο πξνο επαιήζεπζε θαη δελ αλαθέξεη 

ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο, ζρεηηθά κε ην πνηεο κεηαβιεηέο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα 

εμεγνχλ δηαθνξέο ζην απνηέιεζκα ηεο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηελ απφδνζε ηνπ 

δηθηχνπ πνιηηηθήο αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ.  

Αμηνπνηψληαο ηε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο 

ε εκπεηξηθή έξεπλα κειεηά ηελ αλάδπζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ κε ζεζκηζκέλσλ 

δηθηχσλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ ζχγρξνλε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα επαλαθνξάο ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξνηχπσλ 

ρνιείσλ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 2005 έσο ην 2018.   
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ηελ ζπγθεθξηκέλε εκπεηξηθή έξεπλα ιακβάλνπκε σο κεηαβιεηή ην πξφηππν 

νξγάλσζεο ηεο δνκήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηθηχσλ θαη επηρεηξνχκε  ηελ εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηεο απφδνζεο ησλ δηθηχσλ σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 

Δηδηθφηεξα αλαδεηθλχνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα δηαθνξεηηθά πξφηππα 

νξγάλσζεο ησλ δηθηχσλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζρεηίδνληαη κε ηελ ηελ επηξξνή πνπ 

αζθνχλ ζηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα (βι. 

ελφηεηα 1.4.).  

ην πιαίζην απηφ δίλεηαη έκθαζε ζηνλ ηξφπν ζπλάζξσζεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δηθηχσλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ζηελ αλάδεημε ησλ βαζχηεξσλ 

θηλήηξσλ ησλ βαζηθψλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ δηθηχνπ θαζψο θαη ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εθινγηθεχνπλ απηή ηνπο ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

επξχηεξν πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιακβάλνπλ ρψξα  νη κεηαξξπζκίζεηο γηα ηα Πξφηππα 

ρνιεία. 

Σέινο ε εκπεηξηθή έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ απνηίκεζε ησλ ελεξγεηψλ ησλ 

βαζηθψλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηε δηαδηθαζία 

ράξαμεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε ζρέζε κε ην ξφιν ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ θαζψο 

θαη ζηε αλάδεημε ηνπ βαζκνχ πνπ νη ηειεπηαίνη ελζαξξχλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα 

απηψλ ησλ δηθηχσλ.  

9.2. Τπνζέζεηο εξγαζίαο  

 Σν εκπεηξηθφ εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο εδξάδεηαη ζε κηα 

γεληθή ππφζεζε εξγαζίαο, ε νπνία δηακνξθψζεθε απφ ηα πξνθχπηνληα δεηήκαηα πνπ 

αλέδεημε ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο. 

χκθσλα κε ηε ελ ιφγσ ππφζεζε εξγαζίαο ε ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

επεξεάδεηαη απφ άηππεο, κε ζεζκηζκέλεο παξεκβάζεηο αλαδπφκελσλ δηθηχσλ 

πνιηηηθήο, ρσξίο ψζηφζν ε θπβεξλεηηθή εμνπζία λα εθαξκφδεη πάληα ηηο ξπζκίζεηο 

πνπ πξνηείλνπλ ηα δίθηπα απηά γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο, γηα 

ην νπνίν έρνπλ ζπλαξζξσζεί. Οη ζπλαξζξψζεηο, σζηφζν, ησλ ζπλδέζεσλ ησλ 

δηθηχσλ πνπ ζηνρεχνπλ λα επεξεάζνπλ θπβεξλεηηθνχο παξάγνληεο ζρεηηθά κε ηε 

ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, δηαθνξνπνηνχληαη ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα 

αλάιπζεο πνπ έρνπκε νξίζεη, απφ ην ππεξεζληθφ έσο ην ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη 

ζηηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο ηεο έξεπλαο. Ζ αλαπαξάζηαζε απηψλ ησλ 

δηθηχσλ βαζηδφκελε ζηελ ραξηνγξάθεζή ηνπο πξνζβιέπεη λα απνθαιχςεη δηαθνξέο 
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ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ ζρέζεσλ ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηα δίθηπα, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηνπο επί κέξνπο ζηφρνπο ηνπο 

θαη λα εξκελεπηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απφδνζε θαη κε φξνπο δηθηχνπ 

πνιηηηθήο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ αλσηέξσ ππφζεζε εξγαζίαο ηνπ 

ζεσξεηηθνχ κέξνπο αλέδεημε ηα εμήο πξνθχπηνληα δεηήκαηα: 

 ηνλ Διιεληθφ ρψξν θαίλεηαη λα αλαδχνληαη κε ζεζκηζκέλα δίθηπα, ηα νπνία 

δεηνχλ λα απνθηήζνπλ ζεζκηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο (θεθάιαην 1). 

 Ζ θνίηεζε ζηα Πξφηππα ρνιεία καζεηηθνχ δπλακηθνχ κε πςειέο επηδφζεηο, 

πηζαλψο λα αλαδεηθλχεηαη απφ ηα δίθηπα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηα ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία σο κεραληζκφο γηα ηελ κειινληηθή απφθηεζε 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ (θεθάιαην 2). 

 Οη δηαθνξεηηθέο κνξθέο νξγάλσζεο ησλ ζρέζεσλ ζηα δίθηπα πνιηηηθήο κέζα ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην δηαθπβέξλεζεο θαη έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην 

επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο είλαη δπλαηφλ λα παξάγνπλ δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα (θεθάιαην 3). 

 Δίλαη πηζαλφ ζηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο λα εκπιέθνληαη δηάθνξνη 

θνξείο (δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί) νη νπνίνη λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ 

επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζθνπνχ κε δηαθνξεηηθά φκσο θίλεηξα ν θαζέλαο (θεθάιαην 

4). 

 Ζ πξνζπάζεηα επαλαθνξάο ησλ Πξφηππσλ ηζηνξηθψλ ζρνιείσλ κε εμεηάζεηο 

εηζαγσγήο πηζαλφλ λα ππνθξχπηεη ηελ επηδίσμε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηκήκαηνο 

ηεο δεκφζηαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ρξεκαηνδφηεζε πνπ κπνξεί λα 

πξνέξρεηαη απφ ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ησλ ζρνιείσλ θαη / ή απφ  

ρνξεγίεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε θηλεηξνδφηεζε ησλ ρνξεγψλ (θηιαλζξσπία) 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζε επηρεηξεκαηηθά θίλεηξα (θεθάιαην 5). 

 Ο επξχηεξνο αληαγσληζκφο πνπ αληαλαθιά ηε λενθηιειεχζεξε πξνζέγγηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο είλαη πηζαλφ λα ζπλδέεηαη κε ηελ πξνψζεζε ηεο αξηζηείαο ζηε 

δεκφζηα εθπαίδεπζε κέζσ ησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ θαζψο θαη ηελ ινγηθή ηεο 

αμηνθξαηίαο, κε ηελ αλάπηπμε ελφο ζπιινγηθνχ θαληαζηαθνχ γηα ην αίζζεκα ηνπ 

«αλήθεηλ» ζε κία εθπαηδεπηηθή ειίη (θεθάιαην 6). 
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 Μέζα απφ ηελ ηζηνξία ησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ δχλαληαη ηα ζπγθεθξηκέλα κε 

ζεζκηζκέλα δίθηπα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε ησλ ζρνιείσλ απηψλ, λα 

επεξεάδνπλ ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή (θεθάιαηα 7-8). 

9.3. Πεξηγξαθή ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνβιήκαηνο ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο 

Σα Πξφηππα ρνιεία, ζηα νπνία νη καζεηέο/καζήηξηεο κε πςειέο επηδφζεηο 

εγγξάθνληαλ κεηά απφ εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, θαηαξγήζεθαλ κε ηνλ λφκν 

Ν.1566/1985, ρσξίο λα πξνεγεζεί δεκφζηνο δηάινγνο θαη κεηαηξάπεθαλ ζε 

Πεηξακαηηθά, ζηα νπνία νη καζεηέο/ηξηεο εγγξάθνληαλ θαηφπηλ θιήξσζεο. Ζ επηινγή 

ηεο θιήξσζεο έγηλε ζην φλνκα ηεο «ηζφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ» θαη ηεο 

«άξζεο ησλ αληζνηήησλ ζηελ εθπαίδεπζε». Καηά ηελ πεξίνδν απφ ην 1985 έσο θαη 

ην 2010 δελ ππήξμαλ ξπζκίζεηο γηα ηελ θαηεγνξία ησλ «αξηζηνχρσλ» καζεηψλ, 

θαζψο απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία δηαηεξείην ν απζηεξφο πξνζηαηεπηηζκφο ηεο 

ηζφηεηαο έλαληη ησλ ειηηίζηηθσλ δηαθξίζεσλ ζηα δεκφζηα ζρνιεία. Ζ ηζρλή θξαηηθή 

ξχζκηζε γηα έλα εμεηδηθεπκέλν ηχπν εθπαίδεπζεο ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ κε 

πςειέο επηδφζεηο θαη παξάιιεια ε αλνρή απέλαληη ζε κεραληζκνχο επηβνιήο ηέηνησλ 

κνληέισλ εθπαίδεπζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζπληζηνχζαλ εθαξκνγή κηαο αληηθαηηθήο 

πνιηηηθήο, πνπ απαγφξεπε ηελ εηζαγσγή κε εμεηάζεηο ή κε άιια θξηηήξηα ησλ 

καζεηψλ κε πςειέο επηδφζεηο ζε Πξφηππα ρνιεία, ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή 

εθπαηδεπηηθή παξάδνζε, ελψ ηαπηφρξνλα πξνέβαηλε ζε ζπλερηδφκελεο 

λνκηκνπνηήζεηο ηδησηηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ πνπ δέρνληαλ καζεηέο/ηξηεο κε εμεηάζεηο 

εηζαγσγήο ή κε άιια θξηηήξηα. Οη ηδηψηεο επελδπηέο, νη νπνίνη δηαζπλδένληαλ κε 

πςειά πνιηηηθά θιηκάθηα, θαίλεηαη πσο επηηχγραλαλ πξνλνκίεο γηα ηα ηδησηηθά 

ζρνιεία έλαληη ησλ δεκφζησλ. 

Καηά ην έηνο 2010, πάλσ ζε έλα αξρηθφ ζρέδην λφκνπ γηα ηε ξχζκηζε 

δεηεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο κε ζχλζεκα ηελ «θνηλσλία ηεο γλψζεο» θαη ηελ αξηζηεία 

ησλ ζρνιείσλ θαη φρη ησλ καζεηψλ, άξρηζε κηα δεκφζηα δηαβνχιεπζε κε βαζηθφ 

δήηεκα, πνπ θπξηάξρεζε, ην δίιεκκα ζρεηηθά κε ην πνηνο ήηαλ ν πιένλ θαηάιιεινο 

ηχπνο ζρνιείσλ ηα Πξφηππα ή ηα Πεηξακαηηθά. Σελ πεξίνδν εθείλε, πνπ ζπκπίπηεη κε 

ηελ εγθαζίδξπζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα, ελεξγνπνηήζεθε έλα δίθηπν 

ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ, βαζηθνί παξάγνληεο ηνπ νπνίνπ ήηαλ νη ζχιινγνη 

απνθνίησλ ησλ ηζηνξηθψλ Πξφηππσλ ρνιείσλ. Έζεηαλ ζε πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηελ 

επαλαθνξά ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηζηνξηθψλ Πξφηππσλ ρνιείσλ θαη εθφζνλ ήηαλ 
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πεξαηηέξσ δπλαηφ θαη ησλ άιισλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ 

σο Πξφηππα πξηλ ην 1985, σο κηα πηινηηθή εθαξκνγή.  

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, ε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία θαη ε 

νξγάλσζε ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ είρε αξρίζεη ηνπιάρηζηνλ απφ ην 2006. 

Αλαθέξνληαλ εηδηθά ζην γεγνλφο, φηη γηα ηα ηζηνξηθά Πξφηππα ρνιεία ππήξραλ 

πφξνη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κέζα απφ ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε 

πεξηνπζία ηνπο. Ζ δηεχξπλζε κε ηα ππφινηπα πξφηππα πξηλ ην 1985 πξνζέβιεπε ζηε 

δεκηνπξγία κηαο θξίζηκεο κάδαο πξνηχπσλ, ε νπνία ζα ζπλέβαιιε ζην λα εληζρπζεί ε 

ηζρχο ηνπ ζεζκνχ ησλ πξνηχπσλ ζρνιείσλ. 

Σν ίδην έηνο 2010 κε ηνλ Καιιηθξαηηθφ Ν.3852/2010, ε θηλεηή θαη αθίλεηε 

πεξηνπζία (θαη ηα έζνδα απφ απηήλ) ησλ ηζηνξηθψλ ζρνιείσλ, ε νπνία αξρηθά αλήθε 

ζε απηά, πεξηέξρεηαη ζηνπο «Καιιηθξαηηθνχο» Γήκνπο, πνπ αλαιακβάλνπλ  θαη ηελ 

δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ, κέζσ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ, παξακεξίδνληαο 

ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαλ ζηηο δηαζήθεο ησλ εζληθψλ επεξγεηψλ. Ζ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε πξνζπάζεζε θαηά ηε δηαρείξηζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

ησλ ηζηνξηθψλ Πξφηππσλ ρνιείσλ λα εμππεξεηήζεη θαη άιιεο αλάγθεο θαη ζηελά 

δηθά ηεο ζπκθέξνληα.  

Σν Βαξβάθεην Ίδξπκα, ζπγθεθξηκέλα, ππέζηε κεγάιν πιήγκα ζηα 

πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία κε ηελ εθαξκνγή ηνπ PSI ηνλ Μάξηην ηνπ 2012 θαη ηνπ 

αληίζηνηρνπ «θνπξέκαηνο» ησλ νκνιφγσλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ πνπ θαηείρε.  

Οη απφγνλνη ηνπ Κσλ/λνπ Ησλίδε άξρηζαλ δηθαζηηθφ αγψλα γηα ηελ κε ηήξεζε 

ησλ φξσλ ηεο δηαζήθεο ηνπ πξνγφλνπ ηνπο. Γηα ηε κεξίδα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο 

Νηθνιάνπ Εσζηκά, ε νπνία ζην παξειζφλ ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο πξψελ Εσζηκαίαο ρνιήο, νη απφθνηηνη ηεο Εσζηκαίαο κε επηζηνιέο ζην Γήκν 

θαη ηα αγαζνεξγά
100

 θαηαζηήκαηα (δηαρεηξηζηέο), ήδε απφ ην 2007 είραλ ζέζεη ην 

                                                 
100Με βάζε ην Γηάηαγκα κε ηίηιν: «Πεξί δηαρεηξίζεσο ησλ πεξηνπζηψλ ησλ επί Σνπξθνθξαηίαο ηέσο Υξηζηηαληθψλ 

Κνηλνηήησλ ηεο πεξηθεξείαο ηνπ Ννκνχ Ησαλλίλσλ» πνπ εθδφζεθε ην 1926 επί θπβέξλεζεο Θεφδσξνπ Πάγθαινπ 

θαη θαηαρσξήζεθε ζην Φ.Δ.Κ. 218 ηεο 1εο Ηνπιίνπ 1926, ηδξχζεθε έλα λνκηθφ πξφζσπν (Ν.Π.Γ.Γ.), ηα Αγαζνεξγά 

Καηαζηήκαηα Ησαλλίλσλ (Α.Κ.Η), ζην νπνίν αλεηέζε ε δηαρείξηζε ησλ θιεξνδνηεκάησλ ηεο πφιεσο ησλ Ησαλλίλσλ. ην 

θείκελν ηνπ δηαηάγκαηνο νξίδνληαη νη ζθνπνί ησλ Α.ΚΗ θαη θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο δηνίθεζήο ηνπο απφ 21κειέο Γ., ηελ 

εθνξνεπηηξνπεία,  κε πξφεδξν ην Μεηξνπνιίηε Ησαλλίλσλ. Με βάζε δε ην πξναλαθεξζέλ δηάηαγκα ζπληάρζεθε έλα 

θείκελν κε ηίηιν: «ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΚΚΛΖΗΧΝ ΚΑΗ ΑΓΑΘΟΔΡΓΧΝ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ». πνπ 

εθηππψζεθε ζηα Ησάλληλα ζε κηθξφ έληππν. ε επφκελνπο λφκνπο πνπ φξηδαλ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ 

θιεξνδνηεκάησλ θαη ησλ δσξεψλ φπσο ζην Ν.2039/1939 θαη ζηνλ πξφζθαην Ν. 1482/2013 πεξηέρνληαλ δηαηάμεηο κε ηηο 

νπνίεο εμαηξνχληαλ ηα θιεξνδνηήκαηα ησλ Ησαλλίλσλ κε ηε γλσζηή θξάζε «πιελ Ησαλλίλσλ», θαζψο ηα δεηήκαηα ησλ 

θιεξνδνηεκάησλ ζηα Ησάλληλα είραλ ξπζκηζηεί κε ην πξναλαθεξφκελν δηάηαγκα ηνπ 1926. 

 

https://zsgiannina.gr/wp-content/uploads/2015/01/010-�.�.-1��-�������-1926-���-218-���-1926.pdf
https://zsgiannina.gr/wp-content/uploads/2015/01/011-�������-����������-�����������-����������.pdf
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δήηεκα ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο ζχκθσλα 

κε ηε ζρεηηθφ άξζξν Δ’ ηεο δηαζήθεο. 

Ο λφκνο Ν.3966/2011 άθεζε κεξηθά ηθαλνπνηεκέλνπο ηνπο ζπιιφγνπο ησλ 

απνθνίησλ κε ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ. Ο ελ 

ιφγσ λφκνο κε θάπνηεο ζπλνδεπηηθέο δηαηάμεηο άθελε ζηελ επρέξεηα ησλ ζπιιφγσλ 

δηδαζθφλησλ ησλ κέρξη ην 2011 Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ λα απνθαζίδνπλ εάλ ζα 

επηζπκνχζαλ λα ζπλερηζηεί ε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ ζρνιείσλ σο Πξνηχπσλ 

Πεηξακαηηθψλ.  

Σαπηφρξνλα, κε άιιεο δηαηάμεηο πεξηνξίδνληαλ ηα πξνλφκηα ησλ θαζεγεηψλ, 

πνπ δίδαζθαλ ζηα πεηξακαηηθά ζρνιεία σο πξνο ην σξάξην δηδαζθαιίαο θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζε. Οη ζχιινγνη δηδαζθφλησλ ζα έπξεπε λα 

εηνηκάζνπλ θαθέινπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζρνιείνπ απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή 

Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηα 15 γπκλάζηα θαη ηα 

15 ιχθεηα Παλειιαδηθά πνπ ζα θξίλνληαλ σο Πξφηππα Πεηξακαηηθά. ην πιαίζην 

απηφ, ζε θάπνηα απφ απηά δελ εθθξάζηεθε επηζπκία απφ ην χιινγν δηδαζθφλησλ λα 

ππαρζεί ζηα ΠΠ. 

Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ Ν.3966/2011 άξρηζε έλαο λένο αγψλαο ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο δηθηχνπ πάλσ ζε δχν άμνλεο.  

 Ο πξψηνο αθνξνχζε θχξηα ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ ΠΠ σο Πξνηχπσλ 

ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηνπ ηξφπνπ εηζαγσγήο ησλ καζεηψλ. Σν ζπληνληζηηθφ 

ησλ απνθνίησλ ησλ ηζηνξηθψλ Πξφηππσλ ρνιείσλ κε επηζηνιέο θαη ζπλαληήζεηο 

έδεημε ζηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ ηε δηάζεζε λα ζπλεηζθέξεη ηφζν κε 

ζηειερηαθφ δπλακηθφ φζν θαη κε ηερλνγλσζία, θχξηα κέζα  απφ ηελ εζεινληηθή 

πξνζθνξά ησλ απνθνίησλ πνπ θαηείραλ δηαθεθξηκέλεο θαζεγεηηθέο ζέζεηο ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

 Ο δεχηεξνο άμνλαο αθνξνχζε ζηελ επαλαζχλδεζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο ησλ ηζηνξηθψλ Πξφηππσλ ρνιείσλ κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

Σν 2013 ςεθίζηεθε ν λφκνο Ν. 4182/2013 (ΦΔΚ 185/10-9- 2013) κε ηίηιν 

«Κψδηθαο θνηλσθειψλ πεξηνπζηψλ, ζρνιαδνπζψλ θιεξνλνκηψλ θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο»,   ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα γίλνληαη ζεβαζηνί νη φξνη ησλ 

δηαζεθψλ ησλ επεξγεηψλ. Δπίζεο ηνπνζεηνχζε ηελ επνπηεία ησλ ηδξπκάησλ ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Με απηφλ ηνλ λφκν νη ζχιινγνη ησλ απνθνίησλ ζεψξεζαλ 
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φηη άλνημε ν δξφκνο ηεο επαλαζχλδεζεο ησλ ηζηνξηθψλ ζρνιείσλ κε ηηο πξνζφδνπο 

απφ ηελ πεξηνπζία πνπ αλήθε ζηα ζρνιεία απηά. 

Σν 2015 κε ηελ έθθξαζε «ε αξηζηεία είλαη ξεηζηληά» απφ ην ηφηε Τπνπξγφ 

Παηδείαο θ. Μπαιηά λνεκαηνδνηήζεθε εθ λένπ έλα πξφηππν εμηζσηηζκνχ θαη κε 

χπαξμεο ινγνδνζίαο γηα ηελ δεκφζηα δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ αξρηθή πξφζεζε, 

φπσο ηεθκεξηψλεηαη, ήηαλ λα θαηαξγεζνχλ εληειψο ηα πξφηππα πεηξακαηηθά 

ζρνιεία. Όκσο κε ηνλ λφκν 4327/2015 (ΦΔΚ Α΄50/14.5.2015) κε ηίηιν: «Δπείγνληα 

κέηξα γηα ηελ Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» χζηεξα απφ  θνηλσληθέο αληηδξάζεηο θαη πνιηηηθέο παξεκβάζεηο, πνπ 

κεζνιάβεζαλ, κεηαηξάπεθαλ κφλν πέληε ηζηνξηθά γπκλάζηα θαη ηέζζεξα ιχθεηα 

(εμαηξέζεθε ην Λχθεην  ηεο Εσζηκαίαο) ζε Πξφηππα θαη ηα ππφινηπα παξέκεηλαλ 

Πεηξακαηηθά.  

Δπί ηεο νπζίαο φκσο πέξαλ ησλ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ, δελ ππήξμε ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ ππνδεηγκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. Αθφκε θαη ζήκεξα, ην 

ζπληνληζηηθφ ησλ απνθνίησλ πξνζπαζεί λα επεξεάζεη ηελ πξνγξακκαηηθή πνιηηηθή 

ηεο αληηπνιίηεπζεο ζρεηηθά κε ηα Πξφηππα ρνιεία φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. 

9.4. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ηεθκεξίσζεο 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ηεθκεξίσζεο ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ απφ ηα δεηήκαηα πνπ ηέζεζαλ ελ είδεη ππνζέζεσλ εξγαζίαο θαη απφ ην 

πξνθχπηνλ εξεπλεηηθφ πξφβιεκα, είλαη ηα εμεο: 

1
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα: Αλαδύνληαη δίθηπα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζην 

ειιεληθό πιαίζην θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξνζπάζεηα επαλαθνξάο θαη 

δηαηήξεζεο ηωλ Πξόηππωλ ρνιείωλ;  

Σα Δπηκέξνπο  κε απηφ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη: 

 Δκθαλίδνληαη θαη ζε πνην βαζκφ κε ζεζκηζκέλα δίθηπα, ηα νπνία δεηνχλ λα 

απνθηήζνπλ ζεζκηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο ηεο Δθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο; 

 ε πνην βαζκφ εκπιέθνληαη ζηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο δηάθνξνη θνξείο 

(δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί) νη νπνίνη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ελφο 

θνηλνχ ζθνπνχ κε δηαθνξεηηθά φκσο θίλεηξα ν θαζέλαο; 

 Πνηα είλαη ηα βαζχηεξα θίλεηξα ησλ δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ (δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ) πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ; 
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 ε πνην βαζκφ επηηξέπνπλ νη θξαηηθνί θνξείο ηελ εκπινθή ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο 

ζε δεηήκαηα ράξαμεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο; 

 Σα κε ζεζκηζκέλα δίθηπα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαηήξεζε ησλ Πξφηππσλ ζρνιείσλ, επεξεάδνπλ ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε απηή;  

 Πψο επεξεάδεηαη ε αλάδπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηθηχσλ πνιηηηθήο απφ ην 

επξχηεξν πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη ππεξεζληθφ επίπεδν; 

2
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα: ρεηίδεηαη ε δνκή ηωλ δηθηύωλ εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο κε ην βαζκό επηξξνήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο;  

Σα Δπηκέξνπο  κε απηφ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη: 

 Οη δηαθνξεηηθέο κνξθέο νξγάλσζεο ησλ ζρέζεσλ ζηα δίθηπα εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαλαθνξά ησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ, είλαη 

δπλαηφλ λα παξάγνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ επηξξνή ζηε 

ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο; 

 Πνηεο κνξθέο νξγάλσζεο ησλ δηθηχσλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο δείρλνπλ λα 

επεξεάδνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηελ θαηεχζπλζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθεο; 

3
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα: Ζ πξνβνιή θαη πξνώζεζε ηεο πξόζθηεζεο θνηλωληθνύ 

θεθαιαίνπ από ηε θνίηεζε ζηα Πξόηππα ζρνιεία ππαγνξεύεηαη από ην 

θνηλωληθό θαληαζηαθό πνπ ζπλδέεηαη κε ηα ζρνιεία απηά; 

Σα Δπηκέξνπο  κε απηφ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη: 

 Αλαδεηθλχεηαη θαη ζε πνην βαζκφ απφ ηα δίθηπα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα Πξφηππα ζρνιεία, ε θνίηεζε ζε απηά σο κεραληζκφο γηα ηελ 

κειινληηθή απφθηεζε θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ;  

 Δπεξεάδεη θαη ζε πνην βαζκφ ην θνηλσληθφ θαληαζηαθφ ζε ζρέζε κε ηα Πξφηππα 

ρνιεία, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηζηνξηθέο κλήκεο, ηε δξάζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δηθηχσλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο; 

4
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα: Υξεζηκνπνηείηαη ε αξηζηεία ωο όρεκα γηα ηελ 

ηδηωηηθνπνίεζε ηωλ ζρνιείωλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε δεκηνπξγία κηαο 

εθπαηδεπηηθήο «ειίη»; 

Σα Δπηκέξνπο  κε απηφ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη: 

 Τπνθξχπηεηαη ζηελ επαλαθνξά ησλ εμεηάζεσλ εηζαγσγήο ζηα Πξφηππα ρνιεία 

ε πξνζπάζεηα ηδησηηθνπνίεζεο ηκήκαηνο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο; 
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 Σα δίθηπα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαλαθνξά ησλ 

Πξφηππσλ ζρνιείσλ, πξνσζνχλ παξάιιεια κε ηελ αξηζηεία θαη κηα ινγηθή 

αμηνθξαηίαο κε ηελ αλάπηπμε ελφο ζπιινγηθνχ θαληαζηαθνχ γηα ην αίζζεκα ηνπ 

«αλήθεηλ» ζε κία εθπαηδεπηηθή «ειίη»; 

9.5. Βαζηθέο Παξαδνρέο θαη κεζνδνινγηθέο ππνζέζεηο 

Βαζηθή παξαδνρή ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη φηη ε αλαιπηηθή 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο δηαδηθαζίαο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ελ πξνθεηκέλσ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο αθνινπζεί ηελ θαηεχζπλζε απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, ήηνη ηελ 

δηνηθεηηθή θνξπθή, θαζψο επηθεληξψλεηαη ζην πψο ηα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα 

νξγαλψλνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο ζην πιαίζην δηακφξθσζεο ελφο εηζεγεηηθνχ 

πιαηζίνπ ράξαμεο θαη εθαξκνγήο πνιηηηθψλ, ψζηε λα επηηχρνπλ ζεζκηθέο ξπζκίζεηο 

πξνο φθειφο ηνπο. Ζ πνιηηηθή νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή «σο έλα ζχλνιν ηδεψλ 

θαη σο πξαθηηθή δηεξεχλεζε ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο» (Hjern, 

1987, p.3). Βέβαηα, γηα λα θαηαλνήζνπκε πιεξέζηεξα ηε δηαδηθαζία ράξαμεο 

πνιηηηθήο, ζηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε έρνπκε ελζσκαηψζεη ζηνηρεία πνπ ζα 

κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα ζπζρεηηζηνχλ θαη κε κηα πξνζέγγηζε απφ ηελ θνξπθή 

πξνο ηε βάζε. 

Ζ πξναλαθεξζείζα παξαδνρή ζεσξνχκε φηη είλαη αλαγθαία, θαζψο θαηά ηελ 

κεζνδνινγηθή αλάιπζε ζα έπξεπε λα θαζνξηζηνχλ θαη λα νξηνζεηεζνχλ νη 

αλαιπηηθέο ελφηεηεο. Ζ επηινγή ησλ αλαιπηηθψλ ελνηήησλ ζεσξνχκε φηη είλαη 

δηαθνξεηηθή ζηηο δχν κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, αλάινγα δειαδή κε ηελ 

πηνζέηεζε ηεο θαηεχζπλζεο εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ ή απφ ηελ θνξπθή πξνο ηα 

θάησ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ηεο κνξθήο νξγάλσζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ δξψλησλ ελεξγψλ ππνθεηκέλσλ.  

ηελ παξνχζα δηαηξηβή επίζεο, ζεσξνχκε σο ράξαμε πνιηηηθήο ηηο 

νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα δίθηπα ζπιινγηθήο δξάζεο, δειαδή ηηο 

«ελέξγεηεο ησλ κειψλ κηαο νκάδαο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ θνηλψλ ηνπο 

ζπκθεξφλησλ» (Bogdanor, 1987, p.113). Ζ νξγάλσζε ζπλεπάγεηαη «ηνλ θαηακεξηζκφ 

ηεο εξγαζίαο ζε δηάθνξα θαζήθνληα πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ θαη ηνλ ζπληνληζκφ 

απηψλ ησλ θαζεθφλησλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ δξάζεσλ» 

(Mintzberg, 1979, p.2). Με απηή ηελ αληίιεςε, ηα δίθηπα πνιηηηθήο θαζνξίδνληαη θαη 

ραξηνγξαθνχληαη εκπεηξηθά.  
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Πξνθεηκέλνπ λα ζεσξήζνπκε κηα θνηλσληθή νληφηεηα ή δνκή σο δίθηπν 

πνιηηηθήο πξέπεη λα πιεξνί ηνπο εμήο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο (βι. ελφηεηα 3.2.): 

 Σα εκπιεθφκελα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα θαηά ηε ράξαμε πνιηηηθήο είλαη 

αλαγθαίν λα έρνπλ ζπκθσλήζεη ζηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ δεηήκαηνο πνπ ζα πξέπεη 

λα αληηκεησπηζηεί, αλεμάξηεηα απφ ηνπο ηχπνπο νξγάλσζεο ησλ ζρέζεσλ πνπ 

έρνπλ πηνζεηήζεη.  

 Γεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ πνιινί ελαιιαθηηθνί ηξφπνη επίιπζεο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο, ζεσξνχκε απαξαίηεην λα έρνπλ ζπκθσλεζεί νη 

πξνηεξαηφηεηεο.  

 Πξνθεηκέλνπ λα εμεπξεζνχλ ιχζεηο ζε εληνπηζκέλα πξνβιήκαηα ή πξνθιήζεηο, 

ρξεηάδεηαη λα εληνπίδεηαη εληφο ηνπ δηθηχνπ κηα πηζαλή αληαιιαγή πφξσλ 

(Rhodes & Marsh, 1992). Οη πφξνη απηνί κπνξεί λα ζπλίζηαληαη ζε πιεξνθνξίεο, 

νηθνλνκηθά κέζα ή πεξηζζφηεξα άπια αγαζά, φπσο ε γλψζε ή ε λνκηκφηεηα.  

 Σα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα επίζεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην πνιηηηθήο ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ζπγθεθξηκελνπνηήζεη πνηεο ελέξγεηεο θαη δξάζεηο ηνπο πξνσζνχλ 

ηελ θνηλή ηνπο πξνζπάζεηα θαη αλ είλαη δπλαηφλ λα θζάζνπλ ή λα πιεζηάζνπλ 

ζηνπο επηζπκεηνχο ζηφρνπο ηνπο (Börzel, 1998).  

Με απηή ηε ζεψξεζε, φιεο απηέο νη ιεηηνπξγίεο ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη θαη λα 

ζπληνλίδνληαη γηα λα δηακνξθψζνπλ δίθηπα πνιηηηθήο, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

αλαγλσξηζζνχλ σο ηέηνηα. 

Με απηέο ηηο κεζνδνινγηθέο ππνζέζεηο ην δίθηπν ή ηα πηζαλά δίθηπα 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ, αλαδεηψληαο ηα ελεξγά δξψληα 

ππνθείκελα, πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηηο πξναλαθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη, 

γηα λα πξνζδηνξηζηεί κηα θνηλσληθή δνκή σο έλα δίθηπν πνιηηηθήο, ηίζεληαη νξηζκέλα 

βαζηθά εξσηήκαηα:  

 Πνην είλαη ην πξφβιεκα πνπ ζα έπξεπε λα επηιπζεί θαη πνηνο έρεη ζπκκεηάζρεη 

ζηε δηαδηθαζία (Carlsson 1996, p.535); 

 Πνηνη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηνπ πξνο επίιπζε πνιηηηθνχ 

πξνβιήκαηνο;  

 Πνην ζχλνιν θνξέσλ έρεη θαζνξίζεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ 

πξνβιήκαηνο;  

Μέζσ ησλ απαληήζεσλ ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, ζε απηή ηε δηαηξηβή, 

θαζνξίδνληαη εκπεηξηθά νη δνκηθέο ελφηεηεο ζηα δηαθνξεηηθά δνκηθά επίπεδα 
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αλάιπζεο θαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ηνκέο (ρξνληθέο θιίκαθεο), αθνινπζψληαο 

ηελ πξνζέγγηζε απφ ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή σο θαηεχζπλζε ηεο έξεπλαο πνπ 

αθνξά ζηε δηακφξθσζε ηεο κνξθήο νξγάλσζεο ησλ ζρέζεσλ ησλ δηθηχσλ 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.  

Οη αλαιπηηθέο ελφηεηεο ζπκπεξηιακβάλνπλ εθείλνπο ηνπο θνξείο πνπ ζπλδένληαη 

επηζήκσο κε ηελ εθαξκνγή ελφο έγθπξνπ θαζνξηζκέλνπ πνιηηηθνχ πξνβιήκαηνο 

(Sabatier, 1986) θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηελ επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ 

Πξφηππσλ ζρνιείσλ. Απηφ θαζίζηαηαη δπλαηφλ κε ηε ραξηνγξάθεζε ησλ ελνηήησλ, 

ζεσξνπκέλσλ κε ηνλ ηξφπν πνπ πξναλαθέξακε, κε ή ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε νη 

επίζεκεο ηεξαξρίεο.  Ζ πξνζέγγηζε «απφ ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή» ζέηεη ζην 

επίθεληξν ηηο δπλαηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ κέζσ ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο 

(Carlsson 2000b, p.208).  

9.6. Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

  Όπσο πξναλαθέξακε, ε δηαηξηβή κεζνδεχεη ηελ έξεπλα κε κηα ζέαζε ηεο 

δηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζε κηα δεδνκέλε θνηλσληθή ζπλζήθε έλα 

πιήζνο κεραληζκψλ αιιειεπηδξνχλ θαηά ηελ παξαγσγή ηεο θνηλσληθήο ηάμεο, θαη 

πξνζνκνηάδεη κε ηηο έλλνηεο ηεο ζεσξίαο ηεο πνιππινθφηεηαο
101

, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε ηάμε θαη ε απην-νξγάλσζε κπνξνχλ λα αλαδνκεζνχλ κε έλα ηξφπν 

δηακφξθσζεο εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ απφ ηνπηθά αιιειεπηδξψληεο παξάγνληεο 

πνπ επηθνηλσλνχλ κέζσ ησλ δηθηχσλ θαη ζπληνλίδνληαη κέζσ αλαδπφκελσλ 

ζπζηεκάησλ θαλφλσλ (Schneider & Bauer, 2007).  

Ζ αλαγλψξηζε φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηεο κνξθήο ηεο νξγάλσζεο ησλ 

ζπλδέζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ θιίκαθα, θαζηζηά 

πξνθαλέο φηη ηα δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα απαηηνχλ δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο κειέηεο. 

Ζ ζεσξία ηεο ηεξαξρίαο θαη ηεο θιίκαθαο (Allen & Star, 1982; O’Neil et al., 1988) 

αλαδχζεθε σο έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ αληηιεπηέο νη 

                                                 
101 Πνιχπινθν ζχζηεκα είλαη κία ζχλζεηε δνκή, απνηεινχκελε απφ πνιιαπιά αιιειεπηδξψληα κέξε, 

ηεο νπνίαο ε ζπκπεξηθνξά είλαη δηαθνξεηηθή απφ νπνηνλδήπνηε γξακκηθφ ζπλδπαζκφ ζπκπεξηθνξψλ 

ησλ κεξψλ ηεο  (κε γξακκηθφ ζχζηεκα). Σα πνιχπινθα ζπζηήκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηζρπξή 

εμάξηεζε θαη πνηθηινκνξθία κεηαμχ ησλ κεξψλ ηνπο, ελψ αληηζέησο ε ζπκκεηξία ζηε δνκή ελφο 

ζπζηήκαηνο ππνδεηθλχεη ρακειή πνιππινθφηεηα. πλήζσο ηα πνιχπινθα ζπζηήκαηα είλαη ηεξαξρηθά 

απηννξγαλνχκελα θαη εκθαλίδνπλ αλαδπφκελεο ζπκπεξηθνξέο, δειαδή θαηλνθαλείο ζπιινγηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα αλαρζνχλ ζηα κεκνλσκέλα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά 

νθείινληαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηηο ζπζρεηίζεηο ηνπο (Auyang, 1998; Milne, 1998). 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
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ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ νξγαλσηηθνχ ζρήκαηνο ησλ ζπλδέζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο, ελ 

πξνθεηκέλσ, ηεο δηαδηθαζίαο ράξαμεο πνιηηηθήο.  

Ζ ζεψξεζε απηή δειαδή αληηιακβάλεηαη ην δίθηπν πνιηηηθήο σο κηα ζχλζεηε 

θνηλσληθή δνκή κέζα ζε έλα ζχλζεην επξχηεξν πεξηβάιινλ, ε νπνία έρεη δπλακηθφ 

ραξαθηήξα (Börzel, 1998). Όπσο έρνπκε πξναλαθέξεη, ε κνξθή ελφο δηθηχνπ 

πνιηηηθήο δνκείηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε δηαθνξεηηθψλ δπλακηθψλ πνπ απνδίδνπλ 

έλα πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν πςειφ βαζκφ πνιππινθφηεηαο ζην δίθηπν, εάλ 

ζεσξεηηθά εθιεθζεί σο ζχζηεκα. Ζ πνιππινθφηεηα ζηελ πεξίπησζε ησλ δηθηχσλ 

πνιηηηθήο παξάγεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ 

θαηά ηελ δηαδηθαζία νξγάλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα επεξεαζζεί ε δηαδηθαζία ράξαμεο 

πνιηηηθήο θαη λα επηηεπρζεί έλα πνιηηηθφ απνηέιεζκα (επίιπζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνβιήκαηνο) ζε έλα πιαίζην δηαθπβέξλεζεο (Koppenjan & Klijn, 2004).  

Καηά ηελ αλάιπζε ελφο δηθηχνπ πνιηηηθήο απαηηείηαη φρη κφλν ε δηαρξνληθή 

ηζηνξηθή δηάζηαζε ησλ θαηαζηάζεσλ ζηα δηαθνξεηηθά δνκηθά επίπεδα νξγάλσζεο 

ησλ ζπλδέζεσλ, αιιά θαη ν εληνπηζκφο θαη ε αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηδηνηήησλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ηηο δηακφξθσζαλ. Γηαθνξεηηθά, απνγξάθνληαο ηα 

ζηνηρεία θαηά «ζηαηηθφ» ηξφπν, ππάξρεη θίλδπλνο λα αγλνεζεί ε δπλακηθή πνπ 

δηαζέηεη έλα δίθηπν πνιηηηθήο θαη ην γεγνλφο απηφ λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλεο 

εθηηκήζεηο (Börzel, 1998). 

