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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΑΝΙΣΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΣΤΟ ΙΣΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Μόνικα Α. Παπά, M.Ed. 
 
 
 Είναι όντως χαρακτηριστική η επιγραφή που βρίσκεται σε ένα σχολείο του 
ΒΕΛΓΙΟΥ με τον εντυπωσιακό τίτλο: ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΙΣΑ158. 
Βέβαια οι ανισότητες στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον είναι απόλυτα ορατές 
και σε ό,τι αφορά στην ανθρώπινη κοινωνία αλλά και τα έμβια όντα μπορεί κανείς να 
κάνει εξατομικευμένες παρατηρήσεις. Η ανισότητα συνοψίζεται ουσιαστικά στο 
σχολικό περιβάλλον πρώτιστα σε θέματα που αναφέρονται στην «ευφυΐα», μέσα από 
τους επιλεκτικούς μηχανισμούς της κοινωνίας και φυσικά του σχολείου που υλοποιεί 
την εκπαιδευτική πολιτική και τις κοινωνικές προσδοκίες. Αναφύονται επομένως 
πολλές απορίες και υποβάλλονται πολλές ερωτήσεις για τη θεματική μας. Η εργασία 
αυτή προσπαθεί να αποσαφηνίσει τους παράγοντες που συνιστούν και επηρεάζουν τη 
θεματική μας και να δώσει απαντήσεις στο μέτρο του εφικτού με την οριστική και 
αμετάκλητη δήλωση ότι δεν έχουμε υιοθετήσει την αρχή της απόλυτης 
βεβαιότητας. 
  
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΦΥΪΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ; 
 
 Οι ψυχολόγοι πρωτίστως αλλά και οι βιολόγοι και οι Παιδαγωγοί έχουν 
ασχοληθεί «κατά κόρον» με την ευφυΐα. Σύμφωνα με τον ΚΑRL LIUNGMAN 
ορισμένοι άνθρωποι πιστεύουν ότι η ευφυΐα είναι μια ιδιότητα που ενσαρκώνεται 
στον άνθρωπο. Η ευφυΐα όμως είναι μια ιδιότητα και ένα φαινόμενο που γίνεται 
αντιληπτό όχι «δια γυμνού οφθαλμού» αλλά από τα αποτελέσματά της. Είναι κάτι 
όπως η επιθετικότητα, που δε συσχετίζεται με ιδιότητες «…όπως τα γαλανά 
μάτια, η παχυσαρκία ή τα μακριά πόδια». Όταν για παράδειγμα λέμε ότι ο Γιάννης 
είναι επιθετικός, οι άλλοι πιστεύουν απλά ότι: «…όταν ο Γιάννης ερεθίζεται, τα 
κάνει γυαλιά καρφιά». Όταν τώρα λέμε ότι η Μαρία είναι ευφυής, οι συμμαθητές 
πιστεύουν ότι αν δώσουν στη Μαρία ένα δύσκολο πρόβλημα θα το λύσει με 
μεγαλύτερη ευκολία από ό,τι πολλοί άλλοι συμμαθητές της. Επομένως, όταν ρωτάμε 
τι είναι η ευφυΐα οι ψυχολόγοι θα μας πουν απλά ότι είναι μια ιδιότητα «που κάνει 
τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται έτσι, αυτό είναι η ευφυΐα»159.  
 
ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΦΥΪΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΝ 
ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΩΡΕΑΣ; 
 
 Αυτό το ερώτημα έχει άμεση σχέση με τις ανισότητες στα παιδιά και φαίνεται 
αρχικά πολύ εύλογο. Διερωτώμεθα δηλαδή αν τα άνισα παιδιά έχουν ως βιολογικό 
αίτιο την κληρονομούμενη ευφυΐα των γονέων τους ή ακόμα μήπως είναι και κάποιος 
αταβισμός δηλαδή μια διαλείπουσα κληρονομικότητα. Το ερώτημα αυτό είναι 
δύσκολο και δεν επιθυμώ να αμφισβητήσω τις θέσεις και τις απόψεις των ψυχολόγων. 

                                                           
158 Η επιγραφή «σχολείο ίσο για παιδιά άνισα» έδωσε την ευκαιρία στον Πρόεδρο του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, Καθηγητή Α.Ε. Παπά να την 
προτείνει ως τίτλο για το Δ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο. 
159 KARL LIUNGMAN: Ο Μύθος της Ευφυΐας: Μετ. Δ. Κούρτοβικ, Αθήνα 1980, σελ. 14,15. 
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Άλλωστε εδώ παρατίθενται οι επιστημονικές απόψεις και καλούνται οι αποδέκτες 
τους να τις αξιολογήσουν. Προσωπικά βέβαια θα διαφωνήσω με τις υπερβολές 
τόσο των ψυχολόγων όσο και των περιβαλλοντιστών. Οι τελευταίοι μάλιστα 
θεωρούν τις θεωρίες αυτές της κληρονομικότητες ως κοινωνιογενείς, που τείνουν 
να δημιουργήσουν συνειδήσεις ανωτερότητας ή κατωτερότητας. Ο ΚΑRL 
LIUNGMAN θέτει το ερώτημα για θέματα ευγονίας, για στείρωση ατόμων με 
κατώτερη ευφυΐα και για βιοχημική επέμβαση στο κληρονομικό υλικό160: «Το 
ερώτημα έχει ενδιαφέρον ακόμα και από οικονομική άποψη. Αν δηλαδή 
αποδειχθεί ότι ο βαθμός ευφυΐας κληρονομείται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό του, 
τότε δεν μπορούμε ν’ αυξήσουμε την ευφυΐα ενός πληθυσμού παρά μόνο με 
βιοχημικές επεμβάσεις στο κληρονομικό υλικό του- μια μέθοδος που δεν την 
κατέχουμε ακόμα. Υπάρχει, βέβαια, και μια άλλη δυνατότητα, η δυνατότητα της 
ευγονικής νομοθεσίας. Μπορούμε π.χ. να πριμοδοτούμε κάθε γέννηση σε 
οικογένειες που έχουν ευφυΐα ανώτερη απ’ τον μέσον όρο, στην ανάγκη 
εφαρμόζοντας τη στείρωση. Αυτό θα σήμαινε ότι όσοι είχαν την τύχη να γεννηθούν 
από ευφυείς γονείς θα πρόκοβαν χάρη στους φόρους που θα πλήρωναν οι λιγότερο 
ευφυείς οικογένειες, πράγμα που θα όξυνε κι άλλο τις κοινωνικές αντιθέσεις. Αν 
όμως δεν παίρναμε καθόλου μέτρα, το μέσο επίπεδο ευφυΐας του λαού μας θα 
εξακολουθούσε να πέφτει· γιατί αφ’ενός τα παιδιά που προέρχονται από πολυμελείς 
οικογένειες έχουν συνήθως χαμηλότερο ΔΕ, αφ’ ετέρου οι κοινωνικές ομάδες, που 
παρουσιάζουν την υψηλότερη ευφυΐα, αναπαράγονται με βραδύτερο ρυθμό». 
 
