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Οη ππνζέζεηο εξγαζίαο
Η κειέηε απηή επηρεηξεί θαηαξρήλ λα δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε ηνπ πνιέκνπ
σο παξάγνληα δηακφξθσζεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζην ειιεληθφ θξάηνο θαηά
ην α’ κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα. Η ππφζεζε εξγαζίαο έρεη δηεξεπλεζεί απφ αξρεηαθφ πιηθφ
(Δ.Λ.Ι.Α., Γ.Α.Κ.) θαζψο θαη απφ θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο (ΦΔΚ) πνπ έρνπλ
ζπγθεληξσζεί ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Παξάιιεια,
δηεξεπλάηαη ε πξφζιεςε ηνπ πνιέκνπ θαη νη κεηαπνιεκηθέο ζπλζήθεο σο παξάγνληεο
δεκηνπξγίαο θαη δηακφξθσζεο κηαο «καδηθήο» επαγγεικαηηθήο θνηλφηεηαο, ζηελ
πξνζπάζεηα ηεο λα ζπκκεηάζρεη ζε εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Η επαγγεικαηηθή απηή
θνηλφηεηα, θαηά βάζε αλνκνηνγελήο, αιιά δηαθξηηή απφ ηελ εξγαηηθή ηάμε, θαίλεηαη
λα δηεθδηθεί εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ζε επαγγεικαηηθέο εκπνξηθέο ζρνιέο,
δηαδηθαζία ε νπνία ζπκβαδίδεη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο εθάζηνηε θπβεξλεηηθέο
πνιηηηθέο ζην πεδίν ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη
θαηά πφζν νη δεκνγξαθηθέο (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) επηπηψζεηο ησλ πνιεκηθψλ
επηρεηξήζεσλ δεκηνπξγνχλ ή/θαη αλαδηακνξθψλνπλ θάπνηα ζπιινγηθφηεηα ησλ
ππνθεηκέλσλ. Με άιια ιφγηα, πσο κηα αλνκνηνγελήο επαγγεικαηηθή θνηλφηεηα, ε
νπνία αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο ζεζκνχο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο,
δηακνξθψλεηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα θαη πσο ε επαγγεικαηηθή ηεο
εθπαίδεπζε ελδερνκέλσο εληζρχεη ηε ζπιινγηθφηεηα ηεο θαη ιεηηνπξγεί σο
ζπλεθηηθφο ηζηφο ηεο θνηλφηεηαο ησλ εκπνξνυπαιιήισλ ηεο Αζήλαο.
Η έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηελ εθπαίδεπζε γχξσ απφ ηελ εκπνξηθή ηέρλε. Μηα
θαηά βάζε επέιηθηε ζπνπδή, ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε, ε νπνία
ζπλδέεηαη κε κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή αληίιεςε, αιιά θαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ
εκπεηξηθή καζεηεία ζηηο ζπληερλίεο ζε παιαηφηεξεο επνρέο. Καηά ηνλ 19ν αηψλα ε
εκπεηξηθή καζεηεία ζε θαηαζηήκαηα ησλ ειιεληθψλ εκπνξηθψλ νίθσλ ηεο δηαζπνξάο
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ήηαλ απαξαίηεηε θαη πξαγκαηνπνηνχληαλ κφλν κεηά απφ πξνζσπηθή δηακεζνιάβεζε,
κε επηδίσμε ηελ πξαθηηθή άζθεζε, κε ηε βνήζεηα ηεο άξξεηεο γλψζεο (tacit
knowledge) θαη ηεο αηνκηθήο ρξήζεο λέσλ εκπνξηθψλ εγρεηξηδίσλ1.
Η αλάπηπμε ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ηνλ 20ν αηψλα ζα ζεκάλεη κηα κεγάιε
δηαθνξνπνίεζε ζην ίδην ην εκπφξην κε ηελ αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ,
ηδίσο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, πνπ πξνζθέξνπλ εξγαζία εκπνξνυπαιιήινπ ζε
λένπο άλδξεο θαη γπλαίθεο. Η αλάπηπμε απηή ζα δηεπξχλεη ηνλ επαγγεικαηηθφ
νξίδνληα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζα ζεκάλεη ηνλ «εθδεκνθξαηηζκφ» ηνπ ίδηνπ ηνπ
επαγγέικαηνο. Ο αξηζκφο ησλ λέσλ (ηφζν αλδξψλ φζν θαη γπλαηθψλ θαη αλεμάξηεηα
απφ θνηλσληθή ή γεσγξαθηθή θαηαγσγή) πνπ ζα ζηξαθεί ζ’ απηφ ην επαγγεικαηηθφ
πεδίν απμάλεηαη ηδηαίηεξα κεηά απφ ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζεκάδεςαλ ηελ
Διιάδα ζην πξψην κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα.
Έηζη,

