
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 
Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 7 

1 
ISSN 1792-7587 

ΚΟΛΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ70 

ΠΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ 60 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

                      

Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο  θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τις ανισότητες στην εκπαίδευση, με 

βάση την ταξική προέλευση, το φύλο και τη φυλετική προέλευση, στηριζόμενοι σε ερευνητικές 

και βιβλιογραφικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Αρχικά, γίνεται μια προσπάθεια   ιστορικής αναδρομής του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος και της γυναικείας εκπαίδευσης στη χώρας μας,  από το 19ο αι. μέχρι και σήμερα, 

με στόχο να καταδειχθεί η δημοκρατικότητα της ελληνικής εκπαίδευσης και ο μικρός βαθμός 

κοινωνικής επιλεκτικότητας του εκπαιδευτικού μας συστήματος σε σχέση με άλλες χώρες. 

Διαφαίνεται όμως μια αναπαραγωγή διακρίσεων που ενθαρρύνει η οικογένεια και όλο το 

πολιτισμικό και οικονομικό πλαίσιο της κοινωνίας. Στη συνέχεια, μέσα από την έκθεση του J. 

Coleman με τίτλο “Ισότητα Εκπαιδευτικών Ευκαιριών” καταγράφεται η απουσία ίσων 

εκπαιδευτικών ευκαιριών στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα των ΗΠΑ, για να καταλήξουμε 

μέσα από τη σύγκριση της εγχώριας με την εξωτερική εκπαιδευτική πραγματικότητα σε 

συμπεράσματα. 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, ανισότητες, ταξική προέλευση, φυλετική προέλευση, φύλο. 
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Εισαγωγή 

Η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης είναι κλάδος αρκετά καινούριος, που αναπτύχθηκε κυρίως 

στις δυτικές χώρες. Η κοινωνική ανισότητα στην εκπαίδευση είναι το θέμα με βάση το οποίο 

συγκροτήθηκε η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης.  Η διαφορά της από τις άλλες προσεγγίσεις 

είναι ότι μελετάει το εκπαιδευτικό σύστημα ως κοινωνικό θεσμό. Η σημασία του εκπαιδευτικού 

θεσμού υπογραμμίζεται από τον Emile Durkheim, έναν από τους κλασσικούς κοινωνιολόγους, 

στον οποίο ανήκει η πατρότητα του κλάδου της εκπαιδευτικής κοινωνιολογίας.  

Αντικείμενο της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης είναι ο πολυσύνθετος ρόλος του σχολείου. 

Είναι η κοινωνική ενσωμάτωση, η επιλογή γνώσεων, η επιλογή παιδείας (κουλτούρας) και η 

γλώσσα που το σχολείο μεταδίδει καθώς και το σύνολο αρχών, αξιών και ιδεών που συνθέτουν 

την ιδεολογία του. Είναι η σχέση του σχολείου με την οικονομία, καθώς και η κοινωνική 

σύνθεση του σχολικού πληθυσμού (Φραγκουδάκη, Α., 1985).  

Η επιστημονική ανακάλυψη με βάση πολυάριθμα ερευνητικά ευρήματα της κοινωνιολογίας της 

εκπαίδευσης ότι η σχολική επίδοση εξαρτάται από την κοινωνική προέλευση, ότι η σχολική 

ιεραρχία αντιστοιχεί στην κοινωνική ιεραρχία, αφού οι καλοί μαθητές προέρχονται κατά βάση 

από τα προνομιούχα κοινωνικά στρώματα, ενώ αντίστροφα τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων 

είναι συνήθως κακοί μαθητές, αμφισβητεί τον αξιοκρατικό και δημοκρατικό χαρακτήρα του 

σχολείου και τεκμηριώνει το γεγονός ότι το σχολείο ασκεί κοινωνική επιλογή και ενισχύει την 

κοινωνική ανισότητα (Φραγκουδάκη, Α., 1985). 

Συχνά διατυπώνονται αμφιβολίες για το αν πράγματι η κοινωνική προέλευση καθορίζει τη 

σχέση με την εκπαίδευση. Όλοι ξέρουμε παιδιά αγροτών ή εργατών που αριστεύουν, όπως και, 

αντίστροφα, παιδιά από προνομιούχες οικογένειες με κακή επίδοση στο σχολείο. Η άμεση 

εμπειρία όμως δε μας βοηθάει πάντα να δούμε καθαρά. Η ανισότητα στο σχολείο δεν μπορεί να 

αναλυθεί, όταν τη βλέπουμε σαν άνιση προσφορά ή αντιμετώπιση προς τα άτομα. 

Η άνιση επίδοση αντιμετωπίζεται, από τότε που υπάρχει το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός, σαν 

προβλεπτή, φυσική και αναπότρεπτη απόρροια των διαφορετικών ικανοτήτων για μόρφωση με 

τις οποίες γεννιέται το κάθε άτομο.  
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Κεφάλαιο 1 

Ταξική ανισότητα και εκπαίδευση 

 

1.1 Η «Δημοκρατικότητα» του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

Η έννοια  της αξίωσης των ευκαιριών εκπαίδευσης, δεν αναδύεται παρά μόνο από τη στιγμή 

όπου τα διαφοροποιημένα εκπαιδευτικά κυκλώματα, που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια 

ολόκληρου του 19ου αι., αρχίζουν να προσκρούουν σε οξεία ταξική αντίσταση. Τα προβλήματα 

αυτά απουσίαζαν ολοκληρωτικά στην Ελλάδα, η οποία παρουσιάζει, όπως λέει ο H. G. Wells 

αναφερόμενος στο Education Act του 1870 στην Αγγλία, μια ιδιαιτερότητα: το δίκτυο είναι 

δημοκρατικό ήδη από την αρχή και κανένας κλάδος του σχολικού μηχανισμού δε θεσπίστηκε 

ούτε και λειτούργησε για να «εκπαιδεύσει» τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις για μια απασχόληση 

που θα ανταποκρίνεται στην κατώτερη κοινωνική του κατάσταση με κατώτερους δασκάλους. 

Πράγματι, πάνω σε αυτή τη βάση, θα μπορούσαμε ακόμη και να ισχυριστούμε ότι το ελληνικό 

σχολείο δεν είναι ταξικό σχολείο. Είναι όμως αλήθεια ότι ο ταξικός χαρακτήρας της δημόσιας 

εκπαίδευσης  στην Ελλάδα δεν εμφανίζεται σε κανένα σημείο κατά τρόπο άμεσο ούτε στην ίδια 

τη δομή του σχολικού μηχανισμού ούτε στους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν. Δεν μπορούμε 

εύκολα να σκεφτούμε, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τσουκαλάς (1992),  ένα σύστημα που να 

είναι περισσότερο «δημοκρατικό» από τυπική άποψη. Πράγματι, χωρίς δίδακτρα, προσπελάσιμο 

σε όλους τους γόνους όλων των κοινωνικών τάξεων, χωρίς περιοριστικές εξετάσεις ή 

διαγωνισμούς, και δυνάμει οργανωμένο ενόψει της απόκτησης του πανεπιστημιακού πτυχίου, το 
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ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θα ήταν, θεωρητικά, πρότυπο ίσων ευκαιριών για ολόκληρο τον 

πληθυσμό.  

Δεδομένου ότι το σχολείο οργανώνεται πάνω σε «αστική» ιδεολογική βάση, η δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση των παιδιών της υπαίθρου γίνεται ο προθάλαμος της αστικής τάξης. Έτσι οι 

εκπαιδευτικές και μεταναστευτικές παραδόσεις μιας σημαντικής μερίδας του αγροτικού 

πληθυσμού της Ελλάδας, διευκολύνονται και ενθαρρύνονται από την εσωτερική λογική της 

δημόσιας εκπαίδευσης.  Έτσι, η πρόσβαση προς τους σχολικούς μηχανισμούς, που 

παρουσιαζόταν σαν αξιοκρατική, σαν ανεξάρτητη δηλαδή από κάθε επιλεκτικό ταξικό 

προσδιορισμό, και η συνακόλουθη κοινωνική άνοδος, έμοιαζαν να αποτελούν κοινωνικές 

προοπτικές ανοιχτές στον καθένα. 

