
ΠΙ Ν. 24: Πρόωρη είσοδος στο Γυμνάσιο και επίδοση. 

Δείκτες βαθμολογίας 

Μέσος όρος 

Τυπική απόκλιση 

Ελάχιστο-μέγιστο 

Μαθητές που εισέρχονται 
στο Γυμνάσιο πρόωρα. 

14,448 

2,263 

10 - 19 

Σύνολο μαθητών 

13,397 

1,995 

8 - 2 0 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

ΠΙΝ. 25: Πρόωρη είσοδος στο Γυμνάσιο, καθυστέρηση και διαρροή σ' αυτό. 

Ολοκλήρωσαν χωρίς 
καθυστέρηση 

Ολοκλήρωσαν με 
καθυστέρηση 

Δεν ολοκλήρωσαν 
(Εγκατέλειψαν) 

Χωρίς στοιχεία 
(Μεταγραφές, κλπ) 

Σ ύ ν ο λ ο 

Μαθητές που εισέρχονται 
στο Γυμνάσιο πρόωρα. 

Αριθμός 

70 

22 

29 

14 

135 

Ποσοστό 

51,8% 

16,3% 

21,5% 

10,4% 

100,00% 

Σύνολο μαθητών 

Αριθμός 

638 

224 

672 

151 

1685 

Ποσοστό 

37,9% 

13,3% 

39,8% 

9,0% 

100,0% 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Από τα δεδομένα των παραπάνω πινάκων, συγκρίνοντας την ο

μάδα των μαθητών που εισέρχονται πρόωρα στο Γυμνάσιο και του συ

νόλου των μαθητών προκύπτει ότι : 

α) Οι μαθητές αυτοί προέρχονται σε μεγαλύτερα ποσοστά από τα 

«ανώτερα» οικονομικά στρώματα, κυρίως των ανώτερων υπαλλήλων, 

διοικητικών στελεχών και ελευθερίων επαγγελμάτων. 

β) Υπερτερούν στη βαθμολογία, από το μέσο όρο του συνόλου 

των μαθητών. 
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γ) Ολοκληρώνουν το Γυμνάσιο σε μεγαλύτερο ποσοστό, καθυ

στερούν σε μικρότερο ποσοστό και εγκαταλείπουν αυτό σε μικρότερο 

ποσοστό, απ' ότι το σύνολο των μαθητών. Έχουν δηλαδή σε γενικές 

γραμμές, καλύτερη σχολική εξέλιξη. 

Στην προσπάθεια μας να ερμηνεύσουμε το δεδομένο αυτό, επι

χειρήσαμε να συσχετίσουμε την επίδοση των δύο προαναφερόμενων 

ομάδων μαθητών με το ίδιο επάγγελμα πατέρα. Έτσι αποτρέπεται πι

θανή επιρροή του « επαγγέλματος.-ΐαυ. .πατέρα» ως λανθάνοντα παρά

γοντα. Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψαν τα στοιχεία 

των παρακάτω πινάκων 26 και 27. 

ΠΙΝ. 26: Επιδόσεις μαθητών που εισέρχονται πρόωρα, συνόλου των μαθητών 
και το επάγγελμα του πατέρα. 

Ηλικία εισόδου στο 
Γυμνάσιο 

Επάγγελμα πατέρα 

Αγρότης, 
κτηνοτρόφος 

Εργάτης, 
τεχνίτης 

Υπάλληλος, 
μικροεπαγγελματίας 

Ανώτερος υπάλληλος, 
διοικητικό στέλεχος 

Ελευθέρια 
επαγγέλματα 

Μαθητές που εισέρχονται 
πρόωρα 

Μέσος 
όρος 

13,38 

14,45 

14,50 

15,06 

16,09 

Τυπική 
απόκλιση 

1,89 

2,06 

2,19 

2,36 

2,30 

Ελάχιστο 
- μέγιστο 

10-17 

11-19 

10-18 

11-19 

13-19 

Σύνολο υΰθητών 

Μέσος 
όρος 

13,05 

13,09 

13,30 

14,19 

14,48 

Τυπική 
απόκλιση 

1,74 

1,87 

1,99 

2,18 

2,27 

Ελάχιστο 
-μέγιστο 

8-19 

9-19 

10-19 

10-20 

10-19 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 
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ΠΙΝ. 27 : Επιδόσεις μαθητών που εισέρχονται πρόωρα, μαθητών που εισέρχονται 
χωρίς καθυστέρηση στο Γυμνάσιο, και το επάγγελμα του πατέρα. 

Ηλικία εισόδου στο 
Γυμνάσιο 

Επάγγελμα πατέρα 

Αγρότες, 
κτηνοτρόφοι 

Εργάτες, 
τεχνίτες 

Υπάλληλοι, 
μικροεπαγγελματίες 

Ανώτεροι υπάλληλοι, 
διοικητικά στελέχη 

Ελευθέρια 
επαγγέλματα 

Μαθητές που εισέρχονται 
πρόωρα 

Μέσος 
όρος 

13,38 

14,45 

14,50 

15,06 

16,09 

Τυπική 
απόκλιση 

1,89 

2,06 

2,19 

2,36 

2,30 

Ελάχιστο 
- μέγιστο 

10-17 

11-19 

10-18 

11-19 

13-19 

Μαθητές που εισέρχονται 
χωρίς καθυστέρηση 

Μέσος 
όρος 

13,37 

13,49 

13,54 

14,45 

14,71 

Τυπική 
απόκλιση 

1,08 

1,85 

1,97 

2,13 

2,13 

Ελάχιστο -
μέγιστο 

10-19 

10-18 

10-19 

10-20 

10-19 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Όπως διαπιστώνεται από τους στατιστικούς δείκτες για τη βαθ

μολογία, που αναφέρονται στους πίνακες 26 και 27, σε κάθε περίπτω

ση οι μαθητές που πρόωρα εισέρχονται στο Γυμνάσιο εμφανίζουν κα

λύτερη βαθμολογία. 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι: 

Οι μαθητές που εισέρχονται πρόωρα στο Γυμνάσιο δεν υστερούν 

στη σχολική τους εξέλιξη σ' αυτό. Κάποιοι από αυτούς, κυρίως όταν η 

ηλικία εγγραφής στο Δημοτικό ήταν αποτρεπτική από το νόμο, πιθα

νώς να εισήλθαν στο Δημοτικό και στη συνέχεια στο Γυμνάσιο για πολύ 

συγκεκριμένους λόγους. Από την επισκόπηση των δεδομένων διαπι

στώθηκε ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους μαθητές ήταν παιδιά 

εκπαιδευτικών και η εγγραφή τους πλην της δεκαετίας του '70 ήταν 

παράτυπη. Αποτελούν έτσι ένα επιλεγμένο δείγμα. Υποθέτουμε ότι σ' 

αυτό οφείλεται και η καλύτερη επίδοση τους. 
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Ο κύριος όγκος των μαθητών αυτών, εγγράφεται στο Γυμνάσιο 

σε ηλικία μικρότερη των 6 ετών, μετά τη εφαρμογή της μεταρρύθμισης 

του '64, όταν ο νόμος το επιτρέπει. Σ' αυτή την περίπτωση όσοι τελικά 

δεν καθυστερούν στο Δημοτικό (η περίπτωση τους δεν είναι δυνατόν 

να επισημανθεί από τα δεδομένα που διαθέτουμε) εμφανίζονται στο 

Γυμνάσιο με επιδόσεις ίδιες ή και καλύτερες των υπολοίπων. Συγκε

κριμένα έχουν ως μέσο όρο της βαθμολογίας τους 14,696 έναντι 

14,064 του συνόλου των μαθητών της ίδιας δεκαετίας. Ολοκληρώνουν 

το Γυμνάσιο σε ποσοστό 78,5% ενώ εγκαταλείπει το 17,7%, έναντι 

ποσοστού 60,2% που ολοκληρώνει και 29,7% που εγκαταλείπει από το 

σύνολο των μαθητών. 

Μένει λοιπόν, να διερευνηθεί, τι ποσοστό από τους εισερχόμε

νους στο Δημοτικό στα 5,5 τους χρόνια, καθυστερεί σ' αυτό. Έτσι μπο

ρεί να αξιολογηθεί συγκριτικά η επίδοση όσων από αυτούς φτάνουν 

στο Γυμνάσιο, χωρίς καθυστέρηση, αλλά και η γενική σχολική εξέλιξη 

τους. 

Αν υποθέσουμε ότι η ομάδα αυτών των μαθητών, καθυστερεί 

περισσότερο στο Δημοτικό, σε σχέση με τους άλλους, τότε φυσικά όσοι 

απ' αυτούς φτάνουν στο Γυμνάσιο χωρίς καθυστέρηση, είναι ένα επι

λεγμένο δείγμα καλών μαθητών2 7. Υποθέτουμε ότι σ' αυτό οφείλεται και 

η καλύτερη επίδοση τους στο Γυμνάσιο. Η παραπάνω υπόθεση μένει 

να αποδειχτεί και ξεφεύγει της διατριβής μας. 

27. Η άποψη ότι οι ε ισερχόμενοι στο Δημοτικό σε μικρή ηλικία παρουσιάζουν γενικά 

προβλήματα στη σχολική τους εξέλιξη φαίνεται να είναι κυρίαρχη στο χώρο της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι γνωστό το μέτρο της εισαγωγής των μαθητών 

στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μετά τη συμπλήρωση του έκτου έτους ηλικίας επα

νήλθε και πάλι σε ισχύ τα τελευταία χρόνια. 
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Η πρόσβαση του φύλου κάθε δεκαετία. 

Η πρόσβαση των αγοριών και των κοριτσιών στη Μέση Εκπαί

δευση δεν ήταν η ίδια κάθε εποχή. Στις αρχές της δεκαετίας του "30, 

το ποσοστό των κοριτσιών που φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση μόλις 

που ξεπερνά το 12%. Την ίδια δεκαετία, τα επόμενα σχολικά έτη μετά 

την ίδρυση του Γυμνασίου Θηλέων στη Λαμία, το ποσοστό των κορι

τσιών ξεπερνά το 20%. Το ποσοστό αυτό αυξάνει σταδιακά κάθε δεκα

ετία και στο τέλος της περιόδου 1930-80 φτάνει στο 49,5%. Στον πα

ρακάτω πίνακα φαίνεται το ποσοστό φοίτησης την κάθε δεκαετία, κάθε 

φύλου, στη Μέση Εκπαίδευση. 

ΠΙΝ. 28: Το ποσοστό φοίτησης κατά φύλο και δεκαετία στη Μέση Εκπαίδευση 

Αγόρια 

Κορίτσια 

1930-40 

81,4% 

18,6% 

1940-50 

74,5% 

25,5% 

1950-60 

71,0% 

29,0% 

1960-70 

57,6% 

42,4% 

1970-80 

50,5% 

49,5% 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Από τα δεδομένα προκύπτει ότι η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξη

ση της αναλογίας των κοριτσιών στο σύνολο των μαθητών, έγινε μετα

ξύ των δεκαετιών του '60 και του 70. 

Η κοινωνική προέλευση των αγοριών και κοριτσιών δεν είναι α

ντίστοιχα ανάλογη από την κάθε κοινωνική ομάδα, κάθε δεκαετία. Ανα-

28. Για την πριν το 1929 περίοδο «...το συνολικό ποσοστό των κοριτσιών στα δευ

τεροβάθμια ιδρύματα είναι 4,04% και σε καμία επαρχία δεν ξεπερνά το 9% των μα

θητών» και «...η υπερεκπαίδευση των αγοριών συνδέεται στενά με τη διαδικασία 

της αγροτικής εξόδου,... το πέρασμα στη δευτεροβάθμια παιδεία συνιστά τομή σε 

σχέση με το αγροτικό περιβάλλον και αποκτά στο συμβολικό επίπεδο τη σημασία 

μίας δυνάμει τουλάχιστον "απελευθέρωσης" απ' τις δουλειές της χειρωνακτικής ερ

γασίας.» Βλ. Κ. Τσουκαλάς, ό.π, σσ. 425-426. Αργότερα τα αντίστοιχα ποσοστά 

των κοριτσιών, για όλη τη χώρα, είναι: Το 1960 42,4% και το 1970 48,2%. Βλ. Κο-

ντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Εκπαιδευτική Πολιτική..., ό.π, σ.100, πιν. 51. 
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λυτικά τα ποσοστά φοίτησης στη Μέση Εκπαίδευση κατά φύλο και κοι

νωνική ομάδα, κάθε δεκαετία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 29. 

ΠΙΝ. 29: Το % ποσοστό φοίτησης κατά φύλο, δεκαετία και επάγγελμα πατέρα' 

Δεκαετία 

Φύλο 

Αγρότες, 
κτηνοτρόφοι 

Εργάτες, 
τεχνίτες 

Υπάλληλοι, 
μικροεπαγ/τίες 

Ανώτ. υπάλληλοι 
διοικ. στελέχη 

Ελευθέρια 
επαγγέλματα 

Χωρίς στοιχεία, 
συνταξιούχοι 

Σύνολο 

1930-40 

Αγ. 

27,1 

16,7 

21,9 

15,6 

5,2 

13,5 

100 

Κορ 

13,2 

15,8 

28,9 

23,7 

5,3 

5,0 

100 

1940-50 

Αγ. 

35,9 

12,4 

17,9 

18,6 

5,5 

9,7 

100 

Κορ 

27,8 

11,3 

24,5 

17,9 

9,9 

8,6 

100 

1950-60 

Αγ. 

49,6 

15,0 

10,4 

8,5 

3,8 

12,7 

100 

Κορ 

28,6 

15,1 

17,5 

20,6 

4,8 

13,4 

100 

1960-70 

Αγ. 

45,8 

16,5 

12,7 

12,7 

7,5 

4,8 

100 

Κορ 

28,9 

24,7 

15,1 

17,5 

6,6 

7,2 

100 

1970-80 

Αγ. 

40,6 

20,9 

14,5 

14,5 

8,0 

1,5 

100 

Κορ 

28,9 

15,7 

20,9 

17,6 

7,8 

9,1 

100 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Από τα δεδομένα προκύπτει ότι τα κορίτσια κατά κανόνα προέρ

χονται σε μεγαλύτερα ποσοστά από τα "ανώτερα" κοινωνικά στρώματα 

και σε μικρότερα από τις αγροτικές οικογένειες. Ακόμη και τη δεκαετία 

του '70, όταν το ποσοστό φοίτησης αγοριών-κοριτσιών είναι περίπου 

το ίδιο, τα δεδομένα δείχνουν ότι η προέλευση των κοριτσιών από το 

κάθε επάγγελμα δεν είναι αντίστοιχη με αυτή των αγοριών. 

29. Το % ποσοστό για κάθε ομάδα επαγγελμάτων αναφέρεται επί του αντίστοιχου 

φύλου. -----
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Συγκεκριμένα τα κορίτσια υστερούν σημαντικά σε ποσοστό φοί

τησης από τα αγόρια, κάθε εποχή, στη περίπτωση των αγροτικών οι

κογενειών. Το ίδιο συμβαίνει γενικά και για τις εργατικές οικογένειες, 

όχι όμως με σημαντικές διαφορές. Ειδικότερα γι' αυτά τα παιδιά παρα

τηρείται μία πολύ σημαντική αύξηση του ποσοστού φοίτησης των κορι

τσιών τη δεκαετία του '60, τέτοια που ξεπερνά το αντίστοιχο ποσοστό 

των αγοριών. 

„ Στα μεσαία στρώματα (υπάλληλοι, μικροεπαγγελματίες, ανώτεροι 

υπάλληλοι, διοικητικά στελέχη) παρατηρείται ένα προβάδισμα των κο

ριτσιών, στο ποσοστό φοίτησης. Αν δεχτούμε ότι ο αριθμός γεννήσεων 

αγοριών-κοριτσιών είναι ο ίδιος αντίστοιχα για κάθε κοινωνική ομάδα, 

τότε πρέπει να υποθέσουμε κάποια «διαρροή» αγοριών από τη Μέση 

Γενική Εκπαίδευση τις δύο τελευταίες δεκαετίες, κύρια για τα μεσαία 

στρώματα. Αυτό πράγματι συνέβη με τη μετακίνηση αριθμού αγοριών 

προς την Μέση Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση τις τελευταίες δε

καετίες 3 0 . 

Τέλος όσον αφορά τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες 

ελευθερίων επαγγελμάτων, δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές 

στη φοίτηση. Εξαίρεση αποτελεί η δεκαετία του '40. Αυτή όμως τη δε

καετία το δείγμα μας δεν ταυτίζεται χρονικά απόλυτα. Όπως έχουμε 

αναφέρει το Γυμνάσιο Θηλέων Λαμίας από το οποίο προέρχεται το με

γαλύτερο δείγμα των κοριτσιών, άρχισε την επαναλειτουργία του μετά 

τον πόλεμο (1946), ενώ τα άλλα σχολεία λειτουργούσαν και την περίο

δο του πολέμου 3 1 . 

30. Βλ: α) Παράρτημα, το σχολικό δίκτυο στο Νομό. β) Από δεδομένα του μαθητικού 

δυναμικού της Τεχνικοετταγγελματικής Εκπαίδευσης στο Νομό προκύπτει ότι ο α

ριθμός των αγοριών σ' αυτή υπερτερεί του αντίστοιχου των κοριτσιών. Επισημαίνε

ται ότι τα σχολεία αυτά λειτουργούσαν μόνο στη Λαμία, όπου οι απομακρυσμένες 

αγροτικές περιοχές είχαν δυσχερή πρόσβαση. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε 

ότι στην Τεχνικοεπεγγελματική Εκπαίδευση, τα πρώτα κυρίως χρόνια της λειτουργί

ας της, όδευσαν κυρίως τα αγόρια της πόλης. 

31. Βλ. Παράρτημα, το σχολικό δίκτυο στο Νομό. 
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Γ': Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΡΟΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό διερευνάται η καθυστέρηση των μαθητών κα

τά τη φοίτηση τους στο Γυμνάσιο και η σχέση της με το επάγγελμα του 

πατέρα και το φύλο. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η διαρροή των μαθητών 

κατά τη φοίτηση τους στο Γυμνάσιο1. Δηλαδή κάθε δεκαετία αλλά και 

σε σχέση με το φύλο, το επάγγελμα πατέρα και τον τόπο καταγωγής. 

Η κ α θ υ σ τ έ ρ η σ η των μαθητών στη Μ έ σ η Ε κ π α ί δ ε υ σ η . 

Διερευνώντας το σύνολο των μαθητών διαπιστώσαμε ότι οι 862 

μαθητές απ' το δείγμα μας, δηλαδή ποσοστό 5 1 , 1 % , ολοκληρώνουν το 

Γυμνάσιο. Το ποσοστό αναφέρεται γενικά, ανεξάρτητα της όποιας κα

θυστέρησης παρουσιάζει ορισμένος αριθμός, απ' αυτούς τους μαθητές. 

Στην παρούσα παράγραφο εξετάζουμε αυτό ακριβώς το φαινόμε

νο. Διερευνούμε τη σχέση μεταξύ των μαθητών που ολοκληρώνουν το 

Γυμνάσιο χωρίς καθυστέρηση και του επαγγέλματος του πατέρα, του 

τόπου καταγωγής, της δεκαετίας και του φύλου. Επίσης τον αριθμό 

των μαθητών που καθυστερεί και τη σχέση του με τους προαναφερθέ

ντες παράγοντες. 

Αναλυτικά η εξέλιξη των 862 μαθητών που ολοκληρώνουν το Γυ

μνάσιο καταγράφεται στο παρακάτω πίνακα 30. 

1. Για τη διαρροή στη Μέση Εκπαίδευση βλ: α) Μ. Λαρίου-Δρεττάκη, Η Εγκατάλειψη 

της υποχρεωτικής Εκπαίδευσης...ό.π, β) Μ. Ηλιου, Εκπαιδευτική και κοινωνική δυ

ναμική, ό.π, σσ. 65-86, γ) Χ.Κάτσικας-Γ.Κ. Καββαδίας, Η Ανισότητα στην Ελληνική 

Εκπαίδευση, ό.π, σσ. 71-83. 
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ΠΙΝ. 30: Τα έτη καθυστέρησης στο Γυμνάσιο και το φύλο. 

Ολοκλήρωσε 
το Γυμνάσιο 

Χωρίς καθυστέρηση 

Καθυστερεί ένα έτος 

Καθυστερεί δύο έτη 

Καθυστερεί τρία έτη 

Σ ύ ν ο λ ο 

κ 
ω 
δ 

1 

2 

3 

4 

Α γ ό ρ ι α 

Αριθμ. 

298 

127 

18 

2 

445 

Ποσοστό 
επί των 
αγοριών 

67,0% 

28,5% 

4,0% 

0,5% 

100,0% 

Κ ο ρ ί τ σ ι α 

Αριθμ. 

340 

53 

- 19 

5 

417 

Ποσοστό 
επί των 

κοριτσιών 

81,5% 

12,7% 

4,6% 

1,2% 

100,0% 

Σ ύ ν ο λ ο 

Αριθμ. 

638 

180 

37 

7 

862 

Ποσοστό 
επί του 

συνόλου 

74,0% 

20,9% 

4,3% 

0,8% 

100,0% 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Από τα παραπάνω δεδομένα διαπιστώνεται ότι ποσοστό 37,9% 

του συνόλου των μαθητών ολοκλήρωσαν το Γυμνάσιο χωρίς καθυστέ

ρηση, δηλαδή το 74,0% όσων συνολικά ολοκλήρωσαν. 

Γενικά παρατηρείται ότι τα κορίτσια ολοκληρώνουν το σχολείο με 

μικρότερη καθυστέρηση απ' ότι τα αγόρια. Όμως είναι αυτά που επιμέ

νουν να τελειώσουν το σχολείο, σε μεγαλύτερα ποσοστά απ' τα αγό

ρια, και με δύο και τρία έτη καθυστέρησης. 

Αν χρησιμοποιήσουμε τους αντίστοιχους κωδικούς για κάθε πε

ρίπτωση καθυστέρησης (ή όχι), τότε τα κορίτσια ολοκληρώνουν κατά 

μέσο όρο κωδικού 1,254 και με τυπική απόκλιση 0,595, ενώ τα αγόρια 

κατά μέσο όρο 1,379 και τυπική απόκλιση 0,586. Επιβεβαιώνεται δη

λαδή και αριθμητικά η παραπάνω επισήμανση. 

Η καθυστέρηση που επισημάνθηκε δεν είναι η ίδια κάθε δεκαετί

α. Στον παρακάτω πίνακα 31 σημειώνεται η καθυστέρηση την κάθε δε

καετία, συνολικά και κατά επάγγελμα. 
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ΠΙΝ. 3 1 : Η καθυστέρηση κάθε δεκαετία κατά επάγγελμα πατέρα. 

Αγρότες, 
κτηνοτρόφοι 
Εργάτες, 
τεχνίτες 
Υπάλληλοι 
μικροεπαγγελματίες 
Ανώτεροι υπάλληλοι 
διοικητικά στελέχη 
Ελευθέρια 
επαγγέλματα 
Χωρίς στοιχεία, 
συνταξιούχοι 

Σ ύ ν ο λ ο 

% Π ο σ ο σ τ ό 

1930-40 

5 

3 

3 

4 

0 

2 

17 

9,9% 

1940-50 

8 

3 

9 

2 

3 

3 

28 

9,5% 

1950-60 

17 

9 

7 

10 

5 

4 

52 

13,5 

1960-70 

25 

12 

6 

7 

0 

5 

55 

14,6 

1970-80 

32 

15 

9 

11 

4 

1 

72 

15,9 

1930-80 

87 

42 

34 

34 

12 

15 

224 

1 3 , 3 % 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π 

Από τα δεδομένα προκύπτει ότι η καθυστέρηση αυξάνει από τη 

δεκαετία του '30,που καθυστερεί το 9,9%, έως αυτή του '80, που κα

θυστερεί το 15,9%. Γνωρίζουμε ότι η πρόσβαση των μαθητών στη Μέ

ση Εκπαίδευση, την παραπάνω περίοδο αυξάνονταν σημαντικά κάθε 

δεκαετία. Βάσιμα λοιπόν μπορούμε να υποθέσουμε ότι λόγω της αυξα

νόμενης πρόσβασης και κατά συνέπεια του συνολικού αριθμού των 

μαθητών, είχαμε και αυξημένη καθυστέρηση. Παράγοντας που επηρέ

ασε την καθυστέρηση μπορεί να θεωρηθεί και η βελτίωση του βιοτικού 

επίπεδου. Οι μαθητές αντί να εγκαταλείπουν με την πρώτη δυσκολία 

το σχολείο προσπαθούσαν ακόμη μία φορά. 

Κ α θ υ σ τ έ ρ η σ η και ε π ά γ γ ε λ μ α τ ο υ π α τ έ ρ α . 

Από τους 862 μαθητές που ολοκλήρωσαν το Γυμνάσιο οι 224, 

δηλαδή ποσοστό 2 6 % , καθυστερούν ένα ή περισσότερα έτη. Η κοινω

νική σύνθεση του δείγματος αυτού, όπως καταγράφεται από τα επαγ

γέλματα των γονέων τους, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 32. 
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ΠΙΝ. 32: Έτη καθυστέρησης και επάγγελμα πατέρα. 

Αγρότες, 
κτηνοτρόφοι 
Εργάτες, 
τεχνίτες 
Υπάλληλοι, 
μικροεπαγγελματίες 
Ανώτεροι υπάλληλοι, 
διοικητικά στελέχη 
Ελευθέρια 
επαγγέλματα 
Άγνωστοι, 
συνταξιούχοι 

Σ ύ ν ο λ ο 

Καθυστέρηση 
ενός έτους 

71 

34 

25 

28 

110 

12 

180 ή 10,7% 

Καθυστέρηση 
περισσότερων 

ετών 

16 

8 

9 

6 

2 

3 

44 ή 2,6% 

Καθυστέρηση 
συνολικά 

87 

42 

34 

34 

12 

15 

224 ή 13,3% 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Από τα παραπάνω δεδομένα διαπιστώνεται ότι και στην περί

πτωση των μαθητών που ολοκληρώνουν το Γυμνάσιο με καθυστέρηση, 

υστερούν κυρίως τα παιδιά των εργατών και τεχνιτών. Πράγματι 42 

παιδιά εργατών και αγροτών που αποτελούν το 15% από αυτά, καθυ

στερούν στο Γυμνάσιο. Ακολουθούν αυτά των αγροτών και κτηνοτρό

φων. Αυτά είναι 87 παιδιά δηλαδή το 14,5%. Αντίθετα τα παιδιά των 

υπαλλήλων, των μικροεπαγγελματιών, των ανώτερων υπαλλήλων, των 

διοικητικών στελεχών και των ελευθερίων επαγγελμάτων, παρουσιά

ζουν μικρότερα ποσοστά καθυστέρησης. Συγκεκριμένα, από τα παιδιά 

αυτών, καθυστερούν τα 80 που αποτελούν το 12%. 

Διαπιστώνεται επίσης ότι ο κύριος όγκος των μαθητών καθυστε

ρεί ένα έτος. Πράγματι το ποσοστό αυτών είναι 10,7% των μαθητών, 

ενώ περισσότερα χρόνια καθυστερεί μόνο το 2,6%. Βάσιμα μπορούμε 

να υποθέσουμε ότι ένας σημαντικός αριθμός των μαθητών που καθυ

στερεί ένα έτος και απορρίπτεται και πάλι, τελικά εγκαταλείπει το σχο

λείο. 
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Η δ ι α ρ ρ ο ή των μαθητών στη Μέση Ε κ π α ί δ ε υ σ η . 

Για τη χρονική περίοδο που μελετάμε, διερευνήσαμε το φαινόμε

νο της διαρροής των μαθητών που έχουν εγγραφεί στην Α' τάξη του 

εξαταξίου Γυμνασίου και φοιτούν σ' αυτό μέχρι ορισμένη Τάξη. 

Για λόγους ομοιομορφίας, την περίοδο 1940-50, και συγκεκριμέ

να για το τμήμα του δείγματος που αναφέρεται σε μαθητές των Γυμνα

σίων της Αμφίκλειας και του Αρρένων Λαμίας, τα στοιχεία αφορούν τις 

έξι τελευταίες τάξεις του οχτατάξιου τότε Γυμνασίου. 

Αναλυτικά, ο αριθμός των εισερχόμενων μαθητών στη Μέση Εκ

παίδευση στην αρχή της δεκαετίας και ο μέσος όρος των εισερχόμενων 

μαθητών ανά δεκαετία, για το Ν. Φθιώτιδας, φαίνονται στον πίνακα 33. 

ΠΙΝ. 33. Αριθμός εισερχόμενων μαθητών στη Μέση Εκπαίδευση ανά δεκαετία. 

Έτος 
εγγραφής 

1931 

1941 

1951 

1961 

1971 

Αριθμός 
μαθητών 

Α' Γυμνασίου 

374 

345 

1001 

1128 

2371 

Δεκαετία 

1930-40 

1940-50 

1950-60 

1960-70 

1970-80 

Μ.Ο. αριθμού μαθητών 
Α' Γυμνασίου 

κάθε δεκαετίας 

469 

727 

1114 

1825 

2383 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Η συνολική διαρροή κατά την περίοδο που μελετάμε ανέρχεται 

στον αριθμό των 672 μαθητών επί συνολικού δείγματος 1685, δηλαδή 

ποσοστό 39,9%. Επίσης για 151 μαθητές δηλαδή το 9,0% δε γνωρί

ζουμε κατάληξη τους. Αυτοί είναι μαθητές που μεταγράφονται και δε 

βρέθηκαν στοιχεία μετά τη μεταγραφή τους. Οι υπόλοιποι 862 ή ποσο

στό 5 1 , 1 % ολοκληρώνουν το Γυμνάσιο. Το ποσοστό της διαρροής με

ταβάλλεται σε κάθε δεκαετία. Συγκεκριμένα για την κάθε δεκαετία έ

χουμε τα στοιχεία στον παρακάτω πίνακα 34. 
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ΠΙΝ. 34: Η διαρροή στη Μέση Εκπαίδευση κάθε δεκαετία. 

Δεκαετία 

1930-40 

1940-50 

1950-60 

1960-70 

1970-80 

1930-80 

Αριθμός 

μαθητών 

172 

296 

386 

377 

454 

1685 

Ολοκλήρωσαν το Γυμνάσιο 

Αριθμός 

62 

146 

188 

193 

273 

863 

Ποσοστό 

36,0% 

49,3% 

48,7% 

51,2% 

6 0 , 1 % 

5 1 , 2 % 

Δεν ολοκλήρωσαν το Γυμνάσιο 

Αριθμός 

98 

128 

183 

128 

135 

672 

Ποσοστό 

57,0% 

43,2% 

47,4% 

34,0% 

29,7% 

3 9 , 9 % 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Όπως προκύπτει απ' τα δεδομένα του πίνακα 34 η διαρροή φθί

νει σταθερά από δεκαετία σε δεκαετία. 

Εξαίρεση αποτελεί η δεκαετία του '40, στην οποία παρατηρείται 

μικρότερη, σχετικά με την εποχή, διαρροή. Κατά τη δεκαετία αυτή και 

λόγω του πολέμου τα σχολεία υπολειτούργησαν ή δεν λειτούργησαν 

καθόλου 2 . Επίσης λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της εποχής, όπως 

προαναφέρθηκε ίσχυσαν ευεργετικά μέτρα για τους μαθητές. Υποθέ

τουμε ότι, σ' αυτούς τους λόγους οφείλεται η μικρότερη διαρροή όπως 

και η καλύτερη σχετικά επίδοση των μαθητών. 

Η σταδιακή άνοδος του βιοτικού επιπέδου γενικά, η επέκταση 

του σχολικού δικτύου με την ίδρυση Γυμνασίων κυρίως σε απομακρυ

σμένες απ' τη Λαμία κωμοπόλεις, θεωρούμε ότι είναι μερικές από τις 

αιτίες ελάττωσης της διαρροής στις επόμενες δεκαετίες 3 . 

2. Όπως προκύπτει απ' τους γενικούς ελέγχους των Γυμνασίων, την εποχή του πο

λέμου του '40 δε λειτούργησε το Γυμνάσιο Θηλέων Λαμίας, ενώ υπολειτουργούσαν 

τα Γυμνασιακά παραρτήματα Δομοκού και Υπάτης. 

3. Αναλυτικά για την ίδρυση Γυμνασίων αναφερθήκαμε στο Μέρος Πρώτο, Κεφ.Β", 

"Η Μέση Εκπαίδευση". 
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Ιδιαίτερα για τη δεκαετία του '60 που παρατηρείται και ο μεγαλύ

τερος ρυθμός ελάττωσης της διαρροής, μπορούμε να δεχτούμε ότι αυ

τό είναι ένα από θετικά αποτελέσματα της μεταρρύθμισης του '64. 

