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 «Θαιήο – Μνξθέο δεκόζηαο θνηλσληθόηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νύ αηώλα: ζύιινγνη, 

δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθόηεηεο» 

Γ΄ θνηλό ζεκηλάξην ησλ ΔΟ, Ρέζπκλν, 6-7 Ηνπλίνπ 2014 

 

Έθη Αβδελά – Γήμηηρα Βαζιλειάδοσ,  

«Ιδιωηικός ζύλλογος ή κραηικός θορέας; Η Δηαιρεία Προζηαζίας 

Ανηλίκων Αθηνών και οι μεηαμορθώζεις ηης» 

 (θείκελν ππό δηακόξθσζε) 

 

ηελ έξεπλά καο εμεηάδνπκε ηηο Δηαηξείεο Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ (ΔΠΑ) ζηηο 

πξώηεο δεθαεηίεο ηεο δξάζεο ηνπο. Οη ΔΠΑ αληηπξνζσπεύνπλ κηα ηδηόηππε θαη γη‟ απηό 

ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε ζπζζσκάησζεο πνπ ελώ μεθηλά σο εζεινληηθή 

ζπιινγηθόηεηα, όρη κόλν ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην θξάηνο αιιά γίλεηαη κάιηζηα 

θάπνηα ζηηγκή ΝΠΓΓ. Ζ πξώηε ΔΠΑ ηδξύεηαη ζηε δεθαεηία ηνπ ‟20 θαη είλαη ηδησηηθόο 

ζύιινγνο. Σν 1940 νη ΔΠΑ ζεζπίδνληαη σο ΝΠΓΓ κε δηνξηζκέλν Γ θαη εζεινληέο 

επηκειεηέο αλειίθσλ. Δπηρνξεγνύληαη κε κηθξά πνζά από ην θξάηνο, αιιά θπξίσο 

ρξεκαηνδνηνύλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο από ρνξεγίεο ηδησηώλ θαη έζνδα από δηάθνξεο 

εθδειώζεηο, ελίνηε θαη από ηα βαζηιηθά ηδξύκαηα. Οη ΔΠΑ δξνπλ εμίζνπ σο κνριόο 

ηνπ λενζύζηαηνπ κεραληζκνύ δηθαηνζύλεο αλειίθσλ κέρξη ηε δεκηνπξγία ηεο 

Τπεξεζίαο Δπηκειεηώλ Αλειίθσλ ην 1954 όζν θαη σο ηδησηηθόο πξνλνηαθόο θνξέαο κε 

δξάζε εζεινληώλ. Σελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε ε δεκόζηα δξάζε ηνπο απνηππώλεη 

ηόζν ηηο θνηλσληθέο θνβίεο ηεο επνρήο όζν θαη ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο 

δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεξαξρίαο. Φαίλεηαη όηη από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 νη 

πεξηζζόηεξεο έρνπλ πεξηνξηζκέλε δξάζε ή αδξαλνύλ. Καηαξγήζεθαλ κε λόκν ζηα ηέιε 

ηνπ 2012.  

Γύν ζηνηρεία ραξαθηεξίδνπλ ηελ ηζηνξία ησλ ΔΠΑ θαη ζε απηά ζα ζηαζνύκε ζε 

όζα αθνινπζνύλ: αθελόο νη αιιεπάιιειεο κεηακνξθώζεηο ησλ ζρεηηθώλ 

ζπιινγηθνηήησλ ζην ρξόλν σο πξνο ηε ζεζκηθή ηνπο ππόζηαζε θαη αθεηέξνπ νη ζηελέο 

ζρέζεηο ηνπο κε ην θξάηνο, ε ξεηή ακθηζεκία ηεο ζρέζεο απηήο θαη ν θαζνξηζηηθόο 

ξόινο ζπγθεθξηκέλσλ ππνθεηκέλσλ θαη πξαθηηθώλ ζηε δηακόξθσζή ηεο. Δληέιεη ζα 

ζίμνπκε ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά γηα ην είδνο ηεο 

θνηλσληθόηεηαο πνπ παξάγεηαη.  

Δζηηάδνληαο εδώ ζηελ Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ Αζελώλ (ΔΠΑ-Α), ζα  

πξνζεγγίζνπκε ηα δεηήκαηα απηά ζε ηξία κέξε. ην πξώην κέξνο ζα 
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παξαθνινπζήζνπκε πώο ε ζπιινγηθόηεηα πνπ εμεηάδνπκε κεηακνξθώλεηαη ζην ρξόλν 

αιιάδνληαο ηόζν όλνκα όζν θαη ζεζκηθή ππόζηαζε. ηε ζπλέρεηα ζα αλαδείμνπκε ην 

ξόιν πνπ παίδνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηειέρε ηεο ΔΠΑ, είηε σο ελνπνηεηηθό λήκα πίζσ από 

ηηο δηαδνρηθέο κνξθέο ηεο είηε σο πόινη εμνπζίαο ζην εζσηεξηθό ηεο. Θα δνύκε πώο νη 

αιιεπάιιειεο αιιαγέο ζηελ ηδηόηεηα ζπγθεθξηκέλσλ πξνζώπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

απηήλ ελεξγά ζε δηάζηεκα ηξηάληα ηνπιάρηζηνλ ρξόλσλ καξηπξνύλ ηηο κεηαβαιιόκελεο 

ζρέζεηο ησλ πξνζώπσλ απηώλ κεηαμύ ηνπο, κε ην αληηθείκελν ηεο θξνληίδαο ηνπο (ηνπο 

«παξαζηξαηεκέλνπο» αλήιηθνπο) θαη κε ην θξάηνο ζηηο πνιιαπιέο εθδνρέο ηνπ. 

Τπνζηεξίδνπκε θαηαξράο όηη πξόθεηηαη γηα ηεξαξρηθέο ζρέζεηο πνπ δηακνξθώλνπλ 

εθδνρέο θάζεηεο θνηλσληθόηεηαο ζε πνιιαπιά επίπεδα (σο πξνο ηε ζπιινγηθόηεηα θαη 

ην αληηθείκελό ηεο, ζην εζσηεξηθό ηεο, σο πξνο ηε ζρέζε ηεο κε ην «θξάηνο» ή/θαη ηνπο 

εθάζηνηε εθπξνζώπνπο ηνπ θηι.).  

ε έλα ηξίην κέξνο ζα επηρεηξήζνπκε λα αλαζπγθξνηήζνπκε ηη ζήκαηλε γηα ηα 

εκπιεθόκελα ππνθείκελα ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή ηε ζπιινγηθόηεηα κέζα από ηηο 

πνηθίιεο ζέζεηο πνπ είραλ ζε απηήλ, αιιά θαη πώο αληηιακβάλνληαλ ηε ζρέζε ηνπο κε 

ην θξάηνο. Με αθεηεξία ηα πξαθηηθά ηνπ Γ ηεο ΔΠΑ Αζήλαο, ζα εμεηάζνπκε αθελόο 

πώο λνεκαηνδνηνύζαλ ηα κέιε ηνπ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο θαη 

αθεηέξνπ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζην ζρεδόλ ππαξμηαθό εξώηεκα πνπ έξρεηαη θαη 

επαλέξρεηαη: «Ση είλαη ε ΔΠΑ; Ννκηθό πξόζσπν; Ζκη-θξαηηθόο νξγαληζκόο; 

Φηιαλζξσπηθή νξγάλσζε;». Θα δείμνπκε όηη ε θπξίαξρε έλλνηα πνπ ηα ίδηα ηα 

ππνθείκελα απνδίδνπλ ζηε δξάζε ηνπο είλαη «ζπζία» θαη όηη νη ζρέζεηο πνπ 

αλαπηύζζνπλ ηόζν ζην εζσηεξηθό ηεο ζπιινγηθόηεηαο όζν θαη έμσ από απηήλ είλαη 

ηεξαξρηθέο θαη εμνπζηαζηηθέο.  

