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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

Α ν ω γ η , π α ι δ ε ί α , ε κ π α ί δ ε υ σ η . 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η αγωγή και ειδικότερα η εκπαίδευση 

αποτελούν σημαντικές κοινωνικές λειτουργίες. Για το ρόλο όμως αυτών 

των λειτουργιών έχουν εκφραστεί διαφορετικές κατά καιρούς απόψεις. 

Κατά τον ορισμό του Emile Durkheim: «Αγωγή είναι η ενέργεια 

που ασκείται από τις γενιές των ενηλίκων πάνω στις γενιές που δεν 

είναι ακόμα ώριμες για την κοινωνική ζωή. Έχει ως αντικείμενο να πα

ρακινήσει και να αναπτύξει στο παιδί έναν ορισμένο αριθμό φυσικών, 

διανοητικών και ηθικών καταστάσεων που απαιτούν από αυτό η πολι

τική κοινωνία στο σύνολο της και το ειδικό περιβάλλον για το οποίο 

κυρίως προορίζεται το παιδί»1. 

Ο Max Weber και ο Karl Mannheim αναφερόμενοι στην εκπαί

δευση, φαίνεται να συμφωνούν ότι η πρωταρχική λειτουργία της είναι η 

προετοιμασία των νέων για την ένταξη τους στο κοινωνικό σύστημα, 

χωρίς καμία αμφισβήτηση του. 

Όλοι τους τόνισαν τη συντηρητική λειτουργία της αγωγής και της 

εκπαίδευσης, δηλαδή αυτή που εξασφαλίζει τη διατήρηση των κοινωνι

κών και πνευματικών προνομίων των κοινωνικών ομάδων που βρίσκο

νται στην κορυφή της κοινωνίας2. 

Η άποψη του J. Piaget που διατυπώνεται με το ερώτημα: «Το 

έργο της αγωγής είναι αναγκαστικά η εκκόλαψη της προσωπικότητας ή 

1. Βλ: Χαράλαμπος Νούτσος, Προγράμματα Εκπαίδευσης και Κοινωνικός Έλεγχος 

(1931-1973), Θεμέλιο Αθήνα 1979, όπου το σχετικό παράθεμα, σ. 16. 

2. Βλ: Ιωάννα Λαμπίρη-Δημάκη, Προς μίαν Ελληνικήν Κοινωνιολογίαν της Παιδείας, 

Ε.Κ.Κ.Ε. Αθήνα, τ.1, σ. 56. 
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μήπως είναι αρχικά η διάπλαση των ατόμων με βάση ένα πρότυπο 

σύμφωνο με τις προηγούμενες γενιές και ικανό να συντηρήσει τις συλ

λογικές αξίες;», φαίνεται να εκφράζει μία πρώτη αμφιβολία στις προη

γούμενες απόψεις3. 

Οι Αμερικανοί κοινωνιολόγοι John Dewy και Leicester Ward έ

δωσαν περισσότερη έμφαση στη προοδευτική λειτουργία της εκπαί

δευσης, δηλαδή «στην δια μέσω αυτής επιτυγχανόμενη αλλαγή στη 

διάρθρωση και τα ήθΓΓ της κοινωνίας»4. 

Στο ρόλο της παιδείας στη διαμόρφωση των ανθρώπων αναφέ

ρεται και ο Karl Marx στις «θέσεις για τον Φώυερμπαχ»5. Αργότερα ο 

Antonio Gramsci επισημαίνει και αυτός το σημαντικό ρόλο της εκπαί

δευσης και του δάσκαλου ως «ηγέτη» στη διαμόρφωση της προσωπι

κότητας του ανθρώπου 6 . Συγκεκριμένα, για το θέμα αυτό έγραφε: «Δεν 

μπορούμε με κανένα τρόπο να μιλήσουμε για μία a priori φύση του 

παιδιού και του ανθρώπου γενικά... εγώ αντίθετα νομίζω ότι ο άνθρω

πος είναι ένα ιστορικό δημιούργημα που αποκτήθηκε με τον εξαναγκα

σμό (όχι με την έννοια της ωμής εξωτερικής βίας) και αυτό εξακολουθώ 

να πιστεύω»7. 

Για το ρόλο της λειτουργίας της εκπαίδευσης, τομή αποτέλεσε η 

σκέψη του Louis Althusser. Ο Althusser αναφέρει μεταξύ άλλων ως 

ιδεολογικό μηχανισμό του κράτους (Ι.Μ.Κ.) και «...το σύστημα των 

διαφόρων σχολείων, δημοσίων και ιδιωτικών»8. 

3. Βλ: Χαρ. Νούτσος, ό.π, σ. 17. 

4. Βλ: Ιωάν. Λαμττίρη-Δημάκη, ό.π, σσ. 56, 57. 

5. Βλ: Κάρλ Μαρξ - Φρ. Έγκελς, Γερμανική Ιδεολογία, Gutenberg Αθήνα, τ. Α', 3 η 

θέση, σ. 46. 

6. Βλ: F. Lombardi, Οι παιδαγωγικές αντ ιλήψεις του Αντόνιο Γκάμσι, Παρατηρητής 

Θεσ/νίκη 1986, Η ε κ π α ί δ ε υ σ η , σσ. 59-67. 

7. Στο ίδιο, σσ. 313-314. 

8 Βλ: Λουί Αλτουσέρ, Θέσεις (1964-1975), Θεμέλιο Αθήνα, Ιδεολογία και ι δ ε ο λ ο γ ι 

κοί μηχανισμοί του κράτους, σ. 83. 
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Αναλυτικότερος ως προς αυτή την άποψη είναι ο Νίκος Πουλα-

ντζάς που σημειώνει ότι «το σχολείο συμβάλλει ως τέτοιος μηχανισμός, 

στη διευρυμένη αναπαραγωγή των κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων 

μίας ορισμένης κοινωνίας»9. 

Τέλος οι Ρ. Bourdieu και J.-C1. Passeron αναδεικνύουν τους συ

γκεκριμένους μηχανισμούς της λειτουργίας του σχολείου στην αναπα-
10 

ραγωγή των κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων . 

Με τις προαναφερόμενες απόψεις περιγράφεται, θα λέγαμε, μία 

πρώτη θεωρητική αναζήτηση για το ρόλο της αγωγής και ειδικότερα για 

τη λειτουργία της εκπαίδευσης και του σχολείου. 

Η α ν ι σ ό τ η τ α στην Ε κ π α ί δ ε υ σ η . 

Ένα από τα σημεία αιχμής, που αφορούν τη λειτουργία του σχο

λείου, είναι οι εκπαιδευτικές ανισότητες που αναδεικνύονται μέσα από 

αυτό. Οι ερμηνείες για τις ανισότητες αυτές ήταν πολλές και διαφορετι

κές κατά καιρούς. Στις Δυτικές χώρες έως τον Α' παγκόσμιο πόλεμο και 

στην Ελλάδα έως το 1960 περίπου, κυριαρχούσε η άποψη ότι ο ρόλος 

του σχολείου είναι ουδέτερος, μέσα δε από αυτό αναδεικνύονται οι 

διαφορετικές φυσικές ικανότητες και κλίσεις των μαθητών1 1. Κατά την 

άποψη αυτή οι διαφορές στην επίδοση αποδίδονταν στα φυσικά χαρί

σματα και στις ικανότητες των μαθητών ή τις φυσικές μειονεξίες τους. 

Η παραπάνω θεώρηση χαρακτηρίστηκε συντηρητική και αμφι

σβητήθηκε έντονα απ' τη λεγόμενη φιλελεύθερη. Σύμφωνα με αυτή τη 

δεύτερη το πρόβλημα των εκπαιδευτικών ανισοτήτων εντοπίζεται στα 

διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα που ακολουθούσε η κάθε ομά-

9. Βλ: Νίκος Πουλανζάς, Οι κοινωνικές τάξεις στο σύγχρονο καπιταλισμό, Θεμέλιο 

Αθήνα 1981, σσ. 30-44 και 321-349. 

10. Βλ: Ρ. Bourdieu - J. CI. Passeron, Οι κληρονόμοι, Καρδαμίτσας Αθήνα 1993, και 

πολυάριθμες αναφορές Ελλήνων μελετητών στο "La Reproduction-élément pour un 

théorie du système d' enseignement, Paris édition de Minuit 1970" των ίδιων. 

11. Βλ: Γίτσα Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Εκπαιδευτική Πολιτική και Πρακτική, 

Ελληνικά Γράμματα Αθήνα 1995, σσ. 32-33. 
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δα μαθητών . Θεωρήθηκε λοιπόν, ότι μέσα από ένα ενιαίο και ίδιο για 

όλους εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ο καθένας θα μπορούσε ισότιμα να 

αξιοποιεί τις ικανότητες του. Εξακολουθεί δηλαδή και η φιλελεύθερη 

θεώρηση να δέχεται την ύπαρξη έμφυτων ικανοτήτων και προσωπικών 

χαρισμάτων στους μαθητές. 

Οι πρώτες έρευνες που αμφισβητούν τις παραπάνω θεωρήσεις 

για τη λειτουργία του σχολείου, συντηρητική και φιλελεύθερη, γίνονται 

στις Η.Π.Α. τη δεκαετία του 1960! Αντιπροσωπευτικές μπορεί να θεω

ρηθούν για το θέμα αυτό η "Έκθεση του J. Coleman", η έρευνα με τον 

τίτλο "Ανισότητα" Chr. Jencks και η έρευνα των Ρ. Blau και Ο. Duncan 

για τη δομή της απασχόλησης στις Η.Π.Α.13 

Ο Coleman με την έρευνα του αναδεικνύει τις έντονες ανισότητες 

που υπάρχουν στην εκπαίδευση και συμπεραίνει ότι «...κοινωνικοί και 

οικονομικοί παράγοντες εμφανίζονται να έχουν στενή συνάφεια με τη 

σχολική επίδοση ενώ οι διαφορές ανάμεσα στα σχολεία ερμηνεύουν 

μόνο ένα μικρό ποσοστό των διαφορών στην επίδοση των μαθη

τών...»1 4. Η «έκθεση» επισημαίνει επίσης ότι οι διαφορές ανάμεσα στα 

σχολεία είναι σημαντικότερες, όταν πρόκειται για μαθητές των μειονο

τήτων. Η ποιότητα των διδασκόντων έχει σχέση με την επίδοση των 

μαθητών, το δε μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας την επηρεάζει ι

σχυρά. Η έρευνα αυτή αποτελεί στο εξής σημείο αναφοράς των περισ

σότερων μελετητών για το συγκεκριμένο ζήτημα. 

Ο Jencks, σχολιάζοντας τα δεδομένα και τα συμπεράσματα της 

«έκθεσης Coleman» επισημαίνει ότι «...το σχολείο δεν είναι παρά, σε 

πολύ μικρό βαθμό υπεύθυνο για τις κοινωνικές ανισότητες... και δεν 

12. Στο ίδιο ό.π, σ. 28, όπου αναφέρονται τα αποτελέσματα έρευνας για τη διερεύ

νηση των ανισοτήτων, στην Αγγλία, (R.H. Tawney, Equality, 1931). 

13. Βλ: Άννα Φραγκουδάκη, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Παπαζήσης Αθήνα 

1985, σ.44, όπου αναφέρονται οι έρευνες: α) James Coleman, Equality of 

educational opportunity, 1966, ß) Chr. Jencks, Inegality, 1972 και γ) Pet. Blau 

and Ot. Ducan, The american occupational structur, 1967 

14. Στο ίδιο, ο.π, σ.47 
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είναι η πιο αποτελεσματική κινητήρια δύναμη της κοινωνικής εξίσω

σης». Η άποψη αυτή του Jencks, είναι αντίθετη στις απόψεις που α

ποδίδουν στο σχολείο πρωτεύοντα ρόλο στη κοινωνική εξίσωση ή ανι

σότητα. Οι απόψεις αυτές, είτε θεωρούν ότι το σχολείο είναι κατ' εξο

χήν μέσο κοινωνικής ισότητας, είτε είναι μέσο αναπαραγωγής και διαι

ώνισης των κοινωνικών ανισοτήτων1 5. 

Άποψη παρόμοια με τον Jencks εκφράζουν και οι Bowles και 

Gintis, που θεωρούν ότι «...η εκπαίδευση δεν υπήρξε ικανός παράγο

ντας οικονομικής ισότητας... ο ρόλος του σχολείου δεν είναι κεντρικός 

και αποφασιστικός στην εξάλειψη των ανισοτήτων»1 6. 

Με λίγα λόγια η ομάδα των Αμερικανών Jencks, Bowles και 

Gintis τοποθετούν «την πηγή του κακού», δηλαδή τη διαιώνιση των 

ανισοτήτων, έξω από το σχολείο1 7. 

Στην Ευρώπη, τη δεκαετία του 1960, οι Bourdieu και Passeron, 

αναδεικνύουν, για πρώτη φορά, όχι μόνο τις εκπαιδευτικές ανισότητες 

αλλά και τους μηχανισμούς «...νομιμοποίησης και συντήρησης των 

πολιτισμικών προνομίων των προνομιούχων τάξεων, με την κάλυψη 

μίας χαρισματικής ιδεολογίας» 1 8 . Δηλαδή αποκαλύπτεται η απολογητι

κή ιδεολογία των προνομιούχων τάξεων που τους επέτρεπε να αντι

λαμβάνονται τη σχολική επιτυχία ως επιβεβαίωση της ύπαρξης φυσι-
' » - 19 

κων και προσωπικών χαρισμάτων . 

15. Βλ: Θεόδωρος Μυλωνάς, Κοινωνική Αναπαραγωγή στο Σχολείο, Αρμός Αθήνα, 

σσ. 180-181, όπου παρουσιάζονται οι σχετικές απόψεις. 

16. Βλ: Σάμιουελ Μπόουλς και Χέρμπερτ Γκίντις, «Πέρα από την εκπαιδευτική Δύση: 

το μεγάλο αμερικανικό όνειρο εξατμίζεται», στο Αν. Φραγκουδάκη, ό.π, σσ. 469-

489. 

17. Βλ: Θεοδ. Μυλωνάς, ό.π, σσ. 186-188. 

18. Βλ: Bourdieu-Passeron, Les Héritiers, 1964. 

19. Βλ: Ιωάννα Λαμπίρη-Δημάκη, «W κοινωνιολογία της παιδείας του Pierre 

Bourdieu» στο Pierre Bourdieu-Κοινωνιολογία της Παιδείας (Επιμέλεια: Ι. Λαμπίρη-

Δημάκη, Ν. Παναγιωτόπουλος), Κατδαμίτσας-Δελφίνι Αθήνα 1994, σσ. 66-67, και Ρ. 

Bourdieu - J. CI. Paaseron, Οι κληρονόμοι, ό.π, σ. 132. 
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20 ' 

Οι ίδιοι λίγο αργότερα επισημαίνουν οτι «...το εκπαιδευτικό 

σύστημα μέσα σε ένα δεδομένο κοινωνικό σχηματισμό, παράγει και 

αναπαράγει το ίδιο, λόγω της σχετικής του αυτονομίας από το λοιπό 

σύστημα και με τα μέσα που διαθέτει ως θεσμός, τις αναγκαίες προϋ

ποθέσεις επιτέλεσης της εσωτερικής του λειτουργίας, που είναι η εγ-

χάραξη της αναγνωρισμένης κουλτούρας, προϋποθέσεις που ταυτό

χρονα είναι επαρκείς και για την επιτέλεση της προς τα έξω λει

τουργίας του, δηλαδή της αναπαραγωγής αυτής της αναγνωρισμένης 

κουλτούρας και της κατά λογική συνέπεια συμβολής του στην αναπα

ραγωγή των σχέσεων δύναμης μεταξύ των κυρίαρχων και κυριαρχού

μενων κοινωνικών ομάδων ή τάξεων» 2 1 . Τέλος οι απόψεις τους για το 

ρόλο του σχολείου θα λέγαμε ότι ολοκληρώνονται με την απόρριψη 

από τον Bourdieu της ιδεολογίας των χαρισμάτων2 2. Αντί γι' αυτή αντι

τείνεται ότι «...ο τρόπος του οράν και του αντιλαμβάνεσθαι είναι παρά

γωγο της ιστορίας που αναπαράγεται από τη παιδεία» 2 3 . 

Την ίδια εποχή οι Cr. Baudelot και R. Establet υποστηρίζουν ότι 

δεν υπάρχει ένα σχολείο2 4. Η εκπαίδευση δεν είναι ενιαία και ίδια για 

όλους τους πολίτες. Υπάρχουν δύο σχολεία που δεν επικοινωνούν με

ταξύ τους. Το ένα, προορισμένο για την πλειοψηφία, που οδηγεί με 

δύο ή τρία χρόνια εξειδίκευση στα κατώτερα χειρωνακτικά επαγγέλμα

τα, και το άλλο προορισμένο για τη μειοψηφία, που οδηγεί στις ανώτα

τες σχολές, στα διανοητικά επαγγέλματα και στις ηγετικές κοινωνικές 

θέσεις 2 5 . Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι «...το σχολείο παίζει εξαρτημένο 

ρόλο στη διαδικασία της αναπαραγωγής και γΓ αυτό και οι όποιες με-

20. Βλ: P. Bourdieu-J. CI. Passeron, La reproduction, 1970. 

21. Βλ: Θεόδωρου Μυλωνά «.Εισαγωγικές επισημάνσεις πάνω στη Θεωρία του Pierre 

Bourdieu·», στο Pierre Bourdieu-Κοινωνιολογία της Παιδείας, ό.π, σ. 83. 

22. Βλ: Ρ. Bourdieu, La Distinction, 1979. 

23. Βλ: Θεόδ. Μυλωνά, ό.π, σ. 90. 

24. Βλ: Cr. Baudelot και R. Establet, L' École capitaliste en France, 1971. 

25. Βλ: Av. Φραγκουδάκη, ό.π, σ. 173. 
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ταρρυθμιστικές παρεμβάσεις σ' αυτό δεν μπορούν να του αλλάξουν το 

ρόλο του»2 6. 

Τη δεκαετία του 80 οι Carnoy και Levin αμφισβητούν την αυστη

ρά μηχανιστική προσέγγιση των θεωριών της κοινωνικής αναπαραγω

γής, διερευνώντας τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες το κράτος, 

παράλληλα με την προώθηση των μηχανισμών αναπαραγωγής, προω

θεί δημοκρατικές πολιτικές για την εκπαίδευση ως αποτέλεσμα των 

κοινωνικών συγκρούσεων 2 7 .-

Την ίδια δεκαετία στην Αγγλία ο Basil Bernstein αναφέρεται για 

πρώτη φορά στη σχέση της γλώσσας που κατέχει ο μαθητής απ' την 

κοινωνική του προέλευση και αυτής του σχολείου. Θεωρεί ότι η γλώσ

σα, η γνώση του χειρισμού της και η ευχέρεια μάθησης των κανόνων 

της, είναι ένας από τους σημαντικότερους αν όχι ο σημαντικότερος 

παράγοντας της σχολικής επιτυχίας. Οι διάφορες κοινωνικές τάξεις μι

λούν διαφορετικό γλωσσικό «κώδικα», σύμφωνα με την ορολογία του 

Bernstein, όχι τόσο ως προς το λεξιλόγιο, αλλά κυρίως ως προς τη 

δομή. Η γλώσσα του σχολείου είναι η γλώσσα των μεσοστρωμάτων, με 

αποτέλεσμα να ευνοείται η σχολική επιτυχία των μαθητών που προέρ

χονται από αυτά ή τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Αντίθετα οι μαθη

τές από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα βρίσκονται έξαφνα με την 

είσοδο τους στο σχολείο σε ένα ανοίκειο γλωσσικό περιβάλλον, με α

ποτέλεσμα να αναστέλλονται οι δυνατότητες τους για σχολική επιτυχί

α2 8. 

Παρόμοια άποψη για το ρόλο της γλώσσας εκφράζουν και οι 

Bourdieu-Passeron. Υποστηρίζουν ότι : «Η γλώσσα του σχολείου απέ

χει απ' την ομιλούμενη από κάθε κοινωνική τάξη. Η απόσταση αυτή 

είναι δείκτης μίας όψης του αναπαραγωγικού μηχανισμού»2 9. 

26. Βλ: Θεόδ. Μυλωνά, Κοινωνική Αναπαραγωγή..., ό.π, σ. 190. 

27. Βλ: Γ. Κοντογιαννοττούλου-Πολυδωρίδη, ό.π, σ. 70. 

28. Βλ: Αν. Φραγκουδάκη, ό.π, σσ. 138-139 όπου αναφέρεται στο έργο του Basil 

Berntein. 

29. Βλ: Θεόδ. Μυλωνά, «Εισαγωγικές επισημάνσεις...», ό.π. σ. 87. 
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Έρευνες για τη σχολική επίδοση έγιναν επίσης στη Σουηδία ό

που είναι γνωστή η κοινωνική πολιτική ενίσχυσης της εκπαίδευσης. 

Όμως και εκεί διαπιστώνονται εκπαιδευτικές ανισότητες, οι οποίες σε 

μικρό μόνο βαθμό μειώθηκαν απ' την παραπάνω ευνοϊκή πολιτική. Α

ναφερόμενος σ' αυτές ο Torsten Husén (1975), σημειώνει ότι «η δια

φοροποίηση της κοινωνικής καταγωγής σχετίζεται με τη διαφοροποίη

ση στη σχολική επίδοση πολύ περισσότερο κατά τη διαδικασία επιλο

γής από τη μία βαθμίδα στην άλλη παρά κατά τη φοίτηση σε κάθε εκ-
30 

παιδευτική βαθμίδα» . 

Επίσης και στην πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. στοιχεία και έρευνες επιβεβαι

ώνουν την ύπαρξη εκπαιδευτικών ανισοτήτων μεταξύ των παιδιών των 

εργατών και αυτών των διοικητικών στελεχών και των διανοούμενων3 1. 

Η α ν ι σ ό τ η τ α στην Ελληνική Ε κ π α ί δ ε υ σ η . 

Στην Ελλάδα, παρόλο που οι προβληματισμοί για την εκπαίδευ

ση ήταν έντονοι από τις αρχές του 2 0 ο υ αιώνα, περιορίστηκαν από τα 

πρώτα χρόνια σε επί μέρους ζητήματα που συγκάλυψαν τον ταξικό χα

ρακτήρα του όλου εκπαιδευτικού συστήματος. Για το ζήτημα αυτό ανα

φέρει χαρακτηριστικά ο Κ. Τσουκαλάς: «Οι ταξικοί αγώνες γύρω απ' 

την εκπαίδευση άγγιξαν κυρίως το πρόβλημα της γλώσσας σε τρόπο 

ώστε η κοινωνική λειτουργία του σχολείου στο σύστημα της αναπαρα

γωγής να παραμείνει εντελώς καλυμμένη»3 2. Τους άγονους αγώνες και 

τα ιδεολογικά αδιέξοδα των φιλελεύθερων διανοούμενων κατά το με-

30. Βλ: Γ. Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, ό.ττ, σ. 47 όπου α ν α φ έ ρ ε τ α ι σε σχετική 

έρευνα του T. Husén. 

31. Βλ: Αν. Φ ρ α γ κ ο υ δ ά κ η , ό.π, σσ. 71-84 και Γ. Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 

ό.π, σ. 46, υποσημείωση 14. 

32. Βλ; Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή-Ο κοινωνικός ρόλος 

των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1930-1922), Θεμέλιο Αθήνα 1977, σ. 

5 3 1 . 
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σοπόλεμο αναλύει χαρακτηριστικά η Άννα Φραγκουδάκη Χαρακτηρι

στικές των αντιλήψεων που κυριαρχούσαν απ' τις αρχές του αιώνα, 

ακόμη και στους αριστερούς διανοούμενους, είναι οι απόψεις του Γλη

νού, όπως καταγράφονται στην εισηγητική έκθεση των νομοσχεδίων Ι. 

Τσιριμώκου. Σ' αυτή αναφέρεται ότι τα νομοσχέδια αυτά αποβλέπουν 

σε αλλαγές που θα προσαρμόσουν το σχολείο στη «φύση των κοινωνι

κών πραγμάτων και των ανθρώπων»3 4. Μισό αιώνα αργότερα, ο Ε. 

Παπανούτσος, τονίζει και πάλι ότι, "...θέληση μόνο να έχει κανείς, 

μυαλό και επιμέλεια και μπορεί..."3 5. 

Επακόλουθο και αυτών των αντιλήψεων που κυριαρχούσαν ήταν 

η καθυστέρηση στην έρευνα γύρω απ' το χαρακτήρα και τη λειτουργία 

της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Μόλις το 1974 η Ιωάννα Λαμπίρη-

Δημάκη θίγει το πρόβλημα των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και τη σχέση 

τους με κοινωνικούς παράγοντες3 6. Η έρευνα της, περιορίζεται στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση τη δεκαετία του 1960. Την ίδια εποχή στην 

Ελλάδα "το αίτημα για ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση επικεντρώ

θηκε κατά κύριο λόγο στη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτο

βάθμια εκπαίδευση"3 7. 

Ταυτόχρονα σχεδόν (1975) ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς παρου

σιάζει τις απόψεις του για το κοινωνικό ρόλο των εκπαιδευτικών μηχα

νισμών στην Ελλάδα από το 1830 έως το 1922. Η έρευνα του αυτή α

ποτελεί στο εξής σημείο αναφοράς πολλών ερευνητών στην χώρα 

μας3 8. Είναι η πρώτη θεωρητική προσέγγιση ανάλυσης του ρόλου και 

της λειτουργίας του σχολείου στο Ελληνικό κράτος. Η σκοπιά απ' την 

33. Βλ: Άννα Φραγκουδάκη, Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και φιλελεύθεροι διανοού

μενοι, Κέδρος Αθήνα 1987. 

34. Βλ: Θ. Μυλωνάς, Κοινωνική Αναπαραγωγή...ό.π, σ. 143 και Δημ. Γληνός, άπα

ντα τ.Β': 1900-1914, εκδοτική φροντίδα Φιλ. Ηλιου, Θεμέλιο Αθήνα 1983, σ. 206. 

35. Βλ: Γ. Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, ό.π, σσ. 34-38 και Ευαγ. Παπανούτσος, 

Αγώνες και Αγωνία για την Παιδεία, Ικαρος Αθήνα 1965, σ. 294. 

36. Βλ: Ιωαν. Λαμπίρη-Δημάκη, Προς μίαν Ελληνικήν Κοινωνιολογίαν..., ό.π. 

37. Βλ: Γ. Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, ό.π, σ. 37. 

38. Βλ: Κων. Τσουκαλάς, ό,π. 
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οποία εξετάζει το πρόβλημα είναι αυτή των περισσότερων συγχρόνων 

του, διεθνών ερευνητών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο Κ. Τσουκα

λάς, δηλαδή, θεωρεί ότι η Ελληνική κοινωνία είναι μία ταξική κοινωνία, 

ότι η σχολική επίδοση δεν οφείλεται στα φυσικά χαρίσματα των μαθη

τών. Παρατηρεί ότι οι διαφορές αυτές είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής 

θέσης αυτών και της λειτουργίας του σχολείου. Διαπιστώνει ότι υπάρ

χουν διαφορές στη σχολική επίδοση μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών 

ομάδων αλλά και γεωγραφικών περιοχών, αλλά είναι μικρότερες από 

τις αντίστοιχες στις Ευρωπαϊκές χώρες. Επισημαίνει την ιδιαίτερη χα

ρακτηριστική αντίφαση της χώρας μας με την "υπερεκπαίδευση" των 

κατοίκων της από τη μία και την "ημιμάθεια" από την άλλη 3 9 . Αναλυτικά 

στοιχεία κοινωνικής προέλευσης των μαθητών δε διαθέτει , την προ

σεγγίζει όμως μέσω γεωγραφικών και άλλων στοιχείων. Καταλήγει στο 

συμπέρασμα πως "...η σημαντικότερη λειτουργία του σχολείου είναι η 

„40 

αναπαραγωγή του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας . 

Λίγα χρόνια αργότερα (1979) ακολουθεί η διατριβή του Χαράλα

μπου Νούτσου με αντικείμενο τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευ

σης της περιόδου 1931-1973 και τον κοινωνικό τους ρόλο4 1. Η έρευνα 

αναλύει διεξοδικά την οργανωτική και ιδεολογική δομή των σχολικών 

προγραμμάτων της Μέσης Εκπαίδευσης και αποδεικνύει πως μέσα απ' 

αυτή επιτυγχάνεται η εγχάραξη της κυρίαρχης ιδεολογίας. Η έρευνα 

αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και απ' το γεγονός ότι αναφέρεται σε μία 

μεγάλη χρονική περίοδο, που σηματοδοτήθηκε από τη λειτουργία του 

εξατάξιου Γυμνασίου στη χώρα μας. Στην περίοδο αυτή, παρ' όλες τις 

όποιες αλλαγές ή μεταρρυθμίσεις ο Χαράλαμπος Νούτσος υποστηρίζει 

ότι η ουσιαστική ιδεολογική λειτουργία του σχολείου παραμένει ίδια, 

δηλαδή «η δυνατότητα άσκησης κοινωνικού ελέγχου που βασίζεται 

κυρίως στις μορφές ιεράρχησης της σχολικής γνώσης» 42. 

39. Βλ: Κ. Τσουκαλάς, ό.π, σσ. 5 6 9 - 5 7 1 . 

40. Στο ίδ ιο, σ. 5 3 1 . 

41. Βλ: Χαρ. Νούτσος, ό.π. 

42. Στο ίδιο, σ. 300. 
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Η Άννα Φραγκουδάκη (1985) αναφέρεται για πρώτη φορά ολο

κληρωμένα τις σύγχρονες διεθνείς απόψεις για την εκπαιδευτική ανι

σότητα και το ρόλο του σχολείου, παρουσιάζοντας και την ανισότητα 

του ελληνικού σχολείου 4 3 . Ολοκληρώνεται έτσι ένας πρώτος κύκλος στη 

κοινωνιολογία της Ελληνικής εκπαίδευσης. 

Ταυτόχρονα σχεδόν έχουν αρχίσει να γίνονται και επί μέρους 

εμπειρικές έρευνες, που αναφέρονται στη σχολική επίδοση και τις 

διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανισότητες στην_ Ελλάδα. Η διατριβή του 

Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου (1980), εξετάζει τη σχολική επίδοση 

των μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΣΤ' Δημοτικού και Γ' Γυ

μνασίου) της δεκαετίας του 70 στη περιοχή της Αθήνας4 4. Διαπιστώνει 

ότι αυτή είναι συνάρτηση της κοινωνικής τους προέλευσης. Αυτή η τε

λευταία καθορίζεται από το επάγγελμα του πατέρα αλλά και από το 

μορφωτικό του επίπεδο. Το τελικό συμπέρασμα της έρευνας αυτής εί

ναι ότι "η πολιτικο-ιδεολογική ερμηνεία των κοινωνικών ανισοτήτων 

στο σχολείο θέτει εύκολα σε αμφισβήτηση το θεσμικό ρόλο του σχολεί

ου, το οποίο λειτουργεί ως ένα κρατικό όργανο που εκτελεί συγκεκρι

μένες λειτουργίες μέσα στη σημερινή Ελληνική κοινωνία"4 5. 

Την ίδια εποχή (1982) Θεόδωρος Μυλωνάς παρουσιάζει τις α

πόψεις του για την αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων μέσα από 

τους σχολικούς μηχανισμούς4 6. Σ' αυτή τη διατριβή ο Θ. Μυλωνάς, α

φού πρώτα κάνει μία ιστορική αναδρομή στη νομοθεσία της εκπαίδευ-

43. Βλ: Άννα Φραγκουδάκη, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, ό.π. 

44. Βλ: Θ.Γκότοβος - Γ.Μαυρογεώργος - Π. Παπακωνσταντίνου, Κριτική Παιδαγωγική 

και Εκπαιδευτική Πράξη, Σύγχρονη Εκπαίδευση Αθήνα 1986,. Ο πρωτότυπος τίτλος 

της διατριβής είναι "Di f ferat ion scolaire et or igine social dans I" école obl igatoire 

hel lénique ". 

45. Στο ίδιο, σσ. 197-205 

46. Βλ: Θεόδωρος Μυλωνάς, Η αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων μέσα από 

τους σχολικούς μηχανισμούς - Η Μέση Εκπαίδευση στο χωριό και στη πόλη, Γρηγό

ρης Αθήνα 1982. 
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ο Χπς. μέσα από την οποία θεωρεί ότι λειτουργούν οι μηχανισμοί απο

κλεισμού των παιδιών της υπαίθρου, μελετά τη διαφορετική σχολική 

επίδοση μεταξύ των παιδιών της πόλης και του χωριού και διαπιστώνει 

ότι η διαφορά τους «...και προπάντων η διαφορά που αφορά την πο

λιτιστική τους κατάσταση, που δείχνει και το σχολικό επίπεδο των α

ντίστοιχων πληθυσμών, μεγαλώνει...»4 7. Τα στοιχεία του αντλεί από το 

νομό Ηλείας, τον οποίο χωρίζει σε δύο τομείς που έχουν διαφορετικά 

οικονομικοκοινωνικά χαρακτηριστικά. Μελετώντας αυτούς τους δύο το

μείς του Νομού ως προς τα χαρακτηριστικά τους και την επίδοση των 

μαθητών κάθε τομέα, καταλήγει στο παραπάνω συμπέρασμα. 

Η Μαρία Ηλιου (1984), συγκεντρώνει και παρουσιάζει τις έρευνες 

και απόψεις της των τελευταίων χρόνων, γύρω από την Ελληνική εκ

παίδευση4 5. Θεωρεί ότι " οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες μπορούν να μελε

τηθούν μόνο σε σχέση με τις κοινωνικοοικονομικές δομές, τη δομή του 

εκπαιδευτικού συστήματος, το κοινωνικό κεφάλαιο και τις ανθρώπινες 

προσδοκίες"4 9. Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου και με τίτλο 

"Γεωγραφική κατανομή των εκπαιδευτικών ευκαιριών" παρουσιάζει το 

επίπεδο εκπαίδευσης των γεωγραφικών διαμερισμάτων της Αθήνας και 

της Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνοντας το με τις απόψεις της για την ισό

τητα ευκαιριών στην εκπαίδευση. Ακολουθούν κεφάλαια που διαπραγ

ματεύονται τον αναλφαβητισμό, την καθυστέρηση και διαρροή και την 

ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση. 

Ίδιας γενικά προβληματικής είναι και οι απόψεις της Μαρίας 

Τζάνη για τη σχολική επιτυχία (1983)5 0. Η έρευνα αναφέρεται στην Ατ

τική το έτος 1978. Το επιλεγμένο δείγμα μαθητών είναι από 50 σχολεία 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία δόθηκαν ερωτηματολόγια. 

47. Στο ίδιο, σ. 207. 

48. Βλ: Μαρία Ηλιου, Εκπαιδευτική και Κοινωνική Δυναμική, Πορεία Αθήνα 1988. 

49. Στο ίδιο, σ.8. 

50. Βλ: Μαρία Τζάνη, Σχολική επιτυχία, ζήτημα ταξικής προέλευσης και κουλτούρας, 

Γρηγόρης Αθήνα 1983. 
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Το συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι «οι διαφορές στη σχολική επίδο

ση είναι πρώτα απ' όλα, διαφορές κοινωνικής και πολιτιστικής προέ

λευσης του μαθητή» 5 1 . Η ίδια παρακάτω επισημαίνει: «...πρέπει να α

ναζητήσουμε επίσης και στο επίπεδο του σχολικού περιβάλλοντος τους 

λόγους του ταξικού χαρακτήρα της Εθνικής μας Παιδείας» 5 2 . 

Όλες οι προαναφερόμενες έρευνες αφορούσαν την πρωτοβάθμια 

ή τη γενική μέση εκπαίδευση. Η έρευνα της Ιριδας Παναγιωτοπούλου 

(1993) ασχολείται με τη Μέση Επαγγελματική Εκπαίδευση την.περίοδο, 

1958-1991 5 3 . Η προβληματική της στρέφεται στο μοντέλο της χωρικής 

της κατανομής και κατά πόσο αυτό «επηρεάζει εξίσου τα μέλη των 

διάφορων περιοχών, αγροτικών, ημιαστικών και αστικών, ανεξάρτητα 

από τη ταξική τους προέλευση ή ταιριάζει στον κοινωνικό διαχωρισμό 

που είναι ολοφάνερος στο χώρο»5 4. Η Ίρις Παναγιωτοπούλου καταλή

γει στο συμπέρασμα πως η συγκεκριμένη χωρική κατανομή των σχολι

κών υπηρεσιών της επαγγελματικής εκπαίδευσης διευρύνει τελικά την 

κοινωνική επιλεκτικότητα, συμφωνώντας έτσι με την άποψη των 

Bowies και Gintis ότι «...η έννοια του επαγγελματισμού στη διάκριση 

των διάφορων σχολικών τύπων χρησιμοποιήθηκε για να δικαιώσει το 

διαχωριστικό σύστημα που επρόκειτο να διαστρωματώσει τους νέους 

σύμφωνα με τη φυλή τους, την καταγωγή και την κοινωνική τους υπο

δομή μάλλον παρά να απαντήσει στις διαμορφούμενες ανάγκες της τε

χνολογίας»5 5. 

Η Μαρία Λαρίου-Δρεττάκη μελετά και παρουσιάζει (1993) ανα

λυτικά το πρόβλημα της διαρροής των μαθητών από την εννιάχρονη 

51. Στο ίδιο, σ. 212. 

52. Στο ίδιο, σ. 212. 

53. Βλ: Ίρ ις Παναγιωτοπούλου, Η γεωγραφία των εκπαιδευτικών δ ιαφοροποιήσεων-

Η μέση επαγγελματική εκπαίδευση στη μεταπολεμική Ελλάδα, Οδυσσέας Αθήνα 

1993. 

54. Στο ίδιο, σ. 294. 