Η διαρροή που διαπιστώνεται επιμερίζεται διαφορετικά σε κάθε 

Τάξη του Γυμνασίου. Κατά κανόνα εμφανίζεται μεγάλη στις πρώτες Τά

ξεις και φθίνει στην πορεία. 

Αναλυτικά έχουμε, 188 μαθητές που εγκαταλείπουν το Γυμνάσιο 

στο τέλος της πρώτης σχολικής χρονιάς τους, δηλαδή το 2 8 , 1 % όσων 

συνολικά διαρρέουν. Ακολουθούν 122 μαθητές στη δεύτερη σχολική 

χρονιά δηλαδή το 18,2% και στη συνέχεια 116 ή 17,3% την τρίτη χρο

νιά, 106 ή 15,8% την τέταρτη, 58 ή 8,6% την πέμπτη, 38 ή 5,7% την 

έκτη, 25 ή 3,7% την έβδομη , 4 ή 0,6% την όγδοη και 3 ή 0,4% την έ

νατη σχολική χρονιά. Τέλος 11 ή 1,6% μαθητές διακόπτουν σε κά

ποια Τάξη, επανέρχονται και τελικά εγκαταλείπουν το Γυμνάσιο. 

Η προαναφερόμενη εξέλιξη της διαρροής ανά τάξη για το σύνολο 

του δείγματος, δεν είναι απόλυτα ίδια και σε κάθε εποχή. Για παρά

δειγμα τη δεκαετία του '30 η μέγιστη διαρροή εμφανίζεται στην τρίτη 

σχολική χρονιά. Τότε εγκαταλείπουν 28 μαθητές απ' τους 98 που 

διαρρέουν δηλαδή ποσοστό 28,6% ή 16,3% επί του συνόλου των μα

θητών της δεκαετίας. 

Επισημαίνεται ό,τι κατά τη δεκαετία αυτή λειτουργούσαν τα διετή 

Ημιγυμνάσια και από το 1937-38 τα διετή Αστικά Σχολεία4. Είναι φανε

ρό πως αρκετοί μαθητές μετά τη φοίτηση τους σε Ημιγυμνάσιο ή Αστι

κό Σχολείο εγκαταλείπουν τη Μέση Εκπαίδευση κα» στρέφονται στη 

εργασία. Αυτός άλλωστε ήταν και ο στόχος των Αστικών Σχολείων5. 

Την επόμενη δεκαετία 1940-50, η μέγιστη διαρροή εμφανίζεται 

στην Α' Τάξη με 58 μαθητές, απ' τους 128 που διαρρέουν, δηλαδή πο

σοστό 29,3% ή 19,6% επί του συνόλου της δεκαετίας. Αυτό συμβαίνει 

4. Αναφερθήκαμε αναλυτικά γι' αυτά στο Β' Κεφάλαιο του Πρώτου Μέρους. 

5. Βλ: Αλέξης Δημαράς, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, Τεκμήρια Ιστορίας, τόμος 

Β', Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1988, τεκμ. 165. 
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στο τέλος της σχολικής χρονιάς 1942-43 που ήταν χρόνια του πολέ

μου. 

Τη δεκαετία του '50 η εξέλιξη της διαρροής παρακολουθεί τη γε

νική εξέλιξη, με τη μέγιστη διαρροή στο τέλος της Α' Τάξης με 39 μα

θητές δηλαδή το 21,3% αυτών που διαρρέουν την περίοδο αυτή ή το 

10,3% του συνόλου των μαθητών της περιόδου. 

Παρόμοια είναι η κατάσταση και την επόμενη δεκαετία του '60. Η 

μέγιστη διαρροή εμφανίζεται με το πέρας της Α' Τάξης με αυξημένο 

μάλιστα ποσοστό. Τότε εγκαταλείπουν 44 απ' τους 127 συνολικά διαρ

ρέοντες μαθητές δηλαδή το 34,6% . 

Όμως ήδη από το 1951 στη Λαμία έχει αρχίσει τη λειτουργία της 

η ιδιωτική Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού «Η Λαμιακή» που 

προφανώς απορροφά ορισμένο αριθμό μαθητών της Μέσης Εκπαίδευ

σης6. Η Σχολή αυτή στα μέσα της δεκαετίας του '60 έχει επεκταθεί και 

σε τμήματα εργοδηγών και σχεδιαστών με συνολικό αριθμό μαθητών 

175 το σχολικό έτος 1966-67. 

Τέλος τη δεκαετία του '70 η μέγιστη διαρροή εμφανίζεται με το 

τέλος της δεύτερης σχολικής χρονιάς, με 38 μαθητές ή ποσοστό 2 8 , 1 % 

απ' αυτούς που διαρρέουν τη δεκαετία. Σημαντική όμως είναι και η 

διαρροή με το τέλος της τέταρτης σχολικής χρονιάς. Τότε διακόπτουν 

32 μαθητές ή το 23,7%. 

Φαίνεται πως, ενώ επιχειρείται η συνέχιση της φοίτησης και στο 

λύκειο, όποτε αυτό υπήρξε ως τυπικά αυτοτελές σχολείο, αυτή εγκατα

λείπεται στην πρώτη δυσκολία7. Γι' αυτό εμφανίζεται και η μέγιστη 

διαρροή στην Α' Λυκείου ή τέταρτη σχολική χρονιά φοίτησης για τους 

περισσότερους μαθητές. 

6. Βλ: Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας. 

7. Αυτοτελές Λύκειο έχουμε με τις μεταρρυθμίσεις του Π.Δ. 4379/64 και το 

Ν.309/76. 
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Τέλος ολοκληρώνοντας την παρούσα ενότητα, παραθέτουμε τη 

βαθμολογία των μαθητών που διαρρέουν, συγκριτικά με το σύνολο των 

μαθητών, στον πίνακα 34. Κι αυτό για να διαπιστωθεί αν τελικά αυτοί 

που εγκαταλείπουν είναι μόνο οι κακοί στην επίδοση μαθητές ή όχι. 

ΠΙΝ. 35: Η επίδοση των μαθητών που εγκαταλείπουν τη Μέση Εκπαίδευση. 
Συγκριτικά στοιχεία. 

Βαθμολογία 

Μαθητών που 
εγκαταλείπουν 

Μαθητών που 
ολοκληρώνουν 

Συνόλου των 
μαθητών 

Μέσος όρος 

11,690 

14,287 

13,397 

Τυπική απόκλιση 

1,343 

1,744 

1,995 

Ελάχιστη-Μέγιστη τιμή 

8-19 

11-19 

8-20 

Πηγή: γενικοί έλεγχοι ό.ττ. 

Όπως προκύπτει από τους παραπάνω στατιστικούς δείκτες, η 

βαθμολογία των μαθητών που εγκαταλείπουν είναι σαφώς χαμηλότερη 

από αυτή των μαθητών που ολοκληρώνουν το Γυμνάσιο. Το ίδιο παρα

τηρείται όταν συγκρίνεται και με τη βαθμολογία του συνόλου των μαθη

τών. 

Το αξιοσημείωτο είναι ότι, απ' τους 672 μαθητές που εγκαταλείπουν, 

οι 69 ή ποσοστό 10,3%, έχουν ως μέσο όρο επίδοσης, μεγαλύτερο του 

γενικού μέσου όρου (13,397) του συνόλου των μαθητών. Το στοιχείο 

αυτό αποτελεί σημαντική ένδειξη ότι, δεν εγκαταλείπουν τη Μέση Εκ

παίδευση αποκλειστικά και μόνο οι μαθητές με κακή βαθμολογία. 

Ως συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι, κατά κανόνα το Γυ

μνάσιο εγκαταλείπουν οι χαμηλόβαθμοι μαθητές, αλλά όχι μόνον αυτοί. 
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Δ ι α ρ ρ ο ή και ε π ά γ γ ε λ μ α του π α τ έ ρ α . 

Στις προηγούμενες παραγράφους αναφέρθηκαν στοιχεία για τη 

διαρροή ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση του μαθητή. Διαπιστώθη

κε ότι κατά κανόνα οι μαθητές που διαρρέουν έχουν χαμηλότερη βαθ

μολογία. Επισημάνθηκε όμως και ποσοστό 10,3% από αυτούς με υ

ψηλή συγκριτικά βαθμολογία. Μένει να διερευνηθεί ποια είναι η κοι

νωνική θέση των μαθητών που διαρρέουν. 

Διερευνήσαμε το σύνολο των 672 μαθητών του δείγματος που 

εγκατέλειψαν τελικά το Γυμνάσιο και τα συνοπτικά αποτελέσματα ανα

γράφονται στον πίνακα 36 παρακάτω. 

ΠΙΝ. 36: Διαρροή και επάγγελμα του πατέρα. 

Επάγγελμα 
πατ έρα 

Αγρότες, κτηνοτρόφοι 

Εργάτες, τεχνίτες 

Υπάλληλοι, μικροεπαγγελματίες 

Ανώτ. υπάλληλοι, διοικ. στελέχη 

Ελευθέρια επαγγέλματα 

Χωρίς στοιχεία, συνταξιούχοι 

Σ ύ ν ο λ ο 

Αριθμός 
μαθητών που 

διαρρέουν 

269 

135 

120 

57 

22 

69 

672 

Αριθμός μαθητών 
του αντίστοιχου 

επαγγέλματος πατέρα 

600 

281 

285 

263 

111 

145 

1685 

Ποσοστό 

44,8% 

48,0% 

4 2 , 1 % 

21,7% 

19,8% 

47,6% 

39,9% 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Από τα παραπάνω δεδομένα διαπιστώνεται ότι η διαρροή είναι 

αναλογικά μεγαλύτερη για τα παιδιά των εργατών και τεχνιτών8. Ακο-

8. Για τη διαρροή στη δεκαετία του '60 εκφράστηκε η άποψη ότι: "...οι εργατικής 

προελεύσεως νέοι έχουν λιγότερες πιθανότητες παρακολουθήσεως των Ανωτέρων 

Σχολών απ' ότι οι αγροτικής...",με την αιτιολόγηση ότι "...οι αγρότες έχουν μεγαλύ

τερο ενδιαφέρον και συμφέρον να ωθούν τα παιδιά τους στη μόρφωση...". Βλ. Ι. 

Λαμπίρη-Δημάκη, Προς μίαν Ελληνικήν κοινωνιολογίαν..., ό.π. σ.127. 
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λουθούν τα παιδιά των αγροτών και κτηνοτρόφων και με λίγο καλύτερο 

ποσοστό τα παιδιά των υπαλλήλων και μικροεπαγγελματιών. Όσον α

φορά τα παιδιά των ανωτέρων υπαλλήλων, διοικητικών στελεχών, και 

ελευθερίων επαγγελμάτων, η διαρροή είναι κατά πολύ μικρότερη σχε

τικά. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέλιξη της διαρροής σε σχέση με 

το επάγγελμα, την κάθε δεκαετία. Αναλυτικά γι ' αυτή, κάθε δεκαετία, 

σε σχέση με το επάγγελμα έχουμε τα ποσοστά του πίνακα 37. 

Π1Ν. 37: Η διαρροή κάθε δεκαετία και το επάγγελμα του πατέρα . 

Επάγγελμα πατέρα 

Αγρότες, 
κτηνοτρόφοι 

Εργάτες, 
τεχνίτες 

Υπάλληλοι, 
μικροεπαγγελματίες 

Ανώτ. υπάλληλοι, 
διοικητικά στελέχη 

Ελευθέρια 
επαγγέλματα 

Σ ύ ν ο λ ο 

1930-40 

6 1 , 1 % 

5 7 , 1 % 

67,4% 

30,3% 

66,7% 

5 7 , 0 % 

1940-50 

47,9% 

5 7 , 1 % 

41,3% 

37,0% 

13,0% 

4 3 , 2 % 

1950-60 

56,4% 

56,9% 

44,9% 

14,6% 

31,3% 

4 7 , 4 % 

1960-70 

35,2% 

44,7% 

34,6% 

22,4% 

1 1 , 1 % 

3 3 , 7 % 

1970-80 

36,3% 

3 8 , 1 % 

30,8% 

9,7% 

13,9% 

2 9 , 7 % 

1930-80 

4 4 , 8 % 

4 8 , 0 % 

4 2 , 1 % 

2 1 , 7 % 

1 9 , 8 % 

-

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Απ' τα δεδομένα του πίνακα 37 φαίνεται μία αξιοσημείωτη η δια

κύμανση της διαρροής ανά δεκαετία, με τάση μείωσης της τις τελευταί

ες δεκαετίες. 

9. Τα ποσοστά αναφέρονται επί του αριθμού των μαθητών με το αντίστοιχο επάγ 

γελμα πατέρα. 
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Συγκεκριμένα τη δεκαετία του '30 στην οποία επισημάνθηκε ση

μαντικό γενικό ποσοστό διαρροής φαίνεται ότι μόνον τα παιδιά των 

ανώτερων υπαλλήλων είναι αυτά που έχουν διαρροή κάτω του 50%. 

Ακόμη και αυτά των επιχειρηματιών και εμπόρων εμφανίζουν διαρροή 

της τάξεως του 67%. Το τελευταίο αυτό ποσοστό το θεωρούμε επισφα

λές διότι το αντίστοιχο δείγμα είναι πολύ μικρό. Συγκεκριμένα έχουμε 9 

παιδιά με πατέρα ελευθερίων επαγγελμάτων από τα οποία 3 εγκατα

λείπουν το Γυμνάσιο. 

Την επόμενη δεκαετία έχουμε γενικά ελάττωση της διαρροής με 

μόνη εξαίρεση για τα παιδιά των ανώτερων υπαλλήλων και διοικητικών 

στελεχών. Υπενθυμίζουμε και πάλι τα ευνοϊκά μέτρα της εποχής του 

πολέμου για τους μαθητές. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά των εργατών και 

τεχνιτών εξακολουθούν να διαρρέουν σε ποσοστό πάνω από το 50%. 

Την επόμενη δεκαετία του '50 αρχίζει να διαμορφώνεται και η 

οριστική σημερινή εικόνα των ποσοστών διαρροής ανά επάγγελμα. Δη

λαδή με τα παιδιά των εργατών και αγροτών στα υψηλότερα ποσοστά, 

λίγο μικρότερα ποσοστά αυτά των υπαλλήλων και μικροεπαγγελματιών 

και με τα μίκρότερα ποσοστά αυτά των ελευθερίων επαγγελμάτων, α

νωτέρων υπαλλήλων και διοικητικών στελεχών. Τα τελευταία φαίνεται 

να κατέχουν πλέον σταθερά το μικρότερο ποσοστό της διαρροής απ' 

το Γυμνάσιο. 

Αξιοσημείωτη είναι η σημαντική πτώση του ποσοστού διαρροής 

των παιδιών των αγροτών και κτηνοτρόφων, τη δεκαετία του '60. Μπο

ρούμε βάσιμα να υποθέσουμε ότι, αυτό οφείλεται στην μεγάλη επιθυ

μία μετανάστευσης του αγροτικού πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα. 

Το γεγονός αυτό εκφράστηκε απ' τους νέους μέσω της επιθυμίας συ

νέχισης των σπουδών και φυγής τους απ' τα αγροτικά επαγγέλματα 1 0 . 

Υποβοηθήθηκε δε και απ' τη μεταρρύθμιση του '64, την εποχή που 

«...χιλιάδες νέοι άνθρωποι που συσσωρεύονται στα αστικά κέντρα 

10. Βλ: Ι. Λαμπίρη-Δημάκη, «Η Κοινωνιολογία της παιδείας του P.Bourdieu», ό.π, 

σ.68, και Κάτσικας-Καββαδίας, Η Ανισότητα..., ό.π, σ.24, όπου το γεγονός αναφέ

ρεται ως "αγροτική έξοδος" με την οποία επιχειρείται η κοινωνική άνοδος. 
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χτυπούν τις πύλες όχι μόνο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και 

της τριτοβάθμιας...» 1 1 . 

Δ ι α ρ ρ ο ή και φ ύ λ ο . 

Στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου, είδαμε ότι ο αριθμός των 

κοριτσιών που εισέρχεται στη Μέση Εκπαίδευση υπολείπεται αυτού 

των αγοριών και μάλιστα κατά πολύ στις αρχές της περιόδου που με

λετάμε. Στην παρούσα παράγραφο εξετάζουμε τη διαρροή των μαθη

τών της Μέσης Εκπαίδευσης σε σχέση με το φύλο τους. 

Ο αριθμός των μαθητών που διακόπτουν το Γυμνάσιο σε οποια

δήποτε τάξη, κατά φύλο, για την κάθε δεκαετία και συνολικά αναγρά

φεται στον παρακάτω πίνακα 38. 

ΠΙΝ. 38: Διαρροή και φύλο. 

1930-40 

1940-50 

1950-60 

1960-70 

1970-80 

1930-80 

Αριθμός μαθητών 

Αγόρια 

96 

145 

260 

212 

249 

962 

Κορίτσια 

76 

151 

126 

165 

205 

723 

Δ ι α ρ ρ ο ή 

Αγόρια 

54 

77 

135 

75 

92 

433 

Κορίτσια 

44 

51 

48 

53 

43 

239 

% Ποσοστό διαρροής 

Αγόρια 

56,3% 

5 3 , 1 % 

51,9% 

35,4% 

36,9% 

45,0% 

Κορίτσια 

57,9% 

33,8% 

3 8 , 1 % 

3 1 , 1 % 

21,0% 

33,1% 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Ως ο καταλληλότερος δείκτης για συγκρίσεις θεωρήθηκε, το πο

σοστό των μαθητών ή μαθητριών που διαρρέουν επί του συνολικού 

αριθμού μαθητών του αντίστοιχου φύλου. 

11. Βλ: Κάτσικας-Καββαδίας, Η Ανισότητα..., ό.π, σ.2. 
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Επισημαίνεται ότι τη δεκαετία του '40 εμφανίζεται στο δείγμα μας 

μεγαλύτερος αριθμός κοριτσιών επειδή αναγκαστικά η επιλογή δεν ή

ταν των ίδιων σχολικών ετών, όπως έχουμε επισημάνει. 

Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι γενικά η διαρροή των 

κοριτσιών στη Μέση Εκπαίδευση είναι μικρότερη αυτής των αγοριών. 

Το ποσοστό των κοριτσιών που εγκαταλείπει τη Μέση Εκπαίδευση, για 

όλη την περίοδο (1930-80) που μελετάμε, είναι 32,9% επί του συνόλου 

των κοριτσιών που εισάγονται σ' αυτή. Στην περίπτωση όμως των α

γοριών το αντίστοιχο ποσοστό είναι 45%. 

Όπως έχουμε αναφέρει, τα κορίτσια συγκριτικά με τα αγόρια, 

προέρχονται σε μικρότερα ποσοστά από χαμηλές κοινωνικές τάξεις και 

σε μεγαλύτερα ποσοστά από υψηλές1 2. Επίσης επισημάναμε ότι, η 

διαρροή ελαττώνεται όσο αναφερόμαστε σε υψηλότερες κοινωνικές τά

ξεις1 3. Τέλος ότι ο αριθμός των κοριτσιών που εισέρχονται στη Μέση 

Εκπαίδευση, είναι μικρότερος από τον αριθμό των αγοριών, κατά πολύ 

στην αρχή της περιόδου 1930-80 και κατά λιγότερο στο τέλος 1 4 . 

Κατά συνέπεια η σημαντική διαφορά διαρροής μεταξύ των δύο 

φύλων μπορεί να αποδοθεί στους προαναφερόμενους κοινωνικούς πα

ράγοντες. 

Είναι δυνατή ωστόσο και η διερεύνηση της διαρροής χωριστά για 

κάθε φύλο και σε σχέση με το επάγγελμα του πατέρα, προκειμένου να 

διαπιστωθούν πιθανές διαφορετικές συσχετίσεις για κάθε περίπτωση. 

Στους παρακάτω πίνακες 39 και 40 καταγράφονται δεδομένα της διαρ

ροής κατά φύλο και επάγγελμα του πατέρα. 

Ειδικότερα, σημειώνεται ο αριθμός των αγοριών και κοριτσιών 

αντίστοιχα που διακόπτουν το Γυμνάσιο, σε σχέση με το επάγγελμα 

του πατέρα. Επίσης καταγράφηκε ο συνολικός αριθμός αγοριών και 

12. Βλ: Πιν. 29. 

13. Βλ: Πιν. 37. 

14. Βλ: Πιν. 28. 
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κοριτσιών ανά επάγγελμα πατέρα. Τέλος σημειώθηκε το ποσοστό της 

διαρροής ανά επάγγελμα. Έτσι έχουμε συγκρίσιμα ποσοστά διαρροής. 

ΠΙ Ν. 39: Η διαρροή των αγοριών και το επάγγελμα του πατέρα. 

Επάγγελμα του πατέρα 

Αγρότες, κτηνοτρόφοι 

Εργάτες, τεχνίτες 

Υπάλληλοι, μικροεπαγγελματίες 

Ανώτ. υπάλληλοι, διοικ. στελέχη 

Ελευθέρια επαγγέλματα 

Χωρίς στοιχεία, συνταξιούχοι 

Σ ύ ν ο λ ο 

Αριθμός 
αγοριών 

που 
διαρρέουν 

202 

82 

71 

23 

11 

44 

433 

Συνολικός 
αριθμός 
αγοριών 

405 

160 

137 

127 

59 

74 

962 

Ποσοστό 
διαρροής 
για κάθε 

επάγγελμα 

49,9% 

51,2% 

51,8% 

1 8 , 1 % 

18,6% 

59,5% 

45,0% 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

ΠΙ Ν. 40: Η διαρροή των κοριτσιών και το επάγγελμα του πατέρα. 

Επάγγελμα πατέρα 

Αγρότες, κτηνοτρόφοι 

Εργάτες, τεχνίτες 

Υπάλληλοι, μικροεπαγγελματίες 

Ανώτ. υπάλληλοι, διοικ. στελέχη 

Ελευθέρια επαγγέλματα 

Χωρίς στοιχεία, συνταξιούχοι 

Σ ύ ν ο λ ο 

Αριθμός 
κοριτσιών 

που 
διαρρέουν 

67 

53 

49 

34 

11 

25 

239 

Συνολικός 
αριθμός 

κοριτσιών 

195 

121 

148 

136 

52 

71 

723 

Ποσοστό 
διαρροής 
για κάθε 

επάγγελμα 

34,4% 

43,8% 

3 3 , 1 % 

25,0% 

21,2% 

35,2% 

3 3 , 1 % 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.ττ. 

125 



Από τα δεδομένα των πινάκων 39 και 40, φαίνεται να επιβεβαι

ώνεται και χωριστά για κάθε φύλο το γεγονός ότι, η διαρροή φθίνει όσο 

η κοινωνική θέση της οικογένειας του μαθητή ανεβαίνει. Γεγονός π ο υ 

επισημάνθηκε και για το σύνολο των μαθητών ανεξάρτητα του φύλου 

τους 1 5 . Η διάταξη δε των ποσοστών διαρροής σε σχέση με το επάγγελ

μα παραμένει ακριβώς η ίδια. 

Διαφοροποιήσεις μεταξύ των αγοριών και κοριτσιών, με το ίδιο 

επάγγελμα πατέρα παρατηρούνται: 

α) Στα παιδιά των αγροτών, κτηνοτρόφων, εργατών, τεχνιτών. Σ' 

αυτά η διαρροή των αγοριών είναι πολύ μεγαλύτερη α π 1 τη διαρροή 

των κοριτσιών. Ό π ω ς όμως και π α ρ α π ά ν ω επισημάνθηκε τα κορίτσια 

αυτών των κοινωνικών ομάδων εισέρχονται στη Μέση Εκπαίδευση σε 

μικρό αριθμό κυρίως τις πρώτες δεκαετίες. Άρα η μικρότερη διαρροή 

μπορεί να αποδοθεί στο προεπιλεγμένο δείγμα των μαθητριών α π ' αυ

τές τις κοινωνικές ομάδες, που τελικά φτάνει στο Γυμνάσιο 1 6. 

β) Στα κορίτσια με πατέρα εργάτη ή τεχνίτη στα οποία η διαρροή 

είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή των κοριτσιών με πατέρα αγρότη 

ή κτηνοτρόφο, κάτι π ο υ δεν συμβαίνει για τα αγόρια. 

γ) Στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα όπου δεν έχουμε μεγάλες 

διαφορές στο αριθμό αγοριών και κοριτσιών, τουλάχιστον τις τελευταί

ες δεκαετίες, η διαρροή εμφανίζεται μεγαλύτερη στα κορίτσια. Η δια

φοροποίηση αυτή μπορεί να αποδοθεί στις διαφορετικές αντιλήψεις 

κάθε κοινωνικής τάξης, για το ρόλο της γυναίκας, και αποτελεί αντικεί

μενο περαιτέρω διερεύνησης. 

15. Βλ: Πιν. 37. 

16. Βλ: Ι. Λαμττίρη-Δημάκη, Προς μίαν Ελληνικήν Κοινωνιολογίαν..., ό.ττ, σ.132 ό

που αναφέρεται: "...μεταξύ των γυναικών επικρατεί αυστηρότερη ταξική επιλογή 

από αυτή των αντρών." 
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Το σχολικό έτος Tnc εγκατάλειψης του Γυμνασίου 

και το επάγγελμα του πατέρα. 

Στις παραπάνω παραγράφους, παρ' ότι αναφέρθηκαν δεδομένα 

για τη διαρροή κάθε σχολικής χρονιάς, εξετάσαμε τη διαρροή συνολι

κά, δηλαδή ανεξάρτητα από το σχολικό έτος ή την τάξη που ο μαθητής 

εγκαταλείπει το Γυμνάσιο. Στην παρούσα παράγραφο διερευνάμε τη 

σχέση μεταξύ του σχολικού έτους της διαρροής και του επαγγέλματος 

του πατέρα. 

ΠΙ Ν. 41 : Η διαρροή σε κάθε σχολικό έτος και το επάγγελμα του πατέρα . 

Διαρροή 

Αγρότες, 
κτηνοτρόφοι 

Εργάτες, 
τεχνίτες 

Υπάλληλοι, 
μικροεπ/τίες 

Ανώτ. υπάλ. 
διοικ.οτελέχη 

Ελευθέρια 
επαγγέλματα 

Άγν. συν/χοι 

Σύνολο 

1Σχ. 
έτος 

83 
31,3 

37 
28,0 

26 
21,8 

14 
25,9 

5 
22,7 

23 

188 
28,5 

2Σχ. 
έτος 

50 
18,9 

26 
19,7 

20 
16,8 

13 
24,1 

2 
9,1 

11 

122 
18,5 

3Σχ 
έτος 

40 
15,1 

23 
17,4 

27 
22,7 

12 
22,2 

3 
13,6 

11 

116 
17,6 

4Σχ. 
έτος 

43 
16,2 

16 
12,1 

26 
21,8 

3 
5,6 

5 
22,7 

13 

106 
16,1 

5Σχ. 
έτος 

27 
10,2 

14 
10,6 

5 
4,2 

6 
11,1 

2 
9,1 

4 

58 
8,8 

6Σχ. 
έτος 

13 
4,9 

8 
6,1 

7 
5,9 

3 
5,5 

3 
13,6 

4 

38 
5,6 

7Σχ. 
έτος 

7 
2,6 

7 
5,3 

5 
4,2 

2 
3,7 

2 
9,1 

2 

25 
3,8 

8Σχ 
έτος 

0 
0,0 

1 
0,8 

3 
2,5 

0 
ο,ο 

0 
ο,ο 

0 

4 
0,6 

9Σχ. 
έτος 

2 
0,8 

0 
0,0 

0 
0,0 

1 
1,9 

0 
0,0 

0 

3 
0,5 

Σύνολο 

265 
100% 

132 
100% 

119 
100% 

54 
100% 

22 
100% 

68 

660 
100% 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

17. α) Στο πίνακα 41 αναφέρονται οι 660 από τους 672 μαθητές που συνολικά διαρ

ρέουν. Οι υπόλοιποι 12 δεν καταγράφονται σε κανένα σχολικό έτος διότι διέκοψαν 

κάποιο σχολικό έτος, επανήρθαν και ξαναδιέκοψαν οριστικά. Ο αριθμός αυτός (12) 

είναι σχετικά μικρός και δεν επηρεάζει τη συνολική διαρροή ανά σχολικό έτος. 

β) Οι αναγραφόμενοι αριθμοί σε κάθε τετραγωνίδιο του πίνακα, είναι αντίστοιχα: 

Πάνω ο απόλυτος αριθμός και κάτω το αντίστοιχο % ποσοστό. 
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Από τα δεδομένα του πίνακα 41 προκύπτει ότι τα παιδιά των α

γροτικών οικογενειών, εγκαταλείπουν πρώτα απ' όλα τη Μέση Εκπαί

δευση. Ποσοστό 50,2% όσων απ' αυτά διαρρέουν έχουν εγκαταλείψει 

το σχολείο στις δύο πρώτες σχολικές χρονιές. 

Στο ίδιο περίπου ποσοστό 50,0% βρίσκονται και τα παιδιά των 

ανώτερων υπαλλήλων, καθώς και τα παιδιά των εργατών, τεχνιτών με 

47,7%. 

Αρκετά χαμηλότερο ποσοστό για τη διαρροή στις δύο πρώτες 

σχολικές χρονιές εμφανίζουν τα παιδιά των υπαλλήλων και μικροεπαγ

γελματιών με ποσοστό 38,6% καθώς και τα παιδιά με πατέρα ελευθε

ρίων επαγγελμάτων με 34,0%. 

Επί πλέον διαπιστώθηκε ότι, οι 69 μαθητές απ' τους 671 που 

διαρρέουν, για τους οποίους παραπάνω επισημάνθηκε ότι έχουν επί

δοση καλύτερη από το μέσο όρο του συνόλου των μαθητών, προέρχο

νται κατά κύριο ποσοστό από αγροτικές και εργατικές οικογένειες. Οι 

27. μαθητές απ' αυτούς είναι παιδιά αγροτών και οι 17 παιδιά εργατών, 

δηλαδή το 63,7% των 69. 

Δ ι α ρ ρ ο ή και έ δ ρ α του σ χ ο λ ε ί ο υ . 

Όπως και έχει αναφερθεί, οι έδρες των σχολείων του δείγματος 

μας (Λαμία και Αμφίκλεια) είχαν σχετικά εύκολη πρόσβαση στους πε

ριφερειακούς οικισμούς απ' όπου προσέρχονται αρκετοί μαθητές. Το 

στοιχείο αυτό μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι , για το μέγιστο ποσο

στό των μαθητών, ο τόπος καταγωγής που καταγράφεται στους γενι

κούς ελέγχους, ταυτίζεται με τον τόπο μόνιμης διαμονής. 

Από τους 1685 μαθητές του δείγματος βρέθηκε ότι το 43,0% 

διαμένει μόνιμα στον τόπο που είναι και η έδρα του σχολείου τους, ε

νώ το 56,8% σε άλλον οικισμό. Από αυτούς τους μαθητές, εγκαταλείπει 

το Γυμνάσιο το 35,7% όσων διαμένουν στην έδρα του σχολείου τους 

και το 42,9% όσων διαμένουν σε άλλον οικισμό. 
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Το γεγονός όμως ότι ο κάθε τόπος εμφανίζει σημαντικές διαφο

ρές στην κατανομή των επαγγελμάτων, δεν επιτρέπει να βγάλουμε συ

μπεράσματα ως προς τη σχέση του τόπου καταγωγής και της διαρρο

ής, από τα παραπάνω ποσοστά. Οδηγηθήκαμε έτσι στην ανάλυση της 

διαρροής κατά τόπο και επάγγελμα. Τα δεδομένα καταγράφονται στο 

παρακάτω πίνακα 42. 

ΠΙΝ. 42: Η διαρροή σε σχέση με την έδρα του σχολείου και 
το επάγγελμα του πατέρα. 