 

Η. 

Ζ Γεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Παηδηθήο θαη Δθεβηθήο Ζιηθίαο καξηπξείηαη όηη 

ζπγθξνηήζεθε ην 1924 από «θπξίεο» ησλ γπλαηθείσλ ζσκαηείσλ κε ζηόρν λα 

πξνσζήζεη ηελ ίδξπζε «παηδηθώλ δηθαζηεξίσλ»
1
. Ζ ίδξπζε απηή απνηειεί ηελ έθθξαζε 

ελόο επξύηεξνπ θαηλνκέλνπ πνπ αθνξά ηε δηακόξθσζε ελόο λένπ πεδίνπ δεκόζηαο 

θνηλσληθόηεηαο ζπιινγηθώλ ππνθεηκέλσλ, όπνπ ε ζπκπόξεπζε αλάκεζα ζε 

ζνζηαιηζηέο, θεκηλίζηξηεο, λνκηθνύο, δηθαζηηθνύο, παηδαγσγνύο θαη δεκόζηνπο 

                                                 
1
 Ζ Γεληθή Δηαηξεία εθδίδεη κάιηζηα θαη ην πεξηνδηθό Το Παιδί, ζην νπνίν δεκνζηεύνπλ όινη όζνη 

αζρνιήζεθαλ κε ηα «παηδηθά δηθαζηήξηα». Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ. Έηνο ηδξύζεσο 1924, 

Έκθεζις ηοσ Γιοικηηικού Σσμβοσλίοσ δια ηο έηος 1938 σποβληθείζα εις ηην Γενικήν Σσνέλεσζιν ηφν Μελών 

ηης 28 Μαρηίοσ 1939, Αζήλα 1939 (ζην εμήο ΔΠΑ, 1938). 
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ππαιιήινπο ζθπξειαηείηαη κε γλώκνλα ηελ επηζηεκνληθή γλώζε ζην επίπεδν ηεο 

δξάζεο. Απηή ε εθδνρή ηεο δεκόζηαο θνηλσληθόηεηαο θέξεη ηε ζθξαγίδα ηεο επνρήο 

ηεο, ηελ έληνλε θνηλσληθή αληηπαξάζεζε θαη ηα δηαθνξνπνηεκέλα πνιηηηθά ππνθείκελα 

ηνπ κεζνπνιέκνπ. Οη ζπδεηήζεηο γηα ηα παηδηθά δηθαζηήξηα, νη πξώηεο απνηπρεκέλεο 

απόπεηξεο ζεζκνζέηεζήο ηνπο θαη ην γεγνλόο όηη ε ζρεηηθή λνκνζεζία ζεζπίδεηαη ζηα 

πξώηα ρξόληα ηεο δηθηαηνξίαο Μεηαμά, όια απηά ζπκβάιινπλ ζην λα ζπγθξνηεζεί 

λνκνζεηηθά έλα ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνύ δηθαηνζύλεο 

αλειίθσλ πνπ παξάγεη θάπνηεο από ηηο κεηακνξθώζεηο πνπ παξαθνινπζνύκε εδώ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 1931 ε Γεληθή Δηαηξεία κεηνλνκάζηεθε ζε Δηαηξεία 

Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ (ΔΠΑ)
2
. Ζ ΔΠΑ ζα παίμεη ξόιν ζηε ζπδήηεζε γηα ηα παηδηθά 

δηθαζηήξηα πνπ ζα δηεμαρζεί κε έληαζε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟30 θαη ζα νδεγήζεη ζε 

έλαλ λόκν πνπ δελ ζα εθαξκνζηεί πνηέ
3
.  

Σν δήηεκα ζα ην αλαιάβεη ην θαζεζηώο Μεηαμά από λσξίο κε ζεηξά λνκνζεηηθώλ 

κέηξσλ. ε ό,ηη καο ελδηαθέξεη εδώ, ην 1937 ζεζπίδεηαη λόκνο πνπ πξνβιέπεη ηελ 

ίδξπζε Δηαηξεηώλ Πξνζηαζίαο Απνθπιαθηδνκέλσλ (ΔΠΑπ) ζηηο έδξεο ησλ 

Πξσηνδηθείσλ θαη ηε δπλαηόηεηά ηνπο λα ηδξύνπλ ηκήκαηα πξνζηαζίαο αλειίθσλ
4
. ε 

απηό ην πιαίζην αλαηίζεηαη ζε «Δθνξεία Κπξηώλ» ηεο ΔΠΑ λα ζπγθεληξώλεη ζηνηρεία 

γηα ηηο ππνζέζεηο αλειίθσλ πνπ δηθάδνληαλ ζηελ εηδηθή δηθάζηκν πνπ έρεη ζην κεηαμύ 

ζεζπηζηεί
5
. Σν θελό όκσο ζα θαιπθζεί άκεζα ηελ ίδηα ρξνληά, όηαλ, εθαξκόδνληαο ην 

λέν λόκν, ν (ηδησηηθόο) ύιινγνο Πξνζηαζίαο Κξαηνπκέλσλ Γπλαηθώλ θαη Αλειίθσλ 

ζα κεηνλνκαζηεί ζε Δηαηξία Πξνζηαζίαο Απνθπιαθηδνκέλσλ (ηνπ Πξσηνδηθείνπ), ε 

νπνία ην 1940 δεκηνπξγεί Σκήκα αλειίθσλ
6
.  

                                                 
2
 ΔΠΑ 1938, 8-9. Σελ ίδηα ρξνληά ηδξύεηαη επίζεο ν ύιινγνο Πξνζηαζίαο Κξαηνπκέλσλ Γπλαηθώλ 

θαη Αλειίθσλ, ν νπνίνο ην 1938 ζα κεηνλνκαζηεί ζε Δηαηξία Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ (θξαηνπκέλσλ). 

