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Πρόλογος 

 
Το ανά χείρας τρίτο τεύχος του περιοδικού «Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική 

Υγεία» περιλαμβάνει 21 επιστημονικά κείμενα από όλους τους τομείς του επιστητού, με μία 
ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα της Εκπαίδευσης. Το τεύχος αυτό για πρώτη φορά δεν 
χρηματοδοτήθηκε από διαφημίσεις. Η έκδοση του κατέστη εφικτή αξαιτίας του 
αφιλοκερδούς αγώνα όλων των συντελεστών, της γραμματείας και της επιστημονικής 
επιτροπής, που σε μικρό χρονικό διάστημα και επισταμένα διεκπεραίωνε την τυφλή κρίση 
των άρθρων. Παράλληλα, καταφέραμε να αναρτήσουμε όλα τα τεύχη του περιοδικού στην 
ιστοσελίδα www.ba.aegean.gr/site3, στην οποία φιλοξενούνται και οι δράσεις του 
Συμβουλευτικού Σταθμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τέλος, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
αποφάσισε την αποδελτίωση των τευχών του ΣΚΕΨΥ, ενώ προχωρά η ένταξή του σε διεθνείς 
βάσεις δεδομένων.  

Με την ελπίδα ότι το περιοδικό ανταποκρίνεται στα υψηλά επιστημονικά κριτήρια το 
παραδίδουμε στην ακαδημαϊκή κοινότητα. 
 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 
 

Οι Διεθυντές του Περιοδικού
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Η επίδραση του φύλου των μαθητών και του μορφωτικού επιπέδου των γονέων 
τους στη διαμόρφωση επαγγελματικών τύπων. Εμπειρική έρευνα με χρήση της 

Δοκιμασίας Δομής Γενικών Ενδιαφερόντων 
 
Αγνή Βίκη1 
Ευστράτιος Παπάνης2 
 

Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι  η μελέτη της επίδρασης του φύλου των μαθητών, 

καθώς και του μορφωτικού επιπέδου των γονέων τους στη λήψη επαγγελματικής απόφασης. 
Η κλίμακα γενικών ενδιαφερόντων ( AIST) βασισμένη στην τυπολογία του Holland  
χορηγήθηκε σε 2100 μαθητές από όλη την Ελλάδα . Στατιστικώς σημαντικές διαφορές 
εντοπίστηκαν στην επίδραση του φύλου σε όλους τους τύπους επαγγελματικής ταυτότητας. 
Το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα επηρέασε τη διαμόρφωση του ρεαλιστικού και 
ερευνητικού τύπου, ενώ της μητέρας του ρεαλιστικού, ερευνητικού και συμβατικού. Η 
γυναικεία χειραφέτηση ερμηνεύθηκε ως γενεσιουργό αίτιο της επίδρασης της μόρφωσής της 
στην επαγγελματική επιλογή των μαθητών. 
 
Λέξεις Κλειδιά: AIST Test, Holland's Theory, Επαγγελματική Απόφαση, φύλο 
 

Abstract 
The aim of the present study is to examine the effects of student’s gender and their 

parent’s educational background on professional choices. 2100 students from all over Greece 
were administered AIST test of General Interests (Bergman/Eder), which lead to six 
personality types, based on Holland’s typology. The above mentioned aptitude test was 
standardized for the Greek population. Statistically significant differences were established 
for the effect of gender on all personality factors. Father’s educational level influenced two 
factors (Realistic, Investigative) and mother’s background three (Realistic, Investigative and 
Conventional). It was concluded that women’s emancipation in Greek society and adjustment 
of maternal role in modern families determined the high influence of mother’s cultural 
background on children’s professional choices. 

 
Λέξεις Κλειδιά: Επαγγελματικός προσανατολισμός, μορφωτικό επίπεδο γονέων, Δοκιμασία 
Δομής  Γενικών Ενδιαφερόντων (AIST)  των Bergman / Eder, Τυπολογία Holland. 
 

Θεωρητική Επισκόπηση 
 

Ένας παράγοντας που έχει σταθερή σχέση με την απόφαση επιλογής επαγγέλματος ενός 
νέου, είναι το εκπαιδευτικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων, που σε συνδυασμό με την 
κοινωνική και οικονομική καταξίωση των γονέων είναι δυνατό να επηρεάσουν την απόφασή 
του για το επάγγελμα που θα ακολουθήσει.  

Από μια συνολική εκτίμηση βασικών ερευνητικών πορισμάτων μπορεί κανείς να 
καταλήξει στις εξής επισημάνσεις: Το μορφωτικό – εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων 
προσδιορίζει την έκταση επιλογής, τα κριτήρια επιλογής και την ένταση των φιλοδοξιών των 
εφήβων. Ως προς την έκταση επιλογής τονίζεται ότι οι έφηβοι με γονείς επιστήμονες, πολύ 
δύσκολα θα επιλέξουν άλλο επάγγελμα από αυτό του επιστήμονα. Αντίθετα, τα παιδιά με 
γονείς εργάτες πιθανόν να ακολουθήσουν επάγγελμα διαφορετικό από αυτό των γονέων, το 
οποίο θα διασφαλίζει υψηλότερο κοινωνικό κύρος. Αυτό ταυτόχρονα συνεπάγεται ότι τα 
παιδιά διαθέτουν ευρύτερο επαγγελματικό πλαίσιο αναφοράς. Ως προς την ένταση των 
φιλοδοξιών και επιδιώξεων το μορφωτικό επίπεδο των γονέων συσχετίζεται με τις 
ενθαρρύνσεις που θα δεχτεί το παιδί, ώστε να ανελιχθεί επαγγελματικά και να ξεπεράσει τους 
γονείς του (Καλογήρου, 1979). 

                                                 
1 Δρ. Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
2 Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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 Διαπιστώσεις αρκετών ερευνητών αναφέρουν ότι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων 
και η εν γένει «καλλιέργειά τους», επιδρά στην επαγγελματική σταδιοδρομία των εφήβων, 
αλλά και στη διαμόρφωση της στάσης των γονέων απέναντι στην εκπαίδευσή τους (Λαμπίρη 
- Δημάκη 1974, πβ. Κοσμίδου 1986 και Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη 1995 ). 

 Από τη μελέτη της επιρροής του μορφωτικού επιπέδου των γονέων στις 
επαγγελματικές προτιμήσεις των μαθητών γυμνασίου βρέθηκε ότι, μαθητές που οι γονείς 
τους είχαν πανεπιστημιακή μόρφωση, προτιμούσαν επαγγέλματα που προσέδιδαν υψηλή 
κοινωνική θέση. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, το μορφωτικό υπόβαθρο 
των γονέων αλλά και η πολιτισμική ατμόσφαιρα του σπιτιού παίζουν ρόλο στις 
επαγγελματικές προτιμήσεις των εφήβων (Moser, 1952). 

 Σε παρόμοια πορίσματα κατέληξε και ελληνική σχετική έρευνα (Κασσωτάκης 1981), 
σε αριθμό 1.000 μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου όλης της Ελλάδας. Διαπιστώθηκε ότι 
άτομα διαφορετικής κοινωνικής προέλευσης δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες πρόσβασης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα παιδιά που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικά στρώματα με 
γονείς χωρίς πανεπιστημιακή μόρφωση, έχουν λιγότερες ευκαιρίες για μακροχρόνιες σπουδές 
σε σύγκριση με εκείνες που έχουν τα παιδιά, τα οποία ανήκουν σε προνομιούχες κοινωνικά, 
μορφωτικά και οικονομικά οικογένειες. Σε έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α αναφέρεται ότι το ποσοστό 
επιτυχίας στα Α.Ε.Ι. των παιδιών με πατέρα επιστήμονα ήταν 78,3%, ενώ εκείνων με πατέρα 
αγρότη, μόνο 34%. Πάντως η μαζικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα νεότερα χρόνια 
οδηγεί στην άμβλυνση αυτής της διαφοροποίησης. 

Τα παιδιά που εμφανίζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να λάβουν ανώτατη εκπαίδευση, 
είναι αυτά που οι γονείς τους κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο ή πτυχίο ανώτερης σχολής, 
ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, είναι διοικητικά στελέχη ή εκπαιδευτικοί, έχουν σταθερή 
εργασία, εργάζονται στο δημόσιο ή τουλάχιστον ο πατέρας έχει σταθερή εργασία στο 
δημόσιο και η μητέρα είναι μορφωμένη και ασχολείται με τα οικιακά (Κασσωτάκης, 1988).  

 Διαπιστώθηκε μάλιστα (Φλουρής 1983), αύξηση του ποσοστού των γονέων που 
επιδιώκουν ανώτατες σπουδές για τα παιδιά τους, κάτι που σχετίζεται άμεσα με τη 
γενικότερη αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου στην Ελλάδα. 

 Η ξενόγλωσση βιβλιογραφία συνάδει με τα ελληνικά ερευνητικά πορίσματα. 
Συγκεκριμένα, ο Human (1956), αναφέρει ότι τα παιδιά μορφωμένων γονέων κλίνουν 
περισσότερο προς τα ανώτερα επαγγέλματα, ενώ ο Super (1957), υποστηρίζει ότι τα παιδιά 
που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό κοινωνικό - οικονομικό επίπεδο, στρέφονται 
προς επαγγέλματα που διαιωνίζουν το status των γονιών τους.  

 Η σχέση μορφωτικού επιπέδου των γονέων και επαγγελματικού επιπέδου των 
παιδιών πολλές φορές περιγράφεται διαφορετικά: Όσο πιο μορφωμένοι είναι οι γονείς, τόσο 
περισσότερο προσπαθούν να διασφαλίσουν ένα κατάλληλο πνευματικό και καθοδηγητικό 
περιβάλλον. Αντίθετα, όσο χαμηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδό τους, τόσο μεγαλύτερη 
είναι η προσπάθειά τους να κινητοποιήσουν τα παιδιά τους, ώστε να ακολουθήσουν 
επαγγέλματα που θα προσδώσουν γόητρο και κοινωνική καταξίωση. Η είσοδος στο 
πανεπιστήμιο για δεκαετίες αποτελούσε όνειρο ζωής για τους γονείς (Γεώργας κ.ά. 1991, πβ. 
και Τομπαΐδης 1982). 

Η αντίληψη ότι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων επηρεάζει τις αποφάσεις των παιδιών 
σχετικά με την επαγγελματική εξέλιξη συσχετίζεται με τις θεωρίες της προσκόλλησης και το 
αίσθημα ασφάλειας που μπορούν οι γονείς να παράσχουν, ώστε τα παιδιά να μάθουν πώς να 
αντιμετωπίζουν προκλήσεις και κινδύνους (Ketterson & Blustein, 1997). Παράλληλα, η 
ικανότητα των γονέων να καθορίζουν τις πρώιμες εμπειρίες των παιδιών συνδέεται με τη 
μετέπειτα αποτελεσματικότητα για εξεύρεση εργασίας και το ύφος ή την ένταση που θα 
λάβουν αυτές οι προσπάθειες, καθώς και με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και κλίσεις (Altman, 
1997). Η αλληλεπίδραση γονέα – παιδιού αρκετές φορές διαμορφώνεται από την καλλιέργεια 
του πατέρα και της μητέρας, όπως επίσης και από το ύφος του γονεϊκού ρόλου, που τελικά 
υιοθετείται (αυταρχικός – απαιτητικός/καθοδηγητικός, δημιουργικός - συμμετοχικός, 
συμβουλευ-τικός και αδιάφορος) (Darling, 1999). 

Φυσικά, το σύστημα της οικογένειας αλληλεπιδρά και με άλλους παράγοντες, όπως τις 
προσδοκίες από το φύλο των παιδιών, τη φτώχια, τη σύγκρουση, τη λήψη αποφάσεων, την 



 9

αντίληψη περί επαγγέλματος και καριέρας, τη μορφή επικοινωνίας, και τον ορισμό της 
επιτυχίας.  

Στην έρευνα των Mortimer et al. (1992), το μορφωτικό επίπεδο των γονέων ήταν ο 
παράγοντας που επηρέαζε τη λειτουργία της οικογένειας και τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό των παιδιών. Οι ίδιοι ερευνητές ανέφεραν ότι γονείς κάτοχοι 
μεταλυκειακών και πανεπιστημιακών τίτλων έδιναν ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξία της 
παιδείας και μεταλαμπάδευαν την αντίληψη αυτή στα παιδιά τους, που κατ’ αυτόν τον τρόπο 
αναπροσάρμοζαν και στοχοθετούσαν τα ταλέντα τους.  

Οι Marso και Pigge (1994), βρήκαν ότι παιδιά εκπαιδευτικών επέλεγαν επαγγέλματα που 
σχετίζονταν με τη διδασκαλία και την κοινωνικότητα.  

Ο DeRidder (1990), τόνισε ότι γονείς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο μπορούσαν να 
παρακωλύσουν την εκδήλωση των κλίσεων των παιδιών και να παρεμποδίσουν την εισαγωγή 
των παιδιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τις εμπειρικές αυτές έρευνες είναι ότι η παιδεία ως 
αξία της οικογένειας δρα καταλυτικά στη διαμόρφωση των επαγγελματικών τύπων των 
παιδιών και στην επακόλουθη εκδήλωση ή παρεμπόδισή τους. 

Η ξενόγλωσση βιβλιογραφία κατακλύζεται από ευρήματα που επεκτείνουν τη σχέση 
εκπαιδευτικού επιπέδου γονέων και επαγγελματικού τύπου παιδιών. 

Οι Small και McClean (2002), μιλούν για τον παραδειγματικό ρόλο των γονέων και ο 
Wall (1996), διαπιστώνει ότι ο μεγαλύτερος γιος συνήθως ακολουθεί το επάγγελμα του 
πατέρα.  

Οι Creed και Patton (2003), διατείνονται ότι τα κορίτσια ωριμάζουν γρηγορότερα όσον 
αφορά τις επαγγελματικές τους κλίσεις. Ο Wilgosh (2002), πιστεύει ότι τα στερεότυπα του 
φύλου επηρεάζουν ευκολότερα γονείς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και διαμορφώνουν τις 
προσδοκίες για τις κόρες τους. 

Οι Miller et al. (2002), απέδειξαν ότι κορίτσια από οικογένειες χαμηλού μορφωτικού 
επιπέδου σπανίως ασχολούνται με θετικές επιστήμες σαφώς επηρεασμένα από τις στάσεις 
των γονέων.  

Σε άλλες έρευνες βρέθηκε υψηλότερη τάση για επιχειρηματικότητα στα αγόρια (Small & 
McClean 2002), ενώ διαπιστώθηκε κλίση των κοριτσιών προς τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα 
(Blyton, 1997). 

Η γονεϊκή επίδραση διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο του παιδιού και ισχυροποιείται 
όταν συμπίπτει το φύλο γονέα – παιδιού (Kniveton & Bromley, 2004). Τα νεαρότερα παιδιά 
μπορούν να επηρεαστούν περισσότερο από τα αδέλφια και τους φίλους παρά από τους γονείς. 
Στην έρευνα των ιδίων σχετικά με την τυπολογία του Holland υψηλότερες βαθμολογίες 
συγκέντρωσε ο «κοινωνικός» επαγγελματικός τύπος και χαμηλότερες ο «συμβατικός». 
Πρέπει να ληφθεί υπόψη όμως, ότι τα σημερινά επαγγέλματα απαιτούν ένα ισορροπημένο 
συνδυασμό όλων των επαγγελματικών τύπων και χαμηλές ή υψηλές βαθμολογίες σε 
κάποιους από αυτούς ενδεχομένως να απηχούν μη ρεαλιστικές αντιλήψεις για την εργασία 
και τη σταδιοδρομία. 

 Εν κατακλείδι, από τα πορίσματα των παραπάνω ελληνικών και ξένων ερευνών 
προκύπτει ότι οι περισσότεροι που σπουδάζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τελικά 
απασχολούνται σε «ανώτερα» επαγγέλματα, προέρχονται από οικογένειες με υψηλό 
μορφωτικό επίπεδο. Είναι προφανές λοιπόν, ότι το κοινωνικό σύστημα αναπαράγει μέσω του 
μορφωτικού επιπέδου των γονέων τους ταξικούς διαχωρισμούς και παράλληλα, δια των 
πολλών ή λίγων ευκαιριών που παρέχει οριοθετεί τα πλαίσια δράσης τους. Η εκπαίδευση 
αποτελεί διέξοδο για τα παιδιά οικογενειών με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και εχέγγυο για τη 
διατήρηση των κοινωνικών κεκτημένων για τα παιδιά από γονείς με υψηλό μορφωτικό 
επίπεδο. 

Διαφωνίες εμφανίζονται μεταξύ των ερευνητών όσον αφορά το διαφορετικό ρόλο που 
διαδραματίζει το μορφωτικό επίπεδο κάθε γονέα χωριστά. Ο Human (1956), θεωρεί ότι 
σημαντικότερο ρόλο παίζει το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας, ενώ ο Moser (1952), θεωρεί 
σημαντικότερο το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα.  

 Σε έρευνα της Krippner (1963), διαπιστώθηκε ότι οι επαγγελματικές προτιμήσεις των 
κοριτσιών συσχετίζονταν με το μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα της μητέρας. 
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«Πετυχημένες μητέρες έχουν πετυχημένες κόρες», τονίζει ο Hoffman (1973, στο Γεωργούσης 
1995, 35), ενώ οι μητέρες με ανεπαρκή εκπαίδευση, έχουν περιορισμένες φιλοδοξίες για τις 
κόρες τους (Πάντα, 1988). 

 Στην έρευνα της Μουσούρου (1984), σε μητέρες παιδιών προσχολικής ηλικίας, 
διεφάνη περαιτέρω διαφυλικός διαχωρισμός, που αφορούσε τις στοχοθεσίες των μητέρων. 
Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι μητέρες ήταν περισσότερο φιλόδοξες για τα αγόρια τους, 
αφού 37% των μητέρων του δείγματος ήθελε τα αγόρια να γίνουν επιστήμονες. Μάλιστα 
αυτή η φιλοδοξία γινόταν εντονότερη, όσο χαμηλότερης μόρφωσης ήταν η μητέρα και 
λιγότερο έντονη, όσο το μορφωτικό της επίπεδο ανέβαινε. Αυτή η συσχέτιση ήταν 
αντίστροφη για τα κορίτσια. 

 Γενικά, η μόρφωση της μητέρας αποτελεί σπουδαιότερο παράγοντα επίδρασης στις 
εκπαιδευτικές – επαγγελματικές επιλογές των νέων και την είσοδό τους στα πανεπιστήμια απ’ 
ό,τι η μόρφωση του πατέρα: Έρευνες στην Ουάσιγκτον (Astin και συνεργάτες, 1971), 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μόρφωση της μητέρας έχει μεγαλύτερη επιρροή στα 
κορίτσια, απ’ ό,τι στα αγόρια, κατά την επιλογή επαγγέλματος. 

 Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων αλλά και 
άλλοι παράγοντες άμεσα σχετιζόμενοι με το μορφωτικό τους επίπεδο, επηρεάζουν σχεδόν σε 
όλες τις περιπτώσεις την επαγγελματική κατεύθυνση και καθορίζουν το επίπεδο των 
επαγγελματικών φιλοδοξιών των παιδιών. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανίχνευση μέσω της εφαρμογής σταθμισμένου, 
αξιόπιστου και έγκυρου τεστ, των διαφορών στις επαγγελματικές κλίσεις μαθητών και 
μαθητριών, η συσχέτιση των τύπων επαγγελματικών κλίσεων, και η εμπειρική καταγραφή 
της επίδρασης του μορφωτικού επιπέδου των γονέων στη διαμόρφωση αυτών των τύπων. 
 

1. Πειραματικές Υποθέσεις 
 

Η1. Υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των τύπων 
επαγγελματικών κλίσεων ανάλογα με το φύλο του μαθητή. 
Η2. Υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των τύπων 
επαγγελματικών κλίσεων ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα.  
Η3. Υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των τύπων 
επαγγελματικών κλίσεων ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας.  
Η4. Υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των τύπων 
επαγγελματικών κλίσεων, που προκαλείται από την αλληλεπίδραση του φύλου, του 
μορφωτικού επιπέδου του πατέρα και του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας των μαθητών.  
Η5. Υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στους τύπους επαγγελματικών 
κλίσεων. 
 

2. Μεθοδολογία 
 

2.1 Δείγμα 
 

 Το δείγμα της έρευνας απαρτίστηκε από 2.100 μαθητές εκ των οποίων 1.260 ήταν 
μαθητές Λυκείου και 840 μαθητές Γυμνασίου. Οι μαθητές συνολικά προέρχονταν από 48 
δημόσια Γυμνάσια και 60 Λύκεια της χώρας. Από κάθε Λύκειο επιλέχθηκαν 21 μαθητές 7 
από κάθε τάξη, μετά από κλήρωση. Από κάθε Γυμνάσιο επιλέχθηκαν 14 μαθητές 7 από τη Β΄ 
και 7 από τη Γ΄ Γυμνασίου.  

 Οι μαθητές του δείγματος των Λυκείων επιλέχθηκαν από 48 Γενικά Λύκεια και 12 
Τεχνικά – Επαγγελματικά, οι οποίοι προέρχονταν από αστικό, ημιαστικό και αγροτικό 
περιβάλλον 

2.2 Μέσα συλλογής των δεδομένων 
 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία των Bergman- Eder (AIST) που 
μεταφράστηκε από τη γερμανική με σκοπό να γίνει στάθμιση σε ελληνικό δείγμα. Η επιλογή 
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έγινε με βάση τα κριτήρια της μικρότερης διάρκειας εφαρμογής και της καταλληλότητας για 
τους Έλληνες μαθητές. 

Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ήταν εξαιρετικά υψηλή (Cronbach’s apha: 0.924> 
0.072). 

2.3 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 
 

 Η δοκιμασία Δομής των Γενικών Ενδιαφερόντων (AIST) χορηγήθηκε σε τμήματα 
και τάξεις και συμπληρώθηκε επί τόπου. Ο χρόνος συμπλήρωσής του ήταν κατά μέσο όρο 15 
λεπτά. Με άδεια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας επισκεφθήκαμε τα επιλεγμένα σχολεία 
και η χορήγηση του τεστ έγινε σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, αφού είχε προηγηθεί 
συνεννόηση με τους Διευθυντές των σχολείων. Επιπρόσθετες διευκρινίσεις δίνονταν, όπου 
χρειάζονταν κάθε φορά. Ιδιαίτερα τονίστηκε ότι πουθενά δε χρειάζονταν να γραφεί όνομα ή 
κάποιο συγκεκριμένο προσωπικό στοιχείο.  
 
2.4 Περιγραφή Δοκιμασίας AIST  
 

 Η δοκιμασία Δομής των Γενικών Ενδιαφερόντων (AIST) βασίζεται στην τυπολογική 
θεωρία του Holland για την επαγγελματική επιλογή. Αποτελείται από 60 ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής τύπου Likert. Ο Holland θεωρεί την επαγγελματική επιλογή ως μια 
διαδικασία, κατά την οποία το άτομο αναζητά ένα επαγγελματικό περιβάλλον, που 
ανταποκρίνεται περισσότερο στο δικό του τύπο προσωπικότητας. 

 Η διαδικασία της επαγγελματικής επιλογής, περιλαμβάνει την ακριβή και ρεαλιστική 
κατανόηση και εκτίμηση, τόσο του εαυτού, όσο και του κόσμου της εργασίας. Μόνο μέσω 
μιας τέτοιας προσέγγισης είναι δυνατόν η επαγγελματική επιλογή να αποτελέσει πηγή 
ικανοποίησης για τον άνθρωπο. 

Η περιγραφή των επαγγελματικών ενδιαφερόντων ενός ατόμου συνιστά ταυτόχρονα και 
περιγραφή της προσωπικότητάς του, γιατί τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα είναι μια 
επιμέρους διάσταση αυτού που καλείται προσωπικότητα (Κρίβας 1987, Ηλιάδης 1988). 

 Τα περισσότερα άτομα θα μπορούσαν να ταξινομηθούν στους εξής έξι (6) τύπους 
προσωπικότητας: Ρεαλιστικός, Ερευνητικός - Διανοητικός, Κοινωνικός, Συμβατικός, 
Επιχειρηματικός και Καλλιτεχνικός. Κάθε τύπος προσωπικότητας παρουσιάζει συγκεκριμένα 
γνωρίσματα, καθώς και τύπους – μορφές συμπεριφοράς. 

 Στο ρεαλιστικό - πρακτικό τύπο (Realistic) ανήκουν άτομα που προτιμούν ρεαλιστικές 
και πρακτικές ασχολίες και δραστηριότητες, χρησιμοποιούν πρακτικούς τρόπους για να 
λύνουν τα προβλήματά τους και προσβλέπουν στην εξουσία, τη συγκέντρωση πλούτου και 
την κοινωνική καταξίωση. 

 Στον ερευνητικό - διανοητικό τύπο (Investigative) ανήκουν άτομα που διαθέτουν 
παρατηρητικότητα, αλλά και συμβολικές ή οργανωτικές ικανότητες και αποφεύγουν τις 
κοινωνικές δραστηριότητες. 

  Στον κοινωνικό τύπο (Social) ανήκουν άτομα που αποστρέφονται τις συστηματικές 
(στερεότυπες) δραστηριότητες ή εκείνες που απαιτούν χειρωνακτική χρήση μηχανών, 
υλικών, εργαλείων. Αντίθετα, προτιμούν τομείς που σχετίζονται με κοινωνικές ή 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

 Στο συμβατικό τύπο (Conventional) εντάσσονται τα άτομα που αγαπούν την τάξη, τη 
συστηματική τήρηση αρχείων ή υλικών, και αποστρέφονται τις ελεύθερες και γενικά 
ασυστηματοποίητες δραστηριότητες. Άτομα αυτού του τύπου προτιμούν κυρίως υπαλληλικά 
επαγγέλματα. 

 Στον επιχειρηματικό τύπο (Enterprising) ανήκουν εκείνοι που έχουν την τάση να 
αξιοποιούν καταστάσεις για την απόκτηση αγαθών. Στρέφονται προς ηγετικές θέσεις, 
επιζητούν πολιτικές επιρροές και επιδιώκουν αναγνώριση και εξέλιξη με κάθε μέσο. 

 Στον καλλιτεχνικό τύπο (Artistic) εντάσσονται τα άτομα που κλίνουν προς ελεύθερες, 
απρογραμμάτιστες δραστηριότητες, οι οποίες οδηγούν σε δημιουργικά και πρωτότυπα έργα. 
Η μουσική, η συγγραφή, η γλώσσα, η τέχνη είναι μερικές δραστηριότητες που προτιμώνται 
από τα άτομα αυτού του τύπου (Holland, 1985). 
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Ο Holland υποστηρίζει, ακόμη ότι κάθε άτομο κατευθύνεται στα διάφορα επαγγέλματα 
ανάλογα με τον προσανατολισμό της προσωπικότητάς του (Κάντας & Χαντζή 1991, Meier 
1991, Farmer et al. 1998).  

 Οι τύποι προσωπικότητας έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα και ικανότητες στην 
εργασία. Τα περισσότερα άτομα κατηγοριοποιούνται σε έναν από τους έξι τύπους 
προσωπικότητας, που αναφέρονται παραπάνω, και τείνουν να διαμορφώνουν συνθήκες 
εργασίας που ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους (Μαρκουλής 1981, Κρίβας 1987, 
Δημητρόπουλος 1994). 

 Ο J. Holland περιέγραψε ένα διάγραμμα τύπων πάνω στο οποίο μπορούν να 
χαρτογραφηθούν όλα τα είδη επαγγελμάτων και όλοι οι τύποι προσωπικότητας. 

 Γενικά, η θεωρία του είναι σαφής και ευκολόχρηστη και διευκολύνει το έργο του  
επαγγελματικού προσανατολισμού (Δημητρόπουλος, 1994). 

Παραδείγματα ερωτήσεων του AIST είναι: 
Παρακαλώ γράψτε το βαθμό του ενδιαφέροντός σας εδώ 

5 4 3 2 1 
Με ενδιαφέρει πολύ, το 
κάνω πολύ ευχάριστα 

Με 
ενδιαφέρει 
αρκετά 

Με 
ενδιαφέρει 
μέτρια 

Με ενδιαφέρει 
λίγο 

Δεν με ενδια-
φέρει καθόλου 

- Το να επισκευάζει κανείς συσκευές ή μηχανές 
- Το να διευθύνει κανείς ένα μαγαζί ή μια επιχείρηση 
- Το να κάνει κανείς μάθημα ή να διαπαιδαγωγεί κάποιον 
 

3. Αποτελέσματα 
 

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας ήταν το φύλο των μαθητών, το μορφωτικό 
επίπεδο του πατέρα και της μητέρας και οι αλληλεπιδράσεις των τριών αυτών παραγόντων. 
Ως εξαρτημένες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν οι τύποι των μαθητών, όσον αφορά τις 
επαγγελματικές τους κλίσεις, όπως αυτές προέκυψαν με ποσοτικά δεδομένα μέσω της 
δοκιμασίας AIST. Το εύρος διακύμανσης της βαθμολογίας για κάθε τύπο είναι από 10 έως 50 
με αριθμητικό μέσο όρο 30. Σκορ από 10-20 δηλώνουν πολύ μικρή κλίση του μαθητή προς 
κάποιον παράγοντα, 20-30 μικρή προς μεσαία κλίση, 30-40 μεσαία προς υψηλή και 40-50 
υψηλή κλίση. Παρατηρήθηκε ότι ο «κοινωνικός» τύπος συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μέσο 
όρο (33.46 με τυπική απόκλιση 7.83) ακολουθούμενος από τον «επιχειρηματικό» (30.09 με 
τ.α. 7.48), τον «ερευνητικό/διανοητικό» (28.41 με τ.α. 8.4) τον «καλλιτεχνικό» τύπο (27.94 
με τ.α. 8.17), τον «ρεαλιστικό/πρακτικό» (26.07 με τ.α. 8.34) και τέλος τον «συμβατικό» 
(24.7 με τ.α. 7.2). 

πίνακας 1 περίπου εδώ 
Να σημειωθεί ότι υψηλή βαθμολογία σε κάποιον παράγοντα (π.χ. στον καλλιτεχνικό) δε 

σημαίνει απαραίτητα τη μη ύπαρξη κλίσης προς κάποιον άλλο (π.χ. ερευνητικό). Για να 
καταγραφούν οι συσχετίσεις των έξι επιμέρους παραγόντων μεταξύ τους χρησιμοποιήθηκε ο 
δείκτης Pearson.  

Βρέθηκε ότι ο «ρεαλιστικός-πρακτικός» τύπος συσχετίζεται με τον «ερευνητικό –
διανοητικό» (Pearson 0.543). Ο «ερευνητικός-διανοητικός» με το «ρεαλιστικό-πρακτικό» και 
με το «συμβατικό» τύπο (Pearson 0.452). Ο «καλλιτεχνικός» τύπος έχει υψηλή συσχέτιση με 
τον «κοινωνικό» τύπο (Pearson 0.572) και με τον «επιχειρηματικό» (Pearson 0.489). Τέλος, ο 
«συμβατικός» τύπος συσχετίζεται περισσότερο με τον «επιχειρηματικό» (Pearson 0.660). 
Όλες οι προαναφερθείσες συσχετίσεις είναι στατιστικώς σημαντικές σε επίπεδο 0.01. 

    πίνακας 2 περίπου εδώ 
Οι μέσοι όροι των μαθητών ανά φύλο καταδεικνύουν την ύπαρξη διαφορών μεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών, όσον αφορά τους επαγγελματικούς τύπους. Συγκεκριμένα, οι μαθητές 
παρουσιάζουν υψηλότερη βαθμολογία έναντι των μαθητριών στον παράγοντα «ρεαλιστικός-
πρακτικός» (μέσος όρος αγοριών 29.77 με τυπική απόκλιση 7.85 και μ.ο. κοριτσιών 22.86 με 
τυπική απόκλιση 7.97), στον «ερευνητικό-διανοητικό» (μ.ο. 29.81 με τυπική απόκλιση 8.05 
για τα αγόρια και 27.19 με τυπική απόκλιση 8.5 για τα κορίτσια), ενώ τα κορίτσια 
υπερτερούν των αγοριών στους παράγοντες «καλλιτεχνικός», «κοινωνικός» και 
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«επιχειρηματικός». Τέλος σχεδόν ίσους μέσους όρους εμφανίζουν αγόρια και κορίτσια στον 
παράγοντα «συμβατικός» (24.97 και 24.63 αντίστοιχα). 

πίνακας 3 περίπου εδώ 
 Για να διακριβωθεί κατά πόσο οι διαφορές αυτές είναι στατιστικώς σημαντικές 

χρησιμοποιήθηκε το t-test  για ανεξάρτητα δείγματα.  
Στατιστική σημαντικότητα παρουσιάζεται σε όλους τους παράγοντες (ρεαλιστικός-

πρακτικός t=20.759 df=2089, p=0.000, ερευνητικός-διανοητικός t= 7.218 df= 2092, p= 0.000, 
καλλιτεχνικός t = 17.440 df= 2087, p= 0.000, κοινωνικός t=  22.747  df= 2094, p= 0.000, 
επιχειρηματικός t = 3.297, df =2091, p= 0.000), εκτός από τον παράγοντα «συμβατικός», 
όπου οι παρατηρούμενες διαφορές στους μέσους όρους δεν είναι στατιστικώς σημαντικές (t= 
1.086, df =2092 και p=0.278>0.05). Πλην του τελευταίου αυτού παράγοντα επαληθεύεται η 
πρώτη πειραματική υπόθεση, που υποστηρίζει ότι το φύλο καθορίζει τις επαγγελματικές 
κλίσεις των μαθητών. 

Η δεύτερη πειραματική υπόθεση αναφέρει ότι ο επαγγελματικός τύπος των μαθητών 
καθορίζεται από το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα (αγράμματος, μερικές τάξεις του 
δημοτικού, απόφοιτος δημοτικού, απόφοιτος γυμνασίου, απόφοιτος λυκείου/μέσης σχολής, 
απόφοιτος ανώτερης σχολής, πτυχιούχος ανώτατης σχολής και κάτοχος μεταπτυχιακού 
τίτλου). Η επισκόπηση των μέσων όρων αναδεικνύει την ύπαρξη διαφορών ειδικά ανάμεσα 
στις αντιθετικές κατηγορίες (δημοτικό-ανώτατη σχολή ή μεταπτυχιακά). 

Παρόλα αυτά, η μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς παρουσιάζει στατιστικώς 
σημαντικές διαφοροποιήσεις, ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα, μόνο για τους 
παράγοντες «ρεαλιστικός-πρακτικός» (F =3.421, df= 6, p=0.002<0.01) και «ερευνητικός-
διανοητικός» (F= 3.509, df= 6 και p= 0.002<0.01). Σε όλους τους υπόλοιπους παράγοντες οι 
παρατηρούμενες διαφορές στους μέσους όρους δεν είναι αρκετά μεγάλες, ώστε να 
υποστηριχθεί ότι τα δείγματα προέρχονται από διαφορετικούς πληθυσμούς «καλλιτεχνικός» 
F= 1.766, df= 6, p= 0.102>0.05, «κοινωνικός» F= 1.531, df= 6, p= 0.164>0.05, 
«επιχειρηματικός» F= 1.91, df =6, p= 0.076>0.05  και «συμβατικός» F= 2.036, df 6, p= 
0.058>0.05.  

πίνακας 4 περίπου εδώ 
 Η χρήση του Tukey post hoc test για τους παράγοντες που παρουσίασαν στατιστική 

σημαντικότητα ενισχύει την υπόθεση ότι οι ομάδες που διαφέρουν είναι οι απόφοιτοι 
δημοτικού σε σχέση με τους αποφοίτους ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. 
Συγκεκριμένα, οι μαθητές που το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα τους περιορίζεται σε 
απολυτήριο δημοτικού εμφανίζουν υψηλότερους μέσους όρους από τους μαθητές που ο 
πατέρας τους είναι απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης σχολής, όσον αφορά τον παράγοντα 
«ρεαλιστικός-πρακτικός» (μέσος όρος= 26.96 με τυπική απόκλιση 8.71 για τους μαθητές με 
πατέρα - απόφοιτο δημοτικού, μ.ο.= 24.72 με τυπική απόκλιση 7.71 για μαθητές με πατέρα - 
απόφοιτο ανώτερης σχολής και μ.ο.=24.74 με τυπική απόκλιση 7.94 για μαθητές με πατέρα - 
απόφοιτο ανώτατης σχολής). 

 Ακριβώς αντίστροφα είναι τα αποτελέσματα για τον παράγοντα «ερευνητικός-
διανοητικός»: Τα παιδιά με πατέρα - κάτοχο τίτλου ανώτερης, ανώτατης και μεταπτυχιακής 
κατεύθυνσης παρουσιάζουν υψηλότερους μέσους όρους (μ.ο.=29.09 με τυπική απόκλιση 
8.75, μ.ο.=29.81 με τυπική απόκλιση 8.5 και μ.ο.=30 με τυπική απόκλιση 6.44 αντίστοιχα), 
από τους μαθητές με πατέρα - απόφοιτο δημοτικού (μ.ο. 26.57 με τυπική απόκλιση 7.31). 
Ταυτόχρονα το Tukey post hoc test εμφανίζει την ίδια στατιστικώς σημαντική διαφορά 
ανάμεσα στους μαθητές με πατέρα - απόφοιτο γυμνασίου και στους μαθητές με πατέρα - 
απόφοιτο ανώτατης ή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. 

 Παρόμοια μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς για την επίδραση του μορφωτικού 
επιπέδου της μητέρας στον τύπο επαγγελματικών ενδιαφερόντων του μαθητή παρουσιάζει 
στατιστικώς σημαντικές διαφοροποιήσεις για τους παράγοντες «ρεαλιστικός-πρακτικός» (F= 
5.231, df= 6, p=0.000), «ερευνητικός-διανοητικός» (F= 6.461, df= 6, p=.0.000), και 
«συμβατικός» (F 3.315, df 6, p=0.003<0.01).  

πίνακας 5 περίπου εδώ 
Το Tukey post hoc test καταδεικνύει ότι η κατηγορία που διαφέρει στατιστικώς 

σημαντικά από όλες τις υπόλοιπες, αλλά κυρίως από τα χαμηλά μορφωτικά επίπεδα είναι ο 
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μεταπτυχιακός τίτλος της μητέρας. Μητέρες που υπάγονται στην κατηγορία αυτή, αλλά και 
στην κατηγορία ανώτατων σχολών, έχουν παιδιά που εμφανίζουν υψηλότερους μέσους όρους 
από τα υπόλοιπα της κατηγορίας «ρεαλιστικός-πρακτικός», «ερευνητικός-διανοητικός», 
«καλλιτεχνικός», «κοινω-νικός», «επιχειρηματικός» αλλά και «συμβατικός». 

 Η τριπαραγοντική ανάλυση διασποράς (φύλο * μορφωτικό επίπεδο πατέρα* 
μορφωτικό επίπεδο μητέρας) δεν παρήγαγε στατιστικώς σημαντικές αλληλεπιδράσεις των 
ανεξάρτητων μεταβλητών, αν και οι διαφορές στους μέσους όρους ήταν αρκετά μεγάλες, 
γεγονός που μας αναγκάζει να δεχτούμε ότι το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα ή της μητέρας 
επιδρά με τον ίδιο τρόπο σε αγόρια και κορίτσια για τη διαμόρφωση του τύπου 
επαγγελματικών κλίσεων.  

 
Συμπεράσματα 

 
Η επιλογή επαγγέλματος είναι μια διά βίου διαδικασία και οι συνιστώσες που την 

επηρεάζουν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε ψυχολογικές, κοινωνικές και βιολογικές. Η 
εξέταση ενός μόνο παράγοντα (π.χ. μορφωτικό επίπεδο γονέων ή φύλο), ακόμα και αν 
πρόκειται για την καταλυτική επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος, γίνεται κυρίως για 
ερευνητικούς σκοπούς. Η επιλογή επαγγέλματος μπορεί να οφείλεται στη μίμηση προτύπων, 
στην επιλεκτική ενίσχυση ορισμένων επαγγελμάτων στις συνθήκες της αγοράς, στις 
κοινωνικές τάσεις ή μπορεί να επηρεάζεται έμμεσα από μια άλλη μεταβλητή, όπως η 
αυτοεκτίμηση, που να καθορίζει τελικά την επιλογή επαγγέλματος. Η έρευνά μας συμφωνεί 
με τα συμπεράσματα της ξένης και ελληνικής βιβλιογραφίας για τη διαφοροποίηση των δύο 
φύλων ως προς τους τύπους επαγγελματικών κλίσεων. Παρόλα αυτά μένει να αποσαφηνιστεί 
ο βαθμός διαφοροποίησης, που αποδίδεται σε βιολογικές διαφορές και η διασπορά, που 
οφείλεται στα στερεότυπα της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία ανακυκλώνονται και 
μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει της προσοχής ότι η 
κοινωνική αλλαγή είναι συνήθως μια βραδεία διαδικασία, που δεν εξαντλείται σε μικρές 
χρονικές περιόδους. 

Το εύρημα ότι οι επαγγελματικοί τύποι που προέκυψαν από τη δοκιμασία AIST 
αλληλοσυσχετίζονται, στηρίζεται και από τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner 
(1983), η οποία απέδειξε ότι δεν υπάρχει ένας μόνο κυρίαρχος τύπος νοημοσύνης, αλλά ότι 
όλοι οι άνθρωποι μπορούν να έχουν δεξιότητες που υποστηρίζονται από περισσότερα του 
ενός είδη νοημοσύνης. Η τελική επαγγελματική προτίμηση, ενδεχομένως, να καθορίζεται από 
την κυρίαρχη νοημοσύνη, υπό το φίλτρο, όμως, πάντα των κοινωνικών παραγόντων. 

Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων επηρεάζει την προτίμηση και την επαγγελματική 
απόφαση των μαθητών: Μαθητές με γονείς υψηλού μορφωτικού επιπέδου επιλέγουν 
επαγγέλματα του ίδιου επιπέδου (επιστημονικά Νομικά, Ιατρικά, Δομικών έργων κ.λπ.), ενώ 
μαθητές με γονείς χαμηλού μορφωτικού επιπέδου επιλέγουν επαγγέλματα αντίστοιχου 
επιπέδου (μικρής Εξειδίκευσης, απλά Μηχανολογικά κ.λπ.). 

H έρευνα επικυρώνει εμπειρικές διαπιστώσεις προηγούμενων ερευνών (Moser 1952, 
Φραγκουδάκη 1985 κ.λπ.), που αφορούν τις επαγγελματικές προτιμήσεις των εφήβων, οι 
οποίες είναι ανάλογες με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων. 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει εδώ στην έννοια της οικογενειακής κουλτούρας, 
δηλαδή στο σύστημα αξιών, στάσεων, συνηθειών, λεκτικού και μη λεκτικού κώδικα, η οποία 
ισχυροποιείται σταδιακά, διαμορφώνεται από τις δυναμικές που αναπτύσσονται και 
εσωτερικεύεται, είτε ως αποδοχή είτε ως αντίδραση προς αυτό, από τα παιδιά. Είναι φανερό 
ότι η κουλτούρα αυτή επηρεάζεται άμεσα από την καλλιέργεια των γονέων. Οι γονείς με 
υψηλό μορφωτικό επίπεδο επιλέγουν συστηματικά μια δημοκρατικότερη διαχείριση των 
οικογενειακών θεμάτων, δημιουργούν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και μορφωτικές ευκαιρίες, 
χρησιμοποιούν συνθετότερο λόγο, ενισχύουν την αυτονομία, θεωρούν την παιδεία και τον 
πολιτισμό κοινωνικό αγαθό, παρέχουν πολλαπλές επιλογές, εξομαλύνουν τις αντιθέσεις και 
τις συγκρούσεις, καλλιεργούν υψηλότερες προσδοκίες, κατέχουν συστηματικά καλύτερες 
θέσεις εργασίας, είναι σχετικά εύποροι και απολαμβάνουν κοινωνικής καταξίωσης, με 
αποτέλεσμα να στρέφουν τα παιδιά τους σε ανάλογα και πιο ανταγωνιστικά επαγγέλματα. 
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Το δημοκρατικό στυλ, που συνήθως πηγάζει από την υψηλή συνειδητοποίηση του 
γονεϊκού ρόλου, χαρακτηρίζεται από σαφείς και υψηλούς στόχους, συναισθηματική 
υποστήριξη, καθώς και από αναγνώριση της προσωπικότητας των παιδιών. Έρευνες έχουν 
αποδείξει τη συσχέτιση του γονεϊκού ρόλου με την αυτοεκτίμηση και την επαγγελματική 
επιτυχία (Παπάνης 2004), την επιμονή, την κοινωνική ικανότητα, την ακαδημαϊκή επιτυχία 
(Bloir 1997, Strage & Brandt 1999). Από την άλλη πλευρά, γονείς που δίνουν έμφαση στη 
σταδιοδρομία τους, πιθανόν να στερούν από τα παιδιά τους πολύτιμες ώρες συναναστροφής 
και αλληλεπίδρασης, να τα επιβαρύνουν με τη μάθηση ολοένα και περισσότερων δεξιοτήτων 
και να δημιουργούν τελικά ένα πολωμένο κλίμα, μέσα στο οποίο τα πραγματικά ταλέντα των 
παιδιών να μην μπορούν να ισχυροποιηθούν. Και στις δυο περιπτώσεις ο ρόλος της 
αυτοεκπληρούμενης προφητείας και της μεταβίβασης προσδοκιών. 

Μερικές φορές το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων και η χαμηλή οικονομική 
κατάσταση της οικογένειας αποτελούν για τους μαθητές παράγοντα απόρριψης - αποφυγής 
των απλών επαγγελμάτων. Ομοίως, η τάση απόρριψης ορισμένων κατηγοριών των 
επιστημονικών επαγγελμάτων (κυρίως Νομικών, Εκπαιδευτικών) από μαθητές με γονείς 
υψηλού μορφωτικού επιπέδου και με καλή οικονομική - οικογενειακή κατάσταση, μπορεί να 
ερμηνευτεί ως επιθυμία να ξεφύγουν από συνηθισμένα γι’ αυτούς επαγγελματικά πλαίσια. 

Το αυταρχικό στυλ που πολλές φορές διακρίνει μη καλλιεργημένους γονείς 
δημιουργεί ασυμφωνίες ανάμεσα στο χαρακτήρα του παιδιού και την τελική επιλογή 
επαγγέλματος (Kracke, 1997). Οι αδιάφοροι και αυταρχικοί γονείς ποδηγετούν με τη στάση 
τους, τους αυτοπροσδιορισμούς των παιδιών, περιορίζουν ή αφήνουν ανεξέλεγκτα τα 
ερεθίσματα που δέχονται τα παιδιά και συνεπώς αλλοτριώνουν τις επαγγελματικές τους 
κλίσεις. Είναι αξιοπρόσεκτο το εύρημα ότι οι αλληλεπιδράσεις των μελών της οικογένειας 
και η γενικότερη λειτουργία της ως σύστημα είναι αυτό που καθορίζει τις επαγγελματικές 
κλίσεις των παιδιών (περισσότερο από άλλα δημογραφικά στοιχεία, όπως μέγεθος 
οικογένειας, επαγγελματική κατάσταση γονέων και οικονομικό επίπεδο), αλλά ταυτόχρονα οι 
δυναμικές που αναπτύσσονται στο πλαίσιό της, πολλές φορές συσχετίζονται με το μορφωτικό 
υπόβαθρο και την κουλτούρα της γενικότερα (Fisher & Griggs, 1994). Έτσι οικογένειες οι 
οποίες είναι πολύ καλά οργανωμένες, συνεκτικές και εκφραστικές μπορούν να δίνουν 
έμφαση στην εξέλιξη και την ευελιξία, είναι κοινωνικές και ανοιχτές ως συστήματα, 
ενισχύουν τη συναισθηματική πληρότητα και τέλος βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν τις 
ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντα (Way & Rossmann, 1996). 

Συνήθως οι Έλληνες γονείς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην αξία της εκπαίδευσης, με τη διαφορά ότι την αντιλαμβάνονται ως μέσο κοινωνικής και 
οικονομικής ανόδου και όχι ως αξία αυτή καθαυτή. Εάν η επιτυχία μπορεί να διασφαλιστεί με 
επαγγέλματα που δεν απαιτούν ιδιαίτερη μόρφωση, τότε προκρίνουν αυτά. 

Ένα από τα βασικότερα ευρήματα της παρούσας έρευνας είναι ο κυρίαρχος ρόλος 
του μορφωτικού υποβάθρου της μητέρας και ειδικά εκείνης με αυξημένα ακαδημαϊκά 
προσόντα (μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης) στη διαμόρφωση των 
επαγγελματικών τύπων, τόσο των αγοριών, όσο και των κοριτσιών, ο οποίος υπερσκελίζει 
τον αντίστοιχο του πατέρα. Είναι γεγονός ότι η σύγχρονη Ελληνίδα μητέρα έχει ξεφύγει από 
τα στερεότυπα και συνειδητά πλέον λαμβάνει αποφάσεις που σχετίζονται με την ανατροφή 
των παιδιών. Ο μητρικός ρόλος δεν την απομονώνει πια από το εργασιακό περιβάλλον, δεν 
της στερεί τις ευκαιρίες επαγγελματικής και μορφωτικής εξέλιξης, γεγονός που ενδυναμώνει 
την προσωπικότητά της. Η μητέρα μπορεί στις μέρες μας να αποτελεί παράδειγμα προς 
μίμηση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Πίνακας 1: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των τύπων επαγγελματικών κλίσεων 
μαθητών 

 
 μέσος όρος τυπική 

απόκλιση 
δείγμα 

ρεαλιστικός-πρακτικός 26,0733 8,34600 2102 
ερευνητικός-διανοητικός 28,4190 8,40730 2105 
καλλιτεχνικός 27,9424 8,17478 2100 
κοινωνικός 33,4656 7,83399 2107 
επιχειρηματικός 30,0951 7,48296 2104 
συμβατικός 24,7843 7,20016 2105 

 
Πίνακας 2: Συσχετίσεις  ( Pearson r)  τύπων επαγγελματικών κλίσεων 

 
 

Πίνακας 3: Μέσοι όροι τύπων επαγγελματικών κλίσεων ανά φύλο 
 Φύλο μέσος όρος τυπική απόκλιση 

ρεαλιστικός-πρακτικός Αγόρι 29,7797 7,85494 
  Κορίτσι 22,8601 7,37786 
ερευνητικός-διανοητικός Αγόρι 29,8182 8,05932 
  Κορίτσι 27,1937 8,50864 
καλλιτεχνικός Αγόρι 24,8349 7,34850 
  Κορίτσι 30,6831 7,89811 
κοινωνικός Αγόρι 29,7263 7,39138 
  Κορίτσι 36,7180 6,67876 
επιχειρηματικός Αγόρι 29,5148 7,54536 
  Κορίτσι 30,5932 7,39308 
συμβατικός Αγόρι 24,9734 7,26902 
  Κορίτσι 24,6308 7,14073 

 
 
 
 
 
 

 ρεαλιστικός-

πρακτικός 

ερευνητικός-

διανοητικός 

καλλιτεχνικός κοινωνικός επιχειρηματικός συμβατικός 

ρεαλιστικός-πρακτικός 1 ,543(**) ,199(**) ,083(**) ,267(**) ,486(**) 

ερευνητικός-διανοητικός ,543(**) 1 ,390(**) ,275(**) ,333(**) ,452(**) 

καλλιτεχνικός ,199(**) ,390(**) 1 ,572(**) ,413(**) ,357(**) 

κοινωνικός ,083(**) ,275(**) ,572(**) 1 ,489(**) ,386(**) 

επιχειρηματικός ,267(**) ,333(**) ,413(**) ,489(**) 1 ,660(**) 

συμβατικός ,486(**) ,452(**) ,357(**) ,386(**) ,660(**) 1 
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Πίνακας 4: Μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς (επίδραση μορφωτικού επιπέδου 
πατέρα στους μέσους όρους επαγγελματικών κλίσεων μαθητών) 

 Άθροισμα 
τετραγώνων 

Βαθμοί ελευθερίας Τιμή F sig

ρεαλιστικός-
πρακτικός 

1421,533 6 3,421 ,002

ερευνητικός-
διανοητικός 

1478,635 6 3,509 ,002

καλλιτεχνικός 706,104 6 1,766 ,102
κοινωνικός 562,743 6 1,531 ,164
επιχειρηματικός 639,714 6 1,910 ,076
συμβατικός 631,835 6 2,036 ,058

 
Πίνακας 5: Μονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς (επίδραση μορφωτικού επιπέδου 
μητέρας στους μέσους όρους επαγγελματικών κλίσεων μαθητών) 

2158,444 6 5,231 ,000
2698,326 6 6,461 ,000
832,324 6 2,088 ,052
185,321 6 ,504 ,806
650,199 6 1,944 ,070

1022,390 6 3,315 ,003

ρεαλιστής-πρακτικός
ερευνητικός-διανοούμενος
καλλιτεχνικός
κοινωνικός
επιχειρηματικός
συμβατικός

άθροισμα
τετραγώνων

βαθμοί
ελευθερίας τιμή F Sig.
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Στερεότυπα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ρόλο των δύο 
φύλων στο σχολείο 

 
Απόστολος Σπάθης3 

Περίληψη 
 Η παρούσα μελέτη διερευνά στερεότυπα Ελλήνων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης για τους ξεχωριστούς ρόλους που αναλαμβάνουν στο σχολικό περιβάλλον 
μαθητές και εκπαιδευτικοί λόγω του φύλου τους. Τα έμφυλα στερεότυπα, εφόσον διαπερνούν 
τις εκπαιδευτικές πρακτικές επιφέρουν ανισότητα μεταχείρισης η οποία οδηγεί τα άτομα σε 
διαφορετικές (ενίοτε μειονεκτικές) κοινωνικές, εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές. 
Για την εκπλήρωση του σκοπού σχεδιάστηκε και ακολουθήθηκε το ποσοτικό παράδειγμα 
έρευνας. Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας (Ν=43) από όλη την Ελλάδα συμπλήρωσαν ένα 
ερωτηματολόγιο απόψεων-στερεότυπων στο οποίο οι απαντήσεις ήταν διαβαθμισμένες σε 
κλίμακα μέτρησης από το ένα έως το πέντε.  
 Σε αντίθεση με αποτελέσματα άλλων ερευνών για τους εκπαιδευτικούς της 
Δευτεροβάθμιας, η μελέτη φανέρωσε πως η πλειοψηφία δεν εμφορείται από στερεότυπα για 
τους ρόλους των δύο φύλων αλλά τους οριοθετούν με σαφήνεια. Αποδίδουν όμως 
χαρακτηριστικά προσωπικότητας των δύο φύλων, παρουσιάζονται ευαισθητοποιημένοι σε 
θέματα ίσης αντιμετώπισης και εκφράζουν αυξημένη προθυμία συμμετοχής σε θέματα 
κατάρτισης και ενημέρωσης για το θέμα που διερευνάται. Η ύπαρξη στερεότυπων, έστω και 
σε μικρό βαθμό, επηρεάζει και δικαιολογεί απόλυτα την αναπαραγωγή τους κατά την 
εκπαιδευτική διαδικασία. Η διερεύνηση των έμφυλων στερεότυπων των εκπαιδευτικών 
στοχεύει ώστε σε περίπτωση διαπίστωσής τους, να ληφθούν μέτρα και τρόποι για την 
εξάλειψή τους.  

Λέξεις-κλειδιά: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας, στερεότυπα, έμφυλοι ρόλοι, ανισότητες 
 

Summary 
This study explores stereotypes of Greek primary school teachers for their individual 

roles undertaken at school pupils and teachers because of their gender. The gender 
stereotypes, where permeate educational practices lead to inequality of treatment which leads 
to different people (sometimes less) social, educational and career choices. For the purpose 
designed and followed the example of quantitative research. Primary Teachers (N = 43) from 
Greece completed a standard questionnaire-views in which the responses were classified in a 
range from one to five. 
  In contrast with results of other surveys of secondary teachers, the study revealed that 
the majority is not taken of stereotypes on gender roles but clearly demarcate. They, however, 
personality characteristics of both sexes, are aware of equal treatment and expressed increased 
willingness to participate in training and information on the matter investigated. The existence 
of stereotypes, even a small degree, affects reproduction justifies entirely within the 
educational process. The investigation of the civil standard of educational aims that if found, 
to take measures and ways to eliminate them.  
Keywords: Primary Teachers, stereotypes, gender roles, inequalities 
 

1. Στόχος και υποθέσεις της εργασίας 
 

1.1 Στόχος της έρευνας 
 

Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των στερεότυπων των 
Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία σχετίζονται με τους ρόλους 
                                                 
1 Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αναπληρωτής Προϊστάμενος στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  ν.  
Τρικάλων 
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των δύο φύλων στη σχολική μονάδα. Η διαπίστωση των στερεότυπων αυτών θα εξηγήσει την 
εις βάρος των δύο φύλων διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών αφού 
αποτελούν το πλαίσιο αναφοράς από το οποίο πηγάζει οποιαδήποτε μορφή μεταχείρισης υπέρ 
του ενός ή του άλλου φύλου. Η διερεύνηση αυτή μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα αν οι 
εκπαιδευτικοί αποτελούν το κλειδί για την προώθηση αλλαγών με στόχο την επίτευξη 
ισότητας των φύλων. 

Η σπουδαιότητα του στόχου επίσης έγκειται στο γεγονός ότι η ύπαρξη στερεότυπων 
φύλου επηρεάζει σημαντικά τις εκπαιδευτικές πρακτικές και δημιουργεί άνισες ευκαιρίες ως 
προς την αντιμετώπιση των δύο φύλων. Επιπλέον συντηρείται και αναπαράγεται η ανισότητα 
αυτή μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, τη στιγμή που όλοι προσπαθούν και μιλούν 
σήμερα για μια «δίκαιη» παροχή παιδείας. Στην περίπτωση αυτή το μήνυμα που παίρνουν τα 
παιδιά είναι ότι οι άνδρες προορίζονται για θέσεις ισχύος και γοήτρου που δεν τα 
«καταφέρνουν» οι γυναίκες, ενώ οι γυναίκες προορίζονται για κατώτερες θέσεις της 
διοικητικής ιεραρχίας.  

Τα πρότυπα των ρόλων των φύλων έχουν μεταδοθεί ήδη στο παιδί από την 
προσχολική ηλικία από την οικογένεια και το ευρύτερο περιβάλλον του. Το σχολείο 
επαναλαμβάνοντάς τα, τα επιβεβαιώνει, τα ενισχύει και τα σταθεροποιεί, κάνοντας το παιδί 
να τα θεωρεί πια κοινωνικό δεδομένο (Λαμπροπούλου και Γεωργουλέα, 1989, σελ. 60). 

Επιμέρους στόχοι: 
Στον παραπάνω σκοπό περιλαμβάνονται και οι ακόλουθοι στόχοι: 

 Να ανιχνευτούν και καταγραφούν τα στερεότυπα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που σχετίζονται με το ρόλο των δύο φύλων στο σχολείο. Ο στόχος αυτός θα 
αναδείξει την ύπαρξη και την έκταση των στερεότυπων. 

 Να διαπιστωθεί κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν κυρίαρχα στερεοτυπικά 
χαρακτηριστικά προσωπικότητας στα δύο φύλα.  

 Να διαπιστωθεί η ύπαρξη στερεότυπων που διαχωρίζουν τα μαθήματα αλλά και τα 
επαγγέλματα σε «ανδρικά» και «γυναικεία». 

 Να διαπιστωθεί αν οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν σε διακριτούς έμφυλους ρόλους στο 
σχολείο. 

 Να διερευνηθεί η ύπαρξη στερεότυπων που σχετίζονται με τις σχολικές επιδόσεις των 
μαθητών κατά φύλο. 

 Να διερευνηθεί αν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 
ευαισθητοποιημένοι σε θέματα ισότητας των δύο φύλων.  

 Να ανιχνευτούν επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών σε ζητήματα ίσων 
δικαιωμάτων και αντιμετώπισης των δύο φύλων. 

 Να διερευνηθεί αν τα παραπάνω στερεότυπα των εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται σε 
σχέση με τις ανεξάρτητες μεταβλητές (φύλο, ηλικία, χρόνια υπηρεσίας, ειδικότητα, 
επίπεδο μόρφωσης). 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία επικεντρώνεται το ενδιαφέρον για το αν υπάρχουν 
στερεότυπα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και σε ποιο βαθμό για τους ρόλους των δύο 
φύλων στο σχολείο.  

Από τα παραπάνω διαφαίνεται καθαρά η σημασία του σκοπού της έρευνας για τη 
διερεύνηση του ρόλου των δύο φύλων στο σχολείο.  
 

1.2 Υποθέσεις της έρευνας 
 

Η παρούσα ερευνητική εργασία θα προσπαθήσει για τη διάψευση ή την επαλήθευση των 
υποθέσεων της έρευνας για τις οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια.  

Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών δεν μπορούν να 
ομαδοποιηθούν και πολύ περισσότερο να γενικευθούν. Αποτελούν πορίσματα συγκεκριμένων 
ερευνητικών περιοχών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και με διαφορετικό κάθε φορά 
εργαλείο συλλογής δεδομένων με διαφορετικό περιεχόμενο. Επίσης η ύπαρξη στερεοτύπων 
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για τους ρόλους των δύο φύλων στο σχολείο συνδέεται κυρίως με τους εκπαιδευτικούς 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όσο πιο έντονα είναι τα στερεότυπα φύλου, τόσο πιο έντονες 
είναι και οι προσδοκίες τους. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να πιστεύουν στους διακριτούς 
ρόλους ως προς το φύλο που υιοθετεί η οικογένεια αλλά και η ευρύτερη κοινωνία (Σαββίδου, 
1996˙ Κανταρτζή, 1996˙ Moshe & Gina, 2001˙ Πούτης, 2008). 

Η κυρίως υπόθεση της μελέτης είναι πως και οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης εμφορούνται από στερεότυπα για το ρόλο των δύο φύλων στο σχολείο και μέσω 
των πρακτικών τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύουν ή αδυνατίζουν τα ήδη 
διαμορφωμένα στερεότυπα για το ρόλο φύλων. 

Επίσης υποθέτουμε πως στο σημερινό εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας, 
παρόλη την έως σήμερα κοινωνική, πολιτισμική πρόοδο και εξέλιξη: Υπάρχουν 
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εμφορούνται από στερεότυπα για το ρόλο των 
δύο φύλων στο σχολείο. Αποδίδουν στερεοτυπικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας στα δύο 
φύλα και διαχωρίζουν τα μαθήματα και τα επαγγέλματα σε «ανδρικά» και «γυναικεία». 
Πιστεύουν πως οι γυναίκες εκπαιδευτικοί τα καταφέρνουν καλύτερα από τους άνδρες 
εκπαιδευτικούς σε ορισμένα μαθήματα και πως το φύλο των μαθητών τους αποτελεί κριτήριο 
επιτυχίας σε διάφορα μαθήματα. Οι απόψεις τους για το ρόλο των δύο φύλων 
διαφοροποιούνται ανάλογα με τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους (φύλο, επίπεδο μόρφωσης, 
ηλικία, χρόνια υπηρεσίας κ.λπ.). Έχουν ανάγκη από πρόσθετη επιμόρφωση για 
μεγιστοποίηση της προσέγγισης σε θέματα ισότητας των δύο φύλων. 

Πιστεύουμε πως η όλη διερεύνηση των έμφυλων στερεοτύπων των εκπαιδευτικών, 
θα δώσει απαντήσεις στις παραπάνω υποθέσεις. 
 

1.3 Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις, λειτουργικοί ορισμοί 
 

 Κρίνεται χρήσιμη η αποσαφήνιση ορισμένων από τους όρους που χρησιμοποιούνται 
στην παρούσα έρευνα. Η εργασία διερευνά απόψεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο των δύο 
φύλων οι οποίες εμφανίζονται πάντα με την ίδια μορφή και επαναλαμβάνονται με τον ίδιο 
τρόπο. Τις αποκρυσταλλωμένες αυτές απόψεις τις θεωρούμε στερεότυπα.  
 Εκπαιδευτικές πρακτικές θεωρούνται ό,τι χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί (μέθοδοι, 
τεχνικές, συμπεριφορές κ.λπ) κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 
 Ως αναπαραγωγή στερεότυπων νοούνται οι αποκρυσταλλωμένες απόψεις οι οποίες 
μεταβιβάζονται και εμφανίζονται σε άλλο άτομο.  
 

1.4 Παραδοχές και περιορισμοί της έρευνας 
 

Το ερωτηματολόγιο, στο οποίο βασίστηκε η έρευνα, καταγράφει απόψεις – στερεότυπα 
των εκπαιδευτικών για το ρόλο των δύο φύλων από αντιπροσωπευτικό μεν αλλά μικρό 
πανελλαδικό δείγμα. Η προσοχή του ερευνητή για τη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου 
στράφηκε κυρίως στην απλότητα των δηλώσεων και έγινε προσπάθεια διερεύνησης της 
εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του σε ικανοποιητικό βαθμό. Τα αποτελέσματα, λόγω του 
μικρού δείγματος, δεν μπορούν να γενικευτούν. Όμως αποτελούν σοβαρή ένδειξη για τα 
εμφορούμενα στερεότυπα των εκπαιδευτικών. 

1.5 Μεταβλητές της έρευνας 
 

 Τις ανεξάρτητες μεταβλητές αποτελούν τα προσωπικά χαρακτηριστικά των 
εκπαιδευτικών. Κρίθηκε πως τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να επηρεάσουν τα 
στερεότυπα των εκπαιδευτικών για το ρόλο των δύο φύλων. Τις ανεξάρτητες μεταβλητές 
αποτελούν οι απόψεις - στερεότυπα 
 Οι ανεξάρτητες καθώς και οι άξονες των εξαρτημένων μεταβλητών της έρευνας 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί:  
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Πίνακας 1 
Ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ 
 
• Φύλο 
• Ηλικία 
• Σχέση εργασίας 
• Ειδικότητα 
• Χρόνια υπηρεσίας 
• Επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών 
• Παρακολούθηση σεμιναρίων 

 

 
• Ανισότητες και διακρίσεις μαθητών 

ανάλογα με το φύλο τους  
• Ανισότητες και διακρίσεις 

εκπαιδευτικών ανάλογα με το φύλο 
τους 

• ΄Εμφυλοι ρόλοι και χαρακτηριστικά 
στο σχολείο 

• Αναπαραγωγή των στερεότυπων 
φύλου μέσα από το εκπαιδευτικό 
σύστημα 

• Ευαισθητοποίηση των 
εκπαιδευτικών για το ρόλο των δύο 
φύλων 

• Προσέγγιση επιμορφωτικών 
αναγκών των εκπαιδευτικών 

 
2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση και θεωρητικός προβληματιμσός 
 

Το ζήτημα της παροχής ίσων ευκαιριών στα αγόρια και κορίτσια κατά την 
υποχρεωτική είσοδό τους στο εκπαιδευτικό σύστημα απασχόλησε και απασχολεί πολλούς 
ερευνητές. 

Από τις χρονολογίες πραγματοποίησης και δημοσίευσης των σχετικών με τη 
θεματική ερευνών, φαίνεται πως απασχολεί έντονα την εκπαιδευτική κοινότητα η σχέση της 
εκπαίδευσης με την αναπαραγωγή των ανισοτήτων των φύλων τα τελευταία χρόνια. Από την 
αναζήτηση των σχετικών με τη θεματική ερευνών διαπιστώθηκε η ύπαρξη έξι εμπειρικών 
μελετών εκ των οποίων οι πέντε διεξήχθησαν στην Ελλάδα (Κανταρτζή, 1996˙ 
Νατσιοπούλου & Γιαννούλα, 1996˙ Σαββίδου, 1996˙ Φρόση, Κουϊμτζή & Παπαδήμου 2001˙ 
Πούτη, 2008) και μία (Moshe & Gina, 2001) στο Ισραήλ.  

Από τα μέχρι τώρα δεδομένα των ερευνών, προκύπτει πως, παρόλο που θεωρητικά 
και θεσμικά το σχολείο παρέχει ίσες ευκαιρίες τόσο στο μαθητικό δυναμικό όσο και στο 
διδακτικό προσωπικό, ωστόσο οι ανισότητες μεταξύ των φύλων αναπαράγονται μέσα από 
ένα πλέγμα μεταβλητών που συνθέτουν τη σχολική πραγματικότητα (Γιαγκουνίδης, 1997˙ 
Κογκίδου, 1997˙ Μαραγκουδάκη, 1997˙ Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 1997) στο (Πούτης, 
2008). Οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους δηλώνουν ότι δεν αντιλαμβάνονται τις 
διακρίσεις των φύλων στο σχολείο (Κανταρτζή, 1996˙ Δεληγιάννη κ.α., 2000 όπ. αναφ. στο 
Φρόση, Κουϊμτζή & Παπαδήμου, 2001 σελ. 52) παρά σε ορισμένες δραστηριότητες και όταν 
αυτές τους δοθούν εντελώς συγκεκριμένα (Κανταρτζή, 1996 στο Φρόση, κ.ά., 2001 σελ. 52. 
Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας υιοθετούν σημαντικό αριθμό αντιλήψεων στερεοτυπικού 
χαρακτήρα ως προς τα φύλα οι οποίες επηρεάζουν τις αξιολογικές τους κρίσεις (Πούτης, 
2008). Επιπλέον οι άνδρες εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί μεγάλης ηλικίας έχουν 
ισχυρότερες στερεοτυπικές αντιλήψεις συγκριτικά με τις γυναίκες και τους νεότερους 
εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν στερεότυπα χαρακτηριστικά προσωπικότητας 
στα δυο φύλα (Σαββίδου, 1996˙ Κανταρτζή, 1996˙ Νατσιοπούλου και Γιαννούλα, 1996˙ 
Moshe & Gina, 2001˙ Πούτης, 2008). 

Τα αποτελέσματα των ερευνών έδειξαν πως το σύγχρονο σχολείο συμβάλλει στη 
διαιώνιση της γενικότερης ανισότητας των δυο φύλων στην κοινωνία. Αναδεικνύεται έτσι 
σημαντικό ζήτημα το θέμα των διακρίσεων και της άνισης αντιμετώπισης των μαθητών, το 
οποίο ερμηνεύεται ως απόρροια της επίδρασης οικογενειακών και κοινωνικοπολιτισμικών 
παραγόντων. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται επίσης να πιστεύουν στους διακριτούς ρόλους ως 
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προς το φύλο που υιοθετεί η οικογένεια αλλά και η ευρύτερη κοινωνία (Σαββίδου, 1996˙ 
Κανταρτζή, 1996˙ Moshe & Gina, 2001˙ Πούτης, 2008). Σύμφωνα με τον Πούτη (2008) «τα 
κοινωνικά στερεότυπα περνούν στις ομάδες των παιδιών των δυο φύλων… ενισχύονται, 
σταθεροποιούνται και παγιώνονται» (σελ. 41).  

 Οι παραπάνω έρευνες, στα θέματα που διερευνούν, αποτυπώνουν και ερμηνεύουν 
την εκπαιδευτική πραγματικότητα σε ικανοποιητικό βαθμό. Μας βοηθούν να κατανοήσουμε 
την ύπαρξη του προβλήματος και να αναπτύξουμε εκείνες τις πρωτοβουλίες και προοπτικές 
οι οποίες θα συμβάλλουν προς την κατεύθυνση της ίσης μεταχείρισης απέναντι στα δυο 
φύλα. Απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με ευρύ ηλικιακό φάσμα 
(Σαββίδου, 1996˙ Κανταρτζή, 1996), δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Πούτη, 2008) σε 
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας (Moshe & Gina, 2001) αλλά και σε 
νεαρούς και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς (Νατσιοπούλου & Γιαννούλα, 1996).  

Επειδή οι έρευνες που αναφερθήκαμε έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα αναδεικνύεται 
η ανάγκη για διεξαγωγή παρόμοιων σε Πανελλήνια κλίμακα. Σήμερα, σε ένα σχολείο για 
όλους, οι ιδέες για ίσες ευκαιρίες στα δυο φύλα συνεχώς κερδίζουν έδαφος. Το σύγχρονο 
σχολείο καλείται να αναπτύξει την προσωπικότητα του κάθε μαθητή, να διαμορφώσει 
χαρακτήρες ίσων αξιών και να εξαλείψει την ύπαρξη τυχόν στερεότυπων φύλου. 

Το σχολείο, ως πεδίο μάθησης, αναπτύσσει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ίσων 
ευκαιριών σε όλους τους μαθητές χωρίς διάκριση φύλου και προωθεί την ισότητα των δυο 
φύλων στα πλαίσια των ίσων ευκαιριών συμμετοχής και πρόσβασης. Θεωρητικά οι σχολικές 
μονάδες παρέχουν την ίδια εκπαίδευση προς όλους τους μαθητές ανεξαρτήτου φύλου. Όμως 
τα αγόρια και τα κορίτσια στο σχολείο αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους έτσι όπως 
ακριβώς συμβαίνει και στην ευρύτερη κοινωνία.  

Εν κατακλείδι μπορούμε να πούμε πως οι ερευνητές συγκλίνουν σε αυτό που 
υποστηρίζει και η Κανταρτζή (1996) ότι στην εφαρμογή των επιμέρους πρακτικών που 
συνθέτουν το πλέγμα της ανισότητας, οι εκπαιδευτικοί διακατέχονται από στερεότυπες ιδέες 
για τα φύλα και τους κοινωνικούς τους ρόλους και συμβάλλουν στην αναπαραγωγή αυτών 
των στερεότυπων. 
 

3. Μεθοδολογικό πλαίσιο 
 
Για τον τρόπο προσέγγισης του αντικειμένου, η ίδια η φύση του σκοπού της έρευνας, 

η προσπάθεια για τη διάψευση ή την επαλήθευση των υποθέσεων που διατυπώθηκαν και το 
δείγμα, μας υπαγορεύουν να ακολουθήσουμε την εμπειρική μέθοδο με τη χρήση 
ερωτηματολογίου. Η μέθοδος αυτή, στο χώρο της Παιδαγωγικής, εντάσσεται στο ποσοτικό 
παράδειγμα. Στη συνέχεια αναλύουμε διεξοδικά το μεθοδολογικό πλαίσιο του ερευνητικού 
σχεδίου.  
 
3.1 Μέθοδος συλλογής δεδομένων 
 
 Το ερωτηματολόγιο, ως χρήσιμο εργαλείο της ποσοτικής έρευνας αξιοποιείται 
ευρύτατα στις κοινωνικές επιστήμες καθώς επιτρέπει τη συλλογή πλήθους δεδομένων σε 
σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιείται το 
ερωτηματολόγιο ως το μοναδικό μέσο για τη συλλογή δεδομένων. Για να βελτιωθεί η 
λειτουργικότητά του και να διορθωθεί προκειμένου να συλλέξει τα στοιχεία για τα οποία 
σκοπεύει να πετύχει το στόχο του καθώς και για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του, δόθηκε προς 
συμπλήρωση πιλοτικά και στην αρχική του μορφή σε 20 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Τα σχόλια, οι παρατηρήσεις και οι επισημάνσεις τους λήφθηκαν σοβαρά υπόψη 
και οδήγησαν το ερωτηματολόγιο στην τελική του μορφή. 
 
3.2 Ερευνητική διαδικασία 
 

Μετά την αποδελτίωση και την ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας, 
της διατύπωσης του σκοπού και των υποθέσεων της έρευνας, του καθορισμού του 
μεθοδολογικού πλαισίου που θα ακολουθηθεί, συντάχτηκε επιμελώς το εργαλείο συλλογής 
πληροφοριών δηλ. το ερωτηματολόγιο. Αφού βελτιώθηκε μετά την πιλοτική εφαρμογή 
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στάλθηκε ταχυδρομικώς στο δείγμα, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Συνολικά εστάλησαν 
100 ερωτηματολόγια. 
 
3.3 Συμμετέχοντες στην έρευνα (δείγμα, διαδικασία επιλογής) 
 

Η παρούσα ερευνητική εργασία διεξήχθη την Άνοιξη του 2009. Πρόκειται για 
διερεύνηση απόψεων των εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων, ανδρών και γυναικών, που 
υπηρετούν σε ελληνικά σχολεία της Προσχολικής και Δημοτικής εκπαίδευσης. Τα σχολεία 
επιλέγονται από συγκεκριμένο κατάλογο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. τυχαία και αντιπροσωπευτικά. Η 
αντιπροσώπευση αφορά όχι μόνο γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας (όλους τους νομούς) 
αλλά και τους τύπους των σχολείων (μονοθέσια, πολυθέσια, τυπικά, ειδικής αγωγής, 
δημόσια, ιδιωτικά). Αποφεύγουμε με τον τρόπο αυτό οι πληροφορίες που λαμβάνουμε να 
προέρχονται από συγκεκριμένη περιοχή όπου μπορεί να κυριαρχούν έντονες στερεοτυπικές 
αντιλήψεις για το θέμα. Στο δείγμα που προέρχεται από τα σχολεία της περιοχής Θεσσαλίας 
υπήρχε προσωπική επαφή με το διευθυντή και με το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου. 
Στους υπόλοιπους νομούς της Ελλάδας (ανάλογα με τον πληθυσμό) τα ερωτηματολόγια 
εστάλησαν ταχυδρομικώς.  

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος (Διάγραμμα 1, Πίνακας 2) έχουν ως 
εξής: Ανταποκρίθηκαν 43 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 43%) εκ των οποίων οι 17 (ποσοστό 
39,5%) ήταν άνδρες και 26 (ποσοστό 60,5%) ήταν γυναίκες.  

 
 

Διάγραμμα 1 
Κατανομή του δείγματος ως προς το φύλο 

 Άνδρες 17

Γυναίκες 26

 
Το 62,8% είναι σε ηλικία από 36 έως 45 και το 27,9% σε ηλικία από 46 έως 55. Το 

97,7% εργάζεται με σχέση εργασίας μόνιμου ενώ το 83,7% είναι δάσκαλοι και το 11,6% 
νηπιαγωγοί. Εκ των 43 ερωτηθέντων ένας μεγάλος αριθμός (37) έχουν από 6 έως 25 χρόνια 
υπηρεσίας ενώ ένα μεγάλο ποσοστό (97,7%) δεν έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

 
3.4 Εργαλείο συλλογής δεδομένων 
 
 Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο 
συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό. Η χρήση της συνέντευξης αποκλείστηκε καθώς δε μπορεί 
να συλλέξει πληροφορίες σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα από τόσο μεγάλο δείγμα, το 
οποίο μάλιστα κατανέμεται σε διάφορες περιοχές του ελλαδικού χώρου. Το ερωτηματολόγιο 
σχεδιάστηκε και συντάχτηκε από τον ερευνητή προκειμένου να ανταποκριθεί στο σκοπό της 
έρευνας.  
Το ερωτηματολόγιο, έτσι ακριβώς όπως δόθηκε προς συμπλήρωση στα υποκείμενα, 
επισυνάπτεται στο Παράρτημα. 
 Η επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας ανέδειξε τους ακόλουθους άξονες οι 
οποίοι σχετίζονται άμεσα με το θέμα που ερευνάται: 

 Ανισότητες και διακρίσεις μαθητών ανάλογα με φύλο τους  
 Ανισότητες και διακρίσεις εκπαιδευτικών ανάλογα με το φύλο τους 
 ΄Εμφυλοι ρόλοι και χαρακτηριστικά στο σχολείο  
 Αναπαραγωγή των στερεότυπων φύλου μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα 
 Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών για το ρόλο των δύο φύλων 
 Προσέγγιση επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών  
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Η διαμόρφωση του ερωτηματολογίου στηρίχτηκε στους παραπάνω άξονες διερεύνησης. Για 
κάθε έναν από αυτούς διατυπώθηκαν ερωτήσεις με όσο το δυνατό μεγαλύτερη σαφήνεια και 
πληρότητα.  

Ως προς τη δομή του διακρίνεται σε τρία μέρη: 
Το Α΄ μέρος περιέχει έξι (6) ερωτήσεις και αναφέρεται σε γενικά πληροφοριακά στοιχεία των 
υποκειμένων που σχετίζονται με το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, την ειδικότητα 
και το επίπεδο μόρφωσης. Είναι οι λεγόμενες ανεξάρτητες μεταβλητές οι οποίες θα 
συσχετιστούν με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις (εξαρτημένες μεταβλητές). 
Β΄μέρος. Τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί και σε ποιο βαθμό σχετικά με την ύπαρξη διακριτών 
έμφυλων ρόλων στο σχολείο.  

Αποτελείται από 23 ερωτήσεις στο τέλος των οποίων δίνεται η ευκαιρία ώστε οι 
εκπαιδευτικοί να σημειώσουν ελεύθερα τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις επισημάνσεις 
τους. Οι ερωτήσεις αναφέρονται τόσο στους ξεχωριστούς ρόλους των φύλων των μαθητών 
(ερωτήσεις 1-13), όσο και των εκπαιδευτικών (ερωτήσεις 15 -23) ως ενήλικες στο σχολείο. 
Πχ σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως τα αγόρια δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από τα 
κορίτσια κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού σας έργου; Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως για να 
καταστεί ένα σχολείο αποτελεσματικό πρέπει να έχει άνδρα διευθυντή. Η ερώτηση με τον 
αριθμό 14 αναφέρεται τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς. Τα υποκείμενα 
καλούνται να απαντήσουν με τη βοήθεια μιας 5-βάθμιας κλίμακας (Likert) η οποία 
κυμαίνεται από τo καθόλου (1 βαθμός) έως το πάρα πολύ (5 βαθμοί). Υψηλή βαθμολογία 
σημαίνει ισχυρότερες αντιλήψεις (στερεότυπα) για τους ρόλους των δύο φύλων στο σχολείο. 
Οι απαντήσεις των ερωτήσεων 20 έως 23 έχουν διαφορετική διαβάθμιση ανάλογα με την 
ερώτηση. 
 
Γ΄μέρος. Ευαισθητοποίηση και επιμορφωτικά ζητήματα των εκπαιδευτικών. 

Αποτελείται από 8 ερωτήσεις στις οποίες οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν το βαθμό 
ευαισθησίας τους (ερωτήσεις 24-28) στην 5-βαθμη κλίμακα. Στις ερωτήσεις 29 έως 31 
δηλώνουν το βαθμό των προσπαθειών που καταβάλλονται, από τους εκπαιδευτικούς για την 
εξάλειψη των διακρίσεων και τις επιμορφωτικές τους ανάγκες σε ζητήματα ισότητας των δύο 
φύλων. Στο τέλος του Γ΄ μέρους, όπως και στο Β΄ μέρος, δίνεται η ευκαιρία να σημειώσουν 
τα υποκείμενα τις δικές τους παρατηρήσεις.  

Το κάθε ερωτηματολόγιο συνοδεύεται από επιστολή η οποία περιέχει οδηγίες 
συμπλήρωσης. Παράλληλα παροτρύνει τα υποκείμενα προς συμπλήρωση αφού πρώτα τους 
ενημερώνει για το σκοπό της έρευνας και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που θα 
προκύψουν. 
 
3.5 Αξιοπιστία και εγκυρότητα ερευνητικής διαδικασίας 
 

Για τη διεξαγωγή της εμπειρικής έρευνας καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια έτσι 
ώστε να διακρίνεται από αξιοπιστία και εγκυρότητα. Μια διαδικασία θεωρείται αξιόπιστη 
όταν αναπαράγει τα ίδια αποτελέσματα κάτω από τις ίδιες συνθήκες, ενώ έγκυρη όταν μετρά 
ή περιγράφει αυτό που υποτίθεται ότι μετρά ή καταγράφει (Bell, 1997). Στην παρούσα 
έρευνα το πλαίσιο της εγκυρότητας και αξιοπιστίας συνδέεται άμεσα με τον σαφή 
προσδιορισμό του εργαλείου συλλογής και μέτρησης των δεδομένων καθώς και με τον 
καθορισμό των συγκεκριμένων στατιστικών μεθόδων βάση των οποίων θα ολοκληρωθούν οι 
στατιστικές αναλύσεις, παρουσιάσεις και περιγραφές. 

 
3.6 Αξιοπιστία και εγκυρότητα των μετρήσεων 
 

Σε μια ποσοτική έρευνα, όπως είναι η παρούσα, κυρίαρχο ρόλο όσον αφορά την 
εγκυρότητα και την αξιοπιστία ενέχει το εργαλείο της έρευνας δηλ. το ερωτηματολόγιο το 
οποίο πρέπει να εξεταστεί κριτικά ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός της αξιοπιστίας και της 
εγκυρότητάς του.  

Στο ερωτηματολόγιο της συγκεκριμένης έρευνας ελέγχθηκε το κατά πόσο οι 
ερωτήσεις ήταν κατάλληλες ως προς την προσέγγιση του σκοπού, αν ήταν κατανοητές και αν 
μπορούσαν με σχετική ευχέρεια να απαντηθούν από τους εκπαιδευτικούς (φαινομενική 
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εγκυρότητα). Οι περισσότερες απαντήσεις στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν 
κλειστού τύπου. Ο σχετικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία της πιλοτικής 
εφαρμογής (try out).  

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε από τον ερευνητή με τη βοήθεια του 
λογισμικού πακέτου SPSS. 
 
3.7 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων 
 
 Προς εκπλήρωση των σκοπών της έρευνας η στατιστική ανάλυση στράφηκε στις 
ομάδες των στερεότυπων-απόψεων των εκπαιδευτικών οι οποίες αποτελούν και τις 
εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας. Διερευνήθηκε η σχέση τους με τα προσωπικά στοιχεία 
(κυρίως με το φύλο) τα οποία αποτελούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Χρησιμοποιήθηκε η 
περιγραφική στατιστική (μέσος όρος, τυπική απόκλιση, ποσοστά, επικρατούσα τιμή).  
 

4.  Αποτελέσματα 
  
 Οι Πίνακες και τα Διαγράμματα των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη 
στατιστική ανάλυση παρατίθενται στο Παράρτημα και είναι αυτά που απαιτούνται για την 
εξαγωγή ερευνητικών συμπερασμάτων. Καταγράφηκαν οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις 
και οι επικρατούσες τιμές των απαντήσεων του ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια κρίθηκε 
απαραίτητο να συσχετιστούν με τις ανεξάρτητες μεταβλητές και κυρίως με το φύλο που μας 
ενδιαφέρει περισσότερο. Οι απαντήσεις των εξαρτημένων μεταβλητών ομαδοποιήθηκαν σε 
κατηγορίες ανάλογα με το περιεχόμενο σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Πίνακα 1.  
 α) Απόψεις-στερεότυπα των εκπαιδευτικών για τους σεξιστικούς ρόλους των μαθητών 
στο σχολείο. 
 Οι Πίνακες 3, 3Α και 3Β, παρουσιάζουν τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην 
κλίμακα που αφορούν τις απόψεις για το ρόλο (σε σχέση με το φύλο) των μαθητών στο 
σχολείο. Παρατηρώντας τα στοιχεία που περιέχονται στους Πίνακες, θα λέγαμε ότι σε γενικές 
γραμμές οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν τον έμφυλο ρόλο των μαθητών στα πεδία που αφορούν 
τη συμπεριφορά, την επίδοση σε ορισμένα μαθήματα, στην ανάληψη διαφορετικών 
δραστηριοτήτων ή εργασιών και στα «χαρίσματα» που διαθέτουν. Παρατηρούμε επίσης πως 
οι απαντήσεις διαφοροποιούνται ελάχιστα σε σχέση με το φύλο τους (Πίνακας 8). Οι απόψεις 
αυτές αποτυπώνονται σε πολύ μικρό βαθμό (επικρατούσες τιμές 1, 2 ή 3, μέσοι όροι κάτω 
του 3) στην πεντάβαθμη κλίμακα απαντήσεων και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να μιλάμε 
για απόψεις – στερεότυπα. Το ίδιο παρατηρούμε και στην ερώτηση 13 (Πίνακας 3Β) όπου το 
93% των εκπαιδευτικών (άνδρες και γυναίκες) απαντούν πως σε περιπτώσεις διένεξης πήραν 
το μέρος των μαθητών που είχαν δίκιο και όχι του αγοριού ή του κοριτσιού. 
 Διαφαίνεται επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της καριέρας τους (Πίνακας 
3Α) ξεχώρισαν τους μαθητές ανάλογα με το φύλο τους ή διατύπωσαν αξιολογικές κρίσεις ή 
τους ανέθεσαν διαφορετικές δραστηριότητες ελάχιστες φορές. 
 β) Απόψεις- στερεότυπα των εκπαιδευτικών για τους έμφυλους ρόλους των 
εκπαιδευτικών στο σχολείο. 
Παρατηρώντας τον Πίνακα 4 θα λέγαμε πως γενικά οι εκπαιδευτικοί δεν πιστεύουν σε 
έμφυλες διακρίσεις εκπαιδευτικών στο σχολείο. Οι έμφυλες διακρίσεις που εντοπίζονται είναι 
ελάχιστες. Οι μέσοι όροι των διαβαθμισμένων απαντήσεων καθώς και οι επικρατούσες τιμές 
πλησιάζουν ή ταυτίζονται με τον κατώτερο βαθμό στην πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert. 
Οι απαντήσεις αυτές δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με το φύλο τους (Πίνακας 8). 
 Μικρή διαφοροποίηση παρατηρείται στην ερώτηση 20 (Πίνακας 4A) σύμφωνα με την 
οποία τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί (5 άνδρες, 4 γυναίκες) πιστεύουν ότι 
η γυναίκα εκπαιδευτικός είναι περισσότερο αποτελεσματική από τον άνδρα, σε μαθήματα 
που σχετίζονται με τέχνες (εικαστικά, μουσική).  
 Στην ερώτηση 23 (Πίνακας 4Β) ένα μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών (16,3%) εκ των 
οποίων οι περισσότεροι είναι άνδρες (διάγραμμα 2 και 3) πιστεύει πως τις μικρές τάξεις στο 
σχολείο πρέπει να τις αναλαμβάνουν οι δασκάλες ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (81,4%) 
πιστεύει πως δεν πρέπει να υπάρχει καμία διάκριση. 
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Ως προς την απόδοση έμφυλων χαρακτηριστικών κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού τους 
έργου οι εκπαιδευτικοί (άνδρες και γυναίκες) αποδίδουν (Πίνακας 5Α) στην γυναίκα 
εκπαιδευτικό τα χαρακτηριστικά της ευαισθησίας, της υπομονετικότητας, της 
αποφασιστικότητας, της τρυφερότητας και της φροντίδας. 
 Στην ίδια ερώτηση (Πίνακας 5Β) οι εκπαιδευτικοί (άνδρες και γυναίκες) αποδίδουν 
στον άνδρα εκπαιδευτικό τα χαρακτηριστικά της αυστηρότητας, της πειθαρχίας, της 
επιβλητικότητας και της αποφασιστικότητας. Στις ερωτήσεις αυτές (21 και 22) μπορούμε να 
πούμε πως οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν περισσότερο 
στο ένα ή στο άλλο φύλο. Επίσης από τη σύγκριση των μέσων όρων των απαντήσεων στους 
Πίνακες 5Α και 5Β προκύπτει πως οι άνδρες εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τις γυναίκες τα χαρακτηριστικά που αποδίδουν στους άνδρες (αυστηρότητα, 
πειθαρχία, επιβλητικότητα, αποφασιστικότητα). Το ίδιο συμβαίνει και με τις γυναίκες 
εκπαιδευτικούς: υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους άνδρες τα χαρακτηριστικά που 
αποδίδονται στις γυναίκες (ευαισθησία, υπομονετικότητα, αποφασιστικότητα, τρυφερότητα, 
φροντίδα). 
 γ) Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων στην 
εκπαίδευση 
 Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στη δέσμη ερωτήσεων 
που αφορούν την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα διακρίσεων και ισότητας των δύο φύλων 
στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Γενικά εμφανίζονται να μην αντιλαμβάνονται την ύπαρξη 
διακρίσεων. Πιστεύουν πως εφαρμόζονται οι αρχές τις ισότητας των δύο φύλων και πως οι 
εκπαιδευτικοί προσπαθούν για την εξάλειψη των έμφυλων ρόλων ανισοτήτων. Οι απαντήσεις 
αυτές έρχονται σε αρμονία με τις προηγούμενες απαντήσεις σύμφωνα όπου δε διαπιστώθηκε 
η ύπαρξη στερεότυπων. Οι εκπαιδευτικοί απάντησαν επίσης πως η ύπαρξη στερεότυπων 
φύλου διαπερνά τις εκπαιδευτικές πρακτικές.  
 δ) Επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών σε θέματα δικαιωμάτων των δύο φύλων 
 Παρατηρώντας τον Πίνακα 7 οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως οι εκπαιδευτικοί 
παρόλο που δεν διακατέχονται από απόψεις-στερεότυπα για τους έμφυλους ρόλους 
επιθυμούν να συμμετέχουν σε σεμινάρια ή ημερίδες που προσεγγίζουν ζητήματα ίσης 
αντιμετώπισης, διαχείρισης και άσκησης δικαιωμάτων των δύο φύλων. 
 

Συζήτηση-Συμπεράσματα 
 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι έμφυλοι ρόλοι μαθητών και εκπαιδευτικών σήμερα 
στο σχολείο διαφέρουν ελάχιστα. Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας είναι απαλλαγμένοι από 
απόψεις - στερεότυπα για τους διακριτούς ρόλους των δύο φύλων στο σχολείο. Όμως, σε 
ελάχιστες περιπτώσεις και σε μικρό βαθμό, όπως εξάλλου συμβαίνει και στην ευρύτερη 
κοινωνία όπου ζουν, αποδίδουν χαρακτηριστικά προσωπικότητας στα δύο φύλα. Εικάζουμε 
πως τα χαρακτηριστικά αυτά τα αποδίδουν λόγω του ότι τα δημιουργεί η φύση και όχι ότι 
διαμορφώθηκαν λόγω της επίδρασης του έμψυχου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν.  
 Οι εκπαιδευτικοί επίσης παρουσιάζονται ευαισθητοποιημένοι σε θέματα ίσης 
προσέγγισης και αντιμετώπισης των δύο φύλων και δηλώνουν έτοιμοι να συμμετέχουν σε 
σεμινάρια για το ίδιο θέμα. 
 Τα αποτελέσματα της έρευνας έρχονται σε αντίθεση με άλλες που έχουν γίνει κυρίως 
στο χώρο της Δευτεροβάθμιας σύμφωνα με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί εμφορούνται από 
έντονες στερεοτυπικές αντιλήψεις για το ρόλο των δύο φύλων στο σχολείο. Διαψεύδονται 
επίσης οι υποθέσεις της μελέτης σύμφωνα με τις οποίες και οι εκπαιδευτικοί της 
πρωτοβάθμιας φέρουν έμφυλα στερεότυπα ως αποτέλεσμα επίδρασης της οικογένειας, της 
κοινωνίας και του ίδιου ακόμη του μηχανισμού του εκπαιδευτικού συστήματος που 
αναπαράγει στερεότυπα.  
 Η εικόνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν εμφανίζει τους εκπαιδευτικούς της 
πρωτοβάθμιας ευαισθητοποιημένους σε θέματα ισότητας αλλά και πρόθυμους να 
συμμετέχουν σε κάθε ενημέρωση. Η εικόνα αυτή εμφανίζεται τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο 
και σε επίπεδο εκπαίδευσης αλλά και λειτουργίας του σχολείου. Είναι μια επιθυμητή από 
όλους μας κατάσταση στο χώρο του εκπαιδευτικού συστήματος και αντανακλά ακριβώς 
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αυτές τις τάσεις της σύγχρονης κοινωνίας για προσπάθειες εκμηδένισης των διακρίσεων των 
ατόμων και της δημιουργίας ανισοτήτων λόγου του φύλου τους. Οι απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών στηρίχτηκαν στην εμπειρία τους, στις αποκρυσταλλωμένες απόψεις τους για 
το ρόλο των δύο φύλων στο σχολείο, στην επίδραση της κοινωνίας που ζουν, στις 
προσπάθειες εφαρμογής ίσων δικαιωμάτων στο σχολείο και τελικά στο επίπεδο παιδείας που 
διαθέτουν. Κατά συνέπεια συνθέτουν ένα πλαίσιο λειτουργίας της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης το οποίο δε διαθέτει και δεν αναπαράγει έμφυλα στερεότυπα. Όπως προκύπτει 
λοιπόν  από τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης, στη σχολική Πρωτοβάθμια 
πραγματικότητα οι εκπαιδευτικοί ισχυρίζονται πως δεν κυριαρχούνται από έμφυλα 
στερεότυπα και προφανώς για το ζήτημα αυτό δεν υπάρχει καμία επιφύλαξη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Πίνακας 2 
Δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών 
Χαρακτηριστικά Απόλυτες συχνότητες και ποσοστά 

Ηλικία  
25 έως 35 4 (9,3%) 
36 έως 45 27 (62,8%) 
46 έως 55 12 (27,9%) 

Σχέση εργασίας  
Μόνιμοι 42 (97,7%) 

Αναπληρωτές 1 (2,3%) 
Ειδικότητα  
Δάσκαλοι 36 (83,7%) 
Νηπιαγωγοί 5 (11,6%) 
Γυμναστές 1 (2,3%) 
Αγγλικών 1 (2,3%) 

Χρόνια υπηρεσίας  
1 έως 5 1 (2,3%) 

6 έως 10 12 (27,9%) 
11 έως 15 6 (14,3%) 
16 έως 20 6 (14,3%) 
21 έως 25 17 (39,5%) 

26 και πάνω 1 (2,3%) 
Μεταπτυχιακό 8 (18,6%) 
Χωρίς σεμινάρια 34 (79,1%) 

 
Πίνακας 3 

Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και επικρατούσες τιμές των απαντήσεων των 
εκπαιδευτικών για τις έμφυλες διακρίσεις των μαθητών 

Ερωτήσεις Μ.Ο.   Τ. Α.   Ε.Τ. 
Ε1: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως τα 
αγόρια μαθητές είναι πιο ζωηρά και 
επιθετικά από ότι είναι τα κορίτσια 
μαθήτριες; 

 
                     2,86    0,743     3 

Ε5 : Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι τα 
αγόρια χαρακτηρίζονται από 
ομορφιά, περιποίηση, καθαριότητα, 
νοικοκυροσύνη, ευγένεια, 
συναισθηματικότητα; 

 
 

                     3,14   0,861     3 

Ε6: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι τα 
κορίτσια χαρακτηρίζονται από 
δυναμισμό, δράση, ενέργεια, 
ανάληψη πρωτοβουλιών, ηγετικές 
τάσεις; 

 
 

                    3,19    0,880     3 

Ε9 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως τα 
αγόρια «τα πάνε πολύ καλά» στα 
πρακτικά μαθήματα (κατασκευές, 
μαθηματικά, φυσική κ.λπ.); 

 
 

                   2,65    1,021     3 

Ε10 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως τα 
κορίτσια «τα πάνε πολύ καλά» στα 
θεωρητικά μαθήματα (γλώσσα, 
ιστορία, θρησκευτικά κ.λπ.); 

 
 

                   2,77     1,065     3 
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Πίνακας 3Α 
Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και επικρατούσες τιμές στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών, σε σχέση με το φύλο τους, για τις έμφυλες διακρίσεις των μαθητών  
Ερωτήσεις Μ.Ο.         Τ.Α.           Ε.Τ. 

Ε2 Αναφορικά με τις εμπειρίες σας, σε ποιο βαθμό 
πιστεύετε ότι ξεχωρίσατε (σε σειρά κατάταξης, 
απόδοσης σχολίων σε εργασίες, σε τιμωρίες, επαίνους, 
βαθμολογίες, ονομαστικές καταστάσεις, οργάνωσης 
της τάξης, ομάδες εργασίας, παιχνιδιού κ.λπ.) τους 
μαθητές σας ανάλογα με το φύλο τους;  

 
 
Άνδρες       1,76         0,664            2 
 
 
Γυναίκες    1,77         0,710            2 

Ε3 Σε ποιο βαθμό διαχωρίσατε τους μαθητές κατά 
φύλο στη γραμμή της προσευχής, στη γυμναστική, 
στην είσοδο-έξοδο από την τάξη, στο θρανίο, στην 
εξέταση των μαθημάτων, στις απαντήσεις των 
ερωτήσεων και αλλού; 

 
Άνδρες       1,65         0,862            1 
 
Γυναίκες    1,58         0,758            1 
 

Ε4 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως οι μαθητές πρέπει να 
υπόκεινται σε περιορισμούς λόγω του φύλου τους; 

Άνδρες       1,24          0,562          1 
  
Γυναίκες    1,35          0,689          1 

Ε7 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως τα αγόρια 
δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από τα 
κορίτσια κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού σας 
έργου; 

Άνδρες       2,71          0,985          2 
  
Γυναίκες    1,88          0,766          2 
 

Ε8 Σε ποιο βαθμό διατυπώσατε αξιολογικές κρίσεις 
για τους μαθητές με βάση το φύλο τους π.χ. «Τα 
αγόρια ήταν περισσότερο άταχτα σήμερα», «τα 
κορίτσια ήταν πιο μελετημένα», «τα αγόρια έλυσαν 
περισσότερες ασκήσεις από τα κορίτσια»;  

 
Άνδρες      2,00          1,000           1 
 
 
Γυναίκες   1,73          0,827           1 
  

Ε11 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι τα μαθήματα στο 
σχολείο πρέπει να διαχωρίζονται ανάλογα με το φύλο 
σε «ανδρικά» και «γυναικεία»; 

Άνδρες     1,24           0,664           1 
 
Γυναίκες   1,15          0,613            1 
 

Ε12 Πιστεύετε πως η ανάθεση οποιασδήποτε 
δραστηριότητας (μεταφορά θρανίων, καθάρισμα της 
τάξης, πότισμα λουλουδιών κ.λπ.) στους μαθητές, 
πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο τους; 

 
Άνδρες       1,94         0,748           1 
 
Γυναίκες     1,54         0,761          1 
 

Ε14 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως υπάρχουν 
δραστηριότητες, εργασίες, ικανότητες, δεξιότητες 
κ.λπ. που ταιριάζουν μόνο και μόνο στο ένα ή στο 
άλλο φύλο; 

 
Άνδρες        2,35         0,996          2 
 
Γυναίκες      1,35        0,629           1  

 
Πίνακας 3Β 

Συχνότητες και ποσοστά των διαβαθμισμένων απαντήσεων των εκπαιδευτικών για 
τις έμφυλες διακρίσεις των μαθητών στο σχολείο  

Ε13 Σε περιπτώσεις διένεξης μαθητών σας διαφορετικού φύλου δώσατε περισσότερο 
δίκαιο στο: 

  
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 
Percent 

Valid Κορίτσι 1 2,3 2,3 2,3 
Σ΄αυτόν που έχει δίκιο 40 93,0 93,0 95,3 
Σε κανένα 2 4,7 4,7 100,0 
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Ε13 Σε περιπτώσεις διένεξης μαθητών σας διαφορετικού φύλου δώσατε περισσότερο 
δίκαιο στο: 

  
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 
Percent 

Valid Κορίτσι 1 2,3 2,3 2,3 
Σ΄αυτόν που έχει δίκιο 40 93,0 93,0 95,3 
Σε κανένα 2 4,7 4,7 100,0 
Total 43 100,0 100,0  

Πίνακας 4 
Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και επικρατούσες τιμές των απαντήσεων των 
εκπαιδευτικών για τις έμφυλες διακρίσεις των εκπαιδευτικών στο σχολείο 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ερωτήσεις Μ.Ο.   Τ. Α.   Ε.Τ. 
Ε15 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι 
γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι 
περισσότερο ευαισθητοποιημένες από 
τους άνδρες εκπαιδευτικούς σε 
ζητήματα αντιμετώπισης μαθητών που 
παρουσιάζουν αναπηρίες ή ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες; 

 
 
 

1,84   1,090   1 

Ε16 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως 
υπάρχουν δουλειές στο σχολείο 
(βιβλιοθήκη, τήρηση πρακτικών, 
αρχείου, γραμματειακή υποστήριξη, 
φωτοτυπίες, επιμέλεια κήπου, κ.λπ.) 
που πρέπει να γίνονται αποκλειστικά 
από τη γυναίκα εκπαιδευτικό; 

 
 
 

1,37   0,691   1 

Ε17 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως 
υπάρχουν δουλειές στη σχολική 
μονάδα (βιβλιοθήκη, τήρηση 
πρακτικών, αρχείο, γραμματειακή 
υποστήριξη, φωτοτυπίες, επιμέλεια 
κήπου, κ.λπ.) που πρέπει να γίνονται 
αποκλειστικά από τον άνδρα 
εκπαιδευτικό; 

 
 
 

1,49   0,768   1 

Ε18 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως για 
να καταστεί ένα σχολείο 
αποτελεσματικό πρέπει να έχει άνδρα 
διευθυντή; 

 
1,84   1,233  1 

Ε19 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι σε 
μερικά μαθήματα η γυναίκα 
εκπαιδευτικός είναι περισσότερο 
αποδοτική και αποτελεσματική από τον 
άνδρα εκπαιδευτικό;  

 
 

1,67   1,107   1 
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Πίνακας 4Α 
Συχνότητες και ποσοστά των διαβαθμισμένων απαντήσεων των εκπαιδευτικών, 

ανάλογα με το φύλο τους, για τις έμφυλες διακρίσεις των εκπαιδευτικών στο σχολείο 
Ε20 Σε ποια μαθήματα πιστεύετε ότι η γυναίκα εκπαιδευτικός είναι περισσότερο 
αποδοτική και αποτελεσματική από τον άνδρα εκπαιδευτικό;  
ΦΥΛΟ Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Άνδρες Valid Κανένα 10 58,8 58,8 58,8 

Το ίδιο 1 5,9 5,9 64,7 
Θεωρητικά 1 5,9 5,9 70,6 
Καλών τεχνών 5 29,4 29,4 100,0 
Total 17 100,0 100,0  

Γυναίκες Valid Κανένα 20 76,9 76,9 76,9 
Το ίδιο 2 7,7 7,7 84,6 
Καλών τεχνών 4 15,4 15,4 100,0 
Total 26 100,0 100,0  

 
 
 

Πίνακας 4Β 
Συχνότητες και ποσοστά των διαβαθμισμένων απαντήσεων των εκπαιδευτικών για 

τις έμφυλες διακρίσεις των εκπαιδευτικών στο σχολείο  
Ε23 Τις μικρές τάξεις στο σχολείο πιστεύετε ότι πρέπει να τις αναλαμβάνουν: 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid Οι δάσκαλοι 1 2,3 2,3 2,3 

Οι δασκάλες 7 16,3 16,3 18,6 
Το ίδιο 35 81,4 81,4 100,0 
Total 43 100,0 100,0  

 
Διάγραμμα 2 

Συχνότητες και μέσοι όροι των διαβαθμισμένων απαντήσεων των εκπαιδευτικών, 
ανάλογα με το φύλο τους, για τις έμφυλες διακρίσεις των εκπαιδευτικών στο σχολείο  

Ε23 Τις μικρές τάξεις στο σχολείο πιστεύετε ότι πρέπει να τις αναλαμβάνουν: 
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Διάγραμμα 3 
Συχνότητες και μέσοι όροι των διαβαθμισμένων απαντήσεων των εκπαιδευτικών, 

ανάλογα με το φύλο τους, για τις έμφυλες διακρίσεις των εκπαιδευτικών στο σχολείο  
Ε23 Τις μικρές τάξεις στο σχολείο πιστεύετε ότι πρέπει να τις αναλαμβάνουν: 

 
 

Πίνακας 5A 
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των στερεότυπων - απόψεων των εκπαιδευτικών, 
σε σχέση με το φύλο τους, ως προς την απόδοση έμφυλων χαρακτηριστικών στους 

εκπαιδευτικούς  
Ε21 Ποια από τα παρακάτω και σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι χαρακτηρίζουν μια δασκάλα στο 

εκπαιδευτικό της έργο; 
ΦΥΛΟ Ευαισθησία Αυστηρότητα Φλυαρία Πειθαρχία Υποχωρητι- 

κότητα 
Υπομονετι- 
κότητα 

Άνδρες Mean 3,65 2,29 2,71 2,65 2,82 3,65 
N 17 17 17 17 17 17 
Std. Dev. ,786 ,686 1,213 1,115 1,131 ,786 

Γυναίκες Mean 3,85 2,65 2,58 2,85 2,85 3,85 
N 26 26 26 26 26 26 
Std. Dev. ,967 ,797 1,065 ,834 ,784 ,834 

Total Mean 3,77 2,51 2,63 2,77 2,84 3,77 
N 43 43 43 43 43 43 
Std. Dev. ,895 ,768 1,113 ,947 ,924 ,812 

 
Ε21 Ποια από τα παρακάτω και σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι χαρακτηρίζουν μια δασκάλα στο 

εκπαιδευτικό της έργο; 
ΦΥΛΟ Επιβλητικότητα Αυταρχικότητα Αποφασιστικότητα Τρυφερότητα Φροντίδα Φιλαρέσκεια 

Άνδρες Mean 2,71 2,00 3,24 3,82 3,76 3,00 
N 17 17 17 17 17 17 
S.D. ,985 ,935 ,903 ,809 1,033 1,225 

Γυναίκες Mean 2,58 2,27 3,31 4,00 3,88 2,73 
N 26 26 26 26 26 26 
S.D. ,809 ,919 ,788 ,748 ,864 1,218 

Total Mean 2,63 2,16 3,28 3,93 3,84 2,84 
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Ε21 Ποια από τα παρακάτω και σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι χαρακτηρίζουν μια δασκάλα στο 
εκπαιδευτικό της έργο; 

ΦΥΛΟ Επιβλητικότητα Αυταρχικότητα Αποφασιστικότητα Τρυφερότητα Φροντίδα Φιλαρέσκεια 

N 43 43 43 43 43 43 
S.D. ,874 ,924 ,826 ,768 ,924 1,214 

 
Πίνακας 5Β 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων των εκπαιδευτικών, σε σχέση 
με το φύλο τους, ως προς την απόδοση έμφυλων χαρακτηριστικών στους 

εκπαιδευτικούς  
Ε22 Ποια από τα παρακάτω και σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι χαρακτηρίζουν έναν δάσκαλο στο 
εκπαιδευτικό του έργο;  
ΦΥΛΟ Ευαισθησί

α 
Αυστηρότητ
α 

Φλυαρία Πειθαρχί
α 

Υποχωρητι-
κότητα 

Υπομονετ
ι- 
κότητα 

Επιβλητικότητ
α 

Άνδρες Mea
n 

3,06 3,29 1,76 3,41 2,53 2,94 3,65 

N 17 17 17 17 17 17 17 
S.D. ,899 1,047 ,664 1,004 1,007 1,029 ,862 

Γυναίκες Mea
n 

3,19 3,12 1,85 3,58 2,46 3,08 3,54 

N 26 26 26 26 26 26 26 
S.D. ,895 ,993 ,464 ,945 ,706 ,744 ,811 

Total Mea
n 

3,14 3,19 1,81 3,51 2,49 3,02 3,58 

N 43 43 43 43 43 43 43 
S.D. ,889 1,006 ,546 ,960 ,827 ,859 ,823 

 
Ε22 Ποια από τα παρακάτω και σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι χαρακτηρίζουν έναν δάσκαλο στο 
εκπαιδευτικό του έργο;  
ΦΥΛΟ Αυταρχικότητα Αποφασιστικότη

τα 
Τρυφερότητ
α 

Φροντίδα Φιλαρέσκεια

Άνδρες Mean 2,94 3,82 2,59 2,59 3,00 
N 17 17 17 17 17 
Std. Deviation 1,197 ,728 1,004 1,004 1,225 

Γυναίκες Mean 2,81 3,46 2,81 3,00 2,73 
N 26 26 26 26 26 
Std. Deviation 1,021 ,706 ,801 ,894 1,218 

Total Mean 2,86 3,60 2,72 2,84 2,84 
N 43 43 43 43 43 
Std. Deviation 1,082 ,728 ,882 ,949 1,214 
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Πίνακας 6 
 Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και επικρατούσες τιμές των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών για την ευαισθητοποίησή τους αναφορικά με την ισότητα των δύο 
φύλων 

Ερωτήσεις Μ.Ο.  Τ. Α.  Ε.Τ. 
Ε24 Σε ποιο βαθμό έχετε αντιληφθεί 
την ύπαρξη διακρίσεων εις βάρος του 
ενός ή του άλλου φύλου στις σχολικές 
μονάδες που υπηρετήσατε ή 
υπηρετείτε; 

 
 

2,19  1,029  2 

Ε25 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως τα 
στερεότυπα για το ρόλο των δύο 
φύλων διαπερνούν τις εκπαιδευτικές 
πρακτικές;  

 
2,53  0,855  3 

Ε26 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως ο 
ρόλος των δύο φύλων αναπαράγεται 
μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα; 

 
2,77  0,947  3 

Ε28 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως 
εφαρμόζονται οι αρχές ισότητας των 
δύο φύλων κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία; 

 
3,19  0,794  3 

Ε29 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως οι 
εκπαιδευτικοί προσπαθούν ώστε να 
ξεπεράσουν κάποια στερεότυπα για το 
ρόλο των δύο φύλων;  

 
3,37  0,787  3 

 
Πίνακας 7 

Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και επικρατούσες τιμές των απαντήσεων των 
εκπαιδευτικών για τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών σε θέματα 

δικαιωμάτων των δύο φύλων 
Ερωτήσεις Μ.Ο.     Τ. Α.     Ε.Τ. 

Ε30 Σας ενδιαφέρουν ζητήματα που 
προσεγγίζουν δικαιώματα των δύο 
φύλων;  

 
                     3,93      0,884      4 

Ε31 Σε ποιο βαθμό επιθυμείτε να 
ενημερωθείτε για την αντιμετώπιση 
της διάκρισης των δύο φύλων;  

 
                     3,77      0,947      4 
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Πίνακας 8 
Συχνότητες, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις όλων των απόψεων- στερεότυπων 

των εκπαιδευτικών σε σχέση με το φύλο τους 
 ΦΥΛΟ N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 
Ε1 Άνδρες 17 2,94 ,556 ,135 

Γυναίκες 26 2,81 ,849 ,167 
Ε2 Άνδρες 17 1,76 ,664 ,161 

Γυναίκες 26 1,77 ,710 ,139 
Ε3 Άνδρες 17 1,65 ,862 ,209 

Γυναίκες 26 1,58 ,758 ,149 
Ε4 Άνδρες 17 1,24 ,562 ,136 

Γυναίκες 26 1,35 ,689 ,135 
Ε5 Άνδρες 17 2,76 ,752 ,182 

Γυναίκες 26 3,38 ,852 ,167 
Ε6 Άνδρες 17 3,00 ,500 ,121 

Γυναίκες 26 3,31 1,050 ,206 
Ε7 Άνδρες 17 2,71 ,985 ,239 

Γυναίκες 26 1,88 ,766 ,150 
Ε8 Άνδρες 17 2,00 1,000 ,243 

Γυναίκες 26 1,73 ,827 ,162 
Ε9 Άνδρες 17 2,82 ,951 ,231 

Γυναίκες 26 2,54 1,067 ,209 
Ε10 Άνδρες 17 3,06 1,029 ,250 

Γυναίκες 26 2,58 1,065 ,209 
Ε11 Άνδρες 17 1,24 ,664 ,161 

Γυναίκες 26 1,15 ,613 ,120 
Ε12 Άνδρες 17 1,94 ,748 ,181 

Γυναίκες 26 1,54 ,761 ,149 
Ε14 Άνδρες 17 2,35 ,996 ,242 

Γυναίκες 26 1,35 ,629 ,123 
Ε15 Άνδρες 17 1,88 1,166 ,283 

Γυναίκες 26 1,81 1,059 ,208 
Ε16 Άνδρες 17 1,53 ,800 ,194 

Γυναίκες 26 1,27 ,604 ,118 
Ε17 Άνδρες 17 1,76 ,903 ,219 

Γυναίκες 26 1,31 ,618 ,121 
Ε18 Άνδρες 17 2,29 1,359 ,329 

Γυναίκες 26 1,54 1,067 ,209 
Ε19 Άνδρες 17 1,82 1,131 ,274 

Γυναίκες 26 1,58 1,102 ,216 
Ε13 Άνδρες 17 3,06 ,243 ,059 
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 ΦΥΛΟ N Mean Std. Deviation Std. Error 
Mean 

Γυναίκες 26 3,00 ,283 ,055 
Ε20 Άνδρες 17 2,35 1,835 ,445 

Γυναίκες 26 1,69 1,463 ,287 
Ε23 Άνδρες 17 2,76 ,437 ,106 

Γυναίκες 26 2,81 ,491 ,096 
Ε24 Άνδρες 17 2,06 1,088 ,264 

Γυναίκες 26 2,27 1,002 ,197 
Ε25 Άνδρες 17 2,53 1,007 ,244 

Γυναίκες 26 2,54 ,761 ,149 
Ε26 Άνδρες 17 2,94 1,249 ,303 

Γυναίκες 26 2,65 ,689 ,135 
Ε27 Άνδρες 17 2,76 ,970 ,235 

Γυναίκες 26 2,38 ,983 ,193 
Ε28 Άνδρες 17 3,29 ,686 ,166 

Γυναίκες 26 3,12 ,864 ,169 
Ε29 Άνδρες 17 3,29 ,849 ,206 

Γυναίκες 26 3,42 ,758 ,149 
Ε30 Άνδρες 17 3,88 ,857 ,208 

Γυναίκες 26 3,96 ,916 ,180 
Ε31 Άνδρες 17 3,53 1,007 ,244 

Γυναίκες 26 3,92 ,891 ,175 
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Αντιλήψεις νηπιαγωγών και δασκάλων για την επιμόρφωση στα μαθηματικά 
 
Δέσποινα Δεσλή4 
Ασημίνα Κουιρουκλή5  

 
Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την επιμόρφωσή τους σχετικά με τα 
μαθηματικά. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν συνολικά 200 εν ενεργεία 
νηπιαγωγοί και δάσκαλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο – σχεδιασμένο για το 
σκοπό της παρούσας εργασίας – το οποίο περιείχε ερωτήσεις για: α) την επιμόρφωση στα 
μαθηματικά που έχουν ήδη δεχτεί, β) τη σύνδεση αυτής της επιμόρφωσης με την 
εκπαιδευτική πράξη και γ) το περιεχόμενο που επιθυμούν για μελλοντική επιμόρφωση στα 
μαθηματικά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί – πολύ 
περισσότερο οι νηπιαγωγοί - έκριναν τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επιμόρφωσης που 
αφορούσαν τα μαθηματικά ενδιαφέρουσα και απαραίτητη. Θεωρούν πως η επιμόρφωση και η 
εκπαιδευτική πράξη λειτουργούν συμπληρωματικά καθώς, όπως δηλώνουν, χρησιμοποιούν 
γνώσεις τις οποίες απέκτησαν από την επιμόρφωσή τους όταν διδάσκουν μαθηματικά. 
Υποστηρίζουν την πραγματοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων μέσα στη σχολική τάξη 
όταν αυτά πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και οργανώνονται από τους 
ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Τέλος, επιθυμούν επιμορφωτικά προγράμματα καθώς και 
ενημέρωση για τις εξελίξεις στη μαθηματική εκπαίδευση.  

 
Λέξεις- κλειδιά: επιμόρφωση στα μαθηματικά, εκπαιδευτικοί, εκπαίδευση εκπαιδευτικών 
 

Abstract 
The aim of the present study is to investigate teachers’ views about their in-service 

training regarding mathematics. A total of 200 kindergarten and primary school teachers took 
part in the study. They all completed a questionnaire – especially designed for the purposes of 
the study – which involved questions about: a) their training in mathematics, b) the relation 
between their training in mathematics and mathematics teaching and c) the content of 
mathematics training they wish in the future. The results showed that most of the participants 
– mainly kindergarten teachers – evaluated very positively their participation in mathematics 
training programs. They often use in their mathematics teaching knowledge gained in training 
programs, indicating that training and teaching function cooperatively. They support training 
programs for mathematics when these are organized regularly by teachers themselves. They 
wish training programs for mathematics to provide them with ideas about solving problems 
revealed by students in the mathematics classroom as well as to keep them informed about 
new developments in mathematics education.  

       
Key-Words: In-Service teachers’ training, training in mathematics  
 
Εισαγωγή 

 
Το ζήτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών έχει αποτελέσει θέμα μακροχρόνιων 

συζητήσεων και σχεδιασμών που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης 
και γενικότερα στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος. Τα 
τελευταία χρόνια το έντονο ενδιαφέρον για την επιμόρφωση φαίνεται τόσο μέσα από το 
μεγάλο αριθμό νομοθετικών ρυθμίσεων (Μαυροειδής & Τύπας, 2001) όσο και από τα 
αιτήματα των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση και επαγγελματική ανέλιξη (Παπαναούμ, 2003) 
καθώς και από την αύξηση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε προγράμματα 
επιμόρφωσης (Γρόλλιος, 1998). Η επιμόρφωση αποτελεί συνεχής και επαναλαμβανόμενη 
                                                 
4 Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης 
5 Νηπιαγωγός 
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διαδικασία, η οποία συνδέεται με τη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών καθώς συχνά 
θεωρείται συμπλήρωση ή εμπλουτισμός της, ενώ άλλες φορές λειτουργεί ως βελτίωση, 
ανανέωση ή αντικατάσταση του περιεχομένου της αρχικής εκπαίδευσης (Χατζηπαναγιώτου, 
2001). Επιπρόσθετα, η επιμόρφωση ως συστηματικά οργανωμένη δραστηριότητα παραπέμπει 
στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών καθώς είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως 
εμβάθυνση σε συγκεκριμένη γνωστική περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, η αντίληψη της 
επαγγελματικής ανάπτυξης κυριαρχεί στις προσεγγίσεις της επιμόρφωσης που αφορούν τους 
εκπαιδευτικούς καθώς μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στην επαγγελματική τους πρακτική 
(Guskey, 2002. Δούκας, Βαβουράκη, Θωμοπούλου, Κούτρα & Σμυρνιωτοπούλου, 2007) και 
να συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Fullan & 
Hargreaves, 1992).     

Η έρευνα στον ελλαδικό χώρο σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έχει 
αναδείξει τις θετικές αντιλήψεις τους για τα επιμορφωτικά προγράμματα γενικά (Καψάλης & 
Ραμπίδης, 2006) αλλά και συγκεκριμένα για αυτά που αφορούν στα μαθηματικά στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Καλδρυμίδου, Οικονόμου, Οικονόμου, & Τζεκάκη, 1997). Στην 
έρευνα των Καλδρυμίδου κ.α. (1997) ζητήθηκε από καθηγητές μαθηματικών οι οποίοι 
παρακολούθησαν εισαγωγική επιμόρφωση αφενός να προσδιορίσουν τις ανάγκες τους για 
επιμόρφωση και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης πριν και μετά τη συμμετοχή τους στο 
επιμορφωτικό πρόγραμμα και αφετέρου να αξιολογήσουν την επιμόρφωση που δέχτηκαν και 
να τη συνδέσουν με τη διδακτική διαδικασία. Στα αποτελέσματά τους ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η έλλειψη μεταβολής στη στάση των εκπαιδευτικών ως προς τη χρησιμότητα της 
επιμόρφωσης πριν και μετά τη φοίτηση: οι περισσότεροι διατηρούν τη θετική άποψη για τη 
χρησιμότητα της επιμόρφωσης. Το γεγονός αυτό, όπως τονίζουν και οι ίδιοι οι ερευνητές, δεν 
αποδεικνύει αποτυχία ή επιτυχία της επιμόρφωσης αλλά ενδεχομένως δείχνει ότι η στάση 
απέναντι στην επιμόρφωση ρυθμίζεται από άλλους παράγοντες που αφορούν στη βελτίωση 
του μοντέλου επιμόρφωσης. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της επιμόρφωσης, οι 
εκπαιδευτικοί ζητούν να μάθουν το ‘σωστό τρόπο διδασκαλίας’ και να δουν την εφαρμογή 
του μέσα στην τάξη. Στην πλειοψηφία τους αξιολογούν θετικά την επιμόρφωση που 
δέχτηκαν, ενώ όσοι εκφράστηκαν αρνητικά σημείωσαν την έλλειψη σύνδεσης του 
θεωρητικού χαρακτήρα της επιμόρφωσης με τη σχολική πράξη.     

Παρόμοιες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με επιμορφωτικά προγράμματα 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε δασκάλους (Ρες, 2006) και νηπιαγωγούς (Μπατσούτα, & 
Παπαγιαννίδου, 2006), χωρίς, ωστόσο, να γίνεται αναφορά στα μαθηματικά και τη 
διδασκαλία τους. Συγκεκριμένα, στην έρευνα του Ρες (2006) εξετάστηκαν οι αντιλήψεις 
δασκάλων του Νομού Χίου όσον αφορά στις επιμορφωτικές τους ανάγκες και την οργάνωση 
επιμορφωτικών δραστηριοτήτων. Από τις ημιδομημένες συνεντεύξεις προέκυψε ότι οι 
εκπαιδευτικοί βλέπουν θετικά τα επιμορφωτικά προγράμματα, αν και αισθάνονται 
γεωγραφικά απομονωμένοι και μακριά από τις εκπαιδευτικές εξελίξεις. Ισχυρίζονται ότι οι 
επιμορφωτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται δεν είναι οργανωμένες ούτε 
ευέλικτες και σημειώνουν ότι δεν υπολογίζονται σε αυτές οι δικές τους ανάγκες και απόψεις. 
Ως εκ τούτου, θεωρούν ότι μπορούν οι ίδιοι να αυτοεπιμορφώνονται προτείνοντας την 
ανάληψη της οργάνωσης της επιμόρφωσης από το ίδιο το εκπαιδευτικό προσωπικό του 
σχολείου στο οποίο διεξάγεται η επιμόρφωση. Παρόμοια θέση εκφράζουν στην έρευνα των 
Μπατσούτα και Παπαγιαννίδου (2006) και οι νηπιαγωγοί οι οποίοι στην πλειοψηφία τους 
φαίνεται να επιθυμούν να έχουν ‘λόγο’ και να συναποφασίζουν με τους σχολικούς 
συμβούλους για το περιεχόμενο, τη μορφή και τη διάρκεια της επιμόρφωσης που επιθυμούν. 
Σχεδόν οι μισοί νηπιαγωγοί στην έρευνα προτιμούν να αναλαμβάνουν οι ίδιοι το σχεδιασμό 
της επιμόρφωσής τους έχοντας την ευθύνη για αυτήν. Τέλος, επιθυμούν μέσα από την 
επιμόρφωσή τους να βοηθηθούν στην καθημερινή εκπαιδευτική τους πράξη και να 
ανανεώσουν τις γνώσεις τους.    

Παρά τη γενική αποδοχή των πιθανών οφελών όπως καταγράφονται μέσα από τις 
πολυάριθμες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, διακρίνεται μία επιφυλακτικότητα για την 
αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων επιμόρφωσης τόσο στο εξωτερικό (Loucks-Horsley, 
Love, Stiles, Mundry, & Hewson, 2003) όσο και την Ελλάδα (Μπουζάκης, 2000).  Σύμφωνα 
με τον Guskey (2002), αυτό συμβαίνει γιατί κατά την οργάνωση και τη διεξαγωγή των 
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προγραμμάτων επιμόρφωσης δεν λαμβάνονται υπόψη αφενός οι λόγοι που θα 
κινητοποιούσαν τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν οι ίδιοι στην επαγγελματική τους 
ανάπτυξη και αφετέρου το πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα στο οποίο θα 
πραγματοποιηθεί η διαδικασία αλλαγής.  

Οι περισσότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί φαίνεται ότι εξετάζουν τις 
απόψεις των εκπαιδευτικών γενικά για την επιμόρφωση και τα οφέλη της καθώς και για 
ζητήματα οργάνωσης σχεδιασμού και αξιολόγησής της. Ωστόσο, ειδικότερα ζητήματα που 
αφορούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα 
γνωστικά πεδία δεν έχουν διερευνηθεί. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν 
οι αντιλήψεις των εν ενεργεία νηπιαγωγών και δασκάλων για την επιμόρφωσή τους σχετικά 
με τα μαθηματικά γύρω από τρεις κυρίως άξονες: α) την επιμόρφωση στα μαθηματικά που 
έχουν ήδη δεχτεί, β) τη σύνδεση αυτής της επιμόρφωσης με την εκπαιδευτική πράξη και γ) το 
περιεχόμενο μελλοντικής επιμόρφωσης στα μαθηματικά.        
 
Μεθοδολογία 
 

Συμμετέχοντες. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 200 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ισομερώς μοιρασμένοι σε νηπιαγωγούς και δασκάλους, οι οποίοι εργάζονταν σε 
δημόσια σχολεία σε διάφορες αστικές και μη περιοχές της Ελλάδας. Τόσο το δείγμα των 
νηπιαγωγών όσο και των δασκάλων (στην πλειοψηφία τους γυναίκες, 99% και 62%, 
αντίστοιχα) επιλέχθηκε με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας και παρουσίαζε ποικιλία 
όσον αφορά το επίπεδο των σπουδών τους. Συγκεκριμένα, συνολικά το 75% του δείγματος 
ήταν απόφοιτοι παιδαγωγικών ακαδημιών ενώ το 51% είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους 
σε προγράμματα εξομοίωσης. Επίσης, το 6% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην 
έρευνα είχαν αποφοιτήσει από Διδασκαλείο, ενώ το 3% και το 1% είχαν αποκτήσει 
μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα, αντίστοιχα. Όσον αφορά τα χρόνια υπηρεσίας τους 
στην εκπαίδευση, το 33% είχε από 16-25 χρόνια υπηρεσίας, το 31% περισσότερα από 26 
χρόνια, το 28% από 6-15 χρόνια, και τέλος το 8% είχε 0-5 χρόνια υπηρεσίας.    
 

Εργαλείο μέτρησης – Διαδικασία. Προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών, έγινε χρήση ερωτηματολογίου ως μεθοδολογικού εργαλείου, το οποίο 
σχεδιάστηκε για το σκοπό της παρούσας έρευνας και διανεμήθηκε σε εκπαιδευτικούς της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε συνολικά 19 ερωτήσεις 
κλειστού και ανοικτού τύπου, από τις οποίες δύο ήταν αρχικά κλειστού τύπου που 
απαιτούσαν περαιτέρω αιτιολόγηση. Στις κλειστού τύπου ερωτήσεις, οι εκπαιδευτικοί είχαν 
τη δυνατότητα επιλογής μίας απάντησης ανάμεσα σε δύο (π.χ., «ναι / όχι») ή περισσότερες 
αμοιβαία αποκλειόμενες απαντήσεις (σε κλίμακα ίσων διαστημάτων, όπου προσδιορίζονταν 
5 σημεία, π.χ., όπου 1 = καθόλου σημαντικό, …, 5 = πάρα πολύ σημαντικό).  

Οι 4 πρώτες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αφορούσαν στα δημογραφικά στοιχεία 
των συμμετεχόντων. Ειδικότερα, αφορούσαν στο φύλο, την υπηρεσιακή κατάσταση, τα 
χρόνια υπηρεσίας και το είδος των σπουδών τους. Στις υπόλοιπες ερωτήσεις οι εκπαιδευτικοί 
καλούνταν να πάρουν θέση σχετικά με τρία ζητήματα: α) το είδος και το περιεχόμενο των 
επιμορφωτικών προγραμμάτων που έχουν ήδη παρακολουθήσει σχετικά με τα μαθηματικά, 
β) τον τρόπο με τον οποίο συνδέουν – εάν συνδέουν - την επιμόρφωση στα μαθηματικά με τη 
διδακτική διαδικασία που ακολουθούν στην τάξη, και γ) το περιεχόμενο της επιμόρφωσης 
στα μαθηματικά που θα επιθυμούσαν στο μέλλον.  
  Η χορήγηση των ερωτηματολογίων στους εκπαιδευτικούς καθώς και η συλλογή τους 
από αυτούς έγινε προσωπικά από τη μία ερευνήτρια. Όλα τα ερωτηματολόγια συνοδεύονταν 
από μία σύντομη επιστολή στην οποία εξηγούνταν ο σκοπός της έρευνας, δίνονταν οδηγίες 
για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και υπήρχε η διαβεβαίωση για την ανωνυμία των 
στοιχείων των συμμετεχόντων. Το ποσοστό επιστροφής των συμπληρωμένων 
ερωτηματολογίων κυμάνθηκε στο 88%.  
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Αποτελέσματα 
 
α. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σχετικά με τα μαθηματικά. Η πλειοψηφία των νηπιαγωγών και 
δασκάλων που έλαβαν μέρος στην έρευνα δήλωσαν ότι συμμετείχαν σε επιμορφωτικά 
προγράμματα που αφορούσαν τα μαθηματικά (70% και 64%, αντίστοιχα). Ωστόσο, οι 
περισσότεροι από αυτούς συμμετείχαν σε τέτοια προγράμματα μετά το διορισμό τους στην 
εκπαίδευση, εύρημα που δεν διαφοροποιείται ανάμεσα σε νηπιαγωγούς και δασκάλους 
(χ2

(3)=1,582, p=.664). Όσοι εκπαιδευτικοί δεν συμμετείχαν σε τέτοια προγράμματα αποδίδουν 
τη μη συμμετοχή τους κυρίως στη δική τους απροθυμία, ενώ αρκετοί δηλώνουν ότι δεν τους 
δόθηκε η ευκαιρία (π.χ., «γιατί δεν κληρώθηκαν»). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα 
ποσοστά των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης σχετικά με τα 
μαθηματικά.    

[Πίνακας 1 περίπου εδώ] 
Από τα αποτελέσματα σχετικά με το είδος της επιμόρφωσης που παρακολούθησαν οι 

εκπαιδευτικοί προκύπτει ότι η συμμετοχή τους αφορούσε κυρίως παρακολούθηση ημερίδων, 
ολιγοήμερων σεμιναρίων και φοίτηση σε Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ). Τα 
τελευταία, μάλιστα, φαίνεται να αποτελούν τη μεγαλύτερη δυνατότητα επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών (κυρίως κατά τον πρώτο χρόνο του διορισμού τους στην εκπαίδευση μέσω της 
εισαγωγικής επιμόρφωσης), χωρίς, ωστόσο, να προσφέρουν επιμόρφωση συγκεκριμένα για 
τα μαθηματικά. Το Σχήμα 1 παρουσιάζει αναλυτικά τα στοιχεία αυτά. 

[Σχήμα 1 περίπου εδώ] 
Όταν ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν το περιεχόμενο των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων σχετικά με τα μαθηματικά στα οποία συμμετείχαν, στην 
πλειοψηφία τους - τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι νηπιαγωγοί - δήλωσαν ότι αυτό αφορούσε 
κυρίως τρόπους προσέγγισης των μαθηματικών. Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι η επιμόρφωσή 
τους περιελάμβανε βασικές έννοιες των μαθηματικών και μεθόδους διδασκαλίας τους 
σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τα μαθηματικά καθώς και συμβουλές για την 
καλύτερη αντιμετώπιση των δυσκολιών που εμφανίζονται συχνότερα στο μάθημα των 
μαθηματικών.  
 Οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους κρίνουν τη συμμετοχή τους σε προγράμματα 
επιμόρφωσης που αφορούσαν τα μαθηματικά ενδιαφέρουσα (περίπου 65%) και απαραίτητη 
(20%). Όταν οι απαντήσεις τους εξετάστηκαν ξεχωριστά ως προς τη βαθμίδα της 
εκπαίδευσης την οποία υπηρετούν, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (χ2

(4)=31,138, 
p<.001), οι οποίες οφείλονται κυρίως στις περισσότερο θετικές αξιολογήσεις των 
νηπιαγωγών για τα επιμορφωτικά προγράμματα των μαθηματικών  σε σχέση με τους 
δασκάλους οι οποίοι σχεδόν ομόφωνα δήλωσαν ότι η συμμετοχή τους παρουσίαζε απλά 
ενδιαφέρον (βλ. Σχήμα 2).   

[Σχήμα 2 περίπου εδώ] 
β. Επιμόρφωση στα μαθηματικά και διδακτική διαδικασία. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η 

σημασία που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στη δυνατότητα επιμόρφωσης σχετικά με τα 
μαθηματικά. Επιβεβαιώνοντας τις προηγούμενες θετικές απόψεις τους, οι εκπαιδευτικοί 
αναγνωρίζουν τη σημασία της δυνατότητας επιμόρφωσής τους στα μαθηματικά καθώς 
δηλώνουν ότι θεωρούν πάρα πολύ και πολύ σημαντική αυτή τη δυνατότητα (33% και 45%, 
αντίστοιχα). Αιτιολόγησαν αυτή τους τη θέση τονίζοντας τη μεγάλη εξέλιξη της επιστήμης 
των μαθηματικών, την άμεση σύνδεση της επιστήμης με την καθημερινή ζωή και 
υποστήριξαν ότι είναι δική τους υποχρέωση να ενημερώνονται για την επιστήμη και τους 
τρόπους προσέγγισής της.  Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών (Σχήμα 3) δεν παρουσιάζουν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους νηπιαγωγούς και τους δασκάλους 
(χ2

(3)=1,078, p=.782).   
[Σχήμα 3 περίπου εδώ] 

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση σχετικά με το αν χρησιμοποιούν 
κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών στην τάξη τους γνώσεις τις οποίες απέκτησαν κατά τη 
διάρκεια της επιμόρφωσής τους στα μαθηματικά είναι στο σύνολό τους θετικές. 
Συγκεκριμένα, περίπου το 75% των νηπιαγωγών και το 48% των δασκάλων (χ2

(1)=12,137, 
p<.001) δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν αυτές τις γνώσεις γιατί ήταν καινοτόμες και αφορούσαν 
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διάφορα παιχνίδια και προτάσεις (για παράδειγμα, εικονιστικές αναπαραστάσεις, όπως 
αναφέρουν ενδεικτικά κάποιοι δάσκαλοι) που τους ενδιέφερε να τις εφαρμόσουν στην τάξη 
για να ελέγξουν την αποτελεσματικότητά τους. Όσοι εκπαιδευτικοί απάντησαν αρνητικά, 
θεωρούν πως δεν χρησιμοποιούν γνώσεις που απέκτησαν από τα επιμορφωτικά προγράμματα 
γιατί αυτές ήταν κυρίως θεωρητικές, μη εφαρμόσιμες σε πραγματικές καταστάσεις και τους 
έδιναν γενικές κατευθύνσεις για το τι θα διδάξουν στην τάξη. Οι θετικές απόψεις των 
εκπαιδευτικών σχετικά με την επιμόρφωση στα μαθηματικά ενισχύονται και από το γεγονός 
ότι το 90% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα συμφωνούν με την άποψη ότι η 
επιμόρφωση στα μαθηματικά και η διδακτική εμπειρία λειτουργούν συμπληρωματικά η μία 
με την άλλη.  

 
γ. Περιεχόμενο επιμόρφωσης στο μέλλον. Στην απόλυτη πλειοψηφία τους οι 

εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα στο μέλλον που θα 
αφορούν συγκεκριμένα τα μαθηματικά. Η διαρκής ενημέρωση και απόκτηση γνώσεων 
αναφορικά με τις νεότερες εξελίξεις της επιστήμης αποτελεί το βασικό κίνητρο για τη 
συμμετοχή τους σε αυτά τα προγράμματα. Επίσης, όπως οι ίδιοι δηλώνουν, επικαλούνται 
αυτό το λόγο γιατί θεωρούν ότι θα βελτιωθεί η επαγγελματική τους απόδοση. Προκειμένου 
να προσδιοριστεί το περιεχόμενο των μελλοντικών επιμορφωτικών προγραμμάτων σχετικά 
με τα μαθηματικά, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν και να αξιολογήσουν 
συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να αποτελούν τους κύριους άξονες τέτοιων 
προγραμμάτων. Η παρακολούθηση δειγματικών διδασκαλιών καθώς και η παρουσίαση 
προτάσεων για την αντιμετώπιση δυσκολιών στην τάξη των μαθηματικών αποτέλεσαν τα 
βασικά στοιχεία που οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί θα ήθελαν να εμπεριέχονται σε ένα 
επιμορφωτικό πρόγραμμα με στατιστικά σημαντική διαφορά για το δεύτερο δείχνοντας ότι το 
ζήτημα της αντιμετώπισης των δυσκολιών απασχολεί περισσότερο τους δασκάλους σε σχέση 
με τους νηπιαγωγούς (μέσοι όροι: 4,71  και 4,48, αντίστοιχα, με μέγιστη τιμή το 5, t=-2,168, 
df=184, p<.05). Τόσο η συζήτηση για νέες προτεινόμενες πρακτικές όσο και η συζήτηση για 
γενικά ζητήματα διδακτικής μαθηματικών ιεραρχούνται σε παρόμοια θέση, αρκετά υψηλά, 
και από τις δύο ομάδες συμμετεχόντων. Ζητήματα, ωστόσο, που αφορούν ενημέρωση για νέα 
θέματα της μαθηματικής εκπαίδευσης καθώς και θεωρητικές προσεγγίσεις επιλέγονται 
τελευταία να συμπεριληφθούν σε ένα μελλοντικό επιμορφωτικό πρόγραμμα, με τους 
δασκάλους να τα ιεραρχούν πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τους νηπιαγωγούς (t=2,913, 
df=178, p<.05 και t=3,503, df=174, p<.01, αντίστοιχα). Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται 
αναλυτικά οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων των εκπαιδευτικών 
σχετικά με το τι θεωρούν ότι πρέπει να περιλαμβάνει ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για τα 
μαθηματικά.   

[Πίνακας 2 περίπου εδώ] 
Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών από την επιμόρφωση διαφαίνονται από τις 

απαντήσεις τους σχετικά με τα οφέλη που αναμένουν από τη συμμετοχή τους σε ένα 
επιμορφωτικό πρόγραμμα για τα μαθηματικά. Συγκεκριμένα, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί 
δηλώνουν ότι πολύ σημαντική θεωρούν την επιμόρφωση ως βοήθεια τόσο για την ανανέωση 
των γνώσεών τους, ώστε να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στη μαθηματική εκπαίδευση, όσο 
και για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν στην τάξη. Λιγότερο, ωστόσο, 
σημαντικά θεωρούνται τα οφέλη από την επιμόρφωση αναφορικά με την κατανόηση και 
εφαρμογή ενός νέου εκπαιδευτικού μέτρου για τα μαθηματικά, κυρίως από τους δασκάλους 
σε σχέση με τους νηπιαγωγούς (μέσοι όροι: 3,95  και 4,42, αντίστοιχα, με μέγιστη τιμή το 5, 
t=2,953, df=172, p<.01). Η  κάλυψη των κενών που έχουν από την αρχική τους εκπαίδευση 
σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο των μαθηματικών ιεραρχείται από τους δασκάλους 
αρκετά χαμηλότερα στα αναμενόμενα από την επιμόρφωση οφέλη σε σχέση με τους 
νηπιαγωγούς (μέσοι όροι: 2,87  και 3,61, αντίστοιχα, με μέγιστη τιμή το 5, t=3,589, df=176, 
p<.001). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα 
χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση ιεραρχούν υψηλότερα τη δυνατότητα που τους προσφέρει 
η επιμόρφωση να καλύψουν τα κενά τους από την αρχική τους εκπαίδευση αναφορικά με τα 
μαθηματικά σε σχέση με τους νεότερους τους συναδέλφους (p<.01). Τέλος, τόσο οι δάσκαλοι 
όσο και οι νηπιαγωγοί δεν πιστεύουν πως η συμμετοχή τους σε κάποιο επιμορφωτικό 
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πρόγραμμα για τα μαθηματικά μπορεί να βοηθήσει την επαγγελματική τους αναβάθμιση. 
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία σχετικά με τα οφέλη που αναμένουν 
δάσκαλοι και νηπιαγωγοί από την επιμόρφωση στα μαθηματικά.   

[Πίνακας 3 περίπου εδώ] 
    Η συχνότητα με την οποία οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετέχουν σε 
επιμορφωτικά προγράμματα που αφορούν τα μαθηματικά εξετάστηκε σε σχετική ερώτηση. 
Περίπου το 95% των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι θα ήθελαν να συμμετέχουν σε τέτοια 
προγράμματα σε τακτά χρονικά διαστήματα (Σχήμα 4) και όχι περιστασιακά («όποτε 
προκύψει ανάγκη»), δείχνοντας τη θετική τους στάση απέναντι στη συχνή τακτική 
επιμόρφωση. Περισσότεροι από τους μισούς νηπιαγωγούς και σχεδόν οι μισοί δάσκαλοι 
θεωρούν ότι θα ήθελαν να συμμετέχουν σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για τα μαθηματικά 
το χρόνο, ενώ αρκετοί ήταν και οι εκπαιδευτικοί που θα ήθελαν ένα επιμορφωτικό 
πρόγραμμα για τα μαθηματικά κάθε δύο χρόνια (το 18,4% και το 24,5% των νηπιαγωγών και 
δασκάλων, αντίστοιχα). Ως καταλληλότερο χώρο για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών 
προγραμμάτων για τα μαθηματικά, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν το χώρο του σχολείου (45%) 
και της σχολικής τάξης (40%), ενώ πολύ λίγοι θα επιθυμούσαν εξ αποστάσεως επιμόρφωση 
(περίπου 4%).  

[Σχήμα 4 περίπου εδώ] 
Καταλληλότερο φορέα για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων που αφορούν τα μαθηματικά τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι 
νηπιαγωγοί στο σύνολό τους θεωρούν τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (μέσος όρος σε 
πεντάβαθμη κλίμακα: 4,18). Επιπλέον, οι νηπιαγωγοί θέτουν εξίσου ψηλά στις προτιμήσεις 
τους ως φορέα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης τους σχολικούς συμβούλους (μέσοι όροι: 
4,30  και 4,21 αντίστοιχα για εκπαιδευτικούς και σχολικούς συμβούλους ως φορέα 
επιμόρφωσης, με μέγιστη τιμή το 5, t=-1,183, df=75, p=.241). Αντίθετα, οι δάσκαλοι 
ιεραρχούν σε μέτρια θέση - χωρίς ιδιαίτερη διαφοροποίηση στην μεταξύ τους ιεράρχηση - 
τους σχολικούς συμβούλους, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τους πανεπιστημιακούς καθηγητές, 
τη σχολική μονάδα και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τέλος, σχεδόν ομόφωνα 
κατατάσσουν ως λιγότερο κατάλληλο φορέα την τοπική αυτοδιοίκηση (μέσοι όροι: 1,30  και 
1,24 αντίστοιχα οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι, με μέγιστη τιμή το 5, t=,480, df=140, p=.632) 
για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων σχετικά με τα μαθηματικά. Στο Σχήμα 5 
παρουσιάζονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τον καταλληλότερο φορέα 
σχεδιασμού και υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων για τα μαθηματικά.     

 [Σχήμα 5 περίπου εδώ] 
Τέλος, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν ποια θέματα από το 

χώρο της μαθηματικής εκπαίδευσης θεωρούν ότι πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα 
αποτελεσματικό επιμορφωτικό πρόγραμμα για τα μαθηματικά. Στο σύνολό τους οι 
εκπαιδευτικοί ανέφεραν τις δυσκολίες που εμφανίζονται μέσα στην τάξη, τις νέες μεθόδους 
και τη διδακτική των μαθηματικών. Πιο συγκεκριμένα, οι δάσκαλοι ζητούν κυρίως θέματα 
που αφορούν το βιβλίο και την ύλη των μαθηματικών που διδάσκεται στο πλαίσιο του 
σχολείου, προβάλλοντας τις δυσκολίες τους να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις 
των νέων βιβλίων των μαθηματικών, ενώ οι νηπιαγωγοί αναφέρονται σε συγκεκριμένες 
μαθηματικές έννοιες, (για παράδειγμα, τους αριθμούς, τα σύνολα, τις διατάξεις, τις 
ταξινομήσεις) θεωρώντας τις ως τα σημαντικότερα σημεία των μαθηματικών για να διδάξουν 
στο νηπιαγωγείο.      