Αγρότες, 
κτηνοτρόφοι 

Εργάτες, 
τεχνίτες 

Υπάλληλοι, 
μικροεπαγγελματίες 

Ανώτ. υπάλληλοι, 
διοικητικά στελέχη 

Ελευθέρια 
επαγγέλματα 

Χωρίς στοιχεία, 
συνταξιούχοι 

Σ ύ ν ο λ ο 

Τόπος καταγωγής: 
Η έδρα του σχολείου 

Σύνολο 

135 

165 

161 

124 

77 

63 

725 

Διαρροή 

55 

70 

64 

28 

16 

26 

259 

% 

40,7% 

42,4% 

39,8% 

22,6% 

20,8% 

42,3% 

35,7% 

Τόπος καταγωγής: 
Άλλος οικισμός 

Σύνολο 

456 

116 

124 

139 

34 

80 

958 

Διαρροή 

214 

65 

56 

29 

6 

41 

411 

% 

46,9% 

56,0% 

45,2% 

20,9% 

17,6% 

51,3% 

42,9% 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του πίνακα 42, φαίνεται ότι ο 

παράγοντας «τόπος διαμονής σε σχέση με την έδρα του σχολείου», 

όπως παραπάνω περιγράφεται, επηρεάζει τη διαρροή. 

Συγκεκριμένα οι μαθητές των κατώτερων οικονομικά στρωμάτων, 

όπως τα παιδιά των αγροτών, εργατών, υπαλλήλων Kar μικροεπαγγελ-
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ματιών εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά διαρροής στην περίπτωση 

που διαμένουν μακριά απ' την έδρα του σχολείου. Δεν συμβαίνει το 

ίδιο με τα παιδιά των ανώτερων υπαλλήλων και διοικητικών στελεχών, 

και ελευθερίων επαγγελμάτων. 

Είναι φανερό ότι η μετακίνηση, ίσως και η μεταστέγαση στην έ

δρα του σχολείου αποτελούσε σοβαρό οικονομικό πρόβλημα στους ο ι

κονομικά αδύναμους και ως εκ τούτου με την πρώτη δυσκολία εγκατέ

λειπαν. Δεν συμβαίνει βέβαια το ίδιο για τους οικονομικά ισχυρούς. 

Ιδιαίτερα δε στην περίπτωση που αναγκάζονται να μετακινηθούν προς 

την έδρα του σχολείου. 

Επειδή βέβαια οι συνθήκες διαβίωσης αλλά και μετακινήσεων 

άλλαξαν σημαντικά στα 50 χρόνια που αναφερόμαστε θεωρήθηκε 

σκόπιμο να διερευνήσουμε αναλυτικότερα, για κάθε δεκαετία τις πα

ραπάνω διαπιστώσεις. Αυτό γίνεται χωριστά για την κάθε δεκαετία και 

για τους καταγόμενους από την έδρα του σχολείου και τους υπόλοι

πους. Τα αντίστοιχα στοιχεία για την έδρα του σχολείου και τους άλ

λους οικισμούς εκτός αυτής, για τις δεκαετίες από 1930 έως 1970, έ

δωσαν τα δεδομένα που καταγράφονται στους παρακάτω πίνακες 43 

και 44. 

ΠΙ Ν. 43: Σχέση διαρροής και επαγγέλματος ως προς την έδρα του σχολείου 
και τη δεκαετία. 

Επάγγελμα πατέρα 

Αγρότες, κτηνοτρόφοι 

Εργάτες, τεχνίτες 

Υπάλληλοι, μικροεπ/ματίας 

Αν. υπάλληλοι, διοικ. στελέχη 

Ελευθέρια επαγγέλματα 

Σ ύ ν ο λ ο 

1930-40 

53,3% 

47,6% 

73,1% 

35,3% 

75,0% 

55,5% 

1940-50 

46,4% 

50,0% 

47,1% 

32,0% 

8,3% 

38,4% 

1950-60 

62,1% 

59,1% 

37,5% 

14,3% 

22,2% 

42,4% 

1960-70 

30,0% 

37,0% 

25,0% 

24,0% 

15,8% 

29,4% 

1970-80 

21,2% 

34,6% 

27,5% 

13,9% 

13,8% 

24,8% 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 
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ΠΙ Ν. 44: Σχέση διαρροής και επαγγέλματος ως προς άλλον οικισμό 
και τη δεκαετία. 

Επάγγελμα του πατέρα 

Αγρότες, κτηνοτρόφοι 

Εργάτες, τεχνίτες 

Υπάλληλοι, μικροεπαγγελματίες 

Ανώτ. υπάλληλοι, διοικ. στελέχη 

Ελευθέρια επαγγέλματα 

Σ ύ ν ο λ ο 

1930-40 

66,7% 

85,7% 

58,8% 

25,0% 

0,0% 

58,9% 

1940-50 

48,5% 

72,7% 

41,7% 

41,4% 

18,2% 

47,5% 

1950-60 

55,1% 

55,6% 

52,0% 

14,8% 

42,9% 

49,8% 

1960-70 

36,5% 

56,7% 

52,6% 

22,6% 

0,0% 

36,9% 

1970-80 

40,2% 

43,8% 

33,3% 

.5,6% 

14,3% 

33,9% 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Όπως παρατηρήσαμε για όλη τη χρονική περίοδο έτσι και κάθε 

δεκαετία, οι διαμένοντες στην έδρα του σχολείου, εμφανίζουν και την 

μικρότερη διαρροή συνολικά. Ειδικότερα για το κάθε επάγγελμα παρα

τηρούμε ότι: 

Για τα παιδιά των αγροτών και κτηνοτρόφων η διαρροή αυτών 

που διαμένουν στην έδρα του σχολείου τους είναι σημαντικά μικρότε

ρη, κάθε δεκαετία με εξαίρεση αυτή του '50. Μπορούμε να υποθέσουμε 

ότι αυτό οφείλεται στη σημαντική μετακίνηση του αγροτικού πληθυσμού 

προς τις πόλεις, μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Ο πληθυσμός αυτός κατά 

κανόνα εξακολουθεί να καταγράφεται στον αρχικό τόπο της διαμονής 

του- το χωριό- έστω και αν διαμένει στην πόλη. Εμφανίζεται έτσι ένας 

πλασματικός αριθμός κατοίκων του χωριού που στην πραγματικότητα 

διαμένει στην πόλη. Τα ίδια δεδομένα, για τη δεκαετία του '50, διαπι

στώνουμε και για τα παιδιά των εργατών και τεχνιτών. 

Για τα παιδιά των άλλων κοινωνικών στρωμάτων εμφανίζονται 

σημαντικές διακυμάνσεις ανά δεκαετία. Η τελική βέβαια τάση φαίνεται 

να είναι η μείωση των ποσοστών της διαρροής στην περίπτωση των 

κατοίκων της πόλης. Οι διακυμάνσεις αυτές δείχνουν και την μικρότερη 

σχετικά εξάρτηση της διαρροής απ' τον παράγοντα "έδρα του σχολεί

ου" για τους παραπάνω μαθητές. 
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Δ ι α ο ο ο ή και τ ό π ο ς κ α τ α ν ω ν ή ο 

Στην προηγούμενη παράγραφο διερευνήθηκε αν η έδρα του σχο

λείου, ως τόπος καταγωγής ή όχι, των μαθητών επηρεάζει τη διαρροή 

τους απ' το Γυμνάσιο. Στην παρούσα παράγραφο διερευνούμε αν ο 

τόπος καταγωγής ως περιοχή αστική ή αγροτική, με τα ιδιαίτερα πολι

τιστικά στοιχεία και τον χαρακτήρα της καθεμιάς, επηρεάζει τη διαρροή 

των μαθητών. 

Χρησιμοποιούμε κι εδώ τους ίδιους δείκτες. Δηλαδή, το ποσοστό 

της διαρροής των μαθητών με συγκεκριμένο επάγγελμα πατέρα, επί 

του συνολικού αριθμού των μαθητών του εν λόγω επαγγέλματος. Αυτό 

γίνεται χωριστά και για τις δύο περιοχές, την αγροτική και την αστική. 

Τα στοιχεία καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα 451 8. 

ΠΙΝ. 45: Η διαρροή κατά επάγγελμα και περιοχή. 

Επάγγελμα του πατέρα 

Αγρότες, κτηνοτρόφοι 

Εργάτες, τεχνίτες 

Υπάλληλοι, μικροεπαγ/τίες 

Αν. υπάλ., διοικ. στελέχη 

Ελευθέρια επαγγέλματα 

Χωρίς στοιχεία, συναξ/χοι 

Σ ύ ν ο λ ο 

Π ε ρ ι ο χ ή α σ τ ι κ ή 

Σύνολο 

155 

185 

178 

181 

90 

74 

863 

Διαρροή 

65 

84 

70 

37 

19 

33 

308 

% 

41,9% 

45,4% 

39,3% 

20,4% 

21,1% 

-

35,7% 

Π ε ρ ι ο χ ή α γ ρ ο τ ι κ ή 

Σύνολο 

445 

96 

107 

82 

19 

69 

818 

Διαρροή 

204 

51 

50 

20 

3 

34 

362 

% 

45,8% 

53,1% 

46,7% 

24,4% 

15,8% 

-

44,3% 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ά.ττ. 

18. Στον πίνακα δεν συμπεριλαμβάνονται οι κάτοικοι εξωτερικού και όσοι δε δήλω

σαν περιοχή κατοικίας (συνολικά 4 μαθητές). Επίσης δεν λαβαίνεται υπόψη αν ο 

τόπος καταγωγής είναι έδρα του σχολείου ή άλλος. 
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Η διαρροή για την αστική περιοχή είναι 35,7% και για την αγρο

τική 44,3%. Έχει εκφραστεί η άποψη, ότι «αυτή η διαπίστωση δεν ση

μαίνει τίποτα καθεαυτή. Θάπρεπε να εξεταστούν τα κοινωνικά και οι

κονομικά χαρακτηριστικά των περιοχών..."1 9. Υποθέτουμε λοιπόν ότι η 

σημαντική διαφορά που εμφανίζεται, μπορεί να οφείλεται στα διαφο

ρετικά ποσοστά διαρροής κάθε επαγγέλματος στις δύο περιοχές που 

εξετάζουμε. Γι' αυτό και διερευνήσαμε τη διαρροή ανά επάγγελμα ώστε 

οι συγκρίσεις μεταξύ περιοχών να αναφέρονται στις ίδιες ομάδες ε

παγγελμάτων. 

Από τα δεδομένα του πίνακα 45 διαπιστώνεται ότι, στις αντίστοι

χες περιπτώσεις επαγγελμάτων, η διαρροή είναι μεγαλύτερη αναλογικά 

για την αγροτική περιοχή από ότι αυτή της αστικής. 

Επομένως μπορούμε να πούμε ότι, ο παράγοντας αστική περιο

χή ή αγροτική επηρεάζει τη διαρροή των μαθητών ανεξάρτητα της κοι

νωνικής θέσης της οικογένειας. Κατά κανόνα οι καταγόμενοι από τις 

αγροτικές περιοχές μαθητές εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό διαρροής 

απ' τους αντίστοιχου κοινωνικού στρώματος, κατοίκους της πόλης 

Επειδή συνήθως οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών μετακινού

νται προς το σχολείο τους μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι μια βάσι

μη αιτία της μεγαλύτερης διαρροής2 0. Τα μικρότερα ποσοστά της διαρ

ροής στην αστική περιοχή μπορεί να αποδοθούν εν μέρει και στη ε

πιρροή του πολιτιστικού παράγοντα που είναι σημαντικότερος στις πό

λεις απ' ότι στα χωριά. 

19. Βλ: Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή, ό.ττ, σ.407. 

20. Βλ: Μ. Λαρίου-Δρεττάκη, Η εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης..., ό.π, 

σ.82, όπου επισημαίνεται ότι για το 1980-81 ότι "...τα παιδιά των αγροτικών περιο

χών εγκαταλείπουν σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά την υποχρεωτική εκπαίδευση".. 
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Οι υ ε τ α ν ρ α φ έ ς . 

Οι μετακινήσεις του πληθυσμού εντός και εκτός του Νομού είχαν 

ως αποτέλεσμα την αλλαγή του σχολείου για τους μαθητές. Το στοιχείο 

αυτό καταγράφηκε από τον αριθμό των μεταγραφών. 

Συνολικά μεταγράφηκαν 217 μαθητές, δηλαδή ποσοστό 12,9%2 1. 

Από αυτούς οι 67 βρέθηκαν σε Γυμνάσια του Νομού και έτσι καταγρά

φηκε η σχολική τους εξέλιξη μέχρι την έξοδο τους από αυτά. Για τους 

υπόλοιπους 150 (ποσοστό 8,9% επί του συνόλου) δε βρέθηκαν στοι

χεία2 2. Υποθέτουμε ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι μαθητές αυτοί μετα

γράφηκαν σε Γυμνάσια εκτός του Νομού, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο 

ποσοστό τους. Διερευνήσαμε την εξέλιξη των μεταγραφών κάθε δεκα

ετία. Αναλυτικά τα δεδομένα καταγράφονται στο παρακάτω πίνακα 46. 

ΠΙΝ. 46: Οι μεταγραφές των μαθητών κάθε δεκαετία. 

1930-40 

1940-50 

1950-60 

1960-70 

1970-80 

Σύνολο 

Αριθμός 

μαθητών 

172 

296 

386 

378 

453 

1685 

Μεταγραφέντες μαθητές 

Εκτός Νομού 

12 

22 

15 

56 

45 

150 

Στο Νομό 

3 

2 

17 

34 

11 

67 

Συνολικό ποσοστό 

μεταγραφών 

8,7% 

8 , 1 % 

8,3% 

23,8% 

12,4% 

12,9% 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

21. Είναι προφανές ότι αυτές αφορούν μεταγραφές από τα σχολεία του Νομού προς 

άλλα (εντός ή εκτός Νομού) και όχι τους μαθητές που ήρθαν από άλλα σχολεία, 

αφού το δείγμα μας είχε ως αφετηρία τους πρωτοεγγραφέντες στην Α' Γυμνασίου. 

22. Το στοιχείο της μεταγραφής σημειώνεται στο γενικό έλεγχο του σχολείου, είτε με 

τις ενδείξεις "μετεγγραφή" ή "έλαβε αποδεικτικό μετεγγραφής" ή "έλαβε αποδεικτι

κό". Σε όλες τις περιπτώσεις των μεταγραφών διερευνήθηκαν οι γενικοί έλεγχοι των 

πλησιέστερων Γυμνασίων και αυτών της Λαμίας ώστε να βρεθεί το πιθανό σχολείο 

στο οποίο μεταγράφηκε ο μαθητής. 
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ATTO τα δεδομένα διαπιστώνεται ότι τις δεκαετίες του '30, και του 

'40 έχουμε μικρότερο αριθμό μεταγραφών εντός του Νομού, συγκριτικά 

με αυτές εκτός Νομού. Απεναντίας η δεκαετία του '50 είναι η μοναδική 

περίοδος, που ο αριθμός των μεταγραφών εντός του Νομού ξεπερνά 

αυτόν εκτός του Νομού. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στις μετακινήσεις 

πληθυσμού μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Τη δεκαετία '60 διαπιστώνεται ο 

μεγαλύτερος αριθμός των μεταγραφών. Μεγάλος είναι και ο αριθμός 

των μεταγραφών την επόμενη δεκαετία.του '70. Χαρακτηριστικό τους 

είναι ότι ο αριθμός των μεταγραφών εκτός Νομού είναι μεγαλύτερος 

από αυτόν εντός του Νομού. Όπως έχει αναφερθεί ήταν η εποχή του 

μεγάλου μεταναστευτικού ρεύματος. Αυτό στο Νομό εκφράστηκε από 

τα χωριά προς τη Λαμία κυρίως, αλλά και συνολικά προς την Αθήνα. 

Ενδιαφέρον στοιχείο θεωρήσαμε και γι' αυτό διερευνήσαμε, τη 

κοινωνική σύνθεση των μαθητών που μεταγράφονται. Τα δεδομένα κα

ταγράφονται στο παρακάτω πίνακα 47. 

ΠΙ Ν. 47: Η κοινωνική σύνθεση των μαθητών που μεταγράφονται εκτός του Νομού. 

Αγρότες, 
κτηνοτρόφοι 
Εργάτες, 
τεχνίτες 
Υπάλληλοι, 
μικροεπαγγελματίες 
Ανώτ. υπάλληλοι, 
διοικητικά στελέχη 
Ελευθέρια 
επαγγέλματα 
Χωρίς στοιχεία, 
συνταξιούχοι 

Σ ύ ν ο λ ο 

Αριθμός 
μαθητών 

600 

281 

285 

263 

111 

145 

1685 

Μεταγραφέντες 

29 

10 

26 

64 

14 

7 

150 

Ποσοστό 
επί του 

συνόλου 

4,8% 

3,6% 

9 , 1 % 

24,3% 

12,6% 

4,8% 

8,9% 

Ποσοστό 
επί των 

μεταγραφέντων 

19,3% 

6,7% 

17,3% 

42,7% 

9,3% 

4,7% 

100% 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.ττ. 

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του πίνακα 47, η μεγάλη 

πλειοψηφία των μαθητών που μεταγράφονται (περίπου το 70% από 
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αυτούς), για σχολεία εκτός Νομού, είναι παιδιά των υπαλλήλων, διοι

κητικών στελεχών και ελευθερίων επαγγελμάτων. 

Διερευνώντας την κοινωνική σύνθεση των 67 μαθητών, που με

ταγράφονται σε σχολεία του Νομού και για τους οποίους βρέθηκαν τα 

στοιχεία τους και παρακολουθήσαμε την εξέλιξη τους μέχρι την απο

φοίτηση τους από το Γυμνάσιο, προέκυψαν τα δεδομένα του παρακάτω 

πίνακα 48. 

ΠΙΝ. 48: Η κοινωνική σύνθεση των μαθητών, που μεταγράφονται εντός του Νομού. 

Αγρότες, 
κτηνοτρόφοι 
Εργάτες, 
τεχνίτες 
Υπάλληλοι, 
μικροεπαγγελματίες 
Ανώτεροι υπάλληλοι, 
διοικητικά στελέχη 
Ελευθέρια 
επαγγέλματα 
Χωρίς στοιχεία, 
συνταξιούχοι 

Σ ύ ν ο λ ο 

Αριθμός 
μαθητών 

600 

281 

285 

263 

111 

145 

1685 

Μεταγραφέντες 

27 

12 

4 

9 

9 

6 

67 

Ποσοστό 
επί του 

συνόλου 

4,5% 

4,3% 

1,4% 

3,4% 

8 , 1 % 

4 , 1 % 

4,0% 

Ποσοστό 
επί των 

μεταγραφέντων 

40,3% 

17,9% 

6,0% 

13,4% 

13,4% 

8,9% 

100,0% 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Από τα δεδομένα του πίνακα 48, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των μαθητών που μεταγράφεται για σχολεία εντός του Νομού 

είναι παιδιά αγροτών, κτηνοτρόφων και εργατών, τεχνιτών. 

Συνεκτιμώντας τα δεδομένα των δύο παραπάνω πινάκων 47 και 

48 μπορούμε να βάσιμα να υποθέσουμε ότι το ρεύμα των μεταγραφών 

των παιδιών των αγροτών, κτηνοτρόφων, οδηγήθηκε κατά το ήμισυ στο 

Νομό και κατά το ήμισυ εκτός Νομού. Δεν συνέβη το ίδιο για τα παιδιά 
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των υπαλλήλων, διοικητικών στελεχών και ελευθερίων επαγγελμάτων, 

που όδευσαν κατά κύριο λόγο εκτός Νομού, κυρίως προς την Αθήνα2 3. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι ο αριθμός των μετα

γραφών εκτός Νομού και για τον οποίο δεν έχουμε στοιχεία δεν είναι 

τέτοιος που να επηρεάζει καθοριστικά το δείγμα μας. Μας δείχνει όμως 

την εποχή της έντασης των μεταγραφών και την ποιότητα τους2 4. 

23. α) Από προσωπικές μαρτυρίες γνωρίζουμε ότι τη δεκαετία του '60 που υπήρξε 

για το Νομό το μεγαλύτερο μεταναστευτικό ρεύμα (όπως τουλάχιστον προκύπτει 

από τον αριθμό των μεταγραφέντων των μαθητών) αρκετοί μαθητές, ευκατάστατων 

οικογενειών, μεταγράφονταν στην Αθήνα προκειμένου να μπορέσουν να παρακο

λουθήσουν τα οργανωμένα φροντιστήρια για τις εισαγωγικές στα Α.Ε.Ι. 

β) Επισημαίνουμε ότι τα δεδομένα των πινάκων αφορούν μαθητές του Γυμνασίου 

και επομένως πιθανά συμπεράσματα για το σύνολο της μετακίνησης του πληθυσμού 

είναι επισφαλή. 

γ) Υπενθυμίζουμε ότι, στους γενικούς ελέγχους των σχολείων, όταν καταγράφεται 

μία μεταγραφή συνήθως δεν υπάρχουν στοιχεία για το σχολείο προορισμού. Επίσης 

όταν σημειώνεται η ένδειξη "έλαβε αποδεικτικό", δε μπορεί να υποθέσει κανείς ότι 

αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής εγκαταλείπει το Γυμνάσιο. Βέβαια πρέπει να σημειωθεί 

ότι οι ενδείξεις που καταγράφηκαν ως μεταγραφές δε σημαίνει και συνέχιση της 

φοίτησης στη Μέση Γενική εκπαίδευση. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, στην 

παράμετρο "ολοκλήρωσε το Γυμνάσιο ή όχι", σημειώσαμε το χαρακτηρισμό "δεν 

υπάρχουν στοιχεία". 

24. Είναι χαρακτηριστικό το δεδομένο ότι τη δεκαετία του '60 που παρατηρείται και 

η-πληθυσμιακή μετακίνηση έχουμε ένταση στις μεταγραφές με ποσοστό μεταγραφών 

για τα παιδιά των αγροτών 13,1% (το μέγιστο) και για τα παιδιά των ανώτερων υ

παλλήλων διοικητικών στελεχών 35,% (το μέγιστο). 
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Δ': Η Ε Π Ί Δ Ο Σ Η Τ Ω Ν Μ Α Θ Η Τ Ώ Ν 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η παρουσίαση της βαθμολογίας-

εττίδοσης των μαθητών την περίοδο από το 1930 έως το 1980. Πα

ρουσιάζεται η εξέλιξη της βαθμολογίας όλων των μαθητών από τάξη σε 

τάξη στο Γυμνάσιο. Η ίδια εξέλιξη διερευνάται και κάθε δεκαετία. 

Διερευνάται η σχέση της βαθμολογίας του μαθητή με το επάγ

γελμα του πατέρα, για όλη τη χρονική περίοδο που αναφερόμαστε αλ

λά και κάθε δεκαετία. Διερευνάται επίσης η σχέση της βαθμολογίας 

μεταξύ των μαθητών του χωριού και της πόλης. 

Μελετήθηκε ειδικότερα η επίδοση των παιδιών των εκπαιδευτι

κών, που αποτελούν μία επαγγελματική ομάδα με ιδιαίτερο χαρακτηρι

στικό τη σχέσης της με τα γράμματα1. 

Τέλος διερευνήθηκε η επίδοση στα Ελληνικά και Μαθηματικά και 

η σχέση της με το φύλο και τον τόπο καταγωγής2. 

Η επεξεργασία έγινε με το SPSSWin πρόγραμμα Η/Υ. Οι πίνακες 

στοιχείων που προέκυψαν απ' το προαναφερόμενο πρόγραμμα πα

ρουσιάζονται αναλυτικά ως έχουν στο Παράρτημα. Στο κείμενο πα

ρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία από αυτούς. 

1. Η ομάδα αυτή μελετήθηκε χωριστά για να δ ιαπιστωθεί η επιρροή του μορφωτικού 

επιπέδου της οικογένειας στα παιδιά. Βλ: Ρ. Bourdieu J.-CI. Passeron, Οι κληρονό

μοι, ό.π, σ . 2 1 1 . 

2. Είναι γνωστή η άποψη εκπαιδευτικών και γονιών σύμφωνα με την οποία τα μεν 

αγόρια είναι καλοί στα Μαθηματικά τα δε κορίτσια στα Ελληνικά. Αυτό τις περισσό

τερες φορές τεκμηριώνεται αυθαίρετα και θ ε ω ρ ε ί τ α ι φυσικό χάρισμα του κάθε φ ύ 

λου:".. .τα αγόρια έχουν κλίση στα μαθηματικά.. .τα κορίτσια το χάρισμα της γλώσ

σας...". Σχετικά βλ: Β.Δεληγιάννη - Σ.Ζιώγου, Εκπαίδευση και φύλο, ό.π, σ.195. 

Επίσης για την " ιδεολογία των χαρισμάτων", βλ. P.Bourdieu - J.CI.Passeron, ό.π, 

σσ.132, 134. Για τη γλώσσα του σχολείου, βλ. Θ. Μυλωνάς, Κοινωνική Αναπαρα

γωγή ...', ό.π, σ.237. 
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Η επίδοση των μαθητών στο Γυμνάσιο. 

Όπως αρχικά υποθέσαμε, η σχολική σταδιοδρομία των μαθητών 

είναι πρώτιστα συνάρτηση της κοινωνικής τους θέσης. Μάλιστα, όσο 

αυτή βρίσκεται ψηλότερα τόσο καλύτερη είναι και η σχολική τους 

σταδιοδρομία. Μία παράμετρος της σχολικής σταδιοδρομίας του μαθη

τή, όπως είπαμε και στην εισαγωγή του δεύτερου μέρους, είναι η βαθ-

μολογία-επίδοσή του. Η κατανομή της βαθμολογίας των μαθητών, στο 

χρονικό διάστημα 1930-1980, φαίνεται στο παρακάτω πίνακα 49 και 

την αντίστοιχη γραφική παράσταση 5. 

ΠΙΝ. 49: Η κατανομή μέσου όρου της γενικής βαθμολογίας όλων των τάξεων. 

Βαθμός 
μαθητή 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Χωρίς βαθμό 

Σύνολο 

Μέσος όρος: 
13,397 

Συχνότητα εμφάνισης 
βαθμού 

1 

3 

66 

176 

356 

352 

259 

162 

108 

80 

43 

20 

1 

58 

1685 

Τυπική απόκλιση: 
1,995 

% Ποσοστό επί 
του συνόλου 

0,1 

0,2 

3,9 

10,4 

21,1 

20,9 

15,4 

9,6 

6,4 

4,7 

2,6 

1,2 

0,1 

3,4 

100,00 

Ελάχιστη τιμή: 
8 

% Ποσοστό επί των 
υπαρχουσών τιμών 

0,1 

0,2 

4,1 

10,8 

21,9 

21,6 

15,9 

10,0 

6,6 

4,9 

2,6 

1,2 

0,1 

-

100,00 

Μέγιστη τιμή : 
20 

Πηγή : Γενικοί έλεγχοι ό.π. 
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Στον παραπάνω πίνακα 49 παρουσιάζονται οι βαθμοί των μαθη

τών (ο μέσος όρος της γενικής τους βαθμολογίας κατά προσέγγιση α

κέραιος μονάδας), για όλη την χρονική περίοδο και η συχνότητα εμ

φάνισης της κάθε τιμής. Επίσης το % ποσοστό κάθε περίπτωσης για το 

σύνολο των μαθητών του δείγματος αλλά και για το σύνολο αυτών που 

εμφανίζουν βαθμό. 

ΓΡ. ΠΑΡ. 5: Η κατανομή της βαθμολογίας. 

Α 4 0 9 1 
Ρ 
ι 

θ 30G 
μ 
ό 
ς 

20G 
μ 
α 

Π 1 0 S 

Τ 
ώ 
ν °i 

9,00 11,00 13,00 15,00 17,00 19,00 
8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 

Μέσος όρος Γενικής Βαθμολογίας 

Όπως διαπιστώνεται, από τους 1685 επιλεγέντες μαθητές, γενι

κό βαθμό έστω και σε μία τάξη του Γυμνασίου έχουν οι 1627. Οι υπό

λοιποι 58 ενώ εγγράφονται στην Α' Τάξη δεν έχουν βαθμολογία επειδή 

διακόπτουν πριν την ολοκλήρωση της. Αυτό παρατηρείται σε μεγάλο 

αριθμό (42 συνολικά περιπτώσεις) την δεκαετία του 1940 και κυρίως 

την εποχή του πολέμου. 

Ως μέσος όρος των τιμών, της μεταβλητής "Μέσος όρος της Γενι

κής Βαθμολογίας", προέκυψε ο 13,397 με τυπική απόκλιση 1,995. Δη

λαδή γενικό βαθμό από 12 έως και 14 έχουν 967 μαθητές ή ποσοστό 

57,4% του συνόλου. Ως ελάχιστη τιμή εμφανίζεται η 8 και ως μέγιστη η 

20. 

140 



Η εξέλιξη της βαθμολογίας κατά τη φοίτηση στο Γυμνάσιο είναι 

ανοδική καθώς οι μαθητές προάγονται από τάξη σε τάξη. Τα αναλυτικά 

στοιχεία γΓ αυτή, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα 50. 

Π1Ν. 50: Η εξέλιξη της βαθμολογίας από τάξη σε τάξη στο Γυμνάσιο. 

Τάξη 

Α" 

Β ' 

Γ ' 

Δ ' 

Ε ' 

ΣΤ' 

Μέσος όρος 

13,267 

13,789 

13,915 

14,258 

14,328 

14,625 

Τυπική απόκλιση 

2,017 

2,032 

2,090 

2,044 

1,967 

2,029 

Ελάχιστη - Μέγιστη τιμή 

8 - 2 0 

8 - 20 

1 0 - 2 0 

10 - 19 

10 - 19 

11 - 19 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται σταθερή αύξηση της 

βαθμολογίας από τις μικρές τάξεις προς τις μεγάλες. Η αύξηση αυτή 

μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι οδεύοντας προς μεγαλύτερες τά

ξεις διαρρέουν οι κακοί μαθητές που έχουν βαθμολογίες κάτω του μέ

σου όρου 3 . 

Αξιοσημείωτη είναι και η ανοδική πορεία της ελάχιστης τιμής του 

γενικού βαθμού, που καταλήγει στο 11 ως ελάχιστο απολυτήριο βαθμό 

από το εξατάξιο Γυμνάσιο. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό και με το 

μέσο όρο της ΣΤ' Τάξης που είναι 14,625, δηλαδή η μέγιστη τιμή όλων 

των τάξεων του εξατάξιου Γυμνασίου, θα μπορούσε να αποδοθεί και 

στη σύνδεση του Απολυτηρίου Βαθμού με την μετέπειτα σχολική ή ε

παγγελματική εξέλιξη. Είναι γνωστό πώς με την εφαρμογή του Ακαδη

μαϊκού Απολυτήριου κατά τη μεταρρύθμιση του '64 4 , όπως επίσης και 

3. Αναλυτικά για τη διαρροή βλ. στο Γ' Κεφ. 

4. Βλ: Ν.Δ. 4379, άρθρο 13/ Φ.Ε.Κ. 182/1964. 
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στο τέλος της δεκαετίας του '70 και τη δεκαετία του '80 ο Απολυτήριος 

Βαθμός προσμετρούσε για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευ

ση. Βάσιμα λοιπόν μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτά τα μέτρα επη

ρέασαν τη βαθμολογία. 

Η εξέλ ιξη της ε π ί δ ο σ η ς την π ε ρ ί ο δ ο 1 9 3 0 - 8 0 . 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη της βαθμολογίας από δεκαε

τία σε δεκαετία. Από τους στατιστικούς δείκτες της βαθμολογίας κάθε 

δεκαετίας διαπιστώνουμε ότι αυτή αυξάνει ανά δεκαετία. Τα αναλυτικά 

δεδομένα καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα 5 1 . 

ΠΙΝ. 51: Η εξέλιξη της βαθμολογίας ανά δεκαετία, από το 1930 έως το 1980. 

Περίοδος 

1930-40 

1940-50 

1950-60 

1960-70 

1970-80 

1930-80 

Μέσος όρος 

12,661 

13,425 

12,880 

13,427 

14,064 

13,397 

Τυπ/κή Απόκλιση 

1,786 

1,857 

1,733 

1,915 

2,195 

1,995 

Ελάχιστη - Μέγιστη τιμή 

8-18 

10-19 

9-19 

10-19 

10-20 

8-20 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Τη δεκαετία του '30 εμφανίζονται οι χαμηλότερες βαθμολογίες, 

όπως προκύπτει από το μέσο όρο, τις ακραίες τιμές και το ποσοστό 

των 3 3 , 1 % των βαθμών που υπερβαίνουν το 13. (Η τιμή 13 είναι η 

διάμεσος τιμή των βαθμών όλης της εξεταζόμενης περιόδου 1930-80). 

Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο αυτή αλλάζει η κλίμακα βαθμολογίας 

από δεκαβάθμια σε εικοσαβάθμια. Αυτό έγινε από το σχολικό έτος 

1937-385. 

