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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

1.1 Οριοθέτηση του αντικειµένου της ερευνάς 
 

Αντικείµενο της συγκεκριµένης εργασίας αποτελεί η προσπάθεια να 

περιγραφεί η αλυσίδα σύνδεσης του κοινωνικού φαινοµένου της ανεργίας 

πτυχιούχων σε σχέση µε την αγορά εργασίας και τις µεταπτυχιακές σπουδές. 

Γίνεται µια προσπάθεια να φανεί αν και σε ποιο βαθµό οι δυσκολίες 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας µε δεδοµένο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια 

είναι έντονο το φαινόµενο του πληθωρισµού των ακαδηµαϊκών τίτλων 

(εκπαιδευτικό προλεταριάτο) καθώς και το φαινόµενο έντασης της ανεργίας των 

νέων αποφοίτων Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων, οδηγούν τους πτυχιούχους σε µια 

«αναγκαστική στροφή» προς τις µεταπτυχιακές σπουδές, µε απώτερο στόχο την 

αποφυγή της ανεργίας και την επίτευξη της εισόδου τους στην αγορά εργασίας 

εφοδιασµένοι µε περισσότερα τυπικά ακαδηµαϊκά προσόντα σε σχέση µε την 

κοινωνικη-ηλικιακή εκείνη οµάδα που φαίνεται να πλήττεται περισσότερο, τα 

τελευταία χρόνια, από την ανεργία1. 

Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί σε ποιο βαθµό οι 

µεταπτυχιακές σπουδές βοηθούν στην εξεύρεση εργασίας. Μέσα από τις 

απαντήσεις των υποκειµένων, της παρούσας έρευνας2, στο ερωτηµατολόγιο 

διενεργείται η διασαφήνιση των αλλαγών που συντελέστηκαν στην 

επαγγελµατική αλλά και κοινωνική κινητικότητα των υποκειµένων µε δεδοµένο 

το γεγονός της απόκτησης του συγκεκριµένου µεταπτυχιακού τίτλου. Κατά πόσο 

η απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επηρέασε την επαγγελµατική 

                                                 
1 Εκτενής αναφορά των ποσοστών ανεργίας έτσι όπως δηµοσιεύονται από την Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία γίνεται σε επόµενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας µε τίτλο Εκπαίδευση και Αγορά 
Εργασίας. 
2 ∆είγµα της έρευνας αποτελούν οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος του Παιδαγωγικού 
Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Συγκεκριµένα σκοπεύω να ασχοληθώ 
µε τους αποφοίτους από το πρώτο έτος λειτουργίας του προγράµµατος 1989 µέχρι και το ∆εκέµβριο 
του 2003. 
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πορεία τους αλλά και πως οι ίδιοι αξιολογούν την συµβολή του στην εργασιακή 

τους πορεία. 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, γίνεται προσπάθεια να φανεί το πως τείνει 

να λειτουργεί το συγκεκριµένο κοινωνικό σύστηµα της συσχέτισης των 

παραπάνω κοινωνικών φαινοµένων καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο 

καθορίζονται οι σχέσεις µεταξύ οµάδων και παραστάσεων-πρακτικών που 

εγκαθιδρύουν συσχετίσεις και αντιστοιχίες µεταξύ συγκεκριµένων στοιχείων. 

Ποια είναι η αλυσίδα σύνδεσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε την αγορά 

εργασίας και τις µεταπτυχιακές σπουδές. 

Ακόµα γίνεται προσπάθεια να φανούν οι λόγοι για τους οποίους οι πτυχιούχοι 

των ανώτατων ιδρυµάτων και κατά επέκταση οι οικογένειες τους τείνουν να 

επενδύουν σε µεταπτυχιακές σπουδές. Ποιες είναι οι προσδοκίες από την 

απόκτηση ενός αντίστοιχου τίτλου. Και κατά πόσο η απόκτηση αυτού µπορεί 

τελικά να επιφέρει το προσδοκώµενο αποτέλεσµα. 

Επιδίωξη, ωστόσο, αποτελεί η παρουσίαση, του ρόλου του κράτους στη 

διαµόρφωση της υπάρχουσας κατάστασης µέσα από τις εκπαιδευτικές 

µεταρρυθµίσεις που έχει υιοθετήσει και την συµµετοχή της σε διεθνείς 

οργανισµούς, θέλοντας να φανεί κατά πόσο η εκπαιδευτική πολιτική που έχει 

ακολουθηθεί συµβάλει και συντηρεί την διαµόρφωση της υπάρχουσας 

κατάστασης 
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1.2 Σκοποί και στόχοι 
 

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις υπάρχουσες 

συσχετίσεις ανάµεσα στην ανεργία πτυχιούχων, την αγορά εργασίας και τις 

µεταπτυχιακές σπουδές. Απαραίτητη κρίνεται η ενασχόληση µε ζητήµατα που 

αφορούν το δίπτυχο εκπαίδευση και κοινωνία µέσα από την βιβλιογραφική 

επισκόπηση θεωριών που έχουν επικρατήσει στο χώρο της κοινωνιολογίας της 

εκπαίδευσης και αντίστοιχων ερευνών που δείχνουν τις δοµικές αλλαγές που 

έχουν συµβεί τα τελευταία χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης µέσα από την 

υιοθέτηση εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων. Στόχος είναι να φανεί η σχέση που το 

εκπαιδευτικό σύστηµα έχει µε τις κοινωνικές τάξεις, θίγοντας µε αυτό τον τρόπο 

ζητήµατα κοινωνικής κινητικότητας, που στην συνέχεια µέσα από τις εµπειρικές 

καταγραφές, µε την βοήθεια του ερωτηµατολογίου3 που έχει χρησιµοποιηθεί, 

γίνεται προσπάθεια σχολιασµού αναφορικά µε το συγκεκριµένο πληθυσµό της 

παρούσας έρευνας των αποφοίτων του ΠΜΣ του Π.Τ.∆.Ε. του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης. 

Προχωρώντας η ενασχόληση αγγίζει ζητήµατα συσχέτισης της εκπαίδευσης 

µε την πολιτική. Ποια είναι η σχέση της εκπαίδευσης και της πολιτικής στην 

Ελλάδα και ποιος ο ρόλος αλλά και η εξέλιξη του κράτους Πρόνοιας όπως αυτή 

προκύπτει από βασικές θεωρίες και έρευνες των τελευταίων χρόνων. Σε αυτό το 

πλαίσιο θα γίνει λόγος για την εκπαιδευτική πολιτική που εκφράζεται µέσα από 

την εξέλιξη και λειτουργία των µεταπτυχιακών προγραµµάτων ενώ το ενδιαφέρον 

θα στραφεί και στην δηµιουργία αλλά και εξέλιξη που έχουν τα µεταπτυχιακά 

προγράµµατα στην Ελλάδα. Ποια είναι τα δηµογραφικά και κοινωνικό- 

οικονοµικά χαρακτηριστικά αυτών που προχωρούν σε µεταπτυχιακές σπουδές; 

Ο προβληµατισµός θα αγγίξει και την ιδιαίτερη σχέση που έχει και τείνει τα 

τελευταία χρόνια µέσα από νέες µορφές απασχόλησης να έχει η εκπαίδευση µε 

την αγορά εργασίας. Ποια είναι η σχέση ανάµεσα στο εκπαιδευτικό επίπεδο και 

την κατανοµή της εργασίας. Σε αυτή την συσχέτιση βαρύνουσα σηµασία δίνεται 

στο κοινωνικό φαινόµενο της ανεργίας και ειδικότερα στην ανεργία πτυχιούχων 

και στην εξέλιξη του υπάρχοντος φαινοµένου της δηµιουργίας του εκπαιδευτικού 

                                                 
3 Στα κεφάλαια 6-7-8 και 9 γίνεται λόγος τόσο για το είδος και το τον τρόπο σύνταξης του 
ερωτηµατολογίου όσο και για τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί µε την βοήθεια του. 
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προλεταριάτου. Στην σχετική ενασχόληση οι τάσεις στην αγορά εργασία και η 

σχέση µε την εκπαίδευση αλλά και την ευρωπαϊκή στρατηγική φαίνεται να 

αποτελεί ένα ακόµα στόχο.  

 Κλείνοντας θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι απώτερος στόχος της παρούσας 

µελέτης δεν είναι η αναπαραγωγή εµπειρικών και υποκειµενικών δεδοµένων αλλά 

ούτε και µια στατιστική πορισµατολογία αλλά η στοιχειοθέτηση ενός ευρύτερου 

προβληµατισµού γύρω από το κοινωνικό φαινόµενο της ανεργίας, τις εξελίξεις 

στο χώρο της εκπαίδευσης και πως οι µεταπτυχιακές σπουδές, µε δεδοµένη την 

όλο και µεγαλύτερη ζήτηση τους, επηρεάζονται από τον γενικότερο επικαθορισµό 

που η αγορά εργασίας και οι κανόνες λειτουργίας της έρχονται να εγκαθιδρύσουν 

στις δοµές της εκπαίδευσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
 

 

2.1 Εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες 
 

Στο χώρο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, η εκπαιδευτική ανισότητα 

αποτελεί µια ευρέως χρησιµοποιηµένη έννοια, ένα επιστηµονικό αντικείµενο το 

οποίο συνεχίζει να µελετάται και να µετράται µε σκοπό να ελεγχθεί µέσα από 

διάφορες κοινωνικές και εκπαιδευτικές πρακτικές, τις οποίες προσδιορίζει ή από τις 

οποίες αυτοπροσδιορίζεται. Η εκπαιδευτική ανισότητα αποτελεί δείκτη της 

κοινωνικής δυναµικής και παρέχει πληροφορίες για τη δοµική σύσταση του σχολείου 

και της κοινωνίας.4.Θέλοντας να ορίσουµε την εκπαιδευτική ανισότητα, 

χρησιµοποιούµε τον ορισµό που ο Μ. Κασσωτάκης έχει δώσει5: «…ως εκπαιδευτική 

ανισότητα εννοείται η άνιση απολαβή των πνευµατικών και υλικών αγαθών που 

προσφέρει η εκπαίδευση στα µέλη µιας οργανωµένης κοινωνίας, τα οποία θεωρητικά 

τουλάχιστον έχουν τα ίδια δικαιώµατα». Το ζήτηµα της ανισότητας είναι φανερό 

τόσο στην διαδικασία µε την οποία τα άτοµα εισέρχονται στον χώρο της εκπαίδευσης 

όσο και µε την κατάληξη των σπουδών τους. Η εκπαιδευτική ανισότητα, στο πλαίσιο 

της παρούσας έρευνας, µας απασχολεί στο βαθµό που αυτή εξακολουθεί να 

διαδραµατίζει τον διαφοροποιητικό της ρόλο και κατά την διαδικασία ανεύρεσης 

εργασίας. Η ανισότητα των ευκαιριών µπορεί να µετρηθεί από διαφόρους 

παράγοντες, µερικοί από αυτούς είναι οι εκπαιδευτικές καταβολές του ατόµου, από 

την άποψη του οικογενειακού περιβάλλοντος, των ατοµικών ικανοτήτων του και της 

συνολικής προσφοράς του σχολικού µηχανισµού, ακόµα προσδιοριστικοί παράγοντες 

των εκπαιδευτικών ανισοτήτων είναι τα εκπαιδευτικά δρώµενα κάθε ατόµου που 

αναφέρονται τόσο στις σχολικές του επιδόσεις στο χρονικό διάστηµα που παρέµεινε 

στο σχολείο όσο και στις επαγγελµατικές του επιλογές και γενικότερα στην 

συµπεριφορά του στο χώρο της εργασίας. Αυτό που κάθε φορά επισηµαίνεται ως ο 

πιο σηµαντικός προσδιοριστικός παράγοντας είναι το κριτήριο για την υιοθέτηση 
                                                 
4 Πολυχρονάκη Μ., Εκπαιδευτική κινητικότητα και παραεκπαιδευτικοί µηχανισµοί, διδακτορική 
διατριβή, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Ρέθυµνο 2004, σ.17 
5 Πυργιωτάκη Ι.Ε, Κασσωτάκη Μ., Η πρόσβαση στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση και τα προβλήµατά 
της, Ηράκλειο, Πανεπιστήµιο Κρήτης,1998. 
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ενός από τα βασικά µοντέλα ερµηνείας6 των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, το 

λειτουργικό, το µαρξιστικό ή αυτό του πολιτιστικού κεφαλαίου. 

Η δοµική-λειτουργική προσέγγιση, µε βασικό της εκπρόσωπο τον Talcott 

Parsons, που είναι φανερά επηρεασµένος από τον Ε. Durkheim και την ανάπτυξη της 

θεωρίας του για τον «κοινωνικό ντετερµινισµό7», ξεκινά από την πεποίθηση του ότι 

το σχολείο είναι πλήρως φυσικό να επιλέγει τους ικανότερους µε την προϋπόθεση ότι 

αυτό γίνεται στην βάση δίκαιων και αντικειµενικών κριτηρίων. Οι καλές επιδόσεις 

και η προσαρµογή των µαθητών στις ηθικές αξίες8 πρέπει να επιβραβεύονται µε 

απώτερο σκοπό την προετοιµασία των µαθητών για τους µελλοντικούς κοινωνικούς 

ρόλους που πρόκειται να αναλάβουν µέσα στην διαστρωµατωµένη ή ιεραρχηµένη, 

όπως ο ίδιος την ονοµάζει, κοινωνία σε ανώτερα και κατώτερα επαγγέλµατα, 

προετοιµάζοντας τους για την συµµετοχή τους στον κοινωνικό καταµερισµό της 

εργασίας9. Αναφορικά µε την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο διατυπώνει την 

                                                 
6 Οι πρώτες προσπάθειες για την ερµηνεία του φαινοµένου, κυρίως έγιναν την δεκαετία του ’60 και 
έδειξαν ότι ανάµεσα στην κοινωνική προέλευση και την σχολική σταδιοδροµία υπάρχει σχέση. 
7 Ο Εmile Durkheim µέσα από την ανάπτυξη της θεωρίας του για τον «κοινωνικό ντετερµινισµό» 
υποστηρίζει ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα αποτελεί την προβολή της κοινωνικής πραγµατικότητας και 
είναι εξαρτηµένο από τις κοινωνικές µεταβολές που συντελούνται σε κάθε χρονική περίοδο, από το 
όλο κοινωνικό συγκείµενο. Γεγονός που αποκτά ισχύ καθώς η εκπαίδευση είναι από την φύση της 
κοινωνική και αποσκοπεί στην ικανοποίηση κοινωνικών και ατοµικών σκοπών µέσα από την 
αναπαραγωγή της γνώσης και την µετάδοσή της στις επόµενες γενιές. Ιδιαίτερη σηµασία στην 
εκπαιδευτική διαδικασία δίνεται από τον Εmile Durkheim που θεωρείται ως πατέρας της 
κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, της οποίας αντικείµενο ανακηρύσσεται ο εκπαιδευτικός θεσµός και ο 
ρόλος του µέσα στην κοινωνία. «…αντικείµενο της κοινωνιολογίας…ο ρόλος του σχολείου. Είναι η 
ενσωµάτωση, η επιλογή γνώσεων, η επιλογή παιδείας (κουλτούρας) και η γλώσσα που το σχολείο 
µεταδίδει καθώς και το σύνολο των αρχών, αξιών και ιδεών που συνθέτουν την ιδεολογίας του. Είναι η 
σχέση του σχολείου µε την οικονοµία, καθώς και την κοινωνική σύνθεση του σχολικού πληθυσµού». 
(Φραγκουδάκη Α., Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο 
σχολείο. εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1985, σ. 16-17) 
8 «Το θέµα την ‘ηθικής’ προσαρµογής είναι για τον Talcott Parsons ουσιαστικό…η προσαρµογή αυτή 
οδηγεί στην ανάπτυξη ‘ηγετικών ικανοτήτων’, ‘πρωτοβουλίας’ και ανοίγει τον δρόµο προς την 
κοινωνική επιτυχία…» στην συνέχεια χρησιµοποιώντας όρους από την ψυχολογία και ειδικότερα την 
έννοια της ταύτισης και την λειτουργία των οµάδων των οµοίων οµηλίκων αλλά και τον ρόλο της 
οικογένειας και των εφοδίων που αυτή παρέχει σε κάθε παιδί που εισέρχεται στην σχολική διαδικασία, 
θα φτάσει να πει ότι «…οι µαθητές που ταυτίζονται µε τον δάσκαλο θα φτάσουν στα πανεπιστήµια, 
ενώ οι µαθητές που ταυτίζονται µε τους οµοίους τους δε θα φτάσουν». 
9 Για τον κοινωνικό καταµερισµό της εργασίας και τις απόψεις του κλασσικού κοινωνιολόγου Εmile 
Durkheim γίνεται λόγος σε επόµενη ενότητα µε αυτόν τον τίτλο. Ωστόσο θα µπορούσε να παρατεθεί 
το παρακάτω απόσπασµα από την Φραγκουδάκη που µας δίνει µια εικόνα της φιλοσοφίας που διέπει 
την θεωρία των εκπροσώπων της φονξιοναλιστικής κοινωνιολογίας. «Η φονξιοναλιστικής προέλευσης 
κοινωνιολογία της εκπαίδευσης εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα των 
βιοµηχανικών χωρών είναι και πρέπει να είναι µέσο κοινωνικής κινητικότητας. Ότι η τεχνολογική 
εξέλιξη αυξάνει τη ζήτηση ειδικευµένης εργασίας, ειδίκευση που πρέπει να γίνεται στο σχολείο. Ότι 
στη βιοµηχανική κοινωνία όλο και µεγαλύτερα ποσοστά πολιτών θα βρίσκονται όλο και περισσότερο 
χρόνο στο σχολείο…» Φραγκουδάκη Α., Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Θεωρίες για την κοινωνική 
ανισότητα στο σχολείο. εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1985, σ. 156 
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άποψη ότι η σχολική επιλογή δεν καθορίζεται από την κοινωνική προέλευση10, «το 