ην

θαηάζηεκα

ιηαληθνχ

εκπνξίνπ

δηακνξθψλεηαη

ζε

ρψξν

επαγγεικαηηθήο ζεηείαο θαη καζεηείαο γηα λένπο, κε ηα εξγαδφκελα ππνθείκελα λα
απνηεινχλ κηα θνηλφηεηα αλεηδίθεπησλ, θαηά βάζε, λέσλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη
δηεθδηθνχλ ηελ θνηλσληθή ηνπο ηαπηφηεηά κέζα απφ θάπνηαο κνξθήο εηδηθή
εθπαίδεπζε: ηα εκεξήζηα ή λπρηεξηλά εκπνξηθά γπκλάζηα. Σα ζρνιεία απηά ζα
πξνζειθχζνπλ θαη άιινπο εξγαδφκελνπο λένπο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα
απνθηήζνπλ εγθχθιηα ή/θαη εηδηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε.
Σα ζεσξεηηθά εξγαιεία ζηελ αλάιπζε καο κπνξεί λα αλαρζνχλ ζην community
formation ηνπ E.P.Thomson2, φηαλ ε ηάμε πξνζδηνξίζηεθε σο ηζηνξηθφ θαηλφκελν,
βησκέλε εκπεηξία, ζπλείδεζε, ελεξγή αληηπξνζψπεπζε (agency). ην πιαίζην απηήο
ηεο ζεψξεζεο, νη εκπνξνυπάιιεινη (shop assistants, clerks) έρνπλ γίλεη αληηθείκελν
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E. P. Thompson, The Making of the English Working Class, Victor Golancz, Λνλδίλν, 1963. ε
λεψηεξεο κειέηεο έρεη αλαιπζεί θαηά ηελ πεξίνδν 1915-1922 έλαο ζεκειηψδεο κεηαζρεκαηηζκφο ζηελ
Αγγιία κε ηε κνξθή ηεο «θαπηηαιηζηηθήο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίαο». Μία απφ ηηο πην εκθαλείο
εθδειψζεηο απηνχ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ζηα ήζε θαη ζηε ζπκπεξηθνξά είλαη ε δηαξθήο ππνλφκεπζε
ηεο έλλνηαο ηεο «θπζηθήο ηεξαξρίαο». Απηφο ν κεηαζρεκαηηζκφο κεηά ηνλ Α’ Παγθφζκην πφιεκν
ραξαθηεξίδεη ηελ ηάμε σο θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά πνπ ηνξπηιίδεη ην θιεξνλνκηθά πξνζδηνξηζκέλν
θνηλσληθφ θχξνο. Βι. Δλδεηθηηθά Jon Lawrence, “Review Article: The British Sense of Class. Class in
Britain by D. Cannadine; Classes and Cultures: England 1918-1951 by Ross Mc Kibbin; A Treatise on
Social Theory: Applied Social Theory, by W.G. Runciman”, Journal of Contemporary History, 35/2
(2000), 307-318.
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κειέηεο, σο κέιε ηεο θαηψηεξεο κεζαίαο ηάμεο, σο κέιε κηαο θνηλφηεηαο θπξίσο
κέζα απφ ηηο εξγαζηαθέο δηεθδηθήζεηο ηνπο.3
H βξεηαληθή ηζηνξηνγξαθία έρεη ηδηαίηεξα επεμεξγαζηεί δεηήκαηα θνηλσληθήο
δηαζηξσκάησζεο, κε θχξηα έκθαζε ζην ηξηαδηθφ (αλψηεξε, κεζαία, θαηψηεξε) θαη
ζην ηεξαξρεκέλν κνληέιν (δηαξθήο θηλεηηθφηεηα ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ). Σα
εξσηήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ ηα κνληέια απηά αθνξνχλ ηηο
θαηεγνξηνπνηήζεηο πνπ ζπρλά εμαξηψληαη απφ κηα βαζηθή παξάκεηξν, ηελ
θνπιηνχξα. Μνινλφηη κεραληζηηθέο αλαινγίεο θαη ζπγθξίζεηο κεηαμχ ηεο αγγιηθήο
θαη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο δελ έρνπλ ιφγν εδψ, νη ηζηνξηνγξαθηθέο αλαδεηήζεηο
γχξσ απφ ηε ζπιινγηθφηεηα ηεο ηππηθήο ή άηππεο νκάδαο4 κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ
ζηελ βξεηαληθή ηζηνξηνγξαθηθή ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ ηάμε θαη ηελ θνηλφηεηα.
Σν βξεηαληθφ παξάδεηγκα ζέηεη εξσηήκαηα πξνο δηαπξαγκάηεπζε θαη γηα ην
αληίζηνηρν ειιεληθφ. Γηαηί νη εκπνξνυπάιιεινη θαη νη ππάιιεινη απνζεθψλ ηνπ 19νπ
αηψλα ζεσξήζεθαλ, ηφζν απφ ηελ βξεηαληθή γξαθεηνθξαηία φζν θαη απφ ηελ
ηζηνξηνγξαθία, σο κέιε ηεο θαηψηεξεο κεζαίαο ηάμεο θνληά ζηελ εξγαηηθή, ελψ ζηα
ηέιε ηνπ 20νχ αηψλα απηή ε θαηεγνξηνπνίεζε είρε αλαηξαπεί; Σα κέιε ηεο
θνηλφηεηαο ησλ εκπνξνυπαιιήισλ πξνζπάζεζαλ άξαγε λα δεκηνπξγήζνπλ κηα θνηλή