5. Βλ: Γενικούς Ελέγχους Γυμνασίων, της προαναφερόμενης εποχής. 
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Τη δεκαετία του 40 έχουμε σημαντική αύξηση της βαθμολογίας, 

όπως φαίνεται από τους στατιστικούς δείκτες του πίνακα. Ποσοστό 

4 4 , 1 % των μαθητών εμφανίζει βαθμολογία μεγαλύτερη του 13. Το γε

γονός μπορεί να αποδοθεί κυρίως στις ευνοϊκές για τους μαθητές δια

τάξεις της εποχής του πολέμου 6 . 

Τη δεκαετία του 50 παρατηρείται πτώση της βαθμολογίας, συ

γκριτικά με τη δεκαετία του '40, αλλά περίπου στο επίπεδο αυτής της 

δεκαετίας του '30. Τότε το ποσοστό των μαθητών με βαθμό μεγαλύτε

ρο του 13 είναι 27,3%. 

Την επόμενη δεκαετία του 60 παρατηρείται σημαντική αύξηση 

του μέσου όρου, των ακραίων τιμών αλλά και του ποσοστού βαθμών 

πάνω από το 13 που φτάνει το 44,4%. Στα μέσα της δεκαετίας αυτής 

γίνεται η μεταρρύθμιση Γ. Παπανδρέου- Παπανούτσου, που προβλέπει 

το Ακαδημαϊκό Απολυτήριο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαί

δευση, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. 

Τέλος, τη δεκαετία του 70, εξακολουθεί η άνοδος της βαθμολο

γίας με σημαντική μάλιστα αύξηση όλων των στατιστικών δεικτών. 

54,4% των μαθητών ξεπερνούν σε βαθμό το 13. Ισχύει και τότε, για 

ορισμένες σχολικές χρονιές, ο βαθμός του Απολυτήριου ως μέτρο ει

σόδου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Μάλιστα αποτελεί μοναδικό κρι

τήριο για την είσοδο στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες των άριστων μαθη

τών7. 

6. Από τους Γενικούς Ελέγχους της εποχής εκείνης προκύπτει ότι ο μαθητής προά

γεται όταν έχει γενικό βαθμό προαγώγιμο. 

7. Βλ: Ρόζα Ιμβριώτη, Παιδεία και κοινωνία, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1980, 

σελ. 149, όπου σχολιάζεται κριτικά το μέτρο αυτό. 
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Επίδοση και ε π ά ν ν ε λ υ α του π α τ έ ρ α . 

Βασικό στοιχείο για τη στήριξη της υπόθεσης μας είναι η διερεύ

νηση της σχέσης του επίδοσης και του επαγγέλματος του πατέρα. 

Η επεξεργασία του δείγματος των 1685 μαθητών, για την εποχή 

1930 έως 1980, έδωσε τα αποτέλεσμα που συνοπτικά καταγράφονται 

στον παρακάτω πίνακα 52: 

ΠΙΝ. 52: Η σχέση της βαθμολογίας και του επαγγέλματος του πατέρα. 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

Επάγγελμα πατέρα 
Αγρότες, 
κτηνοτρόφοι 
Εργάτες, 
τεχνίτες 
Υπάλληλοι 
μικροεπαγγελματίες, 
Ανωτ. υπάλληλοι, 
διοικητικά στελέχη 
Ελευθέρια 
επαγγέλματα 
Χωρίς στοιχεία, 
συνταξιούχοι 

Σ ύ ν ο λ ο 

Αριθμός 
μαθητών 

600 

281 

285 

263 

111 

145 

1685 

Ποσοστό 

35,6% 

16,7% 

16,9% 

15,6% 

6,6% 

8,6% 

100,0% 

Μέσος 
όρος 

13,052 

13,088 

13,296 

14,190 

14,481 

13,360 

13,397 

Τυπική 
απόκλιση 

1,742 

1,871 

1,994 

2,176 

2,269 

1,995 

1,995 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.ττ. 

Από τα δεδομένα προκύπτει ότι μαθητές που οι γονείς τους δη

λώνουν ως επάγγελμα αγρότης, κτηνοτρόφος (επαγγέλματα με κωδικό 

αριθμό 1), οπουδήποτε κι αν διαμένουν, σε αστική ή αγροτική περιοχή, 

έχουν τη χαμηλότερη συγκριτικά γενική βαθμολογία. Αυτό φαίνεται από 

το μέσο όρο, με 372 μαθητές στο διάστημα βαθμών 12 έως και 14, 

δηλαδή ποσοστό 64,2% των μαθητών που ολοκλήρωσαν έστω και μία 

τάξη και επομένως διαθέτουν γενική βαθμολογία. Επίσης εμφανίζουν 

ελάχιστη τιμή το 8 (ένας μαθητής) και μέγιστη το 19 (δύο μαθητές). Ως 

επικρατέστερο βαθμό εμφανίζουν το 12 (143 μαθητές ή 24,7% της κα

τηγορίας αυτής). 
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Ελάχιστα καλύτερο μέσο όρο 13,088 έναντι 13,052, έχουν οι 

μαθητές των οποίων ο πατέρας δηλώνει εργάτης ή τεχνίτης (επαγγέλ

ματα με κωδικό 2)8. 

Οι μαθητές αυτοί είναι συνολικά 281 ή 16,7% του συνολικού 

δείγματος. Στη περίπτωση αυτή παρατηρείται μεγαλύτερη διασπορά 

περί τον μέσο όρο. Δηλαδή στο διάστημα βαθμών 12 έως και 14 παρα

τηρούνται 166 περιπτώσεις μαθητών ή το 60,6% του συνόλου της κα

τηγορίας που αναφερόμαστε. Εμφανίζουν ως ακρότατες τιμές το 9 

(ένας μαθητής) και το 19 (ένας μαθητής). Επικρατέστερος βαθμός το 

13 (72 μαθητές ή 26,3% της κατηγορίας τους). 

Στη συνέχεια έχουμε τους μαθητές, που ο πατέρας τους φαίνεται 

καταγραμμένος ως κατώτερος δημόσιος, ιδιωτικός υπάλληλος ή αυτο

απασχολούμενος μικροεπαγγελματίας (επαγγέλματα με κωδικό 3). Ό 

λοι τους είναι 285 δηλαδή το 16,9% του συνολικού δείγματος. Έχουν 

μέσο όρο 13,296. Εμφανώς μεγαλύτερο των προηγουμένων. Ακρότατες 

τιμές 10 (δεκατρείς μαθητές) και 19 (τρεις μαθητές) και επικρατέστερο 

βαθμό το 12 (71 μαθητές ή 25,6%). Η διασπορά είναι μεγαλύτερη των 

προηγουμένων με 136 περιπτώσεις στο διάστημα βαθμών 12 έως και 

14, δηλαδή ποσοστό 49,0%. 

Σαφώς καλύτερη επίδοση φαίνεται να έχουν μαθητές, παιδιά α

νωτέρων κρατικών υπαλλήλων και διοικητικών στελεχών(επαγγέλματα 

με κωδικό 5). Από το συνολικό μας δείγμα οι μαθητές αυτοί είναι 253 

δηλαδή το 15,6% του συνόλου. Ως μέσο όρο της γενικής τους βαθμο

λογίας έχουν τον 14,190, ως ελάχιστη τιμή βαθμού το 10 (ένας μαθη

τής) και μέγιστη το 20 (ένας μαθητής). Η διασπορά, όπως προκύπτει 

απ' την τιμή της τυπικής απόκλισης είναι μεγαλύτερη των προηγουμέ

νων. Στο διάστημα βαθμών 13 έως και 15 παρατηρούνται 128 περι

πτώσεις μαθητών ή το 48,7% της κατηγορίας. 

8. Βλ. σχετικό αναλυτικό πίνακα κατάταξης των επαγγελμάτων σε ομάδες στο Πα

ράρτημα. 
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Στην τελευταία κατηγορία επαγγελμάτων, που περιλαμβάνει τα 

ελευθέρια επαγγέλματα (με κωδικό 5), καταγράφονται 111 μαθητές ή 

ποσοστό 6,5% του συνόλου. Οι μαθητές αυτοί παρουσιάζουν την καλύ

τερη γενική βαθμολογία απ' όλες τις άλλες κατηγορίες. Έχουν ως μέσο 

όρο βαθμολογίας το 14,481. Επικρατέστερο βαθμό το 14 (16 μαθητές 

ή 14,8%) και ακραίες τιμές 10 (ένας μαθητής) και 19 (δύο μαθητές). 

Τέλος σημειώνουμε ότι στο δείγμα περιλαμβάνονται και 145 μα

θητές, δηλαδή ποσοστό 8,6% του συνολικού αριθμού τους, με πατέρα 

συνταξιούχο ή αγνώστου επαγγέλματος (κωδικός 0) όταν αυτό δε ση

μειώνεται στους Γενικούς Ελέγχους των σχολείων απ' τους οποίους 

επιλέχτηκε το δείγμα. 

Στην ίδια κατηγορία καταγράφονται και οι ορφανοί μαθητές όπως 

και τα παιδιά αναπήρων και συνταξιούχων αγνώστου επαγγέλματος. Οι 

μαθητές αυτοί φαίνεται να βρίσκονται πολύ κοντά στο μέσο όρο του 

συνολικού δείγματος, γεγονός αναμενόμενο, αφού δεν προσδιορίζονται 

από το επάγγελμα του πατέρα. Έχουν λοιπόν ως μέσο όρο 13,360, με 

81 περιπτώσεις μαθητών στο διάστημα βαθμών από 12 έως και 14, 

δηλαδή ποσοστό 59,6%. 

Ε π ί δ ο σ η και επάννελμα του π α τ έ ρ α , κ ά θ ε δ ε κ α ε τ ί α . 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση του γεγονότος, αν και 

κατά πόσο, η παραπάνω εμφανιζόμενη διάταξη της σχέσης βαθμού και 

επαγγέλματος παραμένει αμετάβλητη για την χρονική περίοδο 1930-

1980 που εξετάζουμε. ΓΓ αυτό και χωρίστηκε η περίοδος 1930-80 σε 

πέντε δεκαετίες. Ο διαχωρισμός αυτός επιλέχτηκε έτσι, διότι συμβαδί

ζει με την αντίστοιχη επιλογή του δείγματος μας. Κάθε δεκαετία, στην 

αρχή της οποίας επιλέγεται και το δείγμα, έχει και τα ιδιαίτερα χαρα

κτηριστικά της: 

α) Η δεκαετία του '30, κατά την οποία έχουμε εφαρμογή των με

ταρρυθμίσεων του '29 αλλά και προσπάθειες ανατροπής τους, απ' τη 

δικτατορία Μεταξά με τον A.N. 770/1936. 
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Την εποχή αυτή στο νομό Φθιώτιδας λειτουργούν: το μικτό Γυ

μνάσιο Λαμίας, που από το 1935 χωρίζεται στο Γυμνάσιο Αρρένων και 

το Γυμνάσιο Θηλέων, το Πρακτικό Λύκειο Λαμίας καθώς και τα μικτά 

Γυμνάσια Αμφίκλειας, Αταλάντης και Σπερχειάδας. Λειτουργούν επίσης 

και μερικά διετή Ημιγυμνάσια σε κωμοπόλεις όπου προϋπήρχαν Ελλη

νικά Σχολεία. 

β) Η δεκαετία του '40, με κύρια χαρακτηριστικά της τα αποτελέ

σματα των μέτρων της δικτατορίας του Μεταξά και την υπολειτουργία 

των σχολείων την εποχή του πολέμου. Το τέλος της σηματοδοτείται 

απ' τη σταδιακή επαναλειτουργία σχολείων και την ίδρυση νέων9. 

γ) Η δεκαετία του '50 με χαρακτηριστικό της τη σταδιακή ίδρυση 

Γυμνασίων σε κωμοπόλεις, όπου κατά κανόνα πριν τη μεταρρύθμιση 

του '29 υπήρξαν Ελληνικά Σχολεία, όπως: στην Υπάτη, στο Μώλο και 

στη Στυλίδα. Τότε στη Λαμία ιδρύεται το Εσπερινό Γυμνάσιο. 

δ) Η δεκαετία του '60 με κύριο χαρακτηριστικό της τη μεταρρύθ

μιση του '64, που ένα αποτέλεσμα της ήταν και η σημαντική αύξηση 

του αριθμού των μαθητών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δια

θέτουμε 1 0. Την εποχή αυτή αρχίζει και από το Νομό η "αγροτική έξο

δος" προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, που οδηγεί στην πληθυσμιακή 

μείωση του 1 1 . Συνεχίζεται όμως η σταδιακή ίδρυση Γυμνασίων. 

ε) Τέλος η δεκαετία του '70, με τη μεταρρύθμιση του 1976, κατά 

την οποία ιδρύθηκαν και άλλα Γυμνάσια1 2. Την περίοδο αυτή είχαμε 

σημαντικές πληθυσμιακές μεταβολές στο Νομό. Μερικές από αυτές ή

ταν οι μετακινήσεις πληθυσμού προς το αστικό κέντρο της Λαμίας και η 

δημιουργία κωμοπόλεων 4-5.000 κατοίκων, κύρια γύρω απ' την εθνική 

οδό, όπου σταδιακά ιδρύονται Γυμνάσια και Λύκεια1 3. 

9. Σχετικά για τα συγκεκριμένα σχολεία βλ. Παράρτημα 

10. Για τον αριθμό των μαθητών βλέπε αναλυτικά στο Μέρος Πρώτο, Β" Κεφ. Επίσης 

για τα σχολεία, στο ίδιο. 

11. Βλ. αναλυτικά στο Μέρος Πρώτο, Α' Κεφ. "Ο Πληθυσμός" 

12. Για τη μεταρρύθμιση του 1976, βλ. Ν.309, ΦΕΚ.100Α 

13. Στο ίδιο 
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Η αντίστοιχη κατανομή των επαγγελμάτων του ττατέρα των μαθη

τών του δείγματος, για τις προαναφερόμενες δεκαετίες, καταγράφονται 

στον παρακάτω πίνακα 53. 

ΠΙΝ. 53: Το επάγγελμα του πατέρα των μαθητών κάθε δεκαετία. 

Αγρότες, 
κτηνοτρόφοι 

Εργάτες, 
τεχνίτες 

Υπάλληλοι, 
μικροεπαγγελματίες 

Ανώτ. υπάλληλοι, 
διοικητικά στελέχη 

Ελευθέρια 
επαγγέλματα 

Αγνώστων στοιχείων, 
συνταξιούχοι 

1930-40 

20,9% 

16,3% 

25,0% 

19,2% 

5,2% 

13,4% 

1940-50 

31,8% 

11,8% 

21,3% 

18,2% 

7,8% 

9 , 1 % 

1950-60 

42,7% 

15,0% 

12,7% 

12,4% 

4 , 1 % 

13,0% 

1960-70 

38,4% 

2 0 , 1 % 

13,8% 

14,8% 

7 , 1 % 

13,0% 

1970-80 

35,3% 

18,5% 

17,2% 

15,9% 

7,9% 

5 , 1 % 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Τα ποσοστά των επαγγελμάτων, του πίνακα 53, δεν είναι ίδια με 

αυτά του συνολικού πληθυσμού του Νομού. Αναφερόμαστε μόνο στους 

γονείς των μαθητών της Μέσης Εκπαίδευσης και όπως έχουμε αναφέ

ρει αυτοί δεν προέρχονται με την ίδια αναλογία από όλες τις ομάδες 

επαγγελμάτων. Χαρακτηριστικά αναφέραμε ότι τη δεκαετία του '30 εί

χαμε στο Νομό 75% αγρότες 1 4 . Την ίδια εποχή οι μαθητές, παιδιά α

γροτών, εμφανίζονται σε ποσοστό 20,9%. Το δεδομένο αυτό είναι ένας 

δείκτης της πρόσβασης τους στη Μέση Εκπαίδευση1 5. 

14. Για την κατανομή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στο Νομό βλ. Μέρος Πρώ

το, Α" Κεφ. " Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός". 

15. Για την πρόσβαση αναφερθήκαμε στο Μέρος Δεύτερο, Β' Κεφ. 
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Η εξέλιξη της βαθμολογίας των μαθητών κατά επάγγελμα πατέ

ρα, κάθε δεκαετία, φαίνεται στο παρακάτω πίνακα 54. 

ΠΙΝ. 54: Η βαθμολογία κάθε δεκαετία και το επάγγελμα του πατέρα. 

Δεκαετία 

Αγρότες, 
κτηνοτρόφοι 
Εργάτες, 
τεχνίτες 
Υπάλληλοι, 
μικροεπαγγελματίες 
Ανώτεροι υπάλληλοι, 
διοικητικά στελέχη 
Ελευθέρια 
επαγγέλματα 
Αγνώστων στοιχείων, 
συνταξιούχοι 

1930-40 

12,606 

12,519 

12,524 

13,188 

13,000 

12,273 

1940-50 

13,402 

12,9.00.._ 

13,175 

13,911 

14,450 

12,900 

1950-60 

12,595 

12,414 

13,143 

13,583 

13,125 

13,340 

1 9 6 0 - 7 0 

13,091 

13,187 

13,140 

14,089 

14,630 

13,952 

1970-80 

13,399 

13,714 

13,987 

15,292 

15,361 

14,304 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Όπως φαίνεται συνοπτικά και στον παραπάνω πίνακα, υπάρχει 

σχέση επαγγέλματος του πατέρα και του μέσου όρου της γενικής βαθ

μολογίας. Επίσης παρατηρείται ότι, η διάταξη της σχέσης αυτής σε κά

θε δεκαετία, παραμένει σε γενικές γραμμές η ίδια με αυτή που εμφανί

ζεται για όλη την περίοδο 1930-1980. 

Αναλυτικότερα, στη δεκαετία του 30, παρατηρούμε τα παιδιά των 

αγροτών, κτηνοτρόφων να έχουν ως μέσο όρο 12,606, λίγο μεγαλύτερο 

αυτού των παιδιών των εργατών, τεχνιτών αλλά και υπαλλήλων, μικρο

επαγγελματιών. Όμως με μεγαλύτερη διασπορά (όπως φαίνεται απ' τις 

τυπικές αποκλίσεις) και χαμηλότερη την ελάχιστη τιμή, 8 έναντι 10 των 

δύο άλλων κατηγοριών. 

Και στις τρεις προαναφερόμενες κατηγορίες η μέγιστη τιμή βαθ

μολογίας είναι η ίδια, το 16. Επισημαίνεται βέβαια και πάλι ότι την ε

ποχή αυτή τα παιδιά των αγροτών που φτάνουν στο Γυμνάσιο είναι 

ποσοστιαία πολύ λιγότερα από το 50% του συνόλου τους. Άρα πρόκει

ται για ένα δείγμα με σχετική προεπιλογή, ίσως των καλυτέρων. 
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Υψηλότερη βαθμολογία παρουσιάζουν παιδιά ανώτερων υπαλ

λήλων και διοικητικών στελεχών, με μέσο όρο 13,188, το μεγαλύτερο 

όλων των κατηγοριών και με οριακές τιμές βαθμών από 9 έως και 17. 

Αντίθετα, τα παιδιά με πατέρα ελευθερίων επαγγελμάτων, αν και 

υστερούν ελάχιστα στο μέσο όρο (13,000) απ' τα προηγούμενα, εμφα

νίζουν καλύτερες οριακές τιμές, με ελάχιστη το 11 και μέγιστη το 18. 

Συνοπτικά, διαπιστώνει κανείς ότι τα παιδιά των οικονομικά ι

σχυρότερων είναι και οι μαθητές με την καλύτερη βαθμολογία. Αυτό 

φαίνεται και απ' το γεγονός ότι αυτά ξεπερνούν το γενικό μέσο όρο της 

δεκαετίας. Μένει να διερευνηθεί αν την εποχή εκείνη οι αγρότες, κτη

νοτρόφοι, και λοιποί απασχολούμενοι στην πρωτογενή παραγωγή, ή

ταν ή όχι ευπορότεροι των εργατών, τεχνιτών, αυτοαπασχολούμενων 

και κατώτερων υπαλλήλων. Με την παρατήρηση ότι στους αγρότες δεν 

υπάρχει η σχετική οικονομική ομοιογένεια των άλλων στρωμάτων. Ό

σον αφορά βέβαια τους ανώτερους υπάλληλους και τα ελευθέρια επαγ

γέλματα, βάσιμα μπορεί να υποθέσει κανείς ότι αυτοί κατά κανόνα εί

ναι ευπορότεροι όλων των υπολοίπων. 

Κατά την επόμενη δεκαετία του 40 παρατηρείται μία γενική άνο

δος του μέσου όρου της βαθμολογίας σε όλες τις κατηγορίες των ε

παγγελμάτων που αναφερόμαστε. Άνοδος παρατηρείται και στις ορια

κές τιμές των βαθμών. Από 10 έως 18 για τα παιδιά των αγροτών και 

κτηνοτρόφων, 10 έως και 16 (και σε μία μόνο περίπτωση 19) για τα 

παιδιά εργατών και τεχνιτών, 10 έως 17 για παιδιά υπαλλήλων και μι

κροεπαγγελματιών και από 11 έως 18 για παιδιά των ελευθερίων ε

παγγελματιών. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στα ευνοϊκά μέτρα υπέρ των 

μαθητών την εποχή του πολέμου. Όπως προκύπτει από από τα δεδο

μένα των Γενικών Ελέγχων των Γυμνασίων, αυτή την εποχή, οι μαθη

τές προάγονται αρκεί να είναι προαγώγιμος ο γενικό μέσος όρος της 

βαθμολογίας τους, έστω και με μη προαγώγιμο βαθμό σε ορισμένο α

ριθμό μαθημάτων. 

Φαίνεται ότι και σ' αυτή τη δεκαετία τα παιδιά των εργατών, τε

χνιτών, υπαλλήλων ή μικροεπαγγελματιών υστερούν (με μέσο όρο 

12,900 ή 13,175) από αυτά των αγροτών (μέσος όρος 13,402). 

150 



Είναι γενικά αποδεκτό ότι, την εποχή του πολέμου, οι συνέπειες 

της οικονομικής εξαθλίωσης ήταν εντονότερες στα φτωχά οικονομικά 

στρώματα της πόλης παρά στον αγροτικό πληθυσμό. Αυτή η κατάστα

ση μπορούμε να υποθέσουμε ότι επηρέασε και την επίδοση των μαθη

τών που προέρχονται από τα αντίστοιχα κοινωνικά στρώματα. 

Αν η εκτίμηση αυτή είναι βάσιμη σε σχέση με την τότε πραγματι

κότητα, τότε τα δεδομένα φαίνεται να επαληθεύουν, και για την περίο

δο αυτή, τη βασική μας υπόθεση. Πάντως, έστω κι αν η παραπάνω ε

κτίμηση δεν ευσταθεί, και πάλι οι οικονομικά ασθενέστεροι, γενικά, 

υστερούν στη βαθμολογία. 

Στη δεκαετία του '50, τα παιδιά των εργατών, τεχνιτών εξακο

λουθούν να εμφανίζονται με την χαμηλότερη βαθμολογία, έχοντας ως 

μέσο όρο 12,414 με σχετικά μικρή διασπορά (τυπική απόκλιση 1,545) 

και ποσοστό 74,1% του συνόλου τους με βαθμολογία από 11 έως και 

13. Ελάχιστα καλύτερη βαθμολογία εμφανίζουν τα παιδιά των αγροτών 

και κτηνοτρόφων, με μέσο όρο 12,595 και την ίδια διασπορά (τυπική 

απόκλιση 1,534), δηλαδή με ίδιο περίπου ποσοστό 73,6% των βαθ

μών τους από 11 έως και 13. 

Σαφώς ανώτερη βαθμολογία έχουν τα παιδιά των υπαλλήλων και 

μικροεπεγγελματιών, με μέσο όρο 13,143 περίπου ίδια διασπορά, με 

75,5% των βαθμών αλλά στο διάστημα από 12 έως 14, και με ακραίες 

τιμές από 10 έως 19 έναντι 9 έως 18 των δύο προηγουμένων κατηγο

ριών. 

Ακόμη καλύτερη βαθμολογία έχουν τα παιδιά των ανώτερων υ

παλλήλων και διοικητικών στελεχών, με τον μεγαλύτερο όλων μέσο 

όρο 13,583, ακραίες τιμές 10 έως και 19 και ποσοστό 79,2% των βαθ

μών από 12 έως και 15 (τυπική απόκλιση 1,998 δηλαδή σχετικά μεγα

λύτερη). 

Τέλος τα παιδιά των ελευθερίων επαγγελματιών, φαίνεται να υ

στερούν αυτών των ανώτερων υπαλλήλων και διοικητικών στελεχών, 

υπερτερώντας όμως των άλλων. Ως μέσο όρο έχουν 13,125 με ακραίες 

τιμές 11 έως 18 και το 75% των βαθμών να είναι 12 ή 13. 
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Ως συμπέρασμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η γενικά παρατη

ρούμενη διάταξη στη βαθμολογία των προαναφερόμενων μαθητών, 

προσεγγίζεται με σημαντική ακρίβεια και στη δεκαετία του '50. 

Απομένει να διερευνηθεί και να ερμηνευτεί η καλύτερη επίδοση 

των παιδιών των ανώτερων υπαλλήλων από αυτά των ελευθερίων ε-

πεγγελματιών, οι οποίοι κατά τεκμήριο και την εποχή του '50 ήταν οι 

οικονομικά ισχυρότεροι. Βάσιμα μπορούμε να υποθέσουμε πως τη δε

καετία του '50 αρχίζει η εποχή της κοινωνικής ανόδου μέσω των 

σπουδών. Για το συγκεκριμένο κοινωνικό φαινόμενο εκφράστηκε η ά

ποψη ότι «...την εποχή αυτή ήταν ισχυρή θέληση για την απόκτηση 

ενός πανεπιστημιακού πτυχίου που θα τους έδινε τη δυνατότητα κοι

νωνικής κινητικότητας προς τα πάνω μέσω της άσκησης κυρίως δημο

σιοϋπαλληλικών και ελευθερίων επαγγελμάτων» 16. Τα παιδιά λοιπόν 

των ανώτερων υπαλλήλων πρώτα κινούνται προς αυτή την κατεύθυν

ση, αφού η οικογενειακή τους κατάσταση τους εξασφαλίζει τις δυνατό

τητες. 

Τη δεκαετία του '60 τα παιδιά των αγροτών καταλαμβάνουν πλέ

ον την τελευταία θέση στη βαθμολογία με μέσο όρο 13,091, ακραίες 

τιμές βαθμών 10 έως και 18 και 86,7% των βαθμών στο διάστημα 11 

έως και 15. Ήδη πλέον με τη σταδιακή ίδρυση Γυμνασίων και σε αγρο

τικές περιοχές όλο και περισσότερα (ποσοστιαία) παιδιά αγροτών φοι

τούν στη Μέση Εκπαίδευση. Αυτό άλλωστε φαίνεται και από την αύξη

ση του ποσοστού των μαθητών που είναι παιδά των αγροτών την ίδια 

στιγμή που συνολικά οι αγρότες ποσοστιαία φθίνουν. 

Λίγο καλύτερη βαθμολογία έχουν παιδιά εργατών, τεχνιτών με 

μέσο όρο 13,187, τις ίδιες ως ακραίες τιμές βαθμών αλλά και το 80% 

των βαθμών στο διάστημα 11 έως και 15. 

16. Βλ: Ι. Λαμττίρη-Δημάκη,«Η κοινωνιολογία της παιδείας του Ρ. Bourdieu» ό.ττ, σ. 

68. Για το ίδιο θέμα βλ: και α) Κων. Τσουκαλάς, Ταξίδι στο λόγο και στην ιστορία, 

Κείμενα 1969-1996, τομ.Β', Πλέθρον Αθήνα 1996, σ.40. Του ίδιου Εξάρτηση και 

Αναπαραγωγή...ό.ττ, σ. 573. β) Κάτσικας-Καββαδίας, Η ανισότητα στην Ελληνική 

Εκπαίδευση, ό.π, σ.24. 
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Σχεδόν τον ίδιο μέσο όρο (13,140) παρουσιάζουν και τα παιδιά 

των υπαλλήλων και μικροεπαγγελματιών με το φάσμα τιμών βαθμολο

γίας μεγαλύτερο, συγκεκριμένα από 10 έως και 19, και το 80,4% των 

βαθμών στο διάστημα 11 έως και 15. 

Σημαντικά ανώτερη είναι η βαθμολογία παιδιών των ανώτερων 

υπαλλήλων και διοικητικών στελεχών, που εμφανίζουν ως μέσο όρο 

τον 14,089, ακραίες τιμές 10 έως 19 και 78,5% των βαθμών στο διά

στημα 12 έως και 16. 

Τέλος, την καλύτερη επίδοση παρουσιάζουν παιδιά με πατέρα 

ελευθερίων επαγγελμάτων με μέσο όρο 14,630, ακραίες τιμές 12 έως 

17 και ποσοστό 66,7% με βαθμό 14 έως και 16. 

Αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι ενώ τα παιδιά της "ανώτερης" 

κοινωνικής ομάδας, αν δεχτούμε ότι αυτή είναι αυτή των ελευθερίων 

επαγγελμάτων, έχουν καλύτερη βαθμολογία και μεγαλύτερη συγκέ

ντρωση περί το μέσο όρο, οι άριστοι βαθμοί συναντώνται σε παιδιά 

αμέσως "κατώτερης" κοινωνικής ομάδας (ανώτεροι υπάλληλος διοικη

τικά στελέχη). Σ' αυτά την περίοδο που αναφερόμαστε, βρίσκουμε 7% 

των περιπτώσεων της κατηγορίας με γενικό βαθμό 18 ή 19. 

Φτάνοντας στην τελευταία δεκαετία του '70 παρατηρούμε ότι η 

προαναφερόμενη διάταξη στη βαθμολογία διατηρείται. Συγκεκριμένα, 

τα παιδιά των αγροτών, κτηνοτρόφων εξακολουθούν να βρίσκονται στη 

χειρότερη βαθμολογία με μέσο όρο 13,299 και με ποσοστό 82,9% των 

βαθμών μεταξύ 11 και 15. Ως ακραίες τιμές έχουν τους βαθμούς 10 και 

19. 

Εμφανώς καλύτερη είναι η βαθμολογία παιδιών των εργατών, 

τεχνιτών με μέσο όρο 13,714 και ποσοστό 76,2% των βαθμών στο διά

στημα 11 έως 15 και με ακραίες τιμές 10 έως 18. 

Υψηλότεροι απ' τους παραπάνω εμφανίζονται οι βαθμοί των 

παιδιών των υπαλλήλων και μικροεπαγγελματιών, που έχουν ως μέσο 

όρο 13,974, ακραίες τιμές 10 έως 19 και το 75,6% των περιπτώσεων 

στο διάστημα 12 έως 16. 
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Πολύ καλύτερους βαθμούς έχουν τα παιδιά των ανώτερων υπαλ

λήλων με μέσο όρο 15,264, ακραίες τιμές 11 και 20, άριστους το 

13,9% των μαθητών και το 58,96,4% στο διάστημα βαθμών 13 έως 17. 

Ακόμη καλύτερη επίδοση έχουν τα παιδιά με πατέρα ελευθερίων 

επαγγελμάτων, με μέσο όρο 15,361, με ακραίες τιμές 10 έως 19 και 

ποσοστό 58,3% των βαθμών μεταξύ 13 και 17. 

Τη δεκαετία αυτή γίνεται πλέον σαφής η διαφοροποίηση στη 

βαθμολογία μεταξύ δύο μεγάλων ομάδων. Από τη μία των παιδιών των 

αγροτών, εργατών, υπαλλήλων, μικροεπαγγελματιών με μέσους όρους 

κάτω του 14 και από την άλλη των ανώτερων υπαλλήλων, ελευθερίων 

επαγγελματιών με μέσους όρους πάνω από 15. Οι δύο προαναφερόμε

νες κοινωνικοοικονομικές ομάδες είναι δύο ομάδες με ευδιάκριτες οι

κονομικές και ταξικές διαφορές. 

Συμπερασματικά, για τις πέντε δεκαετίες που αναφερθήκαμε, 

σημειώνουμε ότι και σε κάθε μία απ' αυτές ξεχωριστά φαίνεται να επα

ληθεύεται η αρχική μας υπόθεση. Οι όποιες επί μέρους παρεκκλίσεις ή 

ιδιομορφίες που αναφέραμε, είναι μεμονωμένες και επομένως μπορού

με να δεχτούμε ότι δεν ανατρέπουν τη βασική μας υπόθεση. 

Αξιοσημείωτο θεωρείται το γεγονός ότι, κατά την εξέλιξη των 

βαθμών στις πέντε συνεχείς δεκαετίες, η διαφορά μεταξύ του καλύτε

ρου και του χειρότερου βαθμού αυξήθηκε. 