 
Συζήτηση 

 
 Με την παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την επιμόρφωσή τους σχετικά με τα 
μαθηματικά. Γενικά, αναδείχθηκαν οι θετικές τους απόψεις για την ανάγκη και σπουδαιότητα 
τέτοιας επιμόρφωσης, καθώς η συμμετοχή τους σε αυτή συναρτάται με οφέλη που 
αναμένουν. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους κρίνουν τη συμμετοχή 
τους σε προγράμματα επιμόρφωσης που αφορούσαν τα μαθηματικά ενδιαφέρουσα και πολύ 
σημαντική. Οι θετικές απόψεις των εκπαιδευτικών ίσως δικαιολογούνται από τη γενική 
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εικόνα που οι ίδιοι έχουν διαμορφώσει για τους σκοπούς της επιμόρφωσης, όπως αυτοί 
παρουσιάζονται αναλυτικά από την Χατζηπαναγιώτου (2001). Φαίνεται πως προσέρχονται 
για επιμόρφωση με την προσδοκία της ενημέρωσης σε νέους τρόπους διδασκαλίας των 
μαθηματικών καθώς και της παρακολούθησης των εξελίξεων γενικότερα στην επιστήμη των 
μαθηματικών.  
 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί – κυρίως νηπιαγωγοί - δηλώνουν ότι χρησιμοποίησαν 
στην τάξη τους γνώσεις και ιδέες που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά 
προγράμματα σχετικά με τα μαθηματικά, κυρίως για να ελέγξουν την αποτελεσματικότητά 
τους στην πράξη. Ανάλογες διαπιστώσεις σχετικά με το πώς η συμμετοχή σε επιμορφωτικά 
προγράμματα ενισχύει τους εκπαιδευτικούς να προβούν σε καινοτόμες επιλογές έχουν 
προκύψει σε έρευνες σχετικά με την επιμόρφωση νηπιαγωγών σε θέματα γλώσσας 
(Σιβροπούλου, & Χατζησαββίδης, 2003), φυσικής αγωγής (Τσαπακίδου, Βαρσάμης, & 
Σιβροπούλου, 2007) και εφαρμογής παιδαγωγικών μεθόδων (Ντολιοπούλου, 2005). Στις 
απαντήσεις όσων εκπαιδευτικών δεν χρησιμοποίησαν γνώσεις που αποκόμισαν από τα 
επιμορφωτικά προγράμματα διαφαίνεται η αίσθηση ότι τα προγράμματα επιμόρφωσης δεν 
είναι γενικά αποτελεσματικά, γεγονός που συμφωνεί με αποτελέσματα άλλων ερευνών (π.χ., 
Μπουζάκης, 2000. Loucks-Horsley et al., 2003) όπου οι εκπαιδευτικοί επικαλούνται την 
έλλειψη σύνδεσης της διαδικασίας της επιμόρφωσης με το σχολικό περιβάλλον. Όπως 
επισημαίνει και ο Guskey (2002), δεν είναι εύκολο για τους εκπαιδευτικούς που 
παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης να εφαρμόσουν αμέσως στην τάξη τους μια 
καινοτομία με επιτυχία. Αυτή η επισήμανση οδηγεί στη διαπίστωση ότι οι εκπαιδευτικοί είναι 
πιθανόν να ανταποκριθούν ευνοϊκά σε μία καινοτομία εφόσον τα επιμορφωτικά προγράμματα 
στα οποία συμμετέχουν τους δίνουν την ευκαιρία να έρχονται σε επαφή με τις νέες εξελίξεις 
σε ένα πλαίσιο διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης. 
 Η διαρκής ενημέρωση, η απόκτηση γνώσεων και η βελτίωση της επαγγελματικής 
απόδοσης στη διδασκαλία των μαθηματικών αποτελούν τα κυριότερα κίνητρα για 
επιμόρφωση, χωρίς σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στους δασκάλους και τους 
νηπιαγωγούς. Βλέπουν, δηλαδή, την προοπτική της επαγγελματικής τους ανάπτυξης μέσα 
από την επιμόρφωση, μήνυμα ελπιδοφόρο και αισιόδοξο, αν αναλογιστούμε ότι στα πλαίσια 
της επαγγελματικής ανάπτυξης και αλλαγής των εκπαιδευτικών θα επέλθει και η 
επαγγελματική ικανοποίησή τους (Guskey, 2002). Και οι δύο ομάδες εκπαιδευτικών 
επιθυμούν επιμορφωτικά προγράμματα για τα μαθηματικά τα οποία θα τους βοηθούν να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα που προέρχονται από τους μαθητές καθώς και να είναι σε θέση 
να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στη μαθηματική εκπαίδευση. Η έντονη επιθυμία των 
εκπαιδευτικών να συμμετέχουν σε επιμόρφωση μέσω της οποίας θα βοηθηθούν στην επίλυση 
πρακτικών και άμεσων προβλημάτων της σχολικής τάξης αποτελεί εύρημα και άλλων 
ερευνών (π.χ., Μπατσούτα & Παπαγιαννίδου, 2006. Guskey, 2002. Καλδρυμίδου κ.α., 1997). 
Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει το γεγονός ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί – κυρίως 
εκπαιδευτικοί με πολλά χρόνια υπηρεσίας - θεωρούν ότι θα τους είναι απαραίτητη η 
επιμόρφωση ως συμπλήρωμα της βασικής τους εκπαίδευσης. Μία τέτοια αντίληψη δεν 
ανταποκρίνεται στην έννοια της επιμόρφωσης (Χατζηπαναγιώτου, 2001), η οποία 
προϋποθέτει ένα ικανοποιητικό επίπεδο βασικών σπουδών. Υπό αυτή την έννοια το 
συγκεκριμένο εύρημα είναι δικαιολογημένο να εμφανίζεται στους εκπαιδευτικούς 
μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ήταν απόφοιτοι Παιδαγωγικών 
Ακαδημιών.  
 Η βοήθεια που επιθυμούν να έχουν από την επιμόρφωση σχετικά με τις πρακτικές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών αντανακλάται, επίσης, 
στη θέση τους σχετικά με το ποιους θεωρούν καταλληλότερους φορείς για την οργάνωση και 
την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για τα μαθηματικά: στην πλειοψηφία τους οι 
εκπαιδευτικοί επιθυμούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν πρωτίστως οι ίδιοι τέτοια 
προγράμματα. Το εύρημα αυτό ενισχύει την άποψη του MacBeath (2005), ο οποίος 
υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν κυρίως παρακολουθώντας τους ίδιους τους 
συναδέλφους τους, αναδεικνύοντας το πλεονέκτημα του συμμετοχικού ρόλου του 
εκπαιδευτικού. Ανάλογη θέση των εκπαιδευτικών επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα 
της έρευνας των Μπατσούτα και Παπαγιαννίδου (2006).  



 47

Τέλος, αποτιμώντας την αποτελεσματικότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων για 
τα μαθηματικά, αναδεικνύεται η ανάγκη των εκπαιδευτικών για συνεχή τακτική επιμόρφωση. 
Συγκεκριμένα, και οι δύο ομάδες εκπαιδευτικών επιθυμούν επιμορφωτικά προγράμματα για 
τα μαθηματικά σε τακτά χρονικά διαστήματα και όχι περιστασιακά. Το εύρημα αυτό συνάδει 
με τη γενική ιδέα της διαβίου μάθησης προκειμένου «να βρίσκονται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 
σε μία συνεχή τροχιά επαγγελματικής μάθησης» (Παπαναούμ, 2003, σελ. 129). Γενικά, οι 
απόψεις που καταγράφηκαν για την επιμόρφωση στα μαθηματικά αποκαλύπτουν ότι στην 
πλειονότητά τους οι εκπαιδευτικοί έχουν διαμορφωμένη αντίληψη των επιμορφωτικών 
αναγκών τους σχετικά με τη διδασκαλία των μαθηματικών. Συνειδητοποιούν τη σημαντική 
υποστήριξη που μπορούν να έχουν από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικές 
δραστηριότητες, προβάλλοντας τη σπουδαιότητα της επιμόρφωσης ως παράγοντα της 
αποτελεσματικότητας του έργου που παρέχουν.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

Πίνακας 1 
Ποσοστό των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά 

με τα μαθηματικά 
Έχετε συμμετάσχει σε επιμορφωτικό 
πρόγραμμα για τα μαθηματικά; 

Επάγγελμα 
Νηπιαγωγοί Δάσκαλοι 

Συμμετείχα, πριν διοριστώ στην 
εκπαίδευση 

10 6 

Συμμετείχα, κατά τη διάρκεια της 
υπηρεσίας μου στην εκπαίδευση 

56 54 

Συμμετείχα, πριν και μετά το διορισμό 
μου 

4 4 

Δεν έχω συμμετάσχει ποτέ 30 36 
 
 
 
 
 

Πίνακας 2 
Μέσοι όροι (και τυπικές αποκλίσεις) των απαντήσεων των εκπαιδευτικών για το τι 

πρέπει να περιλαμβάνει ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για τα μαθηματικά 
 
Ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για τα 
μαθηματικά πρέπει να περιλαμβάνει: 

 
Σύνολο 
δείγματος 

Επάγγελμα 
Νηπιαγωγοί Δάσκαλοι 

α) Παρακολούθηση δειγματικών 
διδασκαλιών από τους επιμορφωτές 

4,61 
(0,69)* 

4,69 
(0,62) 

4,55 
(0,76) 

β) Προτάσεις για την αντιμετώπιση 
δυσκολιών που εμφανίζονται στο μάθημα 
των μαθηματικών 

4,60 
(0,75) 

4,48 
(0,87) 

4,71 
(0,61) 

γ) Συζήτηση για νέες προτεινόμενες 
πρακτικές στα μαθηματικά 

4,30 
(0,86) 

4,27 
(0,92) 

4,33 
(0,80) 

δ) Συζήτηση για ζητήματα διδακτικής 
μαθηματικών  

4,19 
(1,03) 

4,05 
(1,24) 

4,32 
(0,81) 

ε) Ενημέρωση για καινούρια θέματα που 
άπτονται της μαθηματικής εκπαίδευσης 

3,90 
(1,07) 

4,14 
(1,02) 

3,69 
(1,07) 

στ) Παρουσίαση θεωρητικών 
προσεγγίσεων από τους επιμορφωτές, ώστε 
να διευρυνθούν οι γνώσεις που έχουν 
αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών 

2,65 
(1,27) 

3,00 
(1,32) 

2,35 
(1,15) 

Κλίμακα 1 έως 5, όπου 1 = καθόλου σημαντικό, …, 5 = πάρα πολύ σημαντικό 
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Πίνακας 3 
Μέσοι όροι (και τυπικές αποκλίσεις) των απαντήσεων των εκπαιδευτικών για τα οφέλη 

που αναμένουν από την επιμόρφωσή τους σχετικά με τα μαθηματικά 
 
Τα οφέλη από την επιμόρφωση σχετικά με 
τα μαθηματικά αναμένεται να είναι: 

 
Σύνολο 
δείγματος 

Επάγγελμα 
Νηπιαγωγοί Δάσκαλοι 

α) Να ανανεώσω τις γνώσεις μου με βάση 
τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα 

4,27 
(0,97)* 

4,39 
(0,90) 

4,17 
(1,03) 

β) Να με βοηθήσει να δώσω απαντήσεις σε 
προβλήματα που αντιμετωπίζω κατά τη 
διδασκαλία των μαθηματικών 

4,24 
(1,00) 

4,21 
(0,99) 

4,28 
(1,01) 

γ) Να με βοηθήσει να κατανοήσω και να 
εφαρμόσω σωστά ένα νέο εκπαιδευτικό 
μέτρο. 

4,18 
(1,06) 

4,42 
(0,93) 

3,95 
(1,13) 

δ) Να με βοηθήσει να αντιμετωπίζω 
προβλήματα σχετικά με τη συμπεριφορά 
των μαθητών 

3,60 
(1,26) 

3,74 
(1,10) 

3,47 
(1,39) 

ε) Να συμπληρώσω τα κενά της βασικής 
μου εκπαίδευσης σε σχέση με το 
αντικείμενο των μαθηματικών 

3,23 
(1,43) 

3,61 
(1,29) 

2,87 
(1,48) 

στ) Να συμπληρώσω τα κενά της βασικής 
μου εκπαίδευσης σε σχέση με την 
παιδαγωγική μου κατάρτιση 

3,05 
(1,30) 

3,21 
(1,35) 

2,91 
(1,24) 

ζ) Να με βοηθήσει στην επαγγελματική 
μου αναβάθμιση (βελτίωση αποδοχών, 
προαγωγή, κλπ.) 

2,04 
(1,41) 

2,08 
(1,55) 

2,00 
(1,28) 

Κλίμακα 1 έως 5, όπου 1 = καθόλου σημαντικό, …, 5 = πάρα πολύ σημαντικό 
 

Σχήμα 1 
Κατανομή συχνότητας του είδους επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σχετικά με τα 

μαθηματικά 

0 5 10 15 20 25 30 35

Άλλο

ΣΕΛ∆Ε

ΠΕΚ: Τρίμηνη/Περιοδική
Επιμόρφωση

ΠΕΚ: Ταχύρρυθμα
Σεμινάρια

ΠΕΚ: Εισαγωγική
Επιμόρφωση

Ολιγοήμερα Σεμινάρια

Ημερίδες

     
Σχήμα 2 
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Κατανομή συχνότητας χαρακτηρισμού του επιμορφωτικού προγράμματος για τα 
μαθηματικά ως προς τη βαθμίδα 

εκπαίδευσης
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100

Ήταν
απαραίτητη

Είχε μεγάλη
διάρκεια

Άλλο

Νηπιαγωγοί ∆άσκαλοι

 
Σχήμα 3 

Κατανομή συχνότητας της σημασίας που αποδίδουν στη δυνατότητα επιμόρφωσης για 
τα μαθηματικά ως προς τη βαθμίδα εκπαίδευσης 
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Σχήμα 4 
Ποσοστά απαντήσεων των νηπιαγωγών και δασκάλων σχετικά  

με την επιθυμητή  συχνότητα συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα που 
αφορούν τα μαθηματικά 

0
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2-3 προγράμματα
κάθε χρόνο

1 πρόγραμμα 
κάθε χρόνο

1 πρόγραμμα 
κάθε 2 χρόνια

Περιστασιακά,
όποτε υπάρχει

ανάγκη

Νηπιαγωγοί
∆άσκαλοι

 
 

Σχήμα 5 
Μέσοι όροι των απαντήσεων των νηπιαγωγών και δασκάλων (max=5)  

σχετικά με το ποιον θεωρούν καταλληλότερο φορέα για  
την επιμόρφωσή τους στα μαθηματικά 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Τοπική αυτοδιοίκηση

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σχολική Μονάδα

Πανεπ ιστημιακοί Καθηγητές

Παιδαγωγικό Ινστιστούτο

Σχολικοί Σύμβουλοι

Εκπαιδευτικοί

Νηπιαγωγοί ∆άσκαλοι

   Κλίμακα 1 έως 5, όπου 1 = καθόλου, …, 5 = πάρα πολύ 
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Η επίδραση της αλλαγής νομοθεσίας στην επιλογή επαγγελματικού λυκείου από 
τους μαθητές στην περιοχή της Τρίπολης  

 
Δημήτριος Μ. Καντζάβελος 6 

Περίληψη 
Αυτή η έρευνα είχε σκοπό να αποτυπώσει το βαθμό επίδρασης των αλλαγών που 

καθιέρωσε η νέα νομοθεσία, στην επιλογή των μαθητών της Τρίπολης να εγγραφούν σε ένα 
από τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) της πόλης. Περιγράφει δε, τις πηγές ενημέρωσης 
των μαθητών για το νέο τύπο σχολείου, καθώς επίσης τα ατομικά τους χαρακτηριστικά και 
αυτά που αφορούν τις οικογένειές τους. Με συνδυασμό των μεθόδων της κατά στρώματα και 
κατά ομάδες δειγματοληψίας επιλέχθηκε τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα (Ν=99) 
μαθητών που συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο κατά το διάστημα 9-27 Μαρτίου 2009. 

Φαίνεται πως πτυχές της νέας νομοθεσίας, όπως η απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και 
απολυτηρίου Λυκείου, η ισοτιμία Επαγγελματικού – Γενικού Λυκείου και η ευκολότερη 
επαγγελματική αποκατάσταση, όπως και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα 
μαθήματα, επέδρασαν στην επιλογή των μαθητών των ΕΠΑ.Λ της Τρίπολης να φοιτήσουν σε 
αυτά. Επίσης, προέκυψε πως όλες  οι πηγές πληροφόρησης για τα ΕΠΑ.Λ αναφέρονται κάτω 
από το μέσο όρο της κλίμακας ενημέρωσης. 
 
Λέξεις κλειδιά: νομοθεσία, εγγραφή, Επαγγελματικό Λύκειο, πηγές ενημέρωσης 
 

Abstract 
The purpose of this research was to impress the degree of the effect of the changes that 

were established by the new legislation, on the choice of the students for registration in one of 
the Vocational Lyceum (V.L) in Tripolis. It also describes the students’ information sources 
for the new school type, as well as their individual and their families’ characteristics. Random 
and representative sample (N=99) of students was selected by the combination of stratified 
and cluster sampling, who completed a questionnaire during the period of 9 to 27 of March 
2009. 

It seems that aspects of the new legislation, as the acquisition of Speciality Degree as well 
as Lyceum Certificate, the equivalence of Vocational to General Lyceum and the easier 
professional reestablishment, as well as the bigger interest that the courses present, have 
affected the choice of students of V.L of Tripolis to study in them. Also, it resulted that all the 
sources of information for the V.L are reported under the average of the scale of information. 
 
Keywords: legislation, registration, Vocational Lyceum, information sources  
 
1. Εισαγωγή 

 
Βασικός παράγοντας που επηρεάζει τις εκπαιδευτικές επιλογές των μαθητών είναι το 

εκάστοτε ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα (Παπάνης & Βίκη, 2007α). Η επιλογή τύπου Λυκείου 
συνδέεται άμεσα με τις προοπτικές και τις δυνατότητες που παρέχονται για επαγγελματική 
αποκατάσταση και συνέχιση σπουδών στη μεταδευτεροβάθμια7 και στην τριτοβάθμια8 
εκπαίδευση (Ρουσέας & Βρετάκου, 2008α˙ Ρουσέας & Βρετάκου, 2008β). Έχουν ήδη 
διερευνηθεί άλλοι παράγοντες επιλογής σχολείου όπως: φύλο, ηλικία, σχολική επίδοση, 
επάγγελμα και μόρφωση γονέων, τόπος κατοικίας, οικονομικό και βιοτικό επίπεδο 
επικρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις, κοινωνική προβολή και καταξίωση σχολείου και 
επαγγέλματος (Ασημιάδου, 2003˙ Γουβιάς, 2003˙ Παπάνης & Βίκη, 2007β˙ Παπάνης & 
Βίκη, 2007γ˙ Ρουσέας & Βρετάκου, 2008β). Δεν έχει όμως καθόλου εξεταστεί η επίδραση 

                                                 
6 Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
7 Η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 
8 Η τριτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) και 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) 
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της πρόσφατης αλλαγής νομοθεσίας (Ν.3475/2006) στην εγγραφή μαθητών σε 
Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ). 

Η μοναδική σχετική έρευνα επαγγελματικών και εκπαιδευτικών επιλογών των μαθητών  
(Ρουσέας & Βρετάκου, 2008α) έγινε σε μαθητές Γ΄ τάξης Γυμνασίου, δεν εξετάζει τις πτυχές 
της νέας νομοθεσίας ως παράγοντα επιλογής ΕΠΑ.Λ, παρουσιάζει στοιχεία του πρώτου έτους 
εφαρμογής των αλλαγών (2006-2007) και εμφανίζει περιορισμένη αντιπροσωπευτικότητα 
δείγματος για την περιοχή της Τρίπολης, αφού συμμετέχει ένα μικρό περιφερειακό Γυμνάσιο 
ημιαστικής περιοχής με αριθμό μαθητών περί τους είκοσι. Από το χρόνο διεξαγωγής της 
έρευνας έχει επέλθει περαιτέρω ενημέρωση της κοινής γνώμης, έγιναν γνωστές οι 
προϋποθέσεις και λεπτομέρειες εισαγωγής αποφοίτων ΕΠΑ.Λ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και, με σταδιακή μετάβαση, λειτουργεί πλέον αποκλειστικά ο νέος τύπος Λυκείου. Η έρευνα 
της Ασημιάδου (2003) που αναφέρεται στην Τρίπολη, διερευνά τους παράγοντες και τα 
χαρακτηριστικά των μαθητών που επιλέγουν τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια 
(Τ.Ε.Ε), δηλαδή τον προηγούμενο τύπο Λυκείου. 

Απαιτείται λοιπόν έρευνα για την κάλυψη του βιβλιογραφικού κενού και για την 
ερμηνεία της αύξησης του μαθητικού δυναμικού κατά 3,62% τα τελευταία δύο χρόνια 
(Ε.Σ.Υ.Ε, 2008) και κατά 14% φέτος, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας 
(Στυλιανίδης, 2008). Σκοποί αυτής της έρευνας είναι:  

1. να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο επηρέασε η αλλαγή της νομοθεσίας την εγγραφή 
των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ στην περιοχή της Τρίπολης. Διαφοροποιείται αυτός ανάλογα με το 
φύλο, την ηλικία, την καταγωγή, την τάξη, τον κύκλο και το σχολείο φοίτησης ή τέλος το 
σχολείο προέλευσης; 

2.  να περιγραφούν τα ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των μαθητών και των 
οικογενειών τους, και  

3. να περιγραφούν οι πηγές προέλευσης της ενημέρωσης των μαθητών για τα ΕΠΑ.Λ 
 
2. Μεθοδολογία 
 
2.1. Επιλογή Δείγματος - Όργανα μέτρησης  
 
Στην έρευνα συμμετείχαν μαθητές (Ν=99) από τις τρεις τάξεις (Α΄,Β΄,Γ΄) των τριών 

ΕΠΑ.Λ της Τρίπολης (1ο και 2ο : ημερήσια και 3ο : εσπερινό). Για τη διαμόρφωση του 
πλαισίου δειγματοληψίας πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική απογραφική έρευνα (Παπάνης 
& Ρόντος, 2006) στα μητρώα μαθητών των σχολείων (Πίνακας 1). Η επιλογή του δείγματος 
(Πίνακας 2) έγινε με συνδυασμό της μεθόδου επιλογής κατά στρώματα και κατά ομάδες, 
τυχαίας δειγματοληψίας (Κιντής, 1998˙ Σταθακόπουλος, 2005). Για να ληφθεί δείγμα από 
τους μαθητές που εγγράφηκαν στη Β΄ τάξη, μετά την αποφοίτηση από την Α΄ Τάξη Γενικού 
Λυκείου, έγινε σκόπιμη επιλογή τους (Cohen & Manion, 1997; Neville, 2007) από το μητρώο 
του σχολείου τους, λόγω του μικρού αριθμού και της διασποράς τους σε τμήματα.  Για αυτό 
το κομμάτι μαθητών του πληθυσμού η έρευνα ήταν απογραφική (n=10). Το είδος της 
δειγματοληψίας διευκόλυνε τη διεξαγωγή της έρευνας, διότι δε διαταράχθηκε  η λειτουργία 
των σχολείων και ξεπεράστηκαν διοικητικά προβλήματα κατά την εξασφάλιση της άδειας 
πρόσβασης στο δείγμα. Ζητήθηκε επίσης έγγραφη συναίνεση των κηδεμόνων των μαθητών 
με συμπλήρωση ειδικού εντύπου.  

Στην έρευνα επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί ως όργανο μέτρησης ερωτηματολόγιο, 
απευθείας συμπληρούμενο από τους μαθητές. Για τη διαμόρφωση της μορφής του, 
προηγήθηκε προσαρμογή του ερωτηματολογίου της έρευνας των Ρουσέα και Βρετάκου 
(2008α) στους σκοπούς της παρούσας έρευνας και πιλοτική του εφαρμογή9 τα αποτελέσματα 
της οποίας οδήγησαν σε  επιπλέον τροποποιήσεις. Συνδυάστηκαν επίσης προτάσεις από το 
ερωτηματολόγιο της Ασημιάδου (2003) και των Ρουσέα και Βρετάκου (2008β). Ο 
απαιτούμενος χρόνος συμπλήρωσης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα από την πιλοτική 
εφαρμογή, είναι 8-12 λεπτά. 

 
                                                 
9 Δοκιμαστική χορήγηση στις 13/01/2009 σε τυχαία επιλεγμένο τμήμα Β΄ τάξης του 1ου ΕΠΑ.Λ με 
δώδεκα μαθητές. 
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Η εγκυρότητα περιεχομένου επιτεύχθηκε με χρήση προτάσεων από έτοιμα 
ερωτηματολόγια και οι όποιες τροποποιήσεις και προσθήκες δοκιμάστηκαν με την πιλοτική 
χορήγηση. Στο αρχικό ερωτηματολόγιο της έρευνας των Ρουσέα και Βρετάκου (2008α) 
γίνεται συνδυασμός των ερωτήσεων (items) που κατασκευάστηκαν από την ομάδα εργασίας 
της έρευνας, καθώς και ερωτήσεων οι οποίες αντλούν την καταγωγή τους από 
ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν μαθητές ηλικίας 15 ετών στο Youth in Transition Survey 
2000–Cycle 1 (YITS). Από τις ερωτήσεις αυτές, σύμφωνα με τους ερευνητές, επελέγησαν 
εκείνες που «παρουσίασαν υψηλό factor loading (>30) στην πιλοτική εφαρμογή του YITS και 
προσιδίαζαν καλύτερα στην Ελληνική πραγματικότητα». Επιτεύχθηκε έτσι  υψηλή 
εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής. Τέλος, με τη δοκιμαστική εφαρμογή επιτεύχθηκε και 
η φαινομενική εγκυρότητα.  

Οι προτάσεις που αφορούν την κλίμακα επίδρασης της νομοθεσίας (προτεραιότητα 
εγγραφής αποφοίτων ΕΠΑ.Λ στα ΙΕΚ, ισοτιμία ΕΠΑ.Λ – Γενικού Λυκείου, εγγραφή μετά 
την Α΄ ΕΠΑ.Λ σε ΕΠΑ.Σ και σε Γενικό Λύκειο, επιλογή τομέα με την αποφοίτηση από την 
Α΄ τάξη, πρόσβαση σε ΤΕΙ και ΑΕΙ), ελέγχθηκαν για την εσωτερική τους συνοχή. Ο έλεγχος 
έγινε με επεξεργασία των δεδομένων του πιλοτικού ερωτηματολογίου (n=12) με το 
πρόγραμμα SPSS 16.0 και προέκυψε η τιμή του συντελεστή αξιοπιστίας α του Cronbach ίση 
με 0,771. Η τιμή αυτή μειώθηκε για τα δεδομένα των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 
(n=86) και έγινε ίση με 0,675. 
 

2.2. Διαδικασία – Στατιστική Ανάλυση 
 
Η χορήγηση των ερωτηματολογίων έγινε το διάστημα από 9 - 27 Μαρτίου 2009, κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος, μέσα στη σχολική τάξη ή στο εργαστήριο.  Τη διαδικασία ανέλαβαν 
εκπαιδευτικοί των τριών ΕΠΑ.Λ που διδάσκουν Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό 
(Α΄ τάξη) καθώς και αυτοί με αντίστοιχη εμπειρία σε διαδικασίες έρευνας. Από τους 99 
μαθητές-μαθήτριες του δείγματος, συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια οι 86 (86,7%). Κάποιοι 
αρνήθηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα (n=4) και κάποιοι απουσίαζαν την ημέρα χορήγησης 
του ερωτηματολογίου (n=9). Έγιναν τέσσερα t-test και τρεις μονόδρομες αναλύσεις 
διακύμανσης για έλεγχο πιθανής επίδρασης στην επιλογή ΕΠΑ.Λ, αντίστοιχα: 1) του φύλου, 
της ηλικίας, του κύκλου φοίτησης και της χώρας καταγωγής, 2) του σχολείου προέλευσης, 
του σχολείου και της τάξης φοίτησης. Όλα τα στατιστικά στοιχεία δίνονται επί των έγκυρων 
απαντήσεων και όχι επί του συνολικού δείγματος. 

Για την καλύτερη επεξεργασία των δεδομένων, από την μεταβλητή «ημερομηνία 
γέννησης» του ερωτηματολογίου δημιουργήθηκε η μεταβλητή «ηλικία» (με τη βοήθεια του 
“date and time wizard” του SPSS). Επίσης δημιουργήθηκε ο σύνθετος δείκτης «εκπαίδευση 
γονέων» ως εξής: δόθηκαν στις κατηγορίες εκπαίδευσης πατέρα και μητέρα τα βάρη από 1 
έως 7. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε η ενδιάμεση μεταβλητή educat=εκπαίδευση πατέρα + 
εκπαίδευση μητέρας, με τιμές από 0 έως 14. Τέλος με recode αυτής της μεταβλητής 
δημιουργήθηκε η μεταβλητή educ (εκπαίδευση γονέων) με αντιστοίχιση των τιμών από 0-4 
της educat σε «χαμηλή» εκπαίδευση γονέων, από 5-9 σε «μεσαία» και από 10-14 σε 
«υψηλή». Η κατοικία της οικογένειας των μαθητών κωδικοποιήθηκε σε: «αστική» (10.000 
κάτοικοι και άνω), «ημιαστική» (2.000-9.999 κάτοικοι) και «αγροτική» (λιγότεροι από 2.000 
κάτοικοι) σύμφωνα με τον ορισμό της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και με βάση την 
απογραφή πληθυσμού του έτους 2001. Έγινε τέλος προσπάθεια ομαδοποίησης των 
επαγγελμάτων των γονέων των μαθητών. 
 

3. Αποτελέσματα 
 
Οι Πίνακες 3 και 4 αποτυπώνουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 3,  το δείγμα αποτελείται κατά 65,1% από αγόρια και κατά 34,9% 
από κορίτσια,  με ηλικίες κατά 85,7% από 15-18 ετών. Το υπόλοιπο 14,3% είναι μαθητές 
ηλικίας άνω των 18 ετών (με μέγιστη τιμή τα 54 έτη). Οι αλλοδαποί μαθητές φοιτούν σε 
ποσοστό 23,5%. Η κατανομή του δείγματος είναι αναλογική, σε σχέση με τον πληθυσμό, στα 
τρία ΕΠΑ.Λ: 46,5% στο 1ο, 36,0% στο 2ο και 17,4% στο 3ο ΕΠΑ.Λ. Οι μαθητές φοιτούν 
κατά 61,2% στον Τεχνολογικό Κύκλο σπουδών και κατά 38,8% στον Κύκλο Υπηρεσιών. 
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Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε πως οι μεταβλητές φύλο και κύκλος φοίτησης 
συσχετίζονται μεταξύ τους (χ2 (1) = 61,76, p<0,001). Πιο συγκεκριμένα, το 91,1% των 
αγοριών φοιτούν στον Τεχνολογικό Κύκλο σπουδών και το 96,6% των κοριτσιών στον 
Κύκλο Υπηρεσιών. 

Το 79,3% των μαθητών εγγράφηκαν στο ΕΠΑ.Λ με απολυτήριο Γυμνασίου, ενώ ως 
απόφοιτοι της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου εγγράφηκαν το 15,9%. Η πλειοψηφία των 
οικογενειών των μαθητών κατοικεί σε αστική περιοχή (75,0%), ενώ το 16,7% διαμένει σε 
αγροτική περιοχή. Η εκπαίδευση των γονέων των μαθητών (σύνθετος δείκτης) είναι κατά 
73,0% μεσαία (απόφοιτοι Γυμνασίου – Λυκείου), ενώ αναλυτικά παρουσιάζεται στον Πίνακα 
5. Ως προς το επάγγελμα (Πίνακας 4) οι πατέρες είναι στην πλειοψηφία Δημόσιοι Υπάλληλοι 
(33,8%), ενώ το 14,7% ασχολείται με αγροκτηνοτροφικά επαγγέλματα και άλλο ένα 14,7% 
είναι οικοδόμοι. Οι μητέρες στην πλειονότητά τους ασχολούνται με οικιακά (46,2%), ενώ ένα 
μεγάλο ποσοστό τους (18,5%) είναι δημόσιοι υπάλληλοι και ένα 15,4% ιδιωτικοί υπάλληλοι.  

Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις όλου του 
δείγματος για τους λόγους επιλογής ΕΠΑ.Λ. Ιδιαίτερα θετικοί είναι οι μαθητές στην επιλογή 
ΕΠΑ.Λ για να αποκτήσουν πτυχίο ειδικότητας, αλλά και απολυτήριο Λυκείου, όπως και για 
να μάθουν ένα επάγγελμα/τέχνη (4,3 ± 1,0 και στις τρεις περιπτώσεις). Η απόκτηση 
απολυτηρίου Λυκείου δίνεται ως επιλογή με διαφορές ανάμεσα στους μαθητές που 
κατάγονται από την Ελλάδα και αυτούς από άλλη χώρα, στο επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας p<0,05 (t(24)=2,2), με το μέσο όρο των Ελλήνων να είναι 4,3 ±  0,9 έναντι 
3,8 ±  1,2 των αλλοδαπών.  Θετικά επίσης επηρεάστηκαν οι μαθητές στο σύνολο, από το ότι 
το ΕΠΑ.Λ είναι ισότιμο με το Γενικό Λύκειο (3,6 ± 1,5), αλλά και από το ότι έχει 
ενδιαφέροντα μαθήματα και από το ότι πιστεύουν πως τελειώνοντας θα βρούν πιο εύκολα 
δουλειά (επαγγελματική αποκατάσταση) κατά μέσο όρο 3,5 ± 1,3 και στις δύο περιπτώσεις.  

Στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους της επαγγελματικής αποκατάστασης 
ως λόγου επιλογής ΕΠΑΛ υπάρχει: 1) ανάλογα με το φύλο, t(82) = 4,2, p<0,001, με τα  
αγόρια να έχουν υψηλότερους μέσους όρους σε σύγκριση με τα κορίτσια (4,0 ± 1,1 και 2,8 ± 
1,3 αντίστοιχα), 2) ανάλογα με τον κύκλο σπουδών, t(81) = 3,7, p<0,001, με τους μαθητές 
του τεχνολογικού κύκλου να έχουν υψηλότερους μέσους όρους σε σύγκριση με του κύκλου 
υπηρεσιών (4,0 ± 1,2 και 3,0 ± 1,3 αντίστοιχα), 3) ανάλογα με την ηλικία, t(80) = 2,2, p<0,05, 
με τους μαθητές ηλικίας 15-18 ετών να έχουν ψηλότερους μέσους όρους σε σχέση με αυτούς 
των μεγαλύτερων ηλικιών (3,7 ± 1,2 και 2,8 ± 1,6 αντίστοιχα) και 4) ανάλογα με το ΕΠΑ.Λ 
φοίτησης, F(2,81) = 4,6, p<0,05, με τους μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ να υπερτερούν στο μέσο 
όρο από αυτούς του 2ου ΕΠΑ.Λ, όπως έδειξε το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe (4,0 ± 
1,1 και 3,0 ± 1,3 αντίστοιχα).  

Λιγότερο θετικές είναι οι απόψεις των μαθητών στο ότι επέλεξαν  ΕΠΑ.Λ γιατί έχει πιο 
εύκολα μαθήματα (Μ.Ο. 3,2 ± 1,3) και γιατί θα τους παρέχει πιο εύκολη πρόσβαση σε Τ.Ε.Ι. 
(Μ.Ο. 3,2 ± 1,4). Η ευκολία των μαθημάτων ως λόγος επιλογής ΕΠΑ.Λ εμφανίζει στατιστικά 
σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια στο επίπεδο p<0,05, t(84) = 2,0, με τα 
αγόρια να υπερτερούν σε μέσο όρο (3,4 ± 1,3) έναντι των κοριτσιών (2,8 ± 1,3). Η 
ευκολότερη πρόσβαση σε Τ.Ε.Ι. εμφανίζει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους 
όρους (Μ.Ο): 1) ανάλογα με το φύλο (t(84)=2,0, p<0,05), με τον Μ.Ο στα αγόρια 3,4 ± 1,2 
και στα κορίτσια 2,8 ± 1,5, 2) ανάλογα με την ηλικία (t(13)=2,2, p<0,05), με τον Μ.Ο. για τις 
ηλικίες 15-18 ετών 3,4 ± 1.2 και 2,3 ± 1,7 για τις ηλικίες >18 και 3) ανάλογα με το ΕΠΑ.Λ 
φοίτησης (F(2,83)=3,5 ,p<0,05), με τους Μ.Ο των μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ μεγαλύτερους σε 
σχέση με του 3ου (3,5 ± 1,0 και 2,5 ± 1,5 αντίστοιχα, ύστερα από τεστ Scheffe). 

Οριακά θετικές είναι οι γνώμες των μαθητών στο ότι επέλεξαν ΕΠΑ.Λ γιατί τους δίνεται 
η δυνατότητα επιλογής τομέα μετά την Α΄ τάξη (Μ.Ο. 3,1 ± 1,4), με στατιστικά σημαντική 
απόκλιση p<0,05 (t(81)=2,3) ανάμεσα στους Έλληνες και στους αλλοδαπούς (Μ.Ο. 3,3 ±  1,4 
και 2,5 ± 1,4 αντίστοιχα). Επίσης, γιατί είναι ένας νέος τύπος σχολείου (Μ.Ο. 3,1 ± 1,4) με 
απαντήσεις όμως που διαφέρουν (F(2,83) = 6,3 ,p<0,01) ανάλογα με το σχολείο: 4,1 ±  1,1 
για το 3ο ΕΠΑ.Λ, 3,1 ±  1,3 για το 1ο ΕΠΑ.Λ και 2,7 ± 1,3 για το 2ο ΕΠΑ.Λ (test Scheffe). 
Αντίθετα οι μαθητές απαντούν πως δεν έκαναν τυχαία επιλογή (Μ.Ο. 1,4 ± 1,1) ούτε 
επέλεξαν ΕΠΑ.Λ λόγω της δυνατότητας να συνεχίσουν σπουδές στο Γενικό Λύκειο μετά την 
Α΄ τάξη (2,0 ± 1,4). Η επιλογή ΕΠΑ.Λ επειδή επηρεάστηκαν από την οικογένεια εμφανίζει 
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διαφορετικούς στατιστικά μέσους όρους (t(70)=2,3 ,p<0,05) ανάμεσα στα αγόρια και τα 
κορίτσια (2,5 ± 1,6 και 1,7 ± 1,3 αντίστοιχα). Τέλος οι ελληνικής καταγωγής μαθητές 
διαφοροποιούνται σε σχέση με αυτούς που έχουν άλλη καταγωγή (t(81)= -2,1 ,p<0,05) στην 
επιλογή ΕΠΑ.Λ λόγω ευκολότερης πρόσβασης σε Α.Ε.Ι. (Μ.Ο. 2,2 ±  1,2 και 2,9 ±   1,4 
αντίστοιχα). 

Σημειώνεται πως δεν εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις των 
μαθητών ανάλογα με την τάξη φοίτησης, ούτε σε σχέση με το σχολείο που φοιτούσαν πριν το 
ΕΠΑ.Λ (σχολείο προέλευσης). Το 10,7% (n=9) των μαθητών συμπληρώνει «Ναι» σε άλλο 
λόγο επιλογής ΕΠΑ.Λ. Ως λόγοι αναφέρονται: «Δεν υπήρχαν θέσεις σε Γενικό Λύκειο» 
(n=1), «Είναι πολύ πιο εύκολο και μαθαίνεις πολλά» (n=1), «Καλοί καθηγητές-Φοιτά και η 
κοπέλα μου» (n=1), «Μετά θα εγγραφώ στον ΟΑΕΔ» (n=1), «Μου χρειάζεται στην εργασία 
μου» (n=2), «Πιστεύω θα βρω πιο εύκολα δουλειά» (n=1), «Το ΕΠΑΛ είναι καλύτερο» 
(n=1).  

Ως προς τις πηγές ενημέρωσης για τα ΕΠΑ.Λ, οι μέσοι όροι των απαντήσεων είναι κάτω 
από τη μεσαία τιμή της κλίμακας ενημέρωσης. Σχετικά υπερτερεί η ενημέρωση από το 
οικογενειακό περιβάλλον (Μ.Ο. 2,7 ± 1,6), τους συμμαθητές-φίλους (Μ.Ο. 2,6 ± 1,3 και το 
μάθημα του ΣΕΠ (Μ.Ο. 2,5 ± 1,5), ενώ τελευταία στις προτιμήσεις των μαθητών πηγή 
ενημέρωσης είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες) με 
Μ.Ο. 1,5 ± 0,8. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στον Πίνακα 7. 

 
4. Συζήτηση 
 
Αυτή η έρευνα έδειξε πως η πτυχή της νέας νομοθεσίας που δίνει στους μαθητές τη 

δυνατότητα να αποκτήσουν πτυχίο ειδικότητας και απολυτήριο Λυκείου επηρέασε κυρίαρχα 
την επιλογή τους να εγγραφούν σε ένα ΕΠΑ.Λ της Τρίπολης, επίσης δε και το ότι θέλουν με 
τη φοίτησή τους να μάθουν ένα επάγγελμα/τέχνη. Η αλλαγή αυτή που επήλθε με το νέο νόμο 
(απόκτηση πτυχίου και απολυτηρίου) επέδρασε θετικά στους μαθητές, που τονίζουν επίσης 
ότι το επέλεξαν για να φοιτήσουν επειδή είναι ισότιμο με το Γενικό Λύκειο. Το «για να μάθω 
επάγγελμα/τέχνη» αναφέρεται ως κύριος λόγος επιλογής ΕΠΑ.Λ στην έρευνα των Ρουσέα 
και Βρετάκου (2008α) και ακολουθούν το «τελειώνοντας θα βρω πιο εύκολα δουλειά» 
(επαγγελματική αποκατάσταση) και το «έχει πιο εύκολα μαθήματα» (79,2%, 49,9%, και 
47,0% αντίστοιχα, σε κατηγοριακή κλίμακα). Στην παρούσα έρευνα μετά τους τρεις πρώτους 
παράγοντες ακολουθεί στις προτιμήσεις των μαθητών η επιλογή του ΕΠΑ.Λ γιατί «έχει 
μαθήματα με μεγαλύτερο ενδιαφέρον» και γιατί προσβλέπουν σε ευκολότερη επαγγελματική 
αποκατάσταση. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα μαθήματα των ΕΠΑ.Λ για 
τους μαθητές της Τρίπολης άπτεται και των αλλαγών που επέφερε η νέα νομοθεσία, καθώς 
υπήρξε αναμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Η επαγγελματική 
αποκατάσταση και ο βαθμός ευκολίας των μαθημάτων φαίνεται να λαμβάνονται σοβαρά 
υπόψη από τους μαθητές για επιλογή ειδικότητας στην έρευνα της Ασημιάδου (2003) για τα 
ΤΕΕ (προηγούμενο καθεστώς), ενώ είναι δύο λόγοι που αναφέρονται ως απαντήσεις και στην 
ανοιχτού τύπου ερώτηση της παρούσας έρευνας. 

Τα αγόρια, που φοιτούν σχεδόν αποκλειστικά στον Τεχνολογικό Κύκλο σπουδών, 
(ισχυρά συσχετιζόμενες μεταβλητές) ενδιαφέρονται περισσότερο για την επαγγελματική τους 
αποκατάσταση, όπως επίσης και οι ηλικίες μαθητών 15-18 που φοιτούν κυρίως στα ημερήσια 
1ο και 2ο ΕΠΑ.Λ. Οι μεγαλύτεροι των 18 ετών μαθητές-μαθήτριες που φοιτούν κατά βάση 
στο εσπερινό 3ο ΕΠΑ.Λ, ενδιαφέρονται λιγότερο για αυτήν, ίσως γιατί έχουν ήδη ένα 
επάγγελμα και, όπως κάποιοι δηλώνουν, θέλουν να αξιοποιήσουν το πτυχίο-απολυτήριο στην 
εργασία τους. Η ευκολία των μαθημάτων εξακολουθεί να είναι λόγος επιλογής συγκριτικά με 
προηγούμενες έρευνες (Ασημιάδου, 2003˙ Ρουσέας & Βρετάκου, 2008α), με μεγαλύτερη 
προτίμηση από τα αγόρια. Τα αγόρια μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ επιλέγουν το είδος αυτό 
σχολείου, επειδή προσφέρει ευκολότερη πρόσβαση σε Τ.Ε.Ι., παράγοντας αρκετά σημαντικός 
και στο σύνολο του δείγματος. Αντίθετα, αυτός ο λόγος επιλογής δεν είναι τόσο ισχυρός για 
τους μαθητές του εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Η δυνατότητα πρόσβασης σε Α.Ε.Ι εμφανίζεται ως 
παράγοντας επιλογής κάτω από το μέσο όρο της κλίμακας επίδρασης της νομοθεσίας, 
γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το ότι δεν υπήρξαν μαθητές που να επέλεξαν αυτή τη 
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διέξοδο σε κανένα από τα τρία ΕΠΑ.Λ της Τρίπολης (στατιστικά στοιχεία που συνελέγησαν 
μετά την κατάθεση των μηχανογραφικών δελτίων των μαθητών στο διάστημα 9-20 Μαρτίου 
2009). Η τιμή όμως της μεταβλητής πλησιάζει τη μέση της κλίμακας για τους μαθητές που 
κατάγονται από άλλη χώρα.  

Οριακά κάτω από το μέσο όρο της κλίμακας επίδρασης της νομοθεσίας βρίσκεται η 
προτεραιότητα εγγραφής στα Ι.Ε.Κ. των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ, ως παράγοντας επιλογής, ενώ 
λίγο πιο κάτω είναι η δυνατότητα εγγραφής των αποφοίτων της Α΄ τάξης σε Επαγγελματικές 
Σχολές και τελευταία η δυνατότητα εγγραφής σε Γενικό Λύκειο. Οι μαθητές που 
πραγματοποίησαν την αντίστροφη μετάβαση (από Γενικό Λύκειο προς το ΕΠΑ.Λ) δεν 
διαφοροποιούνται στατιστικά στις απαντήσεις τους από το σύνολο του δείγματος, αποτελούν 
όμως ένα αξιοπρόσεκτο ποσοστό της τάξης του 16%. Οι χαμηλές τιμές αυτών των 
μεταβλητών, μαζί με την οριακά θετική επίδραση της επιλογής τομέα μετά την Α΄ τάξη, 
μπορούν πιθανά να ερμηνευτούν από την περιορισμένη επίδραση των πηγών πληροφόρησης 
των μαθητών. Η προοπτική της όποιας μετάβασης είναι πάντως στη σκέψη των μαθητών, 
αφού είναι και μία από τις απαντήσεις τους στην ανοιχτού τύπου ερώτηση (μετεγγραφή προς 
τις Επαγγελματικές Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ – Υπουργείου Εργασίας). 

Στα δημογραφικά του χαρακτηριστικά το δείγμα της έρευνας αυτής εμφανίζει αύξηση της 
αστικής καταγωγής των μαθητών σε σύγκριση με την έρευνα της Ασημιάδου (2003) (85,7% 
έναντι 40%), οι οποίοι προέρχονται κατά το 73% από γονείς με μεσαία εκπαίδευση. 
Αποτυπώνεται δηλαδή το φαινόμενο της αστικοποίησης της ευρύτερης περιοχής και της 
βελτίωσης του εκπαιδευτικού επιπέδου των οικογενειών των μαθητών.  
 

4.1. Περιορισμοί 
 
Παρά το ότι με την παρούσα έρευνα επισημάνθηκε η πιθανή επίδραση των επιμέρους 

αλλαγών της νέας νομοθεσίας στην επιλογή ΕΠΑ.Λ από τους μαθητές, αυτή περιορίστηκε σε 
δείγμα από τα σχολεία της Τρίπολης. Για τη γενίκευση της έρευνας σε μεγαλύτερους 
πληθυσμούς, θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα και μαθητές από τα υπόλοιπα 
ΕΠΑ.Λ του Νομού Αρκαδίας (Μεγαλόπολης, Άστρους, Λεωνιδίου). Λόγω του 
περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου διεξαγωγής των μετρήσεων, δε δόθηκε η δυνατότητα για 
δεύτερη πιλοτική χορήγηση του ερωτηματολογίου, γεγονός που αποτυπώνεται στην 
απόκλιση του συντελεστή “Cronbach’s a” από τη δοκιμαστική στην κανονική συμπλήρωση. 
Ούτε επίσης καθορίστηκε η αξιοπιστία με τη μέθοδο της επαναχορήγησης, ενώ θα μπορούσε 
να γίνει  τριγωνοποίηση των δεδομένων (π.χ. συνεντεύξεις από τα παιδιά που μεταβαίνουν 
από Γενικό Λύκειο σε ΕΠΑ.Λ). 

Ενώ η αρχική απογραφική έρευνα για μαθητές που εγγράφηκαν με απολυτήριο Α΄ τάξης 
Γενικού Λυκείου έδειξε αριθμό n=10, η μελέτη εμφάνισε αριθμό n=13, κάτι που μαρτυρά 
ελλιπή στοιχεία στα μητρώα εγγραφών των σχολείων. Επίσης, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός 
προέβλεπε ταυτόχρονη χορήγηση των ερωτηματολογίων, αυτό δεν έγινε λόγω του 
αστάθμητου παράγοντα του ορισμού ημερομηνιών κατάθεσης μηχανογραφικών δελτίων από 
τους μαθητές για επιλογή στα τριτοβάθμια ιδρύματα, από 9-20 Μαρτίου μέσα στο χώρο του 
σχολικού συγκροτήματος των τριών ΕΠΑ.Λ. Αυτό έφερε αναστάτωση στην καθημερινή 
λειτουργία των σχολείων και στους ίδιους τους μαθητές, ενώ δεσμεύτηκε στην επιτροπή 
συγκέντρωσης δικαιολογητικών και ένα ποσοστό συνεργαζόμενων στην έρευνα 
εκπαιδευτικών.  

 
Συμπεράσματα – Εισηγήσεις 

 
Η αλλαγή της νομοθεσίας φαίνεται ότι επηρέασε τους μαθητές της Τρίπολης στο να 

φοιτήσουν σε ένα από τα ΕΠΑ.Λ της πόλης, με εντονότερη σε βαθμό επίδραση την απόκτηση 
πτυχίου ειδικότητας και απολυτηρίου Λυκείου, που ενισχύεται από την ισοτιμία 
Επαγγελματικού – Γενικού Λυκείου. Ισχυρός, διαχρονικά, λόγος επιλογής παραμένει το να 
μάθουν οι μαθητές ένα επάγγελμα/τέχνη και να αποκατασταθούν πιο εύκολα επαγγελματικά˙ 
επίσης δε το ενδιαφέρον αλλά και η ευκολία που παρουσιάζουν τα μαθήματα. Η εύκολη 
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επηρεάζει τους μαθητές στην επιλογή τους, κυρίως 
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προς την κατεύθυνση των Τ.Ε.Ι, ενώ θετικά τείνει να επιδράσει η καθυστέρηση επιλογής 
τομέα (μετά την ολοκλήρωση της Α΄ τάξης). Μέτρια δρα ως παράγοντας επιλογής η 
προτεραιότητα εγγραφής στα Ι.Ε.Κ, ενώ λιγότερο η δυνατότητα εγγραφής σε ΕΠΑ.Σ και 
ακόμα πιο λίγο σε Γενικό Λύκειο, μετά την Α΄ τάξη. Η δυνατότητα οριζόντιας μετάβασης 
από το Γενικό Λύκειο στο Επαγγελματικό έφερε μαθητές σε ποσοστό 16% του πληθυσμού, 
χωρίς γι’ αυτούς να διαφοροποιούνται οι λόγοι επιλογής από το σύνολο. 

Από την έρευνα αυτή προέκυψε πως απαιτείται ενίσχυση της ενημέρωσης για το θεσμό 
των ΕΠΑ.Λ σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο ιντερνέτ. 
Μελλοντική έρευνα θα πρέπει να λάβει υπόψη τις πιθανές αλλαγές από μια εντατικοποίηση 
της ενημέρωσης, όπως επίσης και από την επίδραση που θα έχουν στην κοινή γνώμη τα 
αποτελέσματα της φετινής διενέργειας των πρώτων πανελληνίων εξετάσεων εισαγωγής 
αποφοίτων ΕΠΑ.Λ στα τριτοβάθμια ιδρύματα, μετά την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου 
(ποσοστό εισαγωγής, πιθανή ευκολία θεμάτων, κ.λ.π.). Στο επίπεδο του σχεδιασμού αυτής 
της έρευνας θα πρέπει να ξεπεραστούν πιθανά προβλήματα στα μητρώα μαθητών των 
σχολείων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Πίνακας 1 - Κατανομή μαθητικού πληθυσμού των ΕΠΑ.Λ της Τρίπολης 
  1ο ΕΠΑ.Λ 2ο ΕΠΑ.Λ 3ο ΕΠΑ.Λ 
  Μαθητές Τμήματα Μαθητές Τμήματα Μαθητές Τμήματα 
Α΄ Τάξη  62 3 29 2 15 1 
Β΄ Τάξη  86 6 32 3 31 4 
Γ΄ Τάξη  58 5 38 4 11 2 
 Αγόρια 192  26  34  

Κορίτσια 14  73  23  
Σύνολο  206 14 99 9 57 7 
Κύκλος Σπουδών Τεχνολογικός Υπηρεσιών 1. Τεχνολογικός 

2. Υπηρεσιών 
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Πίνακας 2 - Δειγματοληψία κατά στρώματα και κατά ομάδες 

Μ
αθ
ητ
ές

 

Δείγμα 
1ου 

ΕΠΑ.Λ 

Δείγμα 2ου 
ΕΠΑ.Λ 

Δείγμα 3ου 
ΕΠΑ.Λ 

Σύνολο 
Δείγματος ανά 

Τάξη 

Σύνολο 
Πληθυσμού ανά 

Τάξη 

Ποσοστό 
Δείγματος ανά 

Τάξη 

Α΄ Τάξη 18 15 11 44 106 41,5% 
Β΄ Τάξη 12 7 8 27 149 18,1% 
Γ΄ Τάξη 11 9 8 28 107 26,2% 

  Γενικό Σύνολο 99 362 27,3% 
 

Πίνακας 3 - Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος (α) 

 

  Συχνότητα Ποσοστό (%) 
Φύλο (n=86) Αγόρι 56 65,1

Κορίτσι 30 34,9
Κατηγορίες Ηλικίας (n=84) 15-18 72 85,7

>18 12 14,3
Χώρα καταγωγής (n=85) Ελλάδα 65 76,5
 Άλλη χώρα 20 23,5
Σχολείο Φοίτησης (n=86) 1ο ΕΠΑΛ 40 46,5

2ο ΕΠΑΛ 31 36,0
3ο ΕΠΑΛ 15 17,4

Τάξη Φοίτησης (n=86) Α 33 38,4
Β 32 37,2
Γ 21 24,4

Κύκλος Φοίτησης (n=85) Τεχνολογικός 52 61,2
Υπηρεσιών 33 38,8

Σχολείο Φοίτησης πριν το ΕΠΑ.Λ (n=82) Γυμνάσιο 65 79,3
Γενικό Λύκειο 13 15,9
ΕΠΑΛ 2 2,4
Άλλο 2 2,4

Κατοικία Οικογένειας (n=84) Αστική 63 75,0
Ημιαστική 7 8,3
Αγροτική 14 16,7

Εκπαίδευση Γονέων (n=74) 
 (β΄ τρόπος κατηγοριοποίησης)  

Χαμηλή 11 14,9
Μεσαία 54 73,0
Υψηλή 9 12,2
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Πίνακας 4 - Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος (β) 

 
Πίνακας 5 - Εκπαίδευση γονέων (α΄ τρόπος κατηγοριοποίησης) 

 Πατέρας (n=77) Μητέρα (n=75) 
Συχνότητα Ποσοστό (%) Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Δεν τελείωσε Δημοτικό 6 7,8 5 6,7
Απόφοιτος Δημοτικού 10 13,0 13 17,3
Απόφοιτος Γυμνασίου 19 24,7 15 20,0
Απόφοιτος Γενικού Λυκείου 25 32,5 28 37,3
Απόφοιτος Τεχνικού Λυκείου 13 16,9 6 8,0
Απόφοιτος ΙΕΚ 3 3,9 3 4,0
Απόφοιτος ΑΕΙ - ΤΕΙ 1 1,3 5 6,7
 

Πίνακας 6 - Λόγοι επιλογής ΕΠΑ.Λ 

Επάγγελμα γονέων (ομαδοποίηση) Πατέρας (n=68) Μητέρα (n=65) 

Συχνότητα Ποσοστό (%) Συχνότητα Ποσοστό (%) 
Δημόσιος Υπάλληλος 23 33,8 12 18,5
Ιδιωτικός Υπάλληλος 6 8,8 10 15,4
Γεωργός, κτηνοτρόφος, 
μελισσοκόμος 10 14,7 3 4,6

Οικοδόμος 10 14,7 1 1,5
Τεχνολόγος, τεχνικός, τεχνίτης 6 8,8 - -
Ελεύθερος Επαγγελματίας 8 11,8 6 9,2
Επιχειρηματίας 2 2,9 3 4,6
Επιστήμονας 2 2,9 - -
Συνταξιούχος 1 1,5 - -
Οικιακά - - 30 46,2

Επέλεξα ΕΠΑ.Λ γιατί: M.O.* Τ.Α. 
έχει πιο εύκολα μαθήματα  3,2 1,3 
τα μαθήματά του έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μένα  3,5 1,3 
θα περάσω πιο εύκολα σε ΤΕΙ 3,2 1,4 
θα περάσω πιο εύκολα σε ΑΕΙ 2,3 1,2 
θα πάρω πτυχίο ειδικότητας 4,3 1,0 
θα πάρω απολυτήριο Λυκείου 4,3 1,0 
τελειώνοντας θα έχω προτεραιότητα εγγραφής στα ΙΕΚ 2,9 1,4 
θα μάθω ένα επάγγελμα/τέχνη 4,3 1,0 
τελειώνοντας θα βρω πιο εύκολα δουλειά. 3,5 1,3 
είναι ισότιμο με το Γενικό Λύκειο 3,6 1,5 
μπορώ, αν θέλω, μετά την Α’ τάξη να γραφτώ σε ΕΠΑ.Σ 2,3 1,4 
μπορώ, αν θέλω, μετά την Α’ τάξη να γραφτώ σε Γενικό Λύκειο 2,0 1,4 
έχω αρκετό χρόνο να επιλέξω τομέα (αφού τελειώσω την Α΄ τάξη) 3,1 1,4 
είναι ένας νέος τύπος σχολείου 3,1 1,4 
γράφτηκαν και οι φίλοι μου σ’ αυτό  2,5 1,5 
με επηρέασε η γνώμη της οικογένειάς μου 2,3 1,6 
έκανα μια τυχαία επιλογή σχολείου 1,4 1,1 
*Μ.Ο. = Μέσος όρος, Τ.Α. = Τυπική απόκλιση 
Πιθανές απαντήσεις σε 5-βάθμια κλίμακα, όπου ‘1’ = ‘Καθόλου’ και ‘5’ = ‘Πάρα πολύ’  
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Πίνακας 7 - Πηγές ενημέρωσης για τα ΕΠΑ.Λ 
 M.O.* T.A. 
Οικογενειακό περιβάλλον 2,7 1,6 
Συμμαθητές και φίλοι 2,6 1,3 
Καθηγητές προηγούμενου σχολείου 2,0 1,3 
Καθηγητές ΕΠΑΛ 2,2 1,4 
Μάθημα ΣΕΠ 2,5 1,5 
Τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες 1,5 0,8 
Ιντερνέτ 1,7 1,3 
Άλλη πηγή 2,3 1,5 
*Μ.Ο. = Μέσος όρος, Τ.Α. = Τυπική απόκλιση 
Πιθανές απαντήσεις σε 5-βάθμια κλίμακα, όπου ‘1’ = ‘Καθόλου’ και ‘5’ = ‘Πάρα πολύ’ 
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Ιστορική θεώρηση της καθιέρωσης της αγγλικής γλώσσας στη δημόσια 
ελληνική εκπαίδευση : Οι στρατηγικές, τα προγράμματα και οι επιδράσεις 

Ελένη Γρίβα10     
Σοφία Ηλιάδου-Τάχου 11 

Περίληψη 
Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η  παρουσίαση της εξελικτικής πορείας της 

διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στην εκπαίδευση μέσα από τα Αναλυτικά και Ωρολόγια 
προγράμματα, καθώς και μέσα από την «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» ή τα αυτοτελή 
φυλλάδια του ΥΠΕΠΘ, τις Εισηγητικές Εκθέσεις των νομοσχεδίων και τις οδηγίες. 
Επιχειρείται η διερεύνηση και η καταγραφή των τάσεων που παρουσιάστηκαν στη 
διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στη χώρα μας  από τη δεκαετία του ’60 μέχρι σήμερα. 
Αφετηρία της έρευνας θεωρήθηκε το έτος 1961 γιατί μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’50 
κυριαρχεί η γαλλική γλώσσα στη δημόσια εκπαίδευση, ενώ ουσιαστική και αυτόνομη 
παρουσία της αγγλικής γλώσσας στα αναλυτικά προγράμματα έχουμε μέσα  στη δεκαετία του 
60. Γίνεται σύντομη επισκόπηση της εξέλιξης του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας και 
διερευνώνται οι μεθοδολογικές τάσεις που υιοθετούνται μέσα από τα Αναλυτικά 
προγράμματα των 1961, 1966, 1969, 1977, 1984, 1999 της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
μέσα από διατάγματα και εγκυκλίους. Τέλος εξετάζεται το αναλυτικό πρόγραμμα του 1996 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και το ΔΕΠΠΣ ξένων γλωσσών του 2002.  

 
Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, αγγλικά, αναλυτικά προγράμματα, διαχρονική μελέτη 
 

Abstract 
Τhe present paper aims at presenting the instruction of English language in public 

education diachronically, through the study of curricula and timetables, official governmental 
documents, drafts of Law, preambles and guidebooks. Its basic purpose is to identify and 
record English language teaching approaches and methods from ‘60s up to nowadays as 
presented in the abovementioned documents. 1961 is the starting point in the present study, 
because French language was the dominant foreign language taught in public education up to 
the end of 50s and English language curricula were first designed and published in the early 
‘60s. Studying drafts of Law, preambles and the English language curricula of secondary 
education from 1961 to 1999, we recorded the dominant teaching approaches and methods 
and we tried to identify the basic differences among them. Furthermore, the English language 
curriculum of primary education published in 1996 and the cross-thematic curriculum 
published in 2002 were studied in order to highlight the purpose, the goals and the 
methodology suggested for teaching English in primary education. 

 
Key words: education, English language, curricula, brief overview 
 
1. Εισαγωγή 

 
Η υπεροχή της αγγλικής γλώσσας ως κοινός κώδικας επικοινωνίας  στο πλαίσιο της 

πολύγλωσσης Ευρωπαϊκής Κοινότητας  είναι αναμφισβήτητη (Βreidbach, 2003), και η 
καθιέρωση της διδασκαλίας της σε μαθητές μικρής ηλικίας στα εκπαιδευτικά συστήματα των 
περισσοτέρων κρατών μελών έχει παγιωθεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες (Eurydice, 2001). 
Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο δεκαετιών δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη βελτίωση της 
διδασκαλίας των ευρωπαϊκών γλωσσών στην αναμόρφωση των προγραμμάτων γλωσσών,  με 
την αγγλική γλώσσα να κατέχει κυρίαρχη θέση (Griva, Iliadou & Papadopoulou, 2009).  

Στη χώρα μας, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, στο πλαίσιο της ευρύτερης 
εκπαιδευτικής μεταρρυθμιστικής απόπειρας, επιχειρούνται θεσμικές βελτιωτικές 
παρεμβάσεις στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών με προεξέχουσα την αγγλική γλώσσα στη 
δημόσια εκπαίδευση (Γρίβα, 2004). Η νέα περίοδος στην εκπαίδευση σηματοδοτήθηκε από  

                                                 
10 Λέκτορας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
11 Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
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την έναρξη προβληματισμού και κινητικότητας σχετικά με τη διδασκαλία της αγγλικής 
γλώσσας με στόχο την αναμόρφωση του μαθήματος των αγγλικών στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Επιπλέον, καθιερώνεται η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ως υποχρεωτικό 
μάθημα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (1992), και εισάγεται η δεύτερη ξένη γλώσσα 
(Γαλλική ή Γερμανική) στη δευτεροβάθμια (1993), καθώς και εφαρμόζεται πιλοτικά η 
διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου 
(2005). 

Στη συγκεκριμένη εργασία αποπειράται μια ιστορική θεώρηση της καθιέρωσης της 
διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση από τις αρχές του 
1960, καθώς η περίοδος μέχρι το 1960 χαρακτηρίστηκε από την επικυριαρχία της γαλλικής 
γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση. Για την επισκόπηση της πορείας της διδασκαλίας της 
αγγλικής γλώσσας λαμβάνονται υπόψη και μελετώνται το θεσμικό πλαίσιο της κάθε 
περιόδου, τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα καθώς και οι επικρατούσες 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας.  

 
2. Οι ξένες γλώσσες στην ελληνική εκπαίδευση  την περίοδο 1833-1963 
 
Η πρώτη περίοδος αρχίζει με την ίδρυση του πρώτου Γυμνασίου στο Ναύπλιο το 1833, 

όταν έγινε η εισαγωγή της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας στο πρόγραμμα σπουδών του 
νεοσύστατου Γυμνασίου και τελειώνει το 1963 με την εκλογή της Κυβέρνησης του Κέντρου 
που άσκησε επιδράσεις στη διδασκαλία της  ξένης γλώσσας. Τα κύρια χαρακτηριστικά στη 
ξενόγλωσση εκπαίδευση  αυτής της εποχής ήταν η αδυναμία σαφούς προσδιορισμού του 
σκοπού και των στόχων του μαθήματος, η απαρχαιωμένη μέθοδος διδασκαλίας και το 
έλλειμμα στην κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Είναι γεγονός ότι από το 1833 
διδάσκονταν στα σχολεία της Μέσης εκτός από τη μητρική γλώσσα και τις δύο κλασικές, 
δηλαδή τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά,  το μάθημα των γαλλικών, καθώς την περίοδο 
αυτή η γαλλική γλώσσα θεωρούνταν ως  η γλώσσα της κουλτούρας και της κοινωνικής 
αριστοκρατίας.  

Για τους λόγους επομένως που προαναφέρθηκαν η γαλλική κυριαρχούσε στην 
εκπαίδευση αν και διδασκόταν από άτομα που δεν διέθεταν την απαιτούμενη πανεπιστημιακή 
προπαιδεία. Για να μπορέσουμε όμως να μιλήσουμε για προγράμματα σπουδών 
προσανατολισμένα στη γλωσσομάθεια  θα πρέπει να εστιάσουμε στην περίοδο που 
ακολούθησε τον παγκόσμιο πόλεμο. Και αυτό επειδή το 1942 καθιερώθηκε η διδασκαλία της 
Γερμανικής και  Ιταλικής γλώσσας στα Αστικά σχολεία και στις Εμπορικές σχολές ενώ στις 
21/12/1945 δημοσιεύτηκε ο Αναγκαστικός Νόμος Περί εισαγωγής της Αγγλικής Γλώσσης ως 
υποχρεωτικού μαθήματος εις τα Γυμνάσια για τις τελευταίες τάξεις και ορίστηκε να  
διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα στην καθεμιά από τις τάξεις αυτές. Η επιλογή αυτή 
ερμηνεύεται εύκολα αν αναλογιστούμε ότι πρόκειται στην ουσία για την περίοδο ένταξης της 
Ελλάδας στην ‘αμερικανική σφαίρα επιρροής’, γεγονός που αιτιολογεί τη θέσπιση του Νόμου 
που προαναφέρθηκε.  Παρόλα αυτά ο συγκεκριμένος νόμος δεν ανταποκρινόταν στους 
σκοπούς του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας και ουσιαστικά κινούνταν ανάμεσα στην 
τυπική ύπαρξη και στην ουσιαστική ανυπαρξία.  

Η συγκρότηση της Επιτροπής παιδείας το 1957 και ορισμένες μεταρρυθμιστικές 
απόπειρες  που έγιναν το 1959 δεν άλλαξαν την κατάσταση και δε συνέβαλαν στην αύξηση 
της γλωσσομάθειας στον ελλαδικό χώρο. Παρόλα αυτά η ένταξη της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ 
(1959) και η σύνδεσή της με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (1961) επιβεβαιώνει τον 
Ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας μας και ασκεί καθοριστική επίδραση στη διείσδυση 
της αγγλικής γλώσσας στα προγράμματα σπουδών. Το αναλυτικό πρόγραμμα του 1961, που 
αφορούσε  στις τρεις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΦΕΚ 160/13-09-1961), είναι 
ενδεικτικό των νέων τάσεων που επικρατούσαν την περίοδο αυτή  στο χώρο της εκπαίδευσης.  
Το πρόγραμμα αυτό όμως δεν εφαρμόστηκε ποτέ γιατί με νέο Διάταγμα επανήλθε  σε ισχύ το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1935 για τις τρεις κατώτερες τάξεις του Γυμνασίου και τις τρεις 
ανώτερες τάξεις της κλασικής κατεύθυνσης.  Οι ώρες διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας 
ανέρχονταν σύμφωνα με το Διάταγμα  σε τρεις εβδομαδιαία  για κάθε τάξη του Γυμνασίου 
της πρώτης βαθμίδας, σε τρεις ώρες για την Δ’ τάξη ενώ μειώνονταν σε δύο οι ώρες για την 
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Ε’ και Στ’ τάξη αντίστοιχα. Οι αναφορές στη μεθοδολογία και τους τρόπους διδασκαλίας του 
μαθήματος ήταν ανύπαρκτες, όπως ανύπαρκτες ήταν  και οι αναφορές στην αξιολόγηση των 
μαθητών. 

 
3. Η ‘πρώιμη’ φάση της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας (1963-1967) 
 
Μετά τις βουλευτικές εκλογές του 1963 η νέα κυβέρνηση, υπό την προεδρία του Γ. 

Παπανδρέου, επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εκπαιδευτικά θέματα. Ο νέος Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο Ε. Παπανούτσος, υπήρξε ο εμπνευστής της 
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1964. Με το Νομοθετικό  Διάταγμα 4379-1964 Περί 
οργανώσεως και Διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως προβλέπονταν σημαντικές αλλαγές, 
όπως η διχοτόμηση της Μέσης Εκπαίδευσης σε δύο τριετείς αυτοτελείς κύκλους (Γυμνάσιο – 
Λύκειο), η καθιέρωση της δωρεάν Παιδείας (κατάργηση εισφορών, τελών, εξέταστρων, 
δωρεάν βιβλία και σίτιση σ’ όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης), η εισαγωγή της δημοτικής 
γλώσσας ως εκφραστικού οργάνου διδασκόντων και διδασκομένων σ’ όλες τις βαθμίδες. Σε 
αυτό το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο εντάχθηκε και ο προβληματισμός για την εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών των ξένων γλωσσών. Πρόκειται στην ουσία για μια περίοδο στη διάρκεια της 
οποίας έλαβε χώρα η μεγαλύτερη προσπάθεια αστικού εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών 
δομών (Μπουζάκης, 2002, σελ. 131), η οποία οδήγησε το 1966 στη σύνταξη καινούργιων 
Αναλυτικών Προγραμμάτων για την ξένη γλώσσα. 

Τα δομικά στοιχεία του  Αναλυτικού Προγράμματος του 1966, που αφορούσαν στη 
διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο, σχετίζονταν με τους σκοπούς, το περιεχόμενο 
και τη μέθοδο διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, οι σκοποί ήταν γενικοί, κοινοί για όλες τις τάξεις  
και ο κύριος σκοπός του μαθήματος, ήταν πολυμερής και σύνθετος: γλωσσικός, πολιτιστικός, 
‘παιδευτικός’, λογοτεχνικός. Ειδικότερα η γλωσσική διδασκαλία νοούνταν ως διδασκαλία 
των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων  με διάφορες ασκήσεις δομικού – 
μηχανιστικού τύπου, σύμφωνα με τις οποίες η λέξη αναγνωριζόταν, χαρακτηριζόταν και 
εντασσόταν στα πλαίσια της πρότασης και όχι του κειμένου.  Μέσα από αυτό το πλαίσιο 
δινόταν έμφαση στην προφορικότητα του λόγου, επιρροή από την προφορικο-ακουστική 
μέθοδο, με ασκήσεις που είχαν τη μορφή συζητήσεων, ομιλιών και δραματοποιήσεων ενώ 
ταυτόχρονα ήταν διακριτή η επιρροή της γραμματικο-μεταφραστικής μεθόδου με τη μορφή 
ασκήσεων μεταφραστικού τύπου. Παράλληλα δινόταν έμφαση στη μελέτη της λογοτεχνίας 
και στην ανάπτυξη της ικανότητας για σύνταξη εκθέσεων, μια τάση που κυριάρχησε για 
αρκετό χρονικό διάστημα στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στη χώρα μας. Η μεθόδευση 
της διδασκαλίας είχε τη μορφή οδηγιών, αναφερόταν κυρίως στη διδακτέα ύλη και όχι στη 
διδακτική του μαθήματος, ενώ η αξιολόγηση έλειπε παντελώς (Β.Δ. 72/1966, ΦΕΚ Ν16Α). 

Αναφορικά με την κατανομή των ωρών διδασκαλίας της γλώσσας στο Αναλυτικό 
πρόγραμμα πρέπει να επισημανθεί ότι  οι ώρες διδασκαλίας παρέμεναν τρεις για την Α’ και 
Β’ τάξη του Λυκείου αντίστοιχα.  Για το Οικονομικό Λύκειο ίσχυε το ίδιο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα. Όσον αφορά στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα οι ώρες αυξάνονταν από 3 σε 4 για 
την Α’ Λυκείου ενώ για την Β’ Λυκείου παρέμεναν τρεις όπως και για το Ενιαίο Λύκειο. Στο 
ωρολόγιο πρόγραμμα της Α’ τάξης, του 3τάξιου Ναυτικού Λυκείου ως ξένη γλώσσα υπήρχε 
μόνο η αγγλική, η οποία διδασκόταν 5 ώρες εβδομαδιαία.  

 
4.  Η περίοδος των αμφιταλαντεύσεων: Η αγγλική γλώσσα και η διδασκαλία της την 

περίοδο της δικτατορίας (1967-1974) 
 
Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964-66 καταργήθηκε από τη δικτατορία του 1967 

πριν καν ολοκληρωθεί. Ειδικότερα καταργήθηκαν τα Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα 
του 1964-66 και επανήλθαν σε ισχύ τα Αναλυτικά Προγράμματα του 1935 για το κλασικό 
τμήμα του Γυμνασίου και του 1959 για το πρακτικό. Είναι δεδομένο ότι η ελληνική 
εκπαίδευση επανήλθε στα γνωστά αναχρονιστικά πλαίσια του ψευδοκλασικισμού, της 
προγονολατρείας, της λογοκοπίας και του βερμπαλισμού, στο πλαίσιο των οποίων το σχολείο 
γινόταν αντιληπτό ως οργανισμός αποκομμένος από τις ανάγκες της κοινωνίας και της 
οικονομίας  (Μπουζάκης, 2002, σελ. 133). Και ενώ οι ώρες διδασκαλίας των κλασικών 
μαθημάτων αυξήθηκαν, η στάση της πολιτείας απέναντι στην αγγλική γλώσσα ήταν 
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αμφίσημη. Η ανάγκη προσέλκυσης επενδυτών  από το νεοπαγές καθεστώς συντέλεσε στην 
αναίρεση κάθε προσπάθειας εξοβελισμού της αγγλικής γλώσσας από τα προγράμματα 
σπουδών και  συνέβαλε  στην εδραίωσή της. 

Το 1969 εκπονήθηκαν νέα Ωρολόγια και Αναλυτικά προγράμματα (Β.Δ. 723/10-11-69 
ΦΕΚ 223/69). Σ’ αυτά οι ώρες διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας παρέμειναν 9 για τις τρεις 
πρώτες τάξεις του Γυμνασίου (κατώτερος κύκλος) και μειώθηκαν  στις 6 για τις Δ’, Ε΄, Στ’ 
τάξεις (ανώτερος κύκλος) τόσο της θεωρητικής όσο και της θετικής κατεύθυνσης. Στο 
Οικονομικό Γυμνάσιο  με το Προεδρικό Διάταγμα 490/1968 (ΦΕΚ 161Α’) για τις έξι τάξεις 
οι ώρες των Αγγλικών προσδιορίστηκαν σε 18 συνολικά και για το Ναυτικό Γυμνάσιο 
αυξήθηκαν σε 22, κατανεμημένες ως εξής: οι Α’, Β’, Γ’, Γυμνασίου διδάσκονταν από τρεις 
ώρες αγγλικά εβδομαδιαία οι Δ’ και Ε’ τάξεις από 4 ώρες αντίστοιχα και στην Στ’  τάξη οι 
ώρες αυξήθηκαν  σε  5.  

Ο σκοπός του μαθήματος  καθορίστηκε ως  γλωσσικός,  πολιτιστικός,  παιδευτικός και 
επιπλέον δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην εξοικείωση των μαθητών με την αγγλόφωνη 
λογοτεχνία και τα ‘κλασσικά έργα’. Η διδακτέα ύλη περιλάμβανε την προφορά, ανάγνωση 
κειμένων, γραμματική και συντακτικό, προφορικές ασκήσεις, μετάφραση, ορθογραφία και 
εκθέσεις. Από τη μια τάξη στην άλλη δεν υπήρχαν αλλαγές στα κριτήρια επιλογής, 
διαβάθμισης και οργάνωσης της ύλης. Σχετικά με τη διαβάθμιση της ύλης λαμβανόταν υπόψη 
το κριτήριο της απλότητας για τη διδασκαλία της γραμματικής. Οι μεθοδολογικές υποδείξεις 
επαναλαμβάνονταν σχεδόν όμοιες από την Α’ ως την Στ’ τάξη. Οι σημαντικότερες από αυτές 
ήταν α) η επιμονή στην προφορική εξάσκηση των μαθητών, β) η επιμονή στην 
απομνημόνευση λέξεων και φράσεων ή ολόκληρων ποιημάτων, γ) η επαγωγική μέθοδος για 
τη διδασκαλία της γραμματικής, δ) η προσπάθεια σύγκρισης των γραμματικών – 
συντακτικών φαινομένων προς τα αντίστοιχα φαινόμενα της ελληνικής γλώσσας, ε) η 
εξάσκηση σε φράσεις – κλειδιά με χρησιμοποίηση κατάλληλων drills. Για πρώτη φορά 
εμφανίζονταν σε αναλυτικά προγράμματα γενικές και ειδικές οδηγίες για τη διδασκαλία της 
γλώσσας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις γενικές οδηγίες αναφέρεται ότι θα χρησιμοποιούνται 
παραλλήλως η ‘άμεσος μέθοδος’ και η ‘μορφολογική’. Οι συντάκτες του Αναλυτικού 
Προγράμματος  δεν έκαναν αναφορά στον τρόπο αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών.  

Αν επιχειρήσουμε λοιπόν μια σύντομη θεώρηση του αναλυτικού προγράμματος  
διαπιστώνουμε  ότι αυτό ήταν ελαφρά διαφοροποιημένο από τα προηγούμενα προγράμματα. 
Παρόλα αυτά το πρόγραμμα περιλάμβανε σκοπούς και στόχους διατυπωμένους με ασάφεια, 
οι μεθοδολογικές αναφορές ήταν υποτυπώδεις και τα τμήματα που αφορούσαν στην 
αξιολόγηση των μαθητών ήταν ανύπαρκτα. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι δύο 
διαφορετικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις (η γραμματικομεταφραστική και η δομική) 
συνυπήρχαν  στο συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα. Καταλήγουμε επομένως στη 
διαπίστωση ότι κατά την περίοδο 1971-1983 η μέθοδος που επίσημα υιοθετήθηκε για τη 
διδασκαλία των ξένων γλωσσών ήταν μικτή, με εμφανή τα χαρακτηριστικά κυρίως της 
γραμματικομεταφραστικής και της δομικής-μηχανιστικής προσέγγισης. Τα συμπεράσματα 
των ερευνών των άλλων χωρών σχετικά με τη διδακτική αποτελεσματικότητα της 
επικοινωνιακής μεθόδου, η γενική κριτική, οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών και ειδικών των 
χωρών  στο πλαίσιο των οποίων έγιναν οι εφαρμογές, συνεισέφεραν στο να ξεκινήσουν 
κάποιες προσπάθειες για τη βελτίωση και ανανέωση του μαθήματος της ξένης γλώσσας. 

 
5. Η περίοδος της ‘διάχυσης’: Η διδασκαλία της αγγλικής τη μεταδικτατορική 

περίοδο (1976-1983) 
 
Μετά την πτώση της δικτατορίας (23-7-1974) και τις βουλευτικές εκλογές που  έλαβαν 

χώρα το Νοέμβριο του 1974, η κυβέρνηση που προήλθε από αυτές, ανέλαβε την 
πρωτοβουλία για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976, καθιερώνοντας επίσημα τόσο 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση την κοινή 
Νεοελληνική γλώσσα. Η φιλοσοφία του σχετικού εκπαιδευτικού νόμου 309 ήταν στα 
περισσότερα σημεία όμοια με εκείνη των αντιστοίχων μεταρρυθμιστικών προσπαθειών του 
1964. Καθοριστική παράμετρος για τη διαμόρφωση των εξελίξεων στο πεδίο της 
εκπαιδευτικής πολιτικής του μεταδικτατορικού κράτους υπήρξε  η ιδεολογική και οικονομική 
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επιλογή της ένταξης της χώρας μας σε συνασπισμούς και η συνακόλουθη απόπειρα επιβολής 
του αστικοδημοκρατικού εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών δομών. Η ανάγκη αυτή 
μορφοποιήθηκε τόσο στα προγράμματα σπουδών στα οποία εντάχθηκε η διδασκαλία της 
αγγλικής γλώσσας, όσο και  στη δημιουργία των προϋποθέσεων ανάπτυξης της τεχνικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης. (Μπουζάκης, 2002).  

Έτσι κάτω από το πνεύμα του μεταρρυθμιστικού νόμου 309/76 συντάχτηκαν νέα 
Αναλυτικά Προγράμματα για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, τόσο για το Γυμνάσιο 
όσο και για το Λύκειο. Συγκεκριμένα, το Σεπτέμβριο του 1977 δημοσιεύτηκε το ωρολόγιο 
πρόγραμμα των τριών τάξεων του Γυμνασίου και το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Α’ και Β’ 
τάξεων (Π.Δ. 831/1977 – ΦΕΚ 270/Τ.Α) και την επόμενη χρονιά το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
της Γ’ τάξης Γυμνασίου (Π.Δ. 374/1978) καθώς και της Α’ Λυκείου Π.Δ. 373/1978 (ΦΕΚ 
79/15-05-78) και το 1979 το πρόγραμμα της Γ’ τάξεως του Λυκείου γενικής κατεύθυνσης 
Π.Δ. 826/1979 (ΦΕΚ 240/23-10-79)τα οποία ίσχυσαν μέχρι τη σχολική χρονιά 1984-85 για 
το Γυμνάσιο οπότε και άρχισε η σταδιακή τους αναμόρφωση. Στις οδηγίες του Κ.Ε.Μ.Ε. που 
κυκλοφόρησαν το 1980 (Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των μαθημάτων στο 
Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο 1980, Κ.Ε.Μ.Ε., τεύχος Γ’/80) και που περιλάμβαναν 
μεθοδολογικές υποδείξεις για τη διδασκαλία της αγγλικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
υπήρχαν κάποια αξιοπρόσεκτα νεωτεριστικά στοιχεία. Το 1981 (Π.Δ. 1286/81)  
τροποποιήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα των τριών τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου. 
Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας παρέμειναν τρεις ανά τάξη για το 
Γυμνάσιο ενώ στο Λύκειο καθορίστηκαν τρεις ώρες για την Α’ τάξη και δύο ώρες τόσο για 
τη Β’ όσο και για τη Γ’ τάξη. 

Ωστόσο η μεταρρύθμιση  του προγράμματος δε συνεπαγόταν ουσιαστικές, εσωτερικές 
αλλαγές σχετικά με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Τα αναλυτικά προγράμματα που 
ίσχυσαν μέχρι το 1984, είχαν την ίδια περίπου μορφή, περιείχαν σκοπούς και στόχους 
διατυπωμένους με ασάφεια, ενώ οι αναφορές στη μεθοδολογία ήταν υποτυπώδεις και οι 
μεθοδικές  οδηγίες αφορούσαν στη διδακτέα ύλη και όχι στη διδακτική του μαθήματος. Ο 
ασαφής τρόπος περιγραφής των σκοπών του μαθήματος με τη γενικότητα της διατύπωσης 
προβλημάτιζε τον εκπαιδευτικό κατά τη φάση του σχεδιασμού αλλά και κατά τη διεξαγωγή 
του μαθήματος. Επιπλέον, δεν υπήρχε η υπόδειξη τρόπου ή τρόπων μέτρησης του 
αποτελέσματος του μαθήματος. Οι μορφωτικοί σκοποί δεν αναλύονταν σε συγκεκριμένες 
δραστηριότητες και δεν είχαν καμία ομοιότητα με το συγκεκριμένο τρόπο περιγραφής των 
σκοπών που πρότεινε ο  Mager (1985).  

Συγκεκριμένα τα Αναλυτικά Προγράμματα της αγγλικής γλώσσας περιλάμβαναν τους 
σκοπούς και τους στόχους του μαθήματος, τα μέρη του μαθήματος (λεξιλόγιο, προφορά, 
προφορικές ασκήσεις, ανάγνωση, γραμματική, συντακτικό, αντιγραφή), τη διδακτέα ύλη. Δεν 
περιείχαν  κανένα στοιχείο για την αξιολόγηση των μαθητών. Ως προς την διδακτέα ύλη τα 
νέα προγράμματα δεν διαφοροποιούνταν από το προηγούμενο που αναλύσαμε. Η ανάγνωση 
διεξαγόταν από το εγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο. Οι γραπτές ασκήσεις ήταν συστηματικές 
και  έπαιρναν τις μορφές: συμπλήρωση φράσεων, αντικατάσταση λέξεων, μετατροπή 
προτάσεων σε αρνητικές ή ερωτηματικές, απαντήσεις σε ερωτήσεις κ.λπ. δηλαδή ασκήσεις 
καθαρά δομικού τύπου. 

Επιπλέον το αναλυτικό πρόγραμμα περιλάμβανε κάποιες χωρίς σύστημα δοσμένες 
μεθοδολογικές οδηγίες. Παρόλα αυτά με κριτήριο τη μέθοδο διδασκαλίας οι αλλαγές που 
παρατηρούνταν σε σχέση με το προηγούμενο Αναλυτικό Πρόγραμμα ήταν ασήμαντες. 
Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα του 1969 γινόταν χρήση του όρου 
‘περιστασιακή/καταστασιακή διδασκαλία’, χωρίς να δίδεται όμως κάποια επεξήγηση σχετικά 
με τη σημασία της έννοιας αυτής για τη διδασκαλία των γλωσσών. Παράλληλα στο 
πρόγραμμα υπήρχε παρότρυνση για αποφυγή της μετάφρασης γιατί κάθε αναφορά στη 
μητρική γλώσσα θα μπορούσε να προκαλέσει την παρεμβολή των γνωστών ελληνισμών που 
εμπόδιζαν την αυθόρμητη έκφραση στην ξένη γλώσσα. 
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6. Η περίοδος της επικυριαρχίας της αγγλικής γλώσσας (1980-2007) 
 
6.1 Η περίοδος 1980-1984 
Κατά τη δεκαετία του ’80 άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο που αφορούσε στην εκπαίδευση 

στο σύνολό της με τον καθορισμό νέας φιλοσοφίας ως προς τη δομή και τη λειτουργία όλων 
των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Η νέα περίοδος στην εκπαίδευση σηματοδοτήθηκε από την 
προσπάθεια να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας  νέας αντίληψης για την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Μέσα στην όσμωση αυτή των δεδομένων θα πρέπει να 
τοποθετήσουμε και  την έναρξη των προσπαθειών για εκσυγχρονισμό των μεθόδων 
διδασκαλίας παράλληλα με αυτή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ειδικότερα η περίοδος 
ήταν εποχή γόνιμη σε προτάσεις για θέματα που αφορούσαν στην αναμόρφωση του 
μαθήματος των αγγλικών, στην εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνικών για τη διδασκαλία  
(Τοκατλίδου, 1980, σελ. 72) και  χαρακτηρίστηκε από την έναρξη κινητικότητας και 
προβληματισμού σχετικά με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας.  

Η διαπίστωση που κυριάρχησε αφορούσε στην ύπαρξη προβλημάτων σχετικά με την 
παραδοσιακή διδασκαλία που επικρατούσε παλιότερα. Οι λόγοι στους οποίους αποδόθηκε η 
αποτυχία της παραδοσιακής διδασκαλίας των ξένων γλωσσών ήταν το γεγονός ότι η 
διδασκαλία έριχνε εξ ολοκλήρου το βάρος στο γλωσσικό σύστημα, ότι τα προγράμματα είχαν 
ασαφείς στόχους και ότι  υπήρχε έλλειψη αναφοράς σε μέσα και τεχνικές αξιολόγησης της 
όλης πορείας της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, η οποία αποσύνδεε τον ‘λόγο’ από τη 
‘χρήση’ και τους ‘κανόνες επικοινωνίας’. Σύμφωνα με τον Westphalen, (1982, σελ. 15) 
«Αναγκαία προβάλλει σήμερα η ριζική ανασυγκρότηση των αναλυτικών προγραμμάτων και 
ο προσανατολισμός τους σε τεκμηριωμένους και με σαφήνεια διατυπωμένους στόχους 
μάθησης και η αναπροσαρμογή τους στα σύγχρονα επιστημονικά και κοινωνικά δεδομένα». 

Μέσα στη δεκαετία του ’80 επιχειρήθηκε ένας πρώτος εκσυγχρονισμός με την 
αξιοποίηση κάποιων τάσεων των επικοινωνιακών θεωριών. Ήδη από την περίοδο 1980-83 
έγινε εμφανής η ανάγκη για αναθεώρηση της υπάρχουσας μεθοδολογίας και αντικατάστασή 
της από πιο σύγχρονες αρχές, Παρόλα αυτά δεν παρατηρήθηκε επαρκής ενημέρωση για τη 
δημιουργία προβληματισμού και συζήτησης που θα επέτρεπε την ευρεία διάδοση των 
πορισμάτων της σύγχρονης γλωσσολογίας και την καλύτερη ‘εκμετάλλευσή’ τους για τη 
διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Στο πεδίο της νεοελληνικής εκπαίδευσης το 1982 
καθιερώθηκε το μονοτονικό σύστημα στην εκπαίδευση και στη διοίκηση (Π.Δ. 297/82), ενώ 
την ίδια χρονιά υποκαταστάθηκαν οι Επιθεωρητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης από τον θεσμό του Σχολικού Συμβούλου, έργο του οποίου ήταν η επιστημονική 
και παιδαγωγική καθοδήγηση και η συμμετοχή στην αξιολόγηση και επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών.  

Αφετηρία κάποιων σημαντικών εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων υπήρξε ο νόμος πλαίσιο 
(Ν.Π 1566/85) για τη δομή και τη λειτουργία της γενικής εκπαίδευσης. Με το συγκεκριμένο 
νόμο λαμβάνονταν μια σειρά από μέτρα που στόχευαν αφενός σε εξωτερική μεταρρύθμιση, 
όπως  η θεσμοθέτηση της λαϊκής συμμετοχής στην Παιδεία (τοπική αυτοδιοίκηση, σχολικό 
συμβούλιο, σύλλογοι γονέων κ.λπ.), και αφετέρου σε εσωτερική μεταρρύθμιση, π.χ. αλλαγές 
στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στη μεθόδευση της διδασκαλίας, στη 
σύνταξη σχολικών εγχειριδίων και γενικότερα στις αλλαγές στην ζωή του σχολείου. 
Συστατικό στοιχείο της εσωτερικής μεταρρύθμισης ήταν η αναμόρφωση των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων, καθώς τα αναλυτικά προγράμματα αποτελούν άρτιους οδηγούς του 
εκπαιδευτικού έργου και περιλαμβάνουν κυρίως σαφώς διατυπωμένους, κατά μάθημα, 
σκοπούς μέσα στα πλαίσια των γενικών και ειδικών, κατά βαθμίδα, σκοπών της εκπαίδευσης. 
Στα μαθήματα που επαναπροσδιορίζονταν στο πλαίσιο των Αναλυτικών Προγραμμάτων 
εντάχθηκε και το μάθημα των Αγγλικών.  

Επιπλέον, αυτή την εποχή, η προβληματική στρεφόταν γύρω από την εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών, η οποία δεν ήταν κατάλληλη για να τους επιτρέψει να διδάξουν με αξιώσεις 
την αγγλική γλώσσα. Έγινε λοιπόν προφανές ότι απαραίτητη προϋπόθεση ήταν τόσο η 
κατάλληλη εκπαίδευση όσο και η διαρκής επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού καθώς 
και η εξασφάλιση όλων των συνθηκών που θα διευκόλυναν το διδακτικό έργο (Π.Δ. 530/79 -
ΦΕΚ 163/19-07-79). Η μετεκπαίδευση των καθηγητών ξένων γλωσσών στις ΣΕΛΜΕ ήταν 
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μηδαμινή ποσοτικά και ποιοτικά. Για επιμόρφωση μονοετούς διάρκειας στις ΣΕΛΜΕ 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης, κατά τα διδακτικά έτη 1979-80 και 1980-81, επιλέχθηκαν 12 
καθηγητές αγγλικής για τη ΣΕΛΜΕ στην Αθήνα και 10 για τη  ΣΕΛΜΕ της Θεσσαλονίκης 
(Εγκ. ΥΠΕΠΘ 165902/11-11-78).  

Το 1983 το Υ.Π.Ε.Π.Θ. συγκρότησε Ομάδα Εργασίας για τη μελέτη θεμάτων 
διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στη Μέση Εκπαίδευση (εγκύκλιος Υ.Π.Ε.Π.Θ. Γ2/301 / 09-02-
83), η οποία κλήθηκε να ασχοληθεί με την αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων της 
Μέσης εκπαίδευσης, το σύστημα αξιολόγησης του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας, την 
αναμόρφωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης των καθηγητών. Η ομάδα προσπάθησε να 
εφαρμόσει μια αποφασιστική αλλαγή με νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα και συγγραφή αγγλικών 
βιβλίων για τις Α’, Β’, Γ’ τάξεις του Γυμνασίου, με την επίγνωση ότι ενδέχεται αυτά  να 
έχουν αρκετές ατέλειες αλλά και με την προοπτική ότι θα υπάρχει η δυνατότητα να 
αναθεωρηθούν και να βελτιωθούν στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτών των αρμοδιοτήτων 
ορίστηκε Επιτροπή συγγραφής βιβλίων αγγλικής γλώσσας για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου 
το 1984, η οποία απαρτίστηκε από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αθηνών : Βάσω 
Δενδρινού, Σοφία Μαρμαρίδου, τον Πάρεδρο του Π.Ι. Τριαντάφυλλο Τριανταφύλλου, και 
τους/τις καθηγητές/τριες αγγλικής γλώσσας Απόστολο Ουζούνη και Κλεάνθη Βήκα. 
Πρόκειται για τη σειρά των βιβλίων Taskway I,II,III, τα οποία δοκιμάστηκαν σε πειραματική 
βάση τη σχολική χρονιά 1985-86 (Γ2/2860/09-10-85) και άρχισαν να κυκλοφορούν από το 
σχολικό έτος 1986-87 για την Α’ τάξη του Γυμνασίου (Υ.Π.Ε.Π.Θ. Γ2/2710/05-06-86). 
Επίσης, το σχολικό έτος 1987-88 διανέμονταν στους μαθητές της Β’ τάξης του Γυμνασίου τα 
εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία αγγλικών “task way english 2” (Γ2/4017/18-09-87 και 
Γ2/4965/13-12-89). Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τα εγχειρίδια αυτά ήταν τα πρώτα που 
γράφονταν με το σύγχρονο πνεύμα σπάζοντας τη μακραίωνη παράδοση των ξενόγλωσσων 
βιβλίων του εμπορίου. Τα συγκεκριμένα βιβλία σε πολλά σημεία είχαν χαρακτήρα 
πειραματικό, γεγονός το οποίο θα οδηγούσε μελλοντικά σε θετικότερες και νεωτεριστικές 
λύσεις. 

 Η ομάδα συνέταξε υλικό το οποίο εκδόθηκε σε τευχίδιο με τον τίτλο ‘teacher – training 
handbook’ (ΚΕΜΕ, 1983) και απευθυνόταν σε είκοσι Καθηγητές Αγγλικής γλώσσας που θα 
συμμετείχαν σε σεμινάριο 40 ωρών τον Ιούνιο του 1984. Αξίζει να επισημανθεί ότι στο υλικό 
αυτό έγινε για πρώτη φορά αναφορά στη μαθητοκεντρική προσέγγιση της διδασκαλίας της 
αγγλικής γλώσσας και δόθηκε έμφαση στην παράλληλη ανάπτυξη των τεσσάρων δεξιοτήτων  
(ανάγνωσης – γραφής – ομιλίας – ακρόασης). Το 1984-85 εφαρμόστηκε η αρχή της 
επικοινωνιακής προσέγγισης και επιχειρήτων  άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Η σημαντική 
καθυστέρηση με την οποία λαμβάνονται τώρα υπόψη τα αποτελέσματα του Προγράμματος 
Σύγχρονες Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης μας τοποθετεί μεταξύ των τελευταίων από 
τα μέλη του Συμβουλίου που θα επωφεληθούν απ’ αυτό, αφού η Μ. Βρετανία, Ομοσπονδιακή 
Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Σουηδία και Ισπανία από χρόνια πειραματίζονται ή εφαρμόζουν 
την επικοινωνιακή προσέγγιση σε διάφορους τομείς, όπως η διδασκαλία της γλώσσας τους σε 
μετανάστες, η διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε ενήλικες μέσω τηλεόρασης κ.λπ. 
(Τσοπάνογλου, 1985, σελ. 61). Επομένως με βάση αυτές τις αρχές  εργάστηκε το 1984 μια 
ομάδα επιστημόνων για το σχεδιασμό του νέου Αναλυτικού Προγράμματος της αγγλικής 
γλώσσας (Π.Δ. 413/1984 -ΦΕΚ 146/12-09-84). 

Έτσι το καινούργιο αναλυτικό πρόγραμμα του 1984-1985 ήταν εμπνευσμένο από τις 
θεωρητικές αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης και του μαθητοκεντρισμού. Οι σκοποί του 
μαθήματος, περιγράφονταν διεξοδικά και με περισσότερη σαφήνεια από  ότι στα 
προηγούμενα προγράμματα και  διαχωρίζονταν σε γενικούς και ειδικούς (Τσοπάνογλου, 
1987, σελ. 19). Όσον αφορά στο γενικό σκοπό του μαθήματος, το αναλυτικό πρόγραμμα 
προέβλεπε ότι σκοπός της διδασκαλίας της Αγγλικής στο Γυμνάσιο ήταν «να αναπτύξει στο 
μαθητή την ικανότητα να καταλαβαίνει και να παράγει αυθεντικό προφορικό και γραπτό 
λόγο προκειμένου να μετέχει εποικοδομητικά σε καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας με 
άλλα άτομα που μιλάνε την ξένη γλώσσα – κυρίως στο δικό του κοινωνικό χώρο». (Π.Δ. 
413/84,  1741).  

Το νέο εννοιολογικό – λειτουργικό πρόγραμμα αναφερόταν πρώτα με κάθε λεπτομέρεια 
στις έννοιες που έπρεπε να είναι σε θέση να καταλαβαίνει και να εκφράζει ο μαθητής και 
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μετά στις λειτουργίες που θα μπορούσε να επιτελέσει. Οι αναφορές στη μεθοδολογία και τους 
τρόπους διδασκαλίας ήταν υποτυπώδεις, δεν αποτελούν ξεχωριστό κεφάλαιο και οι αναφορές 
στην αξιολόγηση είναι ανύπαρκτες. Επιπλέον, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επισημαίνεται 
ότι η οργάνωση της «διδακτέας ύλης» θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί μάλλον γραμμική και 
όχι σπειροειδής (βλπ Bruner, 1960). Τέλος, το μεθοδολογικό κενό του αναλυτικού 
προγράμματος έγινε προσπάθεια να καλυφθεί από τον Οδηγό Διδασκαλίας που συντάχθηκε 
από την Ομάδα Εργασίας Αγγλικής γλώσσας του ΚΕΜΕ και εκδόθηκε  ένα βιβλίο που 
περιλάμβανε μεθοδολογικές οδηγίες και τρόπους διδασκαλίας του μαθήματος. Τέλος, 
προτείνονταν δραστηριότητες που συντελούσαν στην ελεύθερη επικοινωνία ανάμεσα στους 
μαθητές, όπως δραστηριότητες που ζητούν από το μαθητή να ‘αναλάβει κάποιο ρόλο’, να 
‘μιμηθεί άλλους’, να προσποιηθεί ότι βρίσκεται σε κάποια κατάσταση ή να εμπλακεί σε μια 
κατάσταση ‘επίλυσης πρόβληματος’ (βλπ Devitt, 1995. Lunch, 1996). 

Αν συνεκτιμήσουμε το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Γυμνασίου και του Λυκείου και τις 
Οδηγίες που είχαμε στη διάθεσή μας βλέπουμε πως στη φιλοσοφία του Αναλυτικού 
Προγράμματος και ιδιαίτερα των Οδηγιών υπήρχε μια δυναμική, που από τη μια έθετε τη 
σφραγίδα της υιοθέτησης αρκετών στοιχείων της επικοινωνιακής προσέγγισης και από την 
άλλη δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για μια πιο ουσιαστική ανανέωση του μαθήματος της 
αγγλικής γλώσσας, η οποία τελικά θα μπορούσε να επιτευχθεί σε κάποιο βαθμό μέσα στη 
δεκαετία του ’90. 

  
6.2 Η περίοδος 1985-2007 
 
Ο προβληματισμός γύρω από τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην ελληνική 

εκπαίδευση που άρχισε το 1984 συνεχίστηκε πιο έντονα τη δεκαετία του 1990.  Στο πλαίσιο 
αυτού του προβληματισμού δόθηκε έμφαση όχι μόνο στην κριτική ως προς τις μεθόδους 
διδασκαλίας που ίσχυαν στο παρελθόν αλλά και ως προς  την υλοποίηση κάποιων 
νεωτεριστικών προσπαθειών. Αυτή την περίοδο το Υ.Π.Ε.Π.Θ. σε συνεργασία με το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προχώρησε στην εφαρμογή νέων μέτρων για την αναβάθμιση της 
διδασκαλίας των ξένων γλωσσών τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Συγκεκριμένα 1) Με το νόμο 1566/85 θεσπίστηκε η εισαγωγή της διδασκαλίας 
της ξένης γλώσσας στις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού σχολείου από εκπαιδευτικούς 
που είχαν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Η ολοκλήρωση της διδασκαλίας επρόκειτο να 
γίνει μέσα σε μια τριετία (Ν.Π. 1566/85. άρθρο 92). Ήταν εξάλλου η περίοδος κατά την 
οποία η  αναγκαιότητα ύπαρξης της διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας στο δημοτικό άρχισε να 
γίνεται αισθητή και στη χώρα μας. Είναι άλλωστε «.πρακτικό το όφελος που θα είχαμε αν η 
ξένη γλώσσα άρχιζε από το νηπιαγωγείο ή την πρώτη δημοτικού. Είναι η δυνατότητα να μπει 
μια ακόμη ξένη γλώσσα για παράδειγμα από την πρώτη Γυμνασίου» τόνιζε ο Τσοπάνογλου 
το 1983 στο Διεθνές συνέδριο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας.  

Αναφορικά με την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
διακρίνουμε τις εξής φάσεις :  

α) Την  πειραματική φάση (1988-1992). Κατά το σχολικό έτος 1987-88 εισήχθη σε 
πειραματική βάση η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε 80 δημοτικά σχολεία στη Δ’ τάξη 
του Δημοτικού και τα γαλλικά σε 44 σχολεία (Εγκύκλιος / Απόφαση Γ1 / 636 / 05-10-87). Το 
1989-90, 1202 Δημοτικά Σχολεία (από το σύνολο των 8.069 δημοσίων και ιδιωτικών 
σχολείων της Ελλάδος) ξεκίνησαν την πειραματική εφαρμογή των προγραμμάτων της 
διδασκαλίας της ξένης γλώσσας.  

β) Τη φάση της  εξάπλωσης της διδασκαλίας  σε όλα τα σχολεία της χώρας (1992-1999). 
Το 1992 καθιερώθηκε η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ως μοναδικής ξένης γλώσσας στο 
Δημοτικό σχολείο και ιδρύθηκε ο κλάδος εκπαιδευτικών αγγλικής της Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (Π.Δ. 349/92 -ΦΕΚ 171Α). Η ξένη γλώσσα διδασκόταν στα πλαίσια του 
συστήματος βασικής εκπαίδευσης , στις τρεις τελευταίες τάξεις (Δ’, Ε’, ΣΤ’), και ο χρόνος 
που αφιερωνόταν για τη διδασκαλία ήταν 270 ώρες για τις τρεις τελευταίες τάξεις, γεγονός 
που επέτρεπε την ανάπτυξη μιας στοιχειώδους επικοινωνιακής ικανότητας.  

Την ίδια περίοδο το ενδιαφέρον στράφηκε όχι στο τι θα διδαχθεί (γνωστικό περιεχόμενο 
της γλωσσικής διδασκαλίας) αλλά στο γιατί θα το διδάξουμε. Αυτό φαίνεται από την 
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προτεραιότητα που δόθηκε στη διατύπωση των στόχων που θεωρήθηκε ότι οδηγούσαν στην 
κατάκτηση της ‘επικοινωνιακής δεξιότητας’ (Clark, 1987). Και κατά δεύτερο λόγο στην ύλη 
και τη διδακτική μεθοδολογία που οδηγούσαν στην εξασφάλιση των γνώσεων, δηλαδή της 
‘γλωσσικής δεξιότητας’. Οι σκοποί του μαθήματος αναλύονταν και εξειδικεύονταν σε τρία 
επίπεδα: α) Γενικός σκοπός διδασκαλίας – μάθησης, β) Γενικοί στόχοι διδασκαλίας μάθησης, 
γ) Διδακτικοί στόχοι του θέματος διδασκαλίας. Ακολουθήθηκε η τυπολογία στόχων του 
γνωστικού πεδίου του Bloom που περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: γνώση, κατανόηση, 
εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση (βλπ. Καψάλης  & Βρεττός , 1994). 

Το 1996 εκδόθηκε ενιαίο εξαετές αναλυτικό πρόγραμμα Π. Δ. 15/18-01-96 (ΦΕΚ 
9/1996), το οποίο αναφερόταν κυρίως στους διδακτικούς στόχους που περιέγραφαν με τρόπο 
σαφή τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας από την Δ’ Δημοτικού έως και την Γ’ Γυμνασίου. 
Το πρόγραμμα  κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα, το 1997, σε ειδική έκδοση του 
Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. Το πρόγραμμα αυτό διαφοροποιούνταν 
ουσιαστικά από τα παλιά Αναλυτικά Προγράμματα της ξένης γλώσσας, τα οποία 
αποτελούσαν καταλόγους της θεματολογίας που επρόκειτο να διδαχθεί χωρίς να περιέχουν 
εκτεταμένους σαφείς στόχους καθώς και προτάσεις για τη μεθόδευση της διδασκαλίας και 
τον έλεγχο της επίτευξης των καθορισμένων στόχων ( Καψάλης & Βρεττός, 1994). Ήταν ένα 
στοχο-επικεντρωμένο πρόγραμμα το οποίο αναφερόταν κυρίως στους διδακτικούς στόχους 
που περιέγραφαν με τρόπο σαφή και συγκεκριμένο αυτό που έπρεπε να επιτύχει ο μαθητής 
(Nunan,  1988. Τσοπάνογλου, 1987).  

Γενικότερος σκοπός του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων αναγκαίων για την κατανόηση και την παραγωγή αυθεντικού λόγου, που 
εξυπηρετούσε καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας στον κοινωνικό χώρο. Επίσης στόχος 
θεωρήθηκε και η ικανότητα να είναι σε θέση ο μαθητής να επικοινωνεί με τους φυσικούς 
ομιλητές αλλά και με άτομα άλλων εθνικοτήτων που χρησιμοποιούσαν την αγγλική ως κοινό 
κώδικα επικοινωνίας ως Lingua franca (Ενιαίο Αναλυτικό πρόγραμμα, 1997, σελ 7). Η 
συγκεκριμένη θεσμοθέτηση σκοπών βασίστηκε  στη θεώρηση της γλώσσας ως κοινωνικής 
πράξης και όχι ως ενός αυθύπαρκτου συστήματος δομών και εννοιών και έδινε έμφαση στη 
δραστηριοποίηση των μαθητών, η οποία αναμενόταν  να διασφαλίσει διαδικασίες που θα 
επέφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο μαθητής δηλαδή θεωρήθηκε ως  ενεργός και 
ουσιαστικός παράγοντας της μαθησιακής διαδικασίας και η δραστηριοποίησή του 
απαραίτητη προϋπόθεση. Με τον τρόπο αυτό δόθηκε  έμφαση στην συνδυαστική ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων  κατανόησης και παραγωγής τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού 
λόγου.  

Πρόκειται στην ουσία για  ένα «εννοιολογικό – λειτουργικό πρόγραμμα» (βλπ Brumfit, 
1985. Finocchiaro & Brunfit, 1983), το οποίο στηρίζεται στην άποψη ότι «στην καθημερινή – 
πραγματιστική χρήση της γλώσσας, οι άνθρωποι δεν παράγουν προτάσεις, αλλά εκφράζουν 
έννοιες και παράγουν γλωσσικές πράξεις» (Dendrinos, 1992, σελ. 117). Η όλη μεθοδολογική 
φιλοσοφία του συγκεκριμένου προγράμματος, όπου παρατηρήθηκε μια ουσιαστική στροφή 
προς την «αυτονόμηση του μαθητή», ήταν έντονα επηρεασμένο από το καινούργιο 
πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το “Threshold level” του 1990 (Γρίβα & 
Καμαρούδης, 2002),  

Αναφορικά με τις νεωτεριστικές απόπειρες στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγράφονται τα εξής: Ενώ η αγγλική γλώσσα διατηρεί τη θέση 
ισχύος, το 1993 το Υπουργείο προχώρησε στην καθιέρωση δεύτερης ξένης γλώσσας στη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και προώθησε για δημοσίευση Προεδρικό Διάταγμα με το νέο 
Ωρολόγιο πρόγραμμα για το Γυμνάσιο ήδη από το σχολικό έτος 1993-94 (ΠΔ 447/93 ΦΕΚ 
185Α). Σύμφωνα με αυτό το διάταγμα, στις Α’, Β’, Γ’ τάξεις διδάσκονται: δύο ώρες η 
Αγγλική ως πρώτη ξένη γλώσσα και τρεις ώρες η Γαλλική ή η Γερμανική ως δεύτερη ξένη 
γλώσσα. Την ίδια περίοδο  καθιερώθηκε η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα 
γνώσεων στο Γυμνάσιο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανομοιογένειας των γνώσεων 
των μαθητών (ΥΠΕΠΘ Γ2 /4230/17-08-93). Το 1998-2000 και σύμφωνα με το νόμο του 
Ενιαίου Λυκείου (ΦΕΚ 1057/1-12-97) που τέθηκε σε ισχύ το 1998-1999 για την  Α΄ και Β΄ 
τάξη του Λυκείου (3 και 2 ώρες αντίστοιχα) και το 1999-2000 για τη Γ΄ τάξη (2 ώρες), η 
διδασκαλία της μίας ξένης γλώσσας καθιερώθηκε ως υποχρεωτικό μάθημα. Η διδασκαλία της 
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δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά ή Γερμανικά) εμπεριεχόταν στην κατηγορία των κατ' 
επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων. 

Την ίδια χρονιά (1999) εξαγγέλθηκε η  καθιέρωση του Κρατικού Πιστοποιητικού 
Γλωσσομάθειας, προκειμένου να βεβαιώνεται ενιαία και σε κρατικό επίπεδο η γνώση των 
ξένων γλωσσών, η οποία στη χώρα μας πιστοποιούνταν με διπλώματα που  χορηγούνταν από 
διάφορους φορείς, με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να είναι αμφισβητήσιμα. Μετά τη 
θεσμοθέτηση του πιστοποιητικού το Υ.Π.Ε.Π.Θ. προχώρησε  στη διενέργεια εξετάσεων για 
το κρατικό πιστοποιητικό για τη Γαλλική και Ιταλική γλώσσα στις 12-13 Απριλίου 2003 και 
για την Αγγλική και Γερμανική γλώσσα στις 22-23 Νοεμβρίου 2003. Οι εξετάσεις 
διεξάγονταν στο επίπεδο Β2 με την προοπτική να συμπεριληγθούν  και τα 6 επίπεδα που 
είχαν προσδιοριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης (CEF, 1). 

Παράλληλα συνεχίζονται οι νεωτεριστικές προσπάθειες  και στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, το 2003 εισήχθη η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο 
ολοήμερο δημοτικό σχολείο ως μάθημα εμπέδωσης και εμπλουτισμού. Σκοπός της 
διδασκαλίας της ήταν η «περαιτέρω ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας στον προφορικό και 
γραπτό λόγο των παιδιών του δημοτικού σχολείου με στόχο την επικοινωνία σε ποικίλα 
γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα». (Υποργ.Απόφ. 12/2003). Επίσης το σχολικό έτος 
2005-2006 ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας 
(Γαλλική ή  Γερμανική) στις δύο τελευταίες τάξεις της  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(Εγκύκλιος Φ 52/345/48265/Γ1/17-5-2005). 

 Ταυτόχρονα ανανεωτικές τάσεις διαπιστώνονται στο σχεδιασμό των αναλυτικών 
προγραμμάτων της ξένης γλώσσας. Συγκεκριμένα, το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 
της αγγλικής γλώσσας (ΦΕΚ 1868/11-10-1999)  καταρτίστηκε με σκοπό να καλύψει 
σημαντικό μέρος των αναγκών στην ξένη γλώσσα των μαθητών των τριών τάξεων του 
Ενιαίου Λυκείου, όπως αυτές διαμορφώνονταν στο πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής 
πραγματικότητας και στόχευε στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας του μαθητή. 
Τονιζόταν πως ο βασικός στόχος των μαθησιακών δραστηριοτήτων εστιαζόταν στην παροχή  
κίνητρων στο μαθητή για διαρκή συμμετοχή σε όλα τα στάδια της διδακτικής / μαθησιακής 
διαδικασίας. Γι' αυτό οι μαθησιακές δραστηριότητες στρέφονταν στην κάλυψη των 
ενδιαφερόντων και των αναγκών του μαθητή,  στην έκθεσή του σε ρεαλιστικές συνθήκες 
επικοινωνίας και στην παροχή δυνατοτήτων αυτοαξιολόγησης. 

Το 2001 εκπονήθηκε το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) 
Ξένων Γλωσσών (ΦΕΚ 1366, τΒ 18-10-2001/ 1373, τΒ 18-10-2001) και το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) της Αγγλικής Γλώσσας ως αναθεωρημένη μορφή του ισχύοντος 
Ενιαίου Εξαετούς του 1997. Στην πραγματικότητα δε διαφοροποιούνταν τόσο ως προς τη 
στοχοθεσία όσο και τη μεθοδολογική φιλοσοφία του ενιαίου αναλυτικού προγράμματος του 
1996. Τα νέα στοιχεία που παρουσιάζονταν και τονίζονταν ήταν οι έννοιες της 
‘πολυγλωσσίας’ και της ‘πολυπολιτισμικότητας’, καθώς επισημαινόταν  ότι με την εκμάθηση 
των ξένων γλωσσών προάγονται οι έννοιες του εγγραμματισμού, της πολυγλωσσίας και της 
πολυπολιτισμικότητας ως βασικοί άξονες γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των 
μαθητών. Δηλαδή, το Δ.Ε.Π.Π.Σ. εστιαζόταν στην απόκτηση  γνώσεων και στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων που χρειάζονταν ή που επρόκειτο να  χρειαστούν οι μαθητές για να ενταχθούν 
ενεργά στο πολυπολιτισμικό πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης και να  κατανοήσουν 
ανθρώπους από διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά πλαίσια. 

      
Συμπεράσματα 

 
Η περίοδος από το 1833 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1950 χαρακτηρίστηκε από την  

επικυριαρχία της γαλλικής γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση, ενώ παράλληλα την ίδια 
περίοδο η εναλλακτική επιλογή της Γερμανικής ή της Γαλλικής οδήγησε σε διαπάλη των δύο 
γλωσσών για την κατάληψη της θέσης της ξένης γλώσσας στην ελληνική εκπαίδευση.  
Ακολούθησε η ένταξη της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ (1959) και η σύνδεσή της με την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητα (1961), δεδομένα που  άσκησαν καθοριστική επίδραση στη διείσδυση 
και επίσημη καθιέρωση της αγγλικής γλώσσας στα προγράμματα σπουδών. Η κατάργηση της 
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1963 από τη δικτατορία των συνταγματαρχών επανάφερε 
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την ελληνική εκπαίδευση στα γνωστά αναχρονιστικά πλαίσια του ψευδοκλασικισμού δεν 
αναίρεσε ωστόσο τη σκοπιμότητα της διδασκαλίας των αγγλικών, αφού η γεωστρατηγική 
ένταξη στο ΝΑΤΟ αλλά και η οικονομική εξάρτηση της χώρας μας από  τις ΗΠΑ επέβαλαν 
τη γνώση της Αγγλικής. Καθοριστική παράμετρος για τη διαμόρφωση των εξελίξεων στο 
πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής του μεταδικτατορικού κράτους ήταν η ιδεολογική και 
οικονομική επιλογή της ένταξης της χώρας μας σε συνασπισμούς και η συνακόλουθη 
απόπειρα επιβολής του αστικοδημοκρατικού εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών δομών, στις 
οποίες εντασσόταν και ο εκσυγχρονισμός της διδασκαλίας της αγγλικής σε επίπεδο δομών 
και Αναλυτικών Προγραμμάτων. Πραγματικά η διδασκαλία της αγγλικής είχε εισβάλλει 
δυναμικά στην ελληνική εκπαίδευση και η διάχυσή της ήταν ένα αδιαφιλονίκητο γεγονός. 

Από το 1981 η διδασκαλία της αγγλικής κυριάρχησε έναντι της διδασκαλίας των άλλων 
ξένων γλωσσών και μορφοποιήθηκε μέσα από τα Αναλυτικά Προγράμματα των ετών 1984-
1985, 1996 και 1999. Είναι η περίοδος που η εκπαιδευτική γλωσσική πολιτική του Ελληνικού 
Κράτους βρισκόταν  κάτω από την επίδραση της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής γλωσσικής 
πολιτικής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τα Αναλυτικά Προγράμματα έλαβαν σοβαρά υπόψη τις 
αρχές και τη φιλοσοφία του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου (2001) για τη γλωσσική 
εκμάθηση, τη διδασκαλία και αξιολόγηση και επιχειρήθηκε ένας εκσυγχρονισμός  των 
μεθόδων διδασκαλίας του μαθήματος που στόχευαν στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων του μαθητή. 

Η καθιέρωση της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στο ελληνικό δημόσιο σχολείο 
εξαρτήθηκε στενά από τις μεταβολές στο πεδίο της κοινωνίας, της πολιτικής και της 
οικονομίας αλλά και από το μετασχηματισμό του εθνικού πεδίου σε ένα παγκοσμιοποιημένο 
πλαίσιο στο οποίο διακυβεύονταν οικονομικά συμφέροντα και το οποίο επέβαλε 
διαφορετικές ιεραρχήσεις στην κλίμακα αξιών της ελληνικής εκπαίδευσης . Η είσοδος 
μάλιστα της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτάχυνε τις κυοφορούμενες μεταβολές στη 
διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας με την προσδοκία πως αυτή θα μπορούσε να συμβάλει 
στον εκσυγχρονισμό των δομών και στην αναβάθμιση της ελληνικής πραγματικότητας. Η 
επένδυση πολλών εθνικών στόχων στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας από μεγάλα 
στρώματα του πληθυσμού συνέβαλε στη βελτίωση των βιβλίων, των προγραμμάτων και των 
μεθόδων διδασκαλίας της.  
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Η θέση της γυναίκας στην εκπαίδευση. Η γυναίκα μαθήτρια, η γυναίκα 
εκπαιδευτικός, η γυναίκα στέλεχος 

 

Ελένη Μαράκη 12 
 

Περίληψη 
Η διαφοροποίηση της θέσης των δύο φύλων στο χώρο της Εκπαίδευσης αποτελεί 

διαχρονική πραγματικότητα που δεν εξαλείφεται παρά το γεγονός ότι έχει αλλάξει μέσα απ’ 
τις δεκαετίες, αλλαγή περισσότερο ποσοτική παρά ποιοτική. Η νομική κατοχύρωση των ίσων 
δικαιωμάτων ως προς τη συμμετοχή των δύο φύλων στην εκπαίδευση, από όποια θέση κι αν 
είναι αυτή, υπήρξε ένα βήμα, αλλά δεν ήταν αρκετή για να φέρει την ουσιαστική ισότητα, 
καθώς η επιρροή των στερεοτύπων παραμένει ισχυρή καθοδηγώντας τις γυναικείες επιλογές 
και αποτρέποντας τις κυρίως από τη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης. 
 
Λέξεις-κλειδιά: γυναίκα, εκπαίδευση, ισότητα, στερεότυπα 
 

Abstarct 
The differentiated positions of the two genders within the Education Sector have been  

a sustained reality sustained despite the fact that there have been changes, mostly quantitative 
rather than qualitative ones, throughout the decades. The recognition of the genders’ equal 
rights regarding their participation in education, from any position, by law has been a step, but 
has not been enough on its own to bring substantial equality, as the impact of stereotypes 
remains strong, guiding women’s choices and discouraging them, mainly, from any attempt to 
rise in the education hierarchy. 
 
Κey-words: woman, education, equality, stereotypes 
 
Εισαγωγή 
 

Η θέση της γυναίκας στην Εκπαίδευση μπορεί να εξεταστεί  από τρεις διαφορετικές 
οπτικές: 

(α) τη γυναίκα μαθήτρια,  
(β) τη γυναίκα εκπαιδευτικό,  
(γ) τη γυναίκα στέλεχος της Εκπαίδευσης, είτε σε θέση διοίκησης είτε σε θέση 

καθοδήγησης. 
  Η θέση της γυναίκας ως μαθήτριας είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς μέσω αυτής 

αποκτά τη στερεότυπη εκείνη συμπεριφορά, που καθορίζει και τις παραπέρα επιλογές της. 
Σύμφωνα με έρευνες, στην ηλικία των 7 ετών έχει ήδη αναπτυχθεί  η στερεότυπη 
συμπεριφορά των παιδιών τόσο, ώστε, όταν αφήνονται να επιλέξουν τις ασχολίες τους, 
διαλέγουν αυτές που συμφωνούν με το φύλο τους (Κάτσικας, Καββαδίας, 1994, σ. 43). Το 
σχολείο εξάλλου αντικατοπτρίζει την ίδια την κοινωνία και διαμορφώνει τους μαθητές 
ανάλογα, για να μπορέσουν να ενταχθούν στον κοινωνικό περίγυρο, αλλά και να αναλάβουν 
τις ευθύνες τους.  Όμως, παρά τις αλλαγές στην εκπαίδευση και στη νομική κατοχύρωση 
ίσων δικαιωμάτων το σχολείο συνεχίζει να προετοιμάζει τους μαθητές/τριες όχι απλά 
μεταδίδοντας γνώσεις, αλλά και αναπαράγοντας κοινωνικά  στερεότυπα και κοινωνικούς 
ρόλους, που συνδέονται με τις παραγωγικές σχέσεις.  

Οι ειδικότητες, που σχετίζονται με θεωρητικές σπουδές, αποτελούν τους πυρήνες στους 
οποίους συγκεντρώνονται γυναίκες. Στατιστικά στοιχεία (Βερβενιώτη, 1994) βεβαιώνουν ότι 
οι γυναίκες εκπαιδευτικοί στη μέση εκπαίδευση είναι κυρίως φιλόλογοι, βιολόγοι και 
καθηγήτριες ξένων γλωσσών, δηλαδή διδάσκουν κυρίως θεωρητικά, γλωσσικά και 
καλλιτεχνικά μαθήματα.  

                                                 
12 Σχολική σύμβουλος 7ης περιφέρειας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου  
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Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι γυναίκες καταλαμβάνουν ένα μικρό ποσοστό σε 
σύγκριση με τους άντρες και ακόμα μικρότερο ποσοστό όσο ανεβαίνουμε σε υψηλότερη 
βαθμίδα. Στις χώρες της Ε.Ε. το ποσοστό των γυναικών στη βαθμίδα του Λέκτορα κυμαίνεται 
από 20% στην Ολλανδία έως 44% στην Πορτογαλία, ενώ στη βαθμίδα του καθηγητή 
κυμαίνεται από 5% στην Ολλανδία έως 18,4% στη Φινλανδία. (Βοσνιάδου, 2005). 

Στον τομέα της διοίκησης της εκπαίδευσης, θεωρητικά και θεσμικά, παρέχονται οι ίδιες 
ευκαιρίες σε γυναίκες και άνδρες, ωστόσο σημειώνεται άνισος καταμερισμός των 
διοικητικών θέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών τόσο κατά σχολική μονάδα, δηλαδή στη 
θέση διευθυντού/τριας και υποδιευθυντού/τριας, όσο και στην παραπέρα ιεραρχία της 
εκπαίδευσης, (Διευθύνσεις Γραφείων, Προϊσταμένους, Σχολικούς Συμβούλους). 
Διαπιστώνεται, βέβαια, ότι προσφάτως όλο και περισσότερες γυναίκες στρέφονται προς την 
κατεύθυνση ανάληψης θέσεων ευθύνης στο χώρο της εκπαίδευσης. Το φαινόμενο των  
αυξητικών τάσεων δε σημαίνει, όμως, ότι η εκπροσώπηση των γυναικών στη στελέχωση των 
θέσεων ευθύνης είναι ίση με αυτή των ανδρών και η σύγκλιση στον τομέα αυτό γίνεται με 
αργούς ρυθμούς και πολλά εμπόδια, που αφορούν κυρίως  στα  κοινωνικά στερεότυπα  
άνδρα- γυναίκας, που ήθελαν τον πρώτο να εργάζεται και να «φέρνει το ψωμί στο σπίτι», ενώ 
τη δεύτερη να ασχολείται αποκλειστικά με τις οικιακές εργασίες. Επιπλέον, σύμφωνα με 
αυτά τα στερεότυπα, οι γυναίκες για αιώνες ολόκληρους θεωρούνταν πλάσματα κατώτερα με 
μειωμένες νοητικές ικανότητες, ικανά μόνο για οικιακές εργασίες.  

Το πρώτο βήμα για την αλλαγή της παραπάνω κατάστασης  στη χώρα μας έγινε   στις 
αρχές της δεκαετίας 1980-1990. Το 1981 ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή νόμος που 
καθιέρωνε νομοθετικά - ανάμεσα σε  άλλα-  την ισότητα ανδρών και γυναικών  και 
προέβλεπε την καταβολή ίσων μισθών για παροχή των ίδιων υπηρεσιών. Επιπλέον, 
εφαρμόστηκε το σύστημα της ποσόστωσης σε ορισμένους τομείς, ώστε κάποιες θέσεις 
ευθύνης να καταλαμβάνονται υποχρεωτικά από γυναίκες. Παρόλο που η κατάσταση σήμερα 
έχει βελτιωθεί αισθητά, ωστόσο  η συμμετοχή των γυναικών στη διοίκηση της εκπαίδευσης 
υπολείπεται αυτής των ανδρών σημαντικά. 

Η Μουσούρου, εξετάζοντας τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών 
στην αγορά εργασίας γενικά, υποστηρίζει «ότι ο γάμος και η μητρότητα  συνδέονται με τις 
μειωμένες επαγγελματικές προοπτικές των γυναικών πολύ περισσότερο από ότι με το φύλο 
τους» (1993:113). 

Η αναστολή των φιλοδοξιών των γυναικών  δε σημαίνει οπωσδήποτε και άρνησή τους, 
μια και εκδηλώνονται συνήθως μόλις μειωθούν οι οικογενειακές υποχρεώσεις. Η επιλογή 
άλλωστε της αναστολής των φιλοδοξιών, εξηγεί ως ένα βαθμό το γεγονός ότι οι γυναίκες που 
στελεχώνουν υψηλόβαθμες θέσεις είναι συνήθως μεγαλύτερες σε ηλικία από τους άντρες 
συναδέλφους τους (Μαραγκουδάκη, 1997). 

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να εξετάσει την παρουσία της γυναίκας στην 
εκπαίδευση από τρεις θέσεις, αυτή της μαθήτριας, της εκπαιδευτικού και του διοικητικού 
στελέχους. Γι αυτό το σκοπό, θα γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση με αναφορές σε ιστορικά 
στοιχεία και χρήση πρόσφατων ερευνών. 

1. Η γυναίκα μαθήτρια στην Ελληνική Εκπαίδευση 
 

Στο παρελθόν η εκπαίδευση αποτελούσε αποκλειστικό προνόμιο των ανδρών, αφού η 
έννοια του ανθρώπου και του πολίτη συνειδητά ταυτιζόταν μόνο με το ένα φύλο, αν κρίνουμε 
από τα λόγια του παιδαγωγού και λόγιου Κων/νου Κούμα στο «Σύνταγμα Φιλοσοφίας», το 
1820: «Όταν ο άνθρωπος διαπαιδαγωγηθεί καθώς πρέπει, γίνεται και χρηστός πολίτης». Στη 
σκέψη του Κούμα ο ρόλος των δύο φύλων στην κοινωνία και στην πολιτεία διαχωρίζεται με 
σαφήνεια. «Η μαθήτρια αποκλεισμένη από την ανθρωπίνην κοινωνίαν», κατά την τραγική 
διαπίστωση της Ελισάβετ Μαρτινέγκου, προετοιμάζεται μόνο για τα οικιακά καθήκοντα. «Να 
διδαχθή την οικιακήν κυβέρνησιν, επειδή μέλλει να γείνη οικοδέσποινα και μήτηρ, και όχι 
ποτέ μέτοχος των δημοσίων πραγμάτων». Ανατροφή, λοιπόν, για τα κορίτσια, εκπαίδευση για 
τα αγόρια, γεγονός που προξένησε αντιθέσεις. οι οποίες αποτέλεσαν και το επίκεντρο για τις 
παιδαγωγικές συζητήσεις, επηρεάζοντας την εκπαιδευτική πράξη μέσα στον 19ο αιώνα. 
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Η ανάγκη για την εκπαίδευση της Ελληνίδας φαίνεται πως έγινε αισθητή από τις 
πρώτες μέρες της εθνικής ανεξαρτησίας. Αμέσως μετά την απελευθέρωση ιδρύονται, σε μια 
τόσο πρώιμη εποχή, αλληλοδιδακτικά και ανώτερα σχολεία για κορίτσια, γεγονός που 
δικαιολογείται μόνο κάτω από ορισμένες ευνοϊκές προϋποθέσεις, που επηρέασαν σημαντικά 
την πορεία της γυναικείας εκπαίδευσης και που σχετίζονται με τις ανακατατάξεις του 
πληθυσμού στην ελληνική κοινωνία αμέσως μετά την απελευθέρωση. Από πολύ νωρίς, οι 
νέοι κάτοικοι έφεραν στο νεοσύστατο κράτος καινούργιες ιδέες και κοινωνικά πρότυπα από 
τα μέρη όπου είχαν ζήσει. Στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, στη Χίο, στις Κυδωνίες, 
και στα κέντρα του ελληνισμού της διασποράς, η κοινωνική θέση της γυναίκας ήταν 
βελτιωμένη και το θέμα της εκπαίδευσης των κοριτσιών είχε αρχίσει να απασχολεί σοβαρά 
τις ελληνικές κοινότητες από το 18ο αιώνα. Σημαντικός υπήρξε, επίσης, και ο ρόλος των 
λογίων της εποχής αυτής, που σπουδαγμένοι στη Δύση και επηρεασμένοι από τις 
προοδευτικές αρχές ευρωπαίων παιδαγωγών υποστηρίζουν, όταν επιστρέφουν στην Ελλάδα, 
θεωρητικά και στην πράξη, την εκπαίδευση των κοριτσιών. Ταυτόχρονα, δυτικοί 
ιεραπόστολοι και φιλελληνικά σωματεία αναλαμβάνουν  σημαντική πρωτοβουλία στον τομέα 
της γυναικείας εκπαίδευσης και μεταφέρουν πολύ νωρίς στη χώρα μας την προηγμένη ήδη 
πρακτική των άλλων χωρών.  

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση των κοριτσιών αναγνωρίζεται ως δικαίωμα και καθίσταται 
υποχρεωτική από το 1834 και εξής (Διάταγμα 6/18 Φεβρουαρίου 1834). Εξ’αρχής, όμως, 
αμφισβητείται κοινωνικά η χρησιμότητα της εκτός του οίκου εκπαίδευσης των κοριτσιών, 
μολονότι η εκπαίδευση των αγοριών επιτρεπόταν από το 1834 να είναι δημόσια 
(αλληλοδιδακτικά σχολεία). Η κατάλληλη για τα  κορίτσια της εποχής εκπαίδευση είναι αυτή 
που προσιδιάζει σε στοιχεία «ανατροφής» και σε «έμφυτα» χαρακτηριστικά τους, τη 
μητρότητα και τη φροντίδα της οικογένειας (Ζιώγου - Καραστεργίου 1983, Μπακαλάκη και 
Ελεγμίτου, 1987, Φουρναράκη, 1987, Βιτσιλάκη - Σορωνιάτη, 1997). Συνεπώς, η 
παραχώρηση του δικαιώματος της εκπαίδευσης στα κορίτσια όφειλε όχι μόνο να είναι 
συμβατή με τον κοινωνικό τους ρόλο, αλλά ουσιαστικά να τα προετοιμάζει γι αυτόν, χωρίς 
να απειλεί το θεσμό της οικογένειας, συμβάλλοντας στην «παρεκτροπή» τους. Προτείνεται, 
έτσι, διαφοροποιημένη και ως προς το σκοπό και ως προς την οργάνωση εκπαίδευση αγοριών 
και κοριτσιών. 

Ένας μεγάλος αριθμός από τις μαθήτριες των πρώτων σχολείων, που έγιναν οι πρώτες 
δασκάλες, κατάγονται από γνωστές πόλεις του υπόδουλου ελληνισμού και το πρώτο ιδιωτικό 
σχολείο οργανώνεται με πρότυπο τα αντίστοιχα σχολεία που λειτουργούσαν στα Επτάνησα. 
Πρώτη γνωστή δασκάλα είναι η Ευανθία Καΐρη, αδελφή και μαθήτρια του Θεόφιλου Καΐρη, 
που δίδασκε στις Κυδωνίες πριν από την επανάσταση. 

Με την πρωτοβουλία για την ίδρυση ανώτερων σχολείων θηλέων καθιερώνεται, 
σύμφωνα με τα πρότυπα άλλων χωρών, Β/θμια γυναικεία εκπαίδευση, που αντικατοπτρίζει τα 
ιδανικά της εποχής και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ξένες γλώσσες, τη μουσική και τα 
εργόχειρα. Παράλληλα, οι Ελληνίδες διεισδύουν στις αρχές του 20ού αιώνα και στα 
δευτεροβάθμια σχολεία των αρρένων, εξασφαλίζοντας, χωρίς να προηγηθεί ειδική 
νομοθετική ρύθμιση, την εγγραφή στα δημόσια Ελληνικά Σχολεία και Γυμνάσια των 
αρρένων και την ανοχή της κοινωνίας στο θέμα της συνεκπαίδευσης. Τα στατιστικά στοιχεία 
του σχολικού έτους 1910-1911 μας δίνουν πολύ καθαρά τη διαμόρφωση μιας άλλης 
εκπαιδευτικής πραγματικότητας με τη φοίτηση μαθητριών στα δημόσια Ελληνικά σχολεία 
και στα Γυμνάσια αρρένων. Έτσι στους 23.623 μαθητές των Ελληνικών Σχολείων 
προστίθενται και 1.106 μαθήτριες και στους 5.607 μαθητές των Γυμνασίων 115 μαθήτριες.  

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος με συγκεκριμένα προγράμματα μαθημάτων, ο Αλέξανδρος 
Δελμούζος με το Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου (1908) και ο Δημήτρης Γληνός με την 
Ανωτέρα Γυναικεία Σχολή (1920) φανερώνουν πως τα εκπαιδευτικά θέματα των Ελληνίδων 
αρχίζουν να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό πνεύμα. Το 1914 ιδρύονται από τον Τσιριμώκο 
τα πρώτα Αστικά Σχολεία Θηλέων και λίγα χρόνια αργότερα, το 1917, αρχίζουν να 
λειτουργούν τα πρώτα δημόσια Γυμνάσια και Ελληνικά Σχολεία Θηλέων. Στα 1929 η Μέση 
Εκπαίδευση των θηλέων αριθμεί 7 Γυμνάσια Θηλέων,  16 Ανώτερα Παρθεναγωγεία, 24 
Ελληνικά  και 16 Αστικά Σχολεία Θηλέων. 
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Το 1929  εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης στους μαθητές και τις μαθήτριες 
με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Βενιζέλου, αφού καθιερώνονται Γυμνάσια Θηλέων 
και Αρρένων στις πόλεις και μικτά στις επαρχίες. Παράλληλα η νομοθεσία προβλέπει, για 
τελευταία φορά, και τον τύπο των Ανώτερων Παρθεναγωγείων, τα οποία και συνεχίζουν  να 
λειτουργούν, για να καλύψουν τις ανάγκες των κοριτσιών εκείνων που δεν ενδιαφέρονται για 
ανώτερες σπουδές. Μετά το 1929 η πρόσβαση των γυναικών στα Πανεπιστήμια εξελίσσεται 
με γρήγορους ρυθμούς και στο επίπεδο της Β/θμιας την εκπαιδευτική σκέψη απασχολεί 
έντονα η προβληματική της συνεκπαίδευσης, ένα θέμα που παραμένει ανοιχτό πενήντα 
ολόκληρα χρόνια, αφού η συνεκπαίδευση καθιερώνεται σε όλα τα σχολεία της χώρας μόλις 
το 1979. Καθολική εφαρμογή της συνεκπαίδευσης έχουμε με το νόμο 1566/1985, όπου 
καθορίζεται ότι στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φοιτούν 
μαζί αγόρια και κορίτσια. 

Σταδιακά η ισοκατανομή μαθητών-μαθητριών στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση και 
φοιτητών-φοιτητριών στην Γ/βάθμια αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα, αλλά 
διαπιστώνονται διαφορές ως προς τις επιλογές σπουδών και τις επαγγελματικές επιλογές 
αγοριών-κοριτσιών και ως προς την πρόσβαση των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες της 
εκπαιδευτικής ιεραρχίας. Ο διαχωρισμός  σήμερα είναι περισσότερο ποιοτικός και όχι τόσο 
ποσοτικός. Δεδομένης, ωστόσο, της διάκρισης με βάση το φύλο που εμφανίζεται στην 
εκπαίδευση και ειδικότερα στις επιλογές τομέα σπουδών και κατεύθυνσης στο αντικείμενο 
κατάρτισης, παρουσιάζονται κατά προέκταση αντίστοιχες διαφοροποιήσεις και στην αγορά 
εργασίας. 

Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στα αγόρια και στα κορίτσια για πρόσβαση στη μέση 
εκπαίδευση είναι οπωσδήποτε ένα πολύ θετικό βήμα, ωστόσο, δεν μας επιτρέπει να 
υποστηρίξουμε ότι η ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση έχει επιτευχθεί, καθώς δε 
συνοδεύτηκε παράλληλα  από ποιοτικές αλλαγές όσον αφορά στην κατανομή των φύλων στις 
διάφορες βαθμίδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εξακολουθεί να είναι παραδοσιακή. 
Δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό των κοριτσιών επιλέγει τους τομείς κοινωνικής πρόνοιας, 
οικονομίας και διοίκησης και ένα ελάχιστο ποσοστό επιλέγει την τεχνικο-επαγγελματική 
κατεύθυνση που υπόσχεται καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας και 
εξέλιξης. 

Οι παραπάνω ανισότητες και διακρίσεις στην εκπαίδευση εις βάρος του γυναικείου 
φύλου δεν υπαγορεύονται από σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, έτσι μπορούμε να 
υποστηρίξουμε ότι σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στις παραδοσιακές, στερεότυπες αντιλήψεις 
που οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι υπεύθυνοι της εκπαίδευσης έχουν για τα φύλα. Οι 
παραδοσιακές και στερεότυπες αντιλήψεις των προσώπων αυτών για τα ιδιαίτερα 
«χαρίσματα» και «κλίσεις» των φύλων και κυρίως για τους μελλοντικούς ρόλους των 
αγοριών και των κοριτσιών στο χώρο της οικογένειας, εξακολουθούν να επηρεάζουν και να 
προσδιορίζουν τις αποφάσεις και τις εκπαιδευτικές επιλογές των κοριτσιών, να 
προδιαγράφουν το κατώτερο επαγγελματικό τους μέλλον και να συντελούν ώστε μέσα από το 
εκπαιδευτικό σύστημα να αναπαράγεται και να διαιωνίζεται η υποδεέστερη και περιθωριακή 
κοινωνική τους θέση (Φραγκουδάκη, 2004). 

2. Η γυναίκα εκπαιδευτικός στην Ελληνική Εκπαίδευση 
 

Με την εκπαιδευτική νομοθεσία του Όθωνα, τα δυο πρώτα εκπαιδευτικά αιτήματα, που 
αναγνωρίζονται και κατοχυρώνονται νομοθετικά από την πολιτεία, είναι η ανάγκη για τη 
Στοιχειώδη Εκπαίδευση των κοριτσιών και η ανάγκη για την εκπαίδευση της δασκάλας.  Η 
Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών χαρακτηρίζεται από την ολοκληρωτική έλλειψη πρόνοιας 
από μέρους της πολιτείας με αποτέλεσμα η ευθύνη για τη διαμόρφωση της Β/θμιας 
εκπαίδευσης των θηλέων και τη λειτουργία αντίστοιχων σχολείων - ακόμα και η 
επαγγελματική εκπαίδευση της δασκάλας - να περιέλθει την εποχή αυτή στη Φιλεκπαιδευτική 
Εταιρεία, που ήταν εκπαιδευτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος υποκατέστησε το 
κράτος στον τομέα της γυναικείας εκπαίδευσης. 

Το 1893 η πολιτεία προχωρεί στη νομοθετική ρύθμιση της λειτουργίας των 
Παρθεναγωγείων, διαχωρίζει το επαγγελματικό σχολείο -το Διδασκαλείο- από το γενικό -το 
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Ανώτερο Παρθεναγωγείο- αλλά, γενικά, αφήνει τη Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών σε 
χαμηλότερο επίπεδο, αφού το απολυτήριο του Ανώτερου Παρθεναγωγείου δεν εξασφαλίζει 
τη δυνατότητα εγγραφής στο Πανεπιστήμιο. Τα Πρακτικά του πρώτου Πανελλήνιου 
Εκπαιδευτικού Συνεδρίου, που έγινε το 1904 στην Αθήνα, φανερώνουν επίσης ότι οι 
παιδαγωγοί συνεχίζουν να περιορίζουν τη σκοπιμότητα της γυναικείας εκπαίδευσης στην 
εκπαίδευση της δασκάλας και τη μόρφωση της μητέρας και της οικοδέσποινας.  

Ο αριθμός των μαθητριών, που παίρνουν δίπλωμα δασκάλας, αυξάνεται με ρυθμό που 
δείχνει καθαρά την επικράτηση του εκπαιδευτικού ιδανικού, το οποίο εξασφαλίζει στη 
γυναίκα τη δυνατότητα για επαγγελματική αποκατάσταση και οικονομική ανεξαρτησία. Η 
εθνική αποστολή και ο ρόλος της Ελληνίδας δασκάλας αρχίζει να προβάλλεται ιδιαίτερα από 
τα μέσα του 19ου αιώνα. Απόφοιτες των Διδασκαλείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 
διδάσκουν σε όλα τα σχολεία του υπόδουλου ελληνισμού, λαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην 
εκπαιδευτική-πολιτισμική εξόρμηση που διαμορφώνεται από τη δεκαετία 1860-1870 και εξής 
στους ελληνικούς πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.  

Σταδιακά παρατηρούνται εμφανείς τάσεις για επαγγελματική κατεύθυνση σε ορισμένα 
Παρθεναγωγεία, καθώς και προσπάθειες για ουσιαστικές αλλαγές στον εκπαιδευτικό 
προσανατολισμό της γυναικείας Μέσης Εκπαίδευσης. Η τάση αυτή διαγράφεται πιο καθαρά 
μετά το 1890, χρονιά που το Πανεπιστήμιο δέχτηκε την πρώτη φοιτήτρια στη Φιλοσοφική 
Σχολή, την Ιωάννα Στεφανόπολι. Προβάλλει άμεσα η ανάγκη για τη λειτουργία σχολείων 
Μέσης Εκπαίδευσης, που να μπορούν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις νέες απαιτήσεις, 
επειδή οι υποψήφιες για το Πανεπιστήμιο έπρεπε να εξοπλιστούν με ανάλογη μόρφωση. 
Διαμορφώνεται με τον τρόπο αυτό σταδιακά, κυρίως στις αρχές του 20ού αιώνα, μία 
διαφοροποίηση στην οργάνωση και λειτουργία των Παρθεναγωγείων, διαφοροποίηση που 
βασιζόταν σε εκπαιδευτικούς κανόνες που προσπαθούσαν να συνδυάσουν τις κοινωνικές και 
τις ακαδημαϊκές - επαγγελματικές προτεραιότητες της εκπαίδευσης.  

Οι δασκάλες είναι την εποχή αυτή οι πρωτεργάτριες της εκπαιδευτικής κίνησης, αλλά, 
παράλληλα, και αυτές που εκφράζουν τις πρώτες γυναικείες διεκδικήσεις στη χώρα μας. 
Πρωτοπόρες στον αγώνα είναι γνωστές δασκάλες της εποχής. Καλλιρρόη Παρρέν, 
Αικατερίνη Λασκαρίδου, Σαπφώ Λεοντιάς και Καλλιόπη Κεχαγιά είναι τα πιο 
αντιπροσωπευτικά ονόματα, που ζητούν ισότητα στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες των δύο 
φύλων, και με το έργο και την αξιόλογη παρουσία τους στην πνευματική ζωή του τόπου 
θεμελιώνουν τις διεκδικήσεις αυτές.  

Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό προσωπικό στην προσχολική εκπαίδευση, η συντριπτική 
πλειονότητα είναι γυναίκες, καθώς και στη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση πάνω από το 
μισό των διδασκόντων, ενώ στο διδακτικό προσωπικό ανώτατης εκπαίδευσης οι γυναίκες 
υπο-εκπροσωπούνται. Όπως επίσης διαπιστώνεται από τα στοιχεία της στατιστικής 
υπηρεσίας για το 2000, οι γυναίκες απόφοιτες ανώτερης εκπαίδευσης πλήττονται από την 
ανεργία σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά  από τους άνδρες. 

3. Η γυναίκα στην ιεραρχία της Ελληνικής εκπαίδευσης 
 

Ως στελέχη της εκπαίδευσης νοούνται όσοι/όσες κατέχουν διοικητική, πειθαρχική, 
εποπτική και καθοδηγητική θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα και λαμβάνουν εκπαιδευτικές 
αποφάσεις είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο (Αθανασούλα- Ρέππα, 2001). Με βάση 
τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι τα στελέχη της εκπαίδευσης μπορεί να υπαχθούν σε 4 
κατηγορίες ως εξής: 

I)  Τα διοικητικά στελέχη (π.χ. Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων). 
II) Τα στελέχη για την υποστήριξη και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού έργου (π.χ. 

Σχολικοί Σύμβουλοι, Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού). 
III) Τα στελέχη με διοικητικά καθήκοντα και με αρμοδιότητες για την υποστήριξη του 

εκπαιδευτικού έργου της σχολικής ζωής (Διευθυντές, Υποδιευθυντές Σχολικών 
Μονάδων) και 

 ΙV) Τα στελέχη με διοικητικά καθήκοντα και με αρμοδιότητες για την υποστήριξη 
ειδικών τομέων του εκπαιδευτικού έργου (όλοι υπεύθυνοι εξειδικευμένων τομέων: 
αγωγή υγείας, περιβαλλοντική εκπαίδευση, πληροφορική και νέες τεχνολογίες 
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(ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), γραφεία συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού 
(ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.) κ.τ.λ. 

Αναφορικά με τη σύγχρονη θέση των γυναικών στη διοίκηση της ελληνικής 
εκπαίδευσης, υποστηρίζεται ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αποτελούν το 54,4% του συνόλου 
των δασκάλων στην Ελλάδα, όμως μόνο το 13,2% κατέχει διευθυντική θέση (Σαΐτη, 2005).  

Επιχειρώντας μια καταγραφή των αιτιών που οδηγούν σε αυτή την κατάσταση, 
διαπιστώνει κανείς ότι το φαινόμενο οφείλεται σε ιστορικούς και κοινωνικούς λόγους, στο 
διαφορετικό τρόπο άσκησης της εξουσίας αλλά και σε άλλους λόγους. Εξάλλου η είσοδος της 
γυναίκας στην αγορά εργασίας με αμειβόμενο έργο είναι νέο σχετικά  κοινωνικό φαινόμενο, 
καθώς για πολλούς αιώνες ο ρόλος της γυναίκας ήταν συνδεδεμένος με την εργασία «του 
οίκου» της (Mosse 1991). Στις αρχές του 19ου αιώνα γυναίκες, όπως η M. Haley και η M. 
Parker Follett, απαίτησαν περισσότερη συμμετοχή των γυναικών εκπαιδευτικών στη λήψη 
αποφάσεων του σχολείου, που στην πράξη σημαίνει προώθηση των γυναικών στην ιεραρχία 
της σχολικής διοίκησης. 

Στατιστικά στοιχεία μας δείχνουν ότι στη δεκαετία του 1920 στις Η.Π.Α. οι γυναίκες 
εκπαιδευτικοί αποτελούσαν το 55% των διευθυντών των δημοτικών σχολείων. Ωστόσο, 
πενήντα χρόνια αργότερα, η εκπροσώπηση των γυναικών – εκπαιδευτικών ως διευθυντικών  
στελεχών στην εκπαίδευση μειώθηκε σημαντικά, αφού το 1970 οι γυναίκες αντιπροσώπευαν 
το 20% των διευθυντών  δημοτικών σχολείων (Shakeshaft 1998). Η μείωση του αριθμού των 
γυναικών σε θέσεις της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, κατά μια άποψη οφειλόταν στο ότι: 

• Οι άνδρες εκπαιδευτικοί – διευθυντές ήταν αντίθετοι στην προώθηση γυναικών 
συναδέλφων τους σε διευθυντικές θέσεις. 

• Οι γυναίκες υστερούσαν σε φιλοδοξίες για ηγετικές θέσεις 
• Η διαδικασία επιλογής των διευθυντών χαρακτηριζόταν ως μεροληπτική  εις  βάρος 
των γυναικών εκπαιδευτικών. 

Στις δυο τελευταίες δεκαετίες, ενώ οι γυναίκες έχουν δραστηριοποιηθεί σε πολλούς 
τομείς, εξακολουθούν να μη συμμετέχουν αναλογικά στη διοίκηση της εκπαίδευσης σ’ ένα 
τομέα που κυριαρχούν σε αριθμούς. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, οι γυναίκες αποτελούν το 
78% των δασκάλων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 30% των διευθυντών (Acker, 
1989). 

Στην Ελλάδα, μολονότι η σχολική νομοθεσία δεν εξαιρεί τη γυναικεία εκπροσώπηση 
από τη διοικητική εξέλιξη και η συμμετοχή των γυναικών στο διδακτικό προσωπικό είναι 
μεγαλύτερη, δηλαδή ποσοστό 55,8% του συνολικού πληθυσμού, εντούτοις οι υψηλές θέσεις 
της εκπαιδευτικής ιεραρχίας βρίσκονται αποκλειστικά σε άνδρες εκπαιδευτικούς (Βασιλού- 
Παπαγεωργίου, 1995). 

Σχετικά με  τις διευθυντικές θέσεις στα ελληνικά σχολεία (πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) θα μπορούσε να πει κανείς ότι η εκπροσώπηση των γυναικών 
χρονικά παρουσιάζει διακυμάνσεις, οι οποίες οφείλονται τόσο σε προσωπικές επιλογές, όσο 
και σε θεσμικές αλλαγές, που αφορούν στον τρόπο επιλογής, στα καθήκοντα και στην 
υπηρεσιακή κατάσταση των διευθυντών/ τριών. Για παράδειγμα, μετά τις ρυθμίσεις του 1985 
με τις οποίες αντικαταστάθηκε η «κατ’ αρχαιότητα» με τη μονιμότητα του Ν.309/76, με το 
σύστημα επιλογής και με περιορισμένη θητεία (Ν. 1566/85 & Υ.Α. 5716/88), το ποσοστό 
συμμετοχής των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις της Β/θμιας Εκπαίδευσης μειώθηκε στο 
35% το 1992, από 43,5%, που ήταν το 1987 (Παπαναούμ, 1995). Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε 
ελάχιστα (36%) το 1995. 

Σε σύγκριση με την κατάσταστη που επικρατεί σε εννέα χώρες-μελη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καθώς και στην Νορβηγία (πίνακας 2),  αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα έχει την 
καλύτερη εκπροσώπηση στις διευθυντικές θέσεις των σχολείων, καθώς το ποσοστό των 
άλλων χωρών είναι χαμηλότερο του 30%, ενώ η εκπροσώπηση στο εκπαιδευτικό σώμα στις 
περισσότερες χώρες είναι υψηλότερη από της Ελλάδας. Ειδικότερα, στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση η εκπροσώπηση των γυναικών στο εκπαιδευτικό σώμα  είναι πάνω από 70% σε 
όλες τις συμμετέχουσες στην έρευνα χώρες (εκτός βέβαια της Ελλάδας) και οι γυναίκες 
διευθύντριες δε φτάνουν ούτε καν στο 50%, με εξαίρεση τη Γαλλία με 64%.  
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Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η Ελλάδα κατέχει την καλύτερη θέση στην 
εκπροσώπηση των γυναικών στις διευθυντικές θέσεις των σχολείων, δε σημαίνει ότι έχει 
πετύχει την εξισορρόπηση της εκπροσώπησης. Αντίστοιχη εργασία που αφορά στις γυναίκες 
διευθύντριες στην Περιφέρεια Ηπείρου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες 
εκπαιδευτικοί αποτελούν την αποκλεισμένη πλειοψηφία στις διευθυντικές θέσεις Στην 
Α/βάθµια Εκπαίδευση σε σύνολο 460 γυναικών και 926 ανδρών δασκάλων, µόνο 5 (4,5%) 
θέσεις διευθυντών κατέχονται από γυναίκες, ενώ οι υπόλοιπες 106 (95,5%) από άνδρες. Από 
τις θέσεις υποδιευθυντών /τριών οι 5 (26,3%) κατέχονται από γυναίκες και οι 14 (73.7%) από 
άνδρες. Στη Β/βάθµια εκπαίδευση σε σύνολο 1073 γυναικών και 1427 ανδρών εκπαιδευτικών 
οι γυναίκες κατέχουν το 13,5% των διευθυντικών θέσεων και το 36% των θέσεων 
υποδιευθυντών/ τριών (Μαραγκουδάκη, 1997). 

Σε επίπεδο προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που γίνονται για κάθε νομό, η Μαραγκουδάκη (1997) 
αναφέρει  ότι σύμφωνα με τη Διεύθυνση Προσωπικού της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. κατά το έτος 1994-95 στην Α/θμια Εκπ/ση δεν υπήρχε καμία γυναίκα (0%) 
Προϊσταμένη Διεύθυνσης και μόνο 2 (1.4%) Προϊστάμενες Γραφείων Εκπ/σης, έναντι 137 
ανδρών (98.6%). Στις θέσεις αυτές υπάρχουν αντίστοιχα 55 άνδρες (96.5%) στη θέση 
Προϊσταμένου Διεύθυνσης και 129 (94.2%) στη θέση Προϊσταμένων Γραφείων. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία των πινάκων 3 και 4 στις διαδικασίες επιλογής του 1998 συμμετείχαν 11 γυναίκες 
από την Πρωτοβάθμια επί συνόλου 443 υποψηφίων. Παρατηρούμε  πολύ μικρό ποσοστό 
συμμετοχής των γυναικών (2,48%) στις καίριες αυτές θέσεις της διοικητικής ηγεσίας της 
Εκπαίδευσης.  

Mε βάση την επιλογή των ηγετικών στελεχών της εκπαίδευσης, που έγινε τον Ιούλιο 
του 2002, το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων 
Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν μόλις 5,17% και 5,47% αντίστοιχα (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 
2002).   Στην επόμενη διαδικασία επιλογής στελεχών για τις συγκεκριμένες θέσεις που 
πραγματοποιήθηκε το 2007 τα ποσοστά άλλαξαν με το πρώτο να μειώνεται και το τελευταίο 
να αυξάνεται . Έτσι, σήμερα, το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις Διευθυντών Διευθύνσεων 
και Προϊσταμένων Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 3,45% και 12.03% 
αντίστοιχα (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2007) (Πίνακας 2). 

Σε επίπεδο σχολικών συμβούλων η υποεκπροσώπηση των γυναικών είναι εμφανής. 
Σχετικά με τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Πίνακας 
3), η συμμετοχή των γυναικών στην προσχολική αγωγή καλύπτει όλο το ποσοστό (100%), 
ενώ στη δημοτική εκπαίδευση και την ειδική αγωγή καλύπτει μόνο από 14% στην κάθε 
βαθμίδα. Η αποκλειστική συμμετοχή και βέβαια επιλογή μόνο γυναικών στην προσχολική 
αγωγή ήταν αναμενόμενη, εφόσον  μέχρι πρότινος οι άνδρες ήταν αποκλεισμένοι από τις 
βασικές σπουδές στον τομέα αυτό. Η εκπροσώπηση των γυναικών στην τελική επιλογή 
σχολικών συμβούλων για τη δημοτική εκπαίδευση είναι 10,6%, ενώ δεν επιλέχθηκε καμιά 
γυναίκα σύμβουλος από τις 8 υποψήφιες στην ειδική αγωγή. 

Στην Α/θμια Εκπαίδευση το 1992-96 επιλέγονται 300 Σχολικοί Σύμβουλοι, από τους 
οποίους οι 6 είναι γυναίκες, ποσοστό 2%. Από τα στατιστικά αυτά στοιχεία φαίνεται ότι ο 
θεσμός που δημιουργήθηκε (Ν. 1304/84) με σκοπό την εξάλειψη των διακρίσεων και της 
ανισότητας συνέχισε να ανδροκρατείται, ενώ στην Προσχολική Εκπαίδευση την ίδια χρονική 
περίοδο επιλέγονται 37 Σχολικοί Σύμβουλοι, όλες γυναίκες, αφού όπως είναι γνωστό δεν 
υπήρχαν άνδρες Νηπ/γοί (Πίνακας 4).  

Σήμερα, τα στοιχεία για τους Σχολικούς Συμβούλους δείχνουν ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υπο-αντιπροσωπεύονται στις συγκεκριμένες θέσεις ενός τομέα όπου 
υπερτερούν αριθμητικά. Στη Δημοτική Εκπαίδευση το ποσοστό των γυναικών Σχολικών 
Συμβούλων είναι 36,45%, στην Ειδική Αγωγή  το ποσοστό είναι 35.29%, ενώ στην 
Προσχολική Αγωγή υπάρχει πλέον ένας άνδρας Σχολικός Σύμβουλος (1,43%) (Υ.Π.Ε.Π.Θ., 
2007) (Πίνακας 5). 

Παρόμοια είναι και η εικόνα για τους συντονιστές εξωτερικού. Ειδικότερα, ηγετικές 
θέσεις στη διοίκηση και την εποπτεία της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό είναι οι θέσεις 
των συντονιστών Εκπαίδευσης (Ν. 2413/96). Οι συντονιστές Εκπαίδευσης ασκούν 
συμβουλευτικά ή εποπτικά και διοικητικά καθήκοντα σε θέματα που αφορούν  στη 
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λειτουργία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και στο εκπαιδευτικό προσωπικό στην περιοχή 
ευθύνης τους. Στις κρίσεις του 1998 για τους συντονιστές εξωτερικού εκδήλωσαν ενδιαφέρον 
συνολικά 199 εκπαιδευτικοί, από τους οποίους οι 59 ήταν γυναίκες (ποσοστό 29,6%). 
Επελέγησαν τελικά 26, εκ των  οποίων 5 γυναίκες (ποσοστό 19,2%), ενώ παρέμεινε κενή η 
θέση του συντονιστή Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο της Κωνσταντινούπολης, 
επειδή κανένας/καμία από τους/τις υποψήφιους-ες δεν διέθετε σε ικανοποιητικό βαθμό τα 
απαιτούμενα από τις ανάγκες της θέσης αυτής προσόντα, δηλαδή επαρκή γνώση των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων ή ευρύτερα των διεθνών σχέσεων, οπότε ανανεώθηκε η θητεία 
του προηγούμενου συντονιστή (Πίνακας 6). 

Κατά τις επιλογές αυτές έγιναν και οι τοποθετήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών 
στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας το ίδιο έτος. Στις θέσεις αυτές τοποθετήθηκαν με απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας 13 άνδρες και καμία γυναίκα.  Το  2004 οι θέσεις αυτές καλύφθηκαν 
από 12 άνδρες και μία γυναίκα. 

Οι έρευνες που έχουν γίνει στη χώρα μας σχετικά με την αντιπροσώπευση των 
γυναικών στη διοίκηση της εκπαίδευσης, επιβεβαιώνουν τη χαμηλή παρουσία των γυναικών. 
Τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στην ελληνική βιβλιογραφία μάς δίνουν μια 
ομοιόμορφη εικόνα. 

H Χατζηπαναγιώτου (1997) µε στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
Ελλάδος) για το σχολικό έτος 1990-91 αναφέρει ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 
αντιπροσωπεύουν το 59% του συνόλου των εκπαιδευτικών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά κατέχουν μόλις το 16% των διευθυντικών θέσεων στις 
σχολικές μονάδες.   

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα που εκπόνησαν οι Βουρτσάκη, Χατζηθεοδωρίδου, 
Μυλωνά και Παπαγεωργίου (1998), εκπαιδευτικοί της Α/βάθµιας Εκπαίδευσης, µε σκοπό να 
καταγραφεί η υπάρχουσα κατάσταση στην Α/βάθµια και Β/βάθµια Εκπαίδευση, σύµφωνα µε 
τις υποψηφιότητες των γυναικών εκπαιδευτικών για την κατάληψη διοικητικών θέσεων σε 
σχολεία. Διερευνήθηκε το σύνολο των γυναικών που υπέβαλαν αίτηση για διευθύντριες, 
καθώς και πόσες από αυτές κατέλαβαν τη θέση στις κρίσεις του 1997 στο Α΄ και Β΄ 
Π.Υ.Σ.∆.Ε. και Π.Υ.Σ.Π.Ε. Θεσσαλονίκης και στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ημαθίας. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας, τα οποία δυστυχώς δεν είναι ξεκάθαρα δοσμένα και 
προκαλούν σύγχυση στον αναγνώστη, παρουσιάζουν την ακόλουθη εικόνα: 

• Στο Α΄ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Θεσσαλονίκης 347 εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση για 152 
διευθυντικές θέσεις. Από αυτούς, οι 44 ήταν γυναίκες (12.7%). Ολοκλήρωσαν τη 
διαδικασία επιλογής 37 γυναίκες (12.3%) και εν τέλει 11 γυναίκες (7.3%) κατέλαβαν 
διευθυντική θέση. 

• Στο Β΄ Π.Υ.Σ.Π.Ε. 255 εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση για 151 διευθυντικές θέσεις. 
Οι γυναίκες ήταν 43 (16.9%). 38 γυναίκες (13.2%) ολοκλήρωσαν τη διαδικασία 
επιλογής και 20 (13.2%) κατέλαβαν διευθυντική θέση. 

• Στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηµαθίας 108 εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση για 63 θέσεις. Οι 
γυναίκες ήταν 9 (8.5%), απ’ τις οποίες 6 ολοκλήρωσαν τη διαδικασία επιλογής και 3 
(4.7%) κρίθηκαν κατάλληλες. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία διαπιστώνει κανείς ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 
αποτελούν τη μειοψηφία των διευθυντών και υποδιευθυντών στην Α/βάθµια και Β/βάθµια 
Εκπαίδευση, τουλάχιστον κατά τα έτη αναφοράς των  παραπάνω ερευνών.  

Στη σχολιασμένη καταγραφή βιβλιογραφίας της Εύης Κλαδούχου (2006) βλέπουμε  
μια εργασία που συγκεντρώνει συνοπτικά στοιχεία της ελληνικής και ξενόγλωσσης 
βιβλιογραφίας, η οποία εξετάζει τον παράγοντα του φύλου στην εκπαίδευση. Η ερευνήτρια 
παρατηρεί ότι το γυναικείο φύλο αναπαρίσταται από τους εκπαιδευτικούς στο σύνολό τους με 
συντηρητικά χρώματα και εγείρει χαμηλές προσδοκίες. Άλλωστε η ίδια δομή και η οργάνωση 
του εκπαιδευτικού συστήματος, με την άνιση κατανομή των θέσεων εργασίας και εξουσίας, 
συμβάλλει στην αναπαραγωγή της ανισότητας μεταξύ των φύλων (πλεονασμός γυναικών, 
κυριαρχία ανδρών στις θέσεις εξουσίας). 

Στα συμπεράσματά της η Κλαδούχου αναφέρει ότι κοινό σημείο των ερευνών που 
διεξήγαγε είναι η ανάδειξη της ποσοτικής απουσίας των γυναικών στους τομείς που 
ερευνήθηκαν. Διαπιστώνει όμως τη μικρή παρουσία ποιοτικών μεθόδων, που θα αναδείκνυαν 
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ίσως τα προσωπικά βιώματα των υποκειμένων. Δεν παρουσιάζεται δηλαδή,  η άποψη των 
ίδιων των γυναικών .Οι ποιοτικές μεθοδολογίες θα διευκόλυναν τη διερεύνηση των 
μηχανισμών ανισότητας, αλλά και θα έδειχναν, αν και κατά πόσον επαληθεύονται οι 
υποθέσεις των ερευνητών/τριών.  

Από τα στατιστικά στοιχεία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που παραθέτει η Μαραγκουδάκη κατά τα 
έτη 1994-1995 προκύπτει ότι σε επίπεδο Νομαρχιών, όσον αφορά στα στελέχη Α/βάθμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης, οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 3,1%, ενώ οι άνδρες το 96,9%. Με 
βάση τα συγκεντρωμένα στοιχεία, η ερευνήτρια υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται απλά για υπό- 
αντιπροσώπευση των γυναικών στις θέσεις αυτές αλλά για αποκλεισμό, τη στιγμή που οι 
γυναίκες εκπαιδευτικοί έχουν υψηλά ποσοστά αντιπροσώπευσης στον κλάδο των 
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και γενικά στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι 
γυναίκες, όπως λέει, είναι σαν να βρίσκονται κάτω από μια γυάλινη οροφή, η οποία τους 
επιτρέπει να βλέπουν διοικητικές θέσεις, που διατίθενται, αλλά τις εμποδίζει να τις 
καταλάβουν. 

Ο συγκεκριμένος αποκλεισμός των γυναικών είναι ένα σημαντικό ζήτημα με πολλές 
προεκτάσεις και πολλούς αποδέκτες. Από τη μια αφορά στις εν ενεργεία γυναίκες 
εκπαιδευτικούς, οι οποίες αποκλείονται από τα κέντρα λήψης αποφάσεων του χώρου της 
απασχόλησής τους, στερούνται δυνατοτήτων να ενθαρρύνουν  και να στηρίζουν άλλες 
γυναίκες εκπαιδευτικούς να έχουν ως στόχο την προαγωγή σε διοικητικές θέσεις  και κυρίως 
απασχολούνται κάτω από την εξουσία και τον έλεγχο του ανδρικού φύλου. Από την άλλη 
αφορούν τους/τις μαθητές/τριες, που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη γενική 
εκπαίδευση δεν έχουν την ευκαιρία να βλέπουν τις γυναίκες σε θέσεις εξουσίας σε σχέση με 
τους άντρες και να το δέχονται ως κάτι το σύνηθες και το μη εξαιρετικό. Συνεπώς, το 
φαινόμενο αυτό συμβάλλει στη συντήρηση και στην αναπαραγωγή των παγιωμένων 
συντηρητικών σχέσεων εξουσίας ανάμεσα στα δύο φύλα. 

Ο αποκλεισμός των γυναικών από τη διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης δεν 
αποτελεί, φυσικά, ενδημικό χαρακτηριστικό μόνο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 
Αντίθετα, όπως προκύπτει από τις σχετικές μελέτες, απαντάται στα εκπαιδευτικά συστήματα 
όλων των δυτικών κοινωνιών με ελαφρές διακυμάνσεις. 

Η  Spender (1987:143-154) πιστεύει πως στο χώρο της εκπαίδευσης ισχύει αυτό που 
ονομάζει ως «πατριαρχικό παράδειγμα» (patriarchal paradigm of education), εννοώντας τη 
μεταφορά της ανδρικής κυριαρχίας και εξουσίας στο χώρο της εκπαίδευσης.  

Ενώ, όμως, το συγκεκριμένο ζήτημα έχει αποτελέσει αντικείμενο ευρύτερου 
προβληματισμού σε άλλες δυτικές χώρες, στην Ελλάδα οι σχετικές μελέτες  συνήθως 
περιορίζονται στην επισήμανση του ζητήματος και στη θεωρητική αξιολόγηση του, χωρίς να 
διερευνούν εις βάθος μέσα από εμπειρική προσέγγιση τα αίτια που οδηγούν στο φαινόμενο 
αυτό. 

Πέρα από τους παράγοντες που παραθέσαμε και που συνδέονται με τον αποκλεισμό 
των γυναικών, για την ελληνική περίπτωση ειδικά παραθέτουμε δύο επιπλέον παραμέτρους: 

1. Τον κυβερνητικό παρεμβατισμό και τον ασφυκτικό έλεγχο της διοίκησης των 
δημοσίων υπηρεσιών γενικότερα και επομένως και της εκπαίδευσης.  

2. Τα κριτήρια επιλογής για τη διοικητική θέση, που απαιτούνται, σύμφωνα με τις 
θεσμικές ρυθμίσεις, που ισχύουν μετά το 1985. 

Ο κυβερνητικός παρεμβατισμός και ο ασφυκτικός έλεγχος, που ασκούνται στο σχολικό 
μηχανισμό, αποτελούν «κοινό τόπο» στην ελληνική πραγματικότητα. Η πολιτική αυτή 
άλλωστε εξηγεί ως ένα μεγάλο βαθμό τον έντονο συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό 
χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Τα αξιοκρατικά κριτήρια που 
προβλέπονται με βάση τις ισχύουσες θεσμικές ρυθμίσεις, αντικειμενικά είναι πράγματι 
αναγκαία και απαραίτητα για την κατάληψη διοικητικών θέσεων και τη θέση σχολικών 
συμβούλων, όμως, όπως όλοι διαπιστώνουν, τα υποκειμενικά κριτήρια δεν είναι αξιόπιστα.  
 

Επίλογος 
Από την ανάλυση των στοιχείων διαφόρων ερευνών, όπως παρουσιάζονται παραπάνω, 

διαφαίνεται η δυσμενής θέση της γυναίκας στο εκπαιδευτικό σύστημα από όποια οπτική κι αν 
εξετάζεται.   
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Η εκπαίδευση αποτελούσε μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες προνόμιο μόνο των 
ανδρών και σταδιακά έγινε προσβάσιμη στις Ελληνίδες. Σήμερα, έχει κατοχυρωθεί νομικά η 
ισότητα των δύο φύλων ως προς την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η 
δυνατότητα ελεύθερης επιλογής της κατεύθυνσης σπουδών. Παραδόξως, όμως, παρατηρείται 
ένας ποιοτικός διαχωρισμός των δύο φύλων με τις γυναίκες να απέχουν από σχολές τεχνικό-
επαγγελματικής κατεύθυνσης, οι οποίες παρέχουν και τις καλύτερες προοπτικές 
επαγγελματικής ανέλιξης, γεγονός που υπογραμμίζει τη διαιώνιση των στερεοτύπων και την 
επιρροή τους στις επιλογές των δύο φύλων. 

Η επιλογή του επαγγέλματος της δασκάλας υπήρξε στο παρελθόν διέξοδος για τις 
γυναίκες που επιθυμούσαν να εργαστούν στο παρελθόν, καθώς θεωρούνταν η μόνη 
εναλλακτική εργασία πέραν της οικιακής. Ακόμα και σήμερα, στον εκπαιδευτικό τομέα, 
ιδιαίτερα στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι γυναίκες αποτελούν την 
πλειοψηφία, ενώ η παρουσία τους είναι περιορισμένη στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Λαμβάνοντας υπόψη την έντονη παρουσία των γυναικών στην Εκπαίδευση, θα 
περιμέναμε να είναι αντίστοιχα και τα ποσοστά αντιπροσώπευσής τους στη διοίκηση του 
τομέα. Τα στοιχεία, όμως, παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα, αφού τα ποσοστά των 
γυναικών που καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης είναι πολύ μικρότερα από τα αντίστοιχα των 
ανδρών, αλλά και από τα ποσοστό των γυναικών εκπαιδευτικών στις διάφορες βαθμίδες.  

Παρά το γεγονός ότι νομικά έχει πλέον κατοχυρωθεί η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων 
στον τομέα της παιδείας και στον εργασιακό χώρο, η γυναικεία παρουσία παραμένει νωθρή 
και οι επιλογές των γυναικών δεν είναι αυτές που θα τους εξασφάλιζαν επαγγελματική 
ανέλιξη στα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η νομική αναγνώριση των 
δικαιωμάτων τους δεν είναι αρκετή, καθώς η επιρροή των στερεοτύπων που έχουν 
αναπτυχθεί και εδραιωθεί μέσα στους αιώνες παραμένει ισχυρή και επηρεάζει εξίσου τη 
συμπεριφορά ανδρών και γυναικών. Με δεδομένο μάλιστα ότι η αλλαγή των στερεοτύπων 
είναι μια εξαιρετικά αργή και αμφίβολης αποτελεσματικότητας διαδικασία, παραμένει 
αμφίβολη η αλλαγή της παρούσας κατάστασης στο εγγύς μέλλον. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Πίνακας 1. Αντιπροσώπευση των γυναικών στη Σχολική Διοίκηση 
Χώρα  Α/θμια Εκπαίδευση Β/θμια  Εκπαίδευση 
 Δασκάλες Δ/ντριες Καθηγήτριες Δ/ντριες 
Αγγλία-Ουαλία 
(1992) 81 49 49 26 

Γαλλία (1995) 79 64 56 30 
Ελλάδα (1995) 50 41 53 36 
Ουγγαρία (1995) 85 33 97 30 
Ιρλανδία (1996) 78 46 54 29 
Ιταλία (1995) 93 46 63 30 
Κάτω Χώρες 
(Βέλγιο, 
Ολλανδία)  (1996) 76 13 33 7 

Νορβηγία (1994) 74 40 39 22 
Ισπανία 
(1995,1985) 74 47 50 20 

Πηγή:Wilson M.(Ed) “Women in educational management. A. European perspective” P.C.P. 
London, 1997, σελ.209 
 
Πίνακας 2. Πίνακας επιλεγμένων Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊστάμενων Γραφείων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά φύλο (2007) 
 Διευθυντές Διευθύνσεων Προϊστάμενοι Γραφείων Π.Ε. 
Άνδρες 56 (96,55%) 139 (87,97%) 
Γυναίκες 2 (3,45%) 19 (12,03%) 
Σύνολο 58 158 
 

 
Πίνακας 3. Πίνακας υποψήφιων και επιλεγμένων Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων 

Α/θμιας Εκπαίδευσης κατά φύλο, 1998 
 Υποψήφιοι/ες Επιλεγμένοι/ες 
 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
Α/θμια 422(97,5%) 11(2,5%) 433 193(96,9%) 6(3,01%) 199 

Πηγή: Στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 1998.  
 

Πίνακας 4. Πίνακας υποψήφιων και επιλεγμένων Σχολικών Συμβούλων Α/θμιας 
Εκπαίδευσης 1998 

 Υποψήφιοι-ες Επιλεγμένοι-ες 
 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
Προσχολική 0 104 104 0 49 49 
Δημοτική 440(85,9%) 72(14,1%) 512 269(89,3%) 32(10,7%) 301 
Ειδική 49(86%) 8(14%) 57 16(100%) 0 16 
Σύνολο 966(74,4%) 332(25,6%) 1298 492(79,3%) 128(20,7%) 620 
Πηγή: Στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 1998.  
 
 
 
 

 



 88

Πίνακας 5. Πίνακας Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Εκπαίδευσης, Δημοτικής 
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής κατά φύλο (2007) 

 Προσχολικής 
Αγωγής 

Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

Ειδικής Αγωγής 

Άνδρες 1 (1,43%) 190 (63,55%) 11 (64,71%) 
Γυναίκες 69 (98,57%) 109 (36,45%) 6 (35,29%) 
Σύνολο 70 299 17 
 

Πίνακας 6. Πίνακας υποψήφιων και επιλεγμένων  Συντονιστών (1998) 
 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
Υποψήφιοι/ες 140(70,4%) 59(29,6%) 199 
Επιλεγμένοι 21(80,8%) 5(19,2%) 26 

Πηγή: Στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 1998.  
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Ο Ρόλος της Δια Βίου Εκπαίδευσης στην Παραγωγή Κοινωνικού και Ανθρώπινου 
Κεφαλαίου: Μεταξύ «ανάγκης» και «αναγκαιότητας 

 
Ευγενία Α. Πανιτσίδου13  
Αδαμάντιος Παπασταμάτης14 
 

Περίληψη 
Το παρόν άρθρο επικεντρώνεται στις έννοιες του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου, 

διερευνώντας τη μεταξύ τους σχέση αφενός, και αφετέρου, τον κομβικής σημασίας ρόλο της Δια 
Βίου Εκπαίδευσης (ΔΒΕ) στην παραγωγή τους. Στόχος της μελέτης είναι η αποτύπωση των όρων 
του αυξανόμενου ακαδημαϊκού και πολιτικού ενδιαφέροντος για τη ΔΒΕ, το οποίο συμπίπτει με 
την ενίσχυση της παγκοσμιοποίησης και την εκτιμώμενη συμβολή της στην τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας των οικονομιών και την καταστολή της εντεινόμενης κοινωνικής αστάθειας. 
Υπό το φως της σύγχρονης βιβλιογραφίας, γίνεται αρχικά, αναφορά στις δύο μορφές κεφαλαίου, 
ανθρώπινου και κοινωνικού, υπό μία κριτική προσέγγιση των δύο εννοιών, και εν συνεχεία 
διερευνάται ο διαμεσολαβητικός ρόλος της ΔΒΕ. Επιλογικά, διατυπώνονται κάποια 
συμπεράσματα που ενέχουν πολιτικές προεκτάσεις, εγείροντας ερωτήματα και προκαλώντας 
έντονο σκεπτικισμό, - συνιστά η ΔΒΕ «αντικειμενική ανάγκη» για τη λειτουργικότητα του ατόμου 
στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό συγκείμενο ή απλά μια «νέα ουτοπία»; 

 
Λέξεις Κλειδιά: Ανθρώπινο κεφάλαιο, Κοινωνικό κεφάλαιο, Δια βίου εκπαίδευση  
 

Αbstract 
The present paper draws on human & social capitals, deploying the relationship in between 

them along with the critical role of Lifelong Education (LLE) in their formation, aiming to identify 
the terms of rising academic & political interest in LLE. The paper begins with a brief account of 
the two forms of capital: human & social, through a critical approach, providing a framework for 
considering the relationship between them & the mediating role of lifelong education, & the 
complementarities & tensions within this relationship. It concludes with some policy implications 
encouraging questions & reflection on LLE policies – is LLE a “contemporary necessity” for the 
effective function of our socioeconomic system or just a “new utopia”? 

 
Keywords: Human capital, social capital, lifelong learning 
 
Εισαγωγή 
 
Η επίγνωση ότι η εκπαίδευση είναι κεφαλαιουχικό αγαθό, το οποίο μπορεί να συμβάλλει 

στην επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη και τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, 
παραπέμποντας σε οικονομική μεγέθυνση των μεταβιομηχανικών οικονομιών, αποτέλεσε τον 
πλέον σημαντικό παράγοντα της προϊούσας έμφασης στην εκπαίδευση ήδη από τη δεκαετία του 
1960 (OECD, 1961). Κατά τη τελευταία δεκαετία ωστόσο, η οποία συμπίπτει με την ενίσχυση της 
παγκοσμιοποίησης, το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε στο ρόλο των κοινωνικών δομών και την 
εκτιμώμενη συμβολή τους στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας 
των οικονομιών και στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, προβάλλοντας τη συσσώρευση 
κοινωνικού κεφαλαίου ως οδόφραγμα στις κλιμακούμενες ανησυχίες των νεοφιλελεύθερων 
οικονομιών για την κοινωνική αστάθεια, που προκαλεί η κατίσχυση της παγκοσμιοποίησης, του 
καταναλωτισμού και του ατομισμού (Βeck, 1992).  

Ειδικότερα, ο ρόλος της Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΔΒΕ) στην ενίσχυση του ανθρώπινου και 
κοινωνικού κεφαλαίου έχει συγκεντρώσει διευρυμένο πολιτικό και ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, ως 
δικλείδα ασφαλείας για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της ανάπτυξης, τη 
στήριξη των δημοκρατικών θεσμών και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, αναγορεύοντας 
την επένδυση στη ΔΒΕ και τη συνολική συμμετοχή των πολιτών σε αυτή, σε κεντρικό άξονα 
πολιτικής. Πρόκειται για μια προσέγγιση της «διά βίου» εκπαίδευσης, ως «εργαλείο» 

                                                 
13 Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

14 Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
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αποτελεσματικής διαχείρισης των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη διάχυση της τεχνολογίας 
και την ενίσχυση της παγκοσμιοποίησης, γεγονός που προκαλεί ωστόσο, έντονο σκεπτικισμό. 
Συνιστά η ΔΒΕ πανάκεια για την εύρυθμη λειτουργία του μεταβιομηχανικού 
κοινωνικοοικονομικού συστήματος ή απλά μια «νέα ουτοπία»; 

 
Ανθρώπινο κεφάλαιο 

 
Αν και ο Adam Smith είναι ο πρώτος που εισήγαγε την έννοια των ατόμων ως «κεφάλαιο» 

κατά τον 18ο αιώνα (Smith, 1970), σημαντική έμφαση στα οικονομικά οφέλη της εκπαίδευσης 
ανέκυψε τη δεκαετία του 1960, εδραζόμενη στη θεωρία του «ανθρώπινου κεφαλαίου» (Becker, 
1975. Schulz, 1972), ως εκμετάλλευση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων των ατόμων για 
την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.  

Σύμφωνα με τον Coleman (1988), το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελείται από τις «αποκτηθείσες 
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίες επιτρέπουν στα άτομα να δράσουν με διάφορους 
τρόπους», ενώ υπό μια ευρύτερη προσέγγιση, ο ΟΟΣΑ (OECD, 2001) ορίζει το ανθρώπινο 
κεφάλαιο ως «γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και γνωρίσματα (φυσική, συναισθηματική και 
πνευματική υγεία) που διαθέτουν τα άτομα, που μπορούν να διευκολύνουν τη δημιουργία 
προσωπικής, κοινωνικής και οικονομικής ευζωίας».  

Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου εδράζεται στη διαπίστωση ότι ο παραγωγικός 
συντελεστής του μέρους εκείνου της οικονομικής προόδου, το οποίο δεν οφείλεται στην ποσοτική 
αύξηση των συνήθων συντελεστών παραγωγής, είναι οι επίκτητες ικανότητες των ανθρώπων, οι 
οποίες εκρέουν ως αποτέλεσμα της επένδυσης στην εκπαιδευτική διαδικασία (Becker, 1975. 
Schulz, 1972). Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι η επένδυση στον παράγοντα άνθρωπο έχει διττό 
ρόλο, προάγοντας την ποιότητα των παραγωγικών υπηρεσιών τις οποίες προσφέρει στην 
παραγωγή αγαθών αφενός, και αυξάνοντας το επίπεδο ικανοποιήσεώς του ως καταναλωτή των 
αγαθών αυτών, αφετέρου (Schulz, 1972). Η ανάλυση αυτή παρείχε νέα κριτήρια για την κατανομή 
πόρων στην εκπαίδευση και τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής, με έμφαση στην παροχή 
χρήσιμης και ανανεώσιμης γνώσης.   

Η απόδοση της επένδυσης στην εκπαίδευση, με βάση τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, 
επικεντρώνει στη μέτρηση του εισοδήματος σε ιδιωτικό επίπεδο, και στην παραγωγικότητα ή την 
οικονομική ανάπτυξη σε μακροεπίπεδο. Κατά τον ΟΟΣΑ (OECD, 2002), εκτιμάται ότι η αύξηση 
κατά ένα έτος του μέσου επιπέδου σπουδών αυξάνει την οικονομική ανάπτυξη κατά περίπου 5% 
άμεσα και κατά επιπλέον ποσοστό 2,5% μακροπρόθεσμα. Πέραν τούτου, επισημαίνεται ότι η 
βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου είχε ως αποτέλεσμα σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) την αύξηση της ετήσιας ανάπτυξης κατά μισή τουλάχιστον ποσοστιαία μονάδα κατά 
τη δεκαετία του 1990 σε σύγκριση µε την προηγούμενη δεκαετία, ανάγοντας την εκπαίδευση σε 
κύριο παράγοντα οικονομικού ανταγωνισμού. 

Υπάρχει ωστόσο, διάχυτη αμφισβήτηση αναφορικά με την εγκυρότητα των ερευνών για τον 
προσδιορισμό της απόδοσης της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, οι μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται στην μακροοικονομική ανάλυση παρουσιάζουν σημαντικές αδυναμίες, καθώς 
σε επίπεδο διεθνών συγκρίσεων διαπιστώνεται έλλειψη συγκρισιμότητας πιστοποιητικών, και ως 
εκ τούτου, χρησιμοποιείται η διάρκεια της εκπαίδευσης ως πιο σταθερή μεταβλητή (Sculler et al, 
2004).  

Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου δέχτηκε και συνεχίζει να δέχεται ισχυρή κριτική  που 
αφορά στη στήριξη εκπαιδευτικών πολιτικών στη βάση της οικονομικής ανάπτυξης, συνιστώντας 
νομιμοποιητικό πλαίσιο για την εργαλειοποίηση της εκπαίδευσης, υπό το φως της σύνδεσής της 
με την οικονομική μεγέθυνση των χωρών και την ευημερία των πολιτών. Επιπρόσθετα, θα ήταν 
ουτοπικό να αναμένεται η διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης και η ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής στη βάση απλά της επένδυσης στην εκπαίδευση, δίχως την παράλληλη στήριξη 
συνοδευτικών πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί η άποψη της Gouthro 
(2002), η οποία υποστηρίζει ότι στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό, η προώθηση της 
ΔΒΕ δεν οδηγεί σε πιο δημοκρατικό και με αμβλυμμένες ανισότητες κόσμο, αλλά σε 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ατόμων και κρατών. 
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Κοινωνικό κεφάλαιο 
 

Η έννοια του «κοινωνικού κεφαλαίου» είναι κύημα του ύστερου 20ου αιώνα, αν και ο όρος 
χρησιμοποιήθηκε πρώιμα από τη δεκαετία του 1910 (Hanifan, 1916). Με βάση τις επιστήμες της 
πολιτικής οικονομίας και της κοινωνιολογίας, προέκυψε ως ένα ευέλικτο ερμηνευτικό πλαίσιο, 
ώστε να παρέχει εξηγήσεις, κατά τρόπο συμβατό με τη λογική της οικονομίας της αγοράς, σε μια 
σειρά κοινωνικών φαινομένων τα οποία αγνοούνταν από τους οικονομολόγους (Green, Preston & 
Sabates, 2003). Κατά την περασμένη δεκαετία, η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου συγκέντρωσε 
διεπιστημονικό ερευνητικό και ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, λόγω της δυνατότητας συνεισφοράς στην 
ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. 

  Το κοινωνικό κεφάλαιο συνιστά τόσο ιδιωτικό όσο και δημόσιο αγαθό, από το οποίο 
επωφελούνται τα μέλη της ομάδας αλλά και η ίδια η ομάδα, εντός της οποίας αναπτύσσεται 
(Portes, 1998). Ως εκ τούτου, ο όρος φέρει κυρίως θετικές συνδηλώσεις (Falk & Kilpatrick, 2000), 
χρησιμοποιούμενος αφενός, για να περιγράψει τα μέσα τα οποία είναι διαθέσιμα σε άτομα ή 
ομάδες αναφορικά με τη δικτύωση, τους κοινούς κανόνες και την εμπιστοσύνη, και αφετέρου, για 
να αναφερθεί στα ίδια τα δίκτυα.  

Σύμφωνα με τον Putnam (1993), με τον όρο «κοινωνικό κεφάλαιο» αναφερόμαστε στο 
σύνολο των μη οικονομικών πόρων, πραγματικών ή φανταστικών, που αφορούν σε άτομα, ομάδες 
ή δίκτυα κοινωνικών σχέσεων και χαρακτηρίζονται από εμπιστοσύνη, αμοιβαιότητα και κοινά 
αποδεκτούς κανόνες συμπεριφοράς, διευκολύνοντας συνεπώς τη συνεργασία και τη συλλογική 
δράση των ανθρώπων και προάγοντας την κοινωνική αποδοτικότητα. 

To κοινωνικό κεφάλαιο εκρέει από τις σχέσεις ανάμεσα στα άτομα (bonding ties), την 
αλληλεπίδραση δηλαδή, ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας η οποία συμβάλλει στην οικοδόμηση και 
διατήρηση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής. Ως εκ τούτου, επικεντρώνει σε ομάδες 
και κανόνες, οι οποίοι καθοδηγούν τις μορφές συμπεριφορές και τις διαπροσωπικές σχέσεις. 
Αυτές με τη σειρά τους παράγουν δευτερεύοντα στοιχεία, όπως π.χ. γνώσεις και εμπιστοσύνη, τα 
οποία διευκολύνουν την αμοιβαιότητα και τη συνεργασία. Οι κοινωνικές σχέσεις που 
αναπτύσσονται, λειτουργούν διαμεσολαβητικά, διευκολύνοντας τη συλλογική δράση προς το 
κοινό όφελος και την επίτευξη στόχων, οι οποίοι θα ήταν αδύνατο να επιτευχθούν με άλλον τρόπο 
(Coleman, 1988. Fukuyama, 1995. Kilpatrick, Field & Falk, 2003. Putnam, 2000).  

Επιπρόσθετα, το κοινωνικό κεφάλαιο μιας ομάδας δύναται να παράγει θετική ενέργεια για τα 
εκτός της ομάδας άτομα, όταν το επίπεδο εμπιστοσύνης είναι μεγαλύτερο από την ίδια την ομάδα 
και η δυνατότητα συνεργασίας και αξιοποίησης πόρων εκτείνεται εκτός αυτής (Fukuyama, 1995). 
Κατά τον τρόπο αυτόν, το κοινωνικό κεφάλαιο ευνοεί την ανάπτυξη δεσμών και τη διάδραση με 
άτομα και φορείς τόσο εντός της κοινότητας (bonding ties), όσο και εκτός αυτής (bridging ties), 
γεγονός που επιτρέπει την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Αντίθετα, είναι δυνατόν να υπάρχει 
συσσωρευμένο κοινωνικό κεφάλαιο εντός μιας κοινότητας, η οποία ωστόσο να διάκειται 
ανταγωνιστικά προς άλλες κοινότητες, γεγονός που υπονομεύει την κοινωνική συνοχή καθώς την 
περιορίζει εντός των ορίων μιας μικρής κοινότητας (Falk, Golding & Balatti, 2000. Green, Preston 
& Sabates, 2003). 

Το κοινωνικό κεφάλαιο απορρίπτεται από κάποιους ως μη αναγνωρίσιμη μορφή κεφαλαίου 
(Arrow, 2000), ενώ ισχυρή κριτική έχουν δεχτεί οι ερμηνείες του Putnam για το ρόλο του 
κοινωνικού κεφαλαίου τόσο στην ιταλική όσο και την αμερικάνικη κοινωνία, καθώς κρίνονται 
υπεραπλουστευμένες γενικεύσεις ευρημάτων που βασίστηκαν σε μεθοδολογίες και δεδομένα 
ικανά για ερμηνείες σε ατομικό ή κοινοτικό επίπεδο, αλλά περιοριστικά για τη συναγωγή 
συμπερασμάτων για το κοινωνικό σύνολο (Green, Preston & Sabates, 2003). Γενικότερα ωστόσο, 
υπάρχει μία ευρύτερη αμφισβήτηση γύρω από τη δυνατότητα μέτρησης του κοινωνικού 
κεφαλαίου. Ίσως σε ατομικό επίπεδο κάτι τέτοιο να είναι εφικτό, αλλά σε συλλογικό επίπεδο, 
ανακύπτει έντονος προβληματισμός ως προς το βαθμό ικανότητας των οικονομετρικών τεχνικών 
να αποτυπώσουν τις ιδιότητες εκείνες που ενισχύουν τις κοινωνικές σχέσεις και τις αξίες σε μια 
κοινότητα και εντείνουν την κοινωνική συνοχή (Schuller et al., 2004).  

Πέραν τούτου, ασκείται κριτική αναφορικά με την επίπλαστη «κοινωνικότητα» του όρου, 
υποστηρίζοντας ότι η έμφαση εστιάζεται σε οικονομικά μεγέθη, ενώ η αναφορά στο «κοινωνικό» 
επικεντρώνει αποκλειστικά στη διασφάλιση των συνθηκών εκείνων που επιτρέπουν την 
εκμετάλλευση του συνόλου των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την απρόσκοπτη 
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οικονομική μεγέθυνση. Σύμφωνα με τον Bourdieu (1986), κάποια άτομα ιδιοποιούνται σε βάρος 
κάποιων άλλων, τα οφέλη που εκρέουν από το κοινωνικό κεφάλαιο, αναπαράγοντας τις 
κοινωνικοοικονομικές ανισότητες. Υπό το ίδιο πνεύμα, το κοινωνικό κεφάλαιο αναφέρεται ως 
«Δούρειος Ίππος» της νεοφιλελεύθερης οικονομίας, εκτιμώντας ότι η ενεργός συμμετοχή των 
πολιτών στους θεσμούς και η ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου δεν αποτελούν παρά 
προπέτασμα για την υπαναχώρηση των κοινωνικών παροχών και τη μείωση των κυβερνητικών 
δαπανών (Schuller et al., 2004).  

Είναι ωστόσο, αλήθεια ότι κάτω από την ηγεμονία ενός νεοφιλελεύθερου συγκείμενου, 
κυριαρχούμενου από τους όρους του κεφαλαίου και της αγοράς, η έννοια του κοινωνικού 
κεφαλαίου έχει επαναφέρει στην εκφορά του κυρίαρχου πολιτικού λόγου τον όρο «κοινωνικό». 
Παρά τη διαφωνία και την έλλειψη ομοφωνίας γύρω από την έννοια και τη δυνατότητα μέτρησης 
του κοινωνικού κεφαλαίου, ο όρος έχει  επικρατήσει, ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, παρέχοντας ένα ευέλικτο ερμηνευτικό πλαίσιο για την προσέγγιση των διαδικασιών 
και των αποτελεσμάτων της μάθησης (Baron, Field & Schuller, 2000). 

 
Η σχέση μεταξύ ΔΒΕ, Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου 
 
Η σχέση μεταξύ ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου, και ΔΒΕ συνιστά πεδίο σημαντικού 

ερευνητικού ενδιαφέροντος (Coleman, 1988. Kilpatrick, Field & Falk, 2003. OECD, 2001. 
Schuller & Field, 1998), με ευρήματα που υποδεικνύουν την αμφοτερόπλευρη φύση της σχέσης 
του δίπολου ανθρώπινου-κοινωνικού κεφαλαίου, καθώς η μεταβολή του ενός, επηρεάζει ευθέως 
ανάλογα την αυξομείωση του άλλου, και καταδεικνύοντας παράλληλα το διαμεσολαβητικό ρόλο 
της ΔΒΕ στην οικοδόμησή τους (Σχ. 1).    

Υπό το φως της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου, εκτιμάται ότι η επένδυση σε 
ανθρώπινους πόρους δεν εξωτερικεύεται μονοσήμαντα σε οικονομικά μεγέθη, αλλά επιδρά 
ευεργετικά και στην κοινωνική σφαίρα, ενώ παράλληλα, επισημαίνεται ο καθοριστικός ρόλος που 
διαδραματίζει η ΔΒΕ στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη (De la Fuente & Ciccone, 2002. 
ΟECD, 2000. Psacharopoulos & Patrinos, 2002). Υπό την προσέγγιση αυτή, η έμφαση εστιάζεται 
στον παράγοντα ανθρώπινο κεφάλαιο ως βασική συνιστώσα προώθησης της οικονομικής 
μεγέθυνσης και βελτίωσης των ιδιωτικών οικονομικών αποτελεσμάτων, ενώ αναγνωρίζονται ως 
δευτερεύοντα οφέλη τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την επίδρασή του σε μη οικονομικά 
αποτελέσματα όπως η υγεία και η κοινωνική ένταξη.  

Τη γραμμική αυτή θεώρηση της σχέσης ΔΒΕ, ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου, 
ακολουθεί και η έκθεση των De la Fuente & Ciccone (2002). Αναφέρεται συμπερασματικά ότι οι 
επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας 
και αποτελούν ελκυστική επένδυση σε σχέση µε εναλλακτικές δαπάνες, τόσο σε μiκρο- όσο και 
μακρο-οικονοµικό επίπεδο, καθώς υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι επενδύσεις στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη συνολική αύξηση της παραγωγικότητας. 
Η αύξηση της παραγωγικότητας μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης και των 
αποδοχών και παράλληλη μείωση της ανεργίας και των ανισοτήτων. Η συμβολή, συνακόλουθα, 
της επένδυσης σε εκπαίδευση στην οικονομική μεγέθυνση και την παρεπόμενη διασφάλιση της 
κοινωνικής συνοχής εκτιμάται ότι παράγει ποσοστά απόδοσης για τους ιδιώτες (ιδιωτική 
απόδοση) και για την κοινωνία εν γένει (κοινωνική απόδοση), συγκρίσιμα µε αυτά των 
επενδύσεων σε φυσικό κεφάλαιο (ΟECD, 2000. Psacharopoulos & Patrinos, 2002). 

Αντίθετα, οι συσχετίσεις ΔΒΕ, ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου υπό το φως της 
θεωρίας του κοινωνικού κεφαλαίου είναι πιο πολύπλοκες και περιεκτικές. Tα ερευνητικά 
ευρήματα καταδεικνύουν ότι ο διαχωρισμός οικονομικών και κοινωνικών οφελών ως αποτέλεσμα 
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, είναι μη ρεαλιστικός, καθώς δεν υπάρχει εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
που να παράγει αμιγώς οικονομικά ή κοινωνικά οφέλη, αλλά οφέλη τα οποία βρίσκονται υπό μία 
συνεχή αλληλεπίδραση (Falk, Golding & Balatti, 2000). Στη σχηματική απεικόνιση των Falk και 
Kilpatrick (2000), η οποία βασίστηκε στα ευρήματα εμπειρικής μελέτης σε αγροτικές κοινότητες 
της Αυστραλίας, η έμφαση επικεντρώνεται στις διαδικασίες που εμπλέκονται στην παραγωγή 
κοινωνικού κεφαλαίου, υποδεικνύοντας ότι κοινωνικό και ανθρώπινο κεφάλαιο εξελίσσονται 
παράλληλα (Σχ. 2). 
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Το μοντέλο συμπεριλαμβάνει τρεις βασικούς παράγοντες, τη διάδραση ανάμεσα στους 
συμμετέχοντες, τους πιθανούς διαθέσιμους πόρους κατά τη διάδραση αυτή και το επιθυμητό 
αποτέλεσμα, το οποίο συνίσταται στην επίτευξη κάποιου κοινού σκοπού που συνενώνει και 
παρωθεί τα μέλη του δικτύου να αλληλεπιδράσουν. Το κοινωνικό κεφαλαίο συναποτελείται από 
τους γνωστικούς πόρους και τα γνωρίσματα ταυτότητας τα οποία είναι διαθέσιμα σε μια 
κοινότητα, καθώς επίσης από τη δικτύωση και τους πόρους που παράγονται μέσα από αυτήν. 
Αντίθετα, το ανθρώπινο κεφάλαιο συνιστά υποομάδα των γνωστικών πόρων, προσδιοριζόμενο ως 
γνώσεις και δεξιότητες. Η μάθηση πραγματοποιείται όταν αναπτύσσεται κοινωνικό κεφάλαιο, 
όταν δηλαδή οι σχέσεις αλληλεπίδρασης ενεργοποιούν τους υπάρχοντες γνωστικούς πόρους και 
γνωρίσματα ταυτότητας και οικοδομούν πάνω σε αυτά.  

Όπως επισημαίνεται από τους Field και Schuller (1997), η θεωρία του κοινωνικού κεφαλαίου 
προσεγγίζει τη μάθηση όχι ως ιδιωτική πρόσκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων, αλλά ως λειτουργία 
αναγνωρίσιμων κοινωνικών σχέσεων, δίνοντας έμφαση στο ρόλο των κοινών κανόνων και αξιών 
για την παρώθηση των ατόμων να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες. Η κοινωνική 
δικτύωση επενεργεί στην οικονομία και την παραγωγή, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την 
ανταλλαγή γνώσεων, την προώθηση καινοτομιών και την επαγγελματική ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού (Field, 2003. Green, Preston & Sabates, 2003. Maskell, 2000. ΟΕCD, 
2001).  

 
Ο ρόλος της ΔΒΕ στο μεταβιομηχανικό παγκοσμιοποιημένο συγκείμενο 

«ανάγκη» ή «αναγκαιότητα»; 
 
Ο προβληματισμός που προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση αφορά στο εάν η 

κλιμακούμενη έμφαση γύρω από τη ΔΒΕ συνιστά αντικειμενική ανάγκη για τη δημιουργία μιας 
ευημερούσας «κοινωνίας της γνώσης», ή επίπλαστη αναγκαιότητα, η οποία αφορά αποκλειστικά 
στη διασφάλιση των συνθηκών εκείνων που επιτρέπουν απρόσκοπτη οικονομική μεγέθυνση, 
αμβλύνοντας περαιτέρω τις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες και ενθαρρύνοντας την ανάδυση 
μιας νέας βιομηχανίας γύρω από την παραγωγή και κατανάλωση εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 

Όπως προαναφέρθηκε, το έντονο ακαδημαϊκό και πολιτικό ενδιαφέρον γύρω από ΔΒΕ και η 
επιστράτευσή της στην ενίσχυση του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου, συνιστά συνειδητή 
παρέμβαση, η οποία συμπίπτει με την ενίσχυση της παγκοσμιοποίησης και εδράζεται στην 
εκτιμώμενη συμβολή της στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και των κοινωνικών δομών, 
στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των οικονομιών, και στον 
περιορισμό της αβεβαιότητας των παγκοσμιοποιημένων μεταβιομηχανικών κοινωνιών. Μπορεί 
ωστόσο, η ΔΒΕ να εκληφθεί ως πανάκεια για την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων που 
ανακύπτουν στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό συγκείμενο;  

Ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η ΔΒΕ μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο 
αναβάθμισης γνώσεων και δεξιοτήτων, βελτίωσης κοινωνικού επιπέδου και αναδιανομής του 
πλούτου, αυξάνοντας την παραγωγικότητα, και ενισχύοντας παράλληλα, την εμπιστοσύνη προς 
άτομα και θεσμούς, την πολιτικοποίηση και τη συνεργατικότητα (Green, Preston & Sabates, 2003. 
ΟECD, 2001. Schuller et al., 2004). Ασφαλώς, η εκπαίδευση δεν μπορεί να εκληφθεί ως 
μοναδικός παράγοντας διασφάλισης της ομαλής κοινωνικής ζωής και προώθησης μιας εύρυθμης 
οικονομικής ανάπτυξης, συνιστά ωστόσο καθοριστική μεταβλητή επιρροής, συνεργώντας με 
άλλες μεταβλητές.  

Τα ευρήματα αυτά ενέχουν πολιτική σημασία, καθώς οι ισχύουσες πολιτικές επικεντρώνουν 
στην ανάπτυξη προσόντων και δεξιοτήτων των πολιτών, προσδοκώντας ότι κατά αυτόν τον τρόπο 
θα ενισχυθεί το ανθρώπινο κεφάλαιο και κατ’ επέκταση, η κοινωνική συνοχή. Η αύξηση των 
επιπέδων συμμετοχής στη ΔΒΕ δεν δύναται μεμονωμένα να διασφαλίσει την κοινωνική 
αλληλεγγύη σε περιπτώσεις κοινωνικής ανισοκατανομής δεξιοτήτων και εισοδήματος (Green, 
Preston & Sabates, 2003). Η στοχοθεσία συνακόλουθα, των πολιτικών και των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, θα πρέπει να επικεντρώνει στην καλλιέργεια εκείνων των συνθηκών που ευνοούν 
την ανάπτυξη κοινωνικού κεφαλαίου. Παράλληλα, η επίτευξη ενός συνεκτικού κοινωνικού ιστού 
απαιτεί πολιτικό σχεδιασμό για ισότητα στην κατανομή δεξιοτήτων, οι οποίες θα επιφέρουν πιο 
δίκαιο καταμερισμό του εισοδήματος και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ενώ επιπρόσθετα, ο 
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σχεδιασμός θα πρέπει να πραγματοποιείται σε μακροπρόθεσμη βάση και να μην εξαντλείται σε 
εμβαλωματικές παρεμβάσεις.  

 
Επιλογικά 

 
• Η επιστράτευση της ΔΒΕ στην ενίσχυση του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου 

συνιστά συνειδητή παρέμβαση αύξησης της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών και περιορισμού 
της αβεβαιότητας των μεταβιομηχανικών κοινωνιών.  

• Ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με το τρίπτυχο εκπαίδευση – ανθρώπινο κεφάλαιο 
– κοινωνικό κεφάλαιο, καταδεικνύουν ότι η παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα ενίσχυσης των ιδιωτικών και κοινωνικών οφελών, σε κάποια πλαίσια. 

• Η αύξηση ωστόσο, της συμμετοχής στη ΔΒΕ δεν μπορεί από μόνη της να 
διασφαλίσει την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.  

• Η επίτευξη ενός συνεκτικού κοινωνικού ιστού απαιτεί μακροπρόθεσμο πολιτικό 
σχεδιασμό και στοχευμένες ενέργειες για ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου και μεγαλύτερη 
ισότητα στην κατανομή δεξιοτήτων και ευκαιριών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
           Σχ. 1. Σχέση κοινωνικού-ανθρώπινου κεφαλαίου & ΔΒΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

Σχ.2 Παράγοντες παραγωγής κοινωνικού κεφαλαίου 
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ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΓΝΩΣΗ:
∆ικτύων – εσωτερικών & εξωτερικών
προς την κοινότητα
∆ιαθέσιμων γνώσεων & δεξιοτήτων
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Πολιτισμικές αξίες και αιτιακές αποδόσεις τσιγγάνων μητέρων για την 
ανάπτυξη των παιδιών τους σε δύο οικισμούς της Κομοτηνής 

 
Ευθυμία Β. Πεντέρη15                            
Κωνσταντίνος Γ Πετρογιάννης16 

 

 
Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν οι πολιτισμικές αξίες 18 τσιγγάνων μητέρων 
από δύο οικισμούς της Κομοτηνής με αναφορά στην κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη του 
παιδιού ηλικίας 6 ετών. Επιπλέον καταγράφηκε ο τρόπος που ερμηνεύουν τα επιθυμητά και 
μη χαρακτηριστικά του παιδιού σε σχέση με τους δύο αυτούς τομείς της ανάπτυξής του. Ο 
στόχος ήταν να αναδειχθούν οι ατομοκεντρικές και συλλογικοκεντρικές αξίες των μητέρων 
και ο προσανατολισμός τους σε εξωτερικές και εσωτερικές αποδόσεις για την αιτιολόγηση 
της συμπεριφοράς των παιδιών. Οι ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις των δεδομένων από τις 
ημιδομημένες συνεντεύξεις με τις τσιγγάνες μητέρες ανέδειξαν, όπως αναμένονταν, ένα 
συνδυασμό ατομοκεντρικών και συλλογικοκεντρικών ιδεών, με επικράτηση των δεύτερων, 
για την ανάπτυξη του παιδιού και ένα προβάδισμα των εξωτερικών αποδόσεων στις 
αναφορές τους. Ωστόσο, η επίδραση των διαφορετικών συνθηκών διαβίωσης στους δύο 
οικισμούς φάνηκε να επηρεάζει τις απόψεις των μητέρων κατά τη συγκριτική θεώρησή τους 
και ανέδειξε ενδιαφέροντα στοιχεία για τις μεταξύ τους συσχετίσεις.  
 
Λέξεις κλειδιά: τσιγγάνες μητέρες, γονικές πεποιθήσεις, πολιτισμικά σχήματα, αιτιακές 
αποδόσεις  
 

Abstract 
The present study examined Roma mothers’ cultural values in two gypsy 

communities in Komotini, Greece, with regard to the six year old child’s social and cognitive 
development. The way they interpret the child’s development as it is delineated in their causal 
attributions for the desirable and undesirable child characteristics was also recorded. More 
specifically, the study focused on mothers’ orientation to individualistic and collectivistic 
values and their use of external and internal attributions to interpret the child’s behavior. 
Qualitative and quantitative analyses of the semi-structured interviews data showed, as 
expected, a combination of individualistic and collectivistic ideas and the prevalence of the 
external attributions in mothers’ reports. However, the different life conditions in the two 
communities seemed to influence Roma mothers’ values and causal attributions when they 
were comparatively analyzed.   
 
Key words: Roma mothers, parental belief systems, cultural models, causal attributions  
 

Η μελέτη των ιδεών των γονιών για ζητήματα που αφορούν τη γονικότητα και την 
ανάπτυξη του παιδιού βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ψυχολογικής έρευνας 
τα τελευταία χρόνια, καθώς συνδέεται με την ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου του 
οικοπολιτισμικού πλαισίου στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Υπό αυτό το πρίσμα η αναπτυξιακή 
διαδικασία γίνεται κατανοητή μέσα από το πλέγμα οικονομικών, πολιτισμικών, κοινοτικών 
και ιστορικών παραγόντων, διερευνώντας και ερμηνεύοντας την πολυπλοκότητα των 
συνδέσεων μεταξύ των αναπτυξιακών διεργασιών και της ανθρώπινης εμπειρίας (Hill, 2006. 
Πετρογιάννης, 2003).  

Οι γονείς είναι αυτοί που διαμορφώνουν και οργανώνουν το πλαίσιο της εμπειρίας 
που παρέχεται στα παιδιά, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, η οποία θεωρείται 
το πρωταρχικό ερέθισμα για την ανάπτυξη, με άμεσο και έμμεσο τρόπο· άμεσα, μέσα από το 
σύστημα των πεποιθήσεων και των συμπεριφορών τους προς αυτά και έμμεσα, 

                                                 
15 Νηπιαγωγός, Υποψήφια Διδάκτορ, Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
16 Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Ε.Π.Η. του Δ.Π.Θ 
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αναπτύσσοντας σχέσεις μεταξύ τους αλλά και με άλλα πρόσωπα στην τοπική και την 
ευρύτερη κοινότητα. Οι γονικές πεποιθήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
διαμόρφωση της γονικής συμπεριφοράς καθώς επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς 
ερμηνεύουν τη συμπεριφορά των παιδιών και αλληλεπιδρούν με αυτά. Αναφέρεται μάλιστα 
ότι οι προϋπάρχουσες πεποιθήσεις των γονιών κι όχι η πραγματική συμπεριφορά των παιδιών 
τους υπερισχύουν στη διαμόρφωση των αντιλήψεων που έχουν οι γονείς για αυτά και κατ’ 
επέκταση στην επιλογή συγκεκριμένων πρακτικών ανατροφής (Bornstein & Cote, 2004. 
Rubin et al., 1999). Η άμεση επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη του 
παιδιού μέσα από τη σφαίρα των ιδεών/πεποιθήσεων των γονιών, δεν μπορεί να ιδωθεί έξω 
από το ευρύτερο πλαίσιο των κοινωνικών συστημάτων στο οποίο εντάσσεται λειτουργικά η 
οικογένεια, καθώς η αλληλεπίδραση με τα κοινωνικά αυτά συστήματα παρέχει σημαντικές 
ευκαιρίες αλλά και περιορισμούς για τη διαμόρφωση αυτών των ιδεών.  

Οι γονικές πεποιθήσεις, οι οποίες σε τελική ανάλυση αντανακλούν στοιχεία του 
πολιτισμικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται κάθε οικογένεια, περιγράφονται ως ένα 
σύνθετο, δυναμικό σύστημα κοινών συμβολικών προτύπων ή σεναρίων δράσης τα οποία 
δομούνται μέσα από την καθημερινή κοινωνική αλληλεπίδραση και βοηθούν τα άτομα να 
δημιουργήσουν κοινά νοήματα και να οργανώσουν την εμπειρία τους (Edwards et al., 2006). 
Οι Harkness και Super (1996, σ. 2) περιγράφουν τις πολιτισμικές αυτές αντιλήψεις των 
γονιών ως ένα σύστημα «αμοιβαία υποστηρικτικών πεποιθήσεων», οργανωμένες σε 
ευρύτερες κατηγορίες, τις οποίες προσδιορίζουν με τον όρο συστήματα γονικών πολιτισμικών 
πεποιθήσεων ή γονικές εθνοθεωρίες.  

Οι γονικές εθνοθεωρίες παίρνουν μορφή μέσα από το οργανωτικό πλαίσιο που 
παρέχουν τα πολιτισμικά σενάρια ή πολιτισμικά σχήματα, τα οποία χρησιμοποιούν τα άτομα 
για την ερμηνεία των κοινωνικών καταστάσεων και κατά κάποιο τρόπο είναι κοινά μεταξύ 
των μελών μιας συγκεκριμένης πολιτισμικής κοινότητας (Suizzo et al., 2006). Αυτά δε τα 
πολιτισμικά σενάρια αποτελούν εννοιολογικά δομήματα τα οποία καθοδηγούν την αντίληψη 
που έχει το άτομο για τον εαυτό του και τους άλλους και το επίπεδο αλληλεξάρτησης που 
αναγνωρίζει στις σχέσεις του με τα άλλα άτομα της ομάδας στην οποία ανήκει, 
διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη φύση της ατομικής εμπειρίας (Markus & Kitayama, 
1991). Επίσης, διακρίνονται, ανάλογα με τον προσανατολισμό τους, σε ατομοκεντρικά (η 
έμφαση δίδεται σε αξίες που αφορούν την ατομικότητα και την ανεξαρτησία) και 
συλλογικοκεντρικά (με έμφαση σε αξίες που προβάλλουν τη συλλογικότητα και την 
αλληλεξάρτηση) (Tamis-Lemonda et al., 2007). Ο τρόπος που αυτές οι αξίες για την 
ανατροφή και την ανάπτυξη του παιδιού εντός της κάθε οικογένειας αντικατοπτρίζουν 
ευρύτερες «πολιτισμικές ιδεολογίες» όπως περιγράφονται μέσα από το σχήμα του 
«ατομοκεντρισμού» και του «συλλογικοκεντρισμού» (Greenfield et al., 2003), αποτελεί 
βασικό ερώτημα αρκετών διαπολιτισμικών ερευνών και εντάσσεται στο πεδίο του 
ενδιαφέροντος του σύγχρονου κλάδου της αναπτυξιακής πολιτισμικής ψυχολογίας.  

Τα αποτελέσματα πρόσφατων μελετών που διερευνούν την επίδραση των 
πολιτισμικών αξιών στα αναπτυξιακά μονοπάτια που ακολουθούν πληθυσμοί με διαφορετικό 
κοινωνικο-πολιτισμικό υπόβαθρο αλλά και μεταξύ οικογενειών με την ίδια 
πολιτισμική/εθνοτική προέλευση έχουν αμφισβητήσει την άποψη για το διχοτομικό 
χαρακτήρα των πολιτισμικών σχημάτων του «ατομοκεντρισμού» και του 
«συλλογικοκεντρισμού» (Raeff, 2000). Υποστηρίζεται μάλιστα ότι τα άτομα στη διάρκεια 
της ζωής τους έρχονται σε επαφή με ποικίλες πολιτισμικές αξίες και διαφορετικά πρότυπα τα 
οποία αξιοποιούν αναλόγως και κατάλληλα σε διάφορες καταστάσεις και συνθήκες (Edwards 
et al., 2006. Greenfield et al., 2003). Έτσι, ενώ αξίες και από τα δύο πολιτισμικά σχήματα 
φαίνεται να συνυπάρχουν στα πολιτισμικά σενάρια των ατόμων και των ομάδων είναι πιθανό 
να υφίσταται ένας κυρίαρχος προσανατολισμός ή τάση προς τις ατομοκεντρικές ή τις 
συλλογικοκεντρικές ιδέες, όπως ορίζουν τα κυρίαρχα πολιτισμικά πρότυπα εντός της 
συγκεκριμένης κάθε φορά κοινωνικο-πολιτισμικής ομάδας. Μάλιστα, η Tamis-LeMonda και 
οι συνεργάτες της (2008) κατέληξαν σε μία συγκεκριμένη τυπολογία σύνδεσης των 
πολιτισμικών σχημάτων προτείνοντας ότι οι αξίες και οι αναπτυξιακοί στόχοι που συνδέονται 
με αυτά συνυπάρχουν σε ατομικό αλλά και συλλογικό επίπεδο ακολουθώντας τρία πρότυπα: 
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το συγκρουσιακό (conflicting), το συμπληρωματικό (additive) ή/και το λειτουργικά εξαρτώμενο 
(functionally dependent).  

Διάφοροι παράγοντες φαίνεται ότι επιδρούν στη διαμόρφωση αυτών των προτύπων, 
πέρα από τις περιστασιακές συνθήκες, αποτελώντας δείκτες για την πρόβλεψη της κυρίαρχης 
τάσης ως προς τον προσανατολισμό των αξιών διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Σημαντική 
θέση μεταξύ αυτών φαίνεται να έχει το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, το οποίο παρουσιάζει 
μια αρνητική συσχέτιση με αξίες που προωθούν τη συμμόρφωση, ενώ θετική με αξίες που 
προβάλουν τον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου (Pinderhughes et al., 2000). Το οικιστικό 
περιβάλλον και η ηλικία, επίσης, έχει βρεθεί να συσχετίζονται με τις αξίες που υιοθετούν τα 
άτομα Πιο συγκεκριμένα, το αστικό περιβάλλον και η μικρότερη ηλικία των ατόμων έχει 
βρεθεί ότι συνδέονται με το ατομοκεντρικό πολιτισμικό σχήμα (Keller et al., 2005). 
Επιπλέον, η έρευνα σε εθνοτικές ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία επιπολιτισμού 
έχει δείξει ότι σταδιακά αρχίζουν να διαφοροποιούνται από τον αξιακό προσανατολισμό του 
πολιτισμικού συστήματος της κυρίαρχης πληθυσμιακά ομάδας της χώρας προέλευσής τους 
και υιοθετούν στοιχεία από εκείνες τις ομάδες με τις οποίες αλληλεπιδρούν στο ίδιο 
οικολογικό πλαίσιο (Bornstein & Cote, 2004). Η αλληλεπίδραση των γονιών με τα παιδιά 
τους είναι ένας καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση των πεποιθήσεών τους για την 
ανάπτυξη των παιδιών. Τα χαρακτηριστικά του παιδιού, όπως η ιδιοσυγκρασία, το φύλο και η 
ηλικία φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ποικιλομορφία των γονικών 
πεποιθήσεων και αξιών (Rubin et al., 1999). 

Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι οι απόψεις των γονιών για τα χαρακτηριστικά των 
παιδιών τους και τις επιθυμητές ή μη συμπεριφορές από την πλευρά των παιδιών, αποτελούν 
εκφράσεις των γενικότερων πολιτισμικών σεναρίων τα οποία είναι κοινά, αν και συνήθως 
υπόρρητα, στα πλαίσια της κοινότητας (Leyendecker et al., 2002). Επιπλέον, η Harkness και 
οι συνεργάτες της (2006), αναφέρονται στην αξιοποίηση των ελεύθερων περιγραφών των 
γονιών για τα παιδιά τους ως εργαλείο στην προσπάθεια προσέγγισης των αντιλήψεων των 
γονιών για αυτά, στη βάση των σύγχρονων ψυχογλωσσολογικών ερευνών για τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά και λειτουργώντας σύμφωνα με την υπόθεση ότι: α) ο βαθμός εμφάνισης 
ενός χαρακτηριστικού στη γλώσσα, αντιστοιχεί στη γενικότερη σημασία που αποδίδεται σε 
αυτό το χαρακτηριστικό, β) οι λέξεις για τα σημαντικά φαινοτυπικά χαρακτηριστικά 
εμφανίζονται και διατηρούνται από τη συχνή τους χρήση και γ) οι περιγραφές σε προτάσεις 
και φράσεις σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται με τη χρήση μιας μόνο λέξης 
επιτρέποντας ωστόσο να διερευνηθούν και να κατανοηθούν τα πιο σύνθετα και βαθύτερα 
νοήματα, τα οποία συχνά υπονοούνται και αποκαλύπτουν τον πλούτο των πολιτισμικών 
αξιών των διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Η συστηματική ανάλυση των περιγραφικών όρων 
επιτρέπει την αποσαφήνιση των -ημικών και των -ητικών ζητημάτων τα οποία προκύπτουν 
από τα συμπαραδηλούμενα των όρων που χρησιμοποιούνται (Harkness et al., 2000).  

Αυτές οι απόψεις των γονιών για τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές των 
παιδιών τους συνοδεύονται από μία σειρά αξιολογικών κρίσεων στη βάση των αξιών της 
συγκεκριμένης κάθε φορά κοινωνικο-πολιτισμικής ομάδας στην οποία ανήκουν και οι οποίες 
καθορίζουν το τι θεωρείται σημαντικό και επιθυμητό για κάθε αναπτυξιακή περίοδο. Εδώ ο 
όρος «αιτιακές αποδόσεις» των γονέων χρησιμοποιείται για την περιγραφή της διαδικασίας 
ερμηνείας και αιτιολόγησης της συμπεριφοράς των παιδιών τους, η οποία φαίνεται να 
επηρεάζει τη συναισθηματική ανταπόκριση των γονιών και την επιλογή συγκεκριμένων 
πρακτικών για τη ρύθμιση της συμπεριφοράς των παιδιών τους (Senich, 2006). Διακρίνονται 
σε εσωτερικές και εξωτερικές αποδόσεις (Park & Cheah, 2005). Οι εσωτερικές αποδόσεις 
σχετίζονται με την αντίληψη ότι η συμπεριφορά του παιδιού καθορίζεται από 
ιδιοσυγκρασιακές, σκόπιμες και σταθερές δυνάμεις στο παιδί. Ως παράγοντες που 
καθορίζουν αυτές τις δυνάμεις αναφέρονται η ηλικία του παιδιού, το φύλο, η προσωπικότητα 
του. Από την άλλη πλευρά, οι εξωτερικές αποδόσεις  αναδεικνύουν τον κυρίαρχο ρόλο των 
περιστασιακών και περιβαλλοντικών επιδράσεων στη συμπεριφορά του παιδιού. Τέτοιες 
επιδράσεις είναι οι συνθήκες διαβίωσης, η γειτονιά, η επίσημη εκπαίδευση, οι πρακτικές 
ανατροφής από τους γονείς, οι εμπειρίες και οι συναναστροφές των παιδιών με συνομηλίκους 
ή άλλους ενήλικες. 
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Αν και στην περιορισμένη σχετική βιβλιογραφία οι αιτιακές αποδόσεις των γονέων 
φαίνεται να συνδέονται με τα πολιτισμικά τους σχήματα, δεν εντοπίστηκαν έρευνες που να 
περιλαμβάνουν στο σχεδιασμό τους και τις δύο αυτές διαστάσεις των γονικών πεποιθήσεων. 
Η σύνδεση γίνεται με έμμεσες αναφορές, σε ερμηνευτικό επίπεδο και κυρίως μέσα από τη 
συσχέτιση των αιτιακών αποδόσεων των γονιών με τις πρακτικές ανατροφής που εφαρμόζουν 
(Park & Cheah, 2005). Γενικότερα φαίνεται ότι η αιτιολόγηση των επιθυμητών 
χαρακτηριστικών των παιδιών και της θετικής συμπεριφοράς στη βάση εσωτερικών 
αποδόσεων, ενώ των αρνητικών και ανεπιθύμητων στη βάση εξωτερικών αποδόσεων, 
αναδεικνύει μία αισιόδοξη αναπτυξιακά θέση για το παιδί και συνδέεται με την υιοθέτηση 
περισσότερο δημοκρατικών και υποστηρικτικών πρακτικών διαπαιδαγώγησης (Natale, 2007), 
οι οποίες έχει βρεθεί ότι εφαρμόζονται κυρίως από τους γονείς των οποίων το αξιακό 
σύστημα στρέφεται περισσότερο σε ατομοκεντρικές ιδέες (Rudy & Grusec, 2001).  

Σε κάθε περίπτωση η μελέτη διαφόρων διαστάσεων των γονικών πεποιθήσεων 
θεωρείται χρήσιμη και αναγκαία στην προσπάθεια ανίχνευσης και κατανόησης των 
πολιτισμικών προτύπων που συνδέονται με την ανάπτυξη των παιδιών στα διάφορα οικο-
πολιτισμικά περιβάλλοντα. Στην περίπτωση μάλιστα των μειονοτικών ομάδων του 
πληθυσμού και των ατόμων/οικογενειών χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, η μελέτη 
διαφόρων διαστάσεων των γονικών πεποιθήσεων αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς 
διευκολύνει την κατανόηση και ερμηνεία α) του περιεχομένου και τους νοήματος που έχει για 
αυτούς τους πληθυσμούς η ανάπτυξη του ατόμου και β) των στρατηγικών που θεωρούνται 
αποτελεσματικές για την εξασφάλιση της ευημερίας του αναπτυσσόμενου ατόμου, σύμφωνα 
με τον ιδιαίτερο αξιακό τους κώδικα. 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η εστίαση του ενδιαφέροντος της παρούσας εργασίας 
στον τσιγγάνικο πληθυσμό ως μια συλλογικότητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε ότι αφορά 
τη γλώσσα, την πολιτισμική και θρησκευτική τους ταυτότητα και τη δομή του κοινωνικού και 
αξιακού της συστήματος, η οποία δεν έχει μελετηθεί επαρκώς από το πεδίο της ψυχολογίας 
(Πετρογιάννης, 2007). Η διερεύνηση των πεποιθήσεων των τσιγγάνων μητέρων, κρίνεται 
σημαντική στην προσπάθεια ενδυνάμωσης των παιδιών αλλά και όσων εμπλέκονται στην 
ανατροφή και την εκπαίδευσή τους για να αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί που προβάλει το 
ίδιο το κοινωνικό περιβάλλον στην ομαλή προσαρμογή των παιδιών στο σχολικό αλλά και το 
ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Ο προσανατολισμός του αξιακού συστήματος 
των ρομά σε συλλογικοκεντρικές  αξίες φαίνεται να αποτελεί μία ακόμη διάσταση, μεταξύ 
άλλων ισχυρών κοινωνικο-πολιτισμικών παραγόντων, για τα χαμηλά ποσοστά φοίτησης και 
τη σχολική διαρροή που παρουσιάζουν τα παιδιά των τσιγγάνων (Νόβα-Καλτσούνη, 2000. 
Τρουμπέτα, 2001). Ιδιαίτερα, για τα παιδιά που έρχονται σε πρώτη επαφή με την επίσημη 
εκπαίδευση ο ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος θεωρείται κομβικός στην προσπάθεια 
των παιδιών να ανταποκριθούν στις αυξημένες γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές 
προκλήσεις που συνεπάγεται για τα παιδιά αυτή η μετάβαση στο σχολικό περιβάλλον (Sy, 
2006).  

 
Στόχος και ερευνητικά ερωτήματα  
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να ανιχνευθούν τα πολιτισμικά σχήματα και οι 

αιτιακές αποδόσεις των τσιγγάνων μητέρων μέσω της διερεύνησης των πεποιθήσεων τους για 
τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές, επιθυμητές και μη, των παιδιών τους ηλικίας 6 ετών 
αναφορικά με ζητήματα του κοινωνικού και γνωστικού τομέα ανάπτυξης, καθώς και της 
ερμηνείας και της αξιολόγησης αυτής της συμπεριφοράς.. Η μελέτη διενεργήθηκε στους 
οικισμούς Αλάν Κουγιού και Ανάχωμα της Κομοτηνής. Οι οικισμοί αυτοί επιλέχθηκαν με 
βάση τα ακόλουθα κριτήρια: α) εντάσσονται εντός του οικιστικού ιστού γεγονός που 
σηματοδοτεί περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης με την κυρίαρχη ομάδα, β) οι 
κάτοικοι και στους δύο οικισμούς αυτοπροσδιορίζονται ως ρομά και διατηρούν τη γλώσσα 
και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της ομάδας προέλευσης τους και γ) 
εντοπίζονται διαφορές μεταξύ τους σε ότι αφορά το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και τη 
μειονοτική θέση. Οι διαφορές που εντοπίζονται στο σύνολο των κατοίκων των δύο οικισμών 
ως προς τις συνθήκες διαβίωσής τους, επιτρέπουν συγκρίσεις των δεδομένων που 
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προκύπτουν από τις συνεντεύξεις των μητέρων με βάση το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο 
των οικογενειών. Πιο συγκεκριμένα, οι οικογένειες στον οικισμό του Αλάν Κουγιού θα 
μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «μη προνομιούχες» καθώς οι περισσότερες ζουν σε 
συνθήκες οικονομικής εξαθλίωσης, ενώ οι οικογένειες στον οικισμό του Αναχώματος ως  
«προνομιούχες», με βάση τους καλύτερους όρους διαβίωσης. 

Τα βασικά ερωτήματα που απασχόλησαν την έρευνα ήταν τα εξής: 
1. Σε ποιες αξίες (ατομοκεντρικές-συλλογικοκεντρικές) προσανατολίζονται τα 

πολιτισμικά σενάρια των τσιγγάνων μητέρων και σε ποια χαρακτηριστικά του 
παιδιού, θετικά ή αρνητικά, δίνεται έμφαση;  

2. Υπάρχουν διαφορές σε ότι αφορά τους δύο τομείς ανάπτυξης (κοιννωικός, 
γνωστικός) και το διαφορετικό επίπεδο των οικογενειών στους δύο οικισμούς 
(προνομιούχες και μη προνομιούχες οικογένειες);   

3. Τι είδους αιτιακές αποδόσεις (εσωτερικές ή εξωτερικές) προβάλουν οι τσιγγάνες 
μητέρες για να αιτιολογήσουν τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά των 
παιδιών τους;  

4. Υπάρχουν διαφορές ως προς το διαφορετικό επίπεδο των οικογενειών στους δύο 
οικισμούς («προνομιούχες» και «μη προνομιούχες» οικογένειες) στην ερμηνεία 
που δίνουν οι τσιγγάνες μητέρες για την ανάπτυξη και συμπεριφορά των παιδιών 
τους σε ότι αφορά τους δύο τομείς ανάπτυξης; 

5. Υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στα πολιτισμικά σχήματα και τις αιτιακές αποδόσεις 
των τσιγγάνων μητέρων; 

 
Μέθοδος 
  
Συμμετέχοντες 
Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 18 τσιγγάνες μητέρες, 9 αγοριών  και 9 

κοριτσιών ηλικίας 6 ετών, από τους οικισμούς Αλάν Κουγιού και Ανάχωμα της Κομοτηνής. 
Όλες οι οικογένειες εκτός από μία είχαν εγγράψει τα παιδιά τους στο κοντινότερο δημοτικό 
σχολείο. Οι οικογένειες παρουσίαζαν μόνιμη ή ημι-μόνιμη διαμονή στους συγκεκριμένους 
οικισμούς, με μέσο όρο διαμονής τα 13.4 έτη. Από το σύνολο των παιδιών που 
παρακολούθησαν το σχολείο, μόνο 2 δεν είχαν τακτική φοίτηση. Ο μέσος όρος των ηλικιών 
των μητέρων ήταν τα 29 έτη, ενώ το εύρος των ηλικιών τους κυμαίνονταν από 23 έως 42 έτη.  

 
Μέθοδος συλλογής δεδομένων 
Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε μέρος σχεδίου ημι-

δομημένης συνέντευξης το οποίο αναπτύχθηκε προκειμένου να μελετηθεί το σύστημα 
γονικών πεποιθήσεων τσιγγάνων μητέρων (Πεντέρη, 2008). Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκε 
η ενότητα που αφορά τις απόψεις των μητέρων για τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των 
παιδιών και τις συμπεριφορές τους, καθώς και τις απόψεις τους για τις πιθανές αιτίες που 
διαμορφώνουν αυτά τα χαρακτηριστικά και συμπεριφορές. Πιο συγκεκριμένα: 

i. απόψεις για συγκεκριμένα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά (Harkness et al., 2006. 
Harkness, Super, & Van Tijen, 2000. Pinderhughes et al., 2000): Αρχικά ζητήθηκε από τις 
μητέρες να κάνουν μία ελεύθερη περιγραφή του παιδιού τους. Στη συνέχεια αναφέρθηκαν 
στην καθημερινότητα του παιδιού εστιάζοντας στα σημεία που οι ίδιες θεωρούν σημαντικά. 
Μέσω μιας σειράς ερωτήσεων οι μητέρες έδωσαν περιγραφές της εικόνας του «ιδανικού» 
παιδιού της ηλικίας των έξι ετών σε σχέση με την κοινωνική και γνωστική του επάρκεια αλλά 
και την αντίθετη εικόνα, δηλαδή τις ανεπιθύμητες ή αρνητικές συμπεριφορές ενός παιδιού 
αυτής της ηλικίας. Στη συνέχεια έκαναν το ίδιο αλλά με αναφορά στο δικό τους παιδί. Τέλος, 
τους ζητήθηκε να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που τους αρέσουν περισσότερο στο 
δικό τους παιδί, καθώς και σε αυτά που δεν τους αρέσουν καθόλου ή θα ήθελαν να αλλάξουν.   

ii. «αιτιακές αποδόσεις»: Σε σχέση με τις δεξιότητες και συμπεριφορές που 
αναφέρθηκαν στις δύο παραπάνω κατηγορίες, ζητήθηκε από τις μητέρες να ερμηνεύσουν και 
να αιτιολογήσουν τη συμπεριφορά του παιδιού τους, είτε θετική/επιθυμητή, είτε 
αρνητική/ανεπιθύμητη.  
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Η διαδικασία  
Οι συνεντεύξεις με τις τσιγγάνες μητέρες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των 

οικογενειών ύστερα από συνεννόηση μαζί τους και αφού προηγήθηκε μια «αναγνωριστική»  
συνάντηση κατά την οποία ενημερώθηκαν για τους σκοπούς και τη διαδικασία της έρευνας 
και εξασφαλίσθηκε η συγκατάθεσή τους για την καταγραφή της συνομιλίας με τη χρήση 
ψηφιακού μαγνητοφώνου. Η αρχική αυτή επαφή με τις οικογένειες είχε ένα επιπλέον στόχο, 
την εξοικείωση των μητέρων με τη συνεντεύκτρια (Ε.Π.) και τη δημιουργία ενός φιλικού 
κλίματος, αποσκοπώντας σε όσο το δυνατόν πιο αυθόρμητες και αυθεντικές απαντήσεις από 
τη μεριά τους. Προς αυτήν την κατεύθυνση εξυπηρέτησε η παρουσία μιας τσιγγάνας μητέρας 
κατά τη διεξαγωγή των περισσότερων συνεντεύξεων, η οποία αποτέλεσε τη διαμεσολαβήτρια 
στην επικοινωνία με τις μητέρες που είχαν αδυναμίες στη χρήση της ελληνικής γλώσσας, 
αλλά και μιας κοινωνικής λειτουργού η οποία εργάζονταν σε ειδικό πρόγραμμα στους 
τσιγγάνικους οικισμούς της περιοχής, σε κάποιες από τις συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις 
απομαγνητοφωνήθηκαν προκειμένου να αναλυθούν στη συνέχεια. 

 
Ανάλυση  
Η ανάλυση των στοιχείων από τις συνεντεύξεις των τσιγγάνων μητέρων 

πραγματοποιήθηκε εφαρμόζοντας έναν συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών προσεγγίσεων 
(Dawson et al., 2006). Οι συνεντεύξεις (μονάδες δειγματοληψίας) αναλύθηκαν με βάση τη 
σημασία-θέμα της λέξης ή/και των ομάδων λέξεων-φράσεων (ενότητα ανάλυσης) ώστε να 
ενταχθούν οι απαντήσεις των μητέρων σε κατηγορίες, λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο του 
αμοιβαίου αποκλεισμού και υιοθετώντας την προσέγγιση του Mayring (2000). Για την 
ομαδοποίηση των απαντήσεων των μητέρων εστιάσαμε στο θέμα στο οποίο αναφέρονται, 
εφαρμόζοντας ερμηνευτικές πρακτικές οι οποίες στοχεύουν στην αναζήτηση του νοήματος 
των ιδεών των μητέρων και επιδιώκοντας οι κατηγορίες που δημιουργούνται να είναι όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στο υλικό. Για τις ανάγκες της ποσοτικής ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε η 
μέση συχνότητα των δηλώσεων των μητέρων που βρέθηκαν να συγκροτούν τις διάφορες 
θεματικές κατηγορίες.  

Όσον αφορά τις αναφορές των μητέρων για τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές 
του παιδιού, αξιοποιήθηκε η σχετική βιβλιογραφία για άλλες κοινωνικο-πολιτισμικές ομάδες 
ώστε να ταξινομηθούν στο πλαίσιο των ατομοκεντρικών και συλλογικοκεντρικών αξιών. Για 
το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε επιπλέον η ταξινόμηση που προτείνει ο Schwartz (1990) για 
τη διάκριση των διαστάσεων και κατηγοριών των αξιών που συνθέτουν το ατομοκεντρικό και 
συλλογικοκεντρικό πολιτισμικό σχήμα. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε στη βάση του 
διαχωρισμού των ιδεών των μητέρων σε ατομοκεντρικές και συλλογικοκεντρικές χωρίς να 
υπεισέρθουμε στις επιμέρους διαστάσεις και κατηγορίες των αξιών. Τέλος, για τις αιτιακές 
αποδόσεις των τσιγγάνων μητέρων αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές 
του παιδιού των 6 ετών, επιθυμητές και μη, υιοθετήθηκε η διάκρισή τους σε εσωτερικές και 
εξωτερικές. 

Προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν διαφοροποιήσεις όσον αφορά τον 
προσανατολισμό των πολιτισμικών σχημάτων (ατομοκεντρικά ή συλλογικοκεντρικά) των 
τσιγγάνων μητέρων καθώς και τον τύπο των αιτιακών αποδόσεων (εσωτερικές ή εξωτερικές) 
για τα χαρακτηριστικά και την συμπεριφορά του παιδιού, τόσο για τον κοινωνικό όσο και για 
το γνωστικό τομέα ανάπτυξης, εφαρμόστηκε το στατιστικό κριτήριο t για συσχετισμένες 
ομάδες. Για τον έλεγχο τυχόν διαφορών στις παραπάνω μεταβλητές μεταξύ των μητέρων σε 
σχέση με την οικονομική επιφάνεια και το επίπεδο διαβίωσης τους (προνομιούχες και μη 
προνομιούχες) που αντανακλάται στο οικισμό στον οποίο διέμεναν οι οικογένειες τους 
(Ανάχωμα και Αλάν Κουγιού) εφαρμόστηκε στατιστικό κριτήριο t για ανεξάρτητες ομάδες 
(independent t-test). Τέλος, για τη διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης μεταξύ των 
μεταβλητών που αφορούν τα πολιτισμικά σχήματα και τις αιτιακές αποδόσεις των τσιγγάνων 
μητέρων ελέγχθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson r.  
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Αποτελέσματα 
 
Όσον αφορά την εικόνα του παιδιού των έξι ετών, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1, 

οι απόψεις των τσιγγάνων μητέρων και από τους δύο οικισμούς ανέδειξαν την κυριαρχία των 
συλλογικοκεντρικών πολιτισμικών αξιών ανατροφής έναντι των ατομοκεντρικών.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΔΩ 
Χαρακτηριστικές της εικόνας που αναδείχθηκε είναι και οι ακόλουθες απαντήσεις 

κάποιων τσιγγάνων μητέρων: 
(ερώτηση): “Πες μου ότι θες για το παιδί σου. Εγώ δεν το ξέρω και από αυτά που θα 

μου πεις θέλω να καταλάβω τι παιδί είναι”. 
«Τώρα αυτή και τον πόνο μου καταλαβαίνει και με βοηθάει. Είναι χαδιάρα. Όπου το 

στέλνεις πάει. Θα τη φωνάξω… με ακούει, θα ‘ρθει θα φάει. Με ακούει. Με σκουπίζει… θέλει 
δουλειά να κάνει αυτή»  

… 
«…Μόλις γυρίσει από το σπίτι να φάει και να κάνει τα γράμματά του. Μόνος του 

διαβάζει και γράφει, μερικές φορές τον βοηθάει η αδελφή του αλλά προσπαθεί μόνος του. Τα 
πάει καλά στο σχολείο. Θέλει να μάθει και όλο με ρωτάει. Είναι έξυπνο, του λες κάτι και το 
καταλαβαίνει αμέσως» 
Φαίνεται, μ’ άλλα λόγια, ότι οι μητέρες ακολουθούν το κυρίαρχο αξιακό σύστημα της ομάδας 
προέλευσής τους σε ότι αφορά τις ιδέες τους για το «ιδανικό παιδί» της ηλικίας των 6 ετών. Η 
διαμονή τους ωστόσο σε ένα αστικό περιβάλλον υποστηρίζει την υιοθέτηση και αρκετών 
ατομοκεντρικών ιδεών. Αυτή την εικόνα ενίσχυσε το επόμενο εύρημα. Έτσι, σε ό,τι αφορά τα 
χαρακτηριστικά της κοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού, οι τσιγγάνες μητέρες στο σύνολό 
τους χρησιμοποιούν περισσότερες δηλώσεις και χαρακτηρισμούς που υποδεικνύουν 
συλλογικοκεντρικές αξίες.  

(ερώτηση): “Ποιο είναι  για σένα το «καλό παιδί»; Σκέψου ένα παιδί που θα πεις ότι 
είναι «καλό παιδί» και πες μου για αυτό” 

… 
«Να ακούει τη μάνα του. Όταν είσαι στο σπίτι και έρχονται μερικοί και κάνουμε παρέα 

δεν πρέπει να μιλήσει το παιδί. Όταν μιλάμε εμείς οι μεγάλοι να μην μιλάει καθόλου… να 
βλέπει τηλεόραση και να όχι να δώσει το μυαλό του σε μας»  

… 
«Τα κάνει όλα μόνο του, και ντύνεται και ετοιμάζει τα πράγματα για το σχολείο. 

Καθόλου δεν το βοηθάω. Έτσι θέλω να είναι και να τα πάει καλά στο σχολείο.» 
 

Από την άλλη ωστόσο, για τις γνωστικές δεξιότητες των παιδιών, καταγράφεται ένα 
σημαντικό προβάδισμα των ατομοκεντρικών αξιών συγκριτικά με τις συλλογικοκεντρικές, 
ενώ χαρακτηριστικές είναι και οι ακόλουθες απαντήσεις:  

(ερώτηση): “Πότε θα πεις για ένα παιδί ότι αυτό είναι ένα «έξυπνο παιδί»;” 
… 
«Ότι το λες καταλαβαίνει και το βάζει στο μυαλό του. Δεν το ξεχνάει. Και μετά από 

μέρες πάλι θα το θυμάται»  
… 
«Όταν σε κοιτάει στα μάτια και σε καταλαβαίνει τότε είναι έξυπνο το παιδί. Και τον 

πόνο μου καταλαβαίνει και με λέει: «μαμά δεν πειράζει εγώ θα κάνω αυτό που θες. Τότε λέω 
είναι έξυπνο το παιδί μου» 

 
Συγκρίνοντας τις αναφορές των τσιγγάνων μητέρων στους δύο οικισμούς για την 

εικόνα του παιδιού (βλ. Πίνακα 2), όπως κατασκευάζεται μέσα από τις απόψεις που έχουν για 
την πραγματική και επιθυμητή συμπεριφορά του (εικόνα “καλού”-“έξυπνου” παιδιού) 
προέκυψε ότι οι μητέρες από το Ανάχωμα (προνομιούχες) δίνουν πιο «πλούσιες» περιγραφές 
για τα θετικά χαρακτηριστικά των παιδιών σε σύγκριση με τις μητέρες του Αλάν Κουγιού (μη 
προνομιούχες).   

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΔΩ 
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Λαμβάνοντας υπόψη συνολικά τις αναφορές των μητέρων για τα χαρακτηριστικά του 
παιδιού (θετικά και αρνητικά) σε σχέση με τον κοινωνικό τομέα, προκύπτει ότι οι μητέρες 
του Αναχώματος (μ.ο.=6.2, τ.α.=3.06) προσανατολίζονται περισσότερο (t=2.41, p=.028) σε 
ατομοκεντρικές αξίες από ότι οι μητέρες του Αλάν Κουγιού (μ.ο.=3.6, τ.α.=1.51) (Πίνακας 
2). Χαρακτηριστικά δε είναι και οι ακόλουθες απαντήσεις των μητέρων:  

«Είναι πολύ ήρεμο παιδί, για παράδειγμα ότι  και να τη πεις ακόμη κι αν τη βρίσεις δε 
θα πει τίποτε, δεν έχει το λόγο της να δώσει. Είναι καλή, παίζει καλά με τα  παιδιά. Με βοηθά 
με τις δουλειές του σπιτιού, ξέρει και να μαγειρεύει» (μητέρα από το Αλάν Κουγιού) 

«Είναι πολύ καλό παιδί. Μιλάει, παίζει με τα άλλα παιδιά… γελάει. Μιλάει ελληνικά. 
Αγαπάει πολύ τις δασκάλες της. Όταν τις βλέπει τρέχει απάνω τους και τις αγκαλιάζει. Μου 
αρέσει αυτό στο παιδί μου και που μιλάει ελληνικά» (μητέρα από το Ανάχωμα) 

Σε ό.τι αφορά τον τρόπο που ερμηνεύουν και αξιολογούν τη λειτουργικότητα των 
παιδιών τους, οι τσιγγάνες μητέρες παρουσίασαν μία σειρά εξωτερικών και εσωτερικών 
αποδόσεων αιτιολογώντας τα θετικά/επιθυμητά και αρνητικά/μη επιθυμητά χαρακτηριστικά 
του παιδιού τους και την ικανότητά του να ανταποκριθεί ή όχι στις προσδοκίες τους τόσο για 
τον κοινωνικό και το γνωστικό τομέα ανάπτυξης. Από τη σχετική ανάλυση (βλ. Πίνακα 3) 
προέκυψε ότι οι τσιγγάνες μητέρες, και από τους δύο οικισμούς, αναφέρουν περισσότερες 
εξωτερικές αποδόσεις παρά εσωτερικές.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΔΩ 
Το γεγονός ότι δεν προέκυψε άλλη σημαντική διαφορά μεταξύ των αιτιακών 

αποδόσεων των τσιγγάνων μητέρων,  ούτε σε σχέση με τους δύο τομείς ανάπτυξης αλλά και 
ούτε σε σχέση με τις αναφορές των μητέρων ξεχωριστά για τον κάθε οικισμό, αναδεικνύει 
σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο που οι τσιγγάνες μητέρες ερμηνεύουν τη συμπεριφορά των 
παιδιών τους και θα συζητηθεί στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη και τα υπόλοιπα ευρήματα.  

Ο έλεγχος συσχέτισης (βλ. Πίνακα 4) μεταξύ των μεταβλητών που αφορούν τις 
πολιτισμικές αξίες των τσιγγάνων μητέρων για την ανάπτυξη των παιδιών τους και αυτών 
που σχετίζονται με την ερμηνεία της συμπεριφοράς του παιδιού ανέδειξε κάποιες σημαντικές 
σχέσεις κυρίως σε ότι αφορά τις εσωτερικές αποδόσεις των μητέρων, δηλαδή αυτές που 
εστιάζουν σε παράγοντες που αφορούν το ίδιο το παιδί, είτε μπορεί να τους ελέγξει (πχ. 
θέληση, προσπάθεια) είτε όχι (πχ. ηλικία, ιδιοσυγκρασία).  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΕΔΩ 

 
Οι εσωτερικές αποδόσεις των τσιγγάνων μητέρων παρουσίασαν μια σημαντική 

αρνητική συσχέτιση με τις ατομοκεντρικές τους ιδέες (r= -.817, p<. 05) και κυρίως σε σχέση 
με την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών (r=-.839, p<. 01). Αν λάβουμε υπόψη και το γεγονός 
ότι οι εσωτερικές αποδόσεις συσχετίστηκαν σημαντικά αρνητικά με τα θετικά-επιθυμητά 
χαρακτηριστικά και συμπεριφορές που ανέφεραν οι τσιγγάνες μητέρες (r=-.795, p<. 05) 
φαίνεται ότι τα δεδομένα συμφωνούν εν μέρει με την επικράτηση των συλλογικοκεντρικών 
αξιών στα πολιτισμικά τους σενάρια για την ανάπτυξη του παιδιού, όπως είδαμε παραπάνω. 
Η συγκεκριμένη ερμηνεία υποστηρίζεται και από τη σημαντική σχέση που προέκυψε μεταξύ 
των εσωτερικών αποδόσεων που ανέφεραν οι τσιγγάνες μητέρες για να ερμηνεύσουν τα 
θετικά χαρακτηριστικά του παιδιού και τον προσανατολισμό των ιδεών τους σε 
ατομοκεντρικές αξίες (r=-.541, p<. 05). Φαίνεται ότι όσο περισσότερο οι μητέρες υιοθετούν 
εσωτερικές αποδόσεις για την ερμηνεία της θετικής συμπεριφοράς και των επιθυμητών 
χαρακτηριστικών του παιδιού τόσο λιγότερες είναι οι ατομοκεντρικές αξίες που έχουν για την 
κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. 

 
Συζήτηση 

 
Βασικός στόχος της συγκεκριμένης εργασίας ήταν να αναδειχθούν τα πολιτισμικά 

σχήματα των τσιγγάνων μητέρων από τους δύο οικισμούς της Κομοτηνής, Αλάν Κουγιού 
(«μη προνομιούχες» οικογένειες) και Ανάχωμα («προνομιούχες»), για την ανάπτυξη 
(κοιννωική, γνωστική) των παιδιών τους ηλικίας 6 ετών, καθώς και οι αιτιακές αποδόσεις 
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τους, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο οι μητέρες ερμηνεύουν τα χαρακτηριστικά και τις 
συμπεριφορές του παιδιού αυτής της ηλικίας.  

Όσον αφορά τις απόψεις των τσιγγάνων μητέρων που συνθέτουν την εικόνα του 
«ιδανικού» παιδιού των 6 ετών στο συγκεκριμένο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο, φάνηκε ότι 
κυριαρχούν οι συλλογικοκεντρικές αξίες. Όπως φαίνεται, το σχετικά κλειστό κοινωνικό τους 
σύστημα και η ενδογαμία, στοιχεία που ενισχύουν την περιθωριοποίηση που βιώνουν, 
συμβάλλουν στη διατήρηση των ιδιαίτερων πολιτισμικών τους χαρακτηριστικών και την 
έμφαση στις συλλογικοκεντρικές αξίες. Ωστόσο, το γεγονός ότι και οι δύο οικισμοί 
εντάσσονται εντός του οικιστικού ιστού της Κομοτηνής φαίνεται να ευνοεί την επαφή των 
τσιγγάνων με τις αξίες της κυρίαρχης πληθυσμιακά ομάδας και τον μοντέρνο τρόπο ζωής. Η 
διαμονή σε ένα αστικό περιβάλλον και οι επαφές με την κυρίαρχη κουλτούρα έχει βρεθεί ότι 
επηρεάζουν τις γονικές πεποιθήσεις οι οποίες παρατηρείται ότι παρουσιάζουν μία στροφή σε 
πιο ατομοκεντρικές αξίες (Bornstein & Cote, 2003). Το γεγονός αυτό υποστηρίζεται από την 
επικράτηση των ατομοκεντρικών ιδεών στις αναφορές των τσιγγάνων μητέρων για τη 
γνωστική λειτουργικότητα των παιδιών τους, αν και ως προς την κοινωνική τους 
συμπεριφορά παρέμειναν κατά βάση συλλογικοκεντρικές.  

Τόσο οι περισσότερες/πλουσιότερες αναφορές των μητέρων του Αναχώματος για τα 
θετικά χαρακτηριστικά του παιδιού και στους δύο τομείς ανάπτυξης όσο και η κυριαρχία που 
φάνηκαν να έχουν οι ατομοκεντρικές αξίες σε σχέση με την κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού 
σε σύγκριση με εκείνες των μητέρων του Αλάν Κουγιού, υποστηρίζουν την επίδραση του 
κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου στη διαμόρφωση των γονικών τους πεποιθήσεων.  Όπως 
υποστηρίζεται, το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της οικογένειας και η οικολογία της 
γειτονιάς θεωρούνται καταλυτικοί παράγοντες  στη διαμόρφωση των γονικών αξιών και 
στόχων (Tulviste & Ahtonen, 2007). Η στροφή αυτή των πολιτισμικών σεναρίων των 
μητέρων του Αναχώματος σε πιο ατομοκεντρικές αξίες ενδεχομένως λόγω της καλύτερης 
πρόσβασης σε κοινωνικο-οικονομικά αγαθά, συμφωνεί με τα ευρήματα άλλων ερευνών από 
τα οποία προκύπτει ότι οι γονείς των οποίων η ομάδα προέλευσης υιοθετεί 
συλλογικοκεντρικό αξιακό σύστημα προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας 
μοντέρνας κοινωνίας που αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς κι ερχόμενοι περισσότερο σε επαφή 
με την κυρίαρχη κουλτούρα και την ανταγωνιστική φύση της βιομηχανικής κοινωνίας, είναι 
δυνατόν να υιοθετούν πιο μοντέρνες, ατομοκεντρικά προσανατολισμένες ιδέες για την 
ανατροφή των παιδιών τους (Park & Cheah, 2005). 

Η ύπαρξη τόσο ατομοκεντρικών όσο και συλλογικοκεντρικών αξιών στις ιδέες των 
τσιγγάνων μητέρων για την ανάπτυξη των παιδιών τους συμφωνεί με την άποψη που 
υιοθετείται τελευταία από αρκετούς ερευνητές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα κοινωνικο-
πολιτισμικά συστήματα του ατομοκεντρισμού και του συλλογικοκεντρισμού δεν αποτελούν 
δύο αντιθετικά άκρα μιας διχοτομικής εννοιολογικής κατασκευής, αλλά συνυπάρχουν στο 
σύστημα των πεποιθήσεων των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων (Edwards et al., 2006. 
Greenfield et al., 2003). Επιπλέον, τα ευρήματα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς 
φαίνεται ότι οι πεποιθήσεις των τσιγγάνων μητέρων διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τομέα 
της ανάπτυξης του παιδιού στον οποίο αναφέρονται. 

Σε ότι αφορά την ερμηνεία των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και της 
συμπεριφοράς του παιδιού, οι τσιγγάνες μητέρες υιοθετούν περισσότερες εξωτερικές 
αποδόσεις παρά εσωτερικές. Μάλιστα οι εσωτερικές τους αποδόσεις συνδέθηκαν αρνητικά 
με τα θετικά χαρακτηριστικά του παιδιού τα οποία όπως είδαμε υπερίσχυσαν γενικά στις 
αναφορές των μητέρων συγκριτικά με τα αρνητικά. Φαίνεται λοιπόν ότι οι τσιγγάνες μητέρες 
για να αιτιολογήσουν τη θετική συμπεριφορά του παιδιού αναφέρθηκαν σε παράγοντες όπως 
το οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον και λιγότερο σε παράγοντες που αφορούν το ίδιο 
το παιδί όπως τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ή η προσπάθειά του να επιτύχει.. 
Υποστηρίζεται ότι οι γονείς οι οποίοι έχουν μια πιο αισιόδοξη αναπτυξιακά θέση για το παιδί 
χρησιμοποιούν κυρίως εσωτερικές αποδόσεις για να αιτιολογήσουν τις θετικές συμπεριφορές 
του παιδιού και εξωτερικές για την ερμηνεία των αρνητικών χαρακτηριστικών (Natale, 2007). 
O συγκεκριμένος συνδυασμός χαρακτηριστικών του παιδιού και αποδόσεων των γονιών 
συνδέεται με την εφαρμογή από τους γονείς πρακτικών που προσομοιάζουν με αυτές του 
«αυθεντικού» σχήματος διαπαιδαγώγησης και αναδεικνύει έναν ατομοκεντρικό 
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προσανατολισμό των πολιτισμικών τους σεναρίων (Leyendecker et al., 2002. Natale, 2007). 
Τα σχετικά ευρήματα από τις συνεντεύξεις με τις τσιγγάνες μητέρες όπως φαίνεται δε 
συμφωνούν με τα αντίστοιχα ερευνών σε άλλες κοινωνικο-πολιτισμικές ομάδες, ωστόσο 
αναδεικνύουν ένα συνδυασμό σχέσεων και χαρακτηριστικών που αντανακλούν μια 
διαφορετική νομοτέλεια στα πλαίσια του αξιακού συστήματος και τρόπου ζωής των 
τσιγγάνων. Όπως προέκυψε, η υιοθέτηση περισσότερων εξωτερικών σε σχέση με το παιδί 
παραγόντων για την απόδοση της θετικής του εικόνας συνδέθηκε με την ύπαρξη περισσότερο 
συλλογικοκεντρικών ιδεών στις αναφορές των τσιγγάνων μητέρων για την κοινωνική 
λειτουργικότητα του παιδιού. Το γεγονός αυτό δε συνδέεται με κάποια αρνητική στάση 
απέναντι στο παιδί καθώς όπως είδαμε οι θετικοί χαρακτηρισμοί των τσιγγάνων μητέρων 
υπερίσχυσαν των αρνητικών.  

Αν λάβουμε υπόψη ότι οι περισσότερες μητέρες (61%) ανέφεραν το περιβάλλον του 
οικισμού ως αρνητικό παράγοντα στην ανάπτυξη του παιδιού κυρίως σε ότι αφορά τον 
κοινωνικό τομέα και τη βαρύτητα που δίνουν στις δικές του πρακτικές και συμπεριφορές ως 
αντίβαρο στις δυσκολίες και τους περιορισμούς του περιβάλλοντος, μπορούμε να 
κατανοήσουμε την κυριαρχία των εξωτερικών αποδόσεων στις αναφορές τους σε σχέση με 
τις εσωτερικές. Εξάλλου, για τις τσιγγάνες μητέρες, όπως επιβάλλει το συλλογικοκεντρικό 
αξιακό τους σύστημα, το «καλό» και το «έξυπνο» παιδί είναι αυτό που συμμορφώνεται στις 
απαιτήσεις και τις πρακτικές της μητέρας του, η οποία προσπαθεί να εξασφαλίσει την 
ανάπτυξη και ευημερία του σε ένα περιβάλλον που η ίδια θεωρεί επιβαρυντικό. Ένας 
επιπλέον παράγοντας που ενισχύει την υιοθέτηση εξωτερικών αποδόσεων από τις τσιγγάνες 
μητέρες έχει να κάνει με το πώς βλέπουν οι ίδιες το παιδί των 6 ετών. Λαμβάνοντας υπόψη τη 
μεγάλη συχνότητα που η ηλικία-ωρίμανση του παιδιού (99%) αναφέρθηκε ως παράγοντας 
που επηρεάζει αρνητικά την εκδήλωση κάποιων επιθυμητών συμπεριφορών και δεξιοτήτων 
από το παιδί, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι μια από τις αιτίες που δεν επενδύουν σε 
εσωτερικές αποδόσεις είναι ότι το θεωρούν ακόμη ανώριμο για να του αποδώσουν 
σκοπιμότητα ή συνειδητή προσπάθεια.  

Το γεγονός ότι δεν προέκυψε καμία σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των 
αναφορών των μητέρων του Αναχώματος και του Αλάν Κουγιού για την αιτιολόγηση της 
συμπεριφοράς του παιδιού και για τους δύο τομείς της ανάπτυξης ίσως συνδέεται με τη δομή 
και τη λειτουργία της συγκεκριμένης πτυχής των γονικών τους πεποιθήσεων. Όταν οι μητέρες 
περιγράφουν την εικόνα του παιδιού τους ή την επιθυμητή συμπεριφορά του, οι αναφορές 
τους σχετίζονται και με την λειτουργικότητα του παιδιού σε καθημερινές καταστάσεις και, 
όπως είναι επόμενο, υπεισέρχεται ο παράγοντας της άμεσης εμπειρίας. Όταν όμως καλούνται 
να ερμηνεύσουν τη συμπεριφορά αυτή και να προχωρήσουν σε αξιολογικές κρίσεις είναι 
πιθανό να καταφεύγουν περισσότερο στα αποθέματα των αναπαραστάσεων που έχουν για τα 
κανονιστικά καθήκοντα που το αξιακό σύστημα της ομάδας προέλευσής τους προβάλει ως 
σημαντικά και επιθυμητά. Ενδεχομένως, οι αιτιακές αποδόσεις των γονιών σε κάθε 
κοινωνικο-πολιτισμική ομάδα, εκτός από την επίδραση που δέχονται από τα χαρακτηριστικά 
των ίδιων, του παιδιού και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, μπορεί να επηρεάζονται από τις 
δικές τους εμπειρίες που είχαν ως παιδιά, δηλαδή την επίδραση των απόψεων των δικών τους 
γονιών, όπως αυτές μεταφέρονται από γενιά σε γενιά και αλληλεπιδρούν με τις ευρύτερες 
αξίες και τους κανόνες της πολιτισμικού πλαισίου στο οποίο εντάσσονται (Goodnow, 2002). 
Το γεγονός αυτό καθιστά τις ιδέες αυτές των γονιών μάλλον περισσότερο συμπαγείς και 
ανθεκτικές στην αλλαγή και την εξέλιξη.  

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζουν ενδιαφέρον και καθιστούν αναγκαία την περαιτέρω 
διερεύνηση των πτυχών αυτών των γονικών πεποιθήσεων σε τσιγγάνικους πληθυσμούς αλλά 
και σε σχέση με αυτές της κυρίαρχης ομάδας, ώστε να αναδειχθούν τυχόν ομοιότητες αλλά 
και διαφορές που θα διευκολύνουν τη βαθύτερη κατανόηση αλλά και ερμηνεία των γονικών 
εθνοθεωριών στα συγκεκριμένα κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Πίνακας 1. Συσχετισμένος έλεγχος t για τη διαφορά των μέσων όρων των πολιτισμικών 
αξιών (ατομοκεντρικές-συλλογικοκεντρικές) στους δύο τομείς ανάπτυξης και των 
χαρακτηριστικών των παιδιών (θετικά-αρνητικά) στις αναφορές του συνόλου των τσιγγάνων 
μητέρων (Ν=18)  

Μεταβλητές Μέσος όρος Τυπ.  απόκλιση t p 
Ατομοκεντρικές αξίες 13.4 5.92 -2.23 .046 Συλλογικοκεντρικές αξίες 17.5 4.98 
Ατομοκεντρικές αξίες  
κοινωνικός τομέας 4.8 2.63 

-10.75 .000 Συλλογικοκεντρικές αξίες  
κοινωνικός τομέας 15.6 4.27 

Ατομοκεντρικές αξίες  
γνωστικός τομέας 8.2 4.12 

5.48 .000 Συλλογικοκεντρικές αξίες  
γνωστικός τομέας 1.8 0.90 

Θετικά χαρακτηριστικά 18.0 5.57 3.32 .004 Αρνητικά χαρακτηριστικά  12.3 5.2 
 

 
 

Πίνακας 2. Μη συσχετισμένος έλεγχος t για τη διαφορά των μέσων όρων των πολιτισμικών 
αξιών (ατομοκεντρικές-συλλογικοκεντρικές) και στους δύο τομείς ανάπτυξης και των 
χαρακτηριστικών των παιδιών (θετικά-αρνητικά) στις αναφορές των τσιγγάνων μητέρων στο 
Αλάν Κουγιού (Ν=10) και στο Ανάχωμα (Ν=8)  
 

Μεταβλητές 
Αλάν Κουγιού Ανάχωμα 

t p Μέσος 
όρος 

Τυπ.  
απόκλιση 

Μέσος 
όρος 

Τυπ.  
απόκλιση 

Ατομοκεντρικές 
αξίες 11.4 4.92 15.1 5.62 -1.50 .15 

Συλλογικοκεντρικές 
αξίες 17.7 5.62 17.3 4.63 0.13 .90 

Ατομοκεντρικές 
αξίες 

κοινωνικός τομέας 
3.6 1.51 6.25 3.06 -2.41 .028 

Συλλογικοκεντρικές 
αξίες 

κοινωνικός τομέας 
15.5 4.81 15.8 3.81 -. 12 .906 

Ατομοκεντρικές 
αξίες 

γνωστικός τομέας 
7.8 4.10 8.9 3.60 -. 58 .57 

Συλλογικοκεντρικές 
αξίες 

γνωστικός τομέας 
2.3 .95 1.3 .52 2.18 .052 

Θετικά 
χαρακτηριστικά 15.2 4.42 21.5 5.01 -2.83 .012 

Αρνητικά 
χαρακτηριστικά 13.50 5.60 10.75 4.53 1.12 .28 
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Πίνακας 3. Συσχετισμένος έλεγχος t για τη διαφορά των μέσων όρων των αιτιακών 
αποδόσεων (εσωτερικές-εξωτερικές) στους δύο τομείς ανάπτυξης και των χαρακτηριστικών 
των παιδιών (θετικά-αρνητικά) στις αναφορές του συνόλου των τσιγγάνων μητέρων (Ν=18) 

Μεταβλητές Μέσος όρος Τυπ.  απόκλιση t p 
Εσωτερικές αποδόσεις  13.4 3.05 -1. 26 .256 Εξωτερικές αποδόσεις  16.4 6.55 
Εσωτερικές αποδόσεις  
Κοινωνικός τομέας 7.1  2.25 

-1.08 .301 Εξωτερικές αποδόσεις  
Κοινωνικός τομέας 8.2 3.56 

Εσωτερικές αποδόσεις  
Γνωστικός τομέας 6.1 2.23 

-1.76 .122 Εξωτερικές αποδόσεις  
Γνωστικός τομέας 9.4 4.03 

Εσωτερικές αποδόσεις  
Θετικά χαρακτηριστικά 7.6 2.41 

-4.26 .001 Εξωτερικές αποδόσεις  
Θετικά χαρακτηριστικά  12.6 4.09 

Εσωτερικές αποδόσεις  
Αρνητικά χαρακτηριστικά 4.1 2.15 

-. 1.02 .547 Εξωτερικές αποδόσεις  
Αρνητικά χαρακτηριστικά 4.8 3.02 

 
Πίνακας 4. Συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών που αφορούν τα πολιτισμικά 

σχήματα και τις αιτιακές αποδόσεις των τσιγγάνων μητέρων 
 Ατομ/κες 

αξίες 
Συλ/κες 
αξίες 

Ατομ/ικες 
κοινωνικός  

Συλ/κες 
κοινωνικός 

Ατομ/ικες 
γνωστικός 

Συλ/κες 
γνωστικός 

Θετικά 
στοιχεία 

Αρνητικά 
στοιχεία 

Εσωτερικές 
αποδόσεις 

-.817* 
. 013 

 

-.073 
.891 

 

-.839** 
.009 

 

-.059 
.890 

 

-.369 
.368 

 

.335 

.516 
 

-.795* 
.018 

 

.124 

.770 
 

Εξωτερικές 
αποδόσεις 

.163 

.632 
 

-178 
.672 

 

.033 

.923 
 

-.438 
.178 

 

.243 

.471 
 

-.120 
.777 

 

-.074 
.830 

 

-.006 
.986 

 
Εσωτερικές 

αποδ. 
κοινωνικός 

τομ. 

.119 

.673 
 

-.063 
.863 

 

-.385 
.156 

 

-.085 
.763 

 

.460 

.084 
 

.443 

.199 
 

-.108 
.701 

 

.221 

.429 
 

Εξωτερικές 
αποδ. 

κοινωνικός 
τομ. 

.088 

.747 
 

.028 

.931 
 

-.214 
.426 

 

-.011 
.968 

 

.236 

.379 
 

-.049 
.881 

 

-.107 
.693 

 

.184 

.496 
 

Εσωτερικές 
αποδ. 

γνωστικός 
τομ. 

-.148 
.683 

 

-.142 
.738 

 

-.266 
.458 

 

.026 

.944 
 

.015 

.967 
 

-.048 
.910 

 

-.274 
.444 

 

.034 

.925 
 

Εξωτερικές 
αποδ. 

γνωστικός 
τομ. 

.207 

.541 
 

-.416 
.305 

 

.224 

.507 
11 

-.674* 
.023 

 

.131 

.700 
 

-.055 
.898 

 

.175 

.606 
 

-.465 
.150 

 

Εσωτερικές 
αποδ. 

θετικά χαρ. 

-.286 
.265 

 

-.058 
.857 

 

-.541* 
.025 

 

-.118 
.652 

 

.000 

.999 
 

.172 

.593 
 

-.364 
.151 

 

-.065 
.805 

 
Εξωτερικές 

αποδ. 
θετικά χαρ. 

.208 

.408 
 

-.337 
.260 

 

.133 

.600 
 

-.435 
.072 

 

.204 

.416 
 

-.140 
.647 

 

.209 

.405 
 

-.364 
.137 

 
Εσωτερικές 

αποδ. 
αρνητικά 
χαρ. 

. 107 
.784 

-.284 
.537 

-.498 
.173 

-.248 
.520 

.537 

.136 
.168 
.719 

-.393 
.296 

.265 

.491 

Εξωτερικές 
αποδ. 

αρνητικά 
χαρ. 

-.298 
.373 

-.130 
.760 

-.505 
.113 

-.053 
.877 

-.011 
.975 

-.135 
.749 

-.563 
.071 

.325 

.330 

* p< .05  ** p< .01 



 112

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 113

Ανάπτυξη και Επικύρωση Ερευνητικού Εργαλείου για τη Μέτρηση της 
Αντίληψης και των Συναισθημάτων των Μεταναστών για την Ελλάδα και τους 

Έλληνες 
Ευστάθιος Δημητριάδης17 
Δημήτριος Παπαδόπουλος13 
 
 

Περίληψη 
Οι Έλληνες, σύμφωνα με έρευνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, θεωρούνται ως ο 

πλέον ξενοφοβικός λαός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχουν την πιο αρνητική γνώμη για τη 
μετανάστευση μεταξύ όλων των πολιτών του δυτικού κόσμου. Ωστόσο η αντίληψη των 
μεταναστών και τα συναισθήματα που τρέφουν για τους Έλληνες είναι ένα θέμα για το οποίο 
η σχετική κοινωνική έρευνα είναι περιορισμένη. Το παρόν άρθρο σκοπό έχει την περιγραφή 
της δημιουργίας και της επικύρωσης ενός ερευνητικού εργαλείου ικανού να αξιολογήσει την 
αντίληψη των μεταναστών για τους Έλληνες και τα συναισθήματα που τρέφουν για τους 
Έλληνες και την Ελλάδα. Πραγματοποιήθηκαν δύο έρευνες με σκοπό το φιλτράρισμα των 
αρχικών μεταβλητών, τον προσδιορισμό των διαστάσεων, τον έλεγχο της αξιοπιστίας και την 
επικύρωση της παραγοντικής δομής του ερευνητικού εργαλείου, το οποίο στην τελική του 
μορφή αποτελείται από 37 μεταβλητές, οι οποίες δημιουργούν έξι παράγοντες των οποίων η 
εσωτερική συνοχή κυμαίνεται από 0,714 έως 0,942.  
 
Λέξεις κλειδιά: Ανάπτυξη Ερωτηματολογίου, Συναισθήματα, Αντίληψη, Μετανάστες. 
  

Abstract 
Research, demonstrates that Greeks are considered as the most xenophovian 

population of European Union, while they seem to have the most negative opinion concerning 
immigration, among all citizens of the western world. However immigrant’s perception and 
feelings for Greeks are still subjects to limited research. The aim of this paper is to develop 
and validate a research tool capable of evaluating the perception and feelings of immigrants 
for both Greek individuals and generally Greece. 
Two researches were contacted in order to purify the initial variables, determine the different 
dimensions, control the reliability and validate the factorial structure of the research tool, 
which in its final form constitutes of 37 variables that create six factors whose internal 
consistency ranges from 0,714 until 0,942.  
 
Key Words: Questionnaire Development, Feelings, Perception, Migrant 

 
Εισαγωγή 
 

Η μετανάστευση συνιστά πλέον ένα φαινόμενο, που βρίσκεται στο επίκεντρο της 
κοινωνικοπολιτικής ζωής σε παγκόσμια κλίμακα διχάζοντας, σε πολλές περιπτώσεις, την 
κοινή γνώμη. Ειδικότερα, η μετανάστευση προς την Ελλάδα έλαβε σημαντικές διαστάσεις τη 
δεκαετία του 1990, όταν παρουσίασε μια εκρηκτική αύξηση. Η απογραφή πληθυσμού, το 
2001, κατέγραψε 762.191 μετανάστες, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ήταν αλβανικής 
καταγωγής. Ο πραγματικός όμως πληθυσμός των μεταναστών υπολογίζεται σε 1.000.000, 
καθώς πολλοί μη νόμιμοι μετανάστες απέφυγαν την απογραφή. Έτσι, σήμερα οι μετανάστες 
αποτελούν περίπου το 9 με 10% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, ενώ σε ορισμένες 
περιοχές ο μεταναστευτικός πληθυσμός υπερβαίνει το 17% του συνολικού πληθυσμού της 
περιοχής (Baldwin-Edwards et al., 2004). Εκτιμάται δε ότι το 2025 θα ζουν στην Ελλάδα 3,5 
εκατομμύρια αλλοδαποί (Δημητρέλης, 2000).  

Αρχικά, το ελληνικό κράτος δεν ήταν έτοιμο να ελέγξει την είσοδο των παρανόμων, 
ούτε να διευκολύνει την κοινωνική ένταξη των νόμιμων μεταναστών. Έτσι, το 1998 ίδρυσε, 
με το νόμο 2622, ειδικό αστυνομικό σώμα συνοριακών φρουρών, προκειμένου να εμποδίσει 
                                                 
17 Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Καβάλας 
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την ανεξέλεγκτη είσοδο και παραμονή παράνομων μεταναστών. Οι Baldwin-Edwards και 
Fakiolas (1999), αναφερόμενοι στη μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας, υπογραμμίζουν 
τις ανομοιογενείς διαδικασίες και δράσεις που υιοθετούν διάφοροι φορείς, ενώ ο Black 
(1994) επισημαίνει ότι η ανεπάρκεια των μέτρων του ελληνικού κράτους για τους πρόσφυγες 
οδηγεί στην περιθωριοποίησή τους. Οι Iosifides και King (1998) περιγράφουν τον 
αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση των μεταναστών από την αθηναϊκή οικονομία και 
κοινωνία. 

Η ελληνική κοινωνία, η οποία χαρακτηρίζεται από μια πολύ υψηλή εθνική και 
θρησκευτική συνοχή, αντιμετωπίζει αμήχανα έως εχθρικά το πλήθος των μεταναστών. Από 
τα τέλη του 19ου αιώνα ο εθνοκεντρισμός, ως πολιτική, ακολουθείται από όλες σχεδόν τις 
ευρωπαϊκές χώρες. Σκοπός του εθνοκεντρισμού ήταν η ομοιογενοποίηση του πληθυσμού 
(Βεργίδης, 1999). Οι ένταξη των ανθρώπων σε κοινωνικές ομάδες, οι στερεότυπες αντιλήψεις 
που αναπτύσσει η μια ομάδα για την άλλη και οι επακόλουθες κοινωνικές συγκρίσεις και 
αντιπαραθέσεις που διεξάγονται μεταξύ τους, είναι διεργασίες που, μεταξύ άλλων, 
διευκολύνουν την ανάπτυξη του ρατσισμού και της ξενοφοβίας (Δραγώνα, 2001). Ως εκ 
τούτου δυσχεραίνουν την ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία υποδοχής. 

Το 88% των Ελλήνων θεωρεί ότι η χώρα έφτασε στο απώτερο όριό της, όσον αφορά 
την υποδοχή μεταναστών και ότι η είσοδος περισσότερων θα δημιουργήσει προβλήματα 
(VPRC, 2007). Σε έρευνα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία 
(EUMC), η αντίσταση των Ελλήνων απέναντι σε μια πολυπολυτισμική κοινωνία 
προσδιορίστηκε στο 59%, η αντίστασή τους απέναντι στους μετανάστες στο 87,4% (EUMC, 
2005), ενώ το 84,5% των Ελλήνων θεωρεί τους μετανάστες ως «κοινωνική απειλή» 
(Eurobusiness, 2005). Μια άλλη παλαιότερη σχετική έρευνα κατέγραψε τον εκφρασμένο 
ρατσισμό των Ελλήνων (από λίγο έως πολύ ρατσιστής) σε 57% (Eurobarometer, 1997). Με 
αφορμή την επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας Μετανάστευσης, η TNS-ICAP διενήργησε 
παγκόσμια έρευνα, από την οποία προκύπτει ότι οι Έλληνες έχουν την πιο αρνητική γνώμη 
για τη μετανάστευση, μεταξύ όλων των πολιτών του δυτικού κόσμου. Στο ένα άκρο 
βρίσκεται η Ελλάδα με το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που πιστεύουν ότι η μετανάστευση 
είναι κάτι κακό για τη χώρα (65%), ενώ το 34% πιστεύει ότι είναι κάτι καλό. Στο αντίθετο 
άκρο βρίσκεται η Ιρλανδία με το 64% των πολιτών να πιστεύουν ότι η μετανάστευση είναι 
καλό για τη χώρα και το 30% να πιστεύει ακριβώς το αντίθετο (VPRC, 2007).  

Σε όλες τις προαναφερθείσες έρευνες μελετάται η άποψη των Ελλήνων για τη 
μετανάστευση και τους μετανάστες. Ωστόσο ελάχιστες ερευνητικές εργασίες ασχολούνται με 
την προσαρμογή των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Σε διεθνές επίπεδο όμως, πολλοί 
ερευνητές από τα πεδία της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας έχουν εξετάσει τη διαδικασία 
της προσαρμογής των μεταναστών στο περιβάλλον υποδοχής και έχουν αναπτυχθεί σχετικές 
θεωρίες. Μεταξύ αυτών σημαίνουσα θέση κατέχει η θεωρία του εγκλιματισμού ή της 
πολιτιστικής επαγωγής (acculturation). O Taft (1977, σελ. 122) περιγράφει τον εγκλιματισμό 
ως: «…μια διαδικασία μέσω της οποίας ο μετανάστης καταφέρνει να προσαρμοστεί σε ένα νέο, 
μεγάλο και μη οικείο πολιτισμό». Για τους Gudykunst και Kim (1984, σελ. 209). o 
εγκλιματισμός αποτελεί: «μια συνεχόμενη διαδικασία κατά την οποία οι ξένοι 
επανακοινωνικοποιούνται στο πλάισιο του ντόπιου πολιτισμού, έτσι ώστε να κατευθυνθούν 
προς μεγαλύτερη συμβατότητα ή προσαρμογή με τον ντόπιο πολιτισμό και να οδηγηθούν τελικά 
στην αφομοίωση».  
 Ένα άτομο που αρχίζει να κατοικεί στη χώρα φιλοξενίας παρουσιάζει αρχικά 
χαμηλά επίπεδα πολιτιστικής επαγωγής, στη συνέχεια όμως τα επίπεδα αυτά ανέρχονται 
(Shrikhande & Fursich, 1994). Ο Smalley (1963) εισηγείται τέσσερις σταθμούς 
εγκλιματισμού. Ο πρώτος είναι η έλξη από το νέο πολιτισμό, ακολουθεί η ματαίωση και η 
εχθρικότητα προς αυτόν, τρίτος σταθμός είναι η βελτίωση και ο διακανονισμός και τέταρτος 
η διπολιτισμική ταυτότητα ή η δυνατότητα του ανοίκειν σε δύο πολιτισμούς. Το χαμηλό 
επίπεδο εγκλιματισμού συνδέεται με υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας. Η γνώση του πώς να 
συμπεριφέρεσαι σε ένα νέο περιβάλλον, αποτελεί ένα κεντρικό σημείο του εγκλιματισμού. Η 
κατάσταση αυτή συχνά προκαλεί το stress του εγκλιματισμού ή όπως είναι ευρύτερα γνωστό 
το πολιτισμικό σοκ  (Dyal & Dyal, 1981. Graham, 1983. Bochner, 1982). Μεταξύ των 
διαπολιτισμικών παραγόντων που επηρεάζουν τον εγκλιματισμό, ο Ward (2001) αναφέρει 
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στις αντιλαμβανόμενες από τους μετανάστες δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος τους. Ο Berry 
(1990, 1997) υποστηρίζει ότι το ένα από τα δύο βασικά στοιχεία σε μια επιτυχημένη 
προσαρμογή μεταναστών αποτελεί η επαφή με τη φιλοξενούσα κοινωνία και η συμμετοχή σε 
αυτήν. Οι Gudykunst και Hammer (1988) καθορίζουν ένα αριθμό πρωτευόντων παραγόντων, 
που επηρεάζουν έμμεσα τον εγκλιματισμό. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνουν τις κοινωνικές 
επαφές και την οικειότητα με τη γλώσσα της κοινωνίας υποδοχής. Πολλοί ερευνητές του 
πεδίου του εγκλιματισμού αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της επικοινωνίας (Kim, 1977. 
Gudykunst & Hammer, 1988).  Οι Gudykunst και Kim (1984) υποστηρίζουν ότι ο βαθμός της 
συμμετοχής σε διαπροσωπική επικοινωνία, με τα μέλη της φιλοξενούσας κοινότητας, μπορεί 
να προβλέψει το βαθμού του εγκλιματισμού. Η διαπροσωπική επικοινωνία περιλαμβάνει δύο 
έννοιες, την ένταση της αλληλεπίδρασης και το βαθμό της οικειότητας. Οι Watzlawick et al. 
(1971) υποστηρίζουν ότι η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας εξαρτάται κυρίως από τη 
σχέση των επικοινωνούντων, η οποία καθορίζει και το περιεχόμενό της. Όταν η σχέση 
βασίζεται στη διαφορά (ανωτερότητα του ενός και κατωτερότητα του άλλου), τότε το 
περιεχόμενο των μηνυμάτων δε γίνεται εύκολα αντιληπτό. Ο Rogers (1999) αναφέρει ότι τα 
ισχυρότερα εμπόδια στην επικοινωνία είναι τα ψυχολογικά. Οι Shrikhande και Fursich (1994) 
υποστηρίζουν ότι συχνά η διαπροσωπική επικοινωνία, μεταξύ ντόπιων και μεταναστών, είναι 
τόσο τεταμένη, εξ αιτίας των στάσεων και συμπεριφορών του ντόπιου πληθυσμού, που 
πολλές φορές προκαλεί αρνητικές αντιδράσεις από την πλευρά των μεταναστών. Έτσι, στους 
μετανάστες δημιουργούνται αρνητικά συναισθήματα για τους ντόπιους, τα οποία πέραν της 
επίδρασής τους στην επικοινωνία, επηρεάζουν τη διαμόρφωση των στάσεών τους τόσο 
απέναντι στα άτομα της φιλοξενούσας κοινωνίας, όσο και στην ίδια την κοινωνία. Κατά το 
Γεώργα (1990), οι στάσεις εμπεριέχουν συναισθηματικό και γνωστικό στοιχείο. Με αρνητικά 
επηρεασμένο το συναισθηματικό στοιχείο και επακόλουθο τον περιορισμό της επικοινωνίας, 
το γνωστικό στοιχείο των στάσεων δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί ικανοποιητικά και 
αντικειμενικά.  Άλλωστε, η ατελής γνώση της γλώσσας και των άρρητων κωδίκων 
επικοινωνίας της ντόπιας κοινωνίας, αποτελούν από μόνες τους ένα ισχυρό εμπόδιο, που 
καθιστά τη διαπροσωπική επικοινωνία μια στρεσογόνα δραστηριότητα, η οποία αποφεύγεται 
από το μετανάστη όποτε του είναι δυνατόν. Η ατελής ή και ανύπαρκτη επικοινωνία οδηγεί 
στην απλούστευση ή υπεραπλούστευση των πληροφοριών και υποστηρίζει την εγκατάσταση 
στερεοτυπικών αντιλήψεων (Allport, 1954. Tajfel, 1981). Εξ όλων των ανωτέρω βάσιμα 
μπορεί να υποτεθεί ότι τα συναισθήματα που τρέφουν οι μετανάστες για τους ντόπιους και 
την κοινωνία υποδοχής, η εκτίμηση του χαρακτήρα των ντόπιων καθώς και ο βαθμός 
επικοινωνίας μαζί τους μπορούν να προσδιορίσουν το βαθμό προσαρμογής τους στην 
κοινωνία υποδοχής. Στη βιβλιογραφία, με ελάχιστες εξαιρέσεις (Romaniszyn, 1996. Markova 
& Sarris, 1997. Kule, et al., 2000), παρατηρείται έλλειψη ερευνών σχετικά με την αντίληψη 
και τα συναισθήματα των μεταναστών για τους Έλληνες και την Ελλάδα. Για την κάλυψη του 
προαναφερθέντος ερευνητικού κενού δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο 
αξιολογεί την αντίληψη των μεταναστών για τους Έλληνες και τα συναισθήματά τους τόσο 
για τους Έλληνες, όσο και για την ελληνική κοινωνία. 
 Σύμφωνα με τον Παππά (2002), στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, των ανοικτών 
συνόρων και της μετανάστευσης, η κοινωνική ενσωμάτωση είναι απαραίτητη, επειδή 
περιορίζει τις κοινωνικές διαφορές και μειώνει τις κοινωνικές τριβές. Ο όρος κοινωνική 
ενσωμάτωση μπορεί να λαμβάνει διαφορετικές εννοιολογικές διαστάσεις. Άλλοτε σημαίνει 
«αφομοίωση» από την κοινωνία υποδοχής και άλλοτε αποδοχή της ιδιαιτερότητας, στο 
πλαίσιο της αντίληψης ότι η πολιτισμική ποικιλία έχει θετικά αποτελέσματα (Δραγώνα, 
2001). Οι Berry et al. (1989) και οι Berry και Sam (1997) καθορίζουν τέσσερεις στρατηγικές, 
μεταξύ των οποίων μπορούν εντέλει να επιλέξουν οι μετανάστες: την αφομοίωση, την 
ενσωμάτωση, την περιθωριοποίηση και τη διάσταση. Προφανώς οι δύο τελευταίες είναι 
ζημιογόνες, τόσο για τους μετανάστες όσο και για τους ντόπιους. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή της ανάπτυξης και επικύρωσης του 
ερωτηματολογίου, καθώς επίσης και η αναφορά πιθανών εφαρμογών του. Τα βήματα τα 
οποία ακολουθήθηκαν, κατά την διαδικασία ανάπτυξης και επικύρωσης του 
ερωτηματολογίου, είναι σε μεγάλο βαθμό ίδια με αυτά που πρότειναν οι De Vellis (1991) και 
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Hinkin et al. (1997) και ακολούθως εφάρμοσαν οι Chu και Murrmann (2006). Κατωτέρω 
περιγράφεται ολοκληρωμένη η διαδικασία ανάπτυξης και επικύρωσης του ερωτηματολογίου. 
 

Θεωρητικό πλαίσιο και ανάπτυξη μεταβλητών 
 

Πριν από κάθε άλλη ενέργεια, για την ανάπτυξη μίας κλίμακας μέτρησης πρέπει να 
προσδιοριστεί προσεκτικά η έννοια την οποία θέλουμε να μετρήσουμε (Churchill, 1979). Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση το εννοιολογικό πλαίσιο του ερωτηματολογίου περιέχει τις έννοιες 
της αντίληψης και των συναισθημάτων, όπως αυτές προσδιορίστηκαν μετά από εκτενή 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία μιας αρχικής βάσης 
ερωτήσεων, το ιδανικό μέγεθος της οποίας πρέπει να είναι, όπως προτείνει ο DeVellis (1991), 
τέσσερεις φορές μεγαλύτερο από το τελικό μέγεθος ή κατ’ ελάχιστο μεγαλύτερο από το 50% 
του τελικού μεγέθους. Για τη δημιουργία της βάσης αυτής χρησιμοποιήθηκαν δύο πηγές: 
πρώτον η υπάρχουσα βιβλιογραφία και δεύτερον η εμπειρία επιστημόνων σχετικών με το 
αντικείμενο. Από την υπάρχουσα βιβλιογραφία και κυρίως από ερευνητικές εργασίες (Berry 
et al., 1989. Shrikhande & Fursich, 1994. Aycan &  Berry, 1996. Virta, Sam & Westin, 2004), 
αντλήθηκαν 50 ερωτήσεις, στις οποίες προστέθηκαν, μετά από συζητήσεις με ακαδημαϊκούς 
και συνεντεύξεις με μετανάστες, 20 επιπλέον ερωτήσεις. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε μια 
βάση 70 μεταβλητών, οι οποίες αφού εντάχθηκαν σε έξι κοινές εννοιολογικές ομάδες 
ενσωματώθηκαν στο ερωτηματολόγιο υπό μορφή δηλώσεων, στις οποίες οι ερωτώμενοι 
εκλήθησαν να εκφράσουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους, πάνω σε μια πενταβάθμια 
κλίμακα τύπου Likert, ως εξής: 1= διαφωνώ απόλυτα, 2= διαφωνώ, 3=ούτε διαφωνώ /ούτε 
συμφωνώ 4= συμφωνώ και 5= συμφωνώ απόλυτα. Το ερωτηματολόγιο, πριν την οριστική του 
διαμόρφωση, ετέθη σε πιλοτική δοκιμασία με στόχο την βελτίωσή του μέσω του ελέγχου της 
σαφήνειας των ερωτήσεων, της ορθής διατύπωσης αυτών και της δομικής επάρκειας. Μετά την 
οριστικοποίησή του πραγματοποιήθηκε μια πρώτη έρευνα σε πλήθος 120 μεταναστών.  

Φιλτράρισμα Μεταβλητών 
 

Με τα δεδομένα της πρώτης έρευνας και με τη χρήση των κατάλληλων στατιστικών 
μεθόδων επιχειρήθηκε η μείωση του αρχικού πλήθους των μεταβλητών. Σε μια πρώτη 
προσπάθεια «φιλτραρίσματος» χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Cronbach’s a, όπως προτείνει ο 
Churchill (1979). Από τούς Nunnally (1978) και Spector (1992) συνιστάται η τιμή του δείκτη 
a να είναι τουλάχιστον 0,70. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η τιμή του δείκτη a κυμάνθηκε από 
0,553 έως 0,819 για τις έξι ομάδες. Για την βελτίωση των τιμών του δείκτη a απομακρύνθηκαν 
μεταβλητές (ερωτήσεις) των οποίων η διορθωμένη συσχέτιση, έναντι της συνολικής (corrected 
item-to-total correlation), ήταν μικρότερη από 0.30 (Churchill, 1979). Έτσι, αφού 
απομακρύνθηκαν 20 μεταβλητές, υπολογίστηκε εκ νέου ο δείκτης a, για τις υπόλοιπες 50 και η 
τιμή του κυμάνθηκε από 0,640 έως 0,890.  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (Δ.Π.Α) για την 
εξακρίβωση και επικύρωση της δομής των μεταβλητών και την επιπλέον μείωση του πλήθους 
αυτών (Chu & Murrmann, 2006). Για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα έχουν ικανοποιητικές 
ενδογενείς συσχετίσεις, για την πραγματοποίηση Δ.Π.Α, χρησιμοποιήθηκαν το στατιστικό μέτρο 
Κ.Μ.Ο (Kaiser- Mayer- Olkin) και ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett. Για την εξαγωγή των 
παραγόντων επιλέχθηκε η μέθοδος των βασικών συνιστωσών (principal component methods) 
ενώ πιστοποιήθηκαν ως παράγοντες μόνο αυτοί των οποίων η ιδιοτιμή (eigenvalue) ήταν 
μεγαλύτερη του 1. Από την πραγματοποίηση της Δ.Π.Α, με τη χρήση της μεθόδου ορθογώνιας 
περιστροφής των αξόνων Varimax, η οποία θεωρείται ως η πλέον δημοφιλής (Hair et al., 
1995), προέκυψαν 10 παράγοντες οι οποίοι ερμήνευαν το 73,8% της διακύμανσης ενώ ο δείκτης 
Κ.Μ.Ο ήταν 0,832 και ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett σημαντικός σε επίπεδο 
σημαντικότητας 0,00. Με σκοπό την επίτευξη καλύτερης λύσης διαγράφηκαν όλες οι 
μεταβλητές οι οποίες φόρτιζαν περίπου το ίδιο υψηλά σε περισσότερους από έναν παράγοντες. 
Επίσης διαγράφηκαν και οι μεταβλητές εκείνες των οποίων οι φορτίσεις ήταν μικρότερες του 
0,5, όπως προτείνουν οι Hair et al. (1995) για δείγμα 120 ατόμων. Συνολικά, από την διαδικασία 
της Δ.Π.Α, διεγράφησαν 12 μεταβλητές και στο τελικό πλήθος των 38 μεταβλητών 
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πραγματοποιήθηκε εκ νέου Δ.Π.Α, από την οποία προέκυψαν έξι παράγοντες οι οποίοι 
ερμηνεύουν το 61,82% της διακύμανσης. Ο δείκτης Κ.Μ.Ο, με τιμή 0,895, χαρακτηρίστηκε 
πολύ ικανοποιητικός, αφού υπερβαίνει το ελάχιστο όριο του 0,8 που προτείνει ο Sharma 
(1996), ενώ έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett ήταν σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 
0,00 και οι φορτίσεις όλων των μεταβλητών στους αντίστοιχους παράγοντες μεγαλύτερες 
του 0,5.  