 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ BETRAND RUSSELL ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ: 
 Σύμφωνα με τον Β. RUSSELL οι θεωρίες για την ανωτερότητα ή 
κατωτερότητα σε θέματα ευφυΐας είναι κοινωνιογενείς και οφείλονται περισσότερο 
σε «συντηρητικούς», «ιμπεριαλιστές» και στη λευκή φυλή με πολιτικό φυσικά 
κίνητρο και περιεχόμενο. Ο RUSSELL δεν πιστεύει ότι για να γίνεις πρίγκιπας και 
βασιλιάς χρειάζεσαι ειδικά γονίδια και ειδικό αίμα161. «Δεν πιστεύω ότι αν μια 
βασίλισσα γεννήσει μονοωογενή δίδυμα, και το ένα μεγάλωνε στο παλάτι και το άλλο 
σε φτωχόσπιτο, θα είχαν πολύ στενή πνευματική ομοιότητα στα δώδεκά τους χρόνια· 
αλλά ελλείψει πειράματος οφείλω να παραδεχτώ ότι η γνώμη μου είναι ελάχιστα 
επιστημονική. Παλιότερα πίστευαν ότι υπήρχε ένας πριγκηπικός τρόπος 
συμπεριφοράς που βασίζονταν στο βασιλικό αίμα. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι ο 
Κύρος, αφού ανατράφηκε σαν χωρικός από τη γέννησή του μέχρι τα δώδεκά του 
χρόνια, αναγνωρίσθηκε από τον παππού του λόγω των βασιλικών φερσιμάτων του. 

                                                           
160 KARL LIUNGMAN: O μύθος της ευφυΐας: ό.π. σελ. 16-17. Ο σ. γράφει: «Αν όμως η ευφυΐα 
καθορίζεται απ’ το περιβάλλον, έτσι ώστε όλοι όσοι τη στιγμή που γεννιούνται έχουν φυσιολογικό 
νευρικό σύστημα, θα έφταναν στον ίδιο βαθμό ευφυίας, αν είχαν την ίδια ακριβώς ανατροφή και 
τα ίδια βιώματα, τότε η ανθρώπινη κοινωνία διαθέτει ένα πελώριο απόθεμα σε ταλέντα, που για την 
ώρα μένουν κατά το μεγαλύτερο μέρος αναξιοποίητα. Σ’ αυτή την περίπτωση, θα μπορούσαμε με 
σχετικά λιγοστές δαπάνες της Πολιτείας, που θα είχαν τη μορφή της εκπαίδευσης των γονιών και 
της παραπέρα επέκτασης των μορφωτικών ιδρυμάτων για τη νεολαία, να πετύχουμε πάμπολλα 
πράγματα. Θα μπορούσαμε π.χ. να δίνουμε πριμ στους γονείς που παίρνουν μέρος σε σεμινάρια. 
Στα σεμινάρια αυτά θα μάθαιναν πώς ν’ ανατρέφουν τα παιδιά τους, έτσι ώστε η διανοητική τους 
ανάπτυξη να προάγεται κατά τον άριστο τρόπο. Φυσικά, θα έπρεπε κι όλοι οι δάσκαλοι ν’ 
αποκτήσουν, σε ειδικά σεμινάρια, την ικανότητα ν’ αφυπνίζουν και ν’ αναπτύσσουν τα 
διανοητικά χαρίσματα των παιδιών. Αυτό ισχύει προ πάντων για παιδιά που έχουν μεν 
φυσιολογικό νευρικό σύστημα, αλλά εξαιτίας του οικογενειακού περιβάλλοντός τους δεν μπορούν 
ν’ αναπτύξουν τις έμφυτες ικανότητές τους.    
161 BERTRAND RUSSELL: Εκπαίδευση και Κοινωνική Τάξη: ό.π.σελ. 35-36. 
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Εντούτοις αμφιβάλλω αν ακόμη και οι πιο ακραίοι πιστοί στην ανωτερότητα των 
Βόρειων θα θεωρούσαν αυτή την ιστορία σαν ευλογοφανή». 
 Αν και ο ίδιος το B. RUSSELL δεν απορρίπτει απόλυτα τα επιχειρήματα των 
ευγονιστών για τις εγγενείς διαφορές τους, θεωρεί τα συμπεράσματά τους τελείως 
αντιεπιστημονικά. Τα μέτρα που προτείνουν ορισμένοι για τη «στείρωση των 
χαζών» είναι παντελώς ανήθικα και οι επιστημονικές βάσεις δεν έχουν επιχειρήματα 
που να αντέχουν στον έλεγχο. Έτσι ορισμένες υποθέσεις είναι επιστημονικά 
αστήρικτες και προκλητικές, όπως162: « Οι Νέγροι είναι εκ γενετής κατώτεροι από 
τους λευκούς. Οι γεννηθέντες στην Ασία είναι κατώτεροι των γεννηθέντων στην 
Ευρώπη ή την Αμερική. Οι Ευρωπαίοι οι γεννηθέντες βορείως του γεωγραφικού 
πλάτους των 45ο είναι εκ γενετής ανώτεροι των γεννηθέντων νοτίως αυτού του 
πλάτους. Τα πρόσωπα που έχουν γονείς με εισόδημα επάνω από 1.000 λίρες είναι 
καλύτερο γένος από εκείνα που οι γονείς τους κερδίζουν λιγότερα.» 
 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ FRANCIS GALTON ΚΑΙ Ο ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: 
 