Φαίνεται επομένως, ότι η ταξική προέλευση των σπουδαστών σ’ όλα τα επίπεδα οδήγησε σε 

επιλεκτικές διαδικασίες, με βάση παράγοντες που προσδιορίζονται αποκλειστικά έξω από την 

εκπαιδευτική δομή.  Δυστυχώς δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για να μπορέσουμε να 

παρακολουθήσουμε την πραγματική ταξική σύνθεση του σώματος των σπουδαστών. Και 

ειδικότερα για την αγροτιά, μας είναι αδύνατο να βρούμε το κατά πόσο επηρέασε το ποσοστό 

φοίτησης η κοινωνική θέση του αγρότη, η ιδιότητά του σα μικρού ή μέσου ιδιοκτήτη κλπ. Δεν 

υπάρχει όμως αμφιβολία ότι η υπόθεση για μια γενικά δημοκρατική εκπαίδευση, είναι σωστή. 

Αυτή  η «δημοκρατική» εκπαίδευση στην Ελλάδα, σε συνάρτηση με την μορφωσιογόνο τάση 

των ελλήνων, οδήγησε σε υψηλά ποσοστά φοίτησης των νέων. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ερευνητικά στοιχεία που παραθέτει ο Τσουκαλάς, σε σχέση 

με το σύνολο των Ελλήνων που βρίσκονται σε ηλικία φοίτησης, ο αριθμός των φοιτητών 

εμφανίζεται ιδιαίτερα ψηλός. Παρ’ όλη τη μακρόχρονη ανακοπή της ομαλής εξέλιξης του 

κοινωνικο-οικονομικού συστήματος που κράτησε μέχρι το τέλος του εμφυλίου πολέμου, ο 

αριθμός των διπλωματούχων ανώτατης παιδείας ήταν ήδη το 1961 εξαιρετικά ψηλός. Το 

ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό συμμετοχής στην ανώτατη παιδεία δεν είναι στην Ελλάδα φαινόμενο 

καινούργιο. Ήδη στο 19ο αι. το ποσοστό των Ελλήνων φοιτητών είναι πολύ υψηλό, και στο 1912 

είναι το υψηλότερο της Ευρώπης. 
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1.2 Η ταξική προέλευση του Ελληνικού φοιτητικού σώματος και η μορφωσιογόνος τάση 

των Ελλήνων 

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διερεύνηση της ταξικής βάσης της ανώτατης εκπαίδευσης, που 

αντικατοπτρίζει την επιλεκτική κοινωνική λειτουργία του εκπαιδευτικού μηχανισμού στο 

πλαίσιο της αναπαραγωγής των παραγωγικών σχέσεων. Η κοινωνική προέλευση του ελληνικού 

φοιτητικού σώματος είναι εκπληκτική: η κοινωνική σύνθεση των Ελλήνων φοιτητών 

παρουσιάζει πολύ μικρό βαθμό κοινωνικής επιλεκτικότητας. Είναι γενικότερα, ενδιαφέρουσα η 

σύγκριση του ποσοστού πρόσβασης στην ανώτατη παιδεία των νέων που προέρχονται από την 

πιο προνομιούχα κοινωνική κατηγορία, με το αντίστοιχο ποσοστό των νέων που προέρχονται 

από την πιο αδικημένη. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, η διαφοροποίηση των ευκαιριών για 

εκπαίδευση ανάμεσα στις προνομιούχες και μη κοινωνικές τάξεις – σύγκριση που στην ουσία 

μεταφράζει τον βαθμό επιλεκτικότητας του εκπαιδευτικού μηχανισμού και απεικονίζει τη 

διαφοροποίηση των αντικειμενικών ευκαιριών για εκπαίδευση των διαφόρων κοινωνικών 

στρωμάτων – εκφράζεται στην Ελλάδα με την αναλογία 1:77, πράγμα που σημαίνει πως οι γόνοι 

των ελεύθερων επαγγελματιών έχουν 7,7 περισσότερες πιθανότητες να σπουδάσουν από τα 

παιδιά αγροτικής προέλευσης. Ποσοστό όμως πολύ μικρό σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

Είναι λοιπόν προφανές ότι η κοινωνική διάκριση σε βάρος των κατώτατων στρωμάτων είναι 

στην Ελλάδα λιγότερο ανεπτυγμένη απ’ ότι άλλες χώρες και ότι ο βαθμός 

εκδημοκρατικοποίησης της ανώτατης παιδείας εμφανίζεται ως εξαιρετικά προωθημένος. 

Παρατηρείται λοιπόν, μια μορφωσιογόνος τάση των Ελλήνων. Αυτή η τάση των Ελλήνων, 

παίρνει τη μορφή μόνιμης και εξαιρετικά έντονης ζήτησης για ανώτατη εκπαίδευση. Ζήτησης, 

που εκτείνεται σε πλατύτατα  κοινωνικά στρώματα. Εκτός από τα παραπάνω στοιχεία, αυτό 

φαίνεται ακόμη και από το κόστος της εκπαίδευσης, το οποίο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου και 

βαραίνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μάλιστα όπως παρατηρεί η Ι. Λαμπίρη – 

Δημάκη, στην ύπαιθρο, η επιθυμία για μόρφωση εμφανίζεται τόση ισχυρή ώστε να υπερισχύει 

ενίοτε της στενής οικονομικής λογικής (Τσουκαλάς, Κ., 1992). 

Ο ουσιαστικός λόγος αυτής της «μορφωσιογόνου» τάσης, είναι ότι το πέρασμα από την αγροτιά 

στη μικρή αστική τάξη των πόλεων προϋποθέτει γενικά την πρόσκτηση ενός πολιτιστικού, 

μορφωτικού και ιδεολογικού υποστρώματος, που το οικογενειακό περιβάλλον δεν είναι σε θέση 

να παράσχει. Επομένως, η δυνατότητα κοινωνικής ανέλιξης του «υποψηφίου» μικροαστού είναι 



Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 
Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 7 

6 
ISSN 1792-7587 

η συνάρτηση της τυπικής και ουσιαστικής του μόρφωσης. Έτσι η πρόσβαση στην εκπαίδευση 

αποτελούσε την ουσιαστικότερη προϋπόθεση για να μπορεί να ονειρεύεται εύλογα ο αγρότης 

την κατάκτηση των μικροαστικών «θέσεων» προς τις οποίες προσβλέπει. Παρ’ όλα αυτά, η 

ιδιαίτερη δύναμη «αντίστασης» του αγροτικού οικογενειακού πυρήνα, συνετέλεσε ώστε η 

αγροτική έξοδος και η κοινωνική διαφοροποίηση ορισμένων από τα μέλη της, να περιοριστεί ως 

μερική και επιλεκτική απάντηση στις πληθυσμιακές πιέσεις. 

Συνοπτικά, η εκπαίδευση και μάλιστα η ανώτατη εκπαίδευση ενεργοποιεί το βασικό μηχανισμό 

κοινωνικής κινητικότητας, που η μεγάλη του σημασία οφείλεται στην αντικειμενική ταχύτητα 

επέκτασης της δυνατότητας απορρόφησης ατόμων αγροτικής προέλευσης στο πλαίσιο 

μικροαστικών και αντιπαραγωγικών λειτουργιών που υπερπροσδιορίζονται από το διαρκώς 

διογκούμενο μεταπρατικό ρόλο του Ελληνισμού της διασποράς. Οι τεράστιες θυσίες που οι 

φτωχές αγροτικές οικογένειες είναι πρόθυμες να επωμισθούν για να εκπαιδεύσουν ένα ή πολλά 

από τα παιδιά τους, είναι ευθεία συνάρτηση της αντικειμενικής ύπαρξης των επαγγελματικών 

και κοινωνικών διεξόδων που περιγράψαμε. Και η «μορφωσιολατρεία» που εμφανίζεται τόσο 

ιδιαίτερα αυξημένη δεν μπορεί παρά να οικοδομήθηκε σε μεγάλο βαθμό πάνω στη βάση της 

κοινωνικο – οικονομικής ανέλιξης. 