55. Στο ίδιο, σσ. 292-293. 
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υποχρεωτική εκπαίδευση . Υποθέτει ότι τέσσερις ομάδες παραγόντων 

επιδρούν στην απόφαση τους αυτή. Αυτοί είναι: το κοινωνικοοικονομι

κό και πολιτιστικό περιβάλλον του μαθητή, τα ατομικά του χαρακτηρι

στικά, το σχολικό περιβάλλον και οι δυνατότητες επαγγελματικής του 

αποκατάστασης 5 7 . Η Λαρίου- Δρεττάκη συμπεραίνει ότι τελικά "οι μαθη

τές που εγκαταλείπουν το σχολείο, προέρχονται από τα χαμηλά κοι-

νωνικο-οικονομικά στρώματα και ζουν σε περιβάλλον το οποίο από τη 

μία μεριά δυσκολεύει την πνευματική τους ανάπτυξη, την ταχτική πα

ρακολούθηση τους στο σχολείο και τη μελέτη τους, και από την άλλη 

αδυνατεί να τους δώσει τη βοήθεια που χρειάζονται, για να αντιμετω

πίσουν τις τυχόν δυσκολίες που συναντούν στο σχολείο"5 8. 

Ο Δημήτρης Βεργίδης (1995) έχοντας σαν αφετηρία τη διαπί

στωση του Κωνσταντίνου Τσουκαλά για την αντίφαση της Ελληνικής 

εκπαίδευσης μεταξύ μίας υπερεκπαιδευμένης μειοψηφίας και ενός α

ναλφάβητου και ημιμαθούς πληθυσμού, αναδεικνύει το όλο πρόβλημα 

στην ιστορική του διάσταση 5 9 . Διερευνά και αναδεικνύει επίσης τους 

μηχανισμούς αναπαραγωγής της υποεκπαίδευσης και τα κοινωνικά της 

χαρακτηριστικά. Θεωρεί βασική την αλληλεπίδραση του δίπολου πολι

τική γραφειοκρατία - αγρότες με το δίπολο υπερεκπαίδευση - υποεκ-

παίδευση. Συμπερασματικά παρατηρεί ότι «η υποεκπαίδευση δεν ήταν 

μόνο εκπαιδευτικό φαινόμενο. Ήταν το διαλεκτικό αποτέλεσμα των 

κοινωνικοοικονομικών, πολιτισμικών και πολιτικών εξελίξεων στο νεο

σύστατο Ελληνικό κράτος» 6 0 . 

Το 1995 η Γίτσα Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη παρουσιάζει 

την ερευνητική της δουλειά από το 19696 1. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

56. Βλ: Μαρία Λαρίου-Δρεττάκη, Η εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και 

παράγοντες που σχετίζονται μ' αυτήν, Γρηγόρης Αθήνα 1993. 

57. Στο ίδιο, σ. 11. 

58. Στο ίδιο, σ. 213. 

59. Βλ: Δημήτρης Βεργίδης, Υποεκπαίδευση, Ύψιλον/Βιβλία, Αθήνα 1995, 

60. Στο ίδιο, σ. 205. 

61. Βλ: Γ. Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Εκπαιδευτική Πολιτική και Πρακτική, 

ό.π. 
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έρευνα σχετικά με τις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκ

παίδευση. Η έρευνα εξετάζει τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις μεταξύ 

του φοιτητικού πληθυσμού την περίοδο 1956-1985 και διαπιστώνει ότι 

αυτές «μειώνονται σημαντικά αμέσως μετά την ολοκλήρωση του με το 

νέο σύστημα των εξετάσεων» 6 2 . Η Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη 

θεωρεί ως πιθανή αιτιολόγηση του δεδομένου αυτού, τη διεύρυνση της 

κοινωνικής βάσης του φοιτητικού πληθυσμού τη δεκαετία του 1960. 

Όμως μετά το τέλος της δεκαετίας του 1970 παρατηρεί «... ότι υπάρ

χει τάση παλινδρόμησης σε αρκετά πανεπιστημιακά ιδρύματα και κλά

δους σπουδών»6 3. Στην ίδια έρευνα, αναφέρει αναλυτικά στοιχεία, για 

το ρόλο των εισαγωγικών εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και 

τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαφοροποίηση των φοιτητών6 4. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση ερευνών που αναφέρονται στη 

λειτουργία της εκπαίδευσης και στις απόψεις για τις εκπαιδευτικές ανι

σότητες, θεωρούμε αναγκαίο να αναφερθούμε και σ' αυτές της Θεο-

πούλας Ανθογαλίδου (1987) για το ρόλο της εκπαίδευσης στην αναπα

ραγωγή μίας παραδοσιακής κοινωνίας και της Σοφίας Βούρη (1993) 

για την εκπαίδευση και τον εθνικισμό στα Βαλκάνια6 5. Η Ανθογαλίδου 

μελετά «μια κοινωνική μορφή - όπως αυτή των Σαρακατσαναίων - που 

επέζησε ως τις μέρες μας και διαλύθηκε σχεδόν μπροστά στα μάτια 

μας». Η έρευνα εξετάζει κυρίως «τον ειδικό ρόλο της εκπαίδευσης στη 

συνοχή, την αναπαραγωγή και την εξέλιξη» αυτής της κοινωνικής μορ

φής6 6. Όσον αφορά λοιπόν αυτό το ρόλο της εκπαίδευσης, η έρευνα 

62. Στο ίδιο, σ. 63, όπου αναφέρεται στο Ακαδημαϊκό Απολυτήριο του 1964. 

63. Στο ίδιο, σ. 65. 

64. Βλ: Γίτσα Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Κοινωνιολογική ανάλυση της Ελλη

νικής Εκπαίδευσης: Οι εισαγωγικές εξετάσεις, τομ. 1, 2, Gutenberg Αθήνα 1995, 

1996. 

65. Βλ: α) Θεοπούλα Ανθογαλίδου, Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην αναπαραγωγή 

μιας παραδοσιακής κοινωνίας, Θεμέλιο Αθήνα 1987. 

β) Σοφία Βούρη, Εκπαίδευση και εθνικισμός στα Βαλκάνια: Η περίπτωση της Βο

ρειοδυτικής Μακεδονίας 1870-1904, Παρασκήνιο Αθήνα 1992. 

66. Βλ: Θεοπούλα Ανθογαλίδου, ό.π, σ. 225. 
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τελικά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «...η παραδοσιακή εκπαίδευ

ση...παράγοντας αναπαραγωγής και σταθεροποίησης, μετατράπηκε σε 

παράγοντα αποσταθεροποίησης, επειδή ακριβώς δεν εξελίχθηκε... Τε

λικά οι Σαρακατσαναίοι στράφηκαν στην κρατική εκπαίδευση που έπαι

ξε ένα σημαντικό ρόλο στην κοινωνική τους ενσωμάτωση»6 7. Η Βούρη 

μελετά το ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση εθνικής συνείδησης 

στη περιοχή της βορειοδυτικής Μακεδονίας την περίοδο 1870-1904. 

Συμπερασματικά διαπιστώνει ότι «οι συγκεκριμένοι κοινωνικοί μηχανι

σμοί, εκκλησιαστικός και εκπαιδευτικός, συγκεντρώνουν το όλο τους 

στον ιδεολογικό μετασχηματισμό της εθνικής συνείδησης των ετερογε

νών φυλετικά και πολιτισμικά χριστιανικών ομάδων, σύμφωνα με τα 

συμφέροντα κάθε έθνους» 6 8 . 

Συνοψίζοντας την παρουσίαση των ερευνών των σχετικών με την 

κοινωνική λειτουργία της εκπαίδευσης και τις εκπαιδευτικές ανισότη

τες, θα λέγαμε ότι: 

α) Στη χώρα μας, για διάφορους λόγους, οι έρευνες αυτές ξεκί

νησαν με σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με τις δυτικές χώρες. 

β) Ορισμένες θεωρητικές βάσεις της κοινωνιολογίας της ελληνι

κής εκπαίδευσης έχουν συζητηθεί από τους: Κ. Τσουκαλά, Ι. Λαμπίρη-

Δημάκη, Α. Φραγκουδάκη, Χ. Νούτσο, από τα μέσα της δεκαετίας του 

1970 με τα προαναφερόμενα έργα τους. 

γ) Οι εμπειρικές έρευνες που γίνονται τις περισσότερες φορές 

περιορίζονται κατά κανόνα σε μία γεωγραφική περιοχή ή σε μία συγκε

κριμένη και χρονικά περιορισμένη εποχή. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει 

την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων, ιδιαίτερα όταν οι γενικεύσεις 

αναφέρονται σε μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

δ) Η γενική θεώρηση των περισσότερων εμπειρικών ερευνών στη 

χώρα μας στηρίζεται στην παραδοχή ότι η κοινωνία διαχωρίζεται σε 

κοινωνικές τάξεις και στρώματα, με διαφορετικά οικονομικά συμφέρο

ντα, θέσεις στην ιεραρχία της εξουσίας, πολιτισμικές συνήθειες και α-

67. Στο ίδιο, σσ. 232-233. 

68. Βλ: Σοφία Βούρη, ό.π, σ. 182. 
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ντιλήψεις. Δέχεται επίσης ότι η εκπαίδευση δεν αποτελεί μία ουδέτερη 

κοινωνική λειτουργία αλλά συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των κοινωνι

κών, πολιτικών και ιδεολογικών συμφερόντων των κοινωνικών στρωμά

των ή τάξεων π ο υ σε κάθε εποχή κυριαρχούν στη συγκεκριμένη κοι

νωνία. Η λειτουργία αυτή άλλοτε εκδηλώνεται με τον καθαρά ταξικό 

χαρακτήρα της, δηλαδή την αναπαραγωγή του κοινωνικού καταμερι

σμού της εργασίας και άλλοτε τον καθαρά ιδεολογικό, ό π ω ς στην πε

ρίπτωση της δημιουργίας ή το μετασχηματισμό εθνικής συνείδησης ε

τερογενών κοινωνικών ομάδων. 

Στη σημερινή Ελληνική κοινωνική πραγματικότητα θα λέγαμε ότι 

η λειτουργία της εκπαίδευσης συμβάλλει στην αναπαραγωγή του κοι

νωνικού καταμερισμού εργασίας, χωρίς να αποκλείει παντελώς μία 

μερική κοινωνική κινητικότητα, και ταυτόχρονα προβάλλει (επιβάλλει 

με τη συμβολική βία) τις κυρίαρχες ιδεολογικές αντιλήψεις. 

Η ανισότητα στη Μέση Ε κ π α ί δ ε υ σ η , στο νομό Φ θ ι ώ τ ι δ α ς 

την π ε ρ ί ο δ ο 193Q-198Q. 

Στα πλαίσια της γενικής θεώρησης των προαναφερόμενων ερευ

νών για την Ελληνική Εκπαίδευση, κινείται και η ερευνά μας. Σκοπός 

της έρευνας είναι να μελετηθούν οι εκπαιδευτικές ανισότητες σε μία 

μεγάλη χρονική περίοδο, στην οποία συνέβησαν σημαντικές πληθυ

σμιακές και εκπαιδευτικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές συνέβαλλαν και 

σε ποια έκταση στη αύξηση ή στη μείωση της σχολικής αποτυχίας; Αυ

τό είναι το κεντρικό ερώτημα της εργασίας μας. 

Το χρονικό διάστημα στο οποίο εκτείνεται η ερευνά μας αρχίζει 

από το 1930 και φτάνει έως το 1980, δηλαδή τη περίοδο π ο υ το γυ

μνάσιο άρχισε και συνέχισε να λειτουργεί ως εξατάξιο. Ο χώρος που 

επιλέχτηκε είναι ο νομός Φθιώτιδας, Νομός μεγάλος σε έκταση και 

πληθυσμό 6 9 . Είναι συγκροτημένος Νομός του κράτους π ά ν ω από έναν 

αιώνα. Έχει σχολικό δίκτυο μέσης εκπαίδευσης από τα πρώτα χρόνια 

69. Από το νομό Φθιώτιδας μπορέσαμε να συλλέξουμε πρωτογενές αρχειακό υλικό 

για την αναφερόμενη χρονική περίοδο. 
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του Ελληνικού κράτους70. Επιπρόσθετα είναι ένα τυπικό παράδειγμα 

αγροτικού νομού με διάσπαρτο μικρό κλήρο71. Το δείγμα των 1685 μα

θητών που επιλέχτηκαν είναι από τα τρία αρχαιότερα γυμνάσια του 

νομού και είναι αντιπροσωπευτικό από κάθε άποψη7 2. 

Έχοντας υπόψη τις μέχρι τώρα ανάλογες έρευνες και δεδομένου 

ότι η κοινωνική πραγματικότητα στην Ελλάδα, όλη αυτή την περίοδο 

χαρακτηρίστηκε κύρια από ποσοτικές αλλαγές73, μπορούμε βάσιμα να 

υποθέσουμε ότι η σχολική αποτυχία ή επιτυχία ήταν αποτέλεσμα της 

κοινωνικής θέσης του μαθητή. Δηλαδή η κοινωνική λειτουργία της εκ

παίδευσης, παρ' όλες τις διακηρύξεις περί του αντιθέτου, παρ' όλες τις 

μεταρρυθμίσεις που έγιναν στο όνομα της ισότητας των ευκαιριών, πα

ραμένει σταθερά ή ίδια. Αυτό δε σημαίνει ότι μηδενίζεται ο παράγοντας 

σχολείο και μεταρρύθμιση, αλλά θεωρούμε ότι η όποια εκπαιδευτική 

αλλαγή από μόνη της δεν μπορεί να εξαλείψει το πρόβλημα των εκ

παιδευτικών ανισοτήτων. 

Η έρευνα αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, με τίτλο 

"Ιστορικοεκπαιδευτικά δεδομένα", παρουσιάζονται τα δεδομένα του 

χώρου και του πληθυσμού που αφορούν την ερευνά μας, την περίοδο 

70. α) Ελληνικά Σχολεία ιδρύθηκαν στη Λαμία και Υπάτη το 1835, στην Αταλάντη το 

1846 και στη Σπερχειάδα και Στυλίδα το 1875. Βλ: Δημήτρης Νάτσιος "Τα Ελληνικά 

σχολεία του Φθιωτικου χώρου των ετών 1835-1929" στο Πρακτικά Α' Συνεδρίου 

Φθιωτικών Ερευνών, έκδοση κοινότητας Λουτρών Υπάτης 1993, σ. 335. β) Γυμνά

σιο ιδρύθηκε στη Λαμία το 1850. Μαρτυρίες γι' αυτό βλέπε παρακάτω στο πρώτο 

μέρος, κεφ.Β', "Η Μέση Εκπαίδευση". 

71. Αυτό οφείλεται κύρια στη διαμόρφωση του εδάφους που δεν επέτρεψε τη συ

γκρότηση μεγάλων τσιφλικιών, όπως π.χ. στη γειτονική Θεσσαλία, με τις ανάλογες 

κοινωνικές προεκτάσεις. 

72. Αναλυτικά για το δείγμα βλέπε στο δεύτερο μέρος, "Η έρευνα". 

73. Θεωρούμε ότι την περίοδο 1930-80, δεν υπήρξαν ριζικές ποιοτικές αλλαγές στην 

Ελληνική κοινωνία. Με τον όρο ποιοτικές αλλαγές εννοούμε αυτές nou ανατρέπουν 

ένα τύπο κοινωνίας και αναδεικνύουν έναν άλλο. Είναι γνωστό ότι την περίοδο που 

αναφερόμαστε η κοινωνική πραγματικότητα στη χώρα μας δε χαρακτηρίζεται από 

κάτι τέτοιο. Ήταν και συνέχισε να είναι μία καπιταλιστική κοινωνία. Οι έντονες με

τακινήσεις πληθυσμών ή η οικονομική της ανάπτυξη μπορεί να άλλαξε την κοινωνική 

θέση ορισμένων ομάδων δεν κατήργησε όμως το χαρακτήρα της ως κοινωνία. 
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που αναφερόμαστε. Παρουσιάζονται επίσης δεδομένα των διαφόρων 

βαθμίδων και τύπων της εκπαίδευσης στο νομό Φθιώτιδας την ίδια 

περίοδο. 

Στο δεύτερο μέρος, με τίτλο "Η έρευνα και τα δεδομένα της", 

παρουσιάζεται το αντικείμενο και η μέθοδος της έρευνας, το δείγμα, η 

στατιστική επεξεργασία του, τα δεδομένα που προέκυψαν απ' αυτή, η 

ανάλυση και ο σχολιασμός τους. 

Στο τρίτο μέρος, με τίτλο "Ερμηνεία δεδομένων και συμπεράσμα

τα", επιχειρείται η ερμηνεία των δεδομένων της έρευνας και ελέγχεται 

αν επαληθεύεται ή όχι η υπόθεση μας. Παρουσιάζονται επίσης τα νέα 

ζητήματα που ανέκυψαν από τα δεδομένα και τα οποία προβάλλονται 

για διερεύνηση. Το μέρος αυτό κλείνει με τα γενικά συμπεράσματα που 

προκύπτουν από την έρευνα. 

Στο τέλος παραθέτουμε πίνακες από τη στατιστική επεξεργασία 

αλλά και αριθμητικά δεδομένα των σχολείων της μέσης γενικής εκπαί

δευσης τη περίοδο 1930-1980 όπως επίσης τις πηγές και τη βιβλιο

γραφία που αξιοποιήσαμε. 
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Μ Ε Ρ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο 

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Α Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α 

Α': Χ Ώ Ρ Ο Σ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η οργάνωση του νομού Φθιώ

τιδας από τα πρώτα χρόνια του νεοελληνικού κράτους καθώς και τα 

γεωγραφικά στοιχεία αυτού. Παρουσιάζεται επίσης η εξέλιξη του πλη

θυσμού καθώς και η εξέλιξη του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του 

νομού τον 20° αιώνα. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την Ε.Σ.Υ.Ε και από 

άλλες πηγές που σε κάθε περίπτωση αναφέρονται στις παραπομπές. 

Ο Χώρος 

Ο σημερινός νομός Φθιώτιδας στη μεγαλύτερη έκταση του απο

τέλεσε τμήμα του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους από τον πρώτο 

χρόνο της ύπαρξης του1. Η Λαμία ήταν τότε ακριτική πόλη και υπήρξε 

1. Με το Β.Δ. της 3-4-1833 (ΦΕΚ.12) η χώρα δια ιρέθηκε σε 10 νομούς. Ένας από 

αυτούς ήταν και ο νομός Φωκίδος και Λοκρίδος, με πρωτεύουσα τα Σάλωνα μετέ

πειτα Άμφισσα. Αυτός αποτελείτο από τον σημερινό νομό Φωκίδας και το μεγαλύτε

ρο τμήμα του νομού Φθιώτιδας, πλην της επαρχίας Δομοκού. Αργότερα, με το Β.Δ. 

της 5-12-1845 (Φ.Ε.Κ, 32), έχουμε νέα διοικητική διαίρεση και μετονομασία σε νομό 

Φθιωτιδοφωκίδος με πρωτεύουσα τη Λαμία. Το 1899 με την απελευθέρωση και της 

επαρχίας Δομοκού συστήνεται αυτοτελής νομός Φθιώτιδας ( Ν. 6-7-1899 ). Με το 

νόμο ΓΥΛΔ / 1909 επανασυστήνεται ο νομός Φθιωτιδοφωκίδας και το 1943 χωρίζε

ται τελικά σε Φθιώτιδας και Φωκίδας. Βλ: Γ.Α. Κ. ( Αρχεία περί συστάσεως των Δή

μων και κοινοτήτων 1836-1939, τομ. Α', Αθήνα 1939 ). 
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καταφύγιο των Ελλήνων της Θεσσαλίας και της Ηπείρου2. ΓΎ αυτό και ο 

ιδιαίτερος ρόλος της και στην εκπαίδευση εκείνα τα χρόνια. 

Ο νομός Φθιώτιδας θεσμοθετείται για πρώτη φορά το 1899. 

Ο Νομός σήμερα έχει έκταση 4.400 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δη

λαδή αποτελεί το 3,36% της χώρας, και διοικητικά χωρίζεται σε τρεις 

επαρχίες: Την επαρχία Δομοκού με έδρα το Δομοκό, την επαρχία Λο

κρίδας με έδρα την Αταλάντη και την επαρχία Φθιώτιδας με έδρα τη 

Λαμία που είναι και η πρωτεύουσα του Νομού. 

Εκτός από το διαχωρισμό σε επαρχίες διοικητικού χαρακτήρα, ο 

Νομός παρουσιάζει έντονο κατακόρυφο και οριζόντιο ανάγλυφο, στοι

χεία που επηρεάζουν την πληθυσμιακή του ανάπτυξη. 

Το έδαφος του είναι κατά το 46% ορεινό, κατά το 37,5% ημιορει

νό και κατά το υπόλοιπο 16,5% πεδινό3. Το πεδινό περιορίζεται στην 

εύφορη κοιλάδα του Σπερχειού, την κοιλάδα του Κηφισού και την πε

διάδα της Αταλάντης. 

Η επαρχία Δομοκού καταλαμβάνεται από όρη, είναι δύσβατη αλ

λά διασχίζεται από τη σιδηροδρομική γραμμή και από την παλαιά εθνι

κή οδό, δια μέσου των οποίων συγκοινωνεί με τις υπόλοιπες περιοχές. 

Στην επαρχία Φθιώτιδας η κοιλάδα του Σπερχειού είναι το μο

ναδικό πεδινό έδαφος, ενώ η δυτική Φθιώτιδα είναι ορεινή και απομο

νωμένη. Το συγκοινωνιακό δίκτυο είναι καλύτερο κυρίως στις πεδινές 

περιοχές. 

2. Η Λαμία είχε τότε: Ειρηνοδικείο (1833), Πρωτοδικείο (1836), Τελωνείο, Τουρκικό 

προξενείο, Δημοτικό σχολείο (1835), Ελληνικό Σχολείο (1835) και Γυμνάσιο (1850). 

Βλ: Δημήτρης Νάτσιος, Το επαρχιακό ειρηνοδικείο του Ζητουνίου του 1833, Φθιωτι-

κή σκέψη, Περίοδος Β', ( 1 , 1979), σσ. 28-30. Του ίδιου, Το εν Λαμία Τουρκικόν 

Προξενείον, Εθνικός Αγων, Λαμία, 9-9-1971. Του ίδιου, Η Ιστορία του Γυμνασίου 

Λαμίας 1850-1881, Φθιωτικά Χρονικά (1983), σσ. 7-36. 

Ο της Βελλάς Ιωαννίνων Γερμανός στα 1879 διωκόμενος κ α τ α φ ε ύ γ ε ι στη Λαμία. 

Βλ: Δημ. Νατσιος, Η Ιστορία του Γυμνασίου της Λαμίας, ό.π. 

3. Βλ: Αλέξανδρος Ι. Παναγιώτου, Συγκριτική έρευνα γεωργικής αναπτύξεως του Ν. 

Φθιώτιδος, Αθήνα 1974, δ ιδακτορική διατριβή (ανέκδοτη). 
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Στην επαρχία Λοκρίδας οι δύο πεδιάδες που υπάρχουν, της Ατα

λάντης και του ποταμού Κηφισού, λόγω του ορεινού όγκου του Καλλι-

δρόμου είχαν δύσκολη συγκοινωνιακή σύνδεση μεταξύ τους. Η δεύτερη 

όμως έχει εύκολη συγκοινωνιακή πρόσβαση, σιδηροδρομική και οδική, 

από οικισμούς των όμορων νομών της Βοιωτίας και της Φωκίδας. Αυ

τός είναι ένας λόγος που η Αμφίκλεια παλαιότερα αποτέλεσε κέντρο 

αυτής της ευρύτερης περιοχής 4 

Το Νομό διασχίζει, από βορρά προς νότιο-νοτιοανατολικά η σι

δηροδρομική γραμμή και η παλαιά εθνική οδός. Επίσης απ' τη Λαμία 

ξεκινά οδική αρτηρία προς το νομό Ευρυτανίας που βρίσκεται στα δυ

τικά. Αυτές είναι οι τρεις παλαιότερες κύριες συγκοινωνιακές αρτηρίες 

του Νομού, προς την υπόλοιπη χώρα. 

Τη δεκαετία 1960 η χάραξη και λειτουργία της νέας εθνικής οδού 

Αθηνών - Θεσσαλονίκης, κατά μήκος των ακτών του Μαλιακού και Ευ

βοϊκού κόλπου, οδήγησε σε σημαντικές μετακινήσεις του πληθυσμού, 

αφού όπως παρακάτω θα δούμε η πλειοψηφία του πληθυσμού κατοικεί 

σήμερα εκεί. 

Οι δύο προαναφερόμενοι παράγοντες, το ορεινό ανάγλυφο και οι 

συγκοινωνιακές αρτηρίες, επηρέασαν καθοριστικά τη διαμόρφωση του 

οικισμένου χώρου. 

Ο π λ η θ υ σ ι ^ ( 1 9 0 7 - 1 9 8 Ή . 

Ο σημερινός νομός Φθιώτιδας, απογράφεται για πρώτη φορά ως 

αυτοτελής νομός το 1907. Τρεις είναι οι επαρχίες του: η επαρχία Δο

μοκού με 1 δήμο και 31 κοινότητες, η επαρχία Λοκρίδας με 4 δήμους 

και 36 κοινότητες και η επαρχία Φθιώτιδας με 5 δήμους και 108 κοινό

τητες 5 . 

4. Στο Γυμνάσιο Αμφίκλειας, μοναδικό τότε στην περιοχή, συναντάμε μαθητές από 

κοινότητες και όμορων Νομών. Βλ: Γενικούς ελέγχους Γυμνασίου Αμφίκλειας. 

5. Τα αναφερόμενα στοιχεία αφορούν την απογραφή του 1991. Όμως κατά την απο

γραφή του 1928 έχουμε: Στην επαρχία Δομοκού 29 κοινότητες, στην Λοκρίδας 48, 

και στη Φθιώτιδας 1 δήμο (τη Λαμία) και 100 κοινότητες. 

22 



Κατά τις γενικές απογραφές πληθυσμού, το 1928 και το 1940, ο 

Νομός αποτελεί τμήμα του ενιαίου νομού Φθιωτιδοφωκίδας. Οι τρεις 

προαναφερόμενες επαρχίες παραμένουν ωστόσο οι ίδιες, πριν και με

τά τον διαχωρισμό σε νομό Φθιώτιδας και νομό Φωκίδας. Έτσι, μπο

ρούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη του πληθυσμού του και κατά τις 

απογραφές αυτές. 

Στον παρακάτω πίνακα 1 παρουσιάζεται αναλυτικά ο πληθυσμός 

του Νομού από την απογραφή του 1907 έως αυτή του 1981. 

ΠΙΝ. 1: Η εξέλιξη του πληθυσμού στο Ν. Φθιώτιδας από το 1907 έως το 1981. 

Απογραφή 

1907 

1928 

1940 

1951 

1961 

1971 

1981 

Σύνολο Νομού 

112.328 

130.463 

147.108 

148.322 

160.035 

154.542 

161.995 

Ποσοστό επί 
της Χώρας 

2,23% 

2,10% 

2,00% 

1,94% 

1,91% 

1,76% 

1,66% 

Μεταβολή 

+ 18.135 

+ 16.645 

+ 1.214 

+ 11.713 

- 5.493 

+ 7.453 

% Αύξηση 

1 6 , 1 % 

12,7% 

0,8% 

7,9% 

- 3,4% 

4,8% 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., επεξεργασία δική μας. 

Ο πληθυσμός του παλαιότερα ήταν διάσπαρτος όχι μόνον στα 

πεδινά αλλά κυρίως στα ορεινά. Σήμερα συγκεντρώνεται, σε πολύ με

γάλο ποσοστό 75-80%, σε μία λωρίδα περί τη νέα εθνική οδό, που δεν 

ξεπερνά το 20% της έκτασης του. 

Περιοχές που άκμαζαν παλαιότερα, όπως η δυτική Φθιώτιδα, η 

περιοχή του Δομοκού και η δυτική Λοκρίδα, σήμερα φθίνουν. Παρ' όλα 

αυτά το 30% των κοινοτήτων είναι ορεινές, το 50% ημιορεινές και μόνο 
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17% πεδινές. Αυτό σημαίνει ότι οι ορεινές κοινότητες δεν εγκαταλεί

φθηκαν τελείως. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και η ιδιαίτερη πλη

θυσμιακή εξέλιξη χαρακτηριστικών περιοχών του Νομού. Ως περιοχές 

με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επιλέχτηκαν οι εξής: 

α) Οι τρεις διοικητικές επαρχίες του Νομού: Δομοκού, Λοκρίδας 

και Φθιώτιδας. 

β) Οι πόλεις της Λαμίας και της Αμφίκλειας, των οποίων οι μαθη

τές των Γυμνασίων τους αποτέλεσαν το δείγμα για τη διατριβή μας. 

γ) Η περιοχή κατά μήκος της εθνικής οδού, η οποία παρουσιάζει 

συνεχή πληθυσμιακή ανάπτυξη, χωρίς όμως πληθυσμιακή συγκέντρω

ση σε μία ή δύο πόλεις. Από την περιοχή αυτή καταγράψαμε ενδεικτικά 

τον πληθυσμό δέκα διάσπαρτων κωμοπόλεων σε όλο το μήκος των 

150 χιλιομέτρων. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται πληθυσμιακά 

στοιχεία γι' αυτές τις περιοχές. 

ΠΙΝ. 2: Ο πληθυσμός σε περιοχές του Ν. Φθιώτιδας (1907-1981). 

Απογραφή 

1907 

1928 

1940 

1951 

1961 

1971 

1981 

Επαρχία 
Φθιώτιδας 

66.183 

73.632 

83.409 

88.059 

94.979 

93.241 

98.862 

Επαρχία 
Δομοκού 

13.114 

17.001 

19.432 

18.858 

20.950 

17.252 

15.996 

Επαρχία 
Λοκρίδας 

33.031 

39.830 

44.267 

41.405 

44.106 

44.048 

47.167 

Πόλη 
Λαμίας 

14.348 

14.606 

16.451 

25.713 

33.170 

38.297 

41.846 

Πόλη 
Αμφίκλειας 

5.275 

3.801 

3.976 

3.344 

3.157 

3.119 

3.496 

Περιοχή 
Εθνικής οδού 

16.077 

20.231 

22.408 

24.779 

25.112 

27.853 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., επεξεργασία δική μας. 

Από τα στοιχεία που αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες 1 

και 2 διαπιστώνεται ότι ο πληθυσμός του Νομού αυξάνεται, εκτός από 

τη δεκαετία του 1960 που υπήρξε μείωση κατά 3,4%. Τότε ήταν η επο-
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χή της μετακίνησης προς τα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως προς την 

Αθήνα. Άλλα αξιοσημείωτα στοιχεία των πληθυσμιακών μεταβολών του 

Νομού είναι: 

α) Η συνολική αύξηση του Νομού την περίοδο 1907-1991 ανέρ

χεται σε 58.946 κατοίκους ή ποσοστό 52,5% επί του αρχικού πληθυ

σμού. 

β) Η συνεχής αύξηση του πληθυσμού της επαρχίας Φθιώτιδας, 

όπου δεσπόζει η πόλη της Λαμίας, αλλά και τα εύπορα χωριά της κοι

λάδας του Σπερχειού. Στην περίοδο 1907-1981 η αύξηση αυτή είναι 

32.697 κάτοικοι ή 49,4%, κατανέμεται όμως ανομοιόμορφα μεταξύ της 

πόλης της Λαμίας και της υπόλοιπης επαρχίας. Συγκεκριμένα η πόλη 

της Λαμίας αυξάνεται κατά 27.462 κατοίκους (δηλαδή 1 9 1 % επί του 

αρχικού της πληθυσμού) ενώ η υπόλοιπη επαρχία κατά 5.181 κατοί

κους (δηλαδή 10%). 

γ) Η συνεχής αύξηση της επαρχίας Λοκρίδας κύρια τις τελευταίες 

δεκαετίες με τη χάραξη της νέας εθνικής οδού. Η αύξηση αυτή ανέρχε

ται σε 18.093 κατοίκους ή ποσοστό 54,8%. Κύριο χαρακτηριστικό της 

επαρχίας αυτής είναι ότι η πληθυσμιακή αύξηση της καταγράφεται 

στην ανατολική περιοχή, απ' όπου πέρασε η νέα εθνική οδός. Αντίθετα 

στη δυτική Λοκρίδα, όπου δεσπόζει η πόλη της Αμφίκλειας, παρατηρεί

ται και μείωση πληθυσμού σε ορισμένες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα η 

Αμφίκλεια ελαττώνεται πληθυσμιακά κατά 8% επί του αρχικού της πλη

θυσμού6. 

δ) Τέλος γύρω από την παραλία του Νομού, που εκτείνεται σε 

150 περίπου χιλιόμετρα και κατά μήκος της οποίας χαράχτηκε η νέα 

εθνική οδός, εμφανίζεται αύξηση 97,6% 7 . Είναι περιοχή πεδινή, με την 

6. Το 1907 ο Δήμος Αμφίκλειας απογράφεται ως Δήμος Δρυμίας (Β.Δ. της 1-2-1847, 

Φ. Ε. Κ. 2). Σ' αυτόν υπάγονται και άλλες κοινότητες σύμφωνα με το Δημοτικό σύ

στημα, γΓ αυτό και ο αξιοσημείωτος για την εποχή πληθυσμός του. Η προαναφερό

μενη μείωση αναφέρεται μεταξύ 1928 και 1981, όταν απογράφεται αυτοτελώς. Η 

μείωση αυτή μεταξύ 1928 και 1991 είναι 17,3%. 

7. Τα στοιχεία προέκυψαν από την μελέτη του πληθυσμού των 10 μεγαλυτέρων κω

μοπόλεων της περιοχής. Χαρακτηριστικό δείγμα του ρόλου της εθνικής οδού στο 
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καλύτερη συγκοινωνία τα τελευταία χρόνια, όπου αναπτύχθηκε όλη 

σχεδόν η βιομηχανική δραστηριότητα του Νομού8. 

ε) Από μαρτυρίες επίσης γνωρίζουμε ότι άλλες αξιοσημείωτες 

μετακινήσεις πληθυσμού στο Νομό έγιναν αμέσως μετά τον εμφύλιο 

πόλεμο προς τη Λαμία αλλά και προς την Αθήνα. Οι μετακινήσεις αυ

τές έγιναν κατά μεγάλο ποσοστό απ' τα ορεινά χωριά, όπου υπήρξε 

και η έντονη δράση του Ε.Α.Μ και του Δ.Σ.Ε., προς τη Λαμία και την 

Αθήνα. Τότε η δυτική κυρίως Φθιώτιδα και η περιοχή Δομοκού, ερημώ

νει. Για τον ίδιο λόγο τότε, εγκαταλείπουν το Νομό τους και οι Ευρυτά-

νες, που έρχονται να εγκατασταθούν στη Λαμία και στα κοντινά της 

χωριά του κάμπου. 

Όσον αφορά την κατανομή του πληθυσμού σε αστικό, ημιαστικό 

και αγροτικό επισημαίνουμε ότι: στο Νομό υπάρχει η πόλη της Λαμίας 

που χαρακτηρίζεται ως περιοχή αστικού πληθυσμού, περισσότερες α

πό δέκα κωμοπόλεις, που χαρακτηρίζονται ως περιοχή ημιαστικού 

πληθυσμού και 177 κοινότητες που αποτελούν τον αγροτικό πληθυ

σμό9. 

Η κατανομή του πληθυσμού με τα προαναφερόμενα κριτήρια, 

σημειώνεται στον παρακάτω πίνακα 3. 

Νομό είναι το γεγονός ότι η πόλη της Αμφίκλειας, από την οποία δ ιέρχονται η σ ιδη

ροδρομική γραμμή και η παλαιά εθνική οδός, υπερτερούσε πληθυσμιακά της Αταλά

ντης. Όμως η δ ε ύ τ ε ρ η , με τη διάνοιξη της εθνικής οδού, αρχίζει την πληθυσμιακή 

της ανάπτυξη και τελικά ξεπερνά πληθυσμιακά την Αμφίκλεια κατά πολύ. Το ίδιο 

συμβαίνει σήμερα και με αρκετές άλλες κοινότητες της περιοχής της νέας εθνικής 

οδού. 

8. Στο θέμα αυτό θα αναφερθούμε παρακάτω αναλυτ ικότερα. 

9. Για το χαρακτηρισμό του πληθυσμού σε αστικό, ημιστικό και αγροτικό ακολουθή

σαμε τα πληθυσμιακά κριτήρια της Ε. Σ.Υ. Ε. 
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ΠΙΝ. 3: Η εξέλιξη του αστικού, ημιαστικού και αγροτικού πληθυσμού στο Νομό. 

Απογραφή 

1928 

1940 

1951 

1961 

1971 

1981 

Π λ η θ υ σ μ ό ς 

Α σ τ ι κ ό ς 

14.606 

16.451 

25.713 

33.170 

38.297 

41.846 

11,2% 

11,2% 

17,3% 

20,7% 

24,8% 

25,8% 

Η μ ι α σ τ ι κ ό ς 

11.872 

17.653 

21.210 

26.886 

29.363 

38.069 

9 , 1 % 

12,0% 

14,3% 

16,8% 

19,0% 

23,5% 

Α γ ρ ο τ ι κ ό ς 

103.985 

113.004 

101.399 

99.975 

86.882 

82.080 

79,7% 

76,8% 

68,4% 

62,5% 

56,2% 

50,7% 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., επεξεργασία δική μας. 

Από τα δεδομένα του πίνακα 3 διαπιστώνεται ότι: 

α) Παρουσιάζεται σημαντική μείωση του αγροτικού πληθυσμού 

από το 1928 ως το 1981 1 0 . Ωστόσο και το 1991 ο αγροτικός πληθυσμός 

του Νομού παραμένει σε υψηλά ποσοστά, συγκριτικά με το αντίστοιχο 

ποσοστό στο σύνολο της χώρας. 

β) Παρουσιάζεται απόλυτη και ποσοστιαία αύξηση του αστικού 

πληθυσμού του Νομού, δηλαδή της πόλης της Λαμίας. Όμως η αύξηση 

αυτή, την εικοσαετία 1961-1981, δεν είναι το ίδιο υψηλή με την αντί

στοιχη αύξηση του αστικού πληθυσμού όλης της χώρας. Το γεγονός 

αυτό μπορεί να αποδοθεί στην αξιοσημείωτη διαρροή αστικού πληθυ

σμού του Νομού προς την Αθήνα1 1. 

