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Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις του καιρού μας, τουλάχιστον για τις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ) αλλά και  τις  υποψήφιες προς ένταξη χώρες, 
είναι η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές 
εκδοχές της μελλοντικής μορφής της ΕΕ είναι σαφές ότι οι επί μέρους συμμετέχοντες 
σε αυτήν απαιτείται, αν θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχουν, οντολογικά, ουσιαστικά 
και  συμβολικά,  να  αναζητήσουν  διακριτή  θέση  και  αυτόνομο  ρόλο.  Αυτά  είναι 
αυτόματα και προφανή για μερικές χώρες, για κάποιες άλλες όμως αυτά αποτελούν 
ένα διακύβευμα προς διαπραγμάτευση. Στη δεύτερη ομάδα ανήκει και η Ελλάδα. 

Σε αυτή την εισήγηση θα γίνει προσπάθεια να τεκμηριωθεί η δυνατότητα για 
την Ελλάδα να διαδραματίσει ένα ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ Δυτικής και Νοτιο-
Ανατολικής  Ευρώπης.  Εδώ  βέβαια  θα  μας  απασχολήσει  μόνο  το  κομμάτι  της 
διαμεσολάβησης που αφορά την εκπαίδευση και δη την πανεπιστημιακή, ξεκινώντας 
από τη διαπίστωση ότι η χώρα μας, μέλος της ΕΕ εδώ και 20 ακριβώς χρόνια, δεν έχει 
ακόμα, παρά τις όποιες βελτιώσεις, εκμεταλλευτεί δεόντως τις δυνατότητες που τις 
παρέχονται.

Για  μια  εισαγωγική  αποτύπωση  της  γενικότερης  εικόνας  της  ελληνικής 
παρουσίας στην ΕΕ, απαιτείται να σημειωθεί ότι η Ελλάδα ως τώρα δυσκολεύεται να 
αντιληφθεί  τη  θέση  της  ως  ισότιμο  μέλος  στο  πλαίσιο  του  οποίου  μπορεί  να 
αναπτύξει ρόλους και στάσεις. Η ΕΕ νοείται περισσότερο είτε ως οργανισμός αρωγής 
και/ή προστασίας είτε ως παράγοντας κινδύνου, ανάλογα με την τοποθέτηση ατόμων, 
ομάδων πληθυσμού ή φορέων αντιπροσώπευσης. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ενώ 
η  Ελλάδα  είναι  μια  μεσαίου  μεγέθους  ευρωπαϊκή  χώρα,  με  βάση  τα  βασικά 
στατιστικά δεδομένα, αντιμετωπίζεται ακόμα και σήμερα από σημαντικό τμήμα του 
πληθυσμού της ως μικρή, αδύναμη και καταφρονημένη.

Η δημιουργία ενός ενιαίου εκπαιδευτικού χώρου

Ενας από τους επιμέρους τομείς της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
είναι  και  η  εκπαίδευση.  Το  πως,  σιγά-σιγά,  αναπτύχθηκε  μια  Ευρωπαϊκή 
Εκπαιδευτική Πολιτική (ΕΕΠ) υπερκερώντας τις αντιδράσεις των κρατών-μελών για 
ένα θέμα που αντιμετωπιζόταν ως ταμπού και ζωτικής σημασίας για τα εθνικά κράτη 
δεν είναι αντικείμενο της παρούσας εισήγησης. Εκείνο που πρέπει να υπογραμμιστεί 
εδώ είναι η ύπαρξη και η συνεχής επέκταση της ΕΕΠ με τη δημιουργία ενός όλο και 
πιό πυκνού δικτύου δράσεων που επηρεάζουν άμεσα και το Πανεπιστήμιο. Μάλιστα, 
αν  η  νομική  βάση  για  όλα  αυτά  είναι  τα  άρθρα  126  και  127 της  Συνθήκης  του 
Μάαστριχτ  (ή  τα  άρθρα  149  και  150  της  συνθήκης  του  Αμστερνταμ,  που  δεν 
διαφοροποιούν  τα  πρώτα  παρά  μόνο  στην  αρίθμηση),  τότε  δεν  είναι  τυχαίο  το 
γεγονός ότι συστηματικά αποφεύγεται η ρητή ένταξη του Πανεπιστημίου στο ένα ή 
στο άλλο άρθρο. Στην καλύτερη περίπτωση απλά κατά περίπτωση γίνεται αναγωγή 
στο ένα ή το άλλο!
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Σήμερα λοιπόν, η ΕΕΠ επεκτείνεται συνεχώς δημιουργώντας ένα όλο και πιο 
πυκνό  δίκτυο  δράσεων,  που  επηρεάζουν  άμεσα  το  Πανεπιστήμιο,  για  να 
περιοριστούμε μόνο σε αυτό. Μια απλή παράθεση πείθει: προωθείται, «ο ευρωπαϊκός 
χώρος έρευνας»1, «ο ευρωπαϊκός χώρος κατάρτισης και προσόντων»2, «ο ευρωπαϊκός 
χώρος επαγγελμάτων»3,  «o ευρωπαϊκός  χώρος ειδικοτήτων»4,  «η αναγνώριση των 
διπλωμάτων,  πιστοποιητικών  και  τίτλων  της  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  μεγάλης 
διάρκειας»5, «η ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης»6, κτλ.