Η δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή ε π ί δ ο σ η μεταξύ μ α θ η τ ώ ν π ό λ η ς και χωριού. 

Είναι γνωστό και από άλλες έρευνες ότι μεταξύ των μαθητών 

που κατοικούν στο χωριό και αυτών της πόλης εμφανίζεται διαφορετική 

επίδοση 1 7 . Στην επίδοση, πάντα υπερτερούν οι μαθητές της πόλης. Η 

17. Βλ: α) Θ. Μυλωνάς, Η αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων..., ό.π, μέρος 1, 

κεφ. Α', β) Μαρία Λαρίου-Δρεττάκη, «Η εγκατάλειψη της Υποχρεωτικής Εκπαίδευ

σης...,ό.π. γ) Μαρία Ηλιου, Εκπαιδευτική και κοινωνική δυναμική, ό.π, κεφ 1. δ) 

Olive Banks, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, ό.π, σ.107, όπου αναφέρεται ότι "... 

οι διαφορές μεταξύ περιοχών και ιδιαίτερα μεταξύ αστικών και αγροτικών είναι πολύ 

διαδεδομένες...". 
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διαφορά αυτή αποδίδεται στη διαφορετικότητα χωριού-ττόλης, χωρίς 

πολλές φορές να διευκρινίζεται στο τι συνιστά αυτή τη διαφορά. 

Διερευνήσαμε το δείγμα μας και προς αυτή την κατεύθυνση. Αρ

χικά διερευνήσαμε τα επαγγέλματα που εμφανίζουν οι γονείς των μα

θητών κάθε περιοχής απ' τις προαναφερόμενες. Κι αυτό γιατί, όπως 

διαπιστώθηκε, η σχέση επίδοσης μαθητή και επαγγέλματος του πατέρα 

του είναι καθοριστική. 

Βρέθηκε ότι υπάρχει σαφής, αναμενόμενη άλλωστε, διαφοροποί

ηση στη διάρθρωση των επαγγελμάτων των γονέων μεταξύ μαθητών 

πόλης και χωριού, όπως φαίνεται και στον πίνακα 55. 

ΠΙΝ. 55: Τα επαγγέλματα των γονέων των μαθητών στην πόλη και στο χωριό. 

Πόλη 

Χωριό 

Αγρότες 
κτην/φοι 

17,7% 

54,3% 

Εργάτες, 
τεχνίτες 

21,8% 

11,8% 

Υπάλληλοι, 
μικροεπ/τίες 

20,6% 

13,4% 

Αν. υπάλλ. 
διοικ. στελέχη 

21,6% 

9,8% 

Ελευθέρια 
επαγγ/τα 

10,5% 

2,4% 

Άγνωστοι, 
συντ/χοι 

7,8% 

8,3% 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Από τους 1685 μαθητές του δείγματος μας, οι 863 δηλώνουν ως 

τόπο καταγωγής κάποια πόλη του Ν. Φθιώτιδας ή της χώρας, και οι 

818 χωριό. Το δείγμα, όπως αναφέρθηκε, επιλέχτηκε από Γυμνάσια 

της Λαμίας και της Αμφίκλειας. Οι πόλεις αυτές έχουν σχετικά εύκολη 

πρόσβαση από όμορους οικισμούς1 8. Τέτοιοι είναι και οι περισσότεροι 

αναφερόμενοι ως τόποι καταγωγής. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να 

πούμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο τόπος καταγωγής ταυτίζε

ται με τον τόπο διαμονής του μαθητή. 

18. Βλ. το χάρτη του Ν.Φθιώτιδας στο παράρτημα. 
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Οι καταγόμενοι-διαμένοντες σε πόλη εμφανίζουν ως μέσο όρο 

βαθμολογίας 13,700, ακραίες τιμές βαθμών 10 έως 20 και ποσοστό 

5 5 , 1 % των βαθμών στο διάστημα 12 έως και 14 (τυπική απόκλιση 

2,137) ενώ οι καταγόμενοι-διαμένοντες σε χωριά έχουν μέσο όρο 

13,083, με ακραίες τιμές βαθμών 10 έως 19 και το 63,9% των βαθμών 

στο διάστημα 12 έως και 14 (τυπική απόκλιση 1,786). 

Από πρώτη άποψη φαίνεται ότι τα παιδιά που κατάγονται από 

πόλη υπερτερούν στη βαθμολογία από αυτά του χωριού. Έχοντας ό

μως υπόψη ότι στα χωριά κυριαρχεί το επάγγελμα του αγρότη (βλ. πίν. 

55) και τα δεδομένα προηγούμενης παραγράφου, που δείχνουν ότι τα 

παιδιά των αγροτών παρουσιάζουν την χαμηλότερη βαθμολογία, μπο

ρούμε να υποθέσουμε ότι ο παράγοντας πόλη ή χωριό επηρεάζει την 

βαθμολογία έμμεσα και μέσω της διαφορετικής κοινωνικής διαστρωμά

τωσης που παρουσιάζει. Παρακάτω θα επιχειρήσουμε να αποδείξουμε 

την υπόθεση μας αυτή. Γ Γ αυτό και διερευνήσαμε χωριστά τη βαθμο

λογία των παιδιών της πόλης και του χωριού σε σχέση με το επάγγελ

μα του πατέρα. Στον πίνακα 56 καταγράφονται τα δεδομένα. 

ΠΙΝ. 56: Η επίδοση ως προς τον τόπο καταγωγής και το επάγγελμα του πατέρα. 

Επάγγελμα πατέρα 

Αγρότες, κτηνοτρόφοι 

Εργάτες, τεχνίτες 

Υπάλληλοι, μικροεπαγγελματίες 

Ανώτ. υπάλληλοι, διοικ. στελέχη 

Ελευθέρια επαγγέλματα 

Π ό λ η 

Μέσος 
όρος 

13,315 

13,344 

13,482 

14,257 

14,425 

Τυπική 
απόκλιση 

1,975 

1,953 

2,107 

2,215 

2,296 

Χ ω ρ ι ό 

Μέσος 
όρος 

12,962 

12,596 

13,000 

14,038 

14,842 

Τυπική 
απόκλιση 

1,650 

1,602 

1,770 

2,092 

2,218 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι, ό.π. 

Όπως διαπιστώνεται από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, 

χωριστά για τους μαθητές της πόλης ή του χωριού, ισχύει ό,τι διαπι-
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στώθηκε και στο σύνολο των μαθητών. Δηλαδή, η βαθμολογία των μα

θητών σχετίζεται με το επάγγελμα του πατέρα, με την ίδια διάταξη και 

στις δύο περιπτώσεις, για την πόλη ή το χωριό. Ως επί μέρους διαφο

ροποιήσεις σημειώνονται : 

α) Στους μαθητές-κατοίκους της πόλης, εμφανίζεται η χαμηλότε

ρη βαθμολογία στα παιδιά των αγροτών, ενώ σ' αυτούς του χωριού στα 

παιδιά των εργατών. Επισημαίνουμε ότι στο χωριό ο χαρακτηριζόμενος 

ως εργάτης είναι το πιθανότερο εργάτης γης, ο οποίος βρίσκεται μάλ

λον σε δυσμενέστερη οικονομική κατάσταση απ' τον αγρότη. Δεν ισχύει 

το ίδιο και για την πόλη όπου ο εργάτης ή τεχνίτης απασχολούμενος 

στη δευτερογενή παραγωγή είναι πιθανότερο να έχει καθημερινή δου

λειά και ίσως και μηνιαίο μισθό. Κατά συνέπεια είναι βάσιμη η υπόθε

ση ότι βρίσκεται σε καλύτερη θέση απ' τον αγρότη. 

β) Στους μαθητές που κατάγονται-διαμένουν στο χωριό παρατη

ρείται μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ της καλύτερης βαθμολογίας (που 

έχουν τα παιδιά με πατέρα ελευθερίων επαγγελμάτων) και της χειρότε

ρης (παιδιά εργατών), όπως φαίνεται απ' τη διαφορά των μέσων όρων: 

+ 1,880. Ενώ για τους μαθητές της πόλης η διαφορά αυτή γίνεται 

+ 1,110. 

Μπορούμε να απομονώσουμε τον παράγοντα «διαφορετική κα

τανομή επαγγελμάτων» σε χωριό και πόλη, ώστε να διερευνήσουμε 

άλλες πιθανές επιρροές. ΓΓ αυτό αντιστοιχίσαμε (υποθετικά) με ίδια 

ποσοστά στην πόλη και στο χωριό τα διάφορα επαγγέλματα. Τότε 

προκύπτει ως μέσος όρος βαθμολογίας για την πόλη 13,765 και για το 

χωριό 13,488. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η αρχικά διαπιστωμένη δια

φορά 0,617 μειώνεται σε 0,277 αλλά εξακολουθεί να είναι αξιοσημείω

τη. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η σημαντική διαφορά 

στην κατανομή των επαγγελμάτων είναι αυτή που κατά κύριο λόγο δη

μιουργεί και διαφορά στην επίδοση μεταξύ των μαθητών του χωριού 

και της πόλης. Όμως και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά την 

επίδοση των μαθητών του χωριού έναντι αυτών της πόλης. Υποθέτου

με πως μερικοί από αυτούς είναι το διαφορετικό πολιτιστικό επίπεδο 
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ττόλης-χωριού και παράγοντες που αφορούν την παράδοση των ίδιων 

των σχολείων1 9. 

Η ε π ί δ ο σ η των π α ι δ ι ώ ν με π α τ έ ρ α ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό . 

Από την εμπειρία είναι διαπιστωμένο ότι οι άνθρωποι των γραμ

μάτων και επιστημών δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη μόρφωση των παι

διών τους. Το περιβάλλον που δημιουργούν επηρεάζει καθοριστικά τη 

σχολική πορεία των παιδιών τους. Είναι μίας μορφής "πολιτισμικό κε

φάλαιο" που επηρεάζει καθοριστικά την πορεία των παιδιών τους2 0. 

Οι εκπαιδευτικοί, βέβαια, ως επάγγελμα κατατάχτηκαν στους α

νώτερους κρατικούς υπάλληλους. Είδαμε πως τα παιδιά αυτών των 

επαγγελματιών εμφανίζουν επιδόσεις απ' τις καλύτερες. Ιδιαίτερα ό

μως οι εκπαιδευτικοί, για τον προαναφερόμενο λόγο, αποτέλεσαν και 

χωριστή ομάδα, έτσι ώστε να διερευνηθεί ο βαθμός επιρροής του 

"πολιτισμικού κεφαλαίου" στη μαθητική εξέλιξη. 

Διερευνήσαμε, για το λόγο αυτό, τη σχολική πορεία των παιδιών 

με πατέρα εκπαιδευτικό. Από το συνολικό μας δείγμα, τέτοιοι είναι 59 

μαθητές, σε όλη την περίοδο των 50 ετών που μελετάμε. Από αυτούς 

31 είναι τα αγόρια και 28 τα κορίτσια. 

Ως τόπο καταγωγής εμφανίζονται να δηλώνουν κατά 39% την 

έδρα του σχολείου τους (Λαμία ή Αμφίκλεια). Συνολικά φαίνεται να 

προέρχονται κατά 54,3% από αστικές και 45,7% από αγροτικές περιο

χές. 

Προτιμούν, κατά 20,3% του συνόλου τους, το πρακτικό τμήμα, 

όταν βέβαια αυτό υπάρχει. Ενώ ακολουθούν κατά 16,9% το κλασικό 

τμήμα. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το συνολικό δείγμα είναι 10,5% για 

19. Η εμπειρία δείχνει ότι κατά κανόνα η όποιας μορφής πολιτιστική-πνευματική 

κίνηση είναι εντονότερη στην πόλη. Βιβλιοθήκες, θέατρα, αλλά και σχολεία με πλη

ρότητα εκπαιδευτικών βρίσκονται κατά κανόνα στην πόλη. 

20. Βλ: Pierre Bourdieu, «.Οι τρεις καταστάσεις του πολιτισμικού κεφαλαίου», Κείμε

να κοινωνιολογίας, Αθήνα Δελφίνι 1994, σ. 74, όπου αναφέρεται και αναλύεται ο 

όρος "πολιτισμικό κεφάλαιο". 
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τα πρακτικά τμήματα και 19,8%- για τα κλασικά. Ένα ποσοστό 52,5% 

φοιτά σε σχολείο ενιαίου τύπου τμημάτων (δηλαδή χωρίς κατευθύνσεις 

στις τελευταίες Τάξεις) και το υπόλοιπο 10,2% είναι αδιευκρίνιστο. 

Οι μαθητές αυτοί εισέρχονται στη Μέση Εκπαίδευση, κατά μεγά

λο ποσοστό, χωρίς καθυστέρηση. Το 88% εισέρχεται σε ηλικία 12 ή 11 

ετών. Το αντίστοιχο ποσοστό για το συνολικό δείγμα είναι μόλις 65%. 

Σημαντικός αριθμός τους, 15 απ' τους 59, μεταγράφεται. Το γεγονός 

δικαιολογείται απ' τη φύση του επαγγέλματος του πατέρα τους. 

Κανένας από αυτούς δεν παρουσιάζει αριθμό απουσιών που να 

τους παραπέμπει για ολική επανεξέταση τον Σεπτέμβρη ή να τους α

πορρίπτει. Για το σύνολο των μαθητών αυτό συμβαίνει σε ποσοστό 

7 , 1 % . Μειωμένη διαγωγή εμφανίζει το 11,9%. Το αντίστοιχο ποσοστό 

για το σύνολο του δείγματος είναι 1 2 , 1 % . 

Όσον αφορά στην βαθμολογία, εμφανίζονται με τον μεγαλύτερο 

μέσο όρο, όλων των περιπτώσεων που συναντάμε. Συγκεκριμένα έ

χουν ως μέσο όρο της γενικής τους βαθμολογίας 15,068 με τυπική α

πόκλιση 2,456. Επίσης μέσο όρο των γλωσσικών μαθημάτων 14,093 

και Μαθηματικών 13,9792 1. Ο αντίστοιχος μέσος όρος της γενικής βαθ

μολογίας για το σύνολο των μαθητών είναι 13,397 και για τα παιδιά 

των ελευθερίων επαγγελματιών 14,481. Τα τελευταία είναι και με την 

καλύτερη βαθμολογία, από τις ομάδες επαγγελμάτων. 

Τέλος από αυτά το 59,3% ολοκληρώνει το Γυμνάσιο χωρίς καθυ

στέρηση, ενώ ποσοστό 11,6% ολοκληρώνει με καθυστέρηση ενός ή 

περισσοτέρων ετών. Δηλαδή συνολικά το 70,9% ολοκληρώνει το Γυ

μνάσιο. Το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο είναι 51,2%. Επίσης πο

σοστό 20,3% είναι αδιευκρίνιστο λόγω μεταγραφών ή άλλων αγνώστων 

λόγων. 

Συνοπτικά, από τα προαναφερόμενα στοιχεία, συμπεραίνεται ότι 

η ομάδα αυτών των μαθητών είναι, συγκριτικά με το σύνολο των μαθη

τών αλλά και τις διάφορες άλλες ομάδες κατά περίπτωση, εξαιρετικής 

21. Ως γλωσσικά μαθήματα θεωρήσαμε τα Νέα Ελληνικά και τα Αρχαία Ελληνικά. 
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σχολικής επίδοσης. Αξιοσημείωτο δε είναι το γεγονός ότι οι καλοί μα

θητές, όπως αυτοί, προτιμούν τα τμήματα πρακτικής κατεύθυνσης. 

Η ε π ί δ ο σ η σε Ελληνικά και Μ α θ η μ α τ ι κ ά 

και ο τόπος κ α τ α γ ω γ ή ς . 

Σε προηγούμενη παράγραφο του παρόντος κεφαλαίου αναφερ

θήκαμε στην επίδοση των μαθητών του χωριού και της πόλης.. Διαπι

στώθηκε ότι οι διαφορές οφείλονται στη διαφορετική κοινωνική σύνθε

ση του πληθυσμού του χωριού και της πόλης, αλλά όχι μόνο. 

Επειδή η γενικότερη καλλιέργεια της οικογένειας και κατά συνέ

πεια η επίδραση της στο μαθητή φαίνεται να έχει μεγαλύτερη αντανά

κλαση στα γλωσσικά μαθήματα, διερευνήσαμε την επίδοση στα Ελλη

νικά και στα Μαθηματικά, των μαθητών του χωριού και της πόλης. 

Η διερεύνηση έγινε αναλυτικά για το κάθε επάγγελμα, έτσι ώστε 

να αποκλειστεί ο παράγοντας «επιρροή του επαγγέλματος στην επίδο

ση του μαθητή». Τα δεδομένα καταγράφονται στους παρακάτω πίνακες 

57 και 58. 

ΠΙΝ. 57: Κάτοικοι πόλεων: Γενική επίδοση, επιδόσεις σε Ελληνικά και 
Μαθηματικά και το επάγγελμα του πατέρα. 

Αγρότες, 
κτηνοτρόφοι 
Εργάτες, 
τεχνίτες 
Υπάλληλοι, 
μικροεπαγγελματίες 
Ανώτεροι υπάλληλοι, 
διοικητικά στελέχη 
Ελευθέρια 
επαγγέλματα 

Γενική επίδοση 

13,315 

13,344 

13,482 

14,257 

14,425 

Ελληνικά 

12,055 

12,006 

12,259 

13,166 

13,282 

Μαθηματικά 

11,932 

11,728 

11,700 

12,909 

12,996 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 
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ΠΙΝ. 58: Κάτοικοι χωριών: Γενική επίδοση, επιδόσεις σε Ελληνικά και 
Μαθηματικά και το επάγγελμα του πατέρα. 

Αγρότες, 
κτηνοτρόφοι 
Εργάτες, 
τεχνίτες 
Υπάλληλοι, 
μικροεπαγγελματίες 
Ανώτεροι υπάλληλοι, 
διοικητικά σ τ ε λ έ χ η — 
Ελευθέρια 
επαγγέλματα 

Γενική επίδοση 

12,962 

12,596 

13,000 

14,038 

14,842 

Ελληνικά 

11,960 

11,245 

11,860 

13,019 

13,895 

Μαθηματικά 

11,808 

11,064 

11,346 

12,513 

13,789 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό,π. 

Από τη σύγκριση των δεδομένων των παραπάνω πινάκων προ

κύπτει ότι, όπως και στο γενικό βαθμό, έτσι και στους βαθμούς των 

Ελληνικών και των Μαθηματικών, τα παιδιά του χωριού υστερούν από 

αυτά της πόλης σε κάθε περίπτωση επαγγέλματος του πατέρα τους2 2. 

Το γεγονός μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη διαφορά του μορφωτικού 

επιπέδου πόλης και χωριού, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη 

παράγραφο. 

22. Βλ: Κεφ. Γ," Η διαφορετική επίδοση μεταξύ μαθητών πόλης και χωριού" 
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Ε': ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ. 

Είναι γνωστό, από έρευνες στις Η.Π.Α., στην Ευρώπη αλλά και 

στη χώρα μας, ότι μεταξύ των δύο φύλων υπάρχουν διαφορές στην 

σχολική εξέλιξη. Διεθνώς διαπιστώνεται ότι σε γενικές γραμμές τα κο

ρίτσια έχουν καλύτερες επιδόσεις στη Στοιχειώδη Εκπαίδευση και τις 

πρώτες τάξεις της Μέσης ενώ έχουν μικρότερη πρόσβαση στην Ανώτε

ρη Εκπαίδευση1. 

Στη χώρα μας, τα προηγούμενα χρόνια, η κατάσταση παρουσιά

ζεται ανάλογη αλλά με εντονότερα τα φαινόμενα. Διαπιστώνεται επίσης 

η ανισότητα των δύο φύλων και μέσα στην ίδια κοινωνική τάξη 2 . Τον 

προηγούμενο μάλιστα αιώνα οι διαφορές στην εκπαίδευση των δύο 

φύλων ήταν και θεσμικά προσδιορισμένες3. 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η διερεύνηση του παραπάνω 

προβλήματος στην περίοδο που αναφερόμαστε. Για το σκοπό αυτό με

λετήθηκε η επίδοση αγοριών και κοριτσιών αναλυτικά4. 

Στην αρχή σημειώνεται η βαθμολογία, όπως καταγράφεται από 

τους στατιστικούς δείκτες, χωριστά για τα αγόρια και για τα κορίτσια. 

Επειδή προέκυψαν διαφορές, διερευνήθηκε στη συνέχεια η σχέση της 

βαθμολογίας τους με το επάγγελμα του πατέρα, ώστε να διαπιστωθεί 

1. Βλ: P.Bourdieu - J.CI.Passeron, Οι Κληρονόμοι, ό.π. σ.45 και Olive Banks, Κοι

νωνιολογία της Εκπαίδευσης..., ό.π, σσ. 110-112 και 165-166. 

2. Βλ: Ι.Λαμπίρη-Δημάκη, Προς μίαν Ελληνικήν Κοινωνιολογίαν..., ό.π, σσ. 130-132, 

και Κ.Τσουκαλάς, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή...,ό.π, σ.425,475. 

3. Ο ιδρυτικός νόμος για την εκπαίδευση στη χώρα (1836) δεν έχει καμία πρόβλεψη 

για την εκπαίδευση των κοριτσιών. Το πρόγραμμα του 1897, προβλέπει την προε

τοιμασία των κοριτσιών μόνο για την οικογενειακή ζωή και το ρόλο της μητέρας-

συζύγου. Βλ: Β.Δεληγιάννη - Σ.Ζιώγου, Εκπαίδευση και φύλο, ό.π, σ. 76, 79, 86, 

87. 

4. Οι άλλες παράμετροι της σχολικής εξέλιξης όπως η διαρροή, η καθυστέρηση, οι 

απουσίες και η διαγωγή μελετώνται στα αντίστοιχα κεφάλαια. 
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αν η αιτία της διαφορετικής επίδοσης είναι η διαφορετική κοινωνική 

τους προέλευση ή άλλος παράγοντας. Τέλος, αφού καταγράφηκε η ε

ξέλιξη της επίδοσης ανά δεκαετία, διερευνήθηκε και η διαφορετικότητα 

επίδοσης ανά επάγγελμα σε κάθε επί μέρους δεκαετία. 

Η επεξεργασία έγινε για το συνολικό δείγμα των 1685 μαθητών, 

που αποτελείται από 962 αγόρια και 723 κορίτσια. 

Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των κοριτσιών ανά δεκαετία ποικί

λει . Συγκεκριμένα τη δεκαετία του '30 έχουμε δείγμα από 96 αγόρια 

και 76 κορίτσια. Ο ποσοστιαίος αριθμός των κοριτσιών στο δείγμα είναι 

μεγαλύτερος του αντίστοιχου της εποχής. 

Τη δεκαετία του '40 έχουμε δείγμα από 145 αγόρια και 151 κορί

τσια. Το δείγμα από τα Γυμνάσια Αρρένων Λαμίας και μικτό Αμφίκλειας 

επιλέχτηκε από την αρχή της δεκαετίας, ενώ του Γυμνασίου Θηλέων 

από το 1946 και μετά, όταν επαναλειτούργησε με την αποκατάσταση 

του σχολικού δικτύου του Νομού. Έτσι η επιλογή του δείγματος δεν 

συμπίπτει χρονικά απόλυτα. Τη δεκαετία του '50 έχουμε δείγμα από 

260 αγόρια και 126 κορίτσια, ενώ την επόμενη του '60 έχουμε 212 α

γόρια και 166 κορίτσια. Τέλος τη δεκαετία του '70 έχουμε 249 αγόρια 

και 204 κορίτσια. 

Είναι προφανές ότι τις δύο πρώτες δεκαετίες οι παραπάνω ανα

λογίες αγοριών και κοριτσιών στο δείγμα δε συμπίπτουν με τις αντί

στοιχες των μαθητών που φοιτούν στα Γυμνάσια του Νομού. Αυτό ο

φείλεται στο γεγονός ότι στο μοναδικό Γυμνάσιο Θηλέων του Νομού, 

τις τέσσερις δεκαετίες, συγκεντρώνονται και κορίτσια της ευρύτερης 

περιοχής της πόλης της Λαμίας. Σε διαφορετική περίπτωση αυτά διέ

κοπταν τη φοίτηση τους, όπως συνέβαινε την εποχή του πολέμου, ό

ταν παρατηρείται πολύ λίγα κορίτσια να συνεχίζουν τη φοίτηση στο 

Αρρένων Λαμίας5. Έτσι, κυρίως τις πρώτες δεκαετίες, προέκυψε στο 

δείγμα μας μεγαλύτερος αναλογικά αριθμός κοριτσιών απ' τα αγόρια8. 

5. Το δεδομένο αυτό προκύπτει από τη μελέτη του γενικού ελέγχου του Γυμνασίου 

Αρρένων Λαμίας. 

6. Αναλυτικά ποσοστά φοίτησης κάθε φύλου παραθέτουμε στο Α' Κεφάλαιο, πιν.28. 
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Φύλο και ε π ί δ ο σ η . 

Διερευνήσαμε, χωριστά για τα αγόρια και τα κορίτσια, την κατα

νομή των μέσων όρων της γενικής τους βαθμολογίας. Το παρακάτω 

διάγραμμα δείχνει ότι υπάρχουν διαφορές. Υψηλότεροι είναι οι βαθμοί 

των κοριτσιών. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται παραστατικά η δια

φορετική κατανομή της βαθμολογίας των αγοριών σε σχέση με αυτήν 

των κοριτσιών. 

ΓΡ. ΠΑΡ. 6: Η κατανομή των βαθμών για τα αγόρια και τα κορίτσια. 
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Μέσος όρος Γενικής Βαθμολογίας 

Φύλο 

Αγόρια 

Κορίτσια 

Αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία για τη βαθμολογία των δύο 

προαναφερόμενων ομάδων, αλλά και το σύνολο των μαθητών, πα

ρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 59. 

ΠΙΝ. 59: Η γενική βαθμολογία αγοριών και κοριτσιών. 

Αγόρια 

Κορίτσια 

Σ ύ ν ο λ ο 

Μέσος όρος 

12,997 

13,903 

13,397 

Τυπική απόκλιση 

1,879 

2,024 

1,995 

Ελάχιστη- μέγιστη τιμή 

8 - 19 

9 - 20 

8 - 20 

Πηγή : Γενικοί έλεγχοι ό.π. 
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Όπως φαίνεται από τους στατιστικούς δείκτες της βαθμολογίας, 

στον παραπάνω πίνακα, τα κορίτσια έχουν εμφανώς καλύτερη βαθμο

λογία από τα αγόρια. 

Αναλυτικά, τα αγόρια εμφανίζουν ποσοστό 63,4% των περιπτώ

σεων μεταξύ των βαθμών 12 έως και 14 και 17,8% ποσοστό βαθμών 

μεγαλύτερο του 14. Απεναντίας τα κορίτσια εμφανίζουν ποσοστό βαθ

μών 53,4% στο διάστημα 12 έως και 14 και σε ποσοστό 35,0% πάνω 

από 14. .-. -

Διαπιστώνεται ότι σε γενικές γραμμές επιβεβαιώνονται τα δεδο

μένα των προαναφερόμενων ερευνών. Όμως, επειδή η χρονική περίο

δος στην οποία αναφερόμαστε είναι μεγάλη και κατά τη διάρκεια της 

έχουν συμβεί σημαντικές διαφοροποιήσεις στην εκπαίδευση των γυναι

κών, πριν την ερμηνεία αυτού του αποτελέσματος θεωρήθηκε αναγκαίο 

να διερευνηθούν επί πλέον: η κοινωνική προέλευση αγοριών και κορι

τσιών, η σχέση βαθμολογίας μέσα στην ίδια κοινωνική ομάδα και η 

διαρροή σε κάθε περίπτωση. 

Φύλο και ε π ί δ ο σ η σε Ελληνικά και Μ α θ η μ α τ ι κ ά . 

Από τη σχετική νομοθεσία γνωρίζουμε ότι τα Μαθηματικά και τα 

Ελληνικά αποτέλεσαν και αποτελούν μαθήματα των εισαγωγικών εξε

τάσεων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αποτέλεσαν επίσης και μα

θήματα των εισαγωγικών εξετάσεων από τη μία βαθμίδα της Εκπαί

δευσης στην άλλη, όποτε υπήρξαν τέτοιες εξετάσεις. Είναι φυσικό, 

λοιπόν, να θεωρούνται βασικά μαθήματα, ανεξάρτητα από το χαρα

κτηρισμό τους με βάση την ισχύουσα σχετική νομοθεσία. 

Υπενθυμίζουμε τις διάχυτες σε γονείς και εκπαιδευτικούς από

ψεις για την «κλίση» των αγοριών στα Μαθηματικά (γενικά τα θετικά 

μαθήματα) και των κοριτσιών στα Ελληνικά Αρχαία και Νέα (γλωσσικά 

και θεωρητικά μαθήματα) 7. 

7. Για τις απόψεις αυτές, που εκφράζονται στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες Ευρω

παϊκές χώρες, βλέπε υποσημείωση 2 στο κεφάλαιο Δ" "Η επίδοση των μαθητών". 
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Επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε την επίδοση των μαθητών σ' 

αυτά τα μαθήματα. Σκοπός μας ήταν να δούμε: α) Κατά πόσον οι βαθ

μοί σ' αυτά βρίσκονται κοντά στο μέσο όρο της γενικής βαθμολογίας, 

β) Κατά πόσο υπάρχει απόκλιση μεταξύ των βαθμών στα Ελληνικά και 

Μαθηματικά. Κατά πόσο υπάρχει απόκλιση μεταξύ αγοριών και κορι

τσιών, τέτοια που να δικαιολογεί την προαναφερόμενη άποψη. 

Απ' την επεξεργασία των βαθμών του συνολικού δείγματος των 

μαθητών, προέκυψαν τα δεδομένα που συνοπτικά αναφέρονται στους 

παρακάτω πίνακες 60, 61 και 62. 

ΠΙΝ. 60: Η γενική επίδοση, η επίδοση σε Ελληνικά και Μαθηματικά: 
Συγκριτικά στοιχεία. 

Γενικός Βαθμός 

Βαθμός Ελληνικών8 

Βαθμός Μαθηματικών 

Μέσος 
όρος 

13,397 

12,255 

11,958 

Τυπική 
απόκλιση 

1,995 

2,504 

2,540 

Ελάχιστη , 
μέγιστη τιμή 

8 - 20 

3,5 - 20 

4 - 20 

Διάμεσος 
τιμή 

13 

12 

12 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Από τα παραπάνω δεδομένα είναι εμφανές ότι οι βαθμοί των Ελ

ληνικών και Μαθηματικών υστερούν του Γενικού βαθμού σημαντικά. 

Παρουσιάζουν όμως πολύ μεγαλύτερη διασπορά περί το μέσο όρο. Το 

γεγονός είναι αναμενόμενο, αφού τα μαθήματα αυτά έχουν χαρακτηρι

στεί ως δύσκολα, άρα σημαντικός αριθμός μαθητών έχει πολύ χαμηλή 

βαθμολογία. Το γεγονός ότι ο γενικός βαθμός υπερτερεί των βαθμών 

των Ελληνικών και Μαθηματικών, σημαίνει ότι οι μαθητές έχουν στα 

άλλα μαθήματα μεγαλύτερους βαθμούς. 

8. Ως βαθμός "Ελληνικών" για την κάθε τάξη, καταχωρίστηκε ο μέσος όρος των Νέ

ων και των Αρχαίων Ελληνικών της Τάξης. 
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Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι οι βαθμοί των Μαθηματικών υστε

ρούν από αυτούς των Ελληνικών. Το φαινόμενο χρήζει ιδιαίτερης μελέ

της για την ερμηνεία του και ξεφεύγει από τα όρια της διατριβής μας. 

Τα παραπάνω στοιχεία διαφοροποιούνται μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών, όπως θα δούμε παρακάτω. 

Στους παρακάτω πίνακες καταγράφονται χωριστά για τα αγόρια 

και τα κορίτσια οι αντίστοιχες βαθμολογίες του γενικού βαθμού, των 

Ελληνικών και των Μαθηματικών. 

ΠΙΝ. 61: Η γενική επίδοση και η επίδοση στα Ελληνικά και τα Μαθηματικά 

για τα αγόρια. 

Γενικός βαθμός 

Βαθμός Ελληνικών 

Βαθμός Μαθηματικών 

Μέσος 
όρος 

12,997 

11,935 

11,792 

Τυπική 
απόκλιση 

1,897 

2,400 

2,495 

Ελάχιστη, 
μέγιστη τιμή 

13 - 19 

3,5 - 19 

4 - 19 

Διάμεσος 
τιμή 

13 

11,5 

12 

ΠΙΝ. 62: Η γενική επίδοση και η επίδοση στα Ελληνικά και τα Μαθηματικά 

για τα κορίτσια. 