10. Το 1 9 8 1 , 42 ορεινοί οικισμοί έχουν πληθυσμό κάτω των 100 κατοίκων και 55 

μεταξύ των 100 και 200 κατοίκων, δηλαδή το 55% των κοινοτήτων έχουν έναν αριθ

μό κατοίκων χωρίς μέλλον οικονομικό και κοινωνικό. Το 1991 η κατάσταση αυτών 

των οικισμών δεν βελτ ιώθηκε. Την ίδια εποχή (1991) 22 δήμοι ή κοινότητες ξεπερ

νούν τους 1.000 κατοίκους. 

11. Σημειώνεται ότι το πολεοδομικό συγκρότημα των Αθηνών απέχει από την Λαμία 

214 χ ιλ ιόμετρα. Μεταξύ των δύο πόλεων υπάρχει συχνή σιδηροδρομική και οδική 

συγκοινωνία μέσω της νέας εθνικής οδού. Από πολλές μαρτυρίες γνωρίζουμε ότι , 

27 



γ) Αξιοσημείωτη είναι αύξηση του ημιαστικού πληθυσμού του 

Νομού, σε απόλυτους και ποσοστιαίους αριθμούς. Αξιοσημείωτο χαρα

κτηριστικό αυτής είναι ότι ξεπερνά το διπλάσιο ποσοστό του αντίστοι

χου όλης της χώρας. Αυτό οφείλεται στην καλή συγκοινωνία, κύρια κα

τά μήκος της εθνικής οδού, και στη δημιουργία βιομηχανιών σ' αυτή τη 

ζώνη, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε. Το δεδομένο ότι η ζώνη αυτή ε

κτείνεται σε μήκος 150 χιλιομέτρων, απότρεψε τη συγκέντρωση του 

πληθυσμού σε μία ή δύο πόλεις. Αποτέλεσμα ήταν να μην εγκαταλει

φθούν και οι αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής αυτής. Απεναντίας 

μάλιστα συνέβαλε στην ανάπτυξη τους. Έτσι προέκυψε και η ανάγκη 

ίδρυσης πολλών Γυμνασίων και Λυκείων σ' αυτές τις κωμοπόλεις. 

δ) Σημαντική επίσης υπήρξε η ανακατανομή του ημιαστικού πλη

θυσμού στη δυτική Λοκρίδα, στην ενιαία κοιλάδα του Κηφισού. Εκεί, 

όπως προαναφέρθηκε, δέσποζε η Αμφίκλεια με Γυμνάσιο απ' το 1921. 

Σταδιακά όμως, τις τελευταίες δεκαετίες, αναπτύσσονται η Ελάτεια και 

η Κάτω Τιθορέα με αντίστοιχη μείωση του πληθυσμού της Αμφίκλειας. 

Ο ο ικονομικά ενεργός π λ η θ υ σ μ ό ς ( 1 9 2 8 - 1 9 8 1 ) . 

Σημαντικό στοιχείο του χαρακτήρα του Νομού είναι η διάρθρωση 

του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η 

εξέλιξη αυτής της διάρθρωσης όλη την περίοδο που μελετάμε. Στο πα

ρακάτω πίνακα 4 παραθέτουμε στοιχεία για τον οικονομικά ενεργό 

πληθυσμό του Νομού από την απογραφή του 1928 έως και του 1981. 

Αντίστοιχα δεδομένα κατά την απογραφή του 1940 δεν καταγράφηκαν 

από την Ε.Σ.Υ.Ε. και γ ι ' αυτό δεν τα αναφέρουμε. 

την εποχή της δεκαετίας του '60 που παρατηρείται η μεγάλη αστικοποίηση του Ελ

ληνικού πληθυσμού, η εύκολη πρόσβαση διευκόλυνε τη φυγή προς την Αθήνα αξιο

σημείωτου αριθμού κατοίκων της πόλης. 
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ΠΙΝ. 4: Η εξέλιξη του Ο. Ε. Π. στο Ν. Φθιώτιδας (1928-1981). 

Απογραφή 

Πρωτογενής 
τομέας 

παραγωγής 

Δευτερογενής 
τομέας 

παραγωγής 

Τριτογενής 
τομέας 

παραγωγής 

Ακαθόριστο 
επάγγελμα 

Οικονομικά 
Ενεργός 

Πληθυσμός 

1928 

45.467 

ή 
75,2% 

5.936 

ή 
9,8% 

6.464 

ή 
10,7% 

2.631 

ή 
4,3% 

60.498 

ή 
46,4% 

1951 

33.444 

Π 
63,0% 

7.793 

ή 
14,7% 

9.397 

ή 
17,7% 

2.473 

ή 
4,6% 

57.107 

Π 
3 6 , 1 % 

1961 

54.676 

ή 
7 3 , 1 % 

9.290 

ή 
12,4% 

10.730 

ή 
14,4% 

71 

ή 
0 , 1 % 

74.767 

ή 
46,7% 

1971 

36.504 

ή 
60,7% 

10.373 

Π 
17,2% 

12.728 

ή 
21,2% 

540 

ή 
0,9% 

60.144 

ή 
38,9% 

1981 

27.981 

Π 
46,4% 

13.027 

ή 
21,6% 

17.101 

Π 
28,4% 

2.169 

ή 
3,6% 

60.278 

ή 
35,2% 

Πηγή : Ε.Σ.Υ.Ε. ( Απογραφές πληθυσμού: 1928,1951,1961,1971,1981 ), επεξεργα

σία δική μας. 

Όπως διαπιστώνεται από τα δεδομένα του πίνακα 4, ο οικονομι

κά ενεργός πληθυσμός του Νομού παρουσιάζει γενικά πτωτική τάση. 

Εξαίρεση αποτελεί η απογραφή του 1961 που παρουσιάζεται μία αύ

ξηση, η οποία μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην αύξηση της απασχό

λησης στη γεωργία. 

Η γενική πτωτική τάση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού μπο

ρεί να αποδοθεί στο συνδυασμό των παρακάτω παραγόντων: Γενικά 

στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής που έχει σαν αποτέλεσμα την α

νάγκη λιγότερων εργαζόμενων. Στην αύξηση του μέσου όρου διαβίω

σης των πολιτών που σημαίνει ότι αυξάνει ο αριθμός των συνταξιού-

12. Το ποσοστό του Ο.Ε.Π, αναφέρεται επί του συνολικού πληθυσμού του νομού. 

Τα ποσοστά του κάθε τομέα παραγωγής αναφέρονται επί του Ο.Ε.Π. της κάθε επο

χής-

29 



χων. Στην ποσοστιαία μείωση του αριθμού των νέων, λόγω ελάττωσης 

του αριθμού των γεννήσεων που σημαίνει ότι όλο και λιγότεροι νέοι 

εισέρχονται στην παραγωγή 1 3 . Σημειώνουμε ότι, την εποχή που αναφε

ρόμαστε, δεν υπήρχε ανεργία ή έστω δεν ήταν σημαντική. 

Όσον αφορά του τομείς απασχόλησης, διαπιστώνει κανείς ότι, 

όλη αυτή τη χρονική περίοδο, κυριαρχεί η απασχόληση στον πρωτογε

νή τομέα παραγωγής ( γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκομία, αλιεία ). Το 

ποσοστό απασχόλησης στον τομέα-αυτόν ελαττώνεται σταδιακά από το 

1928 έως το 1981, πλην της απογραφής του 1961. Το υψηλό αυτό πο

σοστό χαρακτηρίζει το Νομό ως κατ' εξοχήν αγροτικό. Είναι ενδεικτικό 

πως από το 1928 έως και το 1981, το ποσοστό απασχόλησης στον 

πρωτογενή τομέα, κυρίως στη γεωργία και κτηνοτροφία, ξεπερνά κατά 

πολύ το αντίστοιχο του συνόλου της χώρας1 4. 

Η απασχόληση στο δευτερογενή τομέα ( βιομηχανία, βιοτεχνία, 

ηλεκτρισμός, οικοδομές ), αυξάνει σταδιακά. Παραμένει όμως σε χαμη

λά επίπεδα, συγκρινόμενη πάντα με τα αντίστοιχα ποσοστά του συνό

λου της χώρας. 

Το ίδιο συμβαίνει και στον τριτογενή τομέα ( εμπόριο, μεταφο

ρές, τράπεζες, λοιπές υπηρεσίες, δημόσιο ). Το ποσοστό της απασχό

λησης στον τομέα αυτό, ξεπερνά κατά λίγο το αντίστοιχο του δευτερο

γενούς τομέα, υστερεί όμως του αντίστοιχου του συνόλου της χώρας. 

Είναι φανερό λοιπόν, όπως και παραπάνω αναφέρθηκε, ότι ο 

νομός Φθιώτιδας παρέμεινε ένας κατ' εξοχήν γεωργικός Νομός όλη τη 

13. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με την απογραφή του 1961 καταγράφεται στο Νομό 

το 2 6 , 4 % του πληθυσμού με ηλικίες 0-14 ετών, το 44,9% με ηλικίες 15-44, το 20,6% 

με ηλικίες 45-64 και το 8 , 1 % από 65 ετών και άνω. Δέκα χρόνια μετά, στην απο

γραφή του 1971 κ α τ α γ ρ ά φ ο ν τ α ι : 2 4 , 1 % από 0-14 ετών, 39,2% από 15-44 ετών, 

2 3 , 1 % από 45-64 ετών και 13,6% από 65 ετών και άνω. Βλ: Νομαρχία Φθιώτιδας, 

Συνοπτική κοινωνικοοικονομική κατάσταση του νομού Φθιώτιδας, Λαμία 1986. 

14. Το 1928 τα ποσοστά απασχόλησης στο σύνολο της χώρας κατά τομέα παραγω

γής ήταν: Πρωτογενής 5 5 , 0 % του Ο.Ε.Π., δευτερογενής 1 6 , 1 % και τριτογενής 

12,4%. Επίσης α κ α θ ο ρ ί σ τ ο υ επαγγέλματος 12,4%. Ενώ το 1981 αντ ίστοιχα έχουμε: 

Πρωτογενής 2 7 , 4 % , δ ε υ τ ε ρ ο γ ε ν ή ς 39,3%, τρ ιτογενής 38,5% και ακαθόριστου επαγ

γέλματος 4,9%. 
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χρονική διάρκεια που εξετάζουμε. Ο γεωργικός κλήρος, όπως μπορεί 

να υποθέσει κανείς από τα δεδομένα και από το πλήθος των διάσπαρ

των κοινοτήτων του ήταν και εν μέρει εξακολουθεί να είναι μικρός1 5. 

Οι βιομηχανίες που αναπτύχτηκαν, βρίσκονται διάσπαρτες κατά 

μήκος της εθνικής οδού και στην περιοχή της ανατολικής Λοκρίδας η 

οποία βρίσκεται πιο κοντά στην Αθήνα. Δε συγκεντρώνονται δηλαδή 

στο μοναδικό αστικό κέντρο τη Λαμία. 

Οι βιομηχανίες-βιοτεχνίες αυτές ασχολούνται κατά κύριο λόγο με 

την τυποποίηση των αγροτικών προϊόντων της περιοχής (βιομηχανία 

γάλακτος Λαμίας, εκκοκκιστήρια, κυλινδρόμυλοι, ελαιουργικές βιομη

χανίες, κονσερβοποιία, ζυθοποιία). Υπάρχουν όμως και βιομηχανίες 

μετάλλου όπως η ΛΑΡΚΟ (παραγωγή σιδηρονικέλιου), κλωστοϋφα

ντουργίας, καλωδίων, κατεργασίας αλουμινίου, θερμοσιφώνων κ.λ.π. 

Αυτές απασχολούν και τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων1 6. Αρκετές 

ασχολούνται με την παραγωγή οικοδομικών προϊόντων, όπως παρα

γωγής μπετόν κατεργασίας και εμπορίας ξύλου και προϊόντων κεραμο-

ποιίας. 

Η βιομηχανική ανάπτυξη στο Νομό, που αρχίζει ουσιαστικά τη 

δεκαετία του '70, καταγράφεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα 5. 

Οι βιομηχανίες αυτές, δε συγκενρώθηκαν στο μοναδικό αστικό 

κέντρο τη Λαμία, αλλά απλώθηκαν και σε άλλες περιοχές κύρια γύρω 

από τις οδικές αρτηρίες και τη σιδηροδρομική γραμμή. Αναλυτικά ο 

αριθμός των βιομηχανιών κατά περιοχή καταγράφεται στον παρακάτω 

πίνακα 6. 

15. Η ίδια διαπίστωση γ ίνεται για το Νομό και στις αρχές του αιώνα. Βλ: Κ. Τσουκα

λάς, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή.. . ο.π, σ. 422. 

16. Στοιχεία για τον αριθμό εργαζομένων σε κάθε βιομηχανία δεν έχουμε. Είναι ό

μως γνωστό από μαρτυρίες ότι στη ΛΑΡΚΟ απασχολούνται μερικές εκατοντάδες 

εργαζόμενοι ενώ στα εκκοκκιστήρια και στην παραγωγή οικοδομικών υλικών μερικές 

δεκάδες. 

31 



Π ! Ν. 5: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες του Ν. Φθιώτιδας ανά έτος ίδρυσης 

Έτος ίδρυσης και λειτουργίας 

1930 

Από το 1931 έως 1940 

1941 - 1950 

1951 - 1960 

1961 - 1970 

1971 - 1980 

1981 - 1990 

1991 και μετά 

Σ ύ ν ο λ ο 

Αριθμός βιομηχανιών-βιοτεχνιών 

2 

0 

4 

2 

8 

23 

14 

6 

59 

Πηγή: Επιμελητήριο νομού Φθιώτιδας: Κατάσταση επιχειρήσεων-μελών ( έτος 1994) 

Π IN. 6: Η χωροταξική κατανομή των βιομηχανιών. 

Π ε ρ ι ο χ ή 

Περιοχή Λαμίας 

Αταλάντη και ανατολική Λοκρίδα 

Αμφίκλεια και δυτική Λοκρίδα 

Περιοχή Στυλίδας 

Περιοχές Εθνικής οδού 1 8 

Περιοχή δυτικής Φθιώτιδας 

Περιοχή Δομοκού 

Σ ύ ν ο λ ο 

Αριθμός βιομηχανιών 

22 

14 

4 

8 

7 

1 

3 

59 

Πηγή: Επιμελητήριο Ν. Φθιώτιδας, ό.π. 

17. Μερικές από τις παραπάνω βιομηχανίες δε λειτουργούν σήμερα. Βλ. Επιμελη

τήριο Φθιώτιδας, ό.π. 

18. Οι περιοχές της Αταλάντης - ανατολικής Λοκρίδας, της Λαμίας και της Στυλίδας 

διασχίζονται από την εθνική οδό. Αθροιστ ικά κατά μήκος αυτής αναπτύχθηκαν και 

λε ιτουργούν σήμερα 29 βιομηχανίες. Στη περιοχή της Λαμίας, υπήρχαν βιομηχανίες 

και πριν την κατασκευή της εθνικής οδού στις αρχές της δεκαετίας του ' 6 0 . 
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Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι ο νομός Φθιώτιδας είναι ένας α

γροτικός Νομός με διάσπαρτο κλήρο και κατά συνέπεια διάσπαρτες 

μικρές κοινότητες, με βιοτεχνική-βιομηχανική ανάπτυξη εκτεταμένη 

χωροταξικά, δηλαδή όχι μόνο στο μοναδικό αστικό του κέντρο, τη Λα

μία1 9. Τις τελευταίες δεκαετίες ο πληθυσμός του συγκεντρώνεται όλο 

και περισσότερο γύρω από την εθνική οδό. 

19. Η καλλιεργήσιμη γη στο Νομό είναι το 34,4% της έκτασης του, ενώ αντίστοιχα 

είναι το 30% στο σύνολο της χώρας. Η μέση στρεμματική καλλιέργεια σε κάθε γε

ωργική εκμετάλλευση είναι 52,5 στρέμματα, ενώ αντίστοιχα στο σύνολο της χώρας 

είναι 38,3 στρέμματα. Βλ: Αλεξ. Παναγιώτου, ό.ττ. 
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Β': Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ( 1 9 3 0 - 1 9 8 0 ) . 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η ιστορία, τα ποιοτικά και πο

σοτικά χαρακτηριστικά των διαφόρων βαθμίδων της Εκπαίδευσης στο 

νομό Φθιώτιδας, από το 1930 έως το 1980. 

Συγκεκριμένα παρουσιάζονται στοιχεία για τη Στοιχειώδη - Πρω

τοβάθμια Εκπαίδευση στο Νομό και η εξέλιξη του αριθμού των Δημοτι

κών σχολείων, των δασκάλων και των μαθητών. Αντίστοιχα στοιχεία, 

παρουσιάζονται επίσης, για τη Μέση Εκπαίδευση. Ειδικότερα γι ' αυτή, 

σημειώνεται και η εξέλιξη ίδρυσης νέων Γυμνασίων στο Νομό. 

Επίσης θεωρήθηκε σκόπιμο να αναφερθούν στοιχεία και για τη 

λεγόμενη μεταγυμνασιακή εκπαίδευση στο Νομό, την ίδια χρονική πε

ρίοδο. Είναι γνωστό ότι αυτή σηματοδοτήθηκε κατά το μεσοπόλεμο 

από την παρουσία του Μιχάλη Παπαμαύρου στο Διδασκαλείο Λαμίας. 

Αναφέρονται επίσης στοιχεία για το εκπαιδευτικό κλίμα, τη σχο

λική ζωή και τις προτεραιότητες της εποχής, όπως επίσης και για τις 

άλλες μορφές της εκπαίδευσης. 

Για όλα τα παραπάνω κυρίες πρωτογενείς πηγές αποτέλεσαν οι 

γενικοί έλεγχοι όλων των υπαρχόντων Γυμνασίων του Νομού την επο

χή στην οποία αναφερόμαστε. Κάθε άλλη περίπτωση πηγών δηλώνεται 

στις παραπομπές. 

Η Π ρ ω τ ο β ά θ μ ι α Ε κ π α ί δ ε υ σ η . 

Το τέλος της δεκαετίας του '20 και αυτή του '30 είναι μία εποχή 

που πολιτικά χαρακτηρίζεται από συνεχείς εναλλαγές κυβερνήσεων, με 

κατάληξη τη δικτατορία Μεταξά, πριν την είσοδο της χώρας στο πόλε

μο. 

Οι συνεχείς κυβερνητικές και πολιτικές αλλαγές είναι φυσικό να 

έχουν επιπτώσεις και στην εκπαίδευση. Η μεταρρύθμιση του '29, η υ-
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λοποίησή της, τα προβλήματα που υπάρχουν ή αυτά που ανακύπτουν 

αποτελούσαν τότε θέματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος 1 . 

Ο τοπικός τύπος πολύ ταχτικά αναφέρεται σε ζητήματα της Εκ

παίδευσης. Πολλά είναι τα άρθρα που αναφέρονται σε προβλήματα 

όπως π.χ. το διδακτηριακό και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 2 . 

Σε άλλα διαβάζουμε προτάσεις για ίδρυση σχολείων ακόμη και για τη 

συμμετοχή αιρετών μελών στα όργανα διοίκησης των εκπαιδευτικών. 

Αναφέρει χαρακτηριστικά ο τότε Νομάρχης Φθιώτιδας^ Ι. Θιακάκης: 

«...εν τη διοικήσει καθ' όλου της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, είμαι της 

γνώμης ότι θα καθίστατο λίαν ωφέλιμος η συμμετοχή αιρετών στοιχεί

ων ως, συνέβαινεν τω δούλω Ελληνισμώ, εν τω οποίω η παιδεία ευρί-

σκετο εις επίπεδον αρκούντος ανώτερον της ελευθέρας Ελλάδος» και 

συνεχίζει «...έστω και κατά μειοψηφίαν συμμετοχήν εις τα εποπτικά 

συμβούλια της κατωτέρας εκπαιδεύσεως, αιρετών μελών εκλεγομένων 

εμμέσως υπό των κοινοτικών συμβούλων...» 3. 

Παρ' ότι, μέσω της μεταρρύθμισης, φαίνεται να επιχειρείται η 

βελτίωση της Εκπαίδευσης, τα γνωστά χρονίζοντα προβλήματα της 

παραμένουν άλυτα. Είναι τόσα ώστε ο ίδιος ο Υπουργός παιδείας Μα-

1. Βλ: Εφ. «Η Επαρχία» Φ.93, Λαμία, 17-11-1928 , όπου στο κύριο άρθρο της ανα

φέρεται στις εκπαιδευτ ικές αλλαγές. Στην ίδια στο Φ.109/16-1-1929 με άρθρο «Η 

καρκινοβατούσα Εκπαίδευσις». Στην ίδια στο Φ. 122/9-3-1929, με άρθρο της «Η 

χωλαίνουσα εκπαίδευσις». Ομοίως Φ.275/;-9-1930 στο άρθρο «Οι αγώνες των δα

σκάλων» επισημαίνεται «... η ανάγκη για μία λαϊκή παιδεία». 

2. Στην ίδια, Φ . 7 1 , Λαμία, 28-8-1928. Στην ίδια στο Φ.124/16-3-1929, σε άρθρο της 

«Τα σχολεία μας» όπου αναφέρεται «...πολλά κτίρια απειλούνται με κ α τ ά ρ ρ ε υ -

σιν...». Ομοίως Φ.203/21-12-1929, Φ.214/29-1-1930, Φ.253/18-6-1930 άρθρο του 

Διευθυντή του Β' Δημ. Σχολείου Λαμίας, Φ.257/2-7-1930, Φ.258/5-7-1930. Επίσης 

στην ίδια, Φ.285/8-10-1930, σε άρθρο της «Ο υπουργός Παιδείας στο Δομοκό» ό

που σχολιάζεται η επίσκεψη του Γ. Παπανδρέου στο Δομοκό, ομοίως στο Φ.658/13-

3-1933, αναφέρεται σε εργασία των Σ. Γ. Τζουμελέα και Π. Δ. Παναγόπουλου 

(Πρόκειται για το βιβλίο τους: Η Εκπαίδευση μας στα τελευταία 100 χρόνια, Αθήνα 

1933;. 

3. Βλ: Ι. Θιακάκης, Νομάρχης Φθ/δας, «Η Εκπαίδευσις», στην ίδ ια, Φ.312/10-1-

1 9 3 1 . 
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κρόττουλος δηλώνει ότι «..θα περιοδεύσει ανά την χώραν δια να μόρ

φωση άττοψιν δια την κατάστασιν...» 4. Η ενέργεια του αυτή προκαλεί 

ειρωνικά σχόλια στον τύπο5. Αρνητικά σχολιάζεται τότε στον τύπο και η 

«δήθεν δωρεάν εκπαίδευσις» 6 . 

Σοβαρό πρόβλημα την εποχή αυτή είναι και η υγεία των μαθη

τών. Οι σχολίατροι σε εκθέσεις τους αναφέρουν συγκεκριμένα στοιχεία 

για πάσχοντες μαθητές και προτείνουν σε κάθε σχολείο να υπάρχει μία 

επισκέπτρια αδελφή. Για το ίδιο λόγο ωθούνται οι γονείς και ιδρύουν 

σύλλογο για την προστασία της εφηβικής και παιδικής ηλικίας7. 

Τα προβλήματα της εκπαίδευσης ορισμένοι πολιτικοί τα αποδί

δουν, με έμφαση μάλιστα, στις βραχύβιες και συχνές πολιτικές - κυ

βερνητικές αλλαγές. Ο νέος υπουργός Παιδείας Τουρκοβασίλης αναφέ

ρει το 1935 στις προγραμματικές του δηλώσεις: «...τον τελευταίο χρό

νο ανετράπη η εκπαιδευτική πολιτική λόγω πολιτικών γεγονότων. Αυτό 

οδήγησε σε σχεδόν αποσύνθεση της εθνικής παιδείας και πλήρη απο-

γοήτευσιν των εκπαιδευτικών...» και στη συνέχεια «... η αποκέντρωσις 

εν τη εκπαιδεύσει κατηργήθη, η αυτοτέλεια των κεντρικών εκπαιδευτι

κών λειτουργιών αντικατεστάθη από την βούλησιν του υπουργού...»8. 

4. Σε καθημερινά ά ρ θ ρ α του τύπου συνεχίζουν να αναφέρονται ελλείψεις διδακτικού 

προσωπικού, χ ιλ ιάδες υπηρετούντες υπερήλικες εκπαιδευτικοί, το δ ιδακτηριακό 

κλπ. Βλ: εφ. «Η Επαρχία» Φ. 1012/9-11-1935. Επίσης επισημαίνονται « θορυβώ

δεις Γενικές Συνελεύσεις δασκάλων » που αναφέρονται «...στην εγκατάλειψη του 

δασκάλου από το κράτος.. .» η ίδια ε φ . Φ. 830/26-6-1934 και Φ.829/23-6-1934. 

5. Στην ίδια, Φ.813/17-5-1934, άρθρο «Τα Σχολεία μας». 

6. Στην ίδια, « Η Επαρχία» Φ.844/28-7-1943, άρθρο «Τι στοιχ ίζει σε κάθε οικογέ

νεια η δήθεν δωρεάν εκπαίδευσις». 

7. Κ. Καρυαμπά, Υγειονομικού Επιθεωρητή του Νομού, «Υγεία και Εκπαίδευσις», 

στην ίδια, Φ. 721/7-10-1933 έως και Φ. 725/10-10-1933 σε συνέχειες, όπου αναφέ

ρεται συγκεκριμένος αριθμός πασχόντων μαθητών κατά περίπτωση. Συνολικά ανα

φέρονται ως πάσχοντες 776 μαθητές. Επίσης Κ. Καρυαμπά, «Ανατροφή και εκπαί-

δευσις», στην ίδια ε φ η μ ε ρ ί δ α Φ. 729/26-10-1033, άρθρο του γ ιατρού. 

8. Στην ίδια, Φ 1005/24-10-1935. 
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Στα μέσα της δεκαετίας του '30, λόγω έλλειψης χρημάτων, δε 

λειτουργούν πλέον πολλά σχολεία του Νομού9. Για παράδειγμα 800 

διορισμοί δασκάλων που αποφασίστηκαν δεν εκτελέστηκαν. Το έτος 

1935 επί υπουργού παιδείας Χατζίσκου, γίνονται 5000 υποχρεωτικές 

μεταθέσεις δασκάλων, προφανώς για πολιτικούς κυρίως λόγους1 0. Τα 

δείγματα του αυταρχισμού είναι ορατά. 

Στη στοιχειώδη εκπαίδευση δίνεται εντολή δημιουργίας σχολικών 

κήπων σε κάθε σχολείο με ευθύνη των δασκάλων, οι οποίοι κρίνονται 

γΓ αυτή τη δραστηριότητα τους1 1. Επίσης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε 

ιδεολογικού χαρακτήρα μέτρα. Αυτό υλοποιείται με την οργάνωση των 

μαθητών στη Μεταξική νεολαία της Ε.Ο.Ν. μέσα από τα σχολεία1 2. 

Την αρχή της δεκαετίας του '30 λειτουργούν στο νομό Φθιώτιδας 

204 Δημοτικά σχολεία. Από αυτά τα 153 ( δηλαδή ποσοστό 75% ) είναι 

μονοτάξια. Επίσης, 48 είναι διτάξια, 54 τριτάξια, 16 τετρατάξια και 25 

πεντατάξια. Νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν. 

Τότε υπηρετούν συνολικά 290 δάσκαλοι απ' τους οποίους 213 

άντρες (ποσοστό 73,4%). Από αυτούς οι 248 είναι πτυχιούχοι του Δι-

9. Στην ίδια, Φ.1012/9-11-1935, σε άρθρο του επιθεωρητή Δημ. Εκπ/σης Τουρνά 

αναφέρεται «... στα σχολεία των περισσοτέρων χωριών της επαρχίας μας είναι τόσο 

μεγάλες οι ελλείψεις ώστε καθίσταται αδύνατος και επικίνδυνος η παραμονή σ' αυτά 

των μαθητών...». 

10. Στην ίδ ια, Φ. 1027/19-12-1935. 

11. Σε εκθέσεις Επιθεωρητών της εποχής αυτής διαβάζουμε για κάθε σχολείο την 

εκτίμηση του για το σχολικό κήπο. Ο δε εκπαιδευτικός κρίνεται και από το αν δη

μιούργησε σχολικό κήπο. Βλ: «Βιβλίον εκθέσεων Σχολείων και Προσωπικού Β' 

Εκπ/κής Περιφ. Φθ/δας 1938-39», Αρχείο Δ/σης Α 7 θ μ ι α ς Εκπ/σης Φθ/δας. 

12. Σε πολλές από τις προαναφερόμενες εκθέσεις ό.π. διαβάζουμε τ ις θετικές κρί

σεις των επιθεωρητών για δασκάλους που οργάνωσαν στην Ε.Ο.Ν. αριθμό μαθη

τών. Βλ: «Βιβλίον εκθέσεων Σχολείων και Προσωπικού...» ό.π. 
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δασκαλείου και μόνον οι 10 έχουν μετεκπαίδευση στο πανεπιστήμιο. 

Επίσης 8 έχουν παρακολουθήσει Γεωργικά φροντιστήρια1 3. 

Αναλυτικά η εξέλιξη των ποσοτικών στοιχείων της Πρωτοβάθμια$ 

Εκπαίδευσης τη δεκαετία του '30 στο Νομό, φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα 7. 

ΠΙΝ. 7: Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο Ν. Φθιώτιδας τη δεκαετία του 1930. 

Σχολ. Έτος 

1930-31 

1931-32 

1932-32 

1933-34 

1934-35 

1935-36 

1936-37 

1937-38 

Αριθμός 

Δημοτικών 

Σχολείων 

204 

207 

210 

215 

220 

220 

220 

222 

Αριθμός 

δασκάλων 

290 

310 

318 

319 

371 

365 

367 

373 

Αριθμός 

μαθητών 

17.367 

17.427 

16.342 

18.517 

18.920 

18.695 

19.089 

19.739 

Αναλογία 

ενός δασκάλου 

προς μαθητές 

59,9 

56,2 

51,4 

58,0 

51,0 

51,2 

52,0 

52,9 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 7, η κατάσταση 

αυτή βελτιώνεται σταδιακά μέχρι το τέλος της δεκαετίας. 

Με τον A.N. 770/1937 ιδρύονται τα 8-τάξια Γυμνάσια. Σ' αυτά 

εισάγονται μαθητές από την Δ' τάξη του Δημοτικού. Αποτέλεσμα οι δύο 

13. Βλ: Ν. Σμυρνή, Ηλ. Βλάχου, Β. Παπαγεωργίου, Επετηρίς Δημοτικής Εκπαίδευ

σης 1932 έτος Α', Εκδ. Δημητράκου, Αθήναι 1932. Τα στοιχεία της επετηρίδας ανα

φέρονται στον Σεπτέμβρη του 1931. 
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τελευταίες τάξεις των Δημοτικών να λειτουργούν με πολύ μικρό αριθμό 

μαθητών1 4. 

Τη δικτατορία Μεταξά διαδέχεται ο πόλεμος του '40. Την εποχή 

αυτή, από όσα στοιχεία σώζονται, γνωρίζουμε ότι τα σχολεία λειτούρ

γησαν με μεγάλες δυσκολίες ή και καθόλου και όχι πάντα όλο το σχο

λικό έτος. Είναι γνωστό βέβαια ότι την εποχή της Γερμανικής κατοχής 

στην περιοχή της ελεύθερης Ρούμελης έγιναν αξιόλογες προσπάθειες 

"από το Ε.Α.Μ. να λειτουργήσει ένα σχολικό δίκτυο1 5. Ωστόσο συγκεκρι

μένα στοιχεία για το Νομό δεν έχουμε. 

Μετά την απελευθέρωση τα σχολεία αρχίζουν να ξαναβρίσκουν 

το ρυθμό τους. Ωστόσο έκδηλο είναι το κλίμα τρομοκρατίας που υπάρ

χει στην επαρχία. Πολλά Δημοτικά σχολεία των χωριών του Νομού α

δυνατούν να λειτουργήσουν γιατί δάσκαλοι τους, που συμμετείχαν στην 

αντίσταση, κρύβονται 1 6 . Η κατάσταση είναι τέτοια που αναγκάζει τον 

Υπουργό Παιδείας να ανακαλέσει αποσπάσεις δασκάλων προς Λαμία 

και να διατάξει την επιστροφή τους στα χωριά1 7. 

Στις αρχές της δεκαετίας του '50 η κατάσταση της Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευσης στο Νομό περιγράφεται αναλυτικά σε έκθεση του επιθε

ωρητή Κωνσταντίνου Σταυρινίδη της Β' Εκπαιδευτικής περιφέρειας του 

14. Βλ: Χ. Σακελλαρίου, Η παιδεία στην Αντίσταση, εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα 1984, 

σσ. 25-26. Τα στοιχεία αναφέρονται για το σύνολο της χώρας, αλλά μπορούμε βά

σιμα να υποθέσουμε ότι ανάλογη ήταν και η κατάσταση στο νομό Φθ/δας. 

15. Στοιχεία γι ' αυτό βρίσκει ο αναγνώστης στο βιβλίο του εκπαιδευτ ικού Χάρη Σα

κελλαρίου «Η παιδεία στην Αντ ίσταση», ό.π. 

16. Βλ: Εφ. «Ρούμελη», όργανο του Ε.Α.Μ. Ανατ. Στερεάς, Φ. 281/25-11-1945, ό

που διαβάζουμε: «...Οι ε π ι θ ε ω ρ η τ έ ς ζητάνε απ' τη χωροφυλακή στοιχεία για τους 

δάσκαλους αγωνιστές. Στα χωριά του Δομοκού 7 σχολεία είναι χωρίς δάσκαλο και 

δεν λειτουργούν.. . αντ ιστοιχούν 120-150 μαθητές σε ένα δάσκαλο...», και στην ίδια 

εφημερίδα στο Φ.420/10-4-1946 «...κλειστό παραμένει το σχολείο της Χιλιαδούς με 

200 μαθητές, από το Πάσχα λόγω έλλειψης δασκάλου». 

17. Στην ίδια, Φ. 434/24-5-1946. 
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Ν. Φθιώτιδας . Σύμφωνα με αυτήν, στη Β' Εκπαιδευτική περιφέρεια, 

λειτουργούν 109 Δημοτικά σχολεία, που κατά προσέγγιση είναι τα μισά 

του Νομού1 9. Αυτά είναι: 68 μονοτάξια (ποσοστό 63,4%), 19 διτάξια, 11 

τριτάξια, 7 τετρατάξια, 1 πεντατάξιο και 3 εξατάξια. Η αναλογία των 

μονοταξίων σε σχέση με τη δεκαετία του '30 έχει σημαντικά ελαττωθεί. 

Επισημαίνεται ωστόσο ότι ο αριθμός των μαθητών των μονοταξίων 

σχολείων έχει αυξηθεί σε 80-100 μαθητές και επιβάλλεται η αύξηση 

των οργανικών τους θέσεων. 

Στα σχολεία αυτά υπηρετούν 199 δάσκαλοι, απ' τους οποίους 

134 άντρες (ποσοστό 67,3%). Το επίπεδο των τυπικών προσόντων 

των εκπαιδευτικών αυτών περιγράφεται ως εξής: «Τα 32% του συνολι

κού αριθμού αυτών φέρουσι πτυχίον Παιδαγωγικής Ακαδημίας και τα 

68% φέρουσι πτυχίον διαφόρου τύπου Διδασκαλείων (1/ταξίων, 3/ταξί-

ων, 5/ταξίων και Ιεροδιδασκαλείων).» Επισημαίνεται επίσης ότι μόλις 

τρεις έχουν Πανεπιστημιακό πτυχίο. Αναφέρονται επίσης στοιχεία για 

την γεωργική επιμόρφωση των δασκάλων, ότι δηλαδή αυτή αφορά σε 

πολύ μικρό αριθμό δασκάλων (μόλις τέσσερις), και για την αναγκαιότη

τα λειτουργίας "Κυριακών Γεωργικών σχολείων". 

Όσον αφορά το διδακτηριακό πρόβλημα, η έκθεση επισημαίνει: 

από τα 109 σχολεία «Στερούνται παντελώς διδακτηρίου 14», «... τυγ-

χάνουσιν εντελώς ερειπωμένα 12», «Πυρποληθέντα υπό των Γερμα

νών 13» και «Χρήζουν αμέσου επισκευής 44». Στα υπάρχοντα διδα-

κτήρια αναφέρεται ότι «Η περιφέρεια έχει ανάγκην 1500 τουλάχιστον 

θρανίων και 150 μαυροπινάκων». 

18. Βλ: Κων. Σταυριν ίδης, Επιθεωρητής Στοιχειώδους Εκπ/σης, «Β' Εκπαιδευτική 

Περιφέρεια Ν. Φθ/δας, σχ. έτος 1950-51, Γενική Έκθεσις περί της εν γένει κατα

στάσεως και λε ιτουργ ίας των σχολείων της Β' Εκπ. Περιφέρειας κατά το σχολικόν 

έτος 1950-51», Αρχείο Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Φθ/δας. 

19. Η Β' Εκπαιδευτική Περιφ. Στοιχειώδους Εκπαίδευσης του Νομού περιλαμβάνει 

μερικά σχολεία της Λαμίας και όλα της περιοχής νότια του Σπερχειού. Ο πληθυσμός 

της, το 1951, είναι το 5 0 , 8 % του συνόλου του Νομού. Βλ: Εκθέσεις Επιθεωρητών 

εποχής, (Αρχείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Φθ/δας) και Περ. Φθιώτις, Όργανο 

της Νομαρχίας Φθ/δας, TAI 1955, σ.33, (Γ.Α.Κ./ Ιστορικό Αρχείο Λαμίας). 
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Δεδομένου ότι η Β' Εκπαιδευτική Περιφέρεια περιλαμβάνει το 

μισό νομό Φθιώτιδας και μάλιστα ομοιόμορφα χωρισμένο χωροταξικά, 

μπορούμε να υποθέσουμε βάσιμα ότι η κατάσταση που επικρατεί σ' 

αυτή, είναι η ίδια σε όλο το Νομό, στις αρχές του '50. 