 Ο FRANCIS GALTON αποτελεί τον ενθερμότερο εισηγητή της 
κληρονομικότητας. Είναι ο ακραιφνέστερος εκπρόσωπος των γενετιστών. Ο ίδιος 
γόνος ευπόρου οικογενείας είχε εξασφαλισμένο το κοινωνικό-οικονομικό 
περιβάλλον, ώστε να μην ασχολείται με τις βιοτικές μέριμνες. Σύμφωνα με τον 
κατάλογο που κατάρτισε ο LEWIS TERMAN για την ευφυΐα διάσημων 
προσωπικοτήτων ο FRANCIS GALTON είχε δείκτη ευφυΐας 200, όταν ο εξάδελφός 
του ο Δαρβίνος είχε δείκτη ευφυΐας μόλις 135. Ο GALTON επομένως ήταν στην 
κορυφή των μεγαλοφυών. Ο ίδιος σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών έγραψε το εξής 
γράμμα στην αδελφή του Αδέλλα163: «Σαν παράδειγμα της μεγαλοφυΐα του 
παραθέτουμε εδώ ένα γράμμα, που έγραψε ο Φράνσις Γκάλτον μια μέρα πριν κλείσει 
τα πέντε στην αδελφή του Αδέλα, την πρώτη που αναγνώρισε τα χαρίσματα του 
Φράνσις και τον παρακινούσε διαρκώς να πετυχαίνει όλο και μεγαλύτερες επιδόσεις. 
‘Αγαπητή Αδέλα, είμαι τεσσάρων χρονών και μπορώ να διαβάσω οποιοδήποτε 
αγγλικό βιβλίο. Ξέρω όλα τα λατινικά ουσιαστικά, τα επίθετα και τα μεταβατικά 
ρήματα, και ξέρω και 52 γραμμές λατινική ποίηση. Ξέρω όλους τους αριθμούς, και 
ξέρω και να πολλαπλασιάζω με το 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (9), 10, (11). Ξέρω να διαβάζω 
λίγα γαλλικά, και ξέρω να λέω την ώρα. Φράνσις Γκάλτον, 15 Φεβρουαρίου 1827’».  
 Ο FR. GALTON διακήρυξε μεταξύ των άλλων και τα εξής:  
- Ένας μεγαλοφυής άνθρωπος μπορεί να επιλύει νέα προβλήματα και να 
καταπλήξει το περιβάλλον του.  
- «Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ύπαρξη ανώτερων ανθρώπινων 
πλασμάτων, που είναι από τη φύση τους ευγενή και γεννημένα για να βασιλεύουν 
ανάμεσα στους ανθρώπους»164. 
- Οι ευφυέστεροι κάτοικοι της υπαίθρου μεταναστεύουν στην πόλη, ενώ οι 
κουτότεροι παραμένουν στα χωριά τους. Φυσικά δεν είναι δυνατόν να δεχτεί κανείς 

                                                           
162 BERTRAND RUSSELL: ό.π. σελ. 39. Ο σ. παρατηρεί: «Οι πλείστοι των ευγενετιστών 
πιστεύουν όλες αυτές τις προτάσεις και οι πρώτες τρεις έχουν επηρεάσει τους μεταναστευτικούς 
νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών». 
163 KARL LIUNGMAN, Ο μύθος της ευφυΐας: ό.π., σελ. 22. 
164 KARL LIUNGMAN, ό.π., σελ. 25-26. Ο σ. γράφει: «Μερικοί επιπόλαιοι κουφιοκεφαλάκηδες 
μπέρδεψαν την αδιαφορία και την έλλειψη προσοχής με τη χαμηλή ευφυΐα και την έπαθαν 
αξιοθρήνητα προσπαθώντας να ξεγελάσουν έναν μεγαλοφυή άνθρωπο τη στιγμή που αυτός δεν 
ήταν προετοιμασμένος να δεχτεί επίθεση». 
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τις απόψεις του FR. GALTON, όπως είναι διατυπωμένες με δογματικό 
προσανατολισμό. Ο Β. RUSSELL παρατηρεί165: «Η εργασία του GALTON και 
των οπαδών του, που σχεδιάστηκε για να αποδείξει ότι η ικανότητα 
κληρονομείται πολύ απέχει από το να είναι επιστημονικώς πειστική, αν και είναι 
πιθανόν να υπάρχει κάποια αλήθεια στη θέση της». 
 
O KLAUS DIETRICH ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΤΙ Η ΕΥΦΥΪΑ ΜΑΘΑΙΝΕΤΑΙ: 
 
 Την άποψη αυτή εκφράζει ο ΚLAUS DIETRICH υποστηρίζοντας ότι η 
ευφυΐα μαθαίνεται166. Χρειάζεται επομένως να πληροφορηθούν οι γονείς τις 
διαδικασίες που θα βοηθήσουν στην πνευματική ανάπτυξη του παιδιού τους. Οι 
προϋποθέσεις για να μάθει κανείς την εξυπνάδα και την ευφυΐα είναι σαν να δεχτεί 
το παιδί πολλά ερεθίσματα από το περιβάλλον του. Επίσης η σύζευξη των βιολογικών 
και των περιβαλλοντικών ερεθισμάτων και η ικανότητα για μάθηση. Επίσης η ευφυΐα 
ενισχύεται και από τα βιώματα και τις συσσωρευμένες εμπειρίες που διαθέτει το παιδί 
από προγενέστερα στάδια της ζωής του. Επομένως έξυπνος είναι εκείνος που 
συμπεριφέρεται έξυπνα, που λύνει προβλήματα, που είναι απαλλαγμένος από το 
φόβο. Είναι χαρακτηριστική η άποψη ότι: «Ό,τι δεν μαθαίνει ο Γιαννάκης, δεν θα 
το μάθει ο Γιάννης ποτέ». «WAS HÄNSCHEN NICHT LERNT, LERNT HANS 
NIMMERMEHER». Την ανισότητα των παιδιών τη συναντούμε και στον 
WILHELM KONRAD RÖNTGEN που λόγω της μη ικανοποιητικής επίδοσης στο 
σχολείο το εγκατέλειψε. Το 1901 έλαβε το βραβείο ΝΟΜΠΕΛ. Επίσης ο ΤΟΜΑS 
MAN είχε προβλήματα στην ανώτερη τάξη του Γυμνασίου. Το 1929 πήρε το βραβείο 
ΝΟΜΠΕΛ. Συμπερασματικά ο ΚLAUS DIETRICH υποστηρίζει ότι η ευφυΐα 
μαθαίνεται. 
 
Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΚΑΙ Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗ LILIANE 
LYRQAT 
 
 H LILIANE LYRQAT εξ ορισμού σχεδόν αποδέχεται την ανισότητα των 
παιδιών όπως φυσικά την έχει κατασκευάσει το καπιταλιστικό σύστημα με την 
καταπίεση και την ιδεολογική υποταγή που ασκεί η ταξική κοινωνία. Η αυταπάτη της 
ισότητας είναι ένας μύθος και το κριτήριο της ατομικής αξίας φέρνει στο 
προσκήνιο τα άνισα παιδιά στο ίσο σχολείο. Το περιβάλλον είναι εκείνο που 
δημιουργεί την αυτο-υποτίμηση. Οι ανισότητες εκτρέφονται στο κοινωνικό 
περιβάλλον και συνοψίζονται στους βιολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες ως 
εξής: 
- Τα παιδιά είναι άνισα στο ίσο σχολείο, όταν αυτό κάνει τις συγκρίσεις στα παιδιά 
της αστικής και της εργατικής τάξης167: «Αυτή η σύγκριση είναι δυσμενής για τα 
εργατόπαιδα. Τόσο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους, όσο και στην 
απόκτηση γνώσεων, η σύγκριση εκφράζεται με τις λέξεις: «καθυστέρηση, 

                                                           
165 BERTRAND RUSSELL: Εκπαίδευση και Κοινωνική τάξη: ό.π. σελ. 41. 
166 ΚLAUS DIETRICH: INTELLIGENZ LÄSST SICH LERNEN: WAS ELTERN ÜBER GEISTIGE 
ENTWICKLUNG IHRER KINDER WISSEN MÜSSEN: STUTTGART 1973, σελ. 11-71, 72. 
167 LILIANE LYRQAT: Η αποτυχία και η αδιαφορία στο Δημοτικό σχολείο: Μετ. Π.Α.Κωστέα: 
Αθήνα 1976, σελ. 111. Η σ. Γράφει: «Δεν μπορούμε λοιπόν να εξηγήσουμε αυτή τη διαμόρφωση 
μόνο σε ατομικό επίπεδο, ακολουθώντας καθαρά ψυχολογικά κριτήρια. Μια ψυχολογική 
ερμηνεία οδηγεί στον καταλογισμό κατωτερότητας σε άτομα, που ανήκουν σε μια καταπιεζόμενη 
κοινωνική τάξη. Όλες οι δήθεν βιολογικές και ψυχολογικές ερμηνείες των κοινωνικών εξελίξεων 
είναι ανακριβείς γιατί μεταφέρουν τα ιστορικά φαινόμενα σε ατομικό επίπεδο». 
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ανεπάρκεια, κατεργαριά, αδιαφορία», δηλαδή με λίγα λόγια «παιδιά ελαττωματικά». 
Το παιδί του εργάτη θεωρήθηκε κατώτερο από το παιδί του αστού· ποτέ δε 
θεωρήθηκε διαφορετικό. Η διαμόρφωση του παιδιού σε εργάτη ή αστό είναι μια 
εξελικτική πορεία, που ξεκινάει από τη γέννησή του και που είναι η συνέπεια του 
καταμερισμού εργασίας στην κοινωνία μας». 
- Οι βιολογικές μεταβολές δεν μπορούν να εξηγήσουν συνολικά τη συμπεριφορά 
και τις ενέργειες του ανθρώπου: «Το φαινόμενο της ομιλίας ή της χρήσης των 
αντικειμένων δεν είναι βιολογικό, είναι κοινωνικό· η γλώσσα και τα αντικείμενα είναι 
κοινωνικά φαινόμενα και πρέπει να τα συνδέσουμε με την ύπαρξη ανθρωπίνων 
κοινωνιών. Όμως κάθε ανθρώπινο ον έχει απ’ τη γέννησή του την ικανότητα να 
μαθαίνει να μιλάει και να χρησιμοποιεί τα αντικείμενα. Συνεπώς είναι κι αυτό καρπός 
της κοινωνίας». 
- Οι βιολογικές ερμηνείες στηρίζονται σε μελέτες για τη νόηση και την ηθολογία 
των ανθρώπων. Ο βιολογικός παράγοντας θεωρείται καθοριστικός.  
- Οι ιδεαλιστικές ερμηνείες αποδέχονται τις κοινωνικές αιτίες και δίνουν μεγάλη 
σημασία στα πρώτα χρόνια της ζωής168: «Στην πρώτη περίπτωση ο βιολογικός 
ντετερμινισμός προσανατολίζει το άτομο ανάλογα με τα έμφυτα στοιχεία του. Στη 
δεύτερη περίπτωση ο κοινωνικός ντετερμινισμός λειτουργεί στη διάρκεια των 
πρώτων χρόνων της ύπαρξης. Και στις δύο περιπτώσεις η εξέλιξη του ψυχισμού έχει 
περιοριστεί στα αρχικά της στοιχεία, που μ’ αυτά μπορούμε να προεξοφλήσουμε τη 
μελλοντική πορεία του ανθρώπου, πριν αυτός ο ίδιος ζήσει. Η αντίθεση του έμφυτου 
και του επίκτητου καταλήγει έτσι να χωρίσει εκ νέου τους βιολογικούς από τους 
κοινωνικούς παράγοντες, να τους απομονώσει προσωρινά, χαρακτηρίζοντας τους 
βιολογικούς παράγοντες σαν έμφυτα στοιχεία του ψυχισμού και τους κοινωνικούς 
παράγοντες σαν επίκτητα στοιχεία». 
- Τις κοινωνικές διαφορές τις επισημαίνουμε από μια απλή οπτική επαφή169: 
«Αναγνωρίζουμε το χωρικό, το ναυτικό, τον εργάτη, το στρατιωτικό, τον 
εκπαιδευτικό..., από τον τρόπο που συμπεριφέρονται, από τις εκφράσεις, το λεξιλόγιό 
τους. Τους αναγνωρίζουμε από το σώμα τους, που σχηματίστηκε έτσι ή αλλιώτικα, 
ανάλογα με τη δουλειά που έκαναν. Εύκολα καταλαβαίνουμε πρακτικά την επίδραση 
των κοινωνικών παραγόντων πάνω στους βιολογικούς, όταν πρόκειται για τον ώριμο 
άνθρωπο. Οι μυώνες ενός ανθρώπου διαμορφώνονται από το επάγγελμα που ασκεί, 
που επιδρά επίσης στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και στην αντοχή του 
στις καιρικές μεταβολές. Τα καθιστικά επαγγέλματα επιδρούν στα άτομα, 
δημιουργώντας ίδιες σε όλους καταστάσεις. Οι επαγγελματικές ασθένειες είναι ένα 