Γενικός βαθμός 

Βαθμός Ελληνικών 

Βαθμός Μαθηματικών 

Μέσος 
όρος 

13,903 

12,659 

12,167 

Τυπική 
απόκλιση 

2,024 

2,572 

2,587 

Ελάχιστη, 
μέγιστη τιμή 

1 4 - 2 0 

6 - 20 

5 - 20 

Διάμεσος 
τιμή 

14 

12,5 

12 

Πηγές: Γενικοί έλεγχοι ó.rr. 

Από τα δεδομένα των παραπάνω πινάκων διαπιστώνουμε ότι: 

Τα κορίτσια υπερτερούν των αγοριών στη γενική επίδοση αλλά 

και σ' αυτές των Ελληνικών και Μαθηματικών. 
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Επειδή και σε προηγούμενα κεφάλαια αναφέραμε ότι τα κορί

τσια, κυρίως τις παλαιότερες εποχές, εισέρχονταν επιλεκτικά στη Μέση 

Εκπαίδευση, θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι η καλύτερη επίδοση 

τους οφείλεται σ' αυτή την προεπιλογή των κοριτσιών. Όμως αυτή 

παύει σταδιακά να ισχύει τις τελευταίες δεκαετίες και κυρίως τη δεκαε

τία του '70. Άρα διερευνώντας ενδεικτικά τους βαθμούς αυτής της δε

καετίας, μπορούμε να ελέγξουμε την ορθότητα της προαναφερόμενης 

υπόθεσης. 

Τα παρακάτω δεδομένα του πίνακα 63 αφορούν τα αγόρια και τα 

κορίτσια τη δεκαετία του '70, τότε που η είσοδο τους και η αναλογία 

τους στο Γυμνάσιο ήταν περίπου η ίδια. 

ΠΙ Ν. 63: Η γενική επίδοση και η επίδοση στα Ελληνικά και τα Μαθηματικά 

τη δεκαετία του 70. 

Φύλο 

Γενικός Επίδοση 

Επίδοση στα Ελληνικά 

Επίδοση στα Μαθηματικά 

Μέσος 
όρος 

Αγόρι 

13,496 

12,514 

11,476 

Κορίτσι 

14,774 

13,401 

12,916 

Τυπική 
απόκλιση 

Αγόρι 

2,189 

2,575 

2,775 

Κορίτσι 

2,003 

2,455 

2,542 

Ελάχιστη, μέγιστη 
τιμή 

Αγόρι 

10-19 

5,5-19 

6-19 

Κορίτσι 

10-20 

8-20 

7-20 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Από τα δεδομένα του πίνακα διαπιστώνεται ότι, και στη δεκαετία 

του '70, τα κορίτσια υπερτερούν σημαντικά των αγοριών στο γενικό 

βαθμό, στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά. 

Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι αυτό οφείλεται στις διαφο

ρετικές συνθήκες που επικρατούσαν στα Γυμνάσια Αρρένων και Θηλέ

ων. Μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε ότ ι , λόγω της περισσότερης ε

πιμέλειας των κοριτσιών ή και άλλων λόγων, που δεν μπορούμε εδώ 
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να διερευνήσουμε, οι εκπαιδευτικοί είναι επιεικέστεροι στο Γυμνάσιο 

Θηλέων9. 

Προκειμένου να αποφύγουμε και αυτή τη διαφοροποίηση, στο 

βαθμό που υπάρχει, διερευνήσαμε την επίδοση αγοριών και κοριτσιών 

του μικτού Γυμνασίου Αμφίκλειας. Τα στοιχεία που προέκυψαν κατα

γράφονται στον παρακάτω πίνακα 64. 

ΠΙ Ν. 64: Η γενική επίδοση και η επίδοση στα Ελληνικά και τα Μαθηματικά 
σε μικτό Γυμνάσιο. 

Φύλο 

Γενικός βαθμός 

Βαθμός Ελληνικών 

Βαθ. Μαθηματικών 

Μέσος όρος 

Αγόρι 

12,901 

11,884 

12,145 

Κορίτσι 

14,035 

13,491 

12,281 

Τυπική απόκλιση 

Αγόρι 

1,606 

2,225 

2,370 

Κορίτσι 

2,095 

2,722 

2,536 

Ελάχιστη - μέγιστη τιμή 

Αγόρι 

9 - 18 

3,5 -18,5 

5 - 19 

Κορίτσι 

10 - 19 

7 - 19,5 

7 - 19 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Διαπιστώνεται και πάλι, στο ίδιο σχολικό περιβάλλον, ότι τα κο

ρίτσια υπερτερούν σε βαθμολογία των αγοριών. 

Ειδικότερα για τη δεκαετία του '70, όταν πλέον έχουμε περίπου 

την ίδια αναλογία αγοριών κοριτσιών στο Γυμνάσιο, τα κορίτσια και 

πάλι υπερτερούν στη γενική επίδοση και στα Ελληνικά. Υστερούν κατά 

λίγο στα Μαθηματικά όπου έχουν μέσο όρο 12,147 έναντι 12,289 των 

αγοριών. Δε συμβαίνει όμως το ίδιο και στη δεκαετία του '60 που διε

ρευνήσαμε. Τότε έχουμε για τα κορίτσια ως μέσο όρο των Μαθηματι

κών 12,152 ενώ για τα αγόρια 12,018. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι : 

9. Την άποψη, περί επιμέλειας των κοριτσιών, διατύπωσαν εκπαιδευτικοί που τους 

ζητήσαμε να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο σχετικό με τη σχολική ζωή. 

169 



α) Όσον αφορά στο βαθμό των Ελληνικών, σε κάθε περίπτωση 

τα κορίτσια υπερτερούν σαφώς των αγοριών. 

β) Όσον αφορά στο βαθμό των Μαθηματικών, τα κορίτσια γενικά 

υπερτερούν. Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως όταν διερευνούμε το ίδιο 

σχολικό περιβάλλον (μικτό σχολείο) όπου ο βαθμός των Μαθηματικών 

για τα δύο φύλα φαίνεται να είναι κατά προσέγγιση ίδιος. 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις βέβαια, δεν σημαίνουν πως έτσι α

κριβώς καταγράφονται οι γνώσεις στα αντίστοιχα μαθήματα. Άλλωστε ο 

βαθμός στο Γυμνάσιο δεν είναι αποτέλεσμα μόνον της γνώσης του μα

θητή αλλά και άλλων παραγόντων. Το πρόβλημα της αντιστοιχίας βαθ

μού και γνώσης είναι πολύπλοκο και τέλος πάντων ξεφεύγει των ορίων 

της έρευνας μας. 

Για την ερμηνεία της διαπίστωσης αυτής μπορούμε να υποθέ

σουμε ότι τα κορίτσια, τη συγκεκριμένη εποχή και στο συγκεκριμένο 

τόπο, βρίσκονται ακόμη πιο κοντά στην οικογένεια απ' τα αγόρια. Έτσι 

βρίσκονται συχνότερα κοντά στο διάλογο, επομένως αποκτούν άνεση 

στη γλώσσα και έχουν καλύτερη επίδοση στα γλωσσικά μαθήματα. 

Η ε π ί δ ο σ η κ α τ ά φύλο και το ε π ά γ γ ε λ μ α τ ο υ π α τ έ ρ α . 

Όπως έχει αναφερθεί προηγούμενα η είσοδος των κοριτσιών 

στην μέση εκπαίδευση δεν ήταν αντίστοιχη του πληθυσμού τους σε 

κάθε εποχή. Επίσης η διαρροή τους στο Γυμνάσιο δεν ήταν ίδια με αυ

τή των αγοριών1 0. Κατά συνέπεια και έχοντας υπόψη τις κατά καιρούς 

αντιλήψεις για το ρόλο της γυναίκας στην εκπαίδευση, μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι η κοινωνική προέλευση των κοριτσιών δεν είναι κάθε 

εποχή η ίδια με αυτή των αγοριών1 1. Για το λόγο αυτό διερευνήσαμε τη 

10. Βλ: Μέρος δεύτερο, Δ' Κεφ., "Διαρροή και φύλο". 

11. Βλ: α) Olive Banks, Κοινωνιολογία..., ό.π, σ.166, όπου αναφέρεται ότι: "...η 

εκπαίδευση έχει διαφορετικό νόημα για τα κορίτσια και τους γονείς τους...", β) Κ. 

Τσουκαλάς, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή, ό.π, σ. 473, όπου αναφέρεται ότι:"...η 

εκπαίδευση των κοριτσιών λειτουργούσε σαν τεκμήριο της ταξικής προέλευσης και 

του οικογενειακού περιβάλλοντος... λειτουργούσε συμβολικά και εξυπηρετούσε σαν 
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κοινωνική προέλευση αγοριών και κοριτσιών. Το αποτέλεσμα κατα

γράφεται παρακάτω στον πίνακα 65. 

ΠΙΝ. 65: Η κοινωνική προέλευση των μαθητών κατά φύλο. 

Αγόρια 

Κορίτσια 

Σύνολο 

Αγρότες 
κτην/τρόφοι 

405 

4 2 , 1 % 

195 

27,0% 

600 

35,6% 

Εργάτες 
τεχνίτες 

160 

16,6% 

121 

16,7% 

281 

16,7% 

Υπάλληλοι 
μικροεπαγ. 

137 

14,2% 

148 

20,5% 

285 

16,9% 

Ανώτ.υπαλ. 
διοικ. στελ. 

127 

13,2% 

136 

18,8% 

263 

15,6% 

Ελευθέρια 
επαγγέλματα 

59 

6 , 1 % 

52 

7,2% 

111 

6,6% 

Άγνωστοι 
συντ/χοι 

74 

7,7% 

71 

9,8% 

145 

8,6% 

Πηγή : Γενικοί έλεγχοι ό.ττ. 

Από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα 65 προκύπτει ότι τα 

κορίτσια προέρχονται από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, με μεγα

λύτερη αναλογία απ' ό,τι τα αγόρια. Δηλαδή, «...μεταξύ των γυναικών 

επικρατεί αυστηρότερη ταξική επιλογή..."1 2. 

Αναλυτικά, τα κορίτσια τα προερχόμενα από οικογένειες υπαλ

λήλων, μικροεπαγγελματιών, ανώτερων υπαλλήλων, διοικητικών στε

λεχών, ελευθερίων επαγγελμάτων, ξεπερνούν ποσοστιαία τον αντί

στοιχο αριθμό των αγοριών. Συγκεκριμένα είναι 46,5% του συνόλου 

των κοριτσιών έναντι 33,5% του συνόλου των αγοριών. Αντίθετα, τα 

κορίτσια τα προερχόμενα από οικογένειες αγροτών και κτηνοτρόφων 

είναι ποσοστιαία κατά πολύ λιγότερα από τα αντίστοιχα αγόρια. Συγκε-

συμττληρωματική προίκα." γ) Ι.Λαμττίρη-Δημάκη, Προς μίαν Ελληνικήν Κοινωνονο-

λογίαν..., ό.π, σ.131. 

12. Βλ: Ι.Λαμττίρη-Δημάκη, ό.ττ, σ. 132. 
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κριμένα έχουμε 27,0% του συνόλου των κοριτσιών, προερχόμενα από 

αγρότες, κτηνοτρόφους και αντίστοιχα το 4 2 , 1 % των αγοριών. 

Οι διαφορές αυτές είναι ακόμη μεγαλύτερες τις πρώτες δεκαετίες 

της περιόδου που εξετάζουμε, όταν ο αποκλεισμός των κοριτσιών απ' 

την εκπαίδευση είναι μεγαλύτερος όπως προκύπτει και από τα δεδομέ

να του πίνακα 28. 

Συγκεκριμένα, τη δεκαετία του 1930-40 τα κορίτσια που φοιτούν 

στη Μέση Εκπαίδευση φαίνεται να προέρχονται κατά 15,2% από οικο

γένειες αγροτών και κτηνοτρόφων, κατά 1 8 , 1 % από οικογένειες εργα

τών και τεχνιτών, κατά 33,3% από οικογένειες υπαλλήλων και μικροε

παγγελματιών, κατά 27,7% από οικογένειες ανώτερων υπαλλήλων και 

διοικητικών στελεχών κατά 6 , 1 % από οικογένειες ελευθερίων επαγγελ

μάτων. Τη εποχή αυτή ο αγροτικός πληθυσμός αποτελεί το 75% του 

οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Ν. Φθιώτιδας. 

Είναι φανερό πώς αυτή η διαφορετική κατανομή ως προς την 

κοινωνική προέλευση των μαθητών, θα επηρεάζει και τη βαθμολογία. 

Αν επιπλέον λάβουμε υπόψη και τα συμπεράσματα της συσχέτισης ε

παγγέλματος και επίδοσης, τότε μπορούμε να υποθέσουμε πως η δια

φορετική επίδοση αγοριών και κοριτσιών οφείλεται σε σημαντικό βαθ

μό στη διαφορετική κατανομή της κοινωνικής τους προέλευσης. 

Επειδή όμως έχουν "διαπιστωθεί ανισότητες των δύο φύλων και 

μέσα στην ίδια κοινωνική τάξη ιδιαίτερα έντονες στην αγροτική" 1 3 , που 

αφορούν κυρίως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, θεωρήθηκε αναγκαίο να 

διερευνηθεί η επίδοση κάθε φύλου σε σχέση με την κοινωνική θέση. 

ΓΓ αυτό και εξετάσαμε αναλυτικότερα την βαθμολογία κάθε φύ

λου χωριστά σε σχέση με το επάγγελμα του πατέρα, που προσδιορίζει 

την κοινωνική θέση. Προέκυψαν τα δεδομένα του παρακάτω πινάκα 

66. 

13. Στο ίδιο, σ. 131. 
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ΠΙ Ν. 66: Η επίδοση κατά φύλο και η σχέση της με το επάγγελμα του πατέρα 

Επάγγελμα 

πατέρα 

Αγρότες, 
κτηνοτρόφοι 

Εργάτες, 
τεχνίτες 

Υπάλληλοι, 
μικροεπαγ/ματίες 

Ανώτ. υπάλληλοι, 
διοικητικά στελέχη 

Ελευθέρια 
επαγγέλματα 

Σ υ ν ο λ ι κ ά 

Μέσος όρος 

Αγόρια 

12,683 

12,714 

12,669 

14,153 

14,446 

12,997 

Κορίτσια 

13,784 

13,567 

13,850 

14,222 

14,519 

13,903 

Τυπική απόκλιση 

Αγόρια 

1,567 

1,664 

1,802 

2,151 

2,343 

1,879 

Κορίτσια 

1,842 

2,016 

1,998 

2,205 

2,210 

2,024 

Ελάχιστη-Μέγιοτη τιμή 

Αγόρια 

8 - 19 

10 -18 

10 - 19 

10 - 19 

11 - 19 

8 - 19 

Κορίτσια 

10 - 19 

9 - 19 

10 - 19 

1 0 - 2 0 

10 - 19 

9 - 20 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω δεδομένα, επιβεβαιώνεται η 

συσχέτιση της γενικής βαθμολογίας με το επάγγελμα του πατέρα, για 

τα αγόρια και για τα κορίτσια χωριστά. Μάλιστα η συσχέτιση αυτή ακο

λουθεί γενικά την ίδια διάταξη που και στις άλλες περιπτώσεις επιση

μάνθηκε. Δηλαδή, η επίδοση των μαθητών βελτιώνεται όσο το επάγ

γελμα του πατέρα παραπέμπει σε ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώ

ματα. 

Αναλυτικότερα, για τα αγόρια επισημαίνεται ότι τη χειρότερη 

βαθμολογία εμφανίζουν τα παιδιά των υπαλλήλων και μικροεπαγγελ

ματιών με τον μικρότερο μέσο όρο 12,669 και τη μικρότερη διάμεσο 

τιμή 12. Δηλαδή, με ποσοστό 42,3% των βαθμών μεγαλυτέρων του 12 

και 71,5% των περιπτώσεων στο διάστημα 11 έως και 13. 

Ελάχιστα καλύτερη είναι η βαθμολογία των αγοριών με πατέρα 

αγρότη ή κτηνοτρόφο. Συγκεκριμένα με μέσο όρο 12,683 και διάμεσο 

το βαθμό 13. Δηλαδή, το 50,6% των βαθμών πάνω από το 12 και το 

6 8 , 1 % στο διάστημα μεταξύ 12 και 14. •.;-'• : 
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Λίγο υψηλότερη είναι η βαθμολογία των αγοριών των εργατών 

και τεχνιτών, με μέσο όρο 12,714 και διάμεσο το 13. Ποσοστό δε 

53,2% πάνω απ' το 12 και 62,3% στο διάστημα 12 ως 14. 

Εμφανώς υψηλότερη είναι η βαθμολογία των αγοριών με πατέρα 

ανώτερο υπάλληλο, διοικητικό στέλεχος, αστό ή ελευθερίου επαγγέλ

ματος. Αυτά έχουν μέσους όρους 14,153 και 14,446, διάμεσο τιμή το 

14 και ποσοστά 7 7 , 1 % ή 71,4% αντίστοιχα πάνω απ' το 12. 

Παρόμοιας διάταξης εμφανίζεται και η βαθμολογία των κορι

τσιών. Σ' αυτά τη χειρότερη βαθμολογία έχουν τα κορίτσια των εργα

τών και τεχνιτών, με μέσο όρο 13,567 και ποσοστό 44,2% πάνω απ' τη 

διάμεσο τιμή το 13. Επίσης ποσοστό 57,5% στο διάστημα 12 ως 14. 

Ελάχιστα υψηλότεροι, είναι οι βαθμοί κοριτσιών με γονείς αγρό

τες ή κτηνοτρόφους. Έχουν ως μέσο όρο 13,784, διάμεσο τιμή 14 και 

ποσοστό 44.2% πάνω από το 13. Επί πλέον δε το 49,2% είναι στο 

διάστημα 12 ως 14. 

Τα κορίτσια με πατέρα υπάλληλο ή μικροεπαγγελματία προηγού

νται των προηγούμενων με μέσο όρο 13,850, διάμεσο τιμή 14 και πο

σοστό 52,7% πάνω απ' το 13. Το 5 6 , 1 % των περιπτώσεων, είναι στο 

διάστημα 12 ως 14. 

Σημαντικά υψηλότεροι είναι οι βαθμοί των κοριτσιών με πατέρα 

ανώτερο υπάλληλο, διοικητικό στέλεχος, η ελευθερίου επαγγέλματος. 

Αυτά έχουν ως μέσους όρους 14,222 και 14,519 αντίστοιχα. Έχουν δε 

σε ποσοστό 59,3% και 69,2% αντίστοιχα πάνω από το 13. 

Συνοψίζοντας επισημαίνουμε ως αξιοσημείωτα στοιχεία που 

προκύπτουν από τα παραπάνω τα εξής: 

α) Μέσα στην ίδια κοινωνική ομάδα τα κορίτσια έχουν καλύτερη 

βαθμολογία από αυτή των αντίστοιχων αγοριών. 

β) Οι διαφορές στην επίδοση με προηγούμενα τα κορίτσια είναι 

μεγαλύτερες στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. 

γ) Η διαφορά μεταξύ της καλύτερης και της χειρότερης βαθμο

λογίας για τα αγόρια είναι +1,777 ενώ για τα κορίτσια είναι +0,952. 
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Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν το συμπέρασμα ότι η επίδοση 

σχετίζεται όχι μόνο με την κοινωνική τάξη αλλά και με το φύλο. Επειδή 

δε κάθε εποχή, την περίοδο που μελετάμε, είχε σημαντικές διαφορο

ποιήσεις όσον αφορά το φύλο και την Εκπαίδευση, κρίναμε σκόπιμο να 

μελετήσουμε αναλυτικότερα και την κάθε δεκαετία χωριστά. 

Η ε π ί δ ο σ η κατά Φύλο και το ε π ά γ γ ε λ μ α του π α τ έ ρ α , 

κάθε δ ε κ α ε τ ί α . 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, μεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά 

τα επαγγέλματα του πατέρα τους. 

Είναι φανερό από τα προαναφερόμενα στοιχεία ότι ο όποιος α

ποκλεισμός της γυναίκας απ' την Μέση Εκπαίδευση είναι μεν γενικός 

τις πρώτες δεκαετίες της εξεταζόμενης περιόδου, αλλά κυρίως είναι 

επιλεκτικός σε βάρος των κατώτερων κοινωνικοοικονομικών τάξεων. Ο 

αποκλεισμός αυτός των γυναικών ήταν μεγάλος στην αρχή της περιό

δου που αναφερόμαστε 1 4 . ΓΓ αυτό θεωρήθηκε σκόπιμο, η διερεύνηση 

της βαθμολογίας αγοριών και κοριτσιών να γίνει χωριστά για κάθε δε

καετία. 

Στον παρακάτω πίνακα 67 καταγράφονται οι μέσοι όροι της βαθ

μολογίας αγοριών και κοριτσιών σε σχέση με το επάγγελμα του πατέ

ρα αναλυτικά για κάθε δεκαετία. 

14. Η υποβάθμιση της εκπαίδευσης των κοριτσιών και ο αποκλεισμός της εξέλιξης 

τους από τη Μέση Εκπαίδευση ή το Πανεπιστήμιο ήταν νομοθετικά κατοχυρωμένα 

έως τα τέλη του 19 o u αιώνα. Βλ: Β.Δεληγιάννη - Σ.Ζιώγου, Εκπαίδευση και Φύλο, 

ό.π, σ. 75, 77, 81, 86, 87, 195. Η πρώτη εξισωτική προσπάθεια γίνεται με τη με

ταρρύθμιση του '29, βλ. στο ίδιο σ. 198. 
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ΠΙ Ν. 67: Η επίδοση κατά φύλο και η σχέση της με το επάγγελμα του πατέρα, 
κάθε δεκαετία 

1930-40 

1940-50 

1950-60 

1960-70 

1970-80 

1930-80 

Αγρότες, 
κτηνοτρόφοι 

Αγ: 12,391 
Κορ: 13,100 

Αγ: 12,850 
Κορ: 13,929 

Αγ: 12,449 
Κορ: 13,111 

Αγ: 12,850 
Κορ: 14,345 

Αγ: 12,683 
Κορ: 13,784 

Αγ: 12,683 
Κορ: 13,784 

Εργάτες, 
τεχνίτες 

Αγ: 12,600 
Κορ: 12,417 

Αγ: 12,231 
Κορ: 13,412 

Αγ: 12,179 
Κορ: 12,985 

Αγ: 13,114 
Κορ: 13,250 

Αγ: 13,000 
Κορ: 14,875 

Αγ: 12,714 
Κορ: 13,567 

Υπάλληλοι, 
μικροεπαγ/τίες 

Αγ: 12,400 
Κορ: 12,636 

Αγ: 11,900 
Κορ: 13,865 

Αγ: 13,000 
Κορ: 13,318 

Αγ: 12,593 
Κορ: 13,783 

Αγ: 13,056 
Κορ: 14,167 

Αγ: 12,669 
Κορ: 13,850 

Ανωτ. υπάλλ. 
διοικ.στελέχη 

Αγ: 13,467 
Κορ: 12,941 

Αγ: 13,889 
Κορ: 13,926 

Αγ: 13,409 
Κορ: 13,431 

Αγ: 13,815 
Κορ: 14,345 

Αγ: 15,278 
Κορ: 15,306 

Αγ: 14,153 
Κορ: 14,222 

Ελευθέρια 
επαγγέλματα 

Αγ: 13,600 
Κορ: 12,250 

Αγ: 14,600 
Κορ: 14,400 

Αγ: 12,800 
Κορ: 13,667 

Αγ: 14,250 
Κορ: 15,182 

Αγ: 15,600 
Κορ: 15,063 

Αγ: 14,446 
Κορ: 14,519 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Από τα παραπάνω δεδομένα διαπιστώνουμε ότι: 

α) Τη δεκαετία το '30 φαίνεται να μην τηρείται η διαπιστωμένη 

διάταξη της βαθμολογίας σε σχέση με το επάγγελμα του πατέρα, όσον 

αφορά τα κορίτσια. Δηλαδή παρατηρείται ότι το καλύτερο μέσο όρο 

βαθμολογίας έχουν τα κορίτσια με πατέρα αγρότη ή κτηνοτρόφο. Πρό

κειται μάλλον για «προεπιλεγμένο» δείγμα, που φτάνει στο Γυμνάσιο 

ύστερα από σημαντική διαρροή. Ακολουθούν σε επίδοση τα κορίτσια 

με πατέρα ανώτερο υπάλληλο. Τελευταία στη βαθμολογία είναι αυτά 

με πατέρα ελευθερίων επαγγελμάτων. 

Τη δεκαετία αυτή έχουμε πολύ μικρό ποσοστό κοριτσιών στη 

Μέση Εκπαίδευση. Ο αποκλεισμός είναι πολύ μεγάλος για τις αγροτι

κές και εργατικές οικογένειες, όπως τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν. 

Το σχολικό έτος 1931-32 τα κορίτσια αποτελούσαν το 1 2 , 1 % των 

μαθητών στη Μέση Εκπαίδευση, ενώ το 1939-40 το 22,3%. Δηλαδή τη 

δεκαετία του '30 αποτελούσαν κατά μέσο όρο το 18,6%. Το ποσοστό 
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αυξάνει ανά δεκαετία και την εποχή του 1970-80 προσεγγίζει το 50% 

του των μαθητών στη Μέση Εκπαίδευση, ό π ω ς και στην αρχή του π α 

ρόντος κεφαλαίου σημειώνεται1 5. 

Φαίνεται π ω ς την εποχή αυτή, από τα φτωχά κοινωνικά στρώμα

τα, συνέχιζαν τις σ π ο υ δ έ ς μόνον οι καλοί μαθητές. Αυτό ισχύει κυρίως 

για τα κορίτσια1 6. Αυτό βέβαια αποτελεί μια εύλογη υπόθεση βασισμένη 

στα προαναφερόμενα δεδομένα. Η υπόθεση αυτή ερμηνεύει ικανο

ποιητικά τα δεδομένα των επιδόσεων της δεκαετίας του '30. 

β) Κατά κανόνα οι επιδόσεις των κοριτσιών είναι υψηλότερες α

π ό αυτές των αγοριών, με το ίδιο επάγγελμα του πατέρα, δηλαδή αντί

στοιχης κοινωνικής προέλευσης και αυτό φαίνεται να ισχύει για κάθε 

δεκαετία π ο υ εξετάζουμε. Και αυτό το δεδομένο αυτό μπορεί να ερμη

νευτεί με την π α ρ α π ά ν ω υπόθεση. 

γ) Γενικά υπάρχει αυξητική τάση της βαθμολογίας ανά δεκαετία 

σε όλες τις περιπτώσεις επαγγελμάτων του πατέρα. Αυτό άλλωστε ε

πισημάνθηκε και στη παράγραφο που μελετήσαμε την εξέλιξη του μέ

σου όρου της βαθμολογίας ανά δεκαετία. Ιδιαίτερα όμως στα παιδιά 

των ανώτερων τάξεων η αύξηση φαίνεται μεγαλύτερη 1 7 . 

δ) Αξιοσημείωτη είναι η πολύ μικρή αύξηση της βαθμολογίας των 

αγοριών των αγροτών κατά τη περίοδο 1930-80, στην οποία και ανα

φερόμαστε. 

Λαβαίνοντας υπόψη και τα δεδομένα της πρόσβασης και της 

διαρροής κατά φύλο στη Μέση Εκπαίδευση, συμπερασματικά θα μπο

ρούσαμε να πούμε ότι, όσα από τα κορίτσια φτάνουν στη Μέση Εκπαί-

15. Βλ: Πιν. 28 

16.: Αποκλεισμός κοριτσιών λόγω των κοινωνικών αντιλήψεων της κοινωνικής τους 

τάξης. Βλ: Μαρία Ηλιου, Εκπαιδευτική και Κοινωνική Δυναμική, ό.π, σ. 231. Επίσης 

P.Bourdieu - J.CI.Passeron, Οι κληρονόμοι, ό.π, σ. 45, όπου αναφέρεται ότι "...οι 

διαφορές είναι εντονότερες σε κατώτερα κοινωνικά στρώματα..." και Olive Banks, 

Κοινωνιολογία..., ό.π, σ. 112, όπου αναφέρεται ότι "...η διαφορά μεταξύ των φύλων 

διευρύνεται καθώς κατεβαίνουμε την κλίμακα σε κοινωνικές τάξεις...". 

17. Όπως για παράδειγμα για τα παιδιά οικογενειών ελευθερίων επαγγελμάτων. 
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δευση, παρ' όλο που αντιμετωπίζουν περισσότερους κοινωνικούς 

φραγμούς, εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις. 

Προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε το δεδομένο αυτό, μπορούμε 

να υποθέσουμε ότι οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην προεπιλογή 

των κοριτσιών πριν την είσοδο τους στο Γυμνάσιο. Οφείλεται επίσης 

στον τρόπο διαπαιδαγώγησης των κοριτσιών στη νεοελληνική οικογέ

νεια. Από τον τρόπο αυτό γίνονται πιο ανεκτικά στους κανόνες και τη 

λειτουργία της οικογένειας και κατ' επέκταση της ίδιας της κοινωνίας. 

Κατά συνέπεια εντάσσονται με μεγαλύτερη ευκολία και υπακούουν 

στους κανόνες του σχολείου προθυμότερα απ' τα αγόρια. Στη σχολική 

ζωή αυτό εκφράζεται με την καλύτερη επιμέλεια τους που συνήθως 

οδηγεί και σε καλύτερη βαθμολογία αλλά και την καλύτερη διαγωγή 

τους1 8. Αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς στους οποίους απευθυνθήκα

με εξέφρασαν την άποψη αυτή, δηλαδή ότι τα κορίτσια παρουσίαζαν 

γενικώς μεγαλύτερη επιμέλεια1 9. 

Βασιζόμενοι στα δεδομένα που αναφέραμε μπορούμε να υποθέ

σουμε, ότι τις πρώτες τουλάχιστον δεκαετίες, σημαντικό ρόλο στην κα

λύτερη επίδοση των κοριτσιών θα πρέπει να έπαιξε και η "προεπιλογή" 

τους έως τη Μέση Εκπαίδευση. 

Προκύπτει τελικά και από την έρευνα μας ότι η έννοια του 

"φύλου στην Εκπαίδευση" είναι κυρίως μία κοινωνική "κατασκευή". Αυ

τή η "κατασκευή" αντανακλάται ευδιάκριτα στη βαθμολογία των κορι

τσιών στο Γυμνάσιο. 

18. Αναλυτικά για τη διαγωγή των μαθητών αναφερόμαστε στο Δ' Κεφάλαιο. 

19. Ζητήσαμε, επιλεκτικά από πέντε εκπαιδευτικούς, γραπτές απαντήσεις σε προ

καθορισμένο ερωτηματολόγιο. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί (Ευαγ. Ζωητός, Κων. Μοσκα-

χλαϊδής, Κων. Ασπρουλάκης, Ιωαν. Βάϊος και Αθ. Γκίκας) υπηρέτησαν το μεγαλύτε

ρο χρονικό διάστημα στο Νομό, περιόδους που αρχίζουν το 1935 έως και σήμερα. 

Οι απαντήσεις τους καλύπτουν 40 και πλέον σελίδες. 
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ΣΤ': Α Π Ο Υ Σ Ί Ε Σ ΚΑΙ Δ Ι Α Γ Ω Γ Ή Τ Ω Ν Μ Α Θ Η Τ Ώ Ν . 

Στοιχεία που θεωρήσαμε ότι συνιστούν τη σχολική εξέλιξη στο 

Γυμνάσιο είναι οι απουσίες και η διαγωγή των μαθητών. Στο κεφάλαιο 

αυτό επιχειρείται η καταγραφή των απουσιών και της διαγωγής των μα

θητών και η συσχέτιση τους με άλλους σχολικούς και κοινωνικούς πα

ράγοντες. 

Ιδιαίτερα γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ των 

απουσιών και της διαγωγής τους με το επάγγελμα του πατέρα, το φύλο 

τους, τον τόπο καταγωγής και τη βαθμολογίας τους. 

Παράλληλα παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό κλίμα στο οποίο δια

μορφώνονταν τα κατά καιρούς παιδονομικά μέτρα. 

Οι α π ο υ σ ί ε ς των μαθητών την π ε ρ ί ο δ ο 1 9 3 0 - 1 9 8 0 . 