Ζ νξγάλσζε ησλ κνξθψλ ησλ ζρέζεσλ ηνπ δηθηχνπ είλαη ε ίδηα 

πνιπδηάζηαηε. Μπνξεί λα εμειίζζεηαη γξήγνξα ή ζηαδηαθά. Δίλαη δπλαηφλ λα 

ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπίζεη ζχλζεηεο κεηαβνιέο θαη εμσηεξηθέο επηδξάζεηο. Δμ αηηίαο 

απηήο ηεο πνιππινθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζεί θαλείο ηηο κνξθέο νξγάλσζεο 

ησλ ζπλδέζεσλ ελφο δηθηχνπ πνιηηηθήο κέζα ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ, 

ρξεηάδεηαη επίζεο λα αληηιεθζεί ηε ζπζζσξεπηηθή επίδξαζε θαη αλάδξαζε ηεο 

πνηθηιίαο ησλ αλζξψπηλσλ ζηξαηεγηθψλ, απνθάζεσλ, ελεξγεηψλ θαη  δξάζεσλ 

(Agranoff & McGuire, 2003). Απνδερφκαζηε ινηπφλ φηη ε δνκή κεηαζρεκαηίδεηαη, 

κεηαιιάζζεηαη θαη κεηεμειίζζεηαη δηαξθψο.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα φζα αλαθέξζεθαλ κέρξη εδψ, ην δνκηθφ πιαίζην 

εξγαζίαο γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ δηθηχσλ εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ, 

απαξηίδεηαη απφ ηξεηο άμνλεο (Γξάθεκα 9.1.): 
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 Πνηα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα ππάξρνπλ θαη πψο είλαη ηαμηλνκεκέλα 

(εηεξνγέλεηα); 

 Πψο απηά αιιειεπηδξνχλ (νξγάλσζε ή ζπλδεηηθφηεηα); 

 Πψο κεηαβάιινληαη κε ην ρξφλν (ηζηνξηθή εμέιημε); 

 

Γξάθεκα 9.1 . Πξνζαξκνγή  πιαηζίνπ εξγαζίαο γηα ηελ αλάιπζε ηεο πνιππινθφηεηαο ζηα δίθηπα 

πνιηηηθήο                                                                                                    Πεγή:  Cadenasso et al. (2006) 

 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα πιαίζην εξγαζίαο, ην νπνίν κπνξεί λα δηεπζεηήζεη κηα 

πνιιαπιφηεηα παξαγφλησλ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, νη νπνίνη 

δξνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ρσξηθέο, ρξνληθέο θαη νξγαλσηηθέο θιίκαθεο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηαηξηβή σο έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα θαηαλφεζε ησλ 

πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ. 

ηνλ άμνλα ηεο εηεξνγέλεηαο, ηα δίθηπα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κπνξνχλ λα 

πεξηγξαθνχλ σο απνηεινχκελα απφ κηα ιίζηα δηαθφξσλ ηχπσλ δξψλησλ 

ππνθεηκέλσλ. Οη θαηεγνξίεο ησλ ηχπσλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ απαξηίδνπλ ηνλ 

θαηάινγν. Ζ δνκηθή πνιππινθφηεηα απμάλεη, θαζψο ν αξηζκφο θάζε θαηεγνξίαο 

ηχπνπ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ πξνζδηνξίδεηαη πνζνηηθά (Ahl & Allen, 1996).  

Άξονεσ ανάλυςθσ τθσ πολυπλοκότθτασ των 
δικτφων πολιτικισ

Ετερογζνεια

Σφποι ΕΔΤ

Σφποι ςφνδεςθσ 
και ομαδοποιιςεισ 

μεταξφ των ΕΔΤ

Μεταβολι τφπων 
ΕΔΤ

Μεταβαλλόμενο 
μωςαϊκό τφπων 

ΕΔΤ

Οργάνωςθ ι 
ςυνδετικότθτα

Διαδικαςίεσ εντόσ 
του ΕΔΤ

Επίδραςθ ςε άλλο 
ΕΔΤ

Ρφκμιςθ των ορίων 
μεταξφ ΕΔΤ

Αλλθλεπίδραςθ 
μεταξφ ΕΔΤ

Ιςτορικι Εξζλιξθ 
και απρόβλεπτα 

γεγονότα

Σρζχουςεσ άμεςεσ 
ςυνδζςεισ

Σρζχουςεσ ζμμεςεσ 
ςυνδζςεισ

Μεταγενζςτερεσ 
υνδζςεισ

Αργά Αναδυόμενεσ 
υνδζςεισ

Αδράνειεσ (π.χ. 
κοινωνικό 

φανταςιακό ΕΔΤ)
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Ο άμνλαο ηεο νξγάλσζεο ή ζπλδεηηθφηεηαο αληαλαθιά ηελ απμαλφκελε 

ππθλφηεηα ησλ ζπλδέζεσλ ησλ βαζηθψλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ, πνπ 

ειέγρνπλ ηε δπλακηθή  ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ νξγαλσηηθή πνιππινθφηεηα νδεγεί ζηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ή ζηελ ηθαλφηεηα λα ξπζκίδεηαη ζε 

κεηαβαιιφκελεο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ή εζσηεξηθέο αλαηξνθνδνηήζεηο (Holling & 

Gunderson, 2002). Αλ, γηα παξάδεηγκα, ην απινχζηεξν άθξν ηνπ άμνλα ηεο 

ζπλδεηηθφηεηαο είλαη νη δηαδηθαζίεο εληφο ηνπ νκαδηθνχ ελεξγνχ δξψληνο 

ππνθεηκέλνπ, θαζψο ελζσκαηψλεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ελεξγψλ δξψλησλ 

ππνθεηκέλσλ ηνπ, ε πνιππινθφηεηα απμάλεη. Ζ θαηαλφεζε ηνπ πψο ε αιιειεπίδξαζε 

απηή κπνξεί λα ξπζκηζηεί κέζσ ησλ νξίσλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ελεξγψλ 

δξψλησλ ππνθεηκέλσλ, απνηειεί έλα πςειφηεξν επίπεδν πνιππινθφηεηαο. 

Ο ηξίηνο άμνλαο αλαθέξεηαη ζε ζρέζεηο πνπ εθηείλνληαη πέξα απφ ηηο άκεζεο 

ηξέρνπζεο ζρέζεηο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε επίδξαζε ησλ έκκεζσλ επηπηψζεσλ, ησλ 

αδξαλεηψλ, ηεο δσληαλήο κλήκεο πεξαζκέλσλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ε 

χπαξμε κεηαγελέζηεξσλ θαζπζηεξεκέλσλ επηπηψζεσλ, θαη ε παξνπζία αξγά 

εκθαληδφκελσλ έκκεζσλ ζπλδέζεσλ απμάλνπλ ηελ ηζηνξηθή πνιππινθφηεηα 

(Cadenasso et al., 2006).  

Με ηελ παξαπάλσ κεζνδνινγηθή αλάιπζε είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα 

ελεξγά δξψληα ππνθείκελα θαη λα ηαμηλνκεζνχλ αλάινγα κε βαζηθέο ηνπο ηδηφηεηεο, 

λα απνθαιπθζνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάιπζεο, π.ρ 

επίπεδν κε θέληξν ην ηζηνξηθφ Πξφηππν ρνιείν γχξσ απφ ην νπνίν πεξηζηξέθνληαη 

ελεξγά δξψληα ππνθείκελα θαη ηνλ ηφπν πνπ αλήθεη, ζε επίπεδν ζπλαζπηζκψλ ησλ 

ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ θαη ζην επίπεδν ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζε 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ηνκέο.  

Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν ηα ζχλνια ησλ δεδνκέλσλ κέζα ζε απηή ηελ πιαηζίσζε 

κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ ηε δπλακηθή ηνπ δηθηχνπ ή ηελ εμέιημε ησλ δνκψλ θαη λα 

απνθαιχςνπλ επίζεο ην πψο νη δνκέο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ κεηεμειίρζεθαλ ζε 

δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο  ράξαμεο πνιηηηθήο ή πψο άιιαμαλ νη δνκηθέο 

ηδηφηεηέο ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Σα δεδνκέλα κπνξνχλ λα παξέρνπλ κηα 

εηθφλα ηνπ δηθηχνπ, πνπ αληαλαθιά φιε ηε δηαδηθαζία.  

Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ είλαη βαζηζκέλε ζηελ ζεσξία ηεο 

πνιππινθφηεηαο θαη ηεο ηεξαξρίαο, ζεσξεί φηη δελ επηδξά κφλν ε δνκή ζηα 

απνηειέζκαηα ησλ δηαδηθαζηψλ ράξαμεο πνιηηηθήο, αιιά  θαη νη δηαδηθαζίεο ράξαμεο 
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πνιηηηθήο επηδξνχλ ζε απηή κεηαζρεκαηίδνληάο ηε. Τπάξρεη δειαδή αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ηεο δνκήο ηνπ δηθηχνπ πνιηηηθήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ράξαμεο πνιηηηθήο ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην δηαθπβέξλεζεο (Marsh & Smith, 2000). 

9.7. Αλάιπζε αξρεηαθνύ πιηθνύ  

Σν αξρεηαθφ πιηθφ πνπ αλαιχζεθε πεξηιακβάλεη πνιιέο κνξθέο αξρείσλ θαη είλαη 

θαηά πξνζέγγηζε 3.500 ζειίδεο. Πην αλαιπηηθά νη ηχπνη ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 9.1. πνπ αθνινπζεί θαη ζην Παξάξηεκα Α φπνπ 

ππάξρνπλ παξαδείγκαηα γηα κνξθή αξρείνπ.  

Αξρεηαθό Τιηθό 

Σύπνο Αξρεηαθνύ Τιηθνύ Πεξίνδνο αλαθνξάο  Αξηζκόο ζειίδσλ (θαηά 

πξνζέγγηζε)  

Πξαθηηθά Κνηλνβνπιίνπ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΡΛΑ‟ 

Σεηάξηε 11 Μαΐνπ 2011 

ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΡΛΒ‟ Πέµπηε 

12 Μαΐνπ 2011 

ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΛΖ‟ 

Παξαζθεπή 8 Μαΐνπ 2015 

250 ζειίδεο 

(Παξάξηεκα Α.1) 

Αηηηνινγηθέο Δθζέζεηο 

Ννκνζρεδίσλ, 

πλνδεπηηθέο Δθζέζεηο, 

Δθζέζεηο ηεο 

επηζηεκνληθήο Τπεξεζίαο 

ηεο Βνπιήο 

2011, 2015 

400 ζειίδεο 

(Παξάξηεκα Α.2) 

Πξαθηηθά Γηαξθνύο 

Δπηηξνπήο Μνξθσηηθώλ 

Τπνζέζεσλ 

ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΓ΄ - ΤΝΟΓΟ 

Β΄ ΓΗΑΡΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΜΟΡΦΧΣΗΚΧΝ 

ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

13, 14 Απξηιίνπ θαη 3 Μαΐνπ 

2011 (4 ζπλεδξηάζεηο) 

ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΣ΄ - ΤΝΟΓΟ 

Α΄ ΓΗΑΡΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΜΟΡΦΧΣΗΚΧΝ 

ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

4 θαη 5 Μαΐνπ 2015 (3 

ζπλεδξηάζεηο) 

350 ζειίδεο 

θαηαγξαθή απφ βίληεν 

(Παξάξηεκα Α.3) 

Πξαθηηθά πλεδξίσλ θαη 

Ζκεξίδσλ γηα ηα Πξόηππα 
2009 - 2018 

700 ζειίδεο 

(Παξάξηεκα Α.4) 
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ρνιεία 

Έληππνο Σύπνο ΜΜΔ 
2011  - 2018 

300 ζειίδεο 

(Παξάξηεκα Α.5) 

Ζιεθηξνληθόο Σύπνο ΜΜΔ 
2011 - 2018 

400 ζειίδεο 

(Παξάξηεκα Α.6) 

Πεξηνδηθά, Λεπθώκαηα 

πιιόγσλ Απνθνίησλ γηα 

ηα Πξόηππα ρνιεία 

2005 - 2018 
400 ζειίδεο 

(Παξάξηεκα Α.7) 

Ηζηνζειίδεο ζρνιείσλ, 

πιιόγσλ Απνθνίησλ, 

πιιόγσλ Γνλέσλ θ.η.ι. 

ησλ Πξόηππσλ ρνιείσλ 

θαη Ζιεθηξνληθά 

Καηαζηαηηθά Πξαθηηθά 

ησλ πιιόγσλ απηώλ  

2005 - 2018 
500 ζειίδεο 

(Παξάξηεκα Α.8) 

Δπηζηνιέο πιιόγσλ 

απνθνίησλ πξνο ηνπο 

αξκόδηνπο Τπνπξγνύο 

2005 - 2018 
50 ζειίδεο 

(Παξάξηεκα Α.9) 

Γεκόζηεο Σνπνζεηήζεηο 

(ειεθηξνληθή δηαβνύιεπζε, 

πξνζσπηθά blogs θ.η.ι.) 

2011 - 2018 
150 ζειίδεο 

(Παξάξηεκα Α.10) 

Πίλαθαο 9.1.: Αξρεηαθφ πιηθφ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ηεθκεξίσζεο 

9.7.1. Βαζηθά κεζνδνινγηθά βήκαηα γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

αληινύκελσλ από αξρεηαθό πιηθό 

 Σν πξψην βήκα, αθνχ ζπιιερζνχλ θαη θαηαηαρζνχλ ηα δεδνκέλα, είλαη ε 

αλάιπζε ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο πνπ αθνξά ζηε δηεξεχλεζε δηαζηάζεσλ 

ηνπ επξχηεξνπ ηζηνξηθνχ, θνηλσληθνπνιηηηθνχ, εθπαηδεπηηθνχ, νηθνλνκηθνχ, 

ζεζκηθνχ, θαληαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ δηθηχνπ πνιηηηθήο. 

 Σν δεχηεξν βήκα είλαη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, ε νπνία ζπκβάιιεη θαη ζηελ 

ραξηνγξάθεζε ηνπ δηθηχνπ πνιηηηθήο. Οη δεκφζηεο πιεξνθνξίεο αλαιχνληαη γηα 

λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνθάιπςε ησλ ηαπηνηήησλ ηνπ αξρηθνχ ζπλφινπ ελεξγψλ 

δξψλησλ ππνθεηκέλσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο 

νξγαληζκνχο. Δπίζεο δηεξεπλάηαη ν ηχπνο ησλ ζρέζεσλ πνπ ηα ζπλδέεη, θαζψο 

θαη ε ζπρλφηεηα ησλ ζπλδέζεσλ. Υξεηάδεηαη, δειαδή, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
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πνηνηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο θαη ζηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ, 

λα γίλεη πξνζπάζεηα πνζνηηθνπνίεζεο κέζσ ησλ δεηθηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε 

δνκή, ηνπο νπνίνπο παξέρεη ε αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ (SNA). 

 ην ηξίην βήκα, εθαξκφδνληαο ην πιαίζην εξγαζίαο απνδφκεζεο ηεο 

πνιππινθφηεηαο πνπ πξναλαθέξακε, αλάινγα κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

αθνχ έρνπκε θαηαηάμεη ηα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα ζε θαηεγνξίεο, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη αλαιπηηθέο ελφηεηεο ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα 

δνκηθήο νξγάλσζεο ησλ ζπλδέζεσλ ζε θαηάιιειεο ρξνληθέο θιίκαθεο, νη νπνίεο 

επηιέγνληαη χζηεξα απφ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Δπίζεο γίλεηαη πξνζπάζεηα 

λα αλαθαιπθζνχλ φρη κφλν νη ηππηθέο ζπλδέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ δεχηεξν 

αλαιπηηθφ άμνλα ηεο ζπλδεηηθφηεηαο, αιιά θαη άηππεο ζπλδέζεηο, έκκεζεο 

ζπλδέζεηο, αδξάλεηεο, ηζηνξηθέο κλήκεο, δηαθνξεηηθνί ξπζκνί νξγάλσζεο ησλ 

ζπλδέζεσλ, εμσηεξηθέο επηδξάζεηο, ψζηε λα θαιπθζνχλ θαη νη αλάγθεο αλάιπζεο 

ζην πιαίζην ηνπ ηξίηνπ άμνλα ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο. Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

ζεσξείηαη φηη κπνξεί επίζεο λα ζπκβάιεη ζηελ αλάιπζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

πιαηζίνπ πνιηηηθήο ή πεξηβάιινληνο.  

 Σν ηέηαξην βήκα είλαη ε ραξηνγξάθεζε ζην πιαίζην εξγαζίαο πνπ πεξηγξάςακε 

θαη πνπ θαζνξίδεη ηηο αλαιπηηθέο ελφηεηεο. 

 Σν πέκπην βήκα είλαη ε απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζπλδπαζηηθά κέζσ ηεο 

πνζνηηθήο (κε φξνπο δηθηχνπ) θαη ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο. 

 Σν έθην βήκα είλαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

 Σν έβδνκν βήκα είλαη ε επηβεβαίσζε ή κε ησλ ππνζέζεσλ εξγαζίαο. 

 Σν φγδνν βήκα είλαη αμηνιφγεζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ εθαξκφζηεθε. 

 Σν έλαην βήκα είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο ησλ δηθηχσλ εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 Σν δέθαην βήκα είλαη ε αλάδεημε ησλ πξνθππηφλησλ δεηεκάησλ πξνο ζπδήηεζε. 

9.7.2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε 

Ζ δηαηξηβή, φπσο πξναλαθέξζεθε ρξεζηκνπνηεί ηελ πνζνηηθή θαη ηελ 

πνηνηηθή αλάιπζε. Σφζν νη πνζνηηθέο φζν θαη νη πνηνηηθέο πξνζεγγίζεηο δηθηχνπ 

ιακβάλνπλ ηα δίθηπα σο αλαιπηηθφ εξγαιείν. Οη δχν πξνζεγγίζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ  παξνχζα έξεπλα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε κηα πβξηδηθή πξνζέγγηζε «κηθηψλ 

κεζφδσλ» (βι. Henry et al., 2010).  
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Δίλαη ζεκαληηθή φκσο ε δηάθξηζε ησλ κεζφδσλ. Ζ πνζνηηθή πξνζέγγηζε 

ζεσξεί ηελ αλάιπζε ηνπ δηθηχνπ σο κηα κέζνδν αλάιπζεο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ.
102

 

Ζ πνηνηηθή πξνζέγγηζε, απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλε 

ζηηο δηεξγαζίεο ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο. Δπηθεληξψλεηαη ιηγφηεξν ζηελ απιή δνκή ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ θαη πεξηζζφηεξν ζην 

πεξηερφκελν απηψλ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο πνηνηηθέο κεζφδνπο, 

φπσο ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη ιφγνπ. Χζηφζν, νη δχν κεζνδνινγηθέο απηέο 

πξνζεγγίζεηο ζπκπιεξψλνπλ ε κία ηελ άιιε (Sciarini, 1996, p.112)
103

.  

9.7.2.1. Πνηνηηθή αλάιπζε 

ην πιαίζην κηαο ζπζηεκηθήο αληίιεςεο  γηα ην δίθηπν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

είλαη ζεκαληηθφ ην βάζνο ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο. Ζ αλάιπζε είλαη δπλαηφλ λα 

γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 ζε καθξν-επίπεδν, φπσο ζην πιαίζην ηνπ Έζλνπο ή νιφθιεξεο θπβέξλεζεο ή 

νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο κέζσ ησλ εμήο πιαηζίσλ εξγαζίαο: 

 Πιαίζην επηθεληξσκέλν ζην ζηάδην ηεο ράξαμεο πνιηηηθήο.  

Απηή ε πξνζέγγηζε επηθεληξψλεηαη ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ζηα 

δηάθνξα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο πνιηηηθήο (Lasswell, 1956; Brewer, 1974; Brewer 

& deLeon, 1983; deLeon, 1999). Σν βαζηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ κπνξεί λα 

βαζίδεηαη ε αλάιπζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο, είλαη ε ζεσξία πνιιαπιψλ ξνψλ ηνπ 

θαζνξηζκνχ αηδέληαο απφ ηνλ Kingdon (1984) θαη ην πιαίζην αλάιπζεο 

δηαθπβέξλεζεο (GAF) απφ ηνλ Hamza (2013).  

 Πιαίζην πνπ εζηηάδεηαη ζηα ζεζκηθά φξγαλα.  

Ζ πξνζέγγηζε απηή επηθεληξψλεηαη ζην ζεζκφ πνπ εθηειεί ηε ιήςε 

απνθάζεσλ ή επεξεάδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο. Απηφο ην 

ζεζκφο κπνξεί λα είλαη ε θπβέξλεζε, ππν-θπβεξλήζεηο ή άιινη νξγαληζκνί. Σν 

πην γλσζηφ πιαίζην πνπ επηθεληξψλεηαη ζηα ζεζκηθά φξγαλα, είλαη ην πιαίζην 

ζεζκηθήο αλάιπζεο θαη αλάπηπμεο (IAD) πνπ αλέπηπμε ε Ostrom (1990).  

 ζε κεζν-επίπεδν, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ελεξγψλ δξψλησλ 

ππνθεηκέλσλ αηνκηθψλ ή ζπιινγηθψλ. 

 Πιαίζην πλαζπηζκνχ θαη χκπξαμεο (ACF) 

                                                 
102

 Παξάδεηγκα πξνζπάζεηαο πνζνηηθήο αλάιπζεο δηθηχνπ ππάξρεη  ζηα θείκελα ησλ Sciarini, 1996; 

Laumann & Pappi, 1976; Laumann & Knoke, 1987; Pappi & Knoke, 1991) 
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 Πξνζπάζεηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ (πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο) ππάξρεη ζην 

θείκελν ηνπ Pappi, 1993,pp.90-93. 
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Σν πην ζπλεζηζκέλν πιαίζην απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ην Πιαίζην 

πλαζπηζκνχ θαη χκπξαμεο (ACF) πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Sabatier & 

Jenkins-Smith (1993)  θαη απφ ηε ζρνιή αλάιπζεο δηθηχνπ πνιηηηθήο (PNA) 

(Fawcett & Daugbjerg, 2012). Ζ ζεσξία ACF ππνζηεξίδεη φηη νη πεπνηζήζεηο 

θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ ελδηαθεξνκέλσλ είλαη ελζσκαησκέλεο ζε αλεπίζεκα 

δίθηπα (Sabatier & Weible, 2007). Γηα λα εληζρχζνπλ ηε ζπληνληζκέλε 

ζπκπεξηθνξά κέζα ζε απηά ηα δίθηπα, ηα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα 

ζρεκαηίδνπλ νκάδεο, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ζχλνια αλζξψπσλ απφ 

δηάθνξεο ζέζεηο πνπ κνηξάδνληαη ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα πεπνηζήζεσλ θαη 

επηδεηθλχνπλ έλα βαζκφ ζπληνληζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ (Sabatier & Jenkins-Smith, 1999). Σν πιαίζην απηφ δίλεη επίζεο 

κεγάιε πξνζνρή ζηα ζέκαηα ζπιινγηθήο δξάζεο (Schlager, 1999). ηελ 

παξνχζα δηαηξηβή αθνξά ζηελ δεκηνπξγία ζπληνληζηηθψλ νκάδσλ πνπ 

απνηεινχληαη απφ ζπιινγηθά θαη αηνκηθά ελεξγά δξψληα ππνθείκελα  

 ζε κηθξν-επίπεδν, φπσο θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο ηεο θνηλσλίαο ή ην ελεξγφ 

δξψλ ππνθείκελν ή έλα ζρεηηθά κηθξφ ππνθπβεξλεηηθφ ζχζηεκα.  

 Δδψ ρξεζηκνπνηείηαη έλα πιαίζην πνπ εζηηάδεη ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη 

ζηηο ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο έληαμεο ζε ζπιινγηθνχο θνξείο πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ ράξαμε πνιηηηθψλ θαη ζεζκψλ θαη 

ελζσκαηψλεη ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο κεζφδνπο ηεο νξζνινγηθήο επηινγήο ησλ 

ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ (Scharpf, 1997).  ηελ παξνχζα δηαηξηβή 

αθνξά ηα δξψληα ελεξγά ππνθείκελα ζηε δηαδηθαζία εκπινθήο ζην δίθηπν, ηα 

θίλεηξα, ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηελ εθινγίθεπζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

9.7.2.2. Πνζνηηθή αλάιπζε 

ηελ δηαηξηβή ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία απφ ηελ κέζνδν αλάιπζεο 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ, φζνλ αθνξά ζηελ θαηεγνξία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηθηχνπ θαη 

ζηελ αλάιπζε ησλ δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ δηθηχνπ. Απηφο ν 

θιάδνο (SNA) παξέρεη έλα ζεκαληηθφ δπλακηθφ κεζφδσλ θαη κεζνδνινγηθψλ 

εξγαιείσλ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο δηθηχσλ πνιηηηθήο (Adam & Kriesi 

2007). Ζ αλάιπζε θνηλσληθνχ δηθηχνπ (SNA) έρεη εθαξκνζηεί ζε δηάθνξα κνληέια, 

ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή δηθηχνπ, δειαδή ηε κνξθή ησλ ζρέζεσλ κε ηηο 

νπνίεο νη θνξείο εληφο ελφο δηθηχνπ ζπλδένληαη θαη ξπζκίδνληαη νη ζρέζεηο ηνπο, 
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ψζηε λα είλαη δπλαηφλ κε βάζε ηε δνκή λα εμεγεζνχλ ηα δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα 

ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ δξάζεψλ ηνπο. (βι. Borgatti & Foster, 2003; Burt, 2000). 

Απηέο νη κειέηεο, αλ θαη δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ πνιηηηθή επηζηήκε, 

έρνπλ εζηηάζεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα δίθηπα – θαη εηδηθφηεξα νη δνκέο ηνπο – 

έρνπλ δηακνξθσζεί θαη δηεξεπλνχλ ην αλ είλαη δπλαηφλ ε δνκή ηεο νξγάλσζεο ησλ 

ζρέζεσλ λα επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ δξάζεσλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην δηαθπβέξλεζεο. Βαζηθφ 

κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο απνηειεί ε ραξηνγξάθεζε ησλ 

ζπλδέζεσλ ηνπ δηθηχνπ. 

9.7.3. Μεζνδνινγηθά εξγαιεία 

 Σα κεζνδνινγηθά εξγαιεία ζηελ παξνχζα εκπεηξηθή κειέηε αθνξνχλ ηελ 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ δηθηχνπ θαη παξνπζηάδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα. 

9.7.3.1. Μεζνδνινγηθά εξγαιεία γηα ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή ρξεζηκνπνηεί σο πεγέο γηα ηελ αλάιπζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ εληνπηζκνχ ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηνπ είδνπο 

ησλ ζρέζεσλ, πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ή αλαπηχζζνπλ, κεζφδνπο ζπιινγήο ηνπ πιηθνχ 

φπσο:  

 ηελ επίδξαζε ηεο θήκεο, γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πην ζεκαληηθνί 

ελδηαθεξφκελνη ζε δίθηπα πνιηηηθήο 

 ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνιηηηθήο, π.ρ. ζπλαληήζεηο, 

αληαιιαγή πφξσλ, φπσο εθπνξεχνληαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε ζπλεληεχμεσλ, πνπ 

εκθαλίδνληαη ζπρλά ζε έγγξαθα δηαθφξσλ εηδψλ, φπσο πξσηφθνιια ζπλάληεζεο 

θαη ιίζηεο δηεπζχλζεσλ «πιεξνθνξηνδνηψλ-θιεηδηψλ» θαη δεκνζηεχκαηα, κέζα 

απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ εθηφο απφ ηηο ηππηθέο θαη άηππεο ή θαη 

αλαδπφκελεο ζρέζεηο. 

 ηελ επίζεκε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ελλνψληαο πην επίζεκνπο ηξφπνπο 

αληαιιαγήο ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, π.ρ. άξζξα, έγγξαθα, εκεξίδεο, ζπλέδξηα, 

έγθπξα πεξηνδηθά, δεκνζηεπκέλεο αληεγθιήζεηο θιπ.  

Όπσο αλαθέξεη ε Ozga (2000), ηα θείκελα πνιηηηθήο κπνξνχλ ζαλ θαηεγνξία λα 

επεθηαζνχλ πέξα απφ ηα επίζεκα θείκελα πνιηηηθήο ψζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ 

«απνδεηθηηθά έγγξαθα ή άιιν πιηθφ πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί σο ζεκαληηθφ κέζα 
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ζηηο δηαθξηηηθέο παξακέηξνπο κηαο έξεπλαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη 

ιεπηνκεξήο αηηηνιφγεζε γηα ηελ έληαμή ηνπο» (p.94). 

Σελ ζπγθεθξηκέλε εκπεηξηθή έξεπλα δελ απαζρνιεί ε αλσλπκία ησλ εθπξνζψπσλ 

ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ, θαζψο ηα δεδνκέλα αλάιπζεο είλαη 

δεκνζηνπνηεκέλα. 

Σα επφκελν ζηάδην είλαη ε θαηάηαμε ηνπ πιηθνχ, πνπ ζπιιέρζεθε, κε ηε 

δεκηνπξγία ελφο πιέγκαηνο αλάιπζεο (analysis grid) ην νπνίν απνηειείηαη απφ δχν 

κέξε,  

 ηε ζεκαηηθή αλάιπζε πνπ αθνξά ηα ζηνηρεία ησλ ελεξγψλ δξψλησλ 

ππνθεηκέλσλ, ηηο εκεξνκελίεο θαη ην είδνο ησλ δειψζεσλ πνπ έρνπλ θάλεη θαη 

 ηελ εξκελεπηηθή αλάιπζε πνπ αθνξά ηα δηαθπβεχκαηα, ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζέζεο ηνπο, ζρέζεηο κε άιια ελεξγά δξψληα ππνθείκελα 

θ.η.ι. (Bernoux, 1985). 

9.7.3.2. Μεζνδνινγηθά εξγαιεία γηα ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ δηθηύνπ πνιηηηθήο 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή γίλεηαη ραξηνγξάθεζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο νπνίαο 

δεκηνπξγνχληαη γξαθήκαηα αλαπαξάζηαζεο δηθηχσλ πνιηηηθήο βαζηζκέλα ζε 

αιγεβξηθέο κήηξεο θαη ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζεσξίαο ησλ γξαθεκάησλ, φπσο ηα 

έρεη εγθαζηδξχζεη ε επίζεκε αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ (SNA). Ζ 

αλαπαξάζηαζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα πνζνηηθνπνίεζεο ησλ ζρέζεσλ θαη θαζηζηά 

δπλαηή ηελ αλάιπζε ηεο δνκήο ησλ δηθηχσλ ζε θάπνηα ρξνληθή ηνκή 

ρξεζηκνπνηψληαο πνζνηηθά κέηξα. Σν γεγνλφο απηφ παξέρεη ηελ επθαηξία λα 

ειέγρεηαη αλ ζπλδένληαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απφδνζε ηνπ δηθηχνπ πνιηηηθήο 

κε ηελ δνκή ηνπ, ψζηε κέζσ ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο λα αλαδεηνχληαη αηηηνινγήζεηο 

θαη εξκελείεο ζρεηηθά κε ην γηαηί θάπνηα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα κέζσ ηεο δνκήο 

ησλ ζρέζεψλ ηνπο επηηπγράλνπλ θαιχηεξα απφ άιια, ζρεηηθά κε ην λα επεξεάδνπλ 

ηελ δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο πξνο φθειφο ηνπο.  

Ζ επίζεκε κέζνδνο αλάιπζεο ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο SNA ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ παξνχζα δηαηξηβή φρη κφλν γηα λα παξέρεη ην απνηέιεζκα ησλ νπηηθνπνηήζεσλ 

ησλ δηθηχσλ, αιιά θαη γηα λα απνηηκεζνχλ ηα πνζνηηθά κέηξα δηθηχνπ, πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηηο δνκηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. Οη έλλνηεο θαη ηα κέηξα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα πεξηγξάςνπλ απηέο ηηο δνκηθέο ηδηφηεηεο παξαηίζεληαη ζηε 

ζπλέρεηα. 



198 

 

Οη βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ πνπ κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ  

ζπλνςίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, ην ζπλαιιαθηηθφ πεξηερφκελν, ηε θχζε ησλ 

ζπλδέζκσλ θαη ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί απνηειεί 

κία ηξνπνπνίεζε ηνπ πίλαθα πνπ εκπεξηέρεηαη ζην άξζξν ησλ Tichy et al. (1979) 

“Social Network Analysis For Organizations” θαη παξαζέηεη θάπνηεο βαζηθέο 

ηδηφηεηεο κε πξφζεζε, φπσο ηζρπξίδνληαη νη ζπγγξαθείο, λα εμνηθεηψζνπλ ηνπο 

αλαγλψζηεο κε ηελ απνδεθηή νξνινγία ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη λα παξέρνπλ έλα 

θνηλφ ζχλνιν εξγαιείσλ. ηνλ ζπγθεθξηκέλν πίλαθα έρνπκε  πξνζζέζεη ηδηφηεηεο ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ απφ ηελ πην πξφζθαηε βηβιηνγξαθία. 

Ηδηόηεηεο θνηλσληθνύ δηθηύνπ  

Ηδηόηεηα Δμήγεζε 

Α. πλαιιαθηηθό Πεξηερόκελν 

 Σέζζεξηο ηχπνη αληαιιαγήο: 

1. έθθξαζε αηζζεκάησλ  

2. πξνζπάζεηα επηξξνήο 

3. αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

4. αληαιιαγή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ 

Β. Φύζε ησλ ζπλδέζεσλ 

1 Έληαζε 

 

Ζ ηζρχο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ γξακκηθφ ζπλδπαζκφ ρξφλνπ, 

ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο, νηθεηφηεηαο θαη 

ακνηβαηφηεηαο (Granovetter, 1973) 

2 Ακνηβαηφηεηα  Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ππάξρεη κία θνηλή αληίιεςε 

ε νπνία είλαη ζπκθσλεκέλε απφ φια ηα κέξε ζηε 

ζρέζε (βαζκφο  ζπκκεηξίαο) 

3 αθήλεηα ησλ πξνζδνθηψλ  Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν θάζε δεπγάξη αηφκσλ έρεη 

ζαθψο θαζνξηζκέλεο πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ ζηε ζρέζε 

4. Πνιππιεμία  Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα δεχγε ησλ αηφκσλ 

ζπλδένληαη κε πνιιαπιέο ζρέζεηο 
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Γ. Γνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνύ δηθηύνπ 

α. Γνκηθά ραξαθηεξηζηηθά κε εζηίαζε ζην πιήζνο, ζηελ δηάηαμε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπλδέζεσλ 

1 Μέγεζνο   Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

δίθηπν 

2 Ππθλφηεηα  

 

Ο αξηζκφο ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλδέζεσλ ζην 

δίθηπν σο αλαινγία (πνζνζηφ) ηνπ αξηζκνχ φισλ ησλ 

πηζαλψλ  ζπλδέζεσλ 

3 Όπαξμε ζπιάθσλ 

 

Αθνξά ζηηο «ππθλέο» πεξηνρέο εληφο ηνπ δηθηχνπ, 

ζηηο νπνίεο ηα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα ζπλδένληαη 

ζηελφηεξα κεηαμχ ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ζην 

δίθηπν θαη νλνκάδνληαη ζχιαθεο (Boissevain, 1974) 

4 Αλνηθηφηεηα     

                        

  Ο αξηζκφο ησλ πξαγκαηηθψλ εμσηεξηθψλ 

ζπλδέζεσλ κηαο θνηλσληθήο  έλσζεο σο αλαινγία 

(πνζνζηφ) ηνπ αξηζκνχ ησλ πηζαλψλ εμσηεξηθψλ 

ζπλδέζεσλ 

5. Κιεηζηφηεηα Έλα δίθηπν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θιεηζηφηεηα 

είλαη έλα δίθηπν κε πςειφ επίπεδν αιιεινζχλδεζεο, 

δειαδή έλα δίθηπν ζην νπνίν ηα ελεξγά δξψληα 

ππνθείκελα ζπλδένληαη άκεζα κεηαμχ ηνπο κε πνιιέο 

θαη ηζρπξέο ζρέζεηο ή έκκεζα κέζσ κηαο εληαίαο 

επαθήο. Σν επίπεδν θιεηζηφηεηαο ηνπ δηθηχνπ 

ζπλήζσο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην βαζκφ ππθλφηεηαο 

θαη ζπγθέληξσζεο δηθηχνπ.  

6. ηαζεξφηεηα   Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα πξφηππν δηθηχνπ 

κεηαβάιιεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

7. Πξνζβαζηκφηεηα  

 

Ο δείθηεο αθνξά ζηελ δπλαηφηεηα ζρεηηθήο 

πξνζέγγηζεο ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ. 

εκαίλεη φηη έλα ελεξγφ δξσλ ππνθείκελν κπνξεί λα 

πξνζεγγίζεη θάπνην άιιν ζην δίθηπν, εάλ ππάξρεη 

κνλνπάηη πνπ ζπλδέεη ηα δχν 

8. πλνρή  Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν νη θνξείο ζπλδένληαη άκεζα 

κεηαμχ ηνπο κε ζπλεθηηθνχο δεζκνχο. Ζ δνκηθή 

ζπλνρή αλαθέξεηαη ζηνλ ειάρηζην αξηζκφ κειψλ ηα 
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νπνία, εάλ απνκαθξπλζνχλ απφ κηα νκάδα, ζα 

απνζπλδέζνπλ ηελ νκάδα (Moody & White, 2003) 

9.Όπαξμε δνκηθψλ νπψλ  Ζ έιιεηςε δεζκψλ κεηαμχ δχν ηκεκάησλ ελφο 

δηθηχνπ. Οη δνκηθέο νπέο νξίδνληαη επίζεο σο απνπζία 

ζπλδέζεσλ ή σο παξνπζία αζζελέζηεξσλ ζπλδέζεσλ 

κέζα ζηα δίθηπα. Μεηαθνξηθά, είλαη ηξχπεο ζην 

θνηλσληθφ δίθηπν (Burt 2000). 

10. Δηεξνγέλεηα Γηθηχνπ  Ζ εηεξνγέλεηα ηνπ Γηθηχνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

πνηθηιφηεηα ησλ δξψλησλ ελεξγψλ ππνθεηκέλσλ φζνλ 

αθνξά έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, φπσο ην θχιν, 

ην πλεπκαηηθφ ππφβαζξν θ.α. Δπίζεο ιακβάλεηαη 

ππφςε ην επίπεδν ηεο δηαζπλνξηαθήο αληαιιαγήο 

κεηαμχ ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ. 

11. Κεληξηθφηεηα θνηλσληθνχ δηθηχνπ 

 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα δίθηπν πεξηζηξέθεηαη 

γχξσ απφ ιίγα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα (Freeman, 

1979) 

β. Γνκηθά ραξαθηεξηζηηθά κε εζηίαζε ζηε ζρεηηθή ζέζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θόκβσλ 

1. Αζηέξαο  Σν άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ 

θνηλσληθνχ δηθηχνπ  κε φξνπο δεκνθηιίαο 

2. χλδεζκνο   Έλα άηνκν πνπ δελ είλαη κέινο ζε έλα ζχιαθα 

αιιά ζπλδέεη δχν ή πεξηζζφηεξνπο ζχιαθεο  

3. Γέθπξα  Έλα άηνκν πνπ είλαη κέινο πνιιψλ ζπιάθσλ ζην 

δίθηπν (πείξνο ζχλδεζεο)  

4. Έιεγρνο εηζφδνπ   Έλαο αζηέξαο πνπ ζπλδέεη επίζεο ηελ θνηλσληθή 

ελφηεηα κε  εμσηεξηθνχο ηνκείο  

5. Απνκνλσκέλνο  Έλα άηνκν πνπ έρεη απνζπλδεζεί απφ  ην δίθηπν. 

6. Κεληξηθφο θφκβνο ηνπ ελεξγνχ δξψληνο 

ππνθεηκέλνπ 

Αθνξά ζε κηα νκάδα κεηξήζεσλ πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο «ζεκαζίαο» ή ηεο 

«επηξξνήο» (κε δηάθνξεο έλλνηεο/εθδνρέο) ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ θφκβνπ (ή νκάδαο) κέζα ζε έλα δίθηπν  

Πίλαθαο 9.2. Βαζηθή νξνινγία ηεο αλάιπζεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ Πεγή:. Tichy et al. (1979), p. 508 

Σξνπνπνίεζε απφ: ακαξά (2019)  
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Σα δεδνκέλα θνηλσληθνχ δηθηχνπ πνπ ζπιιέρζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο έρνπλ επεμεξγαζηεί θαη αλαιπζεί κε ηε βνήζεηα ηνπ UCINET6 

(Borgatti et al., 2002), ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα αλάιπζε 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Σα δεδνκέλα εηζήρζεζαλ ζην UCINET6 δεκηνπξγψληαο αξρεία 

DL. Σν ζχλνιν δεδνκέλσλ δεκηνπξγεί κηα κήηξα αζχκκεηξσλ δεδνκέλσλ. ε θάζε 

ζρέζε πνπ απνδεηθλχεηαη ε χπαξμή ηεο δίλνληαη ηηκέο απφ 1 έσο 4 αλάινγα κε ηελ 

ηζρχ ηεο ζχλδεζεο. Οη νπηηθνπνηήζεηο ησλ δηθηχσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 

πξφγξακκα NetDraw 2.114 (ν.π.,2002).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 

ησλ δηθηχσλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη ηα εμήο: 

1. Δηζαγσγή ησλ αξρείσλ (έλα θάζε θνξά) ησλ 31 ΔΓΤ (Βαξβάθεηνο, 2011), 22 

ΔΓΤ (Εσζηκαία, 2011), 15 ΔΓΤ (Ησλίδεηνο, 2011),  52 ΔΓΤ (πληνληζηηθφ, 2011) 

θαη 53 ΔΓΤ (πλνιηθφ Γίθηπν, 2015) ζην UCINET 6 

2. Δηζαγσγή ησλ ίδησλ αξρείσλ (ην αληίζηνηρν θάζε θνξά) ζην NetDraw 2.114 

3. Δηζαγσγή ησλ κέηξσλ θεληξηθφηεηαο (Degree, Betweeness, Closeness θ.η.ι.) 

4. Οπηηθνπνίεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ σο θφκβσλ 

(nodes) ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (Degree, θ.η.ι.) 

5. Οπηηθνπνίεζε ηνπ ρξψκαηνο ησλ θφκβσλ (nodes) ζχκθσλα κε ηελ νκαδνπνίεζή 

ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ (Φνξείο Τπνπξγείνπ, χιινγνη Απνθνίησλ, 

Πνιηηηθνί, Γηνηθεηηθνί θ.η.ι.)  

6. Οπηηθνπνίεζε ησλ ζπλδέζεσλ ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ σο γξακκψλ 

(lines) θαη απφδνζε ρξψκαηνο ζχκθσλα κε ηελ δχλακε ησλ ζρέζεσλ (θιίκαθα 

απφ 1 έσο 4) 

7. Οπηηθνπνίεζε ηνπ κεγέζνπο (πάρνπο) ησλ ζπλδέζεσλ ησλ (lines) ζχκθσλα κε ηελ 

δχλακε ησλ ζρέζεσλ 

8. Παξνπζίαζε ηεο δχλακεο ησλ ζρέζεσλ αξηζκεηηθά επί ησλ γξακκψλ (weighted 

network) 

9. Παξνπζίαζε ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ θαη ζρεηηθφ ππφκλεκα 

αληηζηνίρεζεο  κε αξηζκνχο 

9.7.4. Έιεγρνη κεζόδωλ θαη κεζνδνινγηθώλ εξγαιείωλ – εγθπξόηεηα θαη 

αμηνπηζηία  

ηηο έξεπλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ηα 

ζέκαηα εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 
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δηαηξηβή θαινχκαζηε λα ειέγμνπκε ηφζν ηηο κεζφδνπο φζν θαη ηα εξεπλεηηθά καο 

εξγαιεία ψζηε λα εμαζθαιίζνπκε ηφζν ηελ εγθπξφηεηα φζν θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο 

έξεπλάο καο.  

9.7.4.1. Έιεγρνο ηωλ κεζόδωλ ζπιινγήο θαη θαηάηαμεο ηωλ δεδνκέλωλ 

Οη πξναλαθεξφκελεο κέζνδνη ζπιινγήο θαη θαηάηαμεο δεδνκέλσλ, ζεσξνχκε, 

φηη πξνζαξκφδνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε εκπεηξηθή έξεπλα, επεηδή απαηηείηαη 

εγθπξφηεηα ησλ θνηλσληνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα ππάξρεη θαη αμηνπηζηία ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Ζ αμηνπηζηία ζε κηα έξεπλα κε πνηνηηθά δεδνκέλα ζαλ 

απηά κπνξεί λα βαζηζηεί ζηελ πνηφηεηα ηνπ κεζνδνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ 

πξνεγήζεθε, θαη ζην αλ ν ζρεδηαζκφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα 

αληηθαηνπηξίζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Levin & O’ Donnel, 1999). ηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο, ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπλδέζεηο ησλ 

ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ, ζεσξνχληαη ζηε δηαηξηβή έγθπξα, φηαλ πξνέξρνληαη 

απφ επίζεκε πξνέιεπζε π.ρ έγγξαθα, ηζηνζειίδεο, πξσηφθνιια ζπλαληήζεσλ, θαη 

φηαλ επίζεο δηαζηαπξψλνληαη πνιιαπιά. Ο Yin (1994) ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηνπ 

ηξηγσληζκνχ ησλ δεδνκέλσλ δειψλνληαο φηη ε ρξήζε πνιιαπιψλ πεγψλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο δνκήο. Πξνηείλεηαη 

γεληθά ν εξεπλεηήο λα εθαξκφδεη πνιιαπιά κέηξα γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ίδησλ 

θαηλνκέλσλ (Yin, 1994). Ζ ρξήζε πνιιαπιψλ πεγψλ δεδνκέλσλ θαη ν ζπλδπαζκφο 

πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο αλάιπζεο ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

9.7.4.2. Έιεγρνο ηωλ κεζνδνινγηθώλ εξγαιείωλ ηεο ραξηνγξάθεζεο  

Ζ παξνχζα δηαηξηβή ιακβάλεη ππφςε ην γεγνλφο φηη ηα δεδνκέλα ηνπ θνηλσληθνχ 

δηθηχνπ είλαη δπλαηφλ λα δίλνπλ απνηειέζκαηα κε απφθιηζε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ιφγσ έιιεηςεο δεδνκέλσλ. Ζ απνπζία αλαθνξψλ απφ έλα κφλν ή θάπνηα θεληξηθά 

ελεξγά δξψληα ππνθείκελα ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ζηξέβισζε ηνπ ζπλφινπ 

δεδνκέλσλ θαη λα νδεγήζεη ζε ζνβαξέο παξεξκελείεο.    

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαηά ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο έρνπλ ζπγθεληξσζεί 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηζρπξφηεξεο θαη αζζελέζηεξεο ζπλδέζεηο, δειαδή ζπιιέρζεθαλ 

δεδνκέλα ηφζν γηα επαλαιακβαλφκελεο ζπλδέζεηο κε ζρεηηθφ κε ην εμεηαδφκελν 

δήηεκα πεξηερφκελν φζν θαη γηα ηηο πεξηζηαζηαθέο. Σν επίπεδν ησλ ιεγφκελσλ 

ηζρπξψλ δεζκψλ είλαη έλαο «ζπλδπαζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο, 

ηεο νηθεηφηεηαο (ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο) θαη ησλ ακνηβαίσλ ππεξεζηψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ην δεζκφ» (Granovetter, 1973).  
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Χζηφζν, ζε επφκελν ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηελ αλάιπζε, γηα ζεκαληηθνχο ιφγνπο ηεο έξεπλαο, θχξηα νη ηζρπξφηεξνη δεζκνί, 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πςειφηεξε ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο. Οη ιφγνη απηνί είλαη 

νη εμήο: 

 Γεδνκέλνπ φηη νη ηζρπξνί δεζκνί αληαλαθινχλ πην ζηαζεξή δνκή ησλ ζρέζεσλ 

πνπ κπνξεί λα ελδηαθέξνπλ έλαλ εξεπλεηή δηθηχνπ πνιηηηθήο, απηή ε αλεπάξθεηα 

αλαθνξάο ζε φινπο ηνπο αζζελείο δεζκνχο δελ είλαη ηφζν πξνβιεκαηηθή φζν 

κπνξεί λα θαλεί αξρηθά. Παξ’ φια απηά, πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ιήςεο 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ζπνξαδηθέο επαθέο θαη πην επηθαλεηαθέο ζρέζεηο. 

Χζηφζν πθίζηαληαη θαη κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα θαη πξνβιήκαηα φγθνπ 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ηα νπνία είλαη θαηά κία έλλνηα αμεπέξαζηα. 

 Οη ζπρλφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο είλαη γλσζηφ φηη αληηθαηνπηξίδνπλ θαιχηεξα ην 

ζηαζεξφ δίθηπν, ην νπνίν κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αληηθαηνπηξίδεη θαιχηεξα ηελ 

επηξξνή ησλ δηθηχσλ ζε ζεζκηθέο ξπζκίζεηο κέζα απφ ηηο ζπρλέο αιιειεπηδξάζεηο 

ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ. Δπίζεο, ζηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε απηνχο 

ηνπο ηχπνπο δεζκψλ, δειαδή ηνπο ηζρπξνχο, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο δηαζέζηκεο αλαθνξέο απ 'φ, ηη ζηνπο αζζελέζηεξνπο.  

Ζ ζπλερήο εθκάζεζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ εξγαζία κε απηή ηε δηαηξηβή έρεη 

δεκηνπξγήζεη κηα θαηάζηαζε, ζηελ νπνία ε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ έρεη 

βειηησζεί θαη πξνζαξκνζζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.  

9.7.4.3. Έιεγρνο ηεο ζπκβνιήο ηεο ραξηνγξάθεζεο ζηελ αλάιπζε ηωλ δηθηύωλ 

πνιηηηθήο 

Πξνθαλψο, ην δπλακηθφ αλάιπζεο ηεο SNA είλαη ρξήζηκν γηα ηελ πνιηηηθή 

επηζηήκε, αιιά θαηά ηελ άπνςή καο δελ αξθεί γηα ηελ νινθιεξσκέλε αλάιπζε ησλ 

δηθηχσλ πνιηηηθήο, θαζψο δελ αληηκεησπίδεη ην δήηεκα ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ 

δηθηχνπ, φπσο ηελ πεξηγξάςακε. Δθιακβάλεη δειαδή σο ζηαζεξή ηε δνκή ηνπ 

δηθηχνπ θαη ειέγρεη ην πψο κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε 

απφδνζε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ πνιηηηθήο, ελψ θαη νη δηαδηθαζίεο 

ράξαμεο πνιηηηθήο κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα κεηαζρεκαηίδνπλ ηε δνκή, φπσο 

πξναλαθέξακε. 

Ζ δηαηξηβή έρεη ιάβεη ππφςε ηηο εκπεηξηθέο πξνζπάζεηεο ησλ Provan & 

Milward (1995) κε ηε βνήζεηα ηεο SNA λα αληηκεησπίζνπλ ην δίθηπν πνιηηηθήο σο 

κεηαβιεηή γηα ηελ εξκελεία ηνπ απνηειέζκαηνο πξνζπαζψληαο λα απνδείμνπλ φηη 



204 

 

νξηζκέλεο πηπρέο ηεο δηάξζξσζεο ηνπ δηθηχνπ, ηδηαίηεξα ν βαζκφο νινθιήξσζεο θαη 

ηα ζρεηηθά ζέκαηα ζπληνληζκνχ, είλαη ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε 

δίθηπα πςειφηεξεο απφδνζεο. Χζηφζν, ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο κειέηεο πνπ έρνπλ 

αζρνιεζεί  κε ηα ζέκαηα απηά θαη ε ρξήζε ησλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ ηεο SNA ζηε 

κειέηε ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο επξίζθνληαη ζε πξψηκν ζηάδην (Adam & Kriesi 2007). 

Με βάζε ηελ θαηάηαμε ησλ δεδνκέλσλ, πνπ ζπιιέγνληαη, αλαιχνληαη νη κνξθέο 

νξγάλσζεο  ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ ζηα δίθηπα 

πνιηηηθήο θαη απεηθνλίδνληαη νη ηχπνη ησλ ζπλδέζεσλ κε ηε κνξθή δηαγξακκάησλ 

δηθηχνπ. Χζηφζν, απηή ε ραξηνγξάθεζε κπνξεί λα είλαη, ελ κέξεη κφλν, ρξήζηκε σο 

κέζνδνο απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ, ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε πνηνηηθή αλάιπζε λα 

είλαη δπλαηφλ: 

 λα αμηνινγεζεί εάλ έλα δίθηπν πνιηηηθήο, κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ 

νξγάλσζεο ησλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ ζπλδέζεσλ, ζα 

κπνξνχζε λα είλαη θαηάιιειν γηα αμηνιφγεζε ζχλζεησλ δεηεκάησλ πνιηηηθήο θαη 

άζθεζε απνηειεζκαηηθήο επηξξνήο θαηά ηε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο.  

 Να αμηνινγεζεί ε δεκνθξαηηθή πνηφηεηα ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο  

Μπνξεί φκσο λα δηεπθνιχλεη ηελ αλαγλψξηζε ελφο επξχηεξνπ θάζκαηνο 

παξαγφλησλ, π.ρ. ηελ γεθχξσζε «δνκηθψλ νπψλ» απφ ελεξγά δξψληα ππνθείκελα, λα 

δηαθξίλνληαη «ειίη» κέζα ζην δίθηπν, πην πεξηθεξεηαθνί «παίθηεο» θ.α.. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ζε κηα πεξαηηέξσ πνξεία ηεο έξεπλαο νη εθπξφζσπνη ησλ ελ ιφγσ 

ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ επηιέγνληαη γηα κηα βαζχηεξε πνηνηηθή αλάιπζε ηνπ 

ξφινπ ηνπο ζε ζρέζε κε ην πξνο επίιπζε πνιηηηθφ πξφβιεκα κέζα απφ ζπλεληεχμεηο 

πνπ έρνπλ δψζεη ή αληεγθιήζεηο κε άιινπο θνξείο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί. Ο 

Melbeck (1998) έρεη πξνηείλεη φηη απηφ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί εληνπίδνληαο ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία κέζσ ηεο ραξηνγξάθεζεο θαη δηεξεπλψληαο γηα ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ πνπ έρνπλ εληνπηζζεί, 

(ρξεζηκνπνηψληαο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο), φρη κφλν ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε 

ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, αιιά επίζεο εάλ έρνπλ ζπδεηήζεη απηά ηα ζέκαηα κε άιινπο 

θαη, εάλ λαη, κε πνηνπο.  

Σν γεγνλφο απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ζηελ 

αθφινπζε (επφκελε) αλάιπζε ππνθεηκεληθψλ δεηεκάησλ, ζεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ 

ζηε ράξαμε πνιηηηθήο θαη/ή δηθηχσλ, ηα νπνία κπνξεί δηαθνξεηηθά λα είραλ κείλεη 
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απαξαηήξεηα. Γηα ηα δεηήκαηα απηά ζα κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη λέα πνηνηηθή 

έξεπλα ή λα πξνζθεξζεί αληηθείκελν γηα λέεο έξεπλεο. 

9.8. Πξνζδηνξηζκόο ησλ ελεξγώλ δξώλησλ ππνθεηκέλσλ 

Χο ελεξγά δξψληα ππνθείκελα κέζα απφ ηελ έξεπλα πξνζδηνξίζηεθαλ, κε 

θξηηήξην ηελ δηεθδίθεζε ηεο πνιηηηθήο επίιπζεο ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξφηππσλ ζρνιείσλ ζηελ δεκφζηα εθπαίδεπζε, σο 

πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο, νη ζχιινγνη ησλ απνθνίησλ ησλ ηζηνξηθψλ πξφηππσλ 

ζρνιείσλ Βαξβαθείνπ, Εσζηκαίαο,  Ησληδείνπ θαη ρσξίο ηδηαίηεξεο ελέξγεηεο πνπ λα 

γίλνληαη θαλεξέο, θαη ν ζχιινγνο απνθνίησλ ηνπ Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κέρξη ην 2011, ρσξίο φινη λα έρνπλ ηνπο ίδηνπο ηξφπνπο 

ζπλεηζθνξάο. Αξγφηεξα πξνζηέζεθαλ ζηνλ ζπλαζπηζκφ νη ζχιινγνη απνθνίησλ ηεο 

Δπαγγειηθήο, ηνπ Πεηξακαηηθνχ Α΄ Γπκλαζίνπ Πιάθαο θαη ηεο Εαλλείνπ ρνιήο. 

Βεβαίσο ζπλέδξακαλ ζηελ πξνζπάζεηα θαη άιιεο δηαθεθξηκέλεο πξνζσπηθφηεηεο 

πξνεξρφκελεο απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία απφ δηαθνξεηηθά θφκκαηα, ηελ 

απηνδηνίθεζε, αθαδεκατθνί παξάγνληεο, εθθιεζηαζηηθνί, εθπξφζσπνη ππεξεζληθψλ 

εηαηξηψλ θ.ά. Αξθεηνί ζπλδένληαλ κε ην δήηεκα σο απφθνηηνη πξφηππσλ ζρνιείσλ. 

Δπίζεο εκθαλίζηεθαλ θαη άιινη πνιηηηζηηθνί θνξείο θαη επαγγεικαηηθά ζσκαηεία, 

θαζψο θαη ζχιινγνη γνλέσλ ησλ ζρνιείσλ πνπ κέρξη ην 2011 ιεηηνπξγνχζαλ σο 

πεηξακαηηθά, αιιά πξηλ ην 1985 είραλ πξνυπάξμεη σο πξφηππα. 

Παξ’ φια απηά φκσο, αλαγλσξίδεηαη ζηνπο ζπιιφγνπο απνθνίησλ ησλ 

ηζηνξηθψλ πξφηππσλ ζρνιείσλ θαη ζηνλ κεηαμχ ηνπο ζπλαζπηζκφ ε κεγάιε 

ζπρλφηεηα ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ απνζαθήληζε ησλ βαζηθψλ αηηεκάησλ θαη 

ηε κεηαμχ ηνπο θνηλή απνδνρή, ε δηεθδίθεζε ηεο πνιηηηθήο επίιπζεο θαηά κήθνο κηαο 

ρξνληθήο ζεηξάο ζεζκηθψλ κεηαβνιψλ πνπ αθνξνχζαλ ζηελ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε κεηαμχ ησλ εηψλ 2005 έσο 2018 θαη ε εζεινληηθή πξνζθνξά πξνο ηηο 

θπβεξλήζεηο γηα παξνρή γλσζηηθψλ πφξσλ. 

Σα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα αλαιχνληαη ζπζηεκαηηθά θαη θαηαηάζζνληαη 

ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηηο ηδηφηεηεο, ηνλ ηξφπν ζπκβνιήο ηνπο ζηε ράξαμε 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ελ πξνθεηκέλσ θαηά ηε δηαδηθαζία δηεθδίθεζεο 

επαλαθνξάο ηνπ ζεζκνχ ησλ πξνηχπσλ, ηελ ζπρλφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπο θαη ηελ 

έληαζε (είδνο) θαη ηε δηάξθεηα ησλ δεζκψλ πνπ ζρεκάηηζαλ.  
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Όια ηα παξαπάλσ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αλαιπζνχλ θαη λα ραξηνγξαθεζνχλ 

αθ’ ελφο κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ηδηναληηιήςεσλ θαη ησλ αληηιήςεψλ ηνπο γηα ην 

δήηεκα ηεο επαλαθνξάο ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξφηππσλ ζρνιείσλ ζηελ δεκφζηα 

εθπαίδεπζε, αθ’εηέξνπ δε, κέζα απφ ηελ ρξνλνινγηθή θαηάηαμε ησλ θαλεξψλ 

ελεξγεηψλ θαη ησλ δξάζεψλ ηνπο.  

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε αλαθαιχπηνληαη θαη αλαζεσξήζεηο αληηιήςεσλ θαη 

κεηαζρεκαηηζκνί ζηηο θνηλσληθέο δνκέο. Δπηπιένλ δηαπηζηψλνληαη επηδξάζεηο απφ 

ηζηνξηθέο κλήκεο, αδξάλεηεο, γξήγνξα θαη αξγά αλαδπφκελνη ζχλδεζκνη. 

  Ζ αλάιπζε αληαλαθιά ηελ αλάιπζε πάλσ ζηνπο ηξεηο άμνλεο ηεο αλάιπζεο 

ηεο πνιππινθφηεηαο, ζε δνκηθέο θαη ρξνληθέο θιίκαθεο πνπ επηιέγνληαη.  

9.9. Δπηινγή θαηάιιεισλ θιηκάθσλ αλάιπζεο 

Γηα ηελ απνδφκεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ δξάζεσλ ησλ 

ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ, ζχκθσλα κε ην πιαίζην εξγαζίαο ηεο 

πνιππινθφηεηαο πνπ αλαιχζακε ζηελ ελφηεηα 9.6., απαηηείηαη επηινγή θαηάιιεισλ 

ρξνληθψλ θαη δνκηθψλ θιηκάθσλ αλάιπζεο. 

9.9.1. Υξνληθέο θιίκαθεο αλάιπζεο 

Οη ρξνληθέο θιίκαθεο επηιέγνληαη σο εμήο: 

 Σν δηάζηεκα απφ ην 2005 κέρξη ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3966/2011, πνπ πεξηέθιεηε 

ηνλ ηξφπν έληαμεο Πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ ζην ζεζκφ ησλ Πξφηππσλ 

Πεηξακαηηθψλ θαη έζεηε ην πιαίζην δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. ην δηάζηεκα 

απηφ έγηλαλ ελέξγεηεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζχλδεζκνη, θαη δεκηνπξγήζεθαλ 

ζπλαζπηζκνί, πξνθεηκέλνπ λα επεξεαζζεί ε δηαδηθαζία ράξαμεο Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο πνπ αθνξνχζε ζην ζέκα ηεο επαλαθνξάο ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξνηχπσλ 

θαη ηεο ηαπηφρξνλεο δηαζθάιηζεο ηεο ηδηαίηεξεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο.  

 Σν δηάζηεκα απφ ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3966/2011 κέρξη ακέζσο κεηά ηελ 

ςήθηζε ηνπ λφκνπ 4327/2015, πνπ ραξαθηήξηδε κφλν ιίγα ηζηνξηθά ζρνιεία ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο σο Πξφηππα. ην δηάζηεκα απηφ γίλνληαη πξνζπάζεηεο θχξηα γηα 

ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ «Πξνηχπνπ» ζηα Πξφηππα Πεηξακαηηθά ρνιεία  θαη 

ζηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο κε ηελ ζπκκεηνρή 

εθπξνζψπσλ ησλ πιιφγσλ απνθνίησλ. 

 Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 4327/2015 κέρξη θαη ην 2018 γίλνληαη πξνζπάζεηεο 

λα εληαρζνχλ θαη ηα άιια ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο Πξφηππα κέρξη ην 1985 
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ζην ζεζκφ ησλ Πξνηχπσλ θαη γίλνληαη παξεκβάζεηο γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ. 

9.9.2. Γνκηθέο θιίκαθεο ζηελ νξγάλσζε ησλ ελεξγεηώλ θαη ησλ δξάζεσλ  

Οη δνκηθέο θιίκαθεο αλάιπζεο αθνξνχλ ζηελ δεκηνπξγία ζρέζεσλ, ζπλδέζεσλ, 

ελεξγεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα αζθεζεί επηξξνή ζηελ ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξνηχπσλ θαη επηιέγνληαη σο εμήο:  

 ην επίπεδν ησλ δηεξγαζηψλ εληφο ηνπ θάζε ελφο ελεξγνχ δξψληνο θαη ζηηο 

πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο εμσηεξηθψλ ζπλδέζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ (κηθξν-επίπεδν) 

 ην επίπεδν ησλ δεκηνπξγνχκελσλ ζπλαζπηζκψλ ζηνπο νπνίνπο κεηέρνπλ ηα 

ελεξγά δξψληα ππνθείκελα, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ (κεζν-επίπεδν) 

 ην επίπεδν ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο (καθξν-επίπεδν). 

ην κηθξν-επίπεδν αλαιχεηαη ε δεκηνπξγία ζρέζεσλ, ζπλδέζεσλ, ελεξγεηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα αζθεζεί επηξξνή ζηελ ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ ηξηψλ 

ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ, δειαδή ησλ ζπιιφγσλ απνθνίησλ ησλ ηξηψλ 

ηζηνξηθψλ ζρνιείσλ ησλ ρνιψλ ηεο Βαξβαθείνπ, Εσζηκαίαο, Ησληδείνπ, θαζψο 

θξίλεηαη φηη θπξηάξρεζαλ κε ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο δξάζεηο ζηελ δεκηνπξγία ζρέζεσλ 

θαη ζπλδέζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ επαλαθνξάο ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξνηχπσλ. 

 ην κεζν-επίπεδν αλαιχνληαη νη ελέξγεηεο θαη νη δξάζεηο ησλ δεκηνπξγνχκελσλ 

ζπλαζπηζκψλ. ην επίπεδν απηφ αλαιχνληαη: 

 Ο ζπλαζπηζκφο ησλ ζπιιφγσλ απνθνίησλ, φπσο απηφο δνκηθά δηακνξθψλεηαη 

θαη κεηαζρεκαηίδεηαη θαηά κήθνο ησλ ρξνληθψλ θάζεσλ αλάιπζεο 

 Σν ζπληνληζηηθφ φξγαλν, φπσο δεκηνπξγείηαη θαη κεηαιιάζζεηαη ζην επίπεδν 

ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο θαηά κήθνο ησλ 

ρξνληθψλ θάζεσλ αλάιπζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθεζεί απνηειεζκαηηθά ε 

επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ πξνηχπσλ γεληθφηεξα θαη ησλ ζρνιείσλ ηεο 

Εσζηκαίαο θαη λα αληηκεησπίζεη ηα ηδηαίηεξα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε απηψλ ησλ ζρνιείσλ απφ ην θιεξνδφηεκα Εσζηκά, απφ ην 

νπνίν είραλ απνζπλδεζεί. 

ην καθξν-επίπεδν αλαιχνληαη νη θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο  πνπ δηαηξέρνπλ ηηο 

ρξνληθέο θάζεηο αλάιπζεο θαη αμηνινγνχληαη γηα ηελ ζπλέπεηα θαη δηαζθάιηζε ησλ 

ζπλζεθψλ εθαξκνγήο ηνπο. 



208 

 

  



209 

 

Κεθάιαην 10: Αλαπαξάζηαζε ηεο δνκήο ησλ δηθηύσλ εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο – Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε 

 ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηάζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε ησλ δηθηχσλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ επαλαθνξά θαη δηαηήξεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξφηππσλ ζρνιείσλ ζηελ Διιάδα. 

 πσο πξναλαθέξακε ζηε κεζνδνινγηθή καο πξνζέγγηζε, ε επηινγή ησλ 

κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ βαζίζηεθε ζην πιαίζην αλάιπζεο γηα ηελ απνδφκεζε ηεο 

πνιππινθφηεηαο ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζα απφ ην πιέγκα αλάιπζεο θαη ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ 

δηθηχνπ ζηνρεχνπκε ζηελ: 

1. Απνδόκεζε πνιππινθόηεηαο 1
νπ

 άμνλα – Δηεξνγέλεηα  

Ζ εηεξνγέλεηα είλαη κηα ηζρπξή πνηφηεηα θαη έρεη ζρέζε κε ηελ απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ. Γηα παξάδεηγκα, νη Reagans & Zuckerman (2001) ζεσξνχλ 

φηη ηα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα κε δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν ή αλφκνηεο ηαπηφηεηεο 

ζπκβάιινπλ θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζε κηα πινπζηφηεξε πξνζθνξά λέσλ πφξσλ, έλα 

πιενλέθηεκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δνκή ηνπ δηθηχνπ. Με βάζε ηελ νξνινγία ηεο 

Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ (SNA) φζν πην εηεξνγελέο είλαη ην ζχλνιν ησλ 

ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ ηφζν πεξηζζφηεξν ζεσξείηαη φηη ην δίθηπν θαιχπηεη ή 

γεθπξψλεη επξχηεξεο δνκηθέο νπέο (βι. ελφηεηα 2.1.3). 

Ζ εηεξνγέλεηα σο δνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απνηππψλεηαη εκπεηξηθά απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ δηαθφξσλ ΔΓΤ, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνληαη ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο 

πνιηηηθήο θαη απφ ην πνζνζηφ ησλ δεζκψλ πνπ δηαπεξλνχλ ηα φξηα κεηαμχ απηψλ ησλ 

ΔΓΤ. Οξηζκέλα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα είλαη επίζεο αξθεηά εηεξνγελή απφ κφλα 

ηνπο, φπσο νη χιινγνη απνθνίησλ, θαζψο ηα κέιε ηνπο πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, πνιηηηθνχο, αθαδεκατθνχο, εθδνηηθνχο θνξείο, 

επηρεηξεκαηηθνχο, θαιιηηερληθνχο. Άιια είλαη πην νκνηνγελή.  

Χο εθ ηνχηνπ, είλαη απαξαίηεην λα εμεηαζηεί ν αξηζκφο ησλ κειψλ απφ 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο πνπ ζηεξίδνπλ ην δίθηπν γηα ηελ πνιηηηθή επίιπζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο. Απηή ε αλάιπζε πξνζθέξεη θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

επηπέδνπ εηεξνγέλεηαο ηνπ δηθηχνπ.  
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2. Απνδόκεζε πνιππινθόηεηαο 2
νπ

 άμνλα – πλδεηηθόηεηα ή Ππθλόηεηα 

Γηα λα απνηηκήζνπκε ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηα επίπεδα αλάιπζεο ηνπ 

δηθηχνπ ζε απηφλ ηνλ άμνλα θαη ζηηο ρξνληθέο θιίκαθεο πνπ νξίζακε, βαζηδφκαζηε 

ζηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, πνπ  πξναλαθέξακε ζην θεθάιαην 2 θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηε δνκηθή ηδηφηεηα ηεο θιεηζηφηεηαο. Έλα δίθηπν πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ θιεηζηφηεηα είλαη έλα θαιά ζπλδεδεκέλν δίθηπν, είηε άκεζα ιφγσ ηεο χπαξμεο 

πνιιψλ ηζρπξψλ ζπλδέζεσλ (ππθλφηεηα) είηε έκκεζα κέζσ ελφο θνηλνχ ζπλδέζκνπ 

πνπ ζπληνλίδεη ηελ επαθή (θεληξηθφηεηα). Δλψ ε πξψηε δνκηθή ηδηφηεηα αλαθέξεηαη 

ζην επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δηθηχνπ, ε δεχηεξε πξνζδηνξίδεη ην επίπεδν 

ηεξαξρίαο (Burt 2000).  

 Ππθλφηεηα (density) 

Ζ ππθλφηεηα ελφο δηθηχνπ ζπρλά ζπλδέεηαη κε κηα γεληθή έλλνηα ηεο ζπλνρήο 

(cohesion) ηνπ δηθηχνπ. Με ηελ δηαίξεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ (ή ησλ ηζρπξψλ 

δεζκψλ) ησλ ζπλδέζεσλ κε ηνλ κέγηζην αξηζκφ ζπλδέζεσλ (ή ησλ δπλάκεσλ 

ζχλδεζεο) ππνινγίδεηαη έλα κέηξν γεληθήο ππθλφηεηαο γηα ηε δνκή δηθηχνπ (Scott 

2000, p.71). Ζ ππθλφηεηα δηθηχνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή 

δξαζηεξηφηεηα ή κπνξεί λα εθιεθζεί σο έλα κέηξν ηνπ πινχηνπ ηεο ζπλνιηθήο ξνήο 

επηθνηλσλίαο κέζα ζηα θνηλσληθά δίθηπα. 

 Κεληξηθφηεηα (centrality) 

Ζ θεληξηθφηεηα κεηξά εκπεηξηθά ην επίπεδν ηεξαξρίαο ηνπ δηθηχνπ. Δλψ ε 

ππθλφηεηα αληηθαηνπηξίδεη ηελ αλαινγία ησλ ζπλδέζεσλ πνπ ππάξρνπλ, ε 

θεληξηθφηεηα αληηθαηνπηξίδεη ηε δηακφξθσζή ηνπο παξέρνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη δξαζηεξηφηεηεο εμαξηψληαη απφ έλα θπξίαξρν άηνκν 

(Burt, 2000). ηαλ πνιιέο ζπλδέζεηο θαηεπζχλνληαη απφ θαη πξνο έλα ελεξγφ δξψλ 

ππνθείκελν απμάλεηαη ε θεληξηθή ηνπ ζέζε.  

Ζ SNA παξέρεη ηξεηο ηξφπνπο κέηξεζεο ηεο θεληξηθφηεηαο:  

 ηελ θεληξηθφηεηα κε βάζε ην βαζκφ (degree centrality), είλαη ην άζξνηζκα 

φισλ ησλ άιισλ θφκβσλ πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

θφκβν, πνπ ηνπνζεηείηαη σο θέληξν (ego). Δάλ ζε έλα δίθηπν εμεηάδεηαη ε 

θαηεχζπλζε ησλ ζπλδέζεσλ, έρνπκε δχν πεξηπηψζεηο κεηξήζεσλ: ην in-

degree πνπ είλαη o αξηζκφο ησλ ζπλδέζεσλ πνπ θαηεπζχλνληαη ζηνλ θφκβν 

θαη ην out-degree πνπ είλαη ν αξηζκφο ησλ ζπλδέζεσλ πνπ ν θφκβνο 
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θαηεπζχλεη πξνο ηνπο άιινπο. Τπάξρνπλ δχν πξνζεγγίζεηο ππνινγηζκνχ ηεο 

θεληξηθφηεηαο κε βάζε ην βαζκφ, κε αληίζηνηρεο εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο:  

-πξνζέγγηζε Freeman: νη θφκβνη ζηνπο νπνίνπο εηζέξρνληαη πνιιέο 

ζπλδέζεηο είλαη νη πξνεμέρνληεο ή απηνί πνπ έρνπλ κεγαιχηεξν θχξνο.  

-πξνζέγγηζε Bonacich: ε θεληξηθφηεηα ελφο θφµβνπ είλαη ζπλάξηεζε 

ησλ άµεζσλ ζρέζεσλ πνπ δηαηεξεί, αιιά θαη ησλ ζπλδέζεσλ πνπ νη 

γεηηνληθνί θφκβνη µε ηε ζεηξά ηνπο έρνπλ, δειαδή ην γεγνλφο έλα ΔΓΤ 

λα είλαη ζπλδεδεκέλν µε θαιά ζπλδεδεκέλνπο άιινπο, ην θάλεη κελ 

θεληξηθφ, αιιά φρη θαη ηζρπξφ. 

 ηελ θεληξηθφηεηα κε βάζε ηελ εγγχηεηα (closeness centrality) πνπ εμαξηάηαη 

απφ ηελ απφζηαζε (distance) ελφο ελεξγνχ δξψληνο ππνθεηκέλνπ απφ ηα άιια 

ζην δίθηπν 

 ηελ θεληξηθφηεηα κε βάζε ην δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν (betweenness centrality), 

πνπ εμαξηάηαη απφ ηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ην ελεξγφ δξψλ ππνθείκελν 

αλάκεζα ζε φιεο ηηο άιιεο δπάδεο ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ ζην δίθηπν 

(Hanneman, 2004). Πξνζδηνξίδεη δειαδή ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία έλαο 

θφκβνο ιεηηνπξγεί σο γέθπξα θαηά κήθνο ηεο κηθξφηεξεο δηαδξνκήο κεηαμχ 

δχν άιισλ θφκβσλ ή αθφκα κεηξά ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ελφο θφκβνπ ζε 

φιεο ηηο κηθξφηεξεο δηαδξνκέο κεηαμχ δχν θφκβσλ. Δίλαη έλα κέηξν ησλ 

δπλαηνηήησλ ειέγρνπ γηα έλα ελεξγφ δξψλ ππνθείκελν, πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

ελεξγεί σο έιεγρνο εηζφδνπ (gatekeeper) (βι. πίλαθα 9.2) ειέγρνληαο ηε ξνή 

ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ πφξσλ ζην δίθηπν (Freeman, 1977). 

 Γξάθεκα 10.1.: Γείθηεο θιεηζηφηεηαο ηνπ δηθηχνπ.  

Κλειςτότθτα

Πυκνότθτα

Κεντρικότθτα 

Κεντρικότθτα με βάςθ 
το βακμό (degree 

centrality) 

(in-degree, out-degree)

προςζγγιςθ Freeman

προςζγγιςθ Bonacich

Κεντρικότθτα με βάςθ 
τθν εγγφτθτα (closeness 

centrality)

Κεντρικότθτα με βάςθ 
το διαμεςολαβθτικό 
ρόλο (betweenness 

centrality)
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3. Απνδόκεζε πνιππινθόηεηαο 3
νπ

 άμνλα – Ηζηνξηθή Δμέιημε  

Ζ αλάιπζε ηνπ 3
νπ

 άμνλα πξαγκαηνπνηείηαη πνηνηηθά, ηφζν κέζσ ηνπ πιέγκαηνο 

αλάιπζεο βάζεη ησλ ρξνληθψλ θιηκάθσλ πνπ έρνπκε ζέζεη φζν θαη κέζσ ηεο 

ραξηνγξάθεζεο ηνπ δηθηχνπ ζηηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ηνκέο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηε ζπλέρεηα. 

10.1. Σν πιέγκα αλάιπζεο  

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ ελφηεηα 9.7.3.1. ε θαηάηαμε ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ 

έγηλε κε ηε βνήζεηα ελφο πιέγκαηνο αλάιπζεο (analysis grid), ην νπνίν 

δηακνξθψζεθε θαηάιιεια θαη ζην νπνίν αλαιχζεθαλ ηα βαζηθά ελεξγά δξψληα 

ππνθείκελα ησλ δηθηχσλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαλαθνξά 

θαη δηαηήξεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξφηππσλ ζρνιείσλ:  

 ζεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο εκεξνκελίεο θαη ην είδνο ησλ δειψζεσλ πνπ έρνπλ 

θάλεη θαη 

 εξκελεπηηθά, ζε ζρέζε κε ηα δηαθπβεχκαηα, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο ζέζεο ηνπο, ηηο ζρέζεηο κε άιια ελεξγά δξψληα 

ππνθείκελα, ηηο ζέζεηο ηνπο ζε άιια ελεξγά δξψληα ππνθείκελα θαζψο θαη ηηο 

πξνβιέςηκεο ζηξαηεγηθέο ηνπο. (Bernoux, 1985). 
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Πίλαθαο 10.1.: Πιέγκα αλάιπζεο δηθηχσλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο   Πξνζαξκνγή απφ: Bernoux, 1985 

 Γηα λα θαηαζηεί επηηειεζηηθφ ην ζπγθεθξηκέλν πιέγκα αλάιπζεο, ηα 

δεδνκέλα πνπ θαηαηάρζεθαλ θαη εξκελεχηεθαλ εδψ (βι. Παξάξηεκα Β), αλαιχζεθαλ 

κε ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα UCINET 6 (Borgatti et al., 2002) θαη νπηηθνπνηήζεθαλ 

κε ην ινγηζκηθφ NetDraw 2.114. 

 Σα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηα 

θεθάιαηα 11 θαη 12, πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ην πιέγκα αλάιπζεο φζν θαη απφ ηε 

ραξηνγξάθεζε ηνπ δηθηχνπ πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηε ζπλέρεηα. Οη πνζνηηθνπνηήζεηο 

ησλ ζρέζεσλ θαη νη γξαθηθέο απεηθνλίζεηο εληζρχνπλ ηελ αλάιπζε ησλ δνκηθψλ 
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(δηαξζξσηηθψλ) ηδηνηήησλ ηνπ δηθηχνπ. Σα πνηνηηθά δεδνκέλα, απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

είλαη πνιχ ζεκαληηθά πξνθεηκέλνπ λα επηθπξσζνχλ νη εξκελείεο πνπ έγηλαλ κε βάζε 

ηα πνζνηηθά δεδνκέλα. Σα πνηνηηθά δεδνκέλα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία 

ζεσξεηηθψλ γεθπξψλ κεηαμχ ησλ πνζνηηθψλ κέηξσλ ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ράξαμεο πνιηηηθήο, δηεπξχλνληαο ηε ζρέζε κεηαμχ 

ηεο δηάξζξσζεο ηνπ δηθηχνπ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ σο πξνο ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ. 

10.2. Ζ ραξηνγξάθεζε ησλ δηθηύσλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο  

 Ζ νπηηθή ηεο δηαδηθαζίαο ράξαμεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πνπ 

πηνζεηείηαη ζε απηή ηε δηαηξηβή απφ ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή, ζεσξεί ηα δίθηπα σο 

δνκέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, δειαδή σο «ελέξγεηεο ησλ κειψλ κηαο νκάδαο γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ θνηλψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ» (Bogdanor, 1987, p.113). Σα ελεξγά 

δξψληα ππνθείκελα έρνπλ ζθνπνχο, αθφκα θαη αλ δελ ηνπο κνηξάδνληαη απφιπηα κε 

άιινπο. Ζ χπαξμε απφιπηα θνηλψλ ζηφρσλ δελ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

ηελ εμέιημε ηνπ δηθηχνπ πνιηηηθήο. Σα δίθηπα εμειίζζνληαη επεηδή νη ζπκκεηέρνληεο 

ρξεηάδνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ. Οη δηαζπλδέζεηο ηνπ δηθηχνπ ιεηηνπξγνχλ σο πάξνρνη 

πφξσλ θαη ε δηθηχσζε παξνπζηάδεηαη σο «κηα ζεηξά αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ δχν (ή 

πεξηζζφηεξσλ) ΔΓΤ ζηα νπνία ιακβάλεη ρψξα κηα ζπλαιιαγή πφξσλ» (Lin, 2001, 

p.143). 

