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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αντικείµενο της µελέτης υπήρξε η συλλογή και η τεκµηρίωση των επιστηµονικών οργάνων
και γεωργικών µηχανηµάτων από τα εργαστήρια της πρώην Γεωπονικής Σχολής Αθηνών
(Α.Γ.Σ.Α.) που ανήκουν πλέον στη συλλογή του Γεωργικού Μουσείου του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών (Γ.Π.Α.). Επίσης, συγκροτήσαµε µια βάση προσωπογραφιών των
Καθηγητών που διηύθυναν τα αντίστοιχα εργαστήρια της Σχολής την περίοδο 1920-1960.
Πιο συγκεκριµένα, καταγράφηκαν, τεκµηριώθηκαν και φωτογραφήθηκαν συνολικά 950
αντικείµενα που προέρχονται από 18 εργαστήρια της Σχολής, ενώ παράλληλα συντάχτηκαν
31 βιογραφικά πορτραίτα Καθηγητών – ∆ιευθυντών εργαστηρίων της Σχολής. Τέλος,
δηµιουργήθηκε ο ηλεκτρονικός Κατάλογος της συλλογής καθώς και ο αντίστοιχος ιστότοπος
που περιλαµβάνει αναλυτικά όλα τα παραπάνω στοιχεία.
Μέσα από τη µελέτη του πολυποίκιλου αυτού του υλικού προσπαθήσαµε να εντοπίσουµε και
να αναλύσουµε την ύπαρξη ή τη δηµιουργία δικτύου σχέσεων και επαφών των καθηγητών που
δηµιούργησαν και διηύθυναν τα διάφορα εργαστήρια µε την αντίστοιχη επιστηµονική
κοινότητα του εξωτερικού, ιδιαίτερα των χωρών στις οποίες σπούδασαν ή µετεκπαιδεύτηκαν
και από τις οποίες προµηθεύονταν τον εξοπλισµό των εργαστηρίων. Επίσης, προσπαθήσαµε
να αναδείξουµε τη σηµασία της γεωπονικής εκπαίδευσης και του ρόλου που διαδραµάτισε η
γεωπονική επιστήµη και ο κλάδος των γεωτεχνικών στη δηµιουργία ενός εσωτερικού δικτύου
µετάδοσης και διάχυσης της επιστηµονικής γνώσης, µε απώτερο στόχο την τεχνολογική και
επιστηµονική αναβάθµιση του αγροτικού τοµέα, τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής και, εν
τέλει, τη βελτίωση των υλικών συνθηκών στην ελληνική ύπαιθρο.
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Title of research: The agricultural science, the technical development and the

modernization of the Greek countryside through the collections of the
Agricultural Museum (1920-1960).

ABSTRACT
Object of our research has been the collection and documentation of scientific instruments
and farming machinery from the laboratories of the former University School of
Agriculture of Athens, which nowadays belongs to the Museum’s Collection of the
Agricultural University of Athens. In addition, our research included the construction of a
database of the academic profiles and the portraits of the professors who directed the
corresponding laboratories during the period of 1920-1960. More precisely, 950 objects
from 18 laboratories have been recorded, documented and photographed, while 31
biographical portraits of professors and laboratory directors of the Agricultural School
have been compiled. Finally, a digital catalogue of the collection has been created along
with a corresponding site which includes all the above mentioned data in detail.
Through the study of this multifarious material we attempted to trace and analyze the
existing networks between the professors, who directed the laboratories, and the
corresponding scientific community abroad, particularly of the countries in which these
professors had studied or trained and from which they chose to purchase laboratory
equipment. Moreover, we attempted to highlight the significance of agricultural education
and the role of agronomic science as well as the geotechnical sector in creating an internal
network for transmitting and diffusing scientific knowledge. This undertaking also had the
aim to upgrade the agricultural sector in terms of technology and science, modernizing
production and improving the material conditions of Greek rural society.
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Τελική έκθεση ε̟ιστηµονικής µελέτης:
«Η γεω̟ονική ε̟ιστήµη, η γεωργική τεχνολογία και ο εκσυγχρονισµός της ελληνικής
γεωργίας µέσα α̟ό τη µελέτη των συλλογών του Γεωργικού Μουσείου Γ.Π.Α. (19201960).»
Ο σκοπός της επιστηµονικής µελέτης
Βασικός στόχος του ερευνητικού µας έργου είναι η µελέτη της συλλογής των
επιστηµονικών οργάνων και γεωργικών µηχανηµάτων του Γεωργικού Μουσείου του
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΓΠΑ), µε σκοπό την ανάδειξη της επιστηµονικής,
οικονοµικής, τεχνολογικής, πολιτισµικής και κοινωνικής σηµασίας τους. Πιο συγκεκριµένα,
προσπαθήσαµε µέσα από το υλικό του Μουσείου να αντλήσουµε πληροφορίες για τα
εργαστήρια της Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (ΑΓΣΑ), όπως ονοµαζόταν το
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο από το 1920 µέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1980. Επίσης,
προσπαθήσαµε να κατανοήσουµε το ρόλο που αυτά έπαιξαν στη γεωπονική εκπαίδευση, στην
εξέλιξη των σπουδών, στην οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και, τέλος, στον ίδιο τον
προσανατολισµό της γεωργικής εκπαίδευσης και έρευνας σε ακαδηµαϊκό επίπεδο. Επίσης,
µέσα από τη µελέτη του πολυποίκιλου αυτού του υλικού προσπαθήσαµε να αναδείξουµε το
προφίλ των καθηγητών που δηµιούργησαν και διηύθυναν τα διάφορα εργαστήρια και να
εντοπίσουµε τις πιθανές επαφές τους µε την αντίστοιχη επιστηµονική κοινότητα του
εξωτερικού, ιδιαίτερα των χωρών στις οποίες σπούδασαν ή µετεκπαιδεύτηκαν και από τις
οποίες προµηθεύονταν τον εξοπλισµό των εργαστηρίων.
Ο έτερος στόχος του ερευνητικού µας προγράµµατος αφορά στην αξιολόγηση της
συλλογής σε σχέση µε την τεχνολογική και επιστηµονική αναβάθµιση της ελληνικής
αγροτικής παραγωγής, τον εκσυγχρονισµό της και την επενέργειά της στη διάχυση της γνώσης
στην ελληνική ύπαιθρο µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής και των
συνθηκών ζωής στην ελληνική ύπαιθρο. Η µελέτη της συλλογής των επιστηµονικών οργάνων,
γεωργικών µηχανηµάτων και άλλων αντικειµένων που σχετίζονται µε την γεωπονική
εκπαιδευτική διαδικασία και πρακτική, στοιχεία τα οποία είτε στεγάζονται στους χώρους του
Γεωργικού Μουσείου είτε βρίσκονται σε εργαστήρια και στον περιβάλλοντα χώρο του ΓΠΑ,
έχει ως απώτερο στόχο την ανάδειξη της υλικής κληρονοµιάς του Πανεπιστηµίου, την
προβολή της υπάρχουσας έκθεσης µέσω της διεισδυτικότερης και αναλυτικότερης σύνδεσής
της τόσο µε τη συνολική ιστορία της Γεωπονικής Σχολής και της γεωπονικής επιστήµης, όσο
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και µε την γεωργική, τεχνολογική και κοινωνική ιστορία της χώρας, µε την υποστήριξη
ψηφιακών µέσων, όπως είναι ο ιστότοπος που έχουµε δηµιουργήσει.
Η παρούσα µελέτη συνεχίζει το έργο καταγραφής και διάσωσης του υλικού που
βρίσκεται διάσπαρτο σε εργαστήρια του ΓΠΑ, τον εµπλουτισµό της Συλλογής του Γεωργικού
Μουσείου και την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητάς της (τόσο µε την έννοια της
συγκέντρωσης οργάνων, εργαλείων και µηχανηµάτων από όσο το δυνατόν περισσότερα
εργαστήρια, όσο και µε την έννοια της αντιπροσωπευτικότητας των ίδιων των οργάνων εντός
των εργαστηρίων), έργο του οποίου η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε το 2010 και
χρηµατοδοτήθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο.

