– Από την οθωμανική νομιμότητα στο
εθνικό κράτος. Το “άτομο” στο επίκεντρο της Ιστορίας. Λυκούργος Λογοθέτης
(1772-1850), Παπαζήσης, Αθήνα 2014.
– Μία καταγγελία εναντίον του επάρχου
Σάμου Κυριάκου Μόραλη στη Σάμο του
1822. Ο εσωτερικός αγώνας της νήσου και
η επανάσταση, Πάνδημος, Πάντειο Παν/
μιο, Αθήνα 2008.
– «Σαμιακή Πολιτεία (1830-1834). Γεώργιος Λογοθέτης Λυκούργος και διπλωματική διαχείριση του Σαμιακού Ζητήματος» (μονογραφία), στο Σαμιακές
Μελέτες, τ. 10 (2013), ΠΣΝΔ, Σάμος, σ.
169-267.
– «Υπηρετώντας την καποδιστριακή
νομιμότητα στην Πελοπόννησο. Η επιτροπεία του Λυκούργου Λογοθέτη στις
επαρχίες Λακωνίας και Κάτω Μεσσηνίας» (μονογραφία), στο Πελοποννησιακά
Γράμματα, τ.1 (2016), Πύργος, σ. 197-243.
– «Η προφορική Ιστορία ως ερευνητική
εργασία (project) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», στο Νάκου Ει., Γκαζή Ανδρ.
(επιμ.) Η προφορική ιστορία στα μουσεία
και στην εκπαίδευση, Νήσος, Αθήνα, σ.
233-240.
– «Η ιστοριογραφία ως διακύβευμα και
ως κοινωνικό πρόταγμα», Πολιτικές και
Κοινωνικές Επιστήμες, τχ. 2 (2016), σ.
23-38.
– Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, Κέδρος, Αθήνα 2006.

Τ

ο Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο-Λύκειο είναι ένα ιστορικό σχολείο ταυτισμένο με τη μεταπολεμική ιστορία του Πειραιά. Στα τριάντα χρόνια ζωής
(1956-1986) που καλύπτει η αρχειακή έρευνα αυτού του βιβλίου, μέσα
από την ιστορία του σχολείου αναδύεται και διαθλάται η εκπαιδευτική ιστορία
του ελληνικού κράτους. Το Ζάννειο κλήθηκε να αποτελέσει τη ναυαρχίδα μίας
μοντέρνας και πρωτοποριακής εθνικής πολιτικής, που θα συνέδεε την εκπαίδευση με τις πραγματικές ανάγκες του τόπου για παραγωγική ανασυγκρότηση.
Έδινε με την ίδρυσή του το στίγμα όχι μόνο της εποχής που το δημιούργησε
αλλά επιπλέον έδειχνε με το παράδειγμά του το δρόμο προς τον εκσυγχρονισμό
και την οικονομική ανάκαμψη. Άλλωστε για αυτό το λόγο παρακολουθήθηκε
στενά η λειτουργία του στα πρώτα χρόνια και χρηματοδοτήθηκε. Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του 1959, του 1964, του 1976, του 1982 και 1985 χάραξαν
επάνω στο σώμα του τα σημάδια τους. Αλλά και ο ίδιος ο χρόνος χάραξε τα
δικά του ανεξίτηλα σημάδια στους ανθρώπους που ταυτίστηκαν με τον χώρο
υπηρετώντας το δικό τους όραμα για την εκπαίδευση.
Τι νόημα μπορεί να έχει μία τέτοια αναψηλάφηση σήμερα; Ποια η ωφέλεια
από αυτή την αναζήτηση; Σε περιόδους κρίσεων η προσφυγή των κοινωνιών
στο παρελθόν γίνεται σχεδόν αντανακλαστικά. Σήμερα η κρίση ταυτότητας
μίας ολόκληρης κοινωνίας αποτυπώνεται παντού – προφανώς και στους εκπαιδευτικούς χώρους και βέβαια τα σχολεία, που βιώνουν τις συνέπειες των
λαθών, των παραλείψεων, της έλλειψης οραματισμού, της μικροπολιτικής,
κάποτε και της άγνοιας. Αν όμως η ιστορία είναι, όπως έχει λεχθεί, μία «παρακαταθήκη δυνητικότητας», τότε ο έγκυρος επιστημονικός λόγος της αποτελεί
τη μόνη διέξοδο προς τη σωστή κατεύθυνση.
Το Ζάννειο ως πρίσμα ιστορίας προσφέρεται για μία τέτοια «ανάγνωση». Ας
δούμε και ας αναλογιστούμε μέσα από το παράδειγμά του, τι δεν πήγε σωστά
στο παρελθόν, για ποιους λόγους και σε τι αποτύχαμε, τι θα μπορούσαμε να
κάνουμε διαφορετικά, τι πρέπει να διορθώσουμε ή να ξαναεπιχειρήσουμε. Και
με την εμπειρία αυτή ας ξαναπροσπαθήσουμε σήμερα να βρούμε κάποια από
τα χαμένα μας οράματα, να θέσουμε ξανά τους στόχους που τότε δεν υλοποιήθηκαν αλλά ήταν στη σωστή κατεύθυνση, πιο σοφοί, πιο ενωμένοι και πιο
ευαίσθητοι. Ίσως έτσι πετύχουμε σήμερα σε ό,τι αποτύχαμε χθες.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Π. ΜΠΈΛΣΗΣ
Ένα ιστορικό σχολείο του Πειραιά
«αποκαλύπτεται»

ΖΆΝΝΕΙΟ

Ο Κωνσταντίνος Π. Μπέλσης είναι ιστορικός και κλασικός φιλόλογος. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(ΕΚΠΑ) και πραγματοποίησε διετείς
μεταπτυχιακές σπουδές στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Έλαβε μεταπτυχιακό
δίπλωμα (ΜΑ) από το Τμήμα Πολιτικής
Επιστήμης και Ιστορίας με ειδίκευση
στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και
από το ίδιο τμήμα του απονεμήθηκε διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στη Νεότερη
και Σύγχρονη Ιστορία. Τα επιστημονικά
του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη
νεότερη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία
(18ος-20ός αι.) με έμφαση στην Ελληνική
Επανάσταση και τις διαδικασίες συγκρότησης ελληνικού κράτους. Γόνιμα πεδία
των ερευνητικών του προτιμήσεων είναι
η μελέτη της σαμιακής ιστορίας, η ιστορική βιογραφία, η ιστορία των πολιτικών
ιδεών, η ιστορική κοινωνιολογία, η κοινωνική ανθρωπολογία και η προφορική
ιστορία. Μελέτες και άρθρα του έχουν
δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά,
συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Συνεργάζεται με επιστημονικούςεκπαιδευτικούς φορείς και είναι τακτικός
συνεργάτης σε ερευνητικά κέντρα.

1956-1986

Τα πρώτα 30 χρόνια
[Έρευνα βασισμένη σε αδημοσίευτο αρχειακό υλικό]
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ΤΟΥ ΙΔΊΟΥ

Βούλα Παπαϊωάννου
Παιδιά στο Ζάννειο ορφανοτροφείο.
Πειραιάς, 1945-1946
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