πξννπηηθή γηα ηα κέιε ηεο ζηεξηγκέλεο πάλσ ζε εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θαη
αηηήκαηα, αιιά θαη κε βάζε κηα θνηλή εζηθή; Σα θνηλά θαηαλαισηηθά πξφηππα
πξνζέθεξαλ κηα πιαηθφξκα θνηλήο ηαπηφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο, πνιχ πεξηζζφηεξν
πνπ ε θνηλφηεηα ησλ εκπνξνυπαιιήισλ κεηείρε ζηε δηακφξθσζε απηψλ ησλ θνηλψλ
θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ, θπξίσο σο δηακεζνιαβεηέο κέζα απφ ηελ εξγαζηαθή ηνπο
ζρέζε θαη ζε θαηαζηήκαηα «θνηλσληθνχ θχξνπο», φπσο εηδψλ έλδπζεο θαη
θαιισπηζκνχ, εηδψλ ζπηηηνχ θ.α.
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Δλδεηθηηθά βι. Geoffrey Crossick, The lower middle class in Britain 1870-1914, ηνπ ηδίνπ, An
Artisan Elite In Victorian Society. Kentish London 1840-1880, Croom Helm 1978. Γηα ηηο ζπλζήθεο
εξγαζίαο ησλ εκπνξνυπαιιήισλ, βι. The British Medical Journal: “Shop-Assistants’ Hours Of
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Assistants Work”, The Economic Journal 9/34 (1899), 277-286· Michael Quinlan - Miles Goodwin,
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πξνζέγγηζε κειεηά ηελ επξεία έλλνηα ηεο θαηαλάισζε θαη ην ξφιν πνπ απηή παίδεη ζηελ θνηλή
θνπιηνχξα ησλ εξγαδνκέλσλ. Σνλίδεη επίζεο πσο θάζε θνηλφηεηα (εξγαζηαθή, θνηλσληθή, θπιεηηθή)
δηεθδηθεί ζπλήζσο ηζφηεηα κέζα ζηελ θνηλσλία, αιιά θαη ηδηαηηεξφηεηα πξνζειθχνληαο αξηζκεηηθά
φζα πεξηζζφηεξα κέιε πξνο κηα θαηεχζπλζε κνλαδηθφηεηαο. Timothy Alborn, “Senses of belonging:
The Politics of working class insurance in Britain 1880-1914”, The Journal of Modern History 73
(2001), 561-602
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Έθε Αβδειά - Υξήζηνο Λπξηληδήο, «Γηεξεπλψληαο ηελ θνηλσληθφηεηα», Κείκελν εξγαζίαο γηα ην
γ΄ θνηλφ ζεκηλάξην ησλ ΔΟ ζηελ Αζήλα, 28-29 Ννεκβξίνπ 2013.
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Σν ειιεληθφ παξάδεηγκα: πφιεκνη θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 1903-1959
Ο ζχιινγνο εκπνξνυπαιιήισλ Αζήλαο απφ ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα (ηδξχζεθε
ην 1891 ζχκθσλα κε ην επίζεκν επηζηνιφραξην ηνπ) ζπγθεληξψλεη θαη δηαρεηξίδεηαη
θαηαξρήλ ηα αηηήκαηα ησλ κειψλ απηήο ηεο επαγγεικαηηθήο θνηλφηεηαο. Σα
αηηήκαηα ηνπ πιιφγνπ Δκπνξνυπαιιήισλ απεπζχλνληαη ζπρλά ζηνλ Δκπνξηθφ
χιινγν Αζελψλ (1902) θαη νη δχν χιινγνη ζπλδηαιέγνληαη σο ζπιινγηθνί
εθθξαζηέο ησλ θνηλνηήησλ πνπ εθπξνζσπνχλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα. Η
επηθνηλσλία ηνπο απηή λνκηκνπνηεί ηνλ έλα απέλαληη ζηνλ άιιν, σο εθπξφζσπν ηνπ
θιάδνπ ηνπο.
Η εκπνξηθή εθπαίδεπζε απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα απνηειεί ζηαζεξή επηδίσμε
θηιαλζξσπηθψλ εηαηξηψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζσκαηείσλ θαη κάιηζηα ζπλδέεηαη κε
δπηηθά πξφηππα, βι. Η επηδίσμε γηα εκπνξηθή κφξθσζε ησλ κειψλ ηνπ πλδέζκνπ
Δκπνξνυπαιιήισλ Πεηξαηά (1899) «θαηά ελ Δζπεξία ηειεηφηεξα ζπζηήκαηα».
Ήδε απφ ην 1903 είρε ζεζπηζηεί ν λφκνο πεξί ζπζηάζεσο εκπνξηθψλ ζρνιψλ,
ην 1907 ιεηηνπξγνχζαλ ζην ειιεληθφ θξάηνο 6 δεκφζηεο κέζεο εκπνξηθέο ζρνιέο κε
315 καζεηέο (1% επί ηνπ ζπλφινπ), ην 1915-16 ιεηηνπξγνχζαλ 7 εκπνξηθέο ζρνιέο
κε 364 καζεηέο, ην 1920-21 ιεηηνπξγνχζαλ 16 εκπνξηθέο ζρνιέο κε 2.392 καζεηέο
2% ηνπ ζπλφινπ, καδί κε ηηο ηδησηηθέο ζρνιέο ην πνζνζηφ πεξίπνπ δηπιαζηάδεηαη. 5
Παξφιν πνπ ην πνζνζηφ έρεη ήδε ραξαθηεξηζηεί ρακειφ, 4% ηνπ ζπλφινπ, ζα
κπνξνχζε
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έρνπλ