Μεθοδολογία εκπόνησης της µελέτης
Για την εκπόνηση της µελέτης µας υιοθετήσαµε διάφορα µεθοδολογικά εργαλεία που
αφορούν τόσο το εµπειρικό όσο και το θεωρητικό µέρος της. Στόχος ήταν να
συγκεντρώσουµε το υλικό της Συλλογής, καθώς και το υλικό που αφορά το προφίλ των
καθηγητών και στη συνέχεια να τα επεξεργαστούµε συγκρίνοντας, συσχετίζοντας και
συνδέοντάς τα µεταξύ τους.
Η έρευνά µας εστίασε αρχικά στην αναζήτηση και τον εντοπισµό νέων επιστηµονικών
οργάνων, µηχανηµάτων, εργαλείων και άλλων αντικειµένων στα εργαστήρια του ΓΠΑ.
Ακολούθησε η καταγραφή και αξιολόγηση των στοιχείων µε την απόδοση Αριθµού Μητρώου
(ΑΜ) σε αυτά και την ψηφιακή φωτογραφική τους αποτύπωση. Ο ΑΜ σηµατοδοτεί τη µόνιµη
(µοναδικός αριθµός αναγνώρισης) και αποκλειστική ταυτότητα των αντικειµένων και αποτελεί
πλέον το σταθερό σηµείο αναφοράς για τα στοιχεία της Συλλογής. Ο χαρακτηριστικός αυτός
ΑΜ έχει αποτυπωθεί επάνω στα αντικείµενα µε ανεξίτηλη µέθοδο, ώστε να είναι δυνατή η
αποθήκευση και η ταυτοποίησή τους στους χώρους του Μουσείου ή και εκτός αυτών, αλλά
και η περαιτέρω τεκµηρίωσή τους. Όσον αφορά τη φωτογραφική αποτύπωση των
αντικειµένων της Συλλογής, οι φωτογραφίες φέρουν ως κωδικό τον αριθµό µητρώου του κάθε
αντικειµένου, ώστε να είναι δυνατή η εύκολη ταύτιση φωτογραφίας-αντικειµένου. Κατά την
φωτογραφική αποτύπωση χρησιµοποιήθηκε κλιµακόµετρο (µήκους 15 εκ. µε υποδιαιρέσεις
κόκκινες/µαύρες-άσπρες του 1 εκ.) ώστε να υπάρχει σηµείο αναφοράς για το µέγεθος του
αντικειµένου. Η φωτογραφία µαζί µε τα στοιχεία του Μητρώου αποτελούν την ταυτότητα του
κάθε αντικειµένου µέσα στη Συλλογή.
Τέλος, έγινε τεκµηρίωση των αντικειµένων µε την έρευνα σε αρχειακές πηγές και
βιβλιογραφία. Σηµειώνεται ότι η καταγραφή και τεκµηρίωση του υλικού της συλλογής είναι
αναγκαίες για τη σηµασιοδότηση του αντικειµένου ως φορέα ιστορίας και την ανάδειξή του
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σε τεκµήριο καθεαυτό, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν προϋποθέσεις για την αξιοποίηση,
παρουσίαση και ερµηνεία αυτής της κατηγορίας τεκµηρίων στο κοινό. Γι’ αυτόν ακριβώς το
λόγο, το Μουσείο είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε το Κέντρο Τεκµηρίωσης της Ιστορίας της
Ελληνικής Γεωργίας, καθώς το πλούσιο αρχειακό και βιβλιογραφικό υλικό του Κέντρου
συνιστά ανεκτίµητη πηγή για την ιστορική τεκµηρίωση των συλλογών του Μουσείου.
Ενδεικτικά αναφέρουµε τους καταλόγους µόνιµου και αναλώσιµου υλικού 13
εργαστηρίων της ΑΓΣΑ, όπως αυτοί προέκυψαν από την απογραφή του 1947, όταν επέστρεψε
η Σχολή από τη Θεσσαλονίκη, όπου είχε µεταφερθεί κατά τη διάρκεια της κατοχής, ξανά
στην Αθήνα. Τα ιστορικά αυτά τεκµήρια ενίσχυσαν το έργο της τεκµηρίωσης της Συλλογής.
Η καταγραφή, φωτογραφική αποτύπωση και τεκµηρίωση της συλλογής έγινε βάσει
επιστηµονικών κριτηρίων και διεθνών προτύπων ταυτοποίησης αντικειµένων και δηµιουργίας
µητρώων µουσειακών συλλογών.
Τα επιστηµονικά όργανα και τα εργαστήρια συνδέονταν µε το αντίστοιχο
επιστηµονικό προσωπικό, τους Καθηγητές – ∆ιευθυντές τους, καθώς και το υπόλοιπο
Βοηθητικό Εργαστηριακό Προσωπικό. Προκειµένου να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον
οποίο αντιλαµβάνονταν την επιστήµη τους οι καθηγητές, αλλά και το χαρακτήρα των σπουδών
και το επίπεδο της παρεχόµενης γνώσης, θεωρήσαµε σκόπιµο να ανασυνθέσουµε, έστω και
υποτυπωδώς, τις σπουδές και τη σταδιοδροµία τους προχωρώντας σε κάποιο βαθµό και στη
µελέτη της εργογραφίας τους. Θελήσαµε, έτσι, να κατανοήσουµε τον χαρακτήρα της
γεωπονικής επιστήµης και να αναλύσουµε την αµφίδροµη σχέση µεταξύ της προέλευσης των
επιστηµονικών οργάνων, των σπουδών των καθηγητών και διευθυντών των εργαστηρίων και
του επιπέδου της επιστηµονικής γνώσης που παρήγετο στα εργαστήρια της σχολής.
Επικεντρωθήκαµε στη φάση αυτή, ένεκα και των περιορισµένων χρονικών ορίων της
έρευνας, κυρίως στους Καθηγητές - ∆ιευθυντές των εργαστηρίων, έχοντας επίγνωση του
σηµαντικού ρόλου που διαδραµάτιζε και το υπόλοιπο προσωπικό, οι Βοηθοί, οι Επιµελητές
και οι Υφηγητές, στην εκπαίδευση και στην έρευνα. Η έρευνα για την ανασύσταση του προφίλ
τους στηρίχτηκε σε πρωτογενή έρευνα που διεξήχθη στο Αρχείο του Γ.Π.Α., στους φακέλους
του προσωπικού, ενώ επιµέρους στοιχεία αντλήθηκαν από διάφορες πηγές (εγκυκλοπαίδειες,
βιογραφικά λεξικά, περιοδικά κ.λπ.). Τα βιογραφικά στοιχεία και η σχετική βάση δεδοµένων
αποτελούν µέρος των παραδοτέων της µελέτης και αποτυπώνονται και στο σχετικό σύνδεσµο
(link) του διαδικτυακού τόπου του Γεωργικού Μουσείου του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών.
Σε ό,τι αφορά το θεωρητικό µέρος της έρευνάς µας τα ερµηνευτικά εργαλεία που
χρησιµοποιήσαµε προέρχονται τόσο από το χώρο της αγροτικής ιστορίας και
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κοινωνιολογίας, της ιστορίας της εκπαίδευσης, αλλά και της ιστορίας των επιστηµών και της
τεχνολογίας –συγκεκριµένα από το ελάχιστα µελετηµένο πεδίο της ιστορίας των
επιστηµονικών οργάνων και το ανερχόµενο πεδίο των επιστηµονικών εργαστηρίων–, όσο και
από την κοινωνιολογία των επιστηµών και τη βιοµηχανική αρχαιολογία.
Ενδεικτικά αναφέρουµε τις θεωρίες των Pierre Bourdieu1 και Antony Giddens2 για
την κατανόηση του ρόλου των καθηγητών/διευθυντών των εργαστηρίων στην ανάπτυξη της
επιστήµης και τη διεύρυνση/αυτονόµηση του επιστηµονικού τους πεδίου γενικότερα. Για τη
µελέτη των οργάνων και το τι µας ιστορούν για την εξέλιξη των επιστηµών, συγκεκριµένα τη
γεωπονική επιστήµη, χρησιµοποιήσαµε διεθνή βιβλιογραφία και εκτεταµένη αρθρογραφία,3
ενώ για το ρόλο των εργαστηρίων στην εκπαιδευτική και παραγωγική διαδικασία καταφύγαµε
σε επιλεκτική διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία.4 Φυσικά, εξαιρετικά χρήσιµα εργαλεία στην
διερεύνηση του προφίλ των καθηγητών, την αποσαφήνιση του χαρακτήρα της Γεωπονικής
Σχολής τις δεκαετίες που εξετάζουµε στη µελέτη αυτή, καθώς και του ρόλου που
διαδραµάτισαν στην ανάπτυξη της υπαίθρου αποτέλεσαν τα σχετικά πρόσφατα δηµοσιεύµατα
ενός εκ των µελών της οµάδας µελέτης, του ∆ηµήτρη Παναγιωτόπουλου και ιδίως το έργο
του για την ιστορία της γεωργικής εκπαίδευσης και της Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, τις
πρώτες τέσσερις δεκαετίες τουλάχιστον της λειτουργίας της.5 Τέλος, το µεθοδολογικό
εργαλείο που συνθέτει όλα τα παραπάνω αρκετά διαφορετικά, και σε κάποιο βαθµό