Το  ερώτημα  βέβαια  που  τίθεται  είναι  ποιά  είναι  η  θέση  του  ελληνικού 
Πανεπιστημίου και ποιό ρόλο μπορεί να παίξει στο πλαίσιο που διαμορφώνει η ΕΕΠ. 
Συνεπώς, είναι σημαντικό αφενός μεν να διασφαλιστεί η πλήρης και μόνιμη ένταξή 
του  στον  υπό  διαμόρφωση  πλαίσιο  και  αφετέρου  να  βρεθεί  και  να  επεκταθεί  η 
ύπαρξη και δράση του σε αυτό.

Από τη Σορβόννη στην Πράγα
Δεν είναι επί του παρόντος αναγκαία η διερεύνηση του ποιός και του γιατί της 

εκκίνησης αυτής της διαδικασίας, που κατέληξε στη Διακήρυξη της Σορβόννης7. Δεν 
ενδιαφέρει εδώ με άλλα λόγια αν η Σορβόννη ήταν μια πρωτοβουλία προσωπική του 
πρώην Υπουργού Παιδείας της Γαλλίας Claude Allégre, όπως ο ίδιος θα ήθελε να μας 
πείσει,  της  Γαλλίας  ως  χώρας,  όπως  η  ίδια  κολακεύεται  να  διατείνεται,  οι  των 
τεσσάρων μεγάλων της ΕΕ, όπως οι 4 αρέσκονται  να αναφέρουν.  Δεν ενδιαφέρει 
επίσης το αν τελικά στο πλαίσιο του ανταγωνισμού Κοινότητας-εθνικών κρατών, η 
όλη προσπάθεια (ξανά)δωσε την επιζητούμενη πρωτοβουλία στα κράτη ή απλώς η 
Κοινότητα προώθησε εμμέσως πλην ουσιαστικώς την πολιτική της.

Εκείνο που πρωτίστως ενδιαφέρει εδώ είναι ότι άνοιξε μια διαδικασία για τη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με χαρακτηριστικά 
που θα είναι ευανάγνωστα και συγκρίσιμα για όλους εντός και εκτός ΕΕ, με στόχο 
αφενός  μεν  την  τόνωση  της  ενδο-ευρωπαϊκής  κινητικότητας  αφετέρου  δε  τη 
μεγαλύτερη προσέλκυση ξένων φοιτητών.

Η Διακήρυξη της Μπολώνιας, ένα χρόνο αργότερα (19/6/1999)8 τροποποίησε 
τα δεδομένα χωρίς να αλλάξει τους στόχους. Τα κράτη που την υπέγραψαν έγιναν 29, 
περισσότερα από τα κράτη μέλη της ΕΕ μαζί με τα υποψήφια προς ένταξη κράτη. Και 
μόνο ο αριθμός των συμμετεχόντων κρατών αρκεί για να δείξει ότι μεταβλήθηκε το 
κέντρο βάρους της επιρροής, άσχετα αν αυτό ήταν οι τέσσερις της Σορβόννης ή η 

1 COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (1999),  Projet de communication de la  
Commission  au  conseil  et  au  parlement  européen :  Vers  un  espace  européen  de  la  recherche, 
Bruxelles, 9/12/1999.
2 Δες, «επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση»: 
http  ://  europa  .  eu  .  int  /  scanplus  /  leg  /  el  /  cha  /  cl  11021.  htm  .
3 Δες, «αναγνώριση ακαδημαϊκών ή επαγγελματικών τίτλων»:
                http  ://  europa  .  eu  .  int  /  scanplus  /  leg  /  el  /  cha  /  cl  11029.  htm  .
4 Δες, «Πράσινο βιβλίο: τα εμπόδια στη διακρατική κινητικότητα»:
                http  ://  europa  .  eu  .  int  /  scanplus  /  leg  /  el  /  cha  /  cl  11033.  htm  .
5 Δες, «Αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και τίτλων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
μεγάλης διάρκειας»: http  ://  europa  .  eu  .  int  /  scanplus  /  leg  /  el  /  cha  /  cl  11022b.  htm  .
6 Δες, «ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης»: http  ://  europa  .  eu  .  int  /  scanplus  /  leg  /  el  /  cha  /  cl  11038.  htm  .
7 Το κείμενο της Διακήρυξης της Σορβόνης, της 25/5/1998 είναι διαθέσιμο στις διευθύνσεις:

a.  www  .  education  .  gouv  .  fr  /  realisations  /  education  /  superieur  /  bologne  .  htm  
b. www.education.gouv.fr/realisations/education/superieur/bologne.htm