Ζ ραξηνγξάθεζε ησλ δηθηχσλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ παξνχζα 

εκπεηξηθή έξεπλα βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο σο δνκψλ 

ζθνπηκφηεηαο, πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ζπιινγηθήο δξάζεο θαη 

θηλεηνπνίεζεο πφξσλ. Ζ ηδέα απηή ησλ Borgatti & Foster, 2003 θαη Kadushin, 2004, 

ζρεηηδφηαλ κε ηελ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη βαζηδφηαλ ζηελ αληίιεςε 

φηη «νη άλζξσπνη πνπ επηηπγράλνπλ πεξηζζφηεξν, είλαη θαιχηεξα ζπλδεδεκέλνη» 

(Burt 2000, p.347).  

θνπφο καο ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα είλαη, αθνχ πνζνηηθνπνηεζνχλ  θάπνηα 

επηιεγκέλα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ, φπσο απνηππψζεθαλ ζην πιέγκα 

αλάιπζεο, (βι. ελφηεηα 10.1.), ζε δηαθνξεηηθέο δνκηθέο (ρσξηθέο) θαη ρξνληθέο 

θιίκαθεο, λα ραξηνγξαθεζνχλ ηα επί κέξνπο δίθηπα θαη ην ζπλνιηθφ δίθηπν 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη λα απνηηκεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο ηνπο σο 
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πξνο ηελ νξγάλσζε ησλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ, δειαδή ηε δνκή ηνπο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ειιεληθφ πιαίζην ράξαμεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

Οη νξγαλψζεηο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα 

δηαηξηβή παξνπζηάδνπλ πνηθηιία νξγαλσηηθψλ κνξθψλ, θαζψο πεξηιακβάλνπλ 

νκάδεο ζπκθεξφλησλ, δεκφζηεο αξρέο, πνιηηηθνχο εθπξνζψπνπο δηαθνξεηηθψλ 

θνκκάησλ, εθπξνζψπνπο ηεο εθθιεζίαο, παξάγνληεο απηνδηνίθεζεο θαη ΔΓΤ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο, θνηλσληθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο 

θνξείο.  

πλνιηθά, ε αλάιπζε ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εδψ 

(SNA) παξέρεη κηα εθηεηακέλε πεξηγξαθή ησλ δνκηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ δηθηχνπ πνπ 

παξεκβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο. Απηή ε πνηθηιία ζε νξγαλσηηθέο 

ηδηφηεηεο απεηθνλίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο γξακκέο θαη ρξψκαηα. Ζ 

ηνπνζέηεζε ησλ θνξέσλ ζηνλ δπζδηάζηαην ρψξν αληηπξνζσπεχεη ηελ θεληξηθφηεηα 

(centrality) ησλ θνξέσλ ζην δίθηπν. 

Ζ αλαπαξάζηαζε ηνπ δηθηχνπ αληηθαηνπηξίδεη ηηο ζρέζεηο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην αθήγεκα ηεο επαλαθνξάο ηνπ ζεζκνχ ησλ 

πξνηχπσλ ζρνιείσλ  θαη παξεκβαίλνπλ άκεζα ή έκκεζα ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο 

πνιηηηθήο, ήηνη ηηο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

δηαδηθαζία επαλαθνξάο θαη δηαηήξεζεο ησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ.  

Ζ δηαηξηβή απνζπλζέηεη ηα δίθηπα απηά ζε κηα ζπιινγή θφκβσλ θαη 

ζπλδέζεσλ πνπ πεξηβάιινπλ άκεζα θάζε θφκβν δηθηχνπ, ζε δνκηθέο θαη ρξνληθέο 

θιίκαθεο. Απηή ε αμηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο δνκήο παξάγεη εξκελεχζηκεο κεηξήζεηο 

πνπ πνζνηηθνπνηνχλ ηελ εθηίκεζε ηεο δχλακεο ησλ ζπλδέζεσλ θαη επηηξέπεη 

αλαιχζεηο πνπ είλαη θαη ππνινγηζηηθά εθηθηέο.  

Ζ αλαπαξάζηαζε ησλ δηθηχσλ γίλεηαη βάζεη ηνπ πιέγκαηνο αλάιπζεο ζε δχν 

ρξνληθέο ηνκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πην πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο (Ν.3966/11, Ν. 

4327/15). Απφ ην πιέγκα αλάιπζεο πξνέθπςε φηη είλαη ζεκαληηθφ λα παξνπζηαζηνχλ 

μερσξηζηά ηα δίθηπα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ επαλαθνξά ηνπ  

θάζε ηζηνξηθνχ Πξφηππνπ ρνιείνπ (Εσζηκαία, Βαξβάθεηνο θαη Ησλίδεηνο) θαη 

μερσξηζηά ην ζπλνιηθφ δίθηπν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ ρξνληθή ηνκή ηνπ 

Ν.3966/11, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε αλαπαξάζηαζε θαη επεμήγεζε ησλ πνζνηηθψλ 

κεηξήζεσλ θαζψο ππήξρε κία έληνλε θηλεηνπνίεζε γχξσ απφ ηνπο πιιφγνπο απηνχο 

κε ζθνπφ ηελ επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ. Με ηνλ Ν.3966/11 
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θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ ΠΠ έζησ θαη κε ηνλ ηίηιν Πξφηππα 

Πεηξακαηηθά ρνιεία, παξαηεξήζακε φηη ζηε ρξνληθή ηνκή ηνπ Ν.4327/15 νη 

ζχιινγνη απηνί ιεηηνπξγνχζαλ θπξίσο κέζσ ηνπ ζπληνληζηηθνχ ηνπο νξγάλνπ θαη 

άξα παξνπζηάδεηαη ην δίθηπν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κε θεληξηθφ θφκβν ηελ έλσζε 

απνθνίησλ ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο Ησαλλίλσλ, ε νπνία ζπλέρηδε λα δηεθδηθεί ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ Πξφηππνπ Λπθείνπ Εσζηκαίαο θαζψο κφλν ην Γπκλάζην Εσζηκαίαο 

είρε γίλεη Πξφηππν (βι. ελφηεηα 8.4.). 
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10.2.1. Αλαπαξάζηαζε ησλ δηθηύσλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηε ρξνληθή ηνκή 

ηνπ Ν.3966/11 

10.2.1.1. Γίθηπν ego net πιιόγνπ απνθνίησλ ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο 

Σν δίθηπν ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο ζην ηνπηθφ 

επίπεδν ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο αλαπαξίζηαηαη σο δίθηπν ego net
104

. Ζ 

αλαπαξάζηαζε απηή εζηηάδεηαη ζε έλα θεληξηθφ ππνθείκελν, ην νπνίν είλαη ν 

χιινγνο απνθνίησλ Βαξβαθείνπ ρνιήο, αθνχ ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζε απηφ ην επίπεδν γηα ηελ πηινηηθή επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ 

Πξφηππσλ ζρνιείσλ, θαίλεηαη λα παξαθηλνχληαη θαη λα ζπληνλίδνληαη απφ ην ελ 

ιφγσ ελεξγφ δξψλ ππνθείκελν. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ν χιινγνο απνθνίησλ Βαξβαθείνπ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή 

εθιακβάλεηαη σο ελεξγφ δξψλ ππνθείκελν πνπ ιεηηνχξγεζε σο αζηέξαο θαη σο 

έιεγρνο εηζφδνπ κε ηελ νξνινγία ηεο SNA ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ηνκή.  

 

 

Γξάθεκα 10.2.: Αλαπαξάζηαζε δηθηχνπ ego net πιιφγνπ απνθνίησλ Βαξβαθείνπ γηα ηελ επαλαθνξά 

ησλ ζρνιείσλ ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο ζην ζεζκφ ησλ Πξνηχπσλ ζηε ρξνληθή ηνκή ηνπ Ν.3966/11. 

 

ΓΗΚΣΤΟ EGO NET ΤΛΛΟΓΟΤ ΑΠΟΦΟΗΣΩΝ ΒΑΡΒΑΚΔΗΟΤ ΣΖ ΥΡΟΝΗΚΖ ΣΟΜΖ ΣΟΤ Ν.3966/11 

Α/

Α 

ΚΧΓΗΚΖ 

ΟΝΟΜΑΗΑ 
ΔΝΔΡΓΑ ΓΡΧΝΣΑ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΑ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Απφθνηηνη 

Βαξβαθεί

νπ 

                                                 
104

Σα δίθηπα ego networks απνηεινχληαη απφ έλαλ εζηηαθφ θφκβν «ην θεληξηθφ ΔΓΤ» θαη  απφ ηνπο 

θφκβνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη απεπζείαο ην θεληξηθφ ππνθείκελν. 
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1 YPAID Τπνπξγείν Παηδείαο Τπνπξγείν   

2 KEE Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο έξεπλαο Δπηηξνπέο ηνπ  

Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο 

  

3 EMY Δπηηξνπή κνξθσηηθψλ ππνζέζεσλ   

4 PRESYP 
 Θάλνο Βεξέκεο, πξφεδξνο Δζληθνχ πκβνπιίνπ 

Παηδείαο   

5 SAPVAR  χιινγνο Απνθνίησλ Βαξβαθείνπ ρνιήο  χιινγνο 

Απνθνίησλ 

πξνηχπσλ ρνιψλ 

  

6 SAPZOS 
 χιινγνο Απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο 

Ησαλλίλσλ   

7 SAPION  χλδεζκνο Απνθνίησλ Ησληδείνπ ρνιήο    

8 SAPPIRATH 
 χιινγνο Απνθνίησλ Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ρνιήο    

9 EXDPIRVAR 
 Κπξηαθή Βιεζίδνπ, Πξψελ Γ/ληξηα Βαξβαθείνπ 

Λπθείνπ 

ηειέρε ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο 

  

10 EXDPIRATH 
Εσή Μπέιια. Πξψελ Γ/ληξηα Πεηξακαηηθνχ 

Γπκλαζίνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ   

11 
DPIRGYMV

AR 

νθία Γειαδάθε, Φηιφινγνο Ph.D., Γηεπζχληξηα 

Βαξβαθείνπ Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ: "Σν 

Βαξβάθεην θαη νη καζεηέο ηνπ. Κνηλσληθή 

πξνέιεπζε θαη επηδφζεηο"   

12 
DPIRLYKVA

R 

Λεσλίδαο Μάληδνο, Γηεπζπληήο Πεηξακαηηθνχ 

Βαξβαθείνπ Λπθείνπ   

13 SXOLSYMB 

Αηκηιία Βιαρνγηάλλε, ρνιηθή χκβνπινο 

Φηινιφγσλ Γ' Αζήλαο, Ph.D., π. Γηεπζχληξηα 

Βαξβαθείνπ Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ: Αληη - 

ζέζεηο θαη ζέζεηο γηα ην ζεζκφ ησλ Πξνηχπσλ 

ρνιείσλ"   

14 
SYLGONEG

VAR 
χιινγνο Γνλέσλ Γπκλαζίνπ Βαξβαθείνπ 

χιινγνο Γνλέσλ 

ζρνιείσλ 

Βαξβαθείνπ 

  

15 
SYLGONEL

VAR 
χιινγνο Γνλέσλ Λπθείνπ Βαξβαθείνπ 

  

16 ELMEPROT ΔΛΜΔ Πξνηχπσλ 
πλδηθαιηζηηθφ 

φξγαλν   

17 NOMANAT 
 Λεσλίδαο Κνπξήο, Ννκάξρεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 

θαη πξψελ Γήκαξρνο Αζελψλ  

Πνιηηηθά πξφζσπα 

ΝΑΗ 

18 
YFYPEHOD

E 

Θεκηζηνθιήο Ξαλζφπνπινο, Γηδάθησξ Μεραληθφο 

E.N,S.E.E.I.H. Πνιπηερλείνπ Toulouse, Σαθηηθφο 

Καζεγεηήο Τδξνινγίαο ζην Δ.Μ.Π., πξψελ 

Πξχηαλεο Δ.Μ.Π., Τθππνπξγφο ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.: Ζ 

ζπκβνιή ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ ζην δεκφζην 

ραξαθηήξα θαη ηνλ αλαδηαλεκεηηθφ ξφιν 

ηεοΠαηδείαο" ΝΑΗ 
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19 
EPPRSARPR

O 

Νίθνο Κσλζηαληφπνπινο, Γηθεγφξνο, πξψελ 

Πξφεδξνο ηνπ πλαζπηζκνχ ηεο  Αξηζηεξάο  θαη 

ηεο Πξνφδνπ: Σα Πξφηππα ρνιεία γηα ηελ  

θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ην λέν  αλζξσπηζκφ ηνπ 

21νπαηψλα" ΝΑΗ 

20 
KOINEKPRP

ASOK 

Θεφδσξνο Πάγθαινο, Ννκηθφο, Οηθνλνκνιφγνο, Γξ 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

νξβφλλεο, (ηφηε) βνπιεπηήο θαη 

Κνηλνβνπιεπηηθφο εθπξφζσπνο ηνπ ΠΑΟΚ: 

Πξαθηηθά κέηξα γηα ηελ αλαζχζηαζε ησλ 

πξνηχπσλ ζρνιείσλ" ΝΑΗ 

21 
VOULPASO

K 
Σζνχξαο Βνπιεπηήο ΠΑΟΚ 

 ΝΑΗ 

22 PRVARVIDR 

ν εθπξφζσπνο ηνπ Βαξβαθείνπ Κιεξνδνηήκαηνο 

θαη Γηεπζπληήο ηνπ Γξαθείνπ ηεο Πξνεδξίαο ηεο 

Γεκνθξαηίαο Πξέζβπο θ. Κσλζηαληίλνο Μπίθαο ΝΑΗ 

23 KIATEKPA 
Δπηχρηνο Βνξίδεο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο ηεο 

Ηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ . 

Οκφηηκνη 

θαζεγεηέο ΑΔΗ ΝΑΗ 

24 
OMKARXAI

OL 

Υξήζηνο Νηνχκαο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο 

Αξραηνινγίαο, Γηεπζπληήο ησλ αλαζθαθψλ ζηε 

αληνξίλε θαη κειεηεηήο ηνπ αηγαηαθνχ 

πνιηηηζκνχ: Πξφηππα ρνιεία γηα ππνδεηγκαηηθνχο 

πνιίηεο" ΝΑΗ 

25 ISTSYGRAF 

αξάληνο Η. Καξγάθνο, Ηζηνξηθφο - πγγξαθέαο: Ζ 

αλαγθαηφηεηα ηεο επαλφδνπ ζηελ νξζή ιεηηνπξγία 

ησλ Πξνηχπσλ ζρνιείσλ" 

πγγξαθέαο-

ηζηνξηθφο 

  

26 EPPRSTE 

ν πξψελ Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο 

θαη Πξφεδξνο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ 

Γεδνκέλσλ θ. Υξήζηνο Γεξαξήο 

Πξψελ αλψηαηα 

δηθαζηηθά ζηειέρε 

  

27 
EPANTPRST

E 

ν Δπίηηκνο Αληηπξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ 

Δπηθξαηείαο θ. Αλαζηάζηνο Μαξίλνο 

ΝΑΗ 

28 
EKPRARCBI

SH 

ν εθπξφζσπνο ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Αζελψλ θαη 

Πάζεο Διιάδνο θ.θ. Ηεξσλχκνπ 

Δθπξφζσπνο ηνπ 

Αξρηεπηζθφπνπ 

Αζελψλ   

29 
EKDAPOGE

V 

ν εθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο «Απνγεπκαηηλή» θ. 

Κψζηαο αξαληφπνπινο 

Δθδφηεο 

Αζελατθήο 

Δθεκεξίδαο ΝΑΗ 

30 
HORACCEN

T 

 θ. Κπξηάθνο ακπαηαθάθεο, ζηέιερνο ηεο 

ππεξεζληθήο εηαηξίαο  ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ 

ACCENTURE 

ηέιερνο ηεο 

ππεξεζληθήο 

εηαηξίαο  

ζπκβνχισλ ΝΑΗ 
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επηρεηξήζεσλ 

ACCENTURE 

31 SKHNSMAR 
Γηάλλεο καξαγδήο, δηεζλνχο θήκεο ζθελνζέηεο 

θηλεκαηνγξάθνπ 

ζθελνζέηεο 

θηλεκαηνγξάθνπ ΝΑΗ 

Πίλαθαο 10.2: Καηεγνξίεο ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην δίθηπν ego net κε 

θέληξν ηνλ χιινγν απνθνίησλ Βαξβαθείνπ ζηε ρξνληθή ηνκή ηνπ λφκνπ 3966/2011 

Σα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα, απαξηζκήζεθαλ θαη ζεκεηψζεθε ε ηδηφηεηα ή 

νη ηδηφηεηεο (νξγαλσηηθέο ή κε) κε ηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ (Πίλαθαο 10.2). Με απηφ 

ηνλ ηξφπν δηαθξίλνληαη θαηεγνξίεο θαη ειέγρεηαη ε πνηθηιφηεηα, ε νπνία 

δηακνξθψλεη ηελ εηεξνγέλεηα. Σν δίθηπν απηφ απνηειείηαη απφ 31 ελεξγά δξψληα 

ππνθείκελα ηα νπνία αλήθνπλ ζε 14 θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ ηνκέα απφ ηνλ νπνίν 

πξνέξρνληαη, αλ θαη 12 ηνπιάρηζηνλ απφ απηά (ζε φζα βξέζεθαλ ζρεηηθά ζηνηρεία) 

είλαη ηαπηφρξνλα απφθνηηνη ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο. Ο χιινγνο απνθνίησλ ηεο 

Βαξβαθείνπ δηαθξίλεηαη απφ κφλνο ηνπ γηα ηελ κεγάιε εηεξνγέλεηα, απφ ηελ άπνςε 

φηη απφθνηηνη έρνπλ ζηειερψζεη θξίζηκεο ζέζεηο ζε πνιινχο ηνκείο. 

Σν γξάθεκα ππνδειψλεη πεξαηηέξσ ηελ παξνπζία ζπιάθσλ. Ζ πνιχ έκκεζε 

επηθνηλσλία είλαη εκθαλήο ζηε δνκή, πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηηο πνιιέο «γξακκέο 

ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ».  

Ζ αλάιπζε ησλ ππννκάδσλ (ζπιάθσλ) απνθαιχπηεη δχν νκάδεο. Μηα 

ππννκάδα κπνξεί λα αληρλεπζεί ζηα δεμηά ζηελ εηθφλα. Πξφθεηηαη γηα φινπο ηνπο 

ζπληειεζηέο ιεηηνπξγίαο ησλ ρνιείσλ ηεο Βαξβαθείνπ, δειαδή ηνλ εθπξνζψπν ηνπ 

ηδξχκαηνο Βαξβάθε, ηνπο πιιφγνπο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ησλ ελ ιφγσ ζρνιείσλ,  

ηηο δηνηθήζεηο ησλ ζρνιείσλ θαη βεβαίσο ηνλ χιινγν απνθνίησλ Βαξβαθείνπ. Ο 

δεχηεξνο ζχιαθαο αξηζηεξά αληηθαηνπηξίδεη ην ζπλαζπηζκφ κε ηνπο άιινπο 

πιιφγνπο απνθνίησλ ηζηνξηθψλ Πξφηππσλ ρνιείσλ, κε ηδηαίηεξα ηζρπξή ηε ζρέζε 

ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ  Βαξβαθείνπ ρνιήο κε ην χιινγν απνθνίησλ Εσζηκαίαο, 

θαη αξθεηά ηζρπξή ηε ζρέζε κε ηνπο απφθνηηνπο Ησληδείνπ θαη Πεηξακαηηθνχ 

ζρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Οη δχν ππννκάδεο θαίλεηαη λα έρνπλ έλα 

θνηλφ θξίθν ζχλδεζεο, αιιά θαη αζθνχληα έιεγρν, ηνλ χιινγν απνθνίησλ 

Βαξβαθείνπ, ρσξίο λα έρνπλ αλαπηχμεη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, παξά κφλν κέζσ ηνπ ελ 

ιφγσ ζπλδέζκνπ πνπ είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

δεηήκαηνο. Σελ κία νκάδα ηελ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηα ζρνιεία ηεο Βαξβαθείνπ, 

ελψ ν θνηλφο ζχλδεζκνο αλαδεηεί πεξαηηέξσ ζηήξημε απφ ζπιιφγνπο, νη νπνίνη 
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ζπλδένληαη κε νκνθηιία
105

. Δμάιινπ θαίλεηαη λα κελ έρνπλ θηλεηνπνηεζεί νη 

αληίζηνηρνη ζχιινγνη γνλέσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη νη δηεπζπληέο ησλ άιισλ 

ζρνιείσλ, πνπ πξνυπήξμαλ σο Πξφηππα κέρξη ην 1985. Τπάξρεη δειαδή απνπζία 

δεζκψλ θαη εδψ κπνξεί λα επηθαιεζζεί θαλείο ηηο δνκηθέο νπέο. 

 Γείθηεο θιεηζηόηεηαο ηνπ δηθηύνπ 

 Ππθλόηεηα 

Αξρηθά αλαγλσξίδνληαη νη ζπλδέζεηο ησλ ΔΓΤ θαη ζηε ζπλέρεηα 

ραξαθηεξίδεηαη ε ηζρχο ησλ ζπλδέζεψλ ηνπο. Σα ΔΓΤ ζπλδένληαη κε 96 ζπλδέζεηο. 

Σν ζχλνιν ησλ δπλαηψλ ζπλδέζεσλ είλαη 465 θαη εμ απηνχ ε ππθλφηεηα ππνινγίδεηαη 

ζε 0.3484 d (density average value), ε νπνία είλαη ζεκαληηθά πςειή ηηκή. Σν δίθηπν 

ζεσξείηαη θαιά ζπλδεδεκέλν. 

Ζ θιίκαθα απνηίκεζεο ηεο ηζρχνο ησλ ζπλδέζεσλ είλαη απφ ην 1 έσο ην 4, 

ζεσξψληαο φηη ην 4 αληηζηνηρεί ζε ηζνδπλακία, πνπ ζεκαίλεη κεγάιε εκπηζηνζχλε θαη 

αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε. Ζ ηζρχο ησλ ζπλδέζεσλ ζην Γξάθεκα απεηθνλίδεηαη κε 

δηαθνξεηηθφ πάρνο γξακκψλ θαη δηαθνξεηηθά ρξψκαηα (weighted) θαη αλαγξάθεηαη ε 

ηηκή ηεο. Δπίζεο νη θφκβνη ιακβάλνπλ κέγεζνο απφ ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ ησλ 

ζπλδέζεσλ θαη ρξψκα απφ ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα ελεξγά δξψληα 

ππνθείκελα, φπσο έρνπλ θαηαηαρζεί ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο. 

 

Παξαηεξνχκε φηη θπξηαξρνχλ νη ηζρπξέο δπλάκεηο ζχλδεζεο, γεγνλφο πνπ 

αληηθαηνπηξίδεη θιεηζηφηεηα δηθηχνπ. 

 Κεληξηθόηεηα 

-Κεληξηθόηεηα κε βάζε ην βαζκό  

                                                 
105

 Ζ νκνθηιία αθνξά ΔΓΤ κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά 
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(Πξνζέγγηζε Freeman) 

 

 

 

ΚΔΝΣΡΗΚΟΣΖΣΑ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟΝ ΒΑΘΜΟ 

Δλεξγά δξψληα ππνθείκελα Κσδηθφο OutDegree InDegree 

5 SAPVAR 30.000 30.000 

6 SAPZOS 6.000 3.000 

15 SYLGONELVAR 5.000 5.000 

11 DPIRGYMVAR 5.000 4.000 

14 SYLGONEGVAR 5.000 5.000 

12 DPIRLYKVAR 5.000 4.000 

7 SAPION 5.000 3.000 

 

Φαίλεηαη φηη νη εθπξφζσπνη ηνπ πιιφγνπ Βαξβαθείνπ θπξηαξρνχλ ζε άκεζεο 

ζπλδέζεηο θαη ζε αιιειεπηδξαζηηθέο ζρέζεηο κε ηα άιια ΔΓΤ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

ηνπηθφ δίθηπν ηνπ Βαξβαθείνπ. Με βάζε ην δεδνκέλν φηη θαηεπζχλεηαη ζε απηνχο ν 

εμαηξεηηθά κεγαιχηεξνο αξηζκφο ζπλδέζεσλ (30), δείρλεη φηη ζην ηνπηθφ δίθηπν ηνπ 

Βαξβαθείνπ είλαη νη πξνεμέρνληεο θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κε ηε 

κεγαιχηεξε θεληξηθφηεηα. Δπεηδή δηαθαίλεηαη θαη ζρέζε ακνηβαηφηεηαο θαη 
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εκπηζηνζχλεο ζην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν, κπνξεί λα εξκελεπηεί θαη σο κηα κνξθή 

δεκνηηθφηεηαο πνπ μεπεξλά ηελ αδξάλεηα. 

Μηα ζρεηηθή θεληξηθφηεηα κε βάζε ην βαζκφ, αιιά ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ 

θαηά θζίλνπζα ζεηξά εκθαλίδνπλ νη ζχιινγνη γνλέσλ θαη νη Γηνηθήζεηο ησλ ζρνιείσλ 

ηεο Βαξβαθείνπ θαη αθνινπζνχλ ν χιινγνο απνθνίησλ Εσζηκαίαο (3), θαη ν 

χιινγνο απνθνίησλ Ησληδείνπ (3) κε ηνπο νπνίνπο ν χιινγνο απνθνίησλ 

Βαξβαθείνπ δηαηεξεί ηζρπξφ δεζκφ ιφγσ ηνπ κέρξη ηφηε άηππνπ ζπλαζπηζκνχ.  

Οη ζπλδέζεηο κε θαηεχζπλζε πξνο ηα άιια κέιε ηνπ δηθηχνπ αληαλαθινχλ ηηο 

πξσηνβνπιίεο ζπλδέζεσλ γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξνηχπσλ, φπνπ ηελ 

θπξηαξρία θξαηά ν χιινγνο απνθνίησλ Βαξβαθείνπ (30) γηα ην ηνπηθφ δίθηπν ησλ 

ζρνιείσλ ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο. Απηφ κπνξεί λα εξκελεπηεί κε ην ζθεπηηθφ φηη 

θαηέρεη ηηο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κέζα ζην ηνπηθφ δίθηπν ή φηη κπνξεί λα 

ζπλδεζεί άκεζα κε ην επξχηεξν δίθηπν. Καη ζηα άιια φκσο πξναλαθεξφκελα ΔΓΤ 

αληαλαθιάηαη έλαο πνιχ κηθξφηεξνο βαζκφο, αιιά ζρεδφλ φκνηνο (6 θαη 5). 

(Πξνζέγγηζε Bonacich) 

 

ΔΓΤ Κσδηθφο Πνζνζηφ κε βάζε ηελ ηζρχ κέζα ζην δίθηπν (BONACICH POWER 

5 SAPVAR 32,11% 

22 PRVARVIDR 6,17% 

14 SYLGONEGVAR 5,55% 

15 SYLGONELVAR 5,55% 

11 DPIRGYMVAR 5,55% 

12 DPIRLYKVAR 5,55% 

6 SAPZOS 4,01% 

7 SAPION 2,78% 
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Κεληξηθόηεηα κε βάζε πνζνζηό ηζρύνο (ζεκαληηθόηεηαο) θάζε 

ελεξγνύ δξώληνο ππνθεηκέλνπ  ζην δίθηπν

πνζνζηφ ζεκαληηθφηεηαο ζην δίθηπν
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8 SAPPIRATH 2,78% 

1 YPAID 2,47% 

17 NOMANAT 2,16% 

18 YFYPEHODE 2,16% 

2 KEE 1,85% 

3 EMY 1,85% 

4 PRESYP 1,23% 

28 EKPRARCBISH 0,93% 

16 ELMEPROT 0,61% 

 

Σν δίθηπν ζεσξείηαη αζχκκεηξν θαη ηεξαξρεκέλν, θαζψο ηελ θεληξηθή ζέζε 

φζνλ αθνξά ζηελ ηζρχ ηελ κνλνπσιεί έλα κφλν ΔΓΤ κε πνζνζηφ 32,11%, πνπ είλαη ν 

χιινγνο απνθνίησλ Βαξβαθείνπ ρνιήο, δειαδή εθείλνο πνπ έρεη ην ξφιν ηνπ 

«βαζηθνχ παίθηε» (key-player) θαζψο εκπιέθεηαη εθηελψο ζηηο ζρέζεηο κε άιια κέιε 

ηνπ δηθηχνπ. 

- Κεληξηθόηεηα κε βάζε ηελ εγγύηεηα  

Ο πην θεληξηθφο κε βάζε ηελ εγγχηεηα, είλαη ν θφκβνο  ηνπ πιιφγνπ 

απνθνίησλ Βαξβαθείνπ πνπ είλαη πην θνληά ζε φινπο ηνπο άιινπο θφκβνπο. 

Τπνινγίδεηαη ζε 100%. Απηφ ζεκαίλεη, φηη δελ εμαξηάηαη απφ θαλέλα άιινλ θαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν έρεη κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη ην δίθηπν πην γξήγνξα.  

Με ζηελέο ζρέζεηο θαίλνληαη λα είλαη κεηαμχ ηνπο θαη νη ζπληειεζηέο ησλ 

Βαξβάθεησλ ζρνιείσλ, αιιά θαη νη ηέζζεξεο ζχιινγνη απνθνίησλ Βαξβαθείνπ, 

Εσζηκαίαο, Ησληδείνπ, Πεηξακαηηθνχ  Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, νη νπνίνη ζπληζηνχζαλ 

ηνλ ζπλαζπηζκφ ησλ απνθνίησλ. ηελή ζρέζε έρεη ν χιινγνο απνθνίησλ 

Βαξβαθείνπ θαη κε ηηο ζπκβνπιεπηηθέο επηηξνπέο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαζψο 

θαη κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 

-Κεληξηθόηεηα κε βάζε ην δηακεζνιαβεηηθό ξόιν ηωλ ΔΓΤ 
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Πνζνζηά θεληξηθφηεηαο κε βάζε ην δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ησλ ΔΓΤ (nBetweenness) 

5 SAPVAR 85.215 

1 YPAID 0.230 

6 SAPZOS 0.172 

7 SAPION 0.115 

 

Σν 85,215% ησλ δεπγαξηψλ ηνπ δηθηχνπ δηέξρνληαη απφ ηνλ θφκβν 5 γηα λα 

ζπλδεζνχλ, δειαδή απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ Βαξβαθείνπ. 

Δθθξάδεηαη εδψ ην κέηξν δπλαηνηήησλ ειέγρνπ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ ελεξγεηψλ 

πξνο επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ ηεο Βαξβαθείνπ. Ο χιινγνο 

απνθνίησλ Βαξβαθείνπ ρνιήο ιεηηνπξγεί δειαδή σο έιεγρνο εηζφδνπ ζην δίθηπν 

(gate-keeper),  γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε νκαιφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ εμαξηάηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ απηφλ. 

 Απνηίκεζε πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ  

Σα ΔΓΤ ηεο πξψηεο ππννκάδαο (νη βαζηθνί ζπληειεζηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ηεο Βαξβαθείνπ) ζπλδένληαλ κε ηζρπξνχο δεζκνχο 

επηθνηλσλίαο, δηφηη ζπκκεηείραλ θαηαζηαηηθά ζην Γ. ηνπ ηδξχκαηνο Βαξβάθε θαη  

επηζπκνχζαλ ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ηδξχκαηνο απφ ηα έζνδα ηεο νπνίαο 

θαιχπηνληαλ νη εμνπιηζκνί ησλ ζρνιείσλ, νη ππνηξνθίεο, νη εθδειψζεηο πνπ 

ζπλδηνξγαλψλνληαλ, νη αδειθνπνηήζεηο κε ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ θ.η.ι. 

Σα κέιε ηεο δεχηεξεο ππννκάδαο (νη χιινγνη απνθνίησλ Βαξβαθείνπ,  

Εσζηκαίαο, Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ν χλδεζκνο 

απνθνίησλ Ησληδείνπ) εθηηκάηαη φηη ζπλδένληαλ κε  ζηελέο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο, αλ 

θαη θαίλεηαη φηη εγνχληαλ ηεξαξρηθά νη χιινγνη απνθνίησλ Βαξβαθείνπ θαη 

Εσζηκαίαο ρνιήο. Σν γεγνλφο απηφ απνηηκάηαη απφ ηηο ελέξγεηέο ηνπο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ αθεγήκαηνο θαη απφ ηηο πνιηηηθέο παξεκβάζεηο. Ο έλαο ιφγνο είλαη 

φηη πξνέξρνληαλ απφ ίδηνπ ηχπνπ θαη παξφκνηαο ηζηνξίαο ζρνιεία, ζπκθσλνχζαλ ζην 

ίδην αθήγεκα γηα ηελ πηινηηθή επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ πξνηχπσλ, πνπ ην βάζηδαλ 

ελ πνιινίο θαη ζηελ ηζηνξηθφηεηα θαη ζην έξγν ησλ ζρνιείσλ απφ ηα νπνία είραλ 

απνθνηηήζεη ζην παξειζφλ. Δπηπιένλ, σο ζεκαληηθφο ιφγνο ζεσξείηαη ην γεγνλφο, φηη 

ήηαλ ζπλδεδεκέλα ζην παξειζφλ κε θιεξνδνηήκαηα ή δσξεέο, απφ ηα νπνία είραλ 

έζνδα, ηα νπνία δηαθαηλφηαλ, φηη ιφγσ ηεο θξίζεο ζα κπνξνχζαλ λα απνκεησζνχλ. 

Ζ ππθλφηεηα, φπσο πξναλαθέξακε, απνηηκά ηελ ακνηβαηφηεηα (δειαδή ηηο 
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ζπλδέζεηο πνπ πεγαίλνπλ θαη ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο) θαη ρξεζηκνπνηείηαη κεξηθέο 

θνξέο γηα λα αληηθαηνπηξίδεη ηνπο ηζρπξφηεξνπο δεζκνχο εληφο ελφο δηθηχνπ 

(Friedkin 1980, p.413).  Δπίζεο ζεσξείηαη φηη απνθαιχπηεη ηελ ζηαζεξφηεηα ή κε ηεο 

δνκήο. Σν κέηξν πςειήο ππθλφηεηαο (0,3484) ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ 

ego net ηνπ Βαξβαθείνπ κε θέληξν ην χιινγν απνθνίησλ ηνπ δελ αληηθαηνπηξίδεη 

φκσο αλαγθαζηηθά έλα ζπγθξηηηθφ επίπεδν ζπλνρήο, θαζψο έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο δηεμάγεηαη ζε δηαθνξεηηθέο ππννκάδεο θαη φρη κεηαμχ φισλ ησλ 

ΔΓΤ θαη ησλ δχν ππννκάδσλ. ηελ πεξίπησζε απηή δελ απνηειεί θαηάιιειν δείθηε 

γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπλνρήο ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ ηνπ Βαξβαθείνπ. πλεπψο, ε 

ππθλφηεηα πνπ απνηηκά ηελ ακνηβαηφηεηα (δει. ηνπο δεζκνχο πνπ πεγαίλνπλ θαη ζηηο 

δχν θαηεπζχλζεηο) δελ κπνξεί λα ραξαθηεξίζεη φιν ην ηνπηθφ δίθηπν.  

Ο χιινγνο απνθνίησλ Βαξβαθείνπ ρσξίο πνιιέο δεκφζηεο δειψζεηο, έδεημε 

επίζεο φηη δηέζεηε έλα δπλακηθφ, θπξίσο απφ απνθνίηνπο ηνπ, πνπ θαηείραλ θνξπθαία 

αμηψκαηα ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηθαλά λα πξνζδψζνπλ θχξνο ζην αθήγεκα θαη ηηο 

ελέξγεηεο ηνπ πιιφγνπ θαη λα παξέρνπλ γλσζηηθνχο, λνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο 

πφξνπο ζην δίθηπν
106

. Ζ ηδηαηηεξφηεηα πνπ ζπκβαίλεη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη, 

φηη ν χιινγνο απνθνίησλ Βαξβαθείνπ έδεημε πσο έρεη κεγάιε εγγελή εηεξνγέλεηα, ε 

νπνία βαζηδφηαλ ζην πςειφ επίπεδν γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ πνπ πξνεξρφηαλ απφ 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο θαη ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο εηζξνή λέσλ ηδεψλ θαη 

θαηλνηνκηψλ νη νπνίεο αθνξνχλ ζην δήηεκα ηεο επαλαθνξάο ηνπ ζεζκνχ ησλ 

Πξνηχπσλ. Οη ηζρπξνί δεζκνί φκσο πνπ ππήξραλ κεηαμχ απνθνίησλ θαη εθπξνζψπσλ 

ηνπ ζπιιφγνπ ηνπο (είραλ πξνζθιεζεί απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ πιιφγνπ 

απνθνίησλ Βαξβαθείνπ) ιφγσ ηεο θνηλήο ηζηνξηθήο κλήκεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο 

εθινγίθεπζεο φηη ε θνηλσληθή άλνδφο ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ νθεηιφηαλ ζην ζρνιείν 

απφ ην νπνίν απνθνίηεζαλ, θάλεθε φηη πεξηφξηδε ηελ εηζξνή λέσλ ηδεψλ θαη 

θαηλνηνκηψλ. Βέβαηα ππάξρεη πηζαλφηεηα λα ππήξραλ κε θαλεξέο αληαιιαγέο πφξσλ. 

Καηαιεθηηθά, ην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν, ραξαθηεξίδεηαη σο κία ππξεληθή 

δνκή, ε νπνία αμηνπνηεί ην δπλακηθφ ηεο. Ήηαλ ε θνηλσληθή δνκή, ε νπνία έιαβε ηελ 

πξσηνβνπιία γηα ηελ δηεθδίθεζε ηεο πηινηηθήο επαλαθνξάο ηνπ ζεζκνχ ησλ 

Πξφηππσλ ζρνιείσλ ζην δεκφζην Δθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

Δπηθέληξσζε ηηο ελέξγεηέο ηνπ ζηελ επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ αμηνπνηψληαο: 

                                                 
106

 πσο θάλεθε ζηελ εκεξίδα κε ζέκα: Ο ξφινο ησλ πξνηχπσλ ζρνιείσλ ζηελ ζχγρξνλε εθπαίδεπζε» 

ζηηο 20/6/2009 
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 ηελ ηζηνξηθή κλήκε ηνπ ζρνιείνπ 

 ηηο ζηελέο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ζπληειεζηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ρνιείνπ (δηεπζπληέο ζρνιείσλ, ζπιιφγνπο γνλέσλ, Πξφεδξν Βαξβαθείνπ 

ηδξχκαηνο) 

 ηηο ζηελέο ζρέζεηο κε απνθνίηνπο ζε δηαθεθξηκέλεο πνιηηηθέο ζέζεηο, ζέζεηο 

ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη αθαδεκατθέο ζέζεηο. 

Αλέπηπμε ζπλεξγαζίεο κε άιινπο ζπιιφγνπο απνθνίησλ, ζηελφηεξεο κε ηεο 

Εσζηκαίαο, αιιά θαη επίζεο κε ην ζχλδεζκν απνθνίησλ ηεο Ησληδείνπ θαη ην ζχιινγν 

απνθνίησλ ηνπ Πεηξακαηηθνχ ζρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, καδί κε ηνπο 

νπνίνπο πξνζπάζεζε λα θαηεπζχλεη ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο. 

Δπηθεληξψζεθε ζην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ηεο πηινηηθήο επαλαθνξάο  ηνπ ζεζκνχ 

ησλ ηζηνξηθψλ πξνηχπσλ ζρνιείσλ ρσξίο θαλεξή αλάκεημε ζην δήηεκα ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ Βαξβάθεηνπ Ηδξχκαηνο. 