1 Pierre Bourdieu, Homo Academicus, Stanford University Press, California, 1988. Pierre Bourdieu, Jean-Claude
Passeron and Monique de Saint Martin, Academic Discourse: linguistic misunderstanding and professorial power,
Cambridge, Polity Press, 1993. Bierre Bourdieu, On the State. Lectures at the Collège de France 1989-1992,
Cambridge, Polity Press, 2015.
2 Antony Giddens, The constitution of society, University of California Press, 1984. Antony Giddens,
Κοινωνιολογία. Αθήνα, Gutenberg, 2002.
3 Ενδεικτικά αναφέρουµε: Bud, R., Warner Deborah Jean (eds.), Instruments of Science: An Historical
Encyclopedia, Taylor & Francis, New York 1998. Baird, D., Thing knowledge: A philosophy of scientific instruments,
Berkeley, 2004. Bud and S.E. Cozzens (eds.), Invisible connections: Instruments, institutions and science, Bellingham,
1992. Taub, L. “The history of science through academic collections”, ICOM Study Series, 11: University
Museums and Collections (2003), 14-16. Της ίδιας: “Reengaging with instruments”, Isis, 2011, 102:689–696.
Robert E. Kohler, “Lab History Reflections”, Isis, 2008, 99:761–768. Peter Galison and Emily Thompson
(ed.) The Architecture of Science, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1999. Bruno Latour; Steve Woolgar, Laboratory
Life: The Construction of Scientific Facts. Princeton Univ. Press 1986. Επίσης, βλ. για τα επιστηµονικά όργανα
στην Ελλάδα, Νικολαΐδης Ευθύµιος, «Τα επιστηµονικά όργανα στη Νεότερη Ελλάδα», Εθνικό Ίδρυµα
Ερευνών - Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Ελληνικές Συλλογές Ε̟ιστηµονικών οργάνων, 19ος-20ός αιώνας,
εκδ. Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Αθήνα 2005, καθώς και Nikolaids Efthymios, Chatzis Konstantinos (επιµ.),
Science, technology and the 19th century state, εκδ. Institute for Neohellenic Research, National Hellenic Research
Foundation, Αθήνα 2000.
4 Μαρία Ρετεντζή (εκδ.), Ο χώρος του ε̟ιστηµονικού εργαστηρίου 16ος-20ος αιώνας. Αρχιτεκτονικές και κοινωνικές
διαστάσεις. Ηράκλειο, ΠΕΚ 2011. Επίσης: Peter Galison and Emily Thompson (ed.) The Architecture of Science,
Cambridge, Mass.: MIT Press, 1999 και Bruno Latour; Steve Woolgar, Laboratory Life: The Construction of
Scientific Facts. Princeton Univ. Press 1986.
5
∆. Παναγιωτόπουλος, Γεωργική Εκ̟αίδευση και Ανά̟τυξη. Η Ανώτατη Γεω̟ονική Σχολή Αθηνών στην ελληνική
κοινωνία 1920-1960, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2004.
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ετερόκλητα, στοιχεία το αντλήσαµε από τη θεωρία του Bruno Latour και συγκεκριµένα την
Actor-Network-Theory.6
Η συστηµατική επεξεργασία των εµπειρικών δεδοµένων µε τη βοήθεια των παραπάνω
µεθοδολογικών εργαλείων είναι σε εξέλιξη, ενώ ετοιµάζεται σχετικό άρθρο προς δηµοσίευση
σε επιστηµονικά περιοδικά του χώρου, εκτεταµένη περίληψη του οποίου επισυνάπτουµε στο
τέλος της έκθεσης. [Παραδοτέο 4]