ενιαίο κριτήριο της σχολικής επιλογής δεν καθορίζεται από την κοινωνική 

προέλευση11». Φαίνεται να υποστηρίζεται µέσα από την προηγούµενη λογική 

αιτιότητα του Talcott Parsons η άποψη ότι οι άνισες σχολικές επιδόσεις παραπέµπουν 

σε ατοµικές διαφορές και όχι σε διαφορές που έχει το ίδιο το σχολείο δηµιουργήσει 

µε βάση την κοινωνική προέλευση του ατόµου και την αντίστοιχη αξιολόγησή του. 

Τέλος οι εκπρόσωποι του λειτουργικού µοντέλου12 κάνουν προσπάθειες ώστε να 

µειωθεί η ανισότητα που ο σχολικός θεσµός πολλαπλασιάζει προτείνοντας 

µεταρρυθµίσεις που στοχεύουν στην επιλογή µιας διαδικασίας µε αντικειµενικότερα 

κριτήρια επιλογής για το σχολείο. Η λειτουργική ερµηνεία13 έχει δεχθεί κριτική 

αναφορικά µε την ντετερµινιστική αντίληψη της σχέσης ανάµεσα στον άνθρωπο και 

την κοινωνία καθώς και αναφορικά µε την αιτιακή ανεπάρκεια της. 

Οι θεωρητικοί του ριζοσπαστικού14, τώρα, παραδείγµατος δραστηριοποιούνται 

την δεκαετία του 196015 ενώ οι εµπειρικές τους µελέτες προέρχονται από την 

αµερικανική κοινωνική πραγµατικότητα καθώς προσπαθούν να ερµηνεύσουν τα 

πολλαπλά στοιχεία σχετικά µε την άνιση κατά κοινωνική προέλευση σχολική 

επιτυχία χρησιµοποιώντας τις έννοιες της σύγκρουσης των ταξικών συµφερόντων. Η 

µαρξιστική θεώρηση από την µια µεριά δέχεται τον σηµαντικό κοινωνικοποιητικό 

ρόλο της εκπαίδευσης σε σχέση µε τον καταµερισµό της εργασίας, από την άλλη 

θεωρεί το εκπαιδευτικό δίκτυο ως µηχανισµό καταστολής, που οδηγεί στην 
                                                 
10 Πιστεύει ότι ανάλογα µε τη βαθµολογία των ατόµων σε τεστ που µετρούν τον δείκτη νοηµοσύνης 
φαίνεται ότι στην ανώτερη εκπαίδευση καταφέρνουν να εισαχθούν όσοι έχουν µέσο ή ψηλό δείκτη και 
δικαιώνεται καθώς βρίσκει ότι ανάµεσα στα παιδιά που τελικά εισέρχονται στην ανώτερη εκπαίδευση 
το 29% αυτών είναι παιδιά εργατών. Με αυτή την λογική ο Talcott Parsons φτάνει στο συµπέρασµα 
ότι το ενιαίο κριτήριο της νοητικής ικανότητας δεν προσδιορίζεται από την κοινωνική προέλευση του 
ατόµου και µε αυτό τον τρόπο το σχολείο καταφέρνει να λειτουργήσει αξιοκρατικά χρησιµοποιώντας 
δίκαια κριτήρια. 
11 Φραγκουδάκη Α., Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο 
σχολείο. εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1985, σ. 153 
12 «Η φονξιοναλιστικής προέλευσης κοινωνιολογία µολονότι θεωρητικά δέχεται ότι το σχολείο είναι 
και πρέπει να είναι αξιοκρατικό, είναι και πρέπει να είναι επιλεκτικό και να προετοιµάζει τον 
κοινωνικό καταµερισµό της εργασίας, έχει επισηµάνει µε µεγάλη ευαισθησία τις κοινωνικές 
ανισότητες που το σχολείο αναπαράγει. Έχει επίσης τονίσει την επίδραση στη σχολική ανισότητα που 
προκαλεί η κοινωνική ανισότητα και φυλετική διάκριση» (Φραγκουδάκη Α., Κοινωνιολογία της 
εκπαίδευσης. Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο. εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1985, σ. 
156) 
13 Blackledge D, Hunt B., (∆εληγιάννη Μ. µτφ) Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Αθήνα, εκδ. 
Έκφραση,1995, σ.33 
14 «…οι ριζοσπάστες κοινωνιολόγοι έχουν όλοι σχεδόν φονξιοναλιστική προέλευση. Άλλωστε όλοι 
χρησιµοποιούν τις εµπειρικές µεθόδους ανάλυσης και µελετούν τα ίδια στοιχεία µε τους 
φονξιοναλιστές. Μερικοί είναι και κατά τη ριζοσπαστική τους περίοδο έντονα επηρεασµένοι από τον 
Talcott Parsons, παρά το γεγονός ότι διαφωνούν µαζί του…η πολιτική πρόθεση των ριζοσπαστών είναι 
πάντως σαφής….. 
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αναπαραγωγή. Το εκπαιδευτικό σύστηµα αποτελεί το προϊόν της κοινωνικής δοµής 

στην οποία µια κοινωνική τάξη, η αστική, προσπαθεί µέσα από την κυριαρχία της στα 

µέσα παραγωγής να κυριαρχήσει και στην κοινωνική ιεραρχία. Το εκπαιδευτικό 

σύστηµα µε βάση την φονξιοναλιστική ερµηνεία, είναι το µέσο της κοινωνικής 

κινητικότητας και ο θεσµός που επιτρέπει την διαιώνιση και εξασφάλιση της 

υπάρχουσας ισορροπίας κυρίαρχων και κυριαρχούµενων. Όπως αναφέρει και η 

Φραγκουδάκη «η άνιση επίδοση οφείλεται στην ταξική προέλευση, αλλά και στο 

διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο το σχολείο αντιµετωπίζει τα άτοµα από τις διάφορες 

κοινωνικές τάξεις. Η άνιση επίδοση αποτελεί έναν από τους τρόπους µε τους οποίους 

γίνεται η ταξική αναπαραγωγή της κοινωνίας. Οι γνωστικές ικανότητες όπως και να 

περιγραφούν, παίζουν µικρό ρόλο στην διαδικασία καταµερισµού των ατόµων στην 

κοινωνική εργασία και µέσα από αυτήν στα διάφορα επίπεδα της ταξικής δοµής. 

Πολύ σηµαντικότερα από τις γνωστικές ικανότητες για τη διπλή αυτή κατανοµή είναι 

άλλα χαρακτηριστικά, στοιχεία συµπεριφοράς και προσωπικότητας, απαραίτητα για 

την άσκηση ηγετικών ή όχι ρόλων στα διάφορα επίπεδα της διαδικασίας παραγωγής. 

Ένα µέρος από αυτά οφείλεται στην κοινωνική προέλευση και ένα άλλο µέρος 

µεταδίδεται από το σχολείο. Έτσι τα παιδιά των προνοµιούχων βρίσκονται στατιστικά 

στα ψηλά σκαλοπάτια και τα παιδιά των µη προνοµιούχων στα χαµηλά σκαλοπάτια 

της κοινωνικής ιεραρχίας16». Η διαφορά της µε την φονξιοναλιστική ερµηνεία 

έγκειται στο ότι η πρώτη περιγράφει τις σχέσεις ανάµεσα στην εκπαιδευτική 

ανισότητα και την κοινωνική προέλευση ενώ η µαρξιστική ερµηνεία αντιµετωπίζει 

την εκπαιδευτική λειτουργία σαν ένα κοινωνικό µηχανισµό µέσα από τον οποίο 

αναπαραγάγετε η ταξική δοµή της κοινωνίας. Αυτό το µοντέλο ερµηνείας των 

εκπαιδευτικών ανισοτήτων κρίθηκε ως µηχανιστικό εξαπλουστευµένο εξαιτίας των 

ερµηνευτικών κλειδιών- ιδεών που χρησιµοποιεί. Θεωρεί αίτια της εκπαιδευτικής 

ανισότητας την κεφαλαιοκρατική δοµή της κοινωνίας και την ιδιοκτησία των µέσων 

παραγωγής, γεγονός που την χαρακτηρίζει µονοµερή. Θεωρεί ότι το πολιτικό 

συµπέρασµα που υποστηρίζει ότι η αστική τάξη προορίζει τα δικά της παιδιά για 

κάποια συγκεκριµένα επαγγέλµατα που επιφέρουν και την αντίστοιχη κοινωνική 

αναγνώριση-θέση, ερµηνεύει το στατιστικό συµπέρασµα της άνισης κατά την ταξική 

τους καταγωγή κατανοµής των ατόµων µέσα στο σχολικό σύστηµα. Καταλήγει ότι η 

λύση µπορεί να έρθει µόνο µε την ανατροπή της καπιταλιστικής δοµής της κοινωνίας 
                                                 
16 Φραγκουδάκη Α., Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο 
σχολείο. εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1985, σ. 160-161 
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αγνοώντας ότι αυτά τα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται αποκλειστικά στις 

καπιταλιστικές κοινωνίες αλλά αποτελούν στοιχεία υπαρκτά σε όλες και τις 

σοσιαλιστικά οργανωµένες κοινωνίες17. 

Τέλος µια πιο συστηµατική θεωρία έρχεται από το χώρο της Γαλλίας µε 

βασικούς θεµελιωτές τον Pierre Bourdieu και τον Jean-Claude Passeronη οποία 

παρουσιάζεται συστηµατικά στο βιβλίο: Οι Κληρονόµοι το 196418. Η θεωρία του 

µορφωτικού κεφαλαίου, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, επιδιώκει αρχικά να 

ασκήσει κριτική στην άποψη που είχε εγκαθιδρυθεί από κάποιους θεωρητικούς της 

κοινωνιολογίας, και που προαναφέρθηκε, µε βάση την οποία είχε διαµορφωθεί η 

αντίληψη ότι η δοµή της καπιταλιστικής κοινωνίας ευθύνεται για τις εκπαιδευτικές 

ανισότητες και ξεκινάει την προσπάθεια της ανάδειξης των έµµεσων και αοράτων 

εκείνων µηχανισµών που ευθύνονται για την αναπαραγωγή της κοινωνικής 

διαστρωµάτωσης διαπιστώνοντας ότι τα οικονοµικά και κοινωνικά εµπόδια στην 

εκπαίδευση δεν επαρκούν για να ερµηνεύσουν τα στατιστικά δεδοµένα από τον χώρο 

της εκπαίδευσης. Χρησιµοποιώντας την έννοια του ‘µορφωτικού κεφαλαίου’ αλλά 

και τις ‘στάσεις’ και τις ‘συµπεριφορές’ απέναντι στο σχολείο και την κουλτούρα 

γενικότερα19, προσπαθούν να δείξουν τον τρόπο µε τον οποίο η κοινωνική προέλευση 

καθορίζει την επίδοση στις σπουδές, την επιλογή της ειδικότητας αλλά και την 

αργοπορία. Το µορφωτικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τόσο γνωστικά όσο και ιδεολογικά 

στοιχεία και αναφέρεται στα στοιχεία εκείνα που το κάθε άτοµο φέρει σαν 

κληρονοµιά µαζί του από την κοινωνική του θέση και τον κοινωνικό του περίγυρο 

και αποτελούν προϊόντα που έχουν άµεση αναγνώριση και σχολική χρησιµότητα. 

Αποτελούν µορφωτικά εφόδια που παρά το γεγονός ότι δεν αποτελούν µέρος της 

ύλης που το σχολείο µεταδίδει αξιολογούνται ως τέτοια µέσα από µια µη 

θεσµοθετηµένη λειτουργία του σχολείου20. Ένα ακόµα διαφοροποιητικό στοιχείο των 

                                                 
17 Φραγκουδάκη Α., Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο 
σχολείο. εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1985, σ. 161 
18 Εκτενέστερη αναφορά στην θεωρία που αναπτύχθηκε από τον Γάλλο κοινωνιολόγο Pierre Bourdieu 
θα γίνει και στην συνέχεια της παρούσας εργασίας. 
19 Εδώ γίνεται λόγος για αυτό που ο Pierre Bourdieu ονοµάζει «µορφωτικό ταξικό έθος» και αφορά τις 
στάσεις και την συµπεριφορά των ατόµων απέναντι στο σχολείο και την κουλτούρα γενικότερα οι 
οποίες µεταδίδονται από γενιά σε γενιά και διαφοροποιούνται µε βάση την κοινωνική προέλευση 
καθώς αποτελούν ‘προτιµήσεις’ κοινωνικά ιεραρχηµένες αλλά και µε την ικανότητα της κοινωνικής 
κατάταξης του υποκειµένου µε βάση τον τρόπο που τις χρησιµοποιεί. ∆ιεξοδικότερη αναφορά γίνεται 
στο βιβλίο του συγγραφέα µε τίτλο «Η ∆ιάκριση, Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης», µτφ 
Κική Καψαµπέλη, εκδ. Πατάκη, Αθήνα,2002 
 
20 Τα µορφωτικά αυτά προϊόντα µε τα οποία έρχονται οι µαθητές και είναι ανάλογα της κοινωνική 
τάξης στην οποία ανήκουν έχουν µια ιδιότυπη µορφή αποκτηµένης εξάσκησης έξω από το σχολείο. «Η 
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ατόµων µε βάση την κοινωνική τους προέλευση είναι οι ‘στάσεις21’ τους απέναντι 

στον εκπαιδευτικό θεσµό. Τέλος σηµαντικές, σύµφωνα µε την  θεωρία του 

‘µορφωτικού κεφαλαίου’, είναι και οι ‘συµπεριφορές’ των ατόµων απέναντι στη 

σχολική γνώση και στην παιδεία. Οι µαθητές και οι φοιτητές που προέρχονται από τα 

προνοµιούχα κοινωνικά στρώµατα έχουν αυξηµένες διανοητικές ικανότητες και 

δεξιότητες καθώς είναι εξοικειωµένοι µε την διανοητική πρακτική για αυτό το λόγο 

και στις στατιστικές εµφανίζονται µε τις υψηλότερες βαθµολογίες και έχουν 

καλύτερες επιδόσεις. Οι διεργασίες αυτές, για τις οποίες δεν γίνεται εκτενής αναφορά 

σε αυτό το σηµείο22, διαδραµατίζουν ένα ιδιαίτερο ρόλο στην λειτουργία του 

σχολικού θεσµού και κυρίως ευθύνονται για την διαιώνιση του µύθου των φυσικών 

χαρισµάτων που δεν πρόκειται παρά για την πριµοδότηση σε χαρακτηριστικά και 

ιδιότητες που τα άτοµα µέσα από την οσµωτική, µακροχρόνια εξοικείωση και τριβή, 

µάθηση µορφωτικών αγαθών υψηλής ποιότητας που η κοινωνική τους θέση τους 

επιτρέπει να έχουν αποκτήσει.  