 

 

1.3 Ταξική αναπαραγωγή 

Μετά το 1922, και την κατάρρευση των ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού, αποκτά γενική 

συνείδηση η άρχουσα τάξη της χώρας των οξύτατων κοινωνικών προβλημάτων, που τίθενται σε 

σχέση με την  άμεση συνάρτηση ανάμεσα στις λειτουργικές ανάγκες της αναπαραγωγής του 

συστήματος των κοινωνικών σχέσεων.  Η συγκέντρωση μιας πλατειάς μάζας πληθυσμού 

μικροαστικής προέλευσης και αντιπαραγωγικού προσανατολισμού μέσα στα στενά πλαίσια ενός 

Εθνικού Κράτους, απαιτούσε τη ριζική αναθεώρηση του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Αργότερα, το 1929, η κυβέρνηση του Βενιζέλου, επιχειρεί τη μεγάλη εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση. Αυτή έχει ως σκοπό την θέσπιση ενός ευρύτατου δικτύου επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και τη συρρίκνωση της γενικής εκπαίδευσης. Ο Βενιζέλος θέλησε με άλλα λόγια να 
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εισαγάγει στη χώρα ένα εκσυγχρονισμένο αστικό εκπαιδευτικό σύστημα, αντικαθιστώντας τη 

γραμμική και αντιπαραγωγική εκπαιδευτική διάρθρωση με ένα διπλό δίκτυο ταξικής 

εκπαίδευσης με βάση το οποίο σημαντικό μέρος του πληθυσμού θα διοχετευόταν προς 

«τεχνικές» και παραγωγικές δραστηριότητες μέσα από το δεύτερο, «κατώτερο» εκπαιδευτικό 

δίκτυο. Ταυτόχρονα η πρόσβαση στο κλασικό δίκτυο θα περιοριζόταν στους γονείς των αστικών 

οικογενειών που προορίζονται για τις ανώτερες θέσεις στη κοινωνική κλίμακα. 

 Έτσι γίνεται για πρώτη φορά προσπάθεια να εγκαθιδρυθούν οι θεσμικές βάσεις ενός 

καπιταλιστικού σχολικού συστήματος. Το διπλό αυτό δίκτυο, δεν αναφέρεται σε όλους τους 

ταξικούς ανταγωνισμούς και τις αντιθέσεις του κοινωνικού σχηματισμού, αλλά παίζει έναν 

ειδικό ρόλο στην αναπαραγωγή της συνολικής κοινωνικής δομής, αναπαράγοντας τη βασική 

καπιταλιστική παραγωγική σχέση που είναι ουσιαστικά συνδεδεμένη με μια βιομηχανική 

ανάπτυξη πάνω στη βάση της μισθωτής εργασίας και εμφανίζεται ταυτόχρονα με τη μεταβολή 

του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας στις πόλεις. Στην πραγματικότητα, η προσπάθεια 

του Βενιζέλου απέτυχε ολότελα. Τα τεχνικά σχολεία, ακόμη και όταν λειτούργησαν, δεν 

μπόρεσαν να προσελκύσουν παρά ελάχιστους σπουδαστές και ο παραδοσιακός εκπαιδευτικός 

προσανατολισμός παρέμεινε ουσιαστικά αμετάκλητος.  

Έτσι μπορεί κανείς να παρατηρήσει γενικότερα, ότι η αγροτική εκπαίδευση δεν είναι παρά 

επιφαινόμενο της γενίκευσης της εκπαίδευσης, που αποφασίζεται, θεσπίζεται και ενεργοποιείται 

σε συνάρτηση με τις αντιφάσεις και τους κοινωνικούς αγώνες που γίνονται στις πόλεις, τα 

θέατρα των βασικών κοινωνικών ανταγωνισμών στο πλαίσιο του αναπτυσσόμενου 

καπιταλισμού. Στον βαθμό που η γενίκευση της εκπαίδευσης εμφανιζόταν σαν λαϊκή 

κατάκτηση, επεκτείνονταν και στην ύπαιθρο που βαθμιαία συμπαρασύρονταν από τα νέα αστικά 

πολιτιστικά πρότυπα. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε και αλλού όμως δεν τέθηκε το θέμα να 

κατασκευαστεί ειδικό κύκλωμα αγροτικής εκπαίδευσης. Γενικά, ο αγροτικός πληθυσμός 

ακολούθησε έτσι τον αστικό πληθυσμό στη διαδικασία πρόσβασης στους σχολικούς 

μηχανισμούς. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι το σύστημα επιλογής που λειτουργεί σε βάρος των γόνων της εργατικής 

τάξης, δεν έχει άμεσες συνέπειες στους γόνους της αγροτιάς, αλλά ότι η αστική ταξική 

αναπαραγωγή της τελευταίας γίνεται ουσιαστικά μέσω παραγόντων που λειτουργούν έξω από το 

σχολικό σύστημα. Μια σειρά από λόγους υποχρεώνουν τους γόνους της αγροτικής τάξης να 
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τερματίσουν τη διαδικασία της εκπαίδευσης τους πολύ πριν διοχετευτούν ντε φάκτο στα 

κατώτερα δίκτυα. 

Τα εμπόδια στη φοίτηση των χωρικών είναι, όπως είπαμε, «εξωσχολικά». Η διοχέτευση των 

παιδιών που προέρχονται από την ύπαιθρο, σε ένα από τα δύο δίκτυα που έχουν δημιουργηθεί 

για τις δυο ανταγωνιστικές τάξεις των πόλεων, δηλαδή στη γενική δευτεροβάθμια ή την 

επαγγελματική εκπαίδευση, εξαρτάται αποκλειστικά από την μορφή που παίρνει η αγροτική 

έξοδος προς τις πόλεις. 

 

Κλείνοντας, το συμπέρασμα στο οποίο φτάνει ο Τσουκαλάς, είναι και το σημαντικό. Οι 

μορφωσιολατρικές καταβολές των Ελλήνων, θα μπορούσαν με σωστή και συστηματική 

καθοδήγηση να οδηγήσουν, με πολύ μικρότερες αντιστάσεις, στον ταχύτατο μετασχηματισμό 

της Ελληνικής κοινωνίας με στήριγμα τις ίδιες της τις ζωντανές δυνάμεις. Όσο η οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας θα προσδιορίζεται από τους δεδομένους πια μηχανισμούς 

ένταξης της στην παγκόσμια καπιταλιστική αγορά, μηχανισμούς που ωθούν προς ένα κοινωνικό 

καταμερισμό της εργασίας, ολοένα πιο αντιπαραγωγικό, η παραδοσιακή εκπαιδευτική δομή θα 

γίνεται ολοένα αντιπαραγωγικότερη. Μόνο η ριζική μεταβολή της ιεράρχησης των κοινωνικών 

επιλογών πάνω στη βάση ενός εθνικού αυτόνομου σοσιαλιστικού και δημοκρατικού 

προγραμματισμού του μέλλοντος της χώρας, μπορεί να μετατρέψει την ελληνική 

«υπερεκπαίδευση», από παθητικό και αντιλειτουργικό παράγοντα σε ανεκτίμητο συντελεστή 

εθνικής προόδου. 

Κεφάλαιο 2 

Φύλο και εκπαίδευση 

 

2.1 Ιστορική αναδρομή της γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα (19ος – 20ος αι.) 