Προβλήµατα/ δυσκολίες κατά τη διάρκεια εκπόνησης της µελέτης
Μια από τις πρώτες δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε ως ανεξάρτητη οµάδα ήταν η
αναζήτηση φορέα διαχείρισης του κονδυλίου, που για λόγους γραφειοκρατίας ανατέθηκε
τελικά στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, του οποίου µέλος είναι η συντονίστρια της
µελέτης.
Επίσης, η αναζήτηση και επιλογή καταρτισµένου τεχνικού για τη δηµιουργία της
ιστοσελίδας αποδείχθηκε δυσκολότερη από το αναµενόµενο, λόγω του υψηλού κόστους των
διαφόρων προσφορών που λάβαµε, αλλά κυρίως λόγω της αδυναµίας των περισσότερων
υποψηφίων να κατανοήσουν τις ανάγκες της µελέτης. Την εµπειρία, ικανότητα,
δηµιουργικότητα αλλά και ετοιµότητα να ενταχθεί στη λογική του προγράµµατος βρήκαµε
τελικά στο πρόσωπο του Μηχανικού Η/Υ στο Τµήµα ∆ικτύων και ∆ιαδικτύου του
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ∆ρ. ∆ηµήτρη Φραγκούλη.
Αρκετά προβλήµατα αντιµετωπίσαµε κατά τη διάρκεια της έρευνας τόσο στην
συγκέντρωση στοιχείων για την τεκµηρίωση των οργάνων, που προέρχονταν από διάφορες
χώρες και κατασκευαστές, όσο και στην ανασύσταση της σταδιοδροµίας και του βιογραφικού
πολλών Καθηγητών – ∆ιευθυντών των εργαστηρίων της Γεωπονικής Σχολής. Η έρευνα, η
τεκµηρίωση και, κατ’ επέκταση, η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής βάσης και του σχετικού
ιστοτόπου, βρίσκονται σε εξέλιξη και πρόκειται να ολοκληρωθούν µε την οριστική έκδοση
ενός σχετικού Καταλόγου, ο οποίος θα περιλαµβάνει τα όργανα και την τεκµηρίωσή τους, τα
βιογραφικά και τις προσωπογραφίες των Καθηγητών και ένα τελικό κείµενο, µε την ιστορική
και επιστηµολογική αποτίµηση της συλλογής.
Η έκδοση του Καταλόγου, για τον οποίο αναζητούµε χρηµατοδότη, ευελπιστούµε
ότι θα καλύπτει και θα ανταποκρίνεται στη µεγαλύτερη ίσως πρόκληση που αντιµετωπίσαµε
κατά τη διάρκεια της µελέτης, που ήταν να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο τα
ετερόκλητα, εν πολλοίς, στοιχεία που αποτέλεσαν τους άξονες της έρευνάς µας –αντικείµενα,
6 Bruno Latour, Reassembling the social : an introduction to actor-network-theory, Oxford Univ. Press, 2007. John
Law and John Hassard (ed.), Actor Network Theory and After, Oxford: Blackwell, 1999.

Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση, 2014
Τελική έκθεση ε̟ιστηµονικής µελέτης. ∆εκέµβριος 2014