Αμηνπνίεζε απνθνίηνπο ζηα θέληξα πνιηηηθήο εμνπζίαο. 
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10.2.1.2. Γίθηπν γηα ηελ επαλαθνξά Εσζηκαίαο ρνιήο σο Πξόηππν ζρνιείν  

 

 

Γξάθεκα 10.3.:  Αλαπαξάζηαζε δηθηχνπ γηα ηελ επαλαθνξά ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο σο Πξφηππν 

ρνιείν ζηελ ρξνληθή ηνκή ηνπ Ν.3966/2011 

ΓΗΚΣΤΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΖ ΕΩΗΜΑΗΑ ΥΟΛΖ Ω ΠΡΟΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΣΟΜΖ 

ΣΟΤ Ν.3966/2011 

A/A  ΔΝΔΡΓΑ ΓΡΩΝΣΑ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ  

1 YPAID Τπνπξγείν Παηδείαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ  

2 KEE Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο έξεπλαο 
ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ 

ΓΟΜΔ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ 

ΠΑΗΓΔΗΑ 

 

3 EMY Δπηηξνπή κνξθσηηθψλ ππνζέζεσλ  

4 PRESYP  Θάλνο Βεξέκεο, πξφεδξνο Δζληθνχ 

πκβνπιίνπ Παηδείαο 
 

5 ΜΖΣΡΗΟΑΝ Μεηξνπνιίηεο Ησαλλίλσλ θαη πξφεδξνο 

αγαζνεξγψλ θαηαζηεκάησλ 

ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΖ 

ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΚΑΗ 

ΑΓΑΘΟΔΡΓΑ 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 

 

6 PERIPI Πεξηθεξηάξρεο Ζπείξνπ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ  

7 DIMIOAN Φίιηππνο Φίιηνο, Γήκαξρνο Ησαλλίλσλ 

ΓΖΜΟ Ν.ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

πξψελ 

πξφεδξνο 

πιιφγνπ 

απνθνίησλ 

Εσζηκαίαο 
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8 DIMSYMIOAN  37 Γεκνηηθνί χκβνπινη ηνπ Γήκνπ 

Ησαλληηψλ 

ε ζχλνιν 40, νη 37 δεκνηηθνί χκβνπινη 

ππεξςήθηζαλ ηελ πξφηαζε ηνπ πιιφγνπ 

απνθνίησλ Εσζηκαίαο (εθηφο απφ 

Σαζηνχια Γεκήηξην, θνπνχιε ηέθαλν 

θαη Μαληά Υξήζην) 

9 VOULAPASOK Αξγχξεο Δπάγγεινο, βνπιεπηήο ΠΑΟΚ ΒΟΤΛΔΤΣΔ ΝΟΜΟΤ 

ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ (ΝΤΝ ΚΑΗ 

ΠΡΧΖΝ) 

 

10 VOULBPASOK Οηθνλφκνπ Αζαλάζηνο βνπιεπηήο 

ΠΑΟΚ 
  

11 VOULCPASOK Παληνχιαο Μηραήι,  βνπιεπηήο ΠΑΟΚ 
 

απφθνηηνο 

Εσζηκαίαο, 

12 VOULAND Σαζνχιαο Κσλ/λνο, βνπιεπηήο Ν.Γ   

13 VOULBND Καινγηάλλεο ηαχξνο,  βνπιεπηήο Ν.Γ  
 

απφθνηηνο 

Εσζηκαίαο, 

14 SAPZOS χιινγνο απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο ΤΛΛΟΓΟΗ ΑΠΟΦΟΗΣΧΝ  

15 SAPVARV χιινγνο απνθνίησλ Βαξβαθείνπ 

ρνιήο 
  

16 SAPION χλδεζκνο απνθνίησλ Ησληδείνπ  ρνιήο 

Πεηξαηά 
  

17 SAPPIRATH χιινγνο απνθνίησλ Πεηξακαηηθνχ 

ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 
  

18 PRPANIOAN Πξχηαλεο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΗ ΜΔ 

ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΖΝ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

19 EXPREKPA Γεψξγηνο Μπακπηληψηεο Πξψελ 

πξχηαλεο ΔΚΠΑ 
  

20 PREHM Πξφεδξνο εηαηξίαο Ζπεηξσηηθψλ 

Μειεηψλ (Δ.Ζ.Μ) 

ΔΚΠΡΟΧΠΟ  

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ 

ΧΜΑΣΔΗΟΤ 

ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

 

21 ESTIA Δθεκεξίδα Δζηία ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ-ΣΤΠΟ  

22 TOPTYPOS Σνπηθέο Δθεκεξίδεο   

Πίλαθαο 10.3.: Καηεγνξίεο ΔΓΤ πνπ ζπκκεηείραλ ζην δίθηπν γηα ηελ επαλαθνξά ησλ ζρνιείσλ ηεο 

Εσζηκαίαο ρνιήο σο Πξφηππν ρνιείν ζηελ ρξνληθή ηνκή ηνπ Ν.3966/2011 

ε πξψηε θάζε, απαξηζκήζεθαλ ηα ΔΓΤ, ζεκεηψζεθε ε ηδηφηεηα ή νη 

ηδηφηεηεο (νξγαλσηηθέο ή κε) κε ηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ (Πίλαθαο 10.3). ην δίθηπν 

απηφ έρνπλ θαηαγξαθεί 22 ΔΓΤ ηα νπνία αλήθνπλ ζε 10 θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ 

ηνκέα απφ ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη, αλ θαη 3 ηνπιάρηζηνλ απφ απηά (ζε φζα βξέζεθαλ 

ζρεηηθά ζηνηρεία) είλαη ηαπηφρξνλα απφθνηηνη ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο. Ο ζχιινγνο 
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απνθνίησλ ηεο Εσζηκαίαο δηαθξίλεηαη απφ κφλνο ηνπ γηα ηελ κεγάιε εηεξνγέλεηα 

(700 πεξίπνπ κέιε) θαη νη απφθνηηνη έρνπλ ζηειερψζεη θξίζηκεο ζέζεηο ζε πνιινχο 

ηνκείο. Σα ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ΔΓΤ, φπσο είλαη ην Γεκνηηθφ ζπκβνχιην Ησαλλίλσλ 

(37 άηνκα απφ ηα 40 ηάρζεθαλ ππέξ ηεο αλαβίσζεο ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο κε ηελ 

έληαμή ηεο ζην ζεζκφ ησλ πξνηχπσλ). 

Ζ αλάιπζε ησλ ππννκάδσλ (ζπιάθσλ) απνθαιχπηεη δχν νκάδεο. Ζ πξψηε 

ππννκάδα κπνξεί λα αληρλεπζεί ζηα αξηζηεξά ζην γξάθεκα. Πξφθεηηαη γηα ηνπο 

θνξείο ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζπληνληζηηθφ φξγαλν πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ηηο παξακνλέο ηεο ςήθηζεο ηνπ λφκνπ 3966/2011, δειαδή ην 

χιινγν απνθνίησλ Εσζηκαίαο, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηνπο 5 βνπιεπηέο ηνπ 

λνκνχ ζε πξψην πιάλν, αιιά θαη άιινπο θνξείο ηεο πφιεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεθδηθήζνπλ ηελ έληαμε ησλ ζρνιείσλ ηεο Εσζηκαίαο ζην ζεζκφ ησλ πξνηχπσλ. Ο 

δεχηεξνο ζχιαθαο δεμηά αληηθαηνπηξίδεη ην ζπλαζπηζκφ κε ηνπο άιινπο ζπιιφγνπο 

απνθνίησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ ηνπ παξειζφληνο, κε ηδηαίηεξα ηζρπξή ηε ζρέζε ηνπ 

πιιφγνπ απνθνίησλ Εσζηκαίαο κε ηνλ χιινγν απνθνίησλ Βαξβαθείνπ ρνιήο θαη 

κε αξθεηά ηζρπξή ηε ζρέζε κε ηνπο απφθνηηνπο Ησληδείνπ θαη Πεηξακαηηθνχ 

ζρνιείνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

 Γείθηεο θιεηζηόηεηαο ηνπ δηθηύνπ 

 Ππθλόηεηα 

Σα ΔΓΤ ζπλδένληαη κε 144 ζπλδέζεηο. Σν ζχλνιν ησλ δπλαηψλ (πηζαλψλ) 

ζπλδέζεσλ είλαη 231 θαη εμ απηνχ ε ππθλφηεηα ππνινγίδεηαη ζε 0,785 d (density 

average value), ε νπνία είλαη ζεκαληηθά πςειή ηηκή. Πξνθαλψο, ην δίθηπν είλαη 

θαιά ζπλδεδεκέλν. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ζην επίπεδν απηφ ε ηεξαξρία θαηαλέκεηαη 

κεηαμχ ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ Εσζηκαίαο, ησλ βνπιεπηψλ θαη ηνπ Γήκνπ.  
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Ζ ηζρχο ησλ ζπλδέζεσλ θαηαλέκεηαη ζηελ θιίκαθα 1 έσο 4 πην νκνηφκνξθα ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε δνκή ηνπ Βαξβαθείνπ. Αληαλαθιά ιηγφηεξν θιεηζηή δνκή 

κε αξθεηέο αδχλακεο ζπλδέζεηο, ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη γέθπξεο.   

 Κεληξηθόηεηα 

-Κεληξηθόηεηα κε βάζε ην βαζκό  

(Πξνζέγγηζε Freeman) 

 

 

  

OutDegree InDegree 

14 SAPZOS 21.000 20.000 

3 EMY 11.000 11.000 

12 VOULAND 9.000 8.000 

14 3 12 13 10 11 9 8 22 1 2 16 17 15 7 18 4 5 19 20 21 6

αρικμόσ ςυνδζςεων 21 11 9. 9. 9. 9. 9. 9. 8. 7. 7. 6. 6. 6. 5. 3. 3. 2. 2. 1. 1. 1.

Eνεργά δρϊντα υποκείμενα 14 3 12 13 10 11 9 8 22 1 2 16 17 15 7 18 4 5 19 20 21 6
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Kεληξηθόηεηα κε βάζε ην βαζκό πνπ απνηηκάηαη κε ηηο 

ζπλδέζεηο πνπ μεθηλνύλ από ην ελεξγό δξώλ ππνθείκελν πξνο 

άιια

14 3 12 13 10 11 9 8 22 1 2 16 17 15 7 18 4 5 19 20 21

ενεργά δρϊντα υποκείμενα 14 3 12 13 10 11 9 8 22 1 2 16 17 15 7 18 4 5 19 20 21

αρικμόσ ςυνδζςεων 20 11 8. 8. 9. 9. 9. 9. 8. 7. 7. 6. 6. 6. 8. 4. 3. 1. 2. 1. 1.
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απνηηκάηαη κε ηηο ζπλδέζεηο πνπ μεθηλνύλ από άιια ελεξγά 

δξώληα ππνθείκελα πξνο απηό 
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13 VOULBND 9.000 8.000 

10 VOULBPASOK 9.000 9.000 

11 VOULCPASOK 9.000 9.000 

9 VOULAPASOK 9.000 9.000 

8 DIMSYMIOAN 9.000 9.000 

22 TOPTYPOS 8.000 8.000 

1 YPAID 7.000 7.000 

2 KEE 7.000 7.000 

16 SAPION 6.000 6.000 

17 SAPPIRATH 6.000 6.000 

15 SAPVARV 6.000 6.000 

7 DIMIOAN 5.000 8.000 

18 PRPANIOAN 3.000 4.000 

4 PRESYP 3.000 3.000 

5 MHTRIOAN 2.000 1.000 

19 EXPREKPA 2.000 2.000 

20 PREHM 1.000 1.000 

21 ESTIA 1.000 1.000 

6 PERIPI 1.000 1.000 

 

Ο χιινγνο απνθνίησλ Εσζηκαίαο θπξηαξρεί ζηηο παιηλδξνκηθέο ζρέζεηο πνπ 

ππάξρνπλ ζην δίθηπν, φκσο αξθεηά άιια ΔΓΤ δηαηεξνχλ έλα ζεκαληηθφ βαζκφ 

παιηλδξνκηθψλ ζρέζεσλ. Ζ αλαπαξάζηαζε αληαλαθιά ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ ζην επίπεδν ηεο πφιεο (χιινγνο απνθνίησλ Εσζηκαίαο - 

700 κέιε, Γήκαξρνο θαη 37 δεκνηηθνί ζχκβνπινη ζηνπο 40, 3 βνπιεπηέο ηνπ Ννκνχ 

ηεο ζπκπνιίηεπζεο θαη 2 ηεο αληηπνιίηεπζεο) 

Με βάζε ην δεδνκέλν φηη θαηεπζχλεηαη ζηνλ χιινγν απνθνίησλ Εσζηκαίαο 

ν εμαηξεηηθά κεγάινο αξηζκφο ζπλδέζεσλ (20), δείρλεη φηη ζην ηνπηθφ δίθηπν ηεο 

πφιεο είλαη νη πξνεμέρνληεο θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη δηαζέηνληεο 

κεγαιχηεξν θχξνο. Δπεηδή δηαθαίλεηαη θαη ζρέζε ακνηβαηφηεηαο θαη εκπηζηνζχλεο 

ζην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν, κπνξεί λα εξκελεπηεί θαη σο κηα κνξθή δεκνηηθφηεηαο πνπ 

μεπεξλά ηελ αδξάλεηα. 

Μηα ζρεηηθή θεληξηθφηεηα, αιιά ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ θαηά θζίλνπζα 

ζεηξά εκθαλίδνπλ νη βνπιεπηέο ηνπ Ννκνχ, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ν ηνπηθφο 

ηχπνο.  
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(Πξνζέγγηζε Bonacich) 

 

Δλεξγά δξψληα 
ππνθείκελα θσδηθνί 

Κεληξηθφηεηα κε βάζε ην πνζνζηφ ηζρχνο ζην δίθηπν (BONACICH 

POWER) 

14 SAPZOS 15,99% 

9 

VOULAPASO

K 7,44% 

10 VOULBPASOK 7,44% 

11 VOULCPASOK 7,44% 

8 DIMSYMIOAN 6,89% 

12 VOULAND 6,34% 

13 VOULBND 6,34% 

7 DIMIOAN 4,96% 

22 TOPTYPOS 4,36% 

1 YPAID 4,41% 

2 KEE 4,14% 

3 EMY 4,14% 

15 SAPVARV 3,58% 

16 SAPION 3,31% 

17 SAPPIRATH 3,31% 

18 PRPANIOAN 3,03% 

4 PRESYP 3,03% 

5 MHTRIOAN 1,38% 

19 EXPREKPA 1,10% 

20 PREHM 0,55% 

21 ESTIA 0,55% 

6 PERIPI 0,28% 

  

100% 

Σν δίθηπν είλαη  αζχκκεηξν θαη ζρεηηθά ηεξαξρεκέλν. Παξά ην γεγνλφο, φηη 

θπξηαξρεί ν χιινγνο απνθνίησλ Εσζηκαίαο κε 41 ζπλδέζεηο, γεγνλφο πνπ ηνπ δίλεη 
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ζην δίθηπν

πνζνζηφ ζεκαληηθφηεηαο ζην 
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αζχκκεηξε κνξθή, πνιχ ιηγφηεξν φκσο απφ ηελ πξνεγνχκελε δνκή ηνπ Βαξβαθείνπ,  

αληαλαθιά κηα ζρεηηθή ηεξαξρία ζηηο ζπλδέζεηο, θαζψο ζρεδφλ φιεο νη ελέξγεηεο 

παξαθηλνχληαη απφ απηφλ. Όκσο δηαζέηνπλ ζεκαληηθή θεληξηθή ζέζε θαη άιια ΔΓΤ. 

Σν γεγνλφο δελ είλαη άζρεην κε ηελ πην δεκνθξαηηθή νξγάλσζε ησλ ζπλδέζεσλ γηα 

ηελ δηεθδίθεζε, ζην επίπεδν ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ, ηεο επαλαθνξάο ησλ 

ζρνιείσλ ηεο Εσζηκαίαο ζην ζεζκφ ησλ πξνηχπσλ. ρεηηθά θεληξηθή ζέζε θξαηνχλ 

ζε παξφκνηα επίπεδα νη βνπιεπηέο ηνπ ΠΑΟΚ (απφ 18 ζπλδέζεηο), ηεο ΝΓ (απφ 17 

ζπλδέζεηο) θαη ν Γήκνο  Ησαλληηψλ (κε 13 ζπλδέζεηο) θαηά θζίλνπζα ζεηξά. 

Δπνκέλσο ππάξρνπλ θαη άιινη βαζηθνί παίθηεο (key-players) πνπ ζπλδένληαη ζε 

θάπνηα έθηαζε κε άιια κέιε ηνπ δηθηχνπ. 

- Κεληξηθόηεηα κε βάζε ηελ εγγύηεηα  
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Παξαηεξνχκε εδψ φηη αλ θαη ν χιινγνο Απνθνίησλ Εσζηκαίαο (θφκβνο 14) 

έρεη ηε κεγαιχηεξε θεληξηθφηεηα κε βάζε ηελ εγγχηεηα, σζηφζν ππάξρνπλ θαη άιια 

ΔΓΤ ηα νπνία έρνπλ κεγάια πνζνζηά θεληξηθφηεηαο, Απηφ ζεκαίλεη φηη πξνθεηκέλνπ 

λα επεξεάζνπλ ην δίθηπν ηα ΔΓΤ, απηά εμαξηψληαη ην έλα απφ ην άιιν. 

-Κεληξηθόηεηα κε βάζε ην δηακεζνιαβεηηθό ξόιν ηωλ ΔΓΤ 
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inCloseness  outCloseness 

14 SAPZOS 95455 100000 

3 EMY 65625 67742 

11 VOULCPASOK 63636 63636 

8 DIMSYMIOAN 63636 63636 

10 VOULBPASOK 63636 63636 

9 VOULAPASOK 61765 63636 

13 VOULBND 61765 63636 

12 VOULAND 61765 63636 

7 DIMIOAN 61765 56757 

22 TOPTYPOS 61765 61765 

2 KEE 58333 60000 

1 YPAID 58333 60000 

16 SAPION 56757 58333 

15 SAPVARV 56757 58333 

17    SAPPIRATH 56757 58333 

18 PRPANIOAN 55263 53846 

4 PRESYP 51220 53846 

5 MHTRIOAN 51220 41176 

19 EXPREKPA 50000 52500 

20 PREHM 50000 51220 

21 ESTIA 50000 51220 

6 PERIPI 50000 51220 
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Δλεξγά δξψληα ππνθείκελα ΚΧΓΗΚΟΗ nBetweenness 

14  SAPZOS 60,433 

3 EMY  5.952 

8 DIMSYMIOAN 3.891 

7 DIMIOAN       1.643 

 

Όπσο θαίλεηαη, ην 60, 43% ησλ δεπγαξηψλ ηνπ δηθηχνπ δηέξρνληαη απφ ηνλ θφκβν 

14 γηα λα ζπλδεζνχλ, δειαδή απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ 

Εσζηκαίαο. Δθθξάδεη ην κέηξν δπλαηνηήησλ ειέγρνπ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

ελεξγεηψλ πξνο επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ, 

ιεηηνπξγεί σο έιεγρνο εηζφδνπ ζην δίθηπν (gate-keeper),  γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε 

νκαιφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά εμαξηάηαη απφ απηφλ. 

 Απνηίκεζε πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ  

Σα βαζηθά ζεκεία ηα νπνία κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε βάζεη ησλ πνζνηηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ηα εμήο: 

Παξαηεξήζεθαλ πην δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο εληφο ηνπ πιιφγνπ 

απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο (άλνηγκα δηαιφγνπ κέζσ ηνπ πεξηνδηθνχ γηα λα 

πξνζδηνξίζεη ηηο ζέζεηο ηνπ γηα ην δήηεκα ηεο επαλαθνξάο ηνπ ζεζκνχ, 

δεκνζηνπνίεζε ησλ ζέζεσλ, ελεκέξσζε ηνπηθψλ θνξέσλ, γεληθέο ζπλειεχζεηο, 

νξηζκφο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο. Δπίζεο, κέζσ ηνπ πεξηνδηθνχ, ηεο ηζηνζειίδαο, θαη 

ησλ ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ ππήξρε ινγνδνζία ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ πξάμεσλ. Μέζσ 

ηνπ δηαιφγνπ θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ππήξμε πξνζπάζεηα 

νξηνζέηεζεο ηνπ δεηήκαηνο γηα ηα κέιε πνπ ππεξέβαηλαλ ηηο ζέζεηο ηνπ ζπιιφγνπ 

Ο χιινγνο απνθνίησλ Εσζηκαίαο μεθίλεζε ηε  ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο 

νη νπνίνη δελ είραλ ην δήηεκα σο πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο (Γήκνο, βνπιεπηέο), 

επηζπκψληαο λα παξνπζηάζεη ην δήηεκα σο αίηεκα ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ, πηζαλά 

επεξεαδφκελνο θαη απφ ηελ εξκελεία ηεο δηαζήθεο ηνπ Νηθνιάνπ Εσζηκά. 

Υξεζηκνπνίεζε επίζεο ηνλ πξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, κε ζηφρν ηελ 

πξφζβαζε ζην ΚΔΔ γηα ηελ άζθεζε επηξξνήο ζηε ράξαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ζην δήηεκα επαλαθνξάο ηνπ ζεζκνχ ησλ πξνηχπσλ. 

Με δηθή ηνπ πξσηνβνπιία πξνζπάζεζε λα δεκηνπξγήζεη ζπληνληζηηθφ φξγαλν 

ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ κε ηνπο βνπιεπηέο θαη ην Γήκν σο δηακεζνιαβεηέο  γηα ηελ 

άζθεζε επηξξνήο ζηελ πνιηηηθή εμνπζία. 
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Πεξηέπιεμε ηελ πξνζπάζεηα έληαμεο ηεο Εσζηκαίαο ζην ζεζκφ ησλ πξνηχπσλ κε 

ηε δηαρείξηζε ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Εσζηκά εγθαιψληαο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπο θνξείο 

απφ ηνπο νπνίνπο δεηνχζε ζπλεξγαζία γηα ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ: 

 Πξνθιήζεθε δήηεκα ζπλνρήο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπιιφγνπ ιφγσ δεκφζησλ 

αληεγθιήζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θιεξνδνηήκαηνο θαη ηηο αλνηθηέο 

ηνπνζεηήζεηο κειψλ γηα ηδησηηθνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ ηεο πξψελ Πξνηχπνπ 

Εσζηκαίαο ρνιήο 

 Γελ αλέπηπμε ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο ζπληειεζηέο ησλ ζρνιείσλ ηεο 

Εσζηκαίαο  (δηεπζπληέο ζρνιείσλ Εσζηκαίαο), ζπιιφγνπο γνλέσλ 

 Γελ παξνπζίαζε έλα δπλακηθφ απνθνίησλ κε δηαθεθξηκέλεο ζέζεηο έηνηκν λα 

ζπκβάιεη ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 
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10.2.1.3. Γίθηπν ego net πλδέζκνπ απνθνίησλ Ησληδείνπ ρνιήο  

 

 

Γξάθεκα 10.4.: Αλαπαξάζηαζε δηθηχνπ  ego net ζην ηνπηθφ επίπεδν κε θέληξν ηνλ χλδεζκν 

απνθνίησλ Ησληδείνπ γηα ηελ επαλαθνξά ησλ ζρνιείσλ ηεο Ησληδείνπ ρνιήο ζην ζεζκφ ησλ πξνηχπσλ 

ζηε ρξνληθή ηνκή ηνπ Ν.3966/2011 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΝΔΡΓΩΝ ΓΡΩΝΣΩΝ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΩΝ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ EGO NET ΜΔ ΚΔΝΣΡΟ ΣΟΝ 

ΤΝΓΔΜΟ ΑΠΟΦΟΗΣΩΝ  ΗΩΝΗΓΔΗΟΤ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΣΟΜΖ ΣΟΤ Ν. 3966/2011 

A/A   ΔΝΔΡΓΑ ΓΡΩΝΣΑ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

1 YPAID 
Τπνπξγείν Παηδείαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ 

2 KEE Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο έξεπλαο 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΓΟΜΔ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ 
3 EMY Δπηηξνπή κνξθσηηθψλ ππνζέζεσλ 

4 PRESYP 

 Θάλνο Βεξέκεο, πξφεδξνο Δζληθνχ πκβνπιίνπ 

Παηδείαο 

5 SYLGONEGION 

χιινγνο Γνλέσλ Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ 

Ησληδείνπ 
ΤΛΛΟΓΟΗ ΓΟΝΔΧΝ 

6 
SYLGONELION 

χιινγνο Γνλέσλ Πεηξακαηηθνχ Λπθείνπ 

Ησληδείνπ 

7 DPIRGYMION 
Γηεπζπληήο Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ Ησληδείνπ 

θαη χιινγνο δηδαζθφλησλ 
ΓΗΟΗΚΖΔΗ ΥΟΛΔΗΧΝ 

8 
DPIRLYKION 

Γηεπζπληήο Πεηξακαηηθνχ Λπθείνπ Ησληδείνπ θαη 

χιινγνο δηδαζθφλησλ 

9 APOGONION 
Απφγνλνη Κσλζηαληίλνπ Ησλίδε ΑΠΟΓΟΝΟΗ ΓΧΡΖΣΖ 

10 
SAPION 

χλδεζκνο απνθνίησλ Ησληδείνπ ρνιήο 

  

ΤΛΛΟΓΟΗ ΑΠΟΦΟΗΣΧΝ 
11 

SAPVAR 
χιινγνο απνθνίησλ Βαξβαθείνπ ρνιήο 

12 SAPZOS 
χιινγνο απνθνίησλ Εσζηκαίαο  ρνιήο Πεηξαηά 
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13 
SAPPIRATH 

χιινγνο απνθνίησλ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

14 
DIMPEIR 

Γήκαξρνο Πεηξαηά  ΓΖΜΟ ΠΔΗΡΑΗΑ 

15 
TOPTYPIR 

Σνπηθφο Σχπνο Πεηξαηά 
 ΣΟΠΗΚΟ ΣΤΠΟ 

Πίλαθαο 10.4: Καηεγνξίεο ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην δίθηπν ego net 

ηνπ πλδέζκνπ απνθνίησλ Ησληδείνπ γηα ηελ επαλαθνξά ησλ ζρνιείσλ ηεο Ησληδείνπ ρνιήο ζην 

ζεζκφ ησλ πξνηχπσλ ζηε ρξνληθή ηνκή ηνπ Ν.3966/2011 

Αξρηθά απαξηζκήζεθαλ ηα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα θαη ζεκεηψζεθε ε ηδηφηεηα 

ή νη ηδηφηεηεο (νξγαλσηηθέο ή κε) κε ηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ. ην δίθηπν απηφ 

απνηππψζεθαλ 15 ΔΓΤ ηα νπνία αλήθνπλ ζε 8 θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ ηνκέα απφ 

ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη. 

 Γείθηεο θιεηζηόηεηαο ηνπ δηθηύνπ 

 Ππθλόηεηα 

Σα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα ζπλδένληαη κε 39 ζπλδέζεηο. Σν ζχλνιν ησλ 

δπλαηψλ ζπλδέζεσλ είλαη 105 θαη εμ απηνχ ε ππθλφηεηα ππνινγίδεηαη ζε 0.566d 

(density average value), ε νπνία είλαη ζεκαληηθά πςειή ηηκή. Πξνθαλψο, ην δίθηπν 

είλαη θαιά ζπλδεδεκέλν. 

 

 

Πξφθεηηαη γηα αξθεηά θιεηζηή δνκή. Κπξηαξρνχλ νη ηζρπξέο ζπλδέζεηο ζηελ 

θιίκαθα απφ 1 έσο 4. Τπάξρνπλ φκσο θαη πην αδχλακεο ζπλδέζεηο, πνπ απνηεινχλ 

γέθπξεο γηα αλάπηπμε ζρέζεσλ θαη εηζξνή ηδεψλ. 
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 Κεληξηθόηεηα 

-Κεληξηθόηεηα κε βάζε ην βαζκό  

(Πξνζέγγηζε Freeman) 

 

 

Δλεξγφ δξψλ ππνθείκελν Κσδηθφο InDegree OutDegree 

10 SAPION 13.000 10.000 

14 DIMPEIR 4.000 2.000 

12 SAPVAR 3.000 2.000 

1 YPAID 3.000 4.000 

11 SAPZOS 3.000 2.000 

2 KEE 2.000 3.000 

9 APOGONION 2.000 2.000 

3 EMY 2.000 3.000 

8 DPIRLYKION 1.000 1.000 

6 SYLGONELION 1.000 2.000 

4 PRESYP 1.000 1.000 

5 SYLGONEGION 1.000 2.000 
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Φαίλεηαη εδψ φηη νη εθπξφζσπνη ηνπ πιιφγνπ ηεο Ησληδείνπ θπξηαξρνχλ ζε 

άκεζεο ζπλδέζεηο θαη ζε αιιειεπηδξαζηηθέο ζρέζεηο κε ηα άιια ΔΓΤ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην ηνπηθφ δίθηπν. Με βάζε ην δεδνκέλν φηη θαηεπζχλεηαη ζε απηνχο ν 

εμαηξεηηθά κεγαιχηεξνο αξηζκφο ζπλδέζεσλ (23), δείρλεη φηη ζην ηνπηθφ δίθηπν ηεο 

Ησληδείνπ είλαη νη πξνεμέρνληεο θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη δηαζέηνληεο 

κεγαιχηεξν θχξνο.  

Μηα ζρεηηθή θεληξηθφηεηα, αιιά ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ θαηά θζίλνπζα 

ζεηξά εκθαλίδνπλ ν Γήκνο Πεηξαηά (6 ζπλδέζεηο),  ν χιινγνο απνθνίησλ ηεο  

Βαξβαθείνπ (5 ζπλδέζεηο) θαη ν χιινγνο απνθνίησλ Εσζηκαίαο (5 ζπλδέζεηο).  

(Πξνζέγγηζε Bonacich) 

 

Δλεξγά δξψληα ππνθείκελα θσδηθνί Κεληξηθφηεηα κε βάζε ην πνζνζηφ δχλακεο BONACICH POWER 

10 SAPION 31,94% 

1 YPAID 10,08% 

11 SAPZOS 8,40% 

12 SAPVAR 8,40% 

14 DIMPEIR 5,88% 

2 KEE 5,04% 

3 EMY 5,04% 

9 APOGONION 4,20% 

4 PRESYP 3,36% 

5 SYLGONEGION 3,36% 

6 SYLGONELION 3,36% 

7 DPIRGYMION 3,36% 

8 DPIRLYKION 3,36% 

13 SAPPIRATH 2,52% 

15 TOPTYPIR 1,68% 
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ζην δίθηπν
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Σν δίθηπν είλαη αζχκκεηξν θαη ηεξαξρεκέλν, θαζψο ηελ θεληξηθή ζέζε 

θαηέρεη ν χιινγνο απνθνίησλ Ησληδείνπ κε 31,94 %, δειαδή είλαη εθείλνο πνπ έρεη 

ην ξφιν ηνπ «βαζηθνχ παίθηε» (key-player) θαζψο εκπιέθεηαη εθηελψο ζηηο ζρέζεηο 

κε άιια κέιε ηνπ δηθηχνπ. 

- Κεληξηθόηεηα κε βάζε ηελ εγγύηεηα  

 Όπσο ζπλέβε θαη ζην δίθηπν κε θέληξν ην ζχιινγν απνθνίησλ ηεο 

Βαξβαθείνπ ρνιήο, έηζη θαη εδψ ν πην θεληξηθφο κε βάζε ηελ εγγχηεηα, είλαη ν 

θφκβνο ηνπ πλδέζκνπ απνθνίησλ ηεο Ησληδείνπ ρνιήο ν νπνίνο είλαη πην θνληά ζε 

φινπο ηνπο άιινπο θφκβνπο. Άξα, ζεσξείηαη φηη έρεη κεγάιε αλεμαξηεζία θαη κπνξεί 

λα επεξεάζεη ην δίθηπν πην γξήγνξα. 

-Κεληξηθόηεηα κε βάζε ην δηακεζνιαβεηηθό ξόιν ηωλ ΔΓΤ 

ΔΓΤ θσδηθνί nBetweenness 

10 SAPION 66,48 

Σν 66,48% ησλ δεπγαξηψλ ηνπ δηθηχνπ δηέξρνληαη απφ ηνλ θφκβν 10 γηα λα 

ζπλδεζνχλ, δειαδή απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ Ησληδείνπ. 

Δθθξάδεη ην κέηξν δπλαηνηήησλ ειέγρνπ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ ελεξγεηψλ πξνο 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ ησλ ζρνιείσλ ηεο Ησληδείνπ, ιεηηνπξγεί σο 

έιεγρνο εηζφδνπ ζην δίθηπν (gate-keeper) θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ απηφλ. 

 Απνηίκεζε πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ  

Βάζεη ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, παξαηεξνχκε ηα εμήο: 

Ο χλδεζκνο Απνθνίησλ Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά είρε αλαπηχμεη ζπλεξγαζίεο 

κε ζπιιφγνπο γνλέσλ, δηεπζπληέο ζρνιείσλ, ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ, έθαλε θνηλέο 

εθδειψζεηο κε ηα ζρνιεία ηεο Ησληδείνπ θαη ήηαλ ζπλερήο ε αλαθνξά  ζηελ 

πξνζθνξά ηνπο. Δπίζεο, αλέπηπμε ζρέζεηο κε ηνπο απνγφλνπο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Ησλίδε θαη ηνλ Γήκν Πεηξαηά. 

Πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη κέζσ ζπλαζπηζκψλ ηα αηηήκαηά ηνπ, αλέπηπμε ζρέζεηο 

κε ηνπο ζπιιφγνπο απνθνίησλ Εσζηκαίαο, Βαξβαθείνπ θαη Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 
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Φάλεθε λα δηαηεξεί νπδέηεξε ζηάζε ζηε δηθαζηηθή δηακάρε κεηαμχ ηνπ Γήκνπ 

ηνπ Πεηξαηά θαη ησλ απνγφλσλ ηνπ Κσλζηαληίλνπ Ησλίδε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

πεξηνπζίαο ηεο Ησληδείνπ. 

Δπίζεο δελ παξνπζηάδεηαη θάπνπ ε αλάκεημε ηνπ ζπλδέζκνπ ζην δηαρεηξηζηηθφ 

θαζεζηψηνο ηεο πεξηνπζίαο ηεο Ησληδείνπ ρνιήο παξάιιεια κε ην δήηεκα ηεο 

επαλαθνξάο ησλ ζρνιείσλ ηεο Ησληδείνπ ζην ζεζκφ ησλ πξνηχπσλ. 

Σέινο, δελ παξνπζίαζε έλα δπλακηθφ απνθνίησλ κε δηαθεθξηκέλεο ζέζεηο έηνηκν 

λα ζπκβάιεη ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 
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10.2.1.4. Αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπλνιηθνύ δηθηύνπ Δθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο 

γηα ηελ επαλαθνξά ησλ Πξόηππσλ ρνιείσλ ζηελ ρξνληθή ηνκή ηνπ Ν.3966/11 

 

Γξάθεκα 10.5.: Αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπλνιηθνχ δηθηχνπ εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ πηινηηθή 

επαλαθνξά ησλ ηξηψλ ηζηνξηθψλ ζρνιείσλ ζηελ ρξνληθή ηνκή ηνπ Ν.3966/11 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΓΤ ΣΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΗΛΟΣΗΚΖ ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΣΡΗΩΝ ΗΣΟΡΗΚΩΝ ΥΟΛΔΗΩΝ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΣΟΜΖ ΣΟΤ 

Ν.3966/11 

Α/Α ΚΩΓΗΚΟ ΔΝΔΡΓΑ ΓΡΩΝΣΑ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

1 
YPAID Τπνπξγείν Παηδείαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ 

2 
KEE Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο έξεπλαο 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ 

ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΣΟΤ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ 

3 
EMY Δπηηξνπή κνξθσηηθψλ ππνζέζεσλ 

4 

PRESYP 

 Θάλνο Βεξέκεο, πξφεδξνο Δζληθνχ 

πκβνπιίνπ Παηδείαο 

5 
SAPVAR  χιινγνο Απνθνίησλ Βαξβαθείνπ ρνιήο  

ΤΛΛΟΓΟΗ ΑΠΟΦΟΗΣΧΝ 

6 

SAPZOS 

 χιινγνο Απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο 

Ησαλλίλσλ 

7 
SAPION  χλδεζκνπ Απνθνίησλ Ησληδείνπ ρνιήο  

8 

SAPPIRATH 

 χιινγνο Απνθνίησλ Πεηξακαηηθνχ 

Γπκλαζίνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

ρνιήο  

9 

EXDPIRVAR 

 Κπξηαθή Βιεζίδνπ, Πξψελ Γ/ληξηα 

Βαξβαθείνπ Λπθείνπ 
ΣΔΛΔΥΖ ΣΖ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 10 
EXDPIRATH Εσή Μπέιια. Πξψελ Γ/ληξηα 
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Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ 

11 

DPIRGYMVAR 

νθία Γειαδάθε, Φηιφινγνο Ph.D., 

Γηεπζχληξηα Βαξβαθείνπ Πεηξακαηηθνχ 

Γπκλαζίνπ: "Σν Βαξβάθεην θαη νη καζεηέο 

ηνπ. Κνηλσληθή πξνέιεπζε θαη επηδφζεηο" 

12 

DPIRLYKVAR 

Λεσλίδαο Μάληδνο, Γηεπζπληήο 

Πεηξακαηηθνχ Βαξβαθείνπ Λπθείνπ 

13 

SXOLSYMB 

Αηκηιία Βιαρνγηάλλε, ρνιηθή χκβνπινο 

Φηινιφγσλ Γ' Αζήλαο, Ph.D., π. 

Γηεπζχληξηα Βαξβαθείνπ Πεηξακαηηθνχ 

Γπκλαζίνπ: Αληη - ζέζεηο θαη ζέζεηο γηα ην 

ζεζκφ ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ" 

48 
DPIRGYMION 

Γηεπζπληήο Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ 

Ησληδείνπ θαη χιινγνο δηδαζθφλησλ 

49 
DPIRLYKION 

Γηεπζπληήο Πεηξακαηηθνχ Λπθείνπ 

Ησληδείνπ θαη χιινγνο δηδαζθφλησλ 

14 
SYLGONEGVAR χιινγνο Γνλέσλ Γπκλαζίνπ Βαξβαθείνπ 

ΤΛΛΟΓΟΗ ΓΟΝΔΧΝ 

ΗΣΟΡΗΚΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ 

ΥΟΛΔΗΧΝ 

15 
SYLGONELVAR χιινγνο Γνλέσλ Λπθείνπ Βαξβαθείνπ 

46 

SYLGONEGION 

χιινγνο Γνλέσλ Πεηξακαηηθνχ 

Γπκλαζίνπ Ησληδείνπ 

47 

SYLGONELION 

χιινγνο Γνλέσλ Πεηξακαηηθνχ Λπθείνπ 

Ησληδείνπ 

16 

ELMEPROT 
ΔΛΜΔ Πξνηχπσλ 

ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΟ 

ΧΜΑΣΔΗΟ 

17 

NOMANAT 

 Λεσλίδαο Κνπξήο, Ννκάξρεο Αλαηνιηθήο 

Αηηηθήο θαη πξψελ Γήκαξρνο Αζελαίσλ  

ΠΟΛΗΣΗΚΟΗ 

 

18 

YFYPEHODE 

Θεκηζηνθιήο Ξαλζφπνπινο, Γηδάθησξ 

Μεραληθφο E.N,S.E.E.I.H. Πνιπηερλείνπ 

Toulouse, Σαθηηθφο Καζεγεηήο 

Τδξνινγίαο ζην Δ.Μ.Π., πξψελ Πξχηαλεο 

Δ.Μ.Π., Τθππνπξγφο ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.: Ζ 

ζπκβνιή ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ ζην 

δεκφζην ραξαθηήξα θαη ηνλ 

αλαδηαλεκεηηθφ ξφιν ηεοΠαηδείαο" 

19 

EPPRSARPRO 

Νίθνο Κσλζηαληφπνπινο, Γηθεγφξνο, 

πξψελ Πξφεδξνο ηνπ πλαζπηζκνχ ηεο  

Αξηζηεξάο  θαη ηεο Πξνφδνπ: Σα Πξφηππα 

ρνιεία γηα ηελ  θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη 

ην λέν  αλζξσπηζκφ ηνπ 21νπαηψλα" 

20 

KOINEKPRPAS
OK 

Θεφδσξνο Πάγθαινο, Ννκηθφο, 

Οηθνλνκνιφγνο, Γξ Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

νξβφλλεο, (ηφηε) βνπιεπηήο θαη 

Κνηλνβνπιεπηηθφο εθπξφζσπνο ηνπ 

ΠΑΟΚ: Πξαθηηθά κέηξα γηα ηελ 

αλαζχζηαζε ησλ πξνηχπσλ ζρνιείσλ" 

21 
VOULPASOK Σζνχξαο Βνπιεπηήο ΠΑΟΚ 

22 

PRVARVIDR 

Ο εθπξφζσπνο ηνπ Βαξβαθείνπ 

Κιεξνδνηήκαηνο θαη Γηεπζπληήο ηνπ 

Γξαθείνπ ηεο Πξνεδξίαο ηεο Γεκνθξαηίαο 

Πξέζβπο θ. Κσλζηαληίλνο Μπίθαο 

36 
VOULAPASOK Αξγχξεο Δπάγγεινο, βνπιεπηήο ΠΑΟΚ 

37 
VOULBPASOK Οηθνλφκνπ Αζαλάζηνο βνπιεπηήο ΠΑΟΚ 

38 

VOULCPASOK 

Παληνχιαο Μηραήι, απφθνηηνο 

Εσζηκαίαο,  βνπιεπηήο ΠΑΟΚ 
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39 
VOULAND Σαζνχιαο Κσλ/λνο, βνπιεπηήο Ν.Γ 

40 
VOULBND Καινγηάλλεο ηαχξνο,  βνπιεπηήο Ν.Γ  

41 
PRPANIOAN 1.Πξχηαλεο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΑΔΗ 

42 

EXPREKPA 

2. Γεψξγηνο Μπακπηληψηεο Πξψελ 

πξχηαλεο ΔΚΠΑ 

23 

KIATEKPA 

Δπηχρηνο Βνξίδεο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο 

ηεο Ηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ . 