                                                           
168 LILIANE LYRQAT: ό.π. σελ. 118. Η σ. γράφει: «Έτσι λοιπόν, τα έμφυτα και τα επίκτητα 
στοιχεία της εξέλιξης του παιδιού σε ώριμο άνθρωπο μπορεί να είναι βιολογικά όσο και 
κοινωνικά. Θα ήταν άραγε σωστό ν’ αποδώσουμε την εξέλιξη του παιδιού αφ’ ενός σε 
παράγοντες βιολογικούς και κοινωνικούς και αφ’ ετέρου σε καταστάσεις που προηγούνται ή 
έπονται της γέννησής του;» 
169 LILIANE LYRQAT: ό.π. σελ. 119. Η σ. γράφει: «Αντίστοιχα, μπορούμε επίσης να φανταστούμε 
ότι οι βιολογικοί παράγοντες μεταλλάσσονται σε κοινωνικούς παράγοντες· όπως το να είναι 
κανείς γυναίκα ή παιδί έχει άμεση απήχηση στην κοινωνικότητά του και στον ψυχισμό του. Το 
συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε μ’ αυτές τις παρατηρήσεις είναι το ακόλουθο: μόλο που οι 
βιολογικοί και οι κοινωνικοί παράγοντες υπάρχουν αναντίρρητα, πράγμα που σημαίνει ότι 
μπορούμε και να τους διαχωρίσουμε αναλύοντάς τους, δεν μπορούμε μ’ αυτό και να τους 
αντιμετωπίσουμε χωριστά. Ο Βαλλόν έγραφε: «Ποτέ δεν μπόρεσα να ξεχωρίσω το βιολογικό από 
τον κοινωνικό παράγοντα· δεν πιστεύω βέβαια πως ο ένας εμπεριέχεται στον άλλο, θεωρώ όμως 
ότι αλληλοσυμπληρώνονται σε τέτοιο βαθμό, από τη στιγμή κιόλα της γέννησής μας, που είναι 
αδύνατο να αντιληφθούμε την ψυχική ζωή αλλιώτικα, παρά μόνο κάτω από μια σχέση 
αλληλεπίδρασης αυτών των δύο παραγόντων...». 
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αποτέλεσμα της μεταλλαγής του κοινωνικού παράγοντα σε βιολογικό. Γενικότερα, η 
ταξική μας εξάρτηση μας προσανατολίζει βιολογικά και κοινωνικά. Οι χειρονομίες, ο 
τόνος της φωνής, το βλέμμα, η στάση του σώματος, όλα, φέρνουν τη σφραγίδα αυτής 
της εξάρτησης, όπως και οι εξωτερικές εκδηλώσεις και η κοινωνική μας 
συμπεριφορά». 
 
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ MICHEL TORT ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 
ΕΥΦΥΪΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ: 
 
 Ο Μ. ΤΟRT πιστεύει ότι οι συγκρίσεις, οι μετρήσεις και τα διάφορα TESTS 
εφευρέθηκαν για να δικαιολογήσουν τις ταξικές διαιρέσεις που αναπαράγονται 
δυστυχώς από το σχολείο. Προτείνει λοιπόν με επιστημονικά επιχειρήματα την 
κατάρτιση των TESTS170: «Η μέτρηση της ανάπτυξης της νοημοσύνης είναι 
εγχείρημα κοινωνικών διαιρέσεων, και μ’ αυτήν ακριβώς τη μορφή παρουσιάστηκε 
από την αρχή. Ο Simon, o εφευρέτης, μαζί με τον Binet, του πρώτου τεστ 
νοημοσύνης, έγραφε στον πρόλογο του βιβλίου του «Η μέτρηση της ανάπτυξης της 
νοημοσύνης στα νεαρά παιδιά» (σ. 30): ‘Αυτό το όργανο είναι το πρώτο παράδειγμα 
ενός άμεσου μέτρου της ψυχολογικής αξίας των ατόμων. Εδραίωσε την ιδέα της 
ανισότητας των ανθρώπων πάνω σε μια βάση που παρουσιαζόταν πολύ αόριστη. 
Επέτρεψε να φανεί ο καθολικός ρόλος της και έφερε στο φως αυτή την ανισότητα’. 
Το μέτρο της νοημοσύνης είναι λοιπόν μέτρο της ανισότητας των ανθρώπων, η οποία 
ποτέ δεν θεωρήθηκε, και σωστά δεν είχε ποτέ θεωρηθεί, σαν επιστημονικό 
αντικείμενο». 
 Από την εφαρμογή των TESTS ευφυΐας αναδείχτηκαν τα παιδιά των εμπόρων 
έναντι των προλετάριων μαθητών171: «Το γεγονός έχει εξακριβωθεί από τον ίδιο τον 
Binet: οι μαθητές μιας σχολής των Batignolles, παιδιά εμπόρων κατά το πλείστον, 
πετύχαιναν αποτελέσματα ανώτερα από εκείνα των πιο προλετάριων μαθητών των 
οδών la Grange-aux-Belles και Écluses-Saint-Martin.»  
 Από έρευνες που έγιναν στη Γαλλία σύμφωνα πάντα με τον MICHEL TORT 
επιβεβαιώθηκαν οι ανισότητες μεταξύ των κοινωνικών τάξεων ως εξής172: «Ας 
περιοριστούμε μόνο να εκθέσουμε εδώ τα πιο πρόσφατα συμπεράσματα μιας έρευνας 
που έγινε στη Γαλλία σ’ εθνικό επίπεδο, μ’ όλη τη σοβαρότητα που μπορούν να 
εγγυούνται το Εθνικό Ίδρυμα Δημογραφικών Σπουδών (ΕΙΔΣ) και το μέγεθος του 
δείγματος (100.000 παιδιά)· μονάχα οι επίσημοι οργανισμοί επιτρέπουν στους 
εαυτούς τους τέτοιες εγγυήσεις. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της έρευνας 
δημοσιεύτηκαν στο Cahier No 64 του [γαλλικού] Εθνικού Ιδρύματος Δημογραφικών 