Λίγο αργότερα το σχολικό έτος 1953-54 λειτουργούν στο νομό 

202 Δημοτικά σχολεία απ' τα οποία 132 μονοτάξια (ποσοστό 65,3%), 

37 διτάξια, 17 τριτάξια, 9 τετρατάξια, 1 πεντατάξιο και 6 εξατάξια. Πα

ρατηρείται δηλαδή διπλασιασμός, έστω και του μικρού αριθμού, των 

εξατάξιων. Το διδακτηριακό παραμένει σχεδόν στην προαναφερόμενη 

κατάσταση: 29 σχολεία στερούνται διδακτηρίων, 20 στεγάζονται σε η

μιτελή κτίρια, 10 σε εντελώς ακατάλληλα κτίρια και 28 σε μέτρια2 0. 

Την επόμενη σχολική χρονιά 1954-55, λειτουργούν 212 Δημοτικά 

σχολεία (128 μονοτάξια, 48 διτάξια, 20 τριτάξια, 5 τετρατάξια, 4 πε-

ντατάξια και 7 εξατάξια). Σ' αυτά υπηρετούν 355 δάσκαλοι απ' τους 

οποίους οι 239 άντρες (ποσοστό 67,3%). Το διδακτηριακό παραμένει 

ως πρόβλημα. Το σχολικό έτος 1955-56 τα Δημοτικά ανέρχονται σε 

218 και οι υπηρετούντες δάσκαλοι σε 3 7 1 2 1 . 

Το 1958 σε άρθρο του επιθεωρητή Π. Νέζη αναφέρεται ότι στην 

Α' Εκπαιδευτική περιφέρεια Ν.Φθιώτιδας λειτουργούν 106 Δημοτικά 

σχολεία2 2. Στο ίδιο αναφέρεται ότι το 1953-54 λειτουργούσαν 114, τις 

επόμενες δε σχολικές χρονιές ως το 1958 λειτουργούσαν 114 (1953-

54), 118 (1954-55), 116 (1955-56) και 106 (1956-57). 

20. Βλ: Περ. «Φθιώτις», ό.π, Τ.1 / 1955, σελ.33. 

21. Στα δελτία της Στατιστ ικής της Εκπ/σης, για το Ν.ΦΘ/δας καταγράφονται : Το 

1954-55: Δημοτικά σχολεία 229, δάσκαλοι 406. Το 1955-56: Δημοτικά 2 3 1 , δάσκα

λοι 393. Το 1956-57: Δημοτικά 229, δάσκαλοι 444. Το 1957-58: Δημοτικά 225, δά

σκαλοι 438. Το 1958-59 Δημοτικά 226, δάσκαλοι 437. Το 1959-60: Δημοτικά 230 

και δάσκαλοι 453. Η δ ιαφορά στα στοιχεία των δύο προαναφερομένων πηγών είναι 

σημαντική. Κατά την εκτ ίμηση μας την εποχή αυτή υπηρετούν περίπου 400 δάσκα

λους και λε ιτουργούν περί τα 220 σχολεία. 

22. Βλ: Περ. «Φθιώτις», Λαμία, Τ.4 / 1958, ό.π. 
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Το επόμενο έτος 1959, σε ανάλογο άρθρο του επιθεωρητή Δημ. 

Πιτσούνη, αναφέρεται ότι στη Β' Εκπαιδευτική περιφέρεια του Νομού 

λειτουργούν 109 Δημοτικά σχολεία (όσα και το 1950-51 )23. Όμως έχει 

αλλάξει η σύνθεση τους. Τώρα είναι 60 μονοτάξια (Ποσοστό 55%), 25 

διτάξια, 12 τριτάξια, 2 τετρατάξια, 3 πεντατάξια και 7 εξατάξια. 

Σ' αυτά τα Δημοτικά υπηρετούν 211 δάσκαλοι απ' τους οποίους 

οι 128 άντρες (ποσοστό 60,7%). Το διδακτηριακό παραμένει ως πρό

βλημα «...33 σχολεία λειτουργούν σε εκκλησιαστικά, ιδιωτικά κτίρια ή 

συστεγάζονται, 13 χρήζουν επισκευής ή ανεγέρσεως νέων». 

Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι, τα μέσα της δεκαετία του 

'50, έχουμε στο Νομό περίπου 220 Δημοτικά σχολεία και περί τους 

400 δασκάλους. Ο αριθμός, κυρίως των σχολείων, δε μεταβάλλεται 

σημαντικά μέσα στη δεκαετία. 

Χαρακτηριστικό της εποχής είναι το γεγονός ότι, από τα μέσα 

πλέον της δεκαετίας αρχίζει να ελαττώνεται ο αριθμός των μαθητών 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό. Την ίδια εποχή αυξάνει, 

έστω και με μικρούς ρυθμούς, ο αριθμός των εκπαιδευτικών της. Βελ

τιώνεται έτσι η αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο, που στα μέσα της δε

καετίας (1956) γίνεται 48,7 μαθητές ανά δάσκαλο 2 4 Παράλληλα βελ

τιώνεται και η οργανικότητα των σχολείων με ελάττωση των μονοθέ-

σιων και αύξηση των πολυθεσιών. 

Χαρακτηριστικό της εποχής είναι επίσης και η καθιέρωση των 

μαθητικών συσσιτίων στα σχολεία. Σ' αυτά σιτίζεται σημαντικός αριθ

μός μαθητών2 5. 

23. Στο ίδιο, Τ. 5 / 1959, ό.ττ. 

24. Στο ίδιο, Τ. 1 / 1955, σ.33, ό.ττ. και Ε.Σ.Υ.Ε., Στατιστική της Εκπαίδευσης 1955. 

25. Βλ: Π. Νέζης, «Μαθητικά συσσίτια», ττερ. «Φθιώτις», Λαμία, Τ. 4 / 1958, ό.ττ, 

όπου αναφέρονται: Α' Εκπ/κή Περ. Ν. Φθιώτιδας: Σχολικό έτος 1954-55, συσσίτια 

σε 44 σχολεία, σιτιζόμενοι 3.000 μαθητές, 1955-56 συσσίτια σε 64 σχολεία, σιτιζό-

μενοι 5.120 μαθητές, 1956-57 σε 72 σχολεία και 4.970 μαθητές. 
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Κατά τη δεκαετία του '60 τα ποσοτικά στοιχεία της πρωτοβάθ

μιας εκπαίδευσης συνοπτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα 8. 

ΠΙΝ. 8: Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο Ν. Φθιώτιδας τη δεκαετία του '60. 

Σχολ. Έτος 

1960-61 

1961-62 

1962-63 

1963-64 

1964-65 

1965-66 

1967-68 

1968-69 

1969-70 

Αριθμός 

Δημοτικών 

Σχολείων 

228 

230 

231 

231 

231 

229 

232 

228 

224 

Αριθμός 

δασκάλων 

461 

470 

478 

506 

537 

526 

550 

538 

525 

Αριθμός 

μαθητών 

16.973 

17.146 

17.542 

17.553 

18.339 

18.382 

18.259 

17.834 

17.233 

Αναλογία 

ενός δασκάλου 

προς μαθητές 

36,8 

36,5 

36,7 

34,7 

34,2 

34,9 

33,2 

33,2 

32,8 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Στατιστική της Εκπαιδεύσεως, τεύχη αντιστοίχων ετών. 

Από τα δεδομένα του πίνακα 8 διαπιστώνεται μία αξιοσημείωτη 

αύξηση του αριθμού μαθητών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται από το 

έτος 1960 έως το 1968. Την ίδια εποχή ο γενικός πληθυσμός του Νο

μού ελαττώνεται κατά 3,4%2 6. Συνεπώς η αύξηση του μαθητικού δυνα

μικού πρέπει να αποδοθεί σε άλλους παράγοντες. 

Υποθέτουμε ότι παράγοντες που επηρέασαν πρόσκαιρα την αύ

ξηση του μαθητικού δυναμικού της Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης είναι: η 

αύξηση των γεννήσεων αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου που συμπί

πτει με τις αρχές της δεκαετίας του '50, η βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης, που πιθανώς να οδήγησε σε ελαχιστοποίηση της διαρροής 

26. Βλ. Η εξέλιξη του πληθυσμού του Νομού κατά τον 20 αιώνα, π ιν .1, σ. 23. 
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και η Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του '64 με την κατάργηση των διδά

κτρων. 

Αξιοσημείωτο στοιχείο της εποχής αυτής είναι η λειτουργία των 

πρώτων Νηπιαγωγείων 2 7 στο Νομό. Συγκεκριμένα, λειτουργούν δύο (2) 

το 1963-64 για να γίνουν εννέα (9) το 1969-70. Ήδη από το 1961-62 

λειτούργησαν δύο ιδιωτικά νηπιαγωγεία. 

Την επόμενη δεκαετία του '70 παρατηρείται συνεχής μείωση του 

μαθητικού δυναμικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρόβλημα 

αυτό οφείλεται στη μείωση των γεννήσεων, όπως αναλυτικά ερμηνεύε

ται στην παρακάτω παράγραφο. 

Μείωση παρατηρείται επίσης και στον αριθμό των Δημοτικών 

σχολείων. Αυτή συνοδεύεται από αναβάθμιση της οργανικότητας τους. 

Το γεγονός οφείλεται στην ελάττωση πληθυσμού των αγροτικών περιο

χών, όπου βρίσκονται και τα μονοθέσια σχολεία. Απεναντίας αυξάνει ο 

ημιαστικός και αστικός πληθυσμός κι έτσι αναβαθμίζονται τα Δημοτικά 

σχολεία αυτών των περιοχών. 

Συνοπτικά στοιχεία της δεκαετίας του '70 για την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση καταγράφονται στο παρακάτω πίνακα 9. 

Όπως διαπιστώνουμε από τα δεδομένα του πίνακα 9, η αύξηση 

του αριθμού των υπηρετούντων δασκάλων είναι σημαντική. Παλαιότερα 

αιτήματα για αναλογία ενός δασκάλου σε 40 μαθητές ήδη έχουν ξεπε

ραστεί από τα πράγματα 2 8 . 

27. Για τον ιδ ιαίτερο ρόλο των νηπιαγωγείων (προσχολικής εκπαίδευσης) στην όλη 

σχολική εξέλιξη του μαθητή βλ. Μ. Τζάνη, Σχολική επιτυχία, Γρηγόρης Αθήνα 1988, 

σ. 82 και σ. 83 (όπου α ν α φ έ ρ ε τ α ι στο έργο του J.Piaget, Πού πάει η εκπαίδευση). 

28. Βλ: Κ. Σταυριν ίδης, «Γενική Έκθεσις. . . .» , ό.π. Επίσης βλ. περ. «Φθιώτις» Τ.4/ 

1958 όπου ο επ ιθεωρητής Π. Νέζης, σε άρθρο του για την Α' Εκπ/κή. Περιφ. 

Φθ/δας αναφέρει ότι το 1958 η αναλογία αυτή ήταν 39 μαθητές ανά δάσκαλο. Ση

μειώνεται ότι α) Η αναλογία αυτή το 1980-81 για το σύνολο της χώρας είναι 25,4 

μαθητές ανά δάσκαλο. Για το Νομό το 1996 η αναλογία είναι 1 5 : 1 . Αυτό αποδίδεται 

στη μείωση του αριθμού των μαθητών του Νομού σε λ ιγότερους από 10.000. β) Το 

1980-81 στο σύνολο της χώρας λειτουργούν: 4.455 Νηπιαγωγεία με 128.224 νήπια 

και 5.803 νηπιαγωγούς, 8.907 Δημοτικά σχολεία με 851.848 μαθητές και 33.537 
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Προτεραιότητες προηγούμενων εποχών, όπως μαθητικά συσσί

τια, γεωργική εκπαίδευση και γεωργικά σχολεία, έχουν πλέον εγκατα

λειφθεί. Οι κοινωνικές ανάγκες και επιλογές της εποχής που έρχεται 

είναι πλέον άλλες. 

ΠΙΝ. 9: Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο Ν.Φθιώτιδας τη δεκαετία του 70. 

Σχολ: Έτος 

1970-71 

1971-72 

1972-73 

1973-74 

1974-75 

1975-76 

1976-77 

1977-78 

1978-79 

1979-80 

Αριθμός 
Δημοτικών 
Σχολείων 

208 

211 

215 

213 

212 

211 

212 

209 

210 

207 

Αριθμός 
δασκάλων 

528 

541 

541 

544 

562 

578 

637 

655 

645 

669 

Αριθμός 

μαθητών 

16.769 

16.211 

15.939 

15.775 

16.060 

15.823 

15.642 

15.405 

15.011 

14.630 

Αναλογία 
ενός δασκάλου 
προς μαθητές 

31,6 

30,0 

29,5 

28,9 

28,6 

27,4 

24,6 

23,5 

23,3 

21,9 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ό.ττ. 

δάσκαλους, 1297 Γυμνάσια με 413.805 μαθητές και 19.220 καθηγητές, 751 Λύκεια 

με 203.582 μαθητές και 12.180. καθηγητές, 418 Τ.Ε.Λ. με 71.189 μαθητές και 3.946 

μαθητές, (Βλ: ΥΠΕΠΘ, Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα σε αριθμούς, Αθήνα Νο

έμβριος 1987). 
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Η Μέση Ε κ π α ί δ ε υ σ η . 

Στο τέλος του 1 9 ο υ αιώνα και στις αρχές του 2 0 o u ο νομός Φθιώ

τιδας έχει αξιοσημείωτο αριθμό Ελληνικών Σχολείων. Είχε επίσης αρ

χικά ένα και αργότερα πέντε Γυμνάσια2 9. Αυτά είχαν έδρα τη Λαμία και 

άλλες κωμοπόλεις ή δήμους του Νομού3 0. Πριν τη μεταρρύθμιση του 

'29, τη Μέση Εκπαίδευση συγκροτούσαν δύο επίπεδα σχολείων, τα 

τριτάξια «Ελληνικά Σχολεία» και τα τετρατάξια «Γυμνάσια». 

Με τη μεταρρύθμιση του 1929 παύει η λειτουργία των Ελληνικών 

Σχολείων. Τη θέση τους, σε ορισμένες κωμοπόλεις του Νομού, παίρ

νουν τα Ημιγυμνάσια τα οποία λειτουργούν μόνο με τις δύο πρώτες 

τάξεις 3 1 . 

29. Βλ: α) Δ. Νάτσιος, «Στατιστικός ττίναξ του Ν. Φθιωτιδοφωκίδος του έτους 

1887», Φθιωτική Σκέψη, τ. 6-7/1972, όπου αναφέρονται Ελληνικά Σχολεία στη Λα

μία, Αταλάντη, Δρυμία (Αμφίκλεια), Ελάτεια, Θερμοπύλες, Κρεμαστή Λαρίσσης 

(Πελασγία), Λάρυμνα, Μακρακώμη, Μαρτίνο, Γαρδίκι Ομιλαίων, Σττερχειάδα, Τυμ

φρηστό (Μαυρίλο), Τ ιθορέα, Φάλαρα (Στυλίδα) και Υπάτη. Συνολικά 15 Ελληνικά 

Σχολεία στην περιοχή της Φθιώτιδας, πριν την απελευθέρωση της περιοχής Δομο

κού, β) Δ. Νάτσιος, «Τα Ελληνικά σχολεία του Φθιωτικού χώρου των ετών 1835-

1929», Πρακτικά Α' Συνεδρίου Φθιωτικών Ερευνών, Έκδοση Κοινότητας Λουτρών 

Υπάτης 1993. γ) "Ημερολόγιον Γ' Εκπαιδευτικής Περιφέρειας", Γ.Α.Κ./Ιστορικό Αρ

χείο Λαμίας. 

30. Ως δήμος την εποχή που αναφερόμαστε, σύμφωνα με το ισχύον Δημοτικό σύ

στημα διοικητικής συγκρότησης, ορίζονταν και απογράφονταν μία ενότητα κωμοπό

λεων και χωριών που συνήθως είχε ως έδρα το πολυπληθέστερο από αυτά και διέ

θετε πολλές φορές και άλλες διοικητικές υπηρεσίες του κράτους όπως ειρηνοδικείο, 

ταχυδρομείο, αστυνομία. Αργότερα, το 1912 με την εφαρμογή του μικτού συστήμα

τος (Δημοτικό και κοινοτ ικό) ιδρύονται πολλές αυτόνομες κοινότητες (ΦΕΚ. Α' 

261/1912). 

31. Το 1930-31 η Λαμία είναι έδρα της Γ' Εκπαιδευτικής περ ιφέρε ιας που περιλαμ

βάνει τους νομούς Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας, με 31 σχολεία 

Μέσης Εκπαίδευσης, 168 εκπαιδευτ ικούς και 3.795 μαθητές. Το ίδιο έτος στο σύνο

λο της χώρας υπάρχουν 12 εκπαιδευτ ικές π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ε ς με 436 σχολεία Μέσης Εκ

παίδευσης, 3.008 καθηγητές και 66.574 μαθητές. (Βλ: ΕΣΥΕ, Στατιστική της Εκπαι

δεύσεως 1930-31). 
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Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 λειτουργούν στο Νομό 8 Ημι-

γυμνάσια3 2. Αυτά εδρεύουν: στο Δομοκό, στην Ελάτεια, στη Μακρακώ-

μη, στο Μαρτίνο, στο Μώλο, στη Στυλίδα, στην Τιθορέα, στην Υπάτη . 

Τα Ημιγυμνάσια αυτά σταδιακά καταργούνται και στο τέλος της 

δεκαετίας του '30 εκλείπουν3 3. Συγκεκριμένα: το Ημιγυμνάσιο Μαρτίνου 

λειτουργεί μόνον το σχολικό έτος 1929-30 με δύο τάξεις, 17 συνολικά 

μαθητές (από αυτούς 1 κορίτσι) και έναν καθηγητή καταγραμμένο στη 

δύναμη του. Το Ημιγυμνάσιο της Τιθορέας επίσης, με 31 μαθητές (3 

κορίτσια) και δύο καθηγητές στη δύναμη του. Ομοίως και αυτό της 

Στυλίδας με 40 μαθητές (4 κορίτσια) και δύο καθηγητές στη δύναμη 

του. 

Αντίθετα τα υπόλοιπα συνεχίζουν τη λειτουργία τους και μετά. 

Συγκεκριμένα: το Ημιγυμνάσιο του Δομοκού λειτουργεί μέχρι και το 

σχολικό έτος 1939-40, με αξιόλογο αριθμό μαθητών, οπότε και καταρ

γείται. Τη θέση του παίρνει το Γυμνάσιο Δομοκού. Το Ημιγυμνάσιο Ε

λάτειας μέχρι και το σχολικό έτος 1937-38, το Ημιγυμνάσιο Μακρακώ-

μης μέχρι το 1939, το Ημιγυμνάσιο Μώλου μέχρι και το 1936-37 και το 

Ημιγυμνάσιο Υπάτης μέχρι το 1937-383 4. 

Τη δεκαετία αυτή ιδρύονται και λειτουργούν τα «Αστικά Σχολεί

α»3 5, στη Μακρακώμη και στο Δομοκό. Αυτά είναι σχολεία τεχνικής και 

32. Αυτά έως τη μεταρρύθμιση του '29 ήταν τα Ελληνικά Σχολεία. Με το Ν. 4397/13-

8-1929, άρθρο 2 0 . 1 , μετατρέπονται σε διετή Ημιγυμνάσια, με πρόγραμμα ίδιο με 

των δύο κατωτέρων τάξεων του 6-ταξιου Γυμνασίου. Βλ: «Ημερολόγιον Γ' Εκπ/κής 

Περιφέρειας», ό.π. 

33. Αναλυτικά στοιχεία γ ια τον αριθμό μαθητών των Ημιγυμνασίων τα χρόνια που 

λειτούργησαν, αναφέρονται σε σχετικό πίνακα στο παράρτημα. Η κατάργηση τους 

προβλέπεται από το Ν. 4397 / 13-8-1929 / ά ρ θ . 2 0 . 1 . 

34. Βλ: «Ημερολόγιον Γ' Εκπ. Περιφ.», ό.π. 

35. Τα Αστικά σχολεία ιδρύονται με το νόμο 5874/1933 και προβλέπονται από το 

νόμο 770/1937. Βλ. και Αλέξης Δημαράς, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, τομ. Β', 

Αθήνα Ερμής 1974, τ ε κ μ . 1 6 5 . Αναλυτικότερα θα αναφερθούμε στην παρακάτω πα

ρ ά γ ρ α φ ο . 

47 



επαγγελματικής κατεύθυνσης. Λειτουργούν επίσης οι «Γεωργικές Σχο

λές». Τα προαναφερόμενα σχολεία είχαν μερικές δεκάδες μαθητές3 6. 

Η μεταρρύθμιση του '29 βρίσκει το Νομό με πέντε συνολικά τε-

τρατάξια Γυμνάσια, τα οποία και μετατρέπονται σε εξατάξια. Σ' αυτά το 

σχολικό έτος 1931-32 φοιτούν 1308 μαθητές (1150 αγόρια και 158 κο

ρίτσια) αριθμός που αντιστοιχεί στο 7,5% των μαθητών της Στοιχειώ

δους Εκπαίδευσης του Νομού την ίδια εποχή. 

Τα Γυμνάσια αυτά είναι 3 7 : Το «Γυμνάσιον Λαμίας», που ιδρύθηκε 
38 

το 1850 , το «Γυμνάσιον Αμφίκλειας», που ιδρύθηκε το 1921, το 

«Γυμνάσιον Αταλάντης», που ιδρύθηκε το 1921, το «Γυμνάσιον Σπερ-

χειάδος», που ιδρύθηκε το 1925, και το «Πρακτικόν Λύκειον Λαμίας», 

που ιδρύθηκε το 1 9 2 1 3 9 . Αυτό το τελευταίο, είναι σχολείο της Μέσης 

Εκπαίδευσης 6-τάξιο όπως και τα κοινά Γυμνάσια. Σ' αυτό διδάσκονται 

περισσότερες ώρες Φυσικομαθηματικών μαθημάτων, έχει εργαστήριο 

Φυσικοχημείας και ειδικούς καθηγητές για τη Φυσική και τη Χημεία4 0. 

Το σχολικό έτος 1935-36 ιδρύεται και λειτουργεί στη Λαμία το 

Γυμνάσιο Θηλέων Λαμίας, με 162 συνολικά μαθήτριες στις έξι τάξεις 

του. Ταυτόχρονα το μικτό, έως τότε, Γυμνάσιο Λαμίας γίνεται Αρρένων. 

36. Βλ: «Ημερολόγιον Γ' Εκττ. Περιφ.», ό.ττ. 

37. Στο ίδιο, ό.ττ. 

38. Βλ: Δ. Νάτσιος, Ιστορία του Γυμνασίου της Λαμίας 1 8 5 0 - 1 8 8 1 , Περ. Φθιωτικά 

Χρονικά, 1983, όττου αναφέρονται οι μαρτυρίες α) Στο Φ.Ε.Κ. 16/8 Μαΐου 1856 

βρίσκεται δημοσιευμένη η είδηση ότι το Γυμνάσιο Λαμίας ιδρύθηκε το 1850. β) Στην 

πράξη της 29 Αυγούστου 1850 του Δήμου Λαμίας, αναφέρεται απόφαση έγκρισης 

160 δρχ. για την ενοικ ίαση δύο δωματίων για το Γυμνάσιο. 

Στο «Ημερολόγιο της Γ Έ κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς περιφέρειας» απ' όπου αντλούνται στο ι

χεία αναγράφεται (προφανώς λανθασμένα) ως έτος ίδρυσης του Γυμνασίου Λαμίας 

το 1846. Οι ημερομηνίες ίδρυσης των άλλων Γυμνασίων είναι ακριβείς διότι επιβε

βαιώθηκαν και από τους υπάρχοντες γενικούς ελέγχους. 

39. Βλ: «Ημερολόγιον Γ' Εκπ. Περιφ.», ό.π. και Γενικοί Έλεγχοι Γυμνασίων. 

40. Βλ: «Πρακτικόν συνεδριάσεων Πρακτικού Λυκείου Λαμίας», δύο βιβλία, Αρχείο 

Α' Λυκείου Αρρένων Λαμίας. 
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Το σχολικό έτος 1937-38 αρχίζει η λειτουργία των οχτατάξιων 

Γυμνασίων41 («Γυμνάσια Νέου Τύπου» όπως αναφέρονται στους γενι

κούς ελέγχους). Το σχολικό έτος 1937-38, τα Γυμνάσια «Νέου Τύπου» 

λειτουργούν με μαθητές μόνο στην Α' τάξη προερχόμενους από την Δ' 

του Δημοτικού42. 

Γυμνάσια «νέου τύπου» είναι: Το Γυμνάσιο Αρρένων Λαμίας, το 

Γυμνάσιο Αμφίκλειας, το Γυμνάσιο Αταλάντης, και το Γυμνάσιο Σπερ-

χειάδας. Ταυτόχρονα λειτουργούν και τα εξατάξια Γυμνάσια «παλαιού 

τύπου», όπως καταγράφονται πλέον. 

Το 1938-39 τα Γυμνάσια «νέου τύπου» λειτουργούν με Α' και Β' 

τάξη και την επόμενη σχολική χρονιά με Α', Β' και Γ' τάξη. Το σχολικό 

έτος 1939-40 έχουμε τη λειτουργία και του οχτατάξιου (νέου τύπου) 

Γυμνασίου Θηλέων Λαμίας με τρεις τάξεις, σε αντίθεση με τα προανα

φερόμενα που ήδη είχαν αρχίσει σταδιακά τη λειτουργία τους43. Το ίδιο 

σχολικό έτος ('39-40 ) τα εξατάξια Γυμνάσια παύουν να δέχονται μαθη

τές στην Α' τάξη (που αντιστοιχεί στην Γ' των οχτατάξιων) κι έτσι ο-

δευουν σταδιακά προς την κατάργηση . 

Το Πρακτικό Λύκειο Λαμίας συνεχίζει να λειτουργεί ως 6-τάξιο, 

παύει όμως και αυτό να δέχεται μαθητές οπότε σταδιακά καταργείται 

το 1944, όπως και τα κοινά Γυμνάσια παλαιού τύπου4 5. 

.41. Σύμφωνα με τον A.N. 770/1937, βλ. και Αλέξης Δημαράς, ό.ττ., τεκμ.166. 

42. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνεται και εμπειρικά από τον έλεγχο της ηλικίας εισό

δου των μαθητών στην Α' τάξη του 8-τάξιου Γυμνασίου. Βλ: Γενικοί έλεγχοι Γυμνα

σίων, συσχέτιση σχολικού έτους και ηλικίας γέννησης μαθητών. 

43. Είχε προηγηθεί α π ό φ α σ η κατάργησης του εξατάξιου Γυμνασίου Θηλέων Λαμίας 

και αντικατάσταση του α π ό την Αστική Σχολή. Στην απόφαση αντέδρασε επιτροπή 

γονέων, (Βλ: Εφ. «Η Επαρχία» Φ.1728/29-6-1938). Για τη λειτουργία αυτού του 

Γυμνασίου σημαντικό ήταν το ενδιαφέρον του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας, αφού 

από το 1935 είχε αποφασίσει να ενοικιαστεί κτίριο για τη στέγαση του, (Στην ίδια, 

Φ.1022/7-10-1935). 

44. Βλ: Γενικούς ελέγχους Γυμνασίων Ν. Φθιώτιδας. 

45. Βλ: «Βιβλίον Πράξεων Πρακτικού Λυκείου Λαμίας», τελευταία π ρ ά ξ η 12Π/ 5 Δε

κεμβρίου 1944. Σε προηγούμενη πράξη του (Πράξη 9η/ 10 Νοεμβρίου 1944) ο σύλ-
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Τα προβλήματα που υπάρχουν, την εποχή αυτή, στη Μέση Εκ

παίδευση είναι ανάλογα με αυτά της Πρωτοβάθμιας. Όπως αποκαλύ

πτεται στον τύπο «...ανακοίνωση των αρμοδίων ότι το αναγραφέν από 

εφημερίδες, πως η κυβέρνησις μελετά την κατάργησιν της κρατικής 

Μέσης Εκπαιδεύσεως λόγω οικονομικών δυσχερειών, είναι γεγονός, 

αλλά εκρίθη αναφάρμοστον» 4 6 . 

Την ίδια εποχή στις ελλείψεις προσωπικού, στην καθυστέρηση 

έγκρισης των διδακτικών βιβλίων, στο διδακτηριακό και στην υγιεινή 

των σχολείων, έρχονται να προστεθούν και οι αντιδράσεις για τη μικτή 

φοίτηση στα Γυμνάσια που προβλέπεται από τη μεταρρύθμιση του 
, 2 9 4 7 

Όσον αφορά τη ζωή των εκπαιδευτικών στο σχολείο και έξω απ' 

αυτό, αυτή καθορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους κανόνες της 

σχολικής ζωής. Οι παιδαγωγικές συνεδριάσεις του συλλόγου γίνονται 

τα απογεύματα, ο εκκλησιασμός είναι υποχρεωτικός και η απομάκρυν

ση των εκπαιδευτικών από την πόλη κατά τις αργίες απαγορεύεται 

χωρίς άδεια 4 8 . 

Οι διαταγές των Υπουργείων και της Διεύθυνσης της Γ' Εκπαι

δευτικής Περιφέρειας αφορούν και θέματα γενικότερης κοινωνικής και 

πολιτικής δράσης. Οι συστάσεις είναι σαφείς: παρακολούθηση και κα

ταγγελία από το σύλλογο των καθηγητών κάθε «αντεθνικής» κοινωνι

κής και πολιτικής δράσης. Προτροπή οργάνωσης των μαθητών στις 

οργανώσεις του Μεταξικού καθεστώτος4 9. 

λόγος διδασκόντων προτείνε ι την μη κατάργηση του Πρακτικού Λυκείου και την με

τονομασία του σε Β' Γυμνάσιο πρακτικής κατεύθυνσης. 

46. Βλ: Εφ. «Η Επαρχία», Φ.581/5-11-1932. 

47. Βλ: Στην ίδια, Φ.721/26-10-1933. 

48. Βλ: Πράξη 4 η / 7-12-1934, Συλλόγου καθηγητών Γυμν. Αμφίκλειας, όπου αναφέ

ρεται σχετική Δ/γή του Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ . 

49. Βλ: Πρ. 8Π /31-1-1935, Πρακτικό συνεδριάσεων συλλόγου καθηγητών Γυμνασίου 

Αμφίκλειας, όπου α ν α φ έ ρ ε τ α ι η υπ. αρ. 2660/1935 Δ/γή του Γεν. Επιθεωρητού Μ.Ε. 

«Περί συστάσεως εις τους μαθητάς να εγγραφώσι μέλη εις τα παραρτήματα της 

Εθνικής Νεολαίας Ελλάδος», 
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Ο φόρτος εργασίας των εκπαιδευτικών, ο αυστηρός ετεροκαθο-

ρισμός ακόμη και της προσωπικής τους ζωής, δε γίνονται αδιαμαρτύ

ρητα αποδεκτά. Μερικοί τολμηροί, λίγο πριν την επιβολή της δικτατο

ρίας, εκφράζουν την άποψη ότι «...ο καθηγητής έχει ανώτατο όριο ερ

γασίας και δεν υποχρεούται σε πρόσθετη απογευματινή εργασία...»5 0. 

Άλλος εκφράζει με εισήγηση του σε παιδαγωγική συνεδρίαση ακόμη 

και «...την άποψιν του ιστορικού υλισμού...» για την Ιστορία, προκα

λώντας αντιδράσεις του γυμνασιάρχη5 1. 

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι παρ' όλες τις δυσκολίες γίνονται 

τακτικές παιδαγωγικές συνεδριάσεις τα απογεύματα, με θέματα τα ο

ποία αναλαμβάνουν να προετοιμάσουν και παρουσιάσουν οι καθηγη

τές5 2. Οι παιδαγωγικές συνεδριάσεις συνεχίζουν και κατά τη περίοδο 

της δικτατορίας του Μεταξά. 

Πρ. 10 η/3-4-1935 και 12 η /10-6-1935/ Γυμν. Αμφίκλειας όπου αναφέρεται η δ/γή 

179/25-11-1930/ Εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών και Στρατιωτικών, «Περί αυστηρός 

παρακολουθήσεως της δράσεως των κομμουνιστών και άλλων προπαγανδιστών και 

τακτικής αναφοράς περί αυτών, περί του βαθμού του εκάστοτε εθνικού και θρη

σκευτικού φρονήματος», 

Πρ. 10/3-4-35/ Γυμν. Αμφίκλειας όπου οι 1105 και 1109 / Δ/γές του Επιθεωρητή 

της Γ' Εκπ. Περ. «Περί συστάσεως του βιβλίου, Ο Κομμουνισμός, ο Δαρβινισμός και 

ο ηθικός νόμος, του Θρ. Βλησίδου.», 9308 / ΥΠΕΠΘ / 1935, «Περί εγγραφής των 

επιθυμούντων μαθητών εις τον Εθνικόν Παμφοιτητικόν Σύλλογον και περί κυκλοφο

ρίας του περιοδικού της Εθνικής Νεολαίας Ελλάδος», ομοίως 17984 / ΥΠΕΠΘ, 

«Περί συστάσεως της εφημερίδος του Εθνικού Παμφοιτητικού Συλλόγου», επίσης 

302/Δγή ΥΠΕΠΘ, «Περί του περιοδικού της Εθνικής Νεολαίας Ελλάδος». 

50. Βλ: Πρ. 3 Π /10-12-1935/Γυμν. Αμφίκλειας, όπου εκφράζεται η παραπάνω άποψη 

από τον καθηγητή του Γυμνάσιου Ενικλείδη. 

51. Βλ: Πρ. 6Π/13-2-1936/Γυμν. Αφίκλειας, Εισήγηση καθηγητή Σταυρόπουλου με 

θέμα «Η διδασκαλία της Ιστορίας κατά το σχολείον εργασίας», αντ ίδραση Γυμνα

σιάρχη Ματθαίου. 

52. Βλ: Βιβλίο Πράξεων Γυμνασίου Αμφίκλειας, όπου διαβάζουμε ως Θέματα: 

«Πως είναι δυνατόν να εφαρμοστεί το Σχολείον Εργασίας στο Γυμνάσιο μας», εισ. 

Σταυρόπουλος, ακολουθεί γραπτή εισήγηση και απόψεις των καθηγητών. ( Πράξη 

7 Π / 2 0 - 2 - 1 9 3 6 ), 

«Η διδασκαλία των Νέων Ελληνικών κατά το Σχολείον Εργασίας», ε ισηγητής Σω-

τήρχος, ό.π. ( Πράξη 8 η /27-2-1936). 
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Την ίδια εποχή οι εκπαιδευτικοί υποχρεώνονται να κάνουν δη-
\ «• Λ - - 5 3 

μοσια ομιλίες «εθνικού» περιεχομένου 

«Διόρθωσις και απόδοσις των συνθέσεων», ε ισηγητής Λέκας, ό.π. ( Πρ.9''/5-3-

1936). 

«Η έννοια της συναρτήσεως από παιδαγωγικής απόψεως» εισ. Μουρτζίνης, 

(Πρ.10 Π /12-3-1936). 

«Η ποινή από παιδαγωγικής απόψεως» εισ. Ενικλείδης, (Πρ.11 π /19-3-1936). 

«Η διδασκαλία τη Γαλλικής είναι καρποφόρος σήμερα στα σχολεία;», εισ. Κουτσοτ 

δάκη, (Πρ.12 η /26-3-1936). 

«Η Χειροτεχνία εις το Σχολείο μας», εισ. Δερδεράκη, (Πρ.13 η /2-4-1936). 

«Η Μουσική ως στοιχε ίο αγωγής εις το Σχολείο μας», εισ. Γκίνης, {Πρ. 14 π /24-4-

1936), 

«Αι εκδρομαί εις το Σχολείο μας», εισ. Σταμοβλάσης. (Πρ.1 5 π /30-4-1936). 

«Η αγάπη για την πατρίδα, ο πόνος της ξενιτε ιάς, τα δημοτικά τραγούδια», ομιλη

τής Σωτήρχος. 

«Ο χημικός πόλεμος», ομιλητής Ζωγράφος. 

«Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας-Διωγμοί του κρυφού σχολείου-Ίδρυση σχολών-Η 

διδασκαλία του γένους», ομιλητής Συνοδινός. 

«Η δράση του Οδ. Ανδρούτσου», ομιλητής Σωτήρχος. 

«Εισαγωγή εις την Επανάστασιν του '21», ομιλητής Κρητικός. 

«Περί Σύμπαντος», ομιλητής Μουρτίνης. 

«Τα πάθη του Χρηστού στις καλές τέχνες», ομιλητής Ενικλείδης. 

«Η αρχαία Σπάρτη πρότυπο σχολείο παρτιωτισμού», ομιλητής Συνοδινός. 

«Η θρησκεία, η πατρίς και η οικογένεια στην ποίηση του Δ. Σολωμού», ομιλητής 

Κρητικός. 

«Η αναμόρφωσις της καθ' ημάς εκκλησιαστικής κοινότητος», ομιλητής Γκίνης. 

53. Βλ: Βιβλίο Πράξεων Γυμν. Αμφίκλειας, Πρ. 4 Π /19-1-1938 όπου αναφέρεται η 

43/4/5-1-1938/Εγκ. Δ/γή Γεν. Επιθεωρητή. Σύμφωνα μ' αυτή ορίζεται το παρακάτω 

πρόγραμμα ομιλιών, για κάθε Κυριακή: 

«Οι τρεις Ιεράρχαι και τα Ελληνικά Γράμματα», ομιλ. Χρηστίδης, Κυριακή 30-1-38. 

«Η αγάπη για την πατρίδα, ο πόνος της ξενιτε ιάς, τα δημοτικά τραγούδια», ομιλη

τής Σωτήρχος. 

«Ο χημικός πόλεμος», ομιλητής Ζωγράφος. 

«Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας-Διωγμοί του κρυφού σχολείου-Ίδρυση σχολών-Η 

διδασκαλία του γένους», ομιλητής Συνοδινός. 

«Η δράση του Οδ. Ανδρούτσου», ομιλητής Σωτήρχος. 

«Εισαγωγή εις την Επανάστασιν του '21», ομιλητής Κρητικός. 