Τέλος, έγινε έλεγχος της αξιοπιστίας (reliability) και της εγκυρότητας (validity) του 
ερωτηματολογίου. Η αξιοπιστία είναι ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια για την αξιολόγηση 
ερευνητικών εργαλείων (Chu & Murrmann, 2006) και υπολογίζει την εσωτερική συνοχή των 
παραγόντων. Η ύπαρξη βέβαια υψηλής αξιοπιστίας είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη, για 
την εγκυρότητα ενός ερωτηματολογίου (Chu & Murrmann, 2006). Ο δείκτης a, με τον οποίο 
υπολογίζουμε την αξιοπιστία, βρέθηκε να κυμαίνεται από 0,632 έως 0,920. Από τον παράγοντα 
στον οποίο ο δείκτης a έδωσε τιμή 0,632 αφαιρέθηκε μία μεταβλητή, της οποίας η διορθωμένη 
συσχέτιση έναντι της συνολικής ήταν μικρότερη από 0,30. Έτσι, η εκ νέου πραγματοποίηση 
Δ.Π.Α έδωσε πάλι έξι παράγοντες, οι οποίο ερμηνεύουν το 63,709% της διακύμανσης, ενώ ο 
δείκτης Κ.Μ.Ο είναι 0,898, ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett σημαντικός σε επίπεδο 
σημαντικότητας 0,00 και οι φορτίσεις όλων των μεταβλητών στους αντίστοιχους παράγοντες 
μεγαλύτερες του 0,5. Ο δείκτης a, για τους έξι παράγοντες, κυμαίνεται από 0,694 έως 0,920. Τα 
αποτελέσματα της Δ.Π.Α και οι παράγοντες οι οποίοι διαμορφώθηκαν, με τις 37 μεταβλητές 
οι οποίες παρέμειναν, εμφανίζονται στον Πίνακα 1. 

Ο έλεγχος της εγκυρότητας του περιεχομένου (content or face validity), ο οποίος 
αναφέρεται στο βαθμό κατά τον οποίο οι μεταβλητές μετρούν επακριβώς αυτό το οποίο 
ετάχθησαν να μετρήσουν (Hair et al., 1995), πραγματοποιήθηκε στο αρχικό στάδιο της 
ανάπτυξης του ερωτηματολογίου και βασίστηκε στη βιβλιογραφία, στις συζητήσεις με ειδικούς 
και στις συνεντεύξεις με μετανάστες. Από την επανέλεγχο του περιεχομένου του 
ερωτηματολογίου, μετά την μείωση των μεταβλητών, δεν προέκυψε καμία διαφοροποίηση. 
 
Επιβεβαίωση της Παραγοντικής Δομής του Ερωτηματολογίου 
 

Το τελευταίο βήμα στην ανάπτυξη και οριστικοποίηση του ερωτηματολογίου ήταν η 
επαναξιολόγηση της παραγοντικής δομής του, με τη χρήση Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής 
Ανάλυσης (Ε.Π.Α). Εξετάστηκαν επίσης η Συγκλίνουσα (Convergent) και η Διακριτή 
(Discriminant) εγκυρότητα των κλιμάκων.  

Χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο των 37 ερωτήσεων, συλλέχθηκε δείγμα 
αποτελούμενο από 403 μετανάστες που ζουν στο νομό Καβάλας και οι οποίοι σύμφωνα με 
στοιχεία της απογραφής του 2001 είναι 9.776. Επομένως το δείγμα μπορεί να θεωρείται 
αντιπροσωπευτικό, με περιθώριο λάθους 5% (Saunders et al., 2000). Από τα 403 άτομα του 
δείγματος οι 343 είναι άνδρες (60,3%), οι 160 γυναίκες (39,7%), ενώ η μέση ηλικία των 
μεταναστών είναι περίπου 24 έτη (τυπική απόκλιση = 7,353). Ως προς το θρήσκευμα, το 
74,6% είναι Χριστιανοί ορθόδοξοι, το 17,5% Μουσουλμάνοι και το 6,2% Καθολικοί. Το 
52,6% των μεταναστών προέρχονται από την Αλβανία, το δε 34,7% από χώρες που ήταν 
παλαιότερα μέλη της Σοβιετικής Ένωσης.  

Στα δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν, από τους 403 μετανάστες, πραγματοποιήθηκε 
Επικυρωτική Παραγοντική Ανάλυση (Ε.Π.Α.). Με την Ε.Π.Α επικυρώνεται η ακριβής δομή 
γνωστού παραγοντικού μοντέλου, η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένη θεωρία ή σε 
προηγούμενες έρευνες (Sharma, 1996). Χρησιμοποιείται λοιπόν, για τον έλεγχο της 
ικανότητας συγκεκριμένου μοντέλου να προσαρμόζεται στα δεδομένα. Έτσι, αφού 
κατασκευάστηκε το μετρικό μοντέλο, στο οποίο οι αρχικές μεταβλητές συνδέθηκαν με τις 
αφανείς δομές (latent factors), σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Δ.Π.Α, στη συνέχεια 
πραγματοποιήθηκε Ε.Π.Α με τη χρήση του στατιστικού πακέτου LISREL 8.74, το οποίο είναι 
από τα πλέον δημοφιλή προγράμματα για την πραγματοποίηση παρόμοιων αναλύσεων. Η 
εκτίμηση των παραμέτρων έγινε με τη μέθοδο των Σταθμισμένων Ελάχιστων Τετραγώνων 
(Weighted Least Squares) και την χρήση του πίνακα των Πολυχωρικών Συσχετίσεων 
(Polychoric Correlation Matrix) και των Ασυμπτοτικών Συνδιακυμάνσεων (Asymptotic 
Covariance Matrix), όπως προτείνουν πολλοί ερευνητές (Joreskog & Sorbom, 2001; Hair 
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et. al., 1998; Bollen & Long, 1993), στην περίπτωση που όλες ή κάποιες από τις 
μεταβλητές είναι ποιοτικές σε ιεραρχική κλίμακα (ordinal). Η αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων της Ε.Π.Α εστιάζεται αρχικά στην αξιολόγηση του συνολικού μοντέλου και 
στη συνέχεια του μετρικού μοντέλου.  

Συγκεκριμένα για την αξιολόγηση του συνολικού μοντέλου ο πρώτος έλεγχος 
αφορούσε το χ2 στατιστικό και την p-τιμή αυτού. Ελέγχθηκε επίσης, όπως συνιστούν οι Hair 
et al. (1995), ειδικά για μεγάλα δείγματα, η σχέση χ2/df. Στη συνέχεια, για την ολοκλήρωση 
του ελέγχου της συνολικής προσαρμογής, αξιολογήθηκε μια σειρά δεικτών, οι 
σημαντικότεροι των οποίων είναι οι δείκτες  R.M.S.E.A. (Root Mean Square Error of 
Approximation), C.F.I. (Comparative Fit Index), G.F.I (Goodness of Fit Index), Parsimony 
Normed Fit Index (PNFI) και Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI). Στον Πίνακα 2 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του συνολικού μοντέλου. 

Για την αξιολόγηση του μετρικού μοντέλου έγινε έλεγχος της σημαντικότητας των 
φορτίσεων (loadings), με τη χρήση των t - τιμών τους. Υπολογίσθηκαν επίσης οι δείκτες 
δομικής αξιοπιστίας (construct reliability) και ερμηνευμένης διακύμανσης (variance 
extracted), των οποίων οι τιμές, σύμφωνα με τους Hair et al. (1995), πρέπει να είναι 
μεγαλύτερες από 0,7 και 0,5 αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα από την Ε.Π.Α, που αφορούν το 
μετρικό μοντέλο, εμφανίζονται στον Πίνακα 3. 

Από την αξιολόγηση τόσο του συνολικού όσο και του μετρικού μοντέλου προκύπτει ότι 
η προσαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου στα δεδομένα είναι ικανοποιητική, ενώ δεν 
απαιτήθηκε η απομάκρυνση καμίας προσδιοριστικής μεταβλητής. 

 
Έλεγχος Δομικής Εγκυρότητας 
 

Πέραν της εγκυρότητας του περιεχομένου έγινε έλεγχος και της δομικής εγκυρότητας 
(construct validity) η οποία εστιάζεται στον βαθμό κατά τον οποίο τα δεδομένα δείχνουν να 
υποστηρίζουν τη διακριτή εγκυρότητα (discriminant validity) και τη συγκλίνουσα 
εγκυρότητα (convergent validity). Η διακριτή εγκυρότητα αναφέρεται στη σαφή διάκριση 
μεταξύ εννοιολογικά ανόμοιων δομών (Burns & Bush, 1995). Για να ισχύει η διακριτή 
εγκυρότητα, θα πρέπει ο δείκτης εσωτερικής συνοχής της κάθε δομής να είναι μεγαλύτερος 
από τον συντελεστή συσχέτισης της ίδιας δομής με όλες τις άλλες (Churchill, 1979). Ως 
δείκτης εσωτερικής συνοχής χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης δομικής αξιοπιστίας (construct 
reliability) και όπως φαίνεται στον πίνακα 5.1, δεν συντρέχει πρόβλημα διακριτής 
εγκυρότητας. Ένδειξη για την ύπαρξη συγκλίνουσας εγκυρότητας (convergent validity) 
υπάρχει όταν οι φορτίσεις όλων των προσδιοριστικών μεταβλητών στις αντίστοιχες δομές 
είναι στατιστικά σημαντικές (Anderson & Gerbing, 1988). Στον Πίνακα 3 φαίνεται ότι οι 
ολικώς τυποποιημένες φορτίσεις (completely standardize loadings) όλων των προσδιοριστικών 
μεταβλητών στις αντίστοιχες δομές είναι στατιστικά σημαντικές, σε επίπεδο σημαντικότητας 
1%, καθώς t >2,58 και συνεπώς ισχύει η συγκλίνουσα εγκυρότητα (Πίνακας 4).  
 

Συμπεράσματα – Συζήτηση 
 

Ο βασικός στόχος της παρούσης μελέτης ήταν η δημιουργία ενός ερευνητικού 
εργαλείου κατάλληλου για την αξιολόγηση της αντίληψης των Μεταναστών για τους 
Έλληνες και των συναισθημάτων που τρέφουν για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Η 
διαδικασία ανάπτυξης και επικύρωσης του εργαλείου αναπτύχθηκε λεπτομερώς, ενώ για την 
ολοκλήρωσή του απαιτήθηκαν δύο έρευνες.  

Η ολοένα αυξανόμενη μετανάστευση από χώρες οικονομικά ασθενέστερες προς τις 
ανεπτυγμένες χώρες της Κεντροδυτικής Ευρώπης, δημιουργεί μείζονα κοινωνικά 
προβλήματα, τα οποία έχουν ήδη εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους. Συχνά οι κοινωνίες 
υποδοχής δε διακατέχονται από ιδιαιτέρως φιλικά αισθήματα έναντι των μεταναστών και 
αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της μετανάστευσης με φόβο και καχυποψία. Οι διάφοροι 
κρατικοί φορείς καλούνται να πάρουν μέτρα διευκόλυνσης της ένταξης των μεταναστών, έτσι 
ώστε να αμβλυνθούν οι διαφορές και να επιτευχθεί η ειρηνική συνύπαρξη ντόπιων και 
μεταναστών. Το εργαλείο το οποίο προέκυψε μέσα από την παρούσα εργασία, η διαδικασία 
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ανάπτυξης και επικύρωσης του οποίου παρουσιάστηκε λεπτομερώς, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να μετρήσει το βαθμό προσαρμογής των μεταναστών στην ελληνική 
κοινωνία. Το εργαλείο αυτό μπορεί να υποδείξει το μήκος της διαδρομής που απομένει να 
διανυθεί, ώστε να μειωθούν οι πιθανές αντιπαραθέσεις και εντάσεις μεταξύ μεταναστών και 
γηγενών, που απειλούν αμφότερους (Camilieri, 1966) και υπονομεύουν την ποιότητα τη ζωής 
τους.  

Η χρήση του διαμορφωθέντος ερωτηματολογίου μπορεί να βοηθήσει ακόμη, στον 
προσδιορισμό και στη διερεύνηση των παραγόντων εκείνων που συντελούν στη διαμόρφωση 
θετικότερης αντίληψης των μεταναστών για τους ντόπιους και κατά συνέπεια στη βελτίωση 
των συναισθημάτων των μεταναστών έναντι της χώρας φιλοξενίας και των γηγενών κατοίκων 
της.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 120

 

Βιβλιογραφία 
 
Allport, G. (1954). The nature of prejudice. Cambridge, Mass. Addison-Wesley. 
Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review 

and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103, 411–423. 
Aycan, Z. &  Berry, J. W. (1996). Impact of employment-related experiences on immigrants' 

psychological well-being and adaption to Canada, Canadian Journal of Behavioural 
Science, July. 

Baltwin-Edwards, M., Κυριακού, Ι., Κακαλίκα, Π. και Κάτσιος, Ι. (2004). Στατιστικά 
Δεδομένα για τους Μετανάστες στην Ελλάδα: Αναλυτική μελέτη για τα διαθέσιμα στοιχεία 
και προτάσεις για τη συμμόρφωση με τα standards της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μελέτη για 
λογαριασμό του Ι.ΜΕ.ΠΟ από το Μεσογειακό Παρατηρητήριο Μετανάστευσης 
Ι.Α.Π.Α.Δ Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ανακτήθηκε την 10/06/2006 από: 
http://www.imepo.gr/documents/IMEPO_Report_Greek_revised_Final1.pdf 

Baldwin-Edwards, Μ. & Fakiolas, R. (1999). Creece: Τhe Contours of a Fragmented Policy 
Response, South European Society and Politics, 3, (3), 187-204. 

Βεργίδης, Δ. (1999). Κοινωνικός και οικονομικός ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στην 
Ελλάδα, στο Δ. Βεργίδης, Κ. Abrahamson, Μ. Davis, R. Fay, (Επιμ.). Εκπαίδευση 
Ενηλίκων: Κοινωνική και οικονομική λειτουργία. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο. 

Berry, J. W. (1990). Psychology of acculturation, In: J. J. Berman (Ed.), Nebraska symposium 
on motivation 1989: Cross-cultural perspectives (pp. 201–234). University of  Nebraska 
Press.  

Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation and adaptation (Lead article). Applied 
Psychology: An International Review, 46, 5–68. 

Berry, J. W., Kim, U., Power, S., Young, M. & Bujaki, M. (1989). Acculturation attitudes in 
plural societies. Applied Psychology: An International Review, 38, 185–206.  

Berry, J. W. & Sam, D. L. (1997). Acculturation and adaptation. In J. W. Berry, M. H. Segall 
& C. Kagitcibasi (Eds.), Handbook of cross-cultural psychology, Vol. 3: Social behaviour 
and applications (2nd ed.) (pp. 291–326). Allyn & Bacon. 

Black, R. (1994). Asylum Policy and the Marginalisation of Refugees in Greece, in W .T. S. 
Gould & A. M. Findlay (eds), Population Migration and the Changing World Order  (pp. 
145-160). Chichester: John Wiley & Sons. 

Bochner, S. (1982). Culture in Contact. Elmsford. NY: Pergamon. 
Bollen, K. A. (1989). Structural equations with latent variables. New York: John Wiley & 

Sons. 
Bollen, K. A., & Long, S. J. (1993). Testing Structural Equation Models. London: SAGE. 
Burns, A. C., & Bush, R. F. (1995). Marketing research. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 
Byrne, B. M. (1998). Structural Equation Modeling with LISREL, PRELIS and SIMPLIS: 

Basis Concepts, Application and Programming. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 
Camilieri, C. (1966). Les stratégies identitaires des immigrés, στο Παράλληλα Κείμενα για τη 

Θεματική Ενότητα: «Εκπαίδευση: Πολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες». 
Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Carmines, E. G., & Mclver, J. P. (1981). Analyzing models with unobserved variables. In : 
Bohrnstedt, G. W., Borgatta, E. F. (Eds), Social Measurement : Current Issues (pp. 65-
115). Beverly Hills, CA: Sage.  

Γεώργας, Δ. (1990). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Δανιά. 
Chu, K. H. & Murrmann, S. K. (2006). Development and validation of the hospitality 

emotional labor scale. Tourism Management, 27, 1181-1191. 
Churchill, G. A. (1979). A paradigm for developing better measures of marketing constructs. 

Journal of Marketing Research, 16, 64-73. 



 121

Δημητρέλης, Σ. (2000). Μετανάστες: «Σωσίβιο» για την οικονομία. Τα Νέα 18/11/2000. 
Ανακτήθηκε την 20/06/2006 από:  

http://ta-nea.dolnet.gr/print_article.php?e=A&f=16898&m=R16&aa=1 
DeVellis, R. F. (1991). Scale Development: Theory and Application. Newbury Park, CA: 

Sage. 
Δραγώνα, Θ. (2001). Κοινωνικές ταυτότητες / ετερότητες, στο Θ. Δραγώνα, Ε. Σκούρτου, Α 

Φραγκουδάκη (Επιμ.), Κοινωνικές Ταυτότητες / Ετερότητες – Κοινωνικές Ανισότητες, 
Διγλωσσία και Σχολείο. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Dyal, J. & Dyal, R. (1981). Acculturation, stress and coping, International Journal of 
Intercultural Relations, 5, 301-328. 

Eurobarometer (1997). First results presented at the Closing Conference of the European 
Year Against Racism. Luxembourg, 18 – 19/12 /1997. Opinion Poll no 47.1. 

EUMC (2005). Majorities’ Attitudes Towards Minorities: Key Findings from the 
Eurobarometer and the European Social Survey. Ανακτήθηκε την 15/06/2006 από: 

http://eumc.europa.eu/eumc/material/pub/eurobarometer/EB2005/EB2005-summary.pdf  
Eurobusiness, (2005). Greeks are European xenophobia gold medallists: poll Ανακτήθηκε 

την 15/06/2006 από: http://www.eubusiness.com/Living_in_ EU/051218180432.bbfrn7b0  
Graham, M. (1983). Acculturation stress among Polynesian Asians and American students on 

campus of Brighham Young University-Hawaii campus. International Journal of 
Intercultural Relations, 7, 79-103. 

Gudykunst, W. B. & M.R. Hammer (1988). Strangers and hosts: An extension of uncertainty 
reduction theory to intercultural adaption. In Y.Y. Kim and W.B. Gudykunst (eds.). 
Cross-cultural adaption. Newbury Park, CA: Sage. 

Gudykunst, W. B. & Kim, Y. Y.  (1984). Communicating with strangers: An approach to 
intercultural communication. New York: Random House. 

Hair, F., Anderson, R., Tatham, R., & Black, W. (1995). Multivariate Data Analysis with 
Readings (4th Ed). London: Prentice-Hall International. 

Hinkin, T. R., Tracey, J. B., & Enz, C. A. (1997). Scale construction: Developing reliable and 
valid measurement instruments. Journal of Hospitality and Tourism Research, 21, 100-
120. 

Iosifides, Th. & King, R. (1998). Socio-spatial Dynamics and Exclusion of Three Immigrant 
Groups in the Athens Conurbation. South European Society & Politics, 3, 3. 

Joreskog, K., Sorbom, D. (1993). LISREL 8: Structural Equation Modeling with the SIMPLIS 
Command Language. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Joreskog, K., Sorbom, D. (2001). LISREL 8: User’s Reference Guide. Lincolnwood: SSI. 
Kim, Y. Y. (1977). Communication patterns of foreign immigrants in the process of 

acculturation. Human Communication Research, 4, 66-77. 
Kule, D., Mançellari, A., Papapanagos, H., Qirici, S. & Sanfey, S. (2000). The causes and 

consequence of Albanian Emigration during transition: Evidence from micro-data, 
European Bank. Ανακτήθηκε την 15/03/2007 από: 
http://www.ebrd.com/pubs/econo/wp0046.pdf 

Markova, E. & Sarris, A. (1997). The performance of Bulgarian Illegal Imigrants in the Creek 
Labour Market, South European Society & Politics, 2 (2), 57-79. 

Mulaik, S. A., James, L. R., Van Altine, J., Bennett, N., Lind, S. & Stilwell, C. D. (1989). 
Evaluation of goodness of fitness indices for structural equation models. Psychological 
Bulletin, 105, 430-445. 

Nunally, J. C. (1978). Psychometric Theory (2nd ed.). New Delhi: McGraw- Hill. 
Παππάς, Χ. (2002). Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού. 

Αθήνα: Τυποθήτω-Δαρδάνος,. 
Rogers, A. (1999). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων (μτφρ. Μ. Παπαδοπούλου, Μ. Τομπρου). 

Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο. 
Romaniszyn, K. (1996). The Invisible Community: Undocumented Polish Workers in Athens. 

New Community, 22 (2), 321-333. 
Saunders, M., Lewis, Ph., & Thornhill, A. (2000). Research Methods for Business Students. 

Prentice Hill. 



 122

Sharma, S. (1996). Applied Multivariate Techniques. New York Willey. 
Shrikhande, S. & Fursich, E. (1994). Acculturation and Media: How Foreigners Use 

Television to Adapt to a New Culture, Paper in AEJMC Conference, Ανακτήθηκε την 
15/03/2007 από: http://list.msu.edu/cgi-bin/wa?A2=ind9408d&L=aejmc&T=0& P= 2158. 

Smalley, W. (1963). Culture shock, language shock and the shockof self-discovery. Practical 
Anthropology, 10, 49-56. 

Spector, P. E. (1992). Summated rating scale construction: An Introduction, in Quantitative 
Applications in the Social Sciences (p.34). Beverly Hills C.A: Sage. 

Tajfel, H. (1981). Human Groups and Social Categories. Cambridge: Cambridge Univercity 
Press. 

Taft, R. (1977). Coping with unfamiliar cultures. In: N. Warren (ed.). Studies in cross-cultural 
psychology (Vol. 1). New York: Academe Press. 

Virta, E., Sam, D. & Westin, C. (2004). Adolescents with Turkish background in Norway and 
Sweden: A comparative study of their psychological adaptation.  
Scandinavian Journal of Psychology, 45 (1), 15–25. 

VPRC (2007). Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες, 
Ανακτήθηκε την 15/03/2007 από: http://www.xeniosdias.gr/meletes/meleti003.pdf 

Ward, C. (2001). The ABCs of acculturation, in D. Matsumoto (Ed.), Handbook of culture 
and psychology (pp. 411–445). Oxford: Oxford University Press. 

Watzlawick, P., Beavin, J., & Jackson, D. (1971). Menschliche Kommunikation. Στο Α. 
Γκότοβος (Επιμ.), Παιδαγωγική αλληλεπίδραση, 1990, 59-60. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Πίνακας 1. Αποτελέσματα Δ.Π.Α 
  Παράγοντες και Φορτίσεις 
Μεταβλητές f1 f2 f3 f4 f5 f6 
Μου αρέσει να κατοικώ δίπλα σε 
Έλληνες 0,694 

f1=10 
Αρέσκεια για Επικοινωνία και 

Συναναστροφή 
 

18,564%α 

6,869b 

0.920c 

Μου αρέσει να αθλούμαι μαζί με 
Έλληνες 0,688 

Μου αρέσει να σπουδάζω μαζί με 
Έλληνες 0,711 

Μου αρέσει να εργάζομαι μαζί με 
Έλληνες 0,540 

Μου αρέσει να κάνω παρέα με 
Έλληνες 0,751 

Μου αρέσει να συζητώ με Έλληνες 0,785 
Μου αρέσει να συνεργάζομαι με 
Έλληνες στη δουλειά ή στο σχολείο 0,701 

Μου αρέσει να βγαίνω με Έλληνες 0,824 
Μου αρέσει να έχω οικογενειακές 
σχέσεις και να ανταλλάσσω επισκέψεις 
με Έλληνες 

0,717 

Αισθάνομαι καλά μεταξύ Ελλήνων στο 
χώρο της δουλειάς ή στο σχολείο 0,712 

Οι Έλληνες είναι τίμιοι 

 

0,708 f2=10 
Αντιλαμβανόμενος Χαρακτήρας 
Ελλήνων και Συναισθήματα 
μεταναστών για τους Έλληνες 

 
14,751%α 

Οι Έλληνες είναι καλόψυχοι 0,640 
Οι Έλληνες είναι  ντόμπροι 0,719 
Οι Έλληνες είναι ευγνώμονες 0,802 
Οι Έλληνες είναι  μεγαλόψυχοι 0,802 
Οι Έλληνες είναι γενναιόδωροι 0,689 
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  Παράγοντες και Φορτίσεις 
Μεταβλητές f1 f2 f3 f4 f5 f6 
Συμπαθώ τους Έλληνες  0,527 5,458b 

0.873c Εμπιστεύομαι τους Έλληνες  0,556 
Προσελκύομαι από  τους Έλληνες  0,600 
Τρέφω αισθήματα αγάπης για τους 
Έλληνες  0,530 

Οι Έλληνες με αντιμετωπίζουν με 
ενδιαφέρον 0,630 

Οι Έλληνες με αντιμετωπίζουν με 
θαυμασμό 0,680 

Οι Έλληνες με αντιμετωπίζουν με 
καλοσύνη 0,671 

Οι Έλληνες με αντιμετωπίζουν με 
εμπιστοσύνη 0,782 

Οι Έλληνες με αντιμετωπίζουν χωρίς 
φόβο 0,723 

Οι Έλληνες με αντιμετωπίζουν ως ίσο 0,682 
Οι Έλληνες δεν θέλουν τους ξένους 
επειδή είναι επικίνδυνοι 0,695 

Οι Έλληνες δεν θέλουν τους ξένους 
επειδή τους παίρνουν τις δουλειές τους 0,699 

Οι Έλληνες δε θέλουν τους ξένους 
επειδή τους θεωρούν κατώτερες 
ράτσες 

0,699 

Οι Έλληνες δεν θέλουν τους ξένους 
επειδή τους θεωρούν απολίτιστους 0,509 

Οι Έλληνες δεν θέλουν τους ξένους 
επειδή είναι ρατσιστές 0,692 

Οι Έλληνες δεν θέλουν τους ξένους 
επειδή είναι ξενόφοβοι 0,746 

Μου αρέσει η προοπτική να ζήσω για 
πάντα στην Ελλάδα 0,596 

Μου αρέσει η προοπτική να κρατήσει 
πατριώτης μου την ελληνική σημαία 0,726 

Μου αρέσει η προοπτική να 
υπηρετήσω στον ελληνικό στρατό (εγώ 
ή τα παιδιά μου) 

0,732 

Γίνονται διακρίσεις σε βάρος μου, στο 
χώρο της δουλειάς ή στο σχολείο, 
επειδή είμαι ξένος 

f6=2 
Κλίμα για τους μετανάστες και βιωματικές 

συμπεριφορές εντόπιων 
 

4,876%α 

                             1,804b 

0.694c 

0,643 

Αισθάνομαι απειλητικό το κλίμα, για 
τους μετανάστες, στην Ελλάδα 0,781 

αVariance Explained (%) 
 bEigenvalues 
 cCronbach’s a 
  K.M.O =0.898 Bartlett’ s test of Sphericity = 4834,38 df = 666 
  Significance level = 0,000   Total Variance Explained =63,709% 
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Πίνακας 2.  Δείκτες Αξιολόγησης Συνολικού Μοντέλου 

Δείκτες Τιμές Προτεινόμενες τιμές 
χ2 

df 
p-value 
χ2/df 
R.M.S.E.A 
C.F.I. 
G.F.I 
P.N.F.I. 
P.G.F.I 

1364,45 
614 

0,000 
2,22 
0,084 
0,96 
0,98 
0,87 

0,56  

 
 
>0,05a 
<3b 
<0,1c 
>0,90 d 
>0,90 d 
>0,50e 
>0,50e 

a Hair et al. (1995). bBollen (1989), Carmines και Mclver (1981), Hair et al. (1995). cCharma 
(1996). 
dJoreskog & Sorbom (1993).  eByrne (1998), Mulaik et al. (1989) 
 

Πίνακας 3. Δείκτες Αξιολόγησης Μετρικού Μοντέλου 

Δομές και Προσδιοριστικές 
Μεταβλητές 

 
Φορτίσεις α  

Αρέσκεια για Επικοινωνία και 
Συναναστροφή 

 

Δομική Αξιοπιστία =0,942 
Εξαχθείσα Διακύμανση =62% 

 

Μου αρέσει να κατοικώ δίπλα σε 
Έλληνες 

0,70 

Μου αρέσει να αθλούμαι μαζί με 
Έλληνες 

0,73 

Μου αρέσει να σπουδάζω μαζί με 
Έλληνες 

0,78 

Μου αρέσει να εργάζομαι μαζί με 
Έλληνες 

0,61 

Μου αρέσει να κάνω παρέα με 
Έλληνες 

0,89 

Μου αρέσει να συζητώ με Έλληνες 0,88 
Μου αρέσει να συνεργάζομαι με 
Έλληνες στη δουλειά ή στο σχολείο 

0,80 

Μου αρέσει να βγαίνω με Έλληνες 0,87 
Μου αρέσει να έχω οικογενειακές 
σχέσεις και να ανταλλάσσω επισκέψεις 
με Έλληνες 

0,77 

Αισθάνομαι καλά μεταξύ Ελλήνων στο 
χώρο της δουλειάς ή στο σχολείο 

0,80 

Αντιλαμβανόμενος Χαρακτήρας 
Ελλήνων και Συναισθήματα 
μεταναστών για τους Έλληνες 

 

Δομική Αξιοπιστία =0,924 
Εξαχθείσα Διακύμανση =55% 

 

Οι Έλληνες είναι τίμιοι 0,71 
Οι Έλληνες είναι καλόψυχοι 0,75 
Οι Έλληνες είναι  ντόμπροι 0,73 
Οι Έλληνες είναι ευγνώμονες 0,72 
Οι Έλληνες είναι  μεγαλόψυχοι 0,72 
Οι Έλληνες είναι γενναιόδωροι 0,73 
Συμπαθώ τους Έλληνες  0,78 
Εμπιστεύομαι τους Έλληνες  0,70 
Προσελκύομαι από  τους Έλληνες  0,78 
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Δομές και Προσδιοριστικές 
Μεταβλητές 

 
Φορτίσεις α  

Τρέφω αισθήματα αγάπης για τους 
Έλληνες  

0,79 

Αντιλαμβανόμενη Αντιμετώπιση   

Δομική Αξιοπιστία =0,920 
Εξαχθείσα Διακύμανση =66% 

 

Οι Έλληνες με αντιμετωπίζουν με 
ενδιαφέρον 

0,77 

Οι Έλληνες με αντιμετωπίζουν με 
θαυμασμό 

0,88 

Οι Έλληνες με αντιμετωπίζουν με 
καλοσύνη 

0,91 

Οι Έλληνες με αντιμετωπίζουν με 
εμπιστοσύνη 

0,80 

Οι Έλληνες με αντιμετωπίζουν χωρίς 
φόβο 

0,73 

Οι Έλληνες με αντιμετωπίζουν ως ίσο 0,77 
Αντιλαμβανόμενη Ξενοφοβία και 
Ρατσισμός 

 

Δομική Αξιοπιστία =0,862 
Εξαχθείσα Διακύμανση 

=51,44% 
 

Οι Έλληνες δεν θέλουν τους ξένους 
επειδή είναι επικίνδυνοι 

0,70 

Οι Έλληνες δεν θέλουν τους ξένους 
επειδή τους παίρνουν τις δουλειές τους 

0,59 

Οι Έλληνες δε θέλουν τους ξένους 
επειδή τους θεωρούν κατώτερες 
ράτσες 

0,80 

Οι Έλληνες δεν θέλουν τους ξένους 
επειδή τους θεωρούν απολίτιστους 

0,60 

Οι Έλληνες δεν θέλουν τους ξένους 
επειδή είναι ρατσιστές 

0,78 

Οι Έλληνες δεν θέλουν τους ξένους 
επειδή είναι ξενόφοβοι 

0,80 

 
Αρέσκεια για την Ελλάδα   

 
Δομική Αξιοπιστία =0,845 
 
Εξαχθείσα Διακύμανση =64,5% 
 

Μου αρέσει η προοπτική να ζήσω για 
πάντα στην Ελλάδα 

0,77 

Μου αρέσει η προοπτική να κρατήσει 
πατριώτης μου την ελληνική σημαία 

0,82 

Μου αρέσει η προοπτική να 
υπηρετήσω στον ελληνικό στρατό (εγώ 
ή τα παιδιά μου) 

0,82 

Κλίμα για τους μετανάστες και 
βιωματικές συμπεριφορές εντόπιων 

  
 
Δομική Αξιοπιστία =0,714 
 
Εξαχθείσα Διακύμανση 
=55,70% 
 

Γίνονται διακρίσεις σε βάρος μου, στο 
χώρο της δουλειάς ή στο σχολείο, 
επειδή είμαι ξένος 

0,79 

Αισθάνομαι απειλητικό το κλίμα, για 
τους μετανάστες, στην Ελλάδα 

0,70 

a Για όλες τις φορτίσεις ισχύει: 58,2t > ,  b 
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Πίνακας 4. Έλεγχος Διακριτής εγκυρότητας 
 f1        f2               f3              f4                f5                f6 
f1  0,942 α      
f2  0,700*   0,924α     
f3  0,690*    0,720* 0,920α    
f4 -0,240*  -0,300*   -0,420*  0,862 α    
f5  0,710*   0,460*    0,540*  -0,280*   0,845α  
f6 -0,200*  -0,250*   -0,350*   0,540*   -0,250* 0,714 α 

α Δομική αξιοπιστία , *τιμή στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 0,01. 
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Ατομικές διαφορές στον έλεγχο της δράσης κατά την παιδική ηλικία 
 
Μάγδα Ντίνου18 
Γεωργία Παπαντωνίου19 
Ιωάννα Παλλαντζά20 

 
Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί εάν παράγοντες όπως η ηλικία, 
το φύλο, και το κοινωνικο οικονομικό επίπεδο (Κ.ΟΙ.Ε.). διαφοροποιούν τις αναφορές του 
ελέγχου της δράσης κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 167 
μαθητές, και των δύο φύλων, που φοιτούσαν στη Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄

 
τάξη Δημοτικών 

Σχολείων ημι-αστικών και αγροτικών περιοχών. Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας 
οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν την Κλίμακα Ελέγχου Δράσης [ACS-90, (Kuhl, 1994)] 
προσαρμοσμένη έτσι ώστε να απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού Σχολείου (ACS for Primary 
School Children). Η κλίμακα ήταν οργανωμένη σε δύο υποκλίμακες που μετρούσαν: α) τον 
προσανατολισμό προς τη δράση έπειτα από αποτυχία, δηλαδή την απεμπλοκή, και β) τον 
προσανατολισμό προς τη δράση κατά τη λήψη αποφάσεων, δηλαδή την πρωτοβουλία για 
μετάφραση της πρόθεσης σε δράση. Η παραπάνω διπαραγοντική δομή της κλίμακας δεν 
επιβεβαιώθηκε μέσω της επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων. Η τελική κλίμακα που 
προέκυψε έπειτα από μια σειρά διερευνητικών αναλύσεων παραγόντων, ήταν 
μονοπαραγοντική και περιελάμβανε έξι προτάσεις, οι οποίες προέρχονταν στο σύνολό τους 
από την αρχική δεύτερη υποκλίμακα και μετρούσαν, κυρίως, την πρωτοβουλία για δράση σε 
δύσκολες ή βαρετές καταστάσεις που αφορούσαν τη σχολική μελέτη. Οι αναλύσεις 
διακύμανσης έδειξαν ότι η κύρια επίδραση της ηλικίας ήταν σημαντική. Τα παιδιά ηλικίας 9, 
10 και 11 ετών ανέφεραν υψηλότερου βαθμού πρωτοβουλία για δράση, από ό,τι τα παιδιά 
ηλικίας 8 ετών, εύρημα που δείχνει ότι η πρωτοβουλία δε σταθεροποιείται νωρίς κατά τη 
διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Το φύλο και το Κ.ΟΙ.Ε. δε βρέθηκαν να διαφοροποιούν 
σημαντικά τις αναφορές των παιδιών για την πρωτοβουλία. 
 
Λέξεις κλειδιά: έλεγχος της δράσης, ατομικές διαφορές, βούληση, αυτο-ρύθμιση 
 

Abstract 
The purpose of the present study was to investigate whether factors such as age, 

gender and socio-economic status differentiate self-reports of action control in children. The 
participants were 167 primary school students of both sexes, residents of semi-rural or rural 
areas. The Action Control Scale [ACS -90, (Kuhl, 1994) ACS for Primary School Children] 
was used for the collection of the data. The two-factor structure of the scale was not verified 
by confirmatory factor analysis. The final, one-factor scale that arose after a series of 
exploratory factor analyses, included six items, all originating from the initial second 
subscale, and measured initiative in acting in difficult or boring situations concerning school 
work. The analyses of variance revealed that the age effect was significant. Children of 9, 10 
and 11 years of age reported a higher degree of initiative in acting than those of 8 years. This 
finding shows that initiative is not stabilized early during childhood. The factors of gender 
and socio-economic status were not found to significantly differentiate children’s reports of 
initiative. 

 
Key words: action control, individual differences, volition, self-regulation. 
 

                                                 
18 Ε.Ε.ΔΙ.Π. Εκπαιδευτικής ψυχολογίας Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων  
19 Λέκτορας Γνωστικής Ψυχολογίας Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
20 Εκπαιδευτικός, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
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Εισαγωγή 
 
Η μελέτη των κινήτρων θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο μέρη: σε αυτό που μελετά 

τη δημιουργία στόχων και προθέσεων και σε αυτό που μελετά πώς αυτοί οι στόχοι και οι 
προθέσεις (τάσεις για δράση) ολοκληρώνονται με επιτυχία. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στη 
στενή έννοια των κινήτρων ενώ το δεύτερο, που αφορά τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης της 
δράσης, άπτεται της βούλησης (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999). Οι περισσότερες θεωρίες για 
τα κίνητρα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα αγνόησαν το θέμα της 
βούλησης. Το ενδιαφέρον για τη βούληση επανήλθε στη συζήτηση για τα κίνητρα κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του 1980, όταν ο Kuhl (1984), έκανε τη διάκριση μεταξύ «κινήτρου 
επιλογής», το οποίο αναφέρεται στα κίνητρα και «εκτελεστικού κινήτρου», το οποίο 
αναφέρεται στη βούληση. Ο Kuhl υποστήριξε ότι η τάση για δράση που δημιουργείται από 
ένα κίνητρο δεν ολοκληρώνεται πάντα. Για την ολοκλήρωσή της χρειάζεται να παρέμβει η 
βούληση, η οποία θα διαφυλάξει την τάση αυτή από άλλες ανταγωνιστικές, θα διατηρήσει, με 
άλλα λόγια, ενεργούς τους στόχους του ατόμου για δράση. Ο τρόπος με τον οποίο η βούληση 
διατηρεί έναν στόχο ενεργό είναι ο έλεγχος της δράσης (Kuhl, 1984). Η εργασία αυτή αφορά 
τον έλεγχο της δράσης και αποσκοπεί στη διερεύνηση των ατομικών διαφορών που 
προκαλούνται σε αυτόν από τους παράγοντες της ηλικίας και του φύλου κατά την παιδική 
ηλικία. 
 

Έλεγχος της δράσης 
 
Η έννοια του ελέγχου της δράσης, όπως προτάθηκε από τον Kuhl (1985), αναφέρεται 

στη διαδικασία εκείνη που επιτρέπει στα άτομα να πραγματώνουν τους στόχους και τις 
προθέσεις τους, σε πείσμα άλλων ανταγωνιστικών τάσεων για δράση, που μπορεί να είναι 
παρούσες. Ο έλεγχος της δράσης είναι ένας συνδυασμός γνωστικών διεργασιών και 
μεταγνωστικών στρατηγικών που εμπλέκονται σε όλη την πορεία της δράσης, από τη 
δημιουργία του στόχου έως και την πραγμάτωσή του.  

Η ικανότητα πραγμάτωσης των προθέσεων (δηλαδή ο έλεγχος της δράσης) 
αντανακλά, εν μέρει, ατομικές διαφορές ως προς το βουλητικό ύφος ή τον βουλητικό 
προσανατολισμό, ο οποίος είναι μια σχετικά σταθερή προδιάθεση για την εκτέλεση τάσεων 
δράσης. Ο βουλητικός προσανατολισμός μπορεί να ιδωθεί ως ένα «συνεχές» το οποίο 
κυμαίνεται από τον προσανατολισμό προς τη δράση έως τον προσανατολισμό προς την 
κατάσταση, με τον προσανατολισμό προς τη δράση να διευκολύνει την πραγμάτωση των 
προθέσεων και τον προσανατολισμό προς την κατάσταση να την παρεμποδίζει (Kuhl, 1985).  

Η εννοιολογική κατασκευή «προσανατολισμός προς τη δράση σε αντιδιαστολή με τον 
προσανατολισμό προς την κατάσταση», επηρεάζει τις ικανότητες αυτο-ρύθμισης του ατόμου, 
παρεμβαίνοντας στην έναρξη της προτιμώμενης δραστηριότητας, στη διατήρησή της, παρά 
την παρουσία άλλων δελεαστικών τάσεων στο περιβάλλον, και στην αποδέσμευση από αυτήν 
όταν ο αρχικός στόχος δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί (Kuhl, 1992). Πιο συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τον Kuhl, ο έλεγχος της δράσης μπορεί να ασκηθεί σε τρεις φάσεις. Η πρώτη 
φάση είναι εκείνη που προηγείται της έναρξης της δράσης. Η δεύτερη φάση αφορά τις 
διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της δραστηριότητας. Η 
τρίτη φάση είναι εκείνη που ακολουθεί έπειτα από την εκτέλεση μιας δραστηριότητας, η 
οποία μπορεί να είναι επιτυχής ή ανεπιτυχής. Έτσι, οι μορφές που μπορεί να πάρει ο έλεγχος 
της δράσης σε κάθε μια από τις παραπάνω φάσεις είναι οι εξής: 

1. Προσανατολισμός προς τη δράση πριν από την εκτέλεση μιας δραστηριότητας. 
Σχετίζεται με την απόφαση για δράση, δηλαδή με την πρωτοβουλία, σε αντιδιαστολή 
προς τη διστακτικότητα, η οποία αντιστοιχεί στον προσανατολισμό προς την 
κατάσταση. 

2. Προσανατολισμός προς τη δράση κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας. 
Σχετίζεται με την επιμονή, σε αντιδιαστολή προς τον αντίστοιχο προσανατολισμό 
προς την κατάσταση, δηλαδή την αστάθεια, και 

3. Προσανατολισμός προς τη δράση έπειτα από την αποτυχημένη εκτέλεση μιας 
δραστηριότητας. Σχετίζεται με την απεμπλοκή από τις σχετικές με την αποτυχία 
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παρεισφρητικές σκέψεις, σε αντιδιαστολή προς τον αντίστοιχο προσανατολισμό προς 
την κατάσταση, δηλαδή τη νοητική απορρόφηση με την αποτυχία. 

Στο πλαίσιο, πάντως, της αναδιατυπωμένης θεωρίας του, ο Kuhl (Kuhl & Fuhrmann, 
1998) ορίζει τη βούληση ως μια σύνθετη διεργασία που συναρτάται από επιμέρους 
γνωστικές, μεταγνωστικές και θυμικές διεργασίες οι οποίες μεσολαβούν στην εκπλήρωση και 
συντήρηση αυτο-επιλεγόμενων και κατευθυνόμενων προς συγκεκριμένο στόχο 
δραστηριοτήτων. Αυτή η θεωρία για τη βούληση εμπεριέχει τις έννοιες της αυτο-ρύθμισης, 
του ελέγχου της δράσης και της διαφοροποίησης του εαυτού. Δύο είναι, σύμφωνα με τη 
θεωρία αυτή, τα πιο σημαντικά έργα της βούλησης: η διατήρηση των στόχων του ατόμου και 
η ακεραιότητα του «εαυτού» του. Ο τρόπος της βούλησης ο οποίος υποστηρίζει τη διατήρηση 
ενός στόχου ως ενεργού είναι ο έλεγχος της δράσης (Kuhl, 1984) ή αυτο-έλεγχος, ενώ ο 
τρόπος που υποστηρίζει την προσπάθεια της διατήρησης των δράσεων του ατόμου σε 
συμφωνία με το σύνολο του εαυτού του είναι η αυτο-ρύθμιση (Kuhl & Fuhrmann, 1998). 

Πιο συγκεκριμένα, ο αυτο-έλεγχος βοηθά το άτομο στην επιδίωξη των στόχων οι οποίοι 
δεν εμπεριέχονται στη δομή των προσωπικών του αναγκών, όπως είναι, για παράδειγμα, οι 
στόχοι που έχουν τεθεί από άλλους, η επίτευξη των οποίων απαιτεί από το άτομο την 
ικανότητα να αγνοήσει ορισμένες περισσότερο ευχάριστες εναλλακτικές προθέσεις ή 
επιθυμίες του. Αν και ο υπέρμετρος αυτο-έλεγχος ενέχει κινδύνους για τη σωματική και 
ψυχική υγεία του ατόμου, θεωρείται από τους εισηγητές της θεωρίας (βλ. Kuhl & Fuhrmann, 
1998), ως το αναγκαίο ψυχολογικό τίμημα που πρέπει να καταβάλει το άτομο προκειμένου να 
εξελιχθεί και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τόσο το κοινωνικό όσο και το μη κοινωνικό 
περιβάλλον. Η διάσταση αυτή του αυτο-ελέγχου γίνεται περισσότερο κατανοητή στην 
περίπτωση των παιδιών, τα οποία είναι σημαντικό να ανταποκριθούν σε κοινωνικούς κανόνες 
που δεν έχουν ακόμη γίνει κομμάτι του εαυτού τους, ή να αποκτήσουν νέες εμπειρίες, 
κάποιες από τις οποίες, μπορεί αργότερα, να τις ενσωματώσουν στη δομή του εαυτού τους. 

Από την άλλη πλευρά, η αυτο-ρύθμιση αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να θέτει 
στόχους, οι οποίοι να βρίσκονται σε συμφωνία µε τη δομή των προσωπικών του αναγκών, 
και να χρησιμοποιεί µε ευχέρεια στρατηγικές αυτo-ρύθμισης (όπως ο έλεγχος της προσοχής, 
των κινήτρων, των συναισθημάτων και των αποφάσεων) προκειμένου να λύσει τις 
συγκρούσεις μεταξύ των ανταγωνιστικών τάσεων για δράση. Η αυτο-ρύθμιση ενεργοποιεί το 
σύστημα αμοιβής του ατόμου και συνοδεύεται από θετικά συναισθήματα (Kuhl & Fuhrmann, 
1998). Η άποψη αυτή ενισχύεται και από ευρήματα των Kehr, Bles, και νοn Rosenstiel 
(1999), οι οποίοι παρατήρησαν, επιπλέον, ότι η αυτο-ρύθμιση, σε αντίθεση µε τον αυτο-
έλεγχο, συνδέεται θετικά µε τη μνήμη των προθέσεων και, ως ένα βαθμό, και µε τη 
μεταβίβαση έπειτα από εξάσκηση. Με άλλα λόγια, η αυτο-ρύθμιση συνδέεται µε υψηλότερου 
βαθμού «βουλητική ικανότητα», από ό,τι ο αυτο-έλεγχος. Επομένως, οι βουλητικές 
λειτουργίες είναι σκόπιμο να ιδωθούν από κοινού µε τις λειτουργίες που μορφοποιούν την 
έννοια του «εαυτού» (δηλαδή τη συγκροτημένη αναπαράσταση των εμπειριών, των 
πεποιθήσεων και των προσδοκιών του ατόμου) και συμβάλλουν στο να αποκτήσει το άτομο 
την ικανότητα να διακρίνει και να διαφοροποιεί τους δικούς του, ατομικούς στόχους από τις 
προσδοκίες των άλλων (Kuhl & Fuhrmann, 1998). 

 
Ατομικές διαφορές στον έλεγχο της δράσης 

 
 Οι Ρώσοι ψυχολόγοι Leontjev (1977), Luria (1973) και Vygotski (1978) ερεύνησαν 

την εξέλιξη της βουλητικής ικανότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Σύμφωνα 
με τα ευρήματά τους, η πρώιμη ανάπτυξη της βουλητικής ικανότητας στηρίζεται στην 
εσωτερίκευση, από μέρους του παιδιού, των συμπεριφορών ελέγχου που επιδεικνύουν 
εκείνοι που έχουν αρχικά την επίβλεψή του, χρησιμοποιώντας, κυρίως, τη δύναμη αυτο-
ελέγχου που διαθέτει η γλώσσα. Η άποψη αυτή υιοθετήθηκε και από ψυχολόγους στη Δύση, 
όπως οι Mischel και Mische1 (1987), οι οποίοι επιπλέον τόνισαν ότι τα παιδιά στην ηλικία 
των οκτώ ετών χρησιμοποιούν στρατηγικές για να ελέγχουν τα κίνητρά τους κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης ενός έργου και ότι τα κίνητρα αυτά μετακινούνται από το στάδιο του 
περισπασμού, προς τις προσανατολισμένες προς το έργο στρατηγικές. Το εύρημα αυτό τους 
έκανε να υποψιάζονται µία αντίστοιχη μετακίνηση προς µία εμπειρικώς αποτελεσματική 
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στρατηγική διατήρησης του αυτοελέγχου, η οποία να πραγματοποιείται στην ίδια περίπου 
ηλικία (βλ. και Παπαντωνίου, 2002). 

Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη του αυτο-ελέγχου σχετίζεται με τον τρόπο, με τον οποίο 
εσωτερικεύονται οι κοινωνικά μεταδιδόμενοι κανόνες, στάσεις και στόχοι. Η εσωτερίκευση 
μπορεί να γίνει είτε μέσω της ταύτισης του ατόμου με αυτούς τους κανόνες και στόχους, είτε 
μέσω της ενδοβολής21 τους. Η τάση για ενδοβολή, έχει βρεθεί να σχετίζεται με τον 
προσανατολισμό προς την κατάσταση σε αντιπαραβολή με τον προσανατολισμό προς τη 
δράση (Kazen, Baumann, & Kuhl, 2003). Ο προσανατολισμός προς την κατάσταση 
αναπτύσσεται νωρίς κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και προκύπτει ως το αποτέλεσμα 
πρακτικών κοινωνικοποίησης που εμποδίζουν το παιδί να αναπτύξει μια ξεκάθαρη, 
αυτόνομη και χωρίς συγκρούσεις εικόνα του εαυτού του και αναστέλλουν την ικανότητά του 
για διαφοροποίηση και διάκριση μεταξύ των προσωπικών του πεποιθήσεων, επιθυμιών, 
προθέσεων και εκείνων των άλλων ατόμων στο περιβάλλον του. Τέτοιες πρακτικές 
κοινωνικοποίησης μπορεί να είναι: η γονεϊκή έμφαση στην υπερ-επίτευξη, την υπακοή, το 
καθήκον και τη συνέπεια, η συνεχής υπενθύμιση των αποτυχιών του παιδιού, ο υπερβάλλων 
ζήλος, η χρόνια ματαίωση βασικών αναγκών καθώς και τα ελλειμματικά ερεθίσματα (Kuhl, 
1992). 

Σε έρευνα της Παπαντωνίου (2004), η ηλικία έχει βρεθεί να έχει σημαντική επίδραση 
στον έλεγχο της δράσης. Από τα τρία χαρακτηριστικά που συνιστούν τον προσανατολισμό 
προς τη δράση (απεμπλοκή, πρωτοβουλία, επιμονή), οι αναφορές της πρωτοβουλίας 
βρέθηκαν να μειώνονται μετά τα πρώτα χρόνια της εφηβείας και, επομένως, περισσότερος 
δισταγμός χαρακτηρίζει την έναρξη προτιθέμενων δραστηριοτήτων. Για την ακρίβεια οι 
συμμετέχοντες ηλικίας 11 και 13 ετών ανέφεραν σημαντικά υψηλότερου βαθμού 
πρωτοβουλία από ό,τι οι συμμετέχοντες ηλικίας 17 ετών. Αντιθέτως, όσον αφορά την 
επιμονή, οι συμμετέχοντες ηλικίας 17 ετών ανέφεραν σημαντικά υψηλότερου βαθμού 
επιμονή, σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες ηλικίας 11 ετών. Η κύρια επίδραση της ηλικίας 
στην απεμπλοκή δεν ήταν σημαντική, εύρημα που ενισχύει την άποψη ότι ο 
προσανατολισμός προς την κατάσταση έπειτα από αποτυχία (δηλαδή η νοητική απορρόφηση 
από παρεισφρητικές σκέψεις σχετικές με την αποτυχία που προηγήθηκε) αναπτύσσεται νωρίς 
κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και δεν αφήνει, επομένως, σημαντικά περιθώρια 
διαφοροποίησής του κατά τη διάρκεια της εφηβείας (Παπαντωνίου, 2004). Το τελευταίο 
αυτό εύρημα βρίσκεται σε συμφωνία με τους Kuhl και Kraska (1989), οι οποίοι υποστήριξαν 
ότι από τα τρία συστατικά του ελέγχου της δράσης, κυρίως ο προσανατολισμός προς τη 
δράση έπειτα από αποτυχία, δηλαδή η απεμπλοκή, αναπτύσσεται νωρίς κατά τη διάρκεια της 
παιδικής ηλικίας, δηλαδή περίπου έως και τη Δ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου. 

Παρά τα ευρήματα αυτά που αφορούν διαφορές ηλικίας στον έλεγχο της δράσης, από 
όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχουν δεδομένα για διαφορές φύλου στον έλεγχο της δράσης των 
παιδιών. Στην παραπάνω αναφερόμενη έρευνα της Παπαντωνίου (2004), το φύλο των 
εφήβων βρέθηκε να διαφοροποιεί τις αναφορές των ίδιων ως προς την επιμονή. Έτσι, τα 
κορίτσια βρέθηκαν να αναφέρουν σημαντικά υψηλότερου βαθμού επιμονή, σε σύγκριση με 
τα αγόρια. 
 
Στόχος της παρούσας έρευνας 

 
Στόχος της έρευνας αυτής ήταν η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο παράγοντες όπως η 

ηλικία και το φύλο διαφοροποιούν τις αυτο-αναφορές των δύο από τα τρία συστατικά του 
ελέγχου της δράσης, δηλαδή της απεμπλοκής και της πρωτοβουλίας, σε παιδιά δημοτικού 
σχολείου. Από τα δύο αυτά συστατικά του ελέγχου της δράσης, κυρίως ο προσανατολισμός 
προς τη δράση έπειτα από αποτυχία, δηλαδή η απεμπλοκή, έχει βρεθεί ότι αναπτύσσεται 
νωρίς κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας (Kuhl & Kraska, 1989), όπως έχει ήδη 
αναφερθεί. Αντιθέτως, οι μεταβολές στην ανάπτυξη της πρωτοβουλίας φαίνεται ότι 
συνεχίζονται έως την ηλικία των 17 ετών (Παπαντωνίου, 2004). Όσον αφορά τον παράγοντα 

                                                 
21 Ο όρος ενδοβολή χρησιμοποιείται για να αποδώσει τον αντίστοιχο αγγλικό όρο introjection, 
σύμφωνα με το Λεξικό Ψυχολογίας των Χουντουμάδη και Πατεράκη (2008).  
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του φύλου, αυτός δεν έχει βρεθεί να διαφοροποιεί τις αναφορές της απεμπλοκής και της 
πρωτοβουλίας των εφήβων (Παπαντωνίου, 2004). Βασιζόμενες, επομένως, στα ευρήματα 
προηγούμενων ερευνών διαμορφώσαμε τις υποθέσεις της παρούσας έρευνας ως εξής:  

1. Οι αναφορές κυρίως της πρωτοβουλίας και λιγότερο της απεμπλοκής 
αναμένονται να διαφοροποιηθούν αναλόγως με την ηλικία των συμμετεχόντων 
(Υπόθεση 1). 

2. Το φύλο δεν προβλέπεται να διαφοροποιεί σημαντικά τις αναφορές της 
πρωτοβουλίας και της απεμπλοκής (Υπόθεση 2). 

 
Μέθοδος 
 

Συμμετέχοντες  
Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 167 μαθητές οι οποίοι φοιτούσαν σε τέσσερα 

Δημοτικά Σχολεία του Νομού Τρικάλων. Ειδικότερα, 34 μαθητές της Β΄ τάξης Δημοτικού, 39 
μαθητές της Γ΄ τάξης Δημοτικού, 36 μαθητές της Δ΄ τάξης Δημοτικού, 25 μαθητές της Ε΄ 
τάξης Δημοτικού και 33 μαθητές της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού. Η μέση ηλικία των μαθητών 
ήταν 9.03 έτη. Στο δείγμα αντιπροσωπεύτηκαν και τα δύο φύλα, 76 κορίτσια και 91 αγόρια. 
 
Ερωτηματολόγιο 
 

 Για τη μέτρηση των μεταβλητών του ελέγχου της δράσης χρησιμοποιήθηκε η 
Κλίμακα Ελέγχου της Δράσης (ACS) (Kuhl, 1994) τροποποιημένη, από τον κατασκευαστή 
της, έτσι ώστε να απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού σχολείου (ACS for Primary School 
Children, ACS-C). H αρχική Κλίμακα Ελέγχου της Δράσης, έκδοσης 1990 (ACS-90) του 
Kuhl (1994) είναι μια ψυχομετρική κλίμακα αυτο-αναφορών, η οποία αναπτύχθηκε για τη 
μέτρηση ατομικών διαφορών ως προς τον προσανατολισμό προς τη δράση. Η Κλίμακα 
Ελέγχου της Δράσης αποτελείται από 36 προτάσεις οργανωμένες σε τρεις υποκλίμακες η 
κάθε μια εκ των οποίων εκτιμά τις ατομικές διαφορές στον προσανατολισμό προς τη δράση ο 
οποίος σχετίζεται: 1) με την απόφαση (πρωτοβουλία) πριν από την εκτέλεση μίας 
δραστηριότητας (Decision-related action orientation vs. Hesitation η-AOD), 2) με την 
επιμονή κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας (Performance-related action orientation vs. 
Volatility-AOP), και 3) με την απεμπλοκή έπειτα από την αποτυχημένη εκτέλεση μίας 
δραστηριότητας (Failure-related action orientation vs. Ρreoccupation-AOF).  

Η Κλίμακα Ελέγχου της Δράσης τροποποιημένη έτσι ώστε να απευθύνεται σε παιδιά 
δημοτικού σχολείου (ACS for Primary School Children, ACS-C) είναι οργανωμένη σε δύο 
υποκλίμακες, των 12 προτάσεων η κάθε μια, που μετρούν: α) τον προσανατολισμό προς τη 
δράση έπειτα από αποτυχία, δηλαδή την απεμπλοκή από τις παρεισφρητικές σκέψεις τις 
σχετικές με μια προηγούμενη αποτυχημένη ενέργεια ή την ετοιμότητα μετακίνησης προς μια 
νέα δράση, και β) τον προσανατολισμό προς τη δράση κατά τη λήψη αποφάσεων, δηλαδή την 
πρωτοβουλία για μετάφραση της πρόθεσης σε δράση. Κάθε πρόταση περιγράφει ένα 
συγκεκριμένο σενάριο και συνοδεύεται από δύο εναλλακτικές επιλογές: μια που υποδηλώνει 
προσανατολισμό προς τη δράση και μια που υποδηλώνει προσανατολισμό προς την 
κατάσταση. Έργο των συμμετεχόντων είναι να επιλέξουν την πιο αντιπροσωπευτική, για 
αυτούς, από τις δύο προτεινόμενες εναλλακτικές επιλογές. Η βαθμολογία είναι 0 και 1. Ο 
βαθμός 1 δίνεται στις επιλογές που αντανακλούν τον προσανατολισμό προς τη δράση και ο 
βαθμός 0 δίνεται στις επιλογές που αντανακλούν τον προσανατολισμό προς την κατάσταση. 
Επομένως, η υψηλή βαθμολογία σε κάθε υποκλίμακα αντανακλά υψηλό προσανατολισμό 
προς τη δράση.   

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας η Κλίμακα Ελέγχου της Δράσης, που απευθύνεται 
σε παιδιά δημοτικού σχολείου (ACS-C), μεταφράστηκε στα ελληνικά από δύο από τις 
συγγραφείς. Σε περιπτώσεις όπως αυτή, όπου η δομή ενός οργάνου έχει προσδιοριστεί από 
ερευνητή στο παρελθόν, συνίσταται η επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων. Για το λόγο 
αυτόν, η παραπάνω, προτεινόμενη από τον κατασκευαστή, διπαραγοντική δομή της 
Κλίμακας Ελέγχου της Δράσης (ACS-C) ελέγχθηκε, μέσω επιβεβαιωτικής ανάλυσης 
παραγόντων με χρήση του EQS 6.1 (Bentler, 2005), και δεν επιβεβαιώθηκε, χ2 (252, N = 167) 
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= 398.697, p = .000, χ2/df  = 1.6, CFI = .513, SRMR = .08, RMSEA = .06, καθώς οι 
παραπάνω δείκτες δεν πληρούσαν τα προβλεπόμενα κριτήρια (Brown, 2006).  

Ωστόσο, οι θεωρητικοί του σχεδιασμού ερωτηματολογίων σημειώνουν πως κατά τη 
μεταφορά ενός ερωτηματολογίου σε άλλη γλώσσα, αν δεν είναι δυνατή η επιβεβαιωτική 
ανάλυση παραγόντων θα πρέπει να εφαρμόζεται διερευνητική ανάλυση παραγόντων της 
δομής του ερωτηματολογίου ώστε να διαπιστωθεί αν αυτή παραμένει σταθερή ή αλλάζει 
εξαιτίας πολιτισμικών διαφορών (Oppenheim, 1992). Για το λόγο αυτόν, προχωρήσαμε στη 
συνέχεια σε διεξαγωγή διερευνητικής ανάλυσης παραγόντων. Επιλέχθηκε η μέθοδος promax 
διότι πρόκειται για έναν τύπο πλάγιας περιστροφής που επιτρέπει να φτάσουμε σε μια απλή 
δομή και ενδείκνυται όταν εξετάζονται ψυχολογικές έννοιες που αναμένεται να 
συσχετίζονται μεταξύ τους. Στην περίπτωσή μας στοχεύαμε στην καθορισμένη από τους 
κατασκευαστές δομή δύο μόνο παραγόντων, οι οποίοι συσχετίζονται μεταξύ τους. 

Για τους λόγους αυτούς, εφαρμόστηκε μια σειρά διερευνητικών αναλύσεων παραγόντων 
με περιστροφή των αξόνων τύπου Promax, προκειμένου κατ’ αρχήν να εντοπιστούν και να 
αφαιρεθούν εκείνες από τις προτάσεις (items) που στη μήτρα anti-image είχαν χαμηλή 
συσχέτιση. Ωστόσο, οι τιμές των συσχετίσεων όλων των items στη μήτρα anti-image ήταν 
ιδιαιτέρως χαμηλές (<.70). Προκειμένου, επομένως, να διατηρηθούν ορισμένες από τις 
προτάσεις, ώστε να είναι εφικτή η διεξαγωγή της ανάλυσης παραγόντων, προτιμήθηκε τελικά 
η αφαίρεση των προτάσεων με Μ.Ο. < .60 (κλίμακα μέτρησης 0, και 1). Η διερευνητική 
ανάλυση παραγόντων έδειξε την οργάνωση των υπόλοιπων προτάσεων σε έναν, μόνο, 
παράγοντα. Αυτή η μονοπαραγοντική δομή της κλίμακας επιβεβαιώθηκε τελικά, μέσω 
επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων με χρήση του EQS 6.1 (Bentler, 2005): χ2  (9, N = 167) 
= 16.024, p = .066, χ2 /df = 1.8, CFI = .902, SRMR = .06, RMSEA = .07, καθώς οι παραπάνω 
δείκτες πληρούσαν τα προβλεπόμενα κριτήρια (Brown, 2006). Η τελική κλίμακα (βλ. 
Παράρτημα) περιελάμβανε 6 προτάσεις, οι οποίες προέρχονταν στο σύνολό τους από την 
αρχική δεύτερη υποκλίμακα και μετρούσαν, τον προσανατολισμό προς τη δράση κατά τη 
λήψη αποφάσεων ή την τάση ανάληψης πρωτοβουλίας δράσης σε δύσκολες ή βαρετές 
καταστάσεις που αφορούσαν κυρίως τη σχολική μελέτη, σε αντιδιαστολή προς τον 
προσανατολισμό προς την κατάσταση, δηλαδή τη διστακτικότητα ή την αναβολή εμπλοκής 
σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s alpha ήταν χαμηλός α = 
.57. 

 
Διαδικασία 
 

Πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας ζητήθηκε η άδεια των διευθύνσεων των σχολείων. Η 
εξέταση των συμμετεχόντων ήταν ομαδική και έγινε στο πλαίσιο του σχολείου. Το 
ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε στους μαθητές, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων της ευέλικτης 
ζώνης. 

 
Αποτελέσματα 
 
Οι επιδράσεις των παραγόντων ατομικών διαφορών στις αναφορές του προσανατολισμού 

προς τη δράση ελέγχθηκαν μέσα από μια σειρά αναλύσεων διακύμανσης. Στις αναλύσεις 
αυτές η εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η αναφορά στον προσανατολισμό προς τη δράση, 
δηλαδή η πρωτοβουλία, έτσι όπως προέκυπτε από το άθροισμα των απαντήσεων στις 
ερωτήσεις της τελικής κλίμακας. Ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν η ηλικία και το φύλο και οι 
αναλύσεις διακύμανσης που εφαρμόστηκαν είχαν τη μορφή: 6 (ηλικίες) Χ 2 (φύλα). Οι μέσοι 
όροι και οι τυπικές αποκλίσεις του προσανατολισμού προς τη δράση, δηλαδή της 
πρωτοβουλίας, αναλόγως με τις επιδράσεις των παραπάνω ανεξάρτητων μεταβλητών, 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

 
Η διαφοροποίηση του ελέγχου της δράσης σε σχέση με την ηλικία 
 
Η κύρια επίδραση της ηλικίας ήταν σημαντική στην πρωτοβουλία, F (5,154) = 2.397, p = 

.040. Λόγω του ότι η τιμή του F ήταν σημαντική, έστω και στο επίπεδο του .05, πληρούσε, 
σύμφωνα με τους Ρούσσο και Τσαούση (2002), την προϋπόθεση εφαρμογής του κριτηρίου 
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της ελάχιστης σημαντικής διαφοράς (Least Significant Difference – LSD), ως post-hoc 
κριτηρίου πολλαπλών συγκρίσεων. Για την ακρίβεια, ο έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων, που 
ακολούθησε με την εφαρμογή του LSD test, έδειξε ότι οι συμμετέχοντες ηλικίας 8 ετών 
(M.O. = 3.51) ανέφεραν χαμηλότερου βαθμού πρωτοβουλία από ό,τι οι συμμετέχοντες 
ηλικίας 9 (Μ.Ο. = 4.36), 10 (M.O. = 4.57) και 11 ετών (M.O. = 4.58). Στην ηλικία των 12 
ετών παρατηρήθηκε μια μικρή μείωση του βαθμού πρωτοβουλίας (Μ.Ο. = 4.00), η οποία 
ωστόσο δεν είναι στατιστικώς σημαντική. Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να επισημανθεί ο 
μικρός αριθμός ατόμων ανά ομάδα, ο οποίος πληρούσε οριακά το κριτήριο της επάρκειας.   

Το παραπάνω εύρημα επιβεβαιώνει την Υπόθεση 1 στο βαθμό που προέβλεπε ότι οι 
αναφορές της πρωτοβουλίας θα μεταβάλλονται με την πάροδο της ηλικίας και με το πέρασμα 
από την πρώτη σχολική ηλικία στο τέλος της σχολικής ηλικίας. Είναι επίσης σύμφωνο με 
εύρημα της Παπαντωνίου (2004) που έδειξε ότι η επίδραση της ηλικίας ήταν σημαντική στην 
πρωτοβουλία σε μαθητές όμως μεγαλύτερων ηλικιών. 

 
Η διαφοροποίηση του ελέγχου της δράσης σε σχέση με το φύλο 
 
Τα δύο φύλα δεν βρέθηκαν να διαφέρουν μεταξύ τους σημαντικά ως προς το βαθμό της 

πρωτοβουλίας που ανέφεραν, F (1,166) = 2.223, p = .138. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει την 
Υπόθεση 2 και είναι σύμφωνο με εύρημα της Παπαντωνίου (2004) που έδειξε ότι το φύλο 
δεν προκαλεί διαφοροποιήσεις στις αναφορές της πρωτοβουλίας μαθητών μεγαλύτερων 
ηλικιών. 

Συζήτηση 
 

 Ο κύριος στόχος της έρευνας αυτής ήταν η διερεύνηση διαφορών ηλικίας και φύλου 
σε δύο από τα συστατικά του προσανατολισμού προς τη δράση, αυτά της απεμπλοκής και 
της πρωτοβουλίας, κατά την παιδική ηλικία. Ωστόσο, λόγω της διαφοροποίησης της δομής 
που παρατηρήθηκε στην ελληνική εκδοχή της αντίστοιχης κλίμακας, η διερεύνηση των 
παραπάνω ατομικών διαφορών περιορίστηκε τελικά μόνο στο συστατικό της πρωτοβουλίας.  

Όσον αφορά στις διαφορές ηλικίας, το γενικό εύρημα που προέκυψε είναι ότι η 
πρωτοβουλία είναι μειωμένη μέχρι την ηλικία των 8 ετών, ενώ από την ηλικία των 9 και 
μέχρι την ηλικία των 11 ετών ο βαθμός της αυξάνεται. Το εύρημα αυτό βρίσκεται σε 
συμφωνία με το εξελικτικό πρότυπο βουλητικών μεταβλητών που έχει προταθεί από τους 
Mischel και Mischel (1987), οι οποίοι τόνισαν ότι η ηλικία των 8 ετών είναι μια κρίσιμη 
ηλικία στην οποία τα παιδιά αναπτύσσουν στρατηγικές για να ελέγχουν τα κίνητρά τους κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός έργου, μετακινούμενα από το στάδιο του περισπασμού, προς 
τις προσανατολισμένες προς το έργο στρατηγικές, αλλά και προς προς µία εμπειρικώς 
αποτελεσματική στρατηγική διατήρησης του αυτοελέγχου, η οποία πραγματοποιείται στην 
ίδια περίπου ηλικία.  

Το αντίστοιχο εύρημα της έρευνάς μας τείνει να ενισχύσει την άποψη αυτή, καθώς 
προτείνει ότι στο μεταίχμιο μεταξύ των ηλικιών 8 και 9 ετών, τα παιδιά μετακινούνται από 
τη διστακτικότητα ενασχόλησής τους με δύσκολες ή βαρετές καταστάσεις που αφορούν τη 
σχολική μελέτη προς την πρωτοβουλία για δράση στις αντίστοιχες καταστάσεις. Τέλος, όσον 
αφορά σε διαφορές φύλου, όπως και σε έρευνα που διεξήχθη με εφήβους (Παπαντωνίου, 
2004) έτσι και στην έρευνα αυτή, δεν εντοπίστηκαν διαφορές φύλου στο βαθμό της 
πρωτοβουλίας που αναφέρθηκε από τα παιδιά. 

Συνοψίζοντας, από τα ευρήματα της έρευνας αυτής επιβεβαιώνεται ότι σημαντική 
ανάπτυξη της πρωτοβουλίας -ως μιας από τις διαστάσεις του ελέγχου της δράσης ως 
προδιάθεσης της προσωπικότητας-, πραγματοποιείται στο διάστημα από 9 έως 11 ετών και η 
ανάπτυξη αυτή δε φαίνεται να διαφοροποιείται από το φύλο του παιδιού. Τα παραπάνω 
ευρήματα αποκτούν ενδιαφέρον, στο βαθμό που μπορούν να έχουν ορισμένες εφαρμογές και 
στην εκπαίδευση. Η θετική συσχέτιση της πρωτοβουλίας με την επίδοση (είτε άμεσα, είτε 
μέσω της συσχέτισής της με την προσπάθεια και με τη χρήση κατάλληλων στρατηγικών 
μάθησης) είναι ένα συνεπές εύρημα που έχει παρατηρηθεί τόσο σε έρευνες με παιδιά, 
εφήβους, αλλά και ενήλικες (Diefendorff, Hall, Lord, & Strean, 2000. Jaramillo & Spector, 
2004. Kazen, Calero, Martin, & Kuhl, 2006. Παπαντωνίου, 2002). Φαίνεται ότι τα παιδιά που 
διέπονται από προσανατολισμό προς τη δράση κατά τη λήψη αποφάσεων, δηλαδή από την 
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τάση ανάληψης πρωτοβουλίας δράσης, και όχι αναβολής της εμπλοκής τους, σε χρονικά 
πιεστικές, δύσκολες ή βαρετές καταστάσεις, που αφορούν στη σχολική μελέτη, επιτυγχάνουν 
τελικά καλύτερη βαθμολογία πιθανό μέσα από τη σωστή ρύθμιση των διαθέσιμων πόρων 
(προσπάθειας, χρόνου, περιβάλλοντος μελέτης) τους. 

Επομένως, το εύρημα ότι η ηλικία των 9 έως και των 11 ετών αποτελεί ένα κρίσιμο 
χρονικό διάστημα, για την απόκτηση της πρωτοβουλίας άμεσης εμπλοκής σε απαιτητικές ή 
βαρετές καταστάσεις σχολικής μελέτης, θα ήταν σκόπιμο να ληφθεί υπόψιν σε μελλοντικές 
έρευνες παρέμβασης στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Επιπλέον, τόσο οι γονείς όσο και οι 
εκπαιδευτικοί, με την προϋπόθεση ότι γνωρίζουν τη σημασία της πρωτοβουλίας για την 
επίδοση, καθώς και ότι η ανάπτυξή της σχετίζεται με τον τρόπο, με τον οποίο 
εσωτερικεύονται οι κοινωνικά μεταδιδόμενοι κανόνες, στάσεις και στόχοι, θα μπορούσαν με 
κατάλληλες, και αδιαφοροποίητες ως προς το φύλο των παιδιών, πρακτικές 
κοινωνικοποίησης να ενισχύσουν τα παιδιά στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν μια 
ξεκάθαρη, αυτόνομη και χωρίς συγκρούσεις εικόνα του εαυτού τους και να μην αναστέλλουν 
την ικανότητά τους για διαφοροποίηση και διάκριση μεταξύ των προσωπικών του 
πεποιθήσεων, επιθυμιών, προθέσεων και εκείνων των άλλων ατόμων στο περιβάλλον τους.  

Η εργασία αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια προκαταρκτική προσπάθεια 
διερεύνησης των παραγόντων εκείνων που προκαλούν ατομικές διαφορές στον έλεγχο της 
δράσης κατά την παιδική ηλικία και συγκεκριμένα στα συστατικά της απεμπλοκής και της 
πρωτοβουλίας. Η προσπάθεια αυτή, ωστόσο, περιορίστηκε από την προκύπτουσα 
μονοπαραγοντική δομή του ερωτηματολογίου, η οποία οδήγησε τελικά αποκλειστικά στη 
μέτρηση του συστατικού της πρωτοβουλίας, και πιθανό να συνοδεύτηκε από τα 
μειονεκτήματα των μετρήσεων που γίνονται μέσω εργαλείων αυτο-αναφορών. Ένας ακόμη 
περιορισμός ήταν και η σχετικά μικρή έκταση του δείγματος. Ανεξαρτήτως πάντως από τους 
παραπάνω περιορισμούς, η πρώτη έστω διαπίστωση ενός εξελικτικού προτύπου της 
πρωτοβουλίας, στη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, εντείνει την ανάγκη για πληρέστερη 
κατανόηση των εξελικτικών προτύπων και των υπόλοιπων δύο συστατικών του ελέγχου της 
δράσης, στην ηλικία αυτή.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Πίνακας 1 
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των αναφορών του ελέγχου της δράσης, ανά ηλικία 
και φύλο για το σύνολο του δείγματος (Ν = 167) 
 
ΈΈλλεεγγχχοοςς  ττηηςς  
δδρράάσσηηςς  

ΗΗλλιικκίίαα  ((σσεε  έέττηη))  ΦΦύύλλοο 
77  88  99  1100 1111 1122 ΑΑΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑ  ΚΚΟΟΡΡΙΙΤΤΣΣΙΙΑΑ 

ΠΠρρωωττοο--
ββοουυλλίίαα  

33..8888  
((11..4477)) 

33..5511  
((11..7733)) 

44..3366  
((11..6688))

44..5577  
((11..1199))

44..5588  
((11..3333))

44..0000  
((22..1122)) 

44..0011  
((11..6622)) 

44..3377  
((11..4444)) 

 
 

 
Τελική μορφή της ελληνικής εκδοχής της κλίμακας Action Control Scale for Primary 
School Children (ACS-C) 
 
(1). Όταν έχω πολλά σημαντικά πράγματα να κάνω 

- Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. 
- Μου είναι εύκολο να κάνω ένα σχέδιο και μετά να το ακολουθήσω με συνέπεια. 

 
(2). Όταν θέλω να τελειώσω μια μεγάλη εργασία, ολόκληρη, σε μια μόνο ημέρα 

- Συχνά, κάτι άλλο μπορεί να προκύψει να κάνω. 
- Μου είναι εύκολο να στρωθώ και να δουλέψω επάνω στην εργασία. 

 
(3). Όταν πρέπει να κάνω για το σχολείο μια εργασία που είναι πραγματικά δύσκολη 

- Κάθομαι αμέσως και σκέφτομαι πώς μπορώ να κάνω την εργασία. 
- Μου είναι δύσκολο να συγκεντρωθώ στην εργασία. 

 
(4). Όταν σκέφτομαι ότι μπορεί να έχω πρόβλημα για να τελειώσω κάποια πραγματικά 
βαρετή εργασία για το σχολείο 

- Αρχίζω χωρίς καθυστέρηση. 
- Κάνω κάτι άλλο πρώτα. 

 
(5). Όταν πρέπει να μελετήσω για ένα διαγώνισμα 

- Αρχίζω να διαβάζω αμέσως. 
- Σκέφτομαι πολύ για το τι θα πρέπει να μελετήσω πρώτα. 

 
(6). Όταν θέλω να μελετήσω, και ακούω τους φίλους μου να παίζουν έξω 

- Δεν τους προσέχω μέχρι να τελειώσω. 
- Τους προσέχω, κατά διαστήματα, ενώ μελετώ. 
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Ο εκπαιδευτικός στο ολοήμερο σχολείο. Νέοι ρόλοι και προβληματισμοί 
Μανώλης Μπελαδάκης22 
 

Περίληψη 
Οι διαφοροποιημένες συνθήκες που επικρατούν στην σύγχρονη κοινωνία προέβαλαν 

και την παιδαγωγική ανάγκη για την ανάπτυξη του Ολοήμερου Σχολείου. Ο θεσμός 
θεωρήθηκε μια ελπιδοφόρα απάντηση στις εκπαιδευτικές προκλήσεις του μέλλοντος και 
έφερε αλλαγές στο ρόλο του εκπαιδευτικού. Κάποια χρόνια μετά την αρχική  εφαρμογή του, 
οφείλουμε να εξετάσουμε αν και σε ποιο βαθμό οι  στόχοι που είχαν τεθεί στις απαρχές του 
θεσμού έχουν επιτευχθεί και αν το Ολοήμερο Σχολείο μπορεί να είναι τελικά το σχολείο του 
μέλλοντος. Στο εν λόγω άρθρο παρουσιάζονται και αναλύονται οι απόψεις εκπαιδευτικών 
που έχουν εμπειρία από το Ο.Σ., οι οποίοι αναδεικνύουν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία 
του θεσμού και προτείνουν τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας του.  

             
Λέξεις – Κλειδιά: Ολοήμερο Σχολείο, εκπαιδευτικοί, έρευνα,  προτάσεις 
 

Abstract 
The differentiated conditions in the contemporary society have highlighted the 

educational need for the development of the Day-long School. The institution has been 
regarded as a hopeful reply to the educational challenges of the future and has resulted in 
changes in the role of the teacher. Some years after its initial implementation, we need to 
conduct research in order to assess if, and to what extent, the goals set initially have been 
achieved and if the Day- Long School can be the school of the future, after all. In the 
particular article, the opinions of teachers who have experienced the Day-Long School in 
practice are presented and discussed, showing both positive and negative sides of the 
institution and suggesting methods towards its improvement. 
 

Key-words: Day-long School, teachers, research, suggestions 

 
Εισαγωγή 

 
Τα ολοήμερα σχολεία ιδρύονται στην Ευρώπη τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια με κύριο 

στόχο την κάλυψη κοινωνικοπολιτικών αναγκών. Είναι, εξάλλου, αδιαμφισβήτητο γεγονός 
ότι το σχολείο δε μπορεί να θεωρηθεί ένας αυτόνομος οργανισμός, ανεξάρτητος και 
αποκομμένος από το κοινωνικό περιβάλλον. Οι στόχοι, οι επιδιώξεις και ο τρόπος δράσης της 
εκπαίδευσης σχετίζονται με τους στόχους και τις επιδιώξεις του κοινωνικού περιβάλλοντος. 
Η εκπαίδευση λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο ενός ειδικού περιβάλλοντος και μιας καθημερινής 
πραγματικότητας, η οποία έχει αποκτήσει μια απρόσωπη και αυστηρά επιστημονική δομή 
(Κωνσταντινίδης, 1997 σ 37). Επομένως, ο ρόλος που έχει το σχολείο ως θεσμοθετημένη 
εκπαιδευτική διαδικασία, συνδέεται με το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της πολιτείας. 

Το  1997 με το νόμο 2525/97 το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί στη θέσπιση του 
Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου στην Ελλάδα, το οποίο άρχισε να λειτουργεί για 
κοινωνικούς λόγους και εδώ. Βασικοί σκοποί ήταν η υποχρεωτική εφαρμογή του οικείου 
προγράμματος διδασκαλίας μαθημάτων, η προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων μελέτης 
των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και η 
προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες ( Νόμος 2525/97 αρ.4, παρ.1). Mετά την απόφαση για 
την εισαγωγή των Ολοήμερων Σχολείων στη δημόσια εκπαίδευση, με πρωτοβουλία της 
επιστημονικής επιτροπής του ΥΠΕΠΘ ιδρύθηκαν τα 28 πιλοτικά Ολοήμερα Σχολεία με 
ενιαίο υποχρεωτικό πρόγραμμα. 
                                                 
22 Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου  
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Με τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας να είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι 
παλαιότερα και τον γρήγορο μετασχηματισμό της σε σύγχρονη βιομηχανική, έχουν 
προκληθεί σοβαρές αλλαγές στην εσωτερική δομή και τη λειτουργία της οικογένειας. 
Παρουσιάζεται πρόβλημα φύλαξης και προσοχής του παιδιού, αφού το ωράριο του 
παραδοσιακού σχολείου δεν καλύπτει το ωράριο εργασίας των γονέων. Το Ολοήμερο 
καλύπτει τις ανάγκες των εργαζόμενων γονέων και ιδιαίτερα της εργαζόμενης μητέρας, με 
την ενισχυτική διδασκαλία και την προστασία των μαθητών. Έχει τη δυνατότητα να συμβάλει 
στην εξυπηρέτηση της οικογένειας του μαθητή και στην απαλλαγή της από το κόστος για 
αναζήτηση πρόσθετης απασχόλησης του μαθητή εκτός σχολείου. 

 Ένα άλλο εξίσου σημαντικό κοινωνικό θέμα που προκύπτει είναι η  παγκοσμιοποίηση 
των κοινωνιών. Για να ανταποκριθεί ο σύγχρονος άνθρωπος στις απαιτήσεις της παγκόσμιας 
κοινωνίας είναι αναγκαία η κατάλληλη διαμόρφωση και καλλιέργειά του. Το ολοήμερο 
σχολείο με το εμπλουτισμένο πρόγραμμά του και τη δυνατότητα επιλογής δραστηριοτήτων 
δίνει περισσότερες δυνατότητες για πολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των παιδιών. Με αυτόν 
τον τρόπο επιτυγχάνεται η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των μαθητών με διαφορετική 
πολιτισμική ταυτότητα (Πυργιωτάκης, 2002, σ.33). Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα 
είναι οι αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας από τον εργαζόμενο. Σ’αυτήν την πρόκληση το 
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο προσφέρει τη λύση με την παροχή των δυνατοτήτων για ένταξη 
νέων γνωστικών αντικειμένων στο πρόγραμμά του.  

Στην πορεία και μέσα από τις εγκυκλίους και νόμους του Υπουργείου Παιδείας  οι 
στόχοι του Ολοήμερου Σχολείου έγιναν ευρύτεροι, καθώς δεν είναι πλέον στόχος μόνο η 
δημιουργική προστασία των μαθητών, αλλά και η επίτευξη παιδαγωγικών στόχων, όπως είναι 
ο επαναπροσδιορισμός του παιδαγωγικού κλίματος και η υιοθέτηση σύγχρονων τρόπων 
προσέγγισης της γνώσης.  

Έτσι, σε αντίθεση με το παραδοσιακό σχολείο, το ολοήμερο δημοτικό σχολείο δίνει 
έμφαση στις ιδιαίτερες κλίσεις και στα ενδιαφέροντα των μαθητών, καθώς αξιοποιεί τον 
ελεύθερο χρόνο τους  με δημιουργικές δραστηριότητες. Το ολοήμερο δημοτικό σχολείο  
λειτουργεί ως χώρος αγωγής με την παροχή κοινωνικών και πολιτιστικών εμπειριών στους 
μαθητές, έχοντας ως στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους (Μπουζάκης, 
1995, σ37). Με το ολοήμερο δημοτικό σχολείο δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις  
για την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών και την ενίσχυση της αυτονομίας του 
σχολείου (Πυργιωτάκης 2001, σσ.61-63). Το πρόγραμμα σπουδών του  ολοήμερου σχολείου 
δεν είναι κλειστό και ενιαίο για όλα τα σχολεία της χώρας. Έχει ευέλικτο χαρακτήρα, ενώ 
είναι εναρμονισμένο στις τοπικές ανάγκες.  

Με το πρόγραμμα της εξατομίκευσης και με τη χρήση ανοικτών μορφών και μεθόδων 
μάθησης και διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης μέσω της ομαδικής διδασκαλίας και του 
project διαμορφώνεται ένα κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα στο Ολοήμερο σχολείο, το οποίο 
δραστηριοποιεί τα κίνητρα μάθησης και κάνει το μαθητή να νιώθει ευχάριστα, συνδυάζοντας 
τη μάθηση με το παιχνίδι και την ευχαρίστηση (Δεμίρογλου, 2005, σ 53). Mέσα από τη 
συμμετοχή στο ολοήμερο σχολείο ο μαθητής μαθαίνει να αναπτύσσει παιδαγωγικά επωφελείς 
δραστηριότητες.  

Στο παραδοσιακό σχολείο δεν υπήρχε σύνδεση της διδασκαλίας και του ελεύθερου  
χρόνου. Ο ελεύθερος χρόνος σε αυτό περιορίζεται σε ολιγόλεπτα διαλείμματα. Δεν μπορούν 
οι μαθητές να έχουν ποιοτικές διαπροσωπικές σχέσεις και να επικοινωνούν με ουσιαστικό 
τρόπο μεταξύ τους. Αυτό οφείλεται στον περιορισμένο χρόνο αλλά και στους ακατάλληλους 
χώρους των σχολικών μονάδων ( Πυργιωτάκης, Χανιωτάκης, Θωίδης, 2002, σ 243). Αντίθετα 
στο ολοήμερο σχολείο επιχειρείται αυτή η σύνδεση με τις συνεχείς εναλλαγές μεταξύ 
έντασης και χαλάρωσης. Το σχολείο γίνεται ελκυστικός χώρος χαράς και κάνει τους μαθητές 
να μη δείχνουν αποστροφή προς αυτό (Μπουζάκης 1995, σ.41). 

H λειτουργία ολοήμερων σχολείων, τα οποία, ωστόσο, δε διαφοροποιούνται μόνο ως 
προς το χρόνο λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά κυρίως ως προς το 
πνεύμα που τα διέπει και καθορίζει τη λειτουργία τους και το επίπεδο γνώσης που 
προσφέρουν στους μαθητές τους, είναι πραγματικά κάτι το καινοτόμο για τα ελληνικά 
εκπαιδευτικά δεδομένα και συντελεί καθοριστικά στην προαγωγή του εκπαιδευτικού και 
επιστημονικού έργου της χώρας. Το Ολοήμερο Σχολείο έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί 
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στις σύγχρονες απαιτήσεις της Παιδαγωγικής. Με το διευρυμένο  χρόνο λειτουργίας στον 
οποίο είναι παιδαγωγικά προσανατολισμένο, με ποικιλόμορφο και ευέλικτο πρόγραμμα και 
με την εφαρμογή ανοιχτών μορφών μάθησης δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των ιδιαίτερων 
κλίσεων και των ενδιαφερόντων των μαθητών, αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο τους  με 
δημιουργικές δραστηριότητες και παρέχοντας κίνητρα μάθησης.  

1. Οι Νέοι Ρόλοι των Εκπαιδευτικών 

1.1. Ο νέος ρόλος του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή 
 

Καθοριστικός είναι ο ρόλος της Διεύθυνσης του Σχολείου στην επίτευξη των στόχων του 
Ολοήμερου Σχολείου, καθώς για να επιτευχθεί οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαιδευτικής 
πολιτικής, είναι αναγκαία η αποφασιστική παρέμβασή του.  

Ο αποτελεσματικός διευθυντής που θα συμβάλει στην καθιέρωση του Ολοήμερου 
Σχολείου ως καινοτομίας δεν είναι αυτός που ενδιαφέρεται μόνο για την εφαρμογή των 
εγκυκλίων και την ταξινόμηση των εγγράφων του σχολείου, αλλά που θα παρακινήσει τους 
δασκάλους και τους μαθητές για συνεργασία και συλλογικότητα. Οι αποφάσεις δε 
λαμβάνονται μόνο από τον ίδιο ή τον υποδιευθυντή, αλλά υπάρχουν περιθώρια για ανάληψη 
πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα 
που αφορούν το Ολοήμερο Σχολείο. Με την παρότρυνσή του ο διευθυντής, έχοντας υψηλές 
απαιτήσεις, είναι δυνατόν να ενεργοποιήσει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές  θέτοντας 
υψηλούς στόχους και δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο υψηλές προσδοκίες. Ο διευθυντής 
και ο υποδιευθυντής θα μεσολαβήσουν, ώστε να αποφευχθούν οι συγκρούσεις και να 
γεφυρωθούν οι αντιθέσεις στο σχολείο τους. Επιπλέον, ο νέος τους ρόλος συνιστά αρμονική 
συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο, τον προϊστάμενο και με τους γονείς (Kυριάκη, 2005, 
σ.92). 

Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής οφείλουν να μεταδώσουν το πνεύμα της συνεργασίας 
στους μαθητές και στους δασκάλους. Αναλαμβάνουν και το ρόλο της καθοδήγησης, ώστε 
να εφαρμοστούν οι βασικές κατευθύνσεις του ολοήμερου σχολείου. Στηρίζουν τις 
προσπάθειες όλων για την υλοποίηση των βασικών αρχών του ολοήμερου σχολείου. 

1.2. Ο νέος ρόλος των Δασκάλων 
 

Σε μια εποχή που ο κόσμος εξελίσσεται και μεταβάλλεται ο ρόλος του δασκάλου δεν 
παραμένει αμετάβλητος. Νέα δεδομένα και νέες προσδοκίες για τη δυνατότητα αξιοποίησής 
του στο χώρο της εκπαίδευσης δημιουργούνται και απαιτείται η ανασύνθεση και η 
αναθεώρηση του ρόλου του μέσα και έξω από το σχολείο. (Πυργιωτάκης, Χανιωτάκης, 
Θωίδης, 2002 σ27). 

Ο δάσκαλος οφείλει να προσαρμοστεί στη νέα μεθοδολογία της διδασκαλίας, όπως η 
μέθοδος project, η ομαδική διδασκαλία, η διαθεματική προσέγγιση της ύλης, η 
εξατομικευμένη ενίσχυση του μαθητή. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται να έχει γνώσεις και 
ικανότητες, ώστε να ανταποκριθεί σε αυτές τις νέες μεθόδους και να τις εφαρμόσει με ορθό 
τρόπο. Δεν περιορίζεται ο δάσκαλος στο ρόλο του μεταδότη της γνώσης, αλλά αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση του σχολικού χώρου ως χώρου καλλιέργειας της 
αυτενέργειας και των αυθεντικών βιωμάτων των μαθητών (Παπαπέτρου, Σουσαμίδου, 2004, 
σ.60). Στα πλαίσια του προγράμματος του ολοήμερου σχολείου ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
έχει μαθητοκεντρικό προσανατολισμό. Ο δάσκαλος πλέον δε διδάσκει με τον τρόπο που 
δίδασκε σε ένα δασκαλοκεντρικό σχολείο, αλλά παρακινεί με τέτοιο τρόπο τους μαθητές του, 
ώστε να αποκτήσουν μόνοι τους γνώσεις εντασσόμενοι σε ομάδες.  

Ο δάσκαλος έχει το ρόλο του παιδαγωγού, που καθοδηγεί τους μαθητές συμβάλλοντας 
στην ανάπτυξη των κλίσεων και των ενδιαφερόντων τους, εμψυχώνοντας και ενθαρρύνοντάς 
τους να συνεχίσουν την προσπάθεια. Με την αρχή της εξατομίκευσης επικεντρώνει το 
ενδιαφέρον σε κάθε μαθητή ξεχωριστά, τον οποίο διαπαιδαγωγεί με τις γνώσεις και την 
προσωπική του αξία. Συνεργάζεται με τους μαθητές και με τους γονείς τους, αποβλέποντας 
στην ολόπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας του μαθητή.  Με το ρόλο του θα συμβάλει 
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στην εξασφάλιση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας, στην ελευθερία δράσης στο 
σχολείο, στην αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος (Παπαπέτρου, Σουσαμίδου, 
2004, σ.60). 

Ο νέος ρόλος του δασκάλου απαιτεί να δραστηριοποιείται και να επικοινωνεί με τους 
μαθητές και τους άλλους δασκάλους με ενθουσιασμό, να επιδίδεται στο σχεδιασμό της 
διδασκαλίας, να εφαρμόζει διάφορες μορφές εργασίας και να αντιμετωπίζει τα διάφορα 
προβλήματα σε συνεργασία με τους άλλους συναδέλφους, τους μαθητές, τους γονείς και τους 
διευθυντές των σχολείων. Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ολοήμερου σχολείου 
οφείλει να διαθέτει γνώσεις εξελικτικής ψυχολογίας και ψυχολογίας της μάθησης, να κατέχει 
το περιεχόμενο της διδασκαλίας και να ακολουθεί διαφορετική νοοτροπία από το συνάδελφό 
του στο παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό σχολείο σχετικά με την προσφορά και επεξεργασία 
των γνώσεων και ικανότητα για εφαρμογή ποικίλων μεθοδολογικών προσεγγίσεων και 
μορφών εργασίας. Θα πρέπει να έχει την ικανότητα να διαμορφώνει δημιουργικά τον 
ελεύθερο χρόνο και να παροτρύνει τους μαθητές να αναλαμβάνουν ενδοσχολικές και 
εξωσχολικές δραστηριότητες. Έχοντας τη δυνατότητα να παρέχει τη γνώση με παιγνιώδη 
μορφή, πρέπει ο δάσκαλος να δημιουργεί ευχάριστο κλίμα μάθησης και να βοηθά τους 
μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους τις απαντήσεις (Βρεττός, 2001 σ 62). 

Ο ίδιος ο δάσκαλος οφείλει να παίρνει  πρωτοβουλίες, ώστε να οδηγηθεί στην 
αυτοπραγμάτωση, στην αυτομόρφωση και στον αυτοπροσδιορισμό. (Πυργιωτάκης, 
Χανιωτάκης, Θωίδης, 2002 σ35). Για να μπορέσει να ανταποκριθεί ο δάσκαλος στις 
απαιτήσεις του ολοήμερου σχολείου, είναι απαραίτητη η επιμόρφωση και η εξειδίκευση του, 
ώστε αρχικά να κατανοήσει το νέο ρόλο του και τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, να 
ενημερωθεί πάνω σε προβλήματα και θέματα που αφορούν το ολοήμερο σχολείο και να 
ανταποκριθεί στη σύνδεση των διαφόρων περιοχών μάθησης, αποφεύγοντας τον 
κατακερματισμό των γνώσεων και των μαθημάτων.  

Απώτερος στόχος του δασκάλου είναι η δημιουργία ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών 
με κριτική, διαλεκτική και δημιουργική σκέψη. Αποκτώντας ο μαθητής με την παρότρυνση 
του δασκάλου τις κατάλληλες δεξιότητες και όντας προσηλωμένος στις αξίες της 
δικαιοσύνης, της ειρήνης της ελευθερίας και της ισότητας, θα  οδηγηθεί στην ολοκλήρωση 
της προσωπικότητάς του.   
         
2. Η Έρευνα 
 

Σε αντίθεση με τα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία, όπου έχουν γίνει έρευνες, για τα 
πιλοτικά,   τα οποία συνιστούν μία πραγματική εκπαιδευτική καινοτομία για τα ελληνικά 
δεδομένα, η έρευνα που έχει μέχρι σήμερα διεξαχθεί είναι αισθητά περιορισμένη και, πάντως 
δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς, εφόσον μετά από αρκετά χρόνια παραμένουν στη φάση της 
πιλοτικής εφαρμογής. Αντιλαμβανόμενοι τη μεγάλη σπουδαιότητα και το εξαιρετικό 
ενδιαφέρον του ζητήματος, θελήσαμε να επιχειρήσουμε και τη δική μας διερεύνηση, ώστε, 
αφενός να αποκομίσουμε μια άμεση και ρεαλιστική εικόνα της εκπαιδευτικής 
πραγματικότητας και αφετέρου να καταθέσουμε και την προσωπική μας συνεισφορά στο 
χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την οποία και οι ίδιοι υπηρετούμε. 

Η ερευνητική προσέγγιση του θέματος έλαβε χώρα σε πρωτοβάθμια εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του νομού Ηρακλείου στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σχολείο 
Λιμένος Χερσονήσου και στο Δημοτικό Σχολείο Μαλίων. Και τα δύο αυτά σχολεία 
λειτούργησαν σύμφωνα με απόφαση της επιστημονικής ομάδας του «Ολοήμερου 
Προγράμματος» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, που εφαρμόστηκε πιλοτικά σε είκοσι οχτώ (28) σχολικές μονάδες - 
συμπεριλαμβανομένου και του πιλοτικού Ο.Σ. Θυμιανών Χίου, που είναι τυπικά σε αναστολή 
λειτουργίας.  

Τα παιδιά που φοιτούν σε αυτά είναι συνολικά (209), εκ των οποίων τα (93) είναι 
μαθητές του πιλοτικού Ο.Σ. Λιμένος Χερσονήσου και τα (116) του αντίστοιχου σχολείου των 
Μαλίων. Στο Δημοτικό Σχολείο Μαλίων  υπάρχουν (12) οργανικές θέσεις, απασχολούνται 
συνολικά (13) δάσκαλοι και δύο ωρομίσθιοι. Για το καθένα από τα μαθήματα ειδικότητας, 
δηλαδή  τα Αγγλικά, τη Φυσική Αγωγή και τη Μουσική απασχολείται ένας δάσκαλος και δύο 
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για το μάθημα των Νέων Τεχνολογιών. Τα τμήματα που λειτουργούν στο σχολείο είναι 
συνολικά οκτώ. Στο Δημοτικό Σχολείο Λιμένος Χερσονήσου υπάρχουν επίσης (12) 
οργανικές θέσεις, απασχολούνται  δέκα δάσκαλοι και δύο ωρομίσθιοι. Για το καθένα από τα 
μαθήματα των Αγγλικών, της Φυσικής Αγωγής και της Μουσικής υπάρχει ένας δάσκαλος, 
ένας για τα Εικαστικά και ένας για  τις Νέες Τεχνολογίες. Τα τμήματα που λειτουργούν στο 
σχολείο αυτό είναι συνολικά έξι.  

Η επιλογή του πληθυσμού της έρευνας έγινε κατόπιν τυχαίας προαίρεσης. Από το 
συνολικό πληθυσμό των δασκάλων, που εργάζονται στα εν λόγω σχολεία, μελετήθηκε η 
περίπτωση οκτώ, εκ των οποίων οι πέντε εργάζονται στον πρωινό κύκλο και οι τρεις στον 
απογευματινό, είναι ωρομίσθιοι και διδάσκουν μαθήματα ειδικοτήτων. Στην εξέταση του 
ζητήματος συμβάλλει η μαρτυρία των δύο Διευθυντών και Υποδιευθυντών των ίδιων 
σχολείων.  

Η έρευνα που διεξήχθη για την εμπειρική προσέγγιση του ζητήματος της διαχείρισης 
καινοτομιών στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ειδικά της περίπτωσης του Ολοήμερου 
Σχολείου, στηρίχτηκε στην τεχνική της ημιδομημένης ή ημικατευθυνόμενης συνέντευξης, 
στην οποία το υποκείμενο έχει αρκετή πρωτοβουλία στη διατύπωση των απαντήσεων του, 
ενώ εγώ περιόρισα στο ελάχιστο τις παρεμβάσεις μου, αλλά φρόντιζα να κατευθύνω το 
υποκείμενο στο θέμα και στο σκοπό της έρευνας (Βάμβουκας, 1988, σ.232). Η τεχνική αυτή 
επελέγη με το σκεπτικό ότι είναι το καταλληλότερο μέσο συλλογής των δεδομένων, καθότι  
είναι απόψεις και άρα υποκειμενικές, μεταβαλλόμενες και ανεξέλεγκτες.  
 

3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 
 

3.1 Οι απαντήσεις  των διευθυντών και των Υποδιευθυντών 
 

Σε αυτή την κατηγορία έχουμε τις δύο συνεντεύξεις των Διευθυντών και των 
Υποδιευθυντών των πιλοτικών Ο.Σ του Ηρακλείου Κρήτης, στα σχολεία του Λιμένος 
Χερσονήσου και των Μαλίων, οι οποίοι είναι μόνιμοι δάσκαλοι, πρωινοί και προσμετρούν 
από 20 έως 34 χρόνια υπηρεσίας.  

Η πρώτη ερώτηση που τέθηκε στους ερωτηθέντες αφορούσε το δικό τους ορισμό στην 
έννοια της καινοτομίας. Σε όλες τις απαντήσεις η καινοτομία θεωρείται συνώνυμο με κάτι 
«νέο», «καινούριο», «νεωτεριστικό». Η βασική διαφορά, που συνδέεται προφανώς με τις 
εκπαιδευτικές πεποιθήσεις των δυο Διευθυντών είναι ότι ενώ ο ένας αντιλαμβάνεται την 
καινοτομία ως αντικατάσταση, ο άλλος την περιγράφει ως μέσο επικουρικό και 
συμπληρωματικό.  

Στις απαντήσεις της δεύτερης ερώτησης υπάρχει απόλυτη συμφωνία ως προς το ότι το 
Ο.Σ. αποτελεί καινοτομία, λόγω των νέων διδακτικών αντικειμένων, των πρόσθετων 
διδακτικών ωρών, των ειδικών υποδομών και εργαστηρίων, των νέων διδακτικών μεθόδων 
και του παιδαγωγικού κλίματος, των οπτικοακουστικών μέσων που χρησιμοποιούνται, του 
ευχάριστου περιβάλλοντος, της χρήσης Η/Υ και της σίτισης των παιδιών στο σχολείο. 

Στην τρίτη ερώτηση, που ζητούσε τη σύμφωνη γνώμη τους για τον τρόπο εισαγωγής 
του πιλοτικού Ο.Σ, οι δύο Διευθυντές συμφωνούν. Πιο συγκεκριμένα, ο Διευθυντής Α΄ 
συμφωνεί απόλυτα και τη στάση του αυτή την αποδίδει στην προαιρετική συμμετοχή του 
ίδιου  και όλων των διδασκόντων. Ο Διευθυντής Β΄ συμφωνεί επίσης, με την επιφύλαξη, 
όμως, της περιορισμένης γνώσης του για τον τρόπο εισαγωγής του θεσμού στο σχολείο στο 
οποίο υπηρετεί. Στην ίδια ερώτηση οι Υποδιευθυντές εκφράζουν γενική αντίρρηση (Πίνακας 
1).  

Η τέταρτη ερώτηση αφορά την εικόνα των εκπαιδευτικών  για το Ο.Σ. και τους 
στόχους του. Ο Διευθυντής Α΄ το αντιλαμβάνεται ως απόρροια της εξέλιξης που συντελείται 
στο χώρο της Εκπαίδευσης, ενώ ο Διευθυντής Β΄το θεωρεί επακόλουθο των νέων κοινωνικών 
δεδομένων. Στο σύνολό τους, οι δυο Διευθυντές επισημαίνουν διάφορους στόχους του Ο.Σ. 
(Πίνακας 2).  

Οι απαντήσεις στη συγκεκριμένη ερώτηση αναδεικνύουν την κοινή πίστη των δύο 
ερωτηθέντων Υποδιευθυντών στο θεσμό, παρά το γεγονός ότι διαφέρουν πολύ στον τρόπο με 
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τον οποίο σκέπτονται, αφού ο Υποδιευθυντής Α΄ αναφέρεται μάλλον στη φιλοσοφική 
διάσταση του θεσμού, ενώ ο Υποδιευθυντής  Β΄στην εμπειρική πραγματικότητα.  

Στην ερώτηση (5) οι Διευθυντές ρωτήθηκαν για τους λόγους για τους οποίους 
συνεργάστηκαν στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος και για το βαθμό τελικής 
ανταπόκρισης του προγράμματος  στις προσδοκίες τους. Ο Διευθυντής Α΄ αιτιολόγησε τη 
συνεργασία του στηριζόμενος στην αναγκαιότητα εξέλιξης των καταστάσεων γενικά και του 
ρόλου του εκπαιδευτικού ειδικότερα.  Ο Διευθυντής Β΄ υποστήριξε το θεσμό στηριζόμενος 
περισσότερο σε συναισθηματικούς παράγοντες  («πιστεύω στο θεσμό») και στην προσδοκία 
της αλλαγής και ξεπέρασε τις αρνητικές σκέψεις που του δημιουργούσε η γνώση των 
δυσχερειών, τις οποίες γνώριζε ότι θα συναντήσει. Στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, όμως, 
η οπτική τους διαφοροποιείται αισθητά. Στα λεγόμενα του Διευθυντή Α΄ διακρίνεται ένας 
ανεπιτήδευτος ενθουσιασμός, που προκύπτει από τη συναίσθηση ότι συμμετέχει στο 
σημαντικότερο, κατά την άποψή του, θεσμό που έχει εισαχθεί στην Π.Ε. Αντίθετα, ο 
Διευθυντής Β΄ παρουσιάζεται μάλλον δυσαρεστημένος, αφού θεωρεί ότι πιστοί στο 
πρόγραμμα παρέμειναν μόνο οι εκπαιδευτικοί, χωρίς την απαραίτητη στήριξη της πολιτείας 

Την ίδια αρχική πίστη στο θεσμό φανερώνουν οι απαντήσεις που δόθηκαν και από τους 
Υποδιευθυντές. Ο πρώτος απέδωσε τη συμμετοχή  στην πεποίθησή του ότι το Ο.Σ. με όλες 
τις καινοτομίες που συνεπάγεται, συνιστά το μέλλον της Π.Ε., παρά το αίσθημα έντονης 
απογοήτευσης από τη μη – τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων εφαρμογής του 
θεσμού. Ο δεύτερος αιτιολόγησε τη συμμετοχή του στην πρόθεσή του να συμβάλει στην 
αναβάθμιση της Π.Ε. και κρίνει απαραίτητη την πραγματοποίηση διορθωτικών παρεμβάσεων 
παρά το γεγονός ότι θεωρεί πως οι αρχικές προσδοκίες καλύφτηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό,  

Στη συνέχεια (Ερώτηση 6), οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να ορίσουν τα σημεία στα οποία 
διαφοροποιείται το πιλοτικό Ολοήμερο από το παραδοσιακό σχολείο. Κοινά σημεία 
αναφοράς είναι η εισαγωγή νέων γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται και η βελτιωμένη 
υλικοτεχνική υποδομή του συγκροτήματος. Αντίθετα, ο χρόνος παραμονής όπως και η 
αλλαγή στη διδακτική μεθοδολογία αναφέρθηκαν μόνο από τον ένα Διευθυντή, ο οποίος, 
κλείνοντας την απάντησή του, αναφέρθηκε στην ελλιπή μέριμνα της πολιτείας και την 
αξιέπαινη συμβολή των εκπαιδευτικών. 

Στην επόμενη (7η) ερώτηση οι δύο Διευθυντές κλήθηκαν να σχολιάσουν την αλλαγή 
που επέφερε ο θεσμός του πιλοτικού Ολοήμερου στο ρόλο τους. Φαίνεται ότι το σημείο που 
συνιστά  κοινή διαπίστωση είναι η αύξηση των ευθυνών του Διευθυντή, ο οποίος οφείλει να 
μεριμνά για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, την οργάνωση των μαθημάτων, το αναγκαίο 
διδακτικό  προσωπικό και τους μαθητές, που περνούν πολλές ώρες της ημέρας στο χώρο. Οι 
υπόλοιπες απαντήσεις συγκλίνουν κυρίως στη διατήρηση και τη μετάδοση ενός υψηλού 
ηθικού. Εν συγκρίσει με τις απαντήσεις των Διευθυντών, οι Υποδιευθυντές δεν κάνουν λόγο 
για ανάληψη πρωτοβουλιών και προώθηση των καινοτομιών, αλλά περισσότερο για καλή 
απόδοση στα προκαθορισμένα διοικητικά καθήκοντα και τις επικοινωνιακές απαιτήσεις.  

Στην Ερώτηση (8), όπου γινόταν αναφορά στο βαθμό ενημέρωσης, καθοδήγησης και 
γενικότερης στήριξης για την λειτουργία του Ο.Σ, οι απαντήσεις των δύο Διευθυντών 
αποκλίνουν εντελώς. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται αναλυτικά τα σημεία, που 
πλαισιώνουν την κάθε απάντηση. Είναι προφανές ότι το μόνο κοινό σημείο στις δύο 
απαντήσεις, καθώς και στις απαντήσεις των Υποδιευθυντών, είναι η ικανοποιητική 
υλικοτεχνική υποδομή, δηλαδή εργαστήρια, Η/Υ και εποπτικά μέσα. Κατά τα άλλα η 
απάντηση του ενός  παρουσιάζεται πολύ θετική, ενώ του άλλου  εκφράζει μια ευδιάκριτη 
απογοήτευση. Δυσαρέσκεια για την ενημέρωση που προηγήθηκε της εφαρμογής, αλλά και 
για την επιστημονική υποστήριξη εκφράστηκε και από τους δυο Υποδιευθυντές.  

Θέσαμε στη συνέχεια στους δύο Διευθυντές την  ερώτηση  (9) σχετικά με τις 
αδυναμίες που εντοπίζουν στην εφαρμογή του θεσμού του Ο.Σ. Ο Διευθυντής Α΄ 
περιορίστηκε μόνο στο θέμα της γλωσσομάθειας, ορμώμενος από την πρόθεση πάταξης της 
παραπαιδείας και ικανοποίησης ενός αιτήματος των γονέων. Ο Διευθυντής Β΄ στάθηκε σε 
ένα περισσότερο ενδοσχολικό θέμα, αυτό της επιλογής των εκπαιδευτικών, η οποία δεν 
γίνεται με κριτήριο την προτεραιότητα και θίγει τη στήριξη του θεσμού σε διδάσκοντες που 
δεν έχουν οργανική θέση, καθώς και της ανάλογης αμοιβής τους, επισημαίνοντας τη χαμηλή 
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αμοιβή των ωρομισθίων και τη μηδενική χρηματοδότηση του θεσμού από πλευράς πολιτείας, 
θέση που υποστηρίζεται και από τους Υποδιευθυντές.  

Στην Ερώτηση (10) το ζητούμενο ήταν η ενδεχόμενη απόκλιση ανάμεσα στον αρχικό 
σχεδιασμό του θεσμού και στην κατάσταση που παρουσιάζει σήμερα. Ο Διευθυντής Α΄ 
διαπιστώνει αλλαγές, τις οποίες όμως χαρακτηρίζει βελτιώσεις, επιβεβλημένες από την 
πραγματικότητα και από την πρόθεση αλλαγής του εκπαιδευτικού σκηνικού. Ο Διευθυντής 
Β΄ επισημαίνει πολύ μεγάλη διάσταση, την οποία αποδίδει στην ελλιπή οικονομική 
υποστήριξη της πολιτείας, στη χαμηλή μισθοδοσία του προσωπικού, αλλά και στην 
επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού και στην έλλειψη νομικού πλαισίου λειτουργίας. 

Στην ίδια ερώτηση ο Υποδιευθυντής Α΄  υποστηρίζει ότι, με εξαίρεση τον υλικοτεχνικό 
εξοπλισμό και τη δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων, όχι μόνο δεν υλοποιήθηκαν οι 
υπόλοιποι στόχοι, αλλά δημιουργήθηκαν τα αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, 
αφού αυξήθηκαν οι εξωσχολικές δραστηριότητες, επιβαρύνθηκε το πρόγραμμα των γονέων 
δημιουργήθηκε ζήτημα όσον αφορά τη σίτιση των μαθητών στους οποίους δημιουργείται 
εκνευρισμός και κούραση από την πολύωρη παραμονή στο σχολικό χώρο. Ο Υποδιευθυντής 
Β΄ υποστηρίζει ότι η κακή συνεργασία των φορέων προκάλεσε αποσυντονισμό και ότι τα 
όποια θετικά βήματα έγιναν δεν επαρκούν για την ουσιαστική στήριξη του θεσμού.  

Αμέσως μετά (Ερώτηση 11) έγινε λόγος για την υποδοχή που έτυχε ο θεσμός του 
πιλοτικού Ο.Σ από εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές και την τοπική κοινωνία. Και σε αυτό το 
σημείο η οπτική των δύο ερωτηθέντων διαφοροποιείται, καθώς ο Διευθυντής Α΄ αφήνει να 
εννοηθεί ότι υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη κάποιοι, οι οποίοι αντιτάχθηκαν στο θεσμό, ενώ ο 
Διευθυντής Β΄ υποστηρίζει ότι η αποδοχή σήμερα είναι μεγάλη, όχι όμως και καθολική, όπως 
ήταν στην αρχή. Αυτή τη φθίνουσα πορεία του ενθουσιασμού και της συμμετοχής από γονείς 
και εκπαιδευτικούς περιγράφουν και οι Υποδιευθυντές. Υποστηρίζουν ότι μέσα σε μια 
τριετία το κλίμα ανατράπηκε σε βαθμό μάλιστα που να γίνουν κινήσεις για την επαναφορά 
του παραδοσιακού τύπου σχολείου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται  από τον ένα. Επίσης 
και οι δύο συμφωνούν ότι στην παρούσα φάση η βιωσιμότητα του θεσμού οφείλεται 
αποκλειστικά στη συμβολή ενός περιορισμένου αριθμού ικανών εκπαιδευτικών.  

Η επόμενη Ερώτηση της συνέντευξης (12) αφορούσε το βαθμό συνεργασίας που 
υπάρχει ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς και την τοπική κοινωνία. Ο Διευθυντής Α΄  
θεωρεί ότι υπάρχει, αν και θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Αλλά και ο δεύτερος βρίσκει 
ικανοποιητικά τα επίπεδα συνεργασίας, αναφερόμενος ειδικά στη Δ/νση Π.Ε, το Σχολικό 
Σύμβουλο, το Δήμο και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Περισσότερο φαίνεται να 
στηρίζει οικονομικά και ηθικά το θεσμό ο Δήμος του Λιμένος Χερσονήσου, ενώ η τοπική 
κοινωνία όχι μόνο δε στηρίζει το θεσμό, αλλά λειτούργησε υπονομευτικά  γι’ αυτόν.  

Η 13η και τελευταία ερώτηση της συνέντευξης, που δόθηκε από τους Διευθυντές των 
σχολείων στα οποία διεξήχθη η έρευνα, αναφερόταν στις αλλαγές και βελτιώσεις που οι ίδιοι 
κρίνουν αναγκαίες για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του θεσμού. Στο σημείο αυτό και 
οι δύο είχαν μια πληθώρα προτάσεων να υποβάλουν (Πίνακας 4). Οι προτάσεις των δύο 
Διευθυντών συγκλίνουν κυρίως σε ό,τι αφορά το διδακτικό προσωπικό και τη 
χρηματοδότηση της πολιτείας. Και οι δύο επιθυμούν την έγκαιρη τοποθέτηση και ένα 
διαφορετικό τρόπο επιλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού, το οποίο να υπηρετεί στο 
σχολείο για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Επίσης, προτείνουν αύξηση των κονδυλίων που 
προορίζονται για τη λειτουργία των Ο.Σ. 

Τα σημεία στα οποία κυρίως προσδοκούν βελτιώσεις οι Υποδιευθυντές αφορούν την 
ηθική και οικονομική στήριξη του θεσμού και του εκπαιδευτικού προσωπικού, που 
συμβάλλει στην υλοποίησή του (Πίνακας 5). 

3.2 Οι απαντήσεις  των πρωινών και των απογευματινών δασκάλων  
 

Οι  δάσκαλοι του πρωινού κύκλου, που έλαβαν μέρος στην παρούσα έρευνα, ήταν 
συνολικά πέντε. Από αυτούς οι τέσσερις ήταν γυναίκες και οι τρεις από τους πέντε διδάσκουν 
στο πιλοτικό Ολοήμερο των Μαλίων. ΄Όσον αφορά τα χρόνια προϋπηρεσίας τους 
παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση:  37 έτη, 33 έτη, 25 και 6 έτη. Επίσης, οι δύο από 
αυτούς είναι απόφοιτοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, οι δύο του Παιδαγωγικού Τμήματος 
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Δημοτικής Εκπαίδευσης, ενώ υπάρχει και μια περίπτωση μετεκπαιδευθέντος στο Μαράσλειο 
Διδασκαλείο Δ.Ε..   

Την οπτική των δασκάλων στα πιλοτικά Ο.Σ. συμπληρώνει η παράθεση τριών 
συνεντεύξεων δασκάλων που απασχολούνται στον απογευματινό κύκλο. Οι εκπαιδευτικοί 
αυτοί εργάζονται ως ωρομίσθιοι, είναι απόφοιτοι Ανώτατων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με 
σχετικά λίγα χρόνια προϋπηρεσίας και διδάσκουν μαθήματα ειδικότητας: ο ένας εικαστικά 
και οι δύο πληροφορική. Λόγω του ότι οι δάσκαλοι αυτοί αντιμετωπίζουν το θεσμό με άλλο 
καθεστώς εργασίας και στο δεύτερο κύκλο του, αναμένεται να δώσουν  πληροφορίες πολύ 
σημαντικές και ενδιαφέρουσες.  

Στην Ερώτηση (1), που ζητούσε έναν ορισμό για την έννοια της καινοτομίας έχουμε 
τέσσερις απαντήσεις και μια περίπτωση μη – απάντησης. Και εδώ ο όρος που επανέρχεται 
συνεχώς είναι αυτός του «νέου» και του «πρωτότυπου».  
 Η Ερώτηση (2) ζητούσε τη τεκμηριωμένη γνώμη των δασκάλων για το αν το Ο.Σ. 
αποτελεί καινοτομία. Σε γενικές γραμμές οι δάσκαλοι χαρακτηρίζουν την εφαρμογή του 
θεσμού καινοτομία. Η απάντηση ολοκληρώνεται με την τεκμηρίωση σχετικά με τους λόγους 
που καθιστούν το πιλοτικό Ο.Σ καινοτομία. Αίσθηση προκαλεί ότι απαντήσεις, που είχαν 
δοθεί νωρίτερα και αναφέρονταν στις ειδικές υποδομές και τους χώρους, την υλικοτεχνική 
υποδομή, τη λειτουργία εργαστηρίων, τη χρήση εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων και 
Η/Υ και τη διδασκαλία με την εφαρμογή νέων διδακτικών μεθόδων, απουσιάζουν εντελώς 
από τις απαντήσεις των δασκάλων, ενώ αναφέρονται η αλλαγή οργανωτικών και 
λειτουργικών δομών, τα νέα γνωστικά αντικείμενα, οι πρόσθετες διδακτικές ώρες και 
δραστηριότητες, το νέο παιδαγωγικό κλίμα, η προετοιμασία του μαθητή και η σίτισή του στο 
χώρο του σχολείου. 
 Ερωτηθέντες, αν συμφωνούν με τον τρόπο εισαγωγής του Ο.Σ στην εκπαιδευτική 
πραγματικότητα, οι περισσότεροι δάσκαλοι απάντησαν αρνητικά. Πιο συγκεκριμένα, από 
τους δασκάλους που έλαβαν μέρος στην έρευνα, μόνο δυο δηλώνουν αρκετά ικανοποιημένοι 
και ένας διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις, οφειλόμενες στο γεγονός ότι δε γνωρίζει επαρκώς τον 
τρόπο εισαγωγής ο ίδιος, ωστόσο, τοποθετεί τις απαρχές των προβλημάτων σε αυτή τη 
χρονική φάση. Συγκριτικά, με τα αναφερόμενα από τους υπολοίπους μελανά σημεία, είναι ο 
βιαστικός και πρόχειρος σχεδιασμός,  απόρροια της άσκησης έξωθεν πιέσεων, η μεγάλη 
σημασία που δόθηκε στον υπάρχοντα υλικοτεχνικό εξοπλισμό των σχολείων που 
επιλέχθηκαν για την πιλοτική λειτουργία του θεσμού και η ελλιπής ενημέρωση  δασκάλων, 
γονέων και μαθητών.  

 Οι απαντήσεις των δασκάλων στην Ερώτηση (4) δείχνει τον τρόπο με τον οποίο 
αντιλαμβάνονται το Ο.Σ. Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους πρωινούς δασκάλους 
συχνότερα αφορούν την εισαγωγή πρόσθετων γνωστικών αντικειμένων και δραστηριοτήτων, 
που γεμίζουν δημιουργικά και ευχάριστα την ώρα παραμονής του παιδιού στο σχολικό χώρο, 
αλλά επιπλέον επιτυγχάνουν πρόσθετους γνωστικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς. Στις 
απαντήσεις των απογευματινών δασκάλων επαναλαμβάνεται η αποτελεσματικότητα του 
θεσμού όσον αφορά την προαγωγή του γνωστικού επιπέδου των μαθητών, αλλά και η 
ασφαλής φύλαξη και η δημιουργική απασχόληση των παιδιών κατά το διάστημα που οι 
εργαζόμενοι γονείς απουσιάζουν από το σπίτι, οπότε επανέρχεται και μια άλλη πτυχή του 
κοινωνικού ρόλου του Ο.Σ.  

Στην 5η Ερώτηση οι δάσκαλοι κατέθεσαν τους λόγους για τους οποίους δήλωσαν 
αρχικά συμμετοχή στην εφαρμογή του πιλοτικού Ο.Σ. και τις  προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα 
έκαναν στο μέλλον παρόμοια επιλογή. Κοινό κίνητρο για τους πρωινούς δάσκαλους φαίνεται 
ότι στάθηκε η πρόθεση γνωριμίας και συμμετοχής με μια μέθοδο ανανέωσης της σχολικής 
πραγματικότητας στην Π.Ε, ο ενθουσιασμός για τη μετεξέλιξη του συστήματος και τον 
αναπροσανατολισμό του προς τις σύγχρονες παιδαγωγικές, επιστημονικές, τεχνολογικές, 
πολιτιστικές και κοινωνικές συνθήκες. Από αυτούς μόνο ένας δάσκαλος δηλώνει ότι πιστεύει 
ακόμη σθεναρά στο θεσμό και ένας δηλώνει ότι παρά την απογοήτευσή του θα συμμετείχε 
ξανά παρακινημένος μόνο από την ελπίδα βελτίωσης της κατάστασης. Οι υπόλοιποι, που 
αποτελούν το 40% των ερωτηθέντων, απαντούν με επιφύλαξη για το ενδεχόμενο μιας 
αντίστοιχης κίνησης στο  μέλλον και αντιπροτείνουν μια σειρά προϋποθέσεων, υπό τις οποίες 
θα επέλεγαν ξανά να συμμετάσχουν στο θεσμό. Αυτές είναι: 
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- η κάλυψη των υπαρχουσών ανεπαρκειών και ελλείψεων 
- η υλοποίηση του πρωτοποριακού χαρακτήρα του θεσμού 
- η στήριξή του από τους αρμόδιους φορείς 
- η καλή και κατάλληλη ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

Τέλος, υπάρχει ένας που δηλώνει σαφή απογοήτευση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δε θα 
συμμετείχε ξανά.  

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των δασκάλων του απογευματινού 
κύκλου στην ερώτηση σχετικά με τους λόγους συμμετοχής στο θεσμό και στην περίπτωση 
επανάληψης της ίδιας κίνησης (Ερώτηση 5). Από τους τρεις ερωτηθέντες μόνο ο ένας 
φαίνεται ότι έλαβε μέρος εκ πεποιθήσεως, ενώ οι άλλοι λόγω αδυναμίας εύρεσης εργασίας. 
Πιο συγκεκριμένα, οι δύο που δήλωσαν συμμετοχή  αναγκαστικά, είναι και οι δύο καθηγητές 
πληροφορικής και εξίσου υποστηρίζουν ότι είναι δύσκολη η εύρεση θέσης κατάλληλης για 
την ειδικότητά τους ειδικά στην Π.Ε, όπου οι ανάλογες θέσεις δεν θεωρούνται οργανικές και 
πάγιες. Έτσι, η εργασία στα πλαίσια του Ο.Σ ήταν ο μόνος τρόπος, για να εξασφαλίσουν 
κάποια προϋπηρεσία. Πάντως, ο ένας εκ των δύο παρουσιάζεται ικανοποιημένος από την 
ανταπόκριση των παιδιών στο μάθημά του και από τη συνεργασία με τους υπόλοιπους 
δασκάλους, οπότε και καταλήγει ότι και στο μέλλον θα δήλωνε συμμετοχή. Αντίθετα, ο 
δεύτερος που αναγκάστηκε να εργαστεί σε Ο.Σ αποφαίνεται ότι δεν θα συμμετείχε ξανά στο 
μέλλον λόγω: 
- των μικρών και καθυστερημένων απολαβών από την εργασία του (καθυστερημένη 
αποζημίωση των ωρομισθίων και την έλλειψη κινήτρων για τη συμμετοχή τους)  
- του ελλιπούς και πεπαλαιωμένου εξοπλισμού του σχολείου σε Η/Υ και της 
ανεπαρκούς συντήρησης του υπάρχοντος.  

Στη συνέχεια, οι ερωτηθέντες δάσκαλοι κλήθηκαν να καταθέσουν την οπτική τους για 
τα σημεία στα οποία διαφοροποιείται ο θεσμός του πιλοτικού Ο.Σ. από το παραδοσιακό 
σχολείο. Ανάμεσα στα σημεία που αναφέρονται είναι η σίτιση των μαθητών στο χώρο του 
σχολείου,  η προσθήκη νέων γνωστικών αντικειμένων, η αύξηση του χρόνου παραμονής στο 
σχολείο και η προαγωγή του γνωστικού επιπέδου των μαθητών, που επιτυγχάνεται αφενός με 
τη διδασκαλία μαθημάτων ποικίλου περιεχομένου και αφετέρου με την κατάλληλη 
προετοιμασία για τις απαιτήσεις των σχολικών μαθημάτων. Σταθερά αναφέρονται, όπως και 
σε απαντήσεις των προηγούμενων ομάδων, η συμβολή του Ο.Σ. στη διαδικασία της 
κοινωνικοποίησης των παιδιών και η αξιόλογη υλικοτεχνική υποδομή των συγκροτημάτων. 
Αυτό το τελευταίο σημείο απουσιάζει από τις απαντήσεις των απογευματινών δασκάλων. 

Στην ερώτηση που αφορά το βαθμό τροποποίησης του διδακτικού  ρόλου των 
δασκάλων, οι απαντήσεις των δασκάλων αποκλίνουν. Από τους πρωινούς δασκάλους, 
κάποιοι θεωρούν αυτονόητο ότι υπάρχει αλλαγή, η οποία προκύπτει από το γεγονός ότι 
διδάσκουν σε διαφορετικό τύπο σχολείου, ενώ άλλοι εντοπίζουν κάποιες αλλαγές, οι οποίες 
όμως δεν διαφοροποιούν το ρόλο τους σημαντικά (Πίνακας 6). 

Οι απαντήσεις των δασκάλων του απογευματινού ωραρίου στην ίδια ερώτηση δεν 
εμπλουτίζουν ιδιαίτερα τα ερευνητικά μας δεδομένα, καθότι και οι τρεις ερωτηθέντες έχουν 
ελάχιστη ή και καθόλου προϋπηρεσία σε παραδοσιακά σχολεία. Για την ακρίβεια, αυτός είναι 
και ο λόγος για τον οποίο έχουμε μια περίπτωση μη – απάντησης.  

Η επόμενη ερώτηση (8) ζητούσε από τους δασκάλους να αξιολογήσουν την αρχική 
ενημέρωση και καθοδήγηση που έλαβαν, καθώς και την υλικοτεχνική υποδομή και την 
επιστημονική υποστήριξη που υπήρξε για την πιλοτική λειτουργία των Ο.Σ.  Σε γενικές 
γραμμές επιβεβαιώνεται η άποψη, που είχε προηγουμένως αναφερθεί, ότι η εφαρμογή του 
θεσμού έγινε μάλλον βεβιασμένα και με πρόχειρο σχεδιασμό. Όλοι οι ερωτηθέντες πρωινοί 
δάσκαλοι αλλά και απογευματινοί, οι οποίοι μάλιστα προσλαμβάνονται με καθυστέρηση και 
παραμένουν στη θέση τους για σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να ανήκουν στο οργανικό 
προσωπικό του σχολείου, αξιολόγησαν αρνητικά την ενημέρωση, την καθοδήγηση και την 
επιστημονική υποστήριξη που έλαβαν. Η απόκλιση των απόψεων που παρατηρείται, όσον 
αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, οφείλεται στο γεγονός ότι οι ερωτηθέντες διδάσκουν σε 
δύο διαφορετικά σχολεία, από τα οποία το ένα μόνο - και συγκεκριμένα αυτό του Λιμένος 
Χερσονήσου - ήταν πολύ καλά εξοπλισμένο, ενώ το άλλο όχι στο βαθμό που θα αναλογούσε 
σε ένα Ο.Σ.  
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Επιστρέφοντας στην παρούσα κατάσταση με την Ερώτηση (9), ζητήθηκε η 
επισήμανση ενδεχομένων αδυναμιών, όσον αφορά την εφαρμογή του θεσμού. Στο σύνολό 
τους οι ερωτηθέντες δάσκαλοι απάντησαν απερίφραστα ότι αδυναμίες υπάρχουν πολλές και 
διάφορες, όπως  
- η μείωση πρόσθετων  γνωστικών αντικειμένων ειδικοτήτων 
-  η καθυστερημένη πρόσληψη εκπαιδευτικών και ειδικοτήτων του απογευματινού 
κύκλου ανεπαρκής ενημέρωση και καθοδήγηση εκπαιδευτικών, ανύπαρκτη επιστημονική και 
παιδαγωγική στήριξη 
- η έλλειψη πόρων και γενικά οικονομικής στήριξης του θεσμού και η έλλειψη 
επιστημονικής  και παιδαγωγικής υποστήριξης 
- έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων 
- έλλειψη εποπτείας δραστηριοτήτων και πορείας μαθήματος από Σχολικούς 
Συμβούλους 
- έλλειψη επικοινωνίας με τους γονείς των μαθητών 
- ανεπαρκής για την κάλυψη της διδακτέας ύλης υλικοτεχνική υποδομή (ελλιπής και μη 
– συντηρούμενη) 
- προβληματική μισθοδοσία των απογευματινών δασκάλων 
- μη – σοβαρή αντιμετώπιση των μαθημάτων ειδικότητας, δημιουργία εντύπωσης ότι 
συνιστούν μέσο διασκέδασης και δεν είναι ισότιμα με τα άλλα μαθήματα.  

Επίσης, συχνά επαναλαμβάνεται μέσα από τις απαντήσεις τους στην ίδια ερώτηση ότι 
η κατάσταση της λειτουργίας των Ο.Σ. κάθε χρόνο χειροτερεύει, καθώς πολιτεία και τοπική 
κοινωνία έχουν για διάφορους λόγους άρει την υποστήριξή τους και ο θεσμός ακολουθεί 
σαφώς φθίνουσα πορεία.  

Στην επόμενη ερώτηση (10η), που αφορούσε το βαθμό στον οποίο παρατηρείται 
διάσταση ανάμεσα στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή του θεσμού, όλοι οι ερωτηθέντες 
δάσκαλοι του πρωινού ωραρίου δυστυχώς συγκλίνουν στο ότι υπάρχει διάσταση και μάλιστα 
σε μεγάλο βαθμό. Χαρακτηριστικά, αναφέρουν ότι οι αρχικοί στόχοι εγκαταλείφθηκαν και 
ότι ο θεσμός ακολούθησε άλλη εξέλιξη από την αρχικά αναμενόμενη. Τα αίτια της διάστασης 
αυτής τοποθετούνται: 
- στην παράβλεψη της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας με τις  ειδικές 
ελλείψεις και ανάγκες της  
- στον ανεπιτυχή σχεδιασμό και στην κακή επιλογή σχολείων, στελεχών – συνεργατών 
- στην επίδραση πολιτικών σκοπιμοτήτων και ορισμένων φιλόδοξων επαγγελματικών 
σχεδίων 
- στην εγκατάλειψη ιδεών του αρχικού σχεδίου, όπως τη σίτιση των μαθητών και τη 
δωρεάν διδασκαλία μαθημάτων, που μέχρι στιγμής καλύπτει ο ιδιωτικός τομέας 
- στην επίρριψη της ευθύνης για την επιτυχία του θεσμού στους εκπαιδευτικούς και την 
αποποίηση των ευθυνών της πολιτείας και του Υπουργείου 
- στη γενική αδιαφορία των υπευθύνων.  
Η μειωμένη γνώση των ωρομισθίων απογευματινών δασκάλων για το θεσμό του Ολοήμερου 
δεν αφήνει πολλά περιθώρια να απαντήσουν στη συγκεκριμένη ερώτηση. Συγκεκριμένα, ο 
ένας εκ των ερωτηθέντων δηλώνει κατηγορηματικά ότι αδυνατεί να απαντήσει.  

Στη  Ερώτηση (11) που αφορά την υποδοχή του θεσμού στα πρώτα του βήματα, οι 
δάσκαλοι σχεδόν ομόφωνα δηλώνουν ότι, παρά την αιφνιδιαστική λειτουργία των πιλοτικών 
Ο.Σ και παρά τις όποιες συνακόλουθες αδυναμίες, εκπαιδευτικοί και γονείς υποστήριξαν το 
θεσμό. Μετά το πέρας όμως της περιόδου χάριτος, φάνηκε ότι όχι μόνο δεν υπήρχε επίλυση 
των λειτουργικών προβλημάτων, αλλά παρατηρηθήκε αύξησή τους, οπότε και ακολούθησε η 
εγκατάλειψη του θεσμού από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς. Στη συνέχεια και 
εκείνοι που είχαν αρχικά χαιρετήσει το θεσμό άλλαξαν κατεύθυνση. Ενδεικτικό αυτής της 
εγκατάλειψης είναι η απαίτηση για τη δημιουργία ενός κλασικού σχολείου, το οποίο τελικά 
λειτούργησε στον ίδιο χώρο και με την ίδια υλικοτεχνική υποδομή του Ο.Σ. 

Λόγω της περιορισμένης τους γνώσης για το θεσμό, οι απογευματινοί δάσκαλοι δε 
βοήθησαν ιδιαίτερα στην έρευνά μας και σε αυτήν την ερώτηση. Ο πρώτος δάσκαλος 
απάντησε ότι η γενική στάση της εκπαιδευτικής κοινότητας (δάσκαλοι και μαθητές) και της 
τοπικής κοινωνίας (γονείς, τοπική αυτοδιοίκηση) ήταν επιφυλακτική, λόγω του ότι ήταν 
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ελλιπώς ενήμεροι για τα πλεονεκτήματα του Ο.Σ. Ο δεύτερος αναφέρθηκε στα οφέλη που 
αποκόμισαν οι εμπλεκόμενες πλευρές από τη συμμετοχή τους στην πιλοτική λειτουργία του 
θεσμού, χωρίς να καταλήγει σε συγκεκριμένες αντιδράσεις. Ο άλλος απογευματινός 
δάσκαλος αποδίδει τη μικρή ανταπόκριση στο θεσμό στην αδράνεια των παραγόντων του 
σχολείου (εκπαιδευτικών και Διευθυντή) να διαδώσουν  τα οφέλη του θεσμού και να τον 
διαφημίσουν, ώστε να προσελκύσουν το μαθητικό πληθυσμό.  

Στην ίδια εικόνα οδηγούν οι απαντήσεις των πρωινών δασκάλων στην Ερώτηση (12), 
όπου η συνέντευξη στράφηκε στη συνεργασία με άλλους φορείς του θεσμού. Ενώ, δηλαδή, 
αρχικά υπήρχε κλίμα καλής συνεννόησης και συνεργασίας για όλους τους λόγους που ήδη 
αναφέρθηκαν, έγινε εμφανές ότι με το συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας ο θεσμός του Ο.Σ. 
δεν έχει μέλλον, οπότε και η συνεργασία διεκόπη. Από τους φορείς που επέδειξαν στο 
μεγαλύτερο βαθμό συνεργασία είναι, κατά κοινή ομολογία, ο Δήμος που στήριξε το θεσμό 
οικονομικά και ηθικά.  

Με επιφύλαξη δόθηκαν απαντήσεις από τους απογευματινούς δασκάλους και στην 
ερώτηση αυτή. Ο ένας δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει συνεργασία, γιατί ο θεσμός 
αντιμετωπίζεται ακόμη με επιφυλακτικότητα. Ο άλλος απάντησε ότι προσωπικά δεν 
αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, κατά την επίλυση του οποίου να διαπιστώσει δυσκολία 
συνεργασίας ή στήριξης. Ο τελευταίος  που ρωτήθηκε, χαρακτηριστικά ανέφερε ότι δεν 
γνωρίζει καθόλου, αν ή με ποιο τρόπο υπάρχει συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Οι 
απαντήσεις τους ήταν αναμενόμενες, εφόσον παραμένουν στο σχολικό περιβάλλον για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα και δεν έρχονται συχνά ή πάντως συστηματικά σε επαφή με 
το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό, το Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή, ώστε να 
γνωρίζουν κατά τρόπο άμεσο και έγκυρο τα όποια προβλήματα συνεργασίας ή τις επαφές που 
υπάρχουν.  

Κλείνοντας τη συνέντευξη και με τους δασκάλους, ζητήθηκε η διατύπωση 
συγκεκριμένων προτάσεων, με την εφαρμογή των οποίων θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η 
καλύτερη λειτουργία του θεσμού. Παρατηρούμε ότι και σε αυτή την περίπτωση επανέρχονται 
κυρίως ζητήματα όπως η έγκαιρη, κατάλληλη και πλήρης επάνδρωση του σχολείου με 
δασκάλους για όλα τα μαθήματα, η καθιέρωση μαθημάτων ποικίλου περιεχομένου, η επίλυση 
οικονομικών θεμάτων, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η σίτιση των μαθητών και άλλα 
(Πίνακας 7). 

 
4. Συζήτηση και κριτικός σχολιασμός αποτελεσμάτων 

 
Τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας, όπως και κάθε έρευνας άλλωστε,  δεν θα πρέπει 

να γενικευτούν χωρίς σκεπτικισμό για κάποιους λόγους  συγκεκριμένους. Το πρώτο που 
πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι η γενίκευση αυτών των συμπερασμάτων θα απαιτούσε μια 
έρευνα συστηματική, μακροχρόνια και με μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα πληθυσμού 
που θα χρησιμοποιούσε ιδανικά τη μέθοδο της παρατήρησης. Δεδομένου ότι ένα τόσο 
φιλόδοξο και απαιτητικό σχέδιο υπερβαίνει το σκοπό της παρούσας έρευνας, οφείλουμε να 
εστιάσουμε την προσοχή μας στα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των 
ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, αντιμετωπίζοντας την εργασία αυτή ως μια διαφωτιστική 
καταγραφή απόψεων.   

Το διάχυτο αίσθημα των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται άμεσα και καθημερινά στη 
λειτουργία του θεσμού είναι η απογοήτευση. Ο θεσμός ξεκίνησε ως μια πραγματική 
καινοτομία, ως κάτι το νέο, το πρωτοποριακό, που ήρθε να ταράξει τα νερά στον 
εκπαιδευτικό χώρο και να δώσει νέο προσανατολισμό και ώθηση στην παιδεία, εγείροντας 
τον ενθουσιασμό και το ζήλο, σταδιακά όμως διέγραψε μια φθίνουσα πορεία, που κατέληξε 
στην απογοήτευση και στην αμφίβολη βιωσιμότητα.  

Οι μαρτυρίες των συμμετεχόντων στην έρευνά μας δείχνουν ότι τα προβλήματα που 
σήμερα υπάρχουν εντοπίζονται ήδη στις απαρχές του θεσμού. Ο θεσμός εισήχθη 
αιφνιδιαστικα, με αποτέλεσμα οι μετέχοντες εκπαιδευτικοί  να μην λάβουν προηγουμένως 
την κατάλληλη καθοδήγηση και επιμόρφωση. Άλλωστε, ο απογευματινός κύκλος μαθημάτων 
εγκαινιάστηκε χωρίς να έχει εξασφαλιστεί το απαραίτητο διδακτικό προσωπικό, το οποίο να 
είναι σταθερό στη σύνθεσή του για κάθε σχολείο και επαρκές, για να ανταποκριθεί στα 
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μαθήματα ειδικοτήτων. Κάποιες περιορισμένες κινήσεις του Υπουργείου προς αυτή την 
κατεύθυνση ήταν τόσο γενικές, ώστε οι συμβουλές των Διευθυντών και έμπειρων 
συναδέλφων να αποδειχτούν πολυτιμότερες.  

Το βασικό κριτήριο στην επιλογή των σχολείων φαίνεται ότι ήταν η υπάρχουσα 
υλικοτεχνική υποδομή, για την οποία ποτέ δεν υπήρξε σχέδιο συντήρησης και ανανέωσης. 
Συνεπώς, απαιτείται άμεσος ανασχεδιασμός και αναμόρφωση του χώρου των παλαιών 
διδακτηρίων και κατάλληλος σχεδιασμός των νέων. Ο ανασχεδιασμός πρέπει να αφορά την 
αναδιάταξη των υφιστάμενων χώρων, ώστε να εφαρμοστούν σ’ αυτούς σύγχρονες διδακτικές 
προσεγγίσεις, που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας 
των παιδιών. Χρειάζεται  να διαμορφωθούν αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, χώρων σίτισης, 
ειδικές αίθουσες Η/Υ, μουσικής, οικοκυρικών, τέχνης, επιστήμης, σχεδιασμού και 
τεχνολογίας, κλειστοί υπαίθριοι χώροι, καντίνα και εντευκτήριο, γήπεδα και χώροι άθλησης. 
Παράλληλα, στα πλαίσια  του ανασχεδιασμού, είναι  αναγκαίο να διαμορφωθούν νέες 
κατηγορίες από χώρους, ώστε να είναι εφικτή  η ανάπτυξη των νέων τύπων δραστηριοτήτων. 
Είναι απαραίτητη η ανέγερση  νέων σχολικών αιθουσών πολλαπλής χρήσεως με κλιματισμό 
και  κλειστών καλυμμένων υπαίθριων χώρων, για τις ελεύθερες ώρες των μαθητών.  

Οπωσδήποτε θα ήταν άδικο να υποστηριχτεί ότι ο θεσμός έχει οδηγηθεί σε αποτυχία, 
καθώς αυτός απαντάει σε καίριες κοινωνικές ανάγκες και περιστάσεις, αλλά παρά τα θετικά 
σημεία που ανακύπτουν από την εφαρμογή του θεσμού, τα προβλήματα που εμφανίζονται 
είναι πολλά και δυσχεραίνουν σοβαρά τη λειτουργία του  ή ακόμη και την απειλούν, όπως 
έγινε στην περίπτωση  απόφασης για παράλληλη λειτουργία κλασικού σχολείου στο ίδιο 
συγκρότημα λειτουργίας του πιλοτικού και με τον υπάρχοντα υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Τα 
κυριότερα από τα προβλήματα που συνεχώς επισημαίνουν οι συμμετέχοντες στην έρευνά μας 
είναι : 
- η καθυστερημένη πρόσληψη δασκάλων, ειδικά για τον απογευματινό κύκλο 
 η αδυναμία κάλυψης των δαπανών για την ομαλή λειτουργία του σχολείου 
- η αδιαφορία για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
- η συνεχής αλλαγή του διδακτικού προσωπικού του απογευματινού κύκλου 
- η προβληματική, καθυστερημένη και χαμηλή αποζημίωση των ωρομισθίων δασκάλων 
- η έλλειψη διδακτικού προσωπικού ειδικοτήτων 
- η καθυστερημένη εκκίνηση της λειτουργίας του σχολείου κάθε σχολικό έτος 
- η συρρίκνωση των μαθημάτων ειδικοτήτων 
- η προβληματική συνεργασία με το Υπουργείο και τα όργανά του (Δ/νσεις, Σχολικοί 
Σύμβουλοι, κ.ά) και με φορείς της τοπικής κοινωνίας. 
Αυτά και άλλα προβλήματα, τα οποία αναφέρονται πιο αναλυτικά στην παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας, καθιστούν τη λειτουργία των πιλοτικών ολοήμερων σχολείων 
προβληματική και προβάλλουν επιτακτικά το ενδεχόμενο αναστολής της λειτουργίας τους.  
 Το ερώτημα που απομένει ανοικτό είναι κατά πόσο τα σχολεία αυτά που λειτουργούν 
βάσει του πιλοτικού προγράμματος και με τον τρόπο  λειτουργίας τους αυτή τη στιγμή, 
συνιστούν πραγματική καινοτομία. Ο καινοτόμος χαρακτήρας των πιλοτικών ολοήμερων 
σχολείων διασφαλιζόταν με βάση τους στόχους τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Η 
διεύρυνση του ωρολογίου προγράμματος ισχύει, χωρίς να συνοδεύεται όμως από τους 
προβλεπόμενους νέους τρόπους οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου. Επιβάλλεται να 
πραγματοποιηθεί αναδιάρθρωση και ανακατανομή του χρόνου κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος. Θα ήταν ωφέλιμο να περιοριστεί ο αριθμός των απογευματινών 
δραστηριοτήτων και παράλληλα να αυξηθεί  η χρονική διάρκεια της διδακτικής ώρας, ώστε 
να υλοποιηθούν οι στόχοι και να δημιουργηθεί το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα. 