9

φυσικά πρόσωπα, χώροι δραστηριότητας- µπορούσαν να συνδεθούν και να ερµηνευτούν µε
τρόπο που να αφηγείται την ιστορία της γεωπονικής επιστήµης, τις επιστηµονικές διαδροµές
και σχέσεις των Καθηγητών της Γεωπονικής και, τέλος, το ρόλο αυτών και των γεωτεχνικών
γενικότερα στην ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα και τον εκσυγχρονισµό της γεωργικής
παραγωγής στην Ελλάδα.
Τέλος, το χρονικό περιθώριο των δώδεκα µηνών ήταν µία επιπλέον πρόκληση για την
εκπόνηση του φιλόδοξου εγχειρήµατός µας.
Τελικά αποτελέσµατα/Παραδοτέα
[Παραδοτέο 1]
Στο διάστηµα των δώδεκα περίπου µηνών της έρευνάς µας έχουν καταγραφεί και
αποτυπωθεί φωτογραφικά 950 αντικείµενα, µε Α/Μ από το 001. έως το 0752. Η απόκλιση
αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι εντοπίστηκαν παρόµοια µεταξύ τους αντικείµενα, στα οποία
αποδόθηκε ο ίδιος Α/Μ µε µία πρόσθετη διαφοροποίηση (π.χ. 0200.1, 0200.2), καθώς επίσης
και τµήµατα του ίδιου αντικειµένου, τα οποία επίσης απέκτησαν τον ίδιο Α/Μ µε την
προσθήκη ενός γράµµατος (π.χ. 0232.a., 0232.b).
Η τεκµηρίωση των αντικειµένων αυτών αποτυπώνει τα ακόλουθα στοιχεία:
ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ/ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ/ ΟΡΓΑΝΟΥ: Π.χ. ζυγός ακριβείας,
αντλία νερού κ.λπ.
ΕΝΟΤΗΤΑ: Το υπάρχον υλικό µπορεί να ενταχθεί σε κατηγορίες, ανάλογα µε τη
χρήση του: Επιστηµονικά όργανα, Γεωργικά εργαλεία, Γεωργικά µηχανήµατα,
Εξοπλισµός γραφείου, Οικιακή οικονοµία/ Είδη οικιακής χρήσης, Έπιπλα γραφείου.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: Σηµειώνεται ο τίτλος της εταιρείας κατασκευής, η
χώρα και η πόλη στην οποία κατασκευάστηκε το µηχάνηµα/ εργαλείο/ όργανο.
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: Σηµειώνεται το ακριβές έτος κατασκευής, εφ’ όσον είναι
γνωστό. Σε άλλη περίπτωση προσδιορίζεται κατ’ εκτίµηση η περίοδος κατασκευής.
Π.χ. ∆εκ. 1920 ή 1915-1920.
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Από πού και µε ποιον τρόπο περιήλθε το αντικείµενο στην κατοχή
του Μουσείου. Π.χ. Εργαστήριο Φυσικής, αγορά, δωρεά.
Όπου δε είναι εφικτό, αποτυπώνονται στοιχεία για τη χρήση και λειτουργία των οργάνων
και µηχανηµάτων ή εργαλείων.
Σχετικά µε τη µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον εντοπισµό, την καταγραφή αλλά
και την τεκµηρίωσή τους παραπέµπουµε στην ενότητα «Μεθοδολογία εκ̟όνησης της µελέτης».
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Οι ενότητες που συγκροτούν τη συλλογή είναι: α) επιστηµονικά όργανα και προπλάσµατα
φυτών και ζώων από τα εργαστήρια του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου, β) γεωργικά εργαλεία
και µηχανήµατα (σταφυλοπιεστήρια, σιτοκαθαριστήρια, άροτρα κ.λπ.), γ) ποικίλος
εξοπλισµός γραφείου (έπιπλα, αριθµοµηχανές, γραφοµηχανές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές
κ.ά.) και τέλος δ) είδη οικιακής οικονοµίας (κανάτες, δίσκοι, ανέµες, σοφράδες, υφαντά κ.λπ.).
Η φωτογραφική απεικόνιση και τεκµηρίωση όλων των παραπάνω έχουν αναρτηθεί στον
ιστότοπο που δηµιουργήσαµε προκειµένου να υποδεχτεί τα αποτελέσµατα της παρούσας
µελέτης.
Η συλλογή επιστηµονικών οργάνων του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου διασώζει σηµαντικό
αριθµό εργαστηριακού εξοπλισµού από την ίδρυση της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής
Αθηνών (ΑΓΣΑ) το 1920 έως και το 1980. Ορισµένα όργανα, ωστόσο, χρονολογούνται
ακόµη και από τις αρχές του αιώνα –πολύ πριν την ίδρυση της ΑΓΣΑ–, καθώς πιθανότατα
προέρχονται από το Κεντρικό Γεωπονικό Χηµείο Αθηνών, το οποίο λειτουργούσε από το
1901 στο χώρο όπου αργότερα εγκαταστάθηκε η ΑΓΣΑ και µέρος των οργάνων του
κληροδοτήθηκε στην τελευταία. Τα επιστηµονικά αυτά όργανα συνιστούν αντιπροσωπευτικό
δείγµα των ευρωπαίων κατασκευαστών του πρώτου µισού του 20ού αιώνα οι οποίοι
προµήθευαν τα ελληνικά πανεπιστήµια, αλλά και της τεχνολογικής εξέλιξης στον τοµέα του
εξοπλισµού ερευνητικών εργαστηρίων κατά την περίοδο του µεσοπολέµου.
[Παραδοτέο 2]
Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η αρχειακή έρευνα για τη δηµιουργία των βιογραφικών
σηµειωµάτων των καθηγητών των εργαστηρίων της Α.Γ.Σ.Α, και έχουν αναρτηθεί
πληροφορίες που επιτρέπουν στο χρήστη να αποκτήσει µια πρώτη εικόνα για το προφίλ τους
σε σχέση και µε τα εργαστήρια που διηύθυναν. Επίσης, έχουν φωτογραφηθεί τα πορτραίτα
των περισσότερων καθηγητών, τα οποία βρίσκονται στην πινακοθήκη της Συγκλήτου και στον
εξωτερικό χώρο της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του κεντρικού κτηρίου του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου, και έχουν επίσης αναρτηθεί συµπληρώνοντας τη βάση των βιογραφικών.
Σχετικά µε τη µεθοδολογία συγκρότησης της εν λόγω βάσης και της επιλογής των στοιχείων
για την ιστοσελίδα του έργου παραπέµπουµε στην ενότητα «Μεθοδολογία εκ̟όνησης της
µελέτης».
[Παραδοτέο 3]
Με βάση το παραπάνω υλικό δηµιουργήσαµε ιστοσελίδα που παρουσιάζει 18 (δέκα οκτώ)
συνολικά εργαστήρια της ΑΓΣΑ από το 1920-1960, και τα αντικείµενα (όργανα, συσκευές,
γεωργικά µηχανήµατα, εκθέµατα, προπλάσµατα, εργαλεία, αντικείµενα του αγροτικού βίου
κ.ά) που σχετίζονται µε κάθε ένα από αυτά. Η παρουσίαση αυτών των αντικειµένων γίνεται
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τόσο µέσω συγκεντρωτικού ηλεκτρονικού καταλόγου µε ευρετήριο που φέρει το ψηφιακό
αποτύπωµά τους και πληροφορίες από την τεκµηρίωσή τους, όσο και σε σύνδεση και
αντιστοίχηση µε τα εργαστήρια και τους καθηγητές. Επίσης, µε ανάλογο τρόπο
παρουσιάζονται και οι καθηγητές/διευθυντές αυτών των εργαστηρίων, οι οποίοι πλαισιώνονται
και από τα πορτρέτα τους. Ο ιστότοπος έχει δοµηθεί µε τρόπο που να διευκολύνει τον χρήστη
που ενδιαφέρεται να γνωρίσει την υλική κληρονοµιά του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου αλλά
κυρίως την ιστορία του και την ιστορία της γεωπονικής επιστήµης στην Ελλάδα µέσα από την
περιήγησή του στα όργανα, τα εργαστήρια και τους καθηγητές που συνδέονται µεταξύ τους
µε τρόπο ιδιαίτερα εύχρηστο και λειτουργικό. Την ιστοσελίδα πλαισιώνουν κείµενα που
παρουσιάζουν το σκεπτικό και τους στόχους της έρευνάς µας και πληροφορούν το χρήστη
για τη σηµασία της συλλογής του Γεωργικού Μουσείου που είναι µοναδική στο είδος της.
Πρέπει ιδιαίτερα να τονίσουµε τη δυναµική της ιστοσελίδας, η οποία έχει κατασκευαστεί µε
τρόπο που µπορεί να επεκταθεί και να εµπλουτιστεί µε νέο υλικό που εξακολουθεί να
προκύπτει από τη συνεχιζόµενη έρευνά µας.
Η διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου είναι: http://sylloges.mouseio.aua.gr/
Στο σηµείο αυτό, θα ̟ρέ̟ει να σηµειώσουµε ότι, ό̟ως αναφέραµε και στην αρχική µας ̟ρόταση,
̟ρόθεσή µας ήταν τα εξαγόµενα της έρευνας µαζί µε το φωτογραφικό και λοι̟ό τεκµηριωτικό υλικό να
δηµοσιευτούν σε ενιαίο τόµο-κατάλογο ο ο̟οίος θα µ̟ορούσε να α̟οτελέσει συνοδευτικό υλικό για τον
ε̟ισκέ̟τη του Γεωργικού Μουσείου και φυσικά τεκµήριο της ιστορίας της Γεω̟ονικής Σχολής και της
γεω̟ονικής ε̟ιστήµης στην Ελλάδα. Προϋ̟όθεση για µια τέτοια δηµοσίευση α̟οτελεί, ό̟ως αναφέραµε
και στην αρχική µας ̟ρόταση, η εξασφάλιση ε̟ι̟λέον χρηµατοδότησης µέσα στον ε̟όµενο χρόνο α̟ό
την ολοκλήρωση της εκ̟όνησης της ε̟ιστηµονικής µελέτης µας. Το ενδεχόµενο αυτό δεν αναιρεί,
φυσικά, την υ̟οβολή των σχετικών α̟οτελεσµάτων της έρευνας ως εργασίες ̟ρος αξιολόγηση και
δηµοσίευση σε σχετικά ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα ̟εριοδικά.
Με βάση όλα τα παραπάνω, συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα της µελέτης µας θα λέγαµε
πως αποτελεί ένα ιδιαίτερα πρωτότυπο εγχείρηµα τόσο για τον ελλαδικό χώρο όσο και το
εξωτερικό. Σε αυτή τη διαπίστωση καταλήξαµε έπειτα από βιβλιογραφική και εκτεταµένη
διαδικτυακή επισκόπηση για την αναζήτηση µουσείων από τον διεθνή χώρο µε οµοειδείς
συλλογές προς εκείνες του Γεωργικού Μουσείου του ΓΠΑ.
Πιο συγκεκριµένα, η αναζήτηση επικεντρώθηκε στον ευρωπαϊκό χώρο, όπου
προσπαθήσαµε κατ’ αρχήν να εντοπίσουµε µουσεία, τα οποία διατηρούν συλλογές µε
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ιστορικά επιστηµονικά όργανα σχετικά µε την γεωργική επιστήµη, γεωργικά αντικείµενα και
µηχανήµατα προερχόµενα όµως από πανεπιστηµιακά εργαστήρια. Η µελέτη του δικτυακού
τόπου του International Association of Agricultural Museums, που αποτελεί µέλος του
∆ιεθνούς Συµβουλίου Μουσείων και το ∆ίκτυο Γεωργικών Μουσείων της Μεγ. Βρετανίας
(Rural Museums Network) δεν εντόπισε ανάλογης σύνθεσης προσπάθεια, όπου τα µουσειακά
αντικείµενα συµπλέκονται µε τους χώρους και τα υποκείµενα της διδασκαλίας και έρευνας.
Μοναδική ίσως εξαίρεση στην ολοκληρωµένη προβολή της µουσειακής συλλογής και της
ιστορίας της αλλά και την έρευνα για τη διάχυση της γεωπονικής γνώσης στην κοινωνία
αποτελεί το Museum of English Rural Life, το οποίο ανήκει στο Πανεπιστήµιο του Reading
στην Αγγλία (http://www.reading.ac.uk/merl/). Το συγκεκριµένο µουσείο, καθώς αποτελεί
αναπόσπαστο κοµµάτι του Πανεπιστηµίου, διαθέτει επίσης ερευνητικό κέντρο για την
γεωργική επιστήµη, την αγροτική πρακτική, την διατροφή και την ιστορία της οικονοµίας και
τεχνολογίας, καθώς επίσης και τα αρχεία των καθηγητών του πανεπιστηµίου. Το 2011 στο
Deutsches Museum στο Μόναχο (http://www.deutsches-museum.de), το κατεξοχήν
ερευνητικό µουσείο της Γερµανίας, ολοκληρώθηκε έρευνα που είχε ξεκινήσει το 2006 υπό τον
καθ. Frank Uekötter, µε τίτλο “History of agricultural knowledge in the 20th century”.
Έχοντας αφετηρία τα γεωργικά µηχανήµατα ο Uekötter εξετάζει την «επιστηµονικοποίηση»
(scientification) του αγροτικού τοµέα τον 20ο αιώνα στη Γερµανία.7 Ανάλογα προγράµµατα
και έρευνες έρχονται σποραδικά στην επιφάνεια, σε φόρουµ, επιστηµονικά περιοδικά και
συνέδρια, από άλλες χώρες της Ευρώπης, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο κ.λπ., αλλά και από την άλλη
πλευρά του Ατλαντικού που υποδηλώνουν το διαρκώς αυξανόµενο ενδιαφέρον των ερευνητών
για τα επιστηµονικά όργανα και τη σηµασία τους, αναφορικά πάντα µε την εξέλιξη και τον
εκσυγχρονισµό του αγροτικού χώρου.
Ωστόσο, τα µέχρι τώρα ερευνητικά προγράµµατα που έχουν λάβει χώρα τόσο στο
Museum of English Rural Life στο Reading όσο και το Deutsches Museum, δεν
αναδεικνύουν αυτή την τριπλή συσχέτιση (όργανα-εργαστήρια-καθηγητέςς) και µάλιστα σε
ένα πανεπιστηµιακό περιβάλλον. Την απουσία µιας παρόµοιας συσχέτισης, καθώς και τη
µοναδικότητα του τύπου του γεωργικού Μουσείου εντός ενός πανεπιστηµιακού campus, το
οποίο συνδυάζει ταυτόχρονα στοιχεία ενός open air museum και living history museum, που
είναι αρκετά διαδεδοµένα στην Ευρώπη και διεθνώς, διαπιστώθηκε και από την συµµετοχή
των µελών της επιστηµονικής οµάδας της µελέτης ∆ηµήτρη Παναγιωτόπουλου και Μαρίας