«Περί Σύμπαντος», ομιλητής Μουρτίνης. 

«Τα πάθη του Χρηστού στις καλές τέχνες», ομιλητής Ενικλείδης. 

«Η αρχαία Σπάρτη πρότυπο σχολείο παρτιωτισμού», ομιλητής Συνοδινός. 
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Κατά τις αρχές της δεκαετίας του '40 και στη διάρκεια της Γερ

μανικής κατοχής παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργία των σχο

λείων. Αρκετούς μήνες των σχολικών ετών 1944 και 1945 δε γίνονται 

μαθήματα, έχουμε συνεχείς κατατακτήριες εξετάσεις μαθητών «κατ' 

ιδίαν διδαχθέντων», καίγονται σχολεία, μερικά λειτουργούν ως παραρ

τήματα του Γυμνασίου Αρρένων Λαμίας5 4. Η κατάσταση φαίνεται να ε

ξομαλύνεται από το σχολικό έτος 1946-47, με την επαναλειτουργία και 

του Γυμνασίου Θηλέων στη Λαμία. 

Μετά τη λήξη του Β' παγκόσμιου πολέμου και συγκεκριμένα τη 

σχολική χρονιά 1946-47 καταγράφονται στο Νομό τα εξής Γυμνάσια: το 

Γυμνάσιο Αρρένων Λαμίας, το Γυμνάσιο Θηλέων Λαμίας και τα μικτά 

Γυμνάσια Αταλάντης, Αμφίκλειας, Σπερχειάδας και Δομοκού. Όλα χα

ρακτηρίζονται ως οχτατάξια Γυμνάσια. Εισάγουν όμως μαθητές στην Γ' 

Γυμνασίου από την ΣΤ' του Δημοτικού κι έτσι είναι στην ουσία εξατά

ξια. 

Το σχολικό έτος 1948-49 λειτουργεί στη Λαμία η δημόσια Εμπο

ρική Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης με Α', Β' και Γ' Τάξη. Έχει συνολικά 

149 μαθητές από τους οποίους 31 κορίτσια. Το επόμενο σχολικό έτος 

1949-50 ιδρύεται και λειτουργεί στη Λαμία το Β' Γυμνάσιο Αρρένων 

Λαμίας, οπότε το προϋπάρχον Αρρένων μετονομάζεται σε Α' Γυμνάσιο 

«Η θρησκεία, η πατρίς και η οικογένεια στην ποίηση του Δ. Σολωμού», ομιλητής 

Κρητικός. 

«Η αναμόρφωσις της καθ' ημάς εκκλησιαστικής κοινότητος», ομιλητής Γκίνης. 

54. Βλ: Γενικό έλεγχο Γυμνάσιο App. Λαμίας, όπου φαίνεται ότ ι , το Γυμνάσιο Δομο

κού και τάξεις του Γυμνάσιο Υπάτης λειτουργούν ως παράρτημα του. 

Δε βρέθηκαν αρχεία εκείνης της εποχής, του Πρακτικού Λυκείου Λαμίας. Πιθανώς 

κάηκαν όταν κάηκε το Γυμνάσιο App. Λαμίας. Επίσης δε βρέθηκαν αρχε ία, των Γυ

μνασίων Σπερχειάδας και Αταλάντης. Αξιοσημείωτο θεωρείται και το δεδομένο ότι 

στο Γενικό Έλεγχο του Γυμνασίου Θηλέων Λαμίας (παλαιού τύπου), το σχολείο α υ 

τό φαίνεται να καταργε ίτα ι σταδιακά χωρίς να αντ ικαθίσταται από «νέου τύπου» 

όπως τα υπόλοιπα. Τελικά τα σχολικά έτη 1943-44, 1944-45 και 1945-46 δε φαίνε

ται να λειτουργεί . Την εποχή αυτή μικρός αριθμός κοριτσιών κ α τ α γ ρ ά φ ε τ α ι στο γε

νικό έλεγχο του Γυμνασίου Αρρένων Λαμίας. Το τελευταίο αυτό στοιχε ίο συνηγορεί 

στο ότι το Γυμνάσιο Θηλέων Λαμίας δε λειτούργησε τα προαναφερόμενα χρόνια. 
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Αρρένων Λαμίας και χάνει σημαντικό αριθμό μαθητών που πηγαίνουν 

στο Β'. 

Την προσπάθεια επαναλειτουργίας και επέκτασης του σχολικού 

δικτύου συνοδεύει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα της εποχής με διώξεις 

ακόμη και μαθητών5 5. Παρ' όλα αυτά με πρωτοβουλία μαθητών της 

Λαμίας και σε συνεργασία και με μαθητές περιφερειακών Γυμνασίων 

εκδίδεται το 1947 η μαθητική εφημερίδα «Μαθητική Φλόγα» 5 6 . 

Η εφημερίδα ξεκινά από μαθητές του Γυμνασίου Αρρένων Λαμίας 

αλλά ακολουθεί και νέα έκδοση της το 1948-49 από την μαθητιώσα 

νεολαία της Λαμίας. Αναφέρεται σε μαθητικά ζητήματα και εκδηλώσεις. 

Διανέμεται σε σχολεία του Νομού και έχει άρθρα συνεργατών της από 

τα Γυμνάσια Αταλάντης, Αμφίκλειας, Δομοκού και Χαλκίδας. Έφτασε 

μάλιστα σε μαθητή του Γυμνασίου Μεγαλόπολης Αρκαδίας5 7. 

Στις αρχές της δεκαετίας του '50 λειτουργούν στο Νομό 8 σχο

λεία Μέσης Εκπαίδευσης: δύο Γυμνάσια Αρρένων στη Λαμία, ένα Γυ

μνάσιο Θηλέων στη Λαμία τέσσερα μικτά Γυμνάσια σε Αταλάντη, Αμφί

κλεια, Δομοκό, Σπερχειάδα και μία μικτή Εμπορική Σχολή στη Λαμία. 

55. Βλ: Εφ. «Η Ρούμελη» ό.π, Φ.319/8-1-1946, άρθρο «Γιά το κ. Γεν. Επιθεωρητή», 

όπου αναφέρεται καταγγελία των καθηγητών Ν. Παπαναγιώτου και Π. Κοντοκώστα, 

για μεροληψία σε βάρος αριστερών μαθητών. 

Επίσης, στη πρ. 11/29-3-1948 του Γυμν. Αμφίκλειας, αναφέρεται η 878/20-3-48, 

εμπιστευτική δ/γή του Υπουργε ίου, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε από το 

σύλλογο καθηγητών «...όλοι να παρακολουθούν εντός και εκτός σχολείου κάθε εκ-

δήλωσιν των μαθητών και να προλαμβάνουν κάθε αντεθνικήν ενέργειαν.. .» και στη 

συνέχεια «...να καταγγέλλεται κάθε ενέργεια των μαθητών και να επιβάλλονται κυ

ρώσεις.. .». 

56. Η εφημερίδα αυτή σώζεται στο Γ.Α.Κ./Ιστορικό Αρχείο Λαμίας, Α' έκδοση: Αρ 

Φυλ. 2,4,8,9 και 10, Β' έκδοση Αρ.Φυλ.1,23,4,5 και 6. Από τα υπάρχοντα δεδομένα 

φαίνεται ότι η εφημερίδα αυτή δεν ήταν καθοδηγούμενη από πολιτ ικές η κρατικές 

οργανώσεις. 

57. Στο Φυλ. 10/Α' εκδ, 1-3-1948, αναφέρονται ευχαριστ ίες των συντακτών σε συνερ

γάτες τους από Αταλάντη, Αμφίκλεια, Δομοκό και Χαλκίδα. Στο Φ.2/Β'εκδ. 13-12-

1948, σε άρθρο του Αθ. Καρυαμπά αναφέρεται γράμμα ταχτικού αναγνώστη από τη 

Μεγαλόπολη Πελοποννήσου. Ο ίδιος αναγνώστης στο Φ.6/Β'εκδ. 22-5-1949, περι

γράφει το αρχαίο θέατρο της Μεγαλόπολης. 
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Αξιοσημείωτη θεωρείται η ίδρυση και λειτουργία στη Λαμία ιδιωτικής 

Σχολής τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης με τίτλο «Η Λαμιακή 

Σχολή»5 8. Σ' αυτή φοίτησε σημαντικός αριθμός νέων της ευρύτερης 

περιοχής. 

Το σχολικό έτος 1952-53 λειτουργεί στην Υπάτη Γυμνάσιο με τις 

δύο πρώτες τάξεις, ως παράρτημα του Α' Γυμνασίου Αρρένων Λαμίας. 

Την επόμενη σχολική χρονιά λειτουργεί με τρεις τάξεις και σταδιακά 

ολοκληρώνει τη δομή του. 

Το 1954-55 ιδρύεται στη Λαμία το Εσπερινό Γυμνάσιο, αρχικά 

ως παράρτημα του Γυμνασίου Θηλέων Λαμίας και αργότερα ως ανε

ξάρτητο. Αυτό εξυπηρετούσε σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα εργαζόμε

νους και μεγαλυτέρων ηλικιών μαθητές5 9. Το πρώτο έτος λειτούργησε 

με μαθητές στην Α', Β' και Ε' τάξη και μόνον άνδρες. Την επόμενη 

σχολική χρονιά λειτούργησε πλήρως και μικτό. Τότε φοίτησαν συνολικά 

236 μαθητές. 

Το σχολικό έτος 1957-58 λειτουργεί το μικτό Γυμνάσιο Μώλου με 

μόνο μία τάξη την Α. Την επόμενη σχολική χρονιά με δύο και σταδιακά 

ολοκληρώνεται σε πλήρες εξατάξιο Γυμνάσιο. 

Το επόμενο έτος 1958-59 ιδρύεται και λειτουργεί το Γυμνάσιο 

Στυλίδας με Α', Β', Γ' και Δ' τάξεις. Με τις ίδιες τάξεις λειτουργεί και το 

1959-60. Το 1960-61 λειτουργεί και η Ε' Γυμνασίου, οπότε την επόμε

νη χρονιά 1961-62 γίνεται πλήρες εξατάξιο μικτό Γυμνάσιο με 224 μα

θητές, απ' τους οποίους 66 μαθήτριες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 

ότι ο αριθμός των μαθητριών στις τρεις ανώτερες τάξεις του Γυμνασίου 

είναι μόλις εφτά (δύο στην Δ', δύο στην Ε' και τρεις στην ΣΤ' τάξη). 

58. Βλ: «Η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση στο Νομό», Περ. «Φθ/ώπς» 

τομ.Α' 1955. 

59. Το δεδομένο επιβεβαιώνεται από μαρτυρίες. Ο πατέρας του γράφοντος φοίτησε 

στο συγκεκριμένο σχολείο σε ηλικία 37 έως 40 ετών, εργαζόμενος και οικογενειάρ

χης. Έως εκείνη την εποχή όσοι, για επαγγελματικούς κυρίως λόγους, ήταν υπο

χρεωμένοι να φοιτήσουν σε Εσπερινό σχολείο κατέφευγαν σε ιδιωτικά σχολεία της 

Αθήνας, όπως και ο προαναφερόμενος. 



Αυτό το μικρό ποσοστό κοριτσιών δεν παρατηρείται σε κανένα από τα 

υπόλοιπα μικτά σχολεία του Νομού. Το πιθανότερο είναι ότι ένας α

ριθμός μαθητριών από τη Στυλίδα προτιμούσε τη φοίτηση στο Γυμνά

σιο Θηλέων Λαμίας. Ας σημειωθεί ότι η απόσταση Λαμίας-Στυλίδας 

είναι 17 χιλιόμετρα. 

Το 1959-60 λειτουργεί Γυμνάσιο και στο Μαρτίνο με Α' και Β' 

τάξη, ως παράρτημα του Γυμνασίου Αταλάντης. Την επόμενη σχολική 

χρονιά λειτουργεί και η Γ τάξη. Η λειτουργία του Γυμνασίου θα συνε

χιστεί με τρεις τάξεις για αρκετά χρόνια και μετά την ανεξαρτητοποίηση 

του το 1963. 

Το 1961-62 ιδρύονται τα Γυμνάσια Μακρακώμης και Αγίου Γε

ωργίου Τυμφρηστού. Ξεκινούν τη λειτουργία τους με τρεις τάξεις. Αυτό 

της Μακρακώμης γίνεται πλήρες εξατάξιο το 1963-64, ενώ του Αγίου 

Γεωργίου πολύ αργότερα, το 1972-73. 

Το έτος 1963 ανεξαρτητοποιούνται τα Γυμνάσια: Μώλου, που 

έως τότε ήταν παράρτημα του Β' Γυμνασίου Αρρένων Λαμίας, και Υπά

της, παράρτημα του Α' Αρρένων Λαμίας. Το 1963-64 ιδρύεται και λει

τουργεί μικτό Γυμνάσιο στην Πελασγία με Α' τάξη 36 μαθητών, απ' τα 

οποία 18 κορίτσια (αριθμός κοριτσιών είναι αξιοσημείωτος για ξεκίνημα 

επαρχιακού σχολείου). Το Γυμνάσιο ολοκληρώνεται σταδιακά όπως και 

τα άλλα. Το ίδιο έτος λειτουργεί το μικτό τριτάξιο Γυμνάσιο και στην 

Ελάτεια. 

Όλη η περίοδος, μετά τη λήξη του εμφύλιου πολέμου και έως τη 

μεταρρύθμιση του '64, χαρακτηρίζεται από έντονα αυταρχικό κλίμα στη 

σχολική ζωή. Βασικό χαρακτηριστικό του είναι ο πλήρης ιδεολογικός 

έλεγχος των εκπαιδευτικών. Στους υπηρεσιακούς φακέλους των καθη

γητών βρίσκεται πλήθος εγγράφων που χαρακτηρίζουν την πολιτική 

τοποθέτηση και δράση τους. Βάσιμα μπορεί να υποθέσει κανείς ότι σ' 

αυτά κυρίως στηρίχτηκε η λεγόμενη «αξιολόγηση των εκπαιδευτι-

60. Βλ: Υπηρεσιακούς φακέλους εκπαιδευτικών, όπου μεταξύ των άλλων υπάρχουν 

τα παρακάτω έγγραφα: 
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Οι ιδεολογικές αντιλήψεις που κυριαρχούσαν τότε επέβαλαν και 

αντίστοιχες πρακτικές. Ενδεικτικό στοιχείο είναι η επιλογή Γυμνασιαρ

χών κατά κύριο λόγο από τους φιλόλογους και θεολόγους που κατά 

τεκμήριο θεωρούνταν θεματοφύλακες των «Ελληνοχριστιανικών Ιδεω

δών»6 1. Τότε ήταν αδιανόητο σχολείο να στερείται θεολόγου. Φτάσαμε 

έτσι και σε ακραίες περιπτώσεις όπως είναι ο διορισμός 

«...αναπληρωτού καθηγητού Θεολογίας..., εις το Α' Γυμνάσιον Αρρέ

νων Λαμίας εις αναπλήρωσιν του ... καθηγητού Φυσικής...», διορισμός 

που δεν είναι ο μοναδικός6 2. 

α) «Πιστοττοιητικόν Νομιμοφροσύνης», σύμφωνα με τον A.N. 516/1948, εκδιδόμε

νο από το Τμήμα Ασφάλειας, για διορισμό εκπαιδευτικού με αρ. πρ. 115/2/3412/ 

29-9-1950. 

β) «Δήλωσις ( Συμφώνως τω άρθρω 4, παρ.3, A.N. 516/1948 )»: Έντυπο έ γ γ ρ α 

φο 15 ερωτήσεων πολιτ ικής ανάκρισης του εκπαιδευτ ικού και καταδίκης του κομ

μουνισμού. Τη δήλωση αυτή συμπλήρωνε, ενυπόγραφα, κάθε εκπαιδευτ ικός που 

ζητούσε διορισμό και κρίνονταν από το Συμβούλιο Νομιμοφροσύνης. ( Αθήνα 1 9 - 1 1 -

1953 ). 

γ) Έγγραφο του Αστυνομικού τμήματος περί «...των υγιών κοινωνικών φρονημά

των...» του εκπαιδευτ ικού, (αρ. πρ. 115/2/263/25-11-1953). 

δ) Έγγραφο του 3127 Τ.Ε.Α. περί απονομής «Πολεμικού Σταυρού Γ' Τάξεως διά 

την ηρωϊκήν προσπάθειαν ...εναντίον των αναρχικών συμμοριών...», σε θεολόγο 

καθηγητή, (Β.Δ. 3-2-1949). 

ε) Έγγραφο "ευαρέσκειας" της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλοακαρνανίας, με αρ. πρ. 

28/10-1-1957. 

61. Βλ: Πρ. 22/13-3-1954/ Α' Γυμνασίου App. Λαμίας, όπου σύμφωνα με την 

204/10-2-1954/Δ/γή του ΥΠΕΠΘ, σχετική με τη δράση των θρησκευτικών αιρέσεων, 

ανατίθεται στο θεολόγο η παρακολούθηση των μαθητών. 

α) Σε κάποιες περιπτώσεις, ( βλ. στο κεφάλαιο περί διαγωγής ) η π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η 

ση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την απομάκρυνση μαθητών απ' το σχολείο. 

β) Το ελληνοχριστ ιανικό ιδεολόγημα κατοχυρώθηκε και συνταγματικά το 1952. Σ' 

αυτό πρωτοστάτησε ο Κ. Γεωργούλης μαζί με θεολογικούς κύκλους. (Βλ: Μπάμπης 

Νούτσος, Ιδεολογία και Εκπαιδευτική Πολιτική, Θεμέλιο Αθήνα 1986, σ.78). 

62. Βλ: Πρ.32 Π /21-12-1963/Α' Γυμν. App. Λαμίας, όπου αναφέρεται η 125376/20-12-

63/Δγή ΥΠΕΠΘ σύμφωνα με την οποία έγινε ο διορισμός. Επίσης και Πρ.31/12-12-

1964/Α' Γυμν. App. Λαμίας, όπου η 155503/5-12-1964/Δγη ΥΠΕΠΘ, με την οποία 

δ ιορίζεται αναπληρωτής θ ε ο λ ό γ ο ς σε θέση φιλολόγου. Επίσης Πρ.15 Π /30-10-1968 / 

Α' Γυμνασίου Αρρένων Λαμίας, όπου η 1394 / 21-10-1968 / Δ/γή του ΥΠΕΠΘ, με 
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Το σχολικό έτος 1964-65 με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης 

έχουμε τον διαχωρισμό της Μέσης Εκπαίδευσης, σε τριτάξια Γυμνάσια 

και τριτάξια Λύκεια6 3. Εξαίρεση αποτελεί το Εσπερινό Λύκειο το οποίο 

πλέον γίνεται τετρατάξιο. Στο Νομό τότε όλα τα λειτουργούντα εξατάξια 

Γυμνάσια χωρίζονται όπως προβλέπεται. Επί πλέον ιδρύεται το Γυ

μνάσιο Μαλεσίνας (τριτάξιο). Τότε έχουμε στο Νομό συνολικά 18 Γυ

μνάσια και 14 Λύκεια. Ήδη από το 1960-61 η Εμπορική σχολή μετονο

μάζεται σε Οικονομικό Γυμνάσιο, οπότε το 1964-65 έχουμε Οικονομικό 

Γυμνάσιο και Οικονομικό Λύκειο Λαμίας. 

Ο συνολικός αριθμός των μαθητών, αυτή τη σχολική χρονιά, εί

ναι 6.391 απ' τους οποίους 2.544 κορίτσια (ποσοστό 39,8%). Την 

προηγούμενη σχολική χρονιά είχαμε 5.314 συνολικά μαθητές, απ' τους 

οποίους 1.834 κορίτσια ( ποσοστό 34,5% ). Η αύξηση των 1077 μαθη

τών ή ποσοστού 20,3% ξεπερνά κατά πολύ τη μέση ετήσια αύξηση του 

μαθητικού πληθυσμού στο Νομό. Αυτή, για τα σχολικά έτη λίγο πριν 

και λίγο μετά τη μεταρρύθμιση, κυμαίνεται στους 300 μαθητές ή 6-7%. 

Απο τα δεδομένα αυτά προκύπτει ότι, η εφαρμογή της μεταρρύθμισης 

του '64, διευκολύνει τους μαθητές να συνεχίζουν τη φοίτηση τους και 

στο Γυμνάσιο. Το ίδιο συμβαίνει, ειδικότερα και για τα κορίτσια.6 4. 

Έτσι το σχολικό έτος 1966-67 λειτουργούν στο νομό Φθιώτιδας 

18 τριτάξια Γυμνάσια, 14 τριτάξια Λύκεια, το τετρατάξιο στο εξής Ε

σπερινό Λύκειο, και το Λύκειο Πελασγίας με μόνο την Α' Λυκείου. Αυτό 

το τελευταίο σταδιακά τα επόμενα δύο έτη γίνεται πλήρες σχολείο. 

Με τη δικτατορία της 21-4-67 και τον Αναγκαστικό Νόμο 129/19 

Σεπτεμβρίου 1967, έχουμε και πάλι ενοποίηση της Μέσης Εκπαίδευσης 

την οποία «Διορίζεται ο καθηγητής Θεολογίας... εις αναττλήρωσιν του... καθηγητή 

Μαθηματικών». 

63. Ν.Δ. Υπ' Αριθμ. 4379, «Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής (Στοιχει

ώδους και Μέσης) Εκπαιδεύσεως», Φ.Ε.Κ. 182/ 24 Οκτωβρίου 1964. 

64. Αναλυτικά στοιχεία για την εξέλιξη του αριθμού των μαθητών βλέπε στην παρα

κάτω παράγραφο με τίτλο: «Το μαθητικό δυναμικό της Πρωτοβάθμιας και Μέσης 

Εκπαίδευσης». 
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σε εξατάξια Γυμνάσια. Οι τρεις πρώτες τάξεις αποτελούν τον κατώτερο 

κύκλο και οι τρεις τελευταίες τον ανώτερο κύκλο. 

Το σχολικό έτος 1967-68 το Γυμνάσιο Θηλέων Λαμίας διαιρείται 

σε Α' Γυμνάσιο Θηλέων και Β' Γυμνάσιο Θηλέων Λαμίας. Τα σχολεία 

αυτά, ό π ω ς και τα αντίστοιχα Αρρένων Λαμίας, είναι τα μόνα αμιγή όλη 

την περίοδο π ο υ εξετάζουμε σε αντίθεση με τα υπόλοιπα π ο υ είναι 

μικτά. Το ίδιο έτος ιδρύεται και λειτουργεί το Γυμνάσιο Κάτω Τιθορέας 

καθώς και το Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδας ως παράρτημα 

του Γυμνασίου Μώλου. 

Συνοπτικά, το σχολικό έτος 1967-68 λειτουργούν στο νομό 20 

Γυμνάσια απ ' τα οποία τα 16 είναι πλήρη εξατάξια. Η κατάσταση π α 

ραμένει ίδια έως το 1972, όταν ανεξαρτητοποιείται το Γυμνάσιο Αγίου 

Κωνσταντίνου. Ένα χρόνο πριν τη μεταρρύθμιση Ράλλη, το έτος 1975 

στο Νομό λειτουργούν 21 Γυμνάσια α π ' τα οποία τα 19 πλήρη. Μόνον 

αυτά του Αγίου Κωνσταντίνου και της Μαλεσίνας λειτουργούν με τις 

τρεις π ρ ώ τ ε ς Τάξεις. 

Με το Ν.309/76 έχουμε και πάλι το διαχωρισμό σε τριτάξια Γυ

μνάσια και τριτάξια Λύκεια. Από τη σχολική χρονιά 1976-77 τα ήδη υ

πάρχοντα εξατάξια Γυμνάσια χωρίζονται σε τριτάξιο Γυμνάσιο και 3-

τάξιο Λύκειο. Την επόμενη χρονιά το π ρ ώ η ν εξατάξιο Οικονομικό Γυ

μνάσιο καταργείται και στη θέση του λειτουργεί το μικτό τριτάξιο Γυ

μνάσιο Λαμίας. 

Η κατάσταση δεν αλλάζει έως τα τέλη της δεκαετίας του '70. Το 

σχολικό έτος 1979-80 ιδρύονται τρία ακόμη περιφερειακά Γυμνάσια:Το 

Γυμνάσιο Καμένων Βούρλων με 154 μαθητές, των Λιβανατών με 131 

μαθητές και της Ξυνιάδας με 131 μαθητές. Έτσι στις αρχές της δεκαε

τίας του '80 έχουμε στο Νομό ένα δίκτυο 24 Γυμνασίων (το ένα Εσπε

ρινό) και 19 Λυκείων (το ένα Εσπερινό). Η επέκταση του σχολικού αυ

τού δικτύου συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια με ίδρυση σχολείων 

αρχικά σε επαρχιακές κωμοπόλεις και στη συνέχεια στη Λαμία6 5. 

65. Το 1995 ο Ν. Φθιώτιδας έχει 35 μικτά Γυμνάσια (από τα οποία το ένα Πειραμα

τικό) και 30 Λύκεια (από τα οποία, τα πέντε Τ. Ε.Λ και τα τέσσερα ως Λυκειακές 
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Το υ α θ η τ ι κ ό δ υ ν α μ ι κ ό Tnc Π ρ ω τ ο β ά θ μ ι α ς και της Μ έ σ η ς 

Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς . 

Ο αριθμός των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τη 

χρονική περίοδο 1931-1980 παρουσιάζει διακυμάνσεις με τελική τάση 

σημαντικής μείωσης. Συγκεκριμένα το έτος 1931 ο συνολικός αριθμός 

των μαθητών που φοιτούν στο Δημοτικό σχολείο στο Νομό είναι 

17.368 απ' τους οποίους οι 9.828 αγόρια, δηλαδή ποσοστό 56,6% του 

συνόλου. Ο αριθμός αυτός αυξάνει έως το τέλος της δεκαετίας του '30 

που διαθέτουμε στοιχεία. Συγκεκριμένα το 1937-38 φτάνει τους 19.739 

μαθητές. Για την περίοδο 1938 έως 1949 δε βρέθηκαν στοιχεία. 

Στις αρχές της δεκαετίας του '50 έχουμε στο Νομό 19.245 μαθη

τές Δημοτικών σχολείων, απ' τους οποίους 10.573, δηλαδή ποσοστό 

55,7% είναι αγόρια. Ο αριθμός αυτός διατηρείται περίπου σταθερός 

έως το 1954-55, όταν αρχίζει πλέον η πτωτική εξέλιξη του, για να φτά

σει το 1960 στον 16.973 με 8.920 (ή 52,6%) αγόρια. 

Ανοδική εξέλιξη ακολουθεί το μαθητικό δυναμικό τη δεκαετία του 

'60 με μέγιστο το 1965, 18.382 μαθητές απ' τους οποίους 9.681 (ή 

52,7%) τα αγόρια. Έκτοτε ακολουθεί σταθερή πτωτική εξέλιξη έως το 

τέλος της περιόδου που αναφερόμαστε. Συγκεκριμένα το 1979 έχουμε 

14.630 μαθητές σε όλο το Νομό απ' τους οποίους 7.658 (ή 52,3%) τα 

αγόρια. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι γενικά ο αριθμός των 

μαθητών της Στοιχειώδους - Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει πτωτική 

εξέλιξη. Όμως η αναλογία αγοριών-κοριτσιών βελτιώνεται σταδιακά και 

σταθερά υπέρ των κοριτσιών, χωρίς ωστόσο το ποσοστό αυτών να 

φτάσει το 50% του συνόλου των μαθητών . 

Τάξεις παραρτήματα Γυμνασίων). Αξιοσημείωτο όμως είναι το γεγονός ότι ο αριθμός 

μαθητών των περισσοτέρων Γυμνασίων, κύρια της επαρχίας, φθίνει. Αυτό οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στην υπογεννητικότητα αλλά και στην μείωση του αγροτικού πλη

θυσμού, όσον αφορά τα επαρχιακά σχολεία. 
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Την αντίστοιχη περίοδο ο συνολικός πληθυσμός του. Νομού αυ

ξάνει από 130.463 κατοίκους το 1928 (έτος απογραφής) σε 161.995 

κατοίκους το 1981, δηλαδή ποσοστιαία αύξηση 24% επί του αρχικού. 

Επομένως η μείωση του αριθμού των μαθητών της Πρωτοβάθμιας εκ

παίδευσης δεν μπορεί να αποδοθεί σε μείωση του γενικού πληθυσμού. 

Επίσης δεν έχουμε στοιχεία που να επιτρέπουν την υπόθεση ότι η 

διαρροή των μαθητών κατά τη φοίτηση τους στη Πρωτοβάθμια Εκπαί

δευση αυξάνει και επομένως και ο συνολικός αριθμός των μαθητών. 

Κατά γενική εκτίμηση θεωρούμε ότι η διαρροή από την Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση κατά την περίοδο 1931-80, δεν αυξάνει. 

Υποθέτουμε λοιπόν, ότι η μείωση αυτή οφείλεται σε δύο λόγους: 

Στη μείωση του πληθυσμού των νέων, λόγω υπογεννητικότητας και 

στις μετακινήσεις προς τα μεγάλα αστικά κέντρα. Στο νομό Φθιώτιδας, 

τέτοιες μετακινήσεις παρατηρούνται, απ' τα χωριά προς τη Λαμία και 

προς οικισμούς περί την εθνική οδό, κυρίως όμως προς την Αθήνα. 

Δεν απομένει λοιπόν παρά η μελέτη της εξέλιξης του πληθυσμού 

των νέων της σχολικής ηλικίας, ώστε να εκτιμηθεί το ποσοστό αυτών 

που φοιτούν στο Δημοτικό σχολείο. Από τα στοιχεία των απογραφών 

συγκεντρώσαμε στοιχεία για τον πληθυσμό συγκεκριμένων ηλικιών νέ

ων. Με επεξεργασία αυτών για το Νομό, προέκυψαν τα αντίστοιχα δε

δομένα που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα 10. 

ΠΙΝ. 10: Πληθυσμός νέων και μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Απογραφή 

1928 

1951 

1961 

1971 

Νέοι 5 
έως 14 

ετών 

-

27.499 

27.702 

25.283 

Γεννήσεις 
ανά 1000 
κάτοικους 

27,63 

19,39 

17,94 

15,81 

Μαθητές Δημοτικού 

αριθμός % 

18.272 

17.803 

17.677 

15.611 

-

64,7% 

63,8% 

61,2% 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. Στατιστική της Εκπαίδευσης και Γενικοί έλεγχοι ό.π. 
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Από τα στοιχεία ττου αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα δια

πιστώνεται ότι η συνεχής ελάττωση του μαθητικού πληθυσμού της 

Στοιχειώδους Εκπαίδευσης οφείλεται στη μείωση των γεννήσεων και 

του πληθυσμού των νέων της αντίστοιχης σχολικής ηλικίας. 

Αναλυτικότερα το 1931 καταγράφονται 30,83 γεννήσεις ανά 1000 

κατοίκους, ενώ το 1980 μόλις 15.366 6. Αντίστοιχα ο μαθητικός πληθυ

σμός της Στοιχειώδους Εκπαίδευσης το 1931 είναι 17.506 μαθητές, 

ενώ το 1979 είναι 1 4 . 6 3 0 , τ ο δε 1990 μόλις 11.602 μαθητές. 

Μια παροδική ανάκαμψη του μαθητικού πληθυσμού της Πρωτο

βάθμιας εμφανίζεται στα μέσα της δεκαετίας του '60. Αυτή οφείλεται 

πιθανώς στην αναδιοργάνωση της οικογενειακής ζωής αμέσως μετά το 

πόλεμο και την παροδική αύξηση των γεννήσεων στις αρχές της δεκα

ετίας του '50, με αποτέλεσμα την αύξηση των μαθητών του Δημοτικού 

την επόμενη δεκαετία, του '606 7. 

Στην παρακάτω γραφική παράσταση 1, φαίνεται η εξέλιξη του 

αριθμού των μαθητών του Δημοτικού σχολείου, από το 1930 έως το 

1980. Σ' αυτή φαίνεται η συνεχής μείωση του μαθητικού δυναμικού της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το ποσοστό των μαθητριών 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ποτέ δεν έφτασε το 50%, παρόλο που 

ο γυναικείος πληθυσμός το ξεπερνά. Το ποσοστό τους τη δεκαετία του 

'30 βρίσκεται περί το 44% ενώ αμέσως μετά τον πόλεμο και επί τρεις 

συνεχείς δεκαετίες σταθεροποιείται στο 47-48% περίπου. Το γεγονός 

αυτό σημαίνει ότι η γενική εξέλιξη της χώρας τις δεκαετίες αυτές, είχε 

ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του ποσοστού των μαθητριών στην Πρω

τοβάθμια Εκπαίδευση στο Νομό, όχι όμως και την απόλυτη εξίσωση 

του με αυτό των αγοριών. 

66. Βλ: ΕΣΥΕ Απογραφές πληθυσμού αντίστοιχων ετών. Τα στοιχεία που αφορούν 

τους αντίστοιχους πληθυσμούς του νομού Φθιώτιδας, προέκυψαν με αναγωγή των 

στοιχείων της περιφέρειας της Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας, για το Νομό. Αυτό 

έγινε γιατί δεν υπάρχουν ομοιόμορφα στοιχεία για το Νομό, στις απογραφές που 

αναφερόμαστε. 

67. Αναλυτικά στοιχεία βλ. στη γραφική παράσταση 1, και στο Παράρτημα 
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ΓΡ. ΠΑΡ. 1: Η εξέλιξη του μαθητικού δυναμικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(1930-1980). 

1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Γενικοί έλεγχοι Γυμνασίων 

Όσον αφορά τη Μέση Εκπαίδευση η κατάσταση διαγράφεται δια

φορετική. Ο αριθμός των μαθητών στο Νομό σ' αυτή τη βαθμίδα, αυξά

νει σταθερά. Εξαίρεση αποτελεί η δεκαετία του '40. 

Συγκεκριμένα το 1931 είχαμε στο Νομό 1.308 μαθητές απ' τους 

οποίους 158 κορίτσια (ή ποσοστό 12,1%). Ο αριθμός των κοριτσιών 

αυξάνει από το 1935 με την ίδρυση και λειτουργία του Γυμνασίου Θη

λέων Λαμίας. Φτάνει τότε τον 327 (ή ποσοστό 19,8%). 

Μετά τη λήξη του πολέμου (Β' παγκόσμιου και εμφύλιου) και την 

επαναλειτουργία των περισσοτέρων σχολείων, αλλά και τη σταδιακή 

ίδρυση νέων Γυμνασίων στα τέλη της δεκαετίας του '40, παρατηρείται 

σημαντική αύξηση του αριθμού των μαθητών της Μέσης Εκπαίδευσης. 

Η αύξηση γίνεται μέγιστη τη δεκαετία του '60. 

Όπως επισημάναμε και στην παράγραφο «Η Μέση Εκπαίδευση», 

με τη μεταρρύθμιση Παπανδρέου-Παπανούτσου τη δεκαετία του '60, 

έχουμε την ίδρυση νέων σχολείων στο Νομό, αλλά κυρίως το διαχωρι-
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σμό σε τριτάξια Γυμνάσια και τριτάξια Λύκεια6 8. Αξιοσημείωτη είναι και 

η σχετική αύξηση των κοριτσιών. Αυτά φτάνουν στο τέλος της δεκαετί

ας του '70 να αποτελούν τελικά το 48,7% του συνόλου των μαθητών. 

Στον πίνακα 11 που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του αριθμού 

των μαθητών της Μέσης Εκπαίδευσης σε σχέση και με τον αντίστοιχο 

πληθυσμό των νέων στο Νομό. 

ΠΙΝ: 1 1 . Πληθυσμός νέων και μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης 

1931-40 

1941-50 

1951-60 

1961-70 

1971-80 

Πληθυσμός 
νέων ηλικίας 

10 έως 19 ετών 

-

-

30.361 

25.124 

24.996 

Μ.Ο. μαθητών 
που εισέρχονται 
στη Μ. Εκπ/ση 

469 

727 

1.114 

1.825 

2.384 

Ποσοστό 
επί των 

νέων 

-

-

3,67% 

7,26% 

9,54% 

Μ.Ο. συνόλου 
μαθητών 

Μέσης Εκπ/σης 

1.754 

2.947 

4.418 

6.999 

10.076 

Ποσοστό 
επί των 

νέων 

-

-

14,55% 

27,86% 

40,31% 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Απογραφές πληθυσμού. Γενικοί Έλεγχοι Γυμνασίων Ν.ΦΘ/δας. 

Στον παρακάτω πίνακα 12, καταγράφεται η αναλογία του αριθ

μού των μαθητών που εισέρχονται στη Μέση Εκπαίδευση σε σχέση με 

τους απόφοιτους του Δημοτικού. 

68. Αναλυτικά στοιχε ία, για την ίδρυση των σχολείων του Νομού, βρίσκονται στο 

παράρτημα, στο τέλος. 

69. Ως Μ.Ο. κ α τ α γ ρ ά φ ε τ α ι ο μέσος όρος των μαθητών της μέσης εκπαίδευσης για 

την αντίστοιχη δεκαετ ία. 
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Π!Ν. 12: Αναλογία αποφοίτων Δημοτικού και Α' Γυμνασίου . 

Σχ. έτος 

1930-31 

1935-36 

1960-61 

1965-66 

1970-71 

1975-76 

Απόφοιτοι Δημοτικού 

1.563 

1.647 

2.361 

2.810 

2.807 

2.511 

Μαθητές Α' Γυμνασίου 

374 

497 

1.128 

1.984 

2.371 

2.161 

Αναλογία 

23,9% 

30,2% 

47,8% 

70,6% 

84,5% 

8 6 , 1 % 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική της Εκπαίδευσης και Γενικοί έλεγχοι ό'.π. 

Η εξέλιξη του αριθμού των εισερχόμενων μαθητών στη Μέση 

Εκπαίδευση φαίνεται στη γραφική παράσταση 2 που ακολουθεί: 

ΓΡ.ΠΑΡ. 2: Η εξέλιξη του αριθμού των εισερχόμενων μαθητών στη Μ.Ε. 
(1930-1980). 

12000 

Αρ. μαθητών 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 -

Σύνολο μαθητών Γυμνασίου 

Σύνολο μαθητών Α' Γυμνασίου 

-+- •+- •+-

1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Γενικοί έλεγχοι Γυμνασίων. 