 Επίσης, το πρόγραμμα σπουδών στη σημερινή μορφή του πλησιάζει πολύ αυτό των 
παραδοσιακών σχολείων. Η πιλοτική εφαρμογή καινοτομικών ερευνητικών προσεγγίσεων 
δεν υφίσταται,  καθώς τα εργαστήρια,  ο υπάρχων υλικοτεχνικός εξοπλισμός και τα εποπτικά 
μέσα χρήζουν συντήρησης και αναβάθμισης, συνεργασία των δασκάλων  και των καθηγητών 
ειδικοτήτων δεν υπάρχει, ενώ επίσης δεν χρησιμοποιούνται πολλαπλές διδακτικές πηγές. 
Επομένως, η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά, ενώ ο δημόσιος 
χαρακτήρας της εκπαίδευσης  μένει και πάλι ανυπεράσπιστος. Έτσι, τα πιλοτικά ολοήμερα 
σχολεία που λειτουργούν σήμερα, αν και πιο προχωρημένα από τα παραδοσιακά σχολεία, 
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δύσκολα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν πραγματικά καινοτόμα.  
Από τα προβλήματα που παρατηρούνται στη λειτουργία των πιλοτικών Ο.Σ. εξάγονται  

προτάσεις θεραπείας, οι οποίες αναφέρονται και από τους ερωτηθέντες στην έρευνα. Έτσι, 
ορισμένες διορθωτικές  κινήσεις, των οποίων η εφαρμογή μπορεί να αποδειχτεί σωτήρια για 
το μέλλον του θεσμού, είναι: 
- να υπάρξει μέριμνα για το διδακτικό προσωπικό: επιμόρφωση των δασκάλων για τους 
νέους τρόπους διδασκαλίας, τη χρήση των νέων τεχνολογιών και πολλαπλών διδακτικών 
πηγών, μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, μονιμοποίηση του 
διδακτικού προσωπικού, ώστε να μην υπάρχουν κενές θέσεις και ώρες, συχνές αλλαγές και 
καθυστερημένη έναρξη. 
-  να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς: Πολιτεία 
Υπουργείο, Δ/νση Εκπαίδευσης, Δήμος, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνία, σύλλογος γονέων 
και κηδεμόνων, γονείς,  
- να ανανεωθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, να εμπλουτιστεί με γνωστικά αντικείμενα και 
δραστηριότητες που ήταν στον αρχικό σχεδιασμό, αλλά στην πορεία εγκαταλείφθηκαν, 
- να υπάρξει στήριξη του θεσμού, ηθική και υλική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, 
γιατί φαίνεται ότι εκείνοι οι οποίοι αρχικά πίστεψαν στο θεσμό και τον προώθησαν, έχουν 
άρει τη στήριξή τους, αφήνοντας την ευθύνη της επιτυχούς υλοποίησης της προσπάθειας 
στους ώμους των εκπαιδευτικών.  

 

Επίλογος 
 

 Η εφαρμογή του θεσμού των πιλοτικών Ο.Σ. ξεκίνησε με θετικούς οιωνούς και πολλές 
ελπίδες για επέκταση και παγίωσή του. Θεωρήθηκε ώς η καινοτομία που μπορούσε να 
αναμορφώσει το μέλλον της εκπαίδευσης και το χαρακτήρα του σχολείου. Τελικά. Όμως, 
παρεξέκλινε από το σχεδιασμό σε βαθμό τέτοιο, ώστε να τίθεται πλέον ζήτημα για τη 
βιωσιμότητά του. Για την εξέλιξη αυτή υπεύθυνοι είναι πολλοί, όπως η Πολιτεία, το 
Υπουργείο Παιδείας, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, πολιτικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντες που 
έχουν εμπλακεί στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και την εφαρμογή του θεσμού. Συνεχόμενα και 
επαναλαμβανόμενα λάθη έφεραν το θεσμό στη σημερινή του κατάσταση. Τα βασικότερα από 
αυτά περιλαμβάνουν ανεδαφικά σχέδια, αποσπασματικές και ανακόλουθές αποφάσεις και 
κινήσεις, έλλειψη προγραμματισμού και οράματος.  Από την άλλη, πολλά από τα αρνητικά 
σημεία ή τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο θεσμός είναι ανατρέψιμα και σ’ αυτή τη 
φάση της εξελικτικής του πορείας, αρκεί να γίνουν κινήσεις αποφασιστικές και άμεσες. 
Άλλωστε, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών στην έρευνα δείχνουν την πίστη 
τους ότι ο θεσμός παρουσιάζει εξίσου πολλά και σημαντικά θετικά σημεία και συνεπάγεται 
ποικίλα οφέλη για τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Σ’ αυτά τα θετικά 
σημεία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος, ώστε να γίνει ευρέως αντιληπτό ότι ο θεσμός του 
Ολοήμερου Σχολείου με τη μορφή που έχει προσλάβει μέσα από τα πιλοτικά προγράμματα, 
έχει μέλλον  ή για την ακρίβεια, μπορεί να γίνει το μέλλον της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
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Ελλιπής συμμετοχή φορέων της σχολικής κοινότητας 
 
 

Πίνακας 3: Απαντήσεις Διευθυντών  στην Ερώτηση 8 
Προϋποθέσεις επιτυχούς 
εφαρμογής & λειτουργίας Ο.Σ Διευθυντής Α΄ Διευθυντής Β΄ 

Ενημέρωση Γραπτή ενημέρωση Ελλιπής ενημέρωση  
και καθοδήγηση Καθοδήγηση - 

Υλικοτεχνική υποδομή Πλήρης  Πλήρης   

Επιστημονική στήριξη Επιμόρφωση προσωπικού  
με σεμινάρια - 
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Πίνακας 4: Απαντήσεις Διευθυντών  στην Ερώτηση 13 

 Προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού του Ο.Σ. 
Δι
ευ
θυ
ντ
ής

  Α
΄ 

Μείωση διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών  
Αύξηση κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς 
Καθιέρωση ειδικών κριτηρίων επιλογής εκπαιδευτικών 
Πλήρης επάνδρωση με εκπαιδευτικούς από την αρχή του έτους 
Αύξηση χρηματοδότησης για τη λειτουργία του σχολείου 
Εκούσια και υποχρεωτική τριετής απασχόληση εκπαιδευτικών 
Επιδότηση μαθητικού γεύματος 
Αύξηση ωριαίας αποζημίωσης ωρομισθίων εκπαιδευτικών 
Συμμετοχή διδασκόντων στην επιλογή νέων εκπαιδευτικών  

Δι
ευ
θυ
ντ
ής

 Β
΄ 

Επιλογή διδασκόντων κατά προτεραιότητα 
Υποχρεωτική τριετής  / τετραετής θητεία εκπαιδευτικών 
Έγκαιρη τοποθέτηση προσωπικού 
Πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και χορήγηση επιδόματος για την 
εφαρμογή νέων προγραμμάτων 
Μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα / εισαγωγή 2ου δασκάλου στην τάξη 
Επιδότηση για την ολοκλήρωση των υποδομών 
Πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού 

 
Πίνακας 5: Απαντήσεις Υποδιευθυντών  στην Ερώτηση 10 

 Προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού του Ο.Σ. 

Υ
πο
δι
ευ
θυ
ντ
ής

 Α
΄ 

Προκήρυξη οργανικών θέσεων όλων των ειδικοτήτων 
Υποχρεωτική τριετής απασχόληση εκπαιδευτικών  
Αύξηση κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς (αυξημένη μοριοδότηση) 
Δημιουργία θέσης Υποδιευθυντή για τον απογευματινό κύκλο 
Διδασκαλία πολλαπλών γνωστικών αντικειμένων 
Παροχή ειδικής υλικοτεχνικής υποδομής και σχεδίαση διδακτηρίων 
Καθιέρωση δωρεάν σίτισης για τους μαθητές 
Αλλαγή ωραρίου των μαθητών (υποχρεωτικά ως 14.30, προαιρετικά ως 15.30) 
Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

Υ
πο
δι
ευ
θυ
ντ
ής

 Β
΄ 

Διερεύνηση προθέσεων εμπλεκομένων φορέων (δασκάλων, γονέων. Τ.Α.) 
Στήριξη θεσμού από Δ/νση Εκπαίδευσης και Σχολικούς Συμβούλους 
Δημιουργία νομοθετικού πλαισίου & καθορισμός προγράμματος λειτουργίας 
Οικονομική μελέτη  και σχεδιασμός 
Άμεση και ολική στήριξη του θεσμού 
Άμεση αποζημίωση των ωρομισθίων 
Υποχρεωτική τριετής  θητεία εκπαιδευτικών  
Συχνή και ουσιαστική επιμόρφωση, ενημέρωση και καθοδήγηση 
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Πίνακας 6: Απαντήσεις πρωινών δασκάλων στην Ερώτηση 7 

Σημεία διαφοροποίησης του ρόλου του δασκάλου του Ο.Σ. 
Συχνότητα 

(Ν) 
Αλλαγή στη διδακτική μεθοδολογία – χρήση εποπτικών μέσων 3 
Αύξηση βαθμού συνεργασίας (με τους άλλους δασκάλους  3 
Αύξηση συνεργατικού ρόλου (με τους μαθητές) 1 
Ανάληψη συμβουλευτικού ρόλου 1 
Ανάληψη συντονιστικού ρόλου 1 
Ανάληψη εμψυχωτικού ρόλου 1 
Αυξημένη μέριμνα (για το ωρολόγιο πρόγραμμα & την προετοιμασία των 
μαθητών) 2 

 
Πίνακας 7: Απαντήσεις δασκάλων στην Ερώτηση 13 

Προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού του Ο.Σ 
Δημιουργία νομοθετικού πλαισίου 
Οικονομική στήριξη του θεσμού – κάλυψη των αναγκαίων δαπανών 
Επιμόρφωση, ενημέρωση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών 
Έγκαιρη πρόσληψη δασκάλων όλων των ειδικοτήτων 
Υποχρεωτική τριετής απασχόληση εκπαιδευτικών  
Αύξηση κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς (αυξημένη μοριοδότηση) 
Διδασκαλία πολλαπλών γνωστικών αντικειμένων 
Καθιέρωση δωρεάν σίτισης για τους μαθητές και ανάθεσή της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Παροχή ειδικής υλικοτεχνικής υποδομής  (εργαστήρια) 
Συνεχής και ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  
Καθιέρωση θέσης παιδοψυχολόγου  
Καθιέρωση οργανικών θέσεων δασκάλων για μαθήματα ειδικοτήτων 
Μόνιμο και κατάλληλο διδακτικό προσωπικό 
Υποστήριξη του θεσμού από το Υπουργείο 
Επιλογή ελκυστικών και ξεκούραστων μαθημάτων για τον απογευματινό κύκλο 
Ενημέρωση εκπαιδευτικών & κηδεμόνων για το θεσμό 
Συνεργασία μεταξύ δασκάλων και δασκάλων ειδίκευσης 
Μονιμοποίηση εκπαιδευτικού προσωπικού 
Καθιέρωση ειδικού χώρου και ωραρίου για κάθε εκπαιδευτικό 
Τακτές συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών 
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Ο  ρόλος, η οργάνωση και η λειτουργία  των  μαθητικών  συσσιτίων  στη δεκαετία 
1940-1950 στο Νομό Θεσσαλονίκης: Πτυχές της δράσης κρατικών και μη κρατικών 

συλλογικών φορέων  
 

Μαρία Μποντίλα23 
 
 

Περίληψη 
Η οικονομική πολιτική που ακολούθησαν οι αρχές του Άξονα και η ήδη κλονισμένη 

οικονομία της Ελλάδας οδήγησαν στην έλλειψη τροφίμων και στο λιμό του 1941-42 που είχε ως 
θύματα αμέτρητους Έλληνες. Το κράτος δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις επισιτιστικές ανάγκες 
των πολιτών, το κενό όμως που άφησε πίσω του καλύφτηκε από διάφορες οργανώσεις και 
ιδρύματα, τα οποία πρόσφεραν το καθένα ό, τι και όσα μπορούσε. Μέσα σε ένα έντονο πνεύμα 
κοινωνικής αλληλεγγύης οργανώθηκαν και λειτούργησαν και τα μαθητικά συσσίτια, ένας θεσμός 
παλιός για την Ελλάδα. που την εποχή αυτή έλαβε ιδιαίτερη σημασία,  σώζοντας πολλά παιδιά 
από το θάνατο και τις ασθένειες. Στην  ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης τη δεκαετία αυτή 
σιτίστηκαν στις μαθητικές Εστίες πάνω από 30.000 μαθητές..  

  
Λέξεις κλειδιά: Δεκαετία 1940-50, συσσίτια, ελληνικό κράτος, οργανώσεις και ιδρύματα  
 

Abstract 
The decade of 1940-50 was one of the most difficult, if not the most difficult, that Greece has 

been through to date. The war, the Occupation, and directly following the civil war  devastated the 
nation to its foundations. The country's economy was dealt a severe blow and the state was in no 
way able to meet to any adequate degree the needs of its citizens. However, from the onset of war 
numerous organisations and institutions appeared on the scene, which offered the people whatever 
and however much each of them could, thus   obscuring the gaping hole left behind by the state. 
Within this spirit of communal solidarity, soup kitchens for students, which in Greece was not a 
new measure as it had been instigated in the past, were organised and operated during this time. 
Needless to say, they played a most significant role in saving the lives of many children, who 
otherwise would have died or become terribly ill. In the wider area of Thessaloniki during this 
difficult decade over 30, 000 students were fed at these Centres. 

 
Key words: Decate of 1940-50, soup kitchens,  greek nation , organisations and institutions 
 
 
Πρόλογος 
 
Τα τελευταία χρόνια γενικά στο χώρο της ιστοριογραφίας παρατηρείται μια στροφή προς τη 

μελέτη του μερικού και του τοπικού μέσα σε μια προσπάθεια ανάδειξης του όλου ως αθροίσματος 
μικρότερων κατηγοριών. Η τοπική έρευνα  επιβεβαιώνει τη γενική,  εμπλουτίζοντάς την  με 
καινούρια στοιχεία, γιατί σε τοπικό επίπεδο υπάρχει πιο εύκολα η δυνατότητα καταγραφής 
κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών δεικτών.   

Στο πλαίσιο αυτό κινείται και η συγκεκριμένη έρευνα, η οποία έχει ως στόχο της να 
παρουσιάσει το ρόλο, την οργάνωση και τη λειτουργία των μαθητικών συσσιτίων στην περιοχή 
της Θεσσαλονίκης τη δεκαετία του 1940-50. Μέχρι πρόσφατα όλα όσα γνωρίζαμε για το λιμό, 
τους θανάτους από αυτόν και εν γένει για τα προβλήματα του επισιτισμού στην Ελλάδα 
περιορίζονταν στη μείζονα περιοχή των Αθηνών (Θωμαδάκης, 1984, Μπουρνόβα, 2005). Οι 
έρευνες ήταν επικεντρωμένες  στην παρουσίαση των λαϊκών  συσσιτίων και αναφορές μόνο 
γίνονταν στα μαθητικά συσσίτια. Ως επί το πλείστον επίσης ήταν  οικονομικού περιεχομένου και 
εξέταζαν τη λειτουργία των συσσιτίων σε σχέση με τα οικονομικά μεγέθη της εποχής. Τα 

                                                 
23 Διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
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τελευταία χρόνια όμως με την ανάπτυξη των τοπικών παραρτημάτων των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν μελέτες σε τοπικό επίπεδο και να αναδειχτούν οι 
ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής με απώτερο σκοπό  το τοπικό με τις επί μέρους διαστάσεις του να 
στηρίξει  και να  επιβεβαιώσει  το γενικό (Παπαδοπούλου, 1992, Χεκίμογλου, 1999 ).   

Με την εργασία αυτή στόχος μας είναι λοιπόν να αναδειχτούν οι ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικρατούσαν στη Θεσσαλονίκη τη δεκαετία αυτή καθώς και οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες της 
τοπικής κοινωνίας για την αντιμετώπιση του επισιτιστικού προβλήματος, παράλληλα ή εν απουσία 
των ενεργειών του κράτους, σε συνεργασία πάντα με τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ανέλαβαν ένα 
μεγάλο μέρος κυρίως της ηθικής  ευθύνης για την εύρυθμη λειτουργία των συσσιτίων.   

 
Εισαγωγή 

 
Η κατάσταση της οικονομίας που επικρατούσε στην Ελλάδα πριν από τον πόλεμο καθώς  και 

οι καταστροφές που προκλήθηκαν σε όλα τα επίπεδα κατά τη διάρκειά του δημιούργησαν  
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για την επιβίωση των Ελλήνων στις αρχές της δεκαετίας του 40.  

Οι Γερμανοί στρατιώτες ζούσαν κυριολεκτικά σε βάρος της Ελλάδας. Ενδεικτικά αναφέρω 
ότι δεν είχαν φέρει μαζί τους τρόφιμα ούτε είχαν δημιουργήσει χώρους εστίασης, αλλά έτρωγαν 
σε εστιατόρια και οι περισσότεροι διέμεναν σε επιταγμένα σπίτια, λόγω των βομβαρδισμών. 
Μεμονωμένοι στρατιώτες επίσης προέβαιναν σε αρπαγές, αφαιρώντας οτιδήποτε τους άρεσε από 
τους πολίτες στο δρόμο και στα σπίτια. Η γερμανική υπηρεσία συγχρόνως  εφοδιασμού επέτασσε 
μεγάλες ποσότητες προϊόντων σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, με αποτέλεσμα να μην φτάνουν  παρά 
ελάχιστα στις αγορές.  Γενικά μέσα στις πρώτες εβδομάδες της κατοχής ο έλεγχος της ελληνικής 
οικονομίας πέρασε στα χέρια των Γερμανών. Στελέχη γερμανικών  εταιριών  με τη στολή της 
Βέρμαχτ εξασφάλισαν μακροχρόνιες μισθώσεις στην εκμετάλλευση των ελληνικών μεταλλείων. 
Οι Γερμανοί ήλεγχαν ακόμη την εταιρία Ηλεκτρικής Ενέργειας και μεγάλες  παραγωγικές 
μονάδες, όπως ήταν τα ναυπηγεία του Βασιλειάδη και το πυριτιδοποιείο του Μποδοσάκη. Φυσικά 
το ίδιο, στο μέτρο που τα γερμανικά συμφέροντα το επέτρεπαν, έκαναν και οι Ιταλοί και οι 
Βούλγαροι (Mazower, 1994).  

 Η πολιτική αυτή των δυνάμεων κατοχής ήταν καταστροφική για ολόκληρη την Ελλάδα. Η 
ανεργία ανέβηκε στα ύψη καθώς τα εργοστάσια έκλειναν κυρίως από  την απουσία πρώτων υλών 
και παρουσιάστηκε έλλειψη τροφίμων σε ολόκληρη την Ελλάδα..  Η σοδειά του 1941 ήταν πολύ 
μικρότερη από ό, τι τα προηγούμενα χρόνια (Ετμεκτζόγλου , 2000) και η κυβέρνηση 
Τσολάκογλου δεν μπόρεσε να πείσει για διάφορους λόγους τους παραγωγούς να διαθέσουν τα 
προϊόντα τους στην επίσημη αγορά. Οι Γερμανοί και οι Ιταλοί προέβαιναν σε κατάσχεση 
τροφίμων, ήλεγχαν τις αποθήκες, έκαναν μπλόκα στους δρόμους και άρπαζαν τα προϊόντα. Οι 
τιμές και ο πληθωρισμός ανέβαιναν συνέχεια με αποτέλεσμα οι καλλιεργητές να προβαίνουν σε 
απόσυρση και αποθησαύριση των προϊόντων τους. Παρόλο που η μαύρη αγορά απαγορευόταν με 
ποινή θανάτου, όλα τα τρόφιμα άρχισαν να πωλούνται στη μαύρη. Οι συγκοινωνίες επίσης και η 
μεταφορά των προϊόντων ήταν δύσκολες.  Χρειαζόταν ειδική άδεια να ταξιδέψει κανείς  από 
περιοχή σε περιοχή και οι μεταφορές στοίχιζαν πολύ ακριβά λόγω της έλλειψης καυσίμων και των 
κινδύνων που ελλόχευαν. Ως εκ τούτου το ελληνικό Υπουργείο Επισιτισμού αντιμετώπιζε πολλά 
προβλήματα τόσο ως προς την ανεύρεση τροφίμων όσο και ως προς τη μεταφορά τους στα μεγάλα 
αστικά κέντρα.  

Ο διαμελισμός  της Ελλάδας σε τρεις ζώνες κατοχής και η δημιουργία κλειστών τοπικών 
οικονομιών που δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους, γιατί βρίσκονταν κάτω από τον έλεγχο  τριών 
διαφορετικών δυνάμεων,  είχε ως αποτέλεσμα την πείνα του 41-42. Στην Αθήνα και σε άλλες 
μεγάλες πόλεις της Ελλάδας οι δυνάμεις κατοχής άρχισαν να μοιράζουν με το δελτίο το ψωμί, του 
οποίου όμως  όσο περνούσε ο καιρός οι μερίδες μειώνονταν και στο τέλος σταμάτησαν. Με το 
δελτίο επίσης μοιράστηκε το ρύζι, το λάδι, η ζάχαρη και το κρέας.  

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο η διατροφή του άμαχου πληθυσμού σε μια κατεχόμενη χώρα 
είναι υπόθεση των αρχών κατοχής. Παρά τις εκθέσεις πολλών γερμανών αξιωματούχων προς το 
Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, αυτή αδιαφόρησε για τον επισιτισμό των Ελλήνων και 
έστειλε μόνο 5000 τόνους σιτάρι, ρίχνοντας τα βάρη του επισιτισμού στην Ιταλία, στη σφαίρα 
επιρροής της οποίας βρισκόταν η Ελλάδα. Επέρριπτε ευθύνες συγχρόνως και στη Μ. Βρετανία για 
το ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλε στην Ελλάδα, ο οποίος  εμπόδιζε τον ανεφοδιασμό από  
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χώρες του εξωτερικού (Mazower, 1994). Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Σύμφωνα με στοιχεία 
του Ερυθρού Σταυρού 250.000 άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας του λιμού ανάμεσα στο 1941 και 1943.  

Η οικτρή κατάσταση της Ελλάδας και ο μεγάλος αριθμός των θανάτων από την πείνα έγιναν 
γνωστά σε όλο τον κόσμο, κυρίως από τις Εκθέσεις του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Στις ΗΠΑ 
δημιουργήθηκε η Greek War Relief  Association (Ελληνική Ένωση Ανακούφισης από τον 
πόλεμο), η οποία  συγκέντρωσε από εράνους πολλά χρήματα και έστειλε μέσω Τουρκίας αρκετά 
τρόφιμα στην Ελλάδα. Μετά από μερική άρση του βρετανικού αποκλεισμού και συμφωνίες 
ανάμεσα στη Ρώμη, το Βερολίνο, το Λονδίνο και το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό άρχισαν να 
καταφτάνουν τα πρώτα καράβια με σιτάρι από τον Καναδά. ¨Έτσι ο σκληρός χειμώνας του 42, με 
τα χιλιάδες θύματα,  δεν επαναλήφτηκε στην Ελλάδα.  

 Από την πρώτη στιγμή της κατοχής, για να καλυφτεί το κενό που η κρατική εξουσία 
παρουσίαζε όσον αφορά τον επισιτισμό, άρχισαν να δημιουργούνται συσσίτια απόρων από 
διάφορες Οργανώσεις και  Σωματεία,  από την Εκκλησία και  τον Ερυθρό Σταυρό. Τα 
περισσότερα από αυτά στηρίχτηκαν στην ιδιωτική πρωτοβουλία. 

 Το κράτος με αρκετή καθυστέρηση ενδιαφέρθηκε και στήριξε κυρίως τα μαθητικά συσσίτια.  
 
Η ιστορία των μαθητικών συσσιτίων στην Ελλάδα 
 
Τα μαθητικά συσσίτια ήταν για την Ελλάδα ένας παλιός θεσμός και η λειτουργία τους είχε 

γλυτώσει πολλές φορές τα ελληνόπουλα από την πείνα. O σκοπός της οργάνωσής  τους, όπως 
πολύ συχνά τονίζεται σε διάφορα έγγραφα, δεν ήταν φιλανθρωπικός. «Το κράτος δεν προσφέρει 
το συσσίτιον από φιλανθρωπία και αγαθοεργία, αλλά από βασική υποχρέωση προς τα παιδιά που 
αποτελούν το ζωτικώτερο κομμάτι του έθνους» (Δ/38). Προβαλλόταν επίσης και η ηθική 
διάσταση του θέματος . Τα συσσίτια εξάλειφαν την πίκρα από τις ψυχές των παιδιών, όταν 
έβλεπαν ότι «το έθνος εις τας δυσκόλους στιγμάς δεν ελησμόνησεν τον πτωχόν και πεινασμένον 
ελληνόπαιδα»( Δ/38, 1,2).  

Η πολιτεία αναλάμβανε την οργάνωση συσσιτίων, γιατί έκρινε ότι τα αίτια του υποσιτισμού 
έχουν ολέθριες συνέπειες στην ανάπτυξη, σωματική και πνευματική, των παιδιών. Εκτός όμως 
από τα ευεργετήματα για τον οργανισμό των παιδιών  που η λήψη τροφής εξασφάλιζε, το κράτος 
πρόβαλε και την παιδαγωγική διάσταση του θεσμού. Πολλοί εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις 
εκθέσεις των επιθεωρητών, που ήταν υπεύθυνοι για τη λειτουργία των συσσιτίων, ανέφεραν ότι οι 
μαθητές είχαν διπλό όφελος συμμετέχοντας στα συσσίτια. Μάθαιναν εκτός των άλλων να 
εφαρμόζουν και βασικούς κανόνες υγιεινής κατά τη διάρκεια των γευμάτων, τους οποίους 
μετέφεραν και στο σπίτι τους (Δ/38, 4).  Η συμπεριφορά αυτή και οι κανόνες υγιεινής που τα 
παιδιά υιοθετούσαν θεωρούνταν μεγάλο όφελος, αν λάβουμε υπόψη μας  τις συνθήκες διαβίωσης 
της εποχής. Το απλό πλύσιμο των χεριών, για παράδειγμα, πριν από το φαγητό μείωσε σε μεγάλο 
βαθμό τα κρούσματα από μολυσματικές ασθένειες, σύμφωνα με εκθέσεις των σχολιάτρων.  

Οι πρώτες προσπάθειες για την οργάνωση και παροχή μαθητικών συσσιτίων από την πολιτεία 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ου  αι. μετά από προτροπές εκπαιδευτικών 
και σχολιάτρων,  οι οποίοι είχαν παρατηρήσει ότι μεγάλος αριθμός μαθητών δεν σιτίζονταν καλά. 
Το 1915 για πρώτη φορά η Διεύθυνση Σχολικής Υγιεινής χορήγησε τροφή σε μαθητές που είχαν 
ανάγκη. Η προσπάθεια όμως αυτή δεν τελεσφόρησε και μόλις το 1927 σιτίστηκαν για πρώτη φορά 
525 μαθητές δημοτικών σχολείων. Τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των μαθητών που σιτίζονται 
συνεχώς αυξάνει και το 1932-1933 οι σιτιζόμενοι φτάνουν τις 36.000. To 1931 o Γ. Παπανδρέου 
ως Υπουργός Παιδείας πήρε μέτρα για την οργάνωση συσσιτίων στα σχολεία, κινητοποιώντας και 
την τοπική κοινωνία κάθε περιοχής. Εκτός από τα χρήματα που διέθεσε το Υπουργείο Παιδείας 
την εποχή εκείνη,  συγκεντρώθηκαν αρκετά χρήματα από εράνους και δωρεές. Το 1932 θεσπίζεται 
η υποχρέωση, ένα ποσό από τα έσοδα που προέρχονται από τη φορολογία καπνού να διατίθεται 
για τις δαπάνες των μαθητικών συσσιτίων. Το 1939 θεσπίστηκε ο Αναγκαστικός Νόμος «περί 
οργανώσεως των μαθητικών συσσιτίων» και συστάθηκε κάτω από την εποπτεία του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας η Κεντρική Επιτροπή Μαθητικών Συσσιτίων (Κ.Ε.Μ.Σ) που ήταν υπεύθυνη για 
την ενίσχυση του θεσμού.  Για την αντιμετώπιση των εξόδων επιβαλλόταν για κάθε μαθητή η 
υποχρεωτική εισφορά των 30 δρχ. καθώς και εισφορές δήμων, κοινοτήτων, ταμείων και νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου. Παράλληλα, οργανώθηκαν νομαρχιακές επιτροπές και εφορείες 
μαθητικών συσσιτίων. Τη χρονιά αυτή πραγματοποιήθηκε και ένας μεγάλος έρανος για τα 
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μαθητικά συσσίτια. Έγινε μάλιστα  και από το ραδιόφωνο έκκληση προς τον ελληνικό  λαό για 
την ενίσχυση του αγώνα κατά του μαθητικού υποσιτισμού μέσω των μαθητικών συσσιτίων. Στον 
έρανο πρωτοστάτησαν  ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος και  η Λέλα Ι. Μεταξά, σύζυγος του 
Ιωάννη Μεταξά, αντιπρόεδρος της Κ.Ε.Μ.Σ. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το σχολικό έτος 1938-1939 
οι σιτιζόμενοι μαθητές στην Ελλάδα ήταν 43.250, ενώ το σχολικό έτος 1939-1940 ο αριθμός τους 
ανήλθε στις  97.134. 

Το 1946 υπήρξε ένα έτος σταθμός για τη λειτουργία των μαθητικών συσσιτίων. Τη χρονιά 
αυτή «εκδόθηκαν δύο υπουργικές αποφάσεις και δόθηκε νομική υπόσταση στα όργανα και τους 
φορείς των μαθητικών συσσιτίων και ρυθμίστηκαν λεπτομέρειες λειτουργίας τους, παράλληλα δε 
καθορίστηκαν οι σκοποί των μαθητικών συσσιτίων, οι μορφές υπό τις οποίες θα παρέχονταν, ο 
τρόπος οργάνωσης, οι φορείς και τα καθήκοντά τους, ενώ καθορίστηκε και η σύνθεση και ο 
τρόπος συγκρότησης της Κεντρικής Επιτροπής Μαθητικών Συσσιτίων (ΚΕΜΣ) των κατά νομούς 
Επιτροπών Μαθητικών Συσσιτίων (ΕΜΣ) και των κατά σχολεία Εφορειών. Επιπλέον ορίστηκαν οι 
πηγές χρηματοδότησης και ο τρόπος διαχείρισης και ελέγχου αυτών»(Γενική Γραμματεία Νέας 
Γενιάς, 2009). 

 Με τη μεταρρύθμιση του 1964 γενικεύτηκε η λειτουργία των μαθητικών συσσιτίων σ’ όλα 
σχεδόν τα δημοτικά σχολεία. Σταδιακά όμως, και λόγω της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης 
των Ελλήνων, η λειτουργία τους άρχισε να χάνει τη σημασία της και τέλος η δικτατορία του 1967 
τα κατήργησε. 

 
Η οργάνωση των μαθητικών συσσιτίων στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια του 

πολέμου και της κατοχής  
 
Κατά τη διάρκεια της κατοχής αυτοί που υπέφεραν περισσότερο από την έλλειψη τροφίμων 

ήταν τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Οι λοιμώξεις και η φυματίωση βρίσκονταν σε έξαρση και 
καταγράφτηκαν αμέτρητοι θάνατοι παιδιών, και λόγω της πείνας αλλά και λόγω της εξασθένησης 
του οργανισμού τους από τη λήψη μειωμένης ποσότητας τροφής. Υπήρχε επιτακτική λοιπόν 
ανάγκη βοήθειας των παιδιών. Για το λόγο αυτόν οργανώθηκαν σε όλη την Ελλάδα, παράλληλα 
με τα λαϊκά και παιδικά  συσσίτια από διάφορους φορείς, όπως και συσσίτια που χρηματοδοτούσε 
το κράτος σχεδόν σε όλα τα σχολεία της χώρας και των τριών  βαθμίδων. Συσσίτια λειτούργησαν 
ακόμη και στο Πανεπιστήμιο (Αντωνοπούλου, 2008).    

Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη η έκρηξη του πολέμου επέφερε μεγάλες καταστροφές, κυρίως 
στην οικονομία της,  γιατί από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα. Η γεωγραφική 
της θέση ήταν στρατηγικής σημασίας, λόγω του λιμανιού και της απόστασης από το μέτωπο των 
εμπολέμων.  Αυτός ήταν ο λόγος που δέχτηκε και αμέτρητες αεροπορικές επιθέσεις από τα 
ιταλικά αεροπλάνα με συνέπεια την καταστροφή πολλών κτιρίων, το θάνατο και τον τραυματισμό 
αμέτρητων κατοίκων (Ζάννα, 1979). Από την 1η Νοεμβρίου που έγινε ο πρώτος βομβαρδισμός της 
Θεσσαλονίκης μέχρι την 9η Φεβρουαρίου 1941, που συνέβη η μεγάλη αεροπορική επιδρομή, 
σκοτώθηκαν 232 άτομα και τραυματίστηκαν 871. Σύμφωνα με το Χεκίμογλου (1999, 289) οι 67 
από τους νεκρούς ήταν  άνδρες, που δούλευαν και συντηρούσαν τις οικογένειές τους, που 
σημαίνει, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες της εποχής, ότι 67 οικογένειες έμειναν 
χωρίς έσοδα.  Οι άρρενες κάτοικοι επίσης της Θεσσαλονίκης, λόγω της γειτνίασης με το μέτωπο, 
κλήθηκαν στον πόλεμο σε πολύ μεγαλύτερη αναλογία από ό,τι  στην υπόλοιπη Ελλάδα και τα 
μεταφορικά μέσα της περιοχής χρησιμοποιούνταν σχεδόν αποκλειστικά για τις ανάγκες του 
πολέμου με συνέπεια να παραλύσει η οικονομία της πόλης (Χεκίμογλου, 1999, 285). Το φάσμα 
της πείνας έγινε εντονότερο, όταν λόγω της κήρυξης του πολέμου, σταμάτησε η λειτουργία των 
σχολείων, με αποτέλεσμα να διακοπεί για μικρό χρονικό διάστημα και η διανομή του συσσιτίου 
που μοιραζόταν  στους χώρους αυτούς.   

Στις 9 Απριλίου του 1941 η Θεσσαλονίκη έπεσε στα χέρια των Γερμανών. Την ίδια εποχή 
κατέφυγαν στην πόλη χιλιάδες οικογένειες από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, λόγω 
της κατάληψης αυτών των περιοχών από τους Βούλγαρους. Η κατάσταση στην πόλη ήταν 
απελπιστική. Χιλιάδες άτομα περιφέρονταν στους δρόμους χωρίς στέγη και φαγητό. Ο Ερυθρός 
Σταυρός στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων του, ανέλαβε το Νοέμβριο 
του1940, ελάχιστες ημέρες μετά την κήρυξη του πολέμου,  με δικές του δαπάνες τη σύσταση 
Εστιών σίτισης στις οποίες  σιτίστηκαν  αρχικά 4.500 παιδιά. (Δ/38, 2).  
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Το έργο του Ερυθρού Σταυρού βοήθησαν διάφορες οργανώσεις από το εξωτερικό, όπως ήταν 
η Near East Foundation ( Ravitaillement de la Grece, 1949, σελ 42) και οι Greek War Relief  
Association της Αμερικής και του Καναδά.  H Oργάνωση της Αμερικής συγκέντρωσε από 
εράνους το ποσόν των 5.632.608 δολαρίων το οποίο απέστειλε στην Ελλάδα. Από τα χρήματα 
αυτά η υποεπιτροπή Θεσσαλονίκης διαχειρίστηκε το ποσόν των 17.000.000.δραχμών με το οποίο 
επιχορήγησε διάφορες οργανώσεις και ιδρύματα, αλλά συγχρόνως ανέλαβε και δικές της 
πρωτοβουλίες για την ανακούφιση του πληθυσμού (Χεκίμογλου, 1999). Ο Ερυθρός Σταυρός 
παράλληλα   έκανε έκκληση σε όλες τις τοπικές οργανώσεις και τους συλλόγους να βοηθήσουν 
στο έργο του. Η ανταπόκριση ήταν άμεση και άρχισε να δημιουργείται μια άμιλλα μεταξύ των 
οργανωμένων συλλόγων και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την περίθαλψη και τη διατροφή των 
παιδιών. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν στην πόλη 25 Εστίες όπου 
σιτίζονταν15.000 παιδιά. Την πρωτοβουλία του Ερυθρού Σταυρού ακολούθησε και ο 
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο οποίος απευθύνθηκε όχι μόνο στους συλλόγους και τις 
οργανώσεις αλλά και στους ιδιώτες για βοήθεια. Τα οργανωμένα Σωματεία της πόλης συνέστησαν 
επίσης 20 Εστίες οι οποίες παρείχαν 10.000 μερίδες σε παιδιά, ενώ  απλοί ιδιώτες ανέλαβαν τη 
διατροφή πολλών οικογενειών και απόρων μαθητών, όλων των ηλικιών. Στους χώρους της 
Μέριμνας του Παιδιού, στην οδό  Φιλικής Εταιρείας, για παράδειγμα, λειτούργησαν  από την 
πρώτη στιγμή συσσίτια δυναμικότητας 300 παιδιών υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, ενώ τη σίτιση άλλων 240 φτωχών μαθητών ανέλαβαν ευκατάστατες οικογένειες, τα 
ονόματα των οποίων αναφέρει στο άρθρο της για τη Μέριμνα του Παιδιού η Βαρελλά (1999). 
Στην  Έκθεση Διαχειριστικού Ελέγχου Επιτροπής Παιδικών Συσσιτίων Θεσσαλονίκης, για τη 
χρονική περίοδο 1942-1943 ( Δ38,2) αναφέρονται επίσης ονομαστικά πολλές πλούσιες 
οικογένειες της πόλης που ανέλαβαν στο σπίτι τους τη διατροφή πτωχών μαθητών.  

Ενώ τα μαθητικά συσσίτια, όπως ήδη αναφέραμε,  αποτελούσαν θεσμό για την προπολεμική 
Ελλάδα, την περίοδο αυτή το κράτος καθυστέρησε να ενεργοποιηθεί όσον αφορά τη λειτουργία 
τους. Με το κλείσιμο των σχολείων κατά τις πρώτες ημέρες κήρυξης του πολέμου, σταμάτησε και 
η παροχή συσσιτίου. Η Γενική Διοίκηση Μακεδονίας μόλις στις 14 Αυγούστου του 1942 
συνέστησε την Επιτροπή Παιδικών  Συσσιτίων Θεσσαλονίκης και των Πέριξ. Ως δικαιοδοσία της 
η Επιτροπή αυτή είχε την οργάνωση και τον έλεγχο όλων των συσσιτίων που λειτουργούσαν έως 
τότε καθώς και την  ίδρυση νέων Εστιών. Στην Επιτροπή Συσσιτίων υπάγονταν και οι 
κατασκηνώσεις στο βουνό και τη θάλασσα που λειτουργούσαν κατά τους θερινούς μήνες με την 
επωνυμία Παιδικαί Εξοχαί για τα ασθενή παιδιά που είχαν ανάγκη για αλλαγή κλίματος. Τέτοιες 
κατασκηνώσεις λειτούργησαν στο Σωχό, το Ωραιόκαστρο, την Περαία και την Αγία Τριάδα.   

Το κράτος διέθεσε στην Επιτροπή ένα δισεκατομμύριο δραχμές. μέσα σε ένα έτος (Αύγουστο 
1942-  Αύγουστο του 1943).  Το ποσό αυτό, παρόλο που δεν επαρκούσε για τη σίτιση των 30.000 
παιδιών (Ravitaillement de la Grece, 1949), που την εποχή εκείνη σιτίζονταν στη μείζονα περιοχή 
της Θεσσαλονίκης, θεωρήθηκε πολύ υψηλό, αν λάβει κανείς υπόψη του τα γενικότερα έξοδα προς 
ανακούφιση των προσφύγων που λόγω των γεγονότων είχαν συρρεύσει στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης. Διευθυντής της Επιτροπής υπήρξε ο Δ. Πόλμος, άνθρωπος πολύ δραστήριος και 
συνεργάσιμος, σύμφωνα με  Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου. 

Άλλοι φορείς που συντηρούσαν την εποχή εκείνη συσσίτια στη Θεσσαλονίκη εκτός από τον 
Ερυθρό Σταυρό ήταν  το Σωματείο Μέγας Αλέξανδρος, το Εθνικόν Ίδρυμα, το Ορφανοτροφείο 
Παπάφειο, η Μέριμνα του Παιδιού, ο Εθνικός Παιδικός Σταθμός, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος 
Θεσσαλονίκης, το Κεντρικόν Ορφανοτροφείον Θηλέων, η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών, το 
Σωματείον Κυριών και Δι/δων «ΕΛΠΙΣ»,  η Αρμενική Κοινότης Θεσσαλονίκης, ο Εθνικός 
Οργανισμός Χριστιανικής Αλληλεγγύης ( ΕΟΧΑ) ( Ravitaillement de la Grece, 1949, σελ 42), το 
Ϊδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Άσυλο Παιδιού, η  Στέγη Κοριτσιού, τα  Κατηχητικά 
Σχολεία, η Ισραηλιτική Κοινότητα στην αρχή του πολέμου, το Εργατικό Κέντρο, ο σύλλογος 
Εμποροβιομηχάνων και ο Δήμος Θεσσαλονίκης (Δ/38, 3).  

Σύμφωνα με την Έκθεση  Διαχειριστικού Ελέγχου που συντάχτηκε από την Επιτροπή 
Μαθητικών Συσσιτίων για το χρονικό διάστημα από 16 Ιουνίου του 1942 έως  31 Αυγούστου 
1943, Εστίες σίτισης λειτούργησαν στον Άγιο Φανούριο με βασική δύμαμη 985 σιτιζομένων 
μαθητών, στο Αλλατίνι με 494 μαθητές, στους Αμπελόκηπους με 1601, στην Άνω Τούμπα με 
1456, στο Β΄ Γυμνάσιο με 600, στη Γερμανική Σχολή με 107, στο 12ο Δημοτικό Σχολείο με 1145 
μαθητές, στο Καλαμαρί με 605, στη Στέγη Κοριτσιού με 1250, στην Κασσάνδρου με 2065, στην 
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Κάτω Τούμπα με 1578, στο Κολλέγιο με 115, στο Κουλέ Καφέ με 1021, στο Ναυτικό Όμιλο με 
304, στη Μέριμνα με 1250, στη Νεάπολη με 2118, στην Παλαιολόγου με 680, στην Σταυρούπολη 
με 812, στις Συκιές με 825, στην Τριανδρία με 735, στη Φράγκων με 310, στη Χαριλάου με 970, 
στην Επτάλοφο με 1150, στο Εργατικό Κέντρο με 310, στο Βότση με 554,  στο Άσυλον Ελπίς με 
215, στα Κατηχητικά Σχολεία με 2129, στην Οικοκυρική Σχολή με 450,  στη Φιλόπτωχο 
Αδελφότητα Κυριών με 450,  στο Διοικητήριο με 725 και στην Αρετσού με 1025. Ο Χεκίμογλου 
σε σχετικό άρθρο του αναφέρει ονομαστικά τα 59 σχολεία της Θεσσαλονίκης τα οποία 
λειτούργησαν ως κέντρα διανομής συσσιτίου (1999).  

Εκτός από τη δύναμη των σιτιζομένων μαθητών οι Εκθέσεις του Διαχειριστικού Ελέγχου  
αλλά και των Επιθεωρητών της Εκπαίδευσης μας δίνουν πολλά στοιχεία και για το είδος των 
τροφίμων που αποτελούσαν τη διατροφή των παιδιών, αλλά και για τα χρήματα που ξοδεύονταν 
για την αγορά, τη μεταφορά και τη μεταποίησή τους,  για τα έξοδα συντήρησης των Εστιών, τους 
μισθούς και  την καύσιμο ύλη. Υπάρχει δηλαδή μια ολοκληρωμένη εικόνα όσον αφορά τα 
οικονομικά θέματα. Παρόλη την ύπαρξη όμως όλων αυτών των στοιχείων, γενικά πρέπει να 
έχουμε υπόψη μας ότι ο αριθμός των σιτιζομένων μαθητών σε κάθε Εστία άλλαζε συχνά για 
διάφορους λόγους. Ως εκ τούτου είναι πολύ δύσκολο να καταγραφεί για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα ο ακριβής αριθμός των παιδιών που ο κάθε φορέας αναλάμβανε να σιτίσει. Επίσης 
πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες και ακόμη πιο δύσκολη η 
ανεύρεση τροφίμων αλλά και χρημάτων για την αγορά τους. Ο Ερυθρός Σταυρός ήταν αυτός που 
κυρίως, καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου και  της κατοχής συντηρούσε εξ ολοκλήρου τις 
περισσότερες Εστίες των μαθητικών συσσιτίων και  τροφοδοτούσε και τις υπόλοιπες 
(Ravitaillement de la Grece, 1949, Χεκίμογλου, 1999).  

Η Επιτροπή Ελέγχου  Συσσιτίων εκτός από το διαχειριστικό έλεγχο ενεργούσε και 
αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις Εστίες, για να διαπιστώσει αν όλα λειτουργούσαν σωστά.. Στην 
Έκθεση μάλιστα του 1943 αναφέρεται ότι σε πολλές από τις Εστίες η Επιτροπή Μαθητικών 
Συσσιτίων ασκούσε και εθνικό έργο, διαπαιδαγωγώντας τα παιδιά από ηθική και εθνική άποψη. 
Αυτό θεωρήθηκε ως εξαιρετική πράξη και στην Έκθεση προτείνεται ότι καλό θα ήταν η Επιτροπή 
Μαθητικών Συσσιτίων να υιοθετήσει επίσημα αυτήν την τακτική «εις τρόπον ώστε δια των 
καταλλήλων προσώπων να παρέχηται στους νεαρούς σιτιζομένους  υπό τας σημερινάς ιδίας 
συνθήκας, της μη λειτουργίας των εκπαιδευτηρίων, η ενδεικνυομένη εθνική αγωγή, τόσον 
απαραίτητος δια την ομαλήν διανοητικήν ανάπτυξιν  των παίδων, άτινα πιεζόμενα περισσότερον 
παντός άλλου και υπό των σημερινών δυσμενών συνθηκών διατρέχουσι τον κίνδυνον να 
παρασυρθώσιν  εις εσφαλμένας αντιεθνικάς κατευθύνσεις, δυναμένας να επιρεύσωσι  σοβαρώς 
την μελλοντικήν εξέλιξιν του έθνους»( Δ/38). 

  Τα συσσίτια συνεχίστηκαν και την επόμενη χρονιά, το 1944, από ό, τι φαίνεται από 
την Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου με ημερομηνία 25/9/1944 η  οποία απευθύνεται στη Γενική 
Διοίκησιν Μακεδονίας, Διεύθυνσιν  Εσωτερικών ( Δ/38, 3). Στην Έκθεση αυτή εμφανίζονται και 
άλλοι δύο τόποι Εστίασης, εκτός από αυτούς που ήδη αναφέραμε,  που είναι τα Ορφανοτροφεία 
Μέλισσα και   Άγιος Στυλιανός. 

 
Τα συσσίτια κατά την πενταετία 1945-1950 
 
Το Σεπτέμβριο του 1945 το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας έστειλε μια Εγκύκλιο στους 

Επιθεωρητές Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, στους Υγειονομικούς Επιθεωρητές σχολείων  και 
στους Σχολιάτρους στην οποία αναφέρεται ότι μετά τη λήξη της πολεμικής περιόδου επανέρχεται 
σε ισχύ ο Α. Ν. 1787/39 «περί οργανώσεως μαθητικών συσσιτίων» και θα αρχίσει η 
επαναλειτουργία τους με κάποιες τροποποιήσεις που θα ανακοινωθούν εγκαίρως. Στη συνέχεια 
γίνεται μνεία στη σημασία των συσσιτίων από παιδαγωγικής, κοινωνικής και υγιειονολογικής 
πλευράς.  Η επαναλειτουργία των συσσιτίων κρίνεται μεγάλης σημασίας κυρίως μετά από το 
βάρος των συνεπειών που ο πόλεμος και η κατοχή επέφεραν στη ζωή των μαθητών.  

«Τα διάφορα νοσήματα και ο υποσιτισμός ιδιαιτέρως έχουν υποσκάψει επικινδύνως την υγεία 
των παιδιών μας και η καταπολέμησις αυτού προβάλλει δι’ όλους ως ζήτημα υπάρξεως της φυλής 
μας». ( Δ/38, 4). Γίνεται επίσης γνωστό ότι τα τρόφιμα, τα επιτραπέζια και μαγειρικά σκεύη θα τα 
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καλύψει η ΟΥΝΝΡΑ24 και η Ελληνική Πολεμική Βοήθεια στις οποίες εκφράζονται  και τα 
«ευγνώμονα αισθήματα του ελληνικού λαού». 

Δικαίωμα στο συσσίτια θα έχουν τα παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας καθώς και οι 
νέοι που εργάζονται, μέχρι 16 ετών. Την κύρια ευθύνη των συσσιτίων θα έχει το Υπουργείο 
Παιδείας, ενώ  υπεύθυνος φορέας για τη οργάνωση και υλοποίησή τους  θα είναι Επιτροπή,  την 
προεδρία της οποίας θα έχει ο πρόεδρος του Πατριωτικού Ιδρύματος και θα συμμετέχει σ’ αυτήν 
και ο Διευθυντής της Σχολικής Υγιεινής ως εκπρόσωπος του ΥΠΕΠΘ. Υπάλληλοι επίσης της 
Πολεμικής Βοηθείας θα βοηθάνε σε όλους τους νομούς και τις επαρχίες της χώρας. Στο ίδιο 
έγγραφο ζητείται η συγκρότηση των  Εφορειών μαθητικών  συσσιτίων να γίνει όσο το δυνατόν 
νωρίτερα, όπως ακριβώς προβλέπεται από τον Α.Ν. του1939. Να συσταθούν επίσης και Επιτροπές 
μαθητικών συσσιτίων βάσει του ιδίου νόμου, αλλά τονίζεται ότι δεν θα συμμετέχουν σε αυτές 
μέλη της ΕΟΝ που διαλύθηκε. Στις Επιτροπές θα συμμετάσχουν επίσης οι Υγιειονομικοί 
Επιθεωρητές και οι Σχολίατροι αλλά όχι ως αντιπρόεδροι, λόγω των ανειλημμένων υποχρεώσεών 
τους στα σχολεία. Κοινοποίηση της εγκυκλίου γίνεται στους Γενικούς Επιθεωρητές Στοιχειώδους 
και Μέσης Εκπαίδευσης, στους Νομάρχες, στους Διευθυντές Παιδαγωγικών Ακαδημιών και 
Εμπορικών Σχολών, στον Πρόεδρο του Πατριωτικού Ιδρύματος, στους εκπροσώπους της Ούννρα 
και της Ελληνικής Πολεμικής Βοήθειας.  

Στις 13/9/1945 στάλθηκε ακόμη ένα έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Υπουργό Γενικής 
Διοικήσεως Κεντρικής Μακεδονίας προς τη Γενική Διοίκηση Κεντρικής, Ανατολικής  και Δυτικής 
Μακεδονίας και προς τους Νομάρχες και Υπάρχους των ίδιων περιφερειών και προς τη Διεύθυνση 
Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως  με το οποίο ζητούταν η καταγραφή όλων των σχολείων, της 
πρωτεύουσας και της περιφέρειας κάθε νομού,  όπου θα έπρεπε και θα μπορούσαν  να 
λειτουργήσουν μαθητικά συσσίτια. Ζητούνταν  επίσης ο αριθμός των απόρων και υποσιτιζομένων 
μαθητών καθώς και  το σύνολο των επίπλων και σκευών όλων των Εστιών όπου λειτούργησαν 
μαθητικά συσσίτια. Στο έγγραφο τονίζεται ότι είναι ανάγκη η καταμέτρηση να γίνει αμέσως, για 
να συγκροτηθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα οι Επιτροπές που θα αναλάβουν την εκτέλεση των 
σχετικών προγραμμάτων διατροφής. Οι Επιτροπές αυτές θα καθοδηγούνται από τους Επιθεωρητές 
Δημοτικής Εκπαίδευσης και τους Επιθεωρητές του Πατριωτικού Ιδρύματος Περιθάλψεως. 
Τονίζεται επίσης η ανάγκη παροχής κάθε βοήθειας προς την Οργάνωση Ελληνική Πολεμική 
Βοήθεια όπως και η ανάγκη «αμέσου οργανώσεως και ενάρξεως του προγράμματος 
συμπληρωματικής διατροφής των μαθητών. Ενός προγράμματος εκτεταμένου πρακτικού και 
καλώς μελετημένου από τις τοπικές κρατικές αρχές και τους κοινωνικούς παράγοντες». ( Δ/38, 4). 
«Παρίσταται εθνική και κοινωνική ανάγκη να σώσωμε την μαθητιώσαν νεολαίαν» αναφέρεται 
χαρακτηριστικά στο έγγραφο, γιατί βάσει των εκθέσεων τα ελληνόπουλα, κυρίως της υπαίθρου, 
στερούνται τροφής, στέγασης και ρουχισμού.  

 Από τις Εκθέσεις των Επιθεωρητών, που έχουμε στη διάθεσή μας, διαπιστώνεται ότι τα 
συσσίτια αυτά λειτούργησαν σχεδόν αμέσως. όχι μόνο στο νομό Θεσσαλονίκης αλλά και στην 
υπόλοιπη Μακεδονία. Ενδεικτικά αναφέρω ότι τη σχολική χρονιά 1945-46 στο νομό Δράμας 
λειτούργησαν 48 Εστίες όπου σιτίστηκαν σε αυτές οι μαθητές και των 56 σχολείων, συνολικά 
12.562 μαθητές (Δ/38,5,σελ. 39).  

 Στη Βέροια  το 1945 σιτίστηκαν 1.500 παιδιά ηλικίας μέχρι 15 ετών, τελείως άπορα και 
προερχόμενα από προσφυγικές οικογένειες της Ανατολικής και Δυτικής Μακεδονίας ( Δ/38, 4, 
σελ.76), ενώ στα Γιαννιτσά το 1946 σιτίστηκαν 1.927 μαθητές (Δ/38, 5). 

 Σύμφωνα με την Έκθεση του  Διευθυντή Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως της Α΄ 
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Ευρ. Ριγισσίδη,  με ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 1947 το σχολικό έτος 

                                                 

24 Η UNΝRA (United Nations Relief and Rehadiliation Administration - Οργανισμός Διοίκησης Βοήθειας 
και Αποκαταστάσεως Ηνωμένων Εθνών) ιδρύθηκε το 1943 από 43 κράτη, που στη συνέχεια αποτέλεσαν 
μέλη του ΟΗΕ, με αντικειμενικό σκοπό να βοηθήσει οικονομικά τις χώρες που είχαν πληγεί από τις 
δυνάμεις του φασιστικού άξονα. Η Ούνρα εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα την 1η Απρίλη του 1945 και μέσα 
στη διετία 1945- 1947 εισήγαγε στη χώρα μας τρόφιμα αξίας 171,9 εκατομμυρίων δολαρίων. 
(http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=1694049&publDate=23/3/2003) 
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1946-47  λειτούργησαν Εστίες σε όλα τα δημοτικά σχολεία. Στην Α’ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης 
ανήκαν τα σχολεία  του ανατολικού τμήματος της πόλης καθώς και του Ρυσίου, της Καλαμαριάς, 
του Βότση και της Πυλαίας,  σύνολο 25 Δημοτικά και 4 Νηπιαγωγεία. Στην ίδια περιφέρεια  
ανήκαν και τα σχολεία 26 χωριών του Νομού Θεσσαλονίκης στα οποία λειτουργούσαν 27 
σχολεία, όπως επίσης και άλλα 4 Δημοτικά σχολεία που λειτουργούσαν  εντός Φιλανθρωπικών 
Εθνικών Ιδρυμάτων, 7 Ιδιωτικά Δημοτικά και 3 Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία. Ο αριθμός των φοιτώντων 
μαθητών σε αυτά τα σχολεία ήταν 10.202 ( Δ/35, 1.4). 

Τα μαθητικά συσσίτια σύμφωνα με την έκθεση του επιθεωρητή λειτούργησαν σε όλα τα 
σχολεία της περιφερείας του, παρόλο που ξεκίνησαν με κάποια καθυστέρηση. Σύμφωνα πάντα 
επίσης με την ίδια έκθεση είχαν ευεργετικά αποτελέσματα, γιατί βελτιώθηκε η υγεία των 
μαθητών, κυρίως των παιδιών της υπαίθρου, τα οποία  την άνοιξη οι γονείς λόγω των εργασιών 
τους στα χωράφια τα άφηναν μόνα τους, χωρίς τροφή τα περισσότερα ή με ένα κομμάτι ψωμί. «Τη 
χρονιά όμως αυτή και τα παιδιά ήταν χορτάτα και οι γονείς ήσυχοι και ευχαριστημένοι».  

Κατά το σχολικό έτος 1949-50 στην Γ΄ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, σύμφωνα πάλι με την 
Έκθεση του Επιθεωρητή Γερ. Μαρίνη, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούσε στα 54 Δημοτικά 
και στα 12 Νηπιαγωγεία ήταν 17.983 μαθητές. Παρόλο όμως που παρείχετο συσσίτιο σε όλα τα 
σχολεία και για όλα τα παιδιά, πολλά παιδιά  από αυτά αδιαφορούσαν, επειδή  βελτιώθηκε η 
οικονομική κατάσταση της οικογενείας τους. Ο επιθεωρητής προτείνει για το επόμενο έτος να 
χορηγείται συσσίτιο μόνο στους απόρους μαθητές,  δωρεά από τους πόρους των σχολικών 
ταμείων και του κράτους ( Δ/35,4.2). 

Κατά το σχολικό έτος επίσης 1949-50, σύμφωνα με την Έκθεση του  Τρ. Παπαθεοδώρου, 
επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, στην Β΄ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, που αριθμούσε 59 
σχολεία με 10. 793 μαθητές σιτίστηκαν οι 8. 420 μαθητές ( Δ/35,4,2). 

Την περίοδο αυτή ενεργοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και το Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής 
Πρόνοιας και Αντίληψης ( ΠΙΚΠΑ)25, το οποίο στους πρώτους μήνες του 1946 διατηρούσε δύο 
Εστίες όπου σιτίζονταν 900 παιδιά και από τον Ιούνιο του ιδίου χρόνου 4 Εστίες με 2.000 παιδιά ( 
Δ/38, 5). Το ΠΙΚΠΑ στηρίζεται οικονομικά από τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας και από την 
Ούννρα και  την εποχή αυτή δίνει ένα δυναμικό παρόν στη Θεσσαλονίκη. Επισκεύασε και 
διαρρύθμισε τα δύο κέντρα του  στην Τούμπα και προέβη στη  μετατροπή του Αλατζά Ιμαρέτ 
Τζαμί σε Εστία, «το οποίο υπήρξε κοπρώνας και απαιτούνταν πολλά χρήματα για να αλλάξει 
χρήση» (Δ/38,5,σελ. 34). Γενικά το ΠΙΚΠΑ, παρόλο που ήταν παλιό ίδρυμα και με μεγάλη 
προσφορά στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας σε όλη την Ελλάδα προπολεμικά,  άρχισε να 
ενεργοποιείται στον τομέα της σίτισης και της περίθαλψης μετά την απελευθέρωση, γιατί οι 
περισσότερες από τις εγκαταστάσεις του κατά τη διάρκεια της κατοχής είχαν κατασχεθεί από τους 
κατακτητές (Ravitaillement de la Grece, 1941). 

 
Τα προβλήματα κατά τη σίτιση 
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, παρόλο που ο αριθμός των σιτιζομένων παιδιών δεν παρέμεινε ο 

ίδιος καθ’ όλη  τη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής, σύμφωνα με διάφορες πηγές και 
έμμεσες πληροφορίες που έχουμε, αυτός πρέπει να ξεπερνούσε τις 30.000. Είναι κατανοητό ότι η 
σίτιση τόσων πολλών παιδιών είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και όσον αφορά τον οικονομικό 
παράγοντα αλλά και όσον αφορά την οργάνωση και λειτουργία των συσσιτίων. Εκτός από την 
ανεύρεση, την αγορά και τη μεταφορά των τροφίμων, οι υπεύθυνοι των συσσιτίων έπρεπε να 
εξασφαλίσουν χρήματα για να καλυφτούν και άλλες ανάγκες που αφορούσαν την απρόσκοπτη 
λειτουργία των Εστιών. Απαιτούνταν, για παράδειγμα, χρήματα για τους μισθούς των υπαλλήλων. 
Ενώ τα συσσίτια λειτουργούσαν κατά βάση με εθελοντές, υπήρχαν και πολλοί που 
απασχολούνταν επαγγελματικά, όπως ήταν οι μάγειροι, οι οδηγοί οχημάτων, οι αποθηκάριοι, οι 
λογιστές. Χρειάζονταν επίσης χρήματα  για τη ενοικίαση γραφείων και αποθηκών, για τη 

                                                 
25 Το 1914, προκειμένου να ανακουφισθεί η ελληνική κοινωνία από τις επιπτώσεις των Βαλκανικών 
Πολέμων, ιδρύθηκε ο φιλανθρωπικός "Πατριωτικός Σύλλογος Ελληνίδων" που μετεξελίχθηκε το 1917 στο 
"Πατριωτικό Ίδρυμα Περίθαλψης" και το 1929 σε "Πατριωτικό Ίδρυμα Προστασίας Παιδιού".  Το 1936 
μετονομάσθηκε σε "Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης" (ΠΙΚΠΑ), όνομα που 
διατηρεί μέχρι σήμερα. 
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συντήρηση των χώρων Εστίασης, την καύσιμο ύλη, τα υλικά γραφείου, τις δικαστικές δαπάνες, 
όταν προέκυπταν προβλήματα με τους προμηθευτές των αγαθών, το φωτισμό, τα  τηλέφωνα, τα 
οδοιπορικά, τα συσσίτια προσωπικού, τον εξοπλισμό των Εστιών, τις στολές των  μαγείρων. 
Ευτύχημα ήταν το ότι και προπολεμικά λειτουργούσαν πολλές Εστίες, κυρίως στα σχολεία, και 
έτσι υπήρχαν ήδη διαμορφωμένοι χώροι  παρασκευής φαγητού και τραπεζαρίες. Παρόλα αυτά 
όμως ο αριθμός τους δεν επαρκούσε, γιατί πολλές από αυτές είχαν καταστραφεί από τους 
βομβαρδισμούς ή είχαν επιταχθεί από τους κατακτητές. Τα περισσότερα επίσης από τα μαγειρικά 
σκεύη είχαν χαθεί ή χρειάζονταν να επικασσιτερωθούν, πράγμα δύσκολο, γιατί ο κασσίτερος ήταν 
δυσεύρετο υλικό και πολύ ακριβό την εποχή εκείνη.   

Η δουλειά στο Λογιστήριο ήταν επίσης  δύσκολη και απαιτούσε μεγάλη προσοχή και συνεχή 
έλεγχο. Κυκλοφορούσαν πολλές φήμες για οικονομικές ατασθαλίες στο χώρο των συσσιτίων και 
για αυτό απαιτούνταν παραστατικά στοιχεία για όλες τις δαπάνες, κάτι που, κάτω από τις 
συνθήκες της εποχής, δεν ήταν πάντα δυνατόν. Στην Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του 1943 
τονίζεται ότι δεν παρατηρήθηκε καμιά παρατυπία όσον αφορά τα οικονομικά θέματα και ότι αυτό 
οφειλόταν εν πολλοίς στους υπαλλήλους του λογιστηρίου, που ήταν πρόσφυγες οι περισσότεροι 
από την Ανατολική  Μακεδονία και Θράκη και οι οποίοι εργάζονταν πριν σε λογιστήρια μεγάλων 
καπνεμπορικών επιχειρήσεων και διέθεταν  ιδιαίτερη πείρα.  

Ένα άλλο από τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι υπεύθυνοι των συσσιτίων ήταν οι 
«διπλογραμμένοι» μαθητές. Επειδή οι φορείς που συντηρούσαν μαθητικά συσσίτια ήταν πολλοί, 
υπήρξε ένας μεγάλος αριθμός παιδιών που ήταν γραμμένα στους καταλόγους σίτισης δύο ή 
περισσοτέρων φορέων. Όταν διαπιστώθηκε αυτό, άρχισε σε συνεργασία των φορέων ο έλεγχος 
και η διασταύρωση όλων των ονομάτων των σιτιζομένων μαθητών. Αυτό ήταν ένα από τα μόνιμα 
προβλήματα κατά τη σίτιση όχι μόνο των παιδιών αλλά και των ενηλίκων. Για ένα διάστημα, στην 
αρχή της κατοχής, ο Ερυθρός Σταυρός μοίραζε με το δελτίο τα αγαθά ή απαράσκευα ή 
μαγειρεμένα. Υπήρξαν άτομα που εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός αυτό, επικαλούμενα άγνοια, και 
έπαιρναν και τρόφιμα για το σπίτι τους και έτρωγαν και στα συσσίτια. Ο Ερυθρός Σταυρός, για να 
αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα, κυκλοφόρησε  ενημερωτικές προκηρύξεις και 
ανήρτησε αφίσες. όπου εξηγούσε ότι «Εννοείται πως όσοι θα παίρνουν αυτά τα τρόφιμα, δεν θα 
μπορούν πια να φάνε σε κανένα συσσίτιο. Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι: Ένα από τα δύο θα 
διαλέξουν: Ή θα παίρνουν τρόφιμα σε είδος ή θα παίρνουν συσσίτιο. Όχι και τα δύο μαζί. Τα 
συσσίτια θα είναι μόνο για τους ανθρώπους ή τις οικογένειες που δεν έχουν τα μέσα να 
μαγειρεύουν σπίτι τους.» (Ravitaillement de la Grece, 1949). Η συγκεκριμένη προκήρυξη, παρόλο 
που απευθύνεται στο κοινό της Αθήνας, αποτυπώνει ένα γενικότερο πρόβλημα που 
αντιμετωπίστηκε σε ολόκληρη την Ελλάδα όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατοχής αλλά και του 
εμφυλίου αργότερα. Σε έγγραφο του ΠΙΚΠΑ Θεσσαλονίκης  με ημερομηνία 13 Ιουνίου του 1946 
προς το διευθυντή του τμήματος προνοίας της Ούνρα, Α. Τζώνσον, δηλώνεται  ότι διενεργείται 
έρευνα  από τους προϊσταμένους των Εστιών όσον αφορά τα παιδιά που σιτίζονται, γιατί 
παρατηρήθηκε το φαινόμενο «διπλογραμμένων» μαθητών. Υπήρξαν μερικοί μαθητές που 
σιτίζονταν στο σχολείο τους και σε κέντρα σίτισης του ΠΙΚΠΑ ταυτόχρονα (Δ/38,5).   

Τέτοια παρεμφερή περιστατικά υπήρξαν πολλά, τα οποία εντοπίστηκαν από τους υπευθύνους  
των συσσιτίων, κυρίως τους εκπαιδευτικούς. Παρατηρήθηκε για παράδειγμα ότι σε κάποιες 
περιπτώσεις  τα παιδιά, παρόλο του ότι συμμετείχαν στο συσσίτιο, παρέμειναν αδύναμα και 
καχεκτικά και  δεν βελτιωνόταν η κατάσταση της υγείας τους. Τα παιδιά αυτά μετέφεραν τις 
μερίδες του φαγητού στο σπίτι τους, όπου τις μοιράζονταν με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. 
Η πείνα και η ανέχεια είχε αμβλύνει σε τέτοιο βαθμό την ηθική των ανθρώπων  που 
χρησιμοποιούσαν οποιοδήποτε μέσο για να κρατηθούν στη ζωή. Σε Έκθεση του Ερυθρού Σταυρού 
αναφέρεται το ακραίο παράδειγμα μιας μητέρας που περίμενε έξω από την πόρτα του σχολείου να 
της φέρει ο γιος της το γάλα του συσσιτίου που το έπινε αμέσως η ίδια.  Για να αντιμετωπιστούν 
τέτοιου είδους περιστατικά οι υπεύθυνοι των συσσιτίων επέβαλλαν στα παιδιά  να καταναλώνουν 
τη μερίδα τους υποχρεωτικά στο χώρο του σχολείου, παρόλο που αντιλαμβάνονταν ότι αυτό ήταν 
μια γενναία προσφορά των παιδιών προς την οικογένεια. 
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Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην οργάνωση και λειτουργία των μαθητικών συσσιτίων 
 
 Οι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τις Εκθέσεις των Επιθεωρητών, που έχουμε στη διάθεσή μας, 

έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία των μαθητικών συσσιτίων. Στην Έκθεση του  Διευθυντή 
Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως της Α΄ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης,  με ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 
1947 εξυμνείται ο ρόλος των δασκάλων όσον αφορά την οργάνωση των συσσιτίων. «Οργάνωσις 
και λειτουργία Μαθητικών Συσσιτίων, υπό συνθήκας λίαν δυσμενείς πολλάκις δια τον διδ/λον, δεν 
είναι υπόθεσις μικρά. Καλή οργάνωσις και λειτουργία τούτων απαιτούν κόπους πολλούς, 
εργασίαν εξαντλητικήν, διάθεσιν πολλού χρόνου και πνεύμα οργανωτικόν. Όλα ταύτα διέθεσαν οι 
διδάσκαλοι με προθυμίαν και αυταπάρνησιν και δια τούτο δικαιούνται να ζητήσουν τον έπαινον 
της υπηρεσίας» ( Δ/35, 1.4).  

Ο επιθεωρητής αναφέρεται επίσης και στις δυσκολίες οργάνωσης των συσσιτίων, οι οποίες 
εκτός  από τη σωματική κούραση δημιουργούσαν  και προβλήματα ανάμεσα στους δασκάλους και 
τους κατοίκους των χωριών. Πολλοί γονείς απαιτούσαν να λαμβάνουν «το συσσίτιον 
απαράσκευον» με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προστριβές ανάμεσα σε αυτούς και τους 
δασκάλους που προσπαθούσαν να τους εξηγήσουν ότι αυτό απαγορεύεται. Προστριβές 
δημιουργούνταν επίσης κατά την προσπάθεια των διδασκάλων να συγκεντρώσουν τα χρήματα τα 
οποία οι γονείς έπρεπε να πληρώνουν για τη συμμετοχή των παιδιών τους στα συσσίτια.  

Στα καθήκοντα του δασκάλου ήταν και η συγκέντρωση του προστίμου που ο νόμος επέβαλλε 
στους γονείς, όταν τα παιδιά τους απουσίαζαν από το σχολείο αδικαιολόγητα. Το πρόστιμο δεν 
ήταν υψηλό (το 1946 ήταν 30 δραχμές ) και μπορούσαν να το καταβάλουν οι γονείς. Παρόλα αυτά 
τις περισσότερες φορές δεν το πλήρωναν καθόλου ή το πλήρωναν μετά από πολλούς μήνες. Το 
σχολικό έτος 1946-47 όμως, επειδή επιβλήθηκε ως ποινή, όταν τα παιδιά έλειπαν αδικαιολόγητα 
από το σχολείο, η απαγόρευση της συμμετοχής τους στα συσσίτια, ο αριθμός των απόντων 
μειώθηκε κατά πολύ. 

Τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών ήταν πάρα πολλά, με αποτέλεσμα να τους αποσπούν, 
σύμφωνα με τις Εκθέσεις των Επιθεωρητών, από το κύριο έργο τους.  Ο δάσκαλος ήταν μέλος και 
γραμματέας της ενοριακής επιτροπής που κατέγραφε τους άπορους της περιοχής. Ήταν μέλος της 
Επιτροπής διανομής τροφίμων στα παιδιά της προσχολικής και μετασχολικής ηλικίας. Ήλεγχε 
επίσης και τις καταστάσεις των σιτιζομένων μαθητών, για να αποφευχθούν οι περιπτώσεις των 
διπλογραμμένων παιδιών και πολλές φορές, λόγω έλλειψης προσωπικού, αναλάμβανε  και το 
μαγείρεμα και το πλύσιμο των σκευών.   

 Γενικά οι δάσκαλοι απετέλεσαν την ψυχή των μαθητικών συσσιτίων και, παρά το φόρτο των 
καθηκόντων τους, δεν έλειψαν  και αυτοί που οργάνωναν μαθητικές θεατρικές παραστάσεις και τα 
έσοδα τα διέθεταν στα συσσίτια. (Δ/38.5).    

Συμπεράσματα 
 

Η δεκαετία του 1940-50 ήταν από τις δυσκολότερες που πέρασε η Ελλάδα. Ο πόλεμος, η 
κατοχή και αμέσως μετά ο εμφύλιος την κλόνισαν συνθέμελα. Η ήδη εξασθενημένη  οικονομία 
της δέχτηκε ισχυρό χτύπημα  και το κράτος δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί επαρκώς στις ανάγκες 
των πολιτών. Από την πρώτη στιγμή του πολέμου όμως εμφανίστηκαν στο προσκήνιο διάφορες 
οργανώσεις και ιδρύματα, παλιά και νεοσύστατα, τα οποία μέσα σε ένα πνεύμα εθελοντισμού και 
άμιλλας πρόσφεραν το καθένα ό, τι και όσα μπορούσε στους χειμαζόμενους πολίτες, καλύπτοντας 
το κενό που το κράτος άφησε πίσω του.  Μέσα σε αυτό το πνεύμα της κοινωνικής αλληλεγγύης 
οργανώθηκαν και λειτούργησαν και τα μαθητικά συσσίτια, ένας θεσμός παλιός για την Ελλάδα. 
που την εποχή αυτή έλαβε ιδιαίτερη σημασία,  σώζοντας πολλά παιδιά από το θάνατο και τις 
ασθένειες. Τα μαθητικά λοιπόν συσσίτια, αποτέλεσαν το πιο αποτελεσματικό μέτρο για την 
προστασία της υγείας των υποσιτιζόμενων μαθητών  και τη βάση της προληπτικής περίθαλψης. 
Άρα δίκαια θεωρήθηκαν ως η πρώτη πράξη αντίστασης των Ελλήνων εναντίον του κατακτητή.  

Κατά τη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής ο Ερυθρός Σταυρός ήταν κυρίως αυτός που 
ανέλαβε το βάρος της χρηματοδότησης των μαθητικών συσσιτίων, βοηθούμενος και από άλλες 
οργανώσεις και ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Μετά το 1945 τη χρηματοδότηση των 
μαθητικών συσσιτίων ανέλαβε η Ούννρα υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Παιδείας. Στην 
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης τη δεκαετία αυτή σιτίστηκαν στις μαθητικές Εστίες πάνω 
από 30.000 μαθητές..  
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Μετανάστευση και  κοινωνικο-πολιτισμικό πεδίο. Θεωρητικές και εμπράγματες 
διαπραγματεύσεις  των ψυχοκοινωνικών  και συμβουλευτικών διαπολιτισμικών 

παρεμβάσεων 
 
Μιχάλης Τσάκαλος26  
Ευστράτιος Παπάνης27  
Παναγιώτης Γιαβρίμης 28 
Αικατερίνη Μπαλάσα 29 

Περίληψη 
Έρευνες κατέδειξαν ότι οι Έλληνες μετανάστες των δεκαετιών ’60 και ’70 υπήρξαν 

ιδιαίτερα ευάλωτοι στις ψυχοσωματικές ασθένειες (τα μεγαλύτερα ποσοστά αναφέρονται σε 
παθήσεις του γαστρεντερολογικού συστήματος, στους χρόνιους πόνους μυών  και τις 
κεφαλαλγίες) και ιδιαίτερα πρόθυμοι στο να αποσυρθούν από τη βιομηχανική εργασία 
καταφεύγοντας στις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες για πρόωρη συνταξιοδότηση. Η 
συμβουλευτική και η κοινωνικό-ψυχολογική υποστήριξη μεταναστευτικών πληθυσμών για 
την ανάπτυξη αξιόπιστων και ωφέλιμων προσανατολιστικών επαγγελματικών δικτύων 
κατεύθυνσης και οργανικής διευθέτησης, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα άριστο 
εργαλείο, ενόψει της ραγδαίας πολυπολιτισμικής μεταβολής στη χώρα μας στον 
εκπαιδευτικό, κοινωνικό και εργασιακό χώρο.  Θα συνέβαλλαν στην επίλυση προβλημάτων 
που προέρχονται από την μεταναστευτική εμπειρία καλλίτερα από κάθε άλλη δράση, που είτε 
λόγω της ενσωμάτωσής της στο συντηρητικό και απαρχαιωμένο σύστημα υγείας και 
πρόνοιας  είτε λόγω της άρνησης των ίδιων των μεταναστών να τη δεχτούν, κρίνεται 
πλημμελής 
 
Λέξεις Κλειδιά Συμβουλευτική, κοινωνικό-ψυχολογική υποστήριξη μεταναστευτικών 
πληθυσμών 
 

Abstract 
      Des enquêtes ont démontré que les immigrés grecs des décennies '60 et '70 ont 
existé particulièrement vulnérables aux maladies psychosomatiques (les plus grands 
pourcentages sont mentionnés à des troubles du système gastro- entérologique, aux douleurs 
chroniques des muscles et aux céphalalgies) et particulièrement disposés à se retirer du travail 
industriel en recourant aux services sanitaires compétents, afin d’être en retraite prématuré. 
En vue du changement multiculturel rapide à notre pays, au niveau éducatif, social et 
professionnel, le soutien consultatif et socio-psychologique de populations migratoires 
pourrait constituer un outil excellent en ce qui concerne le développement des réseaux 
d’orientation et d’aménagement organique, qui se caractérisent de confiance et d’une 
bienfaisante orientation professionnelle. Ces réseaux contribueraient au maximum à la 
résolution de problèmes qui proviennent de l'expérience migratoire. Mais on pourrait dire que 
ces réseaux sont jugés défectueux, d’une côté à cause du système dépassé et conservateur de 
santé et de prévoyance, et d’une autre côté à cause du refus, de la part des immigrés, 
d’accepter ces réseaux consultatifs.  

Mots clés Soutien consultatif,  socio - psychologique de populations migratoires 

 
 

Η εξέταση του σύγχρονου δημογραφικού χάρτη σε όλες τις χώρες του δυτικού 
κόσμου είναι βέβαιο ότι θα αποκάλυπτε ότι η σύνθεση των κοινωνιών τους έχει πάψει 
οριστικά εδώ και αρκετές δεκαετίες να είναι μονοπολιτισμική.  
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Σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις, όπως αυτή των Η.Π.Α., του Καναδά ή της 
Αυστραλίας το πολιτισμικό πρόβλημα και η ανομοιογενής σύνθεση του πληθυσμού αποτελεί 
δεδομένο μακροχρόνιων και επάλληλων πληθυσμιακών εγκαταστάσεων που οφείλεται τόσο 
στις μεγάλες πληθυσμιακές και αποικιακές μετακινήσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια 
του 18ου και 19ου αιώνα (colonial immigration) όσο και στη μεγάλη οικονομικο-κοινωνική και 
δημογραφική μετανάστευση του 20ου. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι χώρες αυτές να παρουσιάζουν σήμερα μια εθνοτικά, 
εγγενή φυλετική και πολιτισμική ανομοιογένεια.  

Στο άλλο άκρο μια σχολαστική μελέτη, στο συγγενή χώρο της Ευρώπης, μέχρι τώρα, 
είναι βέβαιο ότι θα αναδείκνυε διαφορετική δημογραφική εξέλιξη που ήταν το αποτέλεσμα 
ποικίλων γεγονότων, πολιτικών, συγκρούσεων και διακρατικών συμφωνιών που καθόρισαν 
σε πολύ μεγάλο βαθμό τόσο την πληθυσμιακή σύνθεση των σημερινών κρατών, όσο και την 
ακολουθούμενη πολιτική τους απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. 

Έτσι, μεταξύ των άλλων, η μετανάστευση σε μεγάλο βαθμό φαίνεται υπαίτια για τις 
σημαντικές αλλαγές και τις αλληλεπιδράσεις στο εσωτερικό δυναμικό των ομάδων που 
συνθέτουν τις κοινωνίες αυτές.  

Οι μεταβολές αυτές, σε θεσμικό, οργανωτικό, εκπαιδευτικό ή ακόμα και νομικό 
επίπεδο, παρέχουν ή καταδεικνύουν διαφορετικές δυνατότητες παρέμβασης, καθορισμού και 
κατανομής της κοινωνικής και οικονομικής ισχύος από τον κυρίαρχο πληθυσμό.  
Μια άλλη διάσταση της εθνοκεντρικής υπεροχής είναι ότι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης 
απουσιάζει χαρακτηριστικά η συμμετοχή αλλοδαπών ή μεταναστών στις κοινωνικές 
αποφάσεις, ακόμα και σε τοπικό ή ειδικό επίπεδο.  

Μια ακόμα διαπίστωση που αφορά βέβαια και τη χώρα μας προέρχεται από το βαθμό 
που καθορίζονται, προσδιορίζονται και προωθούνται οι κοινωνικές σχέσεις.  
Ο ερευνητικός χώρος διαπιστώνει ότι οι πλέον οικείες κοινωνικές επιλογές διαμορφώνονται 
κατά κανόνα σύμφωνα με εθνικές, φυλετικές, θρησκευτικές και κοινωνικές προτεραιότητες. 

Έτσι, παρά τον πλουραλισμό των σύγχρονων κοινωνιών, οι άνθρωποι ζουν σχετικά 
απομονωμένοι, σε συγκεκριμένες περιοχές και σε απόσταση από τους άλλους που 
αναγνωρίζονται αμφίπλευρα, ως φυλετικά, κοινωνικά, εθνικά και πολιτιστικά διαφορετικοί.  
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε η Geneva Gay  του Ιδρύματος 
N.C.R.E.L (North Central Regional Educational Laboratory), στις  Η.Π.Α. : «Τα άτομα από 
τις ίδιες πολιτιστικές ομάδες ζουν συνήθως ομαδικά δημιουργώντας συγκεκριμένους και 
ευδιάκριτους κοινωνικούς και εθνικούς πυρήνες. 

Αλλά η πιο σημαντική διαπίστωση είναι ότι ο πληθυσμός τείνει να εντατικοποιήσει τα 
κριτήρια διαφοράς χρησιμοποιώντας παλιότερες μορφές και υποδείγματα σύγκρισης. 

Έτσι, αρχίζουν να παρατηρούνται σημαντικές ανακατανομές μεταξύ των εθνικών 
ομάδων με κριτήριο το βαθμό κοινωνικής ή οικονομικής επιτυχίας.  

Και είναι αλήθεια ότι ακόμα και στους πιο πρόσφατους εθνικούς ή μεταναστευτικούς 
σχηματισμούς διακρίνεται σε μεγάλο βαθμό η ύπαρξη διαφορετικών κοινωνικών τάξεων που 
ενισχύουν τη διαφορά δημιουργώντας υποσύνολα με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια μέσα 
στο εσωτερικό των ίδιων των εθνικών ομάδων.  

Η έρευνα διαπίστωσε ακόμα ότι με αυτή τη συγκεκριμένη κοινωνική εξέλιξη τα εθνικά 
υποσύνολα που ανήκουν σε διαφορετικές οικονομικές τάξεις παύουν συνειδητά να 
επικοινωνούν και να υποστηρίζονται μεταξύ τους, ενώ αρχίζει να διαφαίνεται σε μεγάλο βαθμό 
και η απαξίωση των οικονομικά και κοινωνικά αποκαταστημένων σε βάρος της κατώτερης 
εθνικής τάξης. Ο διαχωρισμός αυτός με κριτήριο τη διαμόρφωση της οικονομίας υφίσταται 
ακόμα και σε περιοχές που εμφανίζονται να συνυπάρχουν άτομα της ίδιας εθνικής ομάδας. Η 
συνύπαρξη με βάση την εθνική καταγωγή αφορά μόνο ένα μικρό μέρος της κοινωνικής 
επιφάνειας. Η διαπίστωση αυτή γίνεται πιο οφθαλμοφανής από τη σύσταση ομάδων στα 
διαπολιτιστικά σχολεία. Παρατηρήσαμε ότι οι περισσότεροι μαθητές επιθυμούν να δημιουργούν 
φιλίες με άτομα της ίδια εθνότητας που όμως ανήκουν σε μια ανώτερη οικονομική τάξη. Ένας 
τεράστιος όγκος διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών ερευνών, έρχεται σήμερα να προκαλέσει 
σημαντικά ρήγματα στη σύγχρονη κοινωνική και εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα του 
μονοεθνικού ή του μονοπολιτισμικού μοντέλου εκπαίδευσης σε κοινωνίες με πολυπολιτισμική 
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σύνθεση, θέτοντας σε δοκιμασία πατροπαράδοτες και για πολλούς μακροχρόνιες δοκιμασμένες 
αξίες». 

Δεν είναι βέβαια λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι η επικράτηση, η κοινωνική 
νομιμοποίηση και αποδοχή του εθνικού μοντέλου εκπαίδευσης και τα χαρακτηριστικά του, 
αποτελούν αυτοστήρικτες και αυτεπάγγελτες λειτουργικές δομές του κοινωνικού και εθνικού 
συστήματος, της οργάνωσης και πάνω απ' όλα, μέρος της εθνικής και φυλετικής ταυτότητας.  
Είναι μάλιστα λογικό ότι οι υπέρμαχοι της μονοπολιτισμικής κατεύθυνσης θεωρούν ότι το 
πρόβλημα δεν προκύπτει τόσο από την ίδρυση αυτοσύστατων διαπολιτισμικών σχολείων ή 
την ανάπτυξη ειδικών μοντέλων αγωγής, όσο από τις ιδεολογικο - πολιτικές και κοινωνικές 
θέσεις που προασπίζονται την ισοβαρή και ισότιμη αναγνώριση και εδραίωση των 
πολιτιστικών δεδομένων και της ιστορικής ή φυλετικής ταυτότητας. Παράλληλα, 
παρουσιάζονται και σημαντικές αντιρρήσεις στη συνεύρεση και στη συνδιδασκαλία 
αλλοδαπών και γηγενών μαθητών.  

Η διαπίστωση αυτή φαίνεται να ξεκινά από την αίσθηση της κοινωνικής, πολιτικής, 
ιστορικής και εθνικής υπέρβασης και ως ένα βαθμό καταπάτησης της εκπαιδευτικής 
κυριαρχίας που φαινομενικά περικλείει μια τέτοια ανάπτυξη αγωγής. Το πρόβλημα 
παρουσιάζεται οξύτερο σε χώρες, όπως η Ελλάδα, που μόλις πρόσφατα άρχισε να συζητείται 
ως προβληματισμός η αναγκαιότητα εκπαιδευτικής συστηματοποίησης της πολιτιστικής 
ετερότητας.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, φαίνεται ότι έχει δίκιο μια σημαντική μερίδα ερευνητών 
που προασπίζεται ότι η επιλογή μιας πολιτικής που αποδέχεται ή απορρίπτει ένα 
συγκεκριμένο μοντέλο εκπαιδευτικού μονοπολιτισμού, στην ουσία εδραιώνει και 
συστηματοποιεί μια ευρύτερη και συγκεκριμένη πολιτικοκοινωνική επιλογή.  

Τοιουτοτρόπως, το φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας και ειδικότερα η 
επανεξέταση των μηχανισμών και των συστημάτων που συνδέονται με την συνεύρεση 
ανομοιογενών πληθυσμών στα όρια ενός ενιαίου εθνικού χώρου, αποτελεί μείζον πολιτικό, 
νομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, ηθικό και εκπαιδευτικό πρόβλημα. 
Ήδη, πλέον και στη χώρα μας, τόσο σε ερευνητικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο, αρχίζει να 
διασαφηνίζεται το περιεχόμενο αλλά και οι δυναμικές επιδράσεις σε όλους τους άξονες που 
είναι πιθανό να συνδέουν τη μετανάστευση με την τροποποίηση της συμπεριφοράς και των 
στάσεων, των αξιών και των ατομικών προβολών στους χώρους εγκατάστασης, καθώς και τις 
προεκτάσεις τους στην εργασία, στο κοινωνικό περιβάλλον, στην οικογένεια, στην 
εκπαίδευση, στην οικονομία, στην κοινωνική θέση, στην ηθική, στην επικοινωνία και στη 
διαμόρφωση της αυτοαντίληψης. 

Ένα άλλο κυρίαρχο δεδομένο της ανάπτυξης της μεταναστευτικής πολιτικής είναι, 
χωρίς αμφιβολία, μαζί με την εκπαίδευση, η εργασία. 

Σε όλο σχεδόν το ιστορικό εύρος της παγκόσμιας πολιτισμικής δόμησης, σε κάθε 
περίοδο και κάθε κοινωνία, η εργασία καταλαμβάνει δεσπόζουσα θέση και αποτελεί 
πρωτογενές κίνητρο και πυρήνα κοινωνικής, πολιτισμικής και οικονομικής μεταβολής, τόσο 
στις χώρες αποστολής όσο και υποδοχής.  

Αποτελεί διαντιδραστικό φαινόμενο που προκαλείται από την εδραίωση νέων 
οικονομικών και κατά συνέπεια κοινωνικών συνθηκών και προσβλέπει από τη μια, στην 
αύξηση της παραγωγής και στην πληρέστερη λειτουργία της συνολικής οικονομικής ζωής 
του χώρου υποδοχής, δια μέσου της αναδιοργάνωσης ή της συμπλήρωσης των κατώτερων 
παραγωγικών δυνάμεων, και από την άλλη, αποσκοπεί στην βελτίωση των ατομικών ή 
οικογενειακών πόρων των οικονομικών μεταναστών (Εμκε Πουλοπούλου, 1986). 

Η παραπάνω διαπίστωση μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι για τη μεταναστευτική 
δυναμική ανάπτυξη απαιτείται μια οικονομική πρόοδος στη χώρα υποδοχής που αδυνατεί για 
ποικίλους οικονομικο- κοινωνικούς και δημογραφικούς λόγους να καλύψει τις ανάγκες σε 
εργατικό δυναμικό σε γενικό ή κλαδικό επίπεδο απασχόλησης. 

Εν μέρει ακόμα προκαλείται, ενισχύεται ή διαμορφώνεται από την άνοδο των 
οικονομικών και εκπαιδευτικών δεδομένων των νέων κυρίως αυτοχθόνων πολιτών που 
επιζητούν απασχόληση με υψηλό κοινωνικό κύρος ή επαρκείς οικονομικές απολαβές σε 
σχέση με το βιοτικό επίπεδο και τα τρέχοντα καταναλωτικά πρότυπα των κοινωνιών στις 
οποίες ανήκουν ως ενεργά μέλη (Αμιτζής, Λαζαρίδη, 2001). 



 168

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή του κοινωνικοεργασιακού πεδίου 
και την αναδιάρθρωση των οικονομικών δυνάμεων που οδηγεί στην απαξίωση 
συγκεκριμένων επαγγελματικών επιλογών και κλάδων απασχόλησης από το γηγενές εργατικό 
δυναμικό ή προκαλείται από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με χαμηλό 
κοινωνικοοικονομικό status που αναζητούνται από τους εργοδοτικούς μηχανισμούς στο 
περιθώριο των προτιμούμενων επαγγελματικών επιλογών και καλύπτονται είτε από άτομα με 
πολύ χαμηλά επαγγελματικά προσόντα είτε από εισαγόμενο εργατικό δυναμικό, χωρίς 
ιδιαίτερες διεκδικήσεις και δυνατότητα εμπλοκής στις σύνθετες  κοινωνικές αξιώσεις. 
Στον άλλο άξονα, το μεταναστευτικό εγχείρημα προκαλείται από την πίεση της ανεργίας, της 
υποαπασχόλησης και της  ανέχειας  του οικονομικοκοινωνικού χώρου  από τον οποίο 
εκπορεύεται ο μετανάστης, δηλαδή σε γενικές γραμμές από την αδυναμία των οικονομικών 
υποδομών ή τις διεθνείς εξαρτήσεις της χώρας αποστολής ώστε αυτή να διαχειριστεί να 
οργανώσει, να διαθέσει και να αξιοποιήσει το εργατικό δυναμικό, στα όρια του κράτους, για 
δικό του  άμεσο όφελος. (Τσαούσης, 2001).   

Επιπλέον, η επιλογή μετανάστευσης, δευτερογενώς, μπορεί να εμπεριέχει πρόθεση 
βελτίωσης των κοινωνικών, εκπαιδευτικών, υγειονομικών ή ακόμα και πολιτιστικών 
συνθηκών αλλά και να προκαλείται από πολιτικοκοινωνικές πιέσεις, από την γεωγραφική ή 
κοινωνική απομόνωση και την οικογενειακή ή ατομική ανασφάλεια.  
Ακόμα σε πιο ήπιες μορφές παρώθησης (επιλεκτική μετανάστευση) από την μετακίνηση 
προσώπων με ειδική επαγγελματική κατάρτιση και με πρόθεση την ουσιαστική και άμεση 
βελτίωση των ανεκτών κατά τα άλλα, οικονομικών δεδομένων κατά την στιγμή της 
μεταναστευτική εκκίνησης (Ρόμπολη, 1994).   

Οι παραπάνω τοποθετήσεις έχουν, εν μέρει, αντικρουστεί από αρκετούς σύγχρονους 
κοινωνικούς επιστήμονες  προβάλλοντας, στηριζόμενοι σε μελέτες και έρευνες, επαρκείς και 
βάσιμες  αντιρρήσεις για την απλοποιημένη αυτή μορφή ανάλυσης των σύγχρονων 
πληθυσμιακών μετακινήσεων με πρόθεση  την εργασία και την αλλαγή του 
κοινωνικοπολιτικού περιβάλλοντος.  

Αντιδιαστέλλουν, μάλιστα, με ιδιαίτερη έμφαση ότι μια τέτοια στενή οικονομική 
ανάλυση, από τη μια, εμπεριέχει εμμέσως το λανθασμένο επιχείρημα ότι η «αμοιβαία» αυτή 
συνδιαλλαγή. εν τέλει, θα απέβαινε ωφέλιμη και πολύτιμη τόσο για την οικονομική ανάπτυξη 
του κράτους υποδοχής όσο και αυτού του κράτους εκπόρευσης. 
Ακόμα, προβάλλουν ότι η προσέγγιση αυτή υπολανθάνει ως προς τις απόλυτες σταθερές των 
διατεινόμενων ιλιγγιωδών οικονομικών διαφορών μεταξύ κράτους αποστολής και υποδοχής, 
αφού τουλάχιστον στην σύγχρονή της εξέλιξη η μετανάστευση δεν προϋποθέτει η χώρα 
υποδοχής να αποτελεί αδιαμφισβήτητη οικονομική ή τεχνολογική δύναμη και ότι οι 
μετανάστες μπορούν να ενταχθούν στις κατώτερες παραγωγικές δυνάμεις ακόμα και ενός 
αδύνατου ή απλά ανεπτυγμένου οικονομικού συστήματος υποδοχής που μπορεί να 
παρουσιάζει μεγάλη ανεργία σε άλλες κλάσεις και τύπους επαγγελματικών ειδικοτήτων 
(Νικολινάκος, 1974). 

Σήμερα, η μετανάστευση αποτελεί άρρηκτο φαινόμενο των πολύπλοκων 
οικονομικών αλληλεπιδράσεων και συσχετισμών στις χώρες του δυτικού κόσμου και 
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και νομικό πεδίο τους, 
επιζητώντας ιδιαίτερα θεσμικά, κοινωνικά και διαχειριστικά πλαίσια προσέγγισης και 
διαχείρισης.  

Όπως και να έχουν τα πράγματα, η διαμόρφωση και η διαφορική προσέγγιση των 
όρων και του ρόλων «εργασία - απασχόληση» στα πλαίσια  του σύγχρονου μεταναστευτικού 
εγχειρήματος,, οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις στην επικεντρωμένη κοινωνική, οικονομική, 
πολιτιστική και ανθρωπολογική ανάλυση της μεταναστευτικής εργασίας, των επιδράσεων και 
του ρόλου που αυτή διαδραματίζει σε ατομικό κοινωνικό, δημογραφικό  και οικονομικό  
επίπεδο.  

Είναι γνωστό ότι πολύ πρώιμα, η εργασία των μεταναστών και η επίδρασή της στο 
οικονομικό και πολιτικοκοινωνικό σύστημα της χώρας υποδοχής αποτέλεσε ιδιαίτερο 
αντικείμενο εστίασης και ανάλυσης τόσο για τη μαρξιστική-λενινιστική θεωρία όσο και για 
την αντίστοιχή της, νεοκλασική (Μουσούρου, 1974). 
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Σε πολλές μάλιστα προσεγγίσεις με μαρξιστικές επιδράσεις, ο μετανάστης, τη 
δεκαετία του 1960, αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης και χαρακτηρίστηκε ως homo – 
economicus και travailleur – émigré, καυτηριάζοντας τόσο την πρόθεση εκμετάλλευσης των 
αδύναμων μεταναστευτικών πληθυσμών από τις μεταπολεμικές καπιταλιστικές δυνάμεις  των 
χωρών υποδοχής, όσο δευτερογενώς τις θεσμικές και διαρθρωτικές ρυθμίσεις εργασιακής 
ένταξης κάτω από συνθήκες εκμετάλλευσης (Βεντούρα, 1974). 

Επιπρόσθετα, οι θεωρίες αυτές εμπεριείχαν αναλύσεις για τις κοινωνικές δυσχέρειες 
από την περιθωριοποιημένη εργασιακή απασχόληση, την εργαλειακή και μηχανοποιημένη 
αντιμετώπιση και φυσικά τον αποκλεισμό των μεταναστευτικών πληθυσμών από τις 
κατακτήσεις και τις δραστηριότητες του κυρίαρχου εθνικού σώματος στο χώρο 
εγκατάστασης. 

Οι πρώτες όμως θεμελιώδεις προσεγγίσεις που αποτέλεσαν τη βάση όλων των 
νεομαρξιστικών θεωριών κατατίθενται στο «Κεφάλαιο» του Κάρολου Μαρξ, αναλύοντας 
τους οικονομικούς μεταναστευτικούς πληθυσμούς ως  «βιομηχανικό εφεδρικό στρατό», 
δηλαδή ως την υπεράριθμη εργατική δύναμη του χώρου αποστολής  που συστηματοποιημένα  
ή όχι διοχετεύεται σε χώρους που ευδοκιμεί η κεφαλαιοκρατική συσσώρευση.  
Για την διάθεσή τους, σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται φυσική μετακίνηση του εργατικού 
δυναμικού ή όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «εργατική κινητικότητα» (Μαρξ, 1978). 

Στον άξονα, λοιπόν, της σύγχρονης προτεραιότητας του μετανάστη για απασχόληση, 
αλλά και της εν γένει κοινωνικής στερεοτυπικής αντίληψης σχετικά με την ανεκτικότητα του 
επαγγελματικού φάσματος των επιλογών ένταξης που προβάλει και δικαιολογεί η κυρίαρχη 
εθνοτική οργάνωση, έχουν προκύψει θεμελιώδη κοινωνιολογικά ερωτήματα σε σχέση με την 
εμπράγματη λειτουργία και την εννοιολογική σύσταση του όρου «εργασία» και 
«απασχόληση»  του μεταναστευτικού πληθυσμού, ως προέκταση των εργασιακών 
συστημάτων και δομών ανάπτυξης του κατώτερου εργατικού δυναμικού στις σύγχρονες 
δυτικές κοινωνίες . 

Ο μεγάλος όγκος θεωρητικών προσεγγίσεων για τη μεταναστευτική εργασία ξεκινούν 
τουλάχιστον στη σύγχρονη διάστασή τους στις αρχές του 20ου αιώνα από τη θεωρία του 
«push and pull factors»,  που διατεινόταν ότι ισχυρότερες είναι οι δυνάμεις και οι ανάγκες 
που διαμορφώνονται στον άξονα προσφορά και ζήτηση εργασίας  σε ατομικό επίπεδο μεταξύ 
των δύο χώρων (Βεντούρα, 1974). 

Πλήθος άλλων θεωριών και αναλύσεων που ακολουθούν, και εν πολλοίς 
διαμορφώνουν ή εκπορεύονται από τις  αντίστοιχες κοινωνιολογικές σχολές, όπως αυτές των 
R. E. Park, Thomas-Zaniecki, O Handlin, T. Parsons, J Higham, R. Vecoli, F. Thistlethwaite, 
και S. Castles – G.Kosack, εστιάζουν περισσότερο στις διαδικασίες κοινωνικής όσμωσης και 
προσαρμογής των μεταναστών στις πολυεπίπεδες διεργασίες των πολιτισμικών - κοινωνικών 
ανακατατάξεων και αλληλεπιδράσεων με επίκεντρο τα επιτεύγματα  ή μη, στην εργασία και 
στην κοινωνική ενσωμάτωση (Portes, 1981). 
  Όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να αποτελέσουν πολύτιμη ερευνητική και 
επιστημονική παρακαταθήκη για τη διερεύνηση της σύγχρονης διάστασης του 
μεταναστευτικού φαινομένου και στην Ελλάδα έξω από τα  πρότυπα της στεγανής  
ακαδημαϊκής  ή ερευνητικής διαπραγμάτευσης. 

Αν καταφύγουμε στον ορισμό του όρου εργασία θα διαπιστώσουμε ότι αυτή, σε 
γενικό επίπεδο, αναλύεται ως: «το συνολικό φάσμα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων που 
αποσκοπεί στην υλική και πνευματική αναπαραγωγή και στην έκφραση της ανθρώπινης 
δημιουργικότητας».  

Με βάση όμως αυτό τον ορισμό  θα μπορούσαμε να ανασύρουμε πολύ λίγα δομικά  
στοιχεία που να συνδέουν την μεταναστευτική παροχή εργασίας στους χώρους 
μεταναστευτικής διασποράς με τις διατεινόμενες σταθερές της «πνευματικής αναπαραγωγής» 
και την έκφραση της «ανθρώπινης δημιουργικότητας». 

Πράγματι, τα κεντρικά αυτά στοιχεία δεν περιέχονται ούτε θεωρητικά ούτε πρακτικά, 
στον απόλυτα διασαφηνισμένο εργασιακό ρόλο που καλούνται να παίξουν οι μετανάστες  
στη χώρα υποδοχής τόσο κατά τη διάρκεια της νεωτερικής, όσο και της σύγχρονης 
μεταναστευτικής περιόδου. 
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 Θα λέγαμε μάλιστα ότι ο ορισμός αυτός, σε σχέση τουλάχιστον με την 
μεταναστευτική εργασία, εκφράζει περισσότερο μια φιλοσοφική θεώρηση στο πλήρες εύρος 
της εργασιακής  δραστηριότητας ή ακόμα καλλίτερα το επιθυμητό ζητούμενο για τους ίδιους 
τους εργαζόμενους (Ιωσηφίδης, 2001). 

Ποιο κοντά στη μεταναστευτική οικονομική αποστολή, με βάση τις σύγχρονες 
θεωρητικές τοποθετήσεις, μοιάζει να βρίσκεται ο όρος απασχόληση, αφού λογικά οριοθετεί 
την απόλυτη προσήλωση σε μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ενώ ταυτόχρονα 
αποτελεί μεταμοντέρνο σημειολογικό επινόημα της σύγχρονης οικονομικής ζωής, που εν 
πολλοίς  εμπεριέχει, υποθάλπει και απαιτεί πλήρη  ατομική προσήλωση αν όχι υπέρβαση της 
οντολογικής  και κοινωνικής ενέργειας  προς χάρη της επαγγελματικής εξασφάλισης και της 
μισθωτοποίησης (Λύτρας, 2000). 

Θα λέγαμε μάλιστα ότι η μεταναστευτική εργασία απαιτεί περισσότερο από κάθε 
άλλη μορφή απασχόλησης ετερονομική  αυτοδιάθεση ή υπόταξη σε ένα ήδη οργανωμένο 
σύστημα εργασιακών και κοινωνικών αξιώσεων με μειωμένες ή ανύπαρκτες δυνατότητες 
επιλογών. 

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει ο κ.  Κ. Τσουκαλάς : « …  η γέννηση της έννοιας 
απασχόληση  συμπίπτει από τη μια μεριά  με τη γενίκευση της μισθωτοποίησης και από την 
άλλη με τη θέσπιση πάγιων κοινωνικών μηχανισμών κατανομής και μέτρησης της 
καταναλισκόμενης εργατικής δύναμης. 

Ήδη στο άμεσο νόημά της η απασχόληση αναπέμπει σ’ εκείνον που απασχολεί δηλαδή 
στον εργοδότη, και συνεπώς στη βασική  κοινωνική σχέση του απασχολούμενου με τον 
απασχολούντα» (Τσουκαλάς, 1986). 

Πέρα από το εννοιολογικό πεδίο και την απόλυτα προκαθορισμένη σχέση της 
μισθωτής εργασίας του μετανάστη με το οικονομικό και οργανωτικό κοινωνικό πεδίο, ο 
παραπάνω εξαρτημένος άξονας διαμορφώνει, τροφοδοτεί ή επιτείνει αρνητικά κοινωνικά 
στερεότυπα αφού το μεγαλύτερο φάσμα των εργασιών με τα οποία ασχολείται ο μετανάστης 
απαξιώνεται από το κυρίαρχο κοινωνικό σώμα και καθορίζει τη συνολική κοινωνική 
ταυτότητα του ατόμου (Κόντης, 2001). 

 Όλα βέβαια τα παραπάνω υπόκεινται στο συμπαγές  και άρρηκτο πεδίο της άρνησης 
ή της διστακτικότητας του κυρίαρχου πληθυσμιακού σώματος να αποδεχτεί την εθνική, 
κοινωνική, πολιτιστική, θρησκευτική, εθιμική και επικοινωνιακή ετερότητα στον κυρίαρχο 
χώρο λειτουργίας, επινοώντας και εδραιώνοντας επίπλαστες και καταδικαστικές 
στερεοτυπικές εκτιμήσεις που απαξιώνουν  τη μεταναστευτική παρουσία στο σύνολό της. 
(15). Μια τέτοια όμως εκτενή τοποθέτηση θα μας απομάκρυνε από το συγκεκριμένο ορίζοντα 
της παρούσας μελέτης. 

Αναμφίβολα και χωρίς το διευκρινιστικό πλαίσιο που αναπτύξαμε, ακόμα και ο πιο 
δύσπιστος μελετητής θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι λειτουργικές δομές που συνθέτουν 
την μεταναστευτική  συνδιαλλαγή στους χώρους εγκατάστασης εμπεριέχονται και 
εξαρτώνται αφενώς από την συνολική επίδραση των γενικών αξιών, του πολιτιστικού, 
οικονομικού, κοινωνικού και θεσμικού υπόβαθρου του χώρου υποδοχής και αφετέρου από 
την πολιτιστική, εθνολογική ή επικοινωνιακή παρακαταθήκη του μετανάστη, από την 
ευελιξία προσαρμογής και από την αυτονόητη (όσον αφορά το κυρίαρχο κοινωνικό σώμα) 
επαγγελματική αυτοδιάθεση που αυτός έχει για συγκεκριμένες επαγγελματικές ενασχολήσεις 
με χαμηλό οικονομικό και κοινωνικό προφίλ (Brown Lawrence, 1993). 

 Κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο και αποτελεί σχεδόν κοινωνικό αξίωμα, από τη 
στιγμή που κάθε ισχυρό εθνικό σώμα προσπαθεί να αρθρώσει ιδιαίτερες κανονιστικές 
προϋποθέσεις που ισχύουν ως κριτήρια αποδοχής για την ίδια και να τις εκφράσει ως 
πολιτιστική προϋπόθεση υπόστασης στα όρια του κοινωνικού-εξουσιαστικού ελέγχου 
(Μουσούρου, 1993). 

Μέσα λοιπόν σε αυτό το σύστημα των κοινωνικών συγκρούσεων, των αλλαγών και 
των αλληλεπιδράσεων ο μετανάστης τις περισσότερες φορές βρίσκεται αμήχανος και 
διστακτικός προσπαθώντας να αποφασίσει για τα όρια της προσωπικής διαπραγμάτευσης που 
πρέπει να ακολουθήσει σε σχέση με το κοινωνικό σύστημα, διαισθανόμενος την άμεση 
ανάγκη ανάπτυξης δομών προσαρμογής στην καθημερινή επικοινωνία και την εργασία ώστε 
να γίνει αποδέκτης της μέγιστης δυνατής οντολογικής αναγνώρισης, αλλά και για να 
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εξασφαλίσει τα προσδοκούμενα οικονομικά οφέλη που μπορεί να του αποδώσει η κοινωνία, 
οι όροι και οι συνθήκες  της εργασίας στη χώρα υποδοχής (Μουσούρου, 1993). 

Οι αρνητικές αυτές στάσεις εκτός των άλλων καθορίζονται και από την 
προβαλλόμενη ιδεολογία της ατομικής ευθύνης για την κοινωνική θέση  στην οποία 
αναγκαστικά εντάσσεται ο μετανάστης στους χώρους  εγκατάστασης (victim-blaming).  

Η μεταναστευτική αποστολή, όπως είναι λογικό, συνδέεται είτε με την εξασφάλιση 
και την αποταμίευση ικανοποιητικών πόρων και τη μελλοντική τους αξιοποίηση στη χώρα 
καταγωγής, είτε με την δυνατότητα απόκτησης μικρής επιχείρησης (ethnic business) στον 
τόπο μεταναστευτικής παραμονής, ( ή ακόμα και με τον συγκερασμό των δύο ) ώστε να 
ξεφύγει από την εξαρτημένη και τις περισσότερες φορές σκληρή, επισφαλή και ευκαιριακή 
απασχόληση.  

Στην περίπτωση αυτή, η απόκτηση ιδιοκτησίας με τη μορφή της εμπορικής 
επιχείρησης αποτελεί το κλασσικότερο μοντέλο οικονομικής κατάκτησης με το οποίο 
συνδέεται και η επιτυχία της μεταναστευτικής αποστολής . 

Όλα τα παραπάνω, σχεδόν πάντα, έχουν ως αποτέλεσμα τη δόμηση ιεραρχικά 
συμβατού κώδικα εργασιακής προσομοίωσης που στηρίζονται στα ατομικά εμπειρικά 
δεδομένα και τα επαγγελματικά προσόντα σε σχέση με αυτούς που έχει ανάγκη ή προβάλλει 
το κυρίαρχο κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο.  

Η προσπάθεια αυτή τις περισσότερες φορές τουλάχιστον στο στάδιο της ένταξης και 
της προσαρμογής αποτυγχάνει αφού ο μετανάστης συμπεριφέρεται και εξωτερικεύει τους 
γνωστούς κώδικες κοινωνικής και ατομικής συμπεριφοράς, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιείται με 
πολύ χαμηλές απολαβές ή καταδεικνύει μεγάλη ανεκτικότητα ή υποτέλεια στις 
καταστρατηγήσεις στο ωράριο και της συνθήκες  εργασίας (Καραϊσκάκης, 1997). 

Αυτό είναι λογικό από τη στιγμή που δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τις κατακτήσεις ή 
τους όρους εργασίας στη χώρα υποδοχής ενώ επιπρόσθετα αναγκαστικά προσομοιώνει τις 
εργασιακές προϋποθέσεις του τόπου  αποστολής με αυτές του χώρου εγκατάστασης (Segall, 
1993). 
Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, παρατηρήθηκαν ακραία φαινόμενα εκμετάλλευσης 
μεταναστών, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα έτη της μαζικής εισόδου στη χώρα για ποικίλους 
λόγους που όμως θα μπορούσαν να συμπυκνωθούν στην έλλειψη εμπειρίας και την 
ανυπαρξία δομών και υπηρεσιών μέριμνας και διαχείρισης του εισρέοντας μεταναστευτικού 
πληθυσμού. 

Έρευνες που διεξήχθησαν τα τελευταία χρόνια σε πολλές περιοχές της ελληνικής 
επικράτειας, ενοχοποιούν σε μεγάλο βαθμό τη διστακτικότητα, την αργοπορία και την 
ταλάντευση της πολιτείας στην ανάπτυξη θεσμικών συστημάτων και κριτηρίων 
νομιμοποίησης, ένταξης, διοχέτευσης, απορρόφησης  και τέλος ελέγχου του ξένου εργατικού 
δυναμικού. 

Η αναφερόμενη ακόμα εκμετάλλευση ευνοήθηκε από ένα ανοικτό και ανεξέλεγκτο 
σύστημα παραοικονομίας που με μέτριους υπολογισμούς ανέρχεται στο 30% του Α.Ε.Π., που 
έδωσε την δυνατότητα σχεδόν αυτοματοποιημένης ένταξης σε αυτό, μεγάλου μέρους του 
ξένου εργατικού δυναμικού μέσα από τα ήδη οργανωμένα κατευθυντικά δίκτυα των 
εθνοτικών  συσπειρώσεων. 

 Ακόμα, προήλθε από την προσπάθεια των μικρών ατομικών ή οικογενειακών 
επιχειρήσεων ή ακόμα και ιδιωτών, που απορρόφησαν μεγάλο μέρος παράνομων μεταναστών 
με πολύ χαμηλές απολαβές και χωρίς ιατροφαρμακευτική και συνταξιοδοτική ασφάλιση, 
ώστε αυτές να καταφέρουν να ανταγωνιστούν μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις ή 
φθηνότερα εισαγόμενα είδη, καταβάλλοντας το ελάχιστο των εργοδοτικών τους 
υποχρεώσεων και επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο σημαντικότατη μείωση του κόστους 
παραγωγής.  

Τέλος, κρούσματα εκμετάλλευσης παρατηρήθηκαν σε εποχιακές γεωργικές εργασίες 
κυρίως συλλογής και επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας 
στις οποίες χρησιμοποιήθηκε μεγάλος αριθμός παράνομων Αλβανών μεταναστών που 
γνωρίζοντας τα χρονικά διαστήματα εργασίας διερχόταν παράνομα τα σύνορα και ή 
αποχωρούσαν μετά το τέλος της εργασίας ή συνέχιζαν την πορεία τους προς τα αστικά 
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κέντρα της χώρας αναζητώντας εναλλακτικές μορφές πρόσκαιρης απασχόλησης αστικού 
χαρακτήρα. 

Επιπλέον, οι περισσότεροι από τους μετανάστες που δεν εντάσσονται στα παραπάνω 
δίκτυα εξακολουθούν να εργάζονται ως χειρώνακτες ή υπαίθριοι μικροπωλητές, δηλαδή 
εξασκούν επαγγέλματα που με γνώμονα την συνολική κοινωνική συνείδηση βρίσκονται στο 
τελευταίο σκαλοπάτι της κοινωνικής ιεραρχίας, ενώ ταυτόχρονα παρεμποδίζεται σχεδόν 
εχθρικά ή δε λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, τα προσόντα, οι 
ιδιαίτερες επαγγελματικές δεξιότητες, οι γνώσεις κ.λ.π. (Καστορίδης, 1995). 

Εκτός όμως από την κοινωνική παρεμπόδιση, απαγορευτικά λειτουργεί και το 
σύστημα έγκρισης και κατά συνέπεια αξιοποίησης των τυπικών επαγγελματικών προσόντων 
της χώρας μας, άλλοτε δικαιολογημένα και άλλοτε αδικαιολόγητα. 

Έτσι, με βάση τη νομοθεσία δεν αναγνωρίζονται τα πτυχία, τα διπλώματα και οι 
βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας για τη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών από τις οποίες 
προέρχονται οι μετανάστες στη χώρα μας. 

Είναι λοιπόν λογικό, ότι αυτοί συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στις 
χειρονακτικές, πρόσκαιρες και άτυπες εργασιακές θέσεις, ενώ ταυτόχρονα οι σύγχρονες 
έρευνες καταδεικνύουν ότι οι μετανάστες στη χώρα μας αποφεύγουν συστηματικά τις επαφές 
και τις σχέσεις με τις υπηρεσίες του κράτους όπου αυτό είναι δυνατό. 

Η παραπάνω διαπίστωση βέβαια αφορά κατά κανόνα τις άμεσες τυπολογικές και 
γραφειοκρατικές σχέσεις, ενώ στον αντίποδα, το κράτος έμμεσα απασχολεί χιλιάδες 
μετανάστες αφού τα περισσότερα έργα των υπηρεσιών που αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή, 
ενόψει μεγάλων έργων υποδομής που έχουν κρατική εποπτεία, αναλαμβάνονται εν τέλει από 
ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρίες που έχουν πολλά οικονομικά οφέλη από την απασχόληση 
αλλοδαπών εργατών.   

Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη φορέων και 
υπηρεσιών με τη συμβολή και την αρωγή του κράτους που θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις  
ή να συμβάλλουν στην εργασιακή και κατευθυντική διάσταση των μεταναστών θα ήταν 
αναμφίβολα ένα σημαντικό οργανωτικό και διαρθρωτικό βήμα για την εξάλειψη της 
παράνομης παραμονής, της εκμετάλλευσης, της κοινωνικής περιθωριοποίησης ακόμα και της 
παραβατικότητας, φαινόμενα που συχνά παρατηρούνται σε όλες τις χώρες υποδοχής. 
Επιπλέον, θα εξασφαλιζόταν η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ξένου εργατικού δυναμικού 
με τη διοχέτευση του σε κλάδους,  τομείς και γεωγραφικές περιοχές που  παρατηρούνται 
πραγματικές ανάγκες ή ελλείψεις σε εξειδικευμένο ή μη εργατικό δυναμικό. 

Θα μπορούσε ακόμα να προσεγγιστεί ή να διασαφηνιστεί το πλαίσιο 
προσανατολισμού και κατανομής,  να αναπτυχθεί εμπειρία  και να εδραιωθούν ή να 
επανασυσταθούν εκπαιδευτικές δομές εργατικής μαθητείας αλλά και  θεσμικά πλαίσια 
προστασίας των δικαιωμάτων στο χώρο εργασίας των μεταναστών.  

Τα οφέλη που θα προέκυπταν από κάτι τέτοιο θα ήταν τόσο οικονομικά όσο και 
κοινωνικά αφού θα είχαν ως στόχο την ενίσχυση και τη διαχείριση προβλημάτων στο 
πολυεδρικό κοινωνικό μοντέλο μεταξύ μεταναστών, κοινωνίας  και εθνικής οικονομίας. 
Τέτοιες υπηρεσίες, που ακόμα δεν υφίστανται στην Ελλάδα, σε επίπεδο κρατικής 
παρέμβασης δεν θα αποτελούσαν σε καμιά περίπτωση πρωτοποριακές καινοτομίες αφού 
έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί πριν από δεκαετίες, (κυρίως μεταπολεμικά) σε κράτη που 
ήταν ή είναι χώρες υποδοχής οικονομικών μεταναστών αλλά και πολιτικών προσφύγων. 
Κράτη όπως οι Η.Π.Α., ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Δυτική Γερμανία και λιγότερο το Βέλγιο, 
η Ολλανδία και η Νοτιοαφρικανική Ένωση, δημιούργησαν τέτοιες υπηρεσίες, δίκτυα και 
θεσμικά ή νομικά πλαίσια ( η κάθε μια για τους δικούς της λόγους) ώστε  να επιλεγεί το 
καλλίτερο μεταναστευτικό δυναμικό ανά χώρα και αντικείμενο απασχόλησης ( εργατική , 
βιομηχανική, δημογραφική μεταναστευτική κίνηση κ.λ.π.), να αξιοποιηθεί καλύτερα το 
μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό στη χώρα υποδοχής, να περιοριστεί η παράνομη 
μετανάστευση, να γίνει προσπάθεια κοινωνικής και εργασιακής ένταξης κ.λ.π. (21) 

Αν και σε καμιά περίπτωση δεν περιορίστηκαν τα κοινωνικά  προβλήματα των 
μεταναστών και τα αποτελέσματα δεν ήταν εντυπωσιακά, η οργάνωση και η αναγκαστική ή 
περιοριστική αυτή υποδομή που ενέπλεκε και τις χώρες αποστολής κατά το παρελθόν και 
φυσικά την Ελλάδα, αποτελούσε βασική συνισταμένη των αμοιβαίων υποχρεώσεων (της 
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χώρας αποστολής και της χώρας υποδοχής) κατά την υπογραφή των διακρατικών συμφωνιών 
μετανάστευσης. 

Κάνοντας μια μικρή αναδρομή κατά τη περίοδο 1950-1970, η Ελλάδα υπέγραψε 
πολλές τέτοιες διακρατικές συμφωνίες, κυρίως με ευρωπαϊκές χώρες, που μεταξύ των άλλων 
προέβλεπαν την επιλογή μεταναστών από την Ελλάδα από ιατρικά κλιμάκια της χώρας  

αποστολής, ενώ ο κοινωνικός και «πολιτικός» έλεγχος ιδιαίτερα για μετανάστες που 
προοριζόταν για τις Η.Π.Α.  και τον Καναδά είχε αναλάβει το ελληνικό κράτος (Έμκε – 
Πουλοπούλου, 1986). 

Αναλυτικότερα η κρατική παρέμβαση στον έλεγχο και την οργάνωση της 
μετανάστευσης στην δεκαετία του ’50 ήταν αποτέλεσμα των μεταβολών που προήλθαν στην 
οργάνωση και την αρτιότερη επιλογή εισροής ξένου εργατικού δυναμικού στις χώρες 
υποδοχής αλλά επιπρόσθετα υπέθαλπε σε μεγάλο βαθμό τον κρατικό πατερναλισμό και τη 
προσπάθεια για τη μέγιστη δυνατή οικονομική εκμετάλλευση των μεταναστευτικών εισροών 
και επενδύσεων στην Ελλάδα με βάσει τα ξένα κεφάλαια.  

Επιπλέον, η κρατική παρέμβαση προσπάθησε να δώσει ορισμένες βασικές λύσεις στο 
οξύ πρόβλημα του επικοινωνιακού και επαγγελματικού ελλείμματος (βιομηχανική 
εξειδίκευση) των Ελλήνων μεταναστών στους χώρους προορισμού (Καναδά  Αυστραλία και 
Νέα Ζηλανδία) αλλά και να προστατέψει τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των 
Ελλήνων που μετέβαιναν στο εξωτερικό. 

Εξ άλλου, σε πολλές περιπτώσεις οι διακρατικές συμφωνίες προέβλεπαν την 
ταχύρρυθμη επιμόρφωση των υποψήφιων μεταναστών στη γλώσσα και τη προετοιμασία στις 
συνθήκες της βιομηχανικής εργασίας από τη χώρα αποστολής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο 
μετανάστης να γνωρίζει εξ αρχής για τη φύση της εργασίας που προοριζόταν, το χώρο και τις 
συνθήκες εγκατάστασης, τις απολαβές του, το χρόνο παραμονής, τις συνταξιοδοτικές 
προϋποθέσεις και φυσικά τα πλεονεκτήματα που θα προέκυπταν από την εισαγωγή 
συναλλάγματος στην Ελλάδα συνήθως μετά από την παλιννόστηση  κλπ.  

Εκτός όμως από τις διακρατικές συνεργασίες που αποτελούν γνώρισμα των 
μεταπολεμικών μεταναστευτικών εκροών, κατά τη διάρκεια της  προπολεμικής υπερπόντιας 
περιόδου, που ορίζεται από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι περίπου τη δεκαετία του ’40 οι 
επικοινωνιακές ανάγκες στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, αλλά ιδιαίτερα στο χώρο της 
εργασίας, είχαν οδηγήσει τόσο τις αμερικανικές όσο και τις καναδικές αρχές στη σύσταση 
νυχτερινών σχολείων για την εκμάθηση βασικών στοιχείων της αγγλικής γλώσσας και της 
αμερικανικής ιστορίας. Έτσι, χιλιάδες Έλληνες μετανάστες που είχαν εισέλθει στη χώρα 
νόμιμα, τον ελεύθερο χρόνο τους παρακολουθούσαν τα μαθήματα αυτά.  

Εξ άλλου σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις η απόκτηση της αμερικανικής υπηκοότητας 
απαιτούσε τις παραπάνω προϋποθέσεις στις οποίες ο μετανάστης  έπρεπε να εξεταστεί. 
(Brown Lawrence, 1933) 
Η ανάπτυξη τέτοιων θεσμικών και οργανωτικών συστημάτων, είτε από τη χώρα αποστολής 
είτε από αυτή της εγκατάστασης εφαρμόστηκαν στη προσπάθεια με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 
να αξιοποιηθούν οικονομικά και δημογραφικά στο έπακρο οι μετακινούμενοι εργατικοί 
πληθυσμοί, αφού ο σχεδιασμός στόχευε  και είχε ως κριτήριο αυτή τη δομική συνιστάμενη.  
Βέβαια τα παραπάνω αποτελούν την ιστορία της κοινωνικής και οικονομικής διαχείρισης των 
μεταναστών στις χώρες αποστολής στο χρονικό διάστημα που ακολούθησε τον Β΄ 
Παγκόσμιο πόλεμο μέχρι και τη δεκαετία του  ΄70. 

Επανερχόμενοι στη σημερινή πραγματικότητα θα διαπιστώσουμε όπως είναι λογικό 
ότι τα προβλήματα που έχουν σήμερα οι μετανάστες, αν και σε γενικές γραμμές δείχνουν ίδια 
με αυτά του παρελθόντος, έχουν διαφορετική διάρθρωση, αφού εναρμονίζονται με τις 
εκάστοτε τρέχουσες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές συντεταγμένες του χώρου 
υποδοχής. 

Έτσι, τις περισσότερες φορές η έλλειψη επαγγελματικής και εργασιακής 
κατεύθυνσης, η απουσία αξιόπιστων οικονομικών δικτύων απορρόφησης, η χαλαρή 
εδραίωση προστατευτικών και ασφαλιστικών μηχανισμών για τους μετανάστες δημιουργεί 
ψυχοσωματικές καταπονήσεις και κοινωνικό αποπροσανατολισμό, αδρανοποιώντας και 
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αχρηστεύοντας πρώτιστα τα επαγγελματικά του προσόντα και τα οικεία κοινωνικά, ηθικά, 
επικοινωνιακά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά του (Degroot, 1957). 

Οι κώδικες αυτοί στη βάση τους ουδετεροποιούνται από την κυρίαρχη κοινωνία και 
παρά τις πιθανές προόδους του μετανάστη, έτσι ή αλλιώς, αποτελούν το ελάχιστο των 
επικοινωνιακών απαιτήσεων και δεξιοτήτων που αυτή αποδέχεται για μια στοιχειώδη 
κοινωνική προσαρμογή παρά ό,τι για τον ίδιο απαιτούν υψηλό ψυχικό και σωματικό σθένος 
και αυτοδιάθεση και κινητοποιούν την ανάπτυξη προσαρμοστικών μηχανισμών που όπως 
είναι λογικό, σε μεγάλο ή μικρό βαθμό εμπεριέχουν ψυχικές ή ακόμα και ηθικές συγκρούσεις 
για την αποδοχή του κυρίαρχου κοινωνικού κώδικα.  

Η δυσχέρεια προσαρμογής, το πολιτιστικό του υπόβαθρο, η οικονομική κατάσταση, 
η οικονομική και κοινωνική δυσπραγία, και φυσικά το επικοινωνιακό έλλειμμα λειτουργούν 
σχεδόν πάντα ως συσσωρευτική αιτιότητα για μια ολόκληρη σειρά κοινωνικών και ατομικών 
δυσχερειών, δια μέσου των οποίων ο μετανάστης δευτερογενώς επικρίνεται και απαξιώνεται.  
Πώς όμως η φύση του κοινωνικού προβλήματος επιδρά στον ψυχισμό και την ατομική 
συνείδηση του ατόμου που βρίσκεται σε ένα ξένο περιβάλλον και πως τα χαρακτηριστικά 
αυτά γενικοποιούνται σε τέτοιο βαθμό ώστε να ορίζονται, να πιστοποιούνται ή να εξαρτώνται 
από την εργασιακή τοποθέτηση; Οι Cinar D, Hofinger και Waldrauch H. καθορίζουν το 
βαθμό μέτρησης της ενσωμάτωσης  των μεταναστών προβάλλοντας τις σημαντικότερες 
σταθερές και μεταβλητές των πολυπαραγοντικών κοινωνικών και θεσμικών δεδομένων της 
χώρας υποδοχής (Cinar, Hofinger, Waldrauch, 1995). 

Είναι αλήθεια ότι κατά το παρελθόν, οι κοινωνίες  αλλά και οι επίσημες υπηρεσίες 
των χωρών υποδοχής εξέταζαν την φύση και το «μέγεθος της πολυπολιτισμικής 
ανακατανομής»  προσμετρώντας ως βασικό κριτήριο τον αριθμό των μεταναστών που 
κατοικούσαν ή εργαζόταν σε μια περιοχή μικρής ή μεγάλης γεωγραφικής  κλίμακας στα όρια 
του κράτους αλλά και με το είδος της εργασίας που αυτοί επέλεγαν ή αναγκαζόταν να 
επιλέξουν. 

Στον άξονα αυτό τα στοιχεία μέτρησης που προέκυπταν δεν παρείχαν αξιόπιστες 
πληροφορίες για την ισχύ της πραγματικής πληθυσμιακής διασποράς και το είδος της 
επαγγελματικής κατανομής αφού τα εργασιακά δίκτυα και οι υποδομές παροχής 
μεταναστευτικής εργασίας επικεντρωνόταν σε συγκεκριμένες περιοχές και συγκεκριμένα 
εργασιακά κλαδικά δίκτυα. 

 Η διαδικασία αυτή οδηγούσε από τη μια σε  γενικευμένη και μαζική αντιμετώπιση 
των μειονοτικών πληθυσμών και από την άλλη λειτούργησε σαν  ένας έμμεσος πληθυσμιακός 
δείκτης της κοινωνικής ισχυροποίησης της μεταναστευτικής ομάδας με πρόθεση να 
καταδειχτεί ή πολλές φορές να υπονοηθεί  ο βαθμός  της κοινωνικής, δημογραφικής  ή 
πολιτιστικής «αλλοτρίωσης» ή ακόμα και επικινδυνότητας σε βάρος  του ισχυρού και 
αποδεκτού εθνοκεντρικού μοντέλου.  

Επιπλέον, η μέτρηση αυτή βοηθούσε την γενικευμένη απόδοση «ειδικών» εθνικών 
χαρακτηριστικών και οδηγούσε στην ανάπτυξη στερεοτυπικών εκτιμήσεων και 
κινητοποιούσε  αρνητικές αντιδράσεις. 

Ο Murphy και Choi (1997), όμως επισήμαναν την μορφή αυτή της μέτρησης ως 
λανθασμένη προβάλλοντας τη λογική  ότι ως βασικό κριτήριο θα πρέπει να θεωρούνται οι 
διεργασίες, ο βαθμός και οι μορφές κοινωνικού αποκλεισμού που δέχεται μια μειονοτική 
ομάδα από το κυρίαρχο σύστημα. 

 Αντίθετα, πρότειναν ότι ο επιστημονικός παρεμβατισμός ή η διαμεσολάβηση 
αξιόπιστων συμβουλευτικών και πληροφοριακών μηχανισμών με επιστημονικά κριτήρια, για 
την απόσβεση τέτοιων τάσεων, θα λειτουργούσε θετικά ως προς την επίτευξη κοινωνικής, 
εκπαιδευτικής και εργασιακής προσαρμογής αφού θα εξέλειπαν σύνθετα προβλήματα 
επαγγελματικής  κατεύθυνσης και κοινωνικού προσανατολισμού.  

Ακόμα, ως προέκταση της παραπάνω τοποθέτησης διατυπώθηκε ότι μια τέτοια 
ανάπτυξη και εφαρμογή εν πολλοίς  θα περιόριζε σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη ισχυρών 
εθνικών συσπειρώσεων ως μορφή κοινωνικής άμυνας και προστασίας στο εσωτερικό των 
μεταναστευτικών ομάδων.  
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Παρόμοιες ενστάσεις για την εγκυρότητα κοινωνιολογικών μετρήσεων με 
αντικείμενο τους  μειονοτικούς πληθυσμούς  προβάλλονται και από άλλους κοινωνικούς 
επιστήμονες όπως οι Amitae Hetsiony και Edward Leman (Hetsiony, Leman, 1972): 

 «Το πρόβλημα προκύπτει από τη φορμαλιστικά συγκεφαλαιωμένη μέτρηση συλλογικών 
ιδιοτήτων για τους μειονοτικούς πληθυσμούς.  

Κατά τον χαρακτηρισμό των κοινωνικών συστημάτων παρουσιάζεται η τάση να 
μπερδεύονται οι πραγματικές έννοιες με τις τυπικές ενότητες και να συγκεντρώνονται σε 
ιδιότητες του συστήματος που εξαρτιούνται από τα χαρακτηριστικά της ομάδας, σε τέτοιο βαθμό 
που μπροστά σ’ αυτές να παραμελούνται  οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του ατόμου» . 

Η ανάλυση του σύγχρονου μεταναστευτικού φαινομένου από τους κοινωνικούς 
επιστήμονες έχει καταδείξει ότι η δημιουργία ισχυρών εθνικών συσπειρώσεων που πολλές 
φορές αντιτίθενται ή ακόμα και συγκρούονται με το γηγενές σύστημα αξιών, είναι ευθέως 
ανάλογη με τον τρόπο αντιμετώπισης τους από τον κυρίαρχο πληθυσμό της χώρας υποδοχής.  

Οι παραπάνω επιστημονικές παρατηρήσεις και η συζήτηση που προηγήθηκε 
λογικοποιούν με επιστημονικό κριτήριο την χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα της 
εξατομικευμένης προσέγγισης του μετανάστη η οποία πρέπει να εκλαμβάνεται σαν «μια 
ορθόδοξη διεργασία με θεμελιώδη αξία και χρησιμότητα στην έρευνα, στην ψυχοκοινωνική 
ανάταξη και στην υποστήριξη». 

Αναμφίβολα, η ανθρωποκεντρική οπτική που η συμβουλευτική  ψυχολογία και η 
συμβουλευτική ως επιστήμες εμπεριέχουν από τη μεθοδολογική και την επιστημονική τους 
φύση, θα μας οδηγούσε προφανώς σε μια επανεκτίμηση της οντολογικής και κοινωνικής 
αξίας της προσωπικότητας του μετανάστη και των δυναμικών σύνθετων σχέσεων με τα νέα 
κοινωνικά, ιδεολογικά, οικονομικά και οργανωτικά συστήματα στη χώρα υποδοχής ενώ 
ταυτόχρονα θα ενίσχυε κατά πολύ τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς προσαρμογής. 

 Ταυτόχρονα, θα συνέβαλε κατά πολύ στις διαδικασίες και τους μηχανισμούς 
προσαρμογής και παραγωγικότητας  των ξένων εργαζομένων στη χώρα μας.  

Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα του εξατομικευμένου μοντέλου ψυχολογικής και 
συμβουλευτικής προσέγγισης, είτε αφορά αμιγώς την εργασιακή ένταξη και την αναζήτηση 
ικανοποιητικών ευκαιριών, είτε την ανάταξη πολυεδρικών ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, 
μέχρι τα τώρα έχει πιστοποιηθεί ικανοποιητικά δια μέσου της ερμηνευτικής και ιστορικής 
ερευνητικής αποτίμησης της μεταναστευτικής εμπειρίας στο σύνολό της. Μας  έχει ακόμα 
βοηθήσει να κατανοήσουμε σε μεγάλο βαθμό τις ψυχικές εντάσεις και τα προβλήματα του 
μετανάστη, αφού στην ουσία χρησιμοποιεί ως υποκείμενο προσέγγισης τον ίδιο τον 
μετανάστη ως προσωπικότητα  και όχι την κοινωνική ή εθνική λειτουργική αποφατική  στους 
χώρους όπου αυτός μεταβαίνει. (Μαλικιώση Λοίζου , 1994). 

Ιδιαίτερα εκεί που το ιδεολογικά συστήματα και η κοινωνική ανάλυση του 
εγχειρήματος της πολιτιστικής προσαρμογής δεν παραμορφώνουν την αμιγή σχέση του με το 
περιβάλλον, η συμβουλευτική και οι λειτουργίες της αποτελούν μια νέα πολιτιστική και 
δημοκρατική προσέγγιση ιδιαίτερα στην περίπτωση ανάπτυξης μοντέλων και δομών με 
επιστημονικά κριτήρια. 

Ο Talkot Pearson φαίνεται να έχει απόλυτο δίκιο όταν δηλώνει ότι : «Το πιο 
ουσιαστικό ζήτημα σε κοινωνικές δομές που λειτουργούν έντονες αλληλεπιδράσεις με 
διαφορετικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά είναι πως η ένταξη μιας σειράς από εμπειρικές 
γενικεύσεις σε μια ιδεολογία προκαλεί μια τάση παγώματος στην προσέγγισή του κοινωνικού 
ανθρώπου, ο οποίος λογικά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με κριτήριο τη κοινωνική γενίκευση 
ώστε να του αποδίδονται στοιχεία ή χαρακτηριστικά που αφορούν μεν σε στατιστικό επίπεδο 
την εθνική ομάδα στην οποία ανήκει και από την οποία ο ίδιος διαφοροποιείται». (Parson, 
1972). 

 Για αυτονόητους λόγους, ο εργασιακός προσδιορισμός αλλά και οι ψυχοσωματικές 
παθήσεις των μεταναστών που προκαλούνται από την στέρηση του οικείου κοινωνικού - 
επικοινωνιακού περιβάλλοντος καθώς και οι επιπτώσεις από την πολύωρη και εν πολλοίς 
καταναγκαστική - επισφαλή εργασία και την κοινωνική περιθωριοποίηση, στην καθαρά 
συμβουλευτική διάσταση αποτελεί πλέον αναγκαιότητα και επιζητούμενη οργανωτική 
εφαρμογή  και στην Ελλάδα.  
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Ωστόσο αυτοματοποιημένα μπορεί να τεθεί η αντιλογική θέση που προβάλλεται 
τακτικά από εκπρόσωπους κρατικών φορέων για την αποτελεσματικότητα του ρόλου των 
δομών πρόνοιας και των κρατικών υπηρεσιών υγείας και ιδιαίτερα των ψυχιάτρων και των 
κοινωνικών λειτουργών στην περίθαλψη ή την μέριμνα των ψυχοσωματικών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει ο μετανάστης και προέρχονται τόσο από τις εργασιακές καταπονήσεις όσο 
και από την εν γένει προσαρμοστική δυσχέρεια στο χώρο της εργασίας  και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό. 

Οι έρευνες σε ευρωπαϊκές χώρες  με εμπειρία  μεταναστευτικής υποδοχής για το 
μεγάλο αυτό θέμα στο οποίο αναγκαστικά εμπλέκονται και οι υπηρεσίες υγείας και 
κοινωνικής ασφάλισης του κράτους υποδοχής βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο. 
Αντίθετα, στον ελλαδικό χώρο για πρώτη φορά σήμερα αγγίζεται το θέμα αυτό ιδιαίτερα 
κάτω από το θεσμικό πλαίσιο της νομιμοποίησης των μεταναστών άρα και της ένταξής τους 
στη νοσηλευτική και συνταξιοδοτική διασφάλιση. 

Η νομιμοποίηση  του μετανάστη μέσα από διακρατικές συμφωνίες ή άλλα έννομα 
μέσα, ήδη από την δεκαετία του ’50 σε Ευρώπη και Αμερική, παρείχε αυτομάτως το 
δικαίωμα στο μετανάστη να ζητήσει ψυχολογική υποστήριξη ή επαγγελματικές 
κατευθυντικές συστάσεις με την ίδια άνεση που θα το έκανε για προβλήματα σωματικής 
υγείας. 

Πέρα από την προφανή διαφοροποίηση των επιστημονικών αντικειμένων, το 
ερώτημα αυτό τέθηκε στις σκανδιναβικές χώρες αφού οι υπηρεσίες του κράτους πολύ πρώιμα 
συνδιάρθρωσαν και έλαβαν σοβαρά υπόψη τους  την μεταναστευτική επιβάρυνση και τη 
σημασία που αυτή αποκτά στην εν γένει λειτουργία του εργασιακού και κοινωνικού 
συστήματος του χώρου υποδοχής. 

 Ιδιαίτερη προσοχή μάλιστα δόθηκε  στις ψυχοσωματικές επιβαρύνσεις που 
προερχόταν από τις δυσμενείς επιπτώσεις της μεταναστευτικής εμπειρίας και τη 
μηχανοποιημένη εργασία, ενώ παράλληλα, ενισχύθηκαν τα συστήματα εργασιακής 
προστασίας των μεταναστών από  τις υπερβάσεις των εργοδοτών, πολιτική εναρμονισμένη με 
ένα προηγμένο και άρτια οργανωμένο σύστημα ιατρικής μέριμνας, ψυχολογικής υποστήριξης 
και δομών  συμβουλευτικής και εργασιακής κατεύθυνσης.  

Δεν είναι βέβαια τυχαίο ότι οι περισσότερες έρευνες σε ζητήματα ψυχικής υγείας των 
Ελλήνων μεταναστών προέρχονται από την Σουηδία και λιγότερο από την Ολλανδία και τη 
Γερμανία. Σε πολλές βέβαια περιπτώσεις, πρόθεση των νοσηλευτικών υπηρεσιών στις χώρες 
αυτές ήταν η επιλογή αλλά και η διατήρηση ενός υγιούς, παραγωγικού  και αξιόπιστου 
εργατικού δυναμικού και επιπρόσθετα η μείωση των κρατικών εξόδων από αξιώσεις πρόωρης 
συνταξιοδότησης λόγω ψυχοσωματικών καταπονήσεων. Εξαιρώντας όμως αυτή την 
στρατηγική σε πολλές χώρες η παροχή υπηρεσιών υγείας από τις χώρες του βορρά σε 
μεταναστευτικούς πληθυσμούς ήταν αξιοθαύμαστη και πολύ καλά οργανωμένη (Rystard, 
1992). 

Αντίθετα, ακόμα και σήμερα, η ψυχολογική μέριμνα στην Ελλάδα ακόμα και για 
τους γηγενείς πολίτες, στέκει στα όρια μιας «πολυτελούς ή μη αναγκαίας διαδικασίας» και 
ανήκει σχεδόν εξ ολοκλήρου στο σύστημα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, από την οποία οι 
μετανάστες ολοκληρωτικά απέχουν για ευνόητους λόγους. 

Μάλιστα, τελευταίες έρευνες που αφορούν την γενική νοσοκομειακή μέριμνα 
μειονοτικών και μεταναστευτικών πληθυσμών, κοινοποιούν ότι ακόμα και στις βασικές δομές 
υγειονομικής μέριμνας ο μετανάστης θα αντιμετωπίσει προβλήματα από την κρατική 
γραφειοκρατία και τη στάση του νοσηλευτικού προσωπικού. 

«Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στο τομέα υγείας εντοπίζεται και στο επίπεδο 
της σχέσης και της επικοινωνίας που διαμορφώνεται και εκτυλίσσεται μεταξύ του γηγενούς 
γιατρού και του μειονοτικού ασθενή.  

Η διαφορετική οπτική με την οποία αντιμετωπίζουν την ασθένεια τόσο στα επίπεδα της 
σχέσης γιατρού-ασθενή όσο και στο επίπεδο της απόκλισης γηγενή-αλλοδαπού λειτουργεί 
ανασταλτικά στην πρόσβαση και τελικά στη χρήση των υγειονομικών υπηρεσιών από τον 
δεύτερο. 
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Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζει ένας γιατρός την ασθένεια 
διαφέρει σε συγκεκριμένα σημεία από εκείνον του ασθενή, ακόμα και αν πρόκειται για άτομα 
που έχουν το κοινωνικό και πολιτιστικό υπόβαθρο.  

Έτσι, ένας γιατρός αντιλαμβάνεται την νόσο ως αποτέλεσμα δυσλειτουργίας οργάνων ή 
συστημάτων ενώ για τον άλλο αποτελεί βιωματική εμπειρία με διαστάσεις κοινωνικές, 
ψυχολογικές και πολιτισμικές». 
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Επίδραση της αυτόματης αναγνώρισης συλλαβών στην ανάγνωση λέξεων.  Ένας 
πειραματισμός σε παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες. 

 
Νίκος Παλιεράκης30 

Περίληψη 
Η παρούσα μελέτη διερευνά την αποτελεσματικότητα της συλλαβικής 

αυτοματοποίησης κατά την φωνολογική επεξεργασία αναγνώρισης των λέξεων σε μαθητές με 
αναγνωστικές δυσκολίες. Επιχειρεί να αναδείξει τη φωνολογική λειτουργικότητα της 
συλλαβής κατά την ανάγνωση. Επιχειρεί ακόμη, να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα 
υιοθέτησης της συλλαβής και όχι του φωνήματος, ως βασικής μονάδας φωνολογικής 
επεξεργασίας. Αρχικά παρουσιάζονται ερευνητικά τεκμήρια για το ρόλο της συλλαβής από 
το αγγλικό, γαλλικό και ελληνικό ορθογραφικό σύστημα. Ακολούθως παρουσιάζονται 
ερευνητικά αποτελέσματα από έναν πειραματισμό αυτοματοποίησης συλλαβών με 
αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και του σχεδιασμού ενός ψηφιακού υλικού 
αυτοματοποίησης. Τέλος διατυπώνονται συμπεράσματα και διδακτικές προτάσεις 
αξιοποίησης συλλαβικών στρατηγικών στο ελληνικό ορθογραφικό σύστημα. 
 
Λέξεις-κλειδιά: φωνολογική επεξεργασία, συλλαβή, συλλαβική αυτοματοποίηση, 
εκπαιδευτική τεχνολογία 
 

Abstract 
The present study investigates the efficiency of the syllabic automatization during the 

phonological process in the word recognition by students with learning difficulties. It attempts 
to reveal the phonological functionality of the syllable during reading and to prove the 
necessity of adopting the syllable instead of the phoneme as the fundamental element for the 
phonological process. At first, research evidences are presented concerning the role of the 
syllable to the English, French and Greek orthographic system followed by research 
evidences which were resulted from experimenting with a software and digital material for 
syllables’ automatization. In the end conclusions and teaching proposals are given in order to 
use and develop syllabic strategies in the Greek orthographic system. 
 