                                                           
170 MICHEL TORT: Ο Δείκτης Νοημοσύνης: Μετ. Α. Βουδούρη – Φ. Καλλίας: Αθήνα 1974, σελ. 
12. Στη σελίδα 13, η σ. γράφει: «Στους Binet και Simon, τα πράγματα έχουν το προτέρημα να 
είναι καθαρά, η ιδεολογία δεν είναι μεταμφιεσμένη. Μισόν αιώνα αργότερα, την ξαναβρίσκουμε 
στο «μαρξιστή» ψυχολόγο Zazzo, o οποίος το 1969 γράφει: «Στην προκειμένη περίπτωση 
αναφέρομαι ξεκάθαρα στον τρόπο προσδιορισμού του εργατικού πληθυσμού. Είναι πιθανό μια 
κατώτερη μερίδα αυτού του πληθυσμού, δηλαδή εκείνη η οποία απαρτίζεται από τους 
ανειδίκευτους εργάτες (Ο.S.Q.) και από τη μάζα των χειρώνακτων, να χαρακτηρίζεται από 
σωματικές και πνευματικές ανεπάρκειες με βιολογική προέλευση, κληρονομική ή όχι. Φυσικά, 
όλοι οι χειρώνακτες δεν είναι διανοητικά καθυστερημένοι, όμως ένα μεγάλο ποσοστό διανοητικά 
καθυστερημένων είναι χειρώνακτες. Αναρωτιόμαστε μήπως σ’ ορισμένες στατιστικές η 
κατωτερότητα των εργατών δεν οφείλεται στην παρουσία αυτού του πληθυσμού, με εκ γενετής ή 
κληρονομική ανεπάρκεια». 
171 MICHEL TORT: ό.π., σελ. 28. 
172 MICHEL TORT: ό.π., σελ. 29. 
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Σπουδών. Ιδού οι κατά μέσον όρον Δ.Ν. που επιτεύχθηκαν το 1965 σε τεστ ειδικά 
κατασκευασμένα για παιδιά προερχόμενα από τις ακόλουθες κοινωνικο-
επαγγελματικές κατηγορίες:  
Εργάτες (χειρώνακτες) .........92,6  Επιστάτες....................................102,5 
Αγροτικοί εργάτες.................93,5  Έμποροι-βιοτέχνες......................103,0 
Ανθρακωρύχοι......................94,1  Στρατός-Αστυνομία- Ελεύθεροι  
Ανειδίκευτοι εργάτες............96,1                  Επαγγελματίες και Βιομήχανοι...107,4 
Γεωργοί..............................96,4  Μεσαία στελέχη..................107,9 
Ειδικευμένοι εργάτες.........98,3  Ανώτερα στελέχη................111,5 
Εμποροϋπάλληλοι..............100,2  Υπάλληλοι γραφείου............101,4» 
 Ο MICHEL TORT κλείνει την εργασία του με αναφορά στην αστική θεωρία 
για τον καταμερισμό της εργασίας. Τα άνισα παιδιά θα καταλήγουν στο ίδιο 
αδιέξοδο. Θα γίνουν οι προλετάριοι και οι χειρώνακτες σύμφωνα με τις θεωρίες των 
εισηγητών του ΤΕSTS νοημοσύνης. Όλα τελικά ανάγονται στην ευφυΐα και στο 
πόσο έξυπνος είναι ο καθένας μας. Ο καπιταλισμός έχει επινοήσει τελικά όλα εκείνα 
τα μέσα που αγιάζουν το σκοπό του. Ο καταμερισμός της εργασίας νομιμοποιείται 
με την κοινωνική κατανομή του εργατικού δυναμικού και των άλλων ευγενών 
επαγγελμάτων σύμφωνα με τη νοημοσύνη. Η ιδεολογική εξήγηση του καταμερισμού 
της εργασίας αποτελεί μια ιδεολογική απάτη173. 
 
ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ Α. ΑDLER ΓΙΑ ΤΑ TESTS KAI TO ΙΣΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 
 
 Σύμφωνα με τον Α. ΑDLER είναι αδύνατο να μετρήσουμε συνολικά την 
ανθρώπινη προσωπικότητα με τα ΤΕSTS ευφυΐας. Αυτό είναι δύσκολο αφού τα 
ΤΕSTS και κάθε είδους αξιολόγηση και κατάταξη των μαθητών δεν μπορεί να 
μετρήσει την ατομικότητα του παιδιού παρά μόνον αν το δει συνολικά και αν 
συναναστραφεί στην πορεία της εξελικτικής διαδοχής των ψυχικών του φαινομένων. 
Τα άνισα παιδιά κατά τον ΑDLER προέρχονται από τα διάφορα γεγονότα και τις 
καταστάσεις σε όλη την πορεία της ζωής τους. Οι σχολικοί βαθμοί και τα 
ενδεικτικά που δίνουμε στα παιδιά δεν είναι αξιόπιστα. Κάθε αξιολογική και 
βαθμολογική κρίση αφορά την προσωπική γνώμη του εκπαιδευτικού για το 
μαθητή και όχι την πραγματική του αξία174. «Η γνώση και η μέτρηση της 
ανθρώπινης προσωπικότητας αποτέλεσε για τον Αdler ένα από τα κυριότερα 
μελήματά τους και τον ώθησε στον παραλληλισμό του έργου του όχι μόνο με τις 
συγγενείς επιστήμες όλων των εποχών, αλλά συγχρόνως σε μια θεώρηση της σοφίας 
του λαού και της ποίησης και μάλιστα της βαθύτερης μελέτης των έργων του 
Ομήρου, του Goethe και του Dostojewski. Προειδοποιεί ο Adler για τα λάθη, που 
μπορούν να παρεισφρύσουν στην ανθρώπινη κρίση και το χειρότερο ότι είναι 
δύσκολο να συνειδητοποιήσει κανείς τις πηγές των σφαλμάτων, όταν προβαίνει σε 
νέες κρίσεις και απόψεις γύρω από τη μέτρηση ή σκιαγράφηση της ανθρώπινης 
                                                           
173 MICHEL TORT: ό.π., σελ. 220. Ο σ. γράφει: «Τα τεστ νοημοσύνης ρίχνουν νερό στο αυλάκι 
αυτής της ιδεολογίας του καταμερισμού της εργασίας παρουσιάζοντας κατά κάποιον τρόπο από 
πριν πραγματοποιημένες στα άτομα μετρήσιμες διαφορές νοημοσύνης, που θα επικυρωθούν 
φυσικά με την κοινωνική χρήση των ικανοτήτων. Ο ταξικός καταμερισμός της κοινωνίας, ο 
οποίος απορρέει από τις σχέσεις παραγωγής, γίνεται μια διαφοροποίηση με κριτήριο τις 
ανισότητες. Η αστική ιδεολογία της νοημοσύνης, συνεπικουρούμενη απ’ τον Δ.Ν., χρησιμεύει σαν 
ιδεολογική «εξήγηση» του καταμερισμού της εργασίας. Δεν περιορίζεται όμως να λειτουργεί σαν 
ιδεολογική απάτη». 
174 Α.Ε. ΠΑΠΑΣ: Η Αντιπαιδαγωγικότητα της Παιδαγωγικής: Αθήνα χ.χ., σελ. 140. Βλ. και 
JOSEF RATTNER: DIE INDIVIDUALPSYCHOLOGIE ALFRED ADLERS: MÜNCHEN 1974, 
σελ. 47-48. 
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προσωπικότητας. ‘Συνιστά λοιπόν σα βασική αφετηρία της ανθρώπινης 
αξιολόγησης, τη συνολική θεώρηση της ανθρώπινης προσωπικότητας, όπως 
ακριβώς ο τεχνίτης συλλαμβάνει το αντικείμενό του πριν το ζωγραφίσει’.» 
 