Έχει ενδιαφέρον σε αυτό το σηµείο να αναφερθεί, σχετικά µε την συγκεκριµένη 

ερµηνεία των εκπαιδευτικών ανισοτήτων που η γαλλική σχολή διαµορφώνει, αυτό 

που η Φραγκουδάκη φαίνεται να υποστηρίζει αναφορικά µε την εξέλιξή της. Ως την 

δεκαετία του 1970 υποστηρίζεται ότι το σχολείο αντιµετωπίζει το κοινωνικό 

κεκτηµένο σαν φυσικό χάρισµα καθώς δεν µπαίνει στην διαδικασία να µεταδώσει σε 

όλους τις ικανότητες που εκείνο απαιτεί και  που ορισµένοι ήδη κατέχουν χάρη στο 

΄µορφωτικό κεφάλαιο’ και µε αυτό τον τρόπο αναπαραγάγει την κοινωνική 

ανισότητα. Προτείνεται λοιπόν το σχολείο να διαµορφώσει τα προγράµµατα του, 

τους διδάσκοντες αλλά και τα βιβλία του σύµφωνα µε το δεδοµένο ότι οι µαθητές 

                                                                                                                                            
ελεύθερη παιδεία βρίσκεται στη ρίζα µιας πρωταρχικής και θεµελιακής ανισότητας των φοιτητών από 
διαφορετικές κοινωνικές τάξεις µπροστά στην πανεπιστηµιακή µόρφωση. Παράδειγµα, ο φοιτητής της 
αρχαιολογίας από χαµηλή κοινωνική προέλευση οφείλει να αποστηθίσει τις λεπτοµέρειες του σχεδίου  
ή της φωτογραφίας του Παρθενώνα…γιατί η φωτογραφία, ως µόνη επαφή µε το αισθητικό 
αντικείµενο, δεν του επιτρέπει να έχει νιώσει την οµορφιά του, ούτε όµως και να την αµφισβητήσει ή 
να αµφισβητήσει την παραδοσιακή ρητορική περιγραφή της. Η ελεύθερη παιδεία, µε άλλα λόγια, πολύ 
περισσότερο από το µόχθο της µελέτης ή την πρόθεση καλής απόδοσης, είναι η βασική προϋπόθεση 
για την ψηλή επίδοση ενός φοιτητή» (Φραγκουδάκη Α., Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Θεωρίες για 
την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο. εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1985, σ. 164) 
21 Για τα παιδιά των προνοµιούχων τάξεων η είσοδος του σε ένα Α.Ε.Ι. αποτελεί φυσική κατάληξη της 
σχολικής του πορείας σε αντίθεση µε τα παιδιά των µη προνοµιούχων κοινωνικών τάξεων για τα οποία 
η προσπάθεια τους για την είσοδο του σε ένα Α.Ε.Ι. αποτελεί ενσυνείδητη επιλογή που απαιτεί 
ιδιαίτερο κόστος. Κατά αυτή τη λογική διεργασία διαφοροποιούνται και τα ποσοστά ανάλογα µε την 
κοινωνική προέλευση. 
22 Εκτενής αναφορά γίνεται από τους συγγραφείς στο βιβλίο: Bourdieu .P– Cl Passeron: Οι 
κληρονόµοι. Οι φοιτητές και η κουλτούρα, εκδ. Καρδαµίτσας, Αθήνα,1996 
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προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά στρώµατα και άρα µε διαφορετικά εφόδια. 

Θα πρέπει να εφεύρει τεχνικές και παιδαγωγικές µεθόδους ώστε να γίνει ικανό να 

µεταδίδει σε όλους τις ίδιες γνώσεις µε τέτοιο τρόπο που όλοι οι µαθητές να 

αποκτήσουν τις ίδιες ικανότητες και να εκµηδενιστεί η αναπαραγωγή και η 

νοµιµοποίηση23 των κοινωνικών ανισοτήτων µέσα από την λειτουργία του σχολικού 

συστήµατος. Ωστόσο µετά από την δηµοσιοποίηση του βιβλίου η Αναπαραγωγή24 

αλλάζει η οπτική της θεωρίας ως προς τις προτάσεις για την βελτίωση της 

υπάρχουσας κατάστασης καθώς παρουσιάζει το εκπαιδευτικό σύστηµα σαν ένα 

µηχανισµό που συνειδητά αναπαραγάγει την κοινωνική ανισότητα σε σχολική 

αφήνοντας υπόνοιες ότι αυτό µπορεί να είναι ένα είδος κοινωνικού έργου που 

καλείται, από τις κυρίαρχες τάξεις, να διαδραµατίσει εις βάρος των λοιπών 

κοινωνικών τάξεων. 

Σε αυτό το σηµείο κρίνεται σκόπιµο να γίνει µια συνοπτική αναφορά στην έννοια 

της συµβολικής βίας αλλά και στον τρόπο που αυτή χρησιµοποιείται από το 

εκπαιδευτικό σύστηµα σε όλες τις βαθµίδες του. 

Η συµβολική βία ως έννοια χρησιµοποιείται από τους θεωρητικούς στην 

προσπάθεια τους να αποσαφηνιστεί η λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος 

καθώς και του κοινωνικού ρόλου που διαδραµατίζει. Ο συνδυασµός των 

εννοιολογικών κατακτήσεων του Καρλ Μαρξ και του Μαξ Βέµπερ επέτρεψαν την 

δηµιουργία του όρου «συµβολική βία». Φαίνεται λοιπόν, κυρίως µέσα από το έργο η 

Αναπαραγωγή, ότι συµβολική βία ασκεί κάθε εξουσία µε την λογική ότι τείνει στη 

διατήρηση και την αναπαραγωγή της και πάντοτε χρησιµοποιεί εκτός από την άµεση 

βία και την συµβολική. «Συµβολική είναι η βία που συνοψίζεται στην επιβολή 

‘σηµασιών’. Επιβολή µέσα από θεσµούς αναπαραγωγής των ιδεών (όπως είναι το 

σχολείο, η εκκλησία, ο τύπος κτλ.) αντιλήψεων, ερµηνειών, αρχών και 

αξιολογήσεων. Οι ‘σηµασίες’ αυτές επιβάλλονται (για αυτό και ο όρος βία) έµµεσα 

(για αυτό συµβολική) σαν επίσηµες, νόµιµες και κυρίαρχες και εµποδίζουν την 

κατανόηση των σχέσεων εξουσίας που θεµελιώνουν τις κοινωνικές σχέσεις»25. Πιο 

συγκεκριµένα στην παρατήρηση της λειτουργίας του εκπαιδευτικού µηχανισµού 

                                                 
23 Για την λειτουργία της νοµιµοποιητικής λειτουργίας του σχολικού συστήµατος θα γίνει λόγος στην 
επόµενη ενότητα. 
24 Pierre Bourdieu, J.C. Passeron, La Reproduction: éléments pour une théorie du système 
d’enseignement technique, εκδ. Les éditions de minuit, Παρίσι, 1971  
25 Φραγκουδάκη Α., Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο 
σχολείο. εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1985, σ. 167 
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µπορεί να ειπωθεί, µε δεδοµένο ότι το σχολείο µεταδίδει την «κυρίαρχη παιδεία26», η 

οποία είναι η παιδεία των κυρίαρχων στρωµάτων που συγχρόνως είναι και τα πιο 

µορφωµένα, ο εκπαιδευτικός ρόλος συµπίπτει µε την µετάδοση και την αναπαραγωγή 

αυτής της κυρίαρχης παιδείας. Σηµαντικό ωστόσο είναι ότι η συµβολική βία που 

ασκεί ο εκπαιδευτικός θεσµός συνίσταται όχι στα µηνύµατα και στις πληροφορίες 

τόσο που επιλέγει να µεταδώσει όσο στο ότι η µετάδοση αυτών γίνεται µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να γίνεται σαφής η αρχή ότι όσα το εκπαιδευτικό σύστηµα µεταδίδει µε 

την µορφή γνώσεων είναι και τα µόνα νόµιµα, ότι η κυρίαρχη παιδεία είναι η µόνη 

νόµιµη. Η συµβολική βία αποτελεί ένα ακόµα µηχανισµό του εκπαιδευτικού θεσµού 

που του επιτρέπει να αναπαραγάγει την κοινωνική διαστρωµάτωση καθώς πετυχαίνει 

να πείσει όσους αποκλείει από τις υψηλότερες εκπαιδευτικές και κοινωνικές βαθµίδες 

ότι δίκαια συµβαίνει, επιβάλλοντας27 τους την εσωτερίκευση της νοµιµότητας του 

αποκλεισµού τους. Η νοµιµοποίηση της σχολικής κατάταξης στην κοινωνική 

ιεραρχία αποτελεί σηµαντικό µηχανισµό του εκπαιδευτικού θεσµού και ο Pierre 

Bourdieu µέσα από το συγγραφικό του έργο έχει µε σαφήνεια δείξει τον τρόπο µε τον 

οποίο το εκπαιδευτικό σύστηµα καταφέρνει από την µια να πείσει όσους αποκλείει 

ότι ορθά και κυρίως δίκαια έχει συµβεί και από την άλλη ότι τα συγκεκριµένα 

κοινωνικά κεκτηµένα είναι φυσικά προνόµια. 

                                                 
26 Η επιλογή της ύλης που θα χρησιµοποιηθεί από το σύστηµα, των γνώσεων που αυτό θα προσφέρει, 
η συγκεκριµένη παιδεία (κουλτούρα) κρίνεται αναγκαία κοινωνικά αλλά και λογικά και οφείλει τη 
ύπαρξη της στις κοινωνικές συνθήκες που την γέννησαν. 9Φραγκουδάκη Α., Κοινωνιολογία της 
εκπαίδευσης. Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο. εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1985, σ. 
168) 
27 H νοµιµοποίηση της αναπαραγωγής της κοινωνικής ανισότητας επιτυγχάνεται από το εκπαιδευτικό 
θεσµό στο όνοµα της ισότητας των ευκαιριών και της αξιοκρατίας, αναγορεύοντας ικανότητες και 
δεξιότητες, που αποτελούν κοινωνικά κεκτηµένα σε φυσικά χαρίσµατα, επιτρέποντας την σαφή 
υπεροχή των ατόµων που προέρχονται από τις αντίστοιχες κοινωνικές θέσεις. 



                      Ανεργία πτυχιούχων -Αγορά εργασίας και Μεταπτυχιακές σπουδές 17

2.2 Κοινωνική κινητικότητα 
 

 « Ο όρος κοινωνική κινητικότητα φανερώνει την µετακίνηση ενός ατόµου 

µέσα στον κοινωνικό χώρο, την αλλαγή της θέσης του µέσα στο υφιστάµενο σύστηµα 

κοινωνικής στρωµάτωσης28». Η θεωρία της κοινωνικής κινητικότητας διαµορφώνεται 

ήδη το 1927 από τον Ρώσο -Αµερικανό κοινωνιολόγο P. A. Sorokin (1889-1968). 

∆ιακρίνονται δυο µορφές: η οριζόντια και η κάθετη. Με την οριζόντια κινητικότητα 

(horizontal mobility) νοείται η µετακίνηση ενός υποκειµένου µέσα στην ίδια 

κοινωνική τάξη – κοινωνικό στρώµα ενώ η κάθετη κοινωνική κινητικότητα (vertical 

mobility) προϋποθέτει την αλλαγή κοινωνικής θέσης, για αυτό τον λόγο διακρίνεται 

είτε σε ανοδική είτε σε καθοδική κοινωνική κινητικότητα.   

 Η προσπάθεια να αποσαφηνιστεί ο όρος κοινωνική κινητικότητα έγκειται στο 

να κατανοηθεί και να µετρηθεί, κατά κάποιο τρόπο, η πιθανότητα να µεταδοθεί29 ένα 

χαρακτηριστικό µέσα σε ένα εναλλασσόµενο κοινωνικό περιβάλλον, µε δεδοµένο ότι 

οι πιθανότητες εµφάνισης µίας θέσης δεν είναι σταθερές. Να βρεθεί κατά πόσο 

υπάρχει ή ισχύει σε µια περίπτωση η δυνατότητα της µεταβίβασης κάποιων 

«κοινωνικών πλεονεκτηµάτων30». Με την έκφραση «κοινωνικά πλεονεκτήµατα» 

νοούνται τόσο τα πιθανά υλικά αγαθά τα οποία µεταβιβάζονται µε την µορφή 

κληρονοµιάς όσο και τα αγαθά συµβολικής µορφής31, που µπορεί να έχουν 

περιληφθεί από κοινωνικές σχέσεις, που έχουν διαµορφωθεί από την οικογένεια, από 

τον γλωσσικό κώδικα επικοινωνία32, τον πολιτισµό (όπως αυτός µετουσιώνεται σε 

                                                 
28 Πυργιωτάκης Ι.Ε., Εκπαίδευση και κοινωνία στην Ελλάδα. Οι διαλεκτικές σχέσεις και οι 
αδιάλλακτες συγκρούσεις. εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. Αθήνα, 2001,σ. 152 
29 «…η δυνατότητα κατάκτησης ενός συγκεκριµένου επιπέδου σπουδών δεν είναι ανεξάρτητη από το 
επίπεδο σπουδών των γονέων και ότι η πιθανότητα κατάληψης µιας συγκεκριµένης κοινωνικής θέση. 
Με ένα δεδοµένο πτυχίο, δεν είναι ανεξάρτητη από την κοινωνική κατάσταση των γονέων ούτε ακόµη 
από την κοινωνική κατάσταση των παππούδων». (Montlibert Christian de, Εισαγωγή στην 
κοινωνιολογική συλλογιστική, µτφ. Καίτη ∆ιαµαντάκου, Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαµίτσα, 
Αθήνα,1998, σ. 172) 
30 Montlibert Christian de, Εισαγωγή στην κοινωνιολογική συλλογιστική, µτφ. Καίτη ∆ιαµαντάκου, 
Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαµίτσα, Αθήνα,1998, σ. 172 
 
32 Μέσα από διάφορες µελέτες έχει γίνει γνωστή η σηµασία του γλωσσικού κώδικα επικοινωνίας, ο 
οποίος φαίνεται να είναι στενά εξαρτώµενος από την κοινωνική τάξη του ατόµου. Γνωστές είναι οι 
θεωρίες των B. Bernstein και Labov οι οποίες και έδειξαν ότι άτοµα προερχόµενα από τις κατώτερες 
κοινωνικές τάξεις χρησιµοποιούν ένα «περιορισµένο» ή καλύτερα ένα διαφορετικό γλωσσικό κώδικα 
επικοινωνίας σε σχέση µε τα άτοµα που προέρχονται από µεσαία ή ανώτερα κοινωνικά στρώµατα και 
χρησιµοποιούν ένα «καλλιεργηµένο» γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί 
«…ότι σε ο,τι αφορά π.χ. την γλώσσα, οι δάσκαλοι θεωρούν ανώτερο το γλωσσικό όργανο της µεσαίας 
κοινωνικής τάξης, για αυτό και το χρησιµοποιούν στην επικοινωνία τους µε τα παιδιά. Αυτό 
βαθµολογείται επίσης καλύτερα και προσφέρει ευκαιρίες και πιθανότητες για επιτυχία». «…Η 
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ταξίδια ,επισκέψεις σε µουσεία, µουσική, παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων 

κ.α.). Η στατιστική προσέγγιση της θεωρίας την κοινωνικής κινητικότητας έχει δείξει 

ότι οι περιπτώσεις κοινωνικής υποβάθµισης είναι σπάνιες καθώς οι θεσµοί φαίνεται 

να λειτουργούν σαν δίχτυα προστασίας που αποτρέπουν τις  περιπτώσεις καθοδικής 

κοινωνικής κινητικότητας, αποφεύγοντας µε αυτόν τον τρόπο τον κοινωνικό 

υποβιβασµό. Οι θεωρίες λοιπόν της κοινωνικής κινητικότητας µπορούν να 

προσφέρουν µια σχετική σταθερότητα στον τρόπο µε τον οποίο οι κοινωνικό-

επαγγελµατικές κατηγορίες33 κινούνται στους µετασχηµατισµούς της κοινωνικής 

δοµής34. 