1834: 6ο άρθρο. Tο δικαίωμα φοίτησης των Ελληνίδων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

κατοχυρώνεται νομοθετικά. 



Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 
Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 7 

9 
ISSN 1792-7587 

 

1895: Νόμος ΒΤΝΘ της 3ης Σεπτεμβρίου 1895, Υπουργός Παιδείας ο Δημήτρης Πετρίδης.  

Άρθρο 15: Στα Γραμματοδιδασκαλεία δίνει τη δυνατότητα να φοιτήσουν και κορίτσια εάν 

στον τόπο δεν υπάρχει σχολείο θηλέων αλλά μόνο μέχρι την ηλικία των 10 ετών. Στα 

Γραμματοδιδασκαλεία αυτά διορίζονται κατά προτίμηση «διδασκάλισσες». 

Άρθρο 22: Στα σχολεία των θηλέων διδάσκονταν, εκτός από τα μαθήματα που 

διδάσκονταν και στα σχολεία των αρένων, η ραπτική, το κέντημα, η μαγειρική και η οικιακή 

οικονομία. 

 

1897: Ιδρύεται «Ένωσης Ελληνίδων» η οποία οργανώνει «Τμήμα Εκπαιδεύσεως» Ίδρυση 

Διδασκαλείου Νηπιαγωγών στην Καλλιθέα. 

 

1899: Προγραμματικές επαγγελίες του κόμματος του Γ.Ν. Θεοτόκη. Οι αρχές αυτές 

διατυπώθηκαν και στα εκπαιδευτικά νομοσχέδια λίγους μήνες αργότερα. Προτείνεται να ιδρυθούν 

δύο Διδασκαλεία Θηλέων. Το ένα στην Αθήνα και το άλλο σε επαρχιακή πόλη της Ελλάδος ώστε 

όλες οι νέες να έχουν τη δυνατότητα να μορφωθούν ως «διδασκάλισσες». Επισημαίνεται ότι είναι 

καιρός να ληφθεί άμεσος πρόνοια για τη γυναικεία εκπαίδευση. 

 

1904: Στο πρώτο ελληνικό εκπαιδευτικό συνέδριο, τονίζεται ότι πρέπει να εφαρμοστεί το άρθρο 

του νόμου για την υποχρεωτική φοίτηση των θηλέων. 

 

1908: Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου (Σαράτσης-Δελμούζος). 



Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 
Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 7 

10 
ISSN 1792-7587 

Ο ένας εκ των ιδρυτών του, ο Ηλίας Σαράτσης, αναφέρει ότι ένας από τους λόγους που τους 

οδήγησαν στη δημιουργία αυτού ήταν ότι το κράτος, από της συστάσεώς του, δεν είχε μεριμνήσει 

ως τότε για τη μέση εκπαίδευση των κοριτσιών και είχε αφήσει την εκπαίδευση αυτή στη 

φιλεκπαιδευτική εταιρεία, η οποία μέσω των Αρσακείων προνοούσε μόνο για την παραγωγή 

διδασκαλισσών. 

Μια περιγραφή του σχολείου του Βόλου όπως την έδωσε ο Αλέξανδρος Δελμούζος: Το 

Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο ιδρύθηκε με ορισμένο σκοπό και για κορίτσια ορισμένης 

κοινωνικής τάξης. Ήθελε να μορφώνονται σε αυτό Ελληνίδες με θετικό και φωτισμένο μυαλό έτσι 

ώστε να είναι σε θέση να στήσουν αργότερα ένα σπίτι νοικοκυρεμένο και να μορφώσουν τα παιδιά 

τους όπως πρέπει. Σκοπός ήταν η ανώτερη γενική μόρφωση των Ελληνίδων να είναι 

ανθρωπιστική, εθνική και νεωτεριστική, αλλά και με γνώσεις πρακτικές και όσες ικανότητες 

χρειάζονται για το νοικοκυριό του σπιτιού και την ανατροφή των παιδιών. 

Ίδρυση «Ένωσις των απανταχού Ελλήνων Δημοδιδασκάλων αμφοτέρων των φύλων». 

 

1911: Κλείνει το Παρθεναγωγείο. 

Το Εργατικό Κέντρο Αθηνών ιδρύει «Κυριακών Σχολείων Εργατριών». 

 

1921: «Ανωτέρα Γυναικεία Σχολή» (Γληνός). Η σχολή έχει σκοπό να δώσει ανώτερη ιστορική, 

καλλιτεχνική, φιλοσοφική και κοινωνιολογική μόρφωση στις γυναίκες που θέλουν να κατανοούν 

και να υποβοηθούν τις τάσεις του σύγχρονου πολιτισμού και να μετέχουν συνειδητά στη σύγχρονη 

προοδευτική κίνηση. Είναι διετούς φοίτησης. 

 

1923: Το Κολέγιο Θηλέων μεταφέρεται από τη Σμύρνη στην Αθήνα. 
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1929: Στην εισηγητική έκθεση του Υπουργού Παιδείας Κ. Γόντικα αναφέρεται ότι το Δημοτικό 

σχολείο είναι ανάγκη να γίνει εξαετές, υποχρεωτικό και κοινό για όλα τα ελληνόπαιδα, αγόρια και 

κορίτσια. 

Νόμος 4373, Υπουργός Παιδείας Κ. Γόντικας 

Άρθρο 27, ιδρύονται γυμνάσια θηλέων. 

Άρθρο 28, τα τριτάξια αστικά σχολεία θηλέων μετατρέπονται σε τετρατάξια και ονομάζονται 

ανώτερα παρθεναγωγεία. 

Άρθρο 29, σκοπός αυτών των παρθεναγωγείων είναι να δώσει στα κορίτσια που δεν επιθυμούν 

να παρακολουθήσουν προπαρασκευαστικές πανεπιστημιακές σπουδές, μάθηση ανωτέρα και 

μάλλον οικία προς τη γυναικεία φύση, τα έργα και τον προορισμό της ελληνίδας μητέρας. 

 

1933: Νόμος 286, Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου, ιδρύονται οι παιδαγωγικές 

Ακαδημίες «αμφοτέρων ή εκάτερου των φύλων». 

 

1936: Μεταξάς, νόμος 953/1937, άρθρο 5, η συμφοίτηση αρένων και θηλέων στις Παιδαγωγικές 

Ακαδημίες απαγορεύεται. 

 

1939: Νόμος 1800, ιδρύονται αστικά σχολεία  ξεχωριστά για το κάθε φύλο ως συνέχεια του 

Δημοτικού και έχουν τρεις τάξεις. Μόνο σε περίπτωση που δε λειτουργεί σχολείο θηλέων μπορούν 

οι κοπέλες να φοιτούν σε αυτά των αρένων. 

 

1944: Στο σχέδιο μιας λαϊκής παιδείας, υπάρχει μια βασική αρχή ότι όλοι έχουν ίσα δικαιώματα 

στην μόρφωση από την κατώτατη ως την ανώτατη βαθμίδα, χωρίς κανέναν περιορισμό από 
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οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους με μόνο κριτήριο την ικανότητα του καθενός. Συνεκπαίδευση 

αγοριών και κοριτσιών. 

 

1963: Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση υπό την πρωθυπουργία του Γ. Παπανδρέου.  Μια 

μεταρρύθμιση με στοχευόμενες και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της δημόσιας 

εκπαίδευσης. 

 

 

2.2 19os αιώνας 

Tο δικαίωμα φοίτησης των Ελληνίδων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατοχυρώνεται 

νομοθετικά με το διάταγμα του 1834.  (βλ. Διάταγμα του νεοσύστατου Κράτους του 1834). 