Αξρείν Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, θαθ. 1942, 4273/38. 
3
 Βι. Έθε Αβδειά, ‘Νέοι εν κινδύνφ’. Δπιηήρηζη, αναμόρθφζη και δικαιοζύνη ανηλίκφν μεηά ηον 

πόλεμο, Πόλις, Αζήλα 2013, ζ. 134-147. 
4
 ΑΝ 869/24.9.1937, «Πεξί ηδξύζεσο Γεληθήο Δηαηξείαο Φπιαθώλ θαη Πξνζηαηεπηηθώλ Δηαηξεηώλ 

απνθπιαθηδνκέλσλ, νξγαλώζεσο Πνηληθνύ Μεηξώνπ θαη ηξνπνπνηήζεσο δηαηάμεσλ πεξί Γηνηθήζεσο 

Φπιαθώλ θαη σθξνληζηηθνύ πξνζσπηθνύ», ΦΔΚ 376, 27.9.1937, 2431-2439 θαη Γηάηαγκα 5.4.1938, 

«πεξί ηδξύζεσο θαη νξγαλώζεσο ησλ Πξνζηαηεπηηθώλ Δηαηξηώλ Απνθπιαθηδνκέλσλ». Ο λόκνο είρε 

ζθνπό «ηελ κειέηελ ησλ δεηεκάησλ ησλ αθνξώλησλ εηο ηελ πξόιεςηλ θαη θαηαζηνιήλ ηνπ εγθιήκαηνο 

ελ Διιάδη», ελώ ξύζκηδε δεηήκαηα πνπ αθνξνύζαλ ηα αλακνξθσηηθά ζρνιεία Αζελώλ θαη ύξνπ. 
5
 Οη πηέζεηο γηα εθαξκνγή ηνπ λόκνπ δελ θαίλεηαη λα είραλ πνιηηηθό ρξσκαηηζκό. ην κεηαμύ, ην 

1936, δεκηνπξγείηαη ζηνλ Πεηξαηά κε ελέξγεηεο ηνπ εηζαγγειέα ηεο πόιεο, Π. πειηώηε, ε πξώηε 

«Αιεηνύπνιε», ην Πξόηππν Αλακνξθσηηθό ρνιείν Πεηξαηώο. Β. Θενδώξνπ, «Δπαηηεία θαη αιεηεία 

ζηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά. Οη πξώηεο απόπεηξεο „αλακόξθσζεο παξαζηξαηεκέλσλ παίδσλ‟ (ηέιε 19
νπ

 

– αξρέο 20νύ αηώλα)», Πξαθηηθά πλεδξίνπ Η Πόλη ζηοσς νεόηεροσς τρόνοσς. Μεζογειακές και 

Βαλκανικές όυεις (19
ος

-20ός αι.), Δηαηξεία Μειέηεο Νένπ Διιεληζκνύ, Αζήλα 2000, 219. 
6
 Βι. 1940, ζπλεδξίαζε 2ε, Πξαθηηθά πλεδξηάζεσο πκβνπιίνπ (11.5.1940 - 29.5.1945) [Σκήκαηνο 

Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο Απνθπιαθηδνκέλσλ], ζην εμήο Πξαθηηθά 1940-1945. 
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Σα δηθαζηήξηα αλειίθσλ ζεζκνζεηήζεθαλ ηειηθά ην 1939 θαη ιίγνπο κήλεο πξηλ 

ηνλ πόιεκν αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί ην πξώην δηθαζηήξην αλειίθσλ ζηελ Αζήλα. Θα 

θιεζεί λα ην ζπλδξάκεη ην Σκήκα αλειίθσλ ηεο Δηαηξίαο Πξνζηαζίαο 

Απνθπιαθηδνκέλσλ θαη νη εζεινληέο επηκειεηέο ηνπο. Σαπηόρξνλα όκσο ην 1940, κε 

ηνλ ΑΝ 2724 γηα ηε ιεηηνπξγία αλακνξθσηηθώλ θαηαζηεκάησλ γηα αλήιηθνπο, 

ζεζκνζεηείηαη ε ίδξπζε Δηαηξεηώλ Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ σο ΝΠΓ ζηελ έδξα θάζε 

Πξσηνδηθείνπ, κε ζπκβνιηθή ρξεκαηνδόηεζε από ην θξάηνο θαη απαζρόιεζε 

εζεινληώλ. Ο λόκνο νξίδεη αλαιπηηθά ηνπο όξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ΔΠΑ θαζώο θαη ηα 

πξνζόληα ησλ κειώλ ηνπ Γ, ησλ κηζζσηώλ θαη ησλ εζεινληώλ πνπ απαζρνινύληα ζηα 

δηάθνξα ηκήκαηά ηνπο
7
. Ο λόκνο ηίζεηαη ζε εθαξκνγή κέζα ζηελ Καηνρή θαη έηζη ην 

1943 ην Σκήκα αλειίθσλ ηεο ΔΠΑπ αιιάδεη ζεζκηθή ππόζηαζε, απηνλνκείηαη θαη 

κεηνλνκάδεηαη ζε ΔΠΑ (ηνπ Πξσηνδηθείνπ)
8
. Έλα ρξόλν κεηά, ην 1944, ην παιαηόηεξν 

(κεζνπνιεκηθό) νκώλπκν ζσκαηείν κεηνλνκάδεηαη ζε ύιινγν Μεξίκλεο Αλειίθσλ
9
.  

 Ζ δξάζε ηεο ΔΠΑ-Α ζπλερίζηεθε έληνλε θαη ζηα πξώηα κεηαπνιεκηθά ρξόληα 

1946-1948, κνινλόηη καξηπξείηαη όηη ζπρλά ζπλαληνύζε «ηελ άγλνηαλ ηεο θνηλήο 

γλώκεο, ελίνηε δε θαη ηελ αληίδξαζηλ ησλ αξρώλ»
10

. Ζ Δηαηξεία είρε ηέζζεξα ηκήκαηα: 

δηθαζηηθήο βνήζεηαο, απνθαηάζηαζεο απνιπκέλσλ, επίβιεςεο θαη παξαθνινύζεζεο 

απνιπκέλσλ, θαη δηαθώηηζεο. Δζεινληηθή εξγαζία παξείραλ λένη θαη λέεο δηθεγόξνη, 

πνπ παξαθνινπζνύζαλ θαη δηαιέμεηο, ελώ ππήξραλ γηα πξώηε θνξά θαη δύν έκκηζζνη 

επηκειεηέο, γπλαίθεο δηθεγόξνη. Σν 1947 ε Δηαηξεία ίδξπζε ηαζκό Αλειίθσλ, όπνπ 

θηινμελνύληαλ αλήιηθα αγόξηα πνπ είραλ απνιπζεί από ην ζσθξνληζηήξην θαη ην 

αλακνξθσηήξην, ελώ έθαλε ελέξγεηεο γηα λα απνθηήζεη νηθόπεδν γηα κόληκε ζηέγαζε 

ηνπ ζηαζκνύ. Παξάιιεια θάιππηε αλάγθεο έλδπζεο θαη ππόδεζεο ζε απνιπκέλνπο 

αλήιηθνπο, ζπλέηαζζε «εθζέζεηο παξαθνινπζήζεσο» γηα ηε κεηέπεηηα εμέιημή ηνπο θαη 

παξελέβαηλε γηα λα ζπκβηβάζεη νηθνγελεηαθέο ππνζέζεηο. Σελ Δηαηξεία επηρνξεγνύζε 

ζπκβνιηθά ην Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο κε κηθξά πνζά. Οη πεξηζζόηεξεο αλάγθεο ηεο 

