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ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Νίκος Παππάς, Σχολικός Σύμβουλος 12ης Εκπ/κής Περιφέρειας Πειραιά 
 
 
      Είναι γνωστή σε όλους μας η συνταγματική επιταγή «περί ισότητας όλων 

των Ελλήνων». Ισότητας όλων των πολιτών αυτής της χώρας όχι μόνο στις 
υποχρεώσεις αλλά και στα δικαιώματα. 

      Πρώτιστο δικαίωμα του κάθε Έλληνα αλλά και ύψιστη ταυτόχρονα 
υποχρέωση της Πολιτείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους 
τους Έλληνες ανεξάρτητα από φύλο, γεωγραφικό διαμέρισμα καταγωγής και 
κατοικίας και οικονομικής κατάστασης. 

      Το έργο αυτό της παροχής ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση των Ελλήνων 
πολιτών έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας το ελληνικό σχολείο. Ένας θεσμός που 
λογικά θα έχει σαν στόχο του την άμβλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, που 
οφείλονται κύρια σε κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, μέσα από τη λειτουργία 
αντισταθμιστικών και υποστηρικτικών θεσμών-δράσεων. 

      Η κοινωνικοοικονομική διαστρωμάτωση της νεοελληνικής κοινωνίας 
οδηγεί άνισους μαθητές στο ελληνικό σχολείο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την 
εκπαίδευση αυτών των παιδιών αλλά και την πορεία αυτού του τόπου. 

      Αν το πρόβλημα της φοίτησης στο σχολείο άνισων παιδιών είναι τόσο 
σοβαρό, το πρόβλημα της λειτουργίας ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων είναι στις 
σύγχρονες συνθήκες εκρηκτικό. 

      Ιστορικά τα ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία είχαν να επιτελέσουν ένα 
δύσκολο έργο τον προηγούμενο αιώνα, που οι δυνατότητες ανάπτυξης των μέσων 
συγκοινωνίας ήταν απαγορευτικές για την ίδρυση μεγαλύτερων σχολικών μονάδων. 
Η δομή της νεοελληνικής κοινωνίας, με τις ανθούσες πληθυσμιακά κοινότητες, έδινε 
τον 20ό αιώνα την ευκαιρία αλλά και τη δυνατότητα στα ολιγοθέσια Δημοτικά 
Σχολεία να μπορούν να σταθούν αξιοπρεπώς στις απαιτήσεις της τότε εποχής.  

      Όμως οι ραγδαίες αλλαγές που συντελέστηκαν τα τελευταία χρόνια 
οδήγησαν σε ερήμωση τα χωριά και σε μαρασμό τα ολιγοθέσια σχολεία. Το μαθητικό 
τους δυναμικό μειώθηκε δραματικά. Ιδιαίτερα ο μαθητικός πληθυσμός των 1/θέσιων 
Δημοτικών Σχολείων έπεσε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 

      Η οργάνωση της Ελληνικής Περιφέρειας σε Καποδιστριακούς Δήμους, 
κατά την τελευταία δεκαετία, μετατόπισε το κέντρο ενδιαφέροντος, από την 
Κοινότητα στο Δήμο. Παράλληλα η μαζική φυγή νέων και δραστήριων πολιτών, από 
τα χωριά προς τις πόλεις, δημιούργησε ένα περιβάλλον εγκατάλειψης που έχει 
αντανάκλαση κυρίως στα εναπομείναντα ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία. 

      Τα ολιγοθέσια σχολεία, ευρισκόμενα σε χαμηλό κοινωνικό-πολιτιστικό 
περιβάλλον, έχουν να αντιπαλέψουν ιδιαίτερα δύσκολα προβλήματα. Προβλήματα 
που κύρια οφείλονται στην ίδια τη φύση των σχολείων αυτών, όπως είναι η ύπαρξη 
ελάχιστου διδακτικού χρόνου και η συνδιδασκαλία των μαθημάτων σε κύκλους, που 
διαταράσσουν ανά διετία τη χρονική αλληλουχία. 

      Αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό της έλλειψης 
επαρκούς διδακτικού χρόνου για τη διδασκαλία των μαθημάτων. Είναι 
χαρακτηριστικός ο χρόνος που διατίθεται για το γλωσσικό μάθημα στα ολιγοθέσια 
σχολεία σε σύγκριση με αυτόν των πολυθέσιων Δημοτικών Σχολείων. Συγκεκριμένα 
διατίθενται 12 ώρες για τα 1/θέσια, 28 ώρες για τα 2/θέσια, 29 ώρες για τα 3/θέσια 
και 48 ώρες την εβδομάδα για τα 6/θέσια Δημοτικά Σχολεία.   
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      Τα ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία βρίσκονται στην μεγάλη τους 
πλειοψηφία σε ορεινές ή ημιορεινές περιοχές της πατρίδας μας καθώς και σε ακριτικά 
νησιά της Ελλάδας. Τα κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον των κατοίκων αυτών 
των περιοχών είναι χαμηλό με αντανάκλαση στην επίδοση των μαθητών των 
ολιγοθέσιων σχολείων. Όπως έχουν δείξει σχετικές έρευνες υπάρχει μεγάλη συνάφεια 
μεταξύ της σχολικής επίδοσης και του κοινωνικού – πολιτιστικού επιπέδου των 
γονέων1. 

      Σε πολλά  1/θέσια Δημοτικά σχολεία οι μαθητές έρχονται για πρώτη φορά 
σε επαφή με το σχολείο λόγω απουσίας Νηπιαγωγείου στο μικρό χωριό τους. Κατ΄ 
αυτόν τον τρόπο το παιδί έρχεται ανέτοιμο στο σχολείο. « Η φοίτηση του παιδιού στο 
νηπιαγωγείο μπορεί να μετριάσει σε κάποιο βαθμό τις πολιτιστικές ανισότητες» και 
κατ΄ αυτόν τον τρόπο « μπορεί το νηπιαγωγείο να αποτελέσει ανασχετικό παράγοντα 
στο να εκδηλωθούν αργότερα προβλήματα στη σχολική φοίτηση του παιδιού»2  

      Οι μαθητές των ολιγοθέσιων  Δημοτικών Σχολείων, που για λόγους 
αντικειμενικούς (χαμηλό πολιτιστικό επίπεδο και απουσία ελεύθερου χρόνου των 
γονέων) δεν έχουν ουσιαστική βοήθεια από το οικογενειακό τους περιβάλλον, 
στερούνται ακόμη και της δυνατότητας παροχής ενισχυτικής διδασκαλίας ή κάθε 
άλλης υποστηρικτικής διαδικασίας σε αντίθεση με τους μαθητές των πολυθεσίων 
Δημοτικών Σχολείων. Παρατηρούμε ότι η πολιτεία που με το Προεδρικό Διάταγμα  
462/1991 καθιέρωσε το θεσμό της ενισχυτικής διδασκαλίας για να αντιμετωπίσει τις 
ανισότητες στην εκπαίδευση, δεν εφαρμόζει αυτό τον εσωσχολικό, αντισταθμιστικό 
θεσμό  που θα βοηθούσε σημαντικά στην άμβλυνσή τους3. Αντίθετα στα πολυθέσια   
Δημοτικά Σχολεία που οι δυνατότητες προσφοράς βοήθειας από τους εκπαιδευτικούς 
προς τους μαθητές είναι πολύ περισσότερες από αυτές στα ολιγοθέσια, παρέχεται 
ενισχυτική διδασκαλία στους αδύνατους μαθητές από τους εκπαιδευτικούς του ίδιου 
σχολείου για  συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου. 

      Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2006-07 το ΥΠΕΠΘ προχώρησε στην  
εισαγωγή της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής και Γερμανικής) 
σε όλα τα πολυθέσια σχολεία (6/θέσια και άνω) συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της 
ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα πολυθέσια Δημόσια Δημοτικά Σχολεία. 
Την ίδια περίοδο οι μαθητές των ολιγοθεσίων στερούνται της δυνατότητας 
εκμάθησης έστω και μίας ξένης γλώσσας, όταν κυρίως αυτοί δεν έχουν πρόσβαση 
λόγω αντικειμενικών συνθηκών (μικρά ορεινά χωριά, ακριτικά νησιά οικονομική 
στέρηση γονέων), ούτε σε κάποιο φορέα ιδιωτικό (φροντιστήριο ξένων γλωσσών). 

      Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής σε βάρος των μαθητών των 
ολιγοθέσιων σχολείων γίνονται εμφανέστατα  όταν αυτά τα παιδιά θα συνεχίσουν την 
φοίτησή τους στο γυμνάσιο. Εκεί θα νιώσουν έντονα τις εκπαιδευτικές ανισότητες 
στο μάθημα της ξένης γλώσσας βλέποντας τους συμμαθητές τους που προέρχονται 
από πολυθέσια Δημοτικά Σχολεία να γνωρίζουν ικανοποιητικά 2 ξένες γλώσσες.  

      Η απουσία εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (γυμναστών και μουσικών ) 
χαρακτηρίζει την εκπαίδευση των μαθητών των ολιγοθέσιων σχολείων. Ο δάσκαλος 
κάτω από την ασφυκτική πίεση του χρόνου προσπαθεί να ανταποκριθεί μόνος του και 
σε αυτό το καθήκον. 

      Τα τελευταία χρόνια στο χώρο της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων 
έχουν πραγματοποιηθεί μεγάλα άλματα. Όμως στα ολιγοθέσια σχολεία που φθίνουν 
καθημερινά, είναι ορατές οι σημαντικές ελλείψεις σε χώρους όπως αίθουσες 
πολλαπλών χρήσεων, εργαστήρια Φυσικής-Χημείας,  εργαστήρια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και κυρίως σε βιβλιοθήκες. Αν στο πολυθέσιο Δημοτικό σχολείο όλα τα 
παραπάνω είναι αναγκαία και χρήσιμα, στο ολιγοθέσιο σχολείο είναι ο στυλοβάτης 
του έργου του εκπαιδευτικού και της προσπάθειας του μαθητή να καλύψει την 
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απουσία βοήθειας από το σπίτι. Η καλή υλικοτεχνική υποδομή ενός ολιγοθεσίου 
σχολείου θα βοηθήσει το μαθητή, ιδιαίτερα με τη βιβλιοθήκη και τη χρήση 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ,να καλύψει το πολιτιστικό έλλειμμα της οικογένειας, 
που τον φέρνει σε άνιση θέση  έναντι των αυριανών συμμαθητών του στο Γυμνάσιο, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην αυτοεκτίμησή του  και την διαμόρφωση της 
προσωπικότητάς του. 

      Το δύσκολο έργο της εκπαίδευσης αυτών των παιδιών των ολιγοθέσιων 
σχολείων, που ξεκινούν τη μάχη του πνεύματος τόσο άνισα, έχουν αναλάβει 
δάσκαλοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία νεοδιόριστοι και αναπληρωτές. Ο νεανικός 
ενθουσιασμός  τους προσπαθεί να καλύψει το κενό της πείρας. Εδώ ο εκπαιδευτικός 
κινούμενος μέσα  σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, ιδιαίτερα στα 1/θέσια και 2/θέσια 
Δημοτικά Σχολεία, είναι υποχρεωμένος να καλύψει τη διδακτέα ύλη, για την οποία οι 
συνάδελφοί του των πολυθέσιων έχουν  πολλαπλάσιο χρόνο, να ανταποκριθεί  στα 
διοικητικά του καθήκοντα ως προϊστάμενος της σχολικής μονάδας και συγχρόνως να 
προσπαθήσει να αμβλύνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες.  

      Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί των ολιγοθέσιων σχολείων αποχαιρετούν τους μικρούς 
μαθητές τους  για πάντα. Οι δύσκολες συνθήκες εργασίας και η άνιση αντιμετώπισή 
τους από την πολιτεία ως προς το ωράριο εργασίας σε σχέση με τους συναδέλφους  
τους των πολυθέσιων σχολείων  (υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο 25 ωρών την 
εβδομάδα ανεξάρτητα  από τα έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση, σε αντίθεση με τους 
εκπαιδευτικούς των πολυθέσιων των οποίων το διδακτικό ωράριο κυμαίνεται από 21-
24 ώρες) τους οδηγούν στην αναζήτηση θέσης εκπαιδευτικού σε πολυθέσιο σχολείο.   