Το φύλο των μαθητών αποτέλεσε σημαντική μεταβλητή στη διαδικασία της εκπαίδευσης. Παρά 

την επίσημη θεσμοθέτηση του δικαιώματος των Ελληνίδων για μόρφωση  στην πραγματικότητα 

γίνεται παντού λόγος για «ανατροφή των κορασίων» και για την οικιακή αγωγή ως αρμόζουσα 

«εις τας κόρας και εις τα νήπια». Γενικά τόσο η πρωτοβάθμια όσο και η δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση στις επίσημες πολιτικές υποδοχής μαθητών/τριών, αλλά και στα αναλυτικά 

προγράμματα και διδακτικές μεθόδους προωθούσαν έναν ξεκάθαρο διαχωρισμό αγοριών και 

κοριτσιών. 

 Η εκπαίδευση των κοριτσιών  στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει πιο απλοποιημένα 

μαθήματα ενώ απαγορεύεται η συνεκπαίδευση. Υπάρχουν καταρχάς ξεχωριστά σχολεία για τα 

δύο φύλα, ενώ τα μαθήματα που διδάσκονται σε αυτά αναπαράγουν τα διαφυλικά στερεότυπα 

της εποχής. Οι μαθήτριες προετοιμάζονται για έναν ειδικό και πιο περιορισμένο ρόλο από τον 

αντίστοιχο των αγοριών. Στόχος της εκπαίδευσης των κοριτσιών εκείνα τα χρόνια δεν είναι η 

επαγγελματική αποκατάσταση αλλά η «ηθικοποίησή» τους και η προετοιμασία για την 

επιτέλεση παραδοσιακών γυναικείων ρόλων ως μελλοντικές σύζυγοι και μητέρες. Τα ποσοστά 

συμμετοχής είναι πολύ μικρότερα στις αγροτικές περιοχές όπου τα μικρά κορίτσια βοηθούν στις 
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αγροτικές δουλειές, στο μεγάλωμα των παιδιών ή στέλνονται υπηρέτριες σε πλούσιες 

οικογένειες. Στα αστικά κέντρα της εποχής η δυνατότητα συμμετοχής είναι μικρή, ιδιαίτερα στα 

χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, επειδή η μικρή κόρη αντικαθιστά στο σπίτι τη 

μητέρα που δουλεύει, ή εργάζεται η ίδια. Στο επίπεδο της Δημοτικής Εκπαίδευσης γενικά 

παρατηρείται σχετική διαφοροποίηση στο αναλυτικό πρόγραμμα (έμφαση σε «οικιακές 

ενασχολήσεις»), μικρά ποσοστά φοίτησης και μεγαλύτερα ποσοστά αναλφαβητισμού κυρίως 

στα χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα.   

 

Η διαφοροποίηση αυτή συνεχίζεται και στη Μέση Εκπαίδευση, όπου η γυναικεία εκπαίδευση 

παρέχεται από τα λεγόμενα «Παρθεναγωγεία», ιδιωτικά ή ιδρυμένα από Δήμους, Εταιρίες ή 

Συλλόγους, και έχουν σκοπό να «καταστήσουν τας παιδευομένας καλάς θυγατέρας και 

οικοδεσποίνας». Η κατώτερη επαγγελματική εκπαίδευση γίνεται την εποχή αυτή σε διάφορα 

εργαστήρια (ραφτάδικα, καπελάδικα κλπ.), χωρίς κανένα συμπληρωματικό μορφωτικό 

πρόγραμμα.  

Μετά το 1880 παρατηρούμε κάποιες προσπάθειες για ίδρυση επαγγελματικών τμημάτων και σε 

ιδιωτικά Παρθεναγωγεία, όπου μεγάλη έμφαση δίνεται σε ειδικότητες που σχετίζονται με τα του 

οίκου (μαγειρική, κοπτική-ραπτική, πιλοποιΐα, ανθοποιΐα, πλαστική κλπ.). 

Για τις κοπέλες των χαμηλότερων στρωμάτων η μόνη δυνατότητα για κοινωνική άνοδο 

προσφερόταν από τα Διδασκαλεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, τα οποία χορηγούσαν το 

δίπλωμα της δασκάλας. Το επάγγελμα της δασκάλας είναι την εποχή εκείνη (δεύτερο μισό του 

19ου αιώνα) το μόνο κοινωνικά αποδεκτό γυναικείο επάγγελμα, και έτσι το Διδασκαλείο 

αποτελεί πόλο έλξης για άπορες μαθήτριες που σπουδάζουν με έξοδα των Δήμων, του Κράτους 

και της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. 

Το 1886 εγγράφεται στο ελληνικό πανεπιστήμιο η πρώτη γυναίκα, και αργότερα πρώτη 

υποψήφια υφηγήτρια στην ιατρική σχολή, η Αγγελική Παναγιωτάτου. Η είσοδός της συνοδεύεται 

από προπηλακισμούς από καθηγητές και φοιτητές: «Σκούπα και φαράσι!... Στην κουζίνα στην 

κουζίνα!...». Το 1894 εγγράφεται η πρώτη γυναίκα σπουδάστρια στη Σχολή Καλών Τεχνών του 

Πολυτεχνείου ενώ το 1901 εισάγονται οι πρώτες γυναίκες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.  
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2.3 20ος αιώνας 

Στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχαν μόνο δύο επιλογές εκπαίδευσης - για τα κορίτσια ανώτερων 

στρωμάτων - στην Ελλάδα: η «γενική διακοσμητική εκπαίδευση» ή το επάγγελμα δασκάλας. 

Σε έρευνα για τη μαθητική διαρροή στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1960 παρατηρείται 

εγκατάλειψη της στοιχειώδους εκπαίδευσης για το μεγάλωμα μικρότερων μελών οικογένειας, 

για βοήθεια στο νοικοκυριό αλλά και για είσοδο στην εργασία. Αντίθετα η προσοχή της 

οικογένειας εστιαζόταν στην εκπαίδευση των αγοριών.  

Κατά τη δεκαετία του 1970 παρατηρείται αύξηση της συμμετοχής των Ελληνίδων στην 

εκπαίδευση. Οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα είχαν ήδη επηρεάσει την απασχόληση με 

την αύξηση της προσφοράς των γυναικών, που απέκτησαν τα προσόντα για να διεκδικήσουν 

δουλειές που προηγουμένως έκαναν σε μεγάλο βαθμό οι άνδρες. Το γεγονός αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα μια σημαντική πίεση στους εργοδότες για να αλλάξουν τις πρακτικές προσλήψεων. 

Οι ελληνικές κυβερνήσεις, από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, εισήγαγαν μέτρα που 

σχεδιάστηκαν για να προκαλέσουν αλλαγές με στόχο τη δημιουργία ίσων ευκαιριών 

προκειμένου τα κορίτσια και οι γυναίκες να συνεχίσουν την εκπαιδευτική και επαγγελματική 

καριέρα τους. Τα μέτρα περιέλαβαν την κατάργηση των ελίτ σχολείων που λειτουργούσαν 

αποκλειστικά για τον ανδρικό πληθυσμό, την καθιέρωση «μεικτών» σχολείων σε όλη τη χώρα 

και το άνοιγμα στις γυναίκες κάποιων τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που επέτρεπαν τη 

φοίτηση μόνο σε άνδρες. 

Με το Σύνταγμα του 1975 (άρθρο 16) θεμελιώνεται η ισότητα στο  δικαίωμα της δωρεάν 

παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης για όλους τους υπηκόους, ανεξαρτήτου φύλου. 

Επιπλέον "η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες, η δε ανάπτυξη 

και  προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του κράτους". 

Με το Νόμο 309/76 θεσμοθετείται ο Σχολικός Επαγγελματικός  Προσανατολισμός με στόχο την 

ενημέρωση της νέας γενιάς για την αγορά εργασίας, με βάση τις αρχές της ισότητας των φύλων. 
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Το 1979 καταργείται η αμιγής και καθιερώνεται η μικτή εκπαίδευση. 