7 Frank Uekötter: Die Wahrheit ist auf dem Feld. Eine Wissensgeschichte der deutschen Landwirtschaft
(Umwelt und Gesellschaft Bd. 1), Vandenhoeck und Ruprecht: Göttingen 2010.
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Μαυροειδή στο 17th AIMA (International Association of Agricultural Museums)
International Congress µε ανεξάρτητη από το παρόν έργο εισήγηση µε θέµα: Agriculture
collections: a new dynamic, που διεξήχθη στο MUCEM/Musée des Civilisations de l’Europe et
de la Méditerranée, στην Marseille της Γαλλίας από τις 5 έως 7 Νοεµβρίου 2014.8
Ο τύπος, εποµένως, του «πανεπιστηµιακού γεωργικού µουσείου» δεν εµφανίζεται σχεδόν
καθόλου στην διαδικτυακή αναζήτηση και όπως διαπιστώθηκε και από τη συνάντηση που
προαναφέραµε, στην οποία παρουσιάστηκαν διαφορετικές µορφές γεωργικών ή αγροτικών
µουσείων ανά τον κόσµο, δεν πρόκειται για ένα ευρέως µελετηµένο τύπο µουσείου. Πολύ
περισσότερο όταν αυτό το µουσείο γίνεται το επίκεντρο µιας σχέσης ανάδειξης των
συσχετισµών µεταξύ ετερογενών -κοινωνικών και µη- στοιχείων, αυτού που ο φιλόσοφος και
κοινωνιολόγος της επιστήµης Bruno Latour περιγράφει ως Actor-Network-Theory και που
αναφέρουµε στην ενότητα της µεθοδολογίας.
Μέσα σε αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο η µελέτη µας µπορεί να προσφέρει στους ερευνητές
αλλά και επισκέπτες του Γεωργικού Μουσείου πολύτιµο υλικό για περαιτέρω έρευνα και
αναζήτηση σε µια κρίσιµη ιστορικά συγκυρία για τη χώρα µας, όπου ο αγροτικός τοµέας
καταλαµβάνει µια από τις κυρίαρχες θέσεις στο πρόγραµµα οικονοµικής ανάκαµψης της
Ελλάδας, καθιστώντας έτσι το εγχείρηµά µας ιδιαίτερα σηµαντικό.