8 Το κείμενο της Διακήρυξης της Μπολώνιας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:
                www  .  education  .  gouv  .  fr  /  discours  1998/  declarb  .  htm  
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Κοινοτική γραφειοκρατία. Το σημαντικότερο όμως ίσως ήταν ότι τροποποιήθηκε η 
προτεινόμενη  δομή  σύγκλισης  των  ευρωπαϊκών  (και  όχι  πια  μόνο  Κοινοτικών, 
συστημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης). Αυτό δεν φάνηκε πλήρως στη Μπολώνια 
αλλά χρειάστηκε να περάσουν δύο χρόνια για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, στη διάσκεψη 
της Πράγας (19/5/2001)9. 

Φάνηκε λοιπόν ότι  η προτεινόμενη δομή εμπεριέχει  δύο κύκλους  σπουδών 
(προπτυχιακό-μεταπτυχιακό) όπου ο πρώτος θα είναι τουλάχιστον τριετούς διάρκειας 
και το πτυχίο του οποίου θα είναι τυπική προϋπόθεση για την εγγραφή στο δεύτερο 
κύκλο. Αυτός δε, θα οργανωθεί σε δύο προγράμματα σπουδών, ένα μικρής διάρκειας 
(Μεταπτυχιακό)  και  ένα  μακράς διάρκειας  (Διδακτορικό).  Το πρώτο δεν θα είναι 
τυπική προϋπόθεση για το δεύτερο, ενώ η χρονική τους διάρκεια δεν καθορίζεται. 
Ετσι, φαίνεται ότι μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που προέκυψαν από το ανελαστικό 
προτεινόμενο σύστημα της Σορβόννης, το γνωστό πλέον ως «3-5-8»10, υιοθετήθηκε 
ένα πολύ πιό ελαστικό σχήμα που όμως είναι αμφίβολο αν μπορεί να διευκολύνει 
τους  στόχους  του  εν  λόγω εγχειρήματος.  Ισως  γιαυτό,  το  ενδιαφέρον  μοιάζει  να 
μετατοπίζεται στο σύστημα των διδακτικών μονάδων, το οποίο προτάσσεται εμμέσως 
ως εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού των τυπικών προσόντων. Ομως, είναι σαφές 
ότι  αυτό  αν  δεν  τεθεί  υπό  συγκεκριμένους  κανόνες  λειτουργίας  κινδυνεύει  να 
οδηγήσει σε ένα τεράστιο και τερατώδες κατακερματισμό της επιστημονικής γνώσης, 
μετατρέποντας την ομάδα μετακινούμενων φοιτητών σε κλαμπ νεανικού τουρισμού 
και τα πανεπιστήμια σε ταξιδιωτικά γραφεία.

Εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε για την παρούσα εργασία είναι η πολιτική 
βούληση  για  την  ανάπτυξη  της  ευρωπαϊκής  συνεργασίας,  της  ενδο-ευρωπαϊκής 
κινητικότητας  και  την  επιθυμία  για  προσπάθεια  εναρμόνισης  κύκλων  σπουδών, 
γνώσεων, τυπικών προσόντων και πτυχίων, σε εθελοντική βάση στο βαθμό που δεν 
υπάρχει νομική δέσμευση.

Δομές και προγράμματα 
Εδώ και μια 15ετία, η ΕΕ σχεδιάζει, υλοποιεί και χρηματοδοτεί μια πληθώρα 

εκπαιδευτικών  προγραμμάτων που στόχο έχουν αφενός  μεν  τη δημιουργία  δομών 
αφετέρου δε την κινητικότητα, που και τα δύο θα διευκολύνουν την ύπαρξη κοινών 
ευρωπαϊκών  προγραμμάτων  εκπαίδευσης/κατάρτισης,  έρευνας,  παραγωγής 
προϊόντων και ίσως και πάνω απ’όλα τη δημιουργία μιας ομάδας ανθρώπων ικανής 
για συνεργασία παρά τη διαφορετική (εθνική) προέλευση των μελών της.

Τα  ευρωπαϊκά  προγράμματα  πέρα  από  την  έντονα  γραφειοκρατική  τους 
διάσταση βασίζονται σε μερικούς διακριτούς κανόνες.

Εκείνο που ενδιαφέρει εδώ είναι η προώθηση της δημιουργίας ευρωπαϊκών 
θεματικών  δικτύων,  όπου η ύπαρξη ιδρυμάτων από τρία τουλάχιστον κράτη-μέλη 
είναι απαραίτητη. 