Με το Νόμο 1286/82 καταργήθηκαν και οι τελευταίες διακρίσεις σε νομοθετικό επίπεδο μεταξύ 

μαθητριών και μαθητών καθώς και στο διδακτικό προσωπικό (είσοδος ανδρών σπουδαστών στις 

σχολές Οικιακής Οικονομίας και Νηπιαγωγών). 

 

Η ελληνική βιβλιογραφία και η καθημερινή εκπαιδευτική εμπειρία έχει δείξει ότι το σχολείο 

εξακολουθεί να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες αναπαραγωγής της ανισότητας 

ανάμεσα στα φύλα. Και το κάνει αυτό όχι από μόνο του αλλά σε συνδυασμό με τους ρόλους που 

διαδραματίζουν η οικογένεια και όλο το πολιτισμικό και οικονομικό πλαίσιο της κοινότητας. Η 

αντίληψη που αποκτούμε για τον εαυτό μας διαμορφώνεται γύρω από συνδυασμούς ικανοτήτων 

και χαρακτηριστικών που νομίζουμε ότι έχουμε ή ότι θα έπρεπε να έχουμε. Τη στιγμή που τα 

κορίτσια αγγίζουν την εφηβεία λειτουργούν ήδη ως υποκείμενα με προσδιορισμένη την 

ταυτότητα του φύλου. Κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατευθύνονται, στα 

πλαίσια φανερών ή συγκαλυμμένων επιρροών και επιδράσεων, στη διαμόρφωση διαδικασιών 

μετάβασης που συντελούν ευρύτατα στην αναπαραγωγή των υπαρχουσών διακρίσεων των 

φύλων. 

Κεφάλαιο 3 

Φυλετικές διακρίσεις και εκπαίδευση 

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των κυβερνήσεων για την εκπαίδευση, οφείλεται, μαζί με άλλους 

παράγοντες,  σε μεγάλο βαθμό σε μια θεωρία για την οικονομική ανάπτυξη που στοιχειοθετείται 

στη μεταπολεμική περίοδο στις ΗΠΑ. Ονομάζεται «θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου» και 

συνοψίζεται με δυο λόγια στην άποψη ότι πηγές πλούτου για την οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας είναι όχι μόνο οι γνωστές (ευφορία της γης, υπέδαφος, πρώτες ύλες κτλ.) αλλά και μια 

άλλη, η σημαντικότερη απ’ όλες, ο άνθρωπος.  Πατέρας της θεωρίας αυτής είναι ο Αμερικανός 

οικονομολόγος Theodore W. Schultz ( Φραγκουδάκη, Α., 1985). 

Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου και ο οικονομικά χρηστικός στόχος της θα ανοίξουν το 

δρόμο για πολυάριθμες, εκτεταμένες και μακρόχρονες έρευνες με στόχο να διαπιστωθεί εάν και 

με ποιους τρόπους το σχολείο προσφέρει ή όχι ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές. Κλασσική 



Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 
Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 7 

16 
ISSN 1792-7587 

έρευνα και πολυσυζητημένη στη διεθνή βιβλιογραφία είναι η λεγόμενη "Έκθεση" του James 

Coleman στις ΗΠΑ (1966), που έχει τον τίτλο Ισότητα Εκπαιδευτικών Ευκαιριών και εξετάζει 

τη σχέση σχολικής επιτυχίας και κοινωνικής προέλευσης.  

Η έκθεση αυτή έχει πολιτική προέλευση και επιδιώκει να εντοπίσει την απουσία ίσων 

εκπαιδευτικών ευκαιριών στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων για όλους 

τους πολίτες των ΗΠΑ, ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκεύματος ή εθνικής προέλευσης. Επίσης 

επιδιώκεται να αναζητηθούν οι αιτίες της σχολικής επιτυχίας των μειονοτήτων και ιδιαίτερα των 

Αφροαμερικανών, με απώτερο στόχο της κυβέρνησης να εντοπιστούν οι ελλείψεις και να 

πολλαπλασιαστούν οι κρατικές δαπάνες για την εκπαίδευση μαύρων μαθητών, ώστε να 

αντιμετωπιστεί η εξέγερση του μαύρου πληθυσμού. Τα συμπεράσματα της έρευνας προκάλεσαν 

πολλές διαφωνίες και αμφισβητήσεις και οδήγησαν τις κοινωνικές επιστήμες σε νέους 

προβληματισμούς για τον κοινωνικό ρόλο του σχολείου. 

Ο James Coleman και οι συνεργάτες του συνέλεξαν και επεξεργάστηκαν πολύ μεγάλο αριθμό 

δεδομένων. Μελέτησαν στατιστικά 4000 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα και συνέλεξαν δεδομένα 

με ερωτηματολόγια από περίπου 645000 μαθητές. Τα στοιχεία που συνέλεξαν για τα σχολεία 

αφορούσαν το είδος του σχολείου, τη χωρητικότητα και την ποιότητα των κτιρίων, τον τεχνικό 

εξοπλισμό και τα οπτικοακουστικά μέσα που διέθετε το κάθε σχολείο, επίσης τον αριθμό των 

διδασκόντων κατά σχολείο, τα πτυχία και την ειδίκευσή τους και τέλος τις δημόσιες δαπάνες  

κατά σχολείο. Τα στοιχεία που συνέλεξαν για τους μαθητές αφορούσαν τη σχολική τους 

επίδοση, την κοινωνική και οικονομική οικογενειακή τους προέλευση, το μορφωτικό επίπεδο 

των γονέων, τις προσδοκίες των μαθητών για το σχολικό μέλλον και τη διάθεσή τους να 

παραμείνουν ή όχι στο σχολείο μετά το τέλος της υποχρεωτικής φοίτησης. 

 Από τα στοιχεία φάνηκε ότι οι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες έχουν στενή συνάφεια 

με την επίδοση. Στην επίδοση των μαθητών επιδρούν οι διαφορές περισσότερο σε παιδιά 

μειονοτήτων, η ποιότητα των εκπαιδευτικών, η μόρφωση της οικογένειας και οι σχολικές 

προσδοκίες της πλειοψηφίας των συμμαθητών. Ακόμη παρατηρήθηκαν διαφορές και διακρίσεις 

στα σχολεία κατά περιοχές και κατά κοινωνικές ομάδες. 

Η "Έκθεση" του James Coleman και κυρίως τα πολυσυζητημένα συμπεράσματά της, σύμφωνα 

με τα οποία η άνιση κρατική προσφορά σε εκπαιδευτικά αγαθά δε φαίνεται να επιδρά 
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καθοριστικά στην άνιση σχολική επίδοση των μαθητών, ενώ αντίθετα η οικογενειακή 

προέλευση και το μορφωτικό περιβάλλον εμφανίζονται ως παράγοντες που σχετίζονται πολύ 

στενότερα με τη σχολική επίδοση, οδήγησαν σε ορισμένες γνωστικές κατακτήσεις : 

• Η ισότητα στην εκπαίδευση δεν μπορεί να επιτευχθεί με διορθωτικές παρεμβάσεις σε ένα μόνο 

θεσμικό σημείο. 

• Έστρεψαν την προσοχή των μελετητών σ’ εκείνα τα γενεσιουργά αίτια της ανισότητας, που 

βρίσκονται πέρα από την ίση προσφορά των ίδιων εκπαιδευτικών ευκαιριών. 

• Αμφισβητήθηκε ο όρος "ισότητα ευκαιριών". Ισότητα ευκαιριών σημαίνει τυπική ισότητα : 

προσφορά ίσων δυνατοτήτων σε μέλη των διάφορων κοινωνικών ομάδων, που είναι πολύ άνισα 

προετοιμασμένα από το οικογενειακό τους περιβάλλον για να εκμεταλλευτούν τις 

προσφερόμενες ευκαιρίες. 