8

Στο συνέδριο οι ∆. Παναγιωτόπουλος και Μ. Μαυροειδή µετείχαν µε ανακοίνωση µε τίτλο: “The Agricultural

University of Athens Museum: The scientific instrument collection and the development of agricultural
machinery in Greece during the first half of the 20th century”, η οποία θα περιληφθεί στα Πρακτικά του
συνεδρίου που πρόκειται να κυκλοφορήσουν σύντοµα.
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Προσωρινός τίτλος άρθρου προς δηµοσίευση:

«Η συγκρότηση και διάχυση της γεω̟ονικής ε̟ιστήµης στην Ελλάδα:
Καθηγητές, εργαστήρια και εξο̟λισµός τον 20ο αιώνα».
Συντάκτες: Μαρία Ζαρίφη, ∆ηµήτρης Παναγιωτόπουλος, Μαρία Μαυροειδή
(Εκτεταµένη περίληψη)
Η ίδρυση της Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής (Α.Γ.Σ.Α) το 1920 σηµατοδότησε την
αλλαγή στις στρατηγικές για την αγροτική παραγωγή, καθώς δροµολογήθηκε και
συστηµατοποιήθηκε η γεωργική εκπαίδευση σε ανώτατο επίπεδο. Συµπυκνώνοντας όλες
σχεδόν τις βασικές επιστήµες της εποχής, η Α.Γ.Σ.Α αποτέλεσε ένα µοναδικό ίδρυµα µε
θεωρητικό αλλά κυρίως εφαρµοσµένο και πρακτικό χαρακτήρα. Με την ίδρυσή της η χώρα
απέκτησε το πρώτο ανώτατο ίδρυµα γεωπονικής εκπαίδευσης το οποίο συνέβαλε
αποφασιστικά στη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής µε την εισαγωγή τεχνικών
καινοτοµιών, τη χρήση νέων καλλιεργητικών µεθόδων και την προϊούσα εκµηχάνιση της
παραγωγής. Όλα αυτά συνέβαλαν στην αναβάθµιση της αγροτικής οικονοµίας και της
κοινωνίας της υπαίθρου και, κατ’ επέκταση, προήγαγαν την εθνική οικονοµία.
Στην παρούσα µελέτη εστιάζοντας στην ανάλυση των αλλαγών αυτών θα
παρουσιάσουµε την ανασυγκρότηση του ιστορικού και κοινωνικού περιβάλλοντος
[contextualize the objects] µέσα στο οποίο τα αντικείµενα της συλλογής του Γεωργικού
Μουσείου, -τα οποία εντοπίστηκαν στα διάφορα εργαστήρια του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών (Γ.Π.Α.), καταγράφηκαν και τεκµηριώθηκαν- αλλά και τα ̟ρόσω̟α, και συγκεκριµένα
οι καθηγητές της Σχολής, που υπήρξαν ταυτόχρονα και διευθυντές των εργαστηρίων,
διαδραµάτισαν έναν σηµαντικό, και εν πολλοίς σιωπηρό ή αποσιωπηµένο, ρόλο στην ιστορία
της γεωργικής επιστήµης και τη διάχυσή της στην ελληνική κοινωνία.
Η συλλογή επιστηµονικών οργάνων και µηχανηµάτων του Γεωργικού Μουσείου
αποτελεί µια αρκετά πλούσια και µοναδική στον ελληνικό χώρο συλλογή εργαστηριακών
αντικειµένων, η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσµα γνωστικών θεµάτων που διδάσκονταν στην
ΑΓΣΑ. Θα επιχειρήσουµε να αναδείξουµε το πλαίσιο χρήσης αυτών των οργάνων, τόσο σε
επιστηµονικό όσο και κοινωνικό επίπεδο. Πιο συγκεκριµένα, τα ίδια τα αντικείµενα αλλά και
οι ε̟ιστήµονες που στελέχωσαν τα εργαστήρια αποτελούν τις κατεξοχήν αναλυτικές κατηγορίες
της έρευνάς µας, µε στόχο αφενός την ανάδειξη της συλλογής ως επιστηµονικό µέσο, ως

Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση, 2014
Τελική έκθεση ε̟ιστηµονικής µελέτης. ∆εκέµβριος 2014