θαιύπηνληαλ από ρνξεγίεο ηδησηώλ, επελδύζεηο θεθαιαίσλ θαη θηιαλζξσπηθέο 

                                                 
7
 ΑΝ 2724/1940, «πεξί νξγαλώζεσο θαη ιεηηνπξγίαο αλακνξθσηηθώλ θαηαζηεκάησλ αλειίθσλ», 

ΦΔΚ 449, 27.12.1940, ζ. 3230-3242. Βι. θαη «Αηηηνινγηθή Έθζεζη επί ηνπ ζρεδίνπ Αλαγθαζηηθνύ 

Νόκνπ „πεξί νξγαλώζεσο θαη ιεηηνπξγίαο αλακνξθσηηθώλ θαηαζηεκάησλ αλειίθσλ‟», ΦΔΚ 449, 

27.12.1940, 3227. 
8
 Καλνληζηηθό Γηάηαγκα 3.7.1943, «πεξί νξγαλώζεσο θαη ιεηηνπξγίαο Δηαηξεηώλ πξνζηαζίαο 

αλειίθσλ», ΦΔΚ 239, 31.7.1943, ζ. 1102-1106, ην νπνίν πινπνηεί ην άξζξν 12 ηνπ 2724/40 γηα ηελ 

ίδξπζε Δηαηξεηώλ Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ ζηηο έδξεο ησλ Πξσηνδηθείσλ, πνπ ζπληίζεληαη από Σκήκαηα. 

Βι. επίζεο 1943, πλεδξίαζε 11ε, Πξαθηηθά 1940-1945. 
9
 Αξρείν Πξσηνδηθείν Αζελώλ, θαθ. 1944, 740/44. 

10
 Αγιατα Σξσηάλνπ-Λνπιά, Η Υπηρεζία Δπιμεληηών ηφν Γικαζηηρίφν Ανηλίκφν, Δθδόζεηο Αλη. Ν. 

άθθνπια, Αζήλα - Κνκνηελή 
2
1999, 22.  
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εθδειώζεηο. Πάλησο ζηε ινγνδνζία ζηειηηεύεηαη ε «άξλεζη[ο] ησλ πεξηζζνηέξσλ καο 

εδώ πινπζίσλ θαη εππόξσλ πνπ αξλνύληαη πνιιάθηο εηο ηνλ εηζπξάθηνξα ηεο εηαηξίαο 

καο λα πξνζθέξνπλ ηελ αζήκαληνλ εηήζηαλ ζπλδξνκήλ ησλ πξνο ηελ Δηαηξίαλ εθ 10-

20 ρηιηάδσλ δξαρκάλ δη‟ έλα ηέηνην ζεκαληηθώηαηνλ έξγνλ πνπ ηνπο ηδίνπο αύξηνλ ζα 

πεξηθξνπξήζε»
11

. Σα ζηειέρε ηεο, θπξίεο ηεο θαιήο αζελατθήο θνηλσλίαο, βξίζθνληαη 

ζε επηθνηλσλία κε ην παιάηη θαη καζαίλνπλ από ηελ ίδηα ηε Φξεηδεξίθε ηελ ίδξπζε ηνπ 

Βαζηιηθνύ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο, πνπ ππόζρεηαη λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηε κέξηκλα ησλ 

απνθπιαθηδόκελσλ αλήιηθσλ
12

. 

Μεηά ηε δεκηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο Δπηκειεηώλ Αλειίθσλ ην 1954 θαη ηδίσο 

όηαλ απηή γίλεηαη έκκηζζε, από ην 1958, νη ΔΠΑ ράλνπλ κεγάιν κέξνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Όπσο δείρλεη ην αξρεηαθό πιηθό γηα ηελ ΔΠΑ-Α πνπ δηαζέηνπκε, 

νη δξαζηεξηόηεηέο ηεο πεξηζηξέθνληαη ζην εμήο ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο, θπξίσο ηε 

ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ, ηε θξνληίδα ηεο ηέγεο Αλειίθσλ θαη ηελ ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ Φξνληηζηεξίνπ Κνηλσληθήο Πξνλνίαο
13

. 

 

ΗΗ 

Γελ κπνξνύκε λα αλαιύζνπκε εδώ δηεμνδηθά ηηο παξαπάλσ κεηακνξθώζεηο. Να 

κείλνπκε κόλν ζηελ παξαηήξεζε όηη δελ ζπλδένληαη κόλν κε λνκνζεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο ζην πεδίν ηεο δηθαηνζύλεο αλειίθσλ, αιιά επίζεο –θαη ελδερνκέλσο 

θπξίσο– κε άηνκα πνπ πξσηνζηαηνύλ δηαρξνληθά ζηε δξάζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπιινγηθνηήησλ. Γηα παξάδεηγκα, ζπλδεηηθνί θξίθνη ζε απηή ηελ αιπζίδα 

κεηακνξθώζεσλ είλαη άηνκα πνπ παξαθνινπζνύκε ηε δξάζε ηνπο από ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟30. Δλδεηθηηθά: Ζ Δπαλζία Γθηλνπνύινπ, κεζνπνιεκηθό ζηέιερνο ηνπ 

κεζνπνιεκηθνύ ζσκαηείνπ ΔΠΑ (θαζώο θαη ηνπ πλδέζκνπ γηα ηα Γηθαηώκαηα ηεο 

Γπλαίθαο) θαη πξώηε πξόεδξνο ηεο ΔΠΑ ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ 1943
14

, ν Ησάλλεο 

Βεξγόπνπινο, ζηέιερνο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο κε δηαδνρηθέο ηδηόηεηεο ζην 

ζσκαηείν, ν λνκηθόο Ησάλλεο Εαγθαξόιαο, επίζεο ζηέιερνο ζην Τπνπξγείν 

Γηθαηνζύλεο, ε Άλλα Αιεπξά, πξόεδξνο ηεο ΔΠΑ κεηά ηελ Γθηλνπνύινπ θαη ζηέιερνο 

                                                 
11

 Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ, Γηθαζηηθόλ Μέγαξνλ Αξζάθεηνλ – Δηξελνδηθείνλ, Λογοδοζίαι 

«ηης Δηαιρίας Προζηαζίας Ανηλίκφν Αθηνών» 1946-1947, 1947-1948, Αζήλα 1948 [ζην εμήο ΔΠΑ 1946-

1947] θαη Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ, Γηθαζηηθόλ Μέγαξνλ Αξζάθεηνλ – Δηξελνδηθείνλ, 

Λογοδοζίαι ηης Δηαιρίας Προζηαζίας Ανηλίκφν Αθηνών 1947-1948, Αζήλα 1948 [ζην εμήο ΔΠΑ 1947-

1948]. [θαη Πξαθηηθά] 
12

 Σηο ίδιο, 23-26, ην παξάζεκα, 23. Βι. 25.9.1951, Βηβιίνλ Πξαθηηθώλ πλεδξηάζεσλ Γ ηεο 

Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ Αζελώλ 1951-1958[ζην εμήο Πξαθηηθά 1951-1958]. 
13

 Βι. ελδεηθηηθά, Βηβιίνλ Πξαθηηθώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ΔΠΑ Αζελώλ 1958-1962, Αξρείν 

Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ Αζελώλ.  
14

 Γηα ηελ Δπαλζία Γθηλνπνύινπ, βι. Έ Αβδειά, ‘Νέοι εν κινδύνφ’, ό.π. 
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επίζεο ηνπ Λπθείνπ Διιελίδσλ, θαη αξθεηνί άιινη. Από ην 1940 κέρξη ην 1970, ζηα 

ηξηάληα ρξόληα γηα ηα νπνία δηαζέηνπκε αξρεηαθό πιηθό, βιέπνπκε ηα πξόζσπα απηά λα 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο ζηειερηθέο ζέζεηο ηεο ΔΠΑ ηεο Αζήλαο παξάιιεια κε άιιεο 

δξαζηεξηόηεηέο ηνπο, επαγγεικαηηθέο ή θνηλσληθέο, γπλαίθεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 

πνιηηηθό θόζκν ή άληξεο πνπ πξνέξρνληαη από ηε δηθαζηηθή εμνπζία ή ηε δηνίθεζε θαη 

κάιηζηα ην Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο
15

. ηηο κειινληηθέο πξνζέζεηο καο είλαη λα 

ραξηνγξαθήζνπκε ηε δξάζε ηνπο θαη έμσ από ηελ ΔΠΑ-Α. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη λέεο ζεζκηθέο κνξθέο ηεο ΔΠΑ-Α, ηηο νπνίεο ππαγνξεύεη 

από ην 1937 θαη κεηά ε λνκνζεηηθή ζπγθξόηεζε ηνπ κεραληζκνύ δηθαηνζύλεο 

αλειίθσλ, κεηαζρεκαηίδνπλ ζεκαληηθά ην πξνπνιεκηθό πεδίν θνηλσληθόηεηαο ζην 

νπνίν αλαθεξζήθακε παξαπάλσ, κνινλόηη ζπρλά εκπιέθνληαη ηα ίδηα πξόζσπα. 

Καηαξράο είλαη εληνλόηεξε θαη ζαθέζηεξε ε ππαγσγή ζην Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, 

αθνύ απηό δηνξίδεη θάζε ρξόλν ην Γ ηεο ΔΠΑ-Α. Ωζηόζν είλαη πξνθαλέο όηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο δηνξηζκόο γίλεηαη ζε απόιπηε ζπλελλόεζε ηόζν κε ηνλ/ηελ εθάζηνηε 

πξόεδξν ηεο ΔΠΑ-Α όζν θαη κε εθείλα ηα ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηαζεξά κε ηδηόηεηεο πνπ αιιάδνπλ. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε, ν 

Ησάλλεο Βεξγόπνπινο, δηθεγόξνο, ζηέιερνο αξρηθά ηνπ Τπνπξγείνπ, κέινο ηνπ Γ ηνπ 

Σκήκαηνο Αλειίθσλ ηεο Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο Απνθπιαθηδνκέλσλ, αξγόηεξα 

ηκεκαηάξρεο ηνπ Τπνπξγείνπ, άξα ζε ζέζε αζύκβαηε κε ην Γ, αιιά πνπ δελ ηνπ 

απαγνξεύεη λα ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ππό ηελ ηδηόηεηά ηνπ σο εθπξνζώπνπ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο θαη λα θαηεπζύλεη ζε κεγάιν βαζκό ηηο απνθάζεηο ηνπ, 

αξγόηεξα (κεηά ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπ;) πάιη κέινο ηνπ Γ. Φαίλεηαη κάιηζηα όηη νη 

αιιαγέο ζην Γ, πνπ ζπκβαίλνπλ κε θάζε εηήζην δηνξηζκό θαη ζπλεπάγνληαη ζπρλά ηελ 

απνκάθξπλζε ζηειερώλ ηνπ κε ζεκαληηθή δξάζε, γίλνληαη είηε κε ζηόρν λα 

εμαζθαιηζηεί ε ηζρύο ηεο πξνέδξνπ (ή/θαη ηνπ ζηειέρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ Δηαηξεία σο πνιηηηθό κνριό πίεζεο) είηε επεηδή άιιαμε ε 

θπβεξλεηηθή ζύλζεζε. Αξθεηά ζρεηηθά παξαδείγκαηα εληνπίδνληαη ζην αξρεηαθό καο 

πιηθό
16

.  

ε θάζε πεξίπησζε, νη ζρέζεηο ησλ κειώλ ηνπ Γ κεηαμύ ηνπο, αλάινγα κε ηελ 

ηδηόηεηα, ην θύιν ηνπο θαη ην δήηεκα πνπ ζπδεηηέηαη θάζε θνξά, έρνπλ ηδηαίηεξν 

                                                 
15

 Β΄ Βηβιίνλ Πξαθηηθώλ πλεδξηάζεσλ Γ Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ Αζελώλ (15.5.1951 - 

6.6.1958), Βηβιίνλ Πξαθηηθώλ Γ ΔΠΑ Αζελώλ 1958-1962, Βηβιίνλ Πξαθηηθώλ πλεδξηάζεσλ ηνπ Γ., 

πεξίνδνο 1967-1970,  Βηβιίνλ Πξαθηηθώλ πλεδξηάζεσλ ηνπ Γ΄ Σκήκαηνο Δηαηξ. Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ 

Αζελώλ (03.12.1953 - 31.05.1956), Πξαθηηθά πλεδξηάζεσλ Γ΄ Σκήκαηνο Κπξηώλ ηεο ΔΠΑ-Α 

(9.10.1958 - 29.11.1960), Πξαθηηθά πλεδξηάζεσλ κειώλ Ννκηθνύ Σκήκαηνο (21.05.1963 - 23.03.1965) 

θαη Πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ κειώλ Ννκηθνύ Σκήκαηνο (30.03.1965 - 12.12.1967). 
16

 Δλδεηθηηθά βι. Πξαθηηθά 1951-1958, 5.10.1951 θαη Πξαθηηθά 1958-1962, 5.11.1962. 
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ελδηαθέξνλ, αιιά δελ κπνξνύκε λα επεθηαζνύκε εδώ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Κνληνινγίο, πξόθεηηαη ζην εμήο γηα ηεξαξρηθή θνηλσληθόηεηα, ε νπνία θαζόινπ δελ 

ζηεξίδεηαη ζε επηζηεκνληθή εκπεηξνγλσκνζύλε, αιιά κάιινλ από λνκηθά θαη 

θηιαλζξσπηθά ηδηώκαηα. 

 

ΗΗΗ 

Σα πξαθηηθά καξηπξνύλ όηη ηα ζηειέρε ηεο ΔΠΑ λνεκαηνδνηνύλ ηε δξάζε ηνπο 

κε ζηαζεξό ηξόπν ζην ρξόλν. ε αληίζεζε κε ηηο κεζνπνιεκηθέο λνεκαηνδνηήζεηο, όπνπ 

θπξηαξρνύζε ε ζύδεπμε αλάκεζα ζηηο (ρξηζηηαληθέο) αμίεο ηεο αληδηνηειώο 

πξνζθεξόκελεο «αγάπεο»
17

 θαη ηεο «ζσηεξίαο», ηώξα ε δξάζε εληάζζεηαη 

πεξηζζόηεξν ζε έλα (εμίζνπ ρξηζηηαληθό) ζύκπινθν «ζπζίαο» θαη «ζσηεξίαο». Δλώ 

παιηά ηα ζηειέρε θαη ηα κέιε ηεο ΔΠΑ πξόζθεξαλ ζηα «παξαζηξαηεκέλα» παηδηά ηελ 

αγάπε ηνπο θαη κε απηή ηα «έζσδαλ», ηώξα «ζπζηάδνληαη» γηα λα «ζσζνύλ» εθείλα. 