Key-words: Phonological process, syllable, syllables’s automatization, software and digital 
material for syllables’ automatization 

Εισαγωγή  
 
 Η μελέτη της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης φαίνεται να στηρίζεται σε τρεις 
βασικές κατευθύνσεις: α) την εξέταση των μεθόδων διδασκαλίας της ανάγνωσης β) την 
εξέταση των ψυχολογικών λειτουργιών και των στρατηγικών του αναγνώστη και γ) την 
εξέταση της φύσης του εκάστοτε ορθογραφικού συστήματος. 
 Η διαχρονική διάκριση των μεθόδων διδασκαλίας της ανάγνωσης, σ’ αυτές που 
δίνουν έμφαση στην εκμάθηση του κώδικα και σ’ αυτές που δίνουν έμφαση στο νόημα 
(Αϊδίνης, 2006:17), ίσως, οδηγεί στην επισήμανση του διαφορετικού τρόπου με τον οποίο 
προσεγγίζεται η αποκωδικοποίηση. Οι πρώτες της αποδίδουν συνθετικά, ιεραρχικά και 
μηχανικά χαρακτηριστικά και οι δεύτερες ολικά, αναλυτικά και αυτοματοποιημένα 
χαρακτηριστικά.  
 Η παραπάνω θεωρητική επισήμανση αναδεικνύει ως μάλλον αρτιότερη την ερμηνεία 
των διαδρασιακών/δομικών μοντέλων διδασκαλίας της ανάγνωσης (Seymour, 2001˙ Stuart, 
2002˙ Ehri, 2002˙ Seidenberg, 2002). Σύμφωνα με τα μοντέλα αυτά η επεξεργασία του 
γραπτού μηνύματος είναι ίδια στον έμπειρο και στον αρχάριο αναγνώστη και οι 
αναγνωστικές διαφορές ανάγονται στο βαθμό ενεργοποίησης των ψυχολογικών λειτουργιών 
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(Rayner & Pollatsek, 1989:26) και των στρατηγικών που μετέρχεται (Graham, 1998:7). Τα 
διαδρασιακά μοντέλα, με μικρές επιμέρους διαφορές, συμφωνούν ότι σε ένα αλφαβητικό 
σύστημα γραφής υπάρχουν δυο παράλληλες διαδικασίες επεξεργασίας, οι οποίες 
διαμεσολαβούν στην αναγνώριση/ταυτοποίηση των λέξεων: 
  α) Η οπτική ανάσυρση σε λεξικό επίπεδο (λεξικό κανάλι) με ενεργοποίηση του 
νοητικού λεξικού. Μια ευθεία και άμεση επανάκτηση από τη μακρόχρονη μνήμη λεξικών 
μορφών, με τρόπο ολιστικό και απομνημόνευση των ορθογραφικών/γραπτών ερεθισμών και  
 β) Η φωνολογική αποκωδικοποίηση σε ενδολεξικό επίπεδο (υπολεξικό κανάλι), όπου 
εμπλέκεται η φωνολογική ανάλυση και οι σχέσεις ανάμεσα στα γραφήματα και τα φωνήματα. 
Είναι μια έμμεση επεξεργασία με τρόπο συνθετικό και συντελείται με τη χρησιμοποίηση των 
κανόνων αντιστοιχίας γραφημάτων και φωνημάτων, γνωστή και ως φωνολογική μεσολάβηση. 
 Η διττή αυτή διαδικασία αναγνώρισης/ταυτοποίησης των λέξεων οδηγεί, ίσως, στην 
ανάδειξη της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης σε μηχανισμό και δεξιότητα, με τον 
μηχανισμό να αντιστοιχεί στη φωνολογική αποκωδικοποίηση και στους αρχάριους 
αναγνώστες και τη δεξιότητα να αντιστοιχεί στην αυτόματη οπτική ανάσυρση και στους 
έμπειρους ή τυπικούς αναγνώστες. Οι μικροί μαθητές, που δεν έχουν αποκτήσει εκτενές 
νοητικό λεξικό, φαίνεται να εξαρτώνται περισσότερο από την φωνολογική επεξεργασία των 
λέξεων, ενώ η μακρά παραμονή στη διαδικασία αυτή μπορεί να δημιουργήσει αναγνωστικά 
προβλήματα (Μπαμπλέκου, 2003:124-130). 
 Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της έρευνας για τη φωνολογική αποκωδικοποίηση 
αναδεικνύει αναγνωστικές δυσκολίες στο επίπεδο αυτό, τόσο στο αγγλικό (Taft, 2002˙ 
Duncan & Seymour, 2003˙ Bhattacharya & Ehri, 2004˙ Moats, 2004˙ Shippen & Houchins et 
al, 2005˙ Bhattacharya, 2006), όσο και στο ελληνικό ορθογραφικό σύστημα (Aidinis & 
Nunes, 2001˙ Αιδίνης & Δαλακλή, 2004˙ Μανωλίτσης, 2005˙ Tsesmeli & Seymour, 2006˙ 
Nunes & Aidinis et al. 2006), το οποίο, επιπροσθέτως, είναι περισσότερο διαφανές. Μεγάλος 
αριθμός μαθητών δεν επιτυγχάνουν την αναγνωστική ακρίβεια όπως αυτή κατακτάται μέσα 
από την φωνολογική επίγνωση και  επεξεργασία του γραπτού λόγου και καταγράφεται μια 
δυστοκία της φωνολογικής έρευνας να ερμηνεύσει το εύρος, την πολυπλοκότητα και την 
ετερογένεια των αναγνωστικών προβλημάτων (Wolf & Katzir – Cohen, 2001:211). 
 Η διαπίστωση αυτή μας προσανατόλισε στη αξιοποίηση και διερεύνηση της 
αποτελεσματικότητας συνθηκών αυτοματοποίησης στην αντιμετώπιση των αναγνωστικών 
δυσκολιών. Η φωνολογική επίγνωση ως επίγνωση είναι μεταγνωστική λειτουργία και στην 
πραγματικότητα δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν τα παιδιά μέχρι τη Β΄ δημοτικού μπορούν 
να λειτουργήσουν μεταγνωστικά ή αποκτούν αυτήν την ικανότητα αφού μάθουν να 
διαβάζουν. Ο Smith (2004:471-499), επισκοπεί το θέμα και από νεότερες έρευνες 
αναδεικνύεται αντίστοιχος προβληματισμός (Sporer et al., 2009:272-286˙ Bartels & Magun - 
Jackson, 2009:1-5). Αντιθέτως όπως θα δούμε παρακάτω για την συλλαβή υπάρχει πλήθος 
στοιχείων για την πρώιμη και σαφή επίγνωση που διαθέτει ο άνθρωπος γι’ αυτήν κυρίως 
μέσω της χρήσης του προφορικού λόγου.  
 Οι αναγνωστικές δυσκολίες συνδέονται με την αργή επεξεργασία της γραπτής 
μορφής των λέξεων. Οι συμβολικές και οι αντίστοιχες φωνολογικές αναπαραστάσεις των 
μαθητών δεν έχουν αποθηκευτεί επαρκώς στη μακρόχρονη μνήμη, η φωνολογική 
επεξεργασία είναι χρονοβόρα, δεν μπορεί να συντελεστεί στα όρια της εργαζόμενης μνήμης, 
οι αρχικές πληροφορίες εκτοπίζονται από τις επόμενες και το ζητούμενο της άμεσης 
σημασιολογικής σύνδεσης δεν ολοκληρώνεται.  
 Η παρούσα μελέτη εστιάζεται στη διερεύνηση των προβλημάτων φωνολογικής 
αποκωδικοποίησης. Η αδυναμία μνημονικής αποθήκευσης των φωνολογικών 
αναπαραστάσεων και η αδυναμία αυτοματοποίησης της εκφώνησής τους είναι πιθανόν να 
σχετίζονται με την μονομερή φωνηματική προσέγγιση της διδασκαλίας σε υπολεξικό 
επίπεδο. Μεγάλος αριθμός μαθητών αποτυγχάνει στην ανάγνωση μέσω μιας διδασκαλίας η 
οποία διαπραγματεύεται το φώνημα ως βασική φωνολογική μονάδα.  
 Με τη μελέτη αυτή αρχικά επιχειρούμε να τεκμηριώσουμε την αναγκαιότητα 
διερεύνησης του ρόλου της συλλαβής – και όχι του φωνήματος - ως βασικής φωνολογικής 
μονάδας κατά τη διδασκαλία μαθητών με αναγνωστικές δυσκολίες. Ακόμη επιχειρούμε να 
αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης, μέσω ενός πειραματικού 
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ψηφιακού υλικού αυτοματοποίησης συλλαβών. Ο σχεδιασμός βασίστηκε στους θεωρητικούς 
του αυτοματισμού (LaBerge & Samuels, 1974˙ Stanovich, 1980˙ Perfetti, 1985) σύμφωνα με 
τους οποίους η αυτόματη αναγνώριση αυξάνει την αναγνωστική ταχύτητα και απελευθερώνει 
γνωστικούς πόρους απαραίτητους για την κατανόηση. Τέλος, πρόθεσή μας είναι να 
ελέγξουμε κατά πόσον η αυτοματοποίηση συλλαβών μπορεί να επιφέρει ταχύτερη λεξική 
αναγνώριση ώστε να μπορεί να επιτευχθεί εγκαίρως η σημασιολογική ταυτοποίηση των 
λέξεων.  

1. Προβληματική της έρευνας 

 1.1. Η φωνολογική λειτουργικότητα της συλλαβής.  

Ενδιαφέρουσες θεωρητικές και ερευνητικές επισημάνσεις για την έννοια και το ρόλο 
της συλλαβής μπορούν να αντληθούν από τις επιστημονικές περιοχές της φωνολογίας, της 
γλωσσολογίας και της διδακτικής. Η συλλαβή είναι μια φωνολογική ενότητα που αποτελείται 
από ένα τουλάχιστον στοιχείο που ονομάζεται πυρήνας. Αυτό το στοιχείο είναι συνήθως 
φωνήεν, όπως συμβαίνει πάντα στο ελληνικό ορθογραφικό σύστημα (Nespor, 1999:160). Κατά 
τον Μπαμπινιώτη (2002:1679), το στοιχείο αυτό αποτελεί βάση και συνίσταται από ένα 
φωνήεν ή δίφθογγο. Η συλλαβή ορίζεται απ’ τον ίδιο, ως τμήμα λέξεως που τα στοιχεία του 
συμπροφέρονται.  

Θεωρητικά, η ανάγκη να αναγνωριστεί η συλλαβή ως φωνολογικό συστατικό, παρά 
την εκτεταμένη ιστορία της και παρά τη σαφή αίσθηση που έχει ο καθένας μας γι’ αυτήν, 
υπήρξε αντικείμενο διαμάχης (Nespor, ό.π.:159). Ο λόγος για τις αντιρρήσεις που συνάντησε 
η έννοια της συλλαβής να καθιερωθεί στην ιστορία της γλωσσολογίας είναι φωνητικός και 
οφείλεται στο ότι τα όρια της συλλαβής δύσκολα αναγνωρίζονται φωνητικά. Πρέπει όμως 
εδώ να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την Nespor, η θέση αυτή δεν στοιχειοθετεί ισχυρό 
επιχείρημα, καθώς και τα φωνήματα, ως φωνολογικές μονάδες, είναι επίσης δυσδιάκριτα στη 
φωνητική αλλά η καθιέρωσή τους δεν δείχνει να συνάντησε τις ίδιες αντιρρήσεις στην 
επιστήμη της φωνολογίας. 

Το γεγονός ότι η έννοια της συλλαβής συνάντησε τις παραπάνω επιφυλάξεις 
ερμηνεύει, ίσως, τις επιφυλάξεις που συνάντησε η συλλαβική μέθοδος διδασκαλίας της 
ανάγνωσης να αναγνωριστεί ως ανεξάρτητη μέθοδος στη Διδακτική. Γιατί ενώ για πολλά 
χρόνια εφαρμόστηκε στη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και η αποτελεσματικότητά της 
είναι γνωστή στους εκπαιδευτικούς της πράξης, ποτέ δεν έγινε αντικείμενο ιδιαίτερης 
μελέτης και έρευνας. Όπως θα δούμε παρακάτω υπάρχουν σήμερα σημαντικά ερευνητικά 
ευρήματα που αναδεικνύουν τον κυρίαρχο ρόλο της συλλαβής στην φωνολογική 
αποκωδικοποίηση των λέξεων.  

Τα τελευταία χρόνια με την μεγάλη ανάπτυξη της έρευνας σε σχέση με την 
φωνολογική επίγνωση, η συλλαβή αναγνωρίστηκε ως μια διακριτή από το φώνημα μονάδα, 
απαραίτητη για την κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας. Η φωνολογική  επίγνωση των 
μαθητών διακρίνεται σε συλλαβική και σε φωνημική. Η συλλαβική επίγνωση αναφέρεται στη 
συνειδητή γνώση του ατόμου ότι η προφορική λέξη συντίθεται από συλλαβικά τμήματα και 
επιπλέον στην ικανότητά του να μπορεί να αναλύει και να συνθέτει τις συλλαβές της κάθε 
λέξης. Η φωνημική επίγνωση αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου, αφενός μεν να έχει 
συνειδητοποιήσει ότι οι λέξεις του προφορικού λόγου αποτελούνται από φωνημικά δομικά 
στοιχεία, αφετέρου δε, στο να μπορεί να χειρίζεται (ανάλυση – σύνθεση) τα στοιχεία της 
φωνημικής δομής των λέξεων.  

Στο ελληνικό ορθογραφικό σύστημα όπως και σε άλλα διαφανή ορθογραφικά 
συστήματα (ιταλικό, φιλανδικό, κ.ά.), η συλλαβή ασκεί σημαντικό ρόλο στην αντίληψη και 
παραγωγή του λόγου καθώς και στην αναγνώριση των λέξεων. Σε σχετική έρευνα 
(Παντελιάδου, 2001:151-158) βρέθηκε ότι τα παιδιά στην αρχή της πρώτης τάξης διαθέτουν 
κυρίως δεξιότητες συλλαβικής επίγνωσης, ενώ η επίδοση στο χειρισμό των συλλαβών (r = 
.5917) ήταν τριπλάσια από αυτή στο χειρισμό των φωνημάτων (r = .1944). 

Η συλλαβή είναι θεμελιώδης γλωσσική δομή η οποία βρίσκεται στη βάση κάθε 
φωνηματικής ομαδοποίησης στο συνεχές της ομιλίας (Βάμβουκας, κ.ά.:2008, σσ.43-71). 
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Είναι μονάδα φωνητικής αυτονομίας και αντιστοιχεί στην εκφορά μιας μόνο φωνητικής 
εκπομπής, ενός μόνο φωνήματος ή ομάδας φωνημάτων. Θεωρείται ως βασική μονάδα 
άρθρωσης. Κάθε λέξη συγκροτείται από μια τουλάχιστον συλλαβή, η οποία ορίζεται 
φωνητικώς ως μια μονάδα που σηματοδοτείται από την εκπομπή μιας απότομης ηχηρότητας 
που είναι ένα φωνήεν στο οποίο μπορούν να προστίθενται ένα έως και τρία συμφωνικά 
φωνήματα (ΣΦ, ΣΣΦ, ΣΣΣΦ) στην αρχή και ένα συμφωνικό φώνημα στο τέλος (ΦΣ, ΦΣΦ).  

Από τη βρεφική ήδη ηλικία και τις απαρχές της αντίληψης της ομιλίας, το άτομο 
εκτίθεται στα φωνητικά και προσωδιακά χαρακτηριστικά της μητρικής γλώσσας αλλά και 
στις ιεραρχικές δομές της οργάνωσης του λόγου. Η συλλαβική δομή του λόγου διευκολύνει 
τη φωνητική αντίληψη και από τη βρεφική ηλικία η διάκριση ομάδων φθόγγων είναι 
ευκολότερη όταν, κατά την παρουσίασή τους, σχηματίζουν επιτρεπτές συλλαβές παρά όταν 
παρουσιάζονται ασύμβατα προς της συλλαβική δομή (Bertoncini & Mehler, 1981). Άλλες 
έρευνες δείχνουν (Πρωτόπαπας, 2007), ότι τα βρέφη εξαρχής αντιλαμβάνονται τους 
φθόγγους συλλαβικά οργανωμένους και όχι μεμονωμένα, γεγονός που οφείλεται κυρίως στους 
φωνηεντικούς (και άρα ισχυρούς) πυρήνες των συλλαβών.  

Αυτός ο αρχικός και προνομιακός ρόλος της συλλαβής στην αντίληψη της ομιλίας 
φαίνεται να διατηρείται σταθερά ακόμη και στους ενήλικους (Ecalle & Magnan, 2002:124-
127). Η συλλαβή αποτελεί μονάδα επεξεργασίας της ομιλίας στον ενήλικο. Η κατανόηση της 
ομιλίας περνά μέσα από τον τεμαχισμό του ακουστικού σήματος σε προλεκτικές αντιληπτικές 
μονάδες οι οποίες ενεργοποιούν τις μονάδες του νοητικού λεξικού.  

Σε διαφανή ορθογραφικά συστήματα, η συλλαβή δείχνει να ασκεί σημαντικό ρόλο 
στην αντίληψη του λόγου. Τα φωνητικά στοιχεία μετασχηματίζονται σε ακουστικά στοιχεία 
(Πόρποδας, 2002:55). Τα ηχητικά ερεθίσματα του προφορικού λόγου αποτελούνται από 
ακουστικές μονάδες οι οποίες είναι συλλαβικού τύπου. Ιδιαίτερα για την ελληνική γλώσσα η 
συνειδητοποίηση της συλλαβικής δομής των λέξεων του προφορικού λόγου είναι πολύ πιο 
εύκολη από τη συνειδητοποίηση της φωνημικής δομής του (Πόρποδας, ό.π.:234). Η 
συλλαβική επίγνωση αποκτάται νωρίτερα και ευκολότερα από τη φωνημική επίγνωση και η 
ανάλυση των λέξεων του προφορικού λόγου στα φωνημικά δομικά στοιχεία τους είναι 
δυσκολότερη από την αντίστοιχη ανάλυση στα συλλαβικά δομικά στοιχεία τους. 

Ειδικότερα ως προς την αποκωδικοποίηση, οι Spoehr & Smith (1973), σε έρευνά 
τους ορίζουν τη συλλαβή ως μονάδα αναγνώρισης των γραπτών λέξεων. Έκτοτε οι έρευνες 
για το ρόλο της συλλαβής στην ανάγνωση λέξεων σε έμπειρους αναγνώστες έχουν 
πολλαπλασιαστεί στο αγγλικό και γαλλικό (Ferrand et al. 1996˙ Colé et al. 1999) 
ορθογραφικό σύστημα. Η συλλαβή φαίνεται ότι είναι σημαντική όχι μόνο στην ακουστική 
σύλληψη των λέξεων (φωνολογικώς) αλλά και για την ανάγνωση και προσέγγιση της λέξης 
στο νοητικό λεξικό.  

Οι Ecalle & Magnan (2002:126), ορίζουν αρχικά τη συλλαβή ως βασική μονάδα 
τμήσης στα διαφανή ορθογραφικά συστήματα και στη συνέχεια ως μονάδα ανάγνωσης σε έργο 
ονομασίας λέξεων και ψευδολέξεων. Σε έργα μεγαλόφωνης ανάγνωσης, η συλλαβή δείχνει να 
είναι μια μονάδα λειτουργικής ανάγνωσης της οποίας τα όρια προσδιορίζονται φωνολογικά. 
Όλες οι έρευνες στην αγγλική και γαλλική γλώσσα (Βάμβουκας, κ.ά., 2008) συγκλίνουν στη 
διαπίστωση ότι η συλλαβή εκτός από βασική μονάδα αντίληψης της ομιλίας αποτελεί και 
βασική μονάδα επεξεργασίας των γραπτών λέξεων.  

Η αναγνώριση της συλλαβής έχει επιφέρει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργούν τα δύο κανάλια στα δομικά μοντέλα διδασκαλίας της ανάγνωσης. Ερευνητικά 
ευρήματα (Aidinis & Nunes, 2001˙ Αιδίνης & Κωστούλη, 2001), δείχνουν ότι στο 
υπολεξικό/φωνολογικό κανάλι, δηλαδή κατά τη φωνολογική αποκωδικοποίηση η ανάλυση 
δεν αφορά μόνο στις μικρότερες φωνολογικές μονάδες, τα φωνήματα, αλλά και σε 
μεγαλύτερες φωνολογικές μονάδες˙ στις συλλαβές.  

Ο Πόρποδας (2002:359-361), αναφερόμενος στη φύση του ελληνικού ορθογραφικού 
συστήματος, ορίζει τη συλλαβή ως μονάδα ανάγνωσης της ελληνικής γλώσσας. Ωστόσο, 
πρέπει να επισημάνουμε ότι, αναφερόμενος στην αξιολόγηση της συλλαβικής ανάγνωσης 
φαίνεται να μην εμπιστεύεται τη συλλαβή ως αυτόνομη μονάδα κωδικοποίησης και 
αυτοματοποίησης για την απόκτηση της βασικής ανάγνωσης. Σε περιπτώσεις αδυναμιών 
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προφοράς της συλλαβής ως ενιαίας μονάδας δομημένης άρθρωσης, προτείνει την επιστροφή 
στη διδασκαλία των φωνημάτων που την απαρτίζουν (σ. 462).  

Διαφαίνεται τέλος, όπως θα αναφερθούμε παρακάτω, ότι η συλλαβή λειτουργεί και 
ως  οικονομική μνημονική μονάδα κατά την κωδικοποίηση και αποθήκευση των πληροφοριών 
στη μακρόχρονη μνήμη αλλά και στην γρήγορη αναγνώριση και επεξεργασία τους στη μνήμη 
εργασίας. Συνεπώς μια διδασκαλία αποκατάστασης των αναγνωστικών δυσκολιών, η οποία 
αναθεωρεί τη βασική αναγνωστική μονάδα και υιοθετεί τη συλλαβή αντί του φωνήματος, 
είναι πιθανόν να παρέχει διευκολύνσεις στη φωνολογική αποκωδικοποίηση των λέξεων, 
σημείο στο οποίο πρέπει να αναφερθούμε εκτενέστερα.  

1.2 Αναγκαιότητα αναθεώρησης της βασικής μονάδας φωνολογικής επεξεργασίας 
 

Η διαφαινόμενη αναγκαιότητα αναδιοργάνωσης της δομής των πληροφοριών σε 
περιπτώσεις αναγνωστικών δυσκολιών, συνιστά κεντρικό σημείο της παρούσης μελέτης. 
Στηριζόμαστε στη θέση των δομικών μοντέλων για τη διακριτή φωνολογική/υπολεξική 
επεξεργασία, με τη διαφορά ότι με τη μελέτη μας εισηγούμαστε  την αναθεώρηση της βασικής 
μονάδας φωνολογικής επεξεργασίας και την υιοθέτηση της συλλαβής ως μονάδα  αντίληψης του 
γραπτού λόγου.   

Θεωρούμε τη συλλαβή ως πλεονεκτικότερη του φωνήματος, για τους παρακάτω 
λόγους: 
 α) Συμβάλλει σε ασφαλέστερες κωδικοποιήσεις στη μακρόχρονη μνήμη: Η συλλαβή 
συνδέεται ευκολότερα με τον εικονικό κώδικα με μεγαλύτερες πιθανότητες ασφαλούς 
κωδικοποίησης και ισχυροποιείται με περιβαλλοντικές συνδέσεις (Vygotsky 1997˙ 
Βοσνιάδου 1998). Η σύνδεση της πρώτης συλλαβής λέξεων με τον εικονικό κώδικα δίδει στη 
γραπτή μορφή της συλλαβής ένταση, περνά στο συνειδητό ως μια μορφή με νόημα, 
επιτυγχάνεται καθοδήγηση προς μια ταυτότητα μέσω του εξωτερικού περιβάλλοντος και 
δημιουργείται μια γνωστική δομή (Ευκλείδη, 1992). Μπορούμε να υποθέσουμε ότι στον ίδιο 
τύπο γνωστικής δομής μπορεί να ενταχθούν και άλλες συλλαβές που περιέχουν νέα σύμβολα, 
ώστε, σταδιακά, να επιτυγχάνεται η γρήγορη εκμάθησή τους. Η συλλαβή, σε αντίθεση με το 
φώνημα, ως φωνολογική μονάδα, δομημένο σύνολο του γραπτού λόγου και μονάδα 
άρθρωσης, μπορεί να συνδεθεί οπτικά, ακουστικά, αρθρωτικά, και σημασιολογικά.  
 β) Διευκολύνει τη γρήγορη επεξεργασία στη μνήμη εργασίας. Τα φωνολογικά τμήματα 
(συλλαβές) είναι πάντοτε και σε κάθε λέξη λιγότερα των φωνημικών (γράμματα) και 
μπορούμε να υποθέσουμε εξαρχής ότι είναι δυνατό να πετύχουμε οικονομία στη 
χωρητικότητας της μνήμης εργασίας. Με την υιοθέτηση της συλλαβής, ως βασικής μονάδας 
επεξεργασίας, ελαττώνεται η ποσότητα των προς απομνημόνευση πληροφοριών χωρίς να 
ξεπερνά ποτέ τα αριθμητικά όρια (7+2) που έθεσε ο Miller. Ακόμη και με την υιοθέτηση των 
νεότερων ερευνητικών επισημάνσεων (Μπαμπλέκου, 2003:48-49), που συγκλίνουν στον 
προσδιορισμό της χωρητικότητας ως χρόνου που απαιτείται για την άρθρωση των 
πληροφοριών, παρά ως αριθμό στοιχείων που ανακαλούνται, και τότε ο χρόνος 
αποκωδικοποίησης θα είναι πολύ μικρότερος. Όταν μειώνεται η ποσότητα των πληροφοριών, 
ο χρόνος ανάγνωσης μειώνεται και η ταχύτητα επεξεργασίας αυξάνει.  

Τα στοιχεία που παραθέσαμε δεν εξαντλούνται εδώ. Υπάρχει ακόμη πλήθος 
ερευνητικών τεκμηρίων για το λειτουργικό ρόλο της συλλαβής στη μάθηση της ανάγνωσης, 
σε όλα τα ορθογραφικά συστήματα. Αυτό μας υπαγορεύει την ανάγκη να τεκμηριώσουμε 
παρακάτω με ακόμη περισσότερα στοιχεία, την αναγκαιότητα αναθεώρησης της διδασκαλίας 
με βάση τη συλλαβή, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των αναγνωστικών δυσκολιών.  

1.3 Ερευνητικά τεκμήρια για το ρόλο της συλλαβής στο αγγλικό ορθογραφικό  σύστημα 
 

Σε έρευνα σχετική με το ρόλο της συλλαβής (Marmurek,1988:119-127), στη Β΄, Δ΄ 
και Στ΄ δημοτικού, διαπιστώνεται ότι οι μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες έχουν δυσκολία 
στην αναγνώριση λέξεων εξαιτίας δυσκολιών στην συλλαβική ανάλυση και προβλήματα 
αποκωδικοποίησης, επειδή δίνουν λιγότερη προσοχή και δεν χρησιμοποιούν συλλαβικές 
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στρατηγικές. Παρόμοιο συμπέρασμα για μαθητές χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες είχε 
διατυπωθεί μια δεκαετία νωρίτερα (Mewhort & Beal, 1977:636). Επειδή ακριβώς οι μαθητές 
αυτοί έχουν ανεπτυγμένη ικανότητα συλλαβικής κατάτμησης και διαβάζουν χωρίζοντας τις 
λέξεις σε συλλαβές, η ικανότητά στην αναγνώριση λέξεων είναι αυτοματοποιημένη και 
ακριβής.  
 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ερευνητική διαπίστωση των Van Daal, & Reitsma 
(1990:133-148), ότι η ελλειμματική χρήση της συλλαβικής δομής στην ανάγνωση των 
παιδιών με αναγνωστικές δυσκολίες, τα ωθεί στη προσπάθεια συμβολικής (γράμμα – 
γράμμα) αποκωδικοποίησης των λέξεων και σε αναγνωστικά λάθη. Ο Shefelbine, (1990:223- 
230), ανέπτυξε και αξιολόγησε μια προσέγγιση συλλαβικής διδασκαλίας με συλλαβικό 
αυτοματισμό και αναγνώριση συλλαβικής δομής, δείχνοντας ότι οι μαθητές που ασκήθηκαν 
στη συλλαβική στρατηγική σημείωσαν μεγαλύτερες επιδόσεις στη ταυτοποίηση λέξεων.  

Άλλες έρευνες (Shefelbine et. al, 1989 και 1991), συμπεραίνουν ότι το έλλειμμα 
μαθητών στην γρήγορη αναγνώριση των λέξεων προέρχεται από τη δυσκολία τους στην 
ανάλυση συμπλεγμάτων και συλλαβών που αποτελούν τις λέξεις αυτές και ότι μαθητές της 
Στ΄ δημοτικού με και χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες κάνουν χρήση της συλλαβικής 
στρατηγικής σε δοκιμασίες ανάγνωσης δύσκολων πολυσύλλαβων λέξεων.  
 Πιο πρόσφατες έρευνες (Mann, 2001:191-218), συμπεραίνουν ότι οι χαμηλές 
επιδόσεις στις δοκιμασίες μορφολογικής ανάλυσης μπορούν να αποδοθούν στη χαμηλή 
ικανότητα συλλαβικής κατάτμησης των παιδιών με δυσλεξία. Οι  Duncan, & Seymour 
(2003:101-120), σε  δοκιμασίες δισύλλαβων και πολυσύλλαβων λέξεων σε μαθητές Στ΄ 
δημοτικού, καταλήγουν ότι η αναγνωστική ακρίβεια εξαρτάται από την ικανότητα 
συλλαβικής αποκωδικοποίησης πολυσύλλαβων λέξεων και ότι η διδασκαλία πρέπει να 
επικεντρώνεται στο να κατευθύνει την προσοχή των μαθητών με αναγνωστικές δυσκολίες 
στην κατάτμηση των πολυσύλλαβων λέξεων σε εύκολα χειριζόμενα συλλαβικά τμήματα. Οι 
Archer et al, (2003:89-101), συμπεραίνουν ότι το πρόβλημα στην αναγνώριση λέξεων των 
μαθητών με αναγνωστικές δυσκολίες μπορεί να βελτιωθεί με διδασκαλία επικεντρωμένη στο 
συλλαβισμό (syllabication instruction).  
 H Moats (2004:145-159), σε δείγμα 555 έφηβων φτωχών αναγνωστών και 
συστηματική συλλαβική διδασκαλία ενός σχολικού έτους κατέγραψε σημαντική βελτίωση 
των μαθητών στις δεξιότητες αναγνώρισης λέξεων και κατανόησης κειμένων. Οι 
Bhattacharya & Ehri (2004:331-348), μέσω τριών ομάδων (συλλαβικής επεξεργασίας λέξεων, 
ολικής αναγνώρισης λέξεων και ομάδας ελέγχου) συμπεραίνει ότι  η άσκηση στη συλλαβική 
επεξεργασία συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ανάγνωσης οικείων και μη οικείων 
πολυσύλλαβων λέξεων και ακόμη ότι η ικανότητα της ανάλυσης και σύνθεσης λέξεων είναι 
απαραίτητη για την ακριβή ταυτοποίηση των πολυσύλλαβων λέξεων. Οι Shippen et al, 
(2005:175-182), κατέγραψαν υψηλή επίδοση στην αναγνώριση, ακρίβεια και ευχέρεια. 
ενεργώντας στην τμηματική κατάτμηση λέξεων σε συλλαβές.  
 Τέλος, η Bhattachrrya (2006:116-123), εφάρμοσε μια στρατηγική συλλαβικής 
αναγνώρισης πολυσύλλαβων λέξεων σε μαθητές λυκείου. Οι λέξεις είχαν επιλεγεί από το 
μάθημα της βιολογίας και είχαν ιδιαίτερες δυσκολίες κατανόησης. Τα συμπεράσματα της 
παραπάνω έρευνας μπορούν να συνοψιστούν στο ότι οι έφηβοι μαθητές συχνά αποτυγχάνουν 
στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου μαθήματος όχι γιατί δεν κατέχουν ικανοποιητικά τις 
βασικές έννοιες αλλά γιατί έχουν δυσκολία στην αποκωδικοποίηση πολυσύλλαβων λέξεων, η 
οποία επιβαρύνει την ικανότητά τους να διαβάσουν, να αναλύσουν και να απαντήσουν σε 
εξεταστικές δοκιμασίες.  

Η παραπάνω ερευνητική επισκόπηση στο αγγλικό ορθογραφικό σύστημα δείχνει τη 
σημαντική επίδραση της συλλαβικής επίγνωσης και επεξεργασίας όχι μόνο στη διαδικασία 
μάθησης της ανάγνωσης αλλά και σε μαθητές όλων των ηλικιών, που έχουν διαπιστωμένα 
δυσκολίες αποκωδικοποίησης. 

 
1.3 Ερευνητικά τεκμήρια για τη συλλαβή στο γαλλικό ορθογραφικό σύστημα 

 
Οι  Sprenger – Charolles & Casalis (1996), επισημαίνουν ότι, υπάρχει μια ουσιώδης 

διαφορά μεταξύ της γαλλικής και της αγγλικής ως προς τη συλλαβή. Στην αγγλική το 60% 
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των λέξεων παρουσιάζει κλειστή δομή, ενώ στη γαλλική το 76% ανοικτή. Ο τύπος της 
συλλαβικής δομής εξαρτάται από τη θέση των συμφώνων και των φωνηέντων στο εσωτερικό 
της συλλαβής και η θέση αυτή ποικίλλει από τη μια γλώσσα στην άλλη. 

Η συλλαβή γενικότερα φαίνεται να είναι η βασική μονάδα τμήσης στη γαλλική 
γλώσσα. Σύμφωνα με τους παραπάνω ερευνητές ο γαλλόφωνος ακροατής τεμαχίζει 
συλλαβικά τη ροή του προφορικού λόγου που ακούει, ενώ η σύγκριση των συλλαβικών 
συστημάτων δείχνει πως οι γαλλόφωνοι ακροατές χρησιμοποιούν τη συλλαβή ως μονάδα 
τεμαχισμού ακόμη και όταν ακούν αγγλικές λέξεις. Ακόμη, η συστηματικότητα της συλλαβής 
έχει αποδειχθεί και στην παραγωγή του λόγου κατά την ονομασία λέξεων, ψευδολέξεων και 
εικόνων. Σε έργα μεγαλόφωνης ανάγνωσης, η συλλαβή στη γαλλική είναι μια μονάδα 
λειτουργικής ανάγνωσης της οποίας τα όρια προσδιορίζονται φωνολογικά. Αναφέρεται, 
τέλος, ότι η συλλαβή ασκεί ταυτόχρονα το ρόλο της υπολεξικής μονάδας κατά την 
προσπέλαση στο νοητικό λεξικό, το ρόλο της μονάδας παραγωγής του λόγου (άρθρωσης) και 
το ρόλο της μονάδας οπτικής επεξεργασίας των λέξεων (pp. 127-128 ό.π.) 

Σε έρευνα των Denhière & Maroubu – Terriou (1994:199-243), διερευνήθηκε η 
επίδραση γνωστικών παραγόντων στην ταυτοποίηση δισύλλαβων και τρισύλλαβων λέξεων 
από αρχάριους αναγνώστες. Ο πειραματισμός έγινε σε παιδιά Α΄ και Β΄ δημοτικού, που έχουν 
ακολουθήσει δυο διαφορετικές στρατηγικές μάθησης της ανάγνωσης. Μία συλλαβική και μία 
φωνημική. Σύμφωνα με τους παραπάνω ερευνητές, η συλλαβική στρατηγική, οδηγεί σε 
χρόνους ταύτισης σημαντικά χαμηλότερους από ό,τι η φωνητική στρατηγική.  

Σε δυο έρευνες, o  Colé, τέλος, (1999: 507- 532 & 2000: 151 – 182) συμπεραίνει ότι 
η συλλαβή είναι σημαντική όχι μόνο στην ακουστική σύλληψη των λέξεων (φωνολογικώς) 
αλλά και για την ανάγνωση και προσέγγισή τους στο νοητικό λεξικό, και ότι οι δυσκολίες 
των αρχάριων αναγνωστών, των δυσλεξικών ή των λιγότερο επιδέξιων αναγνωστών 
εντοπίζονται κυρίως στην αναγνώριση των λέξεων εξαιτίας ελλειμματικής 
αποκωδικοποίησης.  

1.4 Ερευνητικά τεκμήρια για τη συλλαβή στο ελληνικό ορθογραφικό σύστημα 
 

Στο ελληνικό ορθογραφικό σύστημα, σε αντίθεση με το αγγλικό και γαλλικό, δεν 
διαφαίνεται ιδιαίτερη ανάπτυξη μελετών ως προς το ρόλο συλλαβικών στρατηγικών. 
Συνήθως η πλειονότητα των ερευνών διαπραγματεύεται την επίδραση της φωνολογικής ή και 
μορφολογικής επίγνωσης στην ανάγνωση. Τα συμπεράσματά τους αναφέρονται, κυρίως, 
στην πρώιμη κατάκτηση της συλλαβικής επίγνωσης σε σχέση με τη φωνημική, εξαιτίας του 
γεγονότος ότι ένα από τα κριτήρια φωνολογικής επίγνωσης που θέτουν οι ερευνητές, είναι η 
συλλαβική κατάτμηση και σύνθεση (Παντελιάδου, 2001˙  Μανωλίτσης 2000, 2005).  

Αντιθέτως η συλλαβή και η συλλαβική επεξεργασία μέσα στο πλαίσιο της 
φωνολογικής επεξεργασίας, ασκείται εκτεταμένα από τους εκπαιδευτικούς της πράξης. 
Ειδικότερα η διδασκαλία της συλλαβής με τρόπο ολιστικό σε μαθητές με αναγνωστικές 
δυσκολίες αναθεωρεί τον τρόπο συλλαβισμού και διασφαλίζει οικονομία στη μνήμη εργασίας 
(Μπίρτσας, 1990:217). Η ανάγνωση μιας λέξης με φωνημική σύνθεση υπερφορτώνει την 
μνήμη εργασίας με το έργο συγκράτησης των πρώτων συλλαβών, όταν η σύνθεση έχει φτάσει 
στην τελευταία. Ειδικά στους μαθητές με προβλήματα φωνολογικής επεξεργασίας αυτό είναι 
βασανιστικό. Έτσι η χωροχρονική οικονομία θέσεων που διασφαλίζει η συλλαβική 
προσέγγιση της διδασκαλίας αυξάνει την ταχύτητα επεξεργασίας και συντελεί στη 
αποτελεσματικότερη ανάγνωση.  

Εκτός από τις έρευνες που έχουμε ήδη αναφερθεί (Παντελιάδου, 2001˙ Πόρποδας, 
2002˙ Πρωτόπαπας, 2007˙Βάμβουκας, 2008), μια άλλη έρευνα (Παπούλια – Τζελέπη, 
1999:115 – 148), επισημαίνει ότι η ταυτοποίηση των αρχικών κομματιών της λέξης 
παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ανάλογα με το αν πρόκειται για ταίριασμα συλλαβών ή για 
ταίριασμα μεμονωμένων φωνημάτων. Ο συντελεστής επιτυχίας για τη συλλαβή είναι 
υψηλότερος από αυτόν του φωνήματος και το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ταυτοποίησης 
του τελικού μέρους της λέξης. Τέλος, άλλες έρευνες (Τάφα, κ.ά., 1998˙ Aidinis & Nunes 
2001:145-177), συμπεραίνουν την πρώιμη και ευκολότερη συλλαβική επίγνωση σε σχέση με 
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την φωνημική, χρησιμοποιώντας ως ένα από τα κριτήρια φωνολογικής επίγνωσης τη 
συλλαβική κατάτμηση και σύνθεση.  

Έρευνα για τις μεταγλωσσικές δεξιότητες σε παιδιά ηλικίας 5-6 ετών (Μανωλίτσης, 
2000) επιβεβαιώνει τις παραπάνω διαπιστώσεις για τη συλλαβική επίγνωση συμπεραίνοντας  
ότι η  μέση  επίδοση  των  παιδιών  στα  κριτήρια  που  απαιτούν  επίγνωση  συλλαβής  και 
ομοιοκαταληξίας είναι σημαντικά καλύτερη από τη μέση επίδοση στη φωνημική επίγνωση. 
Και ακόμη ότι τα φωνήεντα δεν είναι γενικώς πιο εύκολα από τα σύμφωνα κατά το χωρισμό 
μιας λέξης σε επιμέρους φωνήματα. Τα φωνήεντα φαίνεται να είναι ευκολότερα μόνο όταν 
λειτουργούν ως μια ολόκληρη συλλαβή, ενώ το ίδιο φωνήεν εάν επιχειρηθεί να εξαχθεί μέσα 
από συλλαβή, δηλαδή όταν λειτουργεί ως φώνημα, παρουσιάζει τις ίδιες δυσχέρειες με τα 
σύμφωνα. Αυτό το στοιχείο ενισχύει ακόμα περισσότερο την άποψη που υποστηρίζει την 
υπεροχή της συλλαβής έναντι του φωνήματος κατά τη συνειδητοποίηση της φωνολογικής 
δομής του λόγου. 

Τέλος, μια πρόσφατη έρευνα (Βάμβουκας, κ.ά., 2008), προσεγγίζει με διαφορετική 
σκοπιά τη συλλαβή διερευνώντας, μέσα σε άλλα, τη σχέση μεγέθους, συλλαβικής δομής των 
λέξεων και ταχύτητας ανάγνωσής τους. Διαπιστώνεται ότι οι λέξεις με λίγα γράμματα (3-5) 
που θεωρούνται σύντομες και είναι κατά κανόνα πιο συχνόχρηστες και οικείες διαβάζονται 
πιο γρήγορα από τις τρισύλλαβες και πολυσύλλαβες και ότι οι λέξεις με απλή συλλαβική 
δομή διαβάζονται πιο γρήγορα από ισοσύλλαβες με σύνθετη συλλαβική δομή. Φαίνεται ότι 
μεταξύ ισοσύλλαβων λέξεων ο χρόνος ανάγνωσης είναι βραχύτερος σ’ εκείνες που η αρχική 
συλλαβή τους είναι απλής δομής. 

2. Σκοπός και υποθέσεις της έρευνας 
 
Τα θεωρητικά και ερευνητικά στοιχεία που παραθέσαμε, συνιστούν ένα  πλαίσιο, το 

οποίο, πιστεύουμε, τεκμηριώνει επαρκώς την αναγκαιότητα σχεδιασμού εφαρμογών 
συλλαβικής κωδικοποίησης και αυτοματοποίησης, πριν τη πειραματική εφαρμογή και 
αξιολόγησή τους. Σκοπός μας λοιπόν είναι η διερεύνηση του ρόλου της συλλαβικής 
αυτοματοποίησης και ο έλεγχος της συμβολής ενός πειραματικού ψηφιακού υλικού στην 
παροχή διευκολύνσεων σε μαθητές Α΄ τάξης δημοτικού με αναγνωστικές δυσκολίες. 

Η βασική μας υπόθεση είναι ότι η αυτοματοποίηση στην αναγνώριση/ ταυτοποίηση 
συλλαβών συνεπιφέρει την πιο γρήγορη ανάγνωση/αποκωδικοποίηση δισύλλαβων και 
τρισύλλαβων λέξεων οι οποίες περιέχουν συνολικώς ή μερικώς τις αυτοματοποιημένες 
συλλαβές. Η γενική αυτή υπόθεση επιμερίζεται σε δύο ειδικότερες υποθέσεις: 

1η ειδική υπόθεση: Αναμένεται ότι οι δισύλλαβες ή τρισύλλαβες λέξεις που 
περιέχουν στις 2 ή στις 3 συλλαβές τους αντίστοιχα τις αυτοματοποιημένες συλλαβές θα 
διαβάζονται πιο γρήγορα από τις ομόλογές τους λέξεις οι οποίες περιέχουν μια μόνο 
αυτοματοποιημένη συλλαβή.  

2η ειδική υπόθεση:  Αναμένεται ότι οι δισύλλαβες ή τρισύλλαβες λέξεις που έχουν ως 
αρχική συλλαβή τους την αυτοματοποιημένη συλλαβή θα διαβάζονται πιο γρήγορα από 
εκείνες που θα την περιέχουν στην τελική ή ενδιάμεση συλλαβή τους 

3. Η μεθοδολογία της έρευνας 
 
Για τον έλεγχο της υπόθεσής μας εφαρμόσαμε την πειραματική μέθοδο και πιο 

συγκεκριμένα το πειραματικό σχέδιο με προέλεγχο, μετέλεγχο και ομάδα ελέγχου (Cohen & 
Manion, 1994:229-244˙ Βάμβουκας, 1997:174-176). Για τη συγκρότηση των δύο ομάδων, 
πειραματικής και ελέγχου ή μαρτυρίας, κατά την προπειραματική φάση της έρευνας 
υιοθετήσαμε την τεχνική της σύζευξης. Πιο συγκεκριμένα, σε δείγμα 40 μαθητών της Α΄ 
τάξης δημοτικού με σοβαρές αναγνωστικές δυσκολίες μετρήσαμε την αναγνωστική 
ακρίβεια και την ταχύτητα ανάγνωσης 40 λέξεων. Ως προς το μέγεθος των συλλαβών τους 
οι λέξεις αυτές ήταν 20 δισύλλαβες συλλαβικής δομής τύπου ΣΦ – ΣΦ, ΣΣΦ – ΣΦ, ΣΦ – 
ΣΣΦ και 20 τρισύλλαβες συλλαβικής δομής τύπου ΣΦ – ΣΦ – ΣΦ, ΣΣΦ – ΣΦ – ΣΦ, ΣΦ – 
ΣΣΦ – ΣΦ, ΣΣΦ – ΣΣΦ – ΣΦ.  
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Η μέτρηση της αναγνωστικής ταχύτητας κατά τον προέλεγχο για την συγκρότηση 
δύο ισοδύναμων ομάδων, καθώς και κατά τον μετέλεγχο, έγινε με ψηφιακή 
μαγνητοφώνηση, φασματική απεικόνιση και ακριβή μέτρηση ανά msec.  

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις επιδόσεις των 40 μαθητών στην ακρίβεια και στην 
ταχύτητα ανάγνωσης των 40 λέξεων συγκροτήσαμε 14 ζεύγη υποκειμένων με ίσες ή 
ελάχιστες διαφορές στις επιδόσεις τους. Το ένα μέλος του ζεύγους αποτελούσε υποκείμενο 
της Α΄ ομάδας (Πειραματικής) και το άλλο μέλος του ζεύγους αποτελούσε υποκείμενο της 
Β΄ ομάδας (Ελέγχου).   

Για τον ακριβέστερο έλεγχο της ισοτιμίας των δύο ομάδων υπολογίστηκαν οι μέσοι 
όροι και οι τυπικές αποκλίσεις και εκτιμήθηκε η παραλληλία τους με τον έλεγχο της 
διαφοράς των μέσων όρων των επιδόσεών τους στην ακρίβεια και την ταχύτητα ανάγνωσης. 
Οι σχετικές τιμές είναι: Για την Πειραματική ομάδα: x  = 28,67 και S = 10,04  στην 
ακρίβεια και x = 482,80 και S = 286, 24 στην ταχύτητα. Για την Ομάδα ελέγχου αντίστοιχα 
είναι: x  = 28,80 και S = 10,87 για την ακρίβεια και x  = 481,13 και S = 282,10 για την 
ταχύτητα. 

Η σύγκριση των μέσων όρων τω δύο ανεξάρτητων ισοπληθών δειγμάτων (Ν=14) 
έδωσε τιμές: t =.034, df = 26, p = 000 (p = <.001) για την ακρίβεια και t=.015, df = 26, p =. 
000 (p = <.001) για την ταχύτητα.  

Στατιστικά, επομένως, οι δυο ομάδες είναι ισότιμες τόσο ως προς την ακρίβεια όσο 
και ως προς την ταχύτητα ανάγνωσης, πριν από τον καθαυτό πειραματισμό. 

 3.1 Η πειραματική διδασκαλία/ παρέμβαση  

 Σύμφωνα με το πειραματικό σχέδιο, η πειραματική ομάδα ασκήθηκε συστηματικά 
στην κωδικοποίηση και στην αυτοματοποίηση της αναγνώρισης συλλαβών. Μετά τη λήξη 
της διδακτικής παρέμβασης και επίτευξη της αυτόματης αναγνώρισης των συλλαβών, 
μετρήθηκε η ταχύτητα αναγνώρισης λέξεων που περιείχαν, στην αρχική, στην τελική ή και 
στην ενδιάμεση συλλαβή τους, μία ή δύο από τις αυτοματοποιημένες στην αναγνώριση 
συλλαβές.  
 Πιο συγκεκριμένα, η άσκηση συλλαβικής κωδικοποίησης και αυτοματοποίησης έγινε 
σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων, με το πειραματικό ψηφιακό υλικό, σε ωριαίες διδακτικές 
συνεδρίες. Στο αρχικό λεξιλόγιο προστέθηκαν 20 λέξεις και συγκροτήθηκε ένα λεξιλόγιο 60 
λέξεων (30 δισύλλαβες και 30 τρισύλλαβες). Το λεξιλόγιο αυτό περιλαμβάνει συλλαβές προς 
αυτοματοποίηση (Α) και μη αυτοματοποίηση (Μ.Α) και αποτελεί και το τελικό λεξιλόγιο 
μέτρησης κατά τον μετέλεγχο.  
 Οι συλλαβές προς αυτοματοποίηση που εξήχθησαν από το τελικό λεξιλόγιο ήταν 15 
αυτόνομες συλλαβές (μονοσύλλαβες λέξεις) τύπου ΣΦ, με πλήρη αντιστοιχία γραφήματος – 
φωνήματος και τύπου ΣΣΦ με καταχρηστικούς διφθόγγους ια, ου και  τα δίψηφα φωνήεντα 
αι, ει, οι.  Επιλέχθηκαν ακόμη, 15 μη αυτόνομες συλλαβές, τύπου ΣΦΦ, με τα φωνηεντικά 
δίψηφα ια – ου – αι – ει – οι, και τύπου ΣΣΦ με δίψηφα σύμφωνα και συμπλέγματα. Το 
τελικό λεξιλόγιο περιλαμβάνει έξι διακριτούς τύπους λέξεων, οι οποίοι περιλαμβάνουν 
ολικώς ή μερικώς τις προς αυτοματοποίηση συλλαβές. Οι τύποι αυτοί δίδονται στον 
παρακάτω κατάλογο:  

1) 10 δισύλλαβες λέξεις για  αυτοματοποίηση και των 2 συλλαβών (Α/Α) 
2) 10 δισύλλαβες λέξεις για  αυτοματοποίηση της 1ης  συλλαβής (Α/ΜΑ) 
3) 10 δισύλλαβες λέξεις για  αυτοματοποίηση τη 2ης  συλλαβής (ΜΑ/Α) 
4) 10 τρισύλλαβες λέξεις για  αυτοματοποίηση και των 3 συλλαβών (Α/Α/Α) 
5) 10 τρισύλλαβες λέξεις για  αυτοματοποίηση της 1ης  και 3ης  συλλαβής (Α/ΜΑ/Α) 
6) 10 τρισύλλαβες λέξεις για  αυτοματοποίηση μόνο τη 2ης συλλαβής (ΜΑ/Α/ΜΑ) 

 Οι προς αυτοματοποίηση συλλαβές αποτέλεσαν το μοναδικό υλικό άσκησης μέσω 
του ψηφιακού υλικού σε δύο εφαρμογές: κωδικοποίησης και αυτοματοποίησης και δεν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλες διδακτικές δραστηριότητες έντυπης μορφής. 
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 3.2  Το ψηφιακό υλικό  άσκησης στην αυτόματη αναγνώριση συλλαβών  
Για τις ανάγκες της πειραματικής διδασκαλίας/άσκησης, την οργανωμένη 

παρουσίαση, την εξάσκηση, τον έλεγχο της σταδιακής απόδοσης και της τεχνικής επίδοσης 
των μαθητών σχεδιάσαμε: 

α) Μια εφαρμογή συλλαβικής κωδικοποίησης με οπτική, ακουστική, αρθρωτική 
(γλωσσική) και σημασιολογική ταυτοποίηση (πρώτη συλλαβή οπτικοποιημένης λέξης) και 
επαναλαμβανόμενη ανάγνωση (παράρτημα, σχηματική παράσταση 1): 

β) Μια εφαρμογή αυτοματοποίησης συλλαβών, η οποία βασίζεται στις τεχνικές της 
επαναλαμβανόμενης ανάγνωσης και παρέχει τη δυνατότητα ρυθμιζόμενης χρονικά οπτικής 
έκθεσης και εξάσκησης σε επίπεδο μεμονωμένων γραμμάτων, συλλαβών, λέξεων ή και 
αναγνωστικών φράσεων/νοηματικών συνόλων. Παρόμοια εφαρμογή έχει ελεγχθεί 
πειραματικά σε επίπεδο λέξεων31 με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Στην παρούσα μελέτη 
επιχειρείται η αξιολόγηση της εφαρμογής αυτοματοποίησης σε υπολεξικό (συλλαβικό 
επίπεδο) και αξιοποιήθηκε στην κατεύθυνση της αυτοματοποίησης συλλαβών που αργότερα 
αξιολογήθηκαν ευρισκόμενες ολικώς ή μερικώς εντός δισύλλαβων και τρισύλλαβων λέξεων 
(παράρτημα, σχηματική παράσταση 2). 

Για την αντιμετώπιση των πιθανών, μηχανιστικών/συμπεριφοριστικών επιδράσεων 
του ψηφιακού υλικού αυτοματοποίησης, σχεδιάσαμε την ένταξή του μέσα σε ένα, όσο το 
δυνατόν εποικοδομιστικό περιβάλλον ακολουθώντας κατά τη μεθοδολογία σχεδιασμού του 
ένα συγκεκριμένο σχέδιο ενεργειών: α) το παράδειγμα της γνωσιακής μαθητείας με 
φθίνουσα καθοδήγηση, β) την ατομική εργασία για αυτοέλεγχο, γ) τη στρατηγική της 
διδασκαλίας της αμοιβαιότητας για ανατροφοδότηση (Σπαντιδάκης, 2006 & 2008).  

Σύμφωνα με την αρχή της φθίνουσας καθοδήγησης παραχωρούμε σταδιακά τον 
έλεγχο του ψηφιακού υλικού αυτοματοποίησης στους μαθητές με στόχο τη χειραφέτησή 
τους και τη μεταφορά των αποφάσεων από το δάσκαλο στους ίδιους. Η ατομική εργασία 
αποσκοπεί στον αυτοέλεγχο της προόδου, την απόφαση επιλογής επιπέδου δυσκολίας από 
τον ίδιο το μαθητή προς αποφυγή συνθηκών αποκλεισμού, την άμεση ανατροφοδότηση, την 
αυτορρύθμιση και τη λήψη αποφάσεων αν θα προχωρήσουν σε υψηλότερο επίπεδο. Τέλος η 
στρατηγική της αμοιβαιότητας αποσκοπεί στην αξιοποίηση ενός ομαδικού περιβάλλοντος.  

Ύστερα από 16 ωριαίες συνεδρίες όλοι οι μαθητές της πειραματικής ομάδας είχαν 
κατακτήσει τον χρόνο αναγνώρισης /ταυτοποίησης κάθε συλλαβής ανά 0.5 sec. Τέλος, μετά 
παρέλευση άλλων τεσσάρων εβδομάδων μετρήθηκε σε κάθε λίστα η αναγνωστική ταχύτητα 
για κάθε μαθητή της π.ο. και της ο. ε.  

 
4.  Τα αποτελέσματα  της έρευνας 
 Τα αποτελέσματα αφορούν στην ταχύτητα ανάγνωσης των λέξεων, σύμφωνα με τον 
αριθμό των συλλαβών τους (δισύλλαβες, τρισύλλαβες) και σύμφωνα με την 
αυτοματοποιημένη (Α) ή μη αυτοματοποιημένη (ΜΑ) συλλαβή, εκφρασμένη σε msec, τόσο 
στην πειραματική, όσο και στην ομάδα ελέγχου.  
 Η ανάγνωσή τους (παράρτημα, πίνακας 1), δείχνει ότι η άσκηση των παιδιών της 
πειραματικής ομάδας στην αυτοματοποίηση της αναγνώρισης συλλαβών είχε ευμενή 
επίδραση στην ταχύτητα ανάγνωσης λέξεων που περιέχουν τις συλλαβές. Φαίνεται, δηλαδή, 
ότι οι μέσοι όροι των ταχυτήτων ανάγνωσης των δισύλλαβων λέξεων που είχαν 
αυτοματοποιηθεί και οι δύο συλλαβές τους (Α-Α) ή η πρώτη μόνο συλλαβή τους (Α-ΜΑ), ή 
η δεύτερη μόνο συλλαβή τους (ΜΑ-Α) καθώς και οι τρισύλλαβες λέξεις με 
αυτοματοποιημένες και τις τρεις συλλαβές τους (Α-Α-Α) ή τις δύο συλλαβές τους (Α-ΜΑ-Α) 
ή μία μόνο συλλαβή τους (ΜΑ-Α-ΜΑ), είναι πολύ μικρότεροι στους μαθητές της 
Πειραματικής ομάδας συγκριτικά με τους αντίστοιχους μέσους όρους των μαθητών της 
ομάδας Ελέγχου. Με άλλα λόγια οι μαθητές της Πειραματικής ομάδας διαβάζουν πιο 
γρήγορα τις λέξεις του υλικού ελέγχου (λεξιλόγιο 2) από τους μαθητές της ομάδας Ελέγχου. 

                                                 
31 Παλιεράκης, Ν. (υπό έκδοση).  Η αναγνωστική αποκωδικοποίηση ως μηχανισμός και ως δεξιότητα. 
Πειραματική εφαρμογή αυτοματοποίησης των λέξεων. Νέα Παιδεία. 
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 Πιο συγκεκριμένα, αθροιστικά για την Πειραματική ομάδα, ο μέσος όρος και η 
τυπική απόκλιση της ταχύτητας ανάγνωσης των έξι τύπων λέξεων (6 Χ 10 λέξεις) είναι x = 
2868 msec και S = 873,2 msec, ενώ για την ομάδα Ελέγχου είναι αντίστοιχα  x = 4493,7 και 
S = 2323,8. Η διαφορά των δύο μέσων όρων είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 
σημαντικότητας .05 [(t = 2,36), ( df =26), ( p = <.05)]. Μπορούμε συνεπώς, να ισχυριστούμε 
με βεβαιότητα 95% ότι η αυτοματοποίηση της αναγνώρισης συλλαβών άσκησε θετική 
επίδραση στην ανάγνωση λέξεων που εμπεριέχουν δύο ή μία από τις συλλαβές αυτές. 
 Πιο αναλυτικά, χωριστά λαμβανόμενες οι ταχύτητες ανάγνωσης των δισύλλαβων και 
τρισύλλαβων λέξεων εμφανίζονται με τις εξής τιμές: οι δισύλλαβες έχουν x = 2479,9 και  S = 
771,6 στην πειραματική ομάδα και x = 4044,0 και  S = 1591,8 στην ομάδα ελέγχου, η δε 
παρατηρούμενη διαφορά των μέσων όρων τους είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 
σημαντικότητας .01 [(t = 3,18), ( df =26), ( p = <.01)]. Αντίστοιχα οι ταχύτητες των 
τρισύλλαβων λέξεων λαμβάνουν τις εξής τιμές: x = 3256,1 και  S = 974,8 στην πειραματική 
ομάδα και x = 5382,9 και  S = 3055,9 στην ομάδα ελέγχου. Η παρατηρούμενη διαφορά των 
μέσων όρων τους είναι επίσης στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0.5 [(t = 
2,39), ( df =26), ( p = <.05)]. 
 Επομένως, η γενική υπόθεση της έρευνάς μας, που προέβλεπε ότι η αυτοματοποίηση 
της αναγνώρισης συλλαβών συνεπιφέρει την πιο γρήγορη ανάγνωση/αποκωδικοποίηση 
δισύλλαβων και τρισύλλαβων λέξεων οι οποίες περιέχουν μερικώς ή συνολικώς 
αυτοματοποιημένες συλλαβές, επαληθεύεται πλήρως, δεδομένου ότι οι ταχύτητες 
ανάγνωσης/αποκωδικοποίησης λέξεων, δισύλλαβων και τρισύλλαβων, χωριστά και 
αθροιστικά λαμβανόμενες, είναι πολύ μεγαλύτερες (διαβάζονται γρηγορότερα) σε μαθητές 
που έχουν ασκηθεί στην αυτοματοποίηση συλλαβών που εμπεριέχουν οι λέξεις αυτές. Η 
διαπίστωση αυτή ισχύει με πιθανότητα σφάλματος 1-5%.  
 Έλεγχος των ειδικών υποθέσεων: Σύμφωνα με την πρώτη ειδική υπόθεση της ερευνάς 
μας, αναμενόταν ότι οι δισύλλαβες και οι τρισύλλαβες λέξεις, που περιέχουν στις δύο ή και 
στις τρεις συλλαβές τους τις αντίστοιχα αυτοματοποιημένες συλλαβές, δηλαδή είναι τύπων 
Α-Α και Α-Α-Α αντίστοιχα, θα διαβαζόταν πιο γρήγορα από τις ομόλογές τους που περιέχουν 
μια μόνο αυτοματοποιημένη συλλαβή. Αναμενόταν ότι οι ταχύτητες αναγνώρισης των 
λέξεων Α-Α θα είναι μεγαλύτερες από Α-ΜΑ και ΜΑ-Α για τις δισύλλαβες και των λέξεων 
Α-Α-Α θα είναι μεγαλύτερες από ΜΑ-Α-ΜΑ. 
 Από τα δεδομένα του πίνακα 1 συνάγεται ότι η ταχύτητα ανάγνωσης των δισύλλαβων 
λέξεων τύπου Α-Α είναι x = 1972,6 και  S = 428,4 ενώ για τις λέξεις τύπου Α-ΜΑ είναι x = 
2433,4 και  S = 576,8 και για τις λέξεις ΜΑ-Α είναι  x = 3033,9 και  S = 1309,6. Βάσει 
αυτών των δεδομένων η διαφορά των μέσων όρων μεταξύ Α-Α και Α-ΜΑ δίνει ένα δείκτη 
‘t’=2,31 η τιμή του οποίου είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας .05 [(t = 
2,31), ( df =26), ( p = <.05)]. Αντίστοιχα η διαφορά των μέσων όρων μεταξύ Α-Α και ΜΑ-Α 
δίνει ένα δείκτη ‘t’=2,78 η τιμή του οποίου είναι επίσης στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 
σημαντικότητας .01 [(t = 2,78), ( df =26), ( p = <.01)]. 
 Σε ανάλογες διαπιστώσεις καταλήγουμε στο επίπεδο των τρισύλλαβων λέξεων. 
Συγκρίνοντας τους μέσους όρους λέξεων τύπου Α-Α-Α με ΜΑ-Α-ΜΑ βλέπουμε ότι οι 
ταχύτητες του πρώτου τύπου (Α-Α-Α) είναι x = 2732,6 και  S = 692,1 και του τύπου ΜΑ-Α-
ΜΑ x = 3910,1 και S = 1532,9. Η διαφορά των μέσων όρων των δύο τύπων, και οι τρεις 
συλλαβές αυτοματοποιημένες έναντι μιας (ενδιάμεσης) αυτοματοποιημένης είναι στατιστικά 
σημαντική σε επίπεδο .01 [(t = 2,76), ( df =26), ( p = <.01)]. 
 Συνοψίζοντας τα παραπάνω όσον αφορά στον έλεγχο της δεύτερης ειδικής υπόθεσης, 
μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η αυτοματοποίηση στην αναγνώριση και των δύο ή και των 
τριών συλλαβών δισύλλαβων και τρισύλλαβων αντίστοιχα λέξεων, συνεπιφέρει  μια 
αυξημένη ταχύτητα ανάγνωσης των λέξεων συγκριτικά με ομόλογες λέξεις που έχουν 
αυτοματοποιημένη μια μόνο συλλαβή τους.  
 Τα δεδομένα όμως των συγκρίσεων των ταχυτήτων αναγνώρισης δισύλλαβων λέξεων 
που έχουν αυτοματοποιημένη την αρχική συλλαβή τους (Α-ΜΑ) και την τελική συλλαβή 
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τους (ΜΑ-Α) δίνει τιμές x = 2433,4 και  S = 576,8  έναντι x = 3033,9 και  S = 1309,6 και 
ένα συντελεστή ‘t’=1,51 που δεν είναι μεν στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο  .05 [(t = 1,51), 
( df =26), ( p = >.05)] αλλά τείνει. Αυτό σημαίνει ότι η αυτοματοποίηση της αρχικής 
συλλαβής επιταχύνει περισσότερο ( x = 2433,4) την ανάγνωση των λέξεων παρά η 
αυτοματοποίηση της δεύτερης τελικής συλλαβής ( x = 3033,9). 
 Στην ίδια διαπίστωση καταλήγουμε συγκρίνοντας μεταξύ τους και τις τρισύλλαβες 
λέξεις τύπων Α-ΜΑ-Α και ΜΑ-Α-ΜΑ όπου έχουμε αντίστοιχα x = 3125,8 και  S = 692,5 
έναντι x = 3910,1 και  S = 1532,9 και συντελεστή ‘t’=1,68 που δεν είναι στατιστικά 
σημαντικός σε επίπεδο  .05 [(t = 1,68), ( df =26), ( p = >.05)] αλλά τείνει. Φαίνεται εδώ 
επίσης ότι η αυτοματοποίηση της αρχικής συλλαβής συντελεί στην πιο γρήγορη 
αναγνώριση/ανάγνωση των λέξεων από ότι στην περίπτωση που η αυτοματοποιημένη 
συλλαβή είναι ενδιάμεση (μέση ταχύτητα ανάγνωσης (3125,8 > 3910,1). Επομένως 
επαληθεύεται και η δεύτερη ειδική υπόθεση για τον πρωταρχικό ρόλο της αρχικής συλλαβής 
στην αναγνώριση/ανάγνωση των λέξεων.  

Συμπεράσματα - διδακτικές προτάσεις 

 Η αναγνώρισης της συλλαβής, ως μονάδα διεργασίας της αντίληψης της ομιλίας 
αποτελεί σήμερα μια θεωρητική παραδοχή. Η συλλαβική οργάνωση είναι κυρίαρχη κατά την 
αντίληψη των φθόγγων, τα ηχητικά ερεθίσματα του προφορικού λόγου αποτελούνται από 
συλλαβικού τύπου ακουστικές μονάδες και η συλλαβή αποτελεί βασική μονάδα άρθρωσης, 
δηλαδή, μονάδα φωνητικής αυτονομίας κατά την εκφορά τους.  
 Αυτός ο αρχικός και προνομιακός ρόλος της συλλαβής έναντι του φωνήματος, 
φαίνεται ότι αξιοποιείται από τους αναγνώστες στην προσπάθειά τους να 
αποκωδικοποιήσουν τις γραπτές λέξεις. Η διεθνής έρευνα, όπως φαίνεται από την 
επισκόπησή μας, έχει αναδείξει το θέμα και η συλλαβή αναγνωρίζεται σήμερα, εκτός από 
βασική μονάδα αντίληψης της ομιλίας, και ως βασική μονάδα επεξεργασίας και αναγνώρισης 
των γραπτών λέξεων. Η σφαιρική θεώρηση του θέματος έχει αναδείξει, επίσης, τη συλλαβή 
ως βασική μονάδα τμήσης στα διαφανή ορθογραφικά συστήματα και ως μονάδα ανάγνωσης 
σε έργο ονομασίας λέξεων και ψευδολέξεων. Ειδικότερα για το ελληνικό ορθογραφικό 
σύστημα η συλλαβή αποτελεί βασική μονάδα ανάγνωσης.  
 Επιπρόσθετα, όπως διατυπώνεται ποικιλοτρόπως, η έγκαιρη αποκωδικοποίηση 
ελευθερώνει γνωστικούς πόρους προς όφελος της κατανόησης και ο ρόλος της ταχύτητας 
λαμβάνει καθοριστική διάσταση στην προσπάθεια αναγνώρισης και σημασιολογικής 
ταυτοποίησης των λέξεων. Ένας μεγάλος αριθμός διεθνών ερευνών σχεδιάζει, εφαρμόζει και 
αξιολογεί συλλαβικές στρατηγικές αποκωδικοποίησης των λέξεων. Πιστεύουμε ότι τα 
δεδομένα και οι διαπιστώσεις του πειραματισμού μας συμβάλλουν θετικά προς αυτή την 
κατεύθυνση καθώς δείξαμε ότι η αυτοματοποίηση συλλαβών επιφέρει την ταχύτερη 
ανάγνωση λέξεων που, συνολικώς ή μερικώς, τις περιέχουν.  
 Ειδικότερα μάλιστα ως προς τις επιμέρους υποθέσεις μας, διαφαίνεται η ιδιαίτερη 
βαρύτητα και επίδραση που ενέχει η θέση της πρώτης συλλαβής ως προς την ταχύτητα, όπως 
επίσης έχει διαφανεί η ιδιαίτερη επίδραση (Βάμβουκας, κ.ά., 2008)  που ασκεί η δομή της (ο 
τύπος της πρώτης συλλαβής στις δισύλλαβες λέξεις και των δύο πρώτων στις τρισύλλαβες) 
αλλά και η σημασιολογική πληροφορία που μεταφέρει για την προσπέλαση στη λεξική 
αναπαράσταση γραπτή και προφορική (Radeau, 1991, pp. 82-91). 
 Γενικότερα, οι αρχάριοι αναγνώστες, ομαδοποιούν τα γράμματα σε συλλαβικές 
μονάδες, όπως και οι τυπικοί αναγνώστες σε περιπτώσεις σπάνιων και μη οικείων λέξεων. Εν 
τούτοις, οι μαθητές με προβλήματα αποκωδικοποίησης φαίνεται ότι παραμένουν επί μακρόν 
καθηλωμένοι στην φωνημική (γράμμα – γράμμα) αποκωδικοποίηση. Υπό το πρίσμα αυτό τα 
συμπεράσματα της μελέτης μας για τη συλλαβική αυτοματοποίηση πιστεύουμε ότι αξίζει να 
ληφθούν υπ’ όψη καθώς επισημαίνονται θεωρητικές αναγκαιότητες, αξιοποιούνται τεχνικές 
διευκολύνσεις και μπορούν να μεταφραστούν σε συγκεκριμένες διδακτικές ενέργειες και 
προτάσεις. 
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 Σύμφωνα με τα παραπάνω, για την πρακτική αντιμετώπιση των προβλημάτων 
ανάγνωσης – αποκωδικοποίησης θα μπορούσαμε, ίσως, να προτείνουμε:: 

 5.1 Αναθεώρηση της φωνηματικής διδασκαλίας.  

 Τα προβλήματα αποκωδικοποίησης εντοπίζονται κυρίως σε αδυναμίες σύνθεσης της 
συλλαβής ως ενιαίας μονάδας δομημένης άρθρωσης και επαγωγικά σε αδυναμίες έγκαιρης 
σύνθεσης των συλλαβών μεταξύ τους για την ταυτοποίηση των λέξεων. Ακόμα όμως και για 
τις περιπτώσεις αυτές, παρατηρείται στη βιβλιογραφία, μια διατήρηση της έμφασης προς τη 
διδασκαλία των φωνημάτων και προτείνεται, σε περιπτώσεις αποτυχίας της συλλαβικής 
σύνθεσης, η επιστροφή στη διδασκαλία τους (Πόρποδας, 2002:462).  
 Επιπρόσθετα, κατά τις προσαρμογές των αναλυτικών προγραμμάτων σε μαθητές με 
αναγνωστικές δυσκολίες προτείνεται σταθερά η διδασκαλία της σχέσης γραφήματος – 
φωνήματος για την απόκτηση της φωνολογικής επίγνωσης (Τζουριάδου 2008:39), παρά το 
γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές έχουν αποτύχει τουλάχιστον μια φορά σ’ αυτή τη 
διδασκαλία και ενώ, όπως έχουμε αναφερθεί, αρκετές έρευνες (Alexander & Schwanenflugel, 
1996:321˙ Smith, 2004:480˙ Sporer et.al., 2009:272-286˙ Bartels & Magun - Jackson, 2009:1-
5), διατυπώνουν επιφυλάξεις κατά πόσον παιδιά με μαθησιακά προβλήματα ή γενικά μέχρι τη 
Β΄ τάξη, μπορούν να λειτουργούν μεταγνωστικά ή λειτουργούν αφού μάθουν ανάγνωση. 
 Οι συλλαβικές στρατηγικές αποκωδικοποίησης, ενδεχομένως, θεωρούνται εμπειρικές 
κι αυτό, ίσως, ερμηνεύει το γεγονός ότι δεν έχουν τύχει ιδιαίτερης θεωρητικής μελέτης, 
έρευνας και αξιοποίησης στη χώρα μας. Τα συμπεράσματα της μελέτης μας, παρά τους 
περιορισμούς, είναι  αρκετά σαφή ως προς τις διδακτικές δυνατότητες μιας διδασκαλίας που 
βασίζεται στην συλλαβή ως συνεκτικό σύνολο. Θα πρέπει όμως στο σημείο αυτό να 
τονίσουμε την ιδιαίτερη σημασία της συλλαβικής κωδικοποίησης και συλλαβικής 
αυτοματοποίησης για την επιτυχία κάθε συλλαβικής στρατηγικής. 

 5.2  Συλλαβική κωδικοποίηση  

 Η συλλαβή, σε αντίθεση με το φώνημα, ως συνεκτική φωνολογική μονάδα, δομημένο 
σύνολο του γραπτού λόγου και μονάδα άρθρωσης μπορεί να κωδικοποιηθεί οπτικά, 
ακουστικά, αρθρωτικά, και σημασιολογικά με υψηλές πιθανότητες απομνημόνευσης. 
Ειδικότερα η σημασιολογική σύνδεση επιτυγχάνεται με την επιλογή της πρώτης συλλαβής 
που, όπως εξάγεται από την έρευνά μας, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Η απομόνωση της πρώτης 
συλλαβής μιας οπτικοποιημένης λέξης, η οπτική, ακουστική, αρθρωτική και σημασιολογική 
υποστήριξή της, ισχυροποιεί τις σχέσεις συμβόλων – ήχων και με την επανάληψη 
επιτυγχάνεται η μνημονική αποθήκευση και εδραίωσή της.  
 Η αξία της κωδικοποίησης αυτού του τύπου (θα – θάλασσα, φα – φάρος) δεν πρέπει 
να υποτιμάται καθώς επιδέχεται οργάνωσης (θε – θέατρο, φε – φεγγάρι, κ.ο.κ.), και 
επανάληψης. Ενέργειες σύμφυτες με τις μνημονικές στρατηγικές για την ασφαλή σύνδεση, 
απομνημόνευση, γρήγορη επεξεργασία και αποκωδικοποίηση των λέξεων που συντίθενται με 
τις αντίστοιχες συλλαβές. Παρατηρείται, επίσης, ότι δεν αργεί να επιτευχθεί και η 
φωνηματική διάκριση θ – φ. Για παράδειγμα η προβολή της κωδικοποίησης τη – τηλέφωνο, 
λε – λεμόνι, ο – ομπρέλα, ρα – ραδιόφωνο, ση – σημαία, οδηγεί στη γρήγορη – εντός των 
ορίων της μνήμης εργασίας - ταυτοποίηση της λέξης τηλεόραση που φωνημικά είναι αδύνατο 
να συγκρατηθεί και να ταυτοποιηθεί.  
 Για τις αναγκαιότητες της πειραματικής εφαρμογής της μελέτης μας, καθώς η 
συλλαβική αποκωδικοποίηση δεν επιτυγχάνονταν ή επιτυγχάνονταν ασταθώς, εφαρμόσαμε 
αυτού του τύπου την κωδικοποίηση (βλ. εικόνα 1) για συγκράτηση και μνημονική 
αποθήκευση. Τα αποτελέσματα ισχυροποιούν τη διδακτική της αξία καθώς συλλαβές που 
έχουν επαρκώς κωδικοποιηθεί και οι μαθητές μπορούν να τις αναγνωρίσουν, επιδέχονται στη 
συνέχεια ασκήσεις αυτοματοποίησης για ασφαλέστερα διδακτικά αποτελέσματα. Στο σημείο 
αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι οι κωδικοποιήσεις αυτές, τύπου ΣΦ ή ΣΣΦ της αρχικής 
συλλαβής, σε ένα διδακτικό πρόγραμμα αποκατάστασης της ανάγνωσης, πρέπει να 
συστηματοποιούνται με οπτικοποιημένες λέξεις και για όλους τους δυνατούς συνδυασμούς 
συμφώνων ή δίψηφων συμφώνων και φωνηέντων.  
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 5.3 Συλλαβική αυτοματοποίηση  
 
 Η συλλαβική αυτοματοποίηση  έρχεται να αντιμετωπίσει τη χρονοβόρα υπολεξική 
επεξεργασία η οποία καταπονεί και εξαντλεί τα όρια της εργαζόμενης μνήμης με αποτέλεσμα 
η προσπάθεια αναγνώρισης των επόμενων συλλαβών να σβήνει το μνημονικό ίχνος των 
προηγούμενων και η αναγνώριση της λέξης να αποτυγχάνει. Ακόμα και αν οι συλλαβές έχουν 
κωδικοποιηθεί επαρκώς, οι αδυναμίες γρήγορης αναγνώρισης μπορεί να δημιουργήσουν 
προβλήματα σημασιολογικής ταυτοποίησης ειδικά σε πολυσύλλαβες λέξεις και η 
κατανόηση του γραπτού μηνύματος να ακυρωθεί. 
 Καθώς η αυτοματοποίηση της αναγνώρισης συλλαβών φαίνεται να επιδρά 
στην ταχύτητα ανάγνωσης λέξεων, μπορεί να χαρακτηριστεί ως προπομπός της 
αναγνωστικής ευχέρειας καθώς η αυτόματη ολική αναγνώριση λέξεων είναι ο τρόπος 
ανάγνωσης των ικανών αναγνωστών. Η αξία διδακτικών δραστηριοτήτων 
αυτοματοποίησης είναι συνεπώς πολύ σημαντική και επιτυγχάνεται με 
επαναλαμβανόμενη ανάγνωση και μείωση των χρονικών ορίων διεκπεραίωσης. Είναι 
μια παλιά δοκιμασμένη μέθοδος η οποία σήμερα επιδέχεται βελτίωση και 
εμπλουτισμό.  
 Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ασκούν τους μαθητές σε λίστες συλλαβών με 
χρονομέτρηση και στόχο τη μείωση του χρόνου ανάγνωσης. Όσο μάλιστα 
περισσότερο οργανωμένες είναι οι συλλαβές (τα – τε- τη- τι – το – τυ- τω, λα – λε – 
λη – λι – λο – λυ – λω), τόσο καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται. Ακόμα 
καλύτερα οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εισάγουν τις συλλαβές μεμονωμένα ή 
ομαδοποιημένα στο λογισμικό γενικής χρήσης Powerpoint και να τις εξασκούν με 
σταδιακή μείωση του χρόνου προβολής/έκθεσής τους ή να εισάγουν συλλαβές οι 
οποίες στο τέλος προβολής τους συνθέτουν πολυσύλλαβες λέξεις με στόχο την τελική 
σημασιολογική ταυτοποίησή τους. Το πειραματικό ψηφιακό υλικό αυτοματοποίησης 
που χρησιμοποιήσαμε στην έρευνά μας βασίζεται στην παραπάνω λογική, ο 
σχεδιασμός του όμως παρέχει μεγαλύτερη ευχρηστία σε πρόσβαση, αποθήκευση, 
διόρθωση και επανάληψη, ενώ έχει εισαχθεί λειτουργία χρόνου έκθεσης μικρότερου 
του 1 sec. 

 5.4 Συλλαβική ευαισθητοποίηση και προσωδία 
 Η θεωρητική μελέτη της συλλαβής που επιχειρήσαμε στη παρούσα μελέτη και 
τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τον πειραματισμό που εφαρμόσαμε, ανέδειξαν, 
πιστεύουμε, τη λειτουργική αξία και την ισχυρή επίδραση της συλλαβής στην 
αναγνώριση των λέξεων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί έναν προβληματισμό 
αναφορικά με το βαθμό αξιοποίησης των διευκολύνσεων που παρέχει η συλλαβή στη 
φωνολογική αντίληψη και συνειδητοποίηση της δομής των λέξεων του προφορικού 
λόγου ώστε να διασφαλίζεται ακολούθως μια διδασκαλία που αποσκοπεί στη 
μεταφορά της φωνολογικής αυτής σχέσης και στο γραπτό.  
 Η σύνδεση των αναγνωστικών δυσκολιών με τις φωνολογικές δυσκολίες και η 
αναγκαιότητα ακουστικής διάκρισης, ακουστικού συγκερασμού και κατάτμησης, 
είναι ως ένα βαθμό εύλογη. Η ερμηνεία όμως της φωνολογικής 
ενημερότητας/επάρκειας ως αντίληψη της αντιστοίχησης φωνήματος – ήχου με το 
αντίστοιχο γράφημα – γράμμα και η δημιουργία αντίστοιχων διδακτικών 
προγραμμάτων, έχει επιφέρει διαφωνίες καθώς δεν υπολογίζονται τα 
μορφοσυντακτικά στοιχεία των λέξεων και η φυσική διαδικασία της ανάγνωσης 
(Τζουριάδου, 2008:40).  
 Το θεωρητικό πλαίσιο που παραθέσαμε δείχνει ότι τα παιδιά από τη νηπιακή 
ηλικία διαθέτουν αίσθηση της συλλαβής η οποία γίνεται αρκετά σαφής φτάνοντας 
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στο προαναγνωστικό στάδιο. Η παραμέληση του ρόλου της αφήνει τη διδασκαλία 
απόκτησης της φωνολογικής ενημερότητας σε δύσκολες και επισφαλείς ασκήσεις 
φωνημικής προσέγγισης καθώς η αντίληψή τους είναι πολύ δύσκολη. Εάν 
συνυπολογιστεί ακόμη, ότι η φωνολογική επίγνωση είναι μεταγνωστική διαδικασία 
και τις ενστάσεις κατά πόσον παιδιά Α΄ δημοτικού μπορούν να λειτουργήσουν 
μεταγνωστικά, τότε, ίσως, μπορεί να διακαιολογηθεί μια υπόθεση ερμηνείας των 
αναγνωστικών δυσκολιών που προκύπτουν από ελλιπή φωνολογική ανάπτυξη και 
άσκηση.  
 Τα παραπάνω στοιχειοθετούν μια αναγκαιότητα επιστροφής και έμφασης 
στην άμεση διδασκαλία δραστηριοτήτων συλλαβικής ευαισθητοποίησης για μαθητές 
προσχολικής εκπαίδευσης και για τους μαθητές Δημοτικού που δεν διαθέτουν 
φωνολογική επίγνωση του λόγου. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν στο ρυθμό που 
γίνεται αντιληπτός και σ’ αυτόν που αναπαράγεται. Από παλιά ήταν στενά 
συνδεδεμένος με τη μουσική αγωγή και οι μαθητές καλούνταν να συνειδητοποιήσουν 
και να αναπαράγουν ρυθμικές δομές από απλές μέχρι σύνθετες, π.χ.: 

1. { ι   ι   ι … } 
2. { ιιι   ιιι   ιιι… } 

3. { ι  ιι    ι  ιι    ι  ιι… } 
4. { ι   ιιι   ι   ιιι    ι  ιιι… } κ.τ.λ. 

ή με μεταβολές έντασης αφού τα παιδιά έχουν ακούσει και αναπαράγει: 

1. { ΙΙι  ΙΙι  ΙΙι  ΙΙι… } 2. { ΙιΙι  ΙιΙι  ΙιΙι  ΙιΙι …} κ.τ.λ. 
 Από την ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση του ρυθμού των ήχων, ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να περάσει μέσω των προσωδιακών χαρακτηριστικών και των 
ακουστικών παραμέτρων που επιτελούν λειτουργικό ρόλο στην οργάνωση και τη 
διάρθρωση του προφορικού λόγου στην καλλιέργεια του ρυθμού του λόγου και τις 
ομιλίας. 

Έ να      α στε ρά κι      τό σο     δα  
Έ να      α στε     ρά κι      τό σο     δα  

ή να εισάγει ρυθμικές κωδικοποιήσεις που τα παιδιά, διαθέτοντας συλλαβική αίσθηση 
να εισάγουν οικείες φράσεις: 
  ...  ...       ...  ...       ...  ...       ...  ...       ...  ...       ...  ...      
και ακόμη μπορεί να αναδείξει τον τρόπο που η χροιά και ο τονισμός των 
συλλαβικών τμημάτων της μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικό νόημα όπως, για 
παράδειγμα, η λέξη μητέρα αναλόγως πώς θα ειπωθεί δηλώνει χαρά, λύπη, κάλεσμα, 
ανυπομονησία, κ.ά. Σε επίπεδο ακρόασης η εργασία αυτή είναι σημαντική καθώς 
ευαισθητοποιεί στην εκφραστικότητα μέσω του ρυθμού και τονισμού της φωνής, 
οδηγεί στη συνειδητοποίηση του αναγνωστικού ρυθμού, ο οποίος στην ουσία 
μεταφέρει το γραπτό μήνυμα πέραν της απλής διαδοχής των λέξεων.  

 5.5 Ιεράρχηση διδακτικών συλλαβικών στρατηγικών 
 Με την εργασία μας αυτή επιχειρήσαμε να ισχυροποιήσουμε θεωρητικά και 
ερευνητικά τη θέση για τη συμβολή της συλλαβής στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων κατά τη διαδικασία απόκτησης της αναγνωστικής ικανότητας. 
Συμπερασματικά προτείνεται μια ιεράρχηση διδακτικών ενεργειών με βάση τη 
συλλαβή, η οποία αφενός, αναπτύσσει τη συλλαβική φωνολογική επίγνωση του 
γραπτού λόγου για μαθητές που η αιτιολογία των αναγνωστικών τους προβλημάτων 
ανάγεται στην ακουστική διάκριση και ελλιπή φωνολογική ενημερότητα και 
αφετέρου, αναπτύσσει τον αυτοματισμό και την άμεση οπτική ανάσυρση συλλαβών 
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για μαθητές που η αιτιολογία των προβλημάτων τους ανάγεται στην οπτική διάκριση. 
Η ιεράρχηση αυτή προτείνεται παρακάτω: 

o Ευαισθητοποίηση στην αντίληψη και αναπαραγωγή ήχων με επικέντρωση στο 
ρυθμό. 

o Ευαισθητοποίηση στην αντίληψη και αναπαραγωγή του συλλαβικού ρυθμού 
λέξεων του προφορικού λόγου. 

o Συσχέτιση της ρυθμικής απόδοσης μεταξύ των προφορικών και των γραπτών 
λέξεων.  

o Κωδικοποίηση των γραπτής συλλαβικής αναπαράστασης (συμβολικής) ιδιαίτερα 
με οπτική, ακουστική, αρθρωτική, και σημασιολογική σύνδεση της πρώτης 
συλλαβής οπτικοποιημένων λέξεων. 

o Ασκήσεις κατάτμησης λέξεων και εντοπισμού θέσης οριζόμενων συλλαβών.  
o Συλλαβική αυτοματοποίηση της γραπτής συλλαβικής αναπαράστασης με έναρθρη 
απόδοση και άμεση ταυτοποίηση της αντίστοιχης φωνολογικής αναπαράστασης 
σε χρόνο μικρότερο του 1 sec. 

o Ασκήσεις συλλαβικής σύνθεσης/ενοποίησης και σημασιολογική ταυτοποίηση 
λέξεων που περιέχονται στο άμεσο προφορικό λεξιλόγιο του μαθητή.  

o Ασκήσεις αναγνώρισης λέξεων με γρήγορη συλλαβική σύνθεση και αναζήτηση 
νοήματος. 

Τέλος, η επιβεβαίωση των υποθέσεών μας, είναι ενθαρρυντική ως προς την 
αξιοπιστία του τεχνικού σχεδιασμού της πειραματικής εφαρμογής αυτοματοποίησης. 
Βεβαίως, θα πρέπει να επισημανθεί η αναγκαιότητα της ύπαρξης στη χώρα μας 
περισσότερων μελετών σ’ αυτή την κατεύθυνση. Η δοκιμή αυτοματοποίησης ως προς 
την υπολεξική διαδικασία αναγνώρισης των λέξεων σε παιδιά με αναγνωστικές 
δυσκολίες υπήρξε εξ’ ίσου ενθαρρυντική με την αντίστοιχη δοκιμασία λεξικής 
αναγνώρισης σε τυπικούς αναγνώστες. Οι διαπιστώσεις της έρευνάς μας, πιστεύουμε, 
ότι αξίζει να ληφθούν υπ’ όψη κατά τις προσαρμογές των αναλυτικών προγραμμάτων 
στις δυσκολίες ανάγνωσης.  
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Σχηματική παράσταση 2: Λογισμικό αυτοματοποίησης. Παράδειγμα εφαρμογής οπτικής 
εξάσκησης συλλαβών τύπου ΣΦ. 

 

 
 

Πίνακας 1: Οι επιδόσεις των δύο ομάδων (πειραματικής και ελέγχου) ως ταχύτητα ανάγνωσης 
λέξεων 

 
 2/σύλλ. 

 Α/Α 
2/σύλλ.  
Α/ΜΑ 

2/σύλλ.  
ΜΑ/Α 

3/σύλλ.  
Α/Α/Α 

3/σύλλ.  
Α/ΜΑ/Α 

3/σύλλ. 
ΜΑ/Α/ΜΑ 

Α/Α 
υποκ

. 

Ταχύτητα  
msec 

ανά λέξη 

Ταχύτητα  
msec 

ανά λέξη 

Ταχύτητα  
msec 

ανά λέξη 

Ταχύτητα  
msec 

ανά λέξη 

Ταχύτητα  
msec 

ανά λέξη 

Ταχύτητα  
msec 

ανά λέξη 
 Π.Ο. Ο.Ε. Π.Ο. Ο.Ε. Π.Ο. Ο.Ε. Π.Ο. Ο.Ε. Π.Ο. Ο.Ε. Π.Ο. Ο.Ε. 

1.  
1801 

256
8 2045 3120 2276 3012 2378 3101 2941 3032 3027 3277 

2.  
1522 

200
3 1971 2226 2172 3095 1912 2984 2243 3035 2601 3195 

3.  
1581 

176
2 1843 2150 2018 2553 2057 2639 2471 3717 3269 3227 

4.  
2096 

255
5 2488 3937 2624 4608 2630 3357 3051 3626 3534 3968 

5.  
1677 

318
4 2032 3801 2206 4612 2151 3936 2584 5536 3179 4828 

6.  
1478 

270
3 2155 2970 2541 7744 2686 5056 2911 4838 3072 4314 

7.  
2299 

304
0 2714 3888 2934 5280 2835 4281 3070 4736 3367 6116 

8.  
1546 

341
6 1940 3570 2234 3705 2201 5584 2358 4402 2414 3808 

9.  
2364 

307
2 2719 5358 3352 4508 2936 3699 3107 3680 3761 3949 

10.  
2159 

311
3 2485 4202 2447 4725 2642 5247 3339 3952 4224 5176 

11.  
2014 

318
8 2921 3906 4362 4961 3503 4766 3970 5335 4291 5675 

12.  
2728 

473
6 3450 4708 4050 3856 3662 6288 4096 5262 6194 5292 

13.  
1582 

321
1 1670 4300 2223 4249 2196 4068 2802 3659 3390 4185 

14.  
2770 

622
2 3635 8110 7036 11926 4468 1898 4819 18792 8419 20112 

x = 
S  = 

1972,
6 

428,4 

319
8 

107
4 

2433,
4 

 576,8 

4017,
5 

1414,
6 

3033,
9 
1309,

6 

4916,
7 

2286,
9 

2732,
6 

 692,1 

4064,
5 

1184,
5 

3125,
8 

699,5 

5257,
2 

3837 

3910,
1 

1532,
9 

5508,
7 
 

4146,
3 

 t = 3,82 
df = 26 
p = .001 

t = 3,73 
df = 26 
p =.001 

t = 2,57 
df = 26 
p = .001 

t = 3,5 
df = 26 
p = .001 

t = 1,97 
df = 26 
p = .05 

t = 1,3 
df = 26 
p = .05 

 



 201

Δυσχέρειες Κοινωνικής Προσαρμογής Μαθητών Λυκείου. Οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών 

 
Παναγιώτης Τσουκαρέλης32 

Περίληψη 
Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν οι δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής των 

μαθητών Λυκείου μέσα από τις αντιλήψεις και θέσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν 
στην προσπάθεια. Η θέση που κατέχει το σχολείο ως θεσμός μέσα από την προσωπικότητα 
του εκπαιδευτικού, η επιρροή της οικογένειας αλλά και άλλων κοινωνικών και πολιτισμικών 
στοιχείων, αξιών και στάσεων ζωής διερευνήθηκαν στο πλαίσιο των απαντήσεων από τους 
ερωτώμενους. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2007 στην πόλη της Μυτιλήνης κατά την θερινή 
περίοδο. Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν με ιδιαίτερη διάθεση δεδομένου ότι θεώρησαν το 
θέμα  επίκαιρο και ουσιαστικό. 

Μέσα από την έρευνα στοχεύουμε στην ανάδειξη των σημαντικότερων ανασταλτικών 
παραγόντων που επιδρούν στην κοινωνική προσαρμογή έτσι ώστε με αφετηρία τα 
αποτελέσματα να υποστηριχθούν προγράμματα άμβλυνσης αυτών των δυσκολιών. 
 
Λέξεις κλειδιά: κοινωνική προσαρμογή, παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, ανήλικοι έφηβοι 
 

Abstract 
The aim of this study was to explore social adjustement difficulties encountered by 

senior high school students, as seen and perceived by the teachers who participated in this 
attempt. Questions of the survey questionnaire administered included the way the institution 
of school is viewed through teacher’s personality, the impact of family, as well as of other 
socio-cultural factors, values and lifestances.  

The survey took place in 2007 in the city of Mytiline during the summer period. 
Teachers took part in the survey with great enthusiasm and fervor, as they found the issue 
under research particularly significant and up to date. 

By conducting the present survey an attempt is made to find which are the most 
important inhibitive factors of social adjustment, so that, based on such findings, relevant 
prevention and combating programs be designed and implemented.  
 
Key words: social adjustment, deviant behaviour, juvenile delinquents. 

 
Εισαγωγή 

 
Ο όρος κοινωνική προσαρμογή ενσωματώνει δυο βασικές έννοιες. Αυτήν της 

κοινωνίας και αυτής της προσαρμογής. Αναφέρεται σε ένα άτομο και υποδηλώνει την 
ικανότητα του (ή μη) να οργανώνει την ύπαρξη του με τρόπο τέτοιο ώστε να εναρμονίζεται 
και να υπάρχει με τρόπο λειτουργικό μέσα στο κοινωνικό του περιβάλλον. Με τον όρο 
«δυσκολία προσαρμογής» εννοούμε την ακατάλληλη, αναποτελεσματική, αποτυχημένη 
προσπάθεια του παιδιού και του εφήβου να προσαρμοστεί ομαλά στις απαιτήσεις του 
περιβάλλοντος. Είναι προτιμότερο να κάνουμε λόγο για παιδιά με δυσκολίες προσαρμογής 
παρά για «προβληματικά παιδιά». Εξάλλου δεν υπάρχει προβληματικό παιδί, αλλά παιδί με 
ένα ή περισσότερα προβλήματα που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη και την προσαρμογή του και 
ταυτόχρονα παιδί με αρκετές δυνάμεις και θετικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να 
ανακαλυφθούν και να ενδυναμωθούν (Herbert 1991). Ο γονεϊκός παράγοντας μπορεί και 
επηρεάζει σε πολύ σημαντικό βαθμό την κοινωνική προσαρμογή ενός παιδιού, αλλά δεν είναι 
ο μόνος. Άλλοι βασικοί παράμετροι μπορούν να είναι το φύλο, η εθνική καταγωγή, η 
κοινωνικοοικονομική τάξη, η φύση και η ιστορία της οικογένειας στην οποία έχει μεγαλώσει 
κάποιος , η εκπαίδευση – το σχολικό περιβάλλον στο οποίο έχει βρεθεί, η ιδιοσυγκρασία του 
(Fontana 1996) .  Παρά το γεγονός ότι τα  τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά η γονική 
συμμετοχή στην σχολική ενημέρωση σχετικά με τη γνωστική εξέλιξη του μαθητή (Pugh και 
                                                 
32 Κοινωνικός λειτουργός 
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Death , 1987, οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν πως αυτοί οι γονείς που πραγματικά χρειάζεται 
να προσέλθουν στο σχολείο δεν το κάνουν. 

Οι ψυχοβιολογικές αδυναμίες ή δυνατότητες του μαθητή-εφήβου, επίσης ενέχουν 
καθοριστική θέση στην κοινωνική προσαρμογή αλλά και στην γενικότερη διαμόρφωση της 
προσωπικότητάς του. Υπάρχουν ορισμένα παιδιά που προσπαθούν να επιβληθούν στους 
συνομηλίκους τους ασκώντας πάνω τους μια φανερή ή αφανή καταδυνάστευση. Η 
καταδυνάστευση μπορεί να γίνει μέσα ή και έξω από το σχολείο.  Οι έρευνες (Elliott 1991),  
δείχνουν ότι το 1 στα 4 παιδιά περίπου βρίσκεται κάποια στιγμή στη θέση του δυνάστη ή του 
θύματος. 
 
Η έννοια της παρέκκλισης 

 
 O όρος παραβατικότητα (εγκληματικότητα) είναι κοινωνικό-νομικός όρος που 
αντικατοπτρίζει μία μορφή αποκλίνουσας συμπεριφοράς μεταξύ άλλων, η οποία όμως 
συνιστά παράβαση νομικού κανόνα. Οι παραβατικοί νέοι, ως επί το πλείστον, ανήκουν στην 
υπό-ομάδα των παιδιών με σοβαρή Διαταραχή Διαγωγής (Δ.Δ.). Ο όρος Διαταραχή Διαγωγής 
(Δ.Δ.) είναι ψυχιατρικός και αναφέρεται σε παιδιά και νέους που εκδηλώνουν 
επαναλαμβανόμενη και επίμονη αντικοινωνική συμπεριφορά (π.χ. επιθετικότητα, φυγές από 
το σπίτι, αδικαιολόγητες απουσίες από το σχολείο, βασανισμό ζώων) και παραβατικές 
δράσεις (π.χ. χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, χρήση όπλων, κλοπές, εμπρησμοί). 
(Γιαννοπούλου-Τσομπάνογλου, 2003). 
 Σε μία προσπάθεια να αποδοθεί ο ορισμός της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς θα 
καταγράψουμε τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της, έτσι όπως προκύπτουν από την 
διερεύνηση των εγκληματολογικών θεωριών: α) παραβιάζει ένα κανόνα συμπεριφοράς που 
διέπει μια κοινωνική ομάδα  και β) διεγείρει αντιδράσεις αποδοκιμασίας (Κουκουτσάκη, A 
1987). 
 Οι δυσχέρειες στην κοινωνική προσαρμογή του μαθητή συχνά οδηγούν στα δύο 
παραπάνω χαρακτηριστικά. Άλλοτε πάλι αυτά καθαυτά ως βιώματα οικογενειακών 
καταβολών ή αναπαραστάσεων συναινούν στη αδυναμία για κοινωνική προσαρμογή.  
 Το άτομο και ο θεσμός (ο νόμος), αλληλεπιδρούν , αλληλοεξαρτώνται και 
αλληλοεπηρεάζονται στο πεδίο της δράσης όπου το άτομο παραβιάζει ή τηρεί το νόμο 
(θεσμοθετημένο ή άτυπο) αλλά και στο πεδίο όπου το άτομο νομοθετεί και κατασκευάζει 
κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές . Όταν και όπου δεν τηρηθούν έχουμε κοινωνικές 
παρεκκλίσεις. Γίνεται αντιληπτή η συσχέτιση των αναφερομένων με τη δυσχέρεια 
κοινωνικής προσαρμογής που εξετάζουμε στην παρούσα μελέτη δεδομένου ότι θα 
μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι κατά ένα βαθμό η κοινωνική δυσπροσαρμογή 
κατασκευάζεται ως απόρροια των νόμων. 
 Η θέσπιση κανόνων καθορίζει την ύπαρξη της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς 
δημιουργώντας συνθήκες αποδοχής ή απόρριψης του ατόμου, προσαρμογής ή 
δυσπροσαρμογής του. Το παράδειγμα της Ολλανδίας με την  αποποινικοποίηση  της χρήσης 
της κάνναβης δημιούργησε συνθήκες νομιμοποίησης πληθώρας παρανόμων ατόμων έως τότε 
και αντίστροφα η θέσπιση αυστηρότερου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ 2007) στην 
Ελλάδα ποινικοποίησε εκατοντάδες πολίτες μέσα στην πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του. Η 
ύπαρξη του κανόνα καθορίζει και την ύπαρξη της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς. Έτσι κάθε 
κανόνας που καθιερώνεται δημιουργεί και ένα κύκλο δυνάμει παρεκκλινουσών 
συμπεριφορών (Ηλ. Δασκαλάκη, 1985). 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  ανήλικοι παραβάτες, θεωρούνται όσοι κατά το 
χρόνο τέλεσης  της ποινικά κολάσιμης πράξης έχουν ηλικία από 8 έως 18 ετών. Κατά το 
νομοθέτη υπάρχει διάκριση μεταξύ παιδιών και εφήβων  καθώς και η  κλιμακωτή διαβάθμιση 
της ποινικής ευθύνης με βάση την ηλικία του ανήλικου (Σπινέλλη, 1992). Έτσι στην 
περίπτωση που στις ηλικίες έως 7 ετών δηλαδή στην νηπιακή περίοδο ζωής, ασκηθεί ποινική 
δίωξη θεωρείται ως μη γενόμενη.  Κατά την «παιδική περίοδο» δηλαδή 8 έως 13 ετών 
τα παιδιά θεωρούνται ποινικά  ανεύθυνα σε βαθμό που η ανευθυνότητα αυτή περιγράφεται 
ως «αμάχητο τεκμήριο». Η οποιαδήποτε άδικη πράξη από μέρους τους  δεν αποτελεί αιτία 
για να του ασκηθούν κατηγορίες που θα οδηγήσουν σε τιμωρία δεδομένου ότι δεν έχουν 
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διαπράξει νομικό έγκλημα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τους αποδοθεί ο όρος 
εγκληματίας (Πιτσελά, 2004).  
 Αντίθετα από τους παραπάνω οι έφηβοι 13 έως και 18 ετών δεν είναι ποινικά 
ανεύθυνοι αλλά το τεκμήριο της ανευθυνότητας εδώ γίνεται «μαχητό», αμφισβητήσιμο. 
Διερευνάται η διανοητική και βουλητική ωριμότητα του εκάστοτε εφήβου και το δικαστήριο 
θα πρέπει να είναι σε θέση για τούτο. (Πιτσελά, 2004). 
  Οι ανήλικοι έφηβοι παραβάτες χαρακτηρίζονται από έλλειψη αυτοελέγχου, εχθρικές 
διαθέσεις, υπερκινητικότητα, καχυποψία, εξωστρέφεια, με τραυματικά παιδικά χρόνια, συχνά 
με ισχυρό μυϊκό σύστημα. Επιπρόσθετα οι απροσάρμοστοι νέοι έχουν  συναισθηματική 
αστάθεια, ονειροπολούν, αλλάζουν διαθέσεις, είναι απαισιόδοξοι, μοναχικοί, με ιδιαίτερες 
ανησυχίες και αισθήματα ανεπάρκειας. Συχνά οι ανήλικοι παραβάτες αναφέρονται και ως 
απροσάρμοστοι νέοι (Μάνος, 1997). 
 
Υποθέσεις Εργασίας 
 

Μέσα από την μελέτη των σχετικών θεωριών πάνω στο θέμα της κοινωνικής 
προσαρμογής των μαθητών, της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς και της εγκληματολογίας 
προέκυψαν τρεις  βασικές υποθέσεις που διερευνήθηκαν στην παρούσα έρευνα. Οι υποθέσεις 
είναι οι εξής : 
  α)Η κοινωνική προσαρμογή των μαθητών του Λυκείου σχετίζεται με τις σχολικές 
αναπαραστάσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται τόσο η οργάνωση του σχολείου (σχολικό 
πλαίσιο) όσο και οι στάσεις και συμπεριφορές των εκπαιδευτικών.  
 Η παραπάνω υπόθεση διατυπώθηκε μέσα από τη μελέτη θεωριών που έχουν 
διερευνηθεί ή αναπτυχθεί από τους Fontana, Eggleston, Καλατζή και Ζαφειροπούλου, 
Πλούσκα, Parsons, Grrussec & Arnasan, Bandura, Robert Agnew, Hirschi και Gambriel 
Tarde. 

β)Ατομικοί, οικογενειακοί και κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες επηρεάζουν την 
στάση και συμπεριφορά του μαθητή, και κατά συνέπεια σχετίζονται και με την προσαρμογή του 
μέσα αλλά και έξω από την σχολική κοινότητα.  
 Για τη διατύπωση της παραπάνω υπόθεσης διερευνήθηκαν μελέτες των Fontana, 
Erikson, Marsia, Whiting και Eduards, Sugarman, Goodyer, Tatum & Herbert, Andre Michel 
Guerry, Glueck & Glueck, F. Ivan Nye, Hirschi και Thorsten Sellin. 

γ)Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των καθηγητών, όπως φύλο, ηλικία, τα χρόνια 
προϋπηρεσίας, σπουδές πέρα από το βασικό τίτλο σπουδών κ.λ.π σχετίζονται με τις απόψεις 
τους για τους παράγοντες που επιδρούν στην κοινωνική προσαρμογή των εφήβων μαθητών. 
 Μέσα από την παρούσα υπόθεση γίνεται μία προσπάθεια συσχέτισης 
χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών με την διαμόρφωση των απόψεων και αντιλήψεων  τους 
πάνω στο θέμα που διερευνούμε. 
 
Μεθοδολογία 
 
Ερωτηματολόγιο 
 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας 
αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει δημογραφικές μεταβλητές, όπως το 
φύλο και η ηλικία των συμμετεχόντων (καθηγητών), αλλά και στοιχεία που αφορούν τα 
χρόνια υπηρεσίας τους, την ειδικότητα τους και -για τους σκοπούς της έρευνας- την 
παρακολούθηση  ή μη σεμιναρίων /προγραμμάτων που σχετίζονται με τα προβλήματα 
συμπεριφοράς. 

Το δεύτερο κομμάτι του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 78 προτάσεις στις οποίες οι 
συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν βάση μίας τετραπλής κλίμακας Lickert όπου (1= 
Διαφωνώ, 2=Διαφωνώ εν μέρει, 3= Συμφωνώ εν μέρει, 4= Συμφωνώ). 

Η επιλογή των προτάσεων αυτών βασίστηκε σε διάφορες θεωρίες κοινωνικής 
προσαρμογής (Durkheim , Erikson, J.L. Chancerel, Marcia, Whiting και Edwards, Sugarman, 
Goodyer, Hartup, Rutter, Bandura), σε μελέτες αναφορικά με τη κοινωνική προσαρμογή στο 
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σχολικό πλαίσιο (T.Parsons, Galloway D., Παγκόσμια Έρευνα για την Υγεία στο μαθητικό 
πληθυσμό (1998), Crutchfield, Shaw, Glueck,  Γεωργούλας) και σε εγκληματολογικές 
θεωρίες (Goffman, Lombroso, Ferri, Goring, Lange, Christiansen, Sellin, Sutherland , Sykes 
και Matza,  Bonger, Tarde, Merton, Cohen, Cloward και Ohlin, Becker και Mead, Beeley ). 

Οι πρώτες 53 προτάσεις του ερωτηματολογίου αφορούν διάφορα χαρακτηριστικά που 
συσχετίζονται ορθός ή μη με την άσχημη κοινωνική προσαρμογή των έφηβων μαθητών. 
Χρησιμοποιώντας τις προτάσεις αυτές σκοπός μας είναι να εντοπίσουμε τις απόψεις των 
καθηγητών σχετικά με τα χαρακτηριστικά που εκείνοι πιστεύουν ότι έχει ο μαθητής με 
άσχημη κοινωνική προσαρμογή. 

Επιπλέον, συγκεκριμένες ομάδες προτάσεων αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς 
παράγοντες που πιθανόν να σχετίζονται με την κοινωνική προσαρμογή: 

Διερευνώνται τα ατομικά χαρακτηριστικά, το οικογενειακό περιβάλλον, καθώς και το 
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο απ’ όπου λαμβάνει δομικά στοιχεία ανάπτυξης της 
προσωπικότητας του ο έφηβος μαθητής 

Στη δομή του ερωτηματολογίου έχουν συμπεριληφθεί και προτάσεις που αφορούν τη 
συμπεριφορά του έφηβου μαθητή εντός του γενικότερου σχολικού πλαισίου, αλλά και εντός 
της σχολικής αίθουσας (χαρακτηριστικά που αντανακλούν στη μαθησιακή διαδικασία). 

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από προτάσεις που έχουν ως 
σκοπό τη διερεύνηση:  
α) των απόψεων των καθηγητών αναφορικά με τις γνώσεις τους πάνω στην κοινωνική 
προσαρμογή, καθώς και τη συσχέτιση της συμπεριφοράς τους με την κοινωνική προσαρμογή 
των εφήβων  
β) των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη συμβολή των γονέων στη σχολική/ 
κοινωνική προσαρμογή των παιδιών τους. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δημιουργία παραγόντων με τη στατιστική μέθοδο 
«ανάλυσης παραγόντων» δεν ήταν εφικτή , δεδομένου ότι οι απαντήσεις των συμμετεχόντων 
δεν ήταν αριθμητικές, λόγω της χρησιμοποίησης της κλίμακας Lickert. 

Το δείγμα της έρευνας στο 23,16%, γεγονός που διασφαλίζει την 
αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. 

Η επιλογή του δείγματος έγινε τυχαία, χρησιμοποιώντας έναν αλφαβητικό κατάλογο 
και επιλέγοντας κάθε τρίτο γράμμα της αλφαβήτου. Εάν στον εκάστοτε χώρο δειγματοληψίας 
υπήρχε πιθανός συμμετέχοντας του οποίου το επώνυμο άρχιζε με το συγκεκριμένο γράμμα, 
τότε του ζητούνταν να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, χωρίς αρχικά να του δοθούν 
εξηγήσεις για τον σκοπό της έρευνας. 

Σε περίπτωση που δεν υπήρχε εκπαιδευτικός με το γράμμα αυτό του αλφάβητου ως 
αρχικό του επώνυμού του, ή σε περίπτωση άρνησης, τότε επιλεγόταν το αμέσως επόμενο 
γράμμα . Ο κύκλος αυτός επαναλήφθηκε σε όλα τα σχολεία που συμμετείχαν στην έρευνα, 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί η τυχαία δειγματοληψία και να αποφευχθεί τυχόν βία στην 
επιλογή των συμμετεχόντων. 

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών ήταν ανώνυμες, στο δε τέλος της διαδικασίας ο 
εκάστοτε εκπαιδευτικός ενημερωνόταν για τους σκοπούς της έρευνας. 

Τέλος λήφθηκαν υπόψη και τηρήθηκαν ζητήματα δεοντολογίας. 
 
Μεθοδολογία στατιστικής ανάλυσης 

 
Για την ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από την έρευνα χρησιμοποιήθηκε το 

στατιστικό πρόγραμμα SPSS 13.00 (Statistical Package for Social Sciences). 
Αρχικά δημιουργήθηκαν μεταβλητές που αντιπροσώπευαν τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, και εν συνεχεία κάθε πρόταση κωδικοποιήθηκε σε μη αριθμητική 
μεταβλητή, λόγω της χρήσης της κλίμακας Lickert στις απαντήσεις που δόθηκαν, γεγονός δεν 
επιτρέπει τη χρήση ορισμένων στατιστικών τεστ (ανάλυση παραγόντων, κλπ.) 

Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας δημιουργήθηκαν μεταβλητές που 
αντιπροσώπευαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση 
συχνοτήτων των απαντήσεων που δόθηκαν (frequency descriptive statistics), ούτως ώστε να 
προκύψουν οι απαντήσεις σε ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό έλαβε χώρα για όλο το εύρος των 
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προτάσεων του ερωτηματολογίου, ούτως ώστε να προκύψουν στατιστικά στοιχεία τόσο για 
τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, όσο και για κάθε μία από τις προτάσεις ξεχωριστά. 

Εν συνεχεία διενεργήθηκαν συσχετίσεις χρησιμοποιώντας τους τύπους συσχετίσεων χ2 

(Chi-Square) και Cramer’s V. Στην περίπτωση που δεν μας επιτρεπόταν να αναφερθούμε 
στην τιμή του χ2 λόγω της μικρής συχνότητας τιμών σε «κελιά» (τιμές δηλαδή που 
αναγνωρίζει το στατιστικό πρόγραμμα), γινόταν αναφορά στην τιμή του Cramer’s V. Οι 
συσχετίσεις αυτές έλαβαν χώρα μεταξύ των σημαντικότερων ερωτημάτων και των 
δημογραφικών χαρακτηριστικών (όπως φύλο, ηλικιακή ομάδα κλπ), αλλά και άλλων 
χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών, όπως για παράδειγμα η παρακολούθηση σεμιναρίων 
και προγραμμάτων που σχετίζονται με την προβληματική συμπεριφορά, και τα χρόνια 
εμπειρίας στον χώρο της εκπαίδευσης. 

Η στατιστική σημαντικότητα των  συσχετίσεων αυτών διερευνήθηκε λαμβάνοντας ως 
κριτήριο τις ανώτατες τιμές 0,05 και 0,01, δηλαδή αποδεχόμενοι το 5% ή κατά περίπτωση το 
1% του στατιστικού λάθους. 

 
Δημογραφικά χαρακτηριστικά. 
 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι σχεδόν ισόποσα κατανεμημένοι ανά φύλο (άντρες 
56,7%, γυναίκες 43,3%). Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων είναι  ηλικίας 43-57 
ετών, με την πλειονότητα να έχει τουλάχιστον 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο 
της εκπαίδευσης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ένα ποσοστό 28,4% έχει διδακτική 
εμπειρία μικρότερη αυτής των 5 ετών. Η ειδικότητα των Φιλολόγων υπερτερεί αριθμητικά 
στον τυχαίο δειγματισμό μας, ενώ αρκετά μεγάλα είναι και τα ποσοστά των Μαθηματικών 
και καθηγητών Αγγλικής Φιλολογίας  που έλαβαν μέρος στην παρούσα έρευνα. Τέλος, η 
πλειονότητα των εκπαιδευτικών κατέχει μόνο τον βασικό τίτλο σπουδών (ποσοστό 73,3%) με 
τον οποίο πρωτοεισήλθαν στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Εντούτοις, πάνω από τους 
μισούς (σε ποσοστό 56,7%) έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια ή προγράμματα αναφορικά με 
την προβληματική συμπεριφορά των εφήβων.  

Συνάδει λοιπόν ότι, η κοινωνική προσαρμογή δεν είναι μια έννοια εντελώς ξένη προς 
τους εκπαιδευτικούς που κλήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις του παρόντος 
ερωτηματολογίου. 

Ωστόσο το πόσο η αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων και σεμιναρίων 
έδρασε υποβοηθητικά στο εκπαιδευτικό έργο των καθηγητών και επίσης ποιος ήταν ο βαθμός 
στον οποίο βοήθησε τους καθηγητές να μπορέσουν να αναγνωρίσουν τη δυσλειτουργική 
συμπεριφορά και κυρίως τυχόν δυσχέρειες  κοινωνικής προσαρμογής, θα διαφανεί στην 
ανάλυση των απαντήσεών τους σε ερωτήματα που αφορούν στις γνώσεις τους για το θέμα 
και τη συνεισφορά τους στην αντιμετώπισή του. 

 
Γενικά Συμπεράσματα 

 
Η πλειοψηφία των καθηγητών (ποσοστό 60%)  αναγνωρίζει ότι αδυνατεί με τις 

υπάρχουσες γνώσεις που έχει να εκτιμήσει τα πραγματικά προβλήματα κοινωνικής 
προσαρμογής που παρουσιάζουν κάποιοι μαθητές εντός του σχολικού πλαισίου, όπως 
φαίνεται και στον πίνακα 1, γράφημα 1 (βλ. παράρτημα). 

Αναγνωρίζοντας την αδυναμία τους αυτή, οι εκπαιδευτικοί  σε ποσοστό 83.3% 
επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε θέματα που αφορούν τα προβλήματα του σημερινού εφήβου, 
και επιζητούν τη δημιουργία συμβουλευτικής υπηρεσίας  (ποσοστό 88,4%) σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης, ούτως ώστε να δρουν βοηθητικά και στις δυσκολίες που 
παρουσιάζουν οι καθηγητές. 

Το ποσοστό 80%  θεωρεί ότι η ύπαρξη «προβληματικών» μαθητών δεν δρα αρνητικά 
στο σύνολο του σχολείου ενώ το 66,7% των καθηγητών έχει κάποια στιγμή στο παρελθόν 
ασχοληθεί με τα προβλήματα προσαρμογής που παρουσίασε κάποιος μαθητής του/της. 
Επιπλέον, το 55% των συμμετεχόντων έχει παραπέμψει κάποιον μαθητή με προβλήματα 
κοινωνικής προσαρμογής σε ψυχολόγο ή κάποιον άλλο ειδικό. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι δικές τους 
στάσεις και συμπεριφορές επηρεάζουν θετικά την κοινωνική προσαρμογή των μαθητών τους 
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(ποσοστό 88,3%), ενώ ταυτόχρονα αποδίδουν την κακή κοινωνική προσαρμογή σε άλλους 
παράγοντες (76,7%). Ταυτόχρονα, υπάρχει η παραδοχή (ποσοστό 55%) ότι οι έφηβοι μαθητές 
υιοθετούν σε μεγάλο βαθμό τις συμπεριφορές των καθηγητών τους (Πίνακας 2, βλ. 
παράρτημα) 

Μία σημαντική διαφορά που παρουσιάζεται στις απαντήσεις των δύο φύλων αφορά 
το εάν ο μαθητής με κακή κοινωνική προσαρμογή παρασύρει και άλλους σε μη επιθυμητές 
πράξεις (Cramer’s V= 0,378, p= 0,036<0,05). Οι γυναίκες συμφωνούν με τη πρόταση αυτή 
σε ποσοστό 73% έναντι του 50% των αντρών. 

Οι γυναίκες, θεωρούν σε μεγαλύτερο ποσοστό   (80,7%) έναντι των αντρών (61,7%) 
ότι το άσχημο λεξιλόγιο είναι δείγμα κακής κοινωνικής προσαρμογής (Πίνακας και Γράφημα 
3, βλ. παράρτημα).  Ηλικιακά εκείνοι που διαφωνούν περισσότερο με τη σύνδεση άσχημου 
λεξιλογίου και κοινωνικής προσαρμογής είναι τα άτομα ηλικίας 50-57 ετών. Αξίζει να 
αναφέρουμε το γεγονός ότι οι νέοι σχετικά εκπαιδευτικοί, με 1 έως 5 χρόνια υπηρεσίας 
συμφωνούν με τη συσχέτιση μεταξύ άσχημου λεξιλογίου και κακής κοινωνικής προσαρμογής 
(Cramer’s V= 0,450, p= 0,006<0,05), σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους υπόλοιπους 
συναδέλφους τους (88,9% έναντι 70% όσων έχουν 21-25 έτη υπηρεσίας). 

Έντονη διαφοροποίηση υπάρχει και στις απαντήσεις που είναι σχετικές με τη χρήση 
απειλών από τον μαθητή με ανεπιτυχή κοινωνική προσαρμογή (Cramer’s V=0,373, 
p=0,039<0,05). Όπως διαφαίνεται και στον πίνακα  και γράφημα 4 (βλ. παράρτημα), η 
πλειοψηφία των ατόμων με επιπλέον σπουδές δεν συνδέουν τόσο τη χρήση απειλών από τους 
μαθητές με τη κοινωνική τους προσαρμογή, αντίθετα με το 70,2% συνολικά των υπολοίπων 
καθηγητών. 

Άλλα ατομικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν οι καθηγητές στο μαθητή με 
προβλήματα προσαρμογής είναι η ευερεθιστικότητα (ποσοστό 70%), η χρήση απειλών 
(ποσοστό 61,7%), η συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες (ποσοστό 60%) και λιγότερο η 
χρήση οινοπνεύματος (ποσοστό 55%). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την 
ψυχολογία του εφήβου με προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής (ερωτήσεις 43,44,45 και 
37).  Η πλειοψηφία θεωρεί ότι ο μαθητής αυτός είναι κατά βάθος δυστυχισμένος (ποσοστό 
76,7%), συχνά φαίνεται μελαγχολικός (ποσοστό 58,4%) ή θλιμμένος (ποσοστό 65%), εάν 
όμως ο εκπαιδευτικός τον πλησιάσει, τότε ο έφηβος δεν διστάζει να τον κάνει κοινωνό του 
προβλήματος του (ποσοστό 56,7%). 

Σύμφωνα με τους ερωτώμενους, ο έφηβος μαθητής με κακή κοινωνική προσαρμογή 
προέρχεται από ασταθές οικογενειακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο έχει βιώσει τη 
παραμέληση ή την κακοποίηση (ποσοστό 65%). Εντούτοις οι συμμετέχοντες διστάζουν να 
συσχετίσουν το χαμηλό μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο της οικογένειας με την κοινωνική 
προσαρμογή του εφήβου – μαθητή. Θεωρούν όμως σε μεγάλο ποσοστό (91,7%) ότι όταν οι 
γονείς ασχολούνται ενεργά με την κοινωνική ζωή των έφηβων παιδιών τους συμβάλουν 
θετικά στην κοινωνικοποίηση τους. Αντιθέτως, όταν οι γονείς έχουν εκδηλώσει σοβαρές 
μορφές παραβατικότητας, η κοινωνική προσαρμογή των παιδιών τους επηρεάζεται αρνητικά 
(ποσοστό 71,6%). 

Στο ερώτημα για το αν  «η θετική κοινωνική προσαρμογή σχετίζεται με την γνώση 
των γονέων για τις παρέες του εφήβου», φαίνεται ότι οι κάτοχοι του βασικού μόνο τίτλου 
σπουδών διαφωνούν  σε ποσοστό 10,4%, αντίθετα από τους εκπαιδευτικούς  μεταπτυχιακού 
και διδακτορικού τίτλου σπουδών, οι οποίοι συμφωνούν ολοκληρωτικά με τη παραπάνω 
πρόταση (Cramer’s V= 0,455, p= 0,006<0,01) 

Στον πίνακα και γράφημα 5 (βλ. παράρτημα) παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των 
καθηγητών δεν συσχετίζει την κακή κοινωνική προσαρμογή με το εάν είναι παιδί εθνικής-
φυλετικής μειονότητας ή με το χαμηλό οικονομικό εισόδημα των γονέων. 

Οι εκπαιδευτικοί ηλικίας  26-33 ετών διαφωνούν ολοκληρωτικά με τη συσχέτιση 
κακής κοινωνικής προσαρμογής και της φυλετικής  καταγωγής του εφήβου, όπως επίσης 
διαφωνεί και η πλειοψηφία των καθηγητών 34 έως 59 ετών (ποσοστά 91,6% και 95,7%). Το 
ενδιαφέρον εύρημα στο σημείο αυτό είναι ότι στα μεγαλύτερα άτομα 50-57  και  58-65 ετών 
στο 50% συμφωνούν με τη συσχέτιση φυλετικής καταγωγής και κακής κοινωνικής 
προσαρμογής. 
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Για τη συνύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών (π.χ. δυσλεξία, αργή αφομοίωση εννοιών 
και όρων, δυσκολία στην ανάγνωση και στη γραπτή/ προφορική έκφραση κλπ) και κακής 
κοινωνικής προσαρμογής, οι απόψεις των εκπαιδευτικών διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία 
τους (Cramer’s V= 0,361, p= 0,024<0,05). Η ηλικιακή ομάδα 26-33 ετών υποστηρίζει την 
άποψη αυτή σε ποσοστό 90,9%, το οποίο όμως μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία. Έτσι, το 
50% των εκπαιδευτικών μεγαλύτερης ηλικίας (58-65 ετών) διαφωνεί τελείως με τη σύνδεση, 
μαθησιακών δυσκολιών και κοινωνικής προσαρμογής. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν στην πλειοψηφία τους ότι ο μη κοινωνικά 
προσαρμοσμένος μαθητής δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στο ευρύτερο σχολικό πλαίσιο 
(π.χ. παρασύροντας άλλους μαθητές σε ανεπιθύμητες πράξεις σε ποσοστό 60%), 
καλλιεργώντας τον φόβο για το άτομο του (ποσοστό 65%), αρνούμενος να συνεργαστεί με 
τους σχολικούς λειτουργούς ή τους καθηγητές του (ποσοστό 68,3%), και απουσιάζοντας 
αδικαιολόγητα από το σχολείο (ποσοστό 91,7%). 

Και εντός της σχολικής αίθουσας όμως, ο μαθητής με δυσχερή κοινωνική 
προσαρμογή, «παρεμβάλλεται» σύμφωνα με τους καθηγητές στη μαθησιακή διαδικασία 
μιλώντας πολύ (ποσοστό 58,3%) και διαταράσσοντας τη συνοχή της τάξης (ποσοστό 73,3%). 
Άλλοτε είναι απαθής και αποσυρμένος την ώρα του μαθήματος (ποσοστό 55%). Τέλος, ο 
έφηβος μαθητής με τέτοιου είδους προβλήματα, έχει σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, 
μεγαλύτερη πιθανότητα να εγκαταλείψει το σχολείο μελλοντικά (ποσοστό 81,6%). 
 

Συμπερασματική προσέγγιση υποθέσεων 
 
Υπόθεση Α. 
«Η κοινωνική προσαρμογή των μαθητών Λυκείου σχετίζεται με τις σχολικές αναπαραστάσεις , 
στις οποίες συμπεριλαμβάνεται τόσο η οργάνωση του σχολείου (σχολικό πλαίσιο) όσο και οι   
στάσεις και συμπεριφορές των εκπαιδευτικών». 
 

Μέσω της στατιστικής ανάλυσης βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις 
απαντήσεις των καθηγητών σε ερωτήματα που αφορούσαν τόσο το γενικό σχολικό πλαίσιο, 
όσο και τις στάσεις και συμπεριφορές των καθηγητών σχετικά με την κοινωνική προσαρμογή 
των μαθητών τους. Υποστηρίζεται ότι η δυσχερής κοινωνική προσαρμογή θα αμβλυνόταν με 
την σύσταση υποβοηθητικής στο έργο των καθηγητών συμβουλευτικής υπηρεσίας. 

Οι απόψεις των καθηγητών καθώς και ο τρόπος και οι στάσεις που κρατούν ως προς 
τον χειρισμό προβληματικών περιπτώσεων εντός του σχολικού περιβάλλοντος φαίνεται να 
σχετίζονται ιδιαίτερα με την κοινωνική προσαρμογή. Οι ίδιοι οι καθηγητές αναγνωρίζουν τις 
γνωστικές ελλείψεις που παρουσιάζονται από μέρους τους σε θέματα που αφορούν τα 
προβλήματα συμπεριφοράς των έφηβων μαθητών καθώς και της προσαρμογής τους μέσα 
στην κοινωνία του σχολείου. Επιζητούν την επιπλέον εκπαίδευσή τους σε θέματα κοινωνικής 
προσαρμογής κρίνοντας αυτήν αναγκαία, αφού πιστεύουν ότι μαθητές με προβληματική 
συμπεριφορά υπήρχαν και θα εξακολουθούν να υπάρχουν εντός της σχολικής κοινότητας.  
Με αυτούς του έφηβους μαθητές οι καθηγητές επιθυμούν να ασχοληθούν ενεργά, βοηθώντας 
τους να κατανοήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να διερευνήσουν τα βαθύτερα 
αίτιά τους. Στο παρελθόν εξάλλου πολλοί καθηγητές έχουν έρθει αντιμέτωποι με μαθητές που 
αντιμετώπιζαν προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής, και τους κατεύθυναν σε ειδικούς 
ψυχολόγους ή κοινωνικούς λειτουργούς, δεδομένου ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος 
εντός του σχολικού πλαισίου θεωρήθηκε αδύνατη. Οι ίδιοι οι καθηγητές πιστεύουν ότι σε 
έναν βαθμό η συμπεριφορά τους εντός της σχολικής κοινότητας αποτελεί πρότυπο μίμησης 
για τους έφηβους μαθητές, ενώ θεωρούν ότι γενικά αποτελούν θετικά και όχι αρνητικά 
πρότυπα συμπεριφοράς για την κοινωνική προσαρμογή των μαθητών τους. 
 
 
Υπόθεση Β. 
 «Ατομικοί , οικογενειακοί και κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες επηρεάζουν την στάση και 
συμπεριφορά του μαθητή , και κατά συνέπεια σχετίζονται και με την προσαρμογή του μέσα αλλά 
και έξω από την σχολική κοινότητα». 
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Κατά την ανάλυση βρέθηκαν τόσο ατομικοί, όσο και οικογενειακοί και 

κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες που εμφανίζονται να σχετίζονται με την κοινωνική 
προσαρμογή των μαθητών. Στους ατομικούς παράγοντες περιλαμβάνονται τόσο παράγοντες 
που σχετίζονται με ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε έφηβου, (για παράδειγμα, οι 
μαθησιακές δυσκολίες, η διάσπαση προσοχής και το να αισθάνεται δυστυχισμένος), όσο και 
χαρακτηριστικές συμπεριφορές, όπως για παράδειγμα η βιαιότητα, το άσχημο λεξιλόγιο και η 
χρήση απειλών. 

Οικογενειακοί παράγοντες που εντοπίστηκαν να σχετίζονται με την άσχημη κοινωνική 
προσαρμογή του εφήβου αφορούν την αστάθεια του οικογενειακού περιβάλλοντος, την 
πιθανή κακοποίηση ή παραμέληση του εφήβου μέσα στους κόλπους της οικογένειας, και η 
εμπλοκή των γονέων σε παράνομες πράξεις ή ενέργειες. Γενικά, θεωρείται ότι η οικογένεια 
είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που σχετίζεται με τη θετική ή αρνητική κοινωνική 
προσαρμογή του μαθητή. Γονείς που ασχολούνται ενεργά με την κοινωνική και σχολική ζωή 
των παιδιών τους φαίνεται να υποβοηθούν την καλή κοινωνική προσαρμογή του. 

Στους κοινωνικοπολιτισμικούς παράγοντες συμπεριλήφθηκαν ερωτήματα που αφορούν 
την επίδραση του κοινωνικού περίγυρου του μαθητή σε ορισμένα εξωτερικά ή εσωτερικά 
πολιτισμικά γνωρίσματα. Φαίνεται ότι η εθνική και φυλετική καταγωγή καθώς και η 
ομοφυλοφιλία δεν συνδέονται με τη κοινωνική προσαρμογή σύμφωνα με τους ερωτώμενους, 
αν και υπάρχουν στοιχεία που ορισμένες φορές υποστηρίζουν το αντίθετο. Αντίθετα, η 
αντίσταση στην πολιτική νομιμότητα γενικά είναι ένα χαρακτηριστικό που συναντάται, 
σύμφωνα με τους καθηγητές, σε εφήβους με προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής. 
Επιπλέον, η χρήση των συνομηλίκων ως πρότυπα συμπεριφοράς, σχετίζεται με τη θετική ή 
αρνητική κοινωνική προσαρμογή του εφήβου. 
 
Υπόθεση Γ 
«Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των καθηγητών, όπως φύλο, ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας, 
σπουδές πέρα από το βασικό κ.λ.π σχετίζονται με τις απόψεις τους για τους παράγοντες που 
επιδρούν στην κοινωνική προσαρμογή των εφήβων μαθητών». 
 

Η ανάλυση ανέδειξε ενδιαφέρουσες διαφορές μεταξύ των καθηγητών με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά. Φάνηκε ότι η ηλικία και τα χρόνια διδακτικής εμπειρίας είναι 
οι παράγοντες που σχετίζονται περισσότερο με τις διαφορές στις απόψεις των εκπαιδευτικών. 
Οι νέοι σε ηλικία καθηγητές εμφανίζονται γενικά περισσότερο διαλλακτικοί στις απόψεις 
τους, σε αντίθεση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία καθηγητές οι οποίοι τείνουν να διαφωνούν 
ή να συμφωνούν έντονα με ορισμένα ερωτήματα της έρευνας. Τέλος, σε αρκετές περιπτώσεις 
οι καθηγητές με σχετικά μικρή διδακτική εμπειρία τείνουν να συσχετίζουν σε μικρότερο 
βαθμό και με λιγότερους παράγοντες την άσχημη κοινωνική προσαρμογή, συγκριτικά με 
όσους έχουν αρκετά χρόνια εμπειρίας, οι οποίοι αναγνωρίζουν περισσότερους 
χαρακτηριστικά που συνδέονται με τα προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής. 
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Εφημερίδες 
Το Βήμα της Κυριακής, Κυριακή 3 Απριλίου 2005, σελ. 34-35 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Πίνακας 1 
«οι καθηγητές δεν μπορούν να εκτιμήσουν τις πραγματικές δυνατότητες κοινωνικής 

προσαρμογής του μαθητή» 
 

Απαντήσεις Ποσοστό 
 Διαφωνώ 18,3 
  Διαφωνώ εν μέρει 21,7 
  Συμφωνώ εν μέρει 41,7 
  Συμφωνώ 18,3 
  Σύνολο 100,0 

 
Πίνακας 2 

«Οι καθηγητές συμβάλουν στην καλή κοινωνική προσαρμογή του εφήβου» 
 

Απαντήσεις Ποσοστό 
 Διαφωνώ 3,3 
 Διαφωνώ εν μέρει 8,3 
 Συμφωνώ εν μέρει 25,0 
 Συμφωνώ 63,3 
 Σύνολο 100,0 

 
Πίνακας 3 

«ο μαθητής με κακή κοινωνική προσαρμογή  μιλάει με άσχημο τρόπο» 
 

Φύλο Διαφωνώ Διαφωνώ 
εν μέρει 

Συμφωνώ 
εν μέρει 

Συμφωνώ 

Άνδρας 5,9 32,4 38,2 23,5 
Γυναίκα 7,7 11,5 76,9 3,8 
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Γράφημα 3 
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Πίνακας 4 
 

«ο μαθητής με κακή κοινωνική προσαρμογή απειλεί τους άλλους» 
 Επιπλέον 
σπουδές 

Διαφωνώ Διαφωνώ εν 
μέρει 

Συμφωνώ εν 
μέρει 

Συμφωνώ 

Ναι 15,4 53,8 30,8 0,0 
Όχι 12,8 17,0 63,8 6,4 

Σύνολο 13,3 25,0 56,7 5,0 
 

Γράφημα 4 
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Πίνακας 5 
 
Ο μαθητής με κακή κοινωνική προσαρμογή Διαφωνώ Συμφωνώ Σύνολο 

 «είναι παιδί εθνικής-φυλετικής μειονότητας» 86,7% 13,3% 100,0% 
«προέρχεται από οικογένεια χαμηλού 
μορφωτικού επιπέδου» 

50,0% 50,0% 100.0% 

«προέρχεται από οικογένεια χαμηλού 
οικονομικού επιπέδου» 

51,7% 43,4% 95.1% * 
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«προέρχεται από μονογονεϊκή οικογένεια». 70,0% 30,0% 100,0% 
• ποσοστό 4,9% δεν απάντησε στην συγκεκριμένη ερώτηση  

 
Γράφημα 5 
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Η εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στοιχεία και προβληματισμοί 
 

Σουζάννα Μαρία  Νικολάου33 
Περίληψη 

Το άρθρο αποσκοπεί στην ανατροφοδότηση του προβληματισμού σχετικά με το 
φαινόμενο της εγκατάλειψης από τους μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης μετά τα 
πορίσματα της τελευταίας έρευνας του Παρατηρητηρίου Μετάβασης Αποφοίτων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
στην Αγορά Εργασίας (Β΄ΕΠΕΑΕΚ, Γ΄ΚΠΣ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την αύξηση 
του ποσοστού των μαθητών που εγκαταλείπουν την κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
Αρχικά προσδιορίζονται οι αιτίες και οι συνέπειες του φαινομένου της εγκατάλειψης του 
σχολείου από τους μαθητές, όπως έχουν επισημανθεί από την έρευνα. Στη συνέχεια 
εξετάζεται διαχρονικά η σχολική εγκατάλειψη στην Ελλάδα μέσα από τις έρευνες. Τέλος, με 
βάση τον προβληματισμό για την τήρηση του νόμου ως προς την υποχρεωτικότητα της 
εκπαίδευσης και για την μη αξιοποίηση των ερευνών της εγκατάλειψης του σχολείου, 
καταγράφονται μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης.  
 
Λέξεις κλειδιά: Σχολική εγκατάλειψη, Ελλάδα, Προβληματισμοί  
 

Abstract 
The aim of this article is to provide feedback regarding the concerns raised about the 

phenomenon of students’ dropping out of compulsory education, following the findings of a 
recent survey carried out by the Observatory for the Transition of Secondary Education 
Graduates and Initial Vocational Education and Training Graduates to the Labor Market (B’ 
Operational Program for Education and Initial Vocational Training, 3rd Community Support 
Framework) of the Pedagogical Institute, regarding the increase in the proportion of students 
who drop out of  lower Secondary Education.  
At first, we identify the reasons and the consequences about the phenomenon of students’ 
dropping out, as they are reported in the survey and then we study school dropout in Greece 
throughout time on the basis of research findings. 
 At last, in view of the concerns raised as to compliance with the law on the compulsory 
character of education and the fact that research findings on early school leaving are not 
utilized, prevention and response measures are outlined. 
 
Key words:  School Dropout, Greece, Concerns  
 
Εισαγωγή 
 

Πρόβλημα μείζονος σημασίας συνιστά τα τελευταία χρόνια η μείωση του μαθητικού 
πληθυσμού που οφείλεται στην υπογεννητικότητα ή στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. 
Η Ελλάδα παρουσιάζει μείωση των γεννήσεων και συγκαταλέγεται στις χώρες, όπου το 
πρόβλημα της υπογεννητικότητας αναμένεται να επιδεινωθεί. Όμως και η εγκατάλειψη του 
σχολείου, προτού ολοκληρωθεί ο κύκλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εξακολουθεί να 
απασχολεί το Υπουργείο Παιδείας, τους πολιτικούς, τα στελέχη της εκπαίδευσης κ.ά. 
Ιδιαίτερα μετά τα πορίσματα της τελευταίας έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου άρχισε 
ένας νέος κύκλος διαλόγου και  κριτικής αποτίμησης της κατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, 
ενώ σύμφωνα με τις προηγηθείσες έρευνες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου τα ποσοστά των 
μαθητών που εγκατέλειπαν πρόωρα το σχολείο, χωρίς να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική 
εκπαίδευση, συνεχώς μειώνονταν, στην τελευταία έρευνα παρουσίασαν αύξηση προκαλώντας 
ανησυχίες σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό.  
 
 
 
 
 

                                                 
33 Λέκτορας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
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1.1 Το φαινόμενο της εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και οι αιτίες 
 
Οι όροι που έχουν χρησιμοποιηθεί για να δηλώσουν το φαινόμενο της εγκατάλειψης της 

υποχρεωτικής φοίτησης των μαθητών στο σχολείο είναι πολλοί. Οι πιο συχνοί είναι 
«εγκατάλειψη», «διακοπή» και «σχολική διαρροή» (Fossey, 1996). Σε οποιαδήποτε 
περίπτωση, όταν στην εκπαιδευτική γλώσσα χρησιμοποιούνται οι παραπάνω όροι, 
ουσιαστικά  αναφέρεται κανείς  σε μαθητές που απουσιάζουν από το σχολείο, στο οποίο 
φοιτούν συνήθως, χωρίς παράλληλα να έχουν εγγραφεί σε κάποιο άλλο ιδιωτικό ή δημόσιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα συστηματικής απουσίας τους 
χαρακτηρίζονται ως άτομα που εγκαταλείπουν το σχολείο και δεν ολοκληρώνουν την 
εκπαίδευση που έχει καθιερωθεί σε μια χώρα ως υποχρεωτική για κάθε πολίτη (Barber & 
McClellan, 1987. Παλαιοκρασάς, κ. συν. 1999. Παρατηρητήριο Μετάβασης, 2006).  

Οι παράγοντες, σύμφωνα με τις έρευνες, οι οποίοι συμβάλλουν στην απόφαση των 
μαθητών να εγκαταλείψουν το σχολείο πριν την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής φοίτησης 
είναι κοινοί σχεδόν σε κάθε χώρα και επισημαίνονται στο κοινωνικό, οικονομικό και 
μορφωτικό επίπεδο των γονέων, στο σχολικό περιβάλλον και στα ατομικά χαρακτηριστικά 
κάθε μαθητή (Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, 1998. Μαράτου- Αλιπράντη κ. συν. 2006. 
Παλαιοκρασάς κ. συν. 1996, κ.ά.). Πιο συγκεκριμένα:  

Όσον αφορά στον παράγοντα οικογένεια, σύμφωνα με έρευνες και μελέτες, είναι πιο 
πιθανό να εγκαταλείψουν το σχολείο παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με προβλήματα 
συγκρότησης ή έλλειψης ισχυρών δεσμών (παιδιά χωρισμένων γονέων, πολυμελούς ή 
ανάδοχης οικογένειας), με χρόνια προβλήματα στην καθημερινή οικογενειακή ζωή, όπως 
αλκοολισμός, χρήση ουσιών κ.ά. (Astone & McLanahan, 1991. Weitzman & Siegel 1992). 
Επίσης, μαθητές–παιδιά οικογενειών με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο παρουσιάζουν 
μεγαλύτερα ποσοστά σχολικής διαρροής (Hahn, 1987. Παλαιοκρασάς κ.συν., 1996. 
Παρατηρητήριο Μετάβασης, 2006). Τα πορίσματα των ερευνών δείχνουν ότι το μορφωτικό 
επίπεδο της οικογένειας, το οποίο καθορίζει και τη στάση των γονέων απέναντι στο σχολείο 
και την εκπαίδευση, όπως και το επάγγελμα των γονέων (εργάτες ή επαγγελματίες και 
ανώτερα στελέχη), επηρεάζουν τη φοίτηση του παιδιού στο σχολείο (Βrooks & Guo & 
Furstenberg, 1993. Παπακωνσταντίνου, 1981. Τζάνη, 21988). Το γεγονός ότι οι γονείς δεν 
μπορούν να υποστηρίξουν μαθησιακά τα παιδιά τους σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, 
όπως η φτώχεια, η ελλιπής σχολική προετοιμασία, οι διαφορετικές αξίες από τους άλλους 
μαθητές ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων, η ανάγκη για εργασία, ωθούν τους μαθητές στην 
πρόωρη εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Βουιδάσκης, 1999. Henry, 1986. 
Ηλιού, 1984. Μαράτου-Αλιπράντη, κ.συν. 2006. McNeal, 1995. Παρατηρητήριο Μετάβασης, 
2006). Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, με τη μετακίνηση των πληθυσμών και τη μαζική 
εισροή στα ελληνικά σχολεία παιδιών μεταναστών δημιουργούνται ακόμη μεγαλύτερες 
πιθανότητες διακοπής της φοίτησης (Δαμανάκης, 1998. Θεριανός, 2008. McNeal 1995). Οι 
αλλοδαποί μαθητές εγκαταλείπουν πιο συχνά το σχολείο εξαιτίας των προβλημάτων που 
προκύπτουν από τη φτώχεια και από την αδυναμία κατανόησης της γλώσσας (National 
Center for Education Statistics, 1992. The First Centennial Conference on Children at Risk, 
1989). Αλλά και η διαφορετική κουλτούρα και το σύστημα αξιών διαφέρουν και δημιουργούν 
προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις με τους δασκάλους και τους άλλους μαθητές και 
αδυναμία προετοιμασίας για τα σχολικά καθήκοντα (Henry, 1986). Η οικογένεια, λοιπόν, 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τους μαθητές όχι μόνο για τη μάθηση αλλά και την 
ανάπτυξη της επιθυμίας φοίτησης στο σχολείο (Epstein, 1992).  

Ο ρόλος του σχολείου είναι πολύ σημαντικός στην απόφαση διακοπής ή συνέχισης της 
φοίτησης των μαθητών ακόμα και στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Τόσο η οργάνωση και η 
δομή του, οι μέθοδοι και τα περιεχόμενα διδασκαλίας όσο και η στάση (συναισθήματα, 
πεποιθήσεις, συμπεριφορά) και ο ρόλος του εκπαιδευτικού ασκούν ουσιαστική επίδραση 
στην απόφαση του μαθητή να παραμείνει στο σχολείο (Hahn, 1987). Σύμφωνα με μελετητές 
της σχολικής εγκατάλειψης (Μαράτου-Αλιπράντη κ.συν., 2006. Weitzman& Siegel, 1992), 
προϋποθέσεις για άρνηση συνέχισης της φοίτησης στο σχολείο αποτελούν και τα 
προβλήματα ή οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο σχολείο. Τέτοια προβλήματα 
είναι η χαμηλή επίδοση, ο μαθησιακές δυσκολίες, οι δυσκολίες στη γλωσσική κατανόηση, η 
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μη ύπαρξη σχολικών κινήτρων σε συνδυασμό με ψυχολογικούς παράγοντες, όπως η χαμηλή 
αυτοεκτίμηση του μαθητή, οι μικρές φιλοδοξίες, η απομόνωση, η έλλειψη δεξιοτήτων 
δημιουργίας φιλικών σχέσεων, η μη συμμετοχή σε σχολικές δραστηριότητες (Hahn, 1987. 
Παρατηρητήριο Μετάβασης, 2006).  

Επίσης, οικογενειακοί και κοινωνικοί λόγοι που τις περισσότερες φορές είναι 
αλληλένδετοι οδηγούν τους μαθητές στην απόφασή τους να εγκαταλείψουν το σχολείο. Το 
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας οδηγεί στη διαμόρφωση αρνητικής στάσης της 
οικογένειας απέναντι στο σχολείο. Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες δημιουργούν την 
ανάγκη για εργασία. Τα οικογενειακά προβλήματα (διαλυμένος γάμος, διαζύγιο, ασθένειες), 
ο τόπος διαμονής (μακριά από το αστικό κέντρο ή σε υποβαθμισμένη περιοχή), οι 
ιδιαιτερότητες της ομάδας που ανήκει κανείς (μουσουλμάνοι, αλλοδαποί), η εμπλοκή σε 
ομάδες με παρεκκλίνουσα συμπεριφορά λειτουργούν αρνητικά ως προς την επιθυμία της 
μάθησης και της σχολικής φοίτησης (Παρατηρητήριο Μετάβασης, 2006).  

Ένας τρίτος παράγοντας που αφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 
μπορεί να επηρεάσει την απόφαση του μαθητή να εγκαταλείψει το σχολείο. Έχει διαπιστωθεί 
ότι κινδυνεύουν περισσότερο να εγκαταλείψουν το σχολείο άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση 
και αυτοπεποίθηση, χαμηλό αίσθημα προσωπικής αυτεπάρκειας, έλλειψη κοινωνικών 
δεξιοτήτων, επιθετικότητα ή θυματοποίηση, γιατί αισθάνονται ότι δεν μπορούν ή δεν αξίζουν 
να συνεχίσουν. Όλες οι παραπάνω συνθήκες μπορεί να οδηγήσουν σε σχολική αποτυχία που 
σημαίνει χαμηλή σχολική επίδοση, απουσίες, αρνητική στάση απέναντι στο σχολείο και τη 
μόρφωση γενικότερα, παρεκκλίνουσα συμπεριφορά και τελικώς διακοπή της φοίτησης 
(Κέδρακα, 2007: 14 κ.ε. Μαράτου-Αλιπράντη κ.συν., 2006. Παλαιοκρασάς κ. συν., 1996). 
 
1.2 Συνέπειες της εγκατάλειψης της υποχρεωτικής φοίτησης  

 
Οι συνέπειες της εγκατάλειψης της υποχρεωτικής φοίτησης αφορούν στην ανάπτυξη και 
εξέλιξη του ανθρώπου με επέκταση και στην πρόοδο και την ανάπτυξη της κοινωνίας. Οι 
οικονομικές συνέπειες είναι άμεσες για το άτομο και διακρίνονται ήδη στους χαμηλότερους 
μισθούς (Μαγουλά, 1999). Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα στις 
σύγχρονες κοινωνίες τα άτομα που εγκαταλείπουν το σχολείο, χωρίς να ολοκληρώσουν τη 
υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι η δύσκολη επαγγελματική αποκατάσταση (Κέδρακα, 2007. 
Παλαιοκρασάς κ.συν., 1996. Φακιολάς, 1998). Αρκετά χρόνια πριν, σε συνθήκες καλύτερων 
επαγγελματικών προοπτικών,  ευρήματα ερευνών απέδειξαν ότι οι μισοί άνεργοι ηλικίας 16-
24 ετών δεν είχαν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (U.S. Department of Labor, 
1977). Στη σύγχρονη εποχή της πληροφορίας και των επικοινωνιών τα τυπικά επαγγελματικά 
προσόντα έχουν εμπλουτιστεί με την απαραίτητη γνώση χρήσης των νέων τεχνολογιών, 
γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δυσμενή τη συνθήκη εύρεσης εργασίας για τα άτομα που 
εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση.  