Οσον  αφορά  τα  προγράμματα  αυτά  μπορεί  να  είναι  εκπαιδευτικά  (πχ. 
Socrates) και/ή ερευνητικά (πχ. RDT). Τα εκπαιδευτικά με τη σειρά τους μπορεί να 
9 Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της Πράγας μπορεί κανείς να το βρει στο: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ (2001), Πανεπιστημιακή Ενημέρωση, Πάτρα, σελ.3-5, Μάϊος 2001.
10 Είναι  αλήθεια  ότι  η αριθμητική αυτή αν και  είναι  εμμέσως σαφής στο κείμενο της Σορβόννης, 
πουθενά δεν εμφανίζεται  ευθέως. Ομως, στα διοικητικά γαλλικά έγγραφα, το «3-5-8» εμφανίζεται 
άμεσα και με σαφήνεια.  Για παράδειγμα δες το κείμενο: « Enseignement supérieur :  harmonisation 
européenne ».  Προπαρασκευαστικό κείμενο που κατατέθηκε το Δεκέμβριο του 1988. Μπορεί κανείς 
να το συμβουλευτεί στην ηλεκτρονική  διεύθυνση:  www  .  education  .  gouv  .  fr  /  sup  /  harmoneuropb     htm  .

3

http://www.education.gouv.fr/sup/harmoneuropb htm


 ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ.,  2002,  Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης:  η Ελλάδα ως διαμεσολαβητής  μεταξύ Δυτικής και  Νοτιο-
Ανατολικής Ευρώπης, εις  ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (επιμ.), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, 
τομ.ΙΙ, σελ.332-345.

αναφέρονται  στις  επιμέρους  βαθμίδες  του εκπαιδευτικού συστήματος  (πχ.  για  την 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το Comenius, για την Τριτοβάθμια το 
Erasmus)  ή  να  είναι  προγράμματα  επιμόρφωσης  ή  κατάρτισης  ανεξάρτητα  του 
επίσημου,  τυπικού  και  διαβαθμισμένου  εκπαιδευτικού  συστήματος  (πχ.  τα 
προγράμματα Leonardo ή το Grundtvig  του Socrates).

Οι δράσεις των προγραμμάτων αυτών ποικίλουν και περιλαμβάνουν ανάπτυξη 
προγραμμάτων σπουδών (πχ. στο Εrasmus τα CDI για πανεπιστημιακά προπτυχιακά 
προγράμματα  σπουδών  ή  CDA για  μεταπτυχιακά  προγράμματα  σπουδών), 
κινητικότητα εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικών (πχ. οι δράσεις  OMS και  TS του 
Erasmus), κτλ.

Πρέπει να τονιστεί ότι αν και τα προγράμματα αυτά μπορούν να υλοποιηθούν 
σε μία ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, όλο και περισσότερο η 
κυριαρχία μίας και μόνης γλώσσας (της αγγλικής) γίνεται εμφανής

Η σύντομη και άκρως ενδεικτική αναφορά στα ευρωπαϊκά προγράμματα έγινε 
με στόχο να καταδείξει την ύπαρξη τεραστίων δυνατοτήτων που διανοίγονται για την 
Ελλάδα  τόσο  σε  κεντρικό  όσο  και  σε  περιφερειακό  επίπεδο.  Αρκεί  βέβαια  να 
αναπτύξει γιαυτό ένα συγκροτημένο πλαίσιο δράσης το οποίο ως τώρα δεν φαίνεται 
να είναι υπαρκτό στο βαθμό που η όποια ελληνική παρουσία εστιάζεται κυρίως σε 
προσωπική επιλογή και δράση και δεν υποδηλώνει κάτι το συλλογικό.

Σύγχρονες τάσεις
Είναι  αλήθεια  ότι  η  συνολικότερη  ελληνική  εξωτερική  πολιτική  έχει 

ουσιαστικά  διαφοροποιηθεί  από  τη  δεκαετία  του  ΄80  και  μετά  και  ιδιαίτερα  τη 
δεκαετία του ’90. 

Με την ένταξή στη χορεία των αναπτυγμένων κρατών η Ελλάδα έχει περάσει 
από  την  «εξάρτηση  στην  αλληλεξάρτηση»11,  αναλαμβάνοντας  όλες  εκείνες  τις 
υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  τις  διεθνείς  συμβάσεις  και  αφορούν  τις 
αναπτυγμένες χώρες της Δύσης. Ομως, παράλληλα η χώρα μας είναι αναπόσπαστο 
μέρος της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης και μοναδική χώρα της περιοχής που ανήκει 
στην ΕΕ. Γεγονός και ιδιαιτερότητα που της δίνουν ίσως συγκριτικά πλεονεκτήματα 
για τη διεκδίκηση ενός διακριτού ευρωπαϊκού ρόλου.