 Οι κινήσεις αυτές των υποκειµένων στον κοινωνικά ιεραρχηµένο χώρο σε δυο 

διαστάσεις φαίνεται να χωρίζονται σε δυο ειδών. Στις κάθετες µετακινήσεις, 

καθοδικές ή ανοδικές. Μετακινήσεις που λαµβάνουν χώρα στο ίδιο πεδίο35. Αυτού 

του είδους οι µετακινήσεις είναι και οι συχνότερα παρατηρούµενες και απαιτούν την 

µετατροπή του όγκου του κεφαλαίου το οποίο είναι και σε πλεονασµό σε σχέση µε τα 

άλλα είδη κεφαλαίου από την πατρογονική δοµή, από τον κληρονοµηµένο όγκο 

κεφαλαίου. Άρα η µετακίνηση αυτή τείνει να συντελείται µέσα στο ίδιο επιστηµονικό 

πεδίο36. Και στις εγκάρσιες µετακινήσεις37, που συντελούνται είτε από το ένα πεδίο 

                                                                                                                                            
σηµασία της γλώσσας βαραίνει περισσότερο για τα ελληνικά δεδοµένα, επειδή το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα φαίνεται να της δίνει υπέρµετρη βαρύτητα. Η γλώσσα δεν εξετάζεται µόνο ως 
αυτούσιο µάθηµα, αλλά ασκεί µεγάλη επίδραση στην αξιολόγηση όλων εκείνων των µαθηµάτων, στα 
οποία η καλή διήγηση παίζει κάποιο ρόλο» αλλά ακόµα και στην προφορική επικοινωνία των µαθητών 
µε τους καθηγητές τόσο κατά την διάρκεια του µαθήµατος µέσα στην τάξη αλλά και κατά την διάρκεια 
της όποιας επαφής ανάµεσα στους µαθητές και τους δασκάλους, µε την µορφή µιας ασύνειδης 
βαθµολόγησης. (Πυργιωτάκης Ι.Ε., Κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικές ανισότητες, εκδ. Γρηγόρης, 
Αθήνα,1986, σ. 122) 
33 Εκτενέστερη αναφορά σχετικά µε τους µετασχηµατισµούς των κοινωνικό –επαγγελµατικών 
κατηγοριών γίνεται σε επόµενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 4 Μεθοδολογία). 
34 Montlibert Christian de, Εισαγωγή στην κοινωνιολογική συλλογιστική, µτφ. Καίτη ∆ιαµαντάκου, 
Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαµίτσα, Αθήνα,1998, σ. 173 
35 «…όπως ο δάσκαλος που γίνεται καθηγητής, ο µικροεργοδότης που γίνεται µεγαλοεργοδότης». 
(Bourdieu.P. Η ∆ιάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, µτφ Κική Καψαµπέλη, εκδ. 
Πατάκη, Αθήνα,2002, σ.180) 
36π.χ. επιχειρηµατικό πεδίο, νοµικό πεδίο, σχολικό πεδίο, διοικητικό πεδίο… 
37 Σχετικά µε τους εκπαιδευτικούς, γίνεται συγκεκριµένη αναφορά σε αυτή την οµάδα καθώς, όπως θα 
φανεί και παρακάτω, το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της εµπειρικής έρευνας αποτελούν 
εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να ειπωθεί ότι η κινητικότητα είναι κυρίως οριζόντια παρά κάθετη. Αυτό 
γίνεται κατανοητό στην λογική που τείνει να δείξει ότι η ιεραρχική δόµηση είναι περιορισµένη σε µια 
µειοψηφία προϊσταµένων αρχών ενώ αναφορικά µε το µεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών 
φαίνεται ότι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, χωρίς το ενασκούµενο επάγγελµα να τους παρέχει την 
δυνατότητα για αλλαγή βαθµού και θέσης. Έτσι η επαγγελµατική τους κινητικότητα σχετίζεται µε τη 
γεωγραφική θέση του σχολείου που υπηρετούν, το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο των µαθητών που 
συµµετέχουν σε αυτό κ.α. (∆ηµητριάδου Κ., µε ποια κριτήρια επιλέγει ο Έλληνας εκπαιδευτικός το 
επάγγελµα του, Θεσ/νίκη, εκδ. Αφοι Κυριακίδη, 1982, σ. 23) 
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στο άλλο αλλά στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο38 είτε σε διαφορετικά επίπεδα39. Αντίθετα 

µε τις κάθετες µετακινήσεις αυτού του είδους οι µετακινήσεις εµπεριέχουν την 

αλλαγή/ το πέρασµα σε ένα άλλο πεδίο, το µετασχηµατισµό ενός είδους κεφαλαίου 

σε ένα άλλο είδος. Προϋποθέτουν την υιοθέτηση στρατηγικών που να τείνουν να 

επενδύουν σε µία µορφή κεφαλαίου, η οποία υπάρχει σε πλεονασµό, σε µια άλλη 

µορφή. Αυτού του είδους οι µετακινήσεις θυµίζουν αυτό που προαναφέρθηκε40 για 

την τάση των ατόµων να επενδύουν κάθε φορά σε αυτήν τη µορφή κεφαλαίου που 

κατέχουν σε µικρότερο βαθµό. Όσο µεγαλύτερο είναι το οικονοµικό κεφάλαιο µιας 

οικογένειας τόσο περισσότερο τείνει να επενδύει σε ενέργειες προς µεγέθυνση του 

πολιτισµικού κεφαλαίου. Η αναµετατροπή αυτή ενός είδους κεφαλαίου, που αποτελεί 

και κάποιο ανασχηµατισµό της πατρογονικής δοµής, σε µια άλλη µορφή πρόκειται 

για µια προσπάθεια ώστε «…να διαφυλαχθεί ο σφαιρικός όγκος του κεφαλαίου και 

να διατηρηθεί η θέση στην κάθετη διάσταση του κοινωνικού χώρου41». 

 Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω ιδιαίτερη είναι η σχέση που υπάρχει 

ανάµεσα στην κοινωνική κινητικότητα και το εκπαιδευτικό σύστηµα καθώς το 

τελευταίο είναι σε µεγάλο βαθµό υπεύθυνο για την κατάκτηση µιας κοινωνικής θέσης 

στον κοινωνικό χώρο, η οποία θέση προσδιορίζεται από την εκπαιδευτική βαθµίδα 

στην οποία έχει φθάσει ένα υποκείµενο42και στην απόδοση που έχει αυτή στην αγορά 

εργασίας καθώς και την συµβολική της εξαργύρωση σε οικονοµικό και κοινωνικό 

προφίλ. 

 Όταν εντοπίστηκε η σοβαρότητα αυτής της λειτουργίας του σχολείου, της 

ανακατανοµής των κοινωνικών θέσεων εξουσίας, της επιρροής του στην λειτουργία 

της κοινωνικής κινητικότητας των υποκειµένων, οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις 

                                                 
38 «…όταν ο δάσκαλος ή ο υιός του γίνεται µικρέµπορος». (Bourdieu.P. Η ∆ιάκριση. Κοινωνική 
κριτική της καλαισθητικής κρίσης, µτφ Κική Καψαµπέλη, εκδ. Πατάκη, Αθήνα,2002, σ.180) 
39 «…µε το δάσκαλο ή το υιό του να γίνεται βιοµηχανικός εργοδότης». (Bourdieu.P. Η ∆ιάκριση. 
Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, µτφ Κική Καψαµπέλη, εκδ. Πατάκη, Αθήνα,2002, 
σ.180) 
40 Στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας γίνεται αναφορά στον ορισµό των ιδιοτήτων της κοινωνικής τάξης. 
41 Bourdieu.P. Η ∆ιάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, µτφ Κική Καψαµπέλη, εκδ. 
Πατάκη, Αθήνα,2002, σ.181 
42 «…Για το λόγο αυτό το ‘πανεπιστηµιακόν πτυχίον αντιπροσωπεύει για τους νέους το µαγικό κλειδί 
δια του οποίου ελπίζουν να ανοίξουν – και κατά κανόνα ανοίγουν-τας θύρας της µεσαίας, ενίοτε δε και 
της ηγέτιδος, τάξεως: θύρας αι οποίαι παραµένουν µέχρι σηµείου τινός κλεισταί δια τους 
περισσοτέρους εκ των µη πτυχιούχων συνοµηλίκων των της αυτής προελεύσεως, όπως γράφει η Ι. 
Λαµπίρη-∆ηµάκη» (Πυργιωτάκης Ι.Ε., Εκπαίδευση και κοινωνία στην Ελλάδα. Οι διαλεκτικές σχέσεις 
και οι αδιάλλακτες συγκρούσεις. εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. Αθήνα, 2001, σ. 153) 
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άρχισαν να καταλαµβάνουν την θέση που τους άρµοζε σε πολιτικά ζητήµατα και να 

αποτελούν αιτήµατα43. 

                                                 
43Πυργιωτάκης Ι.Ε., Εκπαίδευση και κοινωνία στην Ελλάδα. Οι διαλεκτικές σχέσεις και οι 
αδιάλλακτες συγκρούσεις. εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. Αθήνα, 2001  
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2.3 Κοινωνικός καταµερισµός της εργασίας 
 

 Ο Emile Durkheim χρησιµοποιούσε τον όρο «κοινωνικός καταµερισµός της 

εργασίας» εννοούσε τη διαφοροποίηση των επαγγελµάτων που συναντάται στην 

σύγχρονη αστική κοινωνία. Ο καταµερισµός της εργασίας είναι κοινωνικός καθώς 

µέσα από αυτή την λειτουργία υπάρχει η τάση να εκφραστεί η κοινωνική 

διαφοροποίηση από την ανάπτυξη των ατοµικών διαφορών που ανταποκρίνονται 

σε ζωτικές κοινωνικές λειτουργίες. Ο οικονοµικός λοιπόν καταµερισµός της 

εργασίας φαίνεται να προϋποθέτει την κοινωνική διαφοροποίηση και όχι τόσο το 

αντίθετο. Ενδιαφέρον έχει σε αυτό το σηµείο το γεγονός ότι ο Emile Durkheim44 

περιέγραφε τον καταµερισµό της εργασίας σαν φαινόµενο ενοποιητικό και όχι 

σαν λειτουργία που διαιρεί την κοινωνία σε αντιτιθέµενες τάξεις. Πίστευε ότι ο 

διαχωρισµός τις κοινωνικής εργασίας µπορεί να προσφέρει επιτυχία στην 

συνεννόηση και την συνεργασία των ατόµων µέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι 

καθώς συνδέει τα άτοµα ‘οργανικά’, γιατί οργανική είναι η προσφορά του κάθε 

ατόµου στο σύνολο και µε οργανικό τρόπο διαµορφώνει την ιδιαιτερότητα, την 

ατοµικότητα και τη διαφορά του από τα λοιπά µέλη της κοινωνίας, αφού ο ρόλος 

που ασκεί είναι απαραίτητος για την κοινωνική ροή. Με αυτό τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η ‘οργανική αλληλεγγύη’ η οποία και συνιστά µια ανώτερη, 

σύµφωνα µε τον Emile Durkheim, µορφή κοινωνικής οργάνωσης. Ο 

καταµερισµός της εργασίας προκειµένου να γίνει αντιληπτός ως προς την 

λειτουργία του θα πρέπει να αναζητηθούν οι κοινωνικές αιτίες που τον 

προσδιορίζουν. Ενδιαφέρον ακόµα παρουσιάζει το γεγονός  ότι ο Karl Marx 

θεωρούσε και αυτός τον καταµερισµό της εργασίας «φυσικό» ή και 

«φυσιολογικό», όπως θα ήθελε ο  Emile Durkheim, µε την έννοια ότι είναι προϊόν 

της ιστορικής ανάπτυξης της κοινωνίας. Ο καταµερισµός της εργασίας είναι 

επίσης κατά την αντίληψη του Karl Marx φαινόµενο δοµικό της κοινωνίας και σε 

αυτό το σηµείο οι δυο θεωρητικοί δεν παρουσιάζουν µεγάλες διαφοροποιήσεις, 

ωστόσο για τον Karl Marx ο κοινωνικός καταµερισµός της εργασίας στη 

σύγχρονη κοινωνία έπαιρνε τη µορφή κυρίως του καταµερισµού ανάµεσα στο 

κεφάλαιο και τη µισθωτή εργασία. Η δηµιουργία τέλος των κοινωνικών 
                                                 
44 Αντωνοπούλου Ν. Μαρία, Θεωρία και Ιδεολογία στη σκέψη των κλασσικών της κοινωνιολογίας, 
εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1991 
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ανισοτήτων και των κοινωνικών τάξεων ήταν για τον Karl Marx το αποτέλεσµα 

του κοινωνικού καταµερισµού της εργασίας και συνέβαλε µε αυτό τον τρόπο και 

στην γέννηση των αντιθέσεων και του ταξικού ανταγωνισµού, που ο Emile 

Durkheim ήθελε να εξαλείψει µέσω της αναζήτησης των «θετικών» πλευρών και 

λειτουργιών του καταµερισµού της εργασίας45. 