Όπως έχουμε αναφέρει ένας δείκτης της σχολικής εξέλιξης του 

μαθητή στο Γυμνάσιο είναι και οι απουσίες που έχει σε κάθε σχολικό 

έτος. Επειδή στους Γενικούς Ελέγχους, από τους οποίους αντλούμε τα 

στοιχεία μας, δε σημειώνεται κάθε φορά ο ακριβής αριθμός των απου

σιών των μαθητών, αλλά και για λόγους ουσίας, κατατάξουμε τους μα

θητές ανάλογα με τον αριθμό απουσιών σε τρεις κατηγορίες: 

Στην πρώτη κατηγορία, με κωδικό 1, κατατάξαμε τους μαθητές 

των οποίων ο αριθμός των απουσιών δεν επηρεάζει τελικά τη φοίτηση 

τους. Στη δεύτερη κατηγορία, με κωδικό 2, τους μαθητές των οποίων ο 

αριθμός των απουσιών, παραπέμπει σε ολική επανεξέταση το Σεπτέμ

βρη. Και στην τρίτη, με κωδικό 3, αυτούς που ο αριθμός των απουσιών 

τους είναι απορριπτικός. 

Τις απουσίες με κωδικούς 2 και 3 χαρακτηρίζουμε ως "αξιοσημεί

ωτες". Διερευνήσαμε τις απουσίες των 1685 μαθητών του δείγματος 

μας. Προέκυψαν τα στοιχεία που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα 

68. 
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ΠΙ Ν. 68: "Αξιοσημείωτες" απουσίες κατά φύλο. 

Φύλο 

Αγόρια 

Κορίτσια 

Σύνολο 

Α π ο υ σ ί ε ς 

Περίπτωση 
Κωδ: 2 

8 

3 

11 

Περίπτωση 
Κωδ: 3 

92 

21 

113 

Σύνολο μαθητών 
με αξιοσημείωτες 

απουσίες 

95 

24 

119 

% Ποσοστό επί του 
φύλου τους 

9,88% 

3,32% 

7,06% 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Από το σύνολο των μαθητών, απουσίες των κατηγοριών που πε-

ριγράφηκαν παραπάνω εμφανίζουν σε 124 περιπτώσεις 119 μαθητές 

δηλαδή ποσοστό 7,06% επί του συνόλου των μαθητών1. 

Από αυτούς οι 11 ή ποσοστό 0,6% επί του συνόλου των μαθη

τών, παραπέμπονται σε ολική επανεξέταση το Σεπτέμβρη. Οι 113 ή το 

6,7% απορρίπτονται λόγω απουσιών. 

Βρέθηκε επίσης ότι απ' τους 119 που εμφανίζουν αξιοσημείωτο 

αριθμό απουσιών, οι 109 μαθητές τελικά εγκαταλείπουν το σχολείο. 

Από αυτούς 86 είναι αγόρια (ποσοστό 78,9%) και 23 είναι κορίτσια 

(ποσοστό 21,1%). Δηλαδή, μαθητές, που σε κάποια σχολική χρονιά 

έχουν αριθμό απουσιών, τέτοιων που επηρεάζει το αποτέλεσμα της 

φοίτησης τους, κατά μεγάλη πλειοψηφία (91,6% ) τελικά εγκαταλείπουν 

το σχολείο. Αναλυτικά για κάθε δεκαετία, τα ποσοστά των μαθητών με 

σημαντικές απουσίες ποικίλουν με τάση μείωσης τις τελευταίες δεκαετί

ες. Συγκεκριμένα: 

Τη δεκαετία του '30, εμφανίζονται 18 μαθητές με σημαντικές α

πουσίες, δηλαδή ποσοστό 10,5%. Από αυτούς οι 17 εγκαταλείπουν τε

λικά το Γυμνάσιο. 

1. Είναι προφανές ότι μερικοί μαθητές εμφανίζουν αξιοσημείωτες απουσίες σε πε

ρισσότερες από μία Τάξεις. 
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Τη δεκαετία του '40, έχουμε 41 μαθητές με σημαντικές απουσίες, 

ή ποσοστό 13,9%. Οι μαθητές αυτοί εγκατέλειψαν όλοι το Γυμνάσιο. Το 

γεγονός οφείλεται στις δύσκολες συνθήκες εκείνης της εποχής. 

Την επόμενη δεκαετία του '50, ο αριθμός ελαττώνεται σημαντικά. 

Τότε παρατηρούνται 18 μαθητές με σημαντικό αριθμό απουσιών, δηλα

δή ποσοστό 4,7%. Από αυτούς, τελικά οι 17 εγκατέλειψαν το Γυμνάσιο 

και μόνον ο ένας ολοκληρώνει το σχολείο. 

Τη δεκαετία του '60, 24 μαθητές εμφανίζουν σημαντικό αριθμό 

απουσιών, δηλαδή το 6,3%. Από αυτούς εγκαταλείπουν μόνον οι 18, 

ενώ 5 ολοκληρώνουν το Γυμνάσιο. Για πρώτη φορά παρατηρείται ση

μαντικός αριθμός από μαθητές που έκαναν απουσίες, να επιμένουν και 

να ολοκληρώνουν το σχολείο. 

Τέλος τη δεκαετία του '70, 18 μαθητές έχουν σημαντικές απουσί

ες, δηλαδή ποσοστό 4,0%. Από αυτούς 15 εγκαταλείπουν και 2 ολο

κληρώνουν το Γυμνάσιο. 

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι ο αριθμός των μαθητών με σημα

ντικές απουσίες ποσοστιαία φθίνει από δεκαετία σε δεκαετία και μάλι

στα σημαντικά. Επίσης μόνον τα τελευταία χρόνια παρατηρείται κά

ποιος αριθμός μαθητών, από αυτούς που έχουν απουσίες, να ολοκλη

ρώνει τελικά το Γυμνάσιο. 

Α π ο υ σ ί ε ς και ε π ά γ γ ε λ μ α του π α τ έ ρ α . 

Προκειμένου να συσχετίσουμε τις απουσίες με το αντίστοιχο ε

πάγγελμα του πατέρα καταγράψαμε τα επαγγέλματα των γονέων των 

μαθητών που έχουν αξιοσημείωτες απουσίες. Τα στοιχεία που προέκυ

ψαν αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα 69. 
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ΠΙΝ. 69: Αξιοσημείωτες απουσίες κατά φύλο και επάγγελμα πατέρα. 

Επάγγελμα πατέρα 

Αγρότες, 
κτηνοτρόφοι 
Εργάτες, 
τεχνίτες 
Υπάλληλοι, 
μικροεπαγγελματίες 
Ανώτεροι υπάλληλοι, 
διοικητικά στελέχη 
Ελευθέρια 
επαγγέλματα 
Χωρίς στοιχεία, 
συνταξιούχοι 

Σ ύ ν ο λ ο 

Αριθμός μαθητών με απουσίες 

Αγόρια 

44 

16 

13 

9 

2 

11 

95 

Κορίτσια 

6 

6 

8 

3 

1 

0 

24 

Σύνολο 

50 

22 

21 

12 

3 

11 

119 

% επί του 

επαγγέλματος2 

8,33% 

7,83% 

7,37% 

4,56% 

2,70% 

-

7,06% 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει ότι οι μαθητές που είναι 

παιδιά αγροτών και κτηνοτρόφων απουσιάζουν και συνήθως εγκατα

λείπουν το Γυμνάσιο σε μεγαλύτερο ποσοστό (8,33% επί του συνόλου 

του αντιστοίχου επαγγέλματος). 

Ακολουθούν με ποσοστό 7,83%, τα παιδιά των εργατών και τε

χνιτών. Στην ίδια περίπου κατάσταση είναι τα παιδιά των υπαλλήλων 

και μικροεπαγγελματιών. Κατά πολύ μικρότερα, αναλογικά, είναι τα 

ποσοστά στις κατηγορίες επαγγελμάτων των ανώτερων υπαλλήλων και 

διοικητικών στελεχών καθώς και των ελευθερίων επαγγελμάτων. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι : 

α) Απουσιάζουν και τελικά εγκαταλείπουν το Γυμνάσιο σε μεγα

λύτερα ποσοστά τα παιδιά των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων, 

κυρίως των αγροτών. 

2. Το ποσοστό αναφέρεται στο σύνολο των μαθητών κάθε ομάδας επαγγελμάτων. 
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β) Μέσα στο ίδιο κοινωνικό στρώμα αλλά και συνολικά τα αγόρια 

παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά απουσιών απ' τα κορίτσια. 

γ) Μαθητές που έστω και σε μία τάξη παρουσίασαν σημαντικές 

απουσίες κατά κανόνα εγκαταλείπουν το Γυμνάσιο. 

Α π ο υ σ ί ε ς και ε π ί δ ο σ η . 

Η επίδοση των μαθητών που έχουν σημαντικές απουσίες, όπως 

παραπάνω περιγράφεται, είναι η εξής: 

α) 50 απ' τους 119 μαθητές δεν έχουν καθόλου βαθμολογία μέ

σου όρου, γεγονός που σημαίνει ότι διέκοψαν και απορρίφθηκαν απ' 

τις απουσίες κατά την πρώτη σχολική χρονιά που ήρθαν στο γυμνάσιο. 

Το γεγονός παρατηρείται εντονότερο τη δεκαετία του '40. 

β) Οι υπόλοιποι 69 μαθητές εμφανίζουν βαθμολογία από 10 έως 

και 19 με μέσο όρο 12,841 και τυπική απόκλιση 1,559. Παρουσιάζονται 

δε 17 (ποσοστό 24,6%) περιπτώσεις μαθητών με βαθμό μεγαλύτερο 

του 13 και 7 μαθητές (ποσοστό 10,1%) με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 

15 (μέσος όρος του συνόλου των μαθητών: 13,397). 

Παρατηρούμε δηλαδή ότι έχουν απουσίες ή και διακόπτουν το 

σχολείο όχι μόνον οι χαμηλόβαθμοι μαθητές αλλά και μερικοί υψηλό

βαθμοι μαθητές. 

Α π ο υ σ ί ε ς και τ ό π ο ς κ α τ α γ ω γ ή ς . 

Είναι γνωστό ότι η πλειοψηφία των μαθητών παλαιότερα, αλλά 

και μεγάλο ποσοστό τους σήμερα, δεν διαμένει στον τόπο του σχολείου 

της ή τουλάχιστον παλαιότερα δε διέμενε μόνιμα. Αποτέλεσμα αυτού 

είναι η καθημερινή ή συχνή διακίνηση τους. 

Από τους 1685 μαθητές του δείγματος μας βρήκαμε ότι οι 725 

δηλώνουν ως τόπο καταγωγής τη Λαμία ή την Αμφίκλεια, που είναι οι 

έδρες των Γυμνασίων που φοιτούν. Οι υπόλοιποι 958 δηλώνουν άλλο 

τόπο καταγωγής. Για 2 μαθητές δεν υπάρχουν στοιχεία για την κατα

γωγή τους. 
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Θεωρήσαμε ότι για τους 725 μαθητές ο τόπος καταγωγής και 

διαμονής τους είναι ο ίδιος. Κατά μεγάλη προσέγγιση το ίδιο συμβαίνει 

και για τους 887 μαθητές που δηλώνουν ως τόπο καταγωγής οικισμό 

του Νομού, από τον οποίο σχετικά εύκολα μετακινούνται προς την έδρα 

του σχολείου τους. Δεν μπορεί να υποστηριχτεί το ίδιο για τους 71 μα

θητές που δηλώνουν ως τόπο καταγωγής δήμους ή κοινότητες μακριά 

από τις έδρες των Γυμνασίων του δείγματος μας, συνήθως εκτός του 

Νομού. Αυτοί οι τελευταίοι πιθανότερο είναι να διαμένουν στην έδρα 

του σχολείου τους. 

Διερευνήσαμε αν και κατά πόσο αυτός ο παράγοντας επηρεάζει 

τις απουσίες τους. Επεξεργαστήκαμε τα στοιχεία που αφορούν τους 

725 και 887 μαθητές, για τους οποίους βάσιμα υποθέσαμε τον τόπο 

διαμονή τους. Άλλωστε το σύνολο αυτών αποτελεί το 95,7% του συνο

λικού δείγματος, οπότε τα όποια αποτελέσματα θα συμπίπτουν σχεδόν 

με αυτά του συνόλου. Τα δεδομένα καταγράφονται στον πίνακα 70. 

ΠΙΝ. 70: Απουσίες και τόπος καταγωγής. 

Κατάγονται από... 

...την έδρα του σχολείου. 

...άλλον οικισμό, του Νομού. 

...άλλον οικισμό, εκτός Νομού 

Σ ύ ν ο λ ο 

Σύνολο 

725 

887 

73 

1685 

Μαθητές με απουσίες 

49 

47 

23 

119 

Ποσοστό 

6,76% 

5,30% 

28,8% 

7,06% 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Όπως προκύπτει απ' τα στοιχεία του πίνακα 70, το 43,0% του 

συνόλου των μαθητών δηλώνουν ως τόπο καταγωγής την έδρα του 

σχολείου. Από αυτούς απουσίες εμφανίζουν 49 μαθητές δηλαδή ποσο

στό 6,76%. Επίσης το 52,6% των μαθητών, είναι κάτοικοι του Νομού ή 

όμορων περιοχών, εκτός της έδρας του σχολείου. Από αυτούς απουσί

ες εμφανίζουν 47 μαθητές ή ποσοστό 5,30%. Τέλος, πολύ μεγάλο πο

σοστό απουσιών (28,8%) εμφανίζουν οι 73 μαθητές των οποίων ο τό-

184 



πος καταγωγής είναι οικισμός άλλου νομού και για τους οποίους θεω

ρήσαμε ότι δεν είναι δυνατή εκτίμηση για τον τόπο διαμονής τους. 

Γενική διαπίστωση είναι ότι οι διαμένοντες στην έδρα του σχολεί

ου τους εμφανίζουν σχετικά μεγαλύτερο ποσοστό απουσιών από αυ

τούς που πηγαινοέρχονται ή έστω προσωρινά διαμένουν στον τόπο του 

σχολείου. Προφανώς δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι η διαμονή στην 

έδρα του σχολείου είναι πρόσθετο εμπόδιο στη φοίτηση, γι' αυτό υπο

θέτουμε ότι άλλοι παράγοντες, πέραν της δυσκολίας της μετακίνησης, 

είναι αυτοί που επηρεάζουν τις απουσίες των μαθητών. 

Είναι πιθανό οι μετακινούμενοι προς την έδρα του σχολείου μα

θητές να είναι οι οικονομικά ισχυρότεροι, οπότε τότε πρόκειται για ένα 

επιλεγμένο δείγμα. Επίσης είναι βάσιμο να υποθέσουμε ότι οι μαθητές 

που τελικά αποφασίζουν να μετακινηθούν, για να συνεχίσουν τις σπου

δές τους στο Γυμνάσιο, είναι πιο αποφασιστικοί και επίμονοι στην επι

λογή τους. Επομένως κάνουν λιγότερες απουσίες. 

Η δ ιανωνή των μαθητών την π ε ρ ί ο δ ο 1 9 3 0 - 8 0 . 

Μία σημαντική πλευρά της λειτουργίας του σχολείου είναι και η 

σχολική ζωή, όπως διαμορφώνεται απ' τις κυβερνητικές διαταγές και 

τους σχολικούς κανόνες. Μπορούμε να υποθέσουμε πως η σχολική ζωή 

συμβάλλει στη διαμόρφωση τύπων πολιτικής συμπεριφοράς. Έχει λοι

πόν υποστηριχθεί χαρακτηριστικά ότι, «οι σχολικοί κανόνες, γενικοί και 

υποχρεωτικοί για το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού, επιβάλλουν ένα 

γενικό φορμαλισμό σε όλες τις εκδηλώσεις της σχολικής ζωής, τόσο με 

την απόκρυψη των πραγματικών κοινωνικών διαφορών όσο και με την 

ταυτόχρονη προβολή-επιβολή ενιαίων προτύπων συμπεριφοράς. Θα 

μπορούσαμε να επισημάνουμε εδώ τις διαδικασίες με τις οποίες εξα

σφαλίζεται η εγχάραξη της κυρίαρχης ιδεολογίας στους μαθητές με βά-
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ση τους κανόνες της σχολικής ζωής: Η επιδίωξη της κανονικότητας, η 

αναγνώριση της ιεραρχίας, και η αφομοίωση των κανόνων»3. 

Οι κανόνες σχολικής συμπεριφοράς, που καθορίζονται από τις 

διαταγές του ΥΠΕΠΘ και απ' τις αποφάσεις των συλλόγων των καθηγη

τών ως "παιδονομικά μέτρα", από την εποχή της δεκαετίας του '30 

έως και μετά τη μεταπολίτευση κινούνται στο προαναφερόμενο ιδεολο

γικοπολιτικό, πλαίσιο. Διαβάζουμε στους τίτλους από μερικές σχετικές 

με το θέμα διαταγές που έφταναν στα σχολεία: 

α) Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών και Στρατιωτικών, "Περί 

αυστηρός παρακολουθήσεως της δράσεως των κομμουνιστών και άλ

λων προπαγανδιστών και τακτικής αναφοράς περί αυτών, περί του 

βαθμού του εκάστοτε εθνικού φρονήματος"4. Βρισκόμαστε στην εποχή 

της μεταρρύθμισης του '29 και η λειτουργία του σχολείου εκτείνεται όχι 

απλά στην εγχάραξη της κυρίαρχης ιδεολογίας αλλά και στην παρακο

λούθηση πιθανών παρεκτροπών από αυτή. Το σχολείο "εντέλλεται" να 

αναλάβει μια λειτουργία του κατασταλτικού μηχανισμού του κράτους. 

β) Εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ, "Περί εγγραφής των επιθυμούντων μα

θητών εις τον Εθνικόν Παμφοιτητικόν Σύλλογον και περί κυκλοφορίας 

του περιοδικού της Εθνικής Νεολαίας Ελλάδος", επίσης διαταγή του 

ΥΠΕΠΘ "Περί του περιοδικού της Εθνικής Νεολαίας Ελλάδος"5. 

Ακόμα είναι φανερή η προσπάθεια του Μεταξικού καθεστώτος 

"...ώστε η ενασχόλησις των μαθητών εις τους σχηματισμούς της Ε.Ο.Ν. 

3. Βλ: Μπάμπης Νούτσος, Ο ρόλος της σχολικής ζωής στη διαμόρφωση τύπων πο

λιτικής συμπεριφοράς, Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τ.3, 1982, σσ. 55-64. 

4. Βλ: Πρ.10/3-4-1935/Γυμνάσιο Αμφίκλειας, όπου αναφέρεται η 179/25-11-1930 ε-

γκλύκλιος. 

5. Στο ίδιο, όπου η 9308 /1935, εγκύκλιος και 302/1935/Δγή του ΥΠΕΠΘ. 
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να είναι τακτική και ανελλιπής" . Προσπάθεια στην οποία μετείχαν και 

εκπαιδευτικοί μέσα από το σχολικό μηχανισμό7. 

Η κατάσταση δεν αλλάζει μετά τον πόλεμο όταν με πλήθος δια

ταγών δημιουργείται ασφυκτικός έλεγχος της προσωπικής ζωής των 

μαθητών8. Σε εφαρμογή αυτών των διαταγών ο σύλλογος καθηγητών 

αποφασίζει: "Να ενεργείται άγρυπνος εποπτεία εντός και εκτός του 

σχολείου επί της κινήσεως των μαθητών δι' εκτάκτων ερευνών εντός 

της αιθούσης και επισκέψεων εν τοις δωματίοις αυτών προς πρόληψιν 

πάσης αναμείξεως εις κομμουνιστικός ενεργείας" 9 . 

Η ιδεολογικού χαρακτήρα παρέμβαση του σχολείου δεν περιορί

ζεται σε μέτρα πρόληψης της πολιτικής δράσης των μαθητών με 

"αφορμή" τον προηγηθέντα εμφύλιο. Εκτείνεται και σε "παρακολούθηση 

του θρησκευτικού φρονήματος των μαθητών και αποτροπή παράσυρ-

σής τους από θρησκευτικός αιρέσεις", με ευθύνη των θεολόγων κάθε 

σχολείου1 0. 

Μέσα σ' αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο κινούνται οι αποφάσεις των 

συλλόγων των καθηγητών, στην αρχή κάθε σχολικού έτους, με τις ο

ποίες καθορίζονται τα "παιδονομικά μέτρα". Αυτά σε γενικές γραμμές 

6. Βλ: Μπάμπης Νούτσος, Προγράμματα Εκπαίδευσης... ,ό.π, σ. 259. 

7. Βλ. Υπηρεσιακές Εκθέσεις Επιθεωρητή Στοιχειώδους Εκπ/σης Ν. Φθ/δας, έτους 

1938, (Αρχείο Α/βάθμιας Εκπ/σης Ν. Φθ/δας), όπου χαρακτηρίζεται θετική η κοι

νωνική δράση δασκάλων που οργάνωσαν μαθητές τους στην Ε.Ο.Ν. 

Την ίδια εποχή στη Μέση Εκπ/ση συστήνονται ανάλογου περιεχόμενου βιβλία: 

"Περί της συστάσεως του βιβλίου. Ο κομμουνισμός, ο Δαρβινισμός και ο ηθικός νό

μος, του Θρ. Βλησίδου." , με τις δ/γές 1105 και 1109 του Επιθεωρητή της Γ' 

Εκπ/κής Περ. (Πράξη 10/3-4-35, ό.π.). 

8. Βλ: Ε.Π.878/20-3-1948/ΥΠΕΠΘ, "Περί άγρυπνου ελέγχου των ιδεολογικών φρονη

μάτων των μαθητών", 733/10/14-4-1948/ Γεν. Επιθ. Γ' Εκπ. Περ. "Περί κατηχητικών 

σχολείων, δ ιαφόρων οργανώσεων, πιληκίων,...", 914/16-4-1948/ Γεν. Επιθ. Γ' Εκπ. 

Περ. "Περί συμμετοχής των εκπαιδευτικών εις τον Εθνικόν Συναγερμόν" (Πρ. 

107/22-4-1948/ Γυμνάσιο App. Λαμίας). 

9. Βλ: Πρ.107"/22-4-1948/Γυμνάσιο App. Λαμίας. 

10. Βλ: 204/13-2-1954/ΥΠΕΠΘ, (Πρ.22 π /13-3-1954/Α' Γυμνασίου App. Λαμίας). 
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περιλαμβάνουν μία σειρά απαγορευτικών διατάξεων, που καθορίζουν 

απόλυτα την προσωπική ζωή των μαθητών. Αναφέρουμε χαρακτηριστι

κά την απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά από κάποια ώρα, την υπο

χρεωτική κυκλοφορία με "πιλήκιον με το έμβλημα του σχολείου και τον 

αριθμόν μαθητολογίου του μαθητού", τον υποχρεωτικό χαιρετισμός των 

επισήμων αρχών της πόλης, τον υποχρεωτικό εκκλησιασμό, την "κουρά 

εν χρώ", την απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητικά σωματεία και άλλα1 1. 

Τα μέτρα αυτά δεν περνούσαν πάντα αδιαμαρτύρητα από τους μαθη

τές 1 2 . 

Στην αρχή της δεκαετίας του '60 βλέπουμε τις πρώτες προσπά

θειες ιδεολογικού προσανατολισμού των νέων στις αποφάσεις σύνδε

σης της χώρας με την Ε.Ο.Κ. Εκθέσεις με αυτό το θέμα είναι πλέον συ

χνές, σχεδόν κάθε σχολικό έτος1 3. 

Ήδη έχουμε τις πρώτες ενδείξεις του «ευρωπαϊκού» προσανατο

λισμού της χώρας. Το εμφυλιοπολεμικό κλίμα φαίνεται να περνάει σε 

δεύτερη μοίρα. Ο αυταρχισμός όμως παραμένει, οι ποινές συνεχίζονται 

με τους ίδιους ρυθμούς για τους ίδιους λόγους και με τα ίδια σχεδόν 

παιδονομικά μέτρα. Παράλληλα όμως έχουμε και απονομή χρηματικών 

βραβείων και επαίνων στους άριστους μαθητές. 

Με τη μεταρρύθμιση του '64 έχουμε πλέον την πρώτη ποσοτική 

μεταστροφή στις ποινές. Από τις πράξεις των συλλόγων προκύπτει ότι 

οι τιμωρούμενοι μαθητές είναι αριθμητικά πολύ λιγότεροι και οι ποινές 

11. Ενδεικτικά για τα παιδονομικά μέτρα που στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς κα

θορίζονταν με απόφαση των συλλόγων των καθηγητών αναφέρουμε: Πρ. 1η/28-9-

1934/Γυμνασίου Αμφίκλειας, "Περί εσωσχολικής και εξωσχολικής ζωής...", Πρ. 

107π/22-4-1948/Γυμνάσιο App. Λαμίας, Πρ.8π/4-10-1954/ Α' Γυμνάσιο App. Λαμίας. 

12. Στην Πρ.28/12-12-1960/Α' Γυμν. App. Λαμίας, διαβάζουμε: «...4-ήμερος αποβο

λή σε μαθητή της ΣΤ' Τάξης διότι διαμαρτυρήθη δι' εντόνου φωνής ενώπιον του πα

ρατεταγμένου σχολείου επί της αποφάσεως του σχολείου επί των παιδονομικών μέ

τρων, έκδηλων αυτός ανυπακοήν και προτρέπων και άλλους». 

13. Βλ: Πρ. 26/13-12-1962 και Πρ. 51.3-4-64/Α' Γυμν. App. Λαμίας. 
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επιεικέστερες. Οι λόγοι βέβαια των ποινών παραμένουν ίδιοι όπως και 

οι κυρίαρχες αντιλήψεις1 4. 

Τα πράγματα όμως αλλάζουν και πάλι, με την επιβολή της δικτα

τορίας του '67. Ταχτικό θέμα των συνεδριάσεων γίνεται η επιβολή ποι

νών, εξοντωτικών μερικές φορές, σε μαθητές. Σε μερικές μάλιστα περι

πτώσεις σε συνεργασία και με την αστυνομία που τους παρακολουθεί1 5. 

Έντονες ήταν την εποχή αυτή ιδεολογικές πιέσεις των μαθητών. 

Παρατηρούνται εξοντωτικές διώξεις μαθητών για θρησκευτικούς λό

γους1 6. Ασκούνται πιέσεις για συμμετοχή στην νεολαία των «Αλκίμων»1 7. 

Η κατάσταση αυτή βελτιώνεται στη μεταπολίτευση χωρίς να εξα

λειφθούν οι αντιλήψεις και οι ταχτικές του παρελθόντος. Σε κάποιες δε 

περιπτώσεις οι αποφάσεις των συλλόγων λίγο διαφέρουν από αυτές 

της μετεμφυλιοπολεμικής εποχής1 8. 

14. Από τις πράξεις των συλλόγων των σχολείων διαπιστώσαμε ότι οι ποινές είναι 

αριθμητικά λ ιγότερες αλλά και επιεικέστερες από τις αντίστοιχες προηγούμενων ε

τών. Οι λόγοι πλέον γΓ αυτές είναι πιο σοβαροί, αλλά της ίδιας ιδεολογικής αντίλη

ψης. Τα παιδονομικά μέτρα είναι πιο χαλαρά. Το " πιλήκιον,... η ποδιά,... η κουρά 

εν χρώ " και λίγο αργότερα "...θα έχουσιν κεκομμένην την κόμην μέχρι σημείου ώστε 

να μην δύναται να σχηματίζουσιν χωρίστραν...", καταργούνται . 

15. Βλ: Πράξη 24/8-2-1968/Α' Γυμνασίου App. Λαμίας, όπου αναφέρεται αποβολή 

μαθητή "δια παντός ... διότι εκάπνιζεν, επέδειξεν απείθεια και δεν παρέδωσε γρα

πτό πρόχειρο διαγώνισμα...". Επίσης Πρ. 52/26-5-1969/Α' Γυμν. Αρρ. Λαμίας, ό

που α ν α φ έ ρ ε τ α ι "...επιβολή 6-ήμερης αποβολής σε μαθητές για τη συμμετοχή τους 

σε πάρτυ το οποίον διέλυσε η αστυνομία και συνέλαβε τους μαθητές.". 

16. Βλ: Πρ. 60/28-5-1968 του Α' Γυμνασίου Αρρ. Λαμίας, όπου με ομόφωνη απόφα

ση του συλλόγου καθηγητών, "...αποβάλλονται δια παντός από το σχολείο δύο μα

θητές διότι δήλωσαν μάρτυρες του Ιαχωβά...μειώνεται δε η διαγωγή τους σε καλή". 

17. Μαρτυρίες πολλών μαθητών της εποχής της δ ικτατορίας του '67. 

18. Βλ: Πράξη 13/19-9-1975/Α' Γυμνασίου Αρρ. Λαμίας, όπου υπάρχει απόφαση 

«...8-ήμερης αποβολής εις τρεις μαθητάς διότι διένειμαν προκήρυξιν της 

"Προοδευτικής Μαθητικής Συνδικαλιστικής Παράταξης" στις 18-4-1975, προ της κε

ντρικής ε ισόδου του σχολείου. Το περιεχόμενο αυτής εστρέφετο κατά της κυβερνή

σεως, του Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ και του συλλόγου των καθηγητών οι οποίοι κατά την προκή

ρυξιν δεν ε ίναι απαλλαγμένοι από του σκοπούς της φασιστικής προπαγάνδας». Ανά

λογο περιστατ ικό το ίδιο σχολικό έτος και συνέβη και στο Γυμνάσιο Σπερχειάδας 
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Στο προαναφερόμενο ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο με την εφαρμο

γή των παιδομονικών μέτρων διαμορφωνόταν και χαρακτηριζόταν η 

διαγωγή των μαθητών, την οποία θεωρήσαμε ως στοιχείο της μαθητι

κής τους εξέλιξης. Ποσοτικά στοιχεία αυτής μελετάμε παρακάτω. 

Συναντήσαμε διαγωγή που χαρακτηρίζεται "κοσμιωτάτη", "κοσ

μία", «καλή» και «επίμεμπτος». Χρησιμοποιήσαμε τους κωδικούς 1, 2, 

3, και 4 για την κάθε μία απ' τις παραπάνω περιπτώσεις και τον 0, ό

που δεν υπήρξε κανένας χαρακτηρισμός. Η διαγωγή καταγράφηκε για 

κάθε σχολικό έτος φοίτησης του μαθητή. 

Θεωρήθηκε όμως αναγκαίος ένας δείκτης για το συνολικό χαρα

κτηρισμό της διαγωγής του κάθε μαθητή. Ως τέτοιο χρησιμοποιούμε το 

μέσο όρο των κωδικών (1,2,3,4) που κάθε σχολικό έτος χαρακτηρίζουν 

τη διαγωγή του μαθητή. 

Συνολικά βρέθηκαν 183 αγόρια και 21 κορίτσια, που τουλάχιστον 

σε μία τάξη στο Γυμνάσιο εμφανίζουν διαγωγή κατώτερη της «κοσμιω-

τάτης». Δηλαδή στο σύνολο των 204 «απείθαρχων» μαθητών τα αγόρια 

είναι το 89,7% ενώ τα κορίτσια το 10,3%. 

Ως γνωστό από τους 1685 μαθητές του δείγματος μας τα αγόρια 

είναι 962 και τα κορίτσια 723. Συνεπώς προκύπτει ένας ποσοστό «α

πειθαρχίας», για μεν τα αγόρια 19,0%, για δε τα κορίτσια 2,9%. Διαπι

στώνεται δηλαδή μία πολύ μεγάλη διαφορά ως προς τη διαγωγή των 

δύο φύλων. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτό ερμηνεύεται από το 

τρόπο διαπαιδαγώγησης των κοριτσιών απ' την οικογένεια. Ζώντας πιο 

κοντά στην οικογένεια συνηθίζουν στους κανόνες πειθαρχίας και ενσω

ματώνονται ευκολότερα στους κανόνες της σχολικής ζωής απ' ό,τι τα 

αγόρια. 

από το οποίο με απόφαση του συλλόγου αποβλήθηκε δια παντός, από το σχολείο, ο 

μαθητής Ηλ. Τσιαβός για πολιτική δράση (Μοίραζε την εφημερίδα "Μαθητική Γενιά", 

της ίδιας μαθητικής παράταξης). 

190 



Η δ ι α ν ω ν ή κ α τ ά σχολικό éToç και δ ε κ α ε τ ί α . 