ηα ιεγόκελά ηνπο ραξαθηεξίδνπλ ζπρλά ην έξγν ηνπο «ζπζία», «θνπηώδε εζεινληηθή 

εξγαζία»
18

, «ζπζηεκαηηθή θαη ζθιεξά εξγαζία, παξερνκέλε αληδηνηειώο ράξηλ 

θνηλσθειώλ ζθνπώλ» θαη «σξαίν[λ] αγώλ[α] γηα ηελ ζσηεξίαλ ηνπ παηδηνύ»
19

, 

«δύζθνιε θαη κεγάιε απνζηνιή»
20

. Έηζη κνηάδεη ε «αγάπε» πνπ πξνζθέξνπλ όζνη 

δίλνπλ ην ρξόλν θαη ηελ ςπρή ηνπο γηα λα πξνζηαηεύζνπλ «παξαζηξαηεκέλα» αλήιηθα, 

δειαδή παηδηά πνπ δελ δηαζέηνπλ ηε ζεσξνύκελε σο θπζηθή γνλετθή «πξνζηαζία», λα 

κελ είλαη απιώο αληδηνηειήο, αιιά λα γίλεηαη κηα κνξθή ζπζίαο, λα παξνπζηάδεηαη ζαλ 

λα έρεη θόζηνο γη‟ απηνύο πνπ ηελ πξνζθέξνπλ.  

Ζ «ζπζία» απηή θαη ε «αγάπε» πνπ ηε ζπλνδεύεη παξνπζηάδνληαη ζαλ λα 

πξνζθέξνληαη εμίζνπ από όινπο θαη όιεο, κε ηξόπν πνπ θαηλνκεληθά ηνπο εμηζώλεη. 

Ωζηόζν ε πξόεδξνο, ηα κέιε ηνπ Γ θαη νη επηκειεηέο θαη επηκειήηξηεο ηεο ΔΑΠ-Α 

ζπλδένληαη κε ζρέζεηο ηεξαξρίαο, εληέιεη εμνπζίαο, πνπ δελ αλαθέξνληαη πνηέ ξεηά, 

                                                 
17

 Γηα ηελ αληδηνηειή αγάπε, ηηο ζπλδειώζεηο ηεο θαη ηηο κνξθέο θνηλσληθόηεηαο κε ηηο νπνίεο 

ζπλδέεηαη ζε δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο πεξηόδνπο θαη ζε δηαθνξεηηθά ζπκθξαδόκελα, βι. Καηεξίλα 

Ρνδάθνπ, «Οη πνιηηηθέο ηνπ δώξνπ: Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο κε 

πξόζθπγεο», Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη 

Ηζηνξίαο, Αζήλα 2007 θαη Γήκεηξα Βαζηιεηάδνπ, «„Ζ αγάπε νπδέπνηε εθπίπηεη‟: από ηε ρξηζηηαληθή 

εζηθή ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θνηλόηεηα ηεο νηθνγέλεηαο (ηέιε 19νπ – αξρέο 20νύ αηώλα)», αλαθνίλσζε 

ζηελ Δηαηξεία Μειέηεο Νένπ Διιεληζκνύ/Μλήκσλ, 27 Ννεκβξίνπ 2013. Δπίζεο, Βάζσ Θενδώξνπ, 

«Δξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο θηιαλζξσπίαο. Από ηνλ θνηλσληθό έιεγρν ζηελ ακνηβαηόηεηα», Μνήμφν 

25 (2003): 171-184. 
18

 Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ, Γηθαζηηθόλ Μέγαξνλ Αξζάθεηνλ – Δηξελνδηθείνλ, Λογοδοζίαι ηης 

«Δηαιρίας Προζηαζίας Ανηλίκφν Αθηνών» 1946-1947, Αζήλα 1948 ζην εμήο ΔΠΑΑ 1946-1947. 
19

 Σηο ίδιο, 10-11, Ηάθσβνο Εαγθαξόιαο, Τθεγεηήο Πνηληθνύ Γηθαίνπ, Σκεκαηάξρεο Πνηληθώλ 

ππνζέζεσλ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο. 
20

 Ηαηξηθή Δηαηξεία Αζελώλ, Πρακηικά Σσνεδρίοσ Προζηαζίας Παιδιού, Αζήλα 1946, επηκ. Κσλζη. 

Μνπηνύζεο – Θενδ. Μπαινύξδαο, Αζήλα 1947, 492-493. 
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ελώ πξνζθνκίδνπλ πνιύ δηαθνξεηηθά «νθέιε» από ηε δξάζε ηνπο ζε απηήλ: άιινη/εο 

θύξνο θαη εμνπζία, άιινη/εο εκπεηξία δπλεηηθά ρξήζηκε επαγγεικαηηθά, άιινη/εο 

βηνπνξηζκό, έζησ θαη πεληρξό. Γηα παξάδεηγκα, ε Δπαλζία Γθηλνπνύινπ εμεγεί ζηνπο 

λένπο επηκειεηέο ην 1943 –νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο νπνίνπο είλαη εζεινληέο- όηη «ην 

έξγνλ ηεο Δηαηξίαο είλαη δπζθνιώηαηνλ θαη κεγάιεο θνηλσληθήο ζεκαζίαο, γη‟ απηό 

[…] ρξεηάδεηαη κεγάινο αιηξνπτζκόο, εμαηξεηηθόο δήινο θαη ςπρηθή δύλακηο θαη ν 

απαξαίηεηνο θπξίσο ρξόλνο. […] ζα ρξεηαζζή αθόκε αγάπε πνιύ θαη ζπκπόληα, πνπ ζα 

ηνπο δώζε [ζηα „παξαζηξαηεκέλα‟ παηδηά] ηελ πξαγκαηηθήλ πξνζηαζία θαη ζα ηα ζώζε 

από ην θνηλσληθό θαηξαθύιηζκα, αγάπε»
21

. Μέζα ζηελ Καηνρή, νη λένη απηνί 

επηκειεηέο ρξεηαδόηαλ βέβαηα ζπρλά λα δηαζρίδνπλ ηελ Αζήλα κε ηα πόδηα γηα λα 

επηζθεθζνύλ ηα ηδξύκαηα ζηα νπνία βξίζθνληαλ ηα παηδηά, σζηόζν ε ηδηόηεηά ηνπο 

ηνύο εμαζθάιηδε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα ζπζζίηηα ηνπ Τπνπξγείνπ. Έηζη ζεσξνύκε όηη 

ε  έκθαζε ζηε «ζπζία» λνκηκνπνηνύζε ηελ θάζεηε θνηλσληθόηεηα θαη ηηο ηεξαξρηθέο 

ζρέζεηο ζην εζσηεξηθό ηνπ ζσκαηείνπ, ηηο νπνίεο ππαγόξεπαλ ε ζύιιεςε, ε 

ζπγθξόηεζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Αλ ηα ζηειέρε ηεο ΔΠΑ λνεκαηνδνηνύλ κε παξόκνην ηξόπν ηε δξάζε ηνπο, 