                                                 
45 Αντωνοπούλου Ν. Μαρία, Θεωρία και Ιδεολογία στη σκέψη των κλασσικών της κοινωνιολογίας, 
εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1991, σ.. 174-175 
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2.4 Θεωρητικό πλαίσιο 
 

Η διερεύνηση της σχέσης των µεταπτυχιακών σπουδών, µε δεδοµένη την 

αύξηση αυτών τα τελευταία χρόνια46 σε συσχέτιση µε το πρόβληµα της ανεργίας, 

που αντιµετωπίζουν οι απόφοιτοι των µεταπτυχιακών προγραµµάτων από τα 

πανεπιστηµιακά ιδρύµατα στην Ελλάδα, δεν έχει απασχολήσει σε µεγάλο βαθµό 

τους ερευνητές, συνεπώς έχουµε στη διάθεσή µας µόνο αποσπασµατικά στοιχεία 

από σχετικές έρευνες47 οι οποίες καταπιάνονται µεµονωµένα µε την 

προβληµατική του θέµατος. Μια ολοκληρωµένη έρευνα, στην οποία γίνεται 

εκτενής αναφορά στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, έγινε από το Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικών Ερευνών και το Ινστιτούτο Αστικής  και  Αγροτικής Κοινωνιολογίας 

µε τη συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών48 (Τµήµα 

Οικονοµικών Επιστηµών & Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών &&  ∆∆ηηµµόόσσιιααςς  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς)),,  

µµεε  ττίίττλλοο::  ΗΗ  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΑΑγγοορράά  ΕΕρργγαασσίίααςς  κκααιι  οοιι  ΠΠττυυχχιιοούύχχοοιι  ΑΑΕΕΙΙ4499  ((11998888--11999977))5500,,  τον 

Ιούνιο του 2000. Η έρευνα αυτή αποτελεί συµβολή στο ερευνητικό έργο µε τίτλο: 

                                                 
46 Μετά την ψήφιση του νόµου 2083/1992 επιταχύνθηκε η δηµιουργία µεταπτυχιακών προγραµµάτων 
στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και ως τις αρχές του 1997 λειτουργούσαν περίπου 130 Τµήµατα. Από το 
1997 και µετά παρατηρείται µια έντονη αύξηση µε αποτέλεσµα το 2001 να υπάρχουν περίπου 250 
ΠΜΣ σε 18 Πανεπιστήµια απασχολώντας περίπου 25 χιλιάδες φοιτητές. Εκτενέστερη αναφορά 
σχετικά µε την εξέλιξη των ΠΜΣ γίνεται στο κεφάλαιο 3. 
47 Θα γίνει µια παρουσίαση-επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων που υπάρχουν κυρίως από την 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ) σχετικά µε την ανεργία που αντιµετωπίζουν οι απόφοιτοι 
Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ακόµα η ΕΣΥΕ παρέχει χρήσιµα στοιχεία σχετικά µε το 
κοινωνικό-οικονοµικό προφίλ των φοιτητών Π.Τ.∆.Ε. που στο πλαίσιο της συγκεκριµένης εργασίας 
µπορούν να µας βοηθήσουν για συσχετίσεις µε τα δεδοµένα που έχουν προκύψει από την στατιστική 
ανάλυση των ερωτηµατολογίων που χορηγήθηκαν. Πολύτιµα στοιχεία θα παρουσιαστούν από µια 
έρευνα που πραγµατοποίησε το ΕΚΚΕ µε το ΕΚΕΠΑ και έχει τίτλο: Η ελληνική αγορά εργασίας και 
οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ινστιτούτο αστικής και αγροτικής 
κοινωνιολογίας. 
48 Από του ίδιους φορείς στο ίδιο ερευνητικό πλαίσιο έχουν γίνει δυο ακόµα ενότητες της έρευνας 
σχετικά µε την Ελληνική Αγορά Εργασίας µε αντίστοιχους τίτλους και συνεργάτες: Πανεπιστηµιακές 
Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Οι Πτυχιούχοι Οικονοµικών Επιστηµών και Πολιτικών Επιστηµών και 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του ΕΚΠΑ (υπεύθυνοι:Γεώργιος Παπακωνσταντίνου και ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  
ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ))  
Έκθεση Έρευνας για την Ενσωµάτωση των Αποφοίτων Κοινωνικών Επιστηµών στην Αγορά 
Εργασίας: Η Περίπτωση του Πολιτικού και του Οικονοµικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
(υπεύθυνοι: Χαράλαµπος Κασίµης, ΑΑππόόσσττοολλοοςς  ΓΓ..  ΠΠααππααδδόόπποουυλλοοςς,,  ΑΑννδδρροοµµάάχχηη  ΧΧααττζζηηγγιιάάννννηη  κκααιι  µµεε  ττηη  
σσυυννεερργγαασσίίαα  ττηηςς  ΜΜααρριιάάννθθηηςς  ΛΛιιααννοούύ    
49 Αντικείµενο του τµήµατος αυτού είναι η ανάλυση των στατιστικών δεδοµένων για τις βασικές 
εξελίξεις της αγοράς εργασίας, την απασχόληση και την ανεργία των πτυχιούχων των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Η εν λόγω ανάλυση βασίζεται στην επεξεργασία δευτερογενών πηγών από 
την ετήσια Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (ΕΕ∆) που διενεργεί η ΕΣΥΕ, η πρόσφατη απογραφή 
πληθυσµού του 1991 και οι στατιστικές της εκπαίδευσης που συγκεντρώνει η ∆/νση Στατιστικής του 
ΥΠΕΠΘ.  
50  υυππεεύύθθυυννοοςς::  ∆ηµήτρης Σερεµέτης 



                      Ανεργία πτυχιούχων -Αγορά εργασίας και Μεταπτυχιακές σπουδές 24

“∆ιαδικασίες Ενσωµάτωσης των Νέων στην Αγορά Εργασίας: Η περίπτωση των 

Αποφοίτων Κοινωνικών Επιστηµών της Ανώτατης Εκπαίδευσης”. 

Η έρευνα καταπιάνεται µε το γεγονός της όξυνσης του φαινοµένου της 

ανεργίας των πτυχιούχων και πώς αυτό επηρεάζει τα διάφορα κοινωνικά 

στρώµατα, δεδοµένα που έχουν να κάνουν µε στοιχεία επαγγελµατικής και 

κοινωνικής κινητικότητας και ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης σε αυτή την 

διαδικασία. Γεγονός που µπορεί να θεωρηθεί φυσικό καθώς η εκπαίδευση παίζει 

πρωταρχικό ρόλο στο επάγγελµα που θα εξασκήσει το άτοµο και εκπληρώνει δύο 

στόχους, όπως µας δείχνει ο Heath51, (α) βοηθά το άτοµο να αποκτήσει καλύτερο 

επάγγελµα στην αγορά εργασίας και (β) εξασφαλίζει τα προσόντα ή εφόδια για να 

πετύχει την επαγγελµατική και κοινωνική προαγωγή. Η εκπαίδευση φαίνεται 

µέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση να αποκτά µεγαλύτερη σπουδαιότητα 

για τα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα, τα οποία µέσα από την εκπαιδευτική 

διαδικασία προσδοκούν και επιδιώκουν την κοινωνική τους άνοδο. Ωστόσο, µε 

την βοήθεια των αποτελεσµάτων-συµπερασµάτων από προηγούµενες ερευνητικές 

εργασίες στον χώρο της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, όλα τείνουν να δείξουν 

ότι τόσο το σχολικό όσο και το πανεπιστηµιακό σύστηµα λειτουργεί ως σύστηµα 

επιλογής κοινωνικού διαχωρισµού, υπέρ των ανωτέρων τάξεων και εις βάρος των 

χαµηλών-λαϊκών κοινωνικών στρωµάτων. 

Έχει λοιπόν αποδειχθεί ότι οι οικογένειες επενδύουν τόσο περισσότερο στην 

σχολική εκπαίδευση όσο το πολιτισµικό τους κεφάλαιο είναι σηµαντικότερο και 

το σχετικό βάρος του πολιτισµικού τους κεφαλαίου- σε σχέση µε το οικονοµικό 

τους κεφάλαιο- µεγαλύτερο, και επίσης ότι όσο οι άλλες στρατηγικές 

αναπαραγωγής52 είναι σχετικά λιγότερο αποτελεσµατικές ή αποδοτικές. Η δράση 

αυτή αποτελεί µια από τις βασικές ιδιότητες των κεφαλαίων53, σύµφωνα µε την 

κοινωνιολογική προσέγγιση του Pierre Bourdieu, και αναφέρεται στον τρόπο µε 

τον οποίο επιτρέπουν τα πεδία την µετατροπή ενός κεφαλαίου σε µια άλλη µορφή 

κεφαλαίου κάτω από ορισµένες συνθήκες (π.χ. στον τρόπο που ορισµένοι 

εκπαιδευτικοί τίτλοι µπορούν να εξαργυρωθούν σε προσοδοφόρες θέσεις 

εργασίας). 

                                                 
51 Όπως παρατίθεται στο: Κασιµάτη Κ. ∆οµές και Ροές, Το φαινόµενο της κοινωνικής και 
επαγγελµατικής κινητικότητας, εκδ. Gutenberg, Αθήνα,2001 
52 Bourdieu.P– Cl Passeron : Οι κληρονόµοι. Οι φοιτητές και η κουλτούρα, εκδ. Καρδαµίτσας, Αθήνα, 
1996 
53 Bourdieu.P. Οι µικρόκοσµοι. Τρεις µελέτες πεδίου, εκδ. ∆ελφίνι, Αθήνα 1992 
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Στο πλαίσιο ενασχόλησης µε ζητήµατα κοινωνικής κινητικότητας θα πρέπει 

να γίνει προσπάθεια κατανόησης του τρόπου που µετασχηµατίζονται οι 

κατηγορίες από την µια γενιά στην άλλη54. Γνωρίζουµε ότι η δυνατότητα 

κατάκτησης ενός συγκεκριµένου επιπέδου σπουδών είναι εξαρτηµένη από το 

επίπεδο σπουδών των γονέων και ότι η πιθανότητα κατάληψης µιας 

συγκεκριµένης κοινωνικής θέσης, µε ένα δεδοµένο πτυχίο, δεν είναι ανεξάρτητη 

από την κοινωνική κατάσταση των γονέων ούτε ακόµη από την κοινωνική 

κατάσταση των παππούδων. Καταβάλλεται συνεπώς η προσπάθεια να µελετηθεί η 

πιθανότητα µετάδοσης ενός χαρακτηριστικού µέσα σε ένα µετασχηµατιζόµενο 

περιβάλλον55. Η εξέταση της κινητικότητας είναι ικανή να προσφέρει βοήθεια 

στην κατανόηση και εξήγηση κοινωνικών φαινοµένων.  

Σε αυτό το σηµείο ωστόσο θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει µια πλούσια 

βιβλιογραφία όσον αφορά την προβληµατική γύρω από την δηµιουργία ενός 

ιδιότυπου πλεονάσµατος, ενός εκπαιδευτικού προλεταριάτου56, που ασχολείται µε 

τους λόγους δηµιουργίας του, θέλοντας να το δικαιολογήσει τόσο µε βάση τα 

διεθνή όσο και τα ελληνικά κοινωνικό-οικονοµικά αλλά και πολιτικά δεδοµένα. Η 

προβληµατική γύρω από αυτό το θέµα απασχολεί την παρούσα έρευνα καθώς 

αποτελεί έναν από τους βασικούς θεωρητικούς άξονες της.  

Αναφορικά µε την εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθήθηκε από την 

Ελληνική κυβέρνηση από την δεκαετία του 1960 και µετά, φαίνεται ότι έχει 

επηρεαστεί από τις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Ήδη από τις 

δεκαετίες 1950-1960 τονίστηκε η σηµασία της εκπαίδευσης στην οικονοµία µε 

αποτέλεσµα να αυξηθούν διεθνώς οι δαπάνες για την παιδεία. Είναι η χρονική 

περίοδος που έχει ήδη αρχίσει να γίνεται λόγος για την θεωρία του ανθρωπίνου 

κεφαλαίου (human capital theory)57. Συνέπεια αυτών των απόψεων που 

επικράτησαν στο χώρο της εκπαίδευσης ήταν η άνοδος του εκπαιδευτικού 

επιπέδου αλλά και ο περιορισµός του αρχικού ενθουσιασµού σχετικά µε το πόσο 

η γενίκευση και η µεγαλύτερη συµµετοχή στην εκπαίδευση µπορεί να προωθήσει 

την οικονοµική πρόοδο καθώς είχε αρχίσει ήδη να διαφαίνεται ο κίνδυνος της 

                                                 
54 Montlibert Christian de, Εισαγωγή στην κοινωνιολογική συλλογιστική, µτφ. Καίτη ∆ιαµαντάκου, 
Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαµίτσα, Αθήνα,1998 
 
56 Πυργιωτάκης Ι.Ε., Εκπαίδευση και κοινωνία στην Ελλάδα. Οι διαλεκτικές σχέσεις και οι 
αδιάλλακτες συγκρούσεις. εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. Αθήνα, 2001 
57 Πυργιωτάκης Ι.Ε., Εκπαίδευση και κοινωνία στην Ελλάδα. Οι διαλεκτικές σχέσεις και οι 
αδιάλλακτες συγκρούσεις. εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. Αθήνα, 2001 
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δηµιουργίας ενός, όπως προείπαµε, εκπαιδευτικού προλεταριάτου µε τη 

συσσώρευση άνεργων πτυχιούχων µέσα από την σύνθετη διαδικασία της 

υποβάθµισης των ακαδηµαϊκών τίτλων και της αδυναµίας της αγοράς εργασίας να 

αποδώσει στους αποφοίτους της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ό,τι µέχρι τότε 

απέδιδε. Στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα, η πολιτική που 

επικράτησε στις διεθνείς εξελίξεις, φαίνεται να πραγµατώνεται µέσα από την 

εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1964 η οποία και διακατέχεται από πνεύµα 

µορφωτικού ενθουσιασµού και είχε ως συνεπακόλουθο την αύξηση του 

φοιτητικού πληθυσµού ενώ το φαινόµενο µεγεθύνεται περισσότερο στις µέρες 

µας. Πιο συγκεκριµένα η µεγάλη αύξηση του φοιτητικού πληθυσµού ως λογικού 

επακόλουθου της αύξησης των εισακτέων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

τοποθετείται χρονικά στο ακαδηµαϊκό έτος 2001/02, ενδεικτικά µπορεί να 

αναφερθεί µε βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ ότι στα ΑΕΙ της χώρας κατά την 

διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 2000/01, εγγράφηκαν 148.772 φοιτητές και για 

το ακαδηµαϊκό έτος 2001/02 αυξήθηκαν σε 175.59758. 

Ωστόσο, µέσα από την συνέχιση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, 

διαπιστώνει κανείς ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα αναπτύχθηκε ανεξάρτητα από το 

σύστηµα απασχόλησης- την αγορά εργασίας, γεγονός που επέφερε δυσκολίες 

στην ικανότητα των αποφοίτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ως προς την 

εξεύρεση εργασίας σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες που θα γίνουν φανεροί 

στην συνέχεια. 

Σε αυτό το σηµείο είναι σκόπιµο να γίνει λόγος σχετικά µε την έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε το 1984 και παρουσιάζεται στο βιβλίο59 του Ι.Ε.Πυργιωτάκη, 

Η Οδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλµατος60, στο οποίο φαίνεται ότι οι 

δυσχέρειες που δηµιουργήθηκαν ως προς την ανεύρεση εργασίας εξαιτίας της 

προαναφερθείσας κατάστασης (της µη παράλληλης ανάπτυξης του εκπαιδευτικού 

συστήµατος µε αυτό της απασχόλησης) οδήγησε τους διαφόρους αποφοίτους 

Α.Ε.Ι. σε µια «υστερογενή» στροφή στο διδασκαλικό επάγγελµα. Ωστόσο αυτό 

που «άνοιξε» τον δρόµο για την αύξηση του ενδιαφέροντος πτυχιούχων άλλων 

πανεπιστηµιακών τµηµάτων να εισαχθούν στις Παιδαγωγικές Ακαδηµίες ήταν ο 

                                                 
58 http://www.statistics.gr/gr_tables/S806_SED_11_DT_AN_02_Y%20.htm 
59 Πυργιωτάκης Ι.Ε. Η Οδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλµατος. εκδ. Αδελφών Κυριακίδη. 
Θεσσαλονίκη, 1992 
60 Στο κεφάλαιο µε τίτλο «Ανεργία πτυχιούχων και υστερογενής στροφή στο επάγγελµα του 
δασκάλου» 
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νόµος 1286/30-9-1982 περί µετεγγραφών και κατατάξεων στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση και έδωσε την δυνατότητα σε αποφοίτους άλλων τµηµάτων να 

εισάγονται µέσω κατατακτήριων εξετάσεων στο δεύτερο έτος της Ακαδηµίας. 

Στην προσπάθεια κατανόησης της αύξησης ζήτησης για τις Παιδαγωγικές 

Ακαδηµίες, που δεν εξηγείται µε δεδοµένο το χαµηλό κοινωνικό προφίλ που το 

επάγγελµα του δασκάλου είχε επωµιστεί εκείνη την χρονική περίοδο, πρέπει να 

αναφερθεί το γεγονός της αύξησης των ανέργων µακράς διαρκείας και κυρίως 

των ανέργων πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Σε αυτά τα δεδοµένα θα πρέπει, 

ακόµα να προστεθεί ότι η κατάσταση που επικρατούσε σχετικά µε την 

απασχόληση των αποφοίτων των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών δεν συµφωνούσε µε 

την γενικότερη κρίση στον εργασιακό χώρο καθώς υπήρχε η δυνατότητα του 

διορισµού των δασκάλων µέσα στα επόµενα δυο χρόνια αφού ολοκλήρωναν τις 

σπουδές τους. Φαίνεται λοιπόν ότι η υστερογενής αυτή στροφή των πτυχιούχων 

προς το διδασκαλικό επάγγελµα οφείλεται στην δυσκολία ανεύρεσης εργασίας 

των πτυχιούχων άλλων σχολών µε αποτέλεσµα την επιλογή τους για το 

επάγγελµα του δασκάλου το οποίο και προσέφερε επαγγελµατική αποκατάσταση.  