Ενδιαφέρουσα θεωρήσαμε τη σχέση της διαγωγής με το σχολικό 

έτος. Μας απασχόλησε κυρίως το ερώτημα: ποιο σχολικό έτος εμφανί

ζονται τα προβλήματα με τη διαγωγή των μαθητών. Θεωρήσαμε ότι κα

θοριστικό στοιχείο της διαγωγής είναι κυρίως η ηλικία. ΓΊ' αυτό και με

λετήσαμε το δείγμα με κριτήριο το σχολικό έτος φοίτησης στο Γυμνάσιο 

κι όχι την Τάξη. Τα δεδομένα καταγράφονται στον πίνακα 7 1 . 

ΠΙΝ. 7 1 : Η διαγωγή των μαθητών κατά σχολικό έτος. 

Κωδικός 
διαγωγής 

Κωδ: 1 

Κωδ:2 

Κωδ: 3 

Κωδ: 4 

Κωδ:0 

Συνολ.19: 2,3,4 

Ποσοστό 

Σύνολο 
μαθητών 

1°Σχ. 
έτος 

1623 

18 

1 

0 

43 

19 

0,9% 

1685 

2°ΣΧ. 
έτος 

1392 

32 

7 

0 

49 

39 

2,6% 

1480 

3°Σχ. 
έτος 

1214 

53 

9 

0 

75 

62 

4,6% 

1351 

4°Σχ. 
έτος 

1047 

77 

12 

0 

30 

89 

7,6% 

1166 

5°Σχ. 
έτος 

942 

43 

8 

4 

27 

55 

5,4% 

1024 

6°Σχ. 
έτος 

891 

21 

3 

0 

33 

24 

2,5% 

948 

7°Σχ. 
έτος 

242 

8 

2 

1 

8 

11 

4,2% 

261 

8°Σχ. 
έτος 

47 

3 

0 

0 

3 

3 

5,7% 

53 

9°Σχ. 
έτος 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0,0% 

10 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των «απείθαρχων» μαθητών, με 

διαγωγή «κοσμία» ή «καλή» ή «επίμεμπτο», επί του συνόλου των μα

θητών της αντίστοιχης Τάξης, κυμαίνεται κατά Τάξη. 

Συγκεκριμένα στην πρώτη σχολική χρονιά έχουμε 0,9% των μα

θητών με διαγωγή όχι «κοσμιωτάτη». Τη δεύτερη σχολική χρονιά φοί-

19. Στη στήλη αυτή σημειώνονται συνολικά οι μαθητές με μειωμένη διαγωγή, δηλαδή 

όχι "κοσμιωτάτατη" 
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τησης, το ποσοστό γίνεται 2,6% και στη τρίτη σχολική χρονιά 4,6%. Τη 

μέγιστη τιμή του ποσοστού παρατηρούμε την τέταρτη σχολική χρονιά 

φοίτησης των μαθητών με ποσοστό 7,6%. Στη συνέχεια το ποσοστό 

ελαττώνεται μέχρι να μηδενιστεί. 

Μεταξύ αγοριών και κοριτσιών εμφανίζονται διαφορές όσον αφο

ρά τη διαγωγή τους. Ο παρακάτω πίνακας 72 έχει χωριστά για τα αγό

ρια και τα κορίτσια τα ποσοστά αυτών με διαγωγή όχι «κοσμιωτάτη» σε 

κάθε σχολικό έτος φοίτησης, ανεξάρτητα από την Τάξη που παρακο

λουθούν οι μαθητές. 

ΠΙΝ. 72: Μαθητές με μειωμένη διαγωγή κατά φύλο και σχολικό έτος. 

Αγόρια 

Κορίτσια 

Σύνολο 

1°Σχ. 
έτος 

2,0% 

0,0% 

0,9% 

2°Σχ. 
έτος 

4,5% 

0,3% 

2,6% 

3°Σχ. 
έτος 

8,8% 

1,4% 

4,6% 

4°Σχ. 
έτος 

11,7% 

1,3% 

7,6% 

5° Χ. 
έτος 

10,0% 

0,6% 

5,4% 

6°Σχ. 
έτος 

4,2% 

0,7% 

2,5% 

7°Σχ. 
έτος 

6,4% 

0,0% 

4,2% 

8°Σχ. 
έτος 

12,0% 

0,0% 

5,7% 

9°Σχ. 
έτος 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.ττ. 

Όπως φαίνεται απ' τα δεδομένα του πίνακα 72 σε κάθε σχολικό 

έτος, τα αγόρια εμφανίζουν σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από τα κορί

τσια διαγωγή κατώτερη της «κοσμιωτάτης». Στοιχείο αναμενόμενο, α

φού διαπιστώθηκε ότι και συνολικά τα αγόρια εμφανίζονται με πολύ 

υψηλότερο ποσοστό «απειθαρχίας». 

Αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι τα αγόρια εμφανίζουν τα μεγαλύ

τερα ποσοστά στο 4° και 5° σχολικό έτος ενώ τα κορίτσια στο 3° και 4°. 

Υποθέτουμε ότι η συντομότερη είσοδος των κοριτσιών στην εφηβεία 

πιθανώς να έχει σχέση με αυτή τη συμπεριφορά. 

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως τα "παιδονομικά μέτρα" δεν 

ήταν κάθε εποχή τα ίδια 2 0 . Διατηρούσαν την ίδια πάντα αντίληψη του 

20. Βλ: Παράγραφο "Η Διαγωγή των μαθητών την περίοδο 1930-80", στο παρόν κε

φάλαιο. 
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ελέγχου και καθορισμού προτύπων συμπεριφοράς, αλλά εμφάνιζαν πο

σοτικές διαφοροποιήσεις την κάθε εποχή. Επακόλουθο αυτών είναι το 

ερώτημα αν και κατά πόσο η διαγωγή των μαθητών όπως αξιολογείται 

κάθε φορά, άλλαζε αντίστοιχα κι αυτή. Διερευνήσαμε λοιπόν χωριστά 

για την κάθε δεκαετία τον αριθμό των «απείθαρχων» μαθητών. Προέ

κυψαν τα δεδομένα που καταγράφουμε στον παρακάτω πίνακα 73. 

ΠΙ Ν. 73: Η διαγωγή των μαθητών σε κάθε δεκαετία. 

1930-40 

1940-50 

1950-60 

1960-70 

1870-80 

Σ ύ ν ο λ ο 

«Απείθαρχοι» 
μαθητές^1 

35 

15 

75 

46 

33 

204 

Σύνολο 
μαθητών 

172 

296 

386 

377 

454 

1685 

% ποσοστό 
«απείθαρχων» μαθητών 

20,3% 

5 , 1 % 

19,4% 

12,2% 

7,3% 

1 2 , 1 % 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.ττ. 

Απ' τα δεδομένα διαπιστώνεται ότι από δεκαετία σε δεκαετία, το 

ποσοστό των «απείθαρχων» μαθητών γίνεται όλο και μικρότερο. Εξαί

ρεση αποτελεί η δεκαετία του '40 με το μικρότερο ποσοστό μειωμένων 

διαγωγών. Για την περίοδο αυτή, που και σε άλλες περιπτώσεις ανα

φερθήκαμε, επισημαίνουμε και πάλι τις ευνοϊκές διατάξεις που ίσχυσαν 

για τους μαθητές και επομένως το αντίστοιχο κλίμα που λόγω της επο

χής δημιουργήθηκε. 

21. α) Ως "απείθαρχους" χαρακτηρίσαμε τους μαθητές που τουλάχιστον σε μία Τάξη 

του Γυμνασίου, εμφανίζουν μειωμένη διαγωγή. 

β) Οι μαθητές που εμφανίζουν μειωμένη διαγωγή σε περισσότερες από μία τάξεις, 

σημειώνονται μία φορά ως "απείθαρχοι". 
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Γενικά μπορούμε να πούμε ότι εκείνο που άλλαξε είναι τα πει

θαρχικά μέτρα που την κάθε εποχή καθορίζονταν. Όπως επισημαίνεται 

και στις αποφάσεις των συλλόγων των Γυμνασίων, παρατηρούμε ότι 

κάθε έτος οι κανονισμοί πειθαρχίας του σχολείου σταδιακά γίνονται λ ι

γότερο αυστηροί. Αποτέλεσμα οι λιγότερες πειθαρχικές ποινές2 2. 

Δ ι α γ ω γ ή και ε π ί δ ο σ η . 

Από τους 204 μαθητές, που συνολικά εμφανίζουν μειωμένη δια

γωγή τουλάχιστον σε μία τάξη του Γυμνασίου, οι δύο δεν έχουν βαθμο

λογία, γεγονός που σημαίνει ότι δεν ολοκλήρωσαν ούτε την Α' Γυμνα

σίου. 

Οι υπόλοιποι 202 εμφανίζουν ως μέσο όρο της γενικής τους βαθ

μολογίας 12,718 ως διάμεσο τιμή το 12 και ελάχιστη, μέγιστη τιμή αντί

στοιχα 10 και 19, δηλαδή εμφανώς κατώτερη του συνολικού δείγματος. 

Άρα μπορούμε, με επιφύλαξη, να υποθέσουμε ότι οι "απείθαρχοι" μα

θητές εμφανίζουν και χαμηλότερες επιδόσεις. Βέβαια, πριν τη διατύ

πωση τελικού συμπεράσματος, πρέπει να διερευνηθούν τα επαγγέλμα

τα των γονέων των μαθητών που έχουν μειωμένη διαγωγή, διότι όπως 

είδαμε επηρεάζουν σημαντικά την βαθμολογία. 

Δ ι α ν ω ν ή και ε π ά ν ν ε λ μ α π α τ έ ρ α . 

Επειδή σε προηγούμενα κεφάλαια διαπιστώθηκε ότι το επάγγελ

μα του πατέρα έχει σημαντική συσχέτιση με τη σχολική επίδοση του 

μαθητή, υποθέσαμε ότι θα συσχετίζεται και με τη διαγωγή του. 

Το κάθε επάγγελμα με το διαφορετικό χαρακτήρα του και την ε

πιρροή του στην οικογενειακή διαβίωση, είναι φυσικό να δημιουργεί 

22. Στις αποφάσεις των συλλόγων καθηγητών των Γυμνασίων Αρρένων Λαμίας, Αμ

φίκλειας, Θηλέων Λαμίας, φαίνεται ότι οι κανόνες που διέπουν την όλη μαθητική ζωή 

γίνονται κάθε χρόνο χαλαρότεροι. Βλ. Βιβλία Πρακτικών συνεδριάσεων των Συλλό

γων καθηγητών των Γυμνασίων Α' Αρρένων Λαμίας, Αμφίκλειας και Θηλέων Λαμίας. 
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στα παιδιά της κάθε οικογένειας συνήθειες που συγκλίνουν ή αποκλί

νουν από τους κανόνες λειτουργίας του σχολείου, την κάθε εποχή. Γι' 

αυτό και διερευνήσαμε χωριστά για το κάθε επάγγελμα τη διαγωγή των 

μαθητών. 

Ως δείκτη σύγκρισης, όπως και στα παραπάνω, πήραμε το πο

σοστό των «απείθαρχων» μαθητών ανά επάγγελμα, συνολικά για αγό

ρια και κορίτσια. Τα δεδομένα καταγράφονται στον πίνακα 74. 

ΠΙΝ. 74: Μειωμένη διαγωγή και επάγγελμα του πατέρα. 

Επάγγελμα του πατέρα 

Αγρότες, κτηνοτρόφοι 

Εργάτες, τεχνίτες 

Υπάλληλοι, μικροεπαγγελματίες 

Ανώτ. υπάλληλοι, διοικ. στελέχη 

Ελευθέρια επαγγέλματα 

Χωρίς στοιχεία, συνταξιούχοι 

Σ ύ ν ο λ ο 

"Απείθαρχοι" 
μαθητές 

75 

31 

35 

27 

18 

18 

204 

Σύνολο 
μαθητών 

600 

281 

285 

263 

111 

145 

1685 

Ποσοστό ανά 
επάγγελμα 

12,5% 

11,0% 

12,3% 

10,3% 

16,2% 

12,4% 

1 2 , 1 % 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Από τα δεδομένα αυτά προκύπτει ότι μεταξύ των παιδιών των 

διαφόρων κοινωνικών ομάδων, φαίνεται να μην υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές, ως προς το ποσοστό των μαθητών με μειωμένη διαγωγή. 

Αξιοσημείωτη παρέκκλιση μπορεί να θεωρηθεί η περίπτωση του 

μεγάλου σχετικά ποσοστού των «απείθαρχων» μαθητών με πατέρα ε

λευθερίου επαγγέλματος. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η κοινωνική 

τους θέση, που κατά κανόνα για τα επαγγέλματα αυτά ήταν ηγετική, 

τους διαπαιδαγώγησε σε μία «αφ' υψηλού» αντιμετώπιση των κανόνων 

του σχολείου με ανάλογη από μέρους τους στάση και τις ανάλογες συ

νέπειες στη διαγωγή τους. 
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Αξιοσημείωτο επίσης είναι το κατώτερο ποσοστό «απείθαρχων» 

μαθητών που παρατηρείται σε μαθητές με πατέρα ανώτερο υπάλληλο ή 

διοικητικό στέλεχος. Είναι οι ίδιοι μαθητές που κατά κανόνα έχουν τους 

καλύτερους δείκτες της σχολικής τους εξέλιξης. Μπορούμε βάσιμα να 

υποθέσουμε πως, ως παιδιά μεσαίων στρωμάτων με προσδοκία την 

κοινωνική άνοδο, επιδεικνύουν και την ανάλογη συμπεριφορά και συμ

μόρφωση στους σχολικούς κανόνες. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ διαγωγής και επαγγέλματος του πατέρα2 3. 

Διαγωγή και τόπος κατανωνΓκ. 

Παίρνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες προσεγγίσεις, όσον α

φορά τον τόπο καταγωγής και διαμονής, χωρίσαμε τους τόπους κατα

γωγής σε περιοχή αστική και αγροτική24. 

Οι δύο αυτές οριακές περιπτώσεις χαρακτηρίζουν και δύο διαφο

ρετικά κοινωνικά περιβάλλοντα. Κατά συνέπεια μπορεί να υποθέσει 

κανείς ότι διαφορετική θα είναι και η συμπεριφορά των μαθητών σε κά

θε περίπτωση. Θα ανέμενε κανείς ίσως, και διαφορετικούς κανόνες 

πειθαρχίας σε σχολεία διαφορετικών τόπων. Αυτό δεν παρατηρήθηκε 

σε διακριτό βαθμό. Το δεδομένο αυτό αποδεικνύει ότι πάντα κυριαρ

χούσε ο απόλυτος και καθοριστικός έλεγχος του ΥΠΕΠΘ. 

Για να έχουμε μέτρο σύγκρισης μεταξύ περιοχών, καταγράψαμε 

τον αριθμό των «απείθαρχων» μαθητών κάθε περιοχής, αστικής και 

αγροτικής. Καταγράψαμε τον συνολικό αριθμό των μαθητών, της κάθε 

23. Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των παραπάνω παραμέτρων είναι ρ=0,0044 

και η τιμή της πιθανότητας Ρ=0,858. (Θεωρείται ότι για τιμές της Ρ μεγαλύτερες του 

0,05 δεν υπάρχει σημαντική συσχέτιση. 

24. Στην παράγραφο "Απουσίες και τόπος καταγωγής" αναφερθήκαμε σε εκτιμήσεις 

και προσεγγίσεις για τη σχέση τόπου καταγωγής και τόπου διαμονής των μαθητών. 
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περιοχής και βρήκαμε το ποσοστό «απείθαρχων» που αντιστοιχεί σε 

κάθε περιοχή2 5. Τα δεδομένα καταγράφονται στον πίνακα 75. 

ΠΙΝ. 75: Μειωμένη διαγωγή και τόπος καταγωγής. 

Αστική περιοχή 

Αγροτική περιοχή 

Σ ύ ν ο λ ο 

Αριθμός 
μαθητών 

863 

818 

1861 

«Απείθαρχοι» 
μαθητές 

107 

97 

204 

% Ποσοστό 
ανά περιοχή 

12,4% 

11,9% 

-

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Από τα δεδομένα προκύπτει ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορο

ποίηση στη διαγωγή των μαθητών που κατάγονται από αστική περιοχή 

από αυτούς των αγροτικών περιοχών. Συνεπώς δεν προκύπτει σημα

ντική συσχέτιση διαγωγής και περιοχής. 

Μ ε ι ω μ έ ν η δ ι α ν ω ν ή ς και α π ο υ σ ί ε ς . 

Ως ενδιαφέρον στοιχείο για διερεύνηση θεωρήσαμε την πιθανή 

σχέση μειωμένης διαγωγής και «αξιοσημείωτου» αριθμού απουσιών. 

Στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου είχαμε αναφέρει ότι 204 μα

θητές του δείγματος μας, σε μία ή περισσότερες Τάξεις του Γυμνασίου, 

εμφανίζουν μειωμένη διαγωγή. Σημειώσαμε επίσης 119 μαθητές που σε 

μία ή περισσότερες Τάξεις εμφάνισαν «αξιοσημείωτες» απουσίες, δη

λαδή αριθμό που επηρεάζει το ετήσιο αποτέλεσμα. Η σχέση απουσιών 

και διαγωγής καταγράφεται τους παρακάτω πίνακες 76 και 77. 

25. Για τέσσερις μαθητές δεν υπάρχουν στοιχεία για το τόπο καταγωγής τους ή είναι 

κάτοικοι εξωτερικού. 

197 



ΠΙΝ. 76: Η σχέση διαγωγής και απουσιών των μαθητών. 

Διαγωγή 

«Κοσμιωτάτη» 

Όχι «κοσμιωτάτη» 

Άγνωστη 

Σ ύ ν ο λ ο 2 6 

Μαθητές χωρίς απουσίες 

Αριθμός 

1376 

182 

0 

1558 

Ποσοστό 

88,3% 

11,7% 

0,0% 

100% 

Μαθητές με απουσίες 

Αριθμός 

62 

22 

35 

119 

Ποσοστό 

5 2 , 1 % 

18,5% 

29,4% 

100% 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

ΠΙΝ. 77: Η σχέση απουσιών και διαγωγής των μαθητών. 

Μαθητές... 

...χωρίς απουσίες 

...με απουσίες 

Σ ύ ν ο λ ο 2 6 

Διαγωγή «κοσμιωτάτη» 

Αριθμός 

1376 

62 

1438 

Ποσοστό 

95,7% 

4,3% 

100% 

Διαγωγή όχι «κοσμιωτάτη» 

Αριθμός 

182 

22 

204 

Ποσοστό 

89,2% 

10,8% 

100% 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Από τα παραπάνω δεδομένα φαίνεται ότι , όταν οι μαθητές έχουν 

σημαντικό αριθμό απουσιών, έχουν σε μικρότερο ποσοστό «κοσμιω

τάτη» διαγωγή (52,1%). Ενώ αυτοί που δεν έχουν απουσίες έχουν 

«κοσμιωτάτη» διαγωγή σε μεγαλύτερο ποσοστό 88,3%. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει σχέση μεταξύ 

διαγωγής και απουσιών. Συγκεκριμένα οι «απείθαρχοι» μαθητές έχουν 

σημαντικό αριθμό απουσιών, σε μεγαλύτερα ποσοστά από τους άλ

λους. 

26. Παρατήρηση: Τα συνολικά αθροίσματα των μαθητών δεν είναι 1685 διότι δεν 

υπάρχουν καταγραμμένα, σε κάθε περίπτωση μαθητή, όλα τα στοιχεία στα οποία 

αναφερόμαστε. 
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ΣΤ': Ο Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ ΣΤΗ Μ Έ Σ Η Ε Κ Π Α Ί Δ Ε Υ Σ Η 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η διερεύνηση και παρουσίαση 

του διαφορισμού που εμφανίζεται στη Μέση Εκπαίδευση με το διαχω

ρισμό των τελευταίων τάξεων σε τμήματα κλασικής και πρακτικής κα

τεύθυνσης. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή κατεύθυνσης από κάθε φύλο. 

Γνωστή στο ζήτημα αυτό είναι η άποψη ότι τα μεν αγόρια προτιμούσαν 

τα πρακτικά, ενώ τα κορίτσια τα κλασικά τμήματα1. Η αλήθεια αυτής 

πρέπει να ελεγχθεί. Διάχυτη είναι η εντύπωση ότι οι καλοί μαθητές ε

πέλεγαν κατά κανόνα τα πρακτικά τμήματα, ενώ οι άλλοι τα κλασικά 

υπόθεση που επίσης πρέπει να ελεγχθεί. 

Τέλος, ενδιαφέρον στοιχείο είναι η σχέση της κοινωνικής θέσης 

του μαθητή με τις προαναφερόμενες επιλογές. 

Η επ ιλογή κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς στις τ ε λ ε υ τ α ί ε ς Τάξε ις του Γυμνασίου. 

Σε αρκετά σχολικά έτη της περιόδου που εξετάζουμε, οι τελευ

ταίες Τάξεις του Γυμνασίου χωρίζονται σε τμήματα κλασικής και πρα

κτικής κατεύθυνσης. Αναλυτικά για όλη την εξεταζόμενη χρονική περί

οδο έχουμε: Στο Γυμνάσιο Αρρένων Λαμίας λειτουργούν τμήματα δύο 

κατευθύνσεων, κλασικό-πρακτικό, από το 1943-44 στη Ζ' τάξη. Την 

επόμενη σχολική χρονιά 1944-45, με την ολοκλήρωση των οχταταξίων 

Γυμνασίων «νέου τύπου», λειτουργεί σε δύο κατευθύνσεις και η Η' Γυ

μνασίου. Δηλαδή η εισαγωγή κατευθύνσεων στα Γυμνάσια γίνεται με 

την κατάργηση των Πρακτικών Λυκείων2. 

1. Βλ: Β.Δεληγιάννη - Σ.Ζιώγου, Εκπαίδευση και Φύλο, ό.ττ., σ.175, όπου αναφέρε

ται: "...εκφράζεται συχνά από γονείς και εκπαιδευτικούς η άποψη ότι τα αγόρια 

είναι καλύτερα στις θετικές επιστήμες ενώ τα κορίτσια στις κοινωνικές." 

2. Το δεδομένο αυτό προκύπτει από τους γενικούς ελέγχους του Γυμνασίου Αρρέ

νων Λαμίας. 
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Η λειτουργία κατευθύνσεων κλασικού και πρακτικού, για τις δύο 

τελευταίες Τάξεις συνεχίζεται έως και το σχολικό έτος 1961-62. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, επειδή την περίοδο αυτή δε λειτουργούν 

τμήματα με κατευθύνσεις σε κανένα άλλο σχολείο του Νομού, μερικά 

κορίτσια μεταγράφονται στο Α' Αρρένων Λαμίας για να παρακολουθή

σουν πρακτικά τμήματα. Αυτό συμβαίνει σε μικρό αριθμό (4 έως 12 

κορίτσια κατά περίπτωση) από το σχολικό έτος 1955-56 και μετά3. 

Το σχολικό έτος 1962-63 λειτουργούν με κατευθύνσεις και οι 

τρεις τελευταίες Τάξεις του Α' Γυμνασίου Αρρένων Λαμίας. Η λειτουρ

γία τους συνεχίζεται μέχρι τη μεταρρύθμιση Γ. Παπανδρέου - Παπα

νούτσου. 

Με τη μεταρρύθμιση Γ. Παπανδρέου - Παπανούτσου, τα εξατάξια 

Γυμνάσια χωρίζονται από το 1964-65 σε τριτάξια Γυμνάσια και τριτάξια 

Λύκεια. Οπότε το 1965-66 λειτουργούν με δύο κατευθύνσεις μόνον οι 

δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου και την επόμενη σχολική χρονιά 

1966-67 μόνο η Γ' Λυκείου, με προοπτική την κατάργηση τους4. 

Ακολουθεί ο Α.Ν.129/1967 της δικτατορίας με την επαναφορά 

του εξατάξιου ενιαίου Γυμνασίου. Οπότε από το 1967-68 αρχίζει η λε ι

τουργία κατευθύνσεων από τη Δ' Γυμνασίου, η οποία επεκτείνεται την 

επόμενη σχολική χρονιά σε Δ' και Ε' Γυμνασίου και το 1969-70 σε Δ', 

Ε' και ΣΤ' Γυμνασίου και συνεχίζεται έως την επόμενη μεταρρύθμιση 

του Γ. Ράλλη (Ν.309/76). 

Από τη σχολική χρονιά 1976-77 αρχίζει η λειτουργία και πάλι 

των τριτάξιων Γυμνασίων και τριτάξιων Λυκείων. Από το 1977-78 λει

τουργούν σε τμήματα δύο κατευθύνσεων μόνο οι δύο τελευταίες Τάξεις 

και από το 1978-79 μόνον η Γ' Λυκείου5. 

3. Βλ: Γενικό έλεγχο Α' Γυμνασίου Αρρένων Λαμίας. 

4. Βλ: Ν.Δ.4379/1964, άρθρο 10, §3 και γενικούς ελέγχους ό.ττ. 

5. Βλ: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 
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Οι κατευθύνσεις παύουν να λειτουργούν την επόμενη σχολική 

χρονιά 1979-80, οπότε και αρχίζει το σύστημα της επιλογής μαθημά

των δέσμης, που ισχύει έως σήμερα. 

Τις παραπάνω εξελίξεις δεν παρακολουθούν όλα τα σχολεία του 

Νομού, έστω κι αν λειτουργούν από την εποχή της εφαρμογής των κα

τευθύνσεων στη Μέση Εκπαίδευση. Για παράδειγμα στο Γυμνάσιο Θη

λέων Λαμίας, που ιδρύθηκε και λειτούργησε από το σχολικό έτος 1935-

36, τμήματα κλασικής και πρακτικής κατεύθυνσης λειτούργησαν από το 

1968-69 στη Δ' και Ε' Γυμνασίου6. Στη συνέχεια, ακολουθείται η εξέλι

ξη του Α' Γυμνασίου Αρρένων Λαμίας. 

Στο Γυμνάσιο Αμφίκλειας λειτουργούν για πρώτη φορά κατευ

θύνσεις το έτος 1969-70, και μόνο στη Δ' Γυμνασίου. Ακολουθεί το 

1970-71 η Δ' και η Ε' Γυμνασίου, και ολοκληρώνεται ο κύκλος των τρι

ών τελευταίων Τάξεων το 1971-727. Η συνέχεια είναι η ίδια με τα προ

αναφερόμενα Γυμνάσια Αρρένων και Θηλέων της Λαμίας. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πριν τη εισαγωγή των κατευ

θύνσεων στις τελευταίες τάξεις των 8-τάξιων Γυμνασίων, λειτουργούσε 

στη Λαμία, από το 1921 έως το 1944, το Πρακτικό Λύκειο Λαμίας. Εί

ναι εξατάξιο μικτό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης με αριθμό μαθητών 

περί τους 150-200 και 18 καθηγητές το 1935. Ένα από τα 15 Πρακτικά 

Λύκεια της χώρας8. Με το Α.Ν.770/1937 του Ι. Μεταξά παύει να δέχεται 

μαθητές από το 1938-39, οπότε φθίνοντας παύει να υπάρχει στις 21-6-

19449. 

Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο Νομό, λειτουργούν 

σχολεία με κατευθύνσεις από το 1921 έως το 1980. 

6. Βλ: Γενικοί έλεγχοι Γυμνασίου Θηλέων Λαμίας. 

7. Βλ: Γενικοί έλεγχοι Γυμνασίου Αμφίκλειας. 

8. Βλ: Ε. Σ.Υ. Ε. Στατιστική της Εκπαίδευσης, έτος 1938. 

9. Βλ: Βιβλίο πράξεων του Πρακτικού Λυκείου Λαμίας, Ημερολόγιο Γ'Εκπ. Περιφ. 

και τοπικός Τύπος της εποχής, (Γ.Α.Κ/ Ιστορικό Αρχείο Λαμίας) 
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Με διαμορφωμένη την κατάσταση στο Νομό όπως προαναφέρ

θηκε, η επιλογή κατευθύνσεων από τους μαθητές περιγράφεται στον 

παρακάτω πίνακα 78. 

ΠΙΝ. 78: Η επιλογή κατεύθυνσης στις τελευταίες Τάξεις του Γυμνασίου. 

Φύλο 

Αγόρια 

Κορίτσια 

Σύνολο11 

Κατευθύνσεις Γυμνασίου 
τις τελευταίες τάξεις 

Χωρίς 
κατεύθυνση10 

311 

511 

822 

46,9% 

76,3% 

61,7% 

Κλασική 
κατεύθυνση 

211 

123 

334 

31,8% 

18,3% 

25,0% 

Πρακτική 
κατεύθυνση 

141 

36 

177 

21,3% 

5,4% 

13,3% 

Σύνολο μαθητών 

663 

670 

1333 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. 

Από τα δεδομένα διαπιστώνεται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός μα

θητών ακολουθεί τον ενιαίο τύπο των τελευταίων τάξεων του Γυμνασί

ου. Αυτό γίνεται αναγκαστικά, αφού δεν λειτουργούν οι κατευθύνσεις 

όλη την περίοδο σε όλα τα Γυμνάσια. Στις περιπτώσεις όμως, που έ

χουμε τις δύο γνωστές κατευθύνσεις, το ποσοστό αυτών που ακολου

θούν την κλασική κατεύθυνση είναι πάντα μεγαλύτερο από αυτό της 

πρακτικής, για το σύνολο των μαθητών και κατά φύλο. 

Τα αγόρια εμφανίζονται να προτιμούν σε μεγαλύτερο ποσοστό 

απ' ό,τι τα κορίτσια, την πρακτική κατεύθυνση. Βέβαια υπενθυμίζουμε 

το γεγονός ότι στο Γυμνάσιο Αρρένων Λαμίας λειτουργούν τμήματα με 

10. Αναφερόμαστε στους μαθητές που φοίτησαν σε Γυμνάσια που δεν λε ιτουργού

σαν κατευθύνσεις. 

11. Στον πίνακα 78 δεν περιλαμβάνονται 352 μαθητές για τους οποίους δε γνωρί

ζουμε την κατεύθυνση που ακολουθούν, επειδή είτε διακόπτουν τη φοίτηση τους 

είτε μ ε τ α γ ρ ά φ ο ν τ α ι . 
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κατευθύνσεις από τη δεκαετία του '40, ενώ το Γυμνάσιο Θ η λ έ ω ν κ α τ ά 

πολύ αργότερα. 

Απολύτως συγκρίσιμα είναι τα στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας 

1970-80, οπότε έχουμε σε όλα τα σχολεία δύο κατευθύνσεις στις τε

λευταίες τάξεις. Τότε τα αγόρια προτιμούν το κλασικό τμήμα σε ποσο

στό 60,4% και το πρακτικό σε 39,6%.Ενώ τα κορίτσια προτιμούν το 

κλασικό σε 77,7% και το πρακτικό σε 22,3%. Επομένως επιβεβαιώνε

ται η γενική άποψη-ότι τα αγόρια προτιμούν τα πρακτικά τμήματα, ένα 

ντι των κοριτσιών που επιλέγουν τα κλασικά. 

Η παρατηρούμενη επιλογή δηλώνει προφανώς τις επιθυμίες και 

τις προσδοκίες των μαθητών, που συνδέονται με τις επαγγελματικές 

τους προτιμήσεις. Επιθυμίες και προσδοκίες που διαμορφώνονται στο 

οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του μαθητή και που 

όπως είναι γνωστό, διαφοροποιούνται για τα δύο φύλα1 2. 

Επιλογή κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς και ε π ά ν ν ε λ υ α του π α τ έ ρ α . 

Η σύνδεση της συγκεκριμένης κατεύθυνσης, (κλασικό ή πρακτικό 

τμήμα), με το μελλοντικό επάγγελμα ή έστω με τις επαγγελματικές 

προσδοκίες, είναι σε μεγάλο βαθμό ισχυρή. 

Γνωστό είναι ότι τα πρακτικά τμήματα οδηγούσαν σε σχολές θε

τικής κατεύθυνσης ενώ τα κλασικά σε θεωρητικής. Αυτό συνέβαινε 

σχεδόν κατ' απόλυτο τρόπο. Είναι γνωστό ότι η διδασκόμενη ύλη σε 

κάθε τμήμα, κλασικό ή πρακτικό, προσέγγιζε την εξεταστέα στις εισα

γωγικές για τα Α.Ε.Ι. της αντίστοιχης κατεύθυνσης. Άλλωστε όλες τις 

εποχές, πλην αυτής του Ακαδημαϊκού Απολυτηρίου (1965), τα βασικά 

μαθήματα κάθε κατεύθυνσης ήταν αυτά που εξετάζονται και στις εισα

γωγικές. 

12. Βλ: Β.Δεληγιάννη - Σ.Ζιώγου, Εκπαίδευση και Φύλο, ό.π., σελ. 86, 87, 198 και 

Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή, ό.π. σ. 475. 

203 


