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E d i t o r i a l

Με ιδιαίτερη χαρά η Ελληνική Εταιρεία Συγκριτικής και Διε-
θνούς Εκπαίδευσης (ΕΛΕΣΔΕ) και το Εργαστήριο Πειραματικής 
Παιδαγωγικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών προχωρούν στην επανέκδοση της εξαμηνιαίας Συγκριτι-
κής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Επιθεώρησης (ΣΔΕΕ). 

Εξαιτίας μιας σειράς τεχνικών προβλημάτων και για λόγους 
ανεξάρτητους από την θέλησή μας η έκδοση του περιοδικού ανε-
στάλη την περίοδο 2015-2019. Η επανέκδοση του περιοδικού 
ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα και μια προσδοκία του κλάδου και 
της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας και, παράλληλα, δίνει 
το στίγμα των προθέσεών μας. Φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε την 
προσπάθεια για ένα περιοδικό υψηλού επιστημονικού κύρους, 
εφάμιλλο με τα καλύτερα περιοδικά του κλάδου διεθνώς και ένα 
βήμα έγκυρου ακαδημαϊκού προβληματισμού για τα ζητήματα 
της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τον κόσμο. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις και την ιστορική συ-
γκυρία αποφασίσαμε η έκδοση του περιοδικού να είναι δίγλωσση, 
ηλεκτρονική, ανοικτής πρόσβασης (open access), εξαμηνιαία και 
θα συνοδεύεται από ανεξάρτητα θεματικά τεύχη σε ετήσια βάση.

Θεωρούμε ότι στην ιστορική του πορεία το περιοδικό συνέβα-
λε ουσιαστικά στην ανάπτυξη κριτικού προβληματισμού σε εθνι-
κό και διεθνές επίπεδο και στην ενίσχυση της «εθνικής ακαδημαϊ-
κής φυσιογνωμίας» στο χώρο. Θα επιδιώξουμε τη διεθνή προβολή 
που επιβάλλει ο ίδιος ο συγκριτικός και διεθνής χαρακτήρας του 
περιοδικού και θα εξακολουθήσουμε να δίνουμε το λόγο, χωρίς 
δεσμεύσεις και αποκλεισμούς, σε όλους όσους έχουν την πρόθε-
ση και τη δυνατότητα -με τη μεθοδολογική αυστηρότητα και την 
αναλυτική ευκρίνεια και διεισδυτικότητα που πρέπει να διακρίνει 
την ακαδημαϊκή προσέγγιση- να καταθέσουν τη συμβολή τους. 

Καλούμε τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και ιδιαίτερα 
τους νέους επιστήμονες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση 
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του λόγου και του περιεχομένου του περιοδικού με την παρουσί-
αση των σύγχρονων κατευθύνσεων της έρευνας σε ατομικό αλλά 
και συλλογικό επίπεδο (μέσω των θεματικών τευχών.)

Το παρόν τεύχος είναι αφιερωμένο στον καθηγητή Δημήτρη 
Ματθαίου. Ο Δ. Ματθαίου υπήρξε καθηγητής της Συγκριτικής 
Παιδαγωγικής στο ΕΚΠΑ, πρόεδρος της ΕΛΕΣΔΕ και πρώτος επι-
στημονικός υπεύθυνος-εκδότης της ΣΔΕΕ. Η συμβολή του Δ. Ματ-
θαίου στην θεμελίωση, στην υποστήριξη και στην εξάπλωση στης 
συγκριτικής σπουδής στην ελληνική εκπαίδευση (σε προπτυχιακό 
και σε μεταπτυχιακό επίπεδο) και στην μελέτη και εφαρμογή εκ-
παιδευτικών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων υπήρξε καθοριστική. 
Η επιστημονική, η ερευνητική και η εκπαιδευτική δραστηριότητα 
του Δ. Ματθαίου υπήρξε πολυσχιδής. Συγγραφέας επιστημονι-
κών βιβλίων και άρθρων στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο, πα-
νεπιστημιακός δάσκαλος, ερευνητής σε εφαρμοσμένη συγκριτική 
έρευνα, μέλος θεσμικών επιτροπών και ομάδων εργασίας. Ο Δ. 
Ματθαίου υπηρέτησε την εκπαίδευση από καίριες θέσεις (καθη-
γητής ΕΚΠΑ, Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Πρόε-
δρος του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, Πρόεδρος της Διοικού-
σας Επιτροπής των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, μέλος του 
Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, Πρόεδρος της ΕΛΕΣΔΕ, Αντιπρόε-
δρος της Comparative Education Society in Europe, κ.α.). Από τις 
θέσεις αυτές καθώς και ως μέλος επιτροπών και ομάδων εργασίας 
είχε ενεργό και θεσμικό ρόλο σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για 
πάνω από δύο δεκαετίες (Εθνική επιμορφωτική πολιτική και επι-
μόρφωση εκπαιδευτικών, προώθηση της έρευνας και της εκπαι-
δευτικής τεχνολογίας, πολιτικές του «Νέου Σχολείου», Πρότυπα 
Πειραματικά Σχολεία, Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας, κ.α.). 

Ο Δ. Ματθαίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας 
Συγκριτικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης (ΕΛΕΣΔΕ) και ως πρόεδρος 
συνέβαλε αποτελεσματικά στην ενίσχυση των δράσεών της. Με-
ταξύ αυτών, εξέχουσα σημασία έχει η συμβολή του στην ίδρυση 
και στην έκδοση της Συγκριτικής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Επι-
θεώρησης (ΣΔΕΕ) της οποία υπήρξε - μαζί με τον Α.Μ. Καζαμία - 
επιστημονικός υπεύθυνος (2003-2014). 

Το παρόν θεματικό τεύχος αναφέρεται στις «Ευρωπαϊκές και 
Διεθνείς Πολιτικές στην Εκπαίδευση» και φιλοξενούνται άρθρα 
ελλήνων και ξένων μελετητών, την συμμετοχή των οποίων επιμε-



EDITORIAL ¡ 3

ΣYΓKPITIKH KAI ΔIEΘNHΣ EKΠAIΔEYTIKH EΠIΘEΩPHΣH ¡ Nο 23

λήθηκε ο καθηγητής Δ. Ματθαίου. Τον ευχαριστούμε θερμά για 
την επιμέλεια του τόμου και πιστεύουμε ότι γνωρίζει πως αποτε-
λεί ζωντανό τμήμα της συνέχειας του περιοδικού.

Γεώργιος Πασιάς 
Καθηγητής ΕΚΠΑ

 