Η προβληµατική αυτής της έρευνας φαίνεται να προσαρµόζεται στις 

υποθέσεις της παρούσας έρευνας καθώς απώτερος σκοπός της είναι να γίνει 

φανερό κατά πόσο η ανεργία και γενικότερα οι συνθήκες που επικρατούν στην 

αγορά εργασίας ευθύνονται σήµερα για την αύξηση της ζήτησης αλλά και 

συµµετοχής σε µεταπτυχιακά προγράµµατα καθώς και της προσφοράς από την 

µεριά του Κράτους. Η προβληµατική της αναφερθείσας έρευνας που φαίνεται να 

επιβεβαιώνεται εµπειρικά µπορεί να σχολιασθεί µε βάση την επικαιρότητα. Όπως 

φαίνεται από την ανάλυση των στατιστικών δεδοµένων της παρούσας έρευνας 

όλα τα υποκείµενα που είχαν αποφοιτήσει από κάποιο Παιδαγωγικό Τµήµα 

∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, σήµερα εργάζονται και αυτό είναι αποτέλεσµα σε 

µεγάλο ποσοστό της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας στα ∆ηµοτικά σχολεία 

µέσα από την εκτεταµένη λειτουργία Ολοήµερων σχολείων. Ενδεικτικό ωστόσο 

και της σηµερινής υστερογενής στροφής προς το διδασκαλικό επάγγελµα είναι η 

θεαµατική άνοδος των βάσεων εισαγωγής στα Παιδαγωγικά Τµήµατα της χώρας 

που αντανακλά την θέση προτίµησης που έχουν τα τµήµατα και έπεται της 

διαµόρφωσης της νέας κατάστασης σχετικά µε την επαγγελµατική αποκατάσταση 

των δασκάλων καθώς και τη µεγάλη συµµετοχή στις κατακτήτριες εξετάσεις των 

τµηµάτων. 
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Θέλοντας να καλυφθεί, επιγραµµατικά, το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας 

έρευνας, θα πρέπει να γίνει λόγος και για ζητήµατα σχετικά µε την κοινωνική 

πολιτική και τις πολιτικές απασχόλησης του Κράτους που θα βοηθήσουν να γίνει 

κατανοητός ένας βασικός θεωρητικός άξονας της εργασίας αναφορικά µε την 

ανεργία γενικότερα και την ανεργία πτυχιούχων πιο συγκεκριµένα. Με δεδοµένο 

το γεγονός ότι τις δυο τελευταίες δεκαετίες61 έχουν σηµειωθεί αρκετές αλλαγές 

στα πεδία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, εξαιτίας των νέων οικονοµικών 

τάσεων, της αλλαγής του ρόλου του κράτους, το γεγονός της απαξίωσης της 

δηµόσιας εκπαίδευσης που φαίνεται να χάνει την κοινωνική δυναµική της, µέσα 

από την δηµιουργία µιας νέας ηγεµονίας από την τεχνολογία µε την παράλληλη 

δόµηση της «κοινωνίας της γνώσης», φαίνεται ότι από την µια έχει αρχίσει να 

επαναπροσδιορίζεται η λειτουργία των παραδοσιακών εκπαιδευτικών 

συστηµάτων και από την άλλη αναδεικνύονται εναλλακτικές εκπαιδευτικές 

πρακτικές καθώς και θεσµοί. Ωστόσο φαίνεται ότι µέσα σε αυτή την νέα 

εκπαιδευτική πραγµατικότητα ως απόρροια της εκπαιδευτικής αλλά και 

κοινωνικής πολιτικής παλιότερα αλλά και νέα προβλήµατα (ανεργία 

διεθνοποίηση της κοινωνικής κρίσης, ιδεολογική σύγχυση κ.α.) βρίσκονται στο 

προσκήνιο δηµιουργώντας µια «νέα εποχή ανισοτήτων» όπως υποστηρίζουν οι 

Pierre Rosanvallon και Jean Paul Fitoussi62 ή διατηρώντας και διαιωνίζοντας την 

προϋπάρχουσα κατάσταση αλλάζοντας όχι τις δοµές αλλά την µορφή των 

πραγµάτων. 

                                                 
61 Παπαδάκης Ν., Εργασία, εκπαίδευση και κατάρτιση στην ύστερη νεωτερικότητα. Οι νέες τάσεις 
στης πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανάλυση τους. Εισήγηση στο Πανελλήνιο Συνέδριο-
Σεµινάριο για «Μεθοδολογία της έρευνας στις κοινωνικές επιστήµες»,Ρέθυµνο, Νοέµβριος 2002 
62 Όπως παρατίθεται στο: Παπαδάκης Ν., Εργασία, εκπαίδευση και κατάρτιση στην ύστερη 
νεωτερικότητα. Οι νέες τάσεις στης πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανάλυση τους. 
Εισήγηση στο Πανελλήνιο Συνέδριο-Σεµινάριο για «Μεθοδολογία της έρευνας στις κοινωνικές 
επιστήµες»,Ρέθυµνο, Νοέµβριος 2002 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Κατά περιόδους το εκπαιδευτικό σύστηµα έχει βρεθεί στο επίκεντρο πυρρών 

τόσο επίκρισης όσο και αµφισβήτησης ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και πεδίο 

ιδεολογικών και κοινωνικών συγκρούσεων. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο έχει 

επικριθεί για δοµικές και ποιοτικές αδυναµίες αλλά και για ανεπάρκειες 

αναφορικά µε την εκπλήρωση του παιδευτικού και πολιτιστικού ρόλου του. Έχει 

δεχτεί κριτική για τις δυσλειτουργίες του ως προς τις κοινωνικές, οικονοµικές και 

πολιτικές σχέσεις του µε το κράτος, για υποβάθµιση των σπουδών που προσφέρει, 

για αυταρχικότητα, για κοινωνικό ελιτισµό ή για προσπάθειες κοινωνικού 

εξισωτισµού. Το σχολείο διαµορφούµενο στο πέρασµα του χρόνου και µε την 

σηµερινή του µορφή δεν αποτελεί απλώς ένα θεσµό για την µετάδοση γνώσεων 

και πολιτισµικής κουλτούρας και παράδοσης προς τις επόµενες γενιές που 

έρχονται ή πολύ περισσότερο δεν υπάρχει µόνο για την εξυπηρέτηση ατοµικών 

συµφερόντων. Ο θεσµός του σχολείου υπηρετεί τον ρόλο του βασικού 

µηχανισµού για την λειτουργία του κράτους, ενός κράτους µε την ευρεία έννοια 

µακριά από τα εκάστοτε κυβερνητικά συµφέροντα και µε απώτερο σκοπό την 

εξυπηρέτηση ενός ευρύτερου φάσµατος αναγκών των πολιτών, τόσο κοινωνικό-

οικονοµικών όσο και πολιτισµικών63.  

Θέλοντας να συγκριθεί η θεσµική λειτουργία του σχολείου σε σχέση µε τους 

άλλους ιδεολογικούς µηχανισµούς, παρατηρείται ότι καταφέρνει να 

πραγµατοποιεί την εγχάραξη οποιουδήποτε ιδεολογικού µηνύµατος µε τρόπο 

«τυποποιηµένο, συλλογικό, γενικοποιηµένο και πανηγυρικό64». Με την έννοια 

αυτή, ο σχολικός µηχανισµός είναι ο κατεξοχήν µηχανισµός µέσα από τον οποίο 

µπορεί να περάσει µε τον αποτελεσµατικότερο τρόπο µια µαζική και 

ριζοσπαστική, ποιοτική, ιδεολογική µεταλλαγή65». Στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική η λειτουργική επέµβαση του σχολικού µηχανισµού στην διαδικασία 

                                                 
63Καζαµίας Α., Παγκόσµια κρίση στην εκπαίδευση: Μύθος ή πραγµατικότητα;, Επιστηµονική σειρά 
της Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδος, Παιδαγωγική Επιστήµη 2, επιµ. Ι.Ε. Πυργιωτάκης- Ι.Ν. 
Κανάκης, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1992, σ..15-17.  
64 Τσουκαλάς Κ., Εξάρτηση και αναπαραγωγή, Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών µηχανισµών 
στην Ελλάδα (1830-1922), εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα 1982,σ.383 
 
65 Τσουκαλάς Κ., Εξάρτηση και αναπαραγωγή, Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών µηχανισµών 
στην Ελλάδα (1830-1922), εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα 1982,σ.383 
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του κοινωνικού επιµερισµού και την αναπαραγωγή του συστήµατος µέσα από την 

εξασφάλιση της ανοδικής κοινωνική κινητικότητας στους µετέχοντες, καθώς 

ενεργοποιεί την αναπαραγωγή τους. Η όλη αναφορά περιορίζεται, ωστόσο, στην 

λειτουργική διαδικασία του σχολικού θεσµού66.  

Η περίοδος του µεσοπολέµου αποτελεί µια χρονική στιγµή που θα µπορούσε 

να χαρακτηριστεί, λόγω των συγκεκριµένων κοινωνικό-ιστορικών και 

οικονοµικό-πολιτικών συνθηκών, ορόσηµο στην εξέλιξη του νεότερου 

ελληνισµού και την οργάνωση της ελληνικής κοινωνίας καθώς επέτρεψε να 

φανούν οι βαθύτερες επιρροές αναφορικά µε τις ιδεολογικές και πολιτικές 

διαµάχες που επικράτησαν και είναι φανερές και µέσα στις εκπαιδευτικές 

µεταρρυθµίσεις που επιχειρήθηκαν εκείνη την εποχή και που πολλές από αυτές 

καθόρισαν67 µελλοντικά εκπαιδευτικά γεγονότα68. 

Ο εκσυγχρονισµός του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος ήταν και στόχος 

των µεταρρυθµιστικών προσπαθειών στην δεκαετίας του ΄80 κυρίως, ωστόσο την 

δεκαετία του ’70 καθώς για την επόµενη δεκαετία θα µπορούσε να αναφερθεί ότι 

οι προσπάθειες είχαν και χαρακτήρα εκδηµοκρατισµού. Οι µεταρρυθµιστές µε τις 

ανακαινιστικές παρεµβάσεις προσδοκούσαν να επιτρέψουν στο σχολείο να 

εκπληρώσει τους βασικούς στόχους του για αγωγή, κοινωνικοποίηση–

πολιτικοποίηση, οικονοµική αποτελεσµατικότητα και ισότητα ευκαιριών69. Η 

δεκαετία χαρακτηρίζεται από αλλαγές που διαµορφώνονται και στις τρεις 

εκπαιδευτικές βαθµίδες (πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια 

εκπαίδευση) ενώ τα θεσµικά κείµενα που συνηγορούν είναι ο νόµος ν.1268/82 

«Για τη δοµή και λειτουργία των ΑΕΙ», το ν.1404/83 «Για τη δοµή και λειτουργία 

των ΤΕΙ» και ο ν.1566/85 «Για τη δοµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης». 

 

 
                                                 
66 όπ. 
67 Στα πλαίσια της µεταρρύθµισης του ’29 σχετικά µε την προσπάθεια µεταρρύθµισης της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης φαίνεται να οφείλεται η κατάληξη της ψήφισης του Νόµου-Πλαισίου που καθόρισε την 
οργάνωση και δοµή και λειτουργία των Πανεπιστηµίων αλλά και της σχέσης τους µε το Κράτος για τα 
επόµενα 50 χρόνια…(Παπαδάκης Ν., Η παλίµψηστη Εξουσία. Κράτος, Πανεπιστήµιο και 
Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2004, σ. 97) 
68 Παπαδάκης Ν., Η παλίµψηστη Εξουσία. Κράτος, Πανεπιστήµιο και Εκπαιδευτική Πολιτική στην 
Ελλάδα, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2004 
69 Μπουζάκης Σ., Εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στη δεκαετία του ’80. Μια αναλυτική ερµηνευτική 
προσέγγιση των νέων προσπαθειών και των νέων αδιεξόδων, στο Πυργιωτάκης Ι.Ε. – Κανάκης Ι.Ν. 
Παγκόσµια κρίση στην εκπαίδευση: Μύθος ή Πραγµατικότητα;, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1992 
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3.1 Το εκπαιδευτικό σύστηµα και η σχέση του µε τις 
κοινωνικές τάξεις 

 

Στο έργο του Pierre Bourdieu Η ∆ιάκριση γίνεται λόγος για τους 

µετασχηµατισµούς ανάµεσα στις κοινωνικές τάξεις και στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα της εποχής70, πληροφορίες που φαίνεται να δίνουν ενδιαφέροντα 

στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας και επένδυσης των ατόµων αναφορικά µε τον 

σχολικό θεσµό αλλά και για τους κοινωνικούς µετασχηµατισµούς που 

συντελούνται από την αλλαγή των καθιερωµένων σχέσεων ανάµεσα στους 

τίτλους και τα πόστα. Η έξαρση της ζήτησης για σχολική φοίτηση προκάλεσε 

αλλαγές τόσο στο ίδιο το εκπαιδευτικό σύστηµα όσο και στον µετασχηµατισµό 

των κοινωνικών σχέσεων µε την έναρξη από την µεριά των κυρίαρχων τάξεων, 

που ως τότε απολάµβαναν τα προνόµια του σχολικού θεσµού, νέων κοινωνικών 

πρακτικών για να εξασφαλίσουν την κοινωνική αναπαραγωγή τους, οδηγήθηκαν 

στην µεταποίηση του τρόπου µε τον οποίο χρησιµοποιούσαν το εκπαιδευτικό 

σύστηµα. 

Καθώς εισέρχονται νέες κοινωνικές τάξεις στην διεκδίκηση σχολικών τίτλων 

φαίνεται ότι οι µέχρι τότε κυρίαρχες τάξεις οδηγούνται στην διατήρηση της 

σπανιότητας κάποιων τίτλων θέλοντας µε αυτό τον τρόπο να διατηρήσουν την 

θέση τους στην δοµή των τάξεων. Η επικρατούσα τάση οδηγεί στην υποβάθµιση 

των τίτλων καθώς «…ένας τίτλος σπουδών έχει κάθε πιθανότητα να έχει υποστεί 

υποβάθµιση οσάκις ο αριθµός των κατόχων των τίτλων αυξάνει µε ταχύτερο 

ρυθµό από τον αριθµό των θέσεων στις οποίες οι τίτλοι αυτοί οδηγούσαν στην 

αρχή της περιόδου71». Μια άλλη µορφή υποβάθµισης που ενδέχεται να έχει 

υποστεί ένας τίτλος σε άµεση συνάφεια µε το πόστο στο οποίο οδηγεί είναι η 

διατάραξη της σπανιότητας του. Υπάρχει ο κίνδυνος να έχουν χάσει την 

διακριτική αξία τους καθώς µπορεί η αύξηση των τίτλων να έχει οδηγήσει σε 

ταυτόχρονη αύξηση των πόστων αλλά έχει χαθεί η σπανιότητα της θέσης γεγονός 

που τις προσέδιδε ιδιαίτερη αξία στον κοινωνικά ιεραρχηµένο χώρο. Ακόµα ένας 

                                                 
70 Θεµατολογία µε συγγενικό χαρακτήρα σε σχέση µε την παρούσα εργασία, τόσο σε θεωρητικό 
επίπεδο όσο και µεθοδολογικά. Το βιβλίο εκδίδεται το1979 από τις εκδόσεις minuit και η έρευνα 
πραγµατοποιείται την δεκαετία του ’60. Ωστόσο αποτελεί την βάση για αρκετές µελέτες που έγιναν 
στο χώρο της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, όχι µόνο εξαιτίας της θεµατικής της αλλά κυρίως για 
την µεθοδολογική της πρόταση από ερευνητική σκοπιά. 
71 Bourdieu.P. Η ∆ιάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, µτφ Κική Καψαµπέλη, εκδ. 
Πατάκη, Αθήνα,2002, σ.183 
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παράγοντας που οδήγησε στην υποβάθµιση τους αποτελεί η αυξηµένη είσοδος 

των γυναικών στο εκπαιδευτικό πεδίο. Γεγονός που συνοδεύτηκε προοδευτικά 

από την αυξηµένη είσοδο τους και στην αγορά εργασίας.  