σζηόζν θαίλεηαη όηη δελ ζπκθσλνύλ όια σο πξνο ην ραξαθηήξα ηεο ζπιινγηθόηεηαο 

ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη επνκέλσο σο πξνο ην επίπεδν απηνλνκίαο πνπ απηνδίθαηα 

έρνπλ ζε ζρέζε κε ην «Τπνπξγείν», δειαδή ην θξάηνο. Αλαθεξόκαζηε ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ελλνηνινγήζεηο ηνπ «θξάηνπο» πνπ ζπλαληάκε κεηαμύ ησλ ζηειερώλ ηεο 

ΔΠΑ, αλάινγα κε ηελ ηδηόηεηα, ηε ζέζε θαη ην θύιν ηνπ θαζελόο θαη ηεο θαζεκηάο. Αλ 

δερηνύκε ηηο ζύγρξνλεο πξνζεγγίζεηο πνπ ηνλίδνπλ ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ νξίσλ 

αλάκεζα ζην «θξάηνο» θαη ην «κε θξάηνο» θαη ηελ πνιηηηζκηθή ζπγθξόηεζή ηνπο 

αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε ηζηνξηθή ζπγθπξία, έρεη ζεκαζία λα πξνζδηνξίζεη θαλείο ζην 

ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα πώο ελλνηνινγείηαη ε ζρέζε κε ην «θξάηνο» ζηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηεο ζπιινγηθόηεηαο θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο θνξείο ηνπ, θαη 

πώο απηό επηδξά ζην είδνο ηεο δεκόζηαο θνηλσληθόηεηαο πνπ αλαπηύζζεη
22

.  

ηα επίζεκα θείκελά ηεο ε ΔΠΑ-Α απηνπξνζδηνξίδεηαη σο «Οξγαληζκ[όο] εηο ηνλ 

νπνίνλ ζπλεξγάδνληαη ην Κξάηνο θαη ε Κνηλσλία»
23

. Ο νξηζκόο απηόο δελ κνηάδεη λα 

                                                 
21 Πξαθηηθά 1940-1945, 6.3.1943.Σν 1951 ην Γ ηεο εηαηξείαο ζα πξνηείλεη ζηελ Αθαδεκία Αζελώλ 

λα απνλείκεη ην «έπαζινλ Αξεηήο θαη Απηνζπζίαο» ζηελ ίδηα ηελ Γθηλνπνύινπ, «σο επηβξάβεπζηλ 

κεγίζησλ ππεξεζηώλ, κόρζσλ θαη ζπζηώλ εκπλενκέλσλ από ηαο ιακπξνηέξαο Ζζηθάο αμίαο θαη 

παιινκέλελ από ηελ βαζείαλ πίζηελ πξνο ηελ ππεξηάηελ Αξεηήλ», Πξαθηηθά 1951-1958, 10.10.1951. 
22

 Βι. Aradhana Sharma  Akhil Gupta, “Introduction: Rethinking Theories of the State in an Age of 

Globalization”, ζην Aradhana Sharma  Akhil Gupta (επηκ.), The Anthropology of the State. A Reader, 

Blackwell, Ομθόξδε 2006, 1-41. 
23

 ΔΠΑ Κέξθπξαο, 1951-1970, Δνημερφηικόν Γεληίον Νο1, 1970, 3. 
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ζπλνκηιεί κε ηα ηα λνκηθά θείκελα πνπ νξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ην ραξαθηήξα ηεο 

Δηαηξείαο. Δληνπίδεηαη δειαδή εδώ έλα ζνβαξό πεξηζώξην ακθηζεκίαο αλάκεζα ζηελ 

ΔΠΑ σο ζεζκηθά πξνζδηνξηζκέλν ζπιινγηθό ππνθείκελν θαη ζηελ ΔΠΑ όπσο 

λνεκαηνδνηείηαη από ηα ππνθείκελα πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε απηήλ. Οη δηαθσλίεο 

πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ην ζεζκηθό θαζεζηώο ηεο Δηαηξείαο: είλαη θξαηηθόο, 

εκηθξαηηθόο ή ηδησηηθόο θνξέαο; 

Οη ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο μεθηλνύλ ήδε από ην 1943, ακέζσο κεηά ηε ζεζκηθή 

απηνλόκεζε ηεο ΔΠΑ-Α. Αξθεηά κέιε ηνπ Γ δηαηππώλνπλ ηελ θξηηηθή όηη ην 

Τπνπξγείν λνκνζεηεί γηα ην ζσκαηείν ρσξίο λα δεηά ηε γλώκε ηνπο
24

, όηη δελ εθηηκά 

επαξθώο ην έξγν ηνπο
25

 θηι. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θξίζε πνπ μεζπά ηνπο πξώηνπο 

κήλεο ιεηηνπξγίαο ηεο λενζύζηαηεο ΔΠΑ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, ην 1943, θαη 

αθνξά ηνλ Δζσηεξηθό ηεο Καλνληζκό. Σν Τπνπξγείν απέξξηςε ην ζρέδην πνπ είρε 

εθπνλήζεη ην Γ θαη έζηεηιε άιιν δηθό ηνπ, ην νπνίν ην Γ θαιείηαη λα απνδερζεί. Ζ 

ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί αθνξά ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο ΔΠΑ, ηε 

δηθαηνδνζία ηνπ Τπνπξγείνπ ζηε ζπγθξόηεζε θαη ην έξγν ηεο, εληέιεη ηελ ηδηόηεηά ηεο. 

Μνινλόηη ε ζπιινγηθόηεηα ηδξύζεθε ζε εθαξκνγή λνκνζεηηθνύ δηαηάγκαηνο, νη 

δηθαηνδνζίεο ηεο θαη ε απηνλνκία ηεο κνηάδνπλ από ηηο ζπδεηήζεηο λα κελ είλαη 

πξνθαλείο. Σα κέιε ζα δηραζηνύλ ζηηο απαληήζεηο ζην εξώηεκα αλ ε εηαηξεία είλαη ή 

όρη «εκηθξαηηθόο νξγαληζκόο» θαη πνηεο είλαη νη ηππηθέο ζρέζεηο ηεο κε ην ΤΓ, αλ έρεη 

ή όρη «λνκηθή πξνζσπηθόηεηα» ή «ε θύζηο ηεο Δηαηξείαο θαη ε Κνηλσληθή ηεο 

απνζηνιή απνδεηθλύνπλ όηη πξόθεηηαη πεξί απζππνζηάηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» θαη επνκέλσο δελ ππόθεηηαη παξά κόλν ζηνλ έιεγρν ηνπ λόκνπ
26

. 