Η εξέταση επιμέρους δράσεων της ελληνικής πολιτικής, για παράδειγμα στο 
ζήτημα της φοιτητικής προσέλκυσης προς την Ελλάδα, αποδεικνύει ότι η χώρα μας 
και  έχει  και  εφαρμόζει  πολιτική12.  Η  διερεύνηση  της  υπογραφής  και  υλοποίησης 
μορφωτικών  συμβάσεων  είναι  ίσως  ένας  πολύ  ενδιαφέρον  τομέας  ερευνητικής 
δραστηριότητας...13

Πράγματι, ορίζοντας με τον Νόμο 1351/83 τρεις κατηγορίες ξένων φοιτητών 
(Αλλοδαποί-Αλλογενείς, Ομογενείς-Ελληνες του Εξωτερικού, Κύπριοι), αναλλοίωτες 
έκτοτε,  η  Ελλάδα  ανέπτυξε  πολιτικές  δράσεις  προσέλκυσης  ανά  κατηγορία.  Οι 
ποσοστώσεις  ανά κατηγορία ξένων φοιτητών και  ειδικότητα σπουδών αλλά και η 
απονομή  υποτροφιών  από  διάφορα  Υπουργεία  (ΥΠΕΞ,  ΥΠΕΘ,  ΥΠΕΘΟ,  κτλ) 
καταδεικνύουν  την  ύπαρξη πολιτικής.  Η ανίχνευση  δε  των προτεραιοτήτων  όπως 

11 ΚΩΝΣΤΑΣ, Δ.Κ. – ΤΣΑΚΩΝΑΣ, Π.Ι. (επιμ) (1994), Ελληνική εξωτερική πολιτική. Εσωτερικές και  
διεθνείς παράμετροι, Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, εκδ.Οδυσσέας.
12 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ, Γ. (2001),  Η κινητικότητα ξένων φοιτητών προς την Ελλάδα: 1975-1995, 
Διδακτορική Διατριβή, Πάντειο Παν/μιο.
13 Διαστάσεις της ελληνικής πολιτικής που παραμένουν στο περιθώριο στο βαθμό που η Ελλάδα ναι 
μεν είναι, τελικά, μεσαίου μεγέθους χώρα υποδοχής ξένων φοιτητών αλλά ταυτόχρονα είναι και από 
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αυτές αποτυπώνονται σε μια διαχρονική εξέταση, για παράδειγμα, του αριθμού των 
εισαχθέντων φοιτητών στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή 
της απονομής υποτροφιών δείχνει ότι η πολιτική αυτή είναι ενεργή και προσπαθεί να 
παρακολουθήσει  τις  συνολικότερες  αλλαγές  των  καιρών.  Δεν  είναι  τυχαίο  ότι  τα 
τελευταία  χρόνια  οι  υποτροφίες  για  ομογενείς  δίνονται  κατά  πλειονότητα  σε 
ελληνικής καταγωγής υποψηφίους από την Αλβανία και τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, 
ή  ότι  στο τέλος  της  δεκαετίας  του ’90,  οι  αλλοδαποί-αλλογενείς  προέρχονται  για 
πρώτη φορά σχεδόν ισόποσα από την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική14.

Επιπλέον,  οι  πανεπιστημιακές  ανταλλαγές  πρωτίστως  ελληνικών 
πανεπιστημίων με  αντίστοιχα  αλβανικά,  βουλγάρικα  και  χωρών της  πρώην ΕΣΣΔ 
αναπτύχθηκαν τάχιστα την τελευταία δεκαετία.

Συνεπώς,  επίγνωση,  βούληση,  σχεδιασμός  και  υλοποίηση  μιάς  ενεργούς 
πολιτικής εκ μέρους της Ελλάδας φαίνεται να υπάρχει για επιλεγμένους κάθε φορά 
στόχους  (χωρίς  να ξεχνά  κανείς  τις  συμβατικές  υποχρεώσεις  της ως αναπτυγμένο 
κράτος, πχ. στο πλαίσιο του ΟΗΕ).

Παρ’όλα αυτά, μια σειρά από ερωτηματικά ή και προβλήματα φαίνεται ότι 
υπάρχουν. Ενα πρώτο ζήτημα που διαφαίνεται είναι κατά βάση ενδο-ελληνικό. Για 
παράδειγμα, η όντως υπαρκτή εκπαιδευτική πολιτική προσέλκυσης ξένων φοιτητών 
και ευρύτερης εκπαιδευτικής συνεργασίας και βοήθειας φαίνεται να ταλανίζεται από 
φοβίες,  δισταγμούς  και  αγκυλώσεις  του  παρελθόντος,  εμφανίζοντας  τελικά  ένα 
κράτος  που  δεν  μοιάζει  να  έχει  εμπιστοσύνη  στις  δυνατότητές  του, 
αμφιταλαντευόμενο,  δειλό,  έρμαιο  των  τραυματικών  εμπειριών  του  20ου αιώνα 
(γεγονός που αιτιολογεί ίσως αλλά δεν δικαιολογεί σίγουρα την σημερινή εικόνα). 
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι εκείνη της Βουλγαρίας. Το εμφανιζόμενο αίτημα 
από βουλγαρικής πλευράς για αύξηση της εκπαιδευτικής βοήθειας από την Ελλάδα 
φαίνεται να αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη και σκεπτικισμό από το ΥΠΕΞ, στη βάση 
αμφιβολιών και δισταγμών που παραπέμπουν σε λογικές της εποχής του τέλους του 
19ου αιώνα15.
 Ενα δεύτερο ζήτημα φαίνεται  να είναι  η έλλειψη μηχανισμών ελέγχου της 
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των επιμέρους δράσεων, πρόβλημα που είναι 
γενικότερο και συνολικότερο της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, το οποίο 
δημιουργεί μια σειρά από παρενέργειες και ανορθολογικές πρακτικές, στο μέτρο που 
η επιλεγμένη κάθε φορά πολιτική δεν μπορεί να αξιολογηθεί πρακτικά ως προς τα 
αποτελέσματά της.