ρξεζηκνπνηεζεί, αιιά θπξίσο λα δψζνπκε έκθαζε ζηελ λέα θνηλσληθή δηθηχσζε θαη
ζηε δεκφζηα δηακεζνιάβεζε πνπ ζα πξνζθέξεη ε ζπιινγηθή νξγάλσζε ηνπ
εκπνξηθνχ θφζκνπ, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ εκπφξσλ κε ηνλ ΔΑ (1902), φζν θαη
κε ηνλ ζχιινγν ησλ εκπνξνυπαιιήισλ (1891) θαη ηελ νξγάλσζε απφ απηνχο ηεο
εκπνξηθήο εθπαίδεπζεο.
ηηο εζπεξηλέο ζρνιέο εκπνξνυπαιιήισλ θνηηνχλ θαηά θχξην ιφγν λένη
ππάιιεινη, νη νπνίνη ηηο πξσηλέο ψξεο εξγάδνληαη ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ηεο
πξσηεχνπζαο. Οη «πησρνί» απηνί «βηνπαιαηζηαί» φπσο ζπλήζσο απνθαινχληαη ζηα
έγγξαθα ησλ ζρνιψλ απνηεινχλ έλα ζψκα πξνο πνηνηηθή θαη πνζνηηθή δηεξεχλεζε
γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ εκπνξηθνχ θφζκνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα θνηλφηεηα ε νπνία
δηαθνξνπνηείηαη ηφζν απφ απηή ησλ εκπφξσλ, φζν θαη απφ ηελ εξγαηηθή ηάμε.
Θεσξνχκε πσο βξίζθεηαη ζην κεηαίρκην ησλ δχν απηψλ θφζκσλ, θαζψο δελ
5