70. Για την περίοδο 1940-1955 δεν βρέθηκαν στοιχε ία. Ο αριθμός των μαθητών της 

Α' Γυμνασίου που α ν α φ έ ρ ε τ α ι , είναι το σύνολο των μαθητών Kat όχι μόνο οι εγγρα

φέντες για πρώτη φ ο ρ ά , για τους οποίους δεν υπήρχε δυνατότητα καταγραφής 

τους. 
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Η εξέλιξη του συνολικού αριθμού των μαθητών της Μέσης Εκ

παίδευσης κατά φύλο, φαίνεται στη γραφική παράσταση 3 που ακο

λουθεί. 

ΓΡ.ΠΑΡ. 3: Η εξέλιξη του μαθητικού δυναμικού της Μ.Ε. (1930-1980). 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Γενικοί έλεγχοι Γυμνασίων. 

Συμπερασματικά, απ' όλα τα παραπάνω δεδομένα, μπορούμε να 

επισημάνουμε τρία ενδιαφέροντα στοιχεία: 

α) Ο αριθμός των μαθητών του Δημοτικού την περίοδο 1930-80 

ελαττώνεται. Στο τέλος της δεκαετίας του '80 αυτός γίνεται 12.000 πε

ρίπου μαθητές, κατά μέσο όρο το σχολικό έτος. 

β) Την ίδια περίοδο, ο αριθμός των εισερχόμενων μαθητών στη 

Μέση Εκπαίδευση αυξάνει. Ειδικότερα για την περίοδο μετά το 1960, 

έχουμε: για το 1960 από τους 2.361 μαθητές που απολύονται από την 

ΣΤ' Δημοτικού εγγράφονται στην Α' Γυμνασίου οι 1.200 (ποσοστό 

50,8%), το 1965 από τους 2.810 που απολύονται εγγράφονται οι 1.984 

(ή 70,6%), το 1970 από τους 2.807 οι 2.371 (ή 84,5%) και το 1975 α

πό τους 2.511 που απολύονται εγγράφονται οι 2.161 (ή 85,1%) 7 1 . 

71. Βλ: Ε.Σ.Υ.Ε., "Στατιστική της Εκπαιδεύσεως", αντίστοιχων ετών, 
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γ) Αυξάνει επίσης το ποσοστό των κοριτσιών στο σύνολο των 

μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Μέσης Εκπαίδευσης. Η αύξηση αυτή 

είναι πολύ μεγαλύτερη στη περίπτωση της Μέσης. 

Ειδικότερα για την εισαγωγή των κοριτσιών στη Μέση Εκπαίδευ

ση μπορούμε να επισημάνουμε ότι , μετά τη μεταρρύθμιση του '64, αρ

χίζει να βελτιώνεται σημαντικά το ποσοστό των κοριτσιών στο σύνολο 

των μαθητών. Τη δεκαετία του '70 αυτό σταθεροποιείται πλέον σε τιμές 

πάνω του 47%. Σε μία περίπτωση μάλιστα ξεπερνά το 52% (το έτος 

1972). Δεν πρέπει βέβαια να διαφεύγει το γεγονός ότι αναφερόμαστε 

στη Γενική Εκπαίδευση. Την ίδια περίοδο έχουμε σημαντικό αριθμό, 

κυρίως αγοριών, στη τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση7 2. 

Η σχέση του αριθμού μαθητών της Πρωτοβάθμιας προς αυτόν 

της Μέσης, για κάθε δεκαετία φαίνεται στο παρακάτω πίνακα 13. 

ΠΙΝ. 13: Σχέση αριθμού μαθητών μεταξύ Πρωτοβάθμιας και Μέσης Εκπαίδευσης73. 

1930-40 

1940-50 

1950-60 

1960-70 

1970-80 

Μ.Ο. μαθητών 
Πρωτοβάθμιας 

18.171 

-

17.803 

17.677 

15.611 

Μ.Ο. μαθητών 
Μέσης Εκπ/σης 

1.754 

2.947 

4.418 

6.999 

10.076 

% Ποσοστό μαθητών 
Μέσης /Πρωτοβάθμιας 

9,7% 

-

24,8% 

39,6% 

64,5% 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Γενικοί έλεγχοι Γυμνασίων. 

72. Η στροφή ( σχετικά με τα προηγούμενα χρόνια ) κυρίως αγοριών στην τεχνική 

επαγγελματική εκπαίδευση τη δεκαετία του '70 συνεχίζει έως και σήμερα. Αυτό 

διαπιστώνεται και από το γεγονός ότι το 1994 ενώ το ποσοστό των αγοριών στα 

Γυμνάσια είναι 52,8% στα Γενικά Λύκεια είναι 48,6%. (Βλ: Δ/νση Μέσης Εκπ/σης Ν. 

Φθ/δας). 

73. Βλ: Ε.Σ.Υ.Ε. Στατιστική της εκπαίδευσης, Γενική έκθεσις Επιθεωρητού Β' 

Εκπ/κής Περ. Φθ/δας έτους 1951 και Επετηρίς Δημ. Εκπαίδευσης 1932 ό.π. 
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Είναι γνωστό ότι στα μέσα της δεκαετίας του '70 έχουμε την ε

φαρμογή της μεταρρύθμισης Γ. Ράλλη (Ν. 309/76), με την οποία ορίζε

ται ως υποχρεωτική εκπαίδευση και το 3-τάξιο Γυμνάσιο. Έτσι, παρ' 

όλη την απόλυτη μείωση του αριθμού των μαθητών της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, παρατηρείται μεγαλύτερη είσοδος μαθητών στη Μέση. 

Η Τεχνική και Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή Ε κ π α ί δ ε υ σ η . 

Όλες οι μεταρρυθμίσεις από το 1929 και μετά πρόβλεψαν την 

εισαγωγή, οργάνωση και επέκταση του θεσμού της τεχνικής και επαγ

γελματικής εκπαίδευσης στη χώρα.7 4 

Ενδεικτικά στοιχεία αυτών των προσπαθειών βρίσκουμε διά

σπαρτα και στο Νομό την περίοδο που μελετάμε. Συγκεκριμένα, στα 

τέλη της δεκαετίας του '20 αλλά και στις αρχές του '30 στον τοπικό τύ

πο αναφέρεται η αναγκαιότητα της ίδρυσης γεωργικών σχολών7 5. Την 

ίδια εποχή στον τοπικό τύπο βρίσκουμε στοιχεία για τη λειτουργία ε

παγγελματικής σχολής της SINGER στο δήμο Τυμφρηστού με 30-35 

μαθήτριες7 6. Πρόκειται προφανώς περί ιδιωτικής σχολής. 

74. Βλ. ενδεικτικά: Ν. 4397/1929 (άρθρα 17.1 και 18.1 αναφερόμενα στα επαγγελ

ματικά σχολεία), Ν.5874/1933 και Ν.1800/1939 (Αστικά Σχολεία), Υπ. Απ. Φ.Ε.Κ. 

18Β / 1951 (Σχ. Εμπ. Ναυτικού), Ν.Δ. 3971 / 1959 (Γενικής, Τεχνικής-Επαγ/ματικής 

Εκπ/σεως), Β.Δ.88, Φ.Ε.Κ.21 Α/1961 (Δημόσιες Σχολές Τεχν. Βοηθ. Εργοδηγών), 

Β.Δ.671 Φ.Ε.Κ.159/1961 (Ίδρυση και οργάνωση ιδιωτ. επαγγελματικών σχολών), 

Ν.Δ.652 Φ.Ε.Κ.180Α/1970 (περί Κ.Α.Τ.Ε.) Ν.Δ.754, Φ.Ε.Κ. 248Α / 1970 (Περί ι

δρύσεως Μέσων και Κατωτέρων Δημοσίων Επαγγελματικών Σχολών), Δ.705, 

Φ.Ε.Κ.233Α / 1975 (Περί ιδρύσεως Μέσων και Κατωτέρων Δημοσίων Τεχνικών Σχο

λών), Π.Δ.857, 858, 859, Φ.Ε.Κ.315Α / 1976 (Περί ιδρύσεως Κατωτέρας Δημόσιας 

Τεχνικής Σχολής). 

75. Βλ: Εφ. « Η Επαρχία» Φ.72 Λαμία 1-2-1928, Γ.Α.Κ. / Ιστορικό Αρχείο Λαμίας. 

Άρθρο που τονίζει την αναγκαιότητα ίδρυσης γεωργικών σχολών. Επίσης η ίδια 

εφημερίδα στο Φ.764 Λαμία 25-1-1934 σε άρθρο της αναφέρει «...το κράτος εννοεί 

να διατηρεί υπέρ εκατόν κλασσικά Γυμνάσια εκ των οποίων τα μισά είναι άχρηστα 

και τα οποία πρέπει να γίνουν γεωργικές σχολές.» 

76. Στην ίδια, Φ.84, Λαμία 17-10-1928 ό.π. 
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Την ίδια εποχή ιδρύονται και λειτουργούν στο νομό «Γεωργικά 

Σχολεία» εκεί όπου οι δάσκαλοι έχουν πιστοποιητικό Γεωργικών Φρο

ντιστηρίων. Τέτοια σχολεία στο νομό λειτούργησαν στην Χιλιαδού ή 

Φιλιαδώνα της περιοχής Δομοκού, στη Μαλεσίνα και στην Πελασγία7 7. 

Στη δεκαετία του '30, όπως και στην προηγούμενη παράγραφο 

αναφέρθηκε, ιδρύονται και λειτουργούν τα «Αστικά Σχολεία»7 8, στη Μα-

κρακώμη και στο Δομοκό. Αυτά λειτουργούν τα σχολικά έτη 1937-38, 

1938-39 και 1939-40. Δεν έτυχαν όμως της προτίμησης των μαθητών 

του Νομού. Στην καλύτερη περίπτωση μόλις που ξεπέρασαν τους 40 

μαθητές συνολικά στις δύο τάξεις που λειτουργούσαν. 

Παρόμοια ήταν και η τύχη του «Γεωργικού Σχολείου» Πελασγίας 

που φαίνεται να έχει το σχολικό έτος 1931-32 έξι (6) μαθητές, το επό

μενο έντεκα (11) και μετά κανέναν7 9. 

Για τη δεκαετία του '40 δεν έχουμε πλήρη στοιχεία. Είναι γνωστό 

ότι λόγω του πόλεμου αποδιοργανώθηκε το σχολικό δίκτυο και κατα

στράφηκαν πολλά αρχεία. 

Στις αρχές της δεκαετίας του '50, συγκεκριμένα στις 26-6-1951 

ιδρύεται η ιδιωτική Σχολή Μηχανικών Λαμίας8 0 με την επωνυμία «Η 

77. Στην ίδια, Φ.286/11-10-1930, αναφέρονται πληροφορίες για τα γεωργικά σχο

λεία Χιλιαδούς και Μαλεσίνας. Πληροφορίες για τη λε ιτουργία του Γεωργικού σχο

λείου Πελασγίας βρίσκουμε στο «Ημερολόγιο της Γ' Εκττ. Περιφ.» ό.ττ. Το τελευταίο 

λειτούργησε μέχρι και το σχ. έτος 1932-33 με μικρό αριθμό μαθητών (11). Η ίδια 

εφημερίδα με άρθρο της ε ισηγείται τη δημιουργία κατώτερης Γεωργικής Σχολής και 

στη Μακρακώμη (Φυλ.301 / 3-12-1930). 

78. Τα Αστικά σχολεία ιδρύονται με το νόμο 5874/1933 και προβλέπονται από το 

νόμο 770/1937. Βλ: Αλέξης Δημαράς, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, Τεκμήρια Ι

στορίας, τ.165. 

79. Βλ: «Ημερολόγιον Γ' Εκπ. Περιφ», ό.π. 

80. Βλ: Περ. «Φθιώτις» Τομ. Α' 1955, στο οποίο αναφέρεται ότ ι : Η ίδρυση της σχο

λής έγινε από το Υπ. Βιομηχανίας και δημοσιεύτηκε στα Φ.Ε.Κ.121 και 158 τ.Β' του 

1 9 5 1 . Αναφέρεται επίσης ότι η Σχολή από το σχ. έτος 1955-56 είχε στο τμήμα Μη-

χανοτεχνιτών και Β' κύκλο σπουδών με επί πλέον δύο έτη σπουδών. Καθώς και τη 

λειτουργία του νέου τμήματος Ηλεκτροτεχνιτών. Επίσης, από προσωπικές μαρτυρί

ες ( ΑΘαν. Γκούζιας, γραμματέας της Σχολής για πολλά χρόνια ) γνωρίζουμε ότι ο 
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Λαμιακή». Πρώτο έτος λειτουργίας της το 1951-52. Συνολικός αριθμός 

μαθητών περί τους 600. Η Σχολή ως ιδιωτική έχει δίδακτρα αλλά α

παλλάσσει απ' αυτά τους άπορους μαθητές που κυμαίνονται περί τους 

80 κάθε σχολικό έτος. Στην ίδια σχολή λειτουργεί λίγο αργότερα και 

τμήμα Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού. 

Με την εφαρμογή του Ν.580/1970 ιδρύονται και λειτουργούν στη 

Λαμία το σχολικό έτος 1971-72, η δημόσια τριετής Κατώτερη Τεχνική 

Σχολή (Δ.Κ.Τ.Σ.) και η δημόσια τριετής Μέση Σχολή Εργοδηγών 

(Δ.Μ.Τ.Σ.). Οι Σχολές αυτές έχουν περί τους 200 μαθητές το πρώτο 

έτος λειτουργίας τους και ξεπερνούν τους 400 το δεύτερο έτος 8 1 . 

Σταδιακά η Σχολή Παναγιωτόπουλου - «Η Λαμιακή» περιορίζε

ται. Διατηρεί όμως τμήματα Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής Ηλε

κτρονικών μέχρι το 1982. Στο τελευταίο τμήμα εισάγονται απόφοιτοι 

Λυκείου μέσω των Γενικών Εξετάσεων και αποτελεί πρόδρομο τμήμα 

των Τ.Ε.Ι. Λαμίας. 

Ακολουθεί ο Ν.576/1977, με το οποίο έχουμε νέα οργάνωση της 

Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε Κ.Ε.Τ.Ε. Στη Λαμία τότε λει

τουργεί Κ.Ε.Τ.Ε. συγκροτούμενο από Τεχνικό-Επαγγελματικό Λύκειο, 

Κατώτερη και Μέση Τεχνική Σχολή. Το σύνολο των μαθητών του φτάνει 

τους 1400. Από αυτούς περίπου οι 700 (απ' τους οποίους τα περισσό

τερα κορίτσια) φοιτούν στο Επαγγελματικό Λύκειο. Περί τους 600 

(σχεδόν όλα αγόρια) παρακολουθούν το Τεχνικό Λύκειο και μόνο περί 

τους 100 την Κατωτέρα και τη Μέση Τεχνική Σχολή (ή Σχολή Νέου Τύ

που που είναι διετής) 8 2 . 

Λίγο αργότερα, λόγω του μεγάλου αριθμού μαθητών, το Κ.Ε.Τ.Ε. 

Λαμίας χωρίζεται σε 1° και 2°. Την εποχή αυτή Κ.Ε.Τ.Ε. λειτουργούν 

ιδ ιοκτήτης της σχολής κ. Κώστας Παναγιωτόπουλος είναι ο ίδιος εκπαιδευτ ικός με 

μεγάλη εμπειρία στο μηχανολογικό σχέδιο. Κατά την ίδια πηγή η Σχολή έχει φήμη 

ακόμη και στο εξωτερικό όπου συνέχισαν τις σπουδές τους μαθητές της. 

81. Τα δεδομένα στηρίζονται και σε προσωπικές μαρτυρίες των δ/ντών των Τεχνι

κών Σχολών της προαναφερόμενης εποχής, κ. Ν. Στόκα και Τ. Τ ά κ η . 

82. Βλ: Ό π ω ς υποσημείωση 74. 
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στην Αταλάντη και τη Μακρακώμη με Τ.Ε.Λ και Τεχνική Σχολή Νέου 

Τύπου. Προσπάθειες λειτουργίας Τεχνικών Σχολών έγιναν από το 1970 

και στην Αμφίκλεια και στη Σπερχειάδα αλλά εγκαταλείφθηκαν. 

Η Ιδ ιωτ ική Ε κ π α ί δ ε υ σ η . 

Με τον όρο Ιδιωτική Εκπαίδευση χαρακτηρίζουμε τα κάθε είδους 

ιδιωτικά σχολεία ή φροντιστήρια που λειτούργησαν στο Νομό. Αν και 

δεν αφορά την εποχή που μελετάμε, άξια λόγου είναι η αναφορά στο 

πρώτο φροντιστήριο που λειτούργησε στη Λαμία που λειτούργησε το 

1858 από τον Ιωάννη Ζηλήμωνα και στο οποίο διδάσκονταν Αρχαία, 

Λατινικά και Γαλλικά8 3. 

Το 1929 στον τοπικό τύπο ανακοινώνεται η λειτουργία του νέου 

φροντιστηρίου για μαθητές του Ελληνικού σχολείου, των Αθ. Ντάλη 

θεολόγου και Θ. Σπανού φιλόλογου 8 4 . Ακολουθεί το 1930 η λειτουργία 

φροντιστηρίων για όλα τα σχολεία, των Στ. Παπαχρήστου και Χρ. Κα-

ραντζάβελου, φιλολόγων, καθώς και του Περ. Ζώτου8 5. 

Το 1931 ιδρύονται στη Λαμία οι «Σχολές Παπαρούπα» 86. Αυτές 

θα σηματοδοτήσουν με τη δράση τους τα εκπαιδευτικά πράγματα της 

πόλης για τρεις και πλέον δεκαετίες. 

Ξεκινούν τη λειτουργία τους με φροντιστήριο υποψηφίων για το 

Γυμνάσιο, το Πρακτικό Λύκειο, το Πολυτεχνείο και τη σχολή των Τ.Τ.Τ. 

Διδάσκονται επίσης εμπορικά μαθήματα από πτυχιούχους της Ανωτά

της Εμπορικής Σχολής. Το τμήμα αυτό παρακολουθούν τότε 103 μαθη

τές. Διαθέτουν πλήρες (εξατάξιο) Δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο, 

83. Αυτό προφανώς εξυπηρετούσε μαθητές του Γυμνασίου ή του Ελληνικού Σχολεί

ου Λαμίας που υπήρχαν τότε. Βλ: Δ. Νάτσιου, «Το Γυμνάσιο Λαμίας», ό.π, όπου 

αναφέρεται σε πηγές της εφημερίδας «Φάρος της Ό θ ρ υ ο ς » . 

84. Βλ: Εφ. «Η Επαρχία», Φ.154 Λαμία, 29-6-1929. 

85. Στην ίδ ια, Φ.255, Λαμία 25-6-1930. 

86. Στην ίδια, Φ . 4 0 1 , Λαμία 29-8-1931. 
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Νυχτερινή Σχολή για εργαζόμενους νέους, Νυχτερινό φροντιστήριο, 

τμήματα ξένων Γλωσσών και τμήμα Μουσικής. 

Η δράση των «Σχολών Πατταρούττα» επεκτείνεται και σε οικο

τροφείο εσώκλειστων μαθητών όπως επίσης και σε φροντιστήριο εισι

τηρίων εξετάσεων για το Διδασκαλείο Λαμίας. Αξιοσημείωτες είναι και 

οι συχνές εκδηλώσεις της Σχολής με παρουσιάσεις θεατρικών έργων 

σε αίθουσες της Λαμίας8 7. 

Πολύ αργότερα ιδρύθηκε στη Λαμία η Τεχνική Επαγγελματική 

Σχολή «Η Λαμιακή» από τον Κ. Παναγιωτόπουλο στην οποία αναφερ

θήκαμε ήδη. 

Επισημαίνουμε επίσης τη λειτουργία του «Ιδιωτικού Γυμνασίου 

Αντωνίου» αρχικά στη Μακρακώμη τη δεκαετία του '50 και στη συνέ

χεια στη Λαμία8 8. Στη Λαμία τη δεκαετία του '70 λειτούργησε και το 

«Ιδιωτικό Γυμνάσιο Πατρίδα». Τέλος στη Λάρυμνα και για τις ανάγκες 

των παιδιών των εργαζομένων στο εκεί εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ, λει

τουργούσε ιδιωτικό Γυμνάσιο που ιδρύθηκε από το «Ίδρυμα Μποδοσά

κη» ιδιοκτήτη της βιομηχανίας. Το Γυμνάσιο αυτό πέρασε στο δημόσιο 

ταυτόχρονα με τη κρατικοποίηση της ΛΑΡΚΟ. 

Δ ι δ α σ κ α λ ε ί ο και Π α ι δ α γ ω γ ι κ ή Α κ α δ η μ ί α Aau iaç . 

Το 1914 ιδρύεται και λειτουργεί το Διδασκαλείο Λαμίας8 9. Έως το 

1929 λειτούργησε μόνο ως τριτάξιο, ενώ μετά γίνεται και πεντατάξιο. 

Το 1931 μόλις που αποφεύγεται η μεταφορά του στη Μυτιλήνη, όπου 

πηγαίνει τελικά το Διδασκαλείο της Καστοριάς. 

87. Στην ίδια, Φ.500, Λαμία 26-4-1932. 

88. Το ιδιωτικό «Γυμνάσιο Αντωνίου» λειτούργησε στη Μακρακώμη πριν ιδρυθεί εκεί 

το δημόσιο Γυμνάσιο. Τα Αρχεία των Ιδιωτικών Γυμνασίων του Νομού βρίσκονται 

στη Δ/νση Μέσης Εκπ/σης Φθ/δας. 

89. Ιδρύεται με το Ν.381/19-11-1914 / Φ.Ε.Κ. 335 τομ.Α'., ταυτόχρονα με 10 άλλα 

Διδασκαλεία. Τότε υπουργός Παιδείας ήταν ο Λαμιώτης Ι. Τσιριμώκος. Πρέπει να 

σημειωθεί επίσης ότι την εποχή του μεσοπολέμου άλλοι δύο Φθιωτείς διατέλεσαν 

υπουργοί Παιδείας: Οι Μακρόπουλος και Χαντζίσκος. 
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Από το 1928-29 παρατηρείται θεαματική αύξηση του αριθμού 

των σπουδαστών του. Συγκεκριμένα το σχολικό έτος 1931-32 το τριτά

ξιο Διδασκαλείο έχει 121 σπουδαστές (απ' τους οποίους 27 κορίτσια) 

και το πεντατάξιο 116 (27 κορίτσια). Η κοινωνική σύνθεση των σπου

δαστών του τότε είναι η εξής: 131 σπουδαστές (ποσοστό 55,3%) είναι 

παιδιά αγροτών, 55 (ποσοστό 23,2%) παιδιά υπαλλήλων και 51 

(ποσοστό 21,5%) παιδιά αστών9 0. 

Οι απόφοιτοι την εποχή αυτή είναι: 22 σπουδαστές το 1927-28, 

25 το 1928-29, 32 το 1930-31 και 41 το 1933-349 1. 

Το Διδασκαλείο Λαμίας γνώρισε συνολικά 9 διευθυντές. Στις αρ

χές της δεκαετίας του '30, το Διδασκαλείο είχε διευθυντή τον Μιχάλη 

Παπαμαύρο, του οποίου η παρουσία ήταν έντονη και στην τοπική κοι

νωνία. Την εποχή αυτή, λόγω της όλης παιδαγωγικής και γενικότερης 

πολιτιστικής του δράσης, το Διδασκαλείο Λαμίας επιβάλλεται ως το 

κύριο πνευματικό ίδρυμα του Νομού. Η φήμη του φτάνει και έξω από 

τα όρια της Φθιώτιδας. Σημαντικές είναι οι δραστηριότητες του: θεατρι

κές παραστάσεις με έργα των ίδιων των σπουδαστών, παιδαγωγικές 

διαλέξεις, συναυλίες και εκθέσεις, επίσης ψυχαγωγικές και αθλητικές 

εκδηλώσεις καθώς και η έκδοση του περιοδικού «Εργασία και Ζωή9 2». 

90. Βλ: Μηνιαίο Παιδαγωγικό Περιοδικό του Διδασκαλείου Λαμίας, «Εργασία και 

Ζωή» Φ υ λ . 1 , σελ.16, Γ.Α.Κ./Ιστορικό Αρχείο Λαμίας. 

91. Βλ: Γ. Σταυρόττουλος, «Η Ιστορία του Διδασκαλείου Λαμίας», περ. «Φθιωτικά 

Χρονικά», Λαμία 1983, σσ. 130-148. 

92. Βλ: Γ. Σταυρόπουλος, ό.π. και περ. «Εργασία και ζωή», ό.π. Επίσης σειρά δη

μοσιευμάτων στον τοπικό τύπο της εποχής: Εφ. «Η Επαρχία», Φ.45/30-5-1928, 

στην ίδια Φ.282/27-9-1930, Φ.306/20-12-1930, Φ.370/18-6-1931, και Φ.735/31-10-

1933. Περισσότερα στοιχε ία για το Διδασκαλείο Λαμίας, στα άρθρα των Γ. Σταυρό-

πουλου, ό.π. και Περικλή Φύκα, Εκπαίδευση και Μ. Παπαμαύρος, περ. «Φθ/ωπκά 

Χρονικά», Λαμία 1985. Επίσης: Εφ. «Η Επαρχία», Φ.45/30-5-1928, Ά ρ θ ρ ο : «Η εορ

τή του Διδασκαλείου Λαμίας». , στην ίδια Φ.80/29-9-1928 σε άρθρο της σχολιάζει το 

βιβλίο του Μ. Παπαμαύρου «Ο προστάτης του σπιτιού» αναφερόμενη στις ευμενείς 

κριτ ικές και το ρεκόρ πωλήσεων, και στο Φ.282/27-9-1930, άρθρο: «Το Διδασκα

λείο μας» όπου «...εξαίρει τη φήμη του Διδασκαλείου Λαμίας, την οποία προσέλαβε 

λόγω διευθύνσεως του από τον Μ. Παπαμαύρο.», και Φ.306/20-12-1930: άρθρο "Το 

73 



Η πορεία του αυτή είναι έξω απ' τα μέτρα των συντηρητικών α

ντιλήψεων της τοπικής εξουσίας αλλά και μερίδας των πολιτών. Ξεκι

νούν έτσι προσπάθειες να ανακοπεί αυτή η δράση του. Τελικά το πε

τυχαίνουν με την απομάκρυνση του Μ. Παπαμαύρου9 3. 

Μερικά αξιοσημείωτα γεγονότα, πέραν αυτών της απομάκρυνσης 

του Μ. Παπαμαύρου, είναι χαρακτηριστικά για τις αντιλήψεις που δια

μορφώνονταν στους νέους σπουδαστές. 

Η «λευκή απεργία» των τελειόφοιτων σπουδαστών του τριτάξιου 

Διδασκαλείου κατά του διευθυντή τους αποτελεί γεγονός πρωτόγνωρο 

στα σπουδαστικά χρονικά της πόλης9 4. Η συμβιβαστική παρέμβαση 

Παπαμαύρου εκτόνωσε την κατάσταση. Οι διεκδικήσεις των σπουδα

στών συνεχίζονται και ένα χρόνο μετά την απομάκρυνση του Παπα

μαύρου. Οι σπουδαστές ξεσηκώνονται σε απεργία για την απομάκρυν

ση του νέου διευθυντή Γαρδίκα, η αυταρχικότητα του οποίου σχολιάζε

ται και στον Αθηναϊκό τύπο. Οι παιδαγωγικές του αντιλήψεις σχολιάζο

νται κι αυτές σε άρθρο του τοπικού τύπου9 5. 

Διδασκαλείο" όπου α ν α φ έ ρ ε τ α ι : «...εγκαινιάσθησαν σειρά διαλέξεων από επιστήμο

νας και ανθρώπους που εδίδαξεν η πείρα των γνώσεων.». 

93. Αναλυτικά στοιχεία για την ζωή και τη δράση του Μ. Παπαμαύρου, βρίσκει ο 

αναγνώστης στο βιβλίο του Χάρη Σακελλαρίου, Μιχ. Παπαμαύρος, Η ζωή, οι δ ιώξεις 

και το έργο του, Εκδ. G u t e n b e r g . Επίσης Εφ. «Η Επαρχία» Φ. ;/4-4-1933 όπου 

υπογράφουν υπέρ του Μ. Παπαμαύρου πληθώρα πολιτών της Λαμίας, στην ίδια 

εφημερίδα, Φ.287/15-10-1930, άρθρο απάντηση της στην εφημερίδα «Ρουμελιώτης» 

που «...ασκεί μίαν πολεμικήν ακίνδυνον μεν δια τον κ. Παπαμαύρον, αισχράν όμως 

δια τον τύπον.». Βλ: Γραπτό ανέκδοτο από τον συνταξιούχο δάσκαλο κ. Γιώργο 

Καραγιάννη, όπου α ν α φ έ ρ ε τ α ι ότι τον «Ρουμελιώτη» εξέδιδε τότε κάποιος Λαχανο-

κάρδης που πρωτοστατούσε στους κύκλους των βασιλοφρόνων. 

94. Το γεγονός α ν α φ έ ρ ε ι ο κ. Γ. Καραγιάννης, σπουδαστής τότε του Διδασκαλείου, 

σε γραπτό του που π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι τη ζωή στο Διδασκαλείο Λαμίας. (Ανέκδοτο). 

95. Αναλυτικά στοιχεία για τη στάση του Γαρδίκα ως δ ιευθυντή, βλ. Γ. Σταυρόπου-

λου, «Ιστορία του Δ ιδασκαλείου Λαμίας», ό.π. 

Οι ελπίδες των σπουδαστών τότε στηρίχθηκαν στο γεγονός ότι Υπουργός Παιδεί

ας ήταν ο Λαμιώτης Μακρόπουλος, που γνώριζε την κατάσταση στο Δ ιδασκαλείο. 

Βλ. επίσης ε φ . «Η Επαρχία» Φ. 838/14-7-34, όπου αναφέρεται σχόλιο Αθηναϊκής 

εφημερίδας για την α υ τ α ρ χ ι κ ή συμπεριφορά του δ/ντή Γαρδίκα, και στην ίδια 
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Γεγονός αποτέλεσε και η αποβολή τελειόφοιτου σπουδαστή από 

όλα τα Διδασκαλεία της χώρας, γιατί με άρθρο του στον τοπικό τύπο 

υποστήριξε τη δημοτική γλώσσα9 6. 

Είναι φανερό πως την εποχή αυτή ο ρόλος και τα γεγονότα του 

Διδασκαλείου Λαμίας απασχολούσαν ευρύτερα την τοπική κοινωνία. Η 

ιστορία του Διδασκαλείου κλείνει με την κατάργηση του και την ίδρυση 

τη Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λαμίας χωρίς πλέον ιδιαίτερης σημασίας 

γεγονότα. 

Με το Ν.5802/1933, άρθ.11 και το Π.Δ./29-11-1 933 / Φ.Ε.Κ.369, 

παύει η λειτουργία των Διδασκαλείων και ιδρύονται οι Παιδαγωγικές 

Ακαδημίες. Τότε τη θέση του Διδασκαλείου Λαμίας παίρνει η Παιδαγω

γική Ακαδημία Λαμίας. Κατά τη διάρκεια του πολέμου διακόπτεται η 

λειτουργία της. Επαναλειτουργεί το Νοέμβρη του 1945 ως παράρτημα 

της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λάρισας9 7. Ανεξαρτητοποιείται το 19489 8. 

Παύει τη λειτουργία της το 1990 σε εφαρμογή μεταβατικής διάταξης 

του Ν. 1268 /82 με τον οποίο αρχίζει η λειτουργία των Παιδαγωγικών 

τμημάτων των Πανεπιστημίων. 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της σημαντικός είναι ο αριθμός 

των σπουδαστών της. Συγκεκριμένα απ' το πρώτο έτος λειτουργίας της 

1933-34 έως το 1948 φοίτησαν περίπου 500 σπουδαστές. Από το 

1948-1969 φοίτησαν περίπου 1100 σπουδαστές, από το 1970 έως το 

1979 περίπου 1980, και από το 1980 έως το 1989 4574 σπουδαστές9 9. 

Φ.878/25-10-1934, όπου αναφέρεται η καθολική απεργία των σπουδαστών για τον 

ίδιο λόγο. Στο δε Φ. 879/27-10-1934 της ίδιας σχολιάζονται οι παιδαγωγικές αντ ι

λήψεις του εν λόγω δ/ντή. 

96. Στην ίδια Φ. 742/25-11-1933. Ο μαθητής ονομάζεται Βάρσος. Επιστολή υπο

στήριξης του, έστειλε στο τύπο και ο Μ. Παπαμαύρος. 

97. Βλ: Εφ. «Λαμιακός Τύπος», Λαμία 1-11-1945. Για την επαναλειτουργία της, υ

πήρξαν κινητοποιήσεις τοπικών φορέων. Βλ: Εφημ. «Ρούμελη», όργανο του Ε.Α.Μ. 

Αν. Στερεάς, Φ./24-10-1945. 

98. Βλ: Ν.818/1948. 

99. Σημειώνεται ότι στο Διδασκαλείο Λαμίας κατά τα έτη λε ιτουργίας του (1914-

1933) φοίτησαν συνολικά περί τους 1000 σπουδαστές. Όσον αφορά την Παιδ. Ακα-
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Σήμερα μεταγυμνασιακό εκπαιδευτικό ίδρυμα που λειτουργεί στη 

Λαμία είναι το Τ.Ε.Ι.1 0 0. 

Α ν α λ φ α β η τ ι σ μ ό ς και Ν υ γ τ ε ρ ι ν ά Σ χ ο λ ε ί α . 

Ως ένα από τα σημαντικά μειονεκτήματα της νεοελληνικής εκπαί

δευσης χαρακτηρίστηκε η αδυναμία της να εξαλείψει τον αναλφαβητι

σμό. Η αντίφαση ανάμεσα «...σε μία ποσοτικά θεαματική υπερεκπαί-

δευση μιας μεγάλης έστω μειοψηφίας και στον αναλφαβητισμό ή την 

ημιμάθεια της πλειοψηφίας του πληθυσμού...» είναι χαρακτηριστική 

πριν τη μεταρρύθμιση του '291 0 1. 

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, προτάθηκαν κατά 

καιρούς ορισμένα μέτρα μεταξύ των οποίων και τα Νυχτερινά σχολεί

α1 0 2. Η λειτουργία Νυχτερινών σχολών, με σκοπό την αντιμετώπιση του 

αναλφαβητισμού, θεσμοθετείται με το νόμο 4397 του 1929 στο άρθρο 

121 0 3. Στο νομό Φθιώτιδας λειτούργησαν Νυχτερινές Σχολές και πριν 

την μεταρρύθμιση του 19291 0 4. 

δημία Λαμίας, ο μεγάλος αριθμός σπουδαστών της τη τελευταία δεκαετ ία, οφείλεται 

στην αύξηση του αριθμού των εισακτέων, στις κ α τ α τ α κ τ ή ρ ι ε ς εξετάσεις και στις με

ταγραφές από το ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό . Βλ: Πτυχιακή εργασία Κωνσ. Μητσάκη, σπουδάστριας 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λαμίας, Λαμία 1989, (ανέκδοτη). 

100. Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας: Λε ιτούργησε για πρώτη φορά το 1982 με την κατάργηση της 

Λαμιακής σχολής Ηλεκτρονικών και την ένταξη του τμήματος αυτού στα Τ.Ε.Ι. Λάρι

σας. Λίγα χρόνια α ρ γ ό τ ε ρ α το Τ. Ε. Ι. Λαμίας-παράρτημα Λάρισας, λε ιτουργεί με τρία 

τμήματα. Ανεξαρτητοποιήθηκε το 1994 και συνεχίζει τη λε ιτουργία του με δύο σχο

λές και τέσσερα τμήματα στη Λαμία και ένα παράρτημα στο Καρπενήσι. Έχει περί 

τους 1200 σπουδαστές και περί τους 150 καθηγητές (από τους οποίους μόνιμοι 

είναι οι 35). Βλ: «Οδηγός Σπουδών», Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Λαμία 1995. 

101. Βλ: Κων. Τσουκαλάς, ό.π, σσ. 5 6 9 - 5 7 1 . 

102. Βλ: Δημ. Βεργίδης, ό.π, σ. 57. 

103. Ν. 4397/29 «Περί Στοιχε ιώδους Εκπαιδεύσεως», άρθρο 12, (Φ.Ε.Κ. 309/24-8-

1929). 

104. Βλ: Εφ. «Η Επαρχία» Φ.93/17-11-1928, όπου α ν α φ έ ρ ε τ α ι η λε ιτουργία Νυχτε

ρινής σχολής στη Λαμία. Στην ίδια Φ.610/17-1-1933, όπου αναφέρεται ότι λε ιτούρ-
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To 1 9 3 1 , παρ' όλο που ανακοινώνεται ότι οι Νυχτερινές Σχολές 

περνάνε στην ευθύνη του κράτους, παύει η λειτουργία της νυχτερινής 

σχολής Λαμίας, αφού το κράτος δεν τη χρηματοδότησε1 0 5. Την ίδια ε

ποχή λειτουργεί η Νυχτερινή Σχολή και το Νυχτερινό φροντιστήριο των 

«Σχολών Παπαρούπα»1 0 6. Φαίνεται ότι η ανάγκη λειτουργίας και κρατι

κής Νυχτερινής Σχολής υπάρχει, αφού ο τοπικός τύπος προτρέπει συ

νεχώς για την επαναλειτουργία της1 0 7. 

Το 1937 επαναλειτουργούν Νυχτερινές Σχολές ως εξατάξιο Δη

μοτικό σχολείο, οι οποίες διατηρούνται έως το 19401 0 8. Κατά τη δεκαε

τία του '40 δεν έχουμε στοιχεία για τη λειτουργία Νυχτερινών Σχολών. 

Είναι όμως βάσιμη η υπόθεση ότι μάλλον δε λειτούργησαν καθόλου, αν 

λάβουμε υπόψη τις καταστάσεις της εποχής αυτής. 