Ενα τρίτο ζήτημα μοιάζει να είναι η ασυνέχεια των προσπαθειών,  η οποία 
μπορεί  να  ανιχνευτεί  από  την  έλλειψη  δομών  διαχρονικής  δράσης  αλλά  και 
συντονισμού διαφορετικών εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων, ειδικά υπουργείων. Για 
παράδειγμα,  ενώ  η  Ελλάδα δίνει  ένα  όχι  ευκαταφρόνητο  αριθμό  υποτροφιών,  με 
αποτέλεσμα να είναι, για μερικές χώρες, μια από τις σημαντικότερες χώρες αρωγής 
τους,  δεν  υπάρχει  μηχανισμός  διατήρησης  επαφής  και  δημιουργίας  κινήτρων  για 
περαιτέρω κοινή δράση μετά την αποφοίτηση των υποτρόφων. Ετσι, οι τελευταίοι αν 
διατηρούν  σχέσεις  με  τη  χώρα  μας  αυτές  δεν  είναι  επίσημες  και  τυπικές,  τις 
περισσότερες  φορές.  Κι  όμως,  με  μάλλον  απλά  μέτρα  η  εικόνα  θα  μπορούσε  να 
αναστραφεί.  Θα  αρκούσαν  ίσως,  για  παράδειγμα,  θεματικές  επιστημονικές 

τις  μεγαλύτερες  εξαγωγικές  χώρες  φοιτητών  (δες  και  ΣΤΑΜΕΛΟΣ,  Γ.  (1992),  η  Ελλάς  ως  χώρα 
υποδοχής ξένων φοιτητών, εις Οικονομικός Ταχυδρόμος, τ.9.4.92.).
14 Στο ίδιο, κεφάλαια 4 και 5.
15 Στο ίδιο, σελ.315-317.
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οργανώσεις που με περιοδικές εκδόσεις και συνέδρια, με γλώσσα την ελληνική αλλά 
όχι μόνο, θα μπορούσαν να δίνουν ευκαιρίες, προοπτικές και κίνητρα στους πρώην 
υποτρόφους, στους πρώην φοιτητές αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που θα ήθελε 
να διατηρήσει επαφή με την Ελλάδα και να εκφράζει τις σκέψεις, τις αναλύσεις, τις 
κριτικές  και  τις  ελπίδες του με αρωγό την ελληνική  γλώσσα και  την Ελλάδα (το 
ΚΕΔΕΚ θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο παράδειγμα).

Τέλος,  ένα  ακόμα  ζήτημα,  αλλά  όχι  το  τελευταίο,  είναι  εκείνο  της 
συγκεκριμενοποίησης  και  υλοποίησης  κατάλληλα  επιλεγμένων  στόχων.  Πολλές 
φορές η Ελλάδα φαίνεται να αποφασίζει ερήμην των ενδιαφερομένων αποδεκτών στη 
βάση παγιωμένων ιδεοληψιών και φαντασιώσεών της. Πράγματι, διαφαίνεται   ότι 
ένα  τουλάχιστον,  όχι  ευκαταφρόνητο,  τμήμα  των  χωρών  της  Νοτιο-Ανατολικής 
Ευρώπης επιλέγει  ή θα ήθελε  να επιλέξει  την Ελλάδα για σπουδές αλλά υπό την 
προϋπόθεση συγκεκριμένων επιλογών. Η Ελλάδα είναι επιλέξιμη διότι φαντάζει ως 
εφικτό πρότυπο στο βαθμό που θεωρείται οικεία και προσιτή σε επίπεδο κόστους και 
τρόπου ζωής. Αν το τελευταίο είναι γενικά αναμενόμενο, η ζήτηση εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών  αποτελεί  έκπληξη.  Αυτή  δεν  στρέφεται  στις  ανθρωπιστικές  επιστήμες, 
όπως  θα  περίμενε  κανείς,  αλλά  προς  τις  επιστήμες  αιχμής  και  κύρους.  Νέες 
τεχνολογίες  και  Οικονομία.  Επιστήμες  και  ειδικότητες  που  παραπέμπουν  στο 
κυρίαρχο  πρότυπο  του  ανεπτυγμένου  κόσμου  ο  οποίος  δεν  είναι  προσιτός  αν 
πρόκειται για μακρινές και ακριβές χώρες αλλά γίνεται ευκολότερα προσβάσιμος για 
χώρα  κοντινή  και  εν  πολλοίς  οικεία.  Το  παράδειγμα  της  Κύπρου  είναι  ίσως  το 
επιφανέστερο.  Η  κύρια  πηγή  παραπόνων  και  διεκδικήσεων  από  την  πλευρά  της 
Κύπρου  είναι  ο  σκληρός  περιορισμός  θέσεων  σε  «ακριβές»  μεν,  περιζήτητες  δε, 
επιστήμες.