Σε αυτό το σηµείο είναι σκόπιµο να παρατεθούν στοιχεία από την ελληνική 

πραγµατικότητα όπως αυτά έχουν συλλεχθεί από διάφορες µελέτες που έχουν 

κάνει φανερό ότι η κοινωνική προέλευση τείνει να επηρεάζει σηµαντικά τις 

κατευθύνσεις και τα καταληκτικά επίπεδα εκπαίδευσης72. Φαινόµενο που γίνεται 

ακόµα πιο έντονο στα ανώτερα και κατώτερα κοινωνικά στρώµατα. Όσον αφορά 

τον χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης η σύνθεση του φοιτητικού πληθυσµού 

την δεκαετία του ’50 φαίνεται να είναι αντεστραµµένη σε σχέση µε την κοινωνική 

σύνθεση του πληθυσµού. Ωστόσο για τα ελληνικά δεδοµένα όταν επιχειρείται να 

προσδιοριστεί η κοινωνική θέση του ατόµου µε βάση το εκπαιδευτικό του 

επίπεδο θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι αλλαγές στην διάρθρωση του 

οικονοµικού τοµέα της χώρας, οι οποίες µπορούν να επιφέρουν ανάγκες για 

σύντοµη κατάρτιση ενός διαφοροποιηµένου και ιεραρχηµένου εργατικού 

δυναµικού που θα κληθεί να ικανοποιήσει τις εκάστοτε ελλείψεις. Στην δεκαετία 

του ’60 οι σηµαντικοί ρυθµοί αύξησης του φοιτητικού πληθυσµού συνδέεται µε 

τις αλλαγές στην διάρθρωση των τοµέων της ελληνικής οικονοµίας, όπου µετά 

τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο η Ελλάδα φαίνεται να έχει κατορθώσει, κάτω από 

συγκεκριµένους όρους, να φτάσει σε υψηλούς ρυθµούς αύξησης του ΑΕΠ, 7,3% 

ετησίως κατά τη δεκαετία ’60-‘7073. Σηµαντικό είναι ότι την χρονική περίοδο ’60-

’73 σηµειώνεται σηµαντική αύξηση του τριτογενούς τοµέα σε βάρος του 

πρωτογενούς, µε τα περισσότερα άτοµα να κινούνται προς τον κρατικό 

µηχανισµό και τα ελεύθερα επαγγέλµατα74. Γύρω στο 1970 το ∆ηµόσιο µε την 

ευρεία έννοια απασχολούσε το 50% του συνόλου των πτυχιούχων ενώ η 

αντίστοιχη αναλογία σε άλλες χώρες ήταν µόλις στο 5%. Έτσι και για τα 

ελληνικά δεδοµένα «…η εκπαιδευτική και συνακόλουθα η κοινωνική 

                                                 
72 Κάτσικας Χ. – Καββαδίας Γ.Κ., Η ανισότητα στην Ελληνική εκπαίδευση, Η εξέλιξη των ευκαιριών 
πρόσβασης στην Ελληνική Εκπαίδευση (1960-1994), εκδ. Gutenberg Παιδαγωγική Σειρά, Αθήνα, 
1994 
73 Μαρία Πετµεζίδου-Τσουλουβή, Κοινωνικές τάξεις και µηχανισµοί αναπαραγωγής, εκδ. Εξάντας, 
Αθήνα, 1987, σ. 163.  
74 Ο τριτογενής τοµέας από 23,6% το 1961 αυξήθηκε σε 43,7 το 1985 και ο δηµόσιος τοµέας από 
19,4% το 1961 σε 30,5% το 1985, για περισσότερες πληροφορίες βλ. τον πίνακα 2 του παραρτήµατος 
της παρούσας εργασίας. (Κάτσικας Χ. – Καββαδίας Γ.Κ., Η ανισότητα στην Ελληνική εκπαίδευση, Η 
εξέλιξη των ευκαιριών πρόσβασης στην Ελληνική Εκπαίδευση (1960-1994), εκδ. Gutenberg 
Παιδαγωγική Σειρά, Αθήνα, 1994, σ. 141) 
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κινητικότητα καθορίζεται από την συγκυρία που βρίσκεται ο κοινωνικός 

µετασχηµατισµός75»  

Στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας76 

(ΚΕΘΙ) και αφορούν την πιο πρόσφατη χρονική περίοδο δείχνουν ότι οι 

εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποιήθηκαν την δεκαετία του ’80 και 

’90 από το ΠΑΣΟΚ καθώς και αυτές της χρονικής περιόδου 1997-200077 φαίνεται 

να έχουν προκαλέσει δοµικές αλλαγές στην εκπαίδευση, αλλαγές αναφορικά µε 

το αναλυτικό πρόγραµµα, σηµαντικές αλλαγές στο εξεταστικό σύστηµα 

πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, σηµαντική αύξηση του αριθµού των 

εισακτέων78 στα ανώτατα ιδρύµατα, αλλαγές που άρχισαν να συντελούνται από 

την µεταπολεµική Ελλάδα και µετά και φαίνεται να συντελούν στην άνοδο του 

επιπέδου εκπαίδευσης, στην αύξηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών για τις 

γυναίκες79(ειδικά µε βάση τον τελευταίο λόγο υποβάθµισης των τίτλων που είναι 

η αύξηση των γυναικών στον χώρο της εκπαίδευσης) και γενικότερα στην 

ενίσχυση του πληθυσµού για συµµετοχή στη υποχρεωτική εκπαίδευση. Συνέπεια 

αυτών είναι η αυξανόµενη συµµετοχή και των δυο φύλων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και η σταδιακή βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου στην Ελλάδα. Η 

βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου που έχει συντελεστεί τα τελευταία τριάντα 

χρόνια στην χώρα µας φαίνεται να αφορά και τα δυο φύλα, ωστόσο για τις 

γυναίκες φαίνεται ότι τα ποσοστά συµµετοχής είναι σταθερά µικρότερα σε σχέση 

µε αυτά των ανδρών, µια διαφορά που κυµαίνεται σε 4 ή 5 ποσοστιαίες µονάδες 

σε όλες τις κατηγορίες. Ωστόσο η αναλογία των κοριτσιών80 στο φοιτητικό 

πληθυσµό στα τέλη της δεκαετίας του ’80 ξεπερνάει το 50%, ενώ σήµερα 

                                                 
75 Κάτσικας Χ. – Καββαδίας Γ.Κ., Η ανισότητα στην Ελληνική εκπαίδευση, Η εξέλιξη των ευκαιριών 
πρόσβασης στην Ελληνική Εκπαίδευση (1960-1994), εκδ. Gutenberg Παιδαγωγική Σειρά, Αθήνα, 
1994, σ.144 
76 Τα στοιχεία αυτά έχουν δηµοσιευθεί στην εργασία των ∆ρ. Χ. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, ∆ρ. Λ. 
Μαράτου, Α. Καπέλλα, µε τίτλο «Εκπαίδευση και Φύλο» στην ιστοσελίδα http://www.kethi.gr  και η 
έρευνα πραγµατοποιήθηκε το 2001. 
77 Βλ. προηγούµενη ενότητα. 
78 Βλ. Παράρτηµα, Πίνακα 1, Στοιχεία του ΥΠΕΠΘ για την αύξηση των εισακτέων. 
79 Για τις γυναίκες ειδικότερα, θέλοντας να γίνει η συσχέτιση µε αυτά που αναφέρει ως στοιχεία 
υποβάθµισης στο έργο του ο Γάλλος κοινωνιολόγος µε απώτερο σκοπό να φανεί το πώς τα όσα 
γράφονται µπορούν να έχουν µια συγγενική σχέση µε την θεµατολογία της παρούσας εργασίας αλλά 
και πως θα µπορούσαν να ήταν πολύτιµα στοιχεία τόσο στην µεθοδολογία της έρευνας αλλά και στην 
προσπάθεια να καλυφθεί θεωρητικά το αντικείµενο της παρούσας εργασίας. 
80 Οι γυναίκες κατέχουν το 50% των πανεπιστηµιακών πτυχίων και σε ορισµένους κλάδους 
υπερβαίνουν τον αριθµό των ανδρών πτυχιούχων, η παρουσία τους στον ακαδηµαϊκό πλέον χώρο 
παραµένει µέχρι σήµερα σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα. (ETAN Report (2000), Science policy in the 
European Union. Promoting excellence through mainstreaming gender equality, European 
Commission, Brussels)  
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αντιστοιχεί στο 53% του συνόλου των φοιτητών στην Ανώτατη και 49% στην 

Ανωτέρα81.  

Με δεδοµένη την κατάσταση στην ελληνική πραγµατικότητα φαίνεται ότι 

συνέπεια της πραγµατοποιούµενης αυτής υποβάθµισής, µε βάση τους παραπάνω 

λόγους, είναι ότι «…η µεταβολή στην κατανοµή των πόστων ανάµεσα στους 

κατόχους τίτλων, η οποία απορρέει αυτόµατα από την αύξηση του αριθµού των 

τιτλούχων, έχει συνέπεια ένα µέρος των κατόχων τίτλων-και πρώτα απ’ όλα, 

ασφαλώς, όσοι διαθέτουν τα λιγότερα κληρονοµηµένα µέσα για να αναδείξουν 

τους τίτλους τους-να είναι ανά πάσα στιγµή θύµα της υποβάθµισης82». Τέλος 

είναι φανερό ότι η όλη διαδικασία της υποβάθµισης των τίτλων σε συνδυασµό µε 

τις στρατηγικές που ακολουθούνται από κάθε κοινωνική κατηγορία καταφέρνει 

να δηµιουργεί µια αλυσίδα ενεργειών που ανατροφοδοτείται συνεχόµενα.

 Συνέπεια, ωστόσο, της υποβάθµισης των τίτλων µέσα από τον 

πολλαπλασιασµό τους είναι και η δηµιουργία µιας καινούργιας γενιάς 

αποκαλούµενης και ως εκπαιδευτικό προλεταριάτο. Μια γενιά εξαπατηµένη όπως 

θα αποκαλέσει ο Pierre Bourdieu83καθώς φαίνεται πως επένδυσε σε ένα σχολικό 

σύστηµα µε σκοπό την απόκτηση µιας καλύτερης θέσης στην αγορά εργασίας84 

σε µια χρονική στιγµή οπού η πραγµατικότητα φαίνεται να έχει δηµιουργήσει 

χάσµα ανάµεσα στις βλέψεις και στις προοπτικές. Επόµενο είναι να παρατηρείται 

από τις κοινωνικές τάξεις, οι οποίες πλήττονται από την εξαπάτηση του 

συστήµατος απέναντι τους επειδή επένδυσαν σε ένα σχολικό σύστηµα που δεν 

τους απέδωσε τα αναµενόµενα οφέλη στο χώρο της εργασίας, να υιοθετούν νέες 

στρατηγικές85.  

                                                 
81 Λαµπίρη-∆ηµάκη. Ι,(1995) Εκπαιδευτικές τάσεις στην Ελλάδα µε έµφαση στην ανώτατη 
εκπαίδευση: από την δεκαετία του 60 προς το 2000, στο Ι. Λαµπίρη-∆ηµάκη και Ν. Κυριαζή, Η 
Ελληνική κοινωνία στο τέλος του 20ου αιώνα, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, σ.. 187-244 
82 Bourdieu.P. Η ∆ιάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, µτφ Κική Καψαµπέλη, εκδ. 
Πατάκη, Αθήνα,2002, σ.184 
83 Bourdieu.P. Η ∆ιάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, µτφ Κική Καψαµπέλη, εκδ. 
Πατάκη, Αθήνα,2002, σ.192 
84 Εκτενέστερη αναφορά για την δηµιουργία του εκπαιδευτικού προλεταριάτου γίνεται σε επόµενη 
ενότητα µε τον τίτλο: 3.3.1Ανεργία πτυχιούχων, η δηµιουργία του εκπαιδευτικού προλεταριάτου. 
85 «…οι νέες στρατηγικές έρχονται να συναντήσουν ή να αντικαταστήσουν ήδη δοκιµασµένες 
στρατηγικές, όπως την χορήγηση άµεσης οικονοµικής βοήθειας, είδος πρόωρης κληρονοµιάς, ή την 
αναµετατροπή του κοινωνικού κεφαλαίου της οικογένειας σε πλούσιο γάµο ή ακόµα τον 
προσανατολισµό προς λιγότερο τεταµένες αγορές, όπου η αποδοτικότητα του οικονοµικού, 
πολιτισµικού ή κοινωνικού κεφαλαίου είναι µεγαλύτερη». (Bourdieu.P. Η ∆ιάκριση. Κοινωνική 
κριτική της καλαισθητικής κρίσης, µτφ Κική Καψαµπέλη, εκδ. Πατάκη, Αθήνα,2002, σ.197) 
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Μέσα από αυτή την διαδικασία του µετασχηµατισµού του εκπαιδευτικού 

συστήµατος και τις στρατηγικές86 που υιοθέτησαν οι παραδοσιακοί χρήστες του, 

είναι λογικό να επηρεαστεί η λειτουργία του καθώς και η οργάνωση του µε τον 

πολλαπλασιασµό των συµβολικά ιεραρχηµένων κατευθύνσεων και των έξυπνα 

συγκαλυµµένων κατευθύνσεων που στην σύγχρονη εποχή έχουν πάψει να 

αποφέρουν στον χώρο της εργασίας όσα στο παρελθόν συνήθιζαν. Το σχολείο/ η 

εκπαίδευση «…ως κοινωνικός και πολιτισµικός παράγοντας και ως σύστηµα 

αγωγής» διανύει µια νέα περίοδο αλλαγής δεχόµενο επικρίσεις και 

αµφισβητήσεις87. 