Με το τέλος του πολέμου, γίνεται νέα προσπάθεια αντιμετώπισης 

του αναλφαβητισμού 1 0 9 . Ιδρύονται τότε στην επαρχία του νομού Φθιώ-

γησε στη Λαμία πολυτάξια Νυχτερινή σχολή την περίοδο 1927-30. Επίσης Φ.90/10-

11-1929, όπου αναφέρονται ως καθηγητές της σχολής οι Ν. Βαλατσός, Α. Διάκος, 

Ε. Ξυροτύρης και Γ.Λιόντος. Όλοι τους καθηγητές του Γυμνασίου Λαμίας. 

105. Στην ίδια Φ.310/3-1-1931, άρθρο «Νυκτερινοί Σχολαί». Επίσης στην ίδια 

Φ.441/ 28-9-1931 και Φ.1017/23-11-1935 όπου αναφέρεται εγκύκλιος του Υπ. Παι

δείας Τουρκοβασίλη σχετική με τις Νυχτερινές Σχολές, αλλά και η εγκατάλειψη τους 

απ' το κράτος. 

106. Για τις σχολές Παπαρούπα στη Λαμία αναφερθήκαμε στην π α ρ ά γ ρ α φ ο περί 

ιδιωτικής εκπαίδευσης. Βλ. και ε φ . « Η Επαρχία» Φ.401/29-8-1931. 

107. Βλ: εφ. « Η Επαρχία» Φ.571/13-10-1932 και πάλι στο Φ.747/7-12-1933 με άρ

θρο της όπου διαβάζουμε «...Τόση ζωή η οποία αποδεικνύεται ότι υπάρχει εις την 

πόλιν μας, σπαταλάται πότε με τους φιλολογικούς συλλόγους και πότε με τα Θρη

σκευτικά μαθήματα υπό μορφήν διαφόρων οργανώσεων...» και συνεχίζει «...Γιατί 

να μην γίνει μία νυχτερινή Σχολή...». 

108. Στην ίδια Φ. 1174 / 24-4-1937, όπου ανακοινώνεται η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α νυχτερινής 

σχολής με την επιμέλεια των Νομάρχη, Δήμαρχου, Επιθεωρητών Εκπ/σης και Δ/ντή 

Χωροφυλακής, επίσης Εφ. «Η Επαρχία» Φ.1300/22-10-1938, όπου και η 

«...προτροπή προς τους καταστηματάρχες της πόλης να στείλουν τους αγράμμα

τους υπαλλήλους τους. . .» . Επίσης στην ίδια στο Φ. 1471/;-10-1940, αναφέρεται και 

πάλι η ίδρυση νυχτερινών σχολών αναλφάβητων. 

109. Με το Ν.Δ.3094/1954 «Περί μέτρων καταπολεμήσεως του αναλφαβητ ισμού». 
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τιδας 180 Νυχτερινές Σχολές με 7.000 περίπου μαθητές και στη Λαμία 

5 με 600 μαθητές 1 1 0 . Οι σχολές αυτές συνεχίζουν τη λειτουργία τους με 

φθίνουσα πορεία1 1 1. Την ίδια εποχή το ποσοστό των τελείως αναλφά

βητων στο νομό είναι 2 4 % και μαζί με τους ημιαναλφάβητους φτάνει το 

40% 1 1 2 . Οι Νυχτερινές Σχολές με την περιορισμένη πλέον λειτουργία 

τους, παύουν να λειτουργούν στο Νομό το 1962 με την προσδοκία ότι 

«..έχει επιτευχθεί ο σκοπός τους» 1 1 3. Τη θέση τους παίρνουν τα κέντρα 

μόρφωσης ενηλίκων, που αρχίζουν να λειτουργούν από το 1958-59, 

και στη συνέχεια οι σχολές της Ν.Ε.Λ.Ε114. 

Τελικά ο αναλφαβητισμός δεν εξαλείφθηκε, παρ' όλες τις προ

σπάθειες. Σημαντικό παραμένει και το ποσοστό των ημιαναλφάβητων, 

δηλαδή αυτών που δεν έχουν τελειώσει την υποχρεωτική εξάχρονη 

(από το 1975 εννιάχρονη) εκπαίδευση. Στον παρακάτω πίνακα 14 πα

ραθέτουμε συγκριτικά στοιχεία. 

110. Βλ: Π.Κ. «Ο Αγων κατά του αναλφαβητισμού», Περ. «Φθ/ώπς·», Νομαρχίας 

Φθ/δος, Τόμ. Α' 1955. Στο άρθρο αναφέρεται ότι γίνεται έκκληση ττρος τους γονείς 

και κηδεμόνες «...να μην δυσχεράνουν την φοίτησιν των παιδιών τους...» και επι

σημαίνεται ότι «...Το απολυτήριον του Δημοτικού σχολείου θα αποτελή εις το μέλ

λον απαραίτητον εφόδιον δια πάσαν εργασίαν εις επιχειρήσεις, εις εταιρείας του 

δημοσίου κ.λ.π...». 

111. Βλ: Παν. Νέζη, επ ιθεωρητή Β' Εκπ. Περιφ. Φθ/δας, «Σχολεία αναλφαβήτων-

Λαϊκή επιμόρφωσις», περ. «Φθιώτις» ό.π. 1959, όπου αναφέρονται τα εξής στοι

χεία: Το σχ. έτος 1954-55 λε ιτουργούν στην Β' Εκπαιδευτική περιφέρεια 81 Νυχτε

ρινές Σχολές, με 115 δασκάλους και 2750 μαθητές. Το 1955-56 λειτουργούν μόνον 

15, με 15 δασκάλους και 264 μαθητές. Την επόμενη χρονιά 1956-57, 3 σχολές με 3 

δασκάλους και 46 μαθητές και το 1957-58, 7 σχολές με 7 δασκάλους και 193 μαθη

τές. 

112. Στο ίδιο ό.π, σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα ποσοστά είναι επί του πληθυ

σμού ηλικίας άνω των 10 ετών. Στο άρθρο επισημαίνεται ότι «...η πρόοδος των 

Νυκτερινών Σχολών ανεκόπη λόγω ελλείψεως οικονομικής βοηθείας.» 

113. Βλ: Παν. Νέζη, «Νυκτερινοί Σχολαί», Περ. «Στερεοελλαδίτικη Εστία» Τ.1/1960, 

Γ.Α.Κ./Ιστορικό Αρχείο Λαμίας. Στο ίδιο επισημαίνεται ότι από το 1958-59 αρχίζει η 

λε ιτουργία της Ν.Ε.Λ.Ε. 

114. Βλ: Ν.Δ. 3094/54 «Περί μέτρων προς καταπολέμησιν του αναλφαβητισμού.». 
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ΠΙΝ. 14: Αναλφάβητοι και ημιαναλφάβητοι στο Νομό κατά φύλο και δεκαετία. 

Αν. 

% 

Ημ. 

% 

Συν. 

% 

Πλ. 

1928 

Άντρες 

10.152 

10,0 

Γυναικ. 

35.549 

35,1 

101.326 

1951 

Άντρες 

6.001 

4,9 

29.602 

13,4 

35.603 

29,3 

Γυναικ. 

29.573 

24,6 

21.608 

17,8 

51.181 

42,2 

121.411 

1961 

Άντρες 

4.500 

3,5 

21.000 

16,1 

25.500 

19,6 

Γυναικ. 

24.800 

19,0 

40.900 

31,4 

65.700 

50,4 

130.300 

1971 

Άντρες 

3.724 

2,9 

16.988 

13,2 

20.712 

16,1 

Γυναικ. 

20.776 

16,1 

27.056 

21,0 

47.832 

37,1 

128.892 

1981 

Άντρες 

2.545 

1,8 

11.241 

8,2 

13.786 

10,0 

Γυναικ. 

15.675 

11,4 

11.773 

8,6 

27.448 

19,9 

137.662 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. απογραφές πληθυσμού. Επεξεργασία δική μας. Στην πρώτη στήλη 

ως «Αν.» αναφέρονται οι αναλφάβητοι , ως «Ημ.» οι ημιαναλφάβητοι και ως "Πλ." το 

σύνολο του πληθυσμού άνω των 1Ό-ετών. 

Δεδομένα για την κοινωνική σύνθεση του αναλφαβητισμού στο 

Νομό δε διαθέτουμε. Υπάρχουν όμως στοιχεία για την κατανομή του 

κατά φύλο και κατά περιοχή. Σύμφωνα με αυτά ο αναλφαβητισμός είναι 

μεγαλύτερος στις γυναίκες και στις αγροτικές περιοχές. 

Το δεδομένο αυτό μπορεί να ερμηνευτεί με βάση την υπόθεση 

της έρευνας μας, δηλαδή στο ότι η σχολική εξέλιξη των μαθητών είναι 

κατά κύριο λόγο συνάρτηση της κοινωνικής τους θέσης. 

Στη χώρα μας η κοινωνική θέση της γυναίκας πλησίαζε αυτή του 

άντρα με πολύ αργά βήματα. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα μόλις με τη 

μεταρρύθμιση του 1929 προβλέπει γΓ αυτή τυπικά ίδιες ευκαιρίες με 

τον άντρα. Ήδη από τα τέλη του 19 o u αιώνα «...διαμορφώνεται ένα και

νούργιο ζητούμενο: εκπαίδευση αντίστοιχη η ίδια με των αγοριών... 

που να εξασφαλίζει πιο πλατιά συμμετοχή των γυναικών στον επαγ

γελματικό τομέα» 1 1 5 . Αποτέλεσμα αυτών των παραγόντων ήταν και ο 

115. Βλ: Β.Δεληγιάννη-Σ.Ζιώγου, Εκπαίδευση και Φύλο, Βάνιας Θεσ/νίκη 1994, 

σ . 8 1 . 

79 



μεγάλος αναλφαβητισμός που παρατηρείται στις γυναίκες σε σχέση με 

τους άντρες στις αντίστοιχες απογραφές. Με το πέρασμα του χρόνου, 

"...οι γυναίκες έκαναν σημαντικά βήματα προς την οικονομική, κοινω

νική και πολιτική τους χειραφέτηση. Επίσης η είσοδος των γυναικών 

στην αγορά εργασίας συνοδεύεται από τη σημαντική άνοδο του εκπαι

δευτικού τους επιπέδου, που τείνει να εξισωθεί με αυτή των ανδρών1 1 6. 

Συγκριτικά στοιχεία για τον αναλφαβητισμό και ημιαναλφαβητι-

σμό, μεταξύ του Νομού και της χώρας παραθέτουμε στο παρακάτω πί

νακα 15. 

ΠΙΝ. 15: Συγκριτικά ποσοστά αναλφαβητισμού-ημιαναλφαβητισμού μεταξύ 
Νομού και χώρας ανά δεκαετία. 

Αναλφάβητοι 

Ημιαναλφ/τοι 

Σ ύ ν ο λ ο 

1951 

χώρα 

36,9 

25,7 

62,6 

Νομός 

29,3 

42,2 

71,5 

1961 

χώρα 

26,9 

19,5 

46,4 

Νομός 

22,5 

47,5 

70,0 

1971 

χώρα 

16,7 

15,4 

32,1 

Νομός 

19,0 

34,2 

53,2 

1981 

χώρα 

13,8 

9,4 

23,2 

Νομός 

13,2 

16,7 

29,9 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. επεξεργασία δική μας. Οι αριθμοί αφορούν % ποσοστά επί του 

πληθυσμού ηλικίας άνω των 10-ετών. 

Από τα δεδομένα του πίνακα 15 προκύπτει ότι ο αναλφαβητι

σμός και ημιαναλφαβητισμός στο Νομό είναι μεγαλύτερος από αυτόν 

της χώρας. Το ίδιο συμβαίνει και για τους άλλους γειτονικούς Νομούς 

της Στερεάς Ελλάδας, από τους οποίους όμως η Φθιώτιδα βρίσκεται σε 

καλύτερη κατάσταση 1 1 7 . Τα χαμηλότερα ποσοστά για όλη τη χώρας 

προκύπτουν από το γεγονός ότι ο νομός Αττικής που συγκεντρώνει 

μεγάλο αστικό πληθυσμό έχει αρκετά χαμηλό ποσοστό αναλφάβητων 

και ημιαναλφάβητων, ενώ ο Νομός είναι κατ' εξοχήν αγροτικός. 

116. Βλ: Δημήτρης Βεργίδης, ό.π, σ. 207. 

117. Βλ: Ε.Σ.Υ.Ε. απογραφές πληθυσμού 1928, 1951,1961,1971,1981. 
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Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η αργή εξάπλωση του 

σχολικού δικτύου στις αγροτικές περιοχές και το φτωχό «πολιτισμικό 

κεφάλαιο» της αγροτικής οικογένειας διαμορφώνει το παραπάνω απο

τέλεσμα, δηλαδή ένα σημαντικά μεγάλο ποσοστό αναλφάβητων και η-

μιαναλφάβητων1 1 8. 

Τελικά η συνολική εικόνα των γραμματικών γνώσεων του πληθυ

σμού του Νομού, όλη την περίοδο που εξετάζουμε, περιγράφεται απ' 

τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα 16. 

ΠΙΝ. 16: Ν.Φθιώτιδας: Γραμματικές γνώσεις πληθυσμού 1 

Αναλφάβητοι, 
ημιαναλφάβητοι 

Απόφοιτοι υποχρεω
τικής εκπαίδευσης 

Απόφοιτοι 6-τάξιου 
Γυμνασίου 

Φοιτητές, απόφοιτοι 
ΑΕΙ-ΤΕΙ 

Σύνολο πληθυσμού 
άνω των 10-ετών 

1951 

86.634 
71,4% 

30.997 
25,5% 

2.622 
2,2% 

820 
0,7% 

121.441 

1961 

91.200 
70,0% 

62.200 
47,7% 

4.800 
3,7% 

1.400 
1,1% 

130.300 

1971 

68.544 
53,2% 

67.132 
5 2 , 1 % 

5.820 
4,5% 

2.644 
2 , 1 % 

128.892 

1981 

41.234 
29,9% 

76.128 
55,3% 

12.401 
9,0% 

7.100 
5,2% 

137.662 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. , επεξεργασία δική μας. 

118. Επισημαίνεται ότι στο νομό Φθιώτιδας στα τέλη του 19 0 ϋ -αρχές του 2 0 ο υ αιώνα 

τα ποσοστά φοίτησης ήταν συγκριτ ικά από τα υψηλότερα μαζί με αυτά των Νομών 

της Πελοποννήσου. Το δεδομένο αυτό αναφέρει και ερμηνεύει ο Κ. Τσουκαλάς (βλ: 

Εξάρτηση και Αναπαραγωγή, ό.π, σ. 422). 

119. Αναλφάβητοι αναφέρονται οι απογραφόμενοι ως αγράμματοι και ημιαναλφάβη

τοι όσοι φοίτησαν σε μερικές τάξεις του Δημοτικού χωρίς να το τελειώσουν. Επίσης 

ως απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης αναφέρονται οι απόφοιτοι του Δημοτικού 

για τις απογραφές 1 9 5 1 , 1961 και 1 9 7 1 , ενώ για την απογραφή του 1981 οι από

φοιτοι της Γ' Γυμνασίου. 
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Από τα δεδομένα διαπιστώνουμε μία συνεχή βελτίωση του επι

πέδου γραμματικών γνώσεων του Νομού. Αξιοπρόσεκτο είναι το ποσο

στό των πτυχιούχων ή φοιτητών το 1981. Οι αναλφάβητοι και ημιαναλ-

φάβητοι τις δεκαετίες του 1970 και 1980 στις μικρές ηλικίες κάτω των 

25 ετών έχουν περιοριστεί πλέον σε ποσοστά κάτω του 1 % 1 2 0 . 

120. Το 1971 απογράφονται στο Νομό 776 νέοι έως 25 ετών αναλφάβητοι και ημια-

ναλφάβητοι δηλαδή ποσοστό 0,6%. Το 1981 έχουμε αντίστοιχα 400 νέους δηλαδή 

ποσοστό 0,3%. 
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Μ Ε Ρ Ο Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο -

Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α 

Α ' : Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο ΚΑΙ Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ Τ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ . 

Αντικείμενο της έρευνας είναι η μελέτη μιας όψης της Μέσης Εκ

παίδευσης στο νομό Φθιώτιδας τη χρονική περίοδο 1930-1980. Τη 

χρονική περίοδο δηλαδή που ξεκινά με την εφαρμογή της μεταρρύθμι

σης του '29 και τελειώνει με αυτή της μεταρρύθμισης του '76. Συγκε

κριμένα θα μελετήσουμε τη σχολική ροή των μαθητών στο Γυμνάσιο 

και τη σχέση της με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Ειδι

κότερα θα μελετήσουμε το πρόβλημα των λεγόμενων κοινωνικών δια

φορών στη Μέση Εκπαίδευση αυτή τη περίοδο. 

Θεωρούμε ότι η σχολική σταδιοδρομία των μαθητών στο Γυμνά

σιο μπορεί να περιγραφεί με τις επόμενες βασικές σχολικές μεταβλη

τές: Την πρόσβαση τους στη Μέση Εκπαίδευση, την καθυστέρηση στην 

ολοκλήρωση των σπουδών τους, τη διαρροή τους στο Γυμνάσιο, η γε

νική βαθμολογία τους αλλά και αυτή σε συγκεκριμένα μαθήματα όπως 

τα Νέα Ελληνικά τα Αρχαία Ελληνικά και τα Μαθηματικά, τη διαγωγή 

και τις απουσίες τους σε κάθε Τάξη, τέλος την κατεύθυνση που επιλέ

γουν στις τελευταίες Τάξεις1. 

1. Τα Νέα και τα Αρχαία Ελληνικά είναι τα κύρια γλωσσικά μαθήματα. Ο ρόλος της 

γλώσσας στην Εκπαίδευση και η σχέση της με τους αποκλεισμένους απ' αυτήν επι

σημαίνεται απ' τους Β. Bernstein και Ρ. Bourdieu. Βλ. αντ ίστοιχα: Θ. Μυλωνάς, 

Κοινωνική αναπαραγωγή στο σχολείο, ό.π, σσ. 247-248 και σ. 237 και Θ. Μυλωνάς, 

«Εισαγωγικές επισημάνσεις.. .», ό.π, σ. 87-88. όπου αναφέρονται οι απόψεις του Β. 

Bernstein και του Ρ. Bourdieu για το ρόλο της γλώσσας. (Β. Bernste in: «Όλες οι 

ενδείξεις ενισχύουν την πεποίθηση ότι η αλλαγή χρήσης της γλώσσας-κώδικα-θέτει 

σε κίνδυνο όλες τις όψεις της προσωπικότητας του ατόμου, τον ίδιο τον χαρακτήρα 

των σχέσεων που διατηρεί, τις ρίζες της σκέψεις και του συναισθήματος του, την 
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Ως παράγοντες, που υποθέσαμε ότι επηρεάζουν τη σχολική εξέ

λιξη του μαθητή, θεωρήσαμε τους παρακάτω: Το επάγγελμα του πατέ

ρα, τον τόπο καταγωγής, το φύλο, την ηλικία εισόδου του μαθητή στο 

γυμνάσιο και το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας 2 . 

Θεωρήσαμε ότι η κοινωνική θέση του μαθητή προσδιορίζεται σε 

καθοριστικό βαθμό από το επάγγελμα του πατέρα. Σημαντικό όμως 

ρόλο σ' αυτό παίζουν και ο τόπος διαμονής, το φύλο, το μορφωτικό 

επίπεδο της οικογένειας. 

Όπως υποστηρίζεται, λόγω αυτών των παραγόντων οι μαθητές 

διαφέρουν ως προς ένα ολόκληρο σύνολο προ-διαθέσεων και προ

γνώσεων, που τις οφείλουν στο περιβάλλον τους3. Ειδικότερα για την 

Ελλάδα, εκφράστηκε η άποψη ότι οι πολιτισμικοί παράγοντες που 

συνδέονται με την οικογένεια αποδείχτηκαν προσδιοριστικοί της μαθη

τικής εξέλιξης4. Επισημαίνεται δηλαδή ότι, οι μαθητές από το νηπιαγω-

ιδέα που έχει για τον εαυτό του». P.Bourdieu: «Η γλώσσα του σχολείου απέχει από 

την ομιλούμενη από κάθε κοινωνική τάξη. Η απόσταση αυτή είναι δείκτης μίας όψης 

του αναπαραγωγικού μηχανισμού».) 

2. α) Οδηγηθήκαμε αναγκαστικά σ1 αυτά τα δεδομένα γιατί αυτά καταγράφονται 

στους γενικούς ελέγχους, που αποτέλεσαν το πρωτογενές αρχειακό υλικό μας. 

β)Σ' αυτούς γενικά τους κοινωνικούς παράγοντες αναφέρονται οι περισσότερες 

ανάλογες έρευνες που αναφέρθηκαν και στην ε ισαγωγή. Βλ: Ι. Λαμπίρη-Δημάκη, «Η 

κοινωνιολογία της παιδείας του Pierre Bourdieu», ό.π, σ.64, επίσης Π. Παπακων-

σταντίνου, «Η ανισότητα στην ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση...», Γκότοβος-

Μαυρογεώργος- Παπακωνσταντίνου, Κριτική Παιδαγωγική...ό.π, σσ. 197-203. 

γ) Η σχέση της ο ικογένε ιας με τα γράμματα, προσδιορίζεται από το μορφωτικό 

επίπεδο των γονέων αλλά και από το πόσο ευνοεί αυτή τη μορφωτική εξέλιξη των 

παιδιών της. Βλ: Ι. Λαμπίρη-Δημάκη, Προς μιαν Ελληνικήν Κοινωνιολογίαν της Παι

δείας, ό.π, σσ. 98-99, όπου αναφέρονται οι απόψεις των Floyd και Girard, σύμφω

να με τις οποίες "το μορφωτικό επίπεδο των γονέων επιδρά περισσότερο απ' το 

οικονομικό στη π ιθανότητα μόρφωσης των παιδιών". Στο ίδιο ό.π, σ.61 και σ.100, 

όπου αναφέρονται έρευνες στην Αγγλία, σύμφωνα με τις οποίες τα παιδιά των μορ

φωμένων έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες σχολικής επιτυχίας. 

3. Βλ: P.Bourdieu και J.-Cl.Passeron, Οι κληρονόμοι, ό.π, σ.64. 

4. Βλ: Ι. Λαμπίρη-Δημάκη, «Η κοινωνιολογία της παιδείας του Ρ. Bourdieu», ό.π^ 

σ.69. 
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γείο ως το Λύκειο δεν έρχονται στο σχολείο ως άγραφα χαρτιά. Δεν 

είναι αττοτέλεσμα-ττροϊόν κάποιων ατομικών τους χαρακτηριστικών. 

Είναι αποτέλεσμα της συνολικής ως τότε διαμόρφωσης της προσωπι

κότητας τους μέσα από διαφοροποιημένα, δηλαδή ταξικά προσδιορι

σμένα περιβάλλοντα 5 . 

Οι πιο πάνω παράγοντες που αναφέραμε, θεωρούμε ότι περι

γράφουν κατά προσέγγιση την κοινωνική θέση του κάθε μαθητή, κάθε 

εποχή. Η θέση αυτή είναι « υ ψ η λ ή » όταν το επάγγελμα του πατέρα κυ

ρίως είναι εύπορο όπως αυτό των ελευθερίων επαγγελμάτων ή σχετί

ζεται με κέντρα εξουσίας όπως αυτό του δικαστικού, του ανώτερου υ

πάλληλου όταν αυτοί κατοικούν κυρίως στις πόλεις και είναι «χαμηλή» 

όταν το επάγγελμα είναι αυτό του εργάτη ή του αγρότη που διαμένουν 

συνήθως στο χωριό. 

Με βάση τις παραπάνω διευκρινίσεις και έχοντας υπόψη τις ανά

λογες έρευνες που προαναφέραμε, σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανισό

τητες και τους παράγοντες που τις αναπαράγουν, μπορούμε να υπο

θ έ σ ο υ μ ε ό τ ι και στην περίπτωση μας για το νομό Φθιώτιδας την πε

ρίοδο που αναφερόμαστε: Η ε ξ έ λ ι ξ η των μαθητών σ τ ο Γ υ μ ν ά σ ι ο , 

όπως π ρ ο σ δ ι ο ρ ί σ τ η κ ε παραπάνω, σ υ σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι κ α τ ά κ ύ ρ ι ο λ ό 

γο με τ η κ ο ι ν ω ν ι κ ή τ ο υ ς θ έ σ η . 

Το ιδιαίτερο, υποθέτουμε ενδιαφέρον, στοιχείο που θα ερευνή

σουμε είναι η μεγάλη χρονική διάρκεια από την οποία αντλούμε τα δε

δομένα μας και η συνακόλουθη «αντοχή» της υπόθεσης μας. Το δεδο

μένο αυτό είναι ένα από τα νέα στοιχεία που θα προσπαθήσουμε να 

δείξουμε με την έρευνα μας. Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας από το 

1930, που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε η εξάχρονη Στοιχειώδης και 

εξάχρονη Μέση Εκπαίδευση έως το 1980, έχουν συμβεί αρκετές εκπαι

δευτικές μεταρρυθμίσεις και σημαντικές πληθυσμιακές και κοινωνικές 

μεταβολές6. Δεδομένα για την εξέλιξη των μαθητών, αυτή την περίοδο, 

5. Βλ: Χαρ. Νούτσος, Συγκυρία και Εκπαίδευση, Πολίτης Αθήνα 1990, σσ. 136-137. 

6. Για τις εκπαιδευτ ικές μεταρρυθμίσεις κυρίως αυτές του '29 και του "64 βλ: Κ. 

Τσουκαλάς, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή, ο.π, σ.220 όπου α ν α φ έ ρ ε τ α ι : Με τη με

ταρρύθμιση του 1929 «γίνεται για πρώτη φορά προσπάθεια να εγκαθιδρυθούν οι 
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στο. Γυμνάσιο βρίσκουμε περιορισμένα και κυρίως των τελευταίων ε

τών. Οι περισσότερες από τις σχετικές έρευνες είναι περιορισμένες σε 

μικρά χρονικά διαστήματα. Η έρευνα μας ευελπιστεί να προσθέσει δε

δομένα και συμπεράσματα όλης της περιόδου που το Γυμνάσιο λει

τούργησε ως εξατάξιο. 

Όπως σχολιάζεται από έρευνες ευρείας κλίμακας στις κοινωνίες 

της δυτικής Ευρώπης, οι ταξικές ανισότητες στην εκπαίδευση ήταν όχι 

μόνον μεγάλης έκτασης αλλά και μακροχρόνιας αντοχής7. Το ερώτημα 

που προκύπτει είναι αν και κατά πόσο το ίδιο ισχύει και για τη χώρα 

μας. Αν και κατά πόσο οι εκπαιδευτικές αλλαγές, που πραγματοποιή

θηκαν τη παραπάνω περίοδο, επηρέασαν τις εκπαιδευτικές ανισότητες 

ή και μετέβαλαν τη διάταξη τους όπως παραπάνω την υποθέσαμε. 

Υποθέσαμε ότι οι παραπάνω παράγοντες δεν έχουν τον ίδιο 

βαθμό επίδρασης στη σχολική εξέλιξη των μαθητών σε κάθε εποχή ό

λης της περιόδου που ερευνάμε. ΓΓ αυτό και μελετήσαμε χωριστά την 

κάθε δεκαετία από το 1930 ως το 1980. 

Για την έρευνα αυτή επιλέχτηκε δείγμα μαθητών από τα δύο αρ

χαιότερα Γυμνάσια της πόλης της Λαμίας (στην αρχή το μικτό, αργότε

ρα το Αρρένων και το Θηλέων) και το μοναδικό μικτό Γυμνάσιο της 

Αμφίκλειας. Τα σχολεία αυτά είναι τα αρχαιότερα του Νομού, λειτουρ

γούσαν πριν το 1930 μαζί με τα Γυμνάσια Αταλάντης και Σπερχειάδας. 

Προτιμήθηκε η Λαμία γιατί είναι η μοναδική αστική περιοχή του Νομού 

και η Αμφίκλεια γιατί δεσπόζει αγροτικής περιοχής που αναπτύχθηκε 

θεσμικές βάσεις ενός καπιταλιστικού σχολικού συστήματος που αντιστοιχεί στις νέες 

ανάγκες.», και Χαρ. Νούτσος, Προγράμματα Εκπαίδευσης... ό.π, σ.301 όπου ανα

φέρεται: «Η ελληνική αστική τάξη επιχείρησε δύο φορές (το 1929 και 1964) να θε

σμοθετήσει μια σύγχρονη μορφή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 

7. Βλ: Olive Banks, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Παρατηρητής, Θεσ/νίκη 1987, 

σ. 99. Η ίδια εκφράζει την άποψη ότι «...και στις Η.Π.Α επίσης η εικόνα των ταξι

κών διαφορών μοιάζει με εκείνη της Ευρώπης...», στο ίδιο σ.103, επίσης και «...το 

ίδιο σχήμα διαφορών μεταξύ των κοινωνικών ομάδων συναντάται και στην Ε.Σ.Σ.Δ» 

στο ίδιο σ.106. 
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αυτόνομα χωρίς την επιρροή του αστικού κέντρου (τη Λαμία), λόγω 

σημαντικής απόστασης απ' αυτή (περίπου 50 Km). 

Ως δείγμα επιλέχτηκε το σύνολο των μαθητών που γράφτηκαν 

για πρώτη φορά στην Α' τάξη του Γυμνασίου το σχολικό έτος 1930-31 

στα μικτά Γυμνάσια Λαμίας και Αμφίκλειας. Επειδή το σχολικό έτος 

1935-36, το ιδρύθηκε στη Λαμία και Γυμνάσιο Θηλέων, συμπεριλάβαμε 

στο δείγμα και τις μαθήτριες αυτού, που εισήλθαν τότε για πρώτη φορά 

στη Μέση Εκπαίδευση. Συνοψίζοντας, τη δεκαετία 1930-40, το δείγμα 

της πρώτης γενιάς, αποτελείται από 172 μαθητές των δύο φύλων που 

είναι το 40% περίπου των εισερχομένων μαθητών στην Μέση Εκπαί

δευση στο νομό Φθιώτιδας την ίδια εποχή. Τη σχολική εξέλιξη των μα

θητών αυτών στο Γυμνάσιο παρακολουθήσαμε έως και την έξοδο τους 

απ' αυτό. 

Την επόμενη δεκαετία του '40 και συγκεκριμένα το σχολικό έτος 

1940-41 είχαμε είσοδο μαθητών στο Γυμνάσιο από τη Δ' του Δημοτι

κού. Η Α' Γυμνασίου ήταν πρώτη Τάξη οχτατάξιου Γυμνασίου. Για λό

γους ομοιομορφίας στη μελέτη των δεδομένων παρακολουθήσαμε τους 

μαθητές από την Γ' Τάξη και μετά. Αυτό έγινε γιατί η Γ' Τάξη του οχτα

τάξιου Γυμνασίου αντιστοιχούσε στην Α' Τάξη του πρώην εξατάξιου 

Γυμνασίου. Συνολικά ως δείγμα δεύτερης γενιάς καταγράφηκαν 296 

μαθητές, των ίδιων πάντα σχολείων, και των δύο φύλων δηλαδή πο

σοστό 45% των αντίστοιχου συνόλου των μαθητών. Η εξέλιξη και αυ

τών παρακολουθήθηκε όπως παραπάνω. 

Τις επόμενες δεκαετίες δεν υπήρξαν προβλήματα στην επιλογή 

του δείγματος. Το 1950-51 εισάγονται στα προαναφερόμενα Γυμνάσια 

386 μαθητές (δείγμα τρίτης γενιάς) που αποτελούν το 39% περίπου 

του συνόλου των αντιστοίχων μαθητών του Νομού. Το 1960-61 εισάγο

νται 378 μαθητές (δείγμα τέταρτης γενιάς) ποσοστό 33% και το 1970-

71 εισάγονται 453 μαθητές (δείγμα πέμπτης γενιάς) ποσοστό 19%. Και 

σ' αυτές τις περιπτώσεις η εξέλιξη των μαθητών παρακολουθήθηκε έ

ως την έξοδο τους από τη Μέση Εκπαίδευση, Συνολικά το δείγμα μας 

αποτελείται από 962 αγόρια και 723 κορίτσια. 

87 



Είναι φανερό πώς με την ανάπτυξη του σχολικού δικτύου, κυρί

ως μετά το πόλεμο, οι μαθητές διαχέονται και σε άλλα σχολεία που δεν 

υπήρχαν το 1930 και τα οποία δεν επιλέχτηκαν ως δείγμα. Υποθέτουμε 

ότι το δείγμα αυτό όπως επιλέχτηκε είναι αντιπροσωπευτικό του αντί

στοιχου μαθητικού πληθυσμού. Υποστηρίζουμε την υπόθεση αυτή για 

τους παρακάτω λόγους: Το δείγμα σε όλες τις περιπτώσεις ξεπερνά το 

20% του αντίστοιχου μαθητικού πληθυσμού και διατηρεί τα ποιοτικά 

στοιχεία για τα οποία και προτιμήθηκε. Δηλαδή περιλαμβάνει περιοχή 

αστική και αγροτική χωρίς επιρροή από αυτή, τα δύο φύλα μαθητών 

και ποικιλία επαγγελμάτων σε κάθε περίπτωση. Τέλος η χρονική επι

λογή ανά δεκαετία, των πέντε γενιών που επιλέξαμε, καλύπτει τις ση

μαντικές κοινωνικές και εκπαιδευτικές μεταβολές που συνέβησαν όλη 

την εξεταζόμενη χρονική περίοδο8. 

Δεύτερο σημαντικό ζητούμενο, μετά την επιλογή των Γυμνασίων, 

ήταν η καταγραφή αυτών των παραγόντων που συνιστούν τη σχολική 

εξέλιξη των μαθητών. Για το λόγο αυτό ως το πιο πλήρες πρωτογενές 

αρχειακό υλικό θεωρήσαμε τους γενικούς ελέγχους των παραπάνω 

σχολείων την εποχή που αναφερόμαστε 9 . Γι' αυτό και τους επιλέξαμε. 

Στους γενικούς ελέγχους βρήκαμε καταγραμμένα κατά σειρά τα 

εξής στοιχεία: Αριθμό μαθητολόγιου μαθητή, ονοματεπώνυμο και όνο

μα πατέρα, τόπο καταγωγής (πατρίδα), ηλικία γέννησης, διαγωγή, ε-

8. α) Α Π ' τις βασικότερες κοινωνικές μεταβολές στη χώρα, στην περίοδο που ανα

φερόμαστε, ήταν η μεγάλη «αγροτική έξοδος» προς τα αστικά κέντρα στις αρχές της 

δεκαετίας του '60, βλ: Κάτσικας-Καββαδίας, Η ανισότητα στην Ελληνική Εκπαίδευ

ση, Gutenberg, Αθήνα 1994, σ.23. 

β) Σημαντικές ήταν οι μετακινήσεις πληθυσμού κατά τη διάρκεια και κυρίως μετά 

τη λήξη του εμφύλιου πολέμου. 

γ)Οι σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη Μέση Εκπαίδευση μετά από 

αυτή του '29, ήταν ο Μεταξικός Α.Ν.770/1937, η μεταρρύθμιση Γ. Παπανδρέου-

Παπανούτσου το 1964 και η μεταρρύθμιση του Ράλλη το 1976.. 

9. Οι γενικοί έλεγχοι είναι βιβλία των σχολείων όπου αναγράφονται όλοι οι μαθητές 

του σχολείου ανά τάξη με όλα τα δημογραφικά και κοινωνικά δεδομένα τους. Σ' αυ

τούς αναγράφεται και η αναλυτική βαθμολογία τους. Οι γενικοί έλεγχοι καταργού

νται το 1979. Τη θέση τους παίρνουν οι καρτέλες των μαθητών. 
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πάγγελμα πατέρα, απουσίες (όχι πάντα), αριθμό πιστοποιητικού κοινό

τητας ή δήμου (όχι πάντα), τελικό προαγωγικό βαθμό των μαθημάτων 

κάθε τάξης, γενικό προαγωγικό βαθμό της τάξης και τέλος το χαρα

κτηρισμό προαγωγής ή όχι. Στο τελευταίο στοιχείο φαίνονται έμμεσα 

και οι απουσίες, αν παραπέμπουν σε επανεξέταση το Σεπτέμβρη ή σε 

επανάληψη της ίδιας Τάξης. 

Απ' τους γενικούς ελέγχους καταγράψαμε τα επαγγέλματα (του 

πατέρα των μαθητών) και τα κατατάξαμε σε πέντε ομάδες. Για την κα

τάταξη λάβαμε υπόψη τη κατάταξη επαγγελμάτων της Ε.Σ.Υ.Ε. αλλά 

και άλλες έρευνες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα με την ίδια οπτική 

γωνία. Κριτήρια που πήραμε υπόψη είναι: ο τομέας της παραγωγής, η 

σχέση εργασίας του συγκεκριμένου επαγγέλματος, το ενδεχόμενο ύψος 

μισθού (συγκριτικά), η σχέση με θέσεις εξουσίας, το κοινωνικό γόη

τρο1 0. Θεωρήσαμε ότι αυτές οι ομάδες αποτελούν και διαφορετικά κοι

νωνικά στρώματα και κατά συνέπεια προσδιορίζουν ένα ξεχωριστό κοι

νωνικοοικονομικό περιβάλλον-θέση για κάθε μαθητή. 

Η καταγραφή των τόπων καταγωγής έγινε με δύο κριτήρια, την 

έδρα του σχολείου και την απόσταση από αυτή αλλά και το χαρακτήρα 

της περιοχής ως αστικής ή αγροτικής αφού είναι διαπιστωμένες οι ση

μαντικές διαφοροποιήσεις στη σχολική εξέλιξη των μαθητών μεταξύ 

αυτών των τελευταίων 1 1 . 