      Οι συχνές αυτές αλλαγές εκπαιδευτικού προσωπικού δυσχεραίνουν το 
ούτως ή άλλως δύσκολο έργο της εκπαίδευσης των παιδιών των ολιγοθέσιων 
σχολείων και μειώνουν τις προσπάθειες άμβλυνσής των ανισοτήτων στο χώρο αυτό 
της εκπαίδευσης. 

      Η Πολιτεία αντιλαμβανόμενη τα τελευταία χρόνια την ανισότητα των 
παρεχόμενων εκπαιδευτικών ευκαιριών στα Ελληνόπουλα, προχώρησε στην ίδρυση 
ολοήμερων τμημάτων και στα ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία. Με τα Ολοήμερα 
σχολεία, που άρχισαν να λειτουργούν στην πατρίδα μας από το σχολικό έτος 1998-
99, γίνεται προσπάθεια αντιστάθμισης των παραγόντων που οδηγούν σε 
εκπαιδευτικές ανισότητες με τη δυνατότητα  παροχής στηρικτικής μαθησιακής 
διδασκαλίας στην Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Ειδικά για τα Ολοήμερα 
ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να εξοικειωθούν 
με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να έρθουν σε επαφή με μια ξένη γλώσσα  και να 
νιώσουν τη χαρά της δημιουργικής απασχόλησης μέσω της Εικαστικής Αγωγής, της 
Μουσικής, της Θεατρικής Αγωγής, του Χορού και του Αθλητισμού.  

      Όμως τα Ολοήμερα ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία, που τόσα μπορούν να 
προσφέρουν στην άμβλυνση των εκπαιδευτικών  ανισοτήτων, αντιμετωπίζουν 
μεγάλες δυσκολίες στη στελέχωσή τους με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Η χαμηλή 
ωριαία αποζημίωση και κυρίως η απουσία κάλυψης των οδοιπορικών τους εξόδων 
οδηγούν  πολλούς εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων μακράν αυτών των Ολοήμερων 
σχολείων. 

      Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων και τον περιορισμό 
των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, που παρατηρούνται στα Ολιγοθέσια Δημοτικά 
Σχολεία, όπου κατά τον καθηγητή Αθ. Παπά « μπαίνει a priori το πρόβλημα των 
εκπαιδευτικών ανισοτήτων σε σχέση με τα αστικά κέντρα»4,έχει χρέος η Πολιτεία να 
συνεχίσει τις προσπάθειες, που γίνονται τα τελευταία 20 χρόνια, για την ίδρυση 
πολυθεσίων Δημοτικών Σχολείων, εκεί που οι γεωγραφικές συνθήκες το επιτρέπουν, 
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με παράλληλη κατάργηση των ολιγοθέσιων σχολείων. Έως ότου όμως γίνει αυτό, 
οφείλει άμεσα η πολιτεία να προχωρήσει: 

1. Στη δημιουργία Ολοήμερων σε όλα τα ολιγοθέσια 
Δημοτικά.Σχολεία 

2. Στη δημιουργία οργανικών θέσεων  Αγγλικής Γλώσσας, 
Φυσικής Αγωγής και Μουσικής και στα Ολιγοθέσια 

3. Στη δημιουργία  οργανωμένων βιβλιοθηκών 
4. Στον εξοπλισμό αυτών των σχολείων με σύγχρονο εποπτικό 

υλικό 
5. Στην καταβολή οδοιπορικών εξόδων και στην ειδική 

μοριοδότηση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που διδάσκουν στα Ολιγοθέσια  
      Η ανισότητα των παρεχόμενων ευκαιριών στο χώρο της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης αναπαράγει και διαιωνίζει τις κοινωνικές ανισότητες. Ας 
προσπαθήσουμε με τους διάφορους θεσμούς αντισταθμιστικής παιδαγωγικής να 
αμβλύνουμε αυτές τις ανισότητες στην εκπαίδευση. Ανισότητες που μπορούν να 
καταργηθούν «μόνο στο βαθμό που καταργούνται οι εξωσχολικές, κοινωνικές και 
πολιτισμικές ανισότητες»5 
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