• Διαπιστώθηκε ότι ουσιαστικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορούν να γίνουν, 

όταν διορθώνονται μόνο οι εξωτερικές και φανερές ελλείψεις των σχολείων, όπως είναι ο 

ανεπαρκής αριθμός αιθουσών ή των διδασκόντων (Φραγκουδάκη, Α., 1985). 

Τα παραπάνω οδήγησαν στη θέση ότι στην εκπαίδευση η ισότητα δεν επέρχεται μόνο με 

θεσμικές αλλαγές· αμφισβητήθηκε ο όρος «ισότητα ευκαιριών» και προτιμήθηκε εκείνος της 

«εξίσωσης ευκαιριών». 

Μια πιο αναλυτική παρουσίαση των εκθεμάτων της έρευνας του Κόουλμαν σε θεματικά πεδία 

επιχειρείται παρακάτω. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν φανερώνουν ξεκάθαρα τις διαφορές 

που παρουσιάζουν στις επιδόσεις τους οι  λευκοί σε σχέση με τους νέγρους μαθητές, 

ενισχύοντας τις κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση: 

Α. Η φυλετική διάκριση στα δημοτικά σχολεία: Η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών στις ΗΠΑ 

φοιτά σε σχολεία όπου κυριαρχεί η φυλετική διάκριση, όπου δηλαδή η πλειοψηφία των μαθητών 

έχει ίδια φυλετική προέλευση. Ανάμεσα στις μειονότητες, οι μαθητές που υφίστανται τη 

διάκριση είναι κυρίως οι νέγροι. Ο ίδιος φυλετικός διαχωρισμός, σε μικρότερο βαθμό, ισχύει και 

για τους δασκάλους των νέγρων και των λευκών μαθητών. Σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν λευκοί 

δάσκαλοι που διδάσκουν νέγρους μαθητές, αλλά σπάνια νέγροι δάσκαλοι διδάσκουν λευκούς 

μαθητές. Το ίδιο συμβαίνει και με τη φυλετική ανάμιξη των μαθητών. Υπάρχουν μειοψηφίες 
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νέγρων μαθητών σε σχολεία με λευκό μαθητικό πληθυσμό, αλλά σχεδόν ποτέ δεν παρατηρείται 

το αντίθετο. 

Β. Τα σχολεία και τα χαρακτηριστικά τους:  

1. Ο εξοπλισμός των σχολείων: Σε εθνικό επίπεδο οι νέγροι μαθητές στερούνται συγκριτικά 

ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των σχολείων, που εμφανίζονται να έχουν τη μεγαλύτερη 

επίδραση στη σχολική επιτυχία. Οι νέγροι μαθητές φοιτούν σε σχολεία με λιγότερα εργαστήρια 

φυσικής και χημείας καθώς και εργαστήρια γλωσσικής διδασκαλίας με μικρότερο αριθμό 

βιβλίων ανά μαθητή στις βιβλιοθήκες και λιγότερα σχολικά εγχειρίδια. Μεγαλύτερες 

εμφανίζονται οι διαφορές κατά περιοχή. 

2. Τα προγράμματα: Οι νέγροι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φοιτούν λιγότερο σε 

σχολεία αναγνωρισμένα, πράγμα που είναι ιδιαίτερα έντονο στο Νότο. Οι νέγροι μαθητές 

παρακολουθούν πολύ λιγότερα προπαρασκευαστικά προγράμματα για τα κολέγια και εντατικά 

προγράμματα. Και εδώ οι διαφορές κατά περιοχές είναι εντυπωσιακές. 

3. Διευθυντές και διδάσκοντες: Ο μέσος νέγρος μαθητής φοιτά σε σχολεία όπου μεγαλύτερος 

αριθμός διδασκόντων εμφανίζεται με χαμηλότερο επίπεδο απ’ ότι στα σχολεία όπου φοιτά ο 

μέσος λευκός μαθητής. 

Γ. Χαρακτηριστικά μαθητών: Εξετάζονται τα χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού με τον 

οποίο συμφοιτά ο «μέσος» λευκός ή ο μέσος νέγρος μαθητής. Παρατηρείται ότι η στάση του 

μαθητή απέναντι στο σχολείο, το σχολικό παρελθόν, οι προσδοκίες των συμμαθητών επιδρούν 

στην ατομική του επίδοση. Οι νέγροι μαθητές που φοιτούν σε σχολεία με μεγαλύτερο αριθμό 

λευκών συμμαθητών έχουν την αίσθηση μεγαλύτερου ελέγχου της ζωής τους και επηρεασμού 

του ατομικού τους πεπρωμένου προς υψηλότερα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Δ. Σχολική επιτυχία: Ο μέσος μαθητής που ανήκει σε φυλετική μειονότητα έχει αποτέλεσμα 

σαφώς πιο χαμηλό από το μέσο λευκό μαθητή σε όλες τις τάξεις. Ωστόσο, ενώ στην πρώτη τάξη 

παρατηρείται ότι οι μαθητές που ανήκουν στις φυλετικές μειονότητες έχουν αποτελέσματα (σε 

λεκτικές και μη λεκτικές δεξιότητες) κατά σταθερή απόκλιση χαμηλότερα των λευκών, στη 

δωδέκατη τάξη τα αποτελέσματα των δοκιμασιών δείχνουν ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι 

μαθητές των μειονοτήτων έχουν βαθμολογία πολύ χαμηλότερη από της λευκής πλειοψηφίας. 
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Από το γεγονός αυτό, συμπεραίνεται ότι το σχολείο δεν προσφέρει στις μειονότητες και ιδίως 

στους νέγρους την ευκαιρία να καλύψουν την αρχική τους διαφορά με τους λευκούς. Αντίθετα, 

η διαφορά μεγαλώνει και βρίσκονται σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο ως προς την απόκτηση των 

δεξιοτήτων εκείνων που είναι απαραίτητες για την επαγγελματική ζωή και την πλήρη συμμετοχή 

στην κοινωνία. Όμως, παρά αυτές τις διαφορές, ένα ποσοστό παιδιών που ανήκουν στις 

μειονότητες έχει επίδοση καλύτερη από το μεγάλο αριθμό λευκών παιδιών. Σημαντικές είναι 

επίσης οι διαφοροποιήσεις κατά γεωγραφικές περιοχές. 

Ε. Η σχέση της επίδοσης με τα χαρακτηριστικά των σχολείων: Τα σχολεία εμφανίζονται να 

επιδρούν πάνω στην επίδοση των μαθητών με  τρόπο εντυπωσιακά πανομοιότυπο, όταν 

λαμβάνεται υπόψη η κοινωνικοοικονομική προέλευση των μαθητών, καθώς οι κοινωνικοί και 

οικονομικοί παράγοντες έχουν στενή σχέση με τη σχολική επίδοση. Ωστόσο, η επίδοση των 

μαθητών που ανήκουν στις μειονότητες επηρεάζεται περισσότερο από την ποιότητα των 

σχολείων στα οποία φοιτούν. Είναι επομένως εμφανές ότι η βελτίωση των σχολείων μπορεί να 

ανυψώσει το επίπεδο της σχολικής επίδοσης των μαθητών των μειονοτήτων περισσότερο από 

ότι των λευκών μαθητών. Οι διαφορές στον τεχνικό εξοπλισμό και στα προγράμματα φαίνεται 

να έχουν μικρή σχέση με την άνιση επίδοση, ενώ η ποιότητα των διδασκόντων έχει μεγαλύτερη 

σχέση με την επίδοση των μαθητών. 

Έγιναν και άλλες μελέτες συμπληρωματικές με την κύρια έρευνα ως προς τις φυλετικές 

διαφορές που είναι οι εξής: 

Στ. Οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα: Παρατηρείται ότι οι νέγροι 

φοιτητές αποτελούν το 4,6% του συνόλου των φοιτητών στα κολέγια. Ακόμη οι νέγροι φοιτητές 

βρίσκονται πολύ περισσότερο στα κρατικά διετή κολέγια, βρίσκονται συχνότερα στα ιδρύματα 

που χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό διαρροής κατά τη διάρκεια των σπουδών, φοιτούν σε 

ιδρύματα με χαμηλότερα δίδακτρα. 