10. Η εποχή που εξετάζουμε είναι χρονικά μεγάλη και γ ι ' αυτό προέκυψαν προβλή

ματα στην ομαδοποίηση επαγγελμάτων που φαίνονται μεν τα ίδια αλλά διαφέρουν 

από εποχή σε εποχή. Αναλυτικός πίνακας των ομάδων των επαγγελμάτων βρίσκεται 

στο παράρτημα. Σε γεν ικές γραμμές ακολουθήσαμε την ομαδοποίηση επαγγελμάτων 

των περισσοτέρων ερευνών. Βλ: α) Antoine Prost, L'Enseignememt s'est-il 

Démocrat isé?, PUF 1992, p.45, β) Ιρις Παναγιωτοπούλου, H Γεωγραφία των εκ

παιδευτικών δ ιαφοροποιήσεων, ό.π, σ.165, γ) Θ. Μυλωνάς, Η αναπαραγωγή των 

κοινωνικών τάξεων ...,ό.π, σ.100, δ) Μ. Λαρίου-Δρεττάκη, Η εγκατάλειψη της υπο

χρεωτικής εκπαίδευσης ...,ό.π, σ.156 και ε) Ι. Λαμπίρη-Δημάκη, Προς μίαν Ελληνι-

κήν Κοινωνιολογίαν.,.,ό.π, σ.99. 

11. Ομαδοποιήσαμε τους τόπους καταγωγής σε οχτώ κατηγορίες: 1)Την έδρα του 

σχολείου, 2) τις πόλεις του νομού, 3) τις κοινότητες του νομού, 4) τις πόλεις όμο

ρων νομών, 5) τις κοινότητες όμορων νομών, 6) τις άλλες πόλεις της χώρας, 7) τις 

άλλες κοινότητες της χώρας και 8) τους Έλληνες του ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ . Επίσης κατατάξα-
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Οι απουσίες ομαδοποιήθηκαν σε τρεις κατηγορίες: Μία κατηγο

ρία απουσιών είναι αυτή που ο αριθμός τους δεν επηρεάζει το ετήσιο 

αποτέλεσμα, δεύτερη αυτή που ο αριθμός τους παραπέμπει σε επανε

ξέταση του μαθητή το Σεπτέμβρη και τρίτη όταν οδηγούν σε επανάλη

ψη της ίδιας Τάξης 1 2 . 

Η ηλικία εισόδου του μαθητή στη Μέση Εκπαίδευση προέκυψε 

από την αφαίρεση του έτους γέννησης από το έτος πρώτης εγγραφής 

στην Α' τάξη του Γυμνασίου. 

Δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη συλλογή και καταγραφή στοι

χείων από τους γενικούς ελέγχους εντοπίστηκαν στα εξής σημεία: 

α) Δεν αναφέρεται το επάγγελμα της μητέρας (δεν προβλέπεται 

η αναφορά του στους γενικούς ελέγχους). Έτσι χαρακτηρίσαμε την κοι

νωνικοοικονομική θέση του μαθητή μόνο από το επάγγελμα του πατέ

ρα1 3. Αυτό δεν απέχει από την πραγματικότητα όσο η γυναίκα ήταν έξω 

από την παραγωγή, δεδομένο που ισχύει στην Ελλάδα τις τρεις πρώ

τες δεκαετίες που μελετάμε. Υποθέτουμε ότι η είσοδος της γυναίκας 

στην παραγωγή από τη δεκαετία του '60, στο Νομό που είναι κατά κύ

ριο λόγο αγροτικός, ελάχιστα μετέβαλλε την κοινωνική θέση της οικο-

με αυτούς με βάση το πληθυσμό σε δύο περιοχές την αστική και την αγροτική. Σχε

τικά βλ: Olive Banks, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, ό.π, σ. 107 όπου αναφέρο

νται έρευνες σχετ ικές με τη δ ιαφορετ ική μαθητική εξέλιξη σε αστικές και αγροτικές 

περιοχές, στην Πολωνία (F iszman), στις H.n.A.(Sewplel l) και στην Αγγλία (Taylor-

Ayres). 

12. Από τη μελέτη της σχετ ικής νομοθεσίας προκύπτει ότι οι αριθμοί-όρια απουσιών 

για παραπομπή σε επανεξέταση το Σεπτέμβρη ή επανάληψη της ίδιας Τάξης δεν 

ήταν πάντα οι ίδ ιο ι . Όμως το δεδομένο που μας ενδ ιαφέρει είναι το τελικό αποτέλε

σμα των απουσιών. ΓΓ αυτό και ανεξάρτητα του συγκεκριμένου αριθμού των απου

σιών, προχωρήσαμε στην ομαδοποίηση που αναφέραμε. 

13. Στις περισσότερες έρευνες όταν λείπουν στοιχε ία για τη κοινωνική θέση της μη

τέρας, θεωρείτα ι ότι η κοινωνική θέση του μαθητή καθορίζετα ι απ' από το επάγγελ

μα του πατέρα. Σχετικά βλ: α) Γ. Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Εκπαιδευτική 

Πολιτική ..., ό.π, σ. 344. και β) Ι. Λαμπίρη-Δημάκη, Προς μίαν Ελληνικήν Κοινωνιο-

λογίαν.. . , ό.π, σ.68. 
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γένειας, όπως περιγράφεται από το επάγγελμα του άντρα. Άλλωστε οι 

περισσότερες γυναίκες των αγροτικών οικογενειών εργάζονταν ως α

γρότισσες. 

β) Σημειώνεται ο τόπος καταγωγής που δεν είναι κατ' ανάγκη και 

τόπος διαμονής του μαθητή. Υποθέτουμε ότι κατά κανόνα στις περι

πτώσεις που ο τόπος καταγωγής είναι κοντά και με εύκολη πρόσβαση 

στο σχολείο, είναι και τόπος διαμονής του μαθητή. 

γ) Δεν σημειώνεται σε "κάθε περίπτωση ο αριθμός των απουσιών. -

Έτσι προκειμένου να έχουμε κοινό μέτρο αξιοποιήσαμε τον ετήσιο χα

ρακτηρισμό, από τον οποίο προκύπτει αν ο μαθητής απορρίπτεται ή 

παραπέμπεται λόγω των απουσιών του ή της βαθμολογίας του. 

δ) Δεν σημειώνονταν πάντα το σχολείο που μεταγράφονται οι 

μαθητές. Οι μαθητές αυτοί αποτελούν το 12,8% του συνόλου, απ' τους 

οποίους το 5,3% τη δεκαετία του '60 και το 3,3% αυτή του '70, όταν 

δηλαδή παρατηρείται και η έντονη πληθυσμιακή κινητικότητα στη χώ

ρα. Τα στοιχεία αυτών των μαθητών δεν είναι πάντα πλήρη. Ιδιαίτερα 

για το 9% από αυτούς δεν γνωρίζουμε αν ολοκλήρωσαν το Γυμνάσιο. 

Από τους γενικούς ελέγχους και για το συνολικό δείγμα των 1685 

μαθητών, καταγράψαμε σε μία καρτέλα για τον κάθε μαθητή, 90 αρχικά 

δεδομένα και 7 που προέκυψαν από μία πρώτη επεξεργασία αυτών1 4. 

Συγκεκριμένα, θεωρήσαμε ως γενικό βαθμό επίδοσης του μαθητή 

το μέσο όρο των γενικών βαθμών όσων τάξεων αυτός φοίτησε. Το ίδιο 

θεωρήσαμε και ως επίδοση στα Νέα Ελληνικά, τα Αρχαία Ελληνικά και 

τα Μαθηματικά. Θεωρήσαμε ως βαθμό των Ελληνικών (γλώσσα) το μέ

σο όρο των Νέων και των Αρχαίων Ελληνικών1 5. Θεωρήσαμε ως δείκτη 

των απουσιών και της διαγωγής το μέσο όρο αυτών, σε όσες βέβαια 

Τάξεις φοίτησε ο μαθητής. Τέλος στο δεδομένο «ολοκλήρωσε το Γυ

μνάσιο ή όχι» ομαδοποιήσαμε τους μαθητές σε πέντε περιπτώσεις: 

Αυτούς που ολοκλήρωσαν χωρίς καθυστέρηση, αυτούς που καθυστέ-

14. Υπόδειγμα της καρτέλας και των δεδομένων του μαθητή (υποκειμένου της δια

τριβής μας) παραθέτουμε στο παράρτημα. 

15. Για το ρόλο της γλώσσας αναφερθήκαμε στην υποσημείωση 1 του παρόντος. 
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ρησαν ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία ή περισσότερα και αυτούς που δεν 

ολοκλήρωσαν τη Μέση Εκπαίδευση. 

Τα δεδομένα αυτά εισήχθηκαν αριθμοποιημένα στο SPSS πρό

γραμμα Η/Υ με το οποίο έγινε η στατιστική επεξεργασία τους. Έγινε 

διερεύνηση των παραπάνω δεδομένων με τη μέθοδο της παραγοντικής 

ανάλυσης (factor analysis). Εξετάστηκαν όλες τις περιπτώσεις απλών 

συσχετίσεων μεταξύ των παραγόντων που συνιστούν τη σχολική εξέλι

ξη και των κοινωνικών παραγόντων. Στη συνέχεια διερευνήθηκαν και 

σύνθετες συσχετίσεις μεταξύ των προαναφερόμενων παραγόντων. Τα 

δεδομένα από τη στατιστική μελέτη καταγράφηκαν σε πίνακες με τους 

εξής τρόπους: α) Με μορφή % ποσοστών, β) Με τους στατιστικούς δεί

κτες μέσο όρο, τυπική απόκλιση και μέγιστη-ελάχιστη τιμή. γ) Με το 

συντελεστή συσχέτισης ρ, που θεωρήθηκε ως σημαντικός όταν η αντί

στοιχη τιμή της Ρ ήταν μικρότερη του 0,05. 

Η έρευνα διαρθρώθηκε σε εφτά κεφάλαια. Στο πρώτο, το παρόν, 

όπου αναφερθήκαμε στο αντικείμενο και στη μέθοδο της έρευνας. Στο 

δεύτερο παρουσιάζεται η πρόσβαση των μαθητών στη Μέση Εκπαί

δευση, η ηλικία εισόδου τους στο Γυμνάσιο και η σχέση που έχει αυτή 

με την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Στο τρίτο παρουσιάζεται η κα

θυστέρηση και η διαρροή και η σχέση τους με το επάγγελμα του πατέ

ρα, το φύλο και τον τόπο καταγωγής. Στο τέταρτο αναφερόμαστε στην 

επίδοση των μαθητών. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η γενική επίδοση 

των μαθητών, η επίδοση στα Ελληνικά και Μαθηματικά, και η εξέλιξη 

της κάθε δεκαετία. Αναφέρεται επίσης η σχέση της με το επάγγελμα 

του πατέρα και τον τόπο καταγωγής. Στο πέμπτο αναφέρεται η σχέση 

της επίδοσης και φύλου. Στο έκτο αναφερόμαστε στις απουσίες και τη 

διαγωγή των μαθητών και η σχέση τους με ορισμένους κοινωνικούς και 

σχολικούς παράγοντες. Τέλος στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο 

διαφορισμός στη Μέση Εκπαίδευση και η σχέση της επιλογής κατεύ

θυνσης με το επάγγελμα του πατέρα και με την επίδοση. 
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Β': Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η πρόσβαση των μαθητών 

στη Μέση Εκπαίδευση μέσα απ' την οποία αποκαλύπτεται η «εναρκτή

ρια ανισότητα των κοινωνικών στρωμάτων στο σχολείο»1 6. Συγκεκριμέ

να, διερευνάται ο αριθμός των μαθητών που εισέρχονται στη Μέση 

Εκπαίδευση σε σχέση με αυτούς που αποφοιτούν από το Δημοτικό. 

Παρουσιάζεται επίσης η ηλικία εισόδου των μαθητών "στη" Μέση Εκπαί

δευση και η εξέλιξη τους σε σχέση με αυτή. Εξετάζεται επίσης η περί

πτωση των μαθητών που φτάνουν στο Γυμνάσιο σε ηλικία μικρότερη 

των 12 ετών και η εξέλιξη τους σ' αυτό. 

Η π ρ ό σ 3 α σ η των μαθητών στη Μέση Ε κ π α ί δ ε υ σ η . 

Στο δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου μέρους αναφερθήκαμε ανα

λυτικά στον αριθμό των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Μέσης Εκπαί

δευσης στο νομό για όλη την περίοδο που μελετάμε. Από τα δεδομένα 

προέκυψε ότι ο αριθμός των μαθητών της Πρωτοβάθμιας ελαττώνεται 

ενώ αυτός της Μέσης αυξάνεται με μεγάλους ρυθμούς. Ενδιαφέρον δε

δομένο αποτελεί το ποσοστό των μαθητών της Πρωτοβάθμιας που συ

νεχίζουν στο Γυμνάσιο. Στον παρακάτω πίνακα 17 με την αντίστοιχη 

γραφική παράσταση του, παρουσιάζεται ο αριθμός των μαθητών της 

ΣΤ' Τάξης του Δημοτικού και της Α' Τάξης του Γυμνασίου1 7. 

16. Βλ: Ρ. Bourdieu - J.Cl. Passeron, Οι κληρονόμοι, ό.π, σ.39. 

17. Οι αριθμοί που καταγράφονται δεν αναφέρονται στην ίδια σχολική χρονιά. Ο 

αριθμός των μαθητών της Α' Γυμνασίου είναι της επόμενης σχολικής χρονιάς από 

τον αντίστοιχο των απόφοιτων του Δημοτικού , έτσι ώστε να αναφερόμαστε στο ίδιο 

δείγμα μαθητών.. 
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ΠΙΝ. 17: Αριθμός μαθητών ΣΤ' Δημοτικού και Α' Γυμνασίου αντίστοιχα. 

Σχ. έτος 

1930-31 

1935-36 

1960-61 

1965-66 

1970-71 

1975-76 

ΣΤ' Δημοτικού 

1.563 

1.647 

2.361 

2.810 

2.807 

2.511 

Α' Γυμνασίου 

374 

497 

1.128 

1.984 

2.371 

2.161 

% εισερχομένων 
στη Μέση Εκττ/ση 

23,9% 

30,2% 

47,8% 

70,6% 

84,5% 

8 6 , 1 % 

Πηγές: ΕΣΥΕ και γενικοί έλεγχοι ό.ττ. 

ΓΡ. ΠΑΡ. 4: Η πρόσβαση των μαθητών στη Μέση Εκπαίδευση. 
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ι 
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Πηγές: Ε.Σ.Υ.Ε. Στατιστική της Εκττ/σης και Γενικοί έλεγχοι ό.ττ.. 

Από τα παραπάνω δεδομένα διαπιστώνεται ότι η. πρόσβαση των 

μαθητών του Δημοτικού στη Μέση Εκπαίδευση αυξάνει με μεγάλους 

ρυθμούς. Πρέπει να επισημανθεί ότι αυτή γίνεται με άλματα μετά τη 
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μεταρρύθμιση του '64 και ξεπερνάει το 86% με την εφαρμογή της υπο

χρεωτικής Εκπαίδευσης1 8. 

Η κοινωνική σύνθεση των μαθητών που εισέρχονται στο Γυμνά

σιο καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα 18. 

ΠΙΝ. 18: Η κοινωνική σύνθεση της πρόσβασης στη Μέση Εκπαίδευση. 

Απογ
ραφή 

1928 

1 9 5 1 

1 9 6 1 

1971 

Π ρ ω τ ο ν ε ν ή ς τ ο μ έ α ς 

Αγρότες, 

κτηνοτρόφοι, 

αλιείς, κλπ. 

Απόλυτος 
αριθμός 
μαθητών 

78 

4 2 7 

4 3 3 

836 

Μαθητές 
ανά 

10.000 
κατοίκους 

17 

128 

7 9 

2 2 9 

Δ ε υ τ ε ρ ο ν ε ν ή ς τ ο μ έ α ς -

Εργάτες, 

τεχνίτες, 

μικροεπαγγελματίες. 

Απόλυτος 
αριθμός 
μαθητών 

61 

150 

2 2 6 

4 3 8 

Μαθητές 
ανά 

10.000 
κατοίκους 

62 

192 

2 0 0 

3 5 4 

Τ ρ ι τ ο ν ε ν ή ς τ ο μ έ α ς 

Υπάλληλοι, 

διοικητικά στελέχη, 

ελευθέρια επαγγέλματα. 

Απόλυτος 
αριθμός 
μαθητών 

187 

2 9 2 

4 0 3 

9 7 2 

Μαθητές 
ανά 10.000 
κατοίκους 

736 

311 

462 

908 

Πηγές: α) ΕΣΥΕ, Απογραφές πληθυσμού, οικονομικά χαρακτηριστ ικά, β) Γενικοί 

έλεγχοι ό.π. Η επεξεργασία δική μας. 

18. α)Επισημαίνεται ότι ως αριθμός καταγράφεται ο συνολικός αριθμός των μαθη

τών της Α' Γυμνασίου και επομένως είναι μεγαλύτερος ή το πολύ ίσος με τον αριθμό 

των εισερχόμενων στη Μέση Εκπαίδευση. 

β)Για τη διαρροή στο Νομό, κατά τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, βλ. 

Κ. Ασπρουλάκης, Η υποχρεωτική φοίτηση των μαθητών στο Γυμνάσιο, περ. «Γα 

Εκπαιδευτικά·», τ . 1 2 , 1988, σσ. 29-36. 

γ) Σε όλη τη χώρα το 1930 το σύνολο των μαθητών της Μέσης Εκπ/σης αποτε

λούσαν, το 8,2% αυτών της πρωτοβάθμιας, ενώ το 1960 οι ίδιοι ήταν το 29,6%, βλ. 

Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή, ό.π. σ.395, 397. 

δ)Για το σχολικό έτος 1972-73 αναφέρεται ότι η διαρροή από την ΣΤ' Δημοτικού 

προς την Α ' Γυμνασίου φτάνει το 2Q%, βλ. Κάτσικας-Καββαδίας, Η Ανισότητα στην 

Ελληνική Εκπαίδευση, ό.π. σ. 72. 
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Από τα δεδομένα του πίνακα 18 διαπιστώνει κανείς ότι η αύξηση 

της πρόσβασης των μαθητών στη Μέση Εκπαίδευση, δεν είναι η ίδια 

για όλες τις κοινωνικές ομάδες 1 9 . Για τις τρεις τελευταίες δεκαετίες 2 0 , η 

σχετική αύξηση είναι 79% για τα παιδιά που προέρχονται από επαγ

γέλματα του πρωτογενούς τομέα, 84% του δευτερογενούς και 192% 

του τριτογενούς. Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι παιδιά προερχό

μενα από τις χαρακτηριζόμενες ως «ανώτερες» κοινωνικές ομάδες 

βελτιώνουν και σε απόλυτους αριθμούς αλλά και σε σχετικούς, περισ

σότερο από κάθε άλλον την πρόσβαση τους στη Μέση Εκπαίδευση. 

Η ηλικ ία ε ι σ ό δ ο υ των μ α θ η τ ώ ν στη Μ έ σ η Ε κ π α ί δ ε υ σ η . 

Η ηλικία εισόδου των μαθητών στο Γυμνάσιο ήταν συνήθως το 

12° έτος, πριν το 1970, με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν υπήρχε κα

θυστέρηση του μαθητή στο Δημοτικό. Η καθυστέρηση μπορεί να οφεί

λεται σε καθυστέρηση εισόδου στο Δημοτικό ή σε καθυστέρηση μέσα 

στο Δημοτικό, δεδομένα που ξεφεύγουν της παρούσας έρευνας. Το 

ενδιαφέρον της έρευνας μας επικεντρώνεται στην καθυστέρηση εισό

δου του μαθητή στο Γυμνάσιο. Από τα δεδομένα που επεξεργαστήκαμε 

προέκυψε ο παρακάτω πίνακας 19. 

19. Αναγκαστήκαμε να συμπεριλάβουμε σε μία ενιαία ομάδα με "τίτλο τριτογενής 

τομέας", τα επαγγέλματα που στην έρευνα μας κατατάξαμε στις τρεις παρακάτω 

ομάδες: Υπάλληλοι-μ ικροεπαγγελματίες (3 Π ομάδα), Ανώτεροι υπάλληλοι-διοικητικά 

στελέχη ( 4 Π ομάδα) και Ελευθέρια επαγγέλματα ( 5 η ομάδα). Αυτό έγινε διότι δεν 

υπήρχε ακριβής αντ ιστοιχ ία της δικής μας ομαδοποίησης επαγγελμάτων και όλων 

των απογραφών της Ε.Σ.Υ. Ε. τη χρονική περίοδο που αναφερόμαστε. 

20. Αναφερόμαστε στην αύξηση της πρόσβασης των τριών τελευταίων δεκαετιών, 

δηλαδή την μεταπολεμική περίοδο, όταν πλέον το σχολικό δίκτυο έχει αποκαταστα

θεί. Όπως έχει α ν α φ ε ρ θ ε ί , τη προηγούμενη ε ικοσαετ ία δεν έχουμε ομαλή εξέλιξη 

του σχολικού δ ικτύου, κύρια τη δεκαετία του '40 λόγω του πολέμου. 
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ΠΙ Ν. 19: Η ηλικία εισόδου των μαθητών στο Γυμνάσιο κατά φύλο (1930-80). 

Ηλικία 

10 ετών 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 ετών 

Άγνωστη 

Α γ ό ρ ι α 

Αριθμός 

0 

68 

525 

195 

120 

37 

11 

0 

1 

5 

Ποσοστό 

0,0% 

7 , 1 % 

54,6% 

20,3% 

12,5% 

3,8% 

1,1% 

0,0% 

0 , 1 % 

0,5% 

Κ ο ρ ί τ σ ι α 

Αριθμός 

1 

67 

436 

151 

50 

11 

5 

1 

0 

1 

Ποσοστό 

0 , 1 % 

9,3% 

60,3% 

20,9% 

6,9% 

1,5% 

0,7% 

0 , 1 % 

0,0% 

0 , 1 % 

Σ ύ ν ο λ ο 

Αριθμός 

1 

135 

961 

346 

170 

48 

16 

1 

1 

6 

Ποσοστό 

0 , 1 % 

8,0% 

57,0% 

20,5% 

1 0 , 1 % 

2,8% 

0,9% 

0 , 1 % 

0 , 1 % 

0,4% 

Πηγή: Ι ενικοί έλεγχοι ό.ττ. 

Από τα δεδομένα του πίνακα 19 προκύπτει ότι, παρόλο που ο 

νόμος έθετε ελάχιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή στο Δημοτικό, υ

πήρξαν περιπτώσεις που μαθητές εισήχθησαν σ' αυτό σε μικρότερη 

ηλικία2 1. Από αυτούς προέρχεται ένας αριθμός των 135 μαθητών (ή 

ποσοστό 8 , 1 % του συνόλου) που εισέρχεται στο Γυμνάσιο σε ηλικία 

μικρότερη των 12 ετών. Αυτό συνέβη κυρίως τη δεκαετία του '70 που 

έφτασαν στο Γυμνάσιο αυτοί που εγγράφηκαν «νομότυπα» στο Δημοτι

κό σε ηλικία 5,5 ετών. Αρκετοί όμως εγγράφηκαν στο Δημοτικό σε ηλι

κία μικρότερη των 6 ετών και τις προηγούμενες δεκαετίες. 

21. Βλ: Π.Δ. 18/21-11-1929(ΦΕΚ. Α' 414), «Περί εγγραφών, εξετάσεων, κλπ. εν τοίς 

σχολείοις της Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως», και Β.Δ. 22-6-1940 (ΦΕΚ.Α1 210), Περί 

τροποποιήσεως του άρθρου 3 του Π.Δ. της 18/21-11-1929. 
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Κατά συνέπεια όσοι απ' αυτούς δεν καθυστερούν στο Δημοτικό, 

εισέρχονται στο Γυμνάσιο σε ηλικία 11,5 ετών. Η περίπτωση αυτή κα

ταγράφεται, ανάλογα με την ημερομηνία γέννησης, και ως 1 1 . Αυτοί οι 

μαθητές, που αποτελούν ένα τμήμα του δείγματος, χαρακτηρίζονται ως 

πρόωρα εισελθόντες στο Γυμνάσιο. Το ενδιαφέρον μας γι ' αυτούς επι

κεντρώνεται στην ηλικία εισόδου κι όχι στο νομότυπο της. 

Ο κύριος όγκος των μαθητών, το 77,5% για το σύνολο, που επι

μερίζεται σε 74,9% για τα αγόρια και 81,2% για τα κορίτσια εισέρχεται 

στο Γυμνάσιο στις ηλικίες των 12 και 13 ετών. Απομένει και ποσοστό 

14,4% που εισέρχεται στη Μέση Εκπαίδευση με καθυστέρηση. Μπο

ρούμε λοιπόν στο εξής να χαρακτηρίζουμε ως "εισερχόμενους με κα

θυστέρηση" τους μαθητές που στην Α' τάξη φαίνονται με ηλικίες μεγα

λύτερες των 12 ετών και ως «εισερχόμενους κανονικά» αυτούς με ηλι

κίες ίσες ή μικρότερες των 12 ετών. 

Μας ενδιαφέρουν τα δεδομένα αυτά και θα τα μελετήσουμε, για 

να διαπιστώσουμε την εξέλιξη αυτών των μαθητών. Με αντίστοιχα δε

δομένα για παράδειγμα στη Γαλλία, οι Girard και Bastide υποστηρί

ζουν ότι με ένα χρόνο καθυστέρηση των μαθητών στο Δημοτικό, οι πι

θανότητες σπουδών τους στο Γυμνάσιο μειώνονται κατά 60%, ενώ με 

καθυστέρηση δύο ή περισσότερα χρόνια, αυτές σχεδόν εκμηδενίζο-

22 

νται . 

Για τη διερεύνηση της σχολικής εξέλιξης των δύο παραπάνω ο

μάδων ηλικιών, μελετήσαμε αρχικά την επίδοση τους (βαθμολογία 

τους). Τα δεδομένα που προέκυψαν καταγράφονται στον παρακάτω 

πίνακα 20. 

22. Βλ: Άννα Φραγκουδάκη, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, ό.ττ., σ. 59. 
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ΓίΙΝ. 20: H επίδοση των μαθητών σε σχέση με την ηλικία εισόδου τους 

στο Γυμνάσιο. 

Εισερχόμενοι στο 
Γυμνάσιο χωρίς καθυστέρηση 

Εισερχόμενοι στο 
Γυμνάσιο με καθυστέρηση 

Σ υ ν ο λ ι κ ά 

Μέσος όρος 

13,831 

12,536 

13,397 

Τυπική απόκλιση 

2,040 

1,586 

1,995 

Ελάχιστο- μέγιστο 

10 - 2 0 

8 - 18 

8 - 2 0 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Όπως προκύπτει από τους στατιστικούς δείκτες της βαθμολογί

ας, οι εισερχόμενοι στη Μέση Εκπαίδευση με καθυστέρηση υστερούν 

σε επίδοση από αυτούς που εισέρχονται κανονικά. Η διαφορά στην 

επίδοση, των δύο ομάδων μαθητών όπως πιο πάνω περιγράφηκαν, 

είναι εμφανής. Τα δεδομένα φαίνεται να συμφωνούν και για τη χώρα 

μας με τις διαπιστώσεις των Girard και Bastide στη Γαλλία. 

Τέλος, ενδιαφέρον δεδομένο θεωρήθηκε η κοινωνική θέση των 

μαθητών που καθυστερούν να εισέλθουν στη Μέση Εκπαίδευση, όπως 

αυτή καταγράφεται απ' τα επαγγέλματα των γονέων τους2 3. Τα στοιχεία 

που προέκυψαν αναγράφονται στο παρακάτω πίνακα 2 1 . 

23. Στο ίδιο, ο.π, σ.59, όπου αναφέρεται ότι στη Γαλλία εισάγονται στην Α' τάξη 

χωρίς καθυστέρηση το 80% των παιδιών των ανώτερων στελεχών και το 40% των 

παιδιών κατώτερων κοινωνικών τάξεων (Δεδομένα της έρευνας των Α. Sauvy - Α. 

Girard, Les diverses classes sociales devant I' enseignement). Επίσης ότι, στις 

ΗΠΑ η σχολική καθυστέρηση και εγκατάλειψη χαρακτηρίζει κυρίως τους μαύρους κι 

ακόμα περισσότερο τους μαύρους που κατοικούν σε συνοικίες με αμιγές νέγρικο 

πληθυσμό, που εγκαταλείπουν σε ποσοστά 60-70%. (H.L. Miller, Μ.Β. Smiley, 

Education in the metropolis, Ν.Y. 1967). Επίσης στο ίδιο, ο.π, σ. 60, όπου αναφέ

ρεται ότι στη Γαλλία στο τέλος του Δημοτικού σχολείου στο σύνολο των μαθητών, οι 

μισοί προέρχονται από εργατική οικογένεια, στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

το ποσοστό αυτό είναι 42% και στο Λύκειο μόνο 12% (P.Clerc, La famille et 

orientation scolaire...). 
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ΠΙΝ. 21: Η ηλικία εισόδου στο Γυμνάσιο σε σχέση με το επάγγελμα του πατέρα. 

Επάγγελμα του πατέρα 

Αγρότες, κτηνοτρόφοι 

Εργάτες, τεχνίτες 

Υπάλληλοι, μικροεπ/ματίες 

Ανώτ. υπάλ., διοικ. στελέχη 

Ελευθέρια επαγγέλματα 

Χωρίς στοιχεία, συνταξ/χοι 

Σ ύ ν ο λ ο 

Μαθητές 

600 

281 

285 

263 

111 

145 

1685 

Εισερχόμενοι 
χωρίς καθυστέρηση 

Αριθμ. 

355 

178 

189 

204 

93 

84 

1103 

Ποσοστό 

59,2% 

63,3% 

66,3% 

77,6% 

83,8% 

-

65,5% 

Εισερχόμενοι 
με καθυστέρηση 

Αριθμ. 

245 

103 

96 

59 

18 

61 

582 

Ποσοστό 

40,8% 

36,7% 

33,7% 

22,4% 

16,2% 

-

34,5% 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Από τα δεδομένα του πίνακα 2 1 , συμπεραίνεται ότι τα παιδιά 

κυρίως των αγροτών και κτηνοτρόφων αλλά και αυτά των εργατών και 

τεχνιτών καθυστερούν να εισέλθουν στο Γυμνάσιο περισσότερο από τα 

υπόλοιπα. Τα ποσοστά αυτών είναι σημαντικά μεγαλύτερα των αντί

στοιχων ποσοστών των άλλων επαγγελμάτων. Αντίθετα τα παιδιά των 

ανώτερων υπαλλήλων, διοικητικών στελεχών και ελευθερίων επαγγελ

μάτων εισέρχονται κανονικά στη Μέση Εκπαίδευση, σε μεγαλύτερα συ

γκριτικά ποσοστά. 

Ηλικ ία ε ι σ ό δ ο υ στο Γυμνάσιο και ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η των σπουδών. 

Όπως παραπάνω διευκρινίσαμε το δείγμα των 1685 μαθητών 

χωρίστηκε σε δύο μεγάλες ομάδες ηλικιών. Την μία με ηλικίες εισόδου 

στο Γυμνάσιο ίσες ή μικρότερες των 12 ετών, που χαρακτηρίστηκε ως 

ομάδα μαθητών που δεν καθυστερεί στη είσοδο της στη Μέση Εκπαί

δευση και την άλλη με ηλικίες μεγαλύτερες των 12 ετών, που χαρα-
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κτηρίστηκε ότι καθυστερεί. Διερευνήσαμε τις δύο αυτές ομάδες μαθη

τών ως προς το ποσοστό αυτών που ολοκλήρωσαν το Γυμνάσιο και 

αυτών που εγκατέλειψαν. Τα στοιχεία αναφέρονται στον πίνακα 22, 

παρακάτω. 

ΠΙΝ. 22: Ηλικία εισόδου στο Γυμνάσιο και ολοκλήρωση των σπουδών. 

Ομάδες ηλικιών 

Ολοκλήρωσαν το Γυμνάσιο 
χωρίς καθυστέρηση 

Ολοκλήρωσαν το Γυμνάσιο 
με καθυστέρηση 

Δεν ολοκλήρωσαν το 
Γυμνάσιο 

Χωρίς στοιχεία για την 
κατάληξη τους 

Σ ύ ν ο λ ο 

Εισέρχονται 
στη Μ.Ε. χωρίς 

καθυστέρηση 

486 

158 

332 

127 

1103 

4 4 , 1 % 

14,3% 

3 0 , 1 % 

11,5% 

100% 

Εισέρχονται 
στη Μ.Ε. με 

καθυστέρηση 

152 

66 

340 

24 

582 

2 6 , 1 % 

11,3% 

58,4% 

4 , 1 % 

100% 

Συνολικά 

638 

224 

672 

151 

1685 

37,9% 

13,3% 

39,9% 

9,0% 

100% 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Απ' τα δεδομένα του πίνακα 22 διαπιστώνεται σημαντική διαφο

ροποίηση, ως προς την ολοκλήρωση των σπουδών, μεταξύ των δύο 

προαναφερόμενων ομάδων. 

Συγκεκριμένα, οι μαθητές που εισέρχονται στο Γυμνάσιο με κα

θυστέρηση από το Δημοτικό, ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο Γυ

μνάσιο, σε πολύ μικρότερο ποσοστό από αυτούς που εισέρχονται κα

νονικά. Οι ίδιοι εγκαταλείπουν το Γυμνάσιο σε πολύ μεγαλύτερο ποσο

στό απ' τους μαθητές που εισέρχονται σ' αυτό σε κανονική ηλικία. 
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Η π ρ ό ω ρ η ε ί σ ο δ ο ς στο Γυμνάσιο. 

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και ο αριθμός των 135 μαθητών 

που εισέρχονται στη Μέση Εκπαίδευση σε ηλικία 11 ετών, δηλαδή μι

κρότερη της ηλικίας που συνήθως ορίζει ο νόμος2 4. 

Οι μαθητές αυτοί τη δεκαετία του '30 είναι 19. Όλοι εισέρχονται 

στο Γυμνάσιο το σχολικό έτος 1930-31, δηλαδή την εποχή που τα Δη

μοτικά ήδη είχαν γίνει εξατάξια. Συνεπώς σ' αυτά εισήχθηκαν πρόωρα. 

Από αυτούς 5 είναι παιδιά εκπαιδευτικών. Σε αυτή την περίπτωση α

ποτελούν ένα επιλεγμένο ως προς την επίδοση δείγμα, που επηρεάζει 

θετικά την συνολική επίδοση αυτής της κατηγορίας. 

Τη δεκαετία του '40 αυτοί οι μαθητές είναι 1 1 . Τη δεκαετία αυτή, 

ίσχυαν εξετάσεις και προαγωγή μαθητών και για τους «κατ' οίκον ή 

κατ' ιδίαν διδαχθέντες». Κατά συνέπεια μπορούμε να υποθέσουμε ότι 

προήχθησαν μαθητές σε μεγαλύτερες τάξεις πρόωρα, ανεξάρτητα της 

ηλικίας τους. 

Στη συνέχεια έχουμε 10 μαθητές τη δεκαετία του '50, 15 μαθητές 

τη δεκαετία του '60. 

Τη δεκαετία του '70 έχουμε 79 μαθητές που εισέρχονται στη Μέ

ση Εκπαίδευση σε ηλικία μικρότερη των 12 ετών. Αυτό συνέβη γιατί με 

τη μεταρρύθμιση του 1964 επιτρέπεται η εγγραφή στο Δημοτικό στην 

ηλικία των 5,5 ετών2 5. 

Συνολικά οι μαθητές αυτοί, όλη την περίοδο που αναφερόμαστε, 

είναι 68 αγόρια και 68 κορίτσια, στο σύνολο των 1685 στο οποίο τα 

αγόρια είναι περισσότερα. Αυτό σημαίνει ότι τα κορίτσια προέρχονται 

από οικογένειες «ανώτερων» κοινωνικά στρωμάτων αφού είναι δεδο-

24. Το 1931 εγγράφεται στην Α' Γυμνασίου σε ηλικία 10 ετών μία μαθήτρια. Αυτή 

είναι κόρη επιθεωρητή της Εκπαίδευσης. Το γεγονός είναι μεμονωμένο. 

25. Ν.Δ. 4379/1964, άρθρο 4, παρ 1. Η διάταξη αυτή διατηρήθηκε και με το 

Ν.309/76, το Ν.1566/85. Καταργήθηκε με το Ν.2327/1995, άρθρο 10, παρ.1. Προ

φανώς οι μαθητές αυτοί εισέρχονται στη Μέση Εκπαίδευση τη δεκαετία του '70. 
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μένο ότι αυτοί προωθούν τα παιδιά τους στην εκπαίδευση σε μεγαλύ

τερα ποσοστά2 6. 

Διερευνήσαμε το επάγγελμα του πατέρα και την επίδοση των 

μαθητών αυτών. Επίσης την εξέλιξη των μαθητών αυτών και συγκεκρι

μένα σε ποιο ποσοστό εμφανίζονται να ολοκληρώνουν το Γυμνάσιο ή 

όχι. Τα αποτελέσματα καταγράφονται στους παρακάτω πίνακες 23, 24 

και 25. 

ΠΙΝ. 23: Επάγγελμα πατέρα και πρόωρη είσοδος στο Γυμνάσιο. 

Αγρότες, 
κτηνοτρόφοι 

Εργάτες, 
τεχνίτες 

Υπάλληλοι, 
μικροεπαγγελματίες 

Ανώτ. υπάλληλοι 
διοικητικά στελέχη 

Ελευθέρια 
επαγγέλματα 

Χωρίς στοιχεία, 
συνταξιούχοι 

Σ ύ ν ο λ ο 

Επάγγελμα 
του πατέρα 

Αριθμός 
μαθητών 

600 

281 

285 

263 

111 

145 

1685 

Ποσοστό 

35,6% 

16,7% 

16,9% 

15,6% 

6,6% 

8,6% 

100,0% 

Μαθητές που εισέρχονται 
στο Γυμνάσιο πρόωρα 

Αριθμός 
μαθητών 

37 

20 

26 

34 

12 

7 

136 

% ανά 
επάγγελμα 

6,2% 

7 , 1 % 

9 , 1 % 

12,9% 

10,8% 

-

8 , 1 % 

% επί του 
συνόλου 

27,2% 

14,7% 

1 9 , 1 % 

25,0% 

8,8% 

-

100,0% 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.ττ. 

26. Βλ: Μέρος Δεύτερο, Κεφ.Γ', "Φύλο και διαρροή" και Ε', "Φύλο και επίδοση". 
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