Οι οικονομικές συνέπειες της εγκατάλειψης μπορεί να οδηγήσουν και σε κοινωνικές 
συνέπειες. Η μη εύρεση εργασίας και οι οικονομικές δυσκολίες εντείνουν το πρόβλημα της 
εγκληματικότητας και οδηγούν στην άνθιση του νεανικού εγκλήματος (Duhman & Alpert, 
1987). Παράλληλα επιδεινώνεται και το δημογραφικό πρόβλημα με την αύξηση της 
υπογεννητικότητας, εφόσον ουσιαστικός παράγοντας για κάθε νέο προκειμένου να 
δημιουργήσει οικογένεια αποτελεί τουλάχιστον η επαγγελματική του αποκατάσταση. Έχει, 
επίσης, παρατηρηθεί ότι η εγκατάλειψη του σχολείου προκαλεί και ψυχολογικές συνέπειες 
στο άτομο, όπως κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, αδιαφορία ως προς 
τη συμμετοχή του σε κοινωνικά δρώμενα, μορφωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.ά., 
στοιχεία τα οποία γίνονται πιο έντονα στην ενηλικίωση (Σοφιανίδου, 2000).  

Σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατης έρευνας που αφορά στην Ελλάδα (Κέδρακα, 2007) το 
μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που έχει εγκαταλείψει το σχολείο βρίσκεται στην κρίσιμη 
ηλικιακή ομάδα των 15-19 χρόνων (13,2%  στο σύνολο του πληθυσμού) και μάλιστα οι 
περισσότεροι είναι άνδρες. Οι θέσεις εργασίας, όμως, για ανειδίκευτους νέους με επίπεδο 
δημοτικής εκπαίδευσης διαρκώς μειώνονται. Το πρόβλημα της μη εύρεσης εργασίας λόγω 
έλλειψης τυπικών προσόντων σε συνδυασμό με την κατάσταση ή το επίπεδο ζωής που 
επιφέρει η ανεργία (συνέπειες σε επίπεδο οικονομικό, κοινωνικό, μορφωτικό) δημιουργεί 
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δύσκολες συνθήκες ζωής για έναν νέο, ο οποίος στην προσπάθειά του να αντεπεξέλθει, 
μπορεί να αναπτύξει διάφορους ίσως και επικίνδυνους μηχανισμούς άμυνας. Για την Ελλάδα 
το ποσοστό των νέων (18-24 ετών) με χαμηλά προσόντα, δηλαδή με μόνο εφόδιο την πρώτη 
βαθμίδα της εκπαίδευσης είναι κάτω του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μέσος όρος:  
Ε.Ε.: 19,  Ελλάδα: 16, Παρατηρητήριο Μετάβασης, 2006). 

Τα άτομα, όμως, που εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση έχουν, ως προς την 
επαγγελματική τους εξέλιξη, λιγότερες ευκαιρίες λόγω έλλειψης ακόμη και των τυπικών 
προσόντων, το μέλλον τους είναι αβέβαιο και επειδή συνήθως δεν βρίσκουν θέσεις εργασίας 
με προοπτικές αναγκάζονται να δεχτούν οποιαδήποτε θέση εργασίας-απασχόλησης βρουν 
(Christian de Brie, 1995. Σταμέλος, 1999). Ως προς την κοινωνική τους ζωή, επειδή 
στερούνται κοινωνικών δεξιοτήτων, αισθάνονται ότι μειονεκτούν και είναι πιο πιθανό να 
αποκλεισθούν, να βιώσουν τη φτώχεια, να είναι άνεργοι, να κάνουν χρήση οινοπνευματωδών 
ποτών και ουσιών, να εκδηλώσουν παραβατική συμπεριφορά. 

Αλλά και για την ίδια την Πολιτεία η εγκατάλειψη του σχολείου συνιστά οικονομικό 
και κοινωνικό κόστος. Το κράτος επωμίζεται τις οικονομικές συνέπειες από τους μαθητές που 
εγκαταλείπουν το σχολείο μέσω του κόστους των παροχών προς τα άτομα και τις οικογένειές 
τους, τα έξοδα πρόνοιας αλλά και τα επιδόματα για την ανεργία και την πρόληψη 
εγκλήματος. Τα ίδια αυτά άτομα θα αποκλειστούν από την οικονομία και την κοινωνία, 
επειδή δεν θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να συμβάλουν με 
παραγωγικό τρόπο στην οικονομία. Τα κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα συνήθως καταλήγουν 
σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας ή στη φυλακή. Σύμφωνα, μάλιστα, με τα πορίσματα των 
ερευνών υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ εγκατάλειψης σχολείου και κατάληξης στη φυλακή 
«[…] περισσότερο από 80% των φυλακισμένων στις ΗΠΑ έχουν εγκαταλείψει το σχολείο 
στο γυμνάσιο και η συντήρηση του καθενός από αυτούς κοστίζει στους φορολογούμενους 
τουλάχιστον 20.000 δολάρια το χρόνο, πολύ περισσότερο απ’ ότι θα κόστιζε η εκπαίδευσή 
του» (Cummins, 2003: 270). Κάθε νέος που εγκαταλείπει το σχολείο αποτελεί κόστος για την 
εκάστοτε πολιτεία που διανέμεται σε έξοδα για κοινωνική πρόνοια, για την πρόληψη της 
αυξανόμενης εγκληματικότητας, για τη συντήρηση των φυλακών, για επιπλέον ίσως ειδική 
εκπαίδευση.   

 
2. Η εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα (η έρευνα) 

 
Οι νέοι που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και δεν ολοκληρώνουν την υποχρεωτική 
εκπαίδευση αποτελούν για τις υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες σημαντικό πρόβλημα για 
κάθε χώρα. Δεν μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, γιατί δεν διαθέτουν ούτε τα 
τυπικά επαγγελματικά προσόντα. Χωρίς δεξιότητες δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην 
κοινωνία της γνώσης, να μεταβούν ομαλά στην απασχόληση και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 
του κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν δύνανται και δεν προάγουν την πρόοδο και την εξέλιξη 
της κοινωνίας που σήμερα στηρίζεται στη γνώση. Σε ένα περιβάλλον, όπου οι πληροφορίες 
διπλασιάζονται κάθε πέντε σχεδόν χρόνια και όπου το άτομο θα πρέπει να έχει αναπτύξει 
δεξιότητες συμβολικής ανάλυσης (γνώση, μάθηση, πληροφόρηση, ευφυΐα, αναπτυγμένη 
αφηρημένη σκέψη, κριτική έρευνα, συνεργασία) για να αντεπεξέλθει στην εργασία του 
(όποια και να είναι αυτή), οι νέοι που δεν ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση θα 
αποκλειστούν από την οικονομία (Cummins, 2003: 269).  
Για την Ελλάδα η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο, εφόσον ο 
μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16o έτος της ηλικίας του. Όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου 
του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση τιμωρείται 
σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού κώδικα [Ν.1566/85 άρθρ.2, παραγρ. 3 (ΦΕΚ 167/τ. 
Α΄/30-09-1985) και άρθρ. 73 του Ν. 3518/2006]. (Το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα 
καθιστά σαφές ότι όποιος με πρόθεση παραβαίνει επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη 
διοικητικών νόμων, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο). Επιπλέον με το ΠΔ 161/2000 
μεταβιβάζεται στο Νομάρχη η αρμοδιότητα να επιβάλει κυρώσεις στους γονείς και 
κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή 
τους. Με βάση τα παραπάνω η παράβαση του νόμου συνιστά κυρώσεις.  
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Πάραυτα δεν ολοκληρώνεται από το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού η υποχρεωτική 
εκπαίδευση αν λάβει κανείς υπόψη του τα ποσοστά της μαθητικής διαρροής. Θα είχε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ερευνήσει κανείς, πόσα άτομα παραβαίνοντας το συγκεκριμένο 
Άρθρο που αναφέρεται στην εγκατάλειψη της υποχρεωτικής φοίτησης, υπόκεινται σε 
κυρώσεις.   
Παρά τις προσπάθειες, λοιπόν, που έγιναν σε κάθε μεταρρύθμιση από το 1977 κι εξής, όπως 
η δωρεάν παιδεία, η επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η αναμόρφωση των 
αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών εγχειριδίων, ώστε να γίνουν πιο ενδιαφέροντα 
και ελκυστικά για τους μαθητές τα περιεχόμενα της μάθησης, η αναβάθμιση της τεχνικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, το πρόβλημα της εγκατάλειψης της υποχρεωτικής φοίτησης 
των μαθητών παραμένει στη χώρα μας ως χρόνιο πρόβλημα (Δρεττάκης, 2004).  

Πιο συγκεκριμένα, ως προς το φαινόμενο της εγκατάλειψης της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα τα ποσοστά ποικίλλουν. Κι ενώ σταδιακά παρατηρείτο μείωση του 
ποσοστού των μαθητών που διαρρέουν από τη σχολική εκπαίδευση, στην τελευταία έρευνα 
του Παρατηρητηρίου Μετάβασης Αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Αρχικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Αγορά Εργασίας (Β΄ ΕΠΕΑΕΚ, Γ΄ 
ΚΠΣ), που εξέτασε τη μαθητική διαρροή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διαπιστώθηκε ότι 
αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των παιδιών που εγκαταλείπουν την υποχρεωτική 
εκπαίδευση πριν την ολοκλήρωση της φοίτησής τους.  

Τα προηγούμενα έτη διακρίνεται μια πτωτική τάση της μαθητικής διαρροής. 
Ειδικότερα, το διάστημα 1976-1982 το ποσοστό της εγκατάλειψης της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης στο δημοτικό ήταν 5,5%, ενώ ένα ποσοστό 15% των μαθητών που 
ολοκλήρωσαν τη φοίτηση στο δημοτικό δεν συνέχισαν στο γυμνάσιο (Cassotakis, 1988). 
Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα της Λάριου-Δρεττάκη (1993), από τους μαθητές που 
γράφτηκαν στην Α΄ γυμνασίου τα σχολικά έτη 1980-81, 1981-82 και 1982-83 ένα ποσοστό 
18-23% διέκοψε, πριν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.  

Μελετώντας τρεις γενιές μαθητών η ερευνητική ομάδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
(Παλαιοκρασάς κ.συν., 1996) διαπίστωσε την πτωτική τάση της μαθητικής διαρροής ως και 
τρεις μονάδες μέσα σε τρία χρόνια. Έτσι, λοιπόν, από τους μαθητές που γράφτηκαν την Α΄ 
γυμνασίου το 1987-1988 εγκατέλειψε ένα ποσοστό 12,60%, από τους μαθητές που 
γράφτηκαν την Α΄ γυμνασίου το 1989-1990 εγκατέλειψε ένα ποσοστό 11,60%, ενώ το 1991-
1992 από τους μαθητές που γράφτηκαν στην Α΄ γυμνασίου διέκοψε ένα ποσοστό 9,60%. 
Σημαντική είναι η διαπίστωση στη συγκεκριμένη έρευνα ότι η πλειονότητα των νέων του 
δείγματος που εγκατέλειψαν είτε δεν φοίτησαν καθόλου στο γυμνάσιο είτε διέκοψαν στη Α΄ 
τάξη και εισήλθαν στην αγορά εργασίας με γνώσεις αποφοίτου δημοτικού και χωρίς τα 
απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας.   

Μερικά χρόνια αργότερα σε έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Παρατηρητήριο 
Μετάβασης, Έρευνα 2001) σχετικά με τη μαθητική διαρροή στο γυμνάσιο, διαπιστώθηκε ότι 
τα ποσοστά της εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης μειώθηκαν σημαντικά (9,60%) 
Πιο συγκεκριμένα από τους μαθητές που γράφτηκαν στην Α΄ τάξη γυμνασίου το 1997-98 
διέρρευσαν σε ποσοστό 6,98%. Μάλιστα η μισή μαθητική διαρροή οφειλόταν σε μαθητές 
που δεν παρουσιάστηκαν καθόλου στο σχολείο. Συγκεκριμένοι νομοί και περιοχές 
παρουσίαζαν υψηλότερα ποσοστά σχολικής εγκατάλειψης, όπως για παράδειγμα η Θράκη 
(12,88%), η Κρήτη (10,32%), τα Νησιά Αιγαίου (8,34%) και τα Ιόνια Νησιά (8,45%) σε 
σχέση με τις περιοχές της Ηπείρου (3,81%), της Θεσσαλίας (4,57%) και της Πρωτεύουσας 
(6,49%). Σε σύγκριση με τις προηγούμενες έρευνες παρατηρήθηκε, επίσης, ότι την τελευταία 
δεκαετία το ποσοστό της εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης αυξήθηκε στην 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και μάλιστα περίπου το 1/3 του μαθητικού πληθυσμού που 
διέρρευσε βρίσκεται στην περιφέρεια της πρωτεύουσας. 

Τρία χρόνια αργότερα σε νέα έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Παρατηρητήριο 
Μετάβασης, Έρευνα 2005) εξετάζοντας τη γενιά μαθητών που γράφτηκαν κανονικά στην Α΄ 
γυμνασίου το 2000-01 διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό των μαθητών που διέρρευσε ήταν 
μικρότερο από την προηγούμενη έρευνα (6,09%). Στα συμπεράσματα τονίζεται από τους 
ερευνητές ότι την τελευταία εικοσαετία μειώνεται σημαντικά η μαθητική διαρροή στο 
γυμνάσιο σε εθνικό επίπεδο. Εξακολουθούν, βέβαια, συγκεκριμένες περιοχές να 
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παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά σχολικής εγκατάλειψης, πιο χαμηλά όμως σε σχέση με τις 
προηγούμενες γενιές μαθητών, όπως για παράδειγμα η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη 
(9,64%), η  Κρήτη (8,34%), τα Νησιά  Βορείου Αιγαίου (6,91%) και τα Ιόνια Νησιά (7,15%). 
Αντίθετα χαμηλότερη μαθητική διαρροή επισημαίνεται στη Δυτική Μακεδονία (2,73%), στη 
Θεσσαλία (3,46%) και στην ΄Ηπειρο (3,79%). Στην Αττική αντίθετα η μαθητική διαρροή στο 
γυμνάσιο είναι υψηλότερη από το μέσο όρο της χώρας και παρουσιάζει αυξητική τάση.  

Η παρουσίαση και η ανάλυση των δεδομένων της τελευταίας έρευνας του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όσον αφορά 
στη γενιά των μαθητών του έτους 2003-04, προκάλεσε ανησυχία λόγω της μικρής αύξησης 
του ποσοστού μαθητικής διαρροής στο γυμνάσιο. Στο σύνολο της χώρας από τους μαθητές 
που γράφτηκαν κανονικά στην Α΄ γυμνασίου το έτος 2003-04 διέρρευσαν σε ποσοστό 6,51% 
αλλάζοντας τα δεδομένα της συνεχούς πτωτικής τάσης της σχολικής εγκατάλειψης. Και σε 
αυτήν την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η μισή μαθητική διαρροή οφείλεται σε μαθητές που δεν 
παρουσιάζονται καθόλου στην Α΄ τάξη. Υψηλότερα ποσοστά εγκατάλειψης επισημαίνονται 
στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (9,36%), στην Αττική (7,77%), στην Κρήτη (7,77) 
και στη Δυτική Ελλάδα (7,17). Συγκεκριμένα οι 4 από τους 10 μαθητές που εγκατέλειψαν το 
γυμνάσιο βρίσκονται στην περιφέρεια της Αττικής. Αντίθετα χαμηλότερη μαθητική διαρροή 
παρουσιάζεται στη Δυτική Μακεδονία (1,98%), στη Θεσσαλία (4,28%) και στην ΄Ηπειρο 
(4,30%). Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα μάλιστα διαπιστώθηκε αύξηση του ποσοστού 
μαθητικής διαρροής στις αστικές περιοχές. Στο σύνολο των 54 Νομών οι 36 παρουσιάζουν 
ποσοστό εγκατάλειψης μικρότερο από το εθνικό μέσο όρο και οι 18 μεγαλύτερο (βλ. 
Παράρτημα, Διάγραμμα 1). 

Σε όλες τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στις πέντε 
γενιές των μαθητών ο αριθμός των αγοριών που εγγράφονται στο Γυμνάσιο είναι 
μεγαλύτερος από τον αριθμό των κοριτσιών (βλ. Παράρτημα, Πίνακας 1). Τα αγόρια μάλιστα 
εγκαταλείπουν το γυμνάσιο σε μεγαλύτερο ποσοστό από τα κορίτσια σε όλες τις περιοχές 
(αστικές, ημιαστικές, αγροτικές). Οι μεγαλύτερες διαφορές επισημαίνονται στα Ιόνια νησιά, 
στη Δυτική Ελλάδα και στην Κεντρική Μακεδονία. Ορισμένες περιφέρειες εμφανίζουν 
ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Τα αίτια 
συνδέονται με τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής (ευκολία πρόσβασης στο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα ή μη), την οικονομική κατάσταση των οικογενειών, διάφορους 
θρησκευτικούς λόγους (πολιτισμική ταυτότητα των μουσουλμάνων), το χαμηλό  μορφωτικό 
επίπεδο που συνδέεται και με την αρνητική στάση απέναντι στη μόρφωση.  

Σε όλα αυτά τα στοιχεία και τα δεδομένα θα πρέπει να υπολογιστούν και ορισμένες 
κατηγορίες μαθητών που δεν εμφανίζονται σε επίσημες στατιστικές. Τέτοιες είναι τα παιδιά 
των παλιννοστούντων από την πρώην ΕΣΣΔ, τα παιδιά των Αθίγγανων, τα παιδιά αλλοδαπών 
και ιδιαίτερα των Αλβανών ή παιδιά με ειδικές ανάγκες  που δεν εγγράφονται και δεν 
πηγαίνουν καθόλου στο σχολείο. Οι κατηγορίες αυτών των παιδιών δεν περιλαμβάνονται 
στους δείκτες διαρροής. Μία ακόμη κατηγορία είναι εκείνη στην οποία κατατάσσονται 
παιδιά, που γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από κυκλώματα «εμπόρων» της ανθρώπινης 
αδυναμίας και κυρίως της αδυναμίας άσκησης κοινωνικής πολιτικής ενός κράτους πρόνοιας 
να ελέγξει και να εντάξει αυτά τα παιδιά στην εκπαίδευση.  

 
 Συμπεράσματα – Προβληματισμοί 

 
Οι έρευνες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου παρέχουν μια αρκετά κατατοπιστική εικόνα για 
την πρόωρη εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από τους μαθητές στην Ελλάδα. Με 
βάση τα στατιστικά στοιχεία και κυρίως όσον αφορά στα γεωγραφικά διαμερίσματα, όπου η 
μαθητική διαρροή παρουσιάζει μεγαλύτερα ποσοστά, οι εξωσχολικοί και κυρίως οι 
οικογενειακοί παράγοντες που συνδέονται με τη διαρροή είναι: η χαμηλή 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας, η εθνική καταγωγή και το χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο. Οι παραπάνω παράγοντες δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες για την 
παραμονή του παιδιού στο σχολείο (όπως ελλιπής υποστήριξη του παιδιού, αδιαφορία ή 
αρνητική στάση απέναντι στο σχολείο, προβλήματα μάθησης). Από την άλλη σχολικοί 
παράγοντες, όπως η χαμηλή επίδοση, οι συγκρούσεις και τα προβλήματα πειθαρχίας στο 
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σχολείο, οι απουσίες κ.λπ. κάνουν πιο εύκολη την απόφαση να εγκαταλείψει ο μαθητής το 
σχολείο.  

Από τα πορίσματα των ερευνών δημιουργούνται τα εξής ζητήματα: 1ον πώς είναι 
δυνατόν μετά από τόσα χρόνια συνταγματικής κατοχύρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
ένα υψηλό ποσοστό μαθητών (από τα μετρήσιμα στοιχεία 6,51%) να εγκαταλείπει την 
υποχρεωτική εκπαίδευση (υποχρεωτική εκπαίδευση για την Ελλάδα σύμφωνα με το νόμο 
309/1976 είναι η εννιάχρονη φοίτηση ως τη Γ΄ γυμνασίου).  
2ον γιατί τα πορίσματα των ερευνών δεν αξιοποιούνται στην πράξη από εκείνους που 
εφαρμόζουν την εκπαιδευτική πολιτική αφενός για να καταρτιστούν επαρκώς οι 
εκπαιδευτικοί και όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, ώστε να γίνει το σχολείο πιο ελκυστικό 
και να επιθυμούν τα παιδιά να φοιτούν  και αφετέρου να καταστεί γενικά πιο αποτελεσματική 
η εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική προς όφελος των παιδιών.  

Ως προς το πρώτο ζήτημα σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το Νόμο 1566/85 (αρθρ. 2 
παραγρ. 3) η πρόωρη εγκατάλειψη της υποχρεωτικής φοίτησης απαγορεύεται και όποιος έχει 
την επιμέλεια ή την εποπτεία του ανηλίκου τιμωρείται για παράβαση Νόμου (Ποινικός 
Κώδικας, άρθρο 458). Ο νομοθέτης έχει μεριμνήσει. Φαίνεται, όμως, από τα ποσοστά των 
νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν το 16ο έτος της ηλικίας τους, ότι ο νόμος και φυσικά 
η κύρωση από την παράβασή του δεν εφαρμόζεται.  

Από την άλλη η μη αξιοποίηση των πορισμάτων των ερευνών από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της εκπαίδευσης και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας δημιουργεί το ερώτημα 
για ποιον λόγο γίνονται οι έρευνες και τι τελικά εξυπηρετούν. Για να είναι αποτελεσματική 
οποιαδήποτε έρευνα θα πρέπει να αξιοποιούνται τα ερευνητικά αποτελέσματα στην 
εκπαιδευτική πράξη αλλά και στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Οποιαδήποτε 
πολιτική απόφαση μεταρρυθμίσεων στην παιδεία οφείλει να στηρίζεται και να τεκμηριώνεται 
με βάση τις μελέτες και τα ερευνητικά αποτελέσματα. Στην Ελλάδα, όπως πρόσφατα 
αποδείχτηκε και σε έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση, 
ΥΠΕΠΘ-ΠΙ 2008), η αξιοποίηση της έρευνας σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής υστερεί 
σημαντικά. Οι έρευνες των πανεπιστημιακών τμημάτων περιορίζονται απλώς στη 
δημοσίευση των αποτελεσμάτων, ενώ ορισμένες από τις έρευνες που πραγματοποιούνται από 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο οδήγησαν σε πιλοτικές εφαρμογές κάποιων προγραμμάτων που 
όμως δεν έτυχαν συνέχειας «γιατί δεν υπάρχει θεσμικός τρόπος ελέγχου και αξιολόγησης 
ούτε σχεδιασμός μηχανισμών ανατροφοδότησης και αξιοποίησης των ευρημάτων από το 
ΥΠΕΠΘ» (Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση, ΥΠΕΠΘ-ΠΙ 2008: 335). Η ερμηνεία που δίνεται 
από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (2002) για τη μη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών 
ερευνών είναι ότι οι αλλαγές στα εκπαιδευτικά θέματα από πολιτικές αποφάσεις γίνονται 
ταχύτατα, και γενικά υπάρχει μια δυσπιστία ως προς την εγκυρότητα των ερευνών, ενώ τα 
αποτελέσματα από καλές έρευνες δεν προβάλλονται, ώστε να γίνουν ευρέως γνωστά. Αυτό 
βεβαίως έχει ως αποτέλεσμα αντιφάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής, αδυναμία αποτίμησης 
των εκάστοτε μέτρων και άρσης των προβλημάτων, όπως για παράδειγμα της εγκατάλειψης 
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

Δεδομένου ότι η εκπαίδευση αποτελεί μια από τις πιο συμφέρουσες επενδύσεις της 
κοινωνίας για την πρόοδο και την ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας θα περίμενε 
κανείς να προωθούνται δράσεις και προγράμματα, ώστε τα σχολεία να είναι αποτελεσματικά 
και να μορφώνουν όλους τους μαθητές. Για να επιθυμούν τη σχολική φοίτηση και τη 
μόρφωση τα παιδιά θα πρέπει τα σχολεία να γίνουν ελκυστικά για τους όλους τους μαθητές 
ανεξάρτητα από κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, εθνική καταγωγή, πολιτισμικό υπόβαθρο 
κ.λπ.. Με στόχο την άμβλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και την αποφυγή του 
κοινωνικού αποκλεισμού θα πρέπει τα σχολεία να γίνουν πιο αποτελεσματικά, να 
ανταποκριθούν στην οικονομική πραγματικότητα του αιώνα μας και να καταστήσουν κάθε 
νέο τουλάχιστον ‘εκπαιδεύσιμο‘. Στις σύγχρονες συνθήκες ζωής ακόμα και για τις σχετικά 
ανειδίκευτες εργασίες στον τομέα της παροχής υπηρεσιών απαιτούνται πλέον εκπαιδευτικές 
προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν στον εργαζόμενο να προσαρμόζεται με επιτυχία σε όλες τις 
εξελίξεις των εργασιακών απαιτήσεων και με ευελιξία να ανταποκρίνεται σε ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον (Κέδρακα, 2007. Cummins, 2003).  
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Από την άλλη οι γονείς αλλά και τα παιδιά πρέπει να ενημερωθούν, να 
συνειδητοποιήσουν και να αντιμετωπίσουν τα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται 
από την έλλειψη δεξιοτήτων που αναπτύσσονται στο σχολείο. Σήμερα απαιτείται από κάθε 
πολίτη η πλήρης συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Η εκπαίδευση καλλιεργεί 
δεξιότητες κριτικής σκέψης, έρευνας, δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες είναι 
απαραίτητες στην κοινωνία της γνώσης. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να εξετάσουμε με ορθή 
λογική, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα των ερευνών, ποιες μέθοδοι και ποια 
προγράμματα περιεχομένων και διδασκαλίας προσφέρουν τις καλύτερες προϋποθέσεις, για να 
αναπτύξουν τα παιδιά θετικά συναισθήματα για υψηλά επίπεδα μόρφωσης.  

Επειδή το πρόβλημα της εγκατάλειψης του σχολείου αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί 
όλες τις χώρες, έχουν προταθεί αλλά και εφαρμοστεί πολλά μέτρα πρόληψης και 
αντιμετώπισης, χωρίς όμως να έχουν επιτύχει πλήρως την παραμονή των μαθητών στο 
σχολείο και την ολοκλήρωση από όλους της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης. 
Αναφέρουμε ορισμένα μέτρα που αφορούν στην εκπαίδευση και λήφθηκαν με κύριο σκοπό 
να καταστήσουν το σχολείο πιο ελκυστικό για τους μαθητές:  

 Μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση με στόχο είτε να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες 
απαραίτητες για την κοινωνία της γνώσης και των νέων τεχνολογιών (κριτική, 
δημιουργική και αποτελεσματική σκέψη) (Nichols & Nichols, 1990), είτε να 
προσαρμοστεί το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου στις ανάγκες των μαθητών 
(Rumberger, 1995) ή να λειτουργήσουν προγράμματα πρόληψης και βοήθειας ανάλογα 
με τις ανάγκες των μαθητών  (Scales, 1990). 

 Εντατικά προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε διάφορα μαθήματα ή 
εξατομικευμένης διδασκαλίας ή εαρινά προγράμματα για αναπλήρωση κενών (Nichols & 
Nichols, 1990) 

 Χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων και προώθηση των νέων σε κοινωνικές δράσεις, 
συμμετοχή τους στην Κοινότητα, ανάπτυξη κέντρων μελέτης στην Κοινότητα (Scales, 
1990) 

 Συμβουλευτική για τους μαθητές υψηλού κινδύνου. Ο Σύμβουλος που ασκεί το ρόλο του 
«σημαντικού άλλου», υποστηρίζει τους μαθητές στην απόφαση να αποπερατώσουν την 
υποχρεωτική εκπαίδευση και να σχεδιάσουν το μέλλον τους (Sosa & Johnson & Johnson, 
1988) ή επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων που ενημερώνουν τους μαθητές, έτσι ώστε 
να προετοιμαστούν για οποιαδήποτε μελλοντική εργασία  (Catterall & Stern 1986) 

 Ευέλικτα εναλλακτικά προγράμματα διαχείρισης προβλημάτων κοινωνικής 
συμπεριφοράς  (Hahn, 1987) 

 Προσπάθειες εμπλοκής των γονέων στο σχολείο, τακτική ενημέρωσή τους για τη δράση 
των παιδιών τους και συμμετοχή σε δράσεις του σχολείου (Epstein, 1984). 
Ειδικότερα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες για να καταστεί 

το σχολείο πιο αποτελεσματικό και ελκυστικό για τους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, η 
συγγραφή νέων βιβλίων, τα νέα αναλυτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις νέες 
κοινωνικές συνθήκες, η εισαγωγή στο σχολείο καινοτόμων δράσεων (βλ. ευέλικτη ζώνη) 
αποβλέπουν στη δημιουργία από τους μαθητές θετικών συναισθημάτων για το σχολείο και 
παρώθησης για μάθηση. Για τους μαθητές που για διάφορους λόγους παρουσιάζουν 
μαθησιακές δυσκολίες ή υστερούν σε συγκεκριμένους τομείς γνώσεων εφαρμόστηκε ο 
θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας για την αναπλήρωση των κενών ή την υποστήριξη της 
προσπάθειάς τους. Με τη δυνατότητα μετακίνησης των πληθυσμών παρατηρείται και στην 
Ελλάδα μεγάλη εισροή μεταναστών, των οποίων τα παιδιά φοιτούν στα ελληνικά σχολεία. Το 
κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί μαθητές αφορά στη γλώσσα και στην 
κατανόηση. Για την ένταξη και την ενσωμάτωσή τους στο σχολείο, έτσι ώστε να 
παραμείνουν σε αυτό, λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά μαθήματα και 
Διαπολιτισμικά σχολεία (με την Φ10/20/Γ1/708/07-09-1999 Υπουργική Απόφαση). Για 
ειδικές κατηγορίες (Αθίγγανοι) των οποίων τα παιδιά δεν φοιτούν συστηματικά στα σχολεία 
εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα για την εκπαίδευση και την ένταξή τους στο σχολείο 
(ΥΠΕΠΘ, 2007). Σύμφωνα με στοιχεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην κοινωνική αυτή 
ομάδα το ποσοστό διαρροής από 75% μειώθηκε στο 24%  (Παρατητηρήριο Μετάβασης, 
2006). Για την ομάδα των νέων που έχουν ήδη εγκαταλείψει πρόωρα την εκπαίδευση δίνεται 
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η δυνατότητα φοίτησης και αποπεράτωσης της βασικής εκπαίδευσης μέσω των Σχολείων 
Δεύτερης Ευκαιρίας.  

Συνοψίζοντας, χωρίς να παραβλέπουμε τις θετικές συνέπειες των παραπάνω μέτρων 
και με βάση τους λόγους που οδηγούν τους μαθητές στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, 
κρίνεται κατά τη γνώμη μας σκόπιμη πρωτίστως η οικονομική ενίσχυση (π.χ. αύξηση του 
οικογενειακού επιδόματος) για την καταπολέμηση των κοινωνικοοικονομικών 
μειονεκτημάτων με ποικίλες πρωτοβουλίες. Επίσης,  το μορφωτικό επίπεδο κάθε οικογένειας 
στερημένου κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος χρειάζεται ενίσχυση με σεμινάρια και 
δραστηριότητες (επιμορφωτικές, πολιτιστικές, αθλητικές), όπου μπορούν να συμμετέχουν και 
παιδιά. Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία σημαίνει εμπλοκή των γονέων και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να επιτευχθεί και βελτίωση της ευεξίας στο σχολείο για 
μαθητές και εκπαιδευτικούς (Συμβούλιο της ΕΕ, 5723/08 EDUC 29 SOC 46). Η προαγωγή 
της πρόσβασης των μαθητών στην εκπαίδευση θα πρέπει απαραίτητα να προωθείται σε 
συνδυασμό με την προαγωγή της πρόσβασης των γονέων στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
Επιπλέον, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα αν βάση κάθε ενέργειας οικονομικής, 
κοινωνικής ή πολιτικής, αποτελεί η σκέψη της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού και 
η δημιουργία κινήτρων, ώστε το σχολείο να γίνει πιο ελκυστικό και να προκαλεί το 
ενδιαφέρον για μάθηση με ευέλικτα εναλλακτικά προγράμματα.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 . Η εξέλιξη της διαρροής στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση   
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Το Διάγραμμα διαμορφώθηκε από στοιχεία των ερευνών:  

Μ. Λάριου- Δρεττάκη (1993). Παρατηρητήριο Μετάβασης Π.Ι. (2006),( 2008). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 . Μαθητική διαρροή στο Γυμνάσιο κατά φύλο 
ΓΕΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ (%) ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

(%) 
1987-88 58 42 
1989-90 59 41 
1991-92 60 40 
1997-98 62 38 
2001-02 62 38 
2003-04 62 38 

        
Πηγή: Παρατηρητήριο Μετάβασης, 2006, 2008
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Η «εργασία» ως γνωστική μέθοδος στο φιλόσοφο Αντόνιο Γκράμσι  
 
Σωτηρία Τριαντάρη34 
 

Περίληψη 
Ο Αντόνιο Γκράμσι (1891-1937) υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους μαρξιστές 

φιλοσόφους, ο οποίος στη φιλοσοφία του για την παιδεία τόνισε τη σημασία που έχει για την 
απόκτηση της σχολικής γνώσης η δημιουργική εργασία. Στο στοχασμό του Γκράμσι η 
«εργασία» παρουσιάζεται ως μια γνωστική μέθοδο με την οποία οι μαθητές μπορούν να 
ασκήσουν την κριτική ικανότητα, να συμμετέχουν στην επεξεργασία των γνώσεων και να 
αναπτύσσουν το διάλογο και την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς. Στην «εργασία» ο 
Γκράμσι στηρίζει το σχολικό σύστημα που προτείνει, το οποίο αρμόζει σ’ ένα «δημιουργικό» 
ενιαίο σχολείο γενικής ουμανιστικής μορφωτικής κουλτούρας. Το σχολείο αυτό συνδυάζει με 
ορθό τρόπο την ανάπτυξη των ικανοτήτων για κανονική εργασία (τεχνική, βιομηχανική), 
όπως και την ανάπτυξη των ικανοτήτων για διανοητική εργασία. Στο σχολείο αυτό και μέσα 
από επαναλαμβανόμενες εμπειρίες θα γίνει η μετάβαση στο Πανεπιστήμιο ή στην 
παραγωγική εργασία. Οι απόψεις του είναι σημαντικές για τη σύγχρονη παιδαγωγική και τους 
Έλληνες εκπαιδευτικούς. 
 
Λέξεις κλειδιά: εργασία, μόρφωση, ενιαίο σχολείο,  πανεπιστήμιο 
 

Abstract 
Antonio Gramsy has been one of the most important philosophers, who is based on 

the philosophy of Marx, who, according to his own philosophy for the education, he accented 
the importance that creative work has for the knowledge we get from school. 

According to Gramsy, the “work” is presented as a gnostic method, with which the 
students can practice the ability of criticism, to participate at the elaboration of knowledge 
and to develop the dialogue and the communication with the educationals. At “work” Gramsy 
sustains the scholastic system that proposes, which suits to a “creative” united school of a 
general educative culture. 

This school combines the development of the abilities for normal work (technical, 
industrial), in a proper way as well as the development of the abilities for mental work. At this 
school, through experience which is repeated, will follow the passage to the university or to 
the productive work. His aspects are important for the education of today – the synchronous 
education – and the Greek educators. 
 
Keywords: work, education, comprehensive school, university 
 
Εισαγωγή 

 
Ο Αντόνιο Γκράμσι (1891-1937), ο οποίος γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό της 

Σαρδηνίας, υπήρξε μαρξιστής-λενινιστής, όπως ο ίδιος αποκαλούσε τον εαυτό του. 
Παρακολούθησε από κοντά την πολιτική πραγματικότητα της Ιταλίας και αφουγκράστηκε τα 
προβλήματα της πολιτικής και πολιτιστικής ανανέωσης της ιταλικής κοινωνίας. Έδειξε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο εκπαιδευτικό πρόβλημα και με τις παιδαγωγικές θέσεις του 
απέβλεπε στην ανύψωση και βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου του λαού. Σύμφωνα με τον 
F. Lombardi είναι τολμηρό να κάνουμε λόγο για μια οργανική και ολοκληρωμένη 
παιδαγωγική στο Γκράμσι. Μόνο στα γραπτά κείμενά του και κυρίως στα Τετράδια της 
φυλακής είναι δυνατό να εντοπίσουμε μια σειρά από παιδαγωγικές σημειώσεις, οι οποίες 
δημιουργούν πολλούς προβληματισμούς επί των εκπαιδευτικών θεμάτων, που επεκτείνονται 
και ως τη σημερινή εποχή (Lombardi, 1986, σελ. 19). Ο Γκράμσι συνδέει το πρόβλημα της 
εκπαίδευσης με τη φιλοσοφία της πράξης, συμβάλλοντας σημαντικά στη διαδικασία 
σχηματισμού της προσωπικότητας.  

                                                 
34 Λέκτορας Φιλοσοφίας, Παιδαγωγική σχολή, τμήμα νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας  
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Ο Γκράμσι υποστήριξε ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε μια a priori φύση του παιδιού 
και γενικότερα του ανθρώπου, η οποία προϋπάρχει φυσιολογικά και πρέπει να εκδηλωθεί, 
χωρίς εξαναγκασμούς. Αντιθέτως, ο φιλόσοφος αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ως ένα 
ιστορικό δημιούργημα, το οποίο αποκτήθηκε με τον εξαναγκασμό (όχι με τη σημασία της 
ωμής βίας), διότι όλα όσα φαίνονται στον άνθρωπο δεν είναι φύση, αλλά αποτελούν τμήμα 
της κοινωνίας όπου συμμετέχει, των κοινωνικών σχέσεων που συνδέονται με την οικογένεια, 
με τη γειτονιά, με το χωριό κ.ά. Το παιδί δεν είναι κάτι ατομικό και καθορισμένο, αλλά είναι 
η αντανάκλαση της αστικής κοινωνίας στην οποία μετέχει, με αποτέλεσμα κάθε 
μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση να αφορά όχι μόνο το δάσκαλο και το μαθητή αλλά και όλο 
το κοινωνικό σύνολο, του οποίου εκφραστής είναι ο άνθρωπος (Κουμάκης, 2001, σελ. 339).  

Ο Γκράμσι τονίζει την ανάγκη της επέμβασης του εκπαιδευτή, ο οποίος με τη 
δουλειά του συμβάλλει στη μετάδοση εμπειριών του παρελθόντος, δηλαδή του μορφωτικού 
περιεχομένου, από την παλιά στη νέα γενιά. Η μόρφωση είναι και εκπαίδευση, καθώς και 
μέσο της κυριαρχίας του ανθρώπου πάνω στη φύση, ώστε να δημιουργηθεί ο 
«συγχρονισμένος» με την εποχή του άνθρωπος (Γκράμσι, 1973, 37). Με τη μόρφωση ο 
άνθρωπος ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του και αυτό σημαίνει ότι η γνώση γίνεται 
δύναμη (Bacon,1859, 397).  
 
Η σχέση της εργασίας με τη μόρφωση 

 
Για την απόκτηση της γνώσης ο Γκράμσι στην πραγματεία του Η Οργάνωση της 

Κουλτούρας. Τ. Α΄ -στην οποία εμείς θα περιοριστούμε- προτείνει ως μέθοδο την εργασία, 
που είναι η βάση και το αποκορύφωμα του «δημιουργικού-ενεργού» σχολείου. Με την 
εργασία οι μαθητές οδηγούνται σε μια δημιουργική φάση, όπου η μάθηση δεν είναι 
μηχανιστική αλλά νοηματική και σε σχέση πάντα με τα πράγματα. Σε αυτή τη δημιουργική 
φάση οι μαθητές «επεκτείνουν την προσωπικότητά τους που γίνεται αυτόνομη και υπεύθυνη, 
αλλά με μια στερεή και ομοιογενή ηθική και κοινωνική συνείδηση» (Γκράμσι, 1973, σελ. 
19). Πρόκειται για θέση, η οποία υποστηρίχθηκε από τον Πλάτωνα που παρουσίασε τον 
ιδιόρρυθμο τύπο μάθησης, την αυτοαγωγή ως επιθυμία και προσωπική μετοχή στην 
κατάκτηση της γνώσης των πραγμάτων (Τριαντάρη-Μαρά, 2005, σελ. 130)· τον Αριστοτέλη, 
ο οποίος πρότεινε τη διδακτική αρχή της αυτενέργειας, υιοθετώντας την άποψη του Ησιόδου 
«όποιος βρίσκει μόνος του το καθετί είναι παραπάνω από άριστος» (Σαπουνάς, 2005, σελ.  
76)· τον Κάρλ Πόπερ (1902-1994), ο οποίος θεωρούσε ότι ο δάσκαλος δεν μεταδίδει απλές 
γνώσεις στους μαθητές, αλλά επιδιώκει να δημιουργήσει ένα κριτικό περιβάλλον, ώστε οι 
μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους τη γνώση (Perkinson, 1980, σελ. 216). Τις ανωτέρω 
θέσεις ενστερνίστηκε και ο Κάρολος Γιάσπερς, σύμφωνα με τον οποίο οι μαθητές χρειάζεται 
να βιώνουν με πάθος τα μορφωτικά περιεχόμενα, για να αποκτήσουν γνώση (Jaspers, 1985, 
σελ. 365).  

O Γκράμσι θεωρεί ότι το ενιαίο σχολείο αποτελεί τον τύπο του προπαρασκευαστικού 
σχολείου που βοηθάει τους μαθητές με την εργασία να ωριμάσουν και να οδηγηθούν στον 
προθάλαμο της επαγγελματικής επιλογής. Στο ενιαίο σχολείο δεν απουσιάζει η ουμανιστική 
μόρφωση, που εμφανίζεται ως ενδιάμεσος παράγοντας ανάμεσα στις αξίες του ανθρώπου και 
στις απαιτήσεις της σύγχρονης εκβιομηχάνισης (Lombardi, 1986, σελ. 93). Το σχολείο αυτό, 
όπως υποδεικνύει ο Γκράμσι είναι «μια φάση έρευνας και μια μέθοδο για την έρευνα … 
διδάσκει πως ειδικά η παιδεία γεννιέται από μιάν αυθόρμητη κι αυτόνομη δύναμη που 
ενυπάρχει στο μαθητή, και στον οποίο ο δάσκαλος παίζει μονάχα το ρόλο του φιλικού 
οδηγού. Να ανακαλύψουν οι μαθητές από μόνοι τους κάτι, χωρίς συμβουλές κι εξωτερική 
βοήθεια̇ μια αλήθεια είναι δημιουργία, ακόμη κι όταν η αλήθεια είναι παλιά, κι αποδείχνει τη 
γνώση της μεθόδου» (Γκράμσι, 1973, σελ. 19).  

Η εργασία που υποδεικνύει ο φιλόσοφος ως μέθοδος γνωστική για τους μαθητές τούς 
καθιστά μη παθητικούς δέκτες, που να μοιάζουν με δοχείο που θα δεχτεί τις γνώσεις. Η 
εργασία δίνει στην εκπαίδευση ένα πνεύμα παιδοκεντρισμού, το οποίο αντιτίθεται στον 
παραδοσιακό διδακτισμό και δασκαλοκεντρισμό. Ενδεχομένως, η γκραμσιανή αντίληψη για 
την εργασία –διανοητική ή χειρωνακτική- αποτέλεσε το υπόβαθρο για τη σχέση της εμπειρίας 
με την εκπαίδευση, που ανέπτυξε μεταγενέστερα ο John Dewey (1859-1952), θεωρώντας ότι 
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η εμπειρία θα πρέπει να αποτελέσει εργαλείο για την οργάνωση της διδακτέας ύλης, τις 
μεθόδους διδασκαλίας, τον υλικό εξοπλισμό και την κοινωνική οργάνωση του σχολείου 
(Χατζηγεωργίου, 1999, σελ. 72). Το σημαντικό εδώ είναι ότι η αντίληψη που διαμόρφωσε ο 
Γκράμσι για την εργασία φαίνεται πιθανότατα να επηρέασε και τον Dewey αναφορικά με τις 
θέσεις του για την εμπειρία ως εργαλείο διδακτικής μεθοδολογίας και βασικό παράγοντα για 
την εκπλήρωση της εκπαιδευτικής σκοποθεσίας.  

Η εργασία αποτελεί για το Γκράμσι το θεμέλιο για να αναπτύξουν και να ζήσουν οι 
μαθητές, μεθαυριανοί πολίτες μιας κοινωνίας, μια καλύτερη ανθρώπινη ζωή. Κατά συνέπεια 
η εργασία θεωρείται ως ένας σκοπός της εκπαίδευσης (Marples, 2003, σελ. 198), που 
υπερβαίνει την, κατά τον Μαρξ (Manacorda, 1966, σελ. 119-120), αμειβόμενη παραγωγική 
εργασία των παιδιών και τείνει περισσότερο στη μορφωτική πλευρά της εργασίας. Η εργασία, 
σύμφωνα με το Γκράμσι, είναι μια ενωτική αρχή, ένα γνωστικό μέσο που οδηγεί τους 
μαθητές σε μια πιο ακριβή και ρεαλιστική γνώση της φύσης, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια 
να την κατακτήσει. Ο Γκράμσι αντιλαμβάνεται τη σχέση μόρφωσης-εργασίας, όχι απλά ως 
ένα εθισμό του ατόμου στην εργασία, ώστε να αντιμετωπιστούν στο μέλλον οι υπάρχουσες 
βιοτικές ανάγκες. Η εργασία θεωρείται από το Γκράμσι όχι μια τεχνική λύση για την 
αντιμετώπιση των βιοτικών και των επαγγελματικών αναγκών, αλλά πολύ περισσότερο ως 
μια γνωστική μέθοδο, που θα βοηθήσει το άτομο να μετέχει ενεργά στη ζωή της φύσης, την 
οποία αφού την γνωρίσει καλά, στη συνέχεια θα επιχειρήσει να την αλλάξει και να την 
καταστήσει πιο βαθιά κοινωνική (Lombardi, 1986, σελ. 99).  

Αν πράγματι για το Γκράμσι η εργασία αποτελεί μια γνωστική μέθοδο, τότε η 
μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από τη δράση, εφόσον οι μαθητές μετέχουν ενεργά και υπεύθυνα 
στη διαδικασία μάθησης. Αυτή η ενεργή συμμετοχή οδηγεί τους μαθητές στην ανεξαρτησία 
του πνεύματος, στην εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, στην ανάπτυξη της ικανότητάς τους για 
αυτοκριτική και αυτοαξιολόγηση (Τσακίρη & Καπετανίδου, 2007, σελ. 56). Με την εργασία 
οι μαθητές είναι ανοικτοί στις εμπειρίες τους και κατευθύνουν αποτελεσματικότερα τις 
επόμενες εμπειρίες τους. Με την εργασιακή δράση ο κάθε μαθητής ως ξεχωριστή 
προσωπικότητα συμβάλλει, ώστε το σχολείο να μη θεωρείται απλά ένα όργανο εκπαίδευσης 
και μόρφωσης, αλλά να αποτελεί ένα ενδιάμεσο κρίκο ανάμεσα στη δημιουργία του νέου 
ουμανισμού και στον κόσμο της εργασίας. Με το συνδυασμό εργασία-μόρφωση οι μαθητές 
κοινωνικοποιούνται, διότι δεν απομακρύνονται από τη ζωή και την πραγματική κοινωνία.  

Ο Γκράμσι θεωρεί αναγκαία την καθιέρωση της εργασίας στο σχολείο ακόμη από τη 
στοιχειώδη εκπαίδευση, διότι «η εργασία είναι ο ιδιαίτερος τρόπος που έχει ο άνθρωπος να 
συμμετέχει ενεργά στη φυσική ζωή για να τη μεταβάλλει και να την κοινωνικοποιεί ολοένα 
πιο βαθιά και πιο εκτεταμένα». Η εργασία είναι μια σταθερή εκπαιδευτική αρχή, διότι η 
κοινωνική και η κρατική τάξη (δικαιώματα και καθήκοντα) εισάγεται και εντοπίζεται στη 
φυσική τάξη από την εργασία. «Η ιδέα της ισορροπίας ανάμεσα στην κοινωνική και φυσική 
τάξη στη βάση της εργασίας, δηλ. στη βάση της θεωρητικο-πραχτικής δραστηριότητας του 
ανθρώπου, δημιουργεί τα πρώτα στοιχεία μιας διαισθητικής κοσμοαντίληψης, μιας 
κοσμοαντίληψης που είναι απελευθερωμένη από κάθε μαγεία και μεταφυσική και αποτελεί 
την αφετηρία για την παραπέρα ανάπτυξη μιας ιστορικής και διαλεχτικής σύλληψης του 
κόσμου, ώστε να εκτιμήσουμε το σύνολο των προσπαθειών και των θυσιών που στοίχισε το 
παρόν στο παρελθόν, και που το μέλλον στοιχίζει στο παρόν, και να εννοήσουμε την τωρινή 
κατάσταση σα σύνθεση του παρελθόντος (δηλαδή όλων των περασμένων γενεών), που 
προβάλλεται στο μέλλον. Αυτή είναι η βάση του δημοτικού σχολείου» (Γκράμσι,1973, σελ. 
24).  

Η εργασία βοηθάει τους μαθητές να βλέπουν τη φύση όχι χωριστά από αυτούς, αλλά 
να θεωρούν ότι οι ίδιοι αποτελούν μέρος της φύσης. Η επιμονή του Γκράμσι για τη σημασία 
και την αξία της εργασίας μάς ανάγει σε μια πραγματιστική φιλοσοφία της παιδείας. Στο 
πλαίσιο αυτό οι γνώσεις πηγάζουν από τη λογική και οι μαθητές δεν είναι αμέτοχοι για την 
απόχτησή τους. Πρόκειται για γνώση που βοηθάει τους μαθητές, και μετέπειτα πολίτες μιας 
κοινωνίας, να ανταποκρίνονται και να μετέχουν στη συνεχή επαφή και αλληλεπίδραση με το 
συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον τους (Πολυχρονόπουλος, 1992, σελ. 208). Ο Γκράμσι 
μέσα από το συνδυασμό εργασία-μόρφωση επιχειρεί να διαμορφώσει και να προετοιμάσει 
τους μαθητές για μια μελλοντική κοινωνία εργαζομένων, όπου σε συνάφεια η διανοητική και 
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η χειρωνακτική εργασία θα δημιουργήσουν συνθήκες ανθρώπινες στους επαγγελματικούς 
χώρους με την τήρηση κανόνων, με το σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων, με τη 
συνεργασία, με την κατανόηση απόψεων και συναισθημάτων, με την επικοινωνιακή 
συμπεριφορά και με το διάλογο.  

Για να ισχύσουν όλες οι ανωτέρω απόψεις και να πετύχει ο συνδυασμός εργασία-
μόρφωση ο Γκράμσι προτείνει την ύπαρξη ενός υποχρεωτικού ενιαίου σχολείου, στο οποίο 
να απαιτείται η διεύρυνση της πραχτικής οργάνωσής του, ώστε να επιτευχθεί η διανοητική 
και χειρωνακτική εργασία, ενισχύοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τη σχολική φοίτηση, 
σε βαθμό που ο νέος να πετύχει την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία, την κοινωνική 
αναμόρφωση και πρόοδό του. 
 
Εργασία και Σχολείο 
 
α. Ενιαίο Σχολείο 

 
 Ο Γκράμσι βασίζει την ενεργητική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στην απόκτηση 
της γνώσης, στην καθιέρωση της εργασίας στο σχολείο από τη στοιχειώδη ακόμη 
εκπαίδευση, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έρθουν σε επαφή με πρακτικές δραστηριότητες και η 
μέθοδος διδασκαλίας να είναι στοχαστική και διερευνητική και η μάθηση ενεργητική. Η 
επαφή των μαθητών με την εργασία τούς βοηθάει να λύνουν με ευκολία πρακτικά 
προβλήματα και να αντιμετωπίζουν γενικότερες προβληματικές καταστάσεις 
(Πολυχρονόπουλος, 1992, σελ. 221). Έτσι, η εργασία καθίσταται κριτήριο για την ικανότητά 
τους να δίνουν λύσεις και να ξεπερνούν δύσκολες καταστάσεις.  
 Ο ανωτέρω σκοπός και συνάμα συνδυασμός εργασία και σχολείο στηρίζεται με βάση 
τα όσα αναφέρει ο Γκράμσι σε μια πραγματιστική φιλοσοφία, την οποία εμφανώς 
συμπληρώνει και με άλλες αρχές. Σύμφωνα με τον θεμελιωτή της πραγματιστικής 
φιλοσοφίας Ουίλλιαμ Τζαίμς (1842-1910) ο πραγματισμός είναι μια μέθοδος για την 
ανάλυση φιλοσοφικών προβλημάτων. Ο Τζαίμς αντιλαμβάνεται τον πραγματισμό ως μια 
επέκταση της μεθόδου του εμπειρισμού, καθώς απομακρύνεται από αφηρημένες θεωρίες και 
απόλυτες αρχές και στρέφεται σε συγκεκριμένα γεγονότα, πράξεις και σχετικές αρχές 
(Τζαίμς, 2006, σελ. 11). Η φιλοσοφία του εκπαιδευτικού πραγματισμού εδραιώνει τη σχολική 
ζωή πάνω στην εμπειρική έρευνα, τις ανάγκες της ζωής και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.  

Στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης του Γκράμσι η εμπειρική έρευνα συμπληρώνεται και 
επαυξάνει με την εργασία, καθιστώντας τη σχολική ζωή οργανωμένη και τους μαθητές 
ικανούς να αναπτύξουν τη νοημοσύνη τους, να μαθαίνουν να λύνουν προβλήματα, να ζουν 
στοχαστικά και να σκέφτονται πραχτικά στην κοινωνική ζωή. Από τη θέση αυτή ο Γκράμσι 
προτείνει στο πλαίσιο μιας ορθής εκπαιδευτικής πολιτικής τη δομή ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος, σύμφωνα με το οποίο: «το ενιαίο σχολείο θα πρέπει να αντιστοιχεί χρονικά 
στην περίοδο που καλύπτουν σήμερα το δημοτικό σχολείο και η μέση εκπαίδευση μαζί, 
αναδιοργανωμένο όμως όχι μονάχα στο περιεχόμενο και στη μέθοδο διδασκαλίας, αλλά και 
στη διάταξη των διαφόρων βαθμίδων της σχολικής φοίτησης. Η πρώτη βαθμίδα, η 
στοιχειώδης, δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από τρία-τέσσερα χρόνια και κοντά στη 
διδασκαλία «οργανικών» γνώσεων της μόρφωσης – ανάγνωση, γραφή, αριθμητική, 
γεωγραφία και ιστορία- θα πρέπει να αναπτύσσεται ξεχωριστά η πλευρά που σήμερα 
παραμελείται: ‘των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων’. Δηλαδή οι πρώτες έννοιες για το 
κράτος και την κοινωνία σα στοιχεία πρωταρχικά μιας νέας κοσμοαντίληψης που είναι 
αντίθετη με τις κοσμοθεωρίες που προέρχονται από διάφορα παραδοσιακά κοινωνικά 
περιβάλλοντα, δηλαδή αντίθετη με τις κοσμοθεωρίες εκείνες που μπορούμε να τις 
αποκαλέσουμε φολκλοριστικές. Το διδαχτικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί εδώ 
είναι να μετριαστεί και να γίνει γόνιμη η δογματική κατεύθυνση της σκέψης που είναι έντονη 
στον άνθρωπο σ’ αυτά τα πρώτα χρόνια της ηλικίας του. Το υπόλοιπο της φοίτησης δεν θα 
πρέπει να διαρκεί περισσότερο από έξι χρόνια, ώστε σε ηλικία δεκαπέντε-δεκαέξι χρόνων το 
παιδί θα πρέπει να μπορεί να τελειώσει όλες τις βαθμίδες του ενιαίου σχολείου» (Γκράμσι, 
1973,16).              

Ο Γκράμσι προτείνει ένα ενιαίο σύστημα εκπαίδευσης, στο οποίο περιλαμβάνεται 
μαζί η δημοτική και η μέση εκπαίδευση, μειώνοντας κατά ένα με δύο χρόνια τη φοίτηση στη 
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δημοτική εκπαίδευση και αποτρέποντας κάθε χρονική αύξηση στη μέση εκπαίδευση πέρα 
των έξι χρόνων. Βέβαια, προτείνει πέραν του ενιαίου σχολείου την ανάπτυξη ενός δικτύου 
από νηπιαγωγεία και άλλα ιδρύματα, στα οποία τα παιδιά πριν από τη σχολική ζωή θα 
συνηθίζουν σε μια ορισμένη σχολική πειθαρχία και θα αποκτούν προσχολικές γνώσεις και 
ικανότητες (Γκράμσι, 1973, σελ. 17).   

Μελετώντας κανείς προσεχτικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Γκράμσι θα 
μπορούσε να υποστηρίξει και την ένταξη του νηπιαγωγείου στο ενιαίο σύστημα εκπαίδευσης, 
το οποίο ο φιλόσοφος το θεωρεί ως ένα έξωθεν του σχολείου τύπο αγωγής και μάθησης του 
παιδιού. Η ένταξη του νηπιαγωγείου στο ενιαίο σχολείο θα αποτελούσε προπαρασκευαστικό 
τύπο του δεύτερου, εφόσον ήδη από το νηπιαγωγείο τα παιδιά μετέχουν σε μικρές και 
μεγάλες δραστηριότητες. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα εννοεί ο φιλόσοφος όταν κάνει λόγο 
για προσχολικές γνώσεις και ικανότητες, όπου τους δίνεται η ευκαιρία να εργαστούν με τα 
υλικά, με το δικό τους ρυθμό και με τον τρόπο που επιθυμούν εκείνα. Έτσι, η εργασία, η 
πρακτική άσκηση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα ήδη από το νηπιαγωγείο, όπου τα παιδιά 
μπορούν να λαμβάνουν πολλές εμπειρίες, όπως αναγνώριση αντικειμένων, σχέσεις 
αντικειμένων-εννοιών, μίμηση πράξεων-ήχων, συσχετισμό προγραμμάτων, φωτογραφιών και 
εικόνων με πραγματικά μέρη και αντικείμενα, συμβολικό παιχνίδι, ζωγραφική κ.ά. 
(Ντολιοπούλου, 2003, σελ. 174-176). Πρόκειται για εμπειρίες που σχετίζονται με τη φύση 
και την κοινωνία με την οποία το παιδί της προσχολικής ηλικίας έρχεται σε έμμεση σχέση με 
αυτή μέσα από δραστηριότητες μιας μικρής ή μεγάλης ομάδας.  

Ο φιλόσοφος, έχοντας κατά νου την κοινωνικοποίηση των μαθητών συνιστά στη 
δημοτική εκπαίδευση την ορθή διδασκαλία της αγωγής του πολίτη, στην οποία οι 
εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τις πρώτες έννοιες «κράτος» και «κοινωνία» ως βασικά στοιχεία 
μιας νέας κοσμοαντίληψης και κοσμοθεωρίας που απομακρύνεται από την παραδοσιακή. Δεν 
είναι τυχαίο ότι ο Γκράμσι προτείνει επίμονα τη μάθηση των δύο παραπάνω βασικών 
εννοιών, με απώτερο στόχο να μεριμνήσει για τη διαμόρφωση των εκπαιδευομένων του, 
έχοντας ως πρότυπο το νέο τύπο διανοουμένου, ο οποίος παράλληλα με την ουμανιστική 
μόρφωση θα αναμειγνύεται δραστήρια και στην πρακτική ζωή, ως δημιουργός, οργανωτής 
(Τρικούκης, 1985, σελ. 110). Ο Γκράμσι αντιλαμβάνεται ότι η καλή και ορθή γνώση των 
διανοουμένων για το κράτος σχετίζεται άμεσα με το ρόλο τους στο σύγχρονο κράτος και στις 
πολιτικές σχέσεις.  

Η σχέση του διανοουμένου με το κράτος είναι η σχέση του αφενός με την πολιτική 
κοινωνία και αφετέρου με την ιδιωτική κοινωνία. Σύμφωνα με τον Γκράμσι δεν ισχύει αυτή η 
διάκριση, καθώς και οι δύο κοινωνίες διαπλέκονται. Συγκεκριμένα το κράτος υπεισέρχεται 
άμεσα στην ιδιωτική κοινωνία και στους θεσμούς της (συνδικαλισμός, ενώσεις προσώπων, 
εκπαίδευση, πληροφόρηση κ.ά.) και στο κράτος υπεισέρχονται στοιχεία που αποδίδονται 
στην ιδιωτική κοινωνία. Η ιδιωτική κοινωνία βρίσκεται ανάμεσα στην οικονομική βάση και 
στο νομικό-πολιτικό οικοδόμημα κράτος και τα συνδέει. Οι σχέσεις της πολιτικής με την 
ιδιωτική κοινωνία δεν είναι πάντα οι ίδιες, ούτε είναι πάντα ομαλές, καθώς σε ορισμένες 
περιπτώσεις μπορεί να επέλθει ρήξη (Τρικούκης, 1985, σελ. 55-56).  

Με αυτό τον τρόπο ο Γκράμσι, όπως και ο προκάτοχός του ο Καντ (1724-1804), 
ενδιαφέρεται όχι μόνο για την αυτενέργεια των μαθητών και την ενεργοποίηση των 
δυνάμεών τους, αλλά ακόμη περισσότερο επιθυμεί μέσα από τη γνώση που αποκτούν οι 
μαθητές μόνοι τους δια της εργασίας να κατανοούν και να παράγουν (Δεληκωνσταντής, 
2001, σελ. 76). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι σημερινοί εκπαιδευόμενοι να είναι έτοιμοι ως 
μεθαυριανοί διανοούμενοι, που σημαίνει, κατά τον Γκράμσι, η μόρφωση και η ειδίκευσή τους 
να τους επιτρέπει να κάνουν μια πνευματική εργασία με βασικό κριτήριο την όποια εργασία, 
πνευματική ή χειρωνακτική κάνουν να την κάνουν μέσα σε συγκεκριμένες κοινωνικές 
σχέσεις. Από τη θέση αυτή οι διανοούμενοι προσδιορίζουν τη θέση και τη σχέση τους με την 
πολιτική και ιδιωτική κοινωνία, με το κράτος και την κοινωνία [Τρικούκης, 1985, σελ. 101-
102).  

Ο Γκράμσι θέλει να προετοιμάσει διανοούμενους όχι μόνο στο χώρο της πνευματικής 
εργασίας αλλά και της χειρωνακτικής. Συγκεκριμένα οραματίζεται ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει να σκέφτεται είτε πρόκειται η 
μετέπειτα εξειδίκευσή του να έχει χαρακτήρα επιστημονικό, είτε πρόκειται να έχει 
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χαρακτήρα πρακτικό-παραγωγικό. Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν είναι εργάτης, επειδή εκτελεί 
κάποια χειρωνακτική εργασία, διότι και εκείνος διαθέτει μόρφωση ή οφείλει το εκπαιδευτικό 
σύστημα να του παρέχει μόρφωση ουμανιστική και πρακτική. Η διαφορά για το Γκράμσι 
βρίσκεται απλά και μόνο στις συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσει ένα 
διανοούμενος που ασχολείται με την πνευματική εργασία από εκείνον που ασχολείται με μια 
πρακτική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό ο Γκράμσι υποδεικνύει ότι «το ενιαίο σχολείο 
πρέπει να οργανωθεί σαν κολέγιο, με την ημερήσια και νυχτερινή συλλογική ζωή, που θα 
είναι απελευθερωμένη από τις τωρινές μορφές υποκριτικής και μηχανικής πειθαρχίας, ενώ η 
μελέτη θα πρέπει να γίνεται συλλογικά, με τη βοήθεια των δασκάλων και των μεγαλύτερων 
μαθητών, ακόμη και στις ώρες της λεγόμενης ατομικής μελέτης».  

Ενδεχομένως, ο Γκράμσι αναφέρεται όχι απλά σε μια παραδοσιακή μορφή 
πειθαρχίας, που μηχανικά έχει αφομοιώσει ο μαθητής, γεγονός που αναστέλλει κατά βάση 
κάθε αυτενέργειά του, αλλά πρόκειται για την κοινωνική διάσταση της πειθαρχίας. 
Επομένως, η πειθαρχία συνδέεται με τις κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσει ο 
εκπαιδευόμενος στο επίπεδο του σχολείου και μετέπειτα διανοούμενος στο επίπεδο της 
εργασίας. Στο ενιαίο σχολείο οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν να αυτοπειθαρχούνται, να 
αυτοκυριαρχούν, να τηρούν ορισμένους κανόνες και γενικότερα να προετοιμάζονται για την 
ένταξή τους στην κοινωνία, η οποία διέπεται από κανόνες και νόμους. Αυτή η πειθαρχία 
γίνεται προϋπόθεση αφενός για τη συμβίωση των ανθρώπων υπό των καθεστώς των νόμων 
και αφετέρου για τη σχέση τους με το κράτος και την κοινωνία (Δεληκωνσταντής, 2001, σελ. 
85).                    

Την κοινωνικοποίηση των μαθητών επιδιώκει ο Γκράμσι και μέσα από τη συλλογική 
μελέτη με την παρέμβαση της βοήθειας των δασκάλων και των πιο μεγάλων σε ηλικία 
μαθητών. Η συλλογική μελέτη δίνει τη δυνατότητα για διάλογο, ανταλλαγή απόψεων, 
άσκηση κριτικής σε τυχόν διαφωνίες, επικοινωνία, ελεύθερη πληροφόρηση και όλα γενικά 
εκείνα τα στοιχεία που καθιστούν τους μαθητές δημιουργικούς στο σχολείο και στην 
κοινωνία μετέπειτα (Δημητράκος, 1986, σελ. 166-176). Ακολούθως, η συλλογική μελέτη 
προσανατολίζει σε μια διαδικασία στην οποία ο μαθητής μαθαίνει να προσαρμόζεται στην 
ομάδα, αποκτώντας έτσι τη συμπεριφορά που εκείνη εγκρίνει, όπως επίσης συμμορφώνεται 
σε κάποιους κανόνες (Καραφύλλης, 2005, σελ. 59). Με αυτό τον τρόπο συντελείται η 
κοινωνικοποίηση των μαθητών, στο πλαίσιο της οποίας λαμβάνει χώρα η διαδικασία 
αλληλεπίδρασης του ατόμου με τα άλλα άτομα με τα οποία συνεργάζεται (συμμαθητές-
δάσκαλοι) (Γκότοβος, 1982, σελ. 32-35). Η συλλογική μελέτη ως τύπος μάθησης ανάγεται 
έτσι σε μια από τις κοινωνικές-συναισθηματικές στρατηγικές στις οποίες ο μαθητής διαδρά 
με τους συμμαθητές του και το δάσκαλο, προκειμένου να υποστηριχθεί η μάθησή του 
(Τσακίρη & Καπετανίδου, 2007, σελ. 106).  

Ο Γκράμσι θεωρεί ότι το βασικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στο λύκειο, όπου ο 
μαθητής διαθέτει μεγαλύτερη διανοητική και ηθική ωριμότητα. Συγκεκριμένα ο φιλόσοφος 
επισημαίνει ότι: «ανάμεσα στο λύκειο και στο Πανεπιστήμιο, και κατά συνέπεια ανάμεσα 
στο καθαρό και πραγματικό σχολείο και στη ζωή, υπάρχει ένα χάσμα μιά αληθινή λύση της 
συνέχειας και όχι μιά λογική μετάβαση από τη ποσότητα (ηλικία) στην ποιότητα (διανοητική 
και ηθική ωριμότητα). Απ’ τη σχεδόν καθαρά δογματική διδασκαλία, όπου η μνήμη 
συμμετέχει με μεγάλη αναλογία, περνάμε στη δημιουργική φάση ή στην αυτόνομη κι 
ανεξάρτητη δουλειά. Από το σχολείο με την πειθαρχημένη μελέτη, που επιβάλλει και ελέγχει 
αυταρχικά, περνάμε σε μια φάση σπουδών ή επαγγελματικής δουλειάς, όπου η διανοητική 
αυτοπειθαρχία και η ηθική αυτονομία είναι θεωρητικά απεριόριστες … Να λοιπόν που την 
τελευταία φάση του ενιαίου σχολείου πρέπει να την αντιληφθούμε και να την οργανώσουμε 
σαν την αποφασιστική φάση, όπου γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθούν οι θεμελιώδεις 
αξίες του ‘ουμανισμού’. Δηλαδή, η διανοητική αυτοπειθαρχία και η ηθική αυτονομία είναι 
αναγκαίες για την παραπέρα εξειδίκευση, τόσο όταν αυτή έχει επιστημολογικό χαρακτήρα 
(Πανεπιστημιακές σπουδές) όσο κι όταν έχει χαρακτήρα άμεσα πραχτικό-παραγωγικό 
(βιομηχανία, γραφειοκρατία, οργάνωση συναλλαγών κ.λ.π.). Η μελέτη και η εκμάθηση των 
δημιουργικών μεθόδων στην επιστήμη και στη ζωή πρέπει να αρχίζει σ’ αυτή την τελευταία 
φάση του σχολείου και να μην είναι πια μονοπώλιο του Πανεπιστημίου ή να μην αφήνωνται 
στις συμπτώσεις της πραχτικής ζωής» (Γκράμσι, 1973, σελ. 18).  
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Ο Γκράμσι σαφέστατα υποστηρίζει ότι το λύκειο αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο για 
τους μαθητές, με κύριο χαρακτηριστικό την απεριόριστη διανοητική αυτοπειθαρχία και 
αυτονομία, που θεωρούνται βασικοί παράγοντες για την εξειδίκευση στον επιστημονικό και 
στον τεχνολογικό τομέα. Στη τελευταία αυτή φάση του σχολείου ο φιλόσοφος συνιστά από 
τη μια την ηθική εκπαίδευση των μαθητών μέσα από τη δημιουργία και την οργάνωση 
θεμελιωδών αξιών του ουμανισμού. Από την άλλη τονίζει την δύναμη και την ύπαρξη της 
εργασίας με την οποία δοκιμάζουν οι μαθητές τη διανοητική αυτοπειθαρχία τους και 
ανακαλύπτουν με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τις ικανότητες και τις κλίσεις τους, βάσει 
των οποίων οδηγούνται τελικά στον επιστημονικό ή στον παραγωγικό τομέα. Έτσι, το λύκειο 
προσφέρει ως προπαρασκευαστικό στάδιο, αφενός τη γνώση μιας ανθρωπιστικής παιδείας 
και αφετέρου δια της γνωστικής μεθόδου της εργασίας τη μάθηση σε ορισμένο γνωστικό 
πεδίο, που αναλογεί στην εξειδίκευση ενός επιστημονικού ή τεχνολογικού τομέα.  

Από τον εκπαιδευτικό στοχασμό του Γκράμσι αντιλαμβάνεται ο υποψιασμένος 
αναγνώστης ότι ο φιλόσοφος θεωρεί το λύκειο να αντιστοιχεί με το πρώτο έτος του 
Πανεπιστημίου, όπου ο φοιτητής καθίσταται πιο αυτόνομος, δημιουργικός και έτοιμος να 
ακολουθήσει την εξειδίκευση που επιλέγει, αφού πρωτίστως έχει κατακτήσει τη γνώση μέσα 
από τη γνωστική μέθοδο της εργασίας, ατομικής ή ομαδικής. Με τον εκπαιδευτικό στοχασμό 
του ο Γκράμσι προσεγγίζει ένα από τα βασικά εκπαιδευτικά προβλήματα της σύγχρονης 
ελληνικής πραγματικότητας.    

Σήμερα ολοένα και περισσότερο αντιλαμβανόμαστε την αλαζονεία μιας 
εκπαιδευτικής πολιτικής, που προεκτείνεται στην ίδρυση όλο και περισσότερων σχολείων, 
γενικών, επαγγελματικών, τεχνικών κ.ά. Πρόκειται για μια διασπορά του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος, του οποίου θύματα είναι οι μαθητές που αποφοιτούν από 
διάφορα τέτοιας κατηγορίας λύκεια με εξειδικεύσεις, χωρίς στην πραγματικότητα να έχουν 
ολοκληρωμένη μόρφωση (ουμανιστική και πρακτική), και κατά συνέπεια διανοητική 
αυτοπειθαρχία και αυτονομία. Απλά λαμβάνουν μια μερική γνώση που θα τους εισάγει σε 
έναν από τους πανεπιστημιακούς κλάδους, χωρίς να τους αναπτύσσει τη δύναμη μιας 
αυτόνομης πρωτοβουλίας.  

Ο Γκράμσι επισημαίνει ότι οι πολλοί τύποι επαγγελματικών σχολείων δίνουν την 
εντύπωση ότι κάθε κοινωνική ομάδα έχει το δικό της τύπο σχολείου και έτσι λαμβάνει το 
σχολείο τον κοινωνικό χαρακτήρα του, με αποτέλεσμα κάθε τύπος σχολείου να «είναι 
προορισμένος να διαιωνίζει σ’ αυτά τα στρώματα μιαν ορισμένη παραδοσιακή λειτουργία, 
είτε διευθυντική είναι αυτή είτε έχει το χαρακτήρα εργαλείου. Άρα αν θέλουμε να σπάσουμε 
αυτό το πλέγμα χρειάζεται τότε, όχι να πολλαπλασιάζουμε και να κλιμακώνουμε τους τύπους 
επαγγελματικού σχολείου, αλλά να δημιουργήσουμε έναν ενιαίο τύπο προπαρασκευαστικού 
σχολείου (δημοτικού-μέσου), που θα οδηγεί το νέο ως το κατώφλι της επιλογής του 
επαγγέλματος, διαμορφώνοντάς τον στο αναμεταξύ σαν πρόσωπο ικανό να σκέφτεται, να 
μελετά, να διευθύνει ή να ελέγχει όποιον διευθύνει» (Γκράμσι, 1973, σελ. 32).  

Επομένως, παρατηρεί ο Γκράμσι ότι οι αυξανόμενοι επαγγελματικοί τύποι σχολείων 
οδηγούν στη διαιώνιση των κοινωνικών στρωμάτων και ταξικών διαφορών, γεγονός που 
ανατρέπει κάθε δημοκρατική αρχή «Αλλά η δημοκρατική τάση, εσωτερικά, δεν μπορεί να 
σημαίνει μονάχα ότι ένας χειρώνακτας εργάτης γίνεται ειδικευμένος, αλλά ότι κάθε ‘πολίτης’ 
μπορεί να γίνει ‘κυβερνήτης’ και ότι η κοινωνία τον προϋποθέτει, αν και ‘αφηρημένα’, ότι 
έχει τις γενικές προϋποθέσεις να γίνει ένας τέτοιος: η πολιτική δημοκρατία τείνει στο να 
κάνει να συμπέσουν διοικούντες και διοικούμενοι (με την έννοια της κυβέρνησης ύστερα από 
την συγκατάθεση των κυβερνουμένων) εξασφαλίζοντας τελικά σε κάθε διοικούμενο την 
δωρεάν απόχτηση των ικανοτήτων και την αναγκαία γι’ αυτή γενική τεχνική προπαρασκευή». 
Από τον τύπο ενός προπαρασκευαστικού σχολείου (δημοτικού-λυκείου) όλοι οι μαθητές 
αποχτούν μόρφωση ουμανιστική αλλά και τεχνικές ικανότητες, μέσω των πρακτικών 
δραστηριοτήτων τους, ώστε να μπορούν να κατευθυνθούν στην επιλογή του επαγγέλματός 
τους. «Αλλά ο τύπος του σχολείου που τώρα αναπτύσσεται σα σχολείο για το λαό, δεν τείνει 
καν πια να συντηρήσει αυτή την αυταπάτη … σ’ ένα κοινωνικό πολιτικό περιβάλλον, όπου 
περιορίζεται ακόμη περισσότερο η ‘ατομική πρωτοβουλία’, με την έννοια ότι αυτή η τεχνικο-
πολιτική ικανότητα και προετοιμασία προσφέρεται κατά τρόπο που στην πραγματικότητα μας 
ξαναγυρίζει πίσω στις διακρίσεις σε καθορισμένες ‘νομικά’ τάξεις αντί να ξεπερνιόνται οι 
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διακρίσεις σε ομάδες: ο πολλαπλασιασμός των επαγγελματικών σχολείων, που από την αρχή 
ακόμη των σπουδών γίνονται ολοένα και πιο εξειδικευμένα, είναι μια από τις πιο 
εντυπωσιακές εκδηλώσεις αυτής της τάσης» (Γκράμσι, 1973, σελ. 32-33).  

Στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης του Γκράμσι κυριαρχεί ο τύπος του σχολείου, ο 
οποίος έχει διττό χαρακτήρα επιστημολογικό και παραγωγικό, όπου συνδέεται η 
ανθρωπιστική παιδεία με την πρακτική εργασία, και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, ώστε αυτή η 
πρακτικότητα να ενυπάρχει ακόμη και στα θεωρητικά μαθήματα, όπως για παράδειγμα 
αναφέρει ο Γκράμσι τη διδασκαλία της φιλοσοφίας: «Στη διδασκαλία της φιλοσοφίας ο νέος 
παιδαγωγικός δρόμος … φτωχαίνει τη διδασκαλία και υποβιβάζει το επίπεδο, πραχτικά, 
μολονότι λογικά φαίνεται πολύ καλή, ουτοπιστικά καλή. Η παραδοσιακή περιγραφική 
φιλοσοφία, ενισχυμένη με ένα μάθημα ιστορίας της φιλοσοφίας και με τη μελέτη ενός 
αριθμού φιλοσοφιών, πραχτικά μοιάζει να είναι το καλύτερο από όλα». Το ίδιο ακριβώς 
παρατηρεί ο Γκράμσι ότι συμβαίνει και με την εκμάθηση της τυπικής λογικής, την οποία δεν 
έχουμε έμφυτη, αλλά την αποκτούμε με τη δουλειά και την παρατήρηση (Γκράμσι, 1973, 
σελ. 34). Στην πρώτη περίπτωση της φιλοσοφίας οι μαθητές υπεισέρχονται στη μελέτη ενός 
μεγάλου αριθμού φιλοσοφικών ρευμάτων, αφού πρωτίστως κατανοήσουν ότι τα ιστορικά 
γεγονότα, που έλαβαν χώρα σε κάθε εποχή επέδρασαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση 
φιλοσοφικών θέσεων από τους φιλοσόφους της κάθε περιόδου. Στη δεύτερη περίπτωση η 
τυπική λογική, που αναφέρεται στον τρόπο του «διανοείσθαι» απαιτεί στο πρακτικό πεδίο τη 
χρήση εννοιών, προτάσεων, κρίσεων και συλλογισμών από τους μαθητές.      

Το ενδιαφέρον στα παραπάνω είναι ότι ο Γκράμσι θεωρεί την εργασία, διανοητική-
χειρωνακτική, ως βασική γνωστική μέθοδο για την συμμετοχή των μαθητών στην 
επεξεργασία των γνώσεων και στην ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων τους κατά τη 
διαδικασία της πρόσκτησης των γνώσεων. Από τη θέση αυτή το σχολείο μπορεί να 
εμφυσήσει στους μαθητές ένα νέο τρόπο αντίληψης της φύσης και της ζωής, μεταβάλλοντας 
τη σχέση τους με τα πράγματα. Σύμφωνα με τον Γκράμσι το σχολείο δεν προετοιμάζει τους 
μαθητές για τη ζωή, αλλά είναι η ίδια η ζωή. Η παιδαγωγική διαδικασία καθορίζεται με 
γνώμονα την απόκτηση μιας διανοητικής και ηθικής πειθαρχίας, που οδηγεί στη 
δημιουργικότητα σε ένα ενεργητικό σχολείο που αποτελεί μέσο και προϋπόθεση για ένα 
δημιουργικό σχολείο (Lombardi, 1986, σελ. 114).  

Αυτός ο «ακτιβισμός» βασίζεται στην εργασία, η οποία ακριβώς δίνει νόημα στη 
σύνθεση εκπαίδευση-μόρφωση, η οποία όμως «μπορεί να εκπροσωπείται μονάχα από τη 
ζωντανή δουλειά του δασκάλου, στο βαθμό που ο δάσκαλος έχει συνείδηση των αντιθέσεων 
που υπάρχουν ανάμεσα στον τύπο κοινωνίας και παιδείας που εκπροσωπεί αυτός και στον 
τύπο κοινωνίας και παιδείας που αντιπροσωπεύουν οι μαθητές κι επίσης έχει συνείδηση του 
χρέους του να επισπεύδει και να πειθαρχεί τη διαμόρφωση του παιδιού σύμφωνα με τον 
ανώτερο τύπο και σ’ αντίθεση με τον κατώτερο τύπο. Αν το διδασκαλικό σώμα είναι ανόητο 
και το πλέγμα εκπαίδευση-μόρφωση διαλύεται για να ρυθμίσει το πρόβλημα της διδασκαλίας 
σύμφωνα με τα προγράμματα στα χαρτιά … τότε η δουλειά του δασκάλου δίνει ακόμη πιο 
περιορισμένα αποτελέσματα: δηλαδή το σχολείο θα είναι ρητορικό χωρίς σοβαρότητα, γιατί 
θα του λείπει η υλική παρουσία του βέβαιου και το αληθινό θα είναι αληθινό στα λόγια, 
δηλαδή ρητορικό (Γκράμσι, 1973, σελ. 25-26).  

Ο δάσκαλος, κατά τον Γκράμσι, είναι ένας διανοούμενος και φορέας στοιχείων ενός 
ανώτερου τύπου κοινωνίας και παιδείας. Είναι ένας εκπαιδευτής, που αντιπροσωπεύοντας 
την κριτική συνείδηση της κοινωνίας και γνωρίζοντας τον τύπο του συλλογικού ανθρώπου 
που παρουσιάζεται στο σχολείο, αναλαμβάνει το έργο του μεσάζοντα ανάμεσα στην κοινωνία 
και στην εξελισσόμενη προσωπικότητα του μαθητή. Ο δάσκαλος καθοδηγεί συστηματικά 
τους μαθητές να αποκτήσουν μια δυναμική ισορροπία ανάμεσα σε όσα η ίδια η κοινωνία 
επιβάλλει και στην αυτόνομη πρωτοβουλία του ατόμου (Zappa & Raicich & Lombardo & 
Bertoni, 1961, σελ. 1-11). Η μάθηση γίνεται αποτελεσματικότερη όσο πιο στενές είναι οι 
σχέσεις δασκάλων και μαθητών, διότι έτσι έρχονται στην επιφάνεια άλλα προβλήματα, που 
απαιτούν σοβαρή αντιμετώπιση και σχετίζονται άμεσα με τη μάθηση (Γκράμσι, 1973, σελ. 
15). Την έλλειψη επικοινωνίας του εκπαιδευτή με τον εκπαιδευόμενο εντοπίζει ο Γκράμσι και 
στα Πανεπιστήμια, διευκρινίζοντας την απουσία του διαλόγου και της πραχτικής 
δραστηριότητας, στην οποία σαφώς εντάσσεται και ο διάλογος ως διανοητική άσκηση. 
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   β. Πανεπιστήμιο 

 
 Ο Γκράμσι προτείνει ένα εκπαιδευτικό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 
όλων των ανθρώπων χωρίς διακρίσεις και πάνω από όλα τονίζει το ρόλο της εργασίας, 
επιδιώκοντας να δείξει τη στενή σχέση που υφίσταται ή θα πρέπει να υφίσταται ανάμεσα στο 
σχολείο και στην κοινωνία. Ο σημαντικός εκπαιδευτικός παράγοντας της εργασίας, 
προφανώς, δεν σταματά στον τύπο του ενιαίου σχολείου που προτείνει, αλλά επεκτείνεται και 
στο Πανεπιστήμιο, όπου εκεί πλέον οι φοιτητές ειδικεύονται σε μια επιστήμη. Μια τέτοια 
μορφή εργασίας είναι η συζήτηση που θα πρέπει να διεξάγεται ανάμεσα στους καθηγητές και 
στους φοιτητές, κατά τη διαδικασία του μαθήματος. Βέβαια, ο διάλογος είναι στοιχείο 
απαραίτητο και στον ενιαίο τύπο σχολείου, πολύ περισσότερο στα Πανεπιστήμια, όπου οι 
φοιτητές είναι πιο ώριμοι, κατέχουν περισσότερες γνώσεις και διανοητικές ικανότητες. Ο 
Γκράμσι καταδικάζει την από «καθέδρας» διδασκαλία, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο 
μονόλογος και ανατρέπει κάθε προσπάθεια επικοινωνίας του καθηγητή με τους φοιτητές. 
Συγκεκριμένα αναφέρει: «Ο καθηγητής διδάσκει από καθέδρας στη μάζα των ακροατών, 
δηλαδή παραδίνει το μάθημά του και ύστερα φεύγει … Για τη μάζα των σπουδαστών τα 
μαθήματα δεν είναι παρά μια σειρά διαλέξεων, που τις ακούνε με μεγαλύτερη ή μικρότερη 
προσοχή, όλες ή μόνο ένα μέρος τους: έτσι ο σπουδαστής εγκαταλείπεται στις σημειώσεις, 
στην εργασία που έγραψε ο ίδιος ο διδάσκων για το θέμα ή στη βιβλιογραφία που αναφέρει» 
(Γκράμσι, 1973, σελ. 43).  

Την ακροαματική αγωγή στα Πανεπιστήμια είχε καταδικάσει πιο μπροστά ο 
προκάτοχός του Φρειδερίκος Νίτσε (1844-1900): «Στους φοιτητές που ακούν μιλάει κάποιος 
καθηγητής, που κατά τα άλλα τον χωρίζει ένα τεράστιο χάσμα από τους φοιτητές … Γενικά η 
επιθυμία του είναι να έχει όσο το δυνατό περισσότερους ακροατές … Ένα στόμα που μιλάει, 
πάρα πολλά αυτιά και μερικά χέρια που γράφουν – να ποιος είναι εξωτερικά ο 
πανεπιστημιακός μηχανισμός, να πως λειτουργεί η μορφωτική μηχανή του πανεπιστημίου» 
(Nietzsche, 2002, σελ. 169-172). Ο διάλογος του καθηγητή με τους φοιτητές θα μπορούσε να 
εκληφθεί ως μια μορφή διανοητικής εργασίας, όπου μέσα από τις ερωτήσεις και τις 
απαντήσεις, την κατάθεση σκέψεων και προτάσεων οι φοιτητές επιτυγχάνουν να επεκτείνουν 
τις γνώσεις τους και να ανυψώσουν το βαθμό ενεργητικότητάς τους μέσα σε ένα περιβάλλον 
δημοκρατικό. 

 Ένα άλλο είδος εργασίας είναι να δίνεται η δυνατότητα αλλά και η πρωτοβουλία 
στους φοιτητές να χρησιμοποιούν περισσότερα από ένα διδακτικά εγχειρίδια. Το γεγονός 
αυτό ενισχύει την κριτική και δημιουργική μάθηση, αποφεύγοντας την αποστήθιση με τον 
αντίστοιχο περιορισμό της γνώσης. Εδώ ο Γκράμσι αναφέρεται φανερά στο πρόβλημα της 
μεθόδου της πανεπιστημιακής διδασκαλίας: «στο Πανεπιστήμιο πρέπει να σπουδάζουμε ή να 
σπουδάζουμε για να μάθουμε πώς να σπουδάζουμε; Πρέπει να μαθαίνουμε τα «γεγονότα» ή 
τη μέθοδο για να σπουδάζουμε τα «γεγονότα»; Η πραχτική του «σεμιναρίου» θα μπορούσε 
ακριβώς να ολοκληρώνει και να ζωντανεύει την προφορική διδασκαλία» (Γκράμσι, 1973, 
σελ. 46).  

Τι σημαίνει άραγε σεμινάριο για τον Γκράμσι; Αποτελεί το σεμινάριο μια μορφή 
διανοητικής εργασίας; Αν επιχειρήσουμε μια ορθή εφαρμογή αυτής της μαθησιακής 
διαδικασίας σήμερα στα Πανεπιστήμια, αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για μια πιο 
επικοινωνιακή διαδικασία μάθησης, εφόσον ο αριθμός των φοιτητών που θα μετέχουν θα 
πρέπει να είναι μικρός. Στο πλαίσιο των σεμιναρίων η ομάδα των φοιτητών αναλαμβάνει 
ομαδικές ή ατομικές εργασίες με αντίστοιχες παρουσιάσεις των εργασιών τους και 
συζητήσεις μέσα στην τάξη, ώστε αφενός οι φοιτητές να απολαμβάνουν πρωτοβουλίες και 
ευθύνες και αφετέρου να ασκούν την πειθώ και την κριτική ικανότητά τους. Στόχος είναι να 
αναδείξουν την δημιουργικότητά τους, την πρωτοτυπία τους, την επιστημονική σκέψη τους, 
την ευρηματικότητά τους και να αναπτύξουν την επιχειρηματολογία τους. Σε όλη αυτή τη 
διαδικασία ο καθηγητής από την πλευρά του αναλαμβάνει το σημαντικό ρόλο της 
καθοδήγησης, δεν διδάσκει απλά μονολογώντας, αλλά μετέχει ενεργειακά και επικοινωνιακά 
με τους φοιτητές.  
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Στο πλέγμα καθηγητή-φοιτητών ο πρώτος καθοδηγεί και διορθώνει τις εργασίες των 
δεύτερων με συμπληρώματα, παρατηρήσεις, προσωπικές ή ομαδικές συζητήσεις αναφορικά 
με την επιστημονική μέθοδο που πρέπει να ακολουθείται στην έρευνα. Για αυτές τις εργασίες 
ο Γκράμσι επισημαίνει: «Οι εργασίες ειδικά πρέπει να είναι γραφτές, όπως γραφτές πρέπει να 
είναι και οι κριτικές, με περιεχτικές και σύντομες παρατηρήσεις, πράγμα που μπορούμε να 
πετύχουμε μοιράζοντας έγκαιρα την ύλη κ.λ.π. Το να γράφουμε τις παρατηρήσεις και τις 
κριτικές είναι μια διδακτική αρχή που γίνεται απαραίτητη από την ανάγκη να 
καταπολεμηθούν οι συνήθειες της περιττολογίας, της μεγαλοστομίας και του παραλογισμού 
που δημιουργεί ο ρητορισμός. Αυτός ο τύπος της διανοητικής εργασίας είναι απαραίτητος για 
να εξαναγκάσει τους αυτοδίδαχτους να αποχτήσουν την πειθαρχία σπουδών, που εφοδιάζει 
μια κανονική σχολική φοίτηση, ώστε να μπορέσουν να οργανώσουν συστηματικά την 
πνευματική εργασία» (Γκράμσι, 1973, σελ. 14).  

Όχι μόνο στα σεμινάρια αλλά και γενικότερα στη σχολική φοίτηση η διανοητική 
εργασία ασκεί το πνεύμα και την ικανότητα του γραψίματος, με κύριο στόχο τη βελτίωση του 
γραπτού και επιστημονικού λόγου, ακολουθώντας τις παρατηρήσεις του καθηγητή. Ο 
Γκράμσι καταδικάζει τις διακρίσεις που συχνά κάνουν οι καθηγητές ανάμεσα στους φοιτητές, 
για να συγκεντρώσουν κοντά τους κάποιους νέους, τους οποίους προωθούν στην επιστήμη, 
έχοντας καθαρά ανταγωνιστικούς στόχους αναφορικά με τα άλλα Πανεπιστήμια. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις ο καθηγητής λειτουργεί και σκέφτεται διαφορετικά, όπως κανονικά θα έπρεπε να 
συμπεριφέρεται στα σεμινάρια: «Ο καθηγητής πραγματικά καθοδηγεί τότε το μαθητή του: 
του υποδείχνει θέματα, τον συμβουλεύει στην ανάπτυξή του, του διευκολύνει τις έρευνες, του 
επιταχύνει την επιστημονική του διαμόρφωση με τις συζητήσεις, τον βοηθά να δημοσιεύσει 
τα πρώτα κείμενα σε ειδικευμένες επιθεωρήσεις, τον φέρνει σ’ επαφή με άλλους 
ειδικευμένους ερευνητές και τον καπαρώνει οριστικά. Αυτή η συνήθεια, εκτός από μερικές 
σποραδικές περιπτώσεις κλίκας ολοκληρώνει την πανεπιστημιακή λειτουργία. Θα έπρεπε 
όμως από προσωπική περίπτωση και προσωπική πρωτοβουλία να μεταβληθεί σε οργανική 
λειτουργία» (Γκράμσι, 1973, σελ. 44).  

Τα σεμινάρια, σύμφωνα με τον Γκράμσι, είναι μια αρκετά εποικοδομητική μορφή 
εργασίας, διότι οι φοιτητές μαθαίνουν καλύτερα την επιστημονική έρευνα μέσα από την 
πρακτική δραστηριότητα, βελτιώνουν την ικανότητά τους στην επικοινωνία, καθώς 
μαθαίνουν να συνεργάζονται μέσα στην ομάδα, να ανταλλάσσουν απόψεις και να έρχονται σε 
επαφή και με άλλους πιο ειδικευμένους επιστήμονες.  

 
Συμπεράσματα 

 
Ο γκραμσιανός στοχασμός είναι αρκετά ενεργητικός, δραστήριος συνδεόμενος με 

την ίδια τη φύση, τη ζωή και τις ανάγκες του ανθρώπου. Οι εκπαιδευτικές απόψεις του, οι 
οποίες βέβαια χρήζουν περισσότερη έρευνα και μελέτη θίγουν ζητήματα που απασχολούν όχι 
μόνο την αναζήτηση για μια καλή γνωστική μέθοδο, όπως αυτή τη εργασίας, αλλά μας 
φέρουν αντιμέτωπους με μια πιθανή αναθεώρηση του σημερινού ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος. Όπως άλλοτε ο Νίτσε, έτσι και ο Γκράμσι επιχειρεί όχι μόνο να δώσει 
καθοδηγητικές αρχές στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής πολιτικής και ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος, στο οποίο οι μαθητές πρέπει να προετοιμάζονται για την ίδια την κοινωνία 
και την επαγγελματική συμπεριφορά τους σε αυτή, αλλά επιπλέον διευκρινίζει το ρόλο του 
εκπαιδευτή (δασκάλου και καθηγητή), ο οποίος θα πρέπει να είναι διανοούμενος και γνώστης 
του κοινωνικού ρόλου του στο πλέγμα των κοινωνικών σχέσεων. Από τη θέση αυτή ο 
εκπαιδευτικός οφείλει να ξεπεράσει κάθε μορφή εκμετάλλευσης, κοινωνικών και ταξικών 
διακρίσεων και ακόμη περισσότερο να ξεπεράσει τη διάκριση της διανοητικής από τη 
χειρωνακτική εργασία. Εξάλλου και στη μια και στην άλλη περίπτωση η πνευματική άσκηση 
είναι απαραίτητη, για να εξειδικεύσει τόσο ένα επιστήμονα όσο και ένα εργάτη, που κατά τον 
φιλόσοφο, θα πρέπει να μορφώνεται. 

Την ίδια στιγμή ο Γκράμσι ζητά από τους καθηγητές να γίνουν πιο προσιτοί σε όλες 
τις κοινωνικές τάξεις των φοιτητών, διότι «Γύρω από μερικούς καθηγητές συγκεντρώνεται 
ένα πλήθος από φιλόδοξους νέους που ελπίζουν έτσι πιο γρήγορα σε μια πανεπιστημιακή 
έδρα. Πολλοί νέοι αντίθετα που έρχονται από τα λύκεια της επαρχίας, ειδικά, νιώθουν σαν 
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ξένοι τόσο στο κοινωνικό πανεπιστημιακό περιβάλλον όσο και στο περιβάλλον σπουδών» 
(Γκράμσι, 1973, σελ. 44).  

Ο Γκράμσι αντιλαμβάνεται το σχολείο ως μια αντανάκλαση ή μικρογραφία της 
κοινωνίας στο οποίο η κοινωνική πρόοδος επιτυγχάνεται, όταν οι μαθητές κατορθώσουν 
μέσα από μια ουμανιστική μόρφωση και εργασία (διανοητική και χειρωνακτική) να 
προσαρμοστούν στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, με την εφαρμογή νέων αντιλήψεων και 
μεθόδων. Με το πρίσμα αυτό μπορεί να υπάρξει κοινωνική πρόοδος και παιδεία, στην οποία 
να μετέχουν όλοι χωρίς κοινωνικές διακρίσεις και με δυνατότητα προσπορισμού κάθε 
ωφέλειας που το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να παρέχει (Κυρίδης, 1996, σελ. 61).   

Ο Γκράμσι προτείνει ένα ενιαίο σχολείο, όπου θα πρέπει να δημιουργηθούν οι 
κατάλληλες συνθήκες, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν τη γνώση μόνοι τους μέσα από τη 
δημιουργική εργασία σε συνεργασία με τους δασκάλους, οι οποίοι θα συμβάλλουν 
καθοριστικά στη διαρκή και δυναμική προσαρμογή των μαθητών στην κοινωνία 
επιδιώκοντας την επικοινωνία, το διάλογο και τις «περιεκτικές και σύντομες» παρατηρήσεις 
τους στις γραπτές εργασίες που αποτελούν βασική παιδαγωγική αρχή.  

Οι απόψεις του Γκράμσι θα πρέπει να προβληματίσουν τους πολιτικούς και 
εκπαιδευτικούς φορείς σχετικά με την πορεία του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα, 
διότι έμμεσα ο φιλόσοφος θέτει μια σειρά από ερωτήματα, όπως ωφελεί η ίδρυση 
πολυάριθμων τύπων σχολείων ή ακόμη και πανεπιστημιακών τμημάτων; Ποια η σημασία της 
εργασίας στο σχολείο; Υπάρχει σήμερα διάλογος και επικοινωνία του εκπαιδευτικού με τους 
μαθητές-φοιτητές; Κοινωνικοποιούνται σωστά οι μαθητές σήμερα; Ποιος θα πρέπει να είναι 
ο ρόλος του εκπαιδευτικού; Καθώς και πολλά άλλα ερωτήματα τα οποία μέσα από 
επαναλαμβανόμενες εμπειρίες στο χώρο της εκπαίδευσης κατανοεί ο δάσκαλος κάθε 
βαθμίδας, που πράγματι έχει την προδιάθεση, το ζήλο και τη συναίσθηση των καθηκόντων 
του ότι για να επιτευχθεί η μόρφωση και η εργασία ως γνωστική μέθοδο για δημιουργική, 
αναστοχαστική και κριτική σκέψη θα πρέπει να συν-εργαστεί με τους μαθητές, συντονίζοντας 
τη συζήτηση και την εργασία με τις συμβουλές και τη συμπαράστασή του.                              
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Λεκτική επικοινωνία των μικρών παιδιών: η χρήση των πολύσημων λέξεων 
τοπικής διαλέκτου 

Τρυφαίνη Σιδηροπούλου35 
Μαρία-Ελένη Κριαρά36 

 
Περίληψη 

 Προσεγγίζοντας τον τομέα της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού προσχολικής 
ηλικίας προβληματιζόμαστε σχετικά με την ανάπτυξη του σημασιολογικού μέρους της 
γλωσσικής του ικανότητας. 

Γενικός σκοπός της έρευνας αυτής είναι να διερευνηθεί πως τα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας που ζουν  και μεγαλώνουν σ’ ένα διαλεκτόφωνο περιβάλλον, χρησιμοποιούν το ρήμα 
«παίζω» στην καθημερινή τους επικοινωνία με τους άλλους. Ειδικότερα, ποιες σημασίες της 
λέξης «παίζω», που στην Κρητική διάλεκτο περιλαμβάνει επιπλέον έννοιες από αυτές που 
αποδίδονται στην κοινή νεοελληνική γλώσσα, γνωρίζουν τα παιδιά.  

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν να 
χρησιμοποιούν σωστά τις ποικίλες σημασίες της, ώστε να επιτυγχάνεται κάθε φορά η όσο το 
δυνατόν καλύτερη επικοινωνία. Η γλώσσα αποτελεί μεταξύ άλλων και μέσο διατήρησης της 
ταυτότητας κάθε κοινωνίας. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αποτελούν ένα «ζωντανό οδηγό» 
της κοινότητας, τον οποίο ο παιδαγωγός θα πρέπει να σεβαστεί και να μελετήσει προσεκτικά 
στο ψυχοπαιδαγωγικό έργο του. 

 
Λέξεις-κλειδιά: προσχολική ηλικία, ανάπτυξη λόγου, επικοινωνία, πολυσημία λέξεων  

 
Abstract 

Approaching the area of language development in preschool children are concerned about 
the development of the semantic part of language ability. 

The overall objective of this research is to investigate how preschool children who live 
and grow in an environment witch uses a dialect, use the verb 'play' in their everyday 
communication with others.Specifically, what meanings of the word "play", which are 
different from those attributed to the common Greek language, knows the children.  
The results revealed that preschoolers can use correctly a variety of meanings, to 
achieveevery time the best possible communication. The language is a means of preserving 
the identity of each society. Preschool children are a "living guide" of the community in 
which the educator should  pay special attention the Counseling work.  
  

Key words: preschool age, language development, communication, word polysemy 
 
 

Εισαγωγή- Προβληματική 
 

Μια πολύ σημαντική ικανότητα για την εξέλιξη του ανθρώπου είναι η ικανότητα της 
επικοινωνίας και ιδιαίτερα η επίτευξη της μέσω της γλώσσας. Μέσω των λέξεων μπορεί να 
εκφράζει σκέψεις, συναισθήματα, επιθυμίες και να τα μοιράζεται με τους άλλους. Η 
διαδικασία αυτή όμως περιπλέκεται όταν μια λέξη έχει ποικίλες σημασίες. To παιδί 
προσχολικής ηλικίας μπορεί να κατανοήσει αυτή την ποικιλία και να χρησιμοποιήσει σωστά 
τη λέξη στο λόγο ώστε να επικοινωνήσει με τους ομόγλωσσους του; 

Το ερώτημα αυτό προέκυψε από ένα τυχαίο περιστατικό που συνέβη σ’ ένα Νηπιαγωγείο 
της Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, κατά την ώρα του διαλείμματος δυο παιδιά πλησιάζουν την 
παιδαγωγό έντονα διαμαρτυρόμενα - κυρία μου ‘παιξε μια και πονώ’. Η πολυσημία αυτής της 
λέξης αποτελεί την αφορμή για να ασχοληθούμε εκτενέστερα με το ποιες σημασίες της λέξης 
«παίζω» γνωρίζει το κρητικόπουλο προσχολικής ηλικίας (στην προκειμένη περίπτωση) και 
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κατά πόσο μπορεί να τις χρησιμοποιεί σωστά στο λόγο του, ανάλογα με την εκάστοτε 
επικοινωνιακή κατάσταση.     

Γενικός σκοπός της έρευνας αυτής είναι να διερευνηθεί πως χρησιμοποιούν τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας που κατάγονται και ζουν στην Κρήτη, το ρήμα «παίζω» στην 
καθημερινή τους επικοινωνία με τους άλλους. 

Ειδικότερα, ποιες σημασίες της λέξης «παίζω», γνωρίζουν τα παιδιά. Αν μπορούν να 
χρησιμοποιούν σωστά τις ποικίλες σημασίες της, ώστε να επιτυγχάνεται κάθε φορά η όσο το 
δυνατόν καλύτερη επικοινωνία. 

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε με βάση την υπόθεση ότι το παιδί προσχολικής 
ηλικίας που ζει και μεγαλώνει σ’ ένα διαλεκτόφωνο περιβάλλον, είναι ικανό να χρησιμοποιεί 
σωστά στο λόγο μια πολύσημη λέξη της διαλέκτου που μιλιέται, ανάλογα με το μήνυμα που 
θέλει να μεταδώσει στην αντίστοιχη επικοινωνιακή κατάσταση. 

Μέσω της έρευνας αυτής παρέχεται η δυνατότητα να προσεγγίσουμε τον τομέα της 
γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού προσχολικής ηλικίας και να προβληματιστούμε σχετικά με 
την ανάπτυξη του σημασιολογικού μέρους της γλωσσικής ικανότητας. Η προσέγγιση αυτή 
γίνεται πιο ενδιαφέρουσα από το γεγονός ότι η γλώσσα που μελετάται είναι η Κρητική 
διάλεκτος, ή ακριβέστερα μια μείξη της κοινής νεοελληνικής με στοιχεία της Κρητικής 
διαλέκτου.  

Ένα από τα στοιχεία αυτά είναι το ρήμα «παίζω» που στην Κρητική διάλεκτο 
περιλαμβάνει επιπλέον έννοιες από αυτές που αποδίδονται στην κοινή νεοελληνική γλώσσα. 
Η ποικιλία των σημασιών αυτής της λέξης προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς παραμένει 
ζωντανή χρησιμοποιούμενη στον καθημερινό λόγο των Κρητικών, εκφράζοντας ποικίλες 
σκέψεις και συναισθήματα που καθρεφτίζουν την κουλτούρα τους.   

 
Θεωρητικό υπόβαρο 
 
Οι πρόοδοι και οι αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη νηπιακή ηλικία στο τομέα της 

γλώσσας είναι πολύ σημαντικές. Ο λόγος γίνεται πλουσιότερος και πιο κατανοητός, η 
άρθρωση καλύτερη, η γραμματική δομή πιο πολύπλοκη. Κατά τον Piaget, το παιδί 
διανύοντας στο προλογικό στάδιο εξελίσσεται από ένα σχεδόν αποκλειστικά αντανακλαστικό 
οργανισμό, σ’ έναν οργανισμό που μπορεί να χειρίζεται σύμβολα που αναπαριστούν το 
περιβάλλον. Έτσι μπαίνουν τα θεμέλια για την απόκτηση της γλώσσας. Το μεγαλύτερο μέρος 
της ομιλίας του παιδιού της προσχολικής ηλικίας χρησιμοποιείται για να εκφράσει επιθυμίες, 
ανάγκες, προθέσεις και εμπειρίες, χωρίς να περιμένει άμεσα τις αντιδράσεις των άλλων σ’ 
αυτά που εκφράζει ο Piaget ονομάζει την ομιλία αυτή «εγωκεντρικό λόγο». Σταδιακά η φύση 
της ομιλίας μετατρέπεται σε κοινωνιοκεντρική ή κοινωνικοποιημένη και εκφράζεται με : 
πληροφόρηση, κριτική, εντολές παρακλήσεις και απειλές, ερωτήσεις, απαντήσεις 
(Πανοπούλου – Μαράτου, 1991). 
Ο Vygotsky υπέθεσε ότι η γλώσσα αναπτύχθηκε καταρχήν ως όργανο επικοινωνίας, αλλά 
από ένα σημείο και μετά εξελίχτηκε σε όργανο σκέψης. Έτσι μπορούμε να διαχωρίσουμε δυο 
μορφές λόγου: την κοινωνική ομιλία που απευθύνεται σε άλλα άτομα και την προσωπική 
ομιλία που συνιστά σκέψη και που συνήθως είναι άφωνη και εσωτερική. Σύμφωνα πάντα με 
το σκεπτικό του, η πρωταρχική χρήση της γλώσσας είναι η κοινωνική και συνεπώς, η πιο 
φυσική μορφή ομιλίας για το παιδί είναι ο διάλογος με άλλα άτομα. Υπάρχουν ωστόσο 
διαφορετικές μορφές κοινωνικής ομιλίας, διάλογοι αλλά και μονόλογοι. Μάλιστα οι 
μονόλογοι της κοινωνικής ομιλίας – όπως η αφήγηση μιας ιστορίας- διαφέρουν ριζικά στη 
δομή τους και στην οργάνωση των πληροφοριών από τους μονολόγους της προσωπικής 
ομιλίας που απευθύνεται στον εαυτό. Ο κοινωνικός μονόλογος ακολουθεί γραμματικές αρχές 
και επικοινωνιακούς κανόνες δόμησης, ενώ ο προσωπικός μονόλογος μπορεί να είναι 
ελλειπτικός γραμματικά. Επίσης ο κοινωνικός μονόλογος θέτει πιο σοβαρά γνωστικά 
προβλήματα στο παιδί από ό,τι ο διάλογος στις συνηθισμένες τουλάχιστον περιστάσεις της 
καθημερινής ζωής, εφόσον το παιδί θα πρέπει να λάβει υπόψη πως να αναφερθεί εκτενώς σ’ 
ένα θέμα αναφοράς χωρίς τη συμβολή των άλλων. Στο διάλογο, το θέμα αναφοράς 
εγκαθιδρύεται με τη συνεισφορά δύο τουλάχιστον ατόμων. Ο κοινωνικός λόγος απαιτεί 
πάντα μια οργάνωση των πληροφοριών που λαμβάνει υπόψη αφενός την επικοινωνιακή 
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πρόθεση του ομιλούντος ατόμου και αφετέρου τις γνώσεις του ατόμου που δέχεται το μήνυμα 
(Κατή, 2000).  

Η γλώσσα είναι μια μορφή επικοινωνίας που διακρίνεται από κάθε άλλη μορφή, από 
ειδικά χαρακτηριστικά όπως είναι η δημιουργικότητα, η περίπλοκη δομή, το πλούσιο 
περιεχόμενο (Κούβελας, 1995). Η κυριότερη κατάκτηση του παιδιού στη μάθηση της 
γλώσσας, η οποία το διαφοροποιεί από το ζώο, είναι η απόκτηση του δημιουργικού 
χαρακτήρα της γλώσσας. Το παιδί δηλαδή αποκτά την ικανότητα να κατανοεί και να 
μεταδίδει μια αναρίθμητη ποικιλία πληροφοριών χρησιμοποιώντας τα γλωσσικά σύμβολα με 
μια δομημένη μορφή που ακολουθεί ορισμένους γραμματικούς κανόνες. Αυτή η κατάκτηση 
του παιδιού αποδεικνύει κατά την άποψη του γλωσσολόγου Chomsky, ότι η γλώσσα είναι μια 
μοναδική και αποκλειστική ανθρώπινη ιδιότητα και ικανότητα επικοινωνίας (Πόρποδας, 
1992). 

Ο όρος νοητικό λεξικό (mental lexicon) αναφέρεται στην καταχώριση των λέξεων και 
των σημασιών στο μυαλό του ομιλητή. Το νοητικό λεξικό περιλαμβάνει τον κατάλογο των 
λέξεων και των μορφημάτων της γλώσσας και πληροφορίες σημασιολογικές, φωνολογικές, 
μορφολογικές, συντακτικές για κάθε λέξη ή μόρφημα. Το νοητικό λεξικό περιλαμβάνει και 
πληροφορίες ιδιοσυγκρασιακές, οι οποίες δεν απορρέουν από τις γενικότερες αρχές της 
γλώσσας, αλλά παίρνουν συγκεκριμένο νόημα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης γλώσσας 
(ιδιωματισμοί ή στερεότυπες εκφράσεις π.χ. «ρίχνει καρεκλοπόδαρα»). Αυτές οι πληροφορίες 
υπάρχουν στο νοητικό λεξικό για κάθε μόρφημα, λέξη ή φράση που περιλαμβάνει. Έτσι, οι 
πληροφορίες που λαμβάνει κάθε ομιλητής από το νοητικό λεξικό του τον βοηθούν στην 
επιλογή των κατάλληλων λέξεων και στη σωστή σύνταξή τους, όπως και στην κατανόηση 
του μηνύματος που μεταδίδεται από τα εκφωνήματα των ομόγλωσσών του (Οικονομίδης,  
2002).  

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ύπαρξη των ρημάτων στη γλώσσα. Τα ρήματα είναι οι 
λέξεις που δηλώνουν ότι το υποκείμενο κάνει κάτι, παθαίνει κάτι, βρίσκεται σε μια 
κατάσταση. Αναπαριστούν έτσι την ανθρώπινη δραστηριότητα, περιγράφουν πώς ενεργούν, 
σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα όντα, περιγράφουν τις σχέσεις μεταξύ όντων, πραγμάτων, 
εννοιών, την ανθρώπινη ζωή. Τα πρώτα ρήματα που κατανοούν τα παιδιά είναι ρήματα 
ενέργειας (π.χ. δώσε, δείξε τη μαμά) και ρήματα που εντάσσονται σε τυποποιημένες 
προσταγές (π.χ. Σταμάτα!, Πάψε!). Αλλά και αργότερα, στην κατηγορία των ρημάτων, τα 
οποία δηλώνουν ενέργεια, ανήκει το 57% των ρημάτων που χρησιμοποιούν στο λόγο τους τα 
παιδιά, έναντι του 33% των ρημάτων της ίδιας κατηγορίας που χρησιμοποιούν οι ενήλικοι. Οι 
ενέργειες, για τις οποίες μιλούν, είναι παρατηρήσιμες στο εδώ και στο τώρα. Το παιδί της 
προσχολικής ηλικίας έχει ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό την κατάκτηση του γλωσσικού 
συστήματος, ειδικά όσον αφορά το φωνολογικό, το συντακτικό και το μορφολογικό επίπεδο, 
ενώ έχει κατακτήσει σε σημαντικό βαθμό και το σημασιολογικό επίπεδο, μέρος του οποίου 
είναι και η κατάκτηση της σημασίας των λέξεων (Οικονομίδης, 2002). 

Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση της γλωσσικής επικοινωνίας είναι οι λέξεις. Οι λέξεις 
είναι αλληλένδετες με τα νοήματα εφόσον αποτελούν πάντα νοητικές αφαιρέσεις για τον 
κόσμο. Κάθε γλώσσα έχει προφανώς δικές της λεξικές μονάδες και η μάθηση τους 
ισοδυναμεί με την ανακάλυψη του πεδίου αναφοράς κάθε λέξης. Το παιδί πρέπει καταρχήν 
να εντοπίσει το φαινόμενο στο οποίο αναφέρεται μια λέξη που ακούει. Οι λέξεις όμως δεν 
αναφέρονται σ’ ένα μόνο φαινόμενο. Κάθε λέξη είναι μια κατηγοριοποίηση πολλών 
συγκεκριμένων φαινομένων με τον ίδιο τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να ανακαλύψει τα κριτήρια 
με βάση τα οποία κάθε λέξη μπορεί να αναφερθεί σε μια γκάμα φαινομένων. Η ανακάλυψη 
των κριτηρίων αναφοράς ισοδυναμεί με την ανακάλυψη της σημασίας της λέξης. Το 
παραπάνω πρόβλημα περιπλέκεται με την πολυσημία των λέξεων που αποτελεί θεμελιακό 
συστατικό της γλώσσας και η συγκεκριμένη αναφορά μιας πολύσημης λέξης γίνεται φανερή 
μόνο εάν πάρουμε υπόψη στοιχεία του γλωσσικού και εξωγλωσσικού περιβάλλοντος. Η 
πολυσημία των λέξεων αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα επέκτασης του πεδίου 
αναφοράς σε αρκετά διαφορετικά φαινόμενα  (Κατή,  2000). 

Η κοινωνική αλληλεπίδραση παίζει σημαντικό ρόλο στη νοητική ανάπτυξη των 
παιδιών. Τα παιδιά δομούν την κατανόηση των εννοιών κατά τη διάρκεια της συναναστροφής 
τους με τους άλλους. Οι αρχικές τους ιδέες μπορούν να επιβεβαιωθούν, να επεκταθούν, ή ν’ 
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αλλάξουν, από την επαφή του με συνομηλίκους του, με μεγαλύτερα παιδιά ή με ενήλικες. 
Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως κοινωνική δόμηση της γνώσης (Bredekamp & Copple,  
1998). Αυτή η γνώση μορφοποιείται και επηρεάζεται από τους ενήλικες του περιβάλλοντος 
τους μέσω της γλώσσας, από τις διαμορφούμενες στάσεις που είναι ριζωμένες στον πολιτισμό 
στον οποίο ζουν, και επίσης από τις σχέσεις της οικογένειας με την κοινότητα 
(Κουτσουβάνου, 1999). Τα παιδιά ερχόμενα στο νηπιαγωγείο γνωρίζουν όλα τα βασικά 
στοιχεία της γλώσσας, χωρίς να έχουν μια «τυπική εκπαίδευση». Να μάθεις να μιλάς είναι σα 
να μάθεις να περπατάς με την έννοια, που αποχτιέται φυσιολογικά, με την ενθάρρυνση, 
ευνοϊκή ατμόσφαιρα και τη βιολογική ωριμότητα (Kamii & Devries, 1979). Σύμφωνα με τον 
Labov το άτομο περνάει από διάφορες φάσεις γλωσσικών επιδράσεων και η πλήρης κατοχή 
της μητρικής γλώσσας γίνεται κάτω από την επίδραση τόσο της γλώσσας της μητέρας, όσο 
και της γλώσσας της ομάδας των ομοίων (Φραγκουδάκη, 1985).    

Οι γλωσσολόγοι  Sapir  και  Whorf  υποστηρίζουν ότι η κοινή γλώσσα που έχουν τα 
άτομα μιας κοινωνικής ομάδας έχει ως αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να παρουσιάζουν 
ομοιότητες στον τρόπο αντίληψης, σκέψης και συμπεριφοράς. Στο σύνολο τους οι ομοιότητες 
αυτές περιγράφουν και τον πολιτισμό της εκάστοτε κοινωνικής ομάδας. Με βάση την 
υπόθεση Sapir και Whorf μπορεί κανείς να πει ότι το παιδί που μαθαίνει μια γλώσσα δε 
μαθαίνει μόνο γραμματική, συντακτικό και λεξιλόγιο, αλλά και έναν τρόπο σκέψης που 
αντανακλά και τα ίδια τα περιεχόμενα του πολιτισμού στον οποίο ανατρέφεται (Δημητρίου - 
Χατζηνεοφύτου, 2001).  Η γλώσσα συμβολίζει, αντιπροσωπεύει, αντικείμενα, ιδέες, 
συναισθήματα και γεγονότα. Ο συμβολικός χαρακτήρας της, επιτρέπει την πληροφόρηση για 
πράγματα και πρόσωπα ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου, κάνει δυνατή την ανταλλαγή 
αφηρημένων σκέψεων και ιδεών και είναι υπεύθυνος για τη μετάδοση γνώσεων από τη μια 
γενιά στην άλλη (Βοσνιάδου, 1992). Μέσω της γλώσσας δηλαδή επιτυγχάνεται η πολιτισμική 
ανάπτυξη της συμπεριφοράς όπως ονομάζεται από τον Vygotsky. Ο Vygotsky υποστήριξε ότι 
στην ανάπτυξη του παιδιού μαζί με τη διεργασία της οργανικής ανάπτυξης και της 
ωρίμανσης, διακρίνεται καθαρά μια δεύτερη αναπτυξιακή γραμμή, η πολιτισμική ανάπτυξη 
της συμπεριφοράς που βασίζεται στην κυριαρχία των επινοημάτων και των μέσων της 
πολιτισμικής συμπεριφοράς και σκέψης (Σόλμαν, 1995).  

Το άτομο ως σύνολο δεν μπορεί να εξηγηθεί παρά σε σχέση με τη λειτουργία του 
κοινωνικού συστήματος στο οποίο συμμετέχει από το οποίο αντλεί τη σημασιολογική του 
διάσταση (Κανελλάκη, 2000). Σύμφωνα με τον κοινωνικό ψυχολόγο Mead: «Ο άνθρωπος 
γίνεται κοινωνική ύπαρξη με τη μάθηση μιας γλώσσας. Τη γλώσσα τη μαθαίνει από την 
αλληλεπίδραση με τους άλλους » (Χέλμουτ, 1989).  

Το περιβάλλον δηλαδή επεμβαίνει διδακτικά και σύμφωνα με τον Papert πρόκειται για 
μια μάθηση όπου το κοινωνικό περιβάλλον παρεμβαίνει σκόπιμα και αποφασιστικά μεν, 
αλλά εκτός των ειδικών για τη μάθηση θεσμικών πλαισίων, για μια αθεσμοθέτητη θα λέγαμε 
μάθηση και διδασκαλία. Μια μορφή μάθησης που από τον Wallon και έπειτα, οι ψυχολόγοι 
της εκπαίδευσης ονομάζουν «διαπότιση»: η διαπότιση αποτελεί ακριβώς μια μαθησιακή 
διαδικασία που χαρακτηρίζεται  από το γεγονός ότι το άτομο μαθαίνει χωρίς να ξέρει ότι 
μαθαίνει και συχνά, χωρίς να έχει καν συνείδηση του αντικειμένου με το οποίο εξοικειώνεται 
έτσι λόγου χάρη οι βασικές συνήθειες του περιβάλλοντος και η μητρική γλώσσα μαθαίνονται 
από το παιδί πολύ νωρίς πριν πάει στο σχολείο, μέσω μιας τέτοιας διαδικασίας διαπότισης 
(Παπαμιχαήλ, 1998 . Carton etWinnykamen, 1999).  

Τα παιδιά προσέρχονται στο νηπιαγωγείο ως έμπειρα πλάσματα με δική τους ιστορία: 
ιστορίες από το άμεσο φυσικό περιβάλλον, από το περιβάλλον της οικογένειας τους και της 
κοινότητας (Κουτσουβάνου, 1999). Οι ιστορίες αυτές ξεδιπλώνονται μέσω του αφηγηματικού 
λόγου προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για τη ψυχολογική, πολιτιστική, κοινωνική 
υπόσταση του ατόμου που αφηγείται. Αφηγηματικός λόγος χαρακτηρίζεται ο λόγος που 
εκφράζει συγκεκριμένες εμπειρίες που είναι χρονικά διατεταγμένες δίνοντας έμφαση στους 
ανθρώπινους δρώντες, στις πράξεις και τις εμπειρίες τους. 

Η μελέτη και ανάλυση του αφηγηματικού λόγου απασχόλησε ιδιαίτερα τον 
κοινωνιολόγο Fritz  Schütze  ο οποίος θεμελίωσε τη διαδικασία της αφηγηματικής ανάλυσης 
στηριζόμενος στην αφηγηματική ικανότητα που αναπτύσσουν τα μέλη της κοινωνίας κατά 
την κοινωνικοποίηση τους και που την ασκούν σε επικοινωνιακές καταστάσεις της 
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καθημερινής τους ζωής για να κοινοποιήσουν τις εμπειρίες τους. Έτσι λοιπόν η αφήγηση 
αποτελεί έναν στοιχειώδη θεσμό της ανθρώπινης επικοινωνίας που πραγματοποιείται 
καθημερινά στη ζωή μας (Τσιώλης,  2006). 

Ο άνθρωπος λοιπόν θέλοντας να μιλήσει για τον εαυτό του και για τους άλλους 
θέλοντας να μιλήσει για τις επιθυμίες του, τις ανάγκες και τις εμπειρίες του, θέλοντας να 
«κοινωνήσει» τις σκέψεις του στους άλλους έφτασε να επινοήσει τις λέξεις, τα γλωσσικά 
σημεία (συνδυασμούς σημασίας και φθογγικής δήλωσης της σημασίας) και να οργανώσει 
σταδιακά τη γλωσσική του επικοινωνία. Δημιούργησε γλώσσα ή ακριβέστερα γλώσσες, 
πολλές και διαφορετικές τόσες και τέτοιες που να εξυπηρετούν τις επικοινωνιακές ανάγκες 
κάθε μεγαλύτερης ομάδας ανθρώπων κάθε κοινωνίας ή λαού που συνιστούσε έθνος. 
Διαφοροποίηση όμως εμφανίζεται και στην ίδια εθνική γλώσσα (Μπαμπινιώτης, 1994). Η 
διαφοροποίηση αυτή εμφανίζεται γιατί οι γλωσσικές κοινότητες δεν είναι κοινωνικά και 
γλωσσικά ομοιογενείς. Ομόγλωσσες κοινότητες δεν υπάρχουν. Τον όρο «ομόγλωσση 
κοινότητα» αμφισβητεί ήδη ο Λέοναρντ Μπλούμφιλντ το 1993, αλλά και ο Ρόμαν 
Γιάκομπσον και όλοι σχεδόν οι γλωσσολόγοι διαπιστώνουν ότι οι ομοιογενείς γλωσσικές 
κοινότητες είναι ομάδες που τα μέλη τους μιλούν πάντα την ίδια γλώσσα με τον ίδιο τρόπο 
(Φραγκουδάκη, 1993). Σύμφωνα με τον Χάιμς η γλωσσική κοινότητα ορίζεται όχι ως ένα 
σύνολο ομιλητών που μιλάνε την ίδια γλώσσα, αλλά ως μια κοινότητα που μοιράζεται τους 
ίδιους κανόνες παραγωγής και ερμηνείας του λόγου, όπως και κανόνες για την ερμηνεία 
τουλάχιστο μιας γλωσσικής ποικιλίας. Όπως υποστηρίζει και ο Labov: «θα ήταν λάθος να 
αντιληφθούμε τη γλωσσική κοινότητα ως ένα σύνολο που χρησιμοποιούμε τις ίδιες 
γλωσσικές μορφές». Μπορεί να περιγραφεί καλύτερα ως μια ομάδα ομιλητών που 
μοιράζονται τις ίδιες νόρμες σε σχέση με τη γλώσσα (Boutet, 1984). 

Λέγοντας γλωσσική ποικιλία εννοούμε τις τοπικές και κοινωνικές διαλέκτους που 
αναπτύσσονται στο εσωτερικό του γλωσσικού συστήματος που συγκροτεί την «εθνική 
γλώσσα» (Φραγκουδάκη, 1985). Δίπλα σε ότι ονομάζουμε «κοινή» (που μπορεί ή όχι να είναι 
και «καθιερωμένη», «πρότυπη», ή «επίσημη» ) γλώσσα σε μια χώρα (σ’ ένα κράτος, σε μια 
εθνότητα), διακρίνουμε αφενός τις λεγόμενες «κοινωνικές διαλέκτους», τις ποικιλίες δηλαδή 
της γλώσσας που αναπτύσσονται κατά κοινωνικό στρώμα και αφετέρου τις «γεωγραφικές 
διαλέκτους» (ή «τοπικά ιδιώματα» ή «ντοπιολαλιές») τις ποικιλίες δηλαδή της εθνικής 
γλώσσας κατά γεωγραφικό διαμέρισμα (νόμο, πόλη, χωριό, νησί κτλ.)(Νάκας, 1998 . 
Πετρούνιας, 1984).   

Η Κρητική διάλεκτος είναι και σήμερα ακόμα αρκετά ζωντανή. Τα Ελληνικά όπως τα 
μιλούν στην Κρήτη, αποτελούν μια μορφή της γλώσσας μας που βρίσκεται ανάμεσα στις 
καθ’ αυτό διαλέκτους και στα απλά ιδιώματα. Κλίνουν περισσότερο προς την κατηγορία 
«διάλεκτος» και γι’ αυτό συνήθως, στον καθημερινό λόγο και σ’ όλα σχεδόν τα 
επιστημονικά, γλωσσολογικά και φιλολογικά συγγράμματα, μιλάμε για Κρητική διάλεκτο. 
(Κοντοσόπουλος, 1994). 

Η Ελληνική γλώσσα μιλιέται στην Κρήτη μετά την κάθοδο των Αχαιών. Κατά τον 20ο 
αιώνα η Κρητική διάλεκτος εξακολουθούσε να είναι μια από τις περισσότερο 
διαφοροποιημένες από την κοινή νεοελληνική τοπικές παραλλαγές της γλώσσας μας και 
συνάμα η πιο ανθεκτική στην πίεση της κοινής παρά την πλατιά διάδοση της παιδείας και την 
ευκολία της επικοινωνίας των Κρητικών με τις άλλες περιοχές και κυρίως με την 
πρωτεύουσα της χώρας. Τα πράγματα άρχισαν να μεταβάλλονται λίγο μετά το τέλος του Β΄ 
Παγκοσμίου πολέμου. Οι συνέπειες της αλλαγής που επήλθε στον τρόπο ζωής και στη 
νοοτροπία των ανθρώπων άρχισαν να γίνονται αισθητές στην Κρήτη από την περίοδο 1950-
1955 και μετά (Κοντοσόπουλος, 2006). Ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες η ιδιωματική 
γλώσσα έχει υποχωρήσει σε σημαντικό βαθμό. Όμως η Κρήτη παραμένει και σήμερα 
διαλεκτόφωνο περιβάλλον, γεγονός που αντιλαμβάνεται ο επισκέπτης του νησιού αλλά και ο 
κάθε αναγνώστης των σύγχρονων δίστιχων και άλλων ανάλογων κειμένων της Κρητικής 
Λογοτεχνίας (Καυκαλάς, 1992). Η Κρητική διάλεκτος είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες 
τοπικές μορφές της γλώσσας μας γιατί διατηρεί  πολλά αρχαϊκά στοιχεία στο λεξιλόγιο, στη 
μορφολογία και στη σύνταξη. Παράδειγμα αποτελεί το ρήμα παίζω που προέρχεται από το 
αρχαίο ρήμα παίω = κτυπώ και διατηρεί την ίδια σημασία. Επίσης στο ρήμα αυτό 
αποδίδονται και άλλες σημασίες (Κονδυλάκης, 1990. Πυτικάκης, 2001) 
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Μελετώντας λοιπόν την Κρητική παράδοση, παρατηρούμε ότι το ρήμα «παίζω» θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια λέξη που μπορεί και «παίζει» στο λόγο, δημιουργώντας 
ποικίλα συναισθήματα – χαρά, λύπη, πόνο, ενθουσιασμό, απογοήτευση, επιθυμία, έρωτα, 
θυμό, αγωνιστικότητα, δύναμη, κυριαρχία, φόβο – ανάλογα με τον τρόπο που θα 
χρησιμοποιηθεί. Μια λέξη που «παίζει» ανάμεσα στο χθες και το σήμερα και μας υπενθυμίζει 
πόσο σημαντική είναι η παράδοσή μας και η γνώση της από τους νεότερους. Γιατί όπως 
υποστηρίζει και ο Jacques  Le  Goff: «το σήμερα πηγάζει από το χθες και το αύριο είναι 
προϊόν του παρελθόντος. Ενός παρελθόντος που δεν πρέπει να ακινητοποιεί το παρόν αλλά 
να το ωθεί να είναι διαφορετικό και ταυτόχρονα πιστό, καινοτόμο και προοδευτικό» (Eco 
Uberto, 1998) 

 
Πλαίσιο εργασίας- Μεθοδολογικό πλαίσιο 
 
Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ανάλυσης λόγου. 

Χρησιμοποιήθηκε η καταγραφή του αυτούσιου λόγου των μικρών παιδιών σε επικοινωνιακή 
περίσταση. Πιο συγκεκριμένα ο λόγος των παιδιών που ενσωματώθηκε και καταγράφηκε 
κατά τη διάρκεια: 

- των ελεύθερων ανακοινώσεων στο ημερήσιο Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα. 
- των αυθόρμητων δραστηριοτήτων στις γωνιές συμβολικού παιχνιδιού της τάξης 

νηπίων. 

- της λεκτικής έκφρασης παραπόνων κατά την διάρκεια της ζωής στην τάξη των 
νηπίων. 

Η γλώσσα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην κοινωνική ζωή γι’ αυτό και η μελέτη της 
παρέχει το κλειδί της κατανόησης της κοινωνικής μας λειτουργίας. Έτσι ένα μεγάλο μέρος 
της έρευνας που βασίζεται σε ανθρώπους, ιδιαίτερα σε προσεγγίσεις που παράγουν ποιοτικά 
δεδομένα, επικεντρώνεται στη γλώσσα. Χρησιμοποιείται ο όρος ανάλυση του λόγου, η χρήση 
του οποίου για ορισμένους καλύπτει όλη την έρευνα που έχει να κάνει με τη γλώσσα στο 
κοινωνικό και γνωστικό της πλαίσιο, ενώ άλλοι επικεντρώνονται στις παραλλαγές της χρήσης 
της γλώσσας από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες (Robson, 2007). Η επιστημονική μέθοδος 
ανάλυσης λόγου αντιμετωπίζει το λόγο ως μορφή κοινωνικής πρακτικής. Οι αφηγήσεις 
θεωρούνται ένα μέσο που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν προκειμένου να καταφέρουν κάτι: να 
κατηγορήσουν, να απολογηθούν κτλ.. Κάθε αφήγηση (προφορική ή γραπτή) οργανώνεται 
με ρητορικό τρόπο, δηλαδή με βασικό σκοπό να είναι πειστική. Στόχος του αναλυτή λόγου 
είναι να ανιχνεύσει ποιοι μηχανισμοί ενεργοποιούνται προκειμένου αυτό να γίνει εφικτό. 
Πολλοί ερευνητές του λόγου διερευνούν την οργάνωση της συνηθισμένης ομιλίας και των 
καθημερινών εξηγήσεων και των κοινωνικών πράξεων που διεξάγονται μέσω αυτών. Οι 
εξελίξεις στην ανάλυση του λόγου έχουν σημαντική συμβολή στην κατανόηση μας για την 
σκέψη του παιδιού αφού αντιμετωπίζουν την γλώσσα του ως δράση, ως πλαισιωμένη 
διαλογική πρακτική (Cohen, and al., 2007). 

Στην εργασία μας, ποιοτικής και ποσοτικής προσέγγισης, μελετήθηκαν 76 περιστατικά 
διαλόγου όπου στο λόγο των παιδιών δόθηκε έμφαση στο ρήμα «παίζω». Το υλικό της 
έρευνας συγκεντρώθηκε μέσω της γραπτής καταγραφής του λόγου που στη συνέχεια 
κωδικοποιήθηκε και αναλύθηκε. Ακολούθησε ποσοτική ανάλυση των σημασιών του ρήματος 
παίζω και βέβαια ποιοτική ανάλυση των σημασιών αυτών προκειμένου να διαπιστωθεί κατά 
πόσο ανταποκρίνονται στην εκάστοτε επικοινωνιακή κατάσταση.  
    Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε Νηπιαγωγείο Σητείας (Ν. Λασιθίου στην Ανατολική 
Κρήτη) κατά το χρονικό διάστημα εννέα μηνών περίπου(1/10/2007 έως 10/6/2008) και πήραν 
μέρος 20 παιδιά ηλικίας 4-6 χρονών (14 νήπια και 6 προνήπια). 
 

Ανάλυση δεδομένων 
 
Μετά τη συγκέντρωση του υλικού, με τη θεματική ανάλυση λόγου, ακολούθησε η 

ποσοτική και ποιοτική επεξεργασία των στοιχείων, με βάση τον ηλικιακό διαχωρισμό των 
παιδιών (νήπια: παιδιά ηλικίας 5-6 χρόνων, προνήπια: παιδιά 4-5 χρόνων).  

Ειδικότερα διερευνήθηκε: 
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- η συχνότητα εμφάνισης του «παίζω» ως προς τις τρεις περιπτώσεις όπου 
καταγράφηκε (αυθόρμητες δραστηριότητες, έκφραση παραπόνου, ελεύθερες 
ανακοινώσεις) 

- ποιες σημασίες του «παίζω» χρησιμοποιούν συχνότερα οι δυο ηλικιακές ομάδες 
(νήπια, προνήπια). 

Αναλυτικότερα: 
Στα νήπια: Όπως παρατηρούμε στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 1ο και ΓΡΑΦΗΜΑ τα 

νήπια έχοντας κατακτήσει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα του λόγου, είναι ικανά να 
χρησιμοποιούν το ρήμα «παίζω» κατά τη διάρκεια των ελεύθερων ανακοινώσεων, όπου τους 
δίνεται η δυνατότητα να αφηγηθούν γεγονότα που τους έκαναν εντύπωση και θέλουν να 
μοιραστούν τις εμπειρίες τους με την υπόλοιπη ομάδα της τάξης. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι το 
ρήμα «παίζω» εμφανίζεται συχνότερα στο λόγο των νηπίων μέσω των ελεύθερων 
ανακοινώσεων με ποσοστό 45,65% , ακολουθεί η έκφραση παραπόνου με 24,64% και τέλος 
οι αυθόρμητες δραστηριότητες με 9,42% . 

Όπως παρατηρούμε στον 2ο ΠΙΝΑΚΑ  και ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ οι σημασίες με τις 
οποίες εμφανίζεται το ρήμα «παίζω» είναι:  
δίνω/επίθεση, πυροβολώ, ρίχνω, μουντζώνω, χτυπώ, δίνω/προσπάθεια, χορεύω, κουνώ, 
εκνευρίζομαι, εκτελώ μουσικό κομμάτι. Από όλες αυτές, τα νήπια χρησιμοποιούν 
περισσότερο τις σημασίες που εκφράζουν επιθετικότητα, γεγονός που δικαιολογείται όσον 
αφορά το στάδιο της συναισθηματικής ανάπτυξης το οποίο διανύουν τα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας. 

Ειδικότερα, η σημασία με την οποία εμφανίζεται τις περισσότερες φορές είναι το 
«δίνω/επίθεση» με απόλυτη τιμή 35 φορές (25,36%). Ακολουθούν με σημαντικό ποσοστό οι 
σημασίες: πυροβολώ: 21 φορές και 15,22%, ρίχνω: 19 φορές και 13,77%. Με μικρότερη 
συχνότητα εμφανίζονται οι σημασίες: μουντζώνω: 11 φορές και 7,97%, χτυπώ: 7 φορές και 
5,07%, δίνω/προσπάθεια :6 φορές και 4,35%. Ενώ ελάχιστα εμφανίζονται οι σημασίες: 
χορεύω: 4 φορές και 2,90%, κουνώ:  3 φορές και 2,17%, εκνευρίζομαι:  2 φορές και 1,45%, 
εκτελώ μουσικό κομμάτι:  2 φορές 1,45%. 
Στα προνήπια: όπως παρατηρούμε στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 1ο και ΓΡΑΦΗΜΑ το ρήμα 
«παίζω» εμφανίζεται συχνότερα στο λόγο των προνηπίων μέσω της έκφρασης παραπόνου 
γεγονός με ποσοστό 9,42%, γεγονός που δικαιολογείται από το στάδιο κοινωνικής ανάπτυξης 
στο οποίο βρίσκονται. Στην προσπάθειά τους να παίξουν μαζί με κάποιο άλλο παιδί ή να 
ενταχθούν σε κάποια ομάδα δε λείπουν οι συγκρούσεις ως προς τη διεκδίκηση κάποιου 
παιχνιδιού ή στη μη τήρηση κάποιων κανόνων που θέτει η ομάδα. Ακολουθούν οι ελεύθερες 
ανακοινώσεις με ποσοστό 7,25% και τέλος οι αυθόρμητες δραστηριότητες με 3,62% . 

Όπως παρατηρούμε στον 2ο ΠΙΝΑΚΑ  και ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ οι σημασίες με τις 
οποίες εμφανίζεται το ρήμα «παίζω» είναι: δέρνω, δίνω/επίθεση, εκνευρίζομαι, εκτελώ 
μουσικό κομμάτι πυροβολώ, ρίχνω, μουντζώνω,  χορεύω, χτυπώ. Από όλες αυτές, τα 
προνήπια χρησιμοποιούν περισσότερο τις σημασίες που εκφράζουν επιθετικότητα, γεγονός 
που δικαιολογείται όσον αφορά το στάδιο της συναισθηματικής ανάπτυξης το οποίο διανύουν 
τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ειδικότερα, η σημασία με την οποία εμφανίζεται τις 
περισσότερες φορές είναι το «δίνω/επίθεση» με απόλυτη τιμή 14 φορές και ποσοστό 10,14%. 
Η σημασία αυτή υπερέχει σημαντικά σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες οι οποίες 
συγκεντρώνουν πολύ μικρά ποσοστά, όπως: ρίχνω, χορεύω: 3 φορές και 2,17%, 
εκνευρίζομαι, χτυπώ: 2 φορές και 1,45%, δέρνω, εκτελώ μουσικό κομμάτι, μουντζώνω, 
πυροβολώ: 1 φορά και 0,72%. 

Συνολικά: Όσον αφορά τη συχνότητα εμφάνισης του «παίζω» ως προς τις τρεις 
περιπτώσεις όπου καταγράφηκε (αυθόρμητες δραστηριότητες, έκφραση παραπόνου, 
ελεύθερες ανακοινώσεις) όπως παρατηρούμε στον ΠΙΝΑΚΑ 1ο  και ΓΡΑΦΗΜΑ 
εμφανίζεται συχνότερα μέσω των ελεύθερων ανακοινώσεων με ποσοστό 52,9%, ακολουθούν 
η έκφραση παραπόνου με 34,06% και τέλος με σημαντική διαφορά οι αυθόρμητες 
δραστηριότητες με 13,04%   

Όσον αφορά τη σημασία με την οποία εμφανίζεται συχνότερα το ρήμα «παίζω» στο 
λόγο των παιδιών προσχολικής ηλικίας, παρατηρούμε στον 2ο ΠΙΝΑΚΑ  και ΓΕΝΙΚΟ 
ΓΡΑΦΗΜΑ  ότι υπερέχει η σημασία του «δίνω/επίθεση» με απόλυτη τιμή 49 φορές και 
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ποσοστό 35,51%. Η υπεροχή αυτής της έννοιας εμφανίζεται ξεκάθαρα σε σχέση με τις 
υπόλοιπες οι οποίες αντιστοιχούν σε πολύ μικρότερα ποσοστά όπως: πυροβολώ, ρίχνω: 22 
φορές και 15,94%, μουντζώνω: 12 φορές και 8,70%, χτυπώ: 9 φορές και 6,52%, χορεύω: 7 
φορές και 5,07%, δίνω/προσπάθεια: 6 φορές και 4,35%, εκνευρίζομαι: 4 φορές και 2,90%, 
εκτελώ μουσικό κομμάτι, κουνώ:  3 φορές και 2,17%,δέρνω: 1 φορά και 0,72%. 

Παρατηρώντας τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, μπορούμε να καταλήξουμε στα 
παρακάτω συμπεράσματα: 

Τα νήπια χρησιμοποιούν το ρήμα «παίζω» συχνότερα στο λόγο τους (110 φορές με 
ποσοστό 79,71%), ενώ τα προνήπια λιγότερο συχνά (28 φορές με ποσοστό 20,29%) γεγονός 
που αιτιολογείται με βάση τη διαφορά ηλικίας, καθώς τα μεγαλύτερα παιδιά έχουν αναπτύξει 
περισσότερο την ικανότητα του λόγου. 

Τα νήπια χρησιμοποιούν το ρήμα «παίζω», με τις διάφορες σημασίες του, συχνότερα 
στις ελεύθερες ανακοινώσεις (63 φορές με ποσοστό 45,65%) γεγονός που δείχνει ότι μπορούν 
να χειρίζονται καλύτερα το λόγο και να περιγράφουν διάφορες καταστάσεις και βιώματα. 
Αντίθετα τα προνήπια προτιμούν να το χρησιμοποιούν για να εκφράσουν τα  παράπονα τους 
(13 φορές με ποσοστό 9,42%), η παρουσίαση των οποίων δεν απαιτεί περιγραφικό λόγο, 
αλλά μια απλή πρόταση που μπορεί πολύ εύκολα να συνταχθεί από τα παιδιά αυτής της 
ηλικίας. Επίσης η έκφραση παραπόνων αντανακλά το στάδιο κοινωνικής ανάπτυξης στο 
οποίο βρίσκονται και την προσπάθειά τους να ενταχθούν στην ομάδα.     

Η σημασία του «δίνω/επίθεση» είναι η πιο δημοφιλής τόσο στα νήπια όσο και στα 
προνήπια καθώς υπερέχει ξεκάθαρα σε σχέση με τις υπόλοιπες σημασίες που γνωρίζουν τα 
παιδιά, φανερώνοντας ότι η επιθετικότητα αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα συναισθήματα σ’ 
αυτή την ηλικία καθώς αποτελεί μέσο κυριαρχίας, επιβολής, αναγνώρισης, προβολής και 
τόνωσης της αυτοπεποίθησης.   

Παράλληλα κατά την ποιοτική ανάλυση δεδομένων φαίνεται ότι η χρήση του ρήματος 
«παίζω» μέσω του αφηγηματικού λόγου προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας να εκφράσουν ποικίλες σκέψεις, συναισθήματα και βιώματα, τα οποία αναλύονται 
βάση τριών παραμέτρων: της γλωσσολογίας, ψυχολογίας και κοινωνιολογίας. Πιο 
συγκεκριμένα (για ευνόητους λόγους στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, γίνεται επιλογή 
ενδεικτικών στοιχείων του υλικού καταγραφής): 

Εξετάζοντας γλωσσολογικά τα δεδομένα της έρευνας διαπιστώνουμε ότι τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας:  
• γνωρίζουν την πολυσημία της λέξης «παίζω» και χρησιμοποιούν τη λέξη ανάλογα με την 

εκάστοτε περίπτωση, συντάσσοντας την σωστά κάθε φορά. 
(περιστατικό 9) «κυρία ο παντελής δεν κάθεται, παίζει πασπαλιές.(=χορεύει)» (περιστατικό 
11) «…ο μπαμπάς έπαιξε μπαλωθιές (=πυροβόλησε) με το θείο!» (περιστατικό 33) 
«παίξε(=δώσε/ με την έννοια της προσπάθειας) έναν πήδο, να περάσεις!»  
• χρησιμοποιούν τη γραμματική και το λεξιλόγιο της κρητικής διαλέκτου  

 ήπαιξα = αόριστος του «παίζω» (περιστατικό 1) «…ο μπαμπάς θύμωσε κ’ ήπαιξε  μια 
στο τραπέζι με τη χέρα του…» (περιστατικό 43) «…ο αέρας ήπαιξε της πόρτας μια και 
παραλίγο να τη γκρεμίσει!»  

 ήπαιζα = παρατατικός του «παίζω» (περιστατικό 41) «…ακούσαμε τις καμπάνες που 
ήπαιζαν» 

 πηδαράκι = πηδηματάκι (περιστατικό 19) «έπαιξα ένα πηδαράκι και πέρασα τη λακούβα» 
 χέρα = χέρι (περιστατικό 1) «…ο μπαμπάς θύμωσε κ’ ήπαιξε  μια στο τραπέζι με τη χέρα 
του…» (περιστατικό 13) «…μου ‘παιξε μια στη χέρα μου.» 
κεφαλή = κεφάλι (περιστατικό 16) «…μου ‘παιξε στην κεφαλή μου» όξω = έξω 
(περιστατικό 58) «να σου παίξω μια στην κεφαλή να πάει απ’ όξω!» 

• χρησιμοποιούν εκφράσεις της κρητικής διαλέκτου όπως: 
 παίζω πασπαλιές= χορεύω (συγκεκριμένα, εκτελώ τη φιγούρα του πρώτου χορευτή που 
σέρνει το χορό και χτυπάει το χέρι του στο πόδι χοροπηδώντας στον αέρα) (περιστατικο 
2)«κι εγώ έπαιξα πασπαλιές, να κοιτάξτε με!»  

 παίζω πίτες = μουντζώνω (περιστατικό 56) «κυρία ο Γιάννης μου ‘παιξε μια πίτα!...ναι, 
γιατί μου ‘παιξες πίτα! δε σ’ έχω φίλο!»  
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 παίξανε τα νεύρα μου = εκνευρίστηκα (περιστατικό 55) «- κυρία, μου παίξανε τα νεύρα, 
ο Μάριος και ο Μιχάλης μου λένε συνέχεια να με κυνηγάνε, τους λέω όχι, και αυτοί πάλι 
τα ίδια! » 
παίζω μπαλωθιές = πυροβολώ (περιστατικό 69) «…παίζουμε μπαλωθιές στο γάμο του 
πρίγκιπα Λεμόνη» 

• χρησιμοποιούν την παρομοίωση 
(περιστατικό 14) «βλέπω την τάξη κόκκινη, κάποιος της έπαιξε σκαμπίλι!» 