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ W. J. EYSENK ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 Ο W. J. EYSENK στο βιβλίο του: «Γνώρισε τη νοημοσύνη σου» αναπτύσσει 
μια δογματική επικοινωνία για την προτεραιότητα της κληρονομικότητας έναντι του 
περιβάλλοντος. Ο ίδιος σε κάποιο σημείο προσπαθεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις και 
υποστηρίζει ότι ο δογματισμός δεν πρέπει να κυριαρχεί σε μια τέτοια σημαντική 
θεωρία. Στις αποδείξεις που επικαλείται για την κυρίαρχη θέση της 
κληρονομικότητας παραθέτει μια «χονδρική» εκτίμηση με αναφορά σε ποσοστά σε 
σύγκριση πάντα με το περιβάλλον, με συμπεράσματα που δεν αναιρούνται από άλλες 
μαρτυρίες175: «Πολλοί άλλοι τύποι τεστ και πειραματικών ερευνών έχουν δοκιμαστεί, 
αλλά αυτοί που αναφέραμε πιο πάνω είναι οι πιο ενδεικτικοί ως προς τα 
συμπεράσματα και δεν ανατρέπονται από άλλες μαρτυρίες. Δείχνουν ολοκάθαρα τη 
σπουδαιότητα της κληρονομικότητας και είναι δυνατόν να δώσουν μια χοντρική 
και ευνόητη αριθμητική εκτίμηση για τη σχετική συμβολή της κληρονομικότητας και 
του περιβάλλοντος στις Δυτικές χώρες σήμερα. Φαίνεται λοιπόν ότι απ’ όλους τους 
παράγοντες, που συμβάλλουν στις ατομικές διαφορές νοημοσύνης, το 80% περίπου 
είναι κληρονομικοί, και το 20% περιβαλλοντικοί! Μ’ άλλα λόγια η 
κληρονομικότητα είναι 4 φορές πιο σημαντική από το περιβάλλον». 
 Σχετικοποιώντας κάπως τις θέσεις του ο W. J. EYSENK θα εξατομικεύσει τη 
θεωρία στο Δυτικό κόσμο και ακόμα θα παραθέσει επιχειρήματα που αφήνουν 
κάποια περιθώρια σε όσους ασπάζονται τη θεωρία του περιβάλλοντος. Αυτό φυσικά 
δεν αναιρεί τις θέσεις του, που παραμένουν δογματικές.  
 
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
 
 Η ανισότητα έχει φυσικά τις επιπτώσεις της στην αγωγή και μάθηση των 
μαθητών. Οι παράγοντες που τη συνιστούν και την επηρεάζουν έχουν εκτεθεί σε 
προηγούμενα κεφάλαια, αλλά είναι αναγκαίο να εστιάσουμε την έρευνά μας στο 
πεδίο της διδασκαλίας της Γλώσσας και των κειμένων. Η γλωσσική κατάρτιση των 
μαθητών αμβλύνει τις ανισότητες και αποτελεί εισιτήριο για την επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία. Πώς θα μπορέσουμε όμως να αναπληρώσουμε την έλλειψη 