24 

OMKARXAIOL 

Υξήζηνο Νηνχκαο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο 

Αξραηνινγίαο, Γηεπζπληήο ησλ 

αλαζθαθψλ ζηε αληνξίλε θαη κειεηεηήο 

ηνπ αηγαηαθνχ πνιηηηζκνχ: Πξφηππα 

ρνιεία γηα ππνδεηγκαηηθνχο πνιίηεο" 

25 

ISTSYGRAF 

αξάληνο Η. Καξγάθνο, Ηζηνξηθφο - 

πγγξαθέαο: Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο 

επαλφδνπ ζηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ 

Πξνηχπσλ ζρνιείσλ" 

ΤΓΓΡΑΦΔΑ-ΗΣΟΡΗΚΟ 

26 

EPPRSTE 

Ο πξψελ Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ 

Δπηθξαηείαο θαη Πξφεδξνο ηεο Αξρήο 

Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θ. 

Υξήζηνο Γεξαξήο 
ΠΡΧΖΝ ΑΝΧΣΑΣΟΗ 

ΓΗΚΑΣΗΚΟΗ 

27 

EPANTPRSTE 

Ο Δπίηηκνο Αληηπξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ 

Δπηθξαηείαο θ. Αλαζηάζηνο Μαξίλνο 

28 

EKPRARCBISH 

Ο εθπξφζσπνο ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ 

Αζελψλ θαη Πάζεο Διιάδνο θ.θ. 

Ηεξσλχκνπ 

ΔΚΠΡΟΧΠΟΗ ΔΚΚΛΖΗΑ 

32 

MHTRIOAN 

Ο Μεηξνπνιίηεο Ησαλλίλσλ θαη πξφεδξνο 

αγαζνεξγψλ θαηαζηεκάησλ 

29 

EKDAPOGEV 

Ο εθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο Απνγεπκαηηλή" 

θ. Κψζηαο αξαληφπνπινο 

ΣΤΠΟ 

44 

ESTIA Δθεκεξίδα Δζηία 

52 

TOPTYPIR 

Σνπηθφο Σχπνο Πεηξαηά 

45 

TOPTYPOS Σνπηθφο ηχπνο Ησαλλίλσλ 

30 

HORACCENT 

 θ. Κπξηάθνο ακπαηαθάθεο, ζηέιερνο ηεο 

ππεξεζληθήο εηαηξίαο  ζπκβνχισλ 

επηρεηξήζεσλ ACCENTURE 

ΣΔΛΔΥΟ ΤΠΔΡΔΘΝΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ 

31 

SKHNSMAR 

Γηάλλεο  καξαγδήο, δηεζλνχο θήκεο 

ζθελνζέηεο θηλεκαηνγξάθνπ 

ΚΖΝΟΘΔΣΖ 

ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ 

33 
PERIPI 

Πεξηθεξηάξρεο Ζπείξνπ ΠΔΡΗΦΔΡΗΑΡΥΖ ΖΠΔΗΡΟΤ 

34 
DIMIOAN 

Φίιηππνο Φίιηνο , Γήκαξρνο Ησαλλίλσλ ΓΖΜΑΡΥΟΗ 

51 
DIMPEIR 

Γήκαξρνο Πεηξαηά  

35 

DIMSYMIOAN 

 37 Γεκνηηθνί χκβνπινη ηνπ Γήκνπ 

Ησαλληηψλ 

37 ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ 

ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΓΖΜΟΤ 

ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

43 

PREHM 

Πξφεδξνο εηαηξίαο Ζπεηξσηηθψλ Μειεηψλ 

(Δ.Ζ.Μ) 

ΔΚΠΡΟΧΠΟ 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ 

ΧΑΜΑΣΔΗΟΤ  
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Πίλαθαο 10.5.: Καηεγνξίεο ΔΓΤ ηνπ ζπλνιηθνχ δηθηχνπ εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ 

πηινηηθή επαλαθνξά ησλ ηξηψλ ηζηνξηθψλ ζρνιείσλ ζηελ ρξνληθή ηνκή ηνπ Ν.3966/11 

 ην ζπλνιηθφ δίθηπν εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ πηινηηθή 

επαλαθνξά ησλ ηξηψλ ηζηνξηθψλ ζρνιείσλ ζηελ ρξνληθή ηνκή ηνπ Ν.3966/11 

απνηππψζεθαλ 52 ΔΓΤ πνπ θαηαηάζζνληαη ζε 18 δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο αλάινγα 

κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο. 

 Γείθηεο θιεηζηόηεηαο ηνπ δηθηύνπ 

 Ππθλόηεηα 

Σα ΔΓΤ ζπλδένληαη κε 208 ζπλδέζεηο. Σν ζχλνιν ησλ δπλαηψλ ζπλδέζεσλ είλαη 

πνιχ κεγαιχηεξν (864) θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ ε ππθλφηεηα ηνπ δηθηχνπ 

ππνινγίδεηαη 0,2406.  

Παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξεο ζπλδέζεηο είλαη ηζρπξέο ζπλδέζεηο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ ΔΓΤ. 

 

 Κεληξηθόηεηα 

-Κεληξηθόηεηα κε βάζε ην βαζκό  

(Πξνζέγγηζε Freeman) 

1 2 3 4
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 Δλεξγά Γξψληα Τπνθείκελα  Κσδηθφο OutDegree InDegree  

5 SAPVAR 30000 27000 

6 SAPZOS 21000 16000 

7 SAPION 12000 10000 

35 DIMSYMIOAN 10000 9000 

36 VOULAPASOK 9000 8000 

37 VOULBPASOK 9000 8000 

40 VOULBND 9000 7000 

38 VOULCPASOK 9000 8000 

39 VOULAND 9000 7000 

45 TOPTYPOS 8000 8000 

34 DIMIOAN 6000 8000 

15 SYLGONELVAR 5000 5000 

11 DPIRGYMVAR 5000 4000 

14 SYLGONEGVAR 5000 5000 
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22 PRVARVIDR 5000 3000 

12 DPIRLYKVAR 5000 4000 

51 DIMPEIR 4000 2000 

8 SAPPIRATH 3000 2000 

1 YPAID 3000 8000 

17 NOMANAT 2000 1000 

3 EMY 2000 12000 

4 PRESYP 2000 3000 

32 MHTRIOAN 2000 1000 

18 YFYPEHODE 2000 1000 

42 EXPREKPA 2000 2000 

2 KEE 2000 5000 

50 APOGONION 2000 2000 

23 KIATEKPA 1000 1000 

29 EKDAPOGEV 1000 1000 

30 HORACCENT 1000 1000 

28 EKPRARCBISH 1000 1000 

20 KOINEKPRPASOK 1000 1000 

33 PERIPI 1000 1000 

21 VOULPASOK 1000 1000 

9 EXDPIRVAR 1000 1000 

10 EXDPIRATH 1000 1000 

31 SKHNSMAR 1000 1000 

26 EPPRSTE 1000 1000 

13 SXOLSYMB 1000 1000 

27 EPANTPRSTE 1000 1000 

41 PRPANIOAN 1000 2000 

16 ELMEPROT 1000 5000 

43 PREHM 1000 1000 

44 ESTIA 1000 1000 

19 EPPRSARPRO 1000 1000 

46 SYLGONEGION 1000 2000 

47 SYLGONELION 1000 2000 

48 DPIRGYMION 1000 1000 

49 DPIRLYKION 1000 1000 

24 OMKARXAIOL 1000 1000 

25 ISTSYGRAF 1000 1000 

52 TOPTYPIR 1000 1000 
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Με πξψην ην χιινγν απνθνίησλ Βαξβαθείνπ θαη δεχηεξν ην χιινγν 

απνθνίησλ Εσζηκαίαο  ζε θεληξηθέο ζέζεηο ζην δίθηπν, ην ζπλνιηθφ δίθηπν 

αληαλαθιά κεγάιν βαζκφ αζπκκεηξίαο θαη ηεξαξρίαο. 

(Πξνζέγγηζε Bonacich) 

 

Δλεξγά δξψληα ππνθείκελα θσδηθνί  BONACICH POWER 

5 SAPVAR 16,30% 

6 SAPZOS 8,90% 

7 SAPION 5,50% 

36 VOULAPASOK 4,20% 

37 VOULBPASOK 4,20% 

38 VOULCPASOK 4,20% 

35 DIMSYMIOAN 4,10% 

39 VOULAND 3,60% 

40 VOULBND 3,60% 

22 PRVARVIDR 3,10% 

34 DIMIOAN 2,98% 

11 DPIRGYMVAR 2,82% 

12 DPIRLYKVAR 2,82% 

14 SYLGONEGVAR 2,82% 

15 SYLGONELVAR 2,82% 

45 TOPTYPOS 2,50% 

1 YPAID 1,88% 

 

Παξαηεξνχκε φηη ζεκαληηθή θεληξηθή ζέζε ζην δίθηπν έρνπλ νη ηξεηο 

χιινγνη απνθνίησλ ησλ ηζηνξηθψλ ζρνιείσλ. Δίλαη δειαδή απηνί πνπ εκπιέθνληαη 

εθηελψο ζηηο ζρέζεηο κε άιια κέιε ηνπ δηθηχνπ. 

5 6 7 36 37 38 35 39 40 22 34 11 12 14 15 45 1

ποςοςτό 16, 8,9 5,5 4,2 4,2 4,2 4,1 3,6 3,6 3,1 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,5 1,8
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ζην δίθηπν
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- Κεληξηθόηεηα κε βάζε ηελ εγγύηεηα  

Ο πην θεληξηθνί κε βάζε ηελ εγγχηεηα, είλαη νη θφκβνη  ησλ πιιφγσλ 

απνθνίησλ ησλ ηξηψλ ηζηνξηθψλ Πξφηππσλ ζρνιείσλ θαη είλαη πην θνληά ζε φινπο 

ηνπο άιινπο θφκβνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη απηνί νη ηξεηο θφκβνη εμαξηψληαη ν έλαο 

απφ ηνλ άιινλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζνπλ ην δίθηπν αθνχ είλαη απηνί πνπ 

ζπλδένληαη θαη κε ηα άιια ΔΓΤ θαη ε γξήγνξε θηλεηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ εμαξηάηαη 

απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο. Γειαδή, θαλέλα απφ απηά ηα ΔΓΤ δελ κπνξεί ζην ζπλνιηθφ 

δίθηπν εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο λα ιεηηνπξγήζεη αλεμάξηεηα σο πξνο ηελ 

πξνζπάζεηα επίιπζεο ηνπ δεηήκαηνο επαλαθνξάο ηνπ ζεζκνχ ησλ ηζηνξηθψλ 

Πξφηππσλ ρνιείσλ. 

-Κεληξηθόηεηα κε βάζε ην δηακεζνιαβεηηθό ξόιν ηωλ ΔΓΤ 

 

 

Δλεξγά δξψληα ππνθείκελα ΚΧΓΗΚΟΗ nbetweeness 

5 SAPVAR 73.354 

6 SAPZOS 44.401 

7 SAPION 25.647 

4 PRESYP 5.647 

1 YPAID 4.105 

35 DIMSYMIOAN 1.218 

34 DIMIOAN 0.876 

3 EMY 0.314 

    

Σν 73,354% ησλ δεπγαξηψλ ηνπ δηθηχνπ δηέξρνληαη απφ ηνλ θφκβν 5 γηα λα 

ζπλδεζνχλ, δειαδή απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ Βαξβαθείνπ, ην 

44.401% δηέξρνληαη απφ ηνλ θφκβν 6 γηα λα ζπλδεζνχλ, δειαδή απφ ηνπο 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

5 6 7 4 1 3534 3 455137363812111514224039

Κεληξηθόηεηα ησλ ελεξγώλ δξώλησλ ππνθεηκέλσλ κε βάζε ηνλ 

δηακεζνιαβεηηθό ηνπο ξόιν ζην δίθηπν

ποςοςτό ηευγαριϊν που 
διζρχονται από τον κόμβο



251 

 

εθπξνζψπνπο ηνπ πιιφγνπ απνθνίησλ Εσζηκαίαο θαη ην 25.647% δηέξρνληαη απφ 

ηνλ θφκβν 7 γηα λα ζπλδεζνχλ, δειαδή απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ πιιφγνπ 

απνθνίησλ Ησληδείνπ. Οη ζχιινγνη απνθνίησλ ησλ ηζηνξηθψλ ζρνιψλ Βαξβαθείνπ, 

Εσζηκαίαο θαη Ησληδείνπ ειέγρνπλ ζε ζπληξηπηηθά κεγάιν βαζκφ ηηο ζπλδέζεηο εληφο 

ηνπ δηθηχνπ. 

Social Network Size Density d Degree 

Centralization 

(%) 

 

 

Betweenness 

Centralization (%) 

Κλειζηόηηηα δικηύος 

Γίθηπν Βαξβαθείνπ 

 

31 0,3484 100 90,85 Τςειή 

Γίθηπν Εσζηκαίαο 22 0,7857 100 58,56 Τςειή 

Γίθηπν Ησληδείνπ 15 0,5667 92,86 85,16 Τςειή 

πλνιηθφ δίθηπν 52 0,2406 58,82 67,35 Τςειή 

 

 Απνηίκεζε πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ δηθηχνπ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πηινηηθή 

επαλαθνξά ησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ κε ην Ν.3966/2011, κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε 

ζηα εμήο: 

Οη χιινγνη απνθνίησλ ησλ Ηζηνξηθψλ ζρνιψλ Βαξβαθείνπ θαη Εσζηκαίαο είλαη 

ηα πξψηα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα πνπ ζέηνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηελ πηινηηθή 

επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ πξνηχπσλ θαη δεηνχλ ζπλεξγαζία παξαθηλψληαο θαη 

άιινπο ζπιιφγνπο απνθνίησλ κε ηηο ίδηεο ελζσκαησκέλεο αμίεο, αιιά θαη άιινπο 

θνξείο ζηε δεκηνπξγία δηθηχνπ. θνπφο ηνπο ήηαλ κέζσ ηεο πξνβνιήο ηνπ ζέκαηνο 

θαη κέζσ ησλ πνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ, ζηα νπνία κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ θαη 

άιινη θνξείο, λα πεηχρνπλ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπο, δειαδή ηε  ζεζκνπνίεζε 

ηεο πηινηηθήο επαλαθνξάο ηνπ ελ ιφγσ ζεζκνχ. 

Οη πξναλαθεξφκελνη ζχιινγνη απνθνίησλ ζεψξεζαλ σο δνκηθή νπή ηνπ 

ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηελ έιιεηςε ξχζκηζεο, πεξηζζφηεξν απφ δχν 

δεθαεηίεο, γηα ηελ δηαθνξνπνηεκέλε κάζεζε πνπ αθνξνχζε ζην καζεηηθφ δπλακηθφ 

κε πςειέο επηδφζεηο θαη ηαιέληα, ελψ είραλ ξπζκηζηεί ζέκαηα γηα άιιεο θαηεγνξίεο 

καζεηψλ (θαιιηηερληθά, κνπζηθά, αζιεηηθά ζρνιεία, έληαμε καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, επίπεδα ζηελ Αγγιηθή γιψζζα). Δπίζεο  δηαηχπσζαλ ηελ 

ζέζε ηνπο ζρεηηθά ηελ αληηθαηηθφηεηα πνπ ππήξρε απφ ηελ πιεπξά ησλ λνκνζεηηθψλ 
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ξπζκίζεσλ ζην λα επηηξέπεηαη λα ζπκβαίλεη ζεζκηθά ε επηινγή καζεηψλ ζηα ηδησηηθά 

ζρνιεία, κε θξηηήξηα εηζαγσγήο, ελψ δελ πξνβιεπφηαλ γηα ηα δεκφζηα.  

Σν ζπλνιηθφ δίθηπν εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ 

ησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ απφ ην 2005 κέρξη ην 2011 θαηφξζσζε λα δεκηνπξγήζεη 

θνηλέο ζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ πηινηηθή επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξνηχπσλ. 

Παξαηεξνχκε πνιηηηθέο παξεκβάζεηο ηφζν απφ ηνλ άηππν ζπλαζπηζκφ ησλ ζπιιφγσλ 

ησλ απνθνίησλ πνπ πξναλαθέξακε, φζν θαη απφ παξάγνληεο ζην επίπεδν ηνπ θάζε 

ηνπηθνχ δηθηχνπ, ηνπο νπνίνπο ν θάζε ζχιινγνο απνθνίησλ ρξεζηκνπνηνχζε σο 

ζπλδέζκνπο κε ηελ πνιηηηθή εμνπζία γηα ηελ εμαηνκηθεπκέλε επαλαθνξά ζην ζεζκφ 

ησλ πξνηχπσλ ησλ ζρνιείσλ ηεο θάζε πξψελ πξνηχπνπ ζρνιήο. Γηα παξάδεηγκα, ν 

χιινγνο απνθνίησλ ηεο Βαξβαθείνπ, φπσο πεξηγξάςακε, ρξεζηκνπνίεζε θπξίσο 

πνιηηηθνχο πνπ ήηαλ απφθνηηνη ηεο Βαξβαθείνπ θαη ν ζχιινγνο απνθνίησλ 

Εσζηκαίαο ηνπο βνπιεπηέο ηνπ λνκνχ Ησαλλίλσλ, ην Γήκν, θαζψο θαη αθαδεκατθνχο 

παξάγνληεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε πνιηηηθνχο. 

Απνηηκψληαο ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ δηθηχνπ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε 

φηη θαηφξζσζε λα θέξεη ζην πξνζθήλην ην δήηεκα ηεο πηινηηθήο επαλαθνξάο ηνπ 

ζεζκνχ ησλ Πξνηχπσλ θαη πξνζπάζεζε λα επεξεάζεη ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο. Αλ 

θαη ν Ν.3966/2011 άθεζε ην δίθηπν κεξηθά επραξηζηεκέλν, νη ζπκκεηέρνληεο 

ζεψξεζαλ ην ζεζκφ ησλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ σο ην πξψην βήκα γηα 

ηελ επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξνηχπσλ δεκφζησλ ζρνιείσλ.  

Θα έπξεπε λα ιεθζεί ππφςε φηη ζην δηάζηεκα απφ ην 2005 έσο ην 2011 άιιαμαλ 

4 ππνπξγνί Παηδείαο πνπ αλήθαλ ζε δχν δηαθνξεηηθά θφκκαηα, κε δηαθνξεηηθέο 

αληηιήςεηο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαθπβέξλεζε θαη γηα ην ζεζκφ ησλ Πξνηχπσλ. 

πσο θαη ηα ΔΓΤ ηνπ δηθηχνπ εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο πεξηέγξαθαλ, κέρξη λα 

νινθιεξψζνπλ ηηο ελέξγεηεο κε ηνλ έλα Τπνπξγφ, ηνλ δηαδερφηαλ ν επφκελνο.  

Δπίζεο ζα έπξεπε λα ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο, φηη ηα ζπλδηθαιηζηηθά ζσκαηεία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ κπνξνχζαλ λα αζθνχλ ηζρπξή πίεζε ζηηο θπβεξλήζεηο, ήηαλ 

θάζεηα αληίζεηα κε ηελ επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ πξνηχπσλ, ιφγσ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εξκελεηψλ ησλ ελλνηψλ ησλ ίζσλ επθαηξηψλ, ηεο αξηζηείαο θαη ηνπ 

ειηηηζκνχ.  

Χο ζπκπέξαζκα, ζρεηηθά κε ηε δνκή ηνπ ζπλνιηθνχ δηθηχνπ ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζρέζεσλ ησλ επί κέξνπο ηνπηθψλ δηθηχσλ. Πέξαλ 
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απφ ηηο ζπλδέζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ πιιφγσλ απνθνίησλ δελ παξαηεξνχληαη 

δηαζπλνξηαθέο (crossboundary) αληαιιαγέο κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ.        

Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε, φηη δελ σθειήζεθαλ φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο κε ηνλ ίδην ηξφπν, θαζψο ην ιχθεην ηεο Εσζηκαίαο απνθιείζηεθε απφ 

ηελ έληαμε ζην ζεζκφ ησλ ΠΠ. Δπίζεο, εληάρζεθαλ άιια ζρνιεία ζην ζεζκφ ησλ 

ΠΠ ησλ νπνίσλ νη ζπληειεζηέο δελ αλήθαλ ζην δίθηπν. Παξ‟ φια απηά, ν 

ζπλαζπηζκφο ησλ ζπιιφγσλ απνθνίησλ εμαθνινχζεζε λα ππάξρεη θαη λα δηεπξχλεηαη 

κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3966/2011 θαη ην γεγνλφο απηφ εθθξάδεη ηελ αλάγθε 

αιιειεμάξηεζεο θαη αιιεινυπνζηήξημεο θαη ζα κπνξνχζε λα εθιεθζεί σο επηηπρία 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δηθηχνπ δηαθπβέξλεζεο. 
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10.2.2. Αλαπαξάζηαζε ηνπ δηθηύνπ εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο ego net ζηε 

ρξνληθή ηνκή ηνπ Ν.4327/15 κε θέληξν ηελ έλσζε απνθνίησλ Εσζηκαίαο 

Γξάθεκα 10.6.: Αλαπαξάζηαζε ηνπ δηθηχνπ εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο ego net ζηε ρξνληθή ηνκή 

ηνπ Ν.4327/15 κε θέληξν ηελ έλσζε απνθνίησλ Εσζηκαίαο 

ΓΗΚΣΤΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΣΟΜΖ ΣΟΤ Ν.4327/2015 

A/A  ΚΩΓΗΚΟΗ ΔΝΔΡΓΑ ΓΡΩΝΣΑ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

 
1 YPAID Τπνπξγείν Παηδείαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ 

 
2 DEPPS Γηνηθνχζα Δπηηξνπή Πξφηππσλ Πεηξακαηθψλ ρνιείσλ ΦΟΡΔΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ 

3 ΜΖΣΡΗΟΑΝ 
Μεηξνπνιίηεο Ησαλλίλσλ θαη πξφεδξνο αγαζνεξγψλ 

θαηαζηεκάησλ 

ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΖ 
ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΚΑΗ 

ΑΓΑΘΟΔΡΓΑ 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 

4 PERIPI Καρξηκάλεο Αιέμαλδξνο, Πεξηθεξηάξρεο Ζπείξνπ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 

5 DIMIOAN Μπέγθαο Θσκάο, Γήκαξρνο Ησαλλίλσλ 

ΓΖΜΟΗ Ν.ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

6 DIMPOGONI Καςάιεο Κσλ/λνο,  Γήκαξρνο Πσγσλίνπ 

7 DIMAKONITS Παπαζπχξνπ Αλδξέαο, ,  Γήκαξρνο  Κφληηζαο 

8 DIMDODONI Νηαθαιέηζεο Υξήζηνο, Γήκαξρνο Γσδψλεο 

9 DIMZAGORI πχξνπ Βαζίιεηνο,  Γήκαξρνο Εαγνξίνπ 

10 DIMZITSA Πιηάθνο Μηράιεο,  Γήκαξρνο Είηζαο 

11 DIMBORTZOU εληειέο Ησάλλεο, ,  Γήκαξρνο Βνξείσλ Σδνπκέξθσλ 

12 DIMETSOVO Σδαθέαο Κσλζηαληίλνο, Γήκαξρνο Μεηζφβνπ 
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13 DIMANTIPOL 
Αλεμάξηεηε δεκνηηθή Πξσηνπνξία (Μείδσλ 
αληηπνιίηεπζε Γήκνπ Ησαλληηψλ ΓΖΜΟΣΗΚΔ 

ΠΑΡΑΣΑΞΔΗ 

14 DIMPARAT Γεκνηηθή παξάηαμε «Γηάλλελα Σψξα» 

15 EXDIMAPOZOS1 Παπαζηαχξνο Αλαζηάζηνο 

ΠΡΧΖΝ ΓΖΜΑΡΥΟΗ ΚΑΗ 

ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ ΣΖ 
ΕΧΗΜΑΗΑ 

16 EXDIMAPOZOS2 Γθφληαο Νηθφιανο 

17 EXDIMAPOZOS3 Γεσξγηάδεο Θεφδσξνο 

18 EXDIMAPOZOS4 Σφιεο Υαξίιανο 

19 VOULND Σαζνχιαο Κσλ/λνο, βνπιεπηήο Ν.Γ 

ΒΟΤΛΔΤΣΔ ΝΟΜΟΤ 
ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ (ΝΤΝ ΚΑΗ 

ΠΡΧΖΝ) 

20 EXVOULNDAPOZOS 
Καινγηάλλεο ηαχξνο, απφθνηηνο Εσζηκαίαο, πξψλ 
βνπιεπηήο Ν.Γ θαη πξψελ ππνπξγφο 

21 EXVOUPASOKAPOZOS 
Παληνχιαο Μηραήι, απφθνηηνο Εσζηκαίαο, πξψελ 

βνπιεπηήο ΠΑΟΚ 

22 PANOMEL Παλεπεηξσηηθή νκνζπνλδία Διιάδνο 

ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΑ 

ΧΜΑΣΔΗΑ ΣΖ 
ΓΗΑΠΟΡΑ 

23 ENIPIRPERIST Έλσζε Ζπεηξσηψλ Πεξζηεξίνπ «Ο Πχξξνο» 

24 IPIRESTPAP Ζπεηξσηηθή Δζηία Παπάγνπ 

25 OMOSKALA Οκνζπνλδία Καιακά 

26 EHM Δηαηξία Ζπεηξσηηθψλ Μειεηψλ (Δ.Ζ.Μ) 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΗ 

ΤΛΛΟΓΟΗ ΚΑΗ 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ 
ΧΜΑΣΔΗΑ 

ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

27 EPIOAN Δπηκειεηήξην Ησαλλίλσλ 

28 IATRSYLIOAN Ηαηξηθφο χιινγνο 

29 FARSYLIOAN Φαξκαθεπηηθφο χιινγνο 

30 OIKEPIMIOAN Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην 

31 IDRBOREREVN Ίδξπκα  ΒνξεηνπεηξσηηθψλΔξεπλψλ 

32 ETLOGSGRIPIR Δηαηξία Λνγνηερλψλ θαη ζπγγξαθέσλ Ζπείξνπ 

33 ISRKOIKIOAN Ηζξαειεηηθή θνηλφηεηα 

34 IDRGKANH Ίδξπκα Γθαλή 

35 ELGALSYL Διιελνγαιιηθφο χιινγνο 

36 SAPVARV χιινγνο απνθνίησλ Βαξβαθείνπ ρνιήο 

ΤΛΛΟΓΟΗ 
ΑΠΟΦΟΗΣΧΝ 

37 ENAPZOS Έλσζε απνθνίησλ Εσζηκαίαο ρνιήο 

38 SAPION χλδεζκνο απνθνίησλ Ησληδείνπ  ρνιήο Πεηξαηά 

39 
SAPPIRATH 

χιινγνο απνθνίησλ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

40 SAPZANIO χιινγνο απνθνίησλ Εαλλείνπ ρνιήο 

41 SAPEVAG 
χλδεζκνο Απνθνίησλ Πξνηχπνπ Λπθείνπ Δπαγγειηθήο 
ρνιήο 

42 SYLGONELVAR 
χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ  πξνηχπνπ Λπθείνπ 

Βαξβαθείνπ ρνιήο 

ΤΛΛΟΓΟΗ  ΓΟΝΔΧΝ 
ΚΑΗ ΚΖΓΔΜΟΝΧΝ 

43 SYLGONEGZOS 
χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ  πξνηχπνπ 
Γπκλαζίνπ Εσζηκαίαο ρνιήο 

44 SYLGONANAVR 
χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ  πξνηχπνπ ζρνιείνπ 

Αλαβξχησλ 
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45 

SYLGONELION 

χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ  πξνηχπνπ Λπθείνπ 
Ησληδείνπ  ρνιήο Πεηξαηά 

46 

SYLGONEGION 

χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ  πξνηχπνπ 

Γπκλαζίνπ Ησληδείνπ  ρνιήο Πεηξαηά 

47 

SYLGONELEVAG 

χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ  πξνηχπνπ 

Γπκλαζίνπ Δπαγγειηθήο ρνιήο 

48 
SYLGONEGEVAG 

χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ  πξνηχπνπ Λπθείνπ 
Δπαγγειηθήο ρνιήο 

49 MHXANASA 
Γξ Μπιέηζνο Νηθφιανο (ΖΠΑ), Μεραληθφο 

Αεξνδηαζηεκηθήο ΝΑΑ 

ΖΠΔΗΡΧΣΔ ΣΖ 

ΓΗΑΠΟΡΑ 
50 STELMILANO 

 Μηρέιεο Λεσλίδαο (Ηηαιία) Δπηρεηξεζηαθφ ζηέιερνο 

Μηιάλν, ινγνηέρλεο 

51 KATHPOLYT 
σκάθνπ Βαζηιεία (Ηηαιία, Ρψκε) θαζεγήηξηα 

Πνιπηερλείνπ 

52 STELDIASPZOS 

80 άηνκα κε πςειά αθαδεκατθά πξνζφληα θαη 
δηαθεθξηκέλεο ζέζεηο, αξθεηνί απφθνηηνη Εσζηκαίαο: 

Καζεγεηέο θαη πςειφβαζκα ζηειέρε ΑΔΗ, ζηειέρε ηεο 
Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο 

ζηξαηησηηθήο εγεζίαο, δηάζεκνη γηαηξνί, θ.ά. 

ΠΟΛΗΣΔ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ΚΑΗ ΖΠΔΗΡΧΣΔ ΣΖ 
ΓΗΑΠΟΡΑ 

(ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ) 

53 
TOPTYPOS Σνπηθέο Δθεκεξίδεο ΣΟΠΗΚΟ ΣΤΠΟ 

Πίλαθαο 10.6.: Καηεγνξίεο ΔΓΤ ηνπ δηθηχνπ εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο ego net ζηε ρξνληθή ηνκή 

ηνπ Ν.4327/15 κε θέληξν ηελ έλσζε απνθνίησλ Εσζηκαίαο 

 

 ην δίθηπν εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο ego net ζηε ρξνληθή ηνκή ηνπ 

Ν.4327/15 κε θέληξν ηελ έλσζε απνθνίησλ Εσζηκαίαο απνηππψζεθαλ 53 ΔΓΤ πνπ 

θαηαηάρζεθαλ ζε 15 θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο (Πίλαθαο 10.6). 

 Γείθηεο θιεηζηόηεηαο ηνπ δηθηύνπ 

 Ππθλόηεηα 

Οη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ΔΓΤ ππνινγίζηεθαλ ζε 143 ελψ νη δπλαηέο ζπλδέζεηο 

ζε 1.062. Έηζη ε ππθλφηεηα είλαη ρακειή θαη ίζε κε 0,1346. Θα κπνξνχζε λα πεη 

θαλείο εδψ φηη ην δίθηπν δελ θαίλεηαη λα έρεη πςειφ επίπεδν ζπλνρήο ιφγσ ηεο 

κεγάιεο εηεξνγέλεηαο πνπ παξνπζηάδεηαη κεηαμχ ησλ ΔΓΤ. 

Ζ ηζρχο ησλ ζπλδέζεσλ κπνξεί λα επηβεβαηψζεη απηή ηελ εηθαζία θαζψο βιέπνπκε 

φηη ηα ΔΓΤ δε ζπλδένληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο. Παξαηεξνχκε 

φηη θπξηαξρνχλ νη ζπλδέζεηο κέηξηαο ηζρχνο (84 – θιίκαθα 2) ελψ είλαη 48 νη ηζρπξέο 

(θιίκαθα 4) θαη νη αδχλακεο  11 (θιίκαθα 1).  Ζ αλαπαξάζηαζε αληηθαηνπηξίδεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν έλα δίθηπν αξθεηά αλνηθηφ, θαζψο νη κε ηζρπξέο 

ζπλδέζεηο  κπνξεί λα κελ επαλαιεθζνχλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά δείρλεη δπλαηφηεηεο 

λα ππάξμνπλ γέθπξεο γηα πην ηζρπξέο ζπλδέζεηο. 
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 Κεληξηθόηεηα 

-Κεληξηθόηεηα κε βάζε ην βαζκό  

(Πξνζέγγηζε Freeman) 
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Eλεξγά δξψληα ππνθείκελα  Κσδηθνί  OutDegree InDegree 

37 ENAPZOS 52.000 52.000 

36 SAPVARV 7.000 5.000 

38 SAPION 7.000 5.000 

41 SAPEVAG 7.000 5.000 

40 SAPZANIO 5.000 5.000 

39 SAPPIRATH 5.000 5.000 

19 VOULND 3.000 1.000 

21 EXVOUPASOKAPOZOS 3.000 1.000 

20 EXVOULNDAPOZOS 3.000 1.000 

5 DIMIOAN 3.000 7.000 

3 MHTRIOAN 2.000 1.000 

2 DEPPS 2.000 2.000 

1 YPAID 2.000 6.000 

14 DIMPARAT 2.000 2.000 

13 DIMANTIPOL 2.000 2.000 

4 PERIPI 1.000 1.000 

16 EXDIMAPOZOS2 1.000 1.000 

18 EXDIMAPOZOS4 1.000 1.000 

6 DIMPOGONI 1.000 1.000 

17 EXDIMAPOZOS3 1.000 1.000 

9 DIMZAGORI 1.000 1.000 

22 PANOMEL 1.000 1.000 

23 ENIPIRPERIST 1.000 1.000 

24 IPIRESTPAP 1.000 1.000 

25 OMOSKALA 1.000 1.000 

7 DIMAKONITS 1.000 1.000 

8 DIMDODONI 1.000 1.000 

28 IATRSYLIOAN 1.000 1.000 

29 FARSYLIOAN 1.000 1.000 

30 OIKEPIMIOAN 1.000 1.000 

31 IDRBOREREVN 1.000 1.000 

32 ETLOGSGRIPIR 1.000 1.000 

33 ISRKOIKIOAN 1.000 1.000 

34 IDRGKANH 1.000 1.000 

35 ELGALSYL 1.000 1.000 

10 DIMZITSA 1.000 1.000 

11 DIMBORTZOU 1.000 1.000 

12 DIMETSOVO 1.000 1.000 

26 EHM 1.000 1.000 

27 EPIOAN 1.000 1.000 

15 EXDIMAPOZOS1 1.000 1.000 

42 SYLGONELVAR 1.000 2.000 
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43 SYLGONEGZOS 1.000 1.000 

44 SYLGONANAVR 1.000 1.000 

45 SYLGONELION 1.000 2.000 

46 SYLGONEGION 1.000 2.000 

47 SYLGONELEVAG 1.000 2.000 

48 SYLGONEGEVAG 1.000 2.000 

49 MHXANASA 1.000 1.000 

50 STELMILANO 1.000 1.000 

51 KATHPOLYT 1.000 1.000 

52 STELDIASPZOS 1.000 1.000 

53 TOPTYPOS 1.000 1.000 

 

Οη εθπξφζσπνη ηεο Έλσζεο απνθνίησλ Εσζηκαίαο θαίλεηαη λα θπξηαξρνχλ ζε 

άκεζεο ζπλδέζεηο θαη ζε αιιειεπηδξαζηηθέο ζρέζεηο κε ηα άιια ΔΓΤ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο. Με βάζε ην δεδνκέλν φηη 

θαηεπζχλεηαη ζε απηνχο ν εμαηξεηηθά κεγαιχηεξνο αξηζκφο ζπλδέζεσλ (52), δείρλεη 

φηη ζην δίθηπν είλαη νη πξνεμέρνληεο.  

Μηα ζρεηηθή θεληξηθφηεηα κε βάζε ην βαζκφ, αιιά ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ 

θαηά θζίλνπζα ζεηξά εκθαλίδνπλ ν χιινγνο απνθνίησλ Βαξβαθείνπ, ν χλδεζκνο 

απνθνίησλ Ησληδείνπ θαη ν χλδεζκνο απνθνίησλ Δπαγγειηθήο ρνιήο κε ηνπο 

νπνίνπο δηαηεξεί ηζρπξφ δεζκφ.  

Οη ζπλδέζεηο κε θαηεχζπλζε πξνο ηα άιια κέιε ηνπ δηθηχνπ αληαλαθιά ηηο 

πξσηνβνπιίεο ζπλδέζεσλ γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ πξνηχπσλ, πνπ ηελ 

θπξηαξρία θξαηά ε Έλσζε απνθνίησλ Εσζηκαίαο (52). Απηφ κπνξεί λα εξκελεπηεί 

απφ ην γεγνλφο φηη ην δίθηπν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν δηακνξθψζεθε θχξηα απφ ηηο 

πξσηνβνπιίεο ηεο Έλσζεο απνθνίησλ Εσζηκαίαο, θαζψο ηα ζρνιεία ηεο Βαξβαθείνπ, 

Ησληδείνπ, Δπαγγειηθήο, Αλαβξχησλ θαη ην Γπκλάζην ηεο Εσζηκαίαο είραλ ήδε 

ραξαθηεξηζηεί σο Πξφηππα. Σν Λχθεην ηεο Εσζηκαίαο, ελψ κε ηξνπνινγία είρε 

ππαρζεί ζην ζεζκφ ησλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ θαη ζα ιεηηνπξγνχζε σο 

ηέηνην απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2015-16, κε ηελ αιιαγή ηεο θπβέξλεζεο ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2015 θαη ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 4327/2015 παξέκεηλε σο θνηλφ ζρνιείν ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δλ ησ κεηαμχ ην 2013 είρε γίλεη γλσζηή ε ζέζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ δεκάξρνπ Ησαλλίλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Γ/ληξηα 

Δθπαίδεπζεο Ζπείξνπ λα πξνηαζεί άιιν Λχθεην ηεο πφιεο γηα λα εληαρζεί ζην ζεζκφ 

ησλ πξνηχπσλ ζρνιείσλ θαη φρη ηεο Εσζηκαίαο. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε Έλσζε 
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απνθνίησλ Εσζηκαίαο παίξλεη ηηο πξσηνβνπιίεο, θαζψο θαηέρεη ηηο πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο, λα δηεπξχλεη ην δίθηπν κε πνιινχο θνξείο θαη πξνζσπηθφηεηεο ηεο 

επξχηεξεο Πεξηνρήο ηεο Ζπείξνπ, απφ ηνπο νπνίνπο βξήθε ζεηηθή αληαπφθξηζε.   

(Πξνζέγγηζε Bonacich) 

 

 

 

ΔΓΤ Κσδηθνί 
Πνζνζηφ κε βάζε ηελ ηζρχ κέζα ζην δίθηπν (BONACICH 

POWER) 

37 ENAPZOS 32,91% 

38 SAPION 7,55% 

41 SAPEVAG 7,55% 

36 SAPVARV 7,01% 

39 SAPPIRATH 5,40% 

40 SAPZANIO 5,40% 

3 MHTRIOAN 2,16% 

19 VOULND 1,89% 

20 EXVOULNDAPOZOS 1,89% 

21 EXVOUPASOKAPOZOS 1,89% 

1 YPAID 1,35% 

2 DEPPS 1,35% 

5 DIMIOAN 1,08% 

26 EHM 1,08% 

13 DIMANTIPOL 0,81% 

14 DIMPARAT 0,81% 

 

Σν δίθηπν εκθαλίδεηαη αζχκκεηξν θαη ηεξαξρεκέλν, θαζψο ηελ θεληξηθή ζέζε 

φζνλ αθνξά ζηελ ηζρχ, ηελ θαηέρεη κε πνζνζηφ 32,91% ε Έλσζε απνθνίησλ 

Εσζηκαίαο, δειαδή εθείλε πνπ έρεη ηνλ ξφιν ηνπ «βαζηθνχ παίθηε» (key-player). 

Μηθξφηεξε ηεξαξρία ζην δίθηπν παξνπζηάδνπλ ν ζχλδεζκνο απνθνίησλ Ησληδείνπ θαη 

ν χλδεζκνο απνθνίησλ ηεο Δπαγγειηθήο ρνιήο (7,55%) θη αθνινπζνχλ ν χιινγνο 
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απνθνίησλ Βαξβαθείνπ (7,01%) θαη νη χιινγνη απνθνίησλ Πεηξακαηηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη Εαλλείνπ (5,4%). 

- Κεληξηθόηεηα κε βάζε ηελ εγγύηεηα  

Ο πην θεληξηθφο θφκβνο κε βάζε ηελ εγγχηεηα είλαη ε Έλσζε ηεο Εσζηκαίαο 

ρνιήο θαη είλαη πην θνληά ζε φινπο ηνπο άιινπο θφκβνπο. Σν γεγνλφο απηφ ηνπ 

παξέρεη αλεμαξηεζία γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ρσξίο λα εμαξηάηαη απφ άιια 

ΔΓΤ. 

-Κεληξηθόηεηα κε βάζε ην δηακεζνιαβεηηθό ξόιν ηωλ ΔΓΤ 

 

 

Δλεξγά δξψληα ππνθείκελα Κσδηθνί nBetweenness 

37 ENAPZOS 97,813 

5 DIMIOAN 0,189 

36 SAPVARV 0,151 

38 SAPION 0,151 

41 SAPEVAG 0,151 

1 YPAID 0,075 

 

Σν 97,813% ησλ δεπγαξηψλ ηνπ δηθηχνπ δηέξρνληαη απφ ηνλ θφκβν 37, δειαδή 

ηελ Έλσζε απνθνίησλ Εσζηκαίαο γηα λα ζπλδεζνχλ. Δθθξάδεη ην κέηξν δπλαηνηήησλ 

ειέγρνπ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ ελεξγεηψλ πξνο επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ δηθηχνπ, 

ιεηηνπξγεί σο έιεγρνο εηζφδνπ ζην δίθηπν, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη, φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ εμαξηάηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν θφκβν. 