Σν δήηεκα ζα ιπζεί κε δηαπξαγκάηεπζε, ε δηαθσλία ζα νλνκαζηεί «παξεμήγεζε» θαη 

ζα επηθξαηήζεη ε ιύζε ηνπ Τπνπξγείνπ κε κηθξέο παξαρσξήζεηο. Γηακεζνιαβεηήο θαη 

ξπζκηζηηθόο παξάγνληαο, ε πξόεδξνο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία απαηηείηαη άκεζε ιύζε 

γηαηί «κε ηελ παξάηαζηλ ησλ αηειεπηήησλ ζπδεηήζεσλ […], επί ησλ ιεπηνκεξεηώλ ηνπ 

γξάκκαηνο ηνπ λόκνπ […] καο δηαθεύγεη ε θπξία νπζία ηνπ έξγνπ, πνπ καο έθεξε εδώ 

θαη απαζρνινύκεζα ηόζνη άλζξσπνη». Νέεο δσεξέο δηαθσλίεο θαζώο πνιινί δεηνύλ 

αιιαγέο ζηνλ εζσηεξηθό θαλνληζκό ηνπ ππνπξγείνπ. ηε ζρεηηθή ςεθνθνξία ζα 

επηθξαηήζεη ε ζέζε ηεο πξνέδξνπ
27

. Οη αιιαγέο ζα γίλνπλ δεθηέο από ην Τπνπξγείν, 

                                                 
24

 Πξαθηηθά 1940-1945 , 15.10.1943. 
25

 Πξαθηηθά 1940-1945, 21.3.1944. 
26

 Πξαθηηθά 1940-1945, 28.3.1944, 11.4.1944, 160.  
27

 Πξαθηηθά 1940-1945, 27.4.1944. 
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αιιά δύν κέιε ηνπ Γ ζα ζεσξήζνπλ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ παξάλνκεο θαη ζα 

ππνβάιινπλ (πξνζσξηλά) ηελ παξαίηεζή ηνπο
28

.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε αληηπαξάζεζε δελ είλαη ε κνλαδηθή δηρνγλσκία γύξσ από ηνλ 

ραξαθηήξα ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ ΔΠΑ-Α θαη ην «θξάηνο» ζηηο δηάθνξεο κνξθέο 

ηνπ
29

. Πάλησο νη ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο ζα ζθπξειαηήζνπλ ηε ζπιινγηθή 

ππνθεηκεληθόηεηα πνπ δηακνξθώλνπλ ηα ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο ζηηο πξνο ηα έμσ 

ζρέζεηο ηνπο.  

ε έλα άιιν επίπεδν, έλα εξώηεκα ην νπνίνο δελ έρνπκε αθόκε απαληήζεη είλαη 

ηα δηαθνξεηηθά πξόζσπα απηήο ηεο ζπιινγηθόηεηαο, αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο ππνθεηκέλσλ πνπ ηε ζπλζέηνπλ θαη ηε δηαθνξεηηθή ζέζε ζηελ νπνία 

βξίζθνληαη ζηειέρε, εζεινληέο θαη αλήιηθνη «πξνζηαηεπόκελνη». Γηα λα κείλνπκε εδώ 

ζηα ζηειέρε, είλαη θξίζηκν λα θαηαιάβνπκε γηαηί ηόζνη άλζξσπνη αζρνινύληαη επί ηόζν 

καθξύ δηάζηεκα κε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα. Ση πξνζδνθνύλ, άληξεο θαη 

γπλαίθεο ζηηο πνιιαπιέο ηνπο ηδηόηεηεο ζην εζσηεξηθό ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπιινγηθόηεηαο; Ση ππνθεηκεληθόηεηεο ζπγθξνηνύλ κέζα από ηε δξάζε ηνπο θαη ηη 

ηύπνπ θνηλσληθόηεηα παξάγνπλ; Μνηάδεη πξάγκαηη λα θαηαλαιώλνπλ πνιύ ρξόλν ζε 

αληίμνεο ζπρλά ζπλζήθεο. Σα πξαθηηθά θαηαγξάθνπλ έλα επξύ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ 

ρξνλνβόξσλ θαη θνπηαζηηθώλ, πνπ ζπρλά δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηα ππνθείκελα ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο, ηα «παξαζηξαηεκέλα» αλήιηθα. ε θάζε πεξίπησζε, θαίλεηαη όηη ε 

θνηλσληθόηεηα πνπ ζπγθξνηείηαη ζηελ ΔΠΑ είλαη πνιύ καθξηά ηόζν από ηελ αλδξηθή 

αζηηθή θνηλσληθή πξαθηηθή ηνπ adda ηεο Βεγγάιεο, ζηελ νπνία θπξηαξρεί ε 

επραξίζηεζε ηεο ζπλύπαξμεο θαη ηεο ζπδήηεζεο, όζν θαη από ηελ «ππξαθησκέλε 

θνηλσληθόηεηα» ησλ ζξεζθεπηηθώλ ζπλαζξνίζεσλ ζηελ επαξρία ηεο Κίλαο
30

. Ζ 

θνηλσληθόηεηα πνπ παξάγεηαη ζηελ ΔΠΑ-Α είλαη θάζεηε, ηεξαξρηθή, ελίνηε 

ελζνπζηώδεο, θάπνηε αληαγσληζηηθή, αθόκε θαη βινζπξή. Οη ζπιινγηθέο 

ππνθεηκεληθόηεηεο πνπ παξάγεη αλαγλσξίδνληαη πεξηζζόηεξν ζην άρζνο ηεο ζπζίαο 

παξά ζηελ επραξίζηεζε ηεο ζπλύπαξμεο, κνινλόηη θη απηή δηαθαίλεηαη θάπνηεο θνξέο 

θάησ από ηηο γξακκέο. Αιιά εδώ ρξεηάδεηαη αθόκε πεξηζζόηεξε έξεπλα. 

                                                 
28

 Πξαθηηθά 1940-1945, 9.5.1944. 
29

 Αλάινγεο έληαζεο δηρνγλσκίεο παξνπζηάζηεθαλ ην 1962 θαηά ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηε ζύληαμε ηνπ 

εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιήο Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ (αξγόηεξα ρνιή Κνηλσληθήο 

Πξόλνηαο). Καη ζ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε ην Γ, θαη παξά ηηο ζνβαξέο αληηξξήζεηο ηνπ, ζα απνδερζεί 

ηειηθά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ δεηά ην ΤΓ κέζσ ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ Η. Βεξγόπνπινπ, Πξαθηηθά 1958-

1962, 14.2.1962, 28.3.1962, 11.5.1962. 
30

 Dipesh Chakrabarty, “Adda: A History of Sociality”, ζην βηβιίν ηνπ Provincializing Europe: 

Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton University Press, Πξίλζηνλ 2000, 180-213· 

Adam Yuet Chau, Miraculous Response: Doing Popular Religion in Contemporary China, Stanford 

University Press, ηάλθνξλη 2006, θεθ. 8: “Red-Hot Sociality,” 147-168.  
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Ζ παξνύζα έξεπλα έρεη ζπγρξεκαηνδνηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν – ΔΚΣ) θαη 

από εζληθνύο πόξνπο κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ Δζληθνύ 

ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) – Δξεπλεηηθό Υξεκαηνδνηνύκελν Έξγν: ΘΑΛΖ. Δπέλδπζε ζηελ 

θνηλσλία ηεο γλώζεο κέζσ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Σακείνπ. 

 