ηξαηήο Μπνπξλάδνο, «Η εθπαίδεπζε ζην ειιεληθφ θξάηνο», ζην: Υξ. Υαηδεησαζήθ (επηκ.),
Ιζηορία ηης Ελλάδας ηοσ 20ού αιώνα. Οι Απαρτές 1900-1922, η, Α2, Βηβιηφξακα, Αζήλα, 213.
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ζπκπεξηιακβάλνληαη νχηε «ζηαο θαζαξάο εξγαηηθάο ηάμεηο» αιιά νχηε θαη ζην ζψκα
ησλ εκπφξσλ. Πνηνη ήηαλ ινηπφλ νη εκπνξνυπάιιεινη; Πσο ελεξγνπνηνχληαη
ζπιινγηθά θαη πσο αληηιακβάλνληαη ηε ζρέζε ηνπο κε ην επάγγεικα θαη ηνπο
εξγνδφηεο ηνπο; ε πνην βαζκφ αληηιακβάλνληαη απηφ ζην νπνίν κεηέρνπλ σο
εθπαίδεπζε ή καζεηεία; Πσο νξίδεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξηθψλ
ζρνιψλ θαη πνηνο ν ξφινο ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηνπο ζπιιφγνπο θαη ηνπο θξαηηθνχο
θνξείο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο;
Η εκπνξηθή εθπαίδεπζε έρεη βαζκίδεο, πνπ θαζνξίδνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία ζε
απηφ ην ρψξν απφ ηηο ζπνπδέο κεηά ην δεκνηηθφ έσο ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
ην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα νη κεγάιεο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην ειιεληθφ
θξάηνο κε αληηθείκελν ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη κάιηζηα ηελ εκπνξηθή,
ζπλδπάδνληαη κε ηελ εμέιημε πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο νη Βαιθαληθνί πφιεκνη
(1912-13), ε ειιεληθή εκπινθή ζηνλ Α’ Παγθφζκην πφιεκν 1916, ε κηθξαζηαηηθή
εθζηξαηεία (1922), ην ηέινο ηεο θαηνρή θαη ηεο αληίζηαζεο (1949) πνπ επέθεξαλ
κείδνλεο δεκνγξαθηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο ζηελ Διιάδα. Σν εκπφξην απνηέιεζε
ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηνλ ηνκέα πνπ απνξξφθεζε πνιινχο θνηλσληθνχο
θξαδαζκνχο, σο επέιηθηε απαζρφιεζε γηα αγξφηεο, εζσηεξηθνχο κεηαλάζηεο,
πξφζθπγεο θ.ά.
Ιδηαίηεξα ε ηζηνξία ησλ λπθηεξηλψλ εκπνξηθψλ γπκλαζίσλ ζηελ Αζήλα
ζπλδέεηαη κε ηα παξαθάησ δεηήκαηα πνπ θαζνξίδνπλ θαη κηα λέα θνηλσληθή θαη
επαγγεικαηηθή ζπιινγηθφηεηα πνπ ζα αλαδπζεί θπξίσο απφ ηελ επαγγεικαηηθή
θνηλφηεηα ησλ εκπνξνυπαιιήισλ.
Α. Η κεζνπνιεκηθή θαη ε κεηαπνιεκηθή νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο Διιάδαο ζα
πιαηζησζεί απφ αγξνηηθή έμνδν θαη εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε αλεηδίθεπησλ λέσλ
πξνο ην κεηξνπνιηηηθφ θέληξν ηεο ρψξαο, ηελ Αζήλα.
Β. Η ηζρπξνπνίεζε ησλ κεζαίσλ αζηηθψλ ζηξσκάησλ ζηελ Αζήλα ζα
ραξαθηεξηζηεί απφ δηαθνξνπνηήζεηο ζην εζσηεξηθφ απηψλ ησλ ζηξσκάησλ πνπ
εθθξάδνληαη θαη απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο επηινγέο ηνπο.
Γ. Η αλάπηπμε ηεο θαηαλαισηηθήο δχλακεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Αζήλαο ζα
ελεξγνπνηήζεη θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ιηαλεκπνξίνπ κε ηε ζπλαθφινπζε δήηεζε
βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ.
Η απφιεμε ηεο εκπνξηθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ αλψηαηε
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 2191/18-6-1920 θαη ηελ ίδξπζε ηεο Ανώηαηης Εμπορικής
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Στολής6, ηελ πξψηε απφ ηνλ ρψξν ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ νξγαλψζεθε
ζην αλψηαην αθαδεκατθφ επίπεδν. ην πξφηππν ηεο αληίζηνηρεο ζρνιήο ηνπ
παλεπηζηεκίνπ ηεο Λνδάλεο, θαηαξρήλ ζηεγάζηεθε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
Δκπνξηθήο θαη Βηνκεραληθήο Αθαδεκίαο ηνπ ζσλα Ρνπζφπνπινπ (1894-1919). Σν
1939 ε ΑΣΟΕΕ απέθηεζε πιήξε αθαδεκατθή αλαγλψξηζε θαη έγηλε ε αλψηεξε ζρνιή
ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ αθνξνχζε ζηνλ θφζκν ηνπ εκπνξίνπ.
Η αξρή ηεο εηδηθήο εκπνξηθήο εθπαίδεπζεο ηεο λέαο επνρήο πνπ αλνίγεη ζηνλ
20φ αηψλα πξαγκαηνπνηείηαη ην 1903 κε ηνλ λφκν 2991/1903. Με ηελ ίδξπζε ηεο
κέζεο εκπνξηθήο ζρνιήο, πξσηλή αξξέλσλ πνπ ιεηηνχξγεζε έσο ην 1950. Ο λφκνο
απηφο θαζφξηδε ηνπο φξνπο ίδξπζεο εκπνξηθψλ ζρνιψλ κέζεο εθπαίδεπζεο κε
δαπάλεο ηνπ θξάηνπο. Έηζη ηδξχζεθαλ δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ηεηξαηάμηεο ζρνιέο ζε
δηάθνξεο πφιεηο (Αζήλα. Πάηξα, χξν). ε απηέο εγγξάθνληαλ καζεηέο κε
απνιπηήξην ειιεληθνχ ζρνιείνπ ή ελδεηθηηθφ Γ’ ηάμεο ηνπ Βαξβαθείνπ Λπθείνπ.7
Οη πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε ην ειιεληθφ θξάηνο ζηνλ 20φ
αηψλα, κε θνξπθαίν γεγνλφο ηνλ Β’ ΠΠ, επέθεξαλ ηνκέο ζηνλ ηνκέα ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Η δηαρείξηζε ησλ λέσλ θαη ε εθπαίδεπζε ηνπο κεηά
ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο, θαηά ηνλ Α Παγθφζκην Πφιεκν, κεηά ηε κηθξαζηαηηθή
εθζηξαηεία κε ηε ζπλαθφινπζε έιεπζε 1.000.000 πξνζθχγσλ, κε πνιιέο ρήξεο θαη
νξθαλά, θαζψο θαη ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή απνθαηάζηαζε κεηά ηελ θαηνρή θαη
ηνλ εκθχιην θηλεηνπνίεζε ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ, κε απνηέιεζκα ηελ πηνζέηεζε
κέηξσλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη κε ζηφρν ηε γξήγνξε
επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε λέσλ πνπ κεηεγθαηαζηάζεθαλ ζηα κεγάια αζηηθά
θέληξα, θαζψο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο.
Μεηά ηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο
Σν 1913 κεηά ην ηέινο ησλ βαιθαληθψλ πνιέκσλ θαη ηελ πξνζάξηεζε λέσλ
εδαθψλ ζην ειιεληθφ θξάηνο, ε θπβεξλεηηθή εθπαηδεπηηθή πξφηαζε απαληνχζε ζηηο
λέεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ επέθεξαλ νη λέεο ζπλζήθεο. Σφηε
θαζηεξψζεθαλ δχν ηχπνη ζρνιείσλ: ην Γπκλάζην κε ζηφρν ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ
ζην Παλεπηζηήκην, θαη ην Αζηηθφ ζρνιείν πνπ πξννξηδφηαλ γηα ηε κέζε αζηηθή ηάμε.
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Βι ην δηθηπαθφ θφκβν ηεο ζρνιήο http://www.aueb.gr/pages/about/history.php
. Ι. Γθιάβαο, Η Τετνική και επαγγελμαηική εκπαίδεσζη ζηην Ελλάδα (1830-1930). Η
Σεβαζηοπούλειος εργαηική ζτολή, Αζήλα 2002, 214.
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Οη απφθνηηνη ηνπ ηειεπηαίνπ κπνξνχζαλ αλ ήζειαλ λα κπνπλ ζηηο εκπνξηθέο θαη
ηερληθέο ζρνιέο.
Οη εκπνξηθέο ζρνιέο είραλ κηθξφηεξν ρξφλν θνίηεζεο 4-5 ρξφληα, θαη φρη 6
ρξφληα ηνπ γπκλαζίνπ, θαη πεξηειάκβαλαλ θαη δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ. Ήδε ην
1912-1913 επεηξάπε θαη ε θνίηεζε