                                                           
175 W. J. EYSENK: CHECK YOUR OWN I.Q.: Mετ. Ε. Γραμμένος: Αθήνα 1980, σελ. 49. «Αξίζει 
να σημειωθεί ότι αυτοί οι αριθμοί είναι μόνο γενικοί μέσοι όροι και ισχύουν μόνο για το Δυτικό 
κόσμο στη σημερινή εποχή. Δεν έχουν απόλυτη αξία, γιατί εξαρτιούνται αποκλειστικά από τις 
κοινωνικές και εκπαιδευτικές πρακτικές σε μια ορισμένη χώρα. Εκεί όπου υπάρχει γενική 
δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, και πιθανόν ελεύθερη είσοδος για όλους στην 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση, εκεί ασφαλώς οι κληρονομικοί παράγοντες είναι πιο πολύ εύκολο να 
εκδηλωθούν. Σε χώρες όπου υπάρχει εκπαίδευση μόνο για λίγους προνομιούχους, η πιθανή δυτική 
νοημοσύνη των άλλων μπορεί να καταπιεστεί σε μεγάλο βαθμό. Επομένως, δε μπορούμε να πούμε 
ότι το «80%-20%» θα ταίριαζε στη χώρα μας (Αγγλία) πριν από 100 χρόνια, ή ότι ταιριάζει στη 
σημερινή Περσία.» 
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πολιτισμικής ώσμωσης; Ο ρόλος της οικογένειας είναι σημαντικός και διακρίνεται 
στα εξής στάδια176: 
- Η επικοινωνία μεταξύ παιδιού και γονιών είναι επιτακτική. Συχνά ο γλωσσικός 
κώδικας είναι περιορισμένος και το λεξιλόγιο αυταρχικό, όπως: «σκασμός», «άφησέ 
με ήσυχο», «φύγε από δω» και επακολουθεί εξωλεκτική βία177. 
- Υπάρχουν παροτρύνσεις προς το παιδί κατά θέση, όπως: «Τώρα πια πρέπει να 
μπορείς να το κάνεις χωρίς βοήθειας». Πρόκειται για κανόνα που αφορά τη θέση και 
την ηλικία. «Τα αγόρια δεν κλαίνε» (κανόνας που αφορά τη θέση κατά φύλο). «Οι 
άνθρωποι σαν και εμάς δεν φέρονται ποτέ έτσι» (κανόνας που αφορά τη θέση κατά 
το υποσύνολο παιδείας). «Δε μιλάνε έτσι στο μπαμπά» (κανόνας που αφορά τη θέση 
κατά ηλικία). Επίσης στην οικογένεια συναντούμε και παροτρυντικό τρόπο ελέγχου 
των παιδιών όπως178: «Ένα αγοράκι παίζει με μια κούκλα . –Μητέρα: Τα αγόρια 
δεν παίζουν με κούκλες. –Παιδί: Θέλω την κουκλίτσα. – Μητέρα: Οι κούκλες είναι 
για την αδερφή σου. – Παιδί: Θέλω την κούκλα (εξακολουθεί να την κρατάει). –
Μητέρα: Να πάρε καλύτερα το ταμπούρλο σου. Μια άλλη μητέρα θα πει: «Γιατί 
θέλεις να παίζεις με την κούκλα; Είναι βαρετό παιχνίδι. Γιατί να μην παίξεις 
καλύτερα με το ταμπούρλο;» 
 Οι παροτρύνσεις κατά πρόσωπο εμπεριέχουν στοιχεία που αναφέρονται σε 
ενδοπροσωπικά ή διαπροσωπικά βιώματα σε μια κοινωνική σχέση179. «Φανταστείτε 
μια κατάσταση όπου το παιδί επισκέπτεται τον άρρωστο παππού του και δεν 
θέλει να τον φιλήσει γιατί είναι αξύριστος. Μια μητέρα λέει στο παιδί προτού το 
πάρει να φύγουν: «-Μητέρα: Τα παιδιά πρέπει να φιλούν τον παππού τους.» (κατά 
θέση). «-Παιδί: Δε θέλω. Γιατί πρέπει να τον φιλάω κάθε φορά;» -Μητέρα: Γιατί 
δεν είναι καλά» (αιτιολόγηση κατά θέση). «Έλα, άσε τις ανοησίες σου» 
(επιτακτικός έλεγχος). Η άλλη μητέρα στην ίδια περίπτωση θα έλεγε: «Ξέρω δεν 
σου αρέσει να φιλάς τον παππού, αλλά τώρα δεν είναι καλά, σε αγαπάει πολύ και 
θα του δώσει μεγάλη χαρά». 
 Η συμπεριφορά αυτή δημιουργεί μια άνιση συμπεριφορά στους μαθητές στο 
ίσο σχολείο. Η διδασκαλία της γλώσσας και των κειμένων παρουσιάζει δυσκολίες 
στα παιδιά των εργαζομένων. Τα παιδιά παρουσιάζουν τις ακόλουθες δυσκολίες180: 
- Η γλωσσική έκφραση αποτελείται από σύντομες εκφράσεις. 
- Τα επίθετα και τα επιρρήματα είναι περιορισμένα. 
- Στηρίζει την επικοινωνία σε στερεότυπες εκφράσεις. 
- Στερείται επεξεργασμένου γλωσσικού κώδικα. 
 Γενικά το παιδί από τα λαϊκά στρώματα δεν μπορεί να ενταχτεί στις 
διαδικασίες και τις προσδοκίες του σχολείου για το γλωσσικό μάθημα. Δυσκολεύεται 
να δώσει άμεσες απαντήσεις και να συμμετάσχει στην επεξεργασία των κειμένων. 
Ένα παιδί άνισο στο σχολείο νιώθει τα κενά και οδηγείται στην αυτοϋποτίμηση. 
 Ιδιαίτερα στην εκμάθηση της πρώτης Γραφής και Ανάγνωσης παρατηρούμε  
την ανισότητα των παιδιών. Η διδασκαλία αυτών των δεξιοτήτων γίνεται με μεγάλη 
δυσκολία, αφού τα παιδιά που στερούνται παραστάσεων και εμπειριών καθώς και της 
αντισταθμιστικής συμβολής του Νηπιαγωγείου από τα 3 ½ μέχρι τα 6 έτη. Η 
εισαγωγή της ολικής μεθόδου διδασκαλίας κατά το παρελθόν δυσκόλευε τα παιδιά 
που έκαναν απουσίες και εκείνα, τα οποία δεν είχαν την απαιτούμενη βοήθεια στο 
                                                           
176 Άννα Φραγκουδάκη: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα 
στο σχολείο: Αθήνα 1985, σελ. 452-453. 
177 Άννα Φραγκουδάκη: ό.π. σελ. 452. 
178 Άννα Φραγκουδάκη: ό.π. σελ. 453. 
179 Άννα Φραγκουδάκη: ό.π. σελ. 454.  
180 Άννα Φραγκουδάκη: ό.π. σελ. 138-140. 
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σπίτι. Έτσι προτάθηκε η Αναλυτικοσυνθετική μέθοδος που δίνει τη δυνατότητα στο 
παιδί να αναπληρώσει τα κενά και να έχει στο σπίτι την στήριξη στις εργασίες του. 
Προβλήματα επίσης δημιουργεί η ανισότητα και στο λεξιλόγιο και την ορθογραφία, 
δεξιότητες που κατά το παρελθόν είχαν ταλανίσει τις οικογένειες και ιδίως τα παιδιά 
που ήθελαν να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις στο Γυμνάσιο. Με την καθιέρωση της 
εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης αυτές οι δυσκολίες έχουν παρακαμφθεί, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα άνισα παιδιά βελτίωσαν την επίδοσή τους. Με την 
είσοδο επίσης παιδιών από άλλους πολιτισμούς στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί έχουν 
μεγάλη δυσκολία στη διδασκαλία της Γλώσσας, αφού η μητρική τους γλώσσα είναι 
ξένη προς την ελληνική. Το σχολείο έχει σήμερα μεγάλη ευθύνη έναντι των παιδιών 
που παρουσιάζουν αυτές τις κοινωνικές ανισότητες. Όλοι πρέπει να μάθουν και να 
χειρίζονται με ευχέρεια την Ελληνική γλώσσα181. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι πρέπει 
να τα φορτώσουμε όλα στους εκπαιδευτικούς. Η πολιτεία ας κάνει το καθήκον της, 
επιμορφώνοντας τους εκπαιδευτικούς μας αλλά ταυτόχρονα ενισχύοντας την 
οικονομική τους κατάσταση, ώστε απαλλαγμένοι από τις βιοτικές μέριμνες να 
ασχοληθούν με το έργο τους, που είναι όντως υψηλό, αφού: «Παιδεία κάλλιστόν εστί 
κτήμα βροτοίς». 
 

                                                           
181 Η Ανάγνωση και η Γραφή, το λεξιλόγιο, η ορθογραφία, η Γραμματική, η γραπτή έκφραση 
αποτελούν στόχους που πρέπει να πραγματώσει το σχολείο. 
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