15

εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και φορέα εκσυγχρονισµού της αγροτικής
παραγωγής, αλλά και ως µέσο αναβάθµισης της κοινωνίας της υπαίθρου και ως προϊόν
πολιτισµού.
Έχοντας ως σηµείο αναφοράς και εκκίνησης της έρευνάς µας τα υλικά αντικείµενα
της συλλογής του Γεωργικού Μουσείου, προσπαθήσαµε να ανασυστήσουµε την ιστορία και
τη λειτουργία τους µέσα στην ΑΓΣΑ. Μοιραία οδηγηθήκαµε στη µελέτη των εργαστηρίων
τα οποία φιλοξένησαν τα όργανα, τα εργαλεία και τα µηχανήµατα, αλλά και τους επιστήµονες
που τα πλαισίωναν και ήταν υπεύθυνοι για τη λειτουργία τους. Να σηµειωθεί ότι τα πρώτα
εργαστήρια ιδρύονται σχεδόν ταυτόχρονα µε την ίδρυση της ΑΓΣΑ το 1920 και ήταν
συνδεδεµένα µε την καθηγητική έδρα και τον καθηγητή που την κατείχε, ο οποίος ήταν
ταυτόχρονα και ο διευθυντής του εργαστηρίου. Η παρουσίαση αυτού του εξαιρετικά
σηµαντικού σταδίου της έρευνάς µας που αφορά στον εντοπισµό, καταγραφή τεκµηρίωση των
οργάνων, καθώς και τον εντοπισµό των καθηγητών διευθυντών των εργαστηρίων όπου
βρέθηκαν τα αντικείµενα, την έρευνα του ακαδηµαϊκού τους προφίλ, το ρόλο τους σε σχέση
µε τα εργαστήρια και κατά συνέπεια τη χρήση των αντικειµένων, αλλά κυρίως το ρόλος τους
στην διαµόρφωση της ελληνικής αγροτικής κοινωνίας, µας προσφέρουν µια πολύτιµη
αφετηρία για την ολοκλήρωση της ανάδειξης των συσχετισµών µεταξύ ετερογενών κοινωνικών και µη- στοιχείων, αυτού που ο φιλόσοφος και κοινωνιολόγος της επιστήµης
Bruno Latour περιγράφει ως Actor-Network-Theory και η οποία αποτελεί ένα από τα
βασικά µεθοδολογικά µας εργαλεία.
Συγκεκριµένα, στο άρθρο µας θα αποσαφηνίσουµε την έννοια του εργαστηρίου στην
Α.Γ.Σ.Α, τη σηµασία του για την γεωργική εκπαίδευση, τις γεωργικές εφαρµογές αλλά και
την έρευνα και ασφαλώς την εξέλιξή του κατά τις δεκαετίες που µελετάµε. Σε αντίθεση µε τις
φυσικές επιστήµες και τις επιστήµες της ζωής (life sciences), όπου η ύπαρξη εργαστηρίων είχε
παγιωθεί την περίοδο της αναγέννησης και οπωσδήποτε µέχρι τον 19ο αιώνα για όλες τις
συγγενείς επιστήµες, η περίπτωση της γεωπονικής επιστήµης είναι αρκετά διαφορετική.
Αφενός, γιατί η θεσµοθέτησή της ως αυτόνοµης επιστήµης έγινε πολύ αργότερα, αφετέρου,
διότι το γνωστικό αντικείµενο της γεωπονίας διαµορφώθηκε από τη σύγκλιση διαφορετικών
επιστηµών, όχι µόνο των γεωπονικών, αλλά και των κοινωνικών επιστηµών, των φυσικοµαθηµατικών, αλλά και όσων αργότερα καταχωρίστηκαν ως επιστήµες της ζωής και του
περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, η δηµιουργία και η φύση των εργαστηρίων της Α.Γ.Σ.Α φέρει
τα χαρακτηριστικά τόσο των εργαστηρίων µιας φυσικοµαθηµατικής σχολής, όσο και κάποια
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τυπικά πάντως των αντίστοιχων σχολών και πανεπιστηµίων
διεθνώς, όπως ήταν, για παράδειγµα, τα εργαστήρια της ζωοτεχνίας, της δενδροκοµίας, της
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αµπελουργίας, της γεωργικής µηχανικής, των γεωργικών βιοµηχανιών, της φυτοπαθολογίας
κ.λπ.
Επιπλέον, προκειµένου να κατανοήσουµε τη δοµή και λειτουργία των εργαστηρίων,
την κατανοµή της διδακτικής και πειραµατικής εργασίας, την προέλευση του εξοπλισµού τους,
αλλά και τον τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβάνονταν το έργο τους οι καθηγητές/διευθυντές
και το ρόλο τους ως διαµεσολαβητές µε την υπόλοιπη επιστηµονική κοινότητα αλλά και την
κοινωνία ευρύτερα, θα παρουσιάσουµε την ανασύσταση του προφίλ των καθηγητών της
Σχολής. Απώτερος στόχος όλων αυτών είναι η µελέτη του χαρακτήρα της γεωπονικής
επιστήµης και η ανάλυση της αµφίδροµης σχέση ανάµεσα στην προέλευση των σπουδών των
καθηγητών και διευθυντών των εργαστηρίων, των επιστηµονικών οργάνων και του επιπέδου
της επιστηµονικής γνώσης που παράγεται στα εργαστήρια της σχολής. Εν τέλει, τον τρόπο
αλληλεπίδρασης µε την κοινωνία της υπαίθρου και το βαθµό επενέργειας όλων αυτών στη
διάχυση της επιστηµονικής γνώσης και πρακτικής στην ελληνική αγροτική (κυρίως) κοινωνία
και στη βελτίωση των υλικών συνθηκών της ζωής στην ύπαιθρο.
Τα στοιχεία που καταφέραµε να συγκεντρώσουµε και να επεξεργαστούµε κατά τη
διάρκεια προγράµµατος που χρηµατοδοτήθηκε από το Ίδρυµα Λάτση, από τη µια µας
επιτρέπουν την εξαγωγή ορισµένων γενικότερων συµπερασµάτων σχετικά µε την εξέλιξη και
τη διαµόρφωση του προφίλ των καθηγητών, την επίδραση της προέλευσης των σπουδών τους
στη διαµόρφωση της φυσιογνωµίας των σπουδών και της Σχολής γενικότερα, αλλά και την
αντανάκλαση όλων αυτών στην οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων της Σχολής. Από
την άλλη, αρκετά ερωτήµατα που θέσαµε στην αρχή της έρευνας και ορισµένα που
γεννήθηκαν στην πορεία, χρήζουν περαιτέρω έρευνας, όπως είναι, για παράδειγµα, οι σχέσεις
και οι επαφές τους µε την επιστηµονική κοινότητα και τα αντίστοιχα ιδρύµατα του εξωτερικού,
οι αλλαγές που παρατηρούνται στη δοµή και οργάνωση των σπουδών και στην έρευνα στη
Σχολή, ως αντανάκλαση των επαφών και σχέσεων µε το εξωτερικό κ.ά. Οι σπουδές, η
σταδιοδροµία τους, η επιστηµονική συµβολή τους, σε συνδυασµό µε τη µελέτη της
εργογραφίας τους, αλλά και οι µετέπειτα επαφές τους µε το εξωτερικό αναδεικνύουν, εκτός
από το ρόλο τους στην ανάπτυξη της γεωπονικής επιστήµης, και την επίδραση των
επιστηµονικών εξελίξεων και ρευµάτων του εξωτερικού µε την χρήση εξοπλισµού που
προέρχονταν από χώρες στις οποίες είχαν εκπαιδευτεί οι εν λόγω Έλληνες επιστήµονες. Η
επίδραση αυτή εξετάζεται µέσα από το πρίσµα της λεγόµενης «πολιτιστικής πολιτικής»
(cultural policy/Kulturpolitik) αναδεικνύοντας παράλληλα και πολιτικές οικονοµικού
επεκτατισµού.
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Τέλος, θα παρουσιάσουµε µια από τις βασικότερες παραµέτρους της έρευνάς µας
που είναι η ανάδειξη του ρόλου που διαδραµάτισε η γεωπονική επιστήµη στην επίλυση
κρίσιµων ζητηµάτων που απασχόλησαν την κοινωνία της υπαίθρου, αλλά και την ελληνική
κοινωνία στο σύνολό της, όπως ήταν η αγροτική µεταρρύθµιση, η αναδιάρθρωση των
καλλιεργειών και ο εκσυγχρονισµός της παραγωγής, η επίτευξη της αυτάρκειας κ.λπ, σε µια
χρονική περίοδο µείζονος σηµασίας για την ιστορία του τόπου µας, που περιλάµβανε συνεχείς
πολέµους, αλλαγές συνόρων, µετακινήσεις πληθυσµών, πολιτικές, οικονοµικές και
πολιτισµικές κρίσεις.