Εξετάζοντας τα δεδομένα ως προς τη συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου, 
διαπιστώνουμε ότι η χρήση του ρήματος «παίζω» οδηγεί:  
• στην εκτόνωση της κινητικής και συναισθηματικής ενέργειας που διαθέτουν. 
(περιστατικό 1) «…Το χτύπημα του χεριού προκάλεσε μια στιγμιαία αναστάτωση στην 
παρεούλα όχι όμως αρνητική (με την έννοια ότι τα παιδιά ένιωσαν άσχημα από αυτή την 
κίνηση), αντίθετα τα έκανε να γελάσουν και να θελήσουν να  την μιμηθούν. …όλα δείχνουν 
να απολαμβάνουν αυτή την έντονη κίνηση παρόλο που φαίνεται να τους προκαλεί πόνο και 
το εκφράζουν τόσο λεκτικά (με επιφωνήματα), όσο και σωματικά (με μορφασμούς).»  
(περιστατικό 2) «…κι εγώ έπαιξα πασπαλιές, να κοιτάξτε με! (σηκώνεται και χτυπά το χέρι 
πάνω στο πόδι του καθώς χοροπηδά εκτελώντας τη χορευτική φιγούρα που κάνει ο Κρητικός 
ο οποίος σέρνει πρώτος το χορό).»  

(περιστατικό 69) «…παίζουμε μπαλωθιές στο γάμο του πρίγκιπα Λεμόνη, παντρεύτηκε την 
Κρεμμύδω!» 
• πρόκληση γενικού ενδιαφέροντος της τάξης 
 (περιστατικό 54) «…είχαμε πάει στο ρέθυμνο και στην ταβέρνα δυο παίξανε μπουνίδια! 
…το νέο αυτό προκαλεί το ενδιαφέρον των συμμαθητών του…» (περιστατικό 65) «…πήγαμε 
σε γιορτή κι ένας λυράρης έπαιζε λύρα και σηκωθήκανε κρητικοί με βράκες και παίξανε 
πασπαλιές! το θέμα προκάλεσε το ενδιαφέρον κάποιων παιδιών και ακολούθησε ο παρακάτω 
διάλογος…» 

• ανάπτυξη αυτοπεποίθησης μέσω της αυτοπροβολής 
 (περιστατικό 21) «πήγαμε στο μετόχι και βρήκα ένα σκορπιό, του ήπαιξα μια στην κεφαλή 
και τον σκότωσα!... εγώ του ‘παιξα μια με τον πόδα μου, να έτσι σηκώνεται και χτυπάει το 
πόδι του κάτω).» (περιστατικό 40) «…μια φορά πήγα στο δάσος και σκότωσα ένα λιοντάρι! 
…χώθηκε σε μια σπηλιά αλλά εγώ του ‘παιξα μια και το σκότωσα! (περιστατικό 53) 
«…εμένα μου δίνει ο μπαμπάς και παίζω μπαλωθιές, αλήθεια ξέρω!...κι εγώ παίζω, αλήθεια!» 
• έκφραση της επιθετικότητας, γεγονός που αιτιολογείται από την μεγάλη συχνότητα της 

ερμηνείας  «δίνω/επίθεση» που αποδίδεται στο ρήμα παίζω (όπως προκύπτει από τη 
στατιστική ανάλυση των δεδομένων) 
Τέλος, εξετάζοντας κοινωνιολογικά τα δεδομένα της έρευνας διαπιστώνουμε ότι τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας:  
• μεταφέρουν τον προφορικό λόγο των γονιών στο σχολείο  
(περιστατικό 4) «… να πω ένα τραγούδι που μου ‘πε η μαμά;… παίζω μια σηκώνομαι και με 
αγκαλιάζει. » (περιστατικό 42) «… η μαμά θύμωσε και φώναξε «μου παίξατε τα νεύρα»  

• μεταφέρουν τη  λαϊκή  παράδοση  και κουλτούρα, μέσω της παρουσίασης: 
 αγαπημένων συνηθειών των ανδρών (κυνήγι λαγού, πυροβολισμοί) 

(περιστατικό 5) «- εγώ έχω λαγό. ο μπαμπάς μου, του ‘παιξε μια με την καραμπίνα, έφυγε 
και πήγε σε μια τρύπα, έβαλε την καραμπίνα στην τρύπα και του την έπαιξε, μπαααμ….» 
(περιστατικό 59) «- πήγαμε κυνήγι με το μπαμπά στο βουνό και σκοτώσαμε λαγούς! ένας 
παραλίγο να φύγει, αλλά του την έπαιξε ο μπαμπάς κι ‘πεσε κάτω.»  

 του τρόπου διαπαιδαγώγησης των αγοριών σε σχέση με τη χρήση των όπλων (ο πατέρας 
αναλαμβάνει την εξοικείωση του γιού με τα όπλα μέσω του δικού του προτύπου, την 
άσκηση του παιδιού σε αυτά και την παρουσία του στο κυνήγι του λαγού μαζί με τον 
πατέρα) 
(περιστατικό 29) Μιχάλης: κι ο δικός μου έπαιξε κι ο μπαμπάς κι εγώ! 
Νίκος: άλλη φορά όμως θα πάρω κι εγώ την καραμπίνα και θα παίξω πολλές, έτσι, μπαμ 
μπαμ! 
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 (περιστατικό 53) «η Μαρία, την ώρα των ελεύθερων ανακοινώσεων, ζητάει το λόγο για 
να πει τα νέα της:- πήγαμε στο χωριό και ο μπαμπάς, δίνει τ’ όπλο του αδερφού μου κι 
έπαιξε μια και το ‘ριξε το ντενεκεδάκι! 
 (περιστατικό 66) «Μιχάλης: εγώ πήγα στην ανάσταση κι άκουσα τις μπαλωθιές και μου 
‘δωσε ο παππούς την καραμπίνα κι έπαιξα κι εγώ! 

 στερεότυπων (ο πατέρας αλλά και ο παππούς εκπαιδεύουν μόνο τα αγόρια στα όπλα και τα 
παιδιά κατανοούν ότι η κατοχή και χρήση των όπλων είναι αποκλειστικά ανδρικό 
«προνόμιο») 
(περιστατικό 29) Μαρία: εγώ δεν έπαιξα μπαλωθιές, αλλά έπαιξε πολλές ο παππούς! 
Μιχάλης: τα κορίτσια δεν παίζουν μπαλωθιές, μόνο τ’ αγόρια! 

 εθίμων (το βράδυ της παραμονής της πρωτοχρονιάς και στην ανάσταση, διατηρούν το 
έθιμο της ρήξης βεγγαλικών και πυροβολισμών, επίσης στις γιορτές διασκεδάζουν με τη 
συνοδεία της λύρας και χορεύουν παραδοσιακούς χορούς όπως και στους γάμους, όπου 
πυροβολούν στον αέρα για να γιορτάσουν το γεγονός) 
(περιστατικό 2) «- χθες πήγαμε σε γάμο. παντρεύτηκε ο θείος ο Γιάννης τη Μαρία και 
παίξανε λύρα κι εγώ έπαιξα πασπαλιές, να κοιτάξτε με!» 
 (περιστατικό 65) «- χθες πήγαμε σε γιορτή κι ένας λυράρης έπαιζε λύρα και σηκωθήκανε 
κρητικοί με βράκες και παίξανε πασπαλιές!» 

 
Συζήτηση αποτελεσμάτων 

  
Μέσω της θεματολογικής ανάλυσης λόγου μας δόθηκε η ευκαιρία να προσεγγίσουμε 

τον τομέα της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού προσχολικής ηλικίας και να 
προβληματιστούμε σχετικά με την ανάπτυξη του σημασιολογικού μέρους της γλωσσικής 
ικανότητας. Ταυτόχρονα αποτέλεσε μια χρήσιμη πηγή πληροφοριών σχετικά με την Κρητική 
διάλεκτο αλλά και τη γενικότερη κουλτούρα, όπως αυτή εκφράζεται μέσω του αφηγηματικού 
λόγου των παιδιών προσχολικής ηλικίας και ειδικότερα μέσω της μελέτης μιας πολύσημης 
λέξης όπως το ρήμα «παίζω», το οποίο εκφράζει σκέψεις και συναισθήματα που 
καθρεφτίζουν την κουλτούρα του κρητικού λαού.   

Πιο συγκεκριμένα: Ο αφηγηματικός λόγος αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέρος του 
προφορικού λόγου καθώς δίνει την ευκαιρία στο παιδί να μιλήσει ελεύθερα εκφράζοντας 
σκέψεις, συναισθήματα, επιθυμίες, φοβίες που το διακατέχουν. Μέσω της αφήγησης μπορεί 
να αναφερθεί σε γεγονότα τόσο πραγματικά που αφορούν το οικογενειακό ή το ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον του, όσο και φανταστικά που μπορεί να οδηγήσουν στην προβολή του 
εαυτού και τη συγκέντρωση του γενικού ενδιαφέροντος, γεγονός που αυξάνει την 
αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση του παιδιού. «Ο αφηγούμενος, ο ήρωας, ως το κύριο 
πρόσωπο των περιγραφόμενων γεγονότων, γίνεται ήρωας ως πρόσωπο υπερέχον όλων. Έτσι 
οι ιστορίες ζωής αποτελούν σημαντικά εργαλεία για αυτοεκτίμηση» (Λυδάκη, 2001). 

Τα μεγαλύτερα παιδία της προσχολικής ηλικίας 4-6 χρόνων φαίνεται στη μελέτη μας να 
έχουν κατακτήσει σε σημαντικό βαθμό και το σημασιολογικό επίπεδο γλώσσας, μέρος του 
οποίου είναι και η κατάκτηση της σημασίας των λέξεων όπως αναφέρει και ο Οικονομίδης 
(2002). Το γεγονός αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να μεταδίδουν μια αναρίθμητη ποικιλία 
πληροφοριών χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες λέξεις καθώς και να κατανοούν τα μηνύματα 
που μεταδίδουν οι ομόγλωσσοί του.  

Η κατάκτηση της σημασίας των λέξεων περιπλέκεται με την πολυσημία των λέξεων και 
το παιδί καλείται να χρησιμοποιήσει κάθε φορά την ίδια λέξη σε διαφορετική όμως 
περίσταση ακολουθώντας τους γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες. Όπως διαπιστώσαμε 
μέσα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, το παιδί προσχολικής ηλικίας που ζει και 
μεγαλώνει σ’ ένα διαλεκτόφωνο περιβάλλον, είναι ικανό να χρησιμοποιεί σωστά στο λόγο 
μια πολύσημη λέξη της διαλέκτου που μιλιέται, ανάλογα με το μήνυμα που θέλει να 
μεταδώσει στην αντίστοιχη επικοινωνιακή κατάσταση. Η επιτυχής αυτή χρήση της 
πολύσημης λέξης εξαρτάται από το περιβάλλον στο οποίο ζει και μεγαλώνει το παιδί, τόσο το 
οικογενειακό όσο και το ευρύτερο κοινωνικό. Ζώντας σε μια κλειστή κοινωνία μικρής 
επαρχιακής πόλης όπου διατηρείται ζωντανό μέρος της τοπικής διαλέκτου, το παιδί έρχεται 
στο νηπιαγωγείο μεταφέροντας τα λεκτικά του βιώματα από αυτή την κοινωνία που 
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περιλαμβάνουν τη γραμματική, το λεξιλόγιο, καθώς και εκφράσεις οι οποίες ανήκουν στη 
συγκεκριμένη τοπική διάλεκτο. Τα αποτελέσματα της μελέτης μας συμφωνούν με την άποψη 
του  Mead ο οποίος υποστηρίζει ότι: «Ο άνθρωπος γίνεται κοινωνική ύπαρξη με τη μάθηση 
μιας γλώσσας. Τη γλώσσα τη μαθαίνει από την αλληλεπίδραση με τους άλλους» (Χέλμουτ, 
1989). Επίσης ο Labov υποστηρίζει ότι, όταν το παιδί πάει στο σχολείο η γλώσσα του είναι 
διαμορφωμένη από δυο επιδράσεις:  της οικογένειας (και κυρίως της μητέρας) και της 
ομάδας ομηλίκων (Φραγκουδάκη, 1985). Στο διδακτικό ρόλο που παίζει το περιβάλλον 
αναφέρονται με τη μαθησιακή διαδικασία «διαπότισης» και οι ψυχολόγοι Papert και Wallon 
(Παπαμιχαήλ, 1998). 

Μέσω του λόγου, εκτός από τα λεκτικά βιώματα, ξεδιπλώνεται ολόκληρη η κουλτούρα 
της εκάστοτε κοινωνίας όπου ζει και αναπτύσσεται το άτομο, μια κουλτούρα που εμπεριέχει 
ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης ο οποίος οδηγεί στην ανάπτυξη ιδεών, σκέψεων, 
συναισθημάτων και ενεργειών που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά διασφαλίζοντας έτσι τη 
διαιώνιση της παράδοσης της εκάστοτε κοινωνίας. Ειδικότερα μέσω του αφηγηματικού 
λόγου των παιδιών αντλούμε πολύτιμες πληροφορίες όσον αφορά τα τοπικά έθιμα, όπως η 
συνοδεία λύρας και παραδοσιακών χορών τόσο σε γιορτές όσο και σε γάμους καθώς και η 
ρήξη πυροβολισμών στον αέρα. Μαθαίνουμε επίσης για αγαπημένες συνήθειες του ανδρικού 
πληθυσμού αλλά και κοινωνικά στερεότυπα όπως είναι το κυνήγι του λαγού, αλλά και 
γενικότερα η άσκηση στα όπλα που αποτελεί αποκλειστικά ανδρική απασχόληση και μέρος 
της εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης των αγοριών προσχολικής ηλικίας.      

Το συμπέρασμα μας ότι μέσω της γλώσσας ξεδιπλώνεται ολόκληρη η κουλτούρα μιας 
κοινωνίας μας βρίσκει σύμφωνους με τους γλωσσολόγους Sapir  και Whorf οι οποίοι 
υποστηρίζουν ότι η κοινή γλώσσα που έχουν τα άτομα μιας κοινωνικής ομάδας έχει ως 
αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να παρουσιάζουν ομοιότητες στον τρόπο αντίληψης, σκέψης και 
συμπεριφοράς οι οποίες περιγράφουν και τον πολιτισμό της εκάστοτε κοινωνικής ομάδας. Με 
βάση την παραπάνω υπόθεση μπορεί κανείς να πει ότι το παιδί που μαθαίνει μια γλώσσα 
μαθαίνει και έναν τρόπο σκέψης που αντανακλά και τα ίδια τα περιεχόμενα του πολιτισμού 
στον οποίο ανατρέφεται (Δημητρίου & Χατζηνεοφύτου, 2001). Επίσης μέσω της γλώσσας 
είναι δυνατή η ανταλλαγή αφηρημένων σκέψεων και ιδεών καθώς και η μετάδοση γνώσεων 
από τη μια γενιά στην άλλη (Βοσνιάδου, 1992). Η γνώση δομείται μέσω της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως κοινωνική δόμηση της γνώσης 
(Bredekamp & Copple, 1998) και όπως υποστηρίζεται αυτή η γνώση μορφοποιείται και 
επηρεάζεται από τους ενήλικες του περιβάλλοντος τους μέσω της γλώσσας, από τις 
διαμορφούμενες στάσεις που είναι ριζωμένες στον πολιτισμό στον οποίο ζουν 
(Κουτσουβάνου, 1999. Chauvel et Chauvel, 2006).  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το παιδί προσχολικής 
ηλικίας έχει αποκτήσει σε σημαντικό βαθμό την ικανότητα να κατανοεί τη σημασία των 
διαφόρων λέξεων. Η ικανότητα αυτή αναπτύσσεται τόσο μέσω της νοητικής ωρίμανσης όσο 
και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές όταν πρόκειται για ένα 
διαλεκτόφωνο περιβάλλον όπου οι ιδιαιτερότητες της γλωσσικής διαλέκτου μεταφέρονται 
από γενιά σε γενιά και ξεδιπλώνονται μέσω του αφηγηματικού λόγου των παιδιών, 
φανερώνοντας ολόκληρη την κουλτούρα της κοινωνίας όπου ζουν. Το τελικό αυτό 
συμπέρασμα επαληθεύει την υπόθεση που αποτέλεσε τη βάση της έρευνας μας, ότι δηλαδή 
τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που ζουν και μεγαλώνουν σ’ ένα διαλεκτόφωνο περιβάλλον 
είναι ικανά να χρησιμοποιούν σωστά στο λόγο μια πολύσημη λέξη της διαλέκτου που 
μιλιέται, με την εκάστοτε σημασία της, ανάλογα με το μήνυμα που θέλουν να μεταφέρουν σε 
κάθε επικοινωνιακή κατάσταση. 

Γίνεται φανερό ότι η γλώσσα αποτελεί όχι μόνο ένα πολύτιμο μέσο επικοινωνίας των 
ανθρώπων, αλλά και έναν από τους σπουδαιότερους τρόπους διατήρησης της ταυτότητας 
κάθε κοινωνίας. Τα παιδιά μπορούν ν΄ αποτελούν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο παρελθόν 
και το μέλλον και μπορεί να είναι αυτά που καλούνται να διατηρήσουν την ταυτότητα της 
κοινότητας στην οποία ζουν και αναπτύσσονται. Προεκτάσεις της μελέτης μπορούν να 
αποτελέσουν πολλά άλλα ερωτήματα όπως αν τα παιδιά μπορούν επίσης να αποτελέσουν το 
συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον νεοδιορισμένο παιδαγωγό - που αντιπροσωπεύει ίσως μια 
διαφορετική κουλτούρα– και στην τοπική κοινωνία. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 
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αποτελούν ένα «ζωντανό τουριστικό οδηγό» της κοινότητας, τον οποίο αν σεβαστεί και 
μελετήσει προσεκτικά ο παιδαγωγός θα μπορέσει ο ίδιος να γνωρίσει την κοινωνία και να 
ενσωματωθεί σ’ αυτήν φυσικά και αβίαστα; 
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The Greek Influence on the English Language 
The Greek Thesaurus in English 

 
Dr. Αlexandros Papanis1 

 
Περίληψη 

           Η εργασία αυτή αποτελεί απόρροια του μεγάλου ενδιαφέροντός μου σχετικά με το ζήτημα 
της επίδρασης της ελληνικής γλώσσας στην αγγλική. Πολλοί Βρετανοί λεξικογράφοι 

επισημαίνουν αρκετά συχνά ότι η πλήρης κατανόηση της αγγλικής γλώσσας απαιτεί βαθιά γνώση 
(και) της ελληνικής ρίζας της. Η Ελλάδα, ως κύρια πηγή του πολιτισμού μας, παραμένει ζωντανή 

μέσα από τη χρήση όλων των λέξεων ελληνικής καταγωγής. 
Για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε βαθύτερη γνώση της σημασίας των ανωτέρω, θα 

αναφέρω εν συντομία μερικά ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία που είναι πράγματι εκπληκτικά: 
σύμφωνα με το διεθνές λεξικό Webster η αγγλική γλώσσα αριθμεί περίπου 166.724 λέξεις, εκ των 
οποίων οι 41.214 είναι ελληνικής προέλευσης. Από την άλλη, ο Α. Κωνσταντινίδης, στο αξιόλογο 
έργο του «Οι ελληνικές λέξεις στην αγγλική γλώσσα», υποστηρίζει ότι το σύνολο της ιατρικής 
ορολογίας στα αγγλικά ανέρχεται σε 43.716 λέξεις, εκ των οποίων οι 20.346 είναι ελληνικές. 

 Σίγουρα δεν πρόκειται για απλή σύμπτωση το γεγονός ότι όλες οι βασικές έννοιες της 
σκέψης και της έκφρασης στην αγγλική γλώσσα είναι καθαρά ελληνικής καταγωγής: "ανάλυση" 
(1667), "σύνθεση" (1611), "αντίθετο" (1529), "μέθοδος" (1541 ), "θεραπεία" (1605), "δόγμα" 
(1600), «διάγνωση» (1681) κλπ (οι αριθμοί στις παρενθέσεις δείχνουν την ημερομηνία που κάθε 
μία από τις παραπάνω λέξεις εμφανίζονται σε κείμενο στην αγγλική γλώσσα για πρώτη φορά). 
Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το γεγονός ότι λέξεις της εποχής του Ομήρου και του Αριστοτέλη 
εισάγονται στην αγγλική γλώσσα δεκαπέντε ή δεκαεπτά αιώνες αργότερα.  Συνειδητοποιούμε 
συνεπώς τη μεγάλη έκταση της ελληνικής συνεισφοράς στον ανθρωπισμό και στον πολιτισμό 
γενικότερα.  

Αλλά γιατί τόσες πολλές δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες καταφεύγουν στο ελληνικό γλωσσάριο 
για να εκφράσουν συναισθήματα, έννοιες, ιδέες ή για να κατονομάσουν αντικείμενα; Η διαίσθησή 
μου είναι ότι η ελληνική γλώσσα, περισσότερο από τη Λατινική, είναι προσφορότερη και 
ιδανικότερη στη δημιουργία νέων λέξεων. Τα Λατινικά, αν και πολύ ευέλικτα ως γλώσσα, 
παρουσιάζουν δυσκολίες στην παραγωγή σύνθετων λέξεων, δηλαδή στο να εισαγάγουν δύο 
διαφορετικές έννοιες σε μία μόνο λέξη. Η επιστήμη ανακαλύπτει συνεχώς νέα αντικείμενα και 
έννοιες! Ένα όνομα πρέπει να δοθεί σε αυτές. Ο ελληνικός γλωσσικός θησαυρός είναι η λύση. 

Για να αποδείξω με τρόπο αποτελεσματικό και πρακτικό ότι η ελληνική γλώσσα αποτελεί μία 
από τις πλουσιότερες πηγές της σύγχρονης αγγλικής γλώσσας ως προς το λεξιλογικό πλούτο, 
αποφάσισα να προβώ στην επιλογή ενός αντιπροσωπευτικού αποσπάσματος και να προσπαθήσω 
να υπογραμμίσω το βαθμό της ελληνικής συμβολής στο σημασιολογικό, σημειωτικό και 
αισθητικό αποτέλεσμα του κειμένου αυτού. 

 
Λέξεις – Κλειδιά: Ελληνικός γλωσσικός θησαυρός, Γλωσσική επίδραση, Ελληνικά 

γλωσσικά δάνεια στην Αγγλική γλώσσα, Παραγωγή νέων και σύνθετων λέξεων. 
 

Abstract 
This work grew out of a great concern regarding the question of the influence of the Greek 

language on English. Many British lexicographers quite often point out that the full understanding 
of the English language requires a deep knowledge of its Greek roots. Greece as a main source of 
our civilization remains alive through the use of all the words of Greek origin. 

In order for us to gain a greater insight into the importance of the above, I shall mention 
briefly some interesting statistical figures which are indeed astonishing: according to the Webster 
International Dictionary the total of the word stock of the English language is 166,724 words, out 
of which 41,214 are Greek. On the other hand, A. Konstandinides, in his remarkable work “The 
Greek Words in the English language”, argues that the whole of the medical terminology in 
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English amounts to 43,716 words, out of which 20,346 are Greek. It is not a mere coincidence that 
all the basic concepts of thought and expression in English are words of sheer Greek origin: 
“analysis” (1667), “synthesis” (1611), “antithesis” (1529), “method” (1541), “therapy” (1605), 
“dogma” (1600), “diagnosis” (1681) etc (the numbers in brackets indicate the date that each of the 
above words appears in any English text for the first time). It is really a worth mentioning fact that 
words of the era of Homer and Aristotle are introduced into the English language fifteen or 
seventeen centuries later; we realize, therefore, the great extent of the Greek contribution to the 
evaluation of humanity and culture in general. But why so many Western European languages 
resort to the Greek glossary to express feelings, concepts, ideas or to name objects; My intuition is 
that the Greek language, more than Latin, is suitable and ideal for the creation of new words. 
Latin, though very flexible, has difficulties in the production of compound words to introduce two 
different meanings in one single word. Science constantly discovers new objects and concepts; a 
name must be given to them. The Greek thesaurus is the solution. 

To prove in a more effective and practical way that the Greek language constitutes one of the 
richest foreign sources of the present English word stock, I decided to proceed to the selection of 
one representative passage and try to highlight the degree of the Greek contribution to the 
semantic, semiotic and aesthetic outcome of the passage. 

 
Key Words: The Greek linguistic Thesaurus, Linguistic influence, Greek linguistic loans to 

the English language, Production of new and compound words. 
 
Text selection 
 

       The criteria for text selection are manifold, controversial and ultimately subjective. Every 
individual would place the important points in a different order of significance. My aim was to 
find a representative text, which would be as unbiased and accessible as possible. Moreover, I tried 
to select a highly interesting, striking and creative passage, mainly in terms of context, style, 
syntax and certainly lexis. To achieve such a goal I had sometimes to omit some paragraphs, to 
select others and finally combine them. The result, I hope, justifies such interference. 

With all these thoughts and clarifications in mind, I proceeded to the analysis of a passage 
taken from the world of Developmental Clinical Psychology and Psychiatry. 
One could very well claim that it is an autotelic text (although it is not) and it deals with the 
complicated and widespread problem of autism, that is, the failure to develop social abilities, 
language and other communication skills to the usual level, together with a severe limitation on the 
number of a person’s activities and interests. 

 
The Passage 
 

        “Kanner’s use of the term autism has proven to be somewhat unfortunate, because of its 
association with the term used by Bleuler to describe the withdrawal into an active fantasy adopted 
by schizophrenics. Actually the concept of autism describes the very absence of any creative 
fantasy life which characterizes the withdrawal of such children. Hence, clinicians and 
diagnosticians have worked to differentiate autism from other identified disorders: Berta Rank 
(1955) used the term “atypical ego” development emphasizing the psychoanalytic perspective. 
Mahler (1952), described the children as suffering from “symbiotic psychosis” and thus a 
pathological mother-child relationship. 

Intimately related to prevailing perspective on the aetiology of autism are the various 
treatment approaches developed over the years. The 1940s and 1950s can be characterized as 
giving rise to several treatment philosophies, each based on the theoretical perspective advocated 
by the practitioner. Thus, diagnosis, etiological hypotheses and specific treatments varied. The 
treatments varied from psychoanalysis of the parents’ institutionalization of the patient, 
psychotropic drugs, megavitamin regimens, electroshock and treatments based on learning theory 
principles” (Ritvo, 1976). 

The Greek influence in the above passage is obvious: out of the 170 total words of it, 33 are 
of Greek origin, that is, we get a percentage of 19.4 overall. 
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Etymological Analysis 
 
It will greatly help our efforts for a deeper understanding of the Greek origin words of the 

passage, if we employ etymology for such a purpose. Besides, etymology transforms the word, in 
whole or in part, so to bring it nearer to the word(s) with which it is thought to be connected. 

So, an etymological analysis reveals the following interesting results: 
autism> αυτός = self: term used by Kanner < autistic 
fantasy> φαίνω = show < fantastic, fantastical. 
Schizophrenic > σχίζω + φρην = split + brain : first used by Kepler because he regarded 
schizophrenia as a mental disease with basic symptoms being inconsistency of logical thinking 
(irrationality) > schizophrenic. 

Characterize > χαρακτήρ < character, characteristic 
Clinician > κλίνη = bed < clinical, clinoid. 

Diagnostician > diagnosis = δια + γινώσκω = foresee < diagnose. 
Atypical = α + τύπος = the one who does not have any certain characteristics < atypism, atypically. 

Ego > εγώ = I, myself. 
Emphasizing > έμφασης > εν + φήμη = support strongly < emphasis. 

Psychoanalytic > ψυχή + αναλύω = soul + analyze (used by Freud ) <-ysis 
Pathological > πάσχω + λόγος = suffer + science < pathology. 
Mother > μήτηρ > Indo-European origin. 

Psychosis > ψυχή = soul < psychotic. 
Aetiology > αίτιον + λόγος = cause + speech (term widely used in philosophy) < etiologic-al, 

etiologist. 
Philosophy > φιλώ + σοφία = love + wisdom < philosophical, philosopher. 

Based > Βάση = base. 
Theoretical > θεωρώ > see very well < theory, theoretic-al. 

Practitioner > πράττω = do < practice, practical. 
Hypotheses > υπό + θέτω = put something under (consideration) < hypothetical. 

Psychotropic > ψυχή + τρόπος = soul + manner 
Megavitamin > μέγα + βιταμίνη = mega (affix) + vitamin. 

Electroshock > ήλεκτρoν + shock = amber + shock (the first electric phenomenon was noticed 
by Thales of Mellitus with the help of some pieces of amber). 

Before we proceed to the next stage some brief explanatory comments appear to be more than 
necessary. An etymological analysis as the above allows us to realize that the revival of Greek 
learning in Western Europe, which began to be felt in England soon after the commencement of 
the 16th century, opened a new source from which the English vocabulary could be enriched. Long 
before this time the language contained a certain number of Greek words, which had come in 
through the medium of Latin. And nearly all these Latinized Greek words had been adopted into 
all the languages of Europe and were extensively used in the language of science.  

So, for example, words such as “fantasy”, "ego”, aetiology”, “philosophy”, “based”, 
“theoretical”, “hypotheses”, “megavitamin” - all taken from our passage - had entered the English 
glossary, when Latin was still the ordinary vehicle of literature, science and philosophy and when 
new technical terms of Greek etymology were generally used in modern Latin before they found 
their way into the vernacular tongue. It therefore became a general European convention that when 
a new word was adopted from Greek into English, it should be treated as if it had passed through a 
Latin channel. More specifically, the Greek suffix “-ia” (fantasia, aetiologia, philosophia) was 
transliterated by the Latin suffix “-y” (phantasy, aetiology, philosophy). Greek adjectives were 
usually anglicized by the addition of the suffix “-ous”, “-an”, or “-al”. Thus, the suffix “-ikos”: 
theoritikos, pathologikos, psychotikos and the suffix “-os”: “atypos” are represented by the English 
“pathological”, “physical”, “clinical” etc. Moreover, the Greek “-k-, -ai-, -ei-, -oi-, -ou-, -u-, were 
transliterated by the Latin      “-c-, -ae-, -i-, -oe-, -u-, -y-, respectively and the initial “r” by “rh” - 
for example ρητορική > rhetoric. Such clarifications can be useful for any understanding of an 
etymological analysis, since they reveal the various modifications that a word has undergone, after 
it was adopted by the English language. 
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Phonological Analysis and Pronunciation 
 
When a foreign word is borrowed, it may not retain its original pronunciation in the adopting 

language. If one of its sounds already exists in English, it will probably be adopted in an accurate 
form; if, however, some of the sounds of the particular word are alien to the adopting language 
(English), each of them will be replaced by the nearest native sound. This fact explains why there 
are different pronunciations in some English words of Greek origin, for instance, the Greek nasal 
vowels are substituted by the English non-nasal vowels. 

Sometimes a foreign word is partly anglicized. So, the Greek word “ego” (first paragraph of 
our text) is usually pronounced in Greek with the first vowel like the English “egg” - / eg / , but in 
English it has changed and is pronounced in the same way as the word, say “economic”, that is, / i: 
gau / / i: kanomik /. 

Apart from the anglicizing tendency, the more recently a word has been adopted by English, 
the more likely it is to retain its original pronunciation, because it is affected by fewer purely 
English changes -changes which have been going on continuously ever since English became an 
independent language in the fourth or fifth century. 

The juxtaposition of English and Modern Greek phonemes in terms of their points and modes 
of articulation helps to illustrate the potential points of linguistic borrowing from Greek to English. 
To such an aim greatly contributes David Seaman’s work “Modern Greek and British English in 
Contact” where the consonantal and vowel phonemes of English and Greek are presented in detail, 
helping the readers to compare and contrast the two languages. Comparing the phonemic 
inventories of the two languages one may realize that there are quantitative as well as qualitative 
differences in the two systems: there are twice as many vowels in English compared to the Greek 
ones, whereas for the consonants the opposite is true. It is also worth mentioning that all language 
changes take place anywhere, not necessarily under the influence of other languages. At any time, 
in any language in contact with another there may be both inter -and- intralinguistic force. 

In general, when attempting to predict linguistic borrowing between English and Greek, 
linguists now generally agree that “the greater the number of similarities present between the 
foreign sound and the native phoneme in both articulation and distribution, the more difficult the 
mastery of a particular foreign sound or sequence of sounds will be” (Koutsoudas 1962 p.207). My 
experience as a native speaker of Greek would strongly corroborate that statement. 

 
Referential Analysis 
 
George Eliot wrote in chapter three of “Middlemarch” that "signs are small memorable things, 

but interpretations are illimitable”. A text can be full of such signs with consequent meanings, 
which lead, to inevitably widespread interpretations. The receiver of the message of the text reacts 
and responds to the text in terms, which can range from the purely practical to the aesthetic. Some 
texts stimulate more language production than others, some give information, some give more 
imaginative stimuli. 

According to John McRae’s work “Literature with a small “l”, representational language is 
the language, which engages the imagination of the receiver, whereas referential language is the 
language, which communicates on only one level, usually in terms of information being sought or 
given. It states, it shows, it denotes exactly like the language of the scientist and the philosopher 
(The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory). 

In areas such as journalism, philosophy etc, facts and opinions are presented as objectively as 
possible, without a great deal of imaginative involvement. A careful and rigorous examination of 
our text leads us to the conclusion that the language used is highly referential, since it does not 
engage any of the reader’s imaginative faculties but, on the contrary, it is full of information and 
psychological concepts and meanings. 

But the language of our text is used for many more purposes than simply conveying 
information; it is a means of communication with the reader -a way of interaction between him and 
the author. Certainly vocabulary contributes greatly to such a purpose. A text, in order to be great, 
requires excellence not only in the context of the message, in our case, “Autism and its nature”, but 
also in its linguistic organization and expression. The Greek language is rich and diverse, it is 
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concise and accurate and at the same time laconic and elegant in style. Psychologists and other 
specialists need a constantly increasing special vocabulary, whether they add new terms or give 
new meanings to old ones. 

This reality justifies, therefore, the high percentage of Greek words in our text. Words such as 
“autism’, “schizophrenics”, “fantasy”, “characterize”, “pathological”, “aetiology”, etc. provide the 
author with the unique ability to overcome any kind of communicative hurdle and to discuss with 
great efficiency difficult and complex technical matters and terms. 

Quite often in a highly referential language like this the reader needs to devote much 
concentration to the mechanical aspects of vocabulary -words like “symbiotic psychosis”, 
“psychotropic”, “megavitamin” and “atypical ego” are sometimes difficult to be understood by 
people who have no experience in the field. In order to understand their sheer referential nature we 
have to bear in mind that they constitute individual vocabulary items, which make statements 
about actual things in actual situations. They are not merely an effect of some complicated 
psychological ideas and processes, but they are part of these psychological processes. They 
constitute scientific meanings and thus scientific practices (Fowler et al, 1979 p. 2). On the other 
hand, nobody can deny that words like “clinicians”, “diagnosticians”, “practitioner”, 
“electroshock”, etc. refer to some unique examples known to an immediately identifiable by the 
author and his addresser in some particular situation. 

Actually, they all exist as generic concepts which are either concrete like “clinician” or 
“practitioner” or abstract like “philosophies”, “psychoanalysis”, “autism”, etc. Such references are 
regarded to be specific real facts in a specific real situation. This is the meaning expressed by the 
author’s use of the definite article and it indicates that he is communicatively “pointing to 
something which he himself claims he knows to exist as a fact and so the reader can recognize it as 
a fact too” (Roger, 1991). 

So, for example, the definite article in “the psychoanalytic”, “the aetiology”, “the theoretical” 
etc. plays exactly the role of specification and precision. The abstract referential concepts, on the 
other hand, by no means imply non-existence, but only deficit or absence, and their noun form 
asserts their real existence, for example “schizophrenics”, “psychosis”, “theory”, “aetiology”, etc. 

 
Conclusion 

 
Nearly all the words that English owes to the Greek language, directly or indirectly, are 

mainly and originally scientific or technical, though many of those of older date (adopted through 
medieval Latin and French) have long taken their place in the popular vocabulary. Now and then a 
Greek word of non-technical character is employed in anglicized form in order to express 
accurately and precisely a certain concept or idea. And this is exactly the great importance and 
value of the Greek language. A term taken from Greek, or formed out of Greek elements, can be 
rigidly confined to he meaning expressed in its definition; a term of native formation cannot be so 
easily divested of popular associations. If, for example, the English founders of the science of 
geology had chosen to call it “earth love”, everyone would have felt that the word ought to have a 
far wider meaning than that which was assigned to it (Bradley, 1914). The Greek compound, 
which means just the same thing, has been without difficulty restricted to only one of the many 
possible applications of its literal sense. Exactly the same applies to psychology and the other 
branches of science. 

The great extent of the intercourse of the two languages is very vividly depicted in the speech 
of Xenophon Zolotas, which was given on 26 September 1957 in Washington, during the session 
of the “International Numismatic Fund” Organization. This speech includes only Greek words and 
is a unique proof of the deep influence of Greek on the English lang 
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Employment policy within the framework of the production system, inflation 
and unemployment  

 
Efthymios  Valkanos2George Mardas3 
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Abstract 

Employment is the use of labor as a factor for the production of goods and services.  The 
main problems of full employment are the following: 

- The danger of rising inflation 
- The trade union and wage policy 
On the other hand, stagflation is caused by two factors: (a) by a lack of aggregate demand in 

relation to GNP and (b) by an increase in production costs. 
Of course, when the level of demand in the economy rises, unemployment decreases but at 

the cost of higher inflation, always within the bounds of the labor market and the particular 
production system. 

  
Keywords: employment, unemployment, inflation, stagflation, production system  
 

Περίληψη 
Απασχόληση είναι η χρήση της εργασίας ως παράγοντα μέσα στην παραγωγή των αγαθών 

και υπηρεσιών. 
  Τα προβλήματα της πλήρους απασχόλησης είναι τα ακόλουθα: 
-   Ο κίνδυνος της αύξησης του πληθωρισμού. 
-   Η πολιτική των συνδικάτων και των μισθών. 
Από την άλλη πλευρά, ο στασιμοπληθωρισμός είναι εξαρτημένος από το έλλειμμα του 

σχετικού μεγέθους της ζήτησης σε σχέση με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και επίσης από την 
άνοδο του κόστους. 

Βεβαίως, στη περίπτωση, που το επίπεδο ζήτησης στην οικονομία αυξάνει, η ανεργία θα 
μειώνεται, αλλά αυτό θα συμβαίνει μέσα στο επίπεδο του κόστους του πλέον υψηλού 
πληθωρισμού, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας και του συστήματος παραγωγής. 

 
Λέξεις-κλειδιά: Απασχόληση, ανεργία, πληθωρισμός, στασιμοπληθωρισμός, παραγωγή.      

 
 
A. THE LABOR MARKET AND THE MODERN UNITS OF THE PRODUCTION 
SYSTEM 
 

 The economy of a country, in the modern patterns of the production system, uses production 
factors and produces gross income. The relative mathematical function of the production is equal 
to the sum of the consumption and the investment (or the saving): Y=C+I.5  
 The importance of this function of the production lies to the fact that, with this we can 
estimate the balance income, which, finally, is related with the size of the employment. This size 
of the employment does not necessarily cover completely the available manpower, meaning the 
total of persons who wish and are able, under the specific circumstances, to work. Consequently, 
the nature of the labor supply, which is, up to a point, infinitely flexible and does not allow a 
reduction of the salary, justifies the existence of unemployment and, at the same time, the 
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5 The full-time employment of the manpower of the economy does not coincide with the level of 
balance of the economy’s income. On the contrary, the general case is the coexistence of the 
unemployment with a balance level that of course does not correspond with the full-time employment 
(Th. Georgakopoulos and others, Introduction to Political Economy, Athens, 1982, Gutemberg, p. 230).  
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existence of income balance, without pressures from the labor market in order to absorb this 
unemployment. (Petraki & Kottis, 1991). 
 According to some neo-classical economists, the labor market is almost a perfect market and 
forms the governing line of the other markets. Labor is considered homogeneous, the information 
and the mobility costless and the individualistic competition prevails between many buyers and 
sellers. 
 According to the traditional models, the labor market is less homogeneous even in large 
professional groups and does not form necessarily the mould of the perfect sub-market. 
 The local labor market for a specific type of labor and a given production system, forms the 
nucleus of the larger labor market, because it functions as a market of salaries and labor and 
according to Groodman "is the place where the companies are searching for workers and to which 
most of the population is working".6 
 In the established labor market, (Petraki & Kottis, 1991) the basic delimitations are made by 
the conflicts between the groups which are related directly to labor and its policy. 
 In the unstructured labor market, employee and employer are connected only through the 
salary. No employee has any right and no employer has any authority. The structure comes into the 
market when the different treatment is given to those who have the authority and to those who do 
not. 
 Most of the hiring today is made on a non professional basis. Speed, skill and ability of 
adjustment are being rewarded but not experience and specialization. And this is a result of the 
variety of methods in the modern production industries. 
 The training costs of the companies along with the unavoidable costs of hiring and firing 
mean that labor can not be treated any more as a part of the company' s variable costs and that 
labor is a semi-stable factor of production.7 Lester, agreeing to the above, adds that the not-on-trial 
workers are not subject to competition for their jobs from others outside the company and that the 
companies do not think to replace the existing employees with young candidates, even with lower 
salaries (Burton, 1972). The importance of the internal market in an enterprise is shown by the way 
the hierarchically superior positions are covered, meaning the internal promotions and not the 
hiring from outside. More specifically, the workman in production, starting from the lower paid 
positions, experiences hierarchical advancement in the internal market of a company, according 
always to his capacity and his seniority. His external advancement though is being prevented 
because his entering in the new enterprise will be made again at the lower paid position. For the 
arts and the low level white-collar jobs the internal promotion is being done like in the previous 
category, while the external is presented as easier because in this case the basic part is played by 
training itself and apprenticeship. Finally, for the majority of the blue-collar workers, the labor 
office of every company is indeed a separate market of manpower and each worker is connected 
more with an enterprise than an industry or a profession (Mc Connell, 1984, 1987). 
 The evaluation of labor in a company is more and more usual, as a way of defining the 
internal structure of salaries in it. But the techniques used are not scientifically accurate and the 
results of this evaluation vary between the enterprises. The importance of the internal labor market 
in an enterprise is great in the study of the labor supply, the mobility and the evolution of salaries. 
 But the enterprises do not exist the one isolated from the other from the labor markets, instead 
they are part of the larger network of the economy (Paish & Culyer, 1973). 
 The traditional and neoclassic models of labor market as they are presented by the respective 
doctrinaires of economy, nowadays and especially in Greece, seem to be refuted. Employers do 

                                                 
6 The labour market is a market of a factor of production that provides for an exchange of labour and salary. 
The side of supply of this market is represented by individual workers or more usually by unions who are 
negotiating on a collective basis. The side of demand of the labour market is represented by companies, who 
need labour as an internal factor of the production procedure. 
7 Of course, here there is the interference of productivity of labour, which is the relation between the added 
value and the quantity of labour, which is represented by the number of workers or the product made per 
number of working hours. The increase of the labor's productivity appears to be caused by the modernization 
of equipment, the evolution of the qualitative characterizes, the rationalization of the production's 
organization and the increase of the capital's quantity per worker. 
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not have anymore the power to dominate the labor market because institutions like the state and 
the unions interfere dynamically in this sector by determining parameters like salaries, working 
conditions, working hours etc. The labor market does not determine by itself the upper and lower 
limits of salaries, but also a employee can not make an individual agreement with his employer. In 
the modern Greek labor market the unions with their policy, the government and of course the 
employers have a decisive contribution. 
 More specifically, within a structured company, the employee does not have a simple relation 
of salary payment with the employer, but in their relation interfere the rights and the obligations of 
both parties. Also, in the hiring of an employee, more important is the speed and the ability of 
adjusting to the circumstances of the specific company and not the existing experience and perhaps 
the specialization. And this happens because a company is aware of the fact that it is going to 
spend an amount (periodically) in the training of its employees, in order to give them the 
knowledge concerning its specific needs. This is one of the more basic reasons for which an 
enterprise does not choose to renew its manpower, even if it could hire new employees with a 
lower salary. 
 In everything that concerns the hierarchical evaluation in an enterprise, we observe that, 
according to the professional category, for the workers the start is from the positions with the 
lower salaries, which successively reach to the as much as possible higher level. In the case though 
that someone is hired in another enterprise, the possibilities are that he will start again from the 
position with the lower salary, with the exception of the skilled workmen, who can move more 
easily to the same professional level, between different enterprises. (Harvey, 1980). 
 In respect of the system of payment according to the result, which is in force to most 
industrialized countries, we may observe that, in Greece nowadays it is partly in force. It is in force 
in some of the large enterprises (and jobs) and surely not to a high percentage, as it is p.e. in the 
United Kingdom. What is in force is mainly the contract of labor. We must not of course forget to 
point out the important part played on this issue by the workers' unions8 (Liargkovas, 2007). 
 Every enterprise has surely its own way of evaluation, but there are no essential differences 
from each other, within the bounds of the same market (Dimopoulos, 1988; Le Caillon, 1972). 

 
B. UNEMPLOYMENT, INFLATION AND PRODUCTION SYSTEM 

 
1. The conditions of the production system which create stagflation. 

 
 For many years the dominant opinion was that inflation was caused by an excessive demand 
which was not enough to absorb the full-time employment's product, and on the other hand 
unemployment was believed to be caused by insufficient demand. For this reason these two 
problems were believed to be impossible to coexist. During the 1970's and in the early 1980's there 
was in many countries the phenomenon of stagflation, meaning the coexistence of relatively high 
percentages of unemployment and inflation (Benos & Sarantidis, 1986). 
 Complete employment in an economy means that the number of the offered positions of 
employment is equal to the number of persons who are seeking to work. Accordingly, complete 
employment does not mean inexistence of unemployment. On the contrary, no matter how high is 
the labor demand in an economy, there always will be some people who will be unemployed and 
seek to work (Kearl, 1989). 
 The unemployment that exists on the complete employment' level consists of the friction 
unemployment and the structural unemployment. The friction unemployment is caused, mainly by 
the fact that some employees leave their jobs in order to seek a better one and this seeking 
procedure takes time. This kind of unemployment also includes persons who are unemployed and 
seeking work, because they got fired from their jobs or because they enter the labor market for the 
first time, or after a break. In these cases it is possible to have available positions but the 

                                                 
8 The salary's value in the labour market depends on the labor’s supply and demand. These two sizes depend 
on other factors, which entail that the labour market cannot always be considered as a simple homogeneous 
market but must be treated as a number of separate labour markets, each one with its own special 
characteristics.  
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unemployed need some time in order to find the positions that they consider more suitable 
(Borkakoti, 1998). 
 The factor of unemployment which exists in the complete employment's level is referred to as 
natural factor of unemployment. The natural factor of unemployment cannot be reduced with an 
increase of the total demand without creating a notable increase of the prices. This factor of course 
can be reduced with other measures like p.e. educational programs for the increase of the mobility 
of the manpower, a better organization of the employment offices, effective transmission of 
information concerning the market conditions, professional orientation in schools, erosion of 
unjustified obstacles in entering to some professions etc. (Reynolds & Taft, 1956), and finally all 
these changes create a new type of production system9 (Mardas and Valkanos, 2007). 
 The coexistence of inflation and unemployment may be created under various conditions10 
(Guitton et Bramoullé, 1979). Let's suppose that in an economy there is unemployment and that 
the authorities, estimating that this unemployment is excessive, resort to measures which increase 
the total demand. This increase will have as a result the upward move of the curve of total demand 
and the increase of prices, the reduction of real salaries and the increase of employment (King, 
1983). 
 In a modern economy the increase of the prices will be realized by the employees, even with a 
small delay, and this will drive them to exert pressures for increase of their nominal salaries and in 
many cases, more than it is justified by the increase of prices. As the employees' salaries and the 
cost of production will be increased, the curve of total supply of the produced goods will move to 
the left and the unemployment rate will begin to increase again. These increases may be strained, if 
the enterprises try to increase the demand, having as a result the repetition of the above mentioned 
procedure and to a new wave of the prices' and salaries' increases. These increases may be also 
strained if the enterprises try to increase their profits, and this way the curve of total supply will 
move even further to the left. If the increases of the prices continue for some time, expectations 
that the inflationary procedure will continue, will be created to the public. In this case, the various 
groups of employees and the enterprises will try to protect in advance their income, having as a 
result to contribute to the aggravation of inflation, especially, if the expectation, that this rhythm 
will be more intensified, is created (Adda, 1998).  
 The spark for inflation can be created not only by moves of the curve of total demand 
upwards but also by moves of the curve of total supply to the left (Froyen, 1984). 
 The inflationary procedure, with specific production volume, can start either with an increase 
of the total demand or with a decrease of the total supply. When the total demand is increased, the 
level of the prices is also increased, and until the adjustment of the nominal salaries to the new 
prices' level, the product and the employment are increased. When the total supply is decreased, 
the level of prices is increased but the product and the employment are decreased, meaning the 
simultaneous creation of inflation and recession. It should be noted that when the total demand is 
increased or the total supply is decreased, the process of the prices' increase continues until the 
economy reaches a new balance level. This process is assisted and continued because there are also 
other moves of the curves of total supply and total demand, caused by reactions of the employees 
or the fiscal or monetary authorities.11 

                                                 
9 The economic stagnation and crisis of the 1980's effects, until today one quarter of the earth's population 
and contribute to the constant reduction of its income, having as a result that 43 countries are poorer than 
they were in the 1970' s. A characteristic case of the modern stagflation is the socio-economic substance of 
Russia. The G. N. P. and the industrial production of this country are reduced by 40% and 60%, respectively, 
within the last seven years (L' état du monde, 1997). 
10 The economic concept of stagflation consists in the phenomenon of stagnation (stoppage of increase that 
might concern a factor of demand or the total of the economic activities of a nation) of production that is 
accompanied by an increase of the inflation and unemployment. Situations of this kind, meaning inability to 
maintain the production on a stable level, are not rare like p.e. U.S.A., France, former West Germany 
(Guitton H. et Virty D., Economie Politique, 1981, Paris, Precis Dalloz, p. 701). 
The seriousness of inflation as a macroeconomic problem is unlikely to be appreciated until it has been 
experienced (Seddon E., Advanced Economics, ed. Pan Books, London and Sydney 1987, pp. 211-227).   
11 The fight against inflation may use various means: a)of monetary policy, b) of budgetary policy in view of 
the direct decrease of the increase of the total demand, c) of income and competition policy and d) structural 
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2. The anti-stagflation policy. The insufficiency of the Keynesian measures.  
 
 As it is obvious from the analysis above, the problem of stagflation is not possible to be faced 
with the known Keynesian measures, which aim to the changes of the total demand. When an 
economy suffers from stagflation, if ,in order to face the problem of unemployment,  the total 
demand is increased, the  problem of the inflation will get worse, while if, in order to face 
inflation, the total demand is decreased, the unemployment will be increased. (McConnel, 1984). 
 The Keynesian policy, despite the fact that by itself is not effective in facing stagflation, it can 
be used in combination with other measures, in the framework of the international trade12 
(Borkakob, 1998). In relation to that, there are several suggestions. According to one suggestion 
Keynesian measures should be used in order to reduce the total demand and face the problem of 
inflation and combined with special programs in the labor market in order to reduce 
unemployment. (Union Européenne, Communes Européennes, But: le développement, 2004). 
 On the contrary, according to another suggestion, some measures must be resorted to, in order 
to increase the total demand and decrease the unemployment, and on the same time the suitable 
income policy must be used in order to face the problem of inflation. 
 The choice of the suitable policy in order to face the problem of stagflation depends on the 
conditions existing in an economy, the causes and the degree of inflation and unemployment 
problems, and the priority given to the solution of each of these two problems.13 In any case the 
importance of the regulations of the total demand as a measure to face stagflation, appears to be 
reduced and other measures come forward, measures which aim to the increase of productivity and 
competitively in the various economies, and which are examined in the various types of the 
respective production systems (Griffiths & Wall, 1991). 

The correlation of the above macroeconomic indicators, lead to the conclusion, that the 
economic balance in a country demands for an economic policy which guarantees the stable self-
reliant necessary production, with simultaneous severe control of inflation and unemployment in 
the framework of the perfect investments’ planning (Guiiton & Virty, 1981; Spentzas, 1992).10  

 
 
 

                                                                                                                                            
policy (increase of supply, increase of investments which release productivity profits etc). The neoclassics 
have accepted the existence mainly of a voluntary unemployment. Keynes' theory adds the involuntary 
unemployment. Keynes proves that in the neoclassic logic it is enough to make the assumption of 
inflexibility with the basis of the important salaries in order to present the involuntary unemployment (op.cit. 
Guitton H. et Vitry D., p. 688).     
12 Keynes thinks that it is possible for the economy to be found in two types of situations: a) in economic 
slenderness (involuntary unemployment on a market of goods and services on a level weak because of the 
inefficiency of demand) and b) in complete employment.  
13 Stagflation is a characteristic more of the cost-inflationary impulse, than of the demand-inflationary 
traction. Indeed, the cost of the raw materials and/or of labour, reduces the profitability and the ability of the 
enterprises to rise their prices and results to investments cuts. Consequently the state faces the dilemma of 
the decrease of the general inflation's rhythm, but this way the unemployment problem may get worse.    
10 According to the official estimation of the Organization of the Employment of Manpower of Greece, 
during the year (1996) there are structural changes in the composition of the manpower (reduction of the 
number of employees with depended labour relations, increase of unemployment, increase of self-
employed). While the registered manpower is being reduced constantly, unemployment is not increased on 
respective rate. On January 1997 the registered unemployed in Greece were 225.688, meaning the 9,27% of 
the manpower (employed). During the last 14 months, the amount of the employed is being reduced 
constantly (December 1995: 2.413.147, December 1996: 2.262.918, January 1997: 2.207.619). On a strictly 
research level,  
the complete and scientifically undisputed image of the relation of unemployment, production and inflation 
is presented by the partial rhythms of changes of the manpower and the unemployed, of the total population 
above 14 years old of the unemployed and the employed, of the prices indicators of consumer and of the 
average per capita gross national product in stable prices [Newspapers «Vima» (29-12-1991), 
«Eleytherotypia:» (29-1-1992 and 22-2-1997 and O.C.D.E. 1997]. 
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The effectiveness of the integrationist approach system in the promotion of 
sensitive social groups in the job market 

 
Iosif Fragoulis14 
Paraskevi Florou15 

Περίληψη 
Τα άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αντιμετωπίζουν σοβαρά 

προβλήματα στην επαγγελματική και κοινωνική τους ένταξη, λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών τους και των πολυδιάστατων ελλείψεων τους σε σημαντικούς τομείς, όπως η 
εκπαίδευση, η κατάρτιση και η προώθηση τους στην αγορά εργασίας. 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του 
συστήματος της ολοκληρωμένης προσέγγισης στην προώθηση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 
στην αγορά εργασίας. Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναλύεται ο όρος ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες, καθώς επίσης και η έννοια της ολοκληρωμένης προσέγγισης στην ένταξη αυτών των 
ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην αγορά εργασίας μέσα από τη συμμετοχή τους σε 
προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Παράλληλα αποσαφηνίζεται 
εννοιολογικά ο όρος αποτελεσματικότητα και ποιότητα, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 
Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας που 
πραγματοποιήσαμε σε άτομα που ανήκουν στην κατηγορία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 
και τα οποία παρακολούθησαν προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης τη 
χρονική περίοδο 2004-2008. Η εργασία ολοκληρώνεται με την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη 
συζήτησή τους. 
 
Λέξεις κλειδιά: κοινωνικές ομάδες, επαγγελματική εκπαίδευση,  αποτελεσματικότητα, ποιότητα 

Summary 
Nowadays individuals belonging to sensitive social groups face serious problems in their 

professional and social integration, due to their particular characteristics and multidimensional 
deficiencies in education, training and their promotion in the job market.  

The present work attempts to investigate the effectiveness of the integrationist approach 
system in the promotion of sensitive social groups in the job market. In the first part,  the term 
sensitive social groups is analyzed, as well as the significance of integrationist approach in the 
integration of these special demographic groups in the job market, through their participation in 
Continuing Vocational Training programs. Meanwhile, the term effectiveness and quality is 
semantically clarified in the frame of Continuing Vocational Training programs.  

In the second part, the results of a research are presented. The research was realized in 
individuals that belong to sensitive social groups and which participated to Continuing Vocational 
Training programs in Achaia, Greece, from 2004 to 2008.  The paper is completed with 
conclusions and their discussion.  
 
Key Words : Social groups, vocational training, effectiveness, quality 

1. Introduction  
 
Social exclusion constitutes a multidimensional problem. Individuals that belong to social 

exclusion groups face multiple problems which most of the times are educational, social and 
psychological (Komninou, 1999).  Simultaneously, they may face lack of formal qualifications 
which often includes lack of basic skills, functional illiteracy, lack of vocational qualifications, 
lack of self-confidence, insecurity, daily living problems, lack of day nurseries, prejudices etc 
(Giannopoulou, 2008). 
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The complex problems of unemployment and social exclusion that people in modern societies 
face require a multidimensional approach, which demands the broadening of adult training 
objectives (Rogers, 1999).  

As Vergidis mentions (Vergidis, 2005), in the society of Knowledge and Technology, lack of 
education and vocational training has unfavorable consequences for the minority and marginalized 
groups which "remain abandoned behind the general course of society". This means that 
individuals should acquire a minimal body of knowledge and develop a number of skills in order 
to have a place in the job market (Vergidis, 2005). Obviously, individuals belonging to sensitive 
social groups should acquire new knowledge, enrich those already acquired, develop skills so that 
they are capable to meet the requirements of modern era. This role mainly belongs to the Centers 
of Vocational Training (CVT) which provide pre-vocational and vocational training as well as a 
complete system of services that includes Accompanying Supporting Services and actions that 
help individuals find a place in the job market. Thus, educational gaps should be filled via pre-
vocational and vocational training.  

Many adult education theorists in the field of sensitive social groups suggest that psychosocial 
support services should operate simultaneously with pre-vocational and vocational training. They 
could contribute in the activation of trainees, prevent their early departure from continuing 
vocational training programs and thus facilitate their smoother accession in the job market and the 
wider social environment (Moschos, 1999, Tsimpoukli, 1999, Komninou, 1999).   

Consequently, confrontation of social exclusion is not limited to classic interventions as 
vocational training and professional orientation, but requires multidimensional and complete 
interventions involving not only the particular groups but also the social, political, institutional and 
cultural environment. Moreover, integration of these individuals in the job market requires the 
engagement of all parties involved and particularly the active participation of individuals 
themselves (Tsimpoukli, 1999).  

 

1. Sensible Social Groups  
 

According to Katsoulis,  sensible social groups are defined as groups that face the 
phenomenon of social exclusion, because of specific external characteristics concerning their 
culture, the deviating behavior or even other particularities which nowadays seem to threaten the 
cohesion of society. Particularly in periods of economic crisis, social exclusion threatens mainly 
those who experience long-lasting unemployment, young unemployed people, older men, 
unskilled workers, women. It is more threatening for all kind of national, racial, cultural and other 
minorities, such as repatriated immigrants, foreign workers, persons with special needs, drug 
addicts – released from prison, gypsies, political refugees, in particular women and immigrants.  
These groups are excluded from the national way of life and progressively they are marginalized 
because either they are excluded from the job market or they are unable to (re)enter (Katsoulis, 
1999).  

In the present work, as Sensible Social Groups we define those social groups which are 
excluded from the job market due to factors and conditions that concern lack of basic vocational 
qualifications and skills, since these groups are not sufficiently integrated in the educational 
system and in the system of Continuing Vocational Training. Besides, as far as these social groups 
are concerned, we observe quantitative and qualitative discrepancy between offer and demand in 
the job market, deprival of personal freedom, dependence on drugs, social stigmatization, 
discriminations and stereotype prejudices, mainly due to cultural, linguistic and religious 
particularities (Ministry of Labor and Social Insurance, 1998, Kokkos, 1999).  

According to Decision 109158/20-4-99 of the Ministry of Labor, the following demographic 
groups belong to the category of sensible social groups:  

A.  Individuals with special needs and specifically with kinetic problems,  
      sensory organs problems and mental hysteresis.  
B.  Repatriated immigrants - Immigrants - Refugees. 
C. Jailed, Released, Young offenders and Young people threatened by deviating behavior.  
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D.  Ex drug addicts - Individuals with HIV.  
E.  Heads of one-parent families, mainly women.  
F. Individuals living in geographically distant mountainous or islander regions.  
G. Individuals with linguistic, cultural and religious particularities.  
H. Unemployed aged 45-64. 

2. Integration and incorporation of Sensitive Social Groups in society  

There are three main approaches in the confrontation of social exclusion (Levitas, 2004, 
OECD, 2001). Initially, with  an "integrationist approach"   in which employment  is perceived as 
the main factor of social incorporation, through the income gained, the strengthening of identity 
and the reinforcement of self-esteem that result from work, as well as through the networks created 
when working.   

More specifically, researches have shown that employment is not related only to income, but 
also to the acquisition of social networks and the sense of self-esteem. The terms "employment 
opportunities" and "employment" are stressed and it is an individual responsibility and life 
obligation of each working individual to acquire and maintain marketable skills. These come to 
substitute the full time job and job security as a social responsibility and main obligation of the 
social state. In this approach, it is considered that the existence of employment and of employment 
opportunities offered by the market, the investors and the State (Ministry of Labor, Organization 
for the Occupation of the Workforce) resolves directly and completely the problems of poverty and 
social incorporation. 

On the other hand, "poverty approach"   attributes the reasons of exclusion in the low income 
and the lack of material goods. However, poverty factor cannot lead to social exclusion, provided 
that there are certain factors they may interrupt this process, such as state benefits or the economic 
support from family members. 

Finally, "underclass approach" faces excluded individuals as individuals which deviate from 
virtuous and cultural models and unwritten rules of behavior, demonstrating a poverty culture or a 
culture deprived of any dynamics. Thus, these individuals are considered responsible for their own 
poverty as well as for spreading this poverty to future generations. 

The present work focuses on the first approach of social exclusion, as deprivation of work 
and lack of "employment" have led sensitive social groups, such as immigrants from the former 
USSR, gypsies, residents of mountainous regions, unemployed older than 45 years, to serious 
problems of economic integration, rendering the economic factor the fundamental cause of social 
exclusion. Economic factors of social exclusion include: long intervals of unemployment, 
difficulty in finding a job, underemployment, low prestige and income job, higher percentage of 
unemployed comparing to that of local people, small number of employed women, low rate of 
self-employment and participation in the economically active population of individuals that were 
students before the immigration (Kasimati, 1998). 

Aiming at the growth of employment and the assistance of Sensitive Social Groups 
integration in the job market, the Greek State aided by the European Union and the structural funds 
planned and realized Continuing Vocational Training programs (Vergidis and Karalis, 2008).   

A important number of these programs is addressed to individuals that belong to sensitive 
social groups. The system of integrationist approach attempts to provide participants with general 
and special knowledge and skills, as well as to help them integrate in the job market. Its final 
objective is to assist their best integration in the labor and social web (Gendron, 2001). 

 

3. The meaning of the Integrationist Approach 
 
The integrationist approach in sensitive social groups training is considered by many social 

researchers as the best approach when confronting the problem of social exclusion that these social 
groups face (Allen, 1988, Commission, 2000).  

It is suggested that integrationist approach should include vocational training in combination with 
accompanying support actions for the unemployed as well as for the sensitization of society towards 
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the problems that sensitive groups face (Rompolis et.al., 1999).  The integrationist approach can be 
successfully realized in the frame of integrationist programs.  

A program is considered an integrationist program when it includes a beam of multidimensional 
actions and actions that complete each other and are capable to assist individuals and groups that are 
excluded or threatened by exclusion to integrate/reenter in the formal job market (Giannopoulou, 
2008).  

These actions are:  
1. At least one (1) action of Meter 1 (prevocational – vocational training)  
2. Propulsive Employment Actions (Meter 2) 
3. Accompanying Support Services (Meter 3) 

As  prevocational and vocational training  (Meter 1) is considered every structured 
training process which aims at the upgrade or even the acquisition of special knowledge, 
skills and qualifications of the population targeted and which exploits the use of suitable 
training methods and supporting material (Ministerial Decision 109734/16.10.1998). 

Prevocational training constitutes the preparation phase for the program targeted 
groups and it aims at the resolution of basic discrepancies between educative and vocational 
qualifications. It also aims to increase these groups’ capability to participate in the training 
and/or in the processes of integration in the job market.  
Prevocational training has to do with confrontation of illiteracy problems, learning of Greek 

language, growth of natural and social skills as well as professional orientation, development of 
skills and faculties and generally the configuration of elementary conditions necessary for the 
integration of an individual in the job market (Komninou, 1999). 

Vocational training aims at the immediate acquisition and the upgrade of special knowledge 
concerning a concrete cognitive object, so that the targeted group shows skills and qualifications 
essential for the integration or re-integration in the job market. Vocational training is connected to 
the acquisition of vocational skills in subjects adapted to the particularities of each group as well as 
of the local job market. Vocational training is not considered a major theme for groups that have 
high educational qualifications. On the contrary, in these cases the program should be flexible and 
limited to prevocational training. 

As Propulsive Employment Actions  (Meter 2) are considered the actions aiming at the 
direct or indirect support of the targeted group’s integration in the job market. Propulsive 
Employment Actions stress the induction and the effective operation of a system mediating 
between job offer and demand, which locates and "connects" these two poles. This action is 
completed by the creation of a frame of collaboration among employers, the state, the Local 
government, the Organization for the Occupation of the Work Force (O.A.E.D.) and the 
Employment Centers (K.P.A.), which attempt an individualized approach of the unemployed. This 
effort is strengthened by the subsidy offered by the Organization for the Occupation of the Work 
Force (O.A.E.D.) to young self-employed people and to those creating new places of work.  

As Accompanying Support Services (Meter 3) are considered the actions accompanying 
prevocational and vocational training or propulsive employment actions and function supportively 
to assist the integration or re-intergation of the targeted groups in the job  market. Accompanying 
Support Services include complete services to support individuals facing particular difficulties. At 
the same time, in the frame of every integrationist program, there are actions informing the public 
about the problems that sensitive groups face and actions aiming at the sensitization and activation 
of the public. There are also actions aiming at the activation - sensitization of the targeted group 
itself (Komninou, 1999). 

 

4. The meaning of effectiveness and quality in Continuing Vocational Training 
programs 

 
The rapid developments that were realized in the field of education during the last decade 

influenced considerably adult education, bringing in the limelight of educational policy meanings 
as:  quality, effectiveness, efficiency, qualitative control, guarantee of quality, quality criteria and 
indexes.  
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The meaning of effectiveness constitutes a report element in the effort to upgrade the services 
offered and to guarantee the quality of learning in Continuing Vocational Training programs. 
There is a great number of evaluations in bibliography which examine parameters such as planning 
and offering the training program, administrative structure of the training organization, 
technological infrastructure, quality of training material, trainers’ role, access in electronic 
services, economic efficiency and evaluation processes of  the training program (Patel, 2004). 

The integrationist approach programs are dynamic and complex systems with a diversity of 
organizational, administrative, training and technological components. Thus, every change in one 
of the system components affects all the others and the system itself. This means that an 
effectiveness research of such a system should take into account all or at least its basic components 
and the way they affect each other, as well as the external factors that may influence the system 
(Fragoulis, 2008). Consequently, there are many factors that contribute to the effectiveness of an 
integrationist program. The quality of processes contributes to the program effectiveness and 
particular significance is attributed to the content quality and the training processes planning that 
render the achievement of training objectives effective (Storr  and  Hurst, 2001). 

Basic criteria of a program effectiveness are according to Chasapis the following:  
- knowledge acquisition, skills development or even the formation of attitudes,  as they are 

mentioned in the program objectives, for the group that participated in the program activities 
and/or  

- the improvement of professional, economic or social place or even the change of behavior 
of those individuals  that participated in the program activities, as a main result of their 
participation (Chasapis, 2000). 

 
The quality of  the programs constitutes a multidimensional and complex meaning, connected 

to the total of their basic characteristics and consequently is not susceptible to a one-track and 
general definition (Chasapis, 2000). Thus, quality level of a program is determined by the 
correspondence of its basic characteristics to definite models and specifications. Consequently, the 
quality of the program in the frame of the training organization policy, can be defined with 
reference to: 

• the content, means and methods of training.  In this case the content sufficiency, the 
effectiveness of training methods, the appropriateness of training means, the trainers’ sufficiency 
are of great interest, that is the effectiveness optimization of the training and learning processes of 
a vocational program.  

• the opportunities of vocational training offered to special population groups  in order 
to cover certain social needs via a program.  

• the satisfaction of interested "customers".  In this case the vocational training offered 
should correspond to trainees’ or to their employers’ needs and applications, that is to cover the 
specific needs.  

• the effectiveness of planning and realization actions of a project.  In this case the 
interest is on the performance optimization of individuals and functional units that belong to the 
training organization (administrative approach). 

According to Jarvis (Fragoulis, 2007) the term quality in Vocational Training Programs is 
many-sided and its meaning can be interpreted and used according to the social, economic and 
political frame.  

Maxwell ends up to the following six dimensions of quality in Continuing Vocational 
Training (Storr and Hurst, 2001):  

1.     Effectiveness - For example, did the organization achieve the expected benefit for 
the individual and the population? Which is the result? 

2.     Acceptability - Do services satisfy consumer requirements? How well does the 
provision match service needs?  

3.     Efficiency - Was there any waste of resources while offering somebody services at 
the expense of somebody else? How is it possible to compare the unit cost to the unit cost of 
somebody else?  
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4.     Accessibility - Was there a possibility that unjustifiable time and distance limit 
blocked services? Did consumers have the services required when they needed them?  

5.     Equity - Is there fair distribution for the whole population? Are individuals and 
groups treated equally?  

6.     Relevance - Who needs the benefit or the process, the population or the individual? 
How well does provision match service needs? 

Designing of training traditionally had one-way direction: trainers as well as coordinators and 
heads of training decided about the training content and method, when according to Giannakourou 
and Chalas, the trainers’ views of the trainees needs were considerably different from the views 
supported by the trainees' managers.  The qualitative dimension of training reverses this situation 
and stresses the employees’ real needs, as they are formed according to the aims of their 
professional roles which are strengthened and broadened (Chalas, 2002).  

Prerequisites for quality guarantee in Continuing Vocational Training are the following 
(Gonzou, 1999):   

• Conditions should be realistic and allow creativity development, which makes 
necessary the presence of a facilitator and the existence of motives 

• �nowledge should be collective 
• Τhe need to learn exists instead of the "arrogance" of knowing everything  
• Development of networking and new ideas should be promoted.  
 
5. Research Aims and Questions 
 
The present research aims to investigate the effectiveness of the integrationist approach in the 

education and promotion of sensitive social groups in the job market, in the frame of Continuing 
Vocational Training Programs,  that took place in Centers of Vocational Training of Achaia 
Prefecture from 2004 to 2008.  

The research questions are the following:  
1) The reasons that lead participants to Continuing Vocational Training Programs 

depend on their demographic characteristics (questions 7-8).  
2) The participants’ opinions on the effectiveness of the integrationist approach in the 

frame of Continuing Vocational Training Programs depend on their demographic characteristics 
(questions 9-12, 15, 17-19).  

3) The trainees’ satisfaction degree of their participation in integrationist approaches of 
Continuing Vocational Training Programs depend on their demographic characteristics (questions 
21-23). 

The sample of our research consisted of 140 subjects, which belonged to sensitive social 
groups and participated in Continuing Vocational Training Programs,  that took place in Public 
and Private Centers of Vocational Training  (K.E.K.) in Achaia Prefecture from 2004 to 2008.  

The demographic sample distribution  is the following: 30 individuals (21,5%) were 
repatriated immigrants, 25 individuals (17,8%) were from North Ipirus, 15 (10,7%) were gypsies, 
10 (7,14%) were released from prison, 20 individuals (14,3%) were residents of mountainous or 
geographically distant regions, 20 individuals (14,3%) were long period unemployed aged 45-64, 
while 20 individuals (14,3%) were heads of one-parent families.  

The sample distribution as far as sex is concerned is the following: 56 subjects were men 
(40%) and 84 women (60%). The age distribution is the following: 42 individuals (30%) were 25-
34 years old, 22 individuals (15,7%) were 35-44 years old, 44 individuals (31,4%) were 45-54 
years old, 32 (22,9%) were 55-64 years old. The distribution according to their marital status is the 
following: 79 individuals (56,4%) were married, 26 individuals (18,6%) were single, 35 (25%) 
were divorced.   

The sample distribution concerning their education level was the following: 30 individuals 
(21,4%) had never gone to school, 36 individuals (25,7%) had not finished Primary School, 62 
individuals (44,3%) had finished Primary School, while 12 (8,6%) had finished Secondary School. 

PICTURE 1 
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The research subjects were grouped and studied in two major categories according to their 
labor situation: a) occasionally employed: 47 subjects (33,6%), b) unemployed: 93 subjects 
(66,4%). 

PICTURE 2 
6. Results 
 
The following results came out after one-variable and two-variable analysis of the answers 

given to the questionnaires distributed for the aims of the research: 
The question "Why you decided to participate to that particular program" was answered as 

following:  40 subjects (28,6%) mentioned the acquisition of knowledge, 50 subjects (35,7%) in 
order to find a job, 25 subjects (17,9%) mentioned the development of skills, while  25 (17,8%) in 
order to enlarge their social environment. The two-variable analysis showed a statistical 
importance (a<0,05) between the subjects’ sex  (p=0,004) and age (p=0,02). 

Table 1 
Regarding the "degree the training program responded to your expectations ", 95 subjects 

(67,9%) answered too much and very much, while 45 subjects (32,1%) answered moderately. The 
two-variable analysis showed a statistical importance (a<0,05) among the subjects’ sex  (p=0,04), 
age (p=0,02) and the education level (p=0,05). 

Regarding the question "How useful you consider the phase of prevocational training", 65 
subjects (46,4%)  answered that it was too useful, 35 subjects (25%) mentioned that it was very 
useful, while it was considered as useful by 40 subjects (28,6%). The two-variable analysis 
showed a statistical importance (a<0,05) among the subjects’ sex  (p=0,04), age (p=0,02) and the 
education level (p=0,03).  

Table 2 
Regarding the question "How useful you consider the phase of vocational training", 70 

subjects (50%) answered that it was too useful, 54 subjects (38,6%) mentioned that it was very 
useful, while it was considered useful by 16 subjects (11,4%). The two-variable analysis showed a 
statistical importance (a<0,05) between the subjects’ sex  (p=0,04) and age (p=0,05). 

Table 3 
Regarding the question "How useful you consider the propulsive employment phase", 97 

subjects (69,3%) found it was too useful, 33 subjects (23,6%) found it very useful, while it was 
considered useful by 10 subjects (7,1%). 

Table 4 
Regarding the question "How useful you consider the phase of Accompanying Support 

Services", 64 subjects (45,7%) answered that it was too useful, 42 subjects (30,%) mentioned that 
it was very useful, while it was considered useful by 34 subjects (24,3%). The two-variable 
analysis showed a statistical importance (a<0,05) among the subjects’ sex  (p=0,03), age (p=0,04) 
and the education level (p=0,05). 

Table 5 
Regarding the "Degree the participation in the program helped the acquisition of theoretical 

knowledge required for the entry in the job market"  75 subjects (53,6%) answered positively to a 
very high degree, 30 subjects (21,4%) answered moderately, while 35 subjects (25%) declared a 
minimum degree. The two-variable analysis showed a statistical importance (a<0,05) between the 
subjects’ sex  (p=0,04) and age (p=0,02).  

Regarding the "Degree the participation in the program helped the acquisition of the  
practical knowledge required for your entry in the job market"  62 subjects (44,3%) answered 
positively to a very high degree, 25 subjects (17,8%) answered positively to a high degree, 32 
subjects (22,9%) answered moderately, while 21 (15%) declared a minimum degree. The two-
variable analysis showed a statistical importance (a<0,05) between the subjects’ sex  (p=0,04) and 
education level (p=0,03) 

Table 6 
The question "Do you consider that Employment Promotion staff facilitated  your integration 

in the job market"  was answered positively by 127 subjects (90,7%), while 13 (9,3%) answered 
negatively. 
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The individuals that answered positively justified their opinion mentioning the following 
methods: 37 subjects (29,1%) mentioned job finding, 35 subjects (27,6%) mentioned advisory 
support, 35 subjects (27,6%) mentioned the benefit of information sharing, while contact with 
institutions was mentioned by 20 subjects (15,7%).  

 
Table 7 

The question "Did you meet difficulties during your participation at the program ", was 
answered positively by 116 subjects (82,9%), while 24 (17,1%) answered negatively. 

 
The subjects that answered positively mentioned the following difficulties: 43 subjects 

(37,1%) mentioned family obligations, 34 subjects (29,3%) mentioned lack of time, 23 subjects 
(19,8%) mentioned weakness in the use of Greek language, while 16 subjects (13,8%) mentioned 
access difficulties. The two-variable analysis showed a statistical importance (a<0,05) among the 
subjects’ sex  (p=0,03), age (p=0,04) and education level (p=0,05).  

Table 8 
The question "Do you consider that Accompanying Support Services staff helped you face 

your difficulties", was answered positively by 106 subjects (75,7%), while 34 (24,3%) answered 
negatively. 

 The individuals that answered positively mentioned that the following methods 
helped them face their difficulties: 45 individuals (42,5%) mentioned psychological support - 
counseling, 36 individuals (34%) mentioned information sharing, while 25 (23,5%) mentioned 
vocational orientation. The two-variable analysis showed a statistical importance (a<0,05) between 
the subjects’ sex  (p=0,04) and age (p=0,003). 

Table 9 
 Regarding the question “How would you characterize your participation at the 

program”, 75 subjects (53,6%) referred to it as really very important, 25 subjects (17,9%) referred 
to it as effective,  

while 40 subjects (28,5%) mentioned it was satisfying. The two-variable analysis showed a 
statistical importance (a<0,05) between the subjects’ sex  (p=0,03) and age (p=0,004). 

The question "Would you suggest to a relative or a friend to participate to a similar 
program", was answered positively by 126 subjects (90%), while 14 (10%) answered negatively. 

The individuals that answered positively justified their opinion as following: 43 individuals 
(34,1%) mentioned job finding, 51 individuals (40,4%) mentioned social inclusion and 32 
individuals (25,5%) referred to skills development. The two-variable analysis showed a statistical 
importance (a<0,05) among the subjects’ sex  (p=0,02), age (p=0,003) and education level 
(p=0,003).  

Table 10 
The question "Which changes would you suggest in order to improve the program" was 

answered as follows: the majority of repatriated immigrants and people from North Ipirus (90,2%) 
wish that particular emphasis should be given in teaching the Greek language, (92,4%) of gypsies 
and people released from prison wish that particular emphasis should be given to the 
accompanying supporting services, as well as to action of employment promotion, (87,4%) of the 
residents of mountainous regions and of people who are unemployed for a long period wish that 
particular emphasis should be given in vocational  training as well as in accompanying supporting 
services. Finally, all individuals who are heads of one-parent families wish that particular 
emphasis should be given in vocational training, as well as in acts that help them find a job. 

 
Conclusions - Discussion 

 
The research results show that all subjects, no matter what their demographic characteristics 

are, ascertain that the integrationist approach system is effective for their integration in the job 
market.  

Almost all of them consider that the program corresponded to their expectations. This opinion 
is mainly expressed by women, younger individuals and individuals with lower education level. 
These opinions are interpreted if we take into consideration researches reporting that individuals 



 275

with the above mentioned characteristics suffer more intensely from the consequences of social 
exclusion, than individuals belonging to other demographic categories (Giannopoulou, 2008).   

Regarding the reasons that prompted the individuals to participate to Continuing Vocational 
Training programs, there were not observed important differentiations in their opinions, as all 
subjects, no matter what their demographic characteristics are, mention as basic reasons the 
following: a) knowledge acquisition, b) development of vocational skills, c) finding a job and d) 
broadening of their social environment. Moreover, they support that their participation to the 
particular program strongly assisted them towards this direction.   

This opinion is interpreted if we take into consideration research results reporting that 
individuals threatened by social exclusion wish the broadening of their social environment aiming 
at their smoother integration in the labor and social web (Katsoulis, 1999). Additionally, women 
and younger trainees (individuals aged 25-34) wish to participate to Continuing Vocational 
Training programs.  This is interpreted if we consider that the percentage of women suffering the 
consequences of social exclusion is greater than that of men. The same happens to younger persons 
wishing their integration in the job market (Tsimpoukli, 1999).   

The prevocational phase was characterized as very useful by a great number of trainees, 
mainly by women, gypsies and individuals with low educational level. This opinion is interpreted 
if we take into consideration that women, elder individuals who in their majority have a very low 
educational level, as well as gypsies, expect to acquire during prevocational training basic  
knowledge, mainly literacy and basic training, so that they are in a position to participate to the 
following phases of the program and complete them successfully. 

The phase of training was characterized as too useful and very useful by the majority of 
participants. Women and younger individuals suggested improvements so that the program quality 
could be increased. They suggested for example diagnosis of their particular training needs and 
designing the program units according to them as well as to the needs of the job market. 
Individuals with lower level of education suggested improvements in the practical sections. They 
wish they had more practical exercise and less theoretical knowledge, since the previous lack of 
education does not allow them to participate successfully to the theoretical part of the program, to 
learn effectively and to seek a job relative to the subject of their training. 

The phase of Accompanying Supporting Services was characterized as very important and too 
important by almost all the participants. Particularly positive comments were made by repatriated 
immigrants, women who were head of one-parent families, individuals released from prison, 
younger people, as well as individuals with low level of education. All of them, in the frame of 
Accompanying Supporting Services, found important help provided by experienced staff and they 
faced problems and difficulties successfully, which they would have found difficult to face by 
themselves. Individuals of the above mentioned demographic groups suffer more intensely the 
consequences of social exclusion and Accompanying Supporting Services function as a 
mechanism which softens the problems they face in the family and in a social level 
(Giannopoulou, 2008,  Fragoulis  et. al, 2008). 

The research subjects in their majority characterized as effective the collaboration and 
communication they had with the employment promotion staff.  

It seems that the employment promotion sector functioned satisfactorily, as all trainees were 
informed of the possibilities they had in order to make use of subsidized programs of finding a job. 
The research results showed that certain demographic groups, as young law offenders and heads of 
one-parent families, need more frequent actions of advisory and vocational orientation aiming at 
their integration in the educational system and the completion of their basic education 
(Tsimpoukli, 1999).  

As far as the integration in the job market is concerned, the research results were satisfactory, 
as at the completion of the program the majority of subjects was absorbed in the local job market. 
At this point it should be mentioned that in all these results the subsidized programs of labor 
employment provided by the Organization for the Occupation of the Work Force (O.A.E.D.) had 
an important role, in combination with the actions made by the people working for the Centers of 
Vocational Training (K.E.K.), aiming to inform the trainees as well as the employers of the 
possibilities and occasions provided by the New Jobs Programs (Giannopoulou, 2008). 
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In regard to the difficulties faced by the trainees during their participation to the program, the 
differentiations observed concerning their demographic characteristics are interpreted if we 
consider that women carry more familial obligations than men and thus their spare time is limited 
compared to that of men. Moreover, individuals with lower level of education, repatriated 
immigrants and individuals from North Ipirus have difficulties in participating to all the program 
phases, because of their weakness in the use and comprehension of the Greek language. 

As far as the participation to the program is concerned, the opinions expressed by the trainees 
are differentiated according to their demographic characteristics. Women and younger individuals 
wished they had more active participation in the process of the program realization, in order to 
gain the highest benefit. The opinions of these groups are interpreted if we take into consideration 
results of previous researches reporting that women and younger individuals wish to have a more 
active role than men during Continuing Vocational Training Programs (Fragoulis, 2009). 

The trainees expressed their opinion concerning the suggestion to relatives or friends to 
participate in such a program.  Their opinions are interpreted if we consider that women, younger 
persons and individuals with higher educational level recognize the importance of Continuing 
Vocational Training Programs. Individuals with the above mentioned characteristics support that 
their participation in these programs contributes to their effort to find a job, helps them acquire 
knowledge, develop skills and improve their integration in the social environment. Relevant 
conclusions derived from a recent research that was realized with a group of trainees in Achaia 
Prefectoral Center of Vocational Training - NELE (Fragoulis, 2009). 

Regarding the program improvements suggested by the participants, they are interpreted if we 
take into consideration that people belonging to sensitive social groups have different needs and 
characteristics and experience the consequences of social exclusion with different intensity and 
frequency.  

Completing the presentation of the research conclusions, we are led to the ascertainment that 
all research questions are verified to an important degree. The subjects’ differences in 
demographic characteristics influence their opinions concerning the reasons that lead to their 
participation in Continuing Vocational Training Programs. They also influence the effectiveness of 
these programs, as well as the satisfaction degree deriving from the participation in them. 

 
Suggestions 
 
The effective integrationist approach offered to the members of sensitive social groups 

requires a specialized diagnosis of their characteristics and needs. Designing and planning these 
training programs should be based on these groups’ needs and special characteristics and the 
integrationist approach method should be properly exploited. 

At this point it is essential to train the trainers and all the individuals involved in these 
programs (scientific and administrative personnel, Accompanying Supporting Services staff, 
employment promotion staff) and inform them of the particular characteristics and the problems 
that these special demographic groups face, concerning their integration in the job market. Then, 
individuals contributing to these programs will know in-depth the weaknesses and the problems of 
these particular demographic groups, they will be in a position to plan and realize interventions of 
such a form and content, that all resources (human and material) are exploited as best as possible. 
In this way, it is ensured that the integrationist approach system in the promotion of sensitive 
social groups in the job market will have the quality and effectiveness needed. 
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PICTURE 1 
Trainees’ distribution according to their education level 

 

 
 

PICTURE 2 
Trainees’ distribution according to their labor situation 

 
 

 
 
 

Table 1 
Reasons of program participation 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Table 2 
Usefulness of Prevocational Training 

 
 
 
 
 

 
 

Table 3 

                                                   
1. KNOWLEDGE AQUISITION ..................................  28.6 % 
2. TO FIND A JOB ........................................................  35.7 % 
3. DEVELOPMENT OF SKILLS ………………………..… 17.9 % 
4.        ENLARGEMENT OF SOCIAL ENVIRONMENT …...… 17.8 

 

                                                   
1. TOO USEFUL............................................................  46.4 % 
2. VERY USEFUL  ........................................................  25.0 % 
3.  USEFUL ………………………………………………… 28.6 % 
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Table 3 
Usefulness of Vocational Training 

 
 
 
 
 
 
 

Table 4 
Usefulness of propulsive employment phase 

 
 
 
 
 

 
 

Table 5 
Usefulness of Accompanying Support Services 

 
 
 
 
 
 
 

Table 6 
 

Degree of practical knowledge acquisition  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Table 7 
Support methods used by the Employment Promotion Staff 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   
1.  TOO USEFUL ........................................................... 50.0 % 
2.  VERY USEFUL  ........................................................ 38.6 % 
3.  USEFUL ………………………………………………… 11.4 % 

                                                   
1.  TOO USEFUL ..........................................................  69.3 % 
2.  VERY USEFUL  .......................................................  23.6 % 
3.  USEFUL …………………………………………………   7.1 % 
 

                                                   
1.  TOO USEFUL ..........................................................  45.7 % 
2.  VERY USEFUL  .......................................................  30.0 % 
3.  USEFUL ………………………………………………… 24.3 % 
 

                                                   
1.  VERY HIGH DEGREE ...............................................  44,3 % 
2.  HIGH DEGREE  ..........................................................  17,8 % 
3.  MODERATELY…………………………………………… 22,9 

4.         MINIMUM DEGREE ……………………………………..  
0% 

                                                   
1. FINDING A JOB  ......................................................  29.1 % 
2. ADVISORY SUPPORT  ............................................  27.6 % 
3. INFORMATION SHARING ………………………….....  27.6% 
4.        CONTACT WITH INSTITUTIONS …………………….. 15.7% 
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Table 8 
Difficulties during the participation at the program 

 
 
 
 
 
 
 

 
Table 9 

Methods used to face difficulties  
during the participation at the program  

 
 
 
 
 
 
 
 

Table 10 
Reasons of participation to the program 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1. FAMILY OBLIGATIONS  ........................................  37.1 % 
2. LACK OF TIME  .......................................................  29.3 % 
3.        WICKNESS IN THE USE OF GREEK LANGUAGE ….. 19.8 % 
4.        ACCESS DIFICULTIES ……………………………….... 13.8 % 
 

                                                   
1.        PSYCHOLOGICAL SUPPORT – COUNCELLING  42.5 % 
2. INFORMATION SHARING  ....................................  34.0 % 
3.        VOCATIONAL ORIENTATION ………………………..  23.5 

 

                                               
1.        JOB FINDING ..........................................................  34.1 % 
2. SOCIAL INDUCTION  ............................................  40.4 % 
3.        SKILLS DEVELOPMENT ………………………………  25.5 % 
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Illness Representations as Predictors of Avoidance Behaviour, Depression and 
Anxiety in Patients with Irritable Bowel Syndrome 

 
Danai Lazarou1 
 
Abstract 

The irritable bowel syndrome (IBS) is a functional gastrointestinal disorder whose 
hallmark is abdominal pain or discomfort associated with a change in the consistency or 
frequency of stools. Frequent experience of anxiety or depressive symptoms in individuals 
with IBS (Si, Wang, Chen, Sun et al., 2004) may cause concern about somatic symptoms 
leading to avoidant behaviours. The present study uses the Self-Regulation Model as a 
framework to explore the illness cognitions of IBS sufferers (Leventhal, Meyer, & Nerenz, 
1980). This study explores whether specific representation components such as Consequences, 
Personal Control, predict avoidant coping, whether these representation components predict 
depression and anxiety and finally whether avoidant coping mediates the relationship between 
illness representations and psychological morbidity. The findings of the current study indicate 
that illness representations of IBS sufferers can have significant implications for 
psychological outcome, while avoidant coping partially mediated this link. Therapeutic 
interventions based on illness representations and adaptive coping behaviours may prove to 
be important elements for enhancing clinical outcomes and well-being among IBS patients. 
 
Key Words: ΙBS, illness representations, depression, anxiety, avoidance behaviour. 
 
Clinical presentation 

The irritable bowel syndrome (IBS) is one of over 20 functional gastrointestinal (GI) 
tract disorders characterized by chronic or recurrent gastrointestinal tract symptoms that are 
not explained by structural abnormalities, infection, or metabolic changes (Ringel, Sperber, & 
Drossman, 2001). The syndrome of recurrent abdominal pain often begins in childhood and 
tracks into adulthood as IBS (Hyams, Hyman, & Rasquin-Weber, 1999). Associated 
symptoms can include bloating or a feeling of distension, mucus in the stool, urgency, a 
feeling of incomplete evacuation, or other GI symptoms such as heartburn, nausea, dyspepsia, 
or early satiety (Ringel et al., 2001).   

Patients with IBS suffer from chronic abdominal pain, usually in the lower abdomen, 
with a disturbed bowel pattern. The latter can be constipation, diarrhoea, or alternating 
constipation and diarrhoea. Because IBS symptoms occur in the absence of organic disease, it 
is currently conceptualized as arising from a combination of disordered gut motility, visceral 
sensitivity (i.e., heightened awareness of and sensitivity to normal intestinal activity), and 
psychological dysfunction (Drossman, Corazziari, Talley, Thompson et al., 2000). Symptoms 
of IBS wax and wane throughout life, but the majority of patients seen by physicians are in 
the 20–50-year age range. In the western world, 8%–23% of adults have IBS or other 
functional GI symptoms (Talley, Zinsmeister, Van Dyke, & Melton, 1991), and 
approximately  
60%–70% of these are women (Drossman, Li, Andruzzi, Temple, et al., 1993).  

Because there are no positive physical findings or biological markers for IBS, the 
diagnosis is based on recognizing clinical symptoms consistent with it and on the exclusion of 
other organic diseases which may share the same symptoms (Drossman, Whitehead, & 
Camilleri, 1997). Several symptom-based diagnostic approaches for IBS have been proposed 
over the past two decades. The most recent are the Rome III criteria (Drossman, Clouse, 
Mayer, & Aziz, 2006), which reflect upon a more than 15 year process to legitimize, classify 
and bring scientific credibility to the diagnosis of functional GI disorders.  

According to the Rome III criteria for IBS, the presence of abdominal pain and/or 
discomfort is essential for the diagnosis of IBS and such pain or discomfort must also be 
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associated with altered stool habit. The criteria for IBS are not fulfilled when alterations in 
stool and defecation exist without pain/discomfort or when abdominal pain/discomfort exists 
alone or with only one of the three pain-related criteria. Because the frequency and duration 
of IBS episodes vary among patients, the Rome III criteria also include a symptom frequency 
and duration criterion: three days of pain or discomfort per month in the last three months, 
associated either with improvement with defecation or with a change in the frequency/form of 
stool. This criterion can apply to both patients with continuous symptoms and those with 
recurrent episodic symptoms, i.e. symptoms “need not to be consecutive” (Drossman et al., 
2006).  

IBS patients can be classified by their predominant symptom and by their stool 
frequency, stool form, and stool passage. Accordingly, IBS may be diarrhoea predominant, 
constipation-predominant, or a combination of both at varying times (Ringel et al., 2001). 
Occasionally, patients will alternate between the different subgroups if followed long enough. 
Patients with IBS also commonly have extra-intestinal symptoms including urinary frequency 
and urgency, especially in women, sexual dysfunction, fibromyalgia, dyspareunia, poor sleep, 
menstrual difficulties, lower back pain, headaches, chronic fatigue and insomnia. These extra-
colonic symptoms tend to increase in number with the severity of IBS (Ringel et al., 2001). 
Therefore, the more extra-colonic symptoms a patient presents with, the worse the prognosis 
for IBS severity (Lembo & Fink, 2002). 

IBS symptoms may be also exacerbated by stress, alcohol (Masand, Sousou, Gupta, 
& Kaplan, 1998), or certain foods (Simren et al., 2001). Symptoms are likely to increase after 
a meal or during times of stress. The possibility of symptom exacerbation causes some 
patients to become overly concerned with their condition, constantly feeling a need to be in 
close proximity to a restroom (Ringel et al., 2001). 

The histories of patients with IBS show considerable variation in symptom 
experience and behaviour. Many patients have relatively mild symptoms and do well, 
whereas others experience severe symptoms that are deleterious to their quality of life, social 
and occupational relationships, and level of daily functioning (Lackner, Mesmer, Morley, 
Dowzer et al., 2004). IBS patients suffering from psychosocial disturbances tend to have 
more severe IBS, seek health care more frequently and have a lower health status and poorer 
clinical outcome than IBS patients without psychosocial problems. Thus, treatment-seeking 
IBS patients show higher levels of psychological distress and higher rates of psychiatric 
comorbidity than non treatment seeking patients (Palsson & Drossman, 2005).  

IBS patients are generally high consumers of health care services, undergoing 
numerous diagnostic tests and procedures (many unnecessary). Many retain a maladaptive 
illness belief that some other diagnosis is being missed or that the condition can be “fixed” 
quickly.  Many IBS patients have also counterproductive coping styles such as cognitions that 
“catastrophise” symptoms and life events (Ringel et al., 2001) which lead to higher rates of 
depression and anxiety among treatment seeking IBS patients (Palsson & Drossman, 2005). 

 
IBS, depression and anxiety 

More than 20 studies have examined the presence of psychiatric disorders in patients 
with IBS (Palsson & Drossman, 2005). Most of these studies have found that treatment-
seeking IBS patients have significantly higher psychiatric comorbidity rates than comparison 
groups of general medical patients or patients with organic GI disorders such as inflammatory 
bowel disease (Palsson & Drossman, 2005). Several studies (Whitehead., Palsson, & Jones, 
2002; Lydiard & Falsetti, 1999) have also shown that 50% to 90% in treatment IBS patients 
have current or past psychiatric comorbidity, mostly mood (27–29%), and anxiety disorders 
(17–46%).  

Anxiety and depression, which upregulate symptoms among many (but not all) 
patients with IBS, can be associated with a “vicious cycle” in which the effects of living with 
chronic discomforting and disabling symptoms, along with the frustration of not 
understanding the nature of the disorder and of being misunderstood by physicians and/or 
members of close family and social circles (Ringel et al., 2001), lead to worsening of 
symptoms. This process can reinforce patients’ convictions that they have a more serious but 
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undiagnosed disease, or that their condition is refractory to treatment. Patients with IBS are 
more neurotic and anxious in personality than are healthy controls or patients with “organic” 
bowel disorders. Two other studies found IBS extremely prevalent in patients seeking 
treatment for dysthymia and panic disorder (Masand et al., 1996; Masand et al., 1997). 
 
IBS and Avoidance behaviour 

Leventhal predicted that the link between illness representation and outcome would 
be mediated by coping behaviours (Leventhal, Diefenbach, & Leventhal, 1992). In the present 
study we will focus on avoidance behaviour as a way of coping. According to previous 
studies (Rutter & Rutter, 2002; Drossman, McKee, & Sandler, 1988; van Dulmen, Fennis, 
Mokkink, van der Velden, et al., 1994) IBS patients typically cope with their illness by 
avoiding specific situations and using avoidance behaviour in general, though this may not be 
beneficial to their psychological health.  

Frequent experience of anxiety or depressive symptoms in individuals with IBS (Si, 
Wang, Chen, Sun et al., 2004) may cause concern about somatic symptoms leading to 
avoidant behaviours such as avoidance of social situations (parties, eating out, etc.), stressful 
situations or interference with other activities. It is also assumed that the presence of avoidant 
behaviour due to fear of IBS symptoms is related to more severe illness representations, 
which diminish daily functioning and may lead secondarily to depression (Sugaya, Kaiya, 
Kumano, & Nomura, 2008). Thus, patients with IBS (who, as patients can be considered to 
have poorer outcome than non patients with IBS symptoms) have been shown to more 
strongly endorse the use of escape-avoidance coping and less strongly endorse the use of 
active problem solving than non IBS patients (Crane & Martin, 2004). 

 
Illness Representations and IBS 

The present study is aimed at gaining greater insight into the nature of illness 
cognitions and the use of avoidance behaviours as ways of coping. For this purpose, some 
aspects of the self-regulation model of illness cognition and behaviour developed by 
Leventhal and his colleagues will be adopted (Leventhal, Diefenbach, & Leventhal, 1992; 
Leventhal, Meyer, & Nerenz, 1980). Central to this model are the representations that patients 
hold about their illness, whereby illness representations are defined as “patients’ own implicit, 
common sense beliefs about their illness” (Leventhal, Meyer, & Nerenz, 1980).  

Research into a number of illnesses has shown illness representations to be five 
dimensional (Leventhal, et al., 1992; Leventhal, et al., 1980): Identity is concerned with 
patients’ ideas about the label and nature of their condition and the link with symptoms. 
Timeline reflects perceptions of the likely duration of the problem: acute, chronic or cyclical. 
Cause is about patients’ ideas about the likely cause of their condition (for example, stress, 
virus, genetic inheritance). Consequence comprises the individual’s belief about illness 
severity and the likely impact upon psychological, social, physical and economic functioning. 
Finally, Cure/Control, indicates the extent to which the patient believes his or her condition is 
curable or at least controllable (Rutter & Rutter, 2002). In the revised version of IPQ, IPQ-R 
though (Moss-Morris, Weinman, Petrie, Horne, et al., 2002), the cure/control subscale 
distinguishes between personal control and self-efficacy beliefs and treatment control and 
outcome expectations. Moreover, illness coherence has been added as sixth dimension of the 
model (Weinman & Petrie, 1986) and indicates whether a person thinks about the “threat” in 
a coherent way.  

In previous research, Rutter and Rutter (2007) demonstrated that the Consequence 
and Personal Control dimensions of Leventhal’s model predict psychological morbidity 
among patients with IBS. Therefore, the present study is designed to explore whether these 
two dimensions of illness representation among IBS sufferers predict avoidant coping, 
whether representation components predict psychological outcome and finally to evaluate the 
possible mediating role of avoidant coping. Although illness representations have long been 
recognized as an important factor for psychological outcome in IBS patients, the study of the 
role of coping on these outcomes is in its early stages. The present study extends the existing 
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work on the role of illness representations on avoidant coping, depression and anxiety in IBS 
sufferers. 
 
In the proposed study the following six hypotheses will be tested: 
(1) Does consequence dimension of IPQ influence depression and anxiety scores in IBS 

patients? 
It is hypothesized that assumptions of serious consequences on health are related to 
higher self reported depression and anxiety. 

(2) Does personal /control dimension of IPQ influence depression and anxiety scores in IBS 
patients? 
      It is hypothesized that less perceived control of IBS outcomes is related to     
      higher depression and anxiety levels. 

(3) Is avoidance behaviour related to depression and anxiety scores in IBS patients? 
It is hypothesized that avoidant coping will have direct effects on depression and anxiety. 

(4) Is consequence or personal control dimensions of IPQ related to avoidance behaviour in 
IBS patients? 
It is hypothesized that IBS patients who feel they have less control over their illness or 
believe in more serious consequences of the disease, will exhibit more avoidance 
behaviour. 

(5) Does avoidance behaviour mediate the relationship between consequence, cure/control 
dimensions of IPQ and depression, anxiety scores in IBS patients? 
It is hypothesized that IBS patients with less control on their illness and beliefs in serious 
consequences of the disease will avoid more situations and therefore be more prone to 
anxiety and depression. 

 
Method 
Participants 

For this study, two hundred fifty three (253) participants were recruited from network 
IBS Patient Organizations in USA and Netherlands, which provide information and support 
for approximately 3000 sufferers. Leaflets were also distributed to students of Leiden 
University. The sample consisted of 199 females and 37 males, while 17 participants didn’t 
report their gender. Ages ranged from 15 to 64 (M=34.0, SD= 12.0). Of the sample 
participants, 41.4% was full time working and the majority, 70.5%, was from the 
Netherlands. . Additionally, 72.6% (n=183) of the sample met the Rome III criteria for IBS, 
whereas the remaining 27.4% (n=70) did not. The Rome III Criteria (Drossman et al., 2006) 
require, among other things, that the patient has had abdominal pain or discomfort for at least 
12 weeks out of the last 12 months. The sample characteristics are presented in Table 1. 
 
Instruments 

Rome III Criteria (Drossman et al., 2006). The Rome III questionnaire contains 10 
questions, diagnostic criteria for IBS. Each of the 10 items can be answered using a five point 
Likert scale from (0) “never or rarely” to (4) “always”. For the diagnostic criteria to be 
satisfied, patients had to have suffered from abdominal discomfort or pain associated with 
two of the three following features: pain was relieved by opening bowels, and/or pain onset 
associated with a change in frequency of stool, and/or pain onset associated with a change in 
the form (appearance) of stool-for at least 12 weeks (not consecutive necessarily), in the 
previous 12 months. 

 
 Symptom Checklist-90 (SCL-90, Derogatis, Lipman, & Covi, 1973). The SCL-90 is 

comprised of 90 items, each measured on a 5-point scale of distress from "not at all" (0) to 
"extremely" (4). The SCL-90 quantifies psychopathology in terms of nine primary symptom 
constructs: Somatization (SOM), Obsessive Compulsive (O-C), Interpersonal Sensitivity 
(INT), Depression (DEP), Anxiety (ANX), Hostility (HOS), Phobic- Anxiety (PHOB), 
Paranoid Ideation (PAR) and Psychoticism (PSY). In addition, three global measures reflect 
distinct aspects of overall psychological distress. In the present study, only the Depression 
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subscale, which consists of 16 items and the Anxiety subscale, which consists of 10 items, 
were used. The maximum score on the Depression subscale is 64 and the minimum is 0, while 
the maximum score on the Anxiety subscale is 40 and the minimum is 0. For both subscales, 
higher scores indicate greater severity. 

The Revised Illness perception Questionnaire (IPQ-R; Moss-Morris, Weinman Petrie, 
Horne, et al., 2002) consists of timeline, consequences, personal control, treatment control, 
illness coherence and emotional representations components. In the present study only the 
consequences and personal control component were used. Both components consist of 6 items, 
which are presented in mixed order and are measured on a 5-point Likert scale from (1) 
‘Strongly disagree’ to (5) ‘Strongly agree’. The maximum score on each subscale is 30 and 
the minimum is 6. The total score is summed for each scale and divided by the number of 
items. Lower scores indicate fewer reported consequences of IBS, weaker control beliefs and 
a short timeline; high scores represent serious consequences, stronger control beliefs and a 
longer timeline.  

Utrecht Coping List (UCL, Schreus et al. 1993). The UCL is a generic measure of coping, 
applicable for the assessment of stressors in general or most specific situations. It consists of 
the following seven subscales: active handling, palliative reaction, avoidance, seeking social 
support, passive reaction pattern, expression of emotions and reassuring thoughts. It explicitly 
asks people to fill in the 47 questions concerning how they deal with problematic situations in 
general. In the present study, UCL was chosen to assess avoidance. Avoidance subscale 
consists of 7 items. The subjects were asked to respond to the basis of their own illness, on a 
4-point Likert scale from "rarely" (1) to "very often" (4). Thus, the maximum score on the 
avoidance subscale is 28 and the minimum is 7 (by summing the ratings for the 7 avoidance 
items). 
 
Procedure 

After creating two identical online survey questionnaires, one in English and one in 
Dutch, which included (in the series presented) demographics, diagnosis of IBS based on 
Rome III criteria, the Utrecht Coping List, the Revised Illness Perception Questionnaire, and 
the SCL-90 for Depression and Anxiety, several self-help patient organisations were 
contacted in order to post the online survey link in their websites, inviting their members to 
participate. Together with the link, an explanation about the research content and the aims of 
the study were attached. The confidentiality of the participants’ responses was assured as well. 
Responses from the online survey were collected for two months using the web service 
surveymonkey.com 
 
Design and data analysis 

The current study is cross sectional and involves 9 variables: anxiety, depression, 
consequence, personal control dimension of IPQ, avoidance behaviour, age, gender, marital 
status and work situation. The independent variables are consequence, personal control 
dimension of IPQ, age, gender, marital status and work situation while the dependent 
variables are anxiety and depression. Avoidance behaviour will be treated as a mediator 
variable.  

 A series of regression analyses will test if avoidance behaviour is related to 
depression and anxiety scores on the one hand and consequence, personal control dimensions 
of IPQ on the other. It will also be tested if the link between illness representations and 
depression or anxiety rates is mediated by avoidant coping using the method of Baron and 
Kenny (1986). In order to control for possible gender, age or other demographic effects, these 
analyses will also control for these variables. All analyses were conducted only among the 
183 participants who met the criteria for IBS. 
 
Results 

Before conducting the main analysis, a correlation matrix was generated in order to 
identify multicollinearity among the variables. Table 2 shows that the two variables that are 
most highly correlated are anxiety and depression, with a coefficient of r=.83, p<.001. 
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However, since r<.9, there are no substantial correlations between the predictors of the model 
(Field, 2005).  

Furthermore t-tests comparisons of Dutch language versus English language on each 
of the main variables of the study (Personal Control, Consequences, Depression, Anxiety, 
UCL-Avoidance) were conducted. However, for each of the main test variables, there were no 
significant differences between participants who completed the questionnaire in Dutch and 
those who completed it in English. 
 
Hypothesis 1: Psychological morbidity is predicted by consequences ( IPQ) 
Depression 

For the first hypothesis of the study, a multiple regression analysis, using the general 
linear model was conducted in order to examine the relationship between consequence 
dimension of IPQ with depression. Demographics (age, gender, marital status, work situation) 
and consequence dimension of IPQ were regressed with depression. The overall model was 
significant and accounted for 26% of the variance in depression (R2=.26, F(5, 172) = 12.11, 
p< .001). For this model, the consequence dimension of IPQ (t(247)=6.87, p<.001) 
significantly predicted depression. The results of this regression analysis are presented in 
table 3. 

 
Anxiety 

A multiple regression analysis, using the general linear model was also conducted to 
examine if consequence dimension of IPQ predicted anxiety. Demographics (age, gender, 
marital status, work situation) and consequence dimension of IPQ were regressed with 
anxiety. The overall model was significant and accounted for 15% of the variance in anxiety 
(R2=.15, F(5, 179)=6.45, p< .001). For this model, the consequence dimension of IPQ 
(t(247)=4.98), p<.001) significantly predicted anxiety. The results of this regression analysis 
are also presented in Table 3. 

 
Hypothesis 2: Psychological morbidity is predicted by personal control dimension of IPQ 
Depression 

In order to examine if personal control of IPQ predicted depression, a multiple linear 
regression was conducted. Demographics (age, gender, marital status, work situation) and 
personal control dimension of IPQ were regressed with depression. No main effect of 
personal control dimension on depression was found. The results are presented in Table 4. 

 
Anxiety 

Accordingly, in order to examine if personal control dimension predicted anxiety, a 
multiple linear regression was conducted. Demographics (age, gender, marital status, work 
situation) and personal control dimension of IPQ were regressed with anxiety. No main effect 
of personal control dimension on anxiety was found. The results are presented in Table 4. 
 
Hypothesis 3: Psychological morbidity is predicted by avoidance behaviour 
Depression 

For the third hypothesis, a multiple regression analysis, using the general linear 
model, was conducted to examine if avoidance behaviour predicted depression. 
Demographics (age, gender, marital status, work situation) and avoidance behaviour were 
regressed with depression. The overall model was significant and accounted for 52% of the 
variance in depression (R2=.52, F(5, 172)=37.02, p< .001). For this model, avoidance 
behaviour (t(247)=13.02, p<.001) was significantly predicted depression. The results of the 
regression analysis are presented in Table 5. 
 
Anxiety 

Accordingly, multiple linear regression analysis was conducted to examine if 
avoidance behaviour predicted anxiety. Demographics (age, gender, marital status, work 
situation) and avoidance behaviour were regressed with anxiety this time. The overall model 
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was significant and accounted for 40% of the variance in anxiety, (R2=.40, F(5, 179)=24.01, 
p< .001). For this model, avoidance behaviour (t(247)=10.47, p<.001) significantly predicted 
anxiety. The results of the regression analysis are presented in Table 5. 

 
Hypothesis 4a: Avoidance behaviour is predicted by Consequence dimension of IPQ 

In order to examine if consequence dimension predict avoidance behaviour, a 
multiple regression analysis, using the general linear model was conducted. Demographics 
(age, gender, marital status, work situation) and consequence dimension of IPQ were 
regressed with avoidance behaviour. The overall model was significant and accounted for 
20% of the variance in avoidance behaviour (R2=.20, F(5, 189)=9.61, p< .001). For this 
model, consequences (t(247)=6.00, p<.001) significantly predicted avoidance behaviour. 
Table 6 shows the results of the regression analysis. 
Hypothesis 4b: Avoidance behaviour is predicted by Personal Control dimension 

The second part of the fourth hypothesis examined if personal control dimension of 
IPQ predicted avoidance behaviour. Demographics (age, gender, marital status, work 
situation) and personal control dimension of IPQ were regressed with avoidance behaviour. 
No main effect of personal control was found on avoidance behaviour though. Table 7 shows 
the results of the regression analysis. 
 
Hypothesis 5a: Avoidance behaviour mediates the relationship between consequence 
dimension of IPQ and Depression 

The analysis for the last hypothesis tested the possibility that the link between 
consequence dimension of IPQ and depression were mediated by avoidance behaviour. To 
examine this, the series of multiple regression analyses suggested by Baron and Kenny (1986) 
for testing the mediation were conducted.  

For establishing mediation, as it is presented in the figure below, the following 
criteria should be fulfilled: a) consequence dimension of IPQ (Independent Variable) should 
predict avoidance behaviour (Mediator). b) Secondly, avoidance behaviour (Mediator) should 
predict depression (Dependent Variable). c) Thirdly, consequence dimension of IPQ should 
predict depression (Dependent Variable).If all predictions are hold, then the effect of 
consequence dimension of IPQ on depression must be less in the third equation than in the 
second. Perfect mediation holds if consequence dimension of IPQ (independent variable) has 
no effect when avoidance behaviour (mediator) is controlled.    

In the first regression equation, demographics and consequence dimension of IPQ 
were regressed with avoidance behaviour. The overall model was significant (R2=.20, F(5, 
189)=9.61, p< .001) and accounted for 20% of the variance in avoidance. Thus, for this model, 
consequence dimension (t(247)=6.00, p<.001) was significant predictor of avoidance 
behaviour. The results are presented in Table 8 (equation 1). 

 In the second equation, demographics and consequence dimension of IPQ were 
regressed with avoidance depression. The overall model was significant (R2=.26, F(5, 
172)=12.11, p< .001) and accounted for 26% of the variance in depression.  For this model, 
consequence dimension (t(247)=6.87, p<.001) significantly predicted depression. The results 
of the regression analysis are presented in Table 8 (equation 2). 

In order to test for the possible mediation of the relationship between consequence 
dimension of IPQ and depression by avoidance behaviour, avoidance behaviour was added as 
a predictor to Equation 2. When avoidance behaviour was added (see table 8, equation 3), the 
equation remained significant, R2=.56, F(6, 166)=34.77, p< .001. For this model, consequence 
dimension (t(246)=6.85, p<.001) and avoidance behaviour (t(246)=12.76, p<.001), were all 
significant predictors of depression. Avoidance behaviour was a significant predictor of 
depression and the beta for IPQ decreased in magnitude in the third equation in comparison 
with the second. The results indicated that the addition of the mediating variable avoidance 
increased the variance accounted for in depression from 26%, R2=.26 to 56%, R2=.56.  
 
Hypothesis 5b: Avoidance behaviour, Consequence dimension and Anxiety 
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It was hypothesised that avoidance behaviour mediates the relationship between 
consequence dimension of IPQ and anxiety. In order to determine if avoidance can act as 
mediator, it should first be determined if there is a relationship between consequence 
dimension of IPQ and avoidance behaviour. The multiple regression analyses suggested by 
Baron and Kenny were used again. In the first equation was found that consequence 
dimension of IPQ (t(247)=6.00, p<.001) significantly predicted avoidance behaviour, R2=.20, 
F(5, 189)=9.61, p< .001, which means that the model accounted for 20% of the variance in 
avoidance behaviour. The results are presented in Table 6. 

In the second equation it should be determined if consequence dimension of IPQ 
predicts anxiety. As it is shown in Table 9, consequence dimension significantly predicted 
anxiety (t(247)=4.87, p<.001)  and the overall model accounted for 15% of the variance in 
anxiety, R2=.15, F(5, 179)=6.45, p< .001.  

In order to test for the possible mediation of the relationship between consequence 
dimension of IPQ and anxiety by avoidance behaviour, avoidance behaviour was added as a 
predictor to Equation 2. When avoidance behaviour was added (see Table 9, equation 3), the 
equation remained significant, R2=.40, F(6, 174)=19.86, p< .001. As presented in table 9, the 
beta for IPQ decreased in magnitude in the third equation compared to the second. For this 
model, consequence dimension (t(246)=4.63, p<.001) and avoidance (t(246)=10.30, p<.001) 
were all significant predictors of anxiety. The results indicated that the addition of the 
mediating variable avoidance increased the variance accounted for in anxiety from 15% 
(R2=.15) to 40% (R2=.40). 

Finally, it was also hypothesized that avoidance behaviour mediates the relationship 
between personal control dimension of IPQ and depression/anxiety. As presented in Table 3 
and Table 4, no main effect of personal control dimension of IPQ was found upon avoidance 
behaviour or upon depression/anxiety. Thus, the third mediation hypothesis was disconfirmed. 
 
Assessing Multicollinearity 

Apart from the correlation matrix, the variance inflation factor (VIF) was taken into 
account as another way to identify multicollinearity. The VIF particularly indicates whether a 
predictor has a strong linear relationship with the other predictors of a model.  For all 
regression models, the VIF values were well bellow 10 and the tolerance statistics below .2, 
indicating that for these analyses, multicollinearity is not problematic (Menard, 1995). 
 
Discussion 

The purpose of the present study was to examine whether illness representation 
components (Consequences, Personal Conrol) of IBS sufferers predict avoidant coping, 
whether representation components predict depression and anxiety and finally to evaluate the 
possible mediating role of avoidant coping. The results of the study can be summarized as 
follows: Consequence dimension of IPQ predicted both avoidant coping as well as depression 
and anxiety. Moreover, it has been found that avoidance behaviour mediates the relationship 
between consequence dimension of IPQ and depression and anxiety. Finally, another finding 
of the study was that personal control dimension had no significant effect on avoidant coping 
or depression or anxiety. 

These findings are particularly interesting, as in the review of the relevant literature, 
the majority of the studies suggest that illness representation components are associated with 
psychological outcome such as depression and anxiety, relatively independently of coping 
(Scharloo, Kaptein, Weinman, Hazes et al., 1998). Furthermore, according to these studies, 
representation dimensions are more strongly associated with outcome than is coping (Moss-
Morris, Petrie, & Weinman, 1996; Scharloo, et al., 1998). In other studies though, the role of 
coping has been ignored to a large extent and strong direct relationships between illness 
representation components and psychological outcome measures have been suggested (Petrie, 
Weinman, Sharpe, & Buckley, 1996; Schiaffino, Shawaryn, & Blum, 1998). 

The results of the present study present further evidence that consequence 
representations are important predictors of depression and anxiety. IBS patients who held 
beliefs in serious consequences of their illness scored higher in depression and anxiety 
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compared to those who held more positive beliefs about the consequences of IBS. These 
findings are in line with previous studies (Rutter & Rutter, 2002; Rutter & Rutter, 2007), 
which show that among illness representations the leading predictor for depression and 
anxiety were beliefs in serious consequences. In Rutter & Rutter’s (2007) study, “weak” 
consequence beliefs predicted better quality of life and more satisfaction with health, while 
“strong” consequence beliefs predicted anxiety and depression. In the same study, it was also 
argued that ‘unhelpful’ illness representations, such as serious consequences, are strengthened 
over time and may contribute to the maintenance of symptom presentation in IBS sufferers. 
As the present study was cross sectional, we were unable to examine these changes over time.    

The present study also found that avoidant coping predicts depression and anxiety in 
IBS patients. These findings are consistent with previous research (Crane & Martin, 2004), 
which reveal that depression and anxiety can be considered both as determinants and 
outcomes of coping strategy use: it is likely that in many cases there is a reciprocal 
relationship between avoidant coping and psychological distress. Avoidant coping may 
increase illness impact rendering physical symptoms more disabling and distressing: while 
distress may simultaneously increase an individual’s tendency to use passive strategies such 
as avoidance. Moreover, according to a study of Snow-Turek, Noris & Tan (1996) it has been 
demonstrated that, avoidant coping has been linked to psychological distress and depression 
in individuals with chronic pain, such as in IBS sufferers (Snow-Turek, Noris & Tan, 1996, 
Palsson, Douglas, & Drossman, 2005; Marks, Changsu, Krulewicz, & Chi-Un, 2008).  

Another finding of the study was that consequence beliefs predicted avoidance 
behaviour. IBS sufferers, who reported beliefs in serious consequences of the illness, were 
engaged in avoidant behaviours as way of coping. This finding is in line with previous 
research (Moss-Morris et al., 1996, Rutter & Rutter, 2002) which suggests that beliefs in 
serious consequences were related to venting emotions, restraint coping and the avoidance 
styles of mental and behavioural disengagement. In accordance with the mentioned above, it 
has also been found (Drossman et al., 1988; van Dulmen, Fennis, Mokkink, van der Velden, 
et al., 1994) that IBS patients typically cope with their illness by avoiding specific situations 
such as social situations, crowded places, or places with no toilet access and using avoidance 
behaviour in general, though this may not be beneficial to their psychological health.  

The present study also found that avoidance behaviour partially mediates the 
relationship between beliefs in serious consequences of IBS and depression and anxiety as 
well. For testing this, Leventhal’s model was adopted, which predicts that the link between 
illness representation and outcome is mediated by coping behaviours. The main findings of 
this study show not only that the link between consequence representation and depression and 
anxiety was strong, but also that avoidant coping contributed significantly to the prediction of 
depression and anxiety. This finding confirms previous studies which show that consequence 
representation component was mediated by coping strategies such as avoidant and passive 
coping (Rutter & Rutter, 2002, Rutter & Rutter, 2007). Moreover, in the same studies, 
evidence was provided for direct and indirect paths from representations to depression and 
anxiety in IBS patients (Rutter & Rutter, 2002, Rutter & Rutter, 2007). 

Previous research on IBS patients has revealed that beliefs in fewer serious 
consequences predicted more active coping strategies and more positive outcomes, such as 
greater perceived quality of life and satisfaction with health (Rutter & Rutter, 2002). Through 
conducting multivariate analysis, Rutter & Rutter (2002) showed that: 1) illness 
representation was strongly associated with psychological outcome (depression or anxiety), 2) 
the reporting of serious consequences was a strong predictor of psychological outcome and 3) 
coping (avoidant and passive) partly mediated the link between representation and outcome. 
In the present study, the overall model, consisting of demographics (age, gender, marital 
status, work situation, country), Consequence dimension of IPQ and UCL-Avoidance, 
accounted for 56% of the variance in depression and for 42% of the variance in anxiety. 
These models show a partial mediation effect: IBS sufferers, who believe in serious 
consequences of their illness, reported using more avoidant behaviours, as coping strategies, 
which in turn were positively related to depression and anxiety. This suggests that the 
effectiveness of psychological therapy for IBS patients may improve if therapists challenge 
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patients’ perceptions of serious consequences and offer alternatives to behavioural 
disengagement.  

The last finding of the present study was that in contrast with our initial hypotheses, 
personal control representations did not predict depression, anxiety, or avoidance behaviour.  
We hypothesized that weak control beliefs of IBS would be associated with avoidant coping, 
which in turn would positively be related to depression and anxiety. A possible explanation 
for this inconsistency might be the distinction of control dimension in personal and treatment 
components in the Revised Illness Perception Questionnaire. According to Moss-Moris et al., 
(1996) there is a kind of overlap between the items of personal control and treatment control, 
which could reflect that the distinction is not important in all illnesses. Thus, as is mentioned 
in their study, in some illnesses such as IBS, where no specific treatment may be prescribed, 
patients may view treatment choices as personal ways of controlling or managing the illness. 
In the present study, it is possible that this overlap led to the fact that as opposed to 
consequences, personal control representations didn’t predict depression.  Moreover, another 
possible explanation could also be that sufferers of chronic GI disorders are likely to feel 
unable to talk about their symptoms to others around them, and may feel shame about the 
uncontrollability of their symptoms. Thus, it could be the nature of the condition that acts 
upon control dimension. 
 
Limitations & Suggestions 

The current study had some limitations. The data come from members of self-help 
groups, which endeavour to give members emotional support and information so that 
sufferers can help themselves. Moreover, membership of a group possibly promotes 
acceptance of the illness. For both reasons, the study should be replicated with other IBS 
populations, since this particular population is likely to seek treatment and therefore to 
exaggerate symptoms or notice them more than non seeking treatment groups do. However, 
the difficulty of engaging non-treatment-seeking IBS sufferers in research should be pointed 
out, because by definition they do not interact with healthcare systems conducting research 
into IBS. The evidence suggests that those who seek treatment for IBS do so because of 
psychiatric or other co-morbidity or because they fear they may be seriously ill (Henningsen, 
Zimmermann, & Sattel, 2003). This implies that treatment-seeking-IBS patients differ from 
non-treatment-seeking IBS patients in the levels of psychosocial distress, psychiatric 
morbidity, quality of life and health care utilization (Ringel et al., 2001). 

Furthermore, whilst this study’s focus was to determine whether and how illness 
representations influence avoidant coping and psychological outcome (depression and anxiety 
in this case), we have examined only the ‘cognition’ branch of Leventhal’s model. Leventhal 
et al. (1980) theorised that self-regulation framework is conceptualized as a parallel 
processing framework. One processing arm is dedicated to the cognitive processing of an 
internal or external stimulus and the second parallel processing arm is dedicated to the 
processing of the emotional aspects of that stimulus. One implication of this parallel 
processing is that health behaviours can be triggered as a result of cognitive as well as 
emotional processes (Leventhal, Diefenbach & Leventhal, 1992). According to Fortune, 
Richards, Main, & Griffths (2000), it is likely that emotional factors such as worry, fear and 
feelings of isolation regarding the illness will also contribute significantly to coping 
behaviour and psychological outcome. Therefore, future researchers should start to take 
measures of emotional representation of IBS patients, as Leventhal’s model specifies that 
individuals’ emotional representations about illness and reactions to the health threat might 
lead to emotion based coping behaviours and outcomes, which were not taken into account in 
the present study, for instance. 

Another key point of the study is that Self-Regulation Model is a dynamic model, 
which argues that representations lead to outcomes, through the mediation of coping 
strategies. The present study was cross-sectional, which means that causal directions could 
not be determined. What is needed next, therefore, is prospective longitudinal research, in 
which representations would be measured at Time 1 and coping and outcome would be 
measured on subsequent occasions. In that way, it would be possible to examine the 
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predictive strength of the illness representation over time in IBS patients. Thus, major 
research questions such as, if illness representation could predict psychological outcome 
longitudinally in IBS could thereby be addressed.   

Further exploration of the role of avoidant coping in IBS would be of substantial 
interest, since the majority of recent research using the Self Regulation model does not focus 
on the role of coping and indeed coping has not generally added to the prediction of 
psychological outcome in the majority of previous studies. Future researchers, particularly 
those interested in designing effective interventions, should examine coping in IBS patients, 
especially its relationship with serious consequence beliefs (Rutter & Rutter, 2002). This 
relationship could be described as reciprocal; avoidant behaviours are likely to increase 
illness impact and beliefs in serious consequences whilst these beliefs may simultaneously 
increase the use of avoidant coping. Above all, it must be remembered that the Self-
Regulation Model is a dynamic model, which argues that representations lead to outcome, 
through the mediation of coping strategies. Thus, for interventions to succeed, they must be 
holistic and integrative, and must provide a clear representation of IBS. 

In conclusion, the present study shows that among IBS patients, illness 
representations (in particular a belief in a serious consequence of the illness) predict 
depression, anxiety, and avoidance behaviour. It was also shown that coping strategies, such 
as avoidant coping, partially mediate the link between consequence illness representations 
and psychological outcome. Finally, the current study not only extends upon research 
conducted in recent years about the role of coping on the relationship between illness 
representations and psychological outcome, but also introduces some new perspectives which 
could help health care planning in this area. Our study suggests that the effectiveness of 
psychological therapy for IBS patients may improve if therapists challenge patients’ 
perceptions of serious consequences and promote active coping strategies. Recognizing and 
addressing maladaptive coping mechanisms and psychosocial factors that amplify and 
perpetuate the disorder are important elements for enhancing clinical outcomes and well-
being among IBS patients. 
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Table 1: Sample Characteristics, (n=253)   
                              (n)                      (%) 
Gender (n=236)  

                  Male                                  37                     (15.7) 
 

                             Female                               199                    (84.3) 
Marital Status (n=253)  
                            Single (28.9) 
                            Married                                83                     (32.8) 
                            In a relationship                                91                     (36.0) 
                            Other                                 6                       (2.4)  
Work Situation (n=251)  
                             Full time  (41.4) 
                             Part time (32.3) 
                             Not working (26.3) 
Country (n=244)  
                             Netherlands 
 

                                  172                    (70.5) 

                             USA                                           24                      (9.8) 
                             Greece                                           18                      (7.4) 
                             Canada                                    9                       (3.7) 
                             UK                                    5                        (2.0) 
                             Belgium                                           9                        (4.5) 
                             Italy                                           3                        (1.2) 
                             Other                                   2                          (.8) 
  
Table 2. Pearson’s (r) Correlations of the main variables of the regression model 
 

 IPQ-
Consequences 

   SCL-90  
  Depression 

   SCL-90 
   Anxiety 

    UCL-      
Avoidance 

Age 

IPQ-Personal 
Control 

 
-.05 

 
-.13 

 
-.06 

 
-.03 

 
.08 

IPQ-
Consequences 

  
.49** 

 
.38** 

 
.39** 

 
-.00 

SCL-90  
Depression 

   
.83** 

 
.71** 

 
-.07 

SCL-90 
Anxiety 

    
.62** 

 
-.08 

Age      
-.12 

Note. *p<.05; **p<.01; ***p<.001 
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Table 3: Consequence dimension of IPQ as predictor of depression and anxiety 
                                     Depression                                        Anxiety  

 B SE Β β  Β SE B β 

Step 1 
Age 
Gender 
Marital Status 
Work situation 
Step 2 
Age 
Gender 
Marital Status 
Work situation 
IPQ-Consequences 

 
    -.08 
     .85    
    -.15 
  -3.69          
    
    -.05 
    2.30 
    -.13 
   -2.10 
    1.57 

 
     .08 
   2.75  
   1.13 
   1.19 
    
   .08 
   2.45 
   1.00 
   1.10 
     .23 

  
   -.07 
    .02 
   -.01 
   -.23 
  
   -.05 
    .06 
   -.01 
   -.13 
  .46*** 

   
     -.05 
     -.31 
      .60 
   -1.54 
 
     -.04 
      .27 
      .59 
    -.75  
      .73 

 
    .05 
   1.63 
    .69 
    .72 
 
     .05 
   1.63 
     .69 
     .72 
     .15 

 
   -.07 
   -.01 
    .06 
   -.16 
 
   -.06 
    .01        
 .06  
   -.08 
   .35*** 

Note. Male=1, Female=2  
Depression: R² =.06 for Step 1; R² =.26, ΔR² = .20*** for Step 2.  
Anxiety: R²=.04 for Step 1; R²=.15, ΔR²=.11***, for Step 2.  
*p<.05; **p<.01; ***p≤.001 
 
Table 4: Personal control dimension of IPQ as predictor of depression and anxiety 

                               Depression                                          Anxiety  

 B SE Β β  Β SE B β 

Step 1 
Age 
Gender 
Marital Status 
Work situation 
Step 2 
Age 
Gender 
Marital Status 
Work situation 
IPQ-Personal Control 

     
    -.09 
     .19 
    -.23 
  -3.48 
    
    -.09 
    -.41 
    -.28 
  -3.45 
    -.53 

         
    .08 
  2.80 
  1.13 
  1.18 
 
     .08 
   2.82 
   1.13 
   1.17 
    .34 

 
  -.08 
   .01 
  -.02 
  -.22 
 
  -.08 
  -.01 
  -.02 
  -.22 
  -.12 

  
    -.06 
    -.67 
     .58 
   -1.45 
 
     -.06 
     -.88 
      .58 
   -1.42 
     -.17 

 
    .05 
  1.66 
    .69 
    .71 
 
    .05 
  1.68 
   .69 
   .71 
   .20 

 
   -.09 
   -.03  
    .06 
   -.15 
 
   -.09 
   -.04 
    .06 
  -.15 
  -.07 

Note. Depression: R² =.05 for Step 1; R² =.07, ΔR² = .02, for Step 2. 
Anxiety: R²=.03 for Step 1; R²=.04, ΔR²=.01, for Step 2 
*p<.05; **p<.01; ***p≤.001 
 
Table 5: UCL-avoidance as predictor of depression and anxiety. 

                               Depression                                          Anxiety  

 B SE Β β  Β SE B β 

Step 1 
Age 
Gender 
Marital Status 
Work situation 
Step 2 
Age 
Gender 
Marital Status 
Work situation 
UCL-Avoidance 

 
    -.07 
     .65 
     .12 
  -3.04 
     
     .05 
     .96 
     .82 
   -1.03 
    2.46 

 
    .08 
   2.74 
   1.10 
   1.17 
    
     .06 
   1.95 
    .79 
    .85 
    .19 

 
   -.07 
    .02 
    .01 
  -.19 
   
   .05 
   .03 
   .06 
   .07 
  .71*** 

  
    -.06 
    -.68 
     .80 
    -.12 
 
      .01 
    -.57 
      .79 
    -.39 
    1.33 

 
    .05 
   1.61 
    .67 
    .69 
     
   .04   
 1.27 
   .53 
   .55 
   .13 

 
   -.09 
   -.03 
    .09 
   -.13 
     
    .01 
   -.03 
    .09 
   -.04 
   .62*** 

Note. Depression: R² =.04 for Step 1; R² =.52, ΔR² = .48***, for Step 2. 
Anxiety: R²=.04 for Step 1; R²=.40, ΔR²=.36***, for Step 2. 
*p<.05; **p<.01; ***p≤.001 
Table 6: Results of regression analysis between consequence dimension of IPQ and 
UCL-avoidance  
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                                            UCL-Avoidance                              
 B SE Β β 

Step 1    
Age  
Gender 
Marital Status 
Work Situation 

        -.06 
        -.18 
        -.09 
        -.58 

          .02 
          .72 
          .30 
          .31 

         -.19 
         -.02 
         -.02 
         -.13 

Step 2 
Age  
Gender 
Marital Status 
Work Situation 
IPQ-Consequences 

          
        -.05 
         .22 
       -.12 
       -.26 
         .37 

            
         .02 
         .66 
         .27 
         .29 
         .06 

 
        -.18  
         .02 
       -.03 
       -.06 
        .40*** 

Note. R² =.05 for Step 1;  R² =.20, ΔR² =.15*** for Step 2 
*p<.05; **p<.01; ***p≤.001 
 
Table 7: Results of regression analysis between personal control dimension of IPQ 
and UCL-avoidance 

                                            UCL Avoidance                               
 B SE Β β 

Step 1 
Age  
Gender 
Marital Status 
Work Situation 

       
        -.06 
        -.31 
        -.07 
        -.56 

          
          .02 
          .73 
          .30 
          .31 

         
          -.20 
          -.31 
          -.16 
          -.13 

Step 2 
Age  
Gender 
Marital Status 
Work Situation 
IPQ-Personal Control 

 
        -.06   
       -.30 
       -.07 
       -.56 
        .01 

            
          .02  
          .73 
          .30 
          .31 
          .09 

             
         -.20 
         -.03 
         -.02 
         -.13 
          .01 

Note. R² =.04 for Step 1; R² =.05, ΔR² =.01 for Step 2 
*p<.05; **p<.01; ***p≤.001 

 
Table 8: Regression analysis testing UCL-avoidance as a mediator between 
Consequence dimension of IPQ and Depression 

                                      UCL-Avoidance                               Depression   
 B SE Β β  Β SE B β 

Equation 1 
Age  
Gender 
Marital Status 
Work Situation 
IPQ- Consequences 

 
  -.05 
   .22 
  -.12 
  -.26 
   .37    

 
   .02 
   .66 
   .27 
   .29 
   .06    

  
  -.18 
   .02 
  -.03 
  -.06 
  .40*** 

   
 

 
 

 
 

Equation 2 
Age  
Gender 
Marital Status 
Work Situation 
IPQ-Consequences 

     
 

         
 

 
   

   
    -.05 
    2.29 
    -.13 
  -2.10 
   1.57 

 
     .08 
   2.45 
   1.00 
   1.09 
     .23 

 
  -.05 
   .06 
  -.01 
  -.13 
   .46*** 

Equation 3 
Age  
Gender 
Marital Status 
Work Situation 
UCL-Avoidance 
IPQ- Consequences 

 
 

 
    

 
 

  
   .06 
  1.65 
    .62 
   -.49 
   2.18 
     .75 

 
   .06 
  1.90 
   .78 
   .84 
   .20 
   .19 

 
   .06 
   .05 
   .04 
  -.03 
  .61*** 
  .23*** 

Note. Equation 1: R² =.20, Equation 2: R² =.26; Equation 3: R²=.56, ΔR ²=.30*** 
*p<.05; **p<.01; ***p≤.001 
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Table 9: Regression analysis testing UCL-avoidance as a mediator between 
Consequence dimension of IPQ and Anxiety 

                                      UCL-Avoidance                              Anxiety   
 B SE Β β  Β SE B β 

Equation 1 
Age  
Gender 
Marital Status 
Work Situation 
IPQ- Consequences 

 
  -.05 
   .22 
  -.12 
  -.26 
   .37 

 
    .02 
    .66 
    .27 
    .29 
    .06 

  
  -.18 
   .02 
  -.03 
  -.06 
  .40*** 

    
 

 
 

 
 

Equation 2 
Age  
Gender 
Marital Status 
Work Situation 
IPQ-Consequences 

     
 

         
 

 
   

   
   -.04 
    .27 
   -.59 
   -.75 
     .73 

 
     .05 
   1.53 
     .64 
     .69 
     .15 

 
   -.06 
    .01 
    .06 
   -.08 
   .35*** 

Equation 3 
Age  
Gender 
Marital Status 
Work Situation 
UCL-Avoidance 
IPQ-Consequences 

 
 

 
    

 
 

  
     .01 
    -.36 
     .77 
   -.17 
   1.25 
     .21  

 
   .04 
 1.29 
   .54 
   .58 
   .14 
   .13    

 
   .06 
   .05 
   .04 
  -.03 
   .58*** 
   .10*** 

Note. Equation 1: R² =.20, Equation 2: R² =.15; Equation 3: R²=.40, ΔR ²=.25*** 
*p<.05; **p<.01; ***p≤.001 
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Οδηγίες για τους συγγραφείς 

Το Επιστημονικό Περιοδικό  "Σύγχρονη Κοινωνία Εκπαίδευση, και Ψυχική 
Υγεία" εκδίδεται 2 φορές το χρόνο (συν μία θεματική έκδοση) και δημοσιεύει 
πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες και άρθρα. 

Οι εργασίες αποστέλλονται σε τρία αντίτυπα (εκ των οποίων τα δύο περιέχουν 
μόνο τον τίτλο του άρθρου και όχι τα στοιχεία του/των συγγραφέων, ενώ το τρίτο 
περιέχει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας) και ένα cd (σε μορφή Microsoft-Word) με 
τα αντίστοιχα αρχεία προς το Επιστημονικό Περιοδικό "Σύγχρονη Κοινωνία, 
Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία" στις διευθύνσεις των συντακτών του περιοδικού: 
Ευστράτιος Παπάνης, τηλ.: 6936543643, Θεόφιλου Χατζημιχαήλ 5, 81100 Μυτιλήνη, 
Παναγιώτης Γιαβρίμης, τηλ.: 6944432836, Παμφίλης 17, 81100 Μυτιλήνη και Αγνή 
Βίκη, τηλ.: 6971896637, Παλαιολόγου 26, 15342 Αγία Παρασκευή Αττικής. Η 
αποστολή είναι, επίσης, ευπρόσδεκτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 
διευθύνσεις: papanis@papanis.com Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript 
για να τη δείτε. , pgiavrim@otenet.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript 
για να τη δείτε. και agni@elitemail.org Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε 
την Javascript για να τη δείτε. Παράλληλα, οι συγγραφείς πρέπει να αποστέλλουν σε 
ξεχωριστό αρχείο σύντομο βιογραφικό τους μέχρι 200 λέξεις. 

Τα κείμενα πρέπει να είναι τυπωμένα σε χαρτί Α4 στη μία μόνο όψη του 
φύλλου. Το κείμενο πρέπει να είναι πλήρως στοιχισμένο, με γραμματοσειρά Times 
New Roman, 12, διάστημα γραμμής 1 (ή απόσταση 5mm, τουλάχιστον, μεταξύ των 
γραμμών) και περιθώρια τουλάχιστον 3cm. Οι σελίδες πρέπει να είναι αριθμημένες. 
Γίνονται δεκτά άρθρα στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 

Στην πρώτη σελίδα κάθε άρθρου θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ο τίτλος 
της εργασίας, που πρέπει να είναι σύντομος, το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα, η 
ιδιότητά του και η διεύθυνσή του (ταχυδρομική και ηλεκτρονική) σε γραμματοσειρά 
Arial 12 pt, έντονα, κεφαλαία και με στοίχιση στο κέντρο. Μια περίληψη (abstract) 
του άρθρου μέχρι 150 λέξεις προτάσσεται της εργασίας. Για τα ελληνικά άρθρα η 
περίληψη θα είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά. Ο συγγραφέας θα πρέπει να 
προτείνει μέχρι και 4 λέξεις κλειδιά (λέξη1, λέξη2, έκφραση1, έκφραση2) που να 
αποδίδουν σημαντικούς όρους του άρθρου. Το όνομα του συγγραφέα, η ιδιότητα και 
η ηλεκτρονική του διεύθυνση θα αναγράφονται μόνο σε ένα από τα τρία αντίτυπα. 

Τα εδάφια και υπο-εδάφια του άρθρου πρέπει να διαχωρίζονται εμφανώς 
αρχίζοντας από την εισαγωγή. Στην εισαγωγή θα ορίζεται επακριβώς ο σκοπός και το 
περιεχόμενο του άρθρου και θα γίνονται αναφορές σε προηγούμενες βασικές 
συμβολές (παραπομπές σε άρθρα, δημοσιεύματα κ.λπ.). 

Οι τυχόν πίνακες, οι εικόνες και τα διαγράμματα θα πρέπει να εμφανί-ζονται 
στο τέλος του άρθρου, σε ξεχωριστή σελίδα το καθένα και το μέγεθός τους να μην 
υπερβαίνει εκείνο της σελίδας. Επίσης θα πρέπει να έχουν τίτλο και συνεχή αρίθμηση 
(π.χ. Πίνακας 1, Πίνακας 2, Εικόνα 1, Διάγραμμα 1), τα οποία θα προηγούνται του 
πίνακα, της εικόνας ή του διαγράμματος και θα είναι κεντραρισμένα. 

Ένταξη βιβλιογραφικών περιοδικών μέσα στο κείμενο της εργασίας: 
Οι προοιμιακές βιβλιογραφικές πηγές μέσα στο κείμενο της εργασίας με την 

εξής μορφή: (Castells, 1998) ή (Habermas, 1984, 1993) ή (Paraskevopoulos & Kirk, 
1969, σελ.183) ή (Morin, 1987. Piaget & lnhelder, 1971). Οι βιβλιογραφικές 
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παραπομπές στο κείμενο αναφέρουν το/τα ονόματα του/των συγγραφέων με 
αλφαβητική σειρά και διαχωρίζονται με τελεία. 

Αν θέλουμε να ενταχθεί το όνομα του/των συγγραφέα/ων ως μέρος του 
κειμένου: 

Οι Ames και Archer (1988) αναφέρουν .... ή Οι Ames και Archer (1988, σελ. 
35) αναφέρουν .... 

Ο Meece και οι συνεργάτες του (1988) διαπίστωσαν (για περισσότερους από 
δύο συγγραφείς). 

Οι πλήρεις βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να τίθενται στο τέλος του 
άρθρου, μετά το κυρίως κείμενο. Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα γράφονται με 
αλφαβητική σειρά. Σε περίπτωση που ο ίδιος συγγρα-φέας έχει γράψει περισσότερα 
από ένα άρθρα, αυτά θα αναγράφονται χρονολογικά, αρχίζοντας από το παλαιότερο. 

 
Παραδείγματα Βιβλιογραφικών Αναφορών 
Για βιβλία: 
Holland, J. L. (1985). Making vocational choices: A theory of vocational 

personalities and work environments, (2nd Ed.). Englewood Cliffs, N.Jersey: Prentice 
Hall. 

Goleman, D. (1999). H συναϊθηματική νοημοσύνη ότο χώρο της εργασίας 
(μτφρ. Μεγαλούδη, Φ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Για περιοδικά: 
Watson, M. & Stead, G. (1994). A longitudinal study of career decided-ness 

among White South African high school students. Journal of Vocational Behavior, 45, 
261-269. 

Για κεφάλαια σε βιβλία: 
Παπαδόπουλος, Ν. Γ. (1998). Η αποτυχία των μαθητών ως πρόβλημα του 

εκπαιδευτικού συστήματος: Επισημάνσεις, κίνητρα και δυνατότητες βελ¬τίωσης. 
Στο: Α. Ευκλείδη (επιμ.), Τα κίνητρα στην Εκπαίδευση (σελ. 90¬107). Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα. 

Για πρακτικά συνεδρίων: 
Παπαϊωάννου, Σ. (1989). Πολυτεχνική εκπαίδευση με κοινωνικοκριτικό 

περιεχόμενο. - Μια εναλλακτική πρόταση για υπέρβαση της εκπαιδευτικής κρίσης. 
Στο: Τεχνολογία και Εκπαίδευση, Πρακτικά Γ' Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου. 
Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, 15-18 Οκτωβρίου 1987(σελ. 175-204). Αθήνα: 
Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος. 

Για ηλεκτρονικές παραπομπές: 
Kaley-Isley, L. (1997). Work in the West: Work and education programs for 

persons with a serious mentalillness. WICHE Westlink Mental Health Development 
in the Western United States, 18(2). Retrieved 2002 from 
www.wiche.edu/MentalHealth/Westlink/jum97. 

Για ανακοινώσεις σε συνέδρια: 
Βιτσιλάκη - Σορωνιάτη, Χ. (1995). Εκπαιδευτικές φιλοδοξίες και 

επαγγελματικές προσδοαες των νέων. Εμπειρικά στοιχεία από τη Δωδεκάνησο. 
Εισήγηση στην Ημερίδα: Κοινά προβλήματα στις τρεις βαθμίδες της εκπαί¬δευσης. 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ρόδος, 26 Μαίου. 

 
Επισημάνσεις: 
Εργασίες που αποστέλλονται στο περιοδικό για κρίση δε δεσμεύουν τη 

συντακτική επιτροπή να τις δημοσιεύσει, ούτε να τις επιστρέψει.  
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Τα πνευματικά δικαιώματα των δημοσιευμένων άρθρων ανήκουν στο 
περιοδικό "Σύγχρονη κοινωνία, εκπαίδευση και ψυχική υγεία".  

Απαγορεύεται η μερική ή/και ολική αναδημοσίευση κειμένων που 
δημοσιεύονται στο περιοδικό, χωρίς την συγκατάθεση του εκδότη.  

Τα άρθρα που υποβάλλονται πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μην έχουν 
υποβληθεί εν όλω ή εν μέρει για δημοσίευση ή έχουν δημοσιευθεί σε άλλο περιοδικό.  

Με τη δημοσίευση του άρθρου στο περιοδικό "Σύγχρονη κοινωνία, 
εκπαίδευση και ψυχική υγεία" ο/οι συγγραφείς αποδέχονται το δικαίωμα των 
διευθυντών έκδοσης να αναρτήσουν το άρθρο στην ιστοσελίδα του περιοδικού.  

Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την λήψη copyright για δημοσίευση 
περικοπών, σχημάτων, φωτογραφιών κ.λπ.  

 
Κρίση των εργασιών: 
Η δημοσίευση των εργασιών στο περιοδικό "Σύγχρονη κοινωνία, εκπαίδευση 

και ψυχική υγεία" θα στηριχθεί στο σύστημα της "τυφλής" κρίσης από δύο 
επιλεγμένους αξιολογητές, που εγγυάται την αμεροληψία και την υψηλή 
επιστημονική ποιότητά του. Αμέσως ύστερα από τη λήψη μιας εργασίας, οι 
Διευθυντές Σύνταξης αποστέλλουν από ένα αντίτυπο σε δύο κριτές. Μετά από την 
ομόφωνη κρίση για το δημοσιεύσιμο ή μη του άρθρου αποφασίζεται η έγκριση ή μη 
της δημοσίευσης της εργασίας. Σε περίπτωση κατά την οποία οι κριτές αποφασίσουν 
τη δημοσίευση της εργασίας με διορθώσεις, ο συγγραφέας είναι υποχρεωμένος να 
ακολουθήσει τις συγκεκριμένες υποδείξεις των κριτών. 

 
Η αδυναμία τήρησης των οδηγιών συνεπάγεται τη μη δημοσίευση του άρθρου 

στο περιοδικό " ΣΚΕΨΥ”. 
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Φόρμα συνδρομής περιοδικού  

Ιδιώτης Εκπαιδευτικός Φορέας 

Ονομ/μο  Επωνυμία 

Φορέα 

 

Ιδιότητα  Εκπρόσωπος φορέα  

Διεύθυνση  Διεύθυνση  

Τηλέφωνο  Τηλέφωνο  

Fax  Fax  

E-mail  E-mail  

Επιθυμώ να εγγραφώ συνδρομητής του περιοδικού "Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση 
και Ψυχική Υγεία" για: 

 1 έτος   

 

 

2 έτη   

 

Το περιοδικό επιθυμώ να αποστέλλεται στην παρακάτω διεύθυνση: 

Ονομ/μο ή επωνυμία  

Εκπρόσωπος  

Ιδιότητα  

Διεύθυνση  

Τηλέφωνο  

Fax  

E-mail  

Η φόρμα αποστέλλεται σε έναν από τους τρεις διευθυντές
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