Ζ. Ένταξη στο σχολείο και διαρροή: Το 17% των νέγρων ηλικίας 16 και 17 ετών έχουν 

εγκαταλείψει το σχολείο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους λευκούς είναι 9%. Η φυλετική 

διαφορά ως προς τη διαρροή από το σχολείο μειώνεται όταν ληφούν υπόψη 

κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες. 
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Η. Η επίδραση της φυλετικής ανάμιξης στη σχολική επίδοση: Η φυλετική ανάμιξη στα σχολεία 

είναι ζήτημα πιο περίπλοκο από την απλή συμφοίτηση νέγρων και λευκών στο ίδιο κτίριο και 

υπάρχουν πιθανές επιπτώσεις της φυλετικής ανάμιξης πολύ σημαντικότερες από την επίδρασή 

της στη σχολική επίδοση. Παρ’ όλα αυτά, μακροπρόθεσμα η φυλετική ανάμιξη στα σχολεία 

φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσματα γενικά, αλλά και πάνω στην επίδοση των νέγρων 

μαθητών. 

Μέρος της  "Έκθεσης" του James Coleman αποτέλεσαν και δύο κατηγορίες εμπειρικών κατά 

περίπτωση ερευνών που εξετάζουν την εξέλιξη της φυλετικής ανάμιξης στα σχολεία σε 

ορισμένες μεγάλες και μικρές πόλεις και αναδεικνύουν γενικότερα προβλήματα, όπως  η 

απουσία πληροφόρησης για το φυλετικό ζήτημα, η επίδοση των παιδιών των μειονοτήτων, ο 

συμβιβασμός σε μια μικρή κοινότητα («απομονωμένο συνοικιακό σχολείο») μέσω ενός σχεδίου 

εθελοντικής μεταγραφής με στόχο τη φυλετική εξισορρόπηση στο δημοτικό, μέσω της 

φυλετικής ανάμιξης με την αλλαγή των ορίων των εκπαιδευτικών περιφερειών για τα γυμνάσια 

και μέσω ενός σχεδίου φυλετικής εξισορρόπησης στο δευτεροβάθμιο σχολείο, ο φυλετικός 

διαχωρισμός σε ένα επαγγελματικό σχολείο και η σχέση του πανεπιστημίου με το φυλετικό 

διαχωρισμό των σχολεί 

Αντί επιλόγου, 

Η ευθύνη του σχολείου στην αναπαραγωγή κοινωνικής ανισότητας 

Είναι  γεγονός ότι οι κοινωνικές ανισότητες δημιουργούνται έξω από το σχολείο, συνδέονται με 

την ιεραρχική κοινωνική δομή και την άνιση κατανομή των αγαθών και της εξουσίας. Η 

κοινωνική προέλευση δεν επηρεάζει μόνο την επίδοση αποφασιστικά (χειρότεροι μαθητές σε 

χαμηλά στρώματα) αλλά και όταν έχουν ίδια επίδοση έχουν λιγότερες πιθανότητες για 

μακροχρόνιες σπουδές. Το σχολείο κάνει ταξική επιλογή και σε παιδιά με την ίδια επίδοση 

(κίνητρα και επιθυμίες). Η κοινωνική ανισότητα ανεβαίνει όσο προχωράμε στις σχολικές 

βαθμίδες. Η επίδοση των μαθητών χειροτερεύει (σε κατώτερες τάξεις) στη διάρκεια των 

σπουδών. Το σχολείο έτσι οξύνει αντί να αμβλύνει της αρχική ανισότητα· άρα η επιλογή του δεν 

είναι κοινωνικά ουδέτερη και αντικειμενική. 

Το σχολείο, εντούτοις, παραγνωρίζει πόσο μεγάλο κοινωνικό προνόμιο είναι το μορφωτικό και 

πολιτισμικό κεφάλαιο που κατέχουν ορισμένοι μαθητές και το ερμηνεύει ως «φυσικό χάρισμα», 
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κλίση, ή υψηλές ικανότητες. Στην ουσία αξιολογεί με κριτήρια κοινωνικά, μεταθέτοντας την 

ευθύνη της επιτυχίας ή της αποτυχίας αντίστοιχα στα ίδια τα άτομα και ενισχύει με αυτό τον 

τρόπο την κοινωνική ανισότητα. 

Η σχολική αποτυχία δεν οφείλεται στις άνισες ατομικές ικανότητες, αλλά στους κανόνες και 

τις επιλογές του σχολείου που προετοιμάζει τον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας. Επίσης, 

φταίει η κοινωνικά καθορισμένη γνώμη των εκπαιδευτικών για τις προοπτικές των μαθητών· δεν 

κρίνουν μόνο από τις ικανότητές τους, αλλά έχουν διαφορετική συμπεριφορά, προσδοκίες και 

γνώμη ανάλογα με την κοινωνική τάξη, το φύλο και την πολιτισμική ταυτότητα των μαθητών.  

Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί έχουν διαφορετικές προσδοκίες για τα αγόρια και τα κορίτσια. 

Περιμένουν από τα αγόρια ότι θα ασκήσουν επαγγέλματα υψηλού κύρους και τα ενθαρρύνουν 

προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ προωθούν τα κορίτσια προς περισσότερο παραδοσιακά γυναικεία 

επαγγέλματα. Επιπλέον, αιτιολογούν τις επιδόσεις των μαθητών/τριων διαφορετικά: τα αγόρια, 

σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, αποτυγχάνουν λόγω έλλειψης προσπάθειας, ενώ τα κορίτσια 

αποτυγχάνουν επειδή δεν είναι αρκετά ικανά όταν δέχονται τις καλές επιδόσεις των κοριτσιών, 

τις αποδίδουν στην αυξημένη προσπάθεια που καταβάλλουν, ενώ των αγοριών στις ιδιαίτερες 

νοητικές τους ικανότητες. 

Για αυτούς τους λόγους, η εκπαίδευση από τυπικά ίση πρέπει να γίνει διορθωτική των διαφορών 

που προέρχονται από το οικογενειακό περιβάλλον, να γίνει αντισταθμιστική των ανισοτήτων 

που προϋπάρχουν του σχολείου. Η ανισότητα των επιδόσεων αίρεται με την κατάλληλη 

εκπαίδευση, με την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση. Πρέπει να μεταδοθούν κίνητρα επιτυχίας, 

προθέσεις άμιλλας και φιλοδοξίες κοινωνικής επιτυχίας στα παιδιά. Και όπως γράφει και ο Πιερ 

Μπουρντιέ «το σχολείο πρέπει να αγνοεί και αρκεί να αγνοεί τη μορφωτική ανισότητα των 

μαθητών από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις» (Φραγκουδάκη, Α., 1985). 
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Social inequalities and school performance 

 

Summary 

In this article we are going to try to investigate the inequalities in education based on the class 

origin, the gender and the racial origin relied on researches and bibliographical studies which 

were held both on national and on world level. First of all, an effort of historical flashback of the 

greek educational system and the feminine education in our country is made, from the 19th 

century until today, aiming to demonstrate the democracy of greek education and the small 

degree of the social selectivity of our educational system in relation to other countries. However, 

it appears to exist a reproduction of discriminations which is encouraged by the family and all 

the cultural and economical backround of the society. Consequently, through the report of J. 

Coleman entitled “Equality of Educational Opportunities” the lack of equal educational 
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opportunities in public educational institutions of the USA is reported, to come to conclusions 

through the comparison of the national and the world educational reality. 

Key words: Education, inequalities, class origin, racial origin, gender. 

 

 