Δυνατότητες και προοπτικές
Ξεκινώντας  με  δεδομένο ότι  η Ελλάδα δεν έχει  εκμεταλλευτεί  πλήρως τις 

δυνατότητες που τις δίδονται και με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, θα μπορούσε 
κανείς  να  υποστηρίξει  ότι  υπάρχουν  οι  προϋποθέσεις  σημαντικής  βελτίωσης  της 
υπάρχουσας κατάστασης. Βελτίωση που θα παγίωνε την ιδιαίτερη θέση της Ελλάδας 
για τη συγκεκριμένη περιοχή της Ευρώπης.

Αυτό προϋποθέτει καταρχήν συνειδητοποίηση της σημερινής ελληνικής θέσης 
και των δυνατοτήτων της από τους ίδιους τους Ελληνες.

Στη συνέχεια απαιτεί ουσιαστικότερη παρουσία του ελληνικού κράτους. Αυτή 
δεν νοείται ως συγκεντρωτική, γραφειοκρατική και δυσκίνητη αλλά ως συντονιστική, 
ενημερωτική και υποβοηθητική.

Από την πλευρά της επιστημονικής κοινότητας (με την αρωγή του κράτους) 
απαιτούνται,  η  δημιουργία  σταθερών  δομών  (πχ.  επιστημονικές  οργανώσεις)  με 
περιοδικές δραστηριότητες (συνέδρια, εκδόσεις, κτλ), θεματικών δικτύων, η ενίσχυση 
των ανταλλαγών (φοιτητών, καθηγητών, διοικητικών υπαλλήλων), η πρόταξη κοινών 
προπτυχιακών  και  μεταπτυχιακών  προγραμμάτων  σπουδών  αλλά  και  δράσεις 
κατάρτισης  και  ερευνητικών  προγραμμάτων.  Ολα  αυτά  φυσικά  στο  πλαίσιο  των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την Κοινοτική χρηματοδότηση αλλά με συντονιστή ή 
συνδετικό  κρίκο  την  Ελλάδα  και  την  εθελοντική  συμμετοχή  αντιπροσώπων  των 
χωρών της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. 

Αν  η  Ελλάδα  πετύχει  να  συγκροτήσει  ένα  ιδιαίτερο  πλέγμα  δικτύων, 
προγραμμάτων και ερευνών με γλώσσα εργασίας την ελληνική θα έχει εκμεταλλευτεί 
πλήρως τις  δυνατότητες  που της  παρέχονται  και  θα έχει  αναβαθμίσει  κατά τρόπο 
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ουσιαστικό  τη  σημασία  της  ελληνικής  γλώσσας,  δημιουργώντας  παράλληλα  ένα 
διακριτό  πόλο  στο  πλαίσιο  του  υπο-κατασκευή  ευρωπαϊκού  συστήματος 
Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης.  Προφανώς,  μια  τέτοια  προοπτική  δεν  είναι  ούτε 
προφανής  ούτε  εύκολη,  όμως  την  ημέρα  που  θα  εγκριθεί  το  πρώτο  ελληνόφωνο 
πρόγραμμα στο πλαίσιο της ΕΕ, θα έχει τροποποιηθεί ριζικά η θέση της Ελλάδας στο 
ευρωπαϊκό  τοπίο.  Προοπτική  που  για  να  πετύχει  χρειάζεται  τη  βούληση  και  την 
ενεργοποίηση της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, την κατάλληλη προετοιμασία 
και  την  αρωγή  της  ελληνικής  παρουσίας  στη  Κοινοτική  γραφειοκρατεία,  στο 
ευρωπαϊκό κοινοβούλιο  αλλά και  σε όλα γενικά  τα κέντρα λήψης αποφάσεων σε 
Κοινοτικό  επίπεδο.  Χρειάζεται  όμως  και  κάτι  άλλο,  την  ενεργοποίηση  και  τη 
συστράτευση  της  ελληνικής  διασποράς  επιστημονικού  προσωπικού  και/ή  των 
ελληνιστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βέβαια,  πρέπει να τονιστεί  ότι  μια τέτοια προσπάθεια δεν μπορεί  παρά να 
λάβει υπόψη της την ιστορία της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. Συνεπώς, εκφράσεις 
του είδους «οικονομική ενδοχώρα», «σφαίρα επιρροής», κτλ, πρέπει να θεωρούνται 
είτε αφελείς είτε ανιστόρητες, και εν πάση περιπτώσει επιβλαβείς και επικίνδυνες. Η 
συνεργασία  είτε  θα  είναι  ισότιμη  και  αμοιβαία  επωφελής  είτε  δεν  πρόκειται  να 
υπάρξει,  συντετριμμένη  από  την  αναζωπύρωση  εθνικιστικών  διεκδικήσεων16. 
Συνεπώς,  η  αμοιβαία  υπέρβαση  ιστορικών  εμπειριών  και  εθνοκεντρικής  διάθεσης 
καθίσταται αναγκαία προϋπόθεση για την οποιαδήποτε συνεργασία.