θνξηηζηψλ ζηηο εκπνξηθέο ζρνιέο, έλα

επθνιφηεξν πηπρίν απφ απηφ ηεο Γηδαζθαιηθήο πνπ επέηξεπε θαη άκεζε
επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, αιιά θαη εθφδην γηα ηελ αληηκεηψπηζε «ησλ
δπζρεξεηψλ ηεο δσήο».8
Μεηά ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή
Σν 1927 παξαηεξείηαη κηα πξψηε «ππνβάζκηζε» ηεο εκπνξηθήο εθπαίδεπζεο κε
ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε ή/θαη ηελ εθπαηδεπηηθή απνθαηάζηαζε πεξηζζνηέξσλ
καζεηψλ. Σφηε δεκηνπξγήζεθαλ νη ηξηηάμηεο πξαθηηθέο Δκπνξηθέο ζρνιέο, ζηηο
νπνίεο εηζάγνληαλ καζεηέο κε απνιπηήξην εμαηαμίνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ή κε
ελδεηθηηθφ Β' ηάμεο Διιεληθνχ ζρνιείνπ. ηφρνο ήηαλ ε παξνρή ζηνηρεησδψλ
εκπνξηθψλ γλψζεσλ γηα ηηο θαηψηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ εκπνξίνπ θαη γηα ηηο κηθξέο
ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη νηθνλνκίεο. Έηζη ην 1928 ν Δκπνξηθφο ζχιινγνο θαη ην
Δκπνξηθφ

θαη

Βηνκεραληθφ

Δπηκειεηήξην

Βφινπ

ίδξπζαλ

ηελ

«Δζπεξηλή

Δπαγγεικαηηθή ρνιή Δκπνξνυπαιιήισλ», πνπ παξείρε ηξηεηή θνίηεζε κε ρακειά
δίδαθηξα, ζηνηρεηψδεηο γεληθέο εκπνξηθέο γλψζεηο ζε απνθνίηνπο ηνπ εμαηαμίνπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ.9
Σν 1929 ε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ Δι. Βεληδέινπ έβαιε ηηο βάζεηο ελφο
ζρεδίνπ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζε βάξνο ηεο γεληθήο, κε ζηφρν ηε γξήγνξε
επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ πξνζθχγσλ πνπ είρε
εγθαηαζηαζεί ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα κεηά ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Ωο
απνηέιεζκα, παξαηεξήζεθε ζπλαθφινπζε αχμεζε ησλ καζεηψλ ησλ ηερληθψλ θαη
επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ.
Απφ ηηο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο ην παξάδεηγκα ηεο ηβηηαληδείνπ έρεη αλαιπζεί
επαξθψο θαη καο πξνζθέξεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηε ζρνιή, ηε ιεηηνπξγία θαη
ηνπο καζεηέο. Η ηβηηαλίδεηνο ζρνιή Σερλψλ θαη Δπαγγεικάησλ ηδξχεηαη ην 1929
απφ ηδησηηθφ θιεξνδφηεκα, πξνζθέξνληαο 5 εηδηθφηεηεο ζε 200 καζεηέο, ελψ ην
1940 έθζαζε ηνπο 1.500 καζεηέο ζε 15 θιάδνπο θαη 40 εηδηθφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ
8
9

Σηο ίδιο, 217, 243.
ην ίδην, 215, 296.
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ηερλίηεο παξαγσγηθψλ έξγσλ. Σέηνηα ηδξχκαηα ζχκθσλα κε ηηο απνγξαθέο
ζεσξνχληαη ηερληθέο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο θαη ζπλδένληαη κε ηελ θηιαλζξσπία, ηα
νηθνηξνθεία θαη ηελ αληίιεςε ηεο επνρήο φηη ηα πξνβιήκαηα ησλ θησρψλ θαη
απνθιήξσλ ζπλδένληαη κε έιιεηκκα εθπαίδεπζεο10. Γηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο κεηαμχ
ηερληθήο θαη εκπνξηθήο εθπαίδεπζεο ππάξρνπλ πνιιέο, θπξίσο φκσο σο πξνο ηελ
θνηλσληθή πξννπηηθή πνπ απηέο πξνζέθεξαλ. Ίζσο κάιηζηα απηή ε επξπρσξία πνπ
πξνζέθεξε ε εκπνξηθή εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηελ ηερληθή επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε λα ηεο πξνζδίδεη θαη κηα δηαθνξεηηθή ζπιινγηθφηεηα, κηθηή, αθνχ
απεπζχλεηαη ζε αγφξηα θαη θνξίηζηα, θαη αλνηθηή ζηελ θνηλσληθή αλέιημε, αθνχ ην
πεξηερφκελν