 Απνηίκεζε πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ  

Καηά ην δηάζηεκα ςήθηζεο ηνπ Ν. 4327/2015 ηα ηξία γπκλάζηα θαη ηα ηξία 

ιχθεηα, πνπ σο ηζηνξηθά ζρνιεία δηεθδηθνχζαλ λα εληαρζνχλ ζην ζεζκφ ησλ 
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Πξνηχπσλ, ην έρνπλ ήδε θαηαθέξεη (Βαξβαθείνπ, Ησληδείνπ, Δπαγγειηθήο ρνιήο) 

αιιά θαη απηά ηεο ρνιήο Αλαβξχησλ ε νπνία δελ ζπκκεηείρε ζην δίθηπν. Αθφκα 

εληάρζεθε ζην ζεζκφ ην Γπκλάζην ηεο Εσζηκαίαο.  Δπνκέλσο ζην ηνπηθφ επίπεδν ηεο 

Βαξβαθείνπ ζρνιήο θαη ηεο Ησληδείνπ δελ ππάξρνπλ θηλεηνπνηήζεηο. Παξ‟ φια απηά, 

παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ δηθηχνπ. Ο ζπλαζπηζκφο ησλ 

απνθνίησλ δηεπξχλεηαη (γίλνληαη πιένλ 7 νη χιινγνη απνθνίησλ), απνθηά ζεζκηθή 

κνξθή σο ζπληνληζηηθφ φξγαλν θαη δεηά απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο λα απνθηήζεη δηεπξπκέλν ζεζκηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ησλ Πξφηππσλ 

ζρνιείσλ. Σν ηνπηθφ δίθηπν ησλ Ησαλλίλσλ δηεπξχλεηαη ηφζν ζε αξηζκφ θνξέσλ πνπ 

ζηεξίδνπλ ηελ επαλαθνξά ζην ζεζκφ ησλ πξνηχπσλ ηνπ ηζηνξηθνχ ιπθείνπ ηεο 

Εσζηκαίαο, φζν θαη ζε ρσξηθή εκβέιεηα, θαζψο νη θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ θαη φρη κφλν ηεο πφιεο ησλ 

Ησαλλίλσλ. 

Σν 2015 επίζεο δηαζπάζηεθε ν χιινγνο απνθνίησλ ηεο Εσζηκαίαο ζρνιήο. Ζ 

Έλσζε απνθνίησλ Εσζηκαίαο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ δηάζπαζε ζε ηνπηθφ επίπεδν 

ζπλερίδεη ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ επαλαθνξά ζην ζεζκφ ησλ Πξνηχπσλ ηνπ ιπθείνπ 

ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο. Ο πξφεδξνο ηεο Έλσζεο, πξψελ πξφεδξνο ηεο ζπληνληζηηθήο 

επηηξνπήο γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξφηππσλ ζρνιείσλ ηνπ πιιφγνπ 

απνθνίησλ Εσζηκαίαο εηνηκάδεη ππφκλεκα πξνο ηνλ ππνπξγφ Παηδείαο πνπ δεηά ηελ 

έληαμε ζην ζεζκφ ησλ Πξνηχπσλ ηνπ ιπθείνπ ηεο Εσζηκαίαο, ην νπνίν 

πξνζππνγξάθεη έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο θνξέσλ θαη πξνζσπηθνηήησλ ηνπ 

αθαδεκατθνχ, επηζηεκνληθνχ, θαιιηηερληθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ ηεο 

Ζπείξνπ.  πκκεηέρεη πιένλ θαη ν Μεηξνπνιίηεο, ν νπνίνο απεπζχλεη θαη πξνζσπηθέο 

ελέξγεηεο πξνο ην ππνπξγείν Παηδείαο. Παξαηεξνχκε επηπιένλ, φηη ην ππφκλεκα 

πξνζππνγξάθνπλ νη ζχιινγνη απνθνίησλ, αιιά θαη νη χιινγνη γνλέσλ ησλ άιισλ 

ήδε Πξφηππσλ ζρνιείσλ, αιιά θαη απηψλ πνπ ελδηαθέξνληαλ λα γίλνπλ. 

Αλαγλσξίδνληαη γηα πξψηε θνξά δειαδή δηαζπλνξηαθέο αληαιιαγέο κεηαμχ ησλ 

ηνπηθψλ δηθηχσλ κε ζηφρν ηε ζηήξημε γηα ηελ έληαμε ζην ζεζκφ ησλ Πξνηχπσλ ηνπ 

Λπθείνπ ηεο Εσζηκαίαο. Δπίζεο παξαηεξείηαη κηα επηθέληξσζε ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ 

πξνο ηελ Έλσζε απνθνίησλ Εσζηκαίαο, αιιά ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην ζπλνιηθφ 

δίθηπν. 

Δπαλεξρφκελνη ζην ππφκλεκα, πνπ ππνβιήζεθε απφ ηελ Έλσζε απνθνίησλ 

Εσζηκαίαο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη απαληήζεθε απφ ην Τπνπξγείν, ην 
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νπνίν ηφληζε φηη νη πξναλαθεξφκελνη θνξείο «δελ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο 

αηηήκαηνο πεξί ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Λπθείνπ Εσζηκαίαο ρνιήο Ησαλλίλσλ σο 

Πξνηύπνπ», θαζψο ην δηθαίσκα κε βάζε ην λφκν 4327/2015 «παξερόηαλ κόλν ζηα 

όξγαλα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο». Σν γεγνλφο φηη ν πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Εσζηκαίαο, 

ελψ γλψξηδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, θηλεηνπνίεζε ηφζν κεγάιν αξηζκφ θνξέσλ θαη 

πξνζσπηθνηήησλ, κπνξεί λα εξκελεπηεί απφ ην θεθηεκέλν ηνπ 2014, δειαδή φηη 

θαηφξζσζε λα πεηχρεη ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.3966/2011 θαη λα εληάμεη ηφηε ην Λχθεην 

ηεο Εσζηκαίαο ζην ζεζκφ ησλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ, κέζσ πνιηηηθψλ 

παξεκβάζεσλ. 

Ακέζσο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 4327/2015 ν άηππνο ζπλαζπηζκφο  

απνθνίησλ ησλ ηζηνξηθψλ θαη Πξφηππσλ ζρνιείσλ, φπσο απνθαιείηαη ν ίδηνο,          

κε επηζηνιή ηνπ ζηνλ ππνπξγφ παηδείαο δεηά λα εληαρζνχλ ζην ζεζκφ ησλ πξνηχπσλ 

ην πεηξακαηηθφ ζρνιείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ην Α΄ Γπκλάζην Πιάθαο θαη ηα 

ζρνιεία ηεο Εαλλείνπ ζρνιήο, ελψ παξαιείπεη ην ιχθεην ηεο Εσζηκαίαο. Δπίζεο δεηά 

λα ζπζηαζεί κηα θεληξηθή επηηξνπή ζεκάησλ εηζαγσγήο ζηα πξφηππα ζρνιεία, ηελ 

νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ζηειερψζνπλ ακηζζί απφθνηηνη ησλ πξφηππσλ ζρνιείσλ, 

θαζεγεηέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο αλαθέξεη ηηο πξνυπνζέζεηο, θαηά 

ηελ άπνςε ηνπ ζπλαζπηζκνχ ησλ απνθνίησλ, ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ πνηνηηθά ηα 

πξφηππα ζρνιεία. Βιέπνπκε ινηπφλ ηελ πξνζπάζεηα ησλ απνθνίησλ κέζσ ηνπ 

ζπλαζπηζκνχ ηνπο γηα ηελ απφθηεζε ζεζκηθνχ ξφινπ κε ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ θαη 

εκπεηξνγλσκφλσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ Πξφηππσλ ζρνιείσλ επηδηψθνληαο ηελ 

επίζεκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα ζπκβνχιηα ησλ ζρνιείσλ θαη ζηηο ΔΠΔ πνπ ζα 

δηαρεηξίδνληαη ηνπο πφξνπο ησλ ζρνιείσλ. Ο ζπλαζπηζκφο απηφο δεηά θαζαξά ηελ 

απεκπινθή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνηχπσλ απφ ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο ησλ 

δήκσλ θαζψο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη απφ ηελ αμηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ θιεξνδνηεκάησλ θαη ησλ 

δσξεψλ.  

Ζ πξνζπάζεηα απηή ησλ ζπιιφγσλ απνθνίησλ ππέθξππηε αθ‟ελφο κελ ηελ 

βνχιεζε γηα ηδηαίηεξε ρξεκαηνδφηεζε, ηδηαίηεξα ησλ Ηζηνξηθψλ ζρνιείσλ, πνπ ήηαλ 

δπλαηφλ λα γίλεη απφ πφξνπο ηδξπκάησλ, θιεξνδνηεκάησλ κε ηα νπνία ζην παξειζφλ 

ήηαλ ζπλδεδεκέλα θαη αθ‟εηέξνπ ηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξφινπ ησλ ζπιιφγσλ ησλ 

απνθνίησλ, νη νπνίνη ζα ζπληεινχζαλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηνηηθήο ιεηηνπξγίαο 
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ησλ πξφηππσλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ πνπ 

πξννξίδνληαλ γηα ην ιφγν απηφ. 

10.3. Απνηίκεζε ησλ πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ πιέγκαηνο 

αλάιπζεο θαη ηεο ραξηνγξάθεζεο 

ην θεθάιαην απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ 

δηθηχσλ εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηα νπνία έζεηαλ σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ 

πηινηηθή επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξνηχπσλ θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηνηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαηά ην δηάζηεκα απφ ην 2005 έσο ην 2018, πνπ ζπλέδεζε ηελ 

έξεπλα  κε ηηο αλαιπηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ηεο πνιηηηθήο 

επηζηήκεο θαη ησλ ζπζηεκηθψλ ζεσξηψλ πξνεξρφκελσλ απφ ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο.  

Οη ζεσξεηηθέο ηδέεο ζρεηηθά κε ηε ράξαμε πνιηηηθήο σο δηαδηθαζία επίιπζεο 

εθπαηδεπηηθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ απνηππψλεηαη απφ ηελ απφδνζε θαη ην ζπληνληζκφ 

ελφο ζπλφινπ νξγαλσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, θαζνδήγεζαλ νιφθιεξε ηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία, απφ ην ζηάδην ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ έσο ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ δηθηχσζεο.  

Έηζη, εληνπίζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ νη δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο ην δίθηπν ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ θαζφξηζε ην 

πξφβιεκα, ηα ηνπηθά θαη ηα δηεπξπκέλα δίθηπα πξνέβεζαλ ζηηο απαξαίηεηεο 

πξνηεξαηφηεηεο, εθινγηθεχηεθε ε ζπκβνιή ηνπ δηθηχνπ ζηελ επαλαθνξά θαη 

δηαηήξεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξνηχπσλ ζρνιείσλ θαη απνηηκήζεθαλ νη δξάζεηο 

δηθηχσζεο. 

Σν δίθηπν απνηειείην απφ πνιιαπιά ζηξψκαηα. Οη νξγαλψζεηο 

ιεηηνπξγνχζαλ ζε επίπεδα, ζην ηνπηθφ ηνπ ηζηνξηθνχ ζρνιείνπ, ζε επίπεδν 

ζπλαζπηζκψλ θαη ζε ζπλνιηθφ επίπεδν ζην πιαίζην ηεο θπβεξλεηηθήο ράξαμεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

Αλαγλσξίδεηαη φηη ε ειιεληθή πεξίπησζε εκθαλίδεη εηδηθά δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Οη πινχζηνη εθπαηδεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί πφξνη ηεο θιεξνλνκηάο 

ησλ ηζηνξηθψλ ζρνιείσλ, ηα νπνία είραλ ιεηηνπξγήζεη σο πξφηππα κέρξη ην 1985, ε 

θπξηαξρία ελφο ελδνγελνχο θαληαζηαθνχ ησλ γνλέσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο θνίηεζεο καζεηψλ κε πςειέο καζεζηαθέο επηδφζεηο ζε απηά ηα 

ζρνιεία, νη απφθνηηνη ησλ νπνίσλ είραλ ζηειερψζεη θξίζηκεο ζέζεηο ηνπ θξάηνπο ζην 

παξειζφλ, ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δελ επέηξεπε ζε καζεηέο/ηξηεο κε απηέο ηηο 
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ηδηφηεηεο απφ ηελ κεζαία ηάμε λα θνηηήζνπλ ζε αλάινγα ηδησηηθά ζρνιεία 

πξνβάιινληαο σο κφλε επηινγή πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο ηα πξφηππα δεκφζηα ζρνιεία, 

απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ επεξέαζαλ δηαρξνληθά ην κνληέιν ηεο πνξείαο πξνο ηελ 

αξηζηεία.  

Δπίζεο φιεο απηέο νη ηδηαηηεξφηεηεο ζεκαηνδνηνχλ επθαηξίεο θαη θηλδχλνπο 

γηα ην κέιινλ ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, αλάινγα κε ηηο εξκελείεο πνπ έρνπλ δερζεί 

νη έλλνηεο ηεο αξηζηείαο, ηνπ ειηηηζκνχ, ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο 

θαη ηεο παξνρήο ίζσλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ.  

Δπηπιένλ, ν ξφινο ησλ απνθνίησλ ησλ ζρνιείσλ απηψλ πνπ εκθαλίδνληαη σο 

εγγπεηέο ηεο δηεθδίθεζεο ηεο πηινηηθήο επαλαθνξάο ησλ ηζηνξηθψλ ζρνιείσλ ζην 

ζεζκφ ησλ πξνηχπσλ θαη ε πξφζεζε εκπινθήο ηνπο ηφζν ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ 

φζν θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, απνηειεί κηα ηδηαηηεξφηεηα ηεο 

ειιεληθήο πεξίπησζεο. πλνιηθά, ε αλάιπζε δηθηχνπ δεκηνχξγεζε ελδηαθέξνπζεο 

γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ράξαμεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.  

Γεδνκέλνπ φηη κεηξήζεθαλ πςειά επίπεδα ππθλφηεηαο ζην δίθηπν 

εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηα νπνία ππνδειψλνπλ πςειά επίπεδα θιεηζηφηεηαο, 

ηα νπνία πξνάγνπλ ηελ νκνηνγέλεηα ησλ ηδεψλ θαη ησλ αμηψλ, ζεσξείην αλακελφκελν 

ην γεγνλφο φηη δελ εκθαλίζηεθε ε πξνψζεζε δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ.  

Ζ εηεξνγέλεηα είλαη ε δεχηεξε πνηφηεηα ηνπ δηθηχνπ πνπ ππνηίζεηαη φηη 

πξνάγεη κηα θαιχηεξε απφδνζε. Ζ αλνκνηνγέλεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθηχνπ 

πνιηηηθήο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη ηελ εηθαζία φηη ε επαθή κε πνιηηηθνχο, 

δηνηθεηηθνχο θαη αθαδεκατθνχο θνξείο, κέζσ ησλ ηνπνζεηήζεψλ ηνπο γηα ην δήηεκα 

ηεο επαλαθνξάο ησλ πξνηχπσλ έρεη βαζχλεη ηηο γλψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

δίθηπν γηα ηα δεηήκαηα ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ, ηεο αξηζηείαο θαη ηνπ ειηηηζκνχ. 

Ζ αλάιπζε ησλ δεηεκάησλ απηψλ φκσο δηακνξθψζεθε απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε νπηηθή 

ηεο επαλαθνξάο ηνπ ζεζκνχ ησλ πξφηππσλ ζρνιείσλ.  

ηελ παξνχζα δηαηξηβή, δελ θαηέζηε δπλαηφ λα δηεπξπλζεί ε γλψζε ζρεηηθά 

κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ δηαθνξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ εθαξκνγήο 

ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο κάζεζεο ζην ρψξν ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο 

ππνζηεξίρζεθε κφλν ε άπνςε ηεο επαλαθνξάο ησλ Πξφηππσλ ζρνιείσλ γηα ηνπο 

καζεηέο κε πςειέο καζεζηαθέο επηδφζεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ χζηεξα απφ 

εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο λα θνηηήζνπλ ζε απηά ηα ζρνιεία, φζν θαη αλ απηή ε άπνςε  
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εκπινπηίζηεθε απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο θνξέσλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθνχο 

ηνκείο.  

Σν γεγνλφο απηφ ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί απφ έλα θηιηξάξηζκα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν θαζψο θαη ησλ απφςεψλ ηνπο. Σα 

πεξηζζφηεξα δξψληα ππνθείκελα πνπ ζπκκεηείραλ ελεξγά ζην δίθηπν  θαηαζέηνληαο 

ηηο απφςεηο ηνπο δεκφζηα ή επηρεηξψληαο πνιηηηθέο παξεκβάζεηο, ήηαλ απφθνηηνη ησλ 

ηζηνξηθψλ πξφηππσλ ζρνιείσλ. Οη ζπλαηζζεκαηηθνί δεζκνί ηνπο κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

ζρνιεία θαη ηνπο άιινπο απνθνίηνπο, πνπ ελ πνιινίο πεξηγξάθνληαλ ζην πιαίζην 

κηαο άιιεο κε θαηαλαισηηθήο επνρήο θαη κηαο θνηλσλίαο θιεηζηήο, δηαθνξεηηθήο απφ 

ηε ζεκεξηλή πνιππνιηηηζκηθή θαη ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ θαη ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ήηαλ ηζρπξνί. Δπίζεο ε εθινγίθεπζε, φηη ζηα ζρνιεία απηά 

νθείινπλ ελ πνιινίο ηελ επηηπρεκέλε ζηαδηνδξνκία ηνπο, θαζψο θαη ε έιιεηςε ηεο 

εηδηθήο γλψζεο πνπ αθνξά ζηελ βαζκίδα ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πεξηφξηδαλ ηελ νπηηθή ηνπ ζέκαηνο.  

Δληφο ηνπ δηθηχνπ εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ αλαιχζεθε ζηελ 

παξνχζα δηαηξηβή, δελ εκθαλίζηεθε έλα δηαθνξεηηθφ ζχλνιν θνξέσλ κε 

δηαθνξεηηθέο βάζεηο γλψζεσλ θαη αληηηηζέκελα ζπκθέξνληα, ην νπνίν ζα κπνξνχζε 

λα ζπλεξγαζηεί θαη λα ζπκβηβαζηεί γχξσ απφ έλα πνιηηηθφ πξφβιεκα θαη ελ ηέιεη λα 

πξνζαξκνζηεί πξνθεηκέλνπ λα δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζην λα επηηχρεη θνηλή δξάζε.  

Ζ πνηθηινκνξθία θαη ε πξνψζεζε δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ βέβαηα, φπσο 

πξναλαθέξακε, κπνξεί λα αλαπηπρζεί κέζα απφ ηελ εηεξνγέλεηα θαη ηηο 

δηαζπλνξηαθέο αληαιιαγέο κεηαμχ ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθείκελσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε έλα δίθηπν, αιιά κπνξεί επίζεο λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, φπσο θάλεθε ζε επηκέξνπο 

απνηειέζκαηα ζην ηνπηθφ δίθηπν ηεο Εσζηκαίαο.  

Δπίζεο θαηά ηελ αλάιπζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ δηθηχνπ θάλεθε ε ελαιιαγή ησλ 

απφςεσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ θπβεξλήζεσλ ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο αξηζηείαο θαη ε 

αδπλακία θαζηέξσζεο κηαο ζαθνχο ζρέζεο κεηαμχ ηεο εθπαηδεπηηθήο γλψζεο θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ησλ ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ. 

Σα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κε ηελ ςήθηζε ηνπ 

Ν.3966/2011 αλ θαη θάλεθαλ λα κελ είλαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλα κε απηφ πνπ 

επέηπραλ, εληνχηνηο έδεημαλ φηη επηθξαηνχζε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηνπο, ε νπνία 

επηβεβαηψλεηαη κε ηε δηαηήξεζε θαη δηεχξπλζε ηνπ ζπλαζπηζκνχ ησλ ζπιιφγσλ ησλ 
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απνθνίησλ θαη κε ηε ζπλέρηζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηεθδίθεζεο κέρξη ηελ εθπιήξσζε 

ηνπ ζθνπνχ ηνπο. ιεο νη δηαδηθαζίεο, φπσο πξναλαθέξακε, απνζθνπνχζαλ ζηε 

δεκηνπξγία πνιηηηθψλ ξπζκίζεσλ, πνπ αθνξνχζε θπξίσο ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

κάζεζε εληφο ησλ Πξφηππσλ ζρνιείσλ ηεο δεκφζηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηνπο καζεηέο 

κε πςειέο καζεζηαθέο επηδφζεηο.  

ζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ, 

αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ ηθαλφηεηα ζπιινγηθήο δξάζεο, ππάξρεη ζαθήο ζρέζε κεηαμχ 

ηνπ επηπέδνπ θιεηζηφηεηαο ηνπ δηθηχνπ (δίθηπα πςεινχ επηπέδνπ δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ είλαη ηεξαξρηθά ελζσκαησκέλα) θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.  Σαπηφρξνλα 

δειαδή, ηα ηνπηθά δίθηπα ηεο Βαξβαθείνπ θαη ηεο Ησληδείνπ ρνιήο θάλεθαλ λα 

είλαη ζεκαληηθά πην απνηειεζκαηηθά απφ ην ηνπηθφ δίθηπν ηεο Εσζηκαίαο. Απηφ ζα 

κπνξνχζε ελ κέξεη λα εξκελεπηεί απφ ην γεγνλφο, φηη ηα εηεξνγελή δίθηπα, πνπ 

πεξηέρνπλ έλα πνηθίιν ζχλνιν θνξέσλ, ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα θαηάζηαζε θνηλήο δξάζεο. Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

φηη έλα δίθηπν ην νπνίν πεξηέρεη θνξείο πνπ δελ έρνπλ πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο 

ζπλεξγαζίαο, είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ απφ απηφ ζην νπνίν νη θνξείο θαη νη 

αηδέληεο ηνπο είλαη γλσζηνί ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο. 

Δάλ ε επηηπρία ελφο δηθηχνπ είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα σο πξνο απηφ πνπ ην 

ίδην ππνζηεξίδεη, ηφηε ε θιεηζηή δνκή είλαη απνδνηηθφηεξε. Αλ φκσο ρξεηάδεηαη λα 

είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθφ φζν θαη απνδνηηθφ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ηφηε ζα 

έπξεπε λα ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο. Έηζη νη εηθαζίεο ζρεηηθά κε ηε 

δνκή δηθηχσλ πςειήο απφδνζεο ππεξβαίλνπλ ηε ζεκαζία ηεο θιεηζηφηεηαο.  Ζ 

θαηλνηνκία θαη ε ηθαλφηεηα πξνψζεζεο λέσλ γξακκψλ ζθέςεο θαη λέσλ ελλνηψλ 

θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην επίπεδν ηεο εηεξνγέλεηαο θαη ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. 

ε κηα δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα κπνξνχζε λα έρεη ζρεκαηηζζεί έλα 

εμαηξεηηθά εηεξνγελέο δίθηπν κε ρακειφ επίπεδν θιεηζηφηεηαο πνπ ζα έπξεπε λα 

ελεξγνπνηείηαη γηα ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο κεηα-γλψζεο, ελψ έλα 

θιεηζηφ δίθηπν πνπ δεκηνπξγεί θαλφλεο θαη  ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ νκνηνγέλεηα ησλ 

απφςεσλ, ζα κπνξνχζε λα πξνσζεί κηα θνηλά απνδεθηή ιχζε πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθά. Ζ χπαξμε θαη ησλ δχν ηχπσλ δηθηχσλ ζα ήηαλ επσθειήο γηα ηελ 

εμέιημε ηεο πνξείαο πξνο ηελ αξηζηεία θαη ηελ πην δεκνθξαηηθή ζέζκηζε θαλφλσλ 

απφ ηελ πνιηηεία.  
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Πέκπην Μέξνο 

Παξνπζίαζε Δξεπλεηηθώλ Δπξεκάησλ 

Κεθάιαην 11: Απνηειέζκαηα Έξεπλαο  

 ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο 

έξεπλαο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε ηνπ αξρεηαθνχ 

πιηθνχ. Ο ζπλδπαζκφο απηφο καο επέηξεςε λα εληνπίζνπκε ηε δνκή ησλ δηθηχσλ 

εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαλαθνξά θαη δηαηήξεζε ησλ 

Πξφηππσλ ρνιείσλ, ηελ επίδξαζή ηεο δνκήο ησλ δηθηχσλ ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο 

πνιηηηθήο θαζψο θαη ηελ επίδξαζε ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο ζηε δνκή θαη ηε 

δηαδηθαζία. Δπίζεο θαηαθέξακε λα αλαδείμνπκε ηηο ιεπηέο πηπρέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζέκαηνο ηφζν σο πξνο ηε ζέζε ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ ζε ζρέζε κε ηελ εκπινθή 

απηψλ ησλ δηθηχσλ ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο φζν θαη σο πξνο 

ηα βαζχηεξα θίλεηξα ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ (δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ) 

πνπ εκπιέθνληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα δίθηπα θαη ηνλ ηξφπν πνπ εθινγηθεχνπλ ηηο 

δξάζεηο ηνπο. 

 Οη άμνλεο ζηνπο νπνίνπο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απαληνχλ ζηελ 

ππφζεζε εξγαζίαο θαη ηα πξνθχπηνληα δεηήκαηα πνπ αλέδεημε (ελφηεηα 9.2.), θαζψο 

θαη ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα (ελφηεηα 9.4.) ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ηεθκεξίσζεο. 

11.1. 1
νο

 άμνλαο: Ζ αλάδπζε ησλ δηθηύσλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζην ειιεληθό 

πιαίζην θαη ε πξνζπάζεηα επαλαθνξάο θαη δηαηήξεζεο ησλ Πξόηππσλ ρνιείσλ 

 Παξαηεξνχκε ζηελ Διιάδα ηελ εκθάληζε κε ζεζκηζκέλσλ δηθηχσλ ηα νπνία 

δεηνχλ λα απνθηήζνπλ ζεζκηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο. Ήδε απφ ην 2005 νη παξεκβάζεηο ησλ πιιφγσλ απνθνίησλ κέζσ 

βνπιεπηψλ, θπξίσο παιηψλ απφθνηησλ ησλ Πξφηππσλ ρνιψλ, δείρλνπλ ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ πνπ δηαζέηνπλ ηα δίθηπα απηά κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πξνο φθειφο ηνπο. Καζ‟ φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν αλαθνξάο 

ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο (2005-2018) θαη θπξηφηεξα πξηλ ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ζεζκφ ησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ (Ν.2966/11, Ν.4327/2015) 

παξαηεξνχκε ηελ έληνλε θηλεηνπνίεζε ησλ δηθηχσλ εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Δηδηθφηεξα, ε ζπλεξγαζία ησλ απνθνίησλ ησλ ηζηνξηθψλ Πξφηππσλ ρνιείσλ κεηά 

ην 2006 δείρλεη πψο ηα δίθηπα απηά πξνθεηκέλνπ λα αληαιιάμνπλ ηνπο πφξνπο πνπ 

δηαζέηνπλ, ζπλεξγάδνληαη ψζηε λα επηηχρνπλ ηνλ θνηλφ ηνπο ζθνπφ, δειαδή ηελ 
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επαλαιεηηνπξγία ησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ κε εμεηάζεηο εηζαγσγήο. Ζ απφ θνηλνχ 

δηνξγάλσζε εκεξίδσλ, εθδειψζεσλ θαη ηα θνηλά ππνκλήκαηα θαη επηζηνιέο πξνο 

ηνπο αξκφδηνπο ππνπξγνχο απνηεινχλ δξάζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 

ηα δίθηπα απηά ζπκκεηέρνπλ ηφζν δεκφζηνη φζν θαη ηδησηηθνί θνξείο έρνληαο σο 

θνηλφ ζθνπφ ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ (πξηλ ηνλ Ν.3966/11) θαη 

ηε κεηέπεηηα δηαηήξεζή ηνπο. Αλ θαη ν ζθνπφο είλαη θνηλφο, ηα θίλεηξα δείρλνπλ λα 

δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ. Άιινη θηλεηξνδνηνχληαη απφ 

έλα θνηλσληθφ θαληαζηαθφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηζηνξηθφηεηα απηψλ ησλ 

ζρνιείσλ, άιινη απφ ηελ πξνζδνθία πξφζθηεζεο ελφο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ πνπ ζα 

εμαζθαιίζεη κηα επηηπρεκέλε κεηέπεηηα πνξεία, άιινη απφ νηθνλνκηθά θίλεηξα θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ηελ πξνζπάζεηα ηδησηηθνπνίεζεο ησλ ζρνιείσλ απηψλ κέζσ ηεο 

ζχλδεζεο κε ηα θιεξνδνηήκαηά ηνπο θαη άιινη απφ ηελ αλάγθε πξνβνιήο ή απην-

επηβεβαίσζεο.  

Ζ ιεηηνπξγία απηψλ ησλ δηθηχσλ ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

φπσο ην ειιεληθφ, φπνπ ηα δίθηπα δελ έρνπλ απνθηήζεη ζεζκηθφ ξφιν, απνθαιχπηεη 

κηα ηδηαηηεξφηεηα ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαζψο θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ, 

αθφκα θαη ζε έλα ηέηνην πιαίζην, ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο. Σα παξαδείγκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηαηξηβή ζρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο (φπσο 

γηα παξάδεηγκα πξηλ ηνλ Ν.3966/11) θαη ηε δηαβεβαίσζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αηηεκάησλ ησλ ζπιιφγσλ απνθνίησλ είλαη πνιιά. Σν γεγνλφο φηη ην 2015 κία 

αξηζηεξή Κπβέξλεζε φπσο απηή ηνπ ΤΡΗΕΑ, έζησ θαη κε ηε ζπγθπβέξλεζε ΑΝΔΛ, 

δηαηήξεζε ηα ζρνιεία απηά, αλ θαη είρε πξναλαγγείιεη ηελ θαηάξγεζή ηνπο, δείρλεη 

αθξηβψο ηελ επηξξνή ησλ δηθηχσλ απηψλ ζηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη 

αλαδεηθλχεηαη απφ ηηο επηζηνιέο ησλ ζπληνληζηηθψλ νξγάλσλ ησλ ζπιιφγσλ 

απνθνίησλ θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ πξηλ ηνλ λφκν 4327/2015 κε ηνλ νπνίν 

ηα πέληε Πξφηππα ρνιεία δηαηεξήζεθαλ, ελψ φια ηα ππφινηπα Πξφηππα 

Πεηξακαηηθά ρνιεία κεηαηξάπεθαλ ζε Πεηξακαηηθά ρσξίο εμεηάζεηο εηζαγσγήο.  

Μπνξνχκε λα πνχκε φηη εκθαλίδεηαη κηα πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο ησλ δηθηχσλ 

απηψλ απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε θαη ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο γηα ηελ επίηεπμε 

πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ. Απηφ ηεθκεξηψλεηαη θαη απφ ηελ απνδνρή θαη 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ ζέζεσλ ηνπ ζπληνληζηηθνχ ησλ ζπιιφγσλ απνθνίησλ ζηελ 

Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο (9/6/2016). 
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Ζ αλάδπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηθηχσλ πνιηηηθήο θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ 

ην επξχηεξν πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε εζληθφ θαη ππεξεζληθφ 

επίπεδν. Οη πνιηηηθέο αξηζηείαο, πνπ πξνσζήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

θαζψο θαη ε αλάγθε κεηάβαζεο ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο, θαίλεηαη φηη ζπλέβαιαλ 

ζηελ πξνζπάζεηα επαλαθνξάο ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξφηππσλ ρνιείσλ πνπ ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα είραλ θαηεγνξεζεί γηα ηελ κε παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε. Ζ έληαμε ζην Πξψην Μλεκφλην ην 2010 θαη ε ζπκκεηνρή ζπληεξεηηθψλ 

θνκκάησλ ζηελ θπβεξλήζεηο, κεηα ην 2011, πνπ κάρνληαλ γηα ηελ αμηνθξαηία, 

δεκηνχξγεζαλ επίζεο ηηο επλντθέο ζπλζήθεο ψζηε λα απνδψζνπλ θαξπνχο νη 

πξνζπάζεηεο ησλ δηθηχσλ απηψλ. Σέινο, ζε ηνπηθφ επίπεδν, θάλεθε ζην παξάδεηγκα 

ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο φηη ελψ φιε ε πφιε εληάρζεθε αξρηθά ζηελ πξνζπάζεηα 

επαλαθνξάο ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο θαη δεκηνχξγεζε κηα κεγάιε δπλακηθή πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε, εληνχηνηο ηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο δεκηνχξγεζαλ ξίμεηο 

ζην δίθηπν απηφ θαη πηζαλψο ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε λα παξαθψιπζε ηηο πξνζπάζεηεο 

ηνπ δηθηχνπ. 

11.2. 2
νο

 άμνλαο: Ζ δνκή ησλ δηθηύσλ πνιηηηθήο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο ζηε 

δηαδηθαζία ράξαμεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο  

Όζνλ αθνξά ηε δνκή ησλ δηθηχσλ απηψλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο ζηε 

δηαδηθαζία ράξαμεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, φπσο θάλεθε απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζηελ ραξηνγξάθεζε, ηα ηνπηθά δίθηπα ηεο Βαξβαθείνπ θαη ηεο Ησληδείνπ 

ρνιήο παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε νκνηνγέλεηα απφ ην ηνπηθφ δίθηπν ηεο Εσζηκαίαο. 

Σα ηνπηθά δίθηπα ηεο Βαξβαθείνπ θαη ηεο Ησληδείνπ εκθαλίζηεθαλ κε κεγαιχηεξε 

θεληξηθφηεηα σο πξνο ην χιινγν απνθνίησλ Βαξβαθείνπ θαη ηνλ χλδεζκν 

απνθνίησλ Ησληδείνπ αληίζηνηρα ελψ ν χιινγνο Εσζηκαίαο κνηξάζηεθε ηελ 

θεληξηθφηεηα ζην ηνπηθφ ηνπ δίθηπν θαη κε άιινπο θνξείο φπσο ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην θαη ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ.  

Οη δηαθνξέο απηέο ζηε δνκή ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ ηειηθά είραλ ηα δχν πξψηα έλαληη ηνπ ηξίηνπ (Σν Λχθεην 

Εσζηκαίαο δελ εληάρζεθε πνηέ ζηνλ ζεζκφ ησλ Πξνηχπσλ), κπνξεί λα εξκελεπηεί σο 

πξνο ηελ εηεξνγέλεηα ηνπο. Ζ εηεξνγέλεηα ησλ θνξέσλ θαηέζηεζε δπζθνιφηεξε ηελ 

αλάπηπμε κηαο θνηλήο δξάζεο, εηδηθά εθφζνλ νη επηκέξνπο ζηφρνη δελ ήηαλ γλσζηνί 

ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 
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πιιφγνπ Απνθνίησλ Εσζηκαίαο ην 2007 γηα ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ρνιείνπ κέζσ ηεο 

ζχλδεζήο ηνπ κε ην θιεξνδφηεκα πνπ δηαρεηξηδφηαλ ν Γήκνο Ησαλληηψλ, 

δπζαξέζηεζε ηνπο άιινπο βαζηθνχο θνξείο ηνπ δηθηχνπ πνπ είραλ αξρηθά ηαρζεί ζην 

πιεπξφ ηνπ. Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη ε θεληξηθφηεηα θαη ε ηεξαξρία κνηξαδφηαλ ζην 

δίθηπν κεηαμχ απηψλ ησλ θνξέσλ, έδεημε φηη θαλέλαο απφ ηνπο θνξείο απηνχο δελ 

κπνξνχζε απφ κφλνο ηνπ λα θηλεηνπνηήζεη ην δίθηπν θαη εμαξηηφηαλ απφ ηνπο άιινπο 

γηα ηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηνπ δηθηχνπ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ήηαλ ην 

γεγνλφο φηη ν ζχιινγνο θαζεγεηψλ ηνπ Λπθείνπ Εσζηκαίαο δελ ππέβαιε πνηέ αίηεζε 

γηα λα εληαρζεί ζηα ΠΠ ηνπ Ν.2966/11 θαη ε δηάζπαζε ηνπ πιιφγνπ Εσζηκαίαο ην 

2015. 

Άξα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ ηεο Εσζηκαίαο, ε χπαξμε 

δηαθνξεηηθψλ επηκέξνπο ζηφρσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ δεκηνχξγεζε ξήμε 

κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ θαηείραλ θεληξηθφ ξφιν ζην δίθηπν θαη ηαπηφρξνλα 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα σο πξνο ηελ επηξξνή ζηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.  

Αληίζεηα ηα ηνπηθά δίθηπα γηα ηελ επαλαθνξά ηεο Βαξβαθείνπ θαη ηεο 

Ησληδείνπ ρνιήο ζην θαζεζηψο ησλ Πξνηχπσλ, πνπ ήηαλ πην νκνηνγελή, 

ηεξαξρεκέλα θαη είραλ έληνλε θεληξηθφηεηα σο πξνο ηνπο πιιφγνπο απνθνίησλ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιείσλ, ζπλεξγάζηεθαλ κε ηα άιια φξγαλα ησλ ζρνιείσλ 

(ζπιιφγνπο γνλέσλ, θαζεγεηψλ θιπ) ησλ νπνίσλ νη ζηφρνη ήηαλ ζαθείο, θαη θάλεθε 

λα έρνπλ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη ηελ έληαμή 

ηνπο ζην ζεζκφ ησλ ΠΠ κε ηνλ Ν.3966/2011 θαη ζην ζεζκφ ησλ Πξνηχπσλ κε ηνλ 

Ν. 4327/2015. 

11.3. 3
νο

 άμνλαο: Ζ πξόζθηεζε θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ από ηε θνίηεζε ζηα 

Πξόηππα ρνιεία θαη ην θνηλσληθό θαληαζηαθό ησλ ελεξγώλ δξώλησλ 

ππνθεηκέλσλ ησλ δηθηύσλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ πξνσζνύλ ηε δηαηήξεζή 

ηνπο 

Σα ζπγθεθξηκέλα δίθηπα θαίλεηαη λα πξνβάιινπλ ηδηαίηεξα ηελ ηζηνξηθφηεηα 

απηψλ ησλ ζρνιείσλ ζε φιεο ηνπο ηηο δειψζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο. Ζ θνίηεζε ζηα 

ζρνιεία απηά θαζψο θαη ν ηίηινο ηνπ απφθνηηνπ ελφο ηέηνηνπ ζρνιείνπ πξνβάιιεηαη 

σο έλα «ηζρπξφ ραξηί» ζην βηνγξαθηθφ γηα ηε κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπ.  

Σν θνηλσληθφ απηφ θαληαζηαθφ θαίλεηαη λα δηαθαηέρεη ηνπο ζπιιφγνπο 

απνθνίησλ θαη λα ππνθηλεί ηηο δξάζεηο ηνπο. Οη δηάζεκνη απφθνηηνη πνπ 
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πξνβάιινληαη, ε κεγάιε ηζηνξία ησλ ζρνιείσλ, νη επηηπρίεο ησλ καζεηψλ πξνζδίδνπλ 

ζε φιε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ησλ ζρνιείσλ απηψλ έλα θνηλσληθφ θεθάιαην πνπ 

ληψζνπλ πσο ηνπο αθνινπζεί ζε φιε ηνπο ηε δσή.  

Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί, φπσο αλαθέξεηαη ζε πνιιέο δειψζεηο ησλ 

απνθνίησλ, ην θαζήθνλ γηα ηελ επαλαθνξά θαη δηαηήξεζε ησλ ζρνιείσλ πνπ ηφζν 

ηνπο βνήζεζαλ. Οη απφθνηηνη δειαδή παξνπζηάδνληαη επηθνξηηζκέλνη κε ην ρξένο 

ηεο δηαηήξεζεο απηψλ ησλ ζρνιείσλ θαη σο εκπεηξνγλψκνλεο γηα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπο, δηεθδηθψληαο ζέζεηο ζηα επνπηηθά ζπκβνχιηα ησλ ζρνιείσλ απηψλ 

θαηά πξνηεξαηφηεηα.  

11.4. 4
νο

 άμνλαο: Ζ αξηζηεία σο όρεκα γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ ηνπ 

δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε δεκηνπξγία κηαο εθπαηδεπηηθήο «ειίη» 

 Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ απηψλ πξνβάιιεηαη απφ ηνπο 

ζπιιφγνπο απνθνίησλ έλα ηδηαίηεξν κνληέιν ηδησηηθνπνίεζεο, κέζσ ηεο 

επαλαζχλδεζήο ηνπο κε ηα θιεξνδνηήκαηα. Ζ χπαξμε θιεξνδνηεκάησλ ζεσξνχλ πσο 

ηνπο επηηξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ σο ηδησηηθά επηιέγνληαο ηνπο θαιχηεξνπο καζεηέο θαη 

ρξεκαηνδνηψληαο ηηο ζπνπδέο ηνπο δίλνληαο ππνηξνθίεο απφ ηα θιεξνδνηήκαηα. Σν 

αλ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ππφ ην θαζεζηψο απηφ εληφο ή εθηφο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ήηαλ 

έλα δήηεκα πνπ δεκηνχξγεζε αληεγθιήζεηο αθφκα θαη κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ 

απνθνίησλ.  