Δεν  είναι  άλλωστε  τυχαίο  ότι,  για  παράδειγμα,  οι  βαλκανικές  κοινωνίες, 
κοινωνίες  κατ’εξοχήν  «διαπολιτισμικές»  και  παραδοσιακά  πολύγλωσσες  ουδέποτε 
μπόρεσαν  να  συνυπάρξουν  ειρηνικά  για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα,  μετά  την 
ανάπτυξη  των  επιμέρους  εθνικισμών.  Η  όποια  συζήτηση  για  την  κατεξοχήν 
αγγλόφωνη  «πολυ-πολιτισμικότητα»  ή  την  πρωτίστως  γαλλόφωνη  «δια-
πολιτισμικότητα» αναφέρεται σε άλλα κοινωνικά πλαίσια και παραπέμπει βασικά σε 
εμπειρίες  που  βασικός  του πυλώνας  υπήρξε  η  αποικιοκρατία,  με  την  παλιά  ή  τη 
σύγχρονη μορφή της.

Στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη και δη τη χερσόνησο του Αίμου ή θα υπάρξει 
υπέρβαση  του  «εθνικού»,  οπότε  η  ελληνική  γλώσσα  μπορεί  να  είναι  φορέας 
επικοινωνίας  και  συνεργασίας17 με  στόχο  το  αμοιβαίο  όφελος  ή  δεν  θα  υπάρξει 
ειρήνη,  όπως  η  σύγχρονη  τραγική  ιστορία  των  κεντρο-ανατολικών  βαλκανίων  το 
αποδεικνύει.  Αντιφάσεις  και  ανταγωνισμοί  όπως  αυτά  βιώνονται  υπόγεια  και 
συγκεκαλυμμένα σε άλλες ευρωπαϊκές γωνίες, όπως για παράδειγμα στο Βέλγιο, δεν 
μπορούν να υπάρξουν στη δική μας ευρωπαϊκή περιοχή.

16 Για παράδειγμα δες: 
α.  ΒΟΥΡΗ,  Σ.  (1992),  Εκπαίδευση  και  εθνικισμός  στα  Βαλκάνια.  Η  περίπτωση  της  

Βορειοδυτικής Μακεδονίας 1870-1904, εκδ. Παρασκήνιο, Αθήνα.
β. ΜΠΕΛΙΑ, Ε.Δ. (1995),  Εκπαίδευση και αλυτρωτική πολιτική. Η περίπτωση της Θράκης:  

1856-1912, εκδ. ΙΜΧΕ, Θεσσαλονίκη.
γ. ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ, Α. – ΔΡΑΓΩΝΑ, Θ. (1997),  «Τι ειν»η πατρίδα μας»; Εθνοκεντρισμός  

στην εκπαίδευση, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα. 
δ.  ΔΙΒΑΝΗ, Λ. (1999), Ελλάδα και Μειονότητες, εκδ. Καστανιώτης, γ’ εκδ., Αθήνα.
ε. ΤΣΙΤΣΕΛΙΚΗΣ, Κ. (επιμ) (1999),  Γλώσσες, Αλφάβητα και Εθνική Ιδεολογία στην Ελλάδα  

και τα Βαλκάνια, εκδ. Κριτική, Αθήνα.
17 Για το ρόλο και τη χρήση της ελληνικής πριν την ανάπτυξη των βαλκανικών εθνικισμών δες:

α. ΔΗΜΑΡΑΣ, Κ.Θ. (1998), Νεοελληνικός διαφωτισμός, εκδ. Ερμής, εκδ.7η, Αθήνα.
Β.  ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ,  Π..Μ.  (1999),  Νεοελληνικός  διαφωτισμός,  εκδ.  Μορφωτικό  Ιδρυμα 

Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα.
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 ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ.,  2002,  Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης:  η Ελλάδα ως διαμεσολαβητής  μεταξύ Δυτικής και  Νοτιο-
Ανατολικής Ευρώπης, εις  ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (επιμ.), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, 
τομ.ΙΙ, σελ.332-345.

Αλλά από εδώ και πέρα ανοίγει μια άλλη συζήτηση που υπερβαίνει κατά πολύ 
τα όρια της παρούσας εισήγησης.  
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