ησλ

θαηαζηήκαηνο,

ζπνπδψλ

έλαλ

κπνξνχζε

αλεμάξηεην

λα

έκπνξν,

εμππεξεηήζεη
φζν

θαη

έλα

ηφζν

έλα

βνεζφ

απηνδεκηνχξγεην

επηρεηξεκαηία.
Μέρξη ην 1931 ιεηηνπξγνχζαλ 37 αλψηεξεο κέζεο εκπνξηθέο ζρνιέο, εκεξήζηεο.
Απφ απηέο νη 23 ήηαλ δεκφζηεο ή ηδξχκαηα θαη 14 ήηαλ ηδησηηθέο. Δπίζεο,
ιεηηνπξγνχζαλ θαη 12 θαηψηεξεο κέζεο εκπνξηθέο ηξηηάμηεο εκεξήζηεο θαη
ηεηξαηάμηεο ή πεληαηάμηεο εζπεξηλέο ζρνιέο, πνπ ήηαλ φιεο ηδησηηθέο θαη ηηο
ιεηηνπξγνχζαλ ζχιινγνη εκπνξνυπαιιήισλ, ή ηδησηηθψλ ππαιιήισλ θαη εκπνξηθά
επηκειεηήξηα. Σελ ίδηα ρξνληά θνηηνχζαλ 5.316 καζεηέο θαη καζήηξηεο, απφ κηζνί
πεξίπνπ ζηηο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο εκπνξηθέο ζρνιέο. Απφ απηφ ην ζχλνιν, κφλν ην
17% ήηαλ θνξίηζηα κε ηα πεξηζζφηεξα λα θνηηνχλ ζηηο δεκφζηεο ζρνιέο, ελψ ε
πιεηνςεθία ησλ αγνξηψλ θνηηνχζε ζηηο ηδησηηθέο. Σν ζχλνιν ησλ αγνξηψλ πνπ
θνηηνχζαλ ζηηο θαηψηεξεο κέζεο εκπνξηθέο ζρνιέο ήηαλ εξγαδφκελα ή καζεηεπφκελα
σο εκπνξνυπάιιεινη. Η εγγξαθή γηλφηαλ κε εηζηηήξηεο εμεηάζεηο θαηαβάιινληαλ
θάπνηα δίδαθηξα, ελψ γηα ηνπο άπνξνπο καζεηέο ε θνίηεζε ήηαλ δσξεάλ.
Σν 1933 επαληδξχζεθαλ ηα ηξηηάμηα αζηηθά ζρνιεία θαη γηα ηα δπν θχια κε
ζθνπφ ηε κεηάβαζε «εηο ηνλ πξαθηηθφλ βίνλ» ησλ παηδηψλ ηεο κεγάιεο αζηηθήο ηάμεο
πνπ γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο ή ιφγσ «πλεπκαηηθήο αλεπάξθεηαο» δελ κπνξνχζαλ λα
ηειεηψζνπλ ην γπκλάζην.11 Δθηφο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο ιφγνπο πνπ αθνξνχζαλ ηελ
επαγγεικαηηθή ηαθηνπνίεζε ησλ πξνζθπγνπαίδσλ, αιιά θαη ησλ λέσλ ηεο αγξνηηθήο
εμφδνπ πνπ είραλ επίζεο εγθαηαζηαζεί ζηα αζηηθά θέληξα ζα κπνξνχζακε λα
δηαθξίλνπκε κηα κείδνλα δηαθνξνπνίεζε ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Η ηερληθή
10