Ζ επηινγή απηή ησλ θαιχηεξσλ καζεηψλ πνπ πξνβάιιεηαη ζπλερψο κέζσ ησλ 

εμεηάζεσλ εηζαγσγήο ζηα ζρνιεία απηά, πξνσζεί θαζψο θαίλεηαη θαη κηα ινγηθή 

αμηνθξαηίαο αθνχ ζπλερψο ηνλίδεηαη ε έιιεηςε ξχζκηζεο γηα ηνπο θαινχο καζεηέο, νη 

νπνίνη ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ θαη ηηο πςειφηεξεο ζέζεηο ζηελ θνηλσλία. Σν αίηεκα 

απηφ ππνζηεξίδεηαη ηφζν απφ ηνπο απφθνηηνπο πνπ ήδε ζεσξνχλ φηη θαηέρνπλ 

αμηνθξαηηθά ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία φζν θαη απφ ηνπο γνλείο ησλ θαιψλ 

καζεηψλ πνπ αδπλαηνχλ νηθνλνκηθά λα επηιέμνπλ έλα ηδησηηθφ ζρνιείν θαη ζεσξνχλ 

φηη κέζσ ηεο θνίηεζεο ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα κε ηέηνηα θήκε, κπνξνχλ λα 

δηεθδηθήζνπλ επθνιφηεξα κηα κεηέπεηηα επηηπρεκέλε πνξεία γηα ηα παηδηά ηνπο ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο «ειίη». 
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Κεθάιαην 12: Γεληθά πκπεξάζκαηα 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή αλέδεημε ζην ζεσξεηηθφ ηεο κέξνο ηηο κνξθέο 

κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ράξαμεο πνιηηηθήο ζην ζχγρξνλν 

παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ θαηά ηε κεηαζηξνθή πνπ είλαη γλσζηή σο  κεηάβαζε 

απφ ηελ θπβέξλεζε ζηε δηαθπβέξλεζε κέζσ ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο. Δηδηθφηεξα, 

αζρνιήζεθε κε δεηήκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηεο 

γλψζεο, φπσο ηα δίθηπα εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο κε ηελ ζπκκεηνρή δεκφζησλ 

θαη ηδησηηθψλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ, ηα λέα πξφηππα ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηηο κνξθέο ηδησηηθνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ηελ αλάιπζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ λνεκαηνδνηήζεσλ ησλ ελλνηψλ ηεο απφθηεζεο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ 

κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο αξηζηείαο θαη ηνπ ειηηηζκνχ.  

Σν εκπεηξηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο επηθεληξψζεθε ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ιακβάλνληαο ππφςε ην πιαίζην ησλ επξχηεξσλ θαηλνκέλσλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αιιά θαη ησλ ηδηαίηεξσλ εγρψξησλ ζπλζεθψλ. Ζ 

πξνζπάζεηα ηεο πηινηηθήο επαλαθνξάο ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξφηππσλ ζρνιείσλ θαη ηεο 

δηαηήξεζήο ηνπο αλαδεηθλχεη αθ‟ ελφο κελ ηηο ρξφληεο παζνγέλεηεο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ράξαμεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αιιά θαη ηελ πξνζπάζεηα αλάδπζεο 

ελφο δηθηχνπ εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο θαηά ην δηάζηεκα απφ ην 2005 έσο 

ζήκεξα. 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα δηαηξηβή απαληνχλ ζηα 

ηξία βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο δηαηξηβήο ήηνη  

α) πψο δηακνξθψλεηαη ε νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηα πιαίζηα ελφο 

παγθνζκηνπνηεκέλνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ζηνλ ηξφπν ράξαμεο πνιηηηθήο απφ ηελ 

θπβέξλεζε ζηε δηαθπβέξλεζε 

β) κε πνηνπο ηξφπνπο δηακνξθψλεηαη ε δηαθπβέξλεζε κέζσ ησλ δηθηχσλ 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα φπσο ην ειιεληθφ  

γ) πνηα είλαη ηα βαζχηεξα θίλεηξα ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηα δίθηπα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Πξφηππα ζρνιεία θαη κε πνηνπο 

ηξφπνπο εθινγηθεχνπλ απηή ηνπο ηε ζπκκεηνρή, αλαιχνληαο ηε λνεκαηνδφηεζή ηνπο  

ηφζν ζε ζρέζε κε ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο φζν θαη κε 

ηνπο ηξφπνπο ράξαμήο ηεο. 
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Απφ ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία πξνθχπηεη φηη κέζα ζην πιαίζην ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ απφ ηελ θπβέξλεζε ζηε δηαθπβέξλεζε, πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην 

παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, ζρεκαηίδνληαη δίθηπα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ 

πξνζπαζνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο. Ζ πεξηγξαθφκελε 

κεηαηφπηζε ηεο ράξαμεο πνιηηηθήο αληαλαθιά έλα λέν ξφιν γηα ην θξάηνο, ην νπνίν 

ρξεηάδεηαη λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα αληαιιάζζεη πφξνπο κε έλα ζχλνιν θνξέσλ θαηά 

ηε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο. Απηφ ζπκβαίλεη αθ‟ ελφο κελ δηφηη ηα ζχγρξνλα 

πξνβιήκαηα ζεσξνχληαη πνιχπινθα σο αιιειεμαξηψκελα θαη δηαπιεθφκελα κε 

άιια, αθ‟ εηέξνπ δε, δηφηη νη θεληξηθέο γεληθεπκέλεο ιχζεηο δελ κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ζχγρξνλεο θαηαθεξκαηηζκέλεο θνηλσλίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

έιιεηςε ζπλνρήο. Σα δίθηπα θαη ε δηθηχσζε έρνπλ θαηαζηεί γηα ην ιφγν απηφ βαζηθέο 

έλλνηεο ζηελ επίζεκε ράξαμε πνιηηηθήο θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Έλα επξχ θάζκα 

παξαγφλησλ, φπσο ε αλάγθε απνθέληξσζεο, νη ηαρείεο ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο, νη 

πεξηνξηζκέλνη πφξνη (νηθνλνκηθνί, γλσζηηθνί, λνκηθνί θ.ά.) κπνξνχλ λα 

αηηηνινγήζνπλ ηε δηαθπβέξλεζε κέζσ δηθηχσλ. Σέηνηα δίθηπα αλαθέξνληαη σο 

δίθηπα πνιηηηθήο ή νληφηεηεο πνπ δηακνξθψλνληαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ 

πξνβιήκαηα πνπ απαηηνχλ πνιηηηθέο ιχζεηο κε δηάθνξεο κνξθέο ζπληνληζκνχ ηεο 

ζπιινγηθήο δξάζεο. Ζ ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ κπνξεί λα αηηηνινγήζεη ηε 

ζπκκεηνρή ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ ζε δίθηπα, θαζψο ζεσξεί ην θεθάιαην σο 

ηνπο πφξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Ζ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ ζπλπθαίλεηαη κε ηελ επέλδπζε ζε θνηλσληθέο ζρέζεηο γηα πξνζδνθψκελα 

νθέιε θαζψο θαη κε ηα εθπαηδεπηηθά επηηεχγκαηα (επίδνζε, δηαηήξεζε βαζκνχ, 

πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο, θνίηεζε ζε θνιέγην θ.η.ι.).  

Με ηελ εζηίαζε ηεο δηαηξηβήο ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζην πιαίζην ηνπ 

παγθνζκηνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο δηαπηζηψλεηαη ε ηάζε ειιηπνχο ρξεκαηνδφηεζεο 

απφ ηελ πιεπξά ησλ θπβεξλήζεσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο, ελψ παξάιιεια ζην δηεζλέο 

πεξηβάιινλ πξνσζείηαη ν αληαγσληζκφο ηφζν κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ 

ησλ ρσξψλ φζν θαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, κε δηαθχβεπκα ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ πξαγκαηηθφηεηα απηή αηηηνινγεί ηελ 

δηακφξθσζε δηθηχσλ εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο κε ζπκκεηνρή δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ θνξέσλ θαη ηελ αλαδήηεζε κνξθψλ ηδησηηθνπνίεζεο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. 
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ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε νη επξχηεξεο πξναλαθεξφκελεο κεηαβνιέο ζπκπίπηνπλ 

αθ‟ ελφο κελ κε κηα παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε αθ‟ εηέξνπ δε κε εθπαηδεπηηθέο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, πνπ αθνξνχλ ζηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε καζεζηαθέο θαη 

εηδηθέο δπζθνιίεο ζηα δεκφζηα ζρνιεία, ζηελ εγγξαθή κεγάινπ αξηζκνχ κεηαλαζηψλ 

θαη πξνζθχγσλ ζηεξνχκελσλ ηνπ απαξαίηεηνπ επηπέδνπ γλψζεο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο, ρσξίο λα κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ηε δπλαηφηεηα ηεο άξηηαο εθαξκνγήο ηνπο 

θαη λα παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξνβιεπφκελεο δνκέο θαη ππνδνκέο. Ζ ππνβάζκηζε 

ηνπ επηπέδνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηδηαίηεξα ζηα αζηηθά πεξηβάιινληα, 

γίλεηαη γφληκν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

πξνβάιινληαο ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο πνηνηηθψλ δεκφζησλ ζρνιείσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα κε ζεζκηζκέλα δίθηπα πνπ 

αλαιχνληαη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή θαη αθνξνχλ ζηελ πηινηηθή επαλαθνξά ηνπ 

ζεζκνχ ησλ Πξφηππσλ ζρνιείσλ. Απηή αθνξνχζε πξσηίζησο φζα ραξαθηεξίδνληαη 

σο ηζηνξηθά ζρνιεία, ζηα νπνία εκπιέθνληαη θπβεξλεηηθνί, δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί 

θνξείο, θαζψο θαη άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο, απνζθνπψληαο ζηελ απφθηεζε ζεζκηθνχ 

ξφινπ ηφζν ζηε δηνίθεζε θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο φζν θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ 

θιεξνδνηεκάησλ ηνπο. Τπνδνπιψλνπλ έηζη ηελ πξφζεζή ηνπο γηα κηα κνξθή 

ηδησηηθνπνίεζεο εληφο ηνπ δεκφζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Σα ζπγθεθξηκέλα δίθηπα εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο, εθκεηαιιεπφκελα ηηο 

ζπγθπξίεο πξνσζνχλ ηελ έλλνηα ηεο αξηζηείαο σο φρεκα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

δεκφζηαο εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ λα επηηχρνπλ ηελ επαλίδξπζε ησλ Πξφηππσλ 

ζρνιείσλ, ρξεζηκνπνηψληαο σο επηρεηξήκαηα ηελ έιιεηςε λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ 

δηαθνξνπνηεκέλεο κάζεζεο γηα ην καζεηηθφ δπλακηθφ κε πςειέο επηδφζεηο. 

Παξά ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο ελφο ζπγθεληξσηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηθηχσλ, 

ζπγθεθξηκέλα κέζσ ησλ απνθνίησλ ηνπο, πνπ θαηέρνπλ πνιηηηθέο ή άιιεο 

δηαθεθξηκέλεο ζέζεηο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζηνπο θπβεξλεηηθνχο 

θχθινπο θαη επηξξνήο ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο. 

Σα θίλεηξα ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα δίθηπα απηά δείρλνπλ λα 

δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ην ηξφπν πνπ εθδειψλνληαη θαη σο πξνο ην ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν εθινγηθεχνληαη. εκαληηθφ θίλεηξν γηα ηνπο ζπιιφγνπο ησλ απνθνίησλ ησλ 

ηζηνξηθψλ Πξφηππσλ ζρνιείσλ, πνπ ήηαλ νη θνξείο πνπ έζεζαλ σο πξψηε 

πξνηεξαηφηεηα ην δήηεκα ηεο πηινηηθήο επαλαθνξάο ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξνηχπσλ θαη 
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γηα ην ιφγν απηφ ζπλεξγάζηεθαλ κεηαμχ ηνπο θαη παξαθίλεζαλ θαη άιινπο θνξείο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο, θαίλεηαη λα απνηειεί ε 

απφθηεζε ζεζκηθνχ ξφινπ ησλ ζπιιφγσλ απνθνίησλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ 

θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ θιεξνδνηεκάησλ ηνπο. χκθσλα κε ην θνηλσληθφ 

θαληαζηαθφ ηνπο, ζεσξνχζαλ ηνπο ίδηνπο σο ηνπο πιένλ θαηάιιεινπο γηα λα 

εγγπεζνχλ ηελ πνηνηηθή ιεηηνπξγία ησλ Πξφηππσλ ζρνιείσλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

βέβαηα ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο απφ ηα θιεξνδνηήκαηα, πνπ ζπλδένληαλ ζην 

παξειζφλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ελ ιφγσ ζρνιείσλ.  Ζ πξνζπάζεηα απηή εληζρχζεθε 

θαη απφ ην θαληαζηαθφ ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ κε πςειέο επηδφζεηο (θχξηα απφ ηε 

κεζαία ηάμε), εθ ησλ νπνίσλ άιινη ιφγσ ζπλζεθψλ νηθνλνκηθήο θξίζεο 

αδπλαηνχζαλ λα εγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε ηδησηηθά ζρνιεία, πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα ηνπο παξέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζε θαη ζεσξνχζαλ, φηη ηα πξφηππα ζα 

κπνξνχζαλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηα ηδησηηθά ζρνιεία, άιινη δε, πνπ ε επηινγή ηνπο 

ήηαλ ε δεκφζηα εθπαίδεπζε, βαζίδνληαλ ζηελ ηζηνξηθή κλήκε ησλ Πξφηππσλ 

ζρνιείσλ θαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ είραλ δείμεη ζην παξειζφλ, δειαδή ζην κεγάιν 

αξηζκφ απνθνίησλ πνπ θαηείραλ πςειέο ζέζεηο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ππνιφγηδαλ 

αθ‟ ελφο κελ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Πξφηππσλ ζρνιείσλ θαη ζε 

ππνηξνθίεο κέζσ ησλ θιεξνδνηεκάησλ ηνπο, φπσο ζπλέβαηλε θαη ζην παξειζφλ, αθ‟ 

εηέξνπ δε ζηελ απφθηεζε πςεινχ κνξθσηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ηζηνξηθά  

δνκεκέλνπ πάλσ ζηελ πνιηηνγξαθεκέλε γεσγξαθία ησλ ειίη θαη ηα πνιηηηθά ή 

πνιηηηζηηθά έξγα ηνπο. Σν θαληαζηαθφ ησλ γνλέσλ θαη ησλ καζεηψλ εθδειψλεηαη κε 

ηνλ κεγάιν αξηζκφ ππνςεθηνηήησλ γηα ηελ εηζαγσγή κέζσ εμεηάζεσλ.  

Χο κέζα εθινγίθεπζεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο απφ ηνπο ζπιιφγνπο 

απνθνίησλ ησλ ηζηνξηθψλ ζρνιείσλ, είλαη ε ηζηνξηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ, ην ρξένο γηα 

ηελ εθπιήξσζε ηεο βνχιεζεο ησλ επεξγεηψλ, ε αλάγθε ηεο πξνψζεζεο ηεο 

αξηζηείαο, ζηελ νπνία ζα ζπλέβαιιαλ νη εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα Πξφηππα 

ζρνιεία, θαη ε νπνία ζα κπνξνχζε λα αλαβαζκίζεη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα «επ‟ σθειεία» ηεο θνηλσλίαο. Σν γεγνλφο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ζπιιφγσλ 

απνθνίησλ ησλ ηζηνξηθψλ Πξφηππσλ ζρνιείσλ κε ηνπο απνθνίηνπο ησλ επψλπκσλ 

ηδησηηθψλ ζρνιείσλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο δηεπξπκέλνπ ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ κε 

θνηλνχο ζηφρνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε απφ ην 2018, φπσο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε 

ζχκπξαμε ησλ απνθνίησλ ηεο Βαξβαθείνπ θαη ηνπ Κνιιεγίνπ Αζελψλ γηα ηελ 

πξνβνιή ηνπ ξφινπ ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, δεκηνπξγεί 
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έλα πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκφ σο πξνο ηα θίλεηξα ησλ θνξέσλ απηψλ, θαζψο 

ζνιψλεη ηα φξηα κεηαμχ ηνπ ηη ζεσξείηαη δεκφζηα θαη ηη ηδησηηθή εθπαίδεπζε. 

Ζ πεξίπησζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ πηινηηθή επαλαθνξά ησλ Πξφηππσλ 

ζρνιείσλ ζηελ Διιάδα, πνπ αλαιχεηαη ζε απηή ηε δηαηξηβή, αλαδεηθλχεη φηη 

αλεμάξηεηα απφ ηε δηαθνξεηηθή πνξεία πξνο ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηκήκαηνο ηεο 

δεκφζηαο Δθπαίδεπζεο πνπ έρεη εληνπηζηεί ζηελ Διιεληθή εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, θάπνην επίπεδν δηεζλνχο ζχγθιηζεο θαίλεηαη λα εθδειψλεηαη κε ηελ 

ηάζε πηνζέηεζεο κέηξσλ εζσηεξηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ησλ Πξφηππσλ 

ζρνιείσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αμηνιφγεζεο ζην Γεκφζην ρνιείν. Απηά 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζρνιηθή δηαρείξηζε, ηε ινγνδνζία βάζεη απνηειεζκάησλ θαη  ηηο 

ακνηβέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ αμία ηνπο, ηάζεηο πνπ έρνπλ 

δηεηζδχζεη αθφκα θαη ζε ρψξεο  κε ηζρπξά θξάηε πξφλνηαο. Δπίζεο παξαηεξήζεθαλ 

πνιιαπιέο πηπρέο θαη επίπεδα φπνπ δηεμήρζεζαλ νη πξνζπάζεηεο επαλαθνξάο ηνπ 

ζεζκνχ ησλ Πξνηχπσλ θαζψο θαη αιιειεπηδξάζεηο θαη ζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπο. 

Οκνίσο, έρνπκε ζεκεηψζεη φηη απηέο νη  δηαδηθαζίεο, πνπ ππνθξχπηνπλ 

ηδησηηθνπνίεζε ηκήκαηνο ηεο δεκφζηαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα 

πξνέξρνληαη είηε απφ ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο (φπσο π.ρ. δηάθξηζε 

κεηαμχ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ ζρνιείσλ ζην δήηεκα ηεο επηινγήο ησλ καζεηψλ κε 

θξηηήξηα) ή απφ ηελ έιιεηςή ηνπο (ξχζκηζε δεηεκάησλ δηαθνξνπνηεκέλεο κάζεζεο 

γηα ην καζεηηθφ δπλακηθφ κε πςειέο επηδφζεηο).  

Ο πνιχπινθνο ραξαθηήξαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο πνπ ζπλδέζεθε κε ηελ 

πξνζπάζεηα ηδησηηθνπνίεζεο ηκήκαηνο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ 

Διιάδα, ηελ θαζηζηά ελδηαθέξνλ πεδίν εκπεηξηθήο κειέηεο, δεδνκέλνπ φηη κέζσ ηεο 

αλάδπζεο ησλ κε ζεζκηζκέλσλ  δηθηχσλ εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο 

πινπνηήζεθαλ ζπλεξγαζίεο κεηαμχ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ θαη έιαβαλ ρψξα 

θπβεξλεηηθέο θαη κε θπβεξλεηηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο δηέξξεμαλ ηελ 

κνλνιηζηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, εηζάγνληαο ηελ αλάγθε γηα 

εηεξνγελή γλψζε θαη άιινπο πφξνπο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε.  

Ζ επίηεπμε δηεμνδηθήο θαηαλφεζεο ηεο δπλακηθήο κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ 

θηλεηνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε δεηεκάησλ εθπαηδεπηηθνχ 

ραξαθηήξα είλαη νπζηψδεο γηα ηε δηαζθάιηζε παξνρήο δίθαηεο θαη θαιχηεξεο 

πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο γηα φιν ην καζεηηθφ δπλακηθφ. Όια ηα παξαπάλσ 
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ζπλεπάγνληαη έλα δξαζηηθφ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο ζρεηηθά κε 

ηελ εθπαίδεπζε. 
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Πξνθύπηνληα δεηήκαηα πξνο πεξαηηέξσ κειέηε 

 

Σα πξνθχπηνληα δεηήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ πξνο ζπδήηεζε,  

ηνπνζεηνχληαη επάλσ ζε δχν άμνλεο: ηνλ ζεσξεηηθφ-εκπεηξηθφ θαη ην κεζνδνινγηθφ 

 Πξνηάζεηο γηα ηνλ ζεσξεηηθφ-εκπεηξηθφ άμνλα: 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο δεκνθξαηίαο ζπλδέεηαη κε πνηφηεηεο πνπ ε 

απνηίκεζή ηνπο ζπληζηά κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία. ην πιαίζην ηεο δηαθπβέξλεζεο 

κέζσ δηθηχσλ, ε δεκνθξαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ράξαμεο πνιηηηθήο γίλεηαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν πνιχπινθε. Μέρξη ζήκεξα ε δεκνθξαηηθφηεηα θαηά ηε δηαδηθαζία 

ράξαμεο πνιηηηθήο ζπλήζσο απνηηκάηαη απφ ηνπο πνιηηηθνχο ρεηξηζκνχο ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ησλ επίζεκσλ αξρψλ. πλήζσο δε, νη πνιηηηθέο απνθάζεηο δελ είλαη 

επαξθψο ζπλδεδεκέλεο κε ηε βαζηά γλψζε ησλ πξνο επίιπζε δεηεκάησλ θαη ελ 

πξνθεηκέλσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ. 

Θα κπνξνχζαλ ινηπφλ λα κειεηεζνχλ εθαξκφζηκα πιαίζηα εθπαηδεπηηθήο 

δηαθπβέξλεζεο κέζσ δηθηχσλ γηα δεκνθξαηηθέο ρψξεο θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ Διιάδα, 

πνπ λα είλαη δπλαηφλ λα απνηηκεζνχλ κελ σο δεκνθξαηηθέο ηφζν νη δνκέο 

δηαθπβέξλεζεο φζν θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο, λα εμαζθαιίδνπλ δε ηελ πνιχπιεπξε, 

αιιά θαη επαίζζεηε δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ. Δπίζεο ζα έπξεπε λα 

δηαζθαιίδνπλ ηε λνκηκφηεηα θαη έλα ηθαλφ επίπεδν εηεξνγελνχο ζπκκεηνρήο.  

Απηφ ζα απαηηνχζε ηελ κειέηε ελαιιαθηηθψλ θαλνληζηηθψλ πιαηζίσλ 

εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ζα εμαζθάιηδαλ κηα δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία 

ράξαμεο πνιηηηθήο, ε νπνία ζα αληαλαθινχζε κηα ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ηεο γλψζεο, 

ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ θαη ηεο ακνηβαίαο πξνζαξκνγήο ησλ 

δηεθδηθήζεσλ θαη ηεο αληαιιαγήο πφξσλ ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα.  

Δίλαη αθφκα ζεκαληηθφ λα ιακβάλνληαη ππφςε θξίζηκνη παξάγνληεο, θαζψο ε 

εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ζπληζηά κηα δπλακηθή δηαδηθαζία, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαβιεηψλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα έπξεπε 

λα δηαζθαιίδεηαη θαη ε αλαηξνθνδφηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ράξαμεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κέζσ ηεο δηαθπβέξλεζεο. 

 

 



282 

 

 Πξνηάζεηο γηα έξεπλα ζην κεζνδνινγηθφ άμνλα 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή σο πεγέο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεκνζηεπκέλεο 

πεγέο, πνπ ζεσξνχκε φηη κε ηελ θαηάιιειε θαηάηαμε ησλ δεδνκέλσλ, δηαζθαιίδνπλ 

ζε κεγάιν βαζκφ εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία.  

ε άιιεο έξεπλεο ζρεηηθέο κε δίθηπα ζα κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ θαη 

θνηλσληνκεηξηθά εξσηήκαηα ζην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ψζηε λα 

επηβεβαηψλεηαη ε δχλακε ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ ελεξγψλ δξψλησλ 

ππνθεηκέλσλ, αιιά θαη λα απνθαιχπηνληαη  άηππεο, αιιά θαη θξπθέο ζρέζεηο, πνπ 

είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδνπλ ηε δνκή ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ δηαδηθαζία ράξαμεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Ζ ζπκπιεξσκαηηθή κέζνδνο πηζαλφλ λα βειηίσλε ην βαζκφ 

εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο.    

ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηφζν ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ φζν θαη ησλ δηθηχσλ 

πνιηηηθήο ππήξμε έλαο ζνβαξφο ππαηληγκφο γηα ηελ αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε κεηαμχ 

δνκήο, ιεηηνπξγίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο. ηε δηαηξηβή 

κειεηήζεθαλ ε ππθλφηεηα ηνπ δηθηχνπ θαη ε θεληξηθφηεηα ησλ ελεξγψλ δξψλησλ 

ππνθεηκέλσλ, πνπ νη πςειέο ηηκέο ζε κεγάιν βαζκφ αληαλαθινχλ ηηο θιεηζηέο 

ακνηβαίεο ζρέζεηο θαη ηελ ηεξαξρία αληίζηνηρα, πξνθεηκέλνπ λα απνηηκεζεί ε 

θιεηζηφηεηα ησλ δηθηχσλ πνιηηηθήο, θαζψο ζεσξείηαη, φηη ν πςειφο βαζκφο 

θιεηζηφηεηαο επεξεάδεη ζεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, γεγνλφο πνπ βεβαηψζεθε 

θαη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή.  

Δπίζεο εμεηάζηεθε ε εηεξνγέλεηα ηνπ δηθηχνπ πνπ φηαλ ζπλαξηάηαη κε ρακειφ 

βαζκφ θιεηζηφηεηαο δίλεη δπλαηφηεηα γηα δηαζπλνξηαθέο αληαιιαγέο, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ εηζξνέο γλψζεσλ θαη θαηλνηνκηψλ ζην δίθηπν 

εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο. Θα κπνξνχζαλ φκσο λα δηεξεπλεζνχλ δεηήκαηα φπσο: 

 Ζ πςειή θιεηζηφηεηα πάληα απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα; Τπάξρεη 

βέιηηζηε ζρέζε κεηαμχ θιεηζηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ή ππάξρεη κηα 

γξακκηθή ζρέζε; 

 Κάζε είδνπο εηεξνγέλεηα κπνξεί λα θέξεη ρξήζηκνπο γλσζηηθνχο πφξνπο ή 

θαηλνηνκία ζην δίθηπν; 

 Μπνξνχλ άιια δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ εθηφο απφ ηελ ππθλφηεηα 

θαη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δηθηχνπ λα απμάλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ; 

 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ζπλάξηεζε κφλν ηεο δνκήο ηνπ δηθηχνπ ή θαη 

ηεο ζπλέπεηαο ησλ θπβεξλεηηθψλ ρεηξηζκψλ;  
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http://www.zosimaia.gr/  

 

http://www.saisp.gr/ionideios/ 
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Α.9. Δπηζηνιέο πιιφγσλ απνθνίησλ πξνο ηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο (Παξάδεηγκα) 
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Α.10. Γεκφζηεο Σνπνζεηήζεηο (ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε, πξνζσπηθά blogs θ.η.ι.) 

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=552 (Παξάδεηγκα) 
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Παξάξηεκα Β - Πιέγκα αλάιπζεο  

(Παξάδεηγκα) 
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Τπουργόσ 
Παιδείασ 
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σ 
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Παξάξηεκα Γ - Δπεμήγεζε όξσλ  

Αλάιπζε θνηλσληθώλ δηθηύσλ: Ζ αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ είλαη έλαο 

ελεξγφο ηνκέαο κειέηεο πνπ ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ θνηλσληνινγία. 

Αλαθαιχπηεη ηνλ ραξαθηήξα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ελεξγψλ δξψλησλ 

ππνθεηκέλσλ ζε έλα δίθηπν θαη παξέρεη βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ.  Ζ αλάιπζε κπνξεί λα ζπκβάιεη  ζηνλ εληνπηζκφ 

θξίζηκσλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ ή ζπλδέζκσλ. Τπάξρεη κηα επίζεκε 

κέζνδνο αλάιπζεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ (SNA), ε νπνία θαζνδεγεί ηε δηαδηθαζία 

δηεξεχλεζεο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ δηθηχσλ θαη ηεο ζεσξίαο 

γξαθεκάησλ, πνπ επηηξέπεη ηελ πνζνηηθή αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ. Ζ 

κέζνδνο εθαξκφδεηαη ζε έλα επξχ θάζκα επηζηεκνληθψλ θιάδσλ. Ζ ππφζεζε πνπ 

δηαηξέρεη ηελ αλάιπζε ελφο θνηλσληθνχ δηθηχνπ είλαη φηη ε δνκή, δειαδή ε κνξθή 

θαη νη ηχπνη ησλ ζπλδέζεσλ εληφο ελφο ζπλφινπ θνηλσληθψλ ελεξγψλ δξψλησλ 

ππνθεηκέλσλ , (π.ρ. αηφκσλ, νκάδσλ, νξγαληζκψλ θαη εζλψλ), θαζψο  θαη νη ηδηφηεηεο 

απηήο ηεο δνκήο ζρεηίδνληαη κε ην απνηέιεζκα ηνπ ελδηαθέξνληνο 

Απνδνηηθόηεηα (efficiency) ηνπ δηθηύνπ: (νλνκάδεηαη επίζεο εζσηεξηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα) αλαθέξεηαη ζηελ εζσηεξηθή δηαδηθαζία , ε νπνία ζπλδέεηαη κε 

ηελ πξνζπάζεηα θαη ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ. 

Απνηειεζκαηηθόηεηα (effectiveness) δηθηύνπ: ε απηή ηε δηαηξηβή, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα (νλνκάδεηαη επίζεο εμσηεξηθή απνηειεζκαηηθφηεηα) ζεσξείηαη 

σο ε ηθαλφηεηα λα παξάγεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ή ηελ ηθαλφηεηα λα επηηχρεη 

ηνπο νξγαλσηηθνχο ζηφρνπο.  

Γηαθπβέξλεζε: Ζ δηαθπβέξλεζε λνείηαη σο κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ε πνιηηηθή 

παξάγεηαη κέζα απφ δνκέο πνιιαπιψλ δξάζεσλ πέξα απφ ηελ επίζεκε ηεξαξρία. Ζ 

δηαθπβέξλεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα δηαδηθαζία πνπ «πεξηιακβάλεη ηνλ 

θαζνξηζκφ θαλφλσλ, ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ θαη ηελ επηβνιή θαλφλσλ» (Feeny 1988, 

p.172). Ζ έλλνηα απηή αλαθέξεηαη ζε κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία νη θνξείο 

δεκηνπξγνχλ ζπιινγηθά ζεζκηθά φξγαλα θαη πνιηηηθέο, εθηφο απφ ηηο επίζεκεο 

ηεξαξρίεο (Hertting, 2003). Γηα λα  ππάξμεη δηαδηθαζία δηαθπβέξλεζεο, ζπλήζσο 

απαηηνχληαη  θαλφλεο - επίζεκνη ή αλεπίζεκνη - πνπ ζεσξνχληαη δεζκεπηηθνί γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ. 
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Γίθηπα πνιηηηθήο: Απνηεινχληαη απφ ηα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο. Θεσξνχληαη σο 

«νληφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο πνπ 

αθνξά ζε έλα  ηνκέα πνιηηηθήο θαη πνπ νξγαλψλνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζπιινγηθήο 

δξάζεο» (Carlsson 2000, p.508). ε απηή ηε δηαηξηβή ηα δίθηπα πνιηηηθήο ζεσξνχληαη 

νξγαλσκέλεο νληφηεηεο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα επίηεπμε ζεζκηθψλ 

ξπζκίζεσλ. 

Γνκή Γηθηύνπ: Ζ δνκή (δηάξζξσζε ηνπ δηθηχνπ) αλαθέξεηαη ζην «πψο νη άκεζεο 

ζρέζεηο ζπλδπάδνληαη ή δηεπζεηνχληαη ζε έλα δίθηπν» (Friedkin 1981, p.41). Έηζη, 

είλαη κηα αληαλάθιαζε ησλ κνξθψλ αιιειεπίδξαζεο 

Δλεξγό δξώλ ππνθείκελν (actor): Αλαθέξεηαη ζε έλα άηνκν, κηα νξγάλσζε ή έλα 

έζλνο πνπ εκπιέθεηαη ζε κηα θνηλσληθή ζρέζε. Έλα ελεξγφ δξψλ ππνθείκελν 

αλαπαξηζηάλεηαη σο έλαο θφκβνο ζε έλα θνηλσληθφ δίθηπν. 

Δηεξνγέλεηα ηνπ Γηθηύνπ: Αλαθέξεηαη ζηελ πνηθηιφηεηα ησλ ελεξγψλ δξψλησλ 

ππνθεηκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα δίθηπν, φζνλ αθνξά θάπνην ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ. Δπίζεο ιακβάλεηαη ππφςε ην επίπεδν ηεο δηαζπλνξηαθήο 

αληαιιαγήο (cross-boundary exchanges) κεηαμχ ησλ ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ. 

Ζ εηεξνγέλεηα ηνπ δηθηχνπ αληηκεησπίδεηαη σο δείθηεο  δπλαηφηεηαο γεθχξσζεο 

επξχηεξσλ δνκηθψλ νπψλ. Δάλ έλα θνηλσληθφ δίθηπν  είλαη δνκεκέλν απφ εηεξνγελή  

κείμε ελεξγψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ, απηά είλαη δπλαηφλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα 

«παξάγνπλ» θάηη πνπ είλαη πνηνηηθά δηαθνξεηηθφ απφ ην απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα 

παξάγεη ην άζξνηζκα ησλ ηκεκάησλ ηνπ. 

Ηεξαξρία Γηθηύνπ: Ζ έλλνηα ηεο ηεξαξρίαο αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλνκή ηεο εμνπζίαο 

κέζα ζε έλα δίθηπν. ζν πην ζπγθεληξσηηθφ είλαη ην δίθηπν ηφζν πην ηεξαξρηθή είλαη 

ε δνκή ηνπ. 

Κεληξηθόηεηα (centrality): Ζ θεληξηθφηεηα είλαη έλα κέηξν ηεο αλάιπζεο 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ (SNA) πνπ πεξηγξάθεη κε πνην ηξφπν ηνπνζεηείηαη θεληξηθά έλα 

ελεξγφ δξσλ ππνθείκελν κέζα ζε κηα δεδνκέλε θνηλσληθή δνκή. Ζ θεληξηθφηεηα 

κεηξά εκπεηξηθά ην επίπεδν ηεξαξρίαο ηνπ δηθηχνπ. Δλψ ε ππθλφηεηα αληηθαηνπηξίδεη 

ηελ αλαινγία ησλ ζπλδέζεσλ πνπ ππάξρνπλ, ε θεληξηθφηεηα αληηθαηνπηξίδεη ηε 

δηακφξθσζή ηνπο, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη 

δξαζηεξηφηεηεο εμαξηψληαη απφ έλα θπξίαξρν άηνκν (Burt, 2000). ηαλ πνιιέο 

ζπλδέζεηο θαηεπζχλνληαη απφ-θαη πξνο έλα ελεξγφ δξψλ ππνθείκελν απμάλεηαη ε 
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θεληξηθή ηνπ ζέζε. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο έλλνηεο ηνπ ραξαθηήξα ηεο 

θεληξηθφηεηαο 

Κιεηζηόηεηα  δηθηύνπ:  Έλα δίθηπν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θιεηζηφηεηα είλαη έλα 

δίθηπν κε πςειφ επίπεδν ζπλδεηηθφηεηαο, δειαδή έλα δίθηπν ζην νπνίν ηα ελεξγά 

δξψληα ππνθείκελα ζπλδένληαη άκεζα κεηαμχ ηνπο κε πνιιέο θαη ηζρπξέο ζρέζεηο ή 

έκκεζα κέζσ κηαο εληαίαο επαθήο.  

Κνηλσληθό θεθάιαην: Ζ χπαξμε θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ δείρλεη θάπνην πιενλέθηεκα 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θνηλσληθή δνκή. Κχξηα αλαθέξεηαη ζηνπο «πφξνπο πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζε κηα θνηλσληθή δνκή θαη ζηνπο νπνίνπο έρνπλ πξφζβαζε νη 

ζπκκεηέρνληεο θαη / ή κπνξνχλ λα θηλεηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο ζθνπηκφηεηεο» 

(Lin et al., 2001, p.12). Απηή ε επηιεγκέλε εξκελεία δείρλεη φηη ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην έρεη δχν θχξηεο πηπρέο: ηνπο πφξνπο θαη ηηο ζρέζεηο. 

Κπβέξλεζε:  Ο φξνο θπβέξλεζε ζηε παξνχζα δηαηξηβή ρξεζηκνπνηείηαη σο αλαθνξά 

ζηηο δνκέο ράξαμεο πνιηηηθήο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηππηθή πνιηηηθή-δηνηθεηηθή 

ηεξαξρία. 

Οκνθηιία (homophily): Αθνξά ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν άλζξσπνη ή θνηλσληθέο 

νκάδεο κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά αιιειεπηδξνχλ ζπρλφηεξα απ‟ φ, ηη άηνκα ή 

νκάδεο κε αλφκνηα ραξαθηεξηζηηθά.  

Ππθλόηεηα (density) Γηθηύνπ: Ζ ππθλφηεηα ηνπ Γηθηχνπ παξέρεη έλα κέηξν ηεο 

ζπλνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή ηεο ζπλδεηηθφηεηαο ζε έλα δίθηπν. Με ηε δηαίξεζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ (ή ησλ ηζρπξψλ ζπλδέζεσλ) ησλ ζπλδέζεσλ κε ηνλ κέγηζην 

αξηζκφ ζπλδέζεσλ (ή ηηο ηζρπξέο ζπλδέζεηο), ππνινγίδεηαη έλα κέηξν γεληθήο 

ππθλφηεηαο γηα ηε δνκή ηνπ δηθηχνπ (Scott, 2000). 

Κνηλσληθό δίθηπν: Έλα θνηλσληθφ δίθηπν νξίδεηαη σο «ζχλνιν ελεξγψλ δξψλησλ 

ππνθεηκέλσλ θαη κηα κνξθή νξγάλσζεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη / ή αγαζψλ 

κεηαμχ απηψλ ησλ ππνθεηκέλσλ» (Annen, 2001, p.451). Έηζη, έλα θνηλσληθφ δίθηπν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα ζπκκεηέρνληα ελεξγά δξψληα ππνθείκελα  θαη ηελ απφ  κνξθή 

νξγάλσζεο ησλ ζρέζεψλ ηνπο. Σα δίθηπα αλαπαξηζηάλνληαη κε βάζε ηε ζεσξία 

γξαθεκάησλ (graph theory) θαη καζεκαηηθνχο αιγφξηζκνπο σο έλα ζχλνιν θνξπθψλ 

(ή θφκβσλ, κνλάδσλ, ζεκείσλ) πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ελεξγά δξψληα ππνθείκελα θαη 

έλα ζχλνιν γξακκψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο ζρέζεηο 

κεηαμχ ηνπο.  
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Γνκηθή νπή (structural hole): Οη δνκηθέο (δηαξζξσηηθέο) νπέο νξίδνληαη σο ε 

απνπζία ζπλδέζεσλ ή ε παξνπζία αζζελέζηεξσλ ζπλδέζεσλ εληφο ησλ δηθηχσλ. 

Μεηαθνξηθά, είλαη νπέο ζην θνηλσληθφ δίθηπν. «Οη νπέο είλαη απνκνλσηέο, φπσο έλαο 

κνλσηήξαο ζε έλα ειεθηξηθφ θχθισκα. Οη άλζξσπνη εθαηέξσζελ κηαο δνκηθήο νπήο 

δέρνληαη δηαθνξεηηθέο ξνέο πιεξνθνξηψλ» (Burt 2000, p.353).  

Τπννκάδεο: Οη ππννκάδεο είλαη έλα δηαθεθξηκέλν ζχλνιν παξαγφλησλ κέζα ζε έλα 

δίθηπν. Δίλαη θαηά θάπνην ηξφπν πην αιιεινζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο παξά κε ην 

ππφινηπν δίθηπν. «Οη ζπλεθηηθέο ππννκάδεο είλαη ππνζχλνια  ησλ παξαγφλησλ 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ ζρεηηθά ηζρπξνί, άκεζνη, έληνλνη, ζπρλφηεξνη θαη 

ζεηηθνί δεζκνί» (Wasserman & Faust 2000, p.249). Έηζη, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ νξηζκφ ππννκάδσλ. 

 