Αιίθε Βαμεβάλνγινπ, Σιβιηανίδειος ζτολή Τετνών και Επαγγελμάηων. Από ηην ίδρσζη ζηην
καθιέρωζη, Αζήλα 2005, 89-94, 213.
11
. Ι. Γθιάβαο, Η Τετνική και επαγγελμαηική εκπαίδεσζη ζηην Ελλάδα (1830-1930), 215-216.
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εθπαίδεπζε αθνξά πξάγκαηη κηα θαηλνηνκία γηα ην ειιεληθφ θξάηνο κε ηε ίδξπζε
ζρνιψλ φπσο ε ηβηηαλείδηνο θ.ά. Η εκπνξηθή εθπαίδεπζε δει. ε απφθηεζε γλψζεσλ
εκπνξνινγίαο, ινγηζηηθήο θαη δηπινγξαθίαο είλαη ππφζεζε παιηά θαη αθνξά ηνλ
θφζκν ηνπ εκπνξίνπ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ επαγγεικαηηψλ ζην λενειιεληθφ
θξάηνο.
Μεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν
Μεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν έρεη παξαηεξεζεί κεγαιχηεξε θνηλσληθή
νκνγελνπνίεζε ειιεληθψλ αζηηθψλ ζηξσκάησλ πξνο αληίζηνηρα δπηηθά κε ηελ
πηνζέηεζε θνηλψλ πξνηχπσλ θαη ζπλεζεηψλ. Σν εηζφδεκα θαη ε θαηαλαισηηθή
δχλακε ησλ Δπξσπαίσλ απμήζεθε νπφηε θαη ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα πιήζπλαλ,
πξνζθέξνληαο λέα θαηαλαισηηθά είδε απφ νηθηαθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο έσο
ηδησηηθά κεηαθνξηθά κέζα. Η κεγαιχηεξε δαπάλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
παξαδνζηαθνχ λνηθνθπξηνχ αθνξνχζε ζηα ηξφθηκα θαη ηελ έλδπζε ζε φιε ηελ
Δπξψπε. ηε δεθαεηία ηνπ 1950 έρεη παξαηεξεζεί ζηελ επξσπατθή ηζηνξία φηη νη λένη
αξρίδνπλ λα αγνξάδνπλ δηάθνξα εκπνξεχκαηα κφλνη ηνπο. Γίλνληαη δειαδή κηα λέα
δηαθξηηή κεξίδα θαηαλαισηψλ. Η νηθνγέλεηα έρεη πάςεη λα είλαη κφλν παξαγσγηθή
κνλάδα θαη ηα κέιε ηεο απνθηνχλ μερσξηζηή θαηαλαισηηθή ηαπηφηεηα12.
Μεηά ηνλ Β Παγθφζκην πφιεκν ε νξγάλσζε ηεο εκπνξηθήο εθπαίδεπζεο ζε
θάπνηεο εληππσζηαθέο πεξηπηψζεηο μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηεο επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο ησλ εκπνξνυπαιιήισλ θαη έρεη ζπλδεζεί κε ηζηνξίεο επηηπρίαο ηδηαίηεξα
ζηηο ΗΠΑ λεαξψλ θησρψλ βηνπαιαηζηψλ, φπσο ν Andrew Carnegie πνπ ζπνχδαζε ζε
λπθηεξηλφ ζρνιείν θαη έκαζε θαηαζηηρνγξαθία θαη ν John D. Rockefeller sr. πνπ
ζπνχδαζε ζε εκπνξηθφ θνιιέγην ζην Κιήβειαλη θαη έκαζε ινγηζηηθή θαη
θαιιηγξαθία13. Να ζεκεησζεί φηη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ησλ ζρεηηθψλ ζρνιψλ
πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε θαηαζηηρνγξαθία, θαιιηγξαθία, ζηελνγξαθία είλαη θνηλφ
θαη δηαθέξεη σο πξνο ην βαζκφ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπνπδψλ.
Αλ ζηηο ΗΠΑ ην πξφηππν ηνπ απηνδεκηνχξγεηνπ επαγγεικαηία ή επηρεηξεκαηία
δεκηνχξγεζε έλα ζπιινγηθφ φλεηξν θνηλσληθήο δαξβηληθήο εμέιημεο, ε ειιεληθή
πεξίπησζε, ηδηαίηεξα κεηά ηνλ Β παγθφζκην πφιεκν καο παξακέλεη άγλσζηε.
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ηελ Διιάδα, θαηά ηελ πξψηε πξσζππνπξγία ηνπ Κ. Καξακαλιή 1957-1958,
ζπζηήλεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 11κειήο επηηξνπή πνπ εμεηάδεη ζπλνιηθά
φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Μέζα ζην γεληθφ κεηαπνιεκηθφ ζρέδην ηεο
εθπαηδεπηηθήο αλαζπγθξφηεζεο ην 1958-59 έρνπκε ηελ ίδξπζε 7 δεκφζησλ κέζσλ
ηερληθψλ ζρνιψλ.14 Δλψ ε νξγάλσζε ηεο εκπνξηθήο εθπαίδεπζεο έρεη ήδε πξνεγεζεί
απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν θαη σο πξνο ηελ εμέιημε ηεο ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε, ηψξα είλαη ε ζηηγκή ησλ Αλψηαησλ Βηνκεραληθψλ ζρνιψλ (Πεηξαηάο,
Θεζζαινλίθε). Ο Αιέμεο Γεκαξάο ζεκεηψλεη φηη θεληξηθφο ζηφρνο απηήο ηεο
αλαδηνξγάλσζεο ήηαλ ν ηερληθφο- επαγγεικαηηθφο θιάδνο πνπ είρε νξγαλσζεί
άλαξρα έσο ηφηε, θπξίσο σο ηδησηηθή αληαπφθξηζε ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο θαη ην
γεληθφηεξν αίηεκα γηα εθπαηδεπηηθή εηδίθεπζε. Ο ίδηνο ππνγξακκίδεη ηελ αδπλακία
ηνπ θξάηνπο λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε πνπ είρε ζπγθεληξσζεί ζην Τπνπξγείν Παηδείαο.15
ήκεξα παξαηεξείηαη κηα λέα ζηξνθή πξνο ηελ εκπνξηθή εθπαίδεπζε κε λένπο
φξνπο βέβαηα. ηελ εθεκεξίδα Le Monde, 3/5/2014, δεκνζηεχηεθε άξζξν πνπ
αθνξνχζε ζηελ εθπαίδεπζε έμσ απφ ηα Παλεπηζηήκηα ζηελ πεξίνδν 2004/5 έσο
2012/13. Η έξεπλα ππνζηήξηδε φηη, απφ ηελ εμσ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, ε
εθπαίδεπζε πεξί ην εκπφξην, ηηο ππεξεζίεο θαη ηε δηαρείξηζε ζπγθέληξσλε ην
ελδηαθέξνλ ηνπ 57,5% ησλ ππνςήθησλ ζπνπδαζηψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Πάλσ
απφ ην κηζφ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ ππνςεθίσλ ζπνπδαζηψλ θαίλεηαη λα
πξνζαλαηνιίδεηαη ζήκεξα πξνο κηα αλακνξθσκέλε εκπνξηθή εθπαίδεπζε. Πάλησο ε
πεξίνδνο πνπ θαιχπηεη ε έξεπλα κε ηελ επαλαηνπνζέηεζε ηεο εκπνξηθήο εθπαίδεπζεο
ζηε δηεζλή δήηεζε πεξηειάκβαλε ρξνληθά θαη ηε δηεζλή θξίζε, πνπ έρεη
ραξαθηεξηζηεί ζαλ κηα λέα κνξθή πνιέκνπ.
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Κ. Κξηκπάο, «Αλψηαηε παηδεία θαη έξεπλα 1949-1974» θαη Αιέμεο Γεκαξάο, «ρνιηθή
Δθπαίδεπζε», ζην Ιζηορία ηοσ Νέοσ Ελληνιζμού 1770-2000, η.9νο, Αζήλα, Διιεληθά Γξάκκαηα 2003,
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Η παξνχζα έξεπλα έρεη ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν – ΔΚΣ)
θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ
Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) – Δξεπλεηηθφ Υξεκαηνδνηνχκελν Έξγν: ΘΑΛΗ. Δπέλδπζε
ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ.
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