Συγκεκριµένα αναφερόµενοι στην αριθµητική πραγµατικότητα88 της αύξησης 

των εισακτέων φαίνεται ότι το έτος 1993 ο αριθµός των εισακτέων στα ΑΕΙ ήταν 

21600 άτοµα ενώ το 2000 φτάνει τα 40025 και µε πιο πρόσφατη αναφορά αυτή 

του 2002, έτος κατά το οποίο τα ΑΕΙ δέχθηκαν 37240 νέους φοιτητές. Ενώ και τα 

ανώτατα εκπαιδευτικά τµήµατα παρουσίασαν την ίδια αυξητική τάση, ενώ το 

1995 είχαµε 311 τµήµατα το 2002 ανέρχονται σε 415. Μέσα στην τελευταία 

εξαετία89 είχαµε διπλασιασµό του αριθµού των εισακτέων στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση (από 42 χιλιάδες το 1995 σε 85000 το 2000και 83000 το 2002) ενώ 

από το 1990 µέχρι το 2002 είχαµε υπερδιπλασιασµό εγγεγραµµένων φοιτητών/ 

τριών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας µας (από 200000 το 1990 σε 500000 περίπου 

το 2002). Ωστόσο είναι γεγονός ότι η διεύρυνση αυτή των ΑΕΙ δεν συνοδεύεται 

από την ανάλογη κρατική οικονοµική υποστήριξη ενώ πολλοί µιλούν για µια 

διεύρυνση σε συνθήκες από-χρηµατοδότησης που ελλοχεύει κινδύνους 

υποβάθµισης της παρεχόµενης παιδείας επί της ουσίας. 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Εκτενέστερη αναφορά γίνεται στο κεφάλαιο αυτής της εργασίας µε τίτλο: 4.5.3 Στρατηγικές 
αναπαραγωγής 
87 Καζαµίας Α., Παγκόσµια κρίση στην εκπαίδευση: Μύθος ή πραγµατικότητα;, Επιστηµονική σειρά 
της Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδος, Παιδαγωγική Επιστήµη 2, επιµ. Ι.Ε. Πυργιωτάκης- Ι.Ν. 
Κανάκης, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1992, Αθήνα 1983, σ..16. 
88 Κάτσικας Χ., Σωτήρης Π., Η αναδιάρθρωση του Ελληνικού Πανεπιστηµίου, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 
2003, σ.64 
89 όπ., σ.119 
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3.2 Το εκπαιδευτικό σύστηµα και οι ξένες επιρροές 
 

Το εκπαιδευτικό σύστηµα δηµιουργείται µαζί µε την σύσταση του ελληνικού 

κράτους και δεν µένει ανεπηρέαστο από τις οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες 

της εποχής. Στα τέλη του 18ου αι. η γαλλική επιρροή είναι φανερή στην 

καλλιτεχνική ζωή και στους κύκλους της διανόησης. Η σχολική εκπαίδευση και 

το Πανεπιστήµιο φαίνεται αρχικά να επηρεάζεται από τη γαλλική και αργότερα 

από κοινού την γερµανική φιλοσοφία90. Στην διάρκεια του 20ου αι. η Βρετανία 

είναι αυτή που φαίνεται να αποτελεί τον πιο δυνατό παράγοντα εκπαιδευτικής και 

πολιτισµικής επιρροής ενώ η συγκυρία του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου 

έρχεται να µετατοπίσει το κέντρο κυριαρχίας υπέρ της Αµερικής, η οποία βάζει το 

στίγµα της στα εκπαιδευτικά δρώµενα από την δεκαετία του ’60 κυρίως91. Ο 

καθηγητής Πεσµαζόγλου Στ. υποστηρίζει ότι οι πανεπιστηµιακές και ερευνητικές 

µεταρρυθµίσεις στηρίχθηκαν σε αµερικανικά πρότυπα ενώ αναφέρει την άποψη 

του Κώστα Κρίµπα ότι «ο πανεπιστηµιακός νόµος που ψηφίστηκε το 1982 ήταν η 

πραγµάτωση του µοντέλου ακαδηµαϊκών και τεχνοκρατών αγγλοσαξονικής 

προέλευσης, έτσι όπως διατυπώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ‘6092».   

Από την δεκαετία του ’50 και µετά η Ελλάδα αποτελεί µέλος αρκετών 

διεθνών και περιφερειακών οργανισµών (UNESCO, OOΣΑ, Ε.Ε., ∆ιεθνές 

Γραφείο Εργασίας, ∆ιεθνής Τράπεζα, ΝΑΤΟ), σε ένα πλαίσιο τεχνικών και 

εκπαιδευτικών ανταλλαγών. Ωστόσο η έλλειψη εκπαιδευτικής πολιτικής από 

µέρους της Ελλάδας την υπέβαλλε σε µια διαδικασία άκριτης αποδοχής όλων των 

προσφορών τεχνικής βοηθείας που είχε εκείνη την χρονική περίοδο93.  

                                                 
90 Φαίνεται ότι πάνω από το 50% των καθηγητών είχαν σπουδάσει σε γερµανικά πανεπιστήµια ενώ το 
30%, περίπου, σε γαλλικά. (Πεσµαζόγλου Σ. Εκπαιδευτικές ανταλλαγές και τεχνική βοήθεια στην 
µεταπολεµική Ελλάδα, Η διπλωµατία των εκσυγχρονιστικών ιδεών. εκδ. Σάκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 
1995) 
91 Για την δεκαετία του ’60 ιδιαίτερα αισθητή είναι η επιρροή της Αµερικάνικης εξουσίας στο 
Πανεπιστήµιο των Πατρών, στο Βασιλικό Ίδρυµα Ερευνών (που αργότερα θα γίνει Ε.Ι.Ε.) και το 
κέντρο οικονοµικού προγραµµατισµού ΚΕΠΕ. (Πεσµαζόγλου Σ. Εκπαιδευτικές ανταλλαγές και 
τεχνική βοήθεια στην µεταπολεµική Ελλάδα, Η διπλωµατία των εκσυγχρονιστικών ιδεών. εκδ. 
Σάκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1995) 
92 Πεσµαζόγλου Σ. Εκπαιδευτικές ανταλλαγές και τεχνική βοήθεια στην µεταπολεµική Ελλάδα, Η 
διπλωµατία των εκσυγχρονιστικών ιδεών. εκδ. Σάκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1995, σ.47 
93 Πιο συγκεκριµένα, η όλη διαδικασία ακολουθούσε δυο οδούς. Από την µια αποστέλλονταν ειδικοί 
που γνωµοδοτούσαν και κανόνιζαν τον ελληνικό κυβερνητικό µηχανισµό και από την άλλη 
αποστέλλονταν στο εξωτερικό έλληνες υπότροφοι για να παρακολουθήσουν προγράµµατα τεχνικής 
και επαγγελµατικής εκπαίδευσης. (Πεσµαζόγλου Σ. Εκπαιδευτικές ανταλλαγές και τεχνική βοήθεια 
στην µεταπολεµική Ελλάδα, Η διπλωµατία των εκσυγχρονιστικών ιδεών. εκδ. Σάκουλα, Αθήνα-
Κοµοτηνή, 1995) 
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Η παρεχόµενη τεχνική βοήθεια και οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές είχαν 

αντίκτυπο σε όλο το φάσµα της ελληνικής οικονοµίας (τουρισµός, γεωργία, 

συγκοινωνίες, δηµόσια έργα, τράπεζες, υγεία) ενώ τα διοικητικά συµβούλια των 

πολυεθνικών ήταν αυτά που αποφάσιζαν για το είδος της τεχνικής βοήθειας αλλά 

και για αυτό που τελικά θα αποφασιζόταν να παραχθεί καθώς και ο τρόπος 

επένδυσης94. Η επιρροή, των Η.Π.Α. κυρίως, στα εκπαιδευτικά δρώµενα 

διατηρήθηκε όχι τόσο µέσα από την παροχή τεχνικής βοήθειας αλλά περισσότερο 

από την παροχή υποτροφιών95 και την στήριξη άλλων ακαδηµαϊκών και 

πολιτιστικών ανταλλαγών, µε πρωτοστάτες τα µεγάλα ιδιωτικά ιδρύµατα.  

Πιο συγκεκριµένα στο χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης η πρωτοκαθεδρία 

των αµερικανικών πανεπιστηµίων είναι αδιαµφισβήτητη εκείνη την εποχή και 

επιτρέπει την µετατροπή τους σε πρότυπα προς µίµηση. « Η παροχή 

µεταπτυχιακών τίτλων, διδακτορικών αλλά και οργανωτικών προτύπων (τµήµατα, 

σχολές), επέτρεψαν στις Η.Π.Α. να λειτουργήσουν εκτός από µοχλός οικονοµικής 

και στρατιωτικής δύναµης, και ως κυρίαρχος παιδαγωγός στον κόσµο. Τον ρόλο 

αυτό τον εκπλήρωσαν σε µεγάλο βαθµό µηχανισµοί όπως η Rockfeller, η Ford 

και η  Fulbright96». Οι επενδύσεις αυτές µπορούν να γίνουν κατανοητές µέσα από 

την θεώρηση ότι η κουλτούρα και η εκπαίδευση συνδέονται µε το εµπόριο και 

την πολιτική και η επένδυση στην δηµιουργία δεσµών µεταξύ των χωρών µπορεί 

να έχει σηµαντικές επιδράσεις στο εµπόριο. Το να αποτελεί µια χώρα πόλο έλξης 

για φοιτητές άλλων χωρών πέρα από το προφανές οικονοµικό κέρδος που 

κατακτά έχει και µια ακόµα ενδιαφέρουσα επενδυτική αξία. Πιο συγκεκριµένα 

µιλώντας για την ίδια περίοδο αλλά διαπιστώνοντας και µια υπάρχουσα ακόµα 

κατάσταση αναφορικά µε την µετανάστευση φοιτητών, φαίνεται ότι για τις 

Η.Π.Α., την Γαλλία, την ∆υτική Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο η επένδυση 
                                                 
94 Σε αυτό το πλαίσιο µπορεί να ερµηνευθεί και ο ν.2687/53 που παρείχε συνταγµατικά δικαιώµατα 
στο ξένο κεφάλαιο να µπορεί να αναλάβει νόµιµα οποιαδήποτε «αναπτυξιακή πρωτοβουλία». 
(Πεσµαζόγλου Σ. Εκπαιδευτικές ανταλλαγές και τεχνική βοήθεια στην µεταπολεµική Ελλάδα, Η 
διπλωµατία των εκσυγχρονιστικών ιδεών. εκδ. Σάκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1995) 
95 Από το 1949 που ιδρύθηκε µέχρι και το τέλος του 1960 περισσότεροι από χίλιοι έλληνες έφυγαν µε 
υποτροφία του Ιδρύµατος Fulbright ενώ πάνω από οχτακόσιοι αµερικάνοι ήρθαν στην Ελλάδα. Έχει 
ενδιαφέρον ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε καµία συµµετοχή στην επιλογή των υποτρόφων ενώ 
από το State Department, στην αρχή και την, αργότερα U.S Information Service γινόταν η επιλογή 
τόσο των προσώπων όσο και του Πανεπιστηµίου στο οποίο θα φοιτούσαν. Το επιστηµονικό 
αντικείµενο που προσέλκυσε τους περισσοτέρους υποτρόφους ήταν αυτό των Θετικών Επιστηµών, 
στις κατευθύνσεις των Μηχανικών, των Αρχιτεκτόνων και των Οικονοµολόγων. (Πεσµαζόγλου Σ. 
Εκπαιδευτικές ανταλλαγές και τεχνική βοήθεια στην µεταπολεµική Ελλάδα, Η διπλωµατία των 
εκσυγχρονιστικών ιδεών. εκδ. Σάκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1995) 
96Πεσµαζόγλου Σ. Εκπαιδευτικές ανταλλαγές και τεχνική βοήθεια στην µεταπολεµική Ελλάδα, Η 
διπλωµατία των εκσυγχρονιστικών ιδεών. εκδ. Σάκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1995, σ.66 
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τους αυτή σε πρακτικές προσέλκυσης ξένων φοιτητών µπορεί να ερµηνευθεί και 

µια ακόµα συλλογιστική: «οι πολιτιστικοί και εκπαιδευτικοί δεσµοί θα 

µεταφράζονται σε εµπορικές σχέσεις και οι µελλοντικοί πρωθυπουργοί θα τείνουν 

να εµπορεύονται µε την χώρα στην οποία σπούδασαν97».  

Βασικοί οργανισµοί που ανέπτυξαν δραστηριότητες σχετικές είναι ο ΟΟΣΑ, η 

∆ιεθνής Τράπεζα, η UNESCO, παράγωγοι οργανισµοί του ΟΗΕ98 µε 

διαφοροποίηση ως προς τις αρµοδιότητες, µε στόχο κυρίως την διευκόλυνση της 

αλληλοενηµέρωσης για τα εκπαιδευτικά ρεύµατα και την πορεία σχετικών 

ερευνών99. Την περίοδο 1947-1980 οι οργανισµοί συγκεντρώνονται στην έκδοση 

εκπαιδευτικών σειρών και την δηµιουργία συγκριτικών δεικτών. Έτσι 

δηµιουργούνται κυρίως ποσοτικά κριτήρια: βαθµός εκπαιδευσιµότητας, σχολικές 

ροές, δηµόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση, δαπάνες ανά σπουδαστή, αναλογία 

διδασκόντων/ διδασκοµένων, αριθµός πτυχιούχων κ.α. από την δεκαετία του ’80 

και µετά οι έρευνες προσανατολίζονται προς την δηµιουργία ποιοτικών 

συγκριτικών δεικτών σχετικά  µε την  ποιότητα παρεχοµένων εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών, το παιδευτικό επίπεδο και ο βαθµός κατάρτισης των πτυχιούχων, η 

αξιολόγηση των διδασκόντων, σπουδαστών και εκπαιδευτικών συστηµάτων κ.α. 

Αναφορικά µε την δεκαετία του ’60, συγκεκριµένα, ο ΟΟΣΑ ανέλαβε µε την 

ίδρυση του το 1960 τον ρόλο της εκπλήρωσης του στόχου για όσο το δυνατόν πιο 

υψηλό οικονοµικό ρυθµό αύξησης, απασχόλησης, διαβίωσης. Η µεσογειακή 

περιφερειακή µελέτη του ΟΟΣΑ απευθυνόταν στις χώρες που συµµετείχαν, 
                                                 
97 όπ, σ.70 
98 Ο ΟΗΕ αποτέλεσε για την Ελλάδα βασική πηγή παροχής τεχνικής βοήθειας µε επενδύσεις που 
έφτασαν την περίοδο 1949-1962 τα 3 εκατοµµύρια δολάρια. Ένα από τα τρία προγράµµατα που 
εξειδικευµένων υπηρεσιών που λειτούργησαν στην χώρα µας ήταν και το Ειδικό Ταµείο του ΟΗΕ 
(UN.special fund), που ανέλαβε για πρώτη φορά δράση το 1959 και ασχολήθηκε κυρίως µε προ- 
επενδυτικά προγράµµατα διαφόρων θεµάτων ενώ ένα από αυτά ήταν και η επαγγελµατική 
εκπαίδευσης και η µετεκπαίδευση δασκάλων. Σε αυτό το πλαίσιο το ταµείο διεύρυνε τους στόχους 
λειτουργίας των ινστιτούτων τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης των δασκάλων (ΣΕΛΕΤΕ) που 
είχαν ιδρυθεί εκείνη την περίοδο από το Υπουργείο Παιδείας. Το ταµείο υπέβαλε σχέδιο για τον 
εξοπλισµό των ΣΕΛΕΤΕ και αργότερα την όλη διαδικασία θα αναλάµβανε ο ΟΟΣΑ. Από τον ΟΟΣΑ 
προτάθηκαν αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και για τα επαγγελµατικά σχολεία και για τους 
δασκάλους. «Σύµφωνα µε τον ∆. Βεργίδη από το 1960 µέχρι το 1963 στη ΣΕΛΕΤΕ δίδασκαν 
αποκλειστικά αµερικανοί καθηγητές. Η ΣΕΛΕΤΕ καταργήθηκε το 1963, επανιδρύθηκε το 1966…όπου 
εκπαιδεύονταν (και µετεκπαιδεύονταν) διδακτικό προσωπικό της τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης 
ακόµη από τις αρχές του 1980, το 80% των διδασκόντων είχαν σπουδάσει στην Αµερική. 
(Πεσµαζόγλου Σ. Εκπαιδευτικές ανταλλαγές και τεχνική βοήθεια στην µεταπολεµική Ελλάδα, Η 
διπλωµατία των εκσυγχρονιστικών ιδεών. εκδ. Σάκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1995) 
99 «Αξίζει ακόµη να επισηµανθεί ότι σε δηµοσκόπηση στις ΗΠΑ, επικράτησε η άποψη ότι ο καλύτερος 
τρόπος για να αποτρέψει ο ΟΗΕ τους πολέµους, ήταν η ανταλλαγή σπουδαστών. Οι διεθνείς 
εκπαιδευτικές ροές είχαν τοποθετηθεί στις συλλογικές συνειδήσεις από την µεριά των αγγέλων». 
(Πεσµαζόγλου Σ. Εκπαιδευτικές ανταλλαγές και τεχνική βοήθεια στην µεταπολεµική Ελλάδα, Η 
διπλωµατία των εκσυγχρονιστικών ιδεών. εκδ. Σάκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1995, σ.73) 
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Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Τουρκία, Γιουγκοσλαβία. Ο στόχος µέχρι 

το 1975 είχε οριστεί ως η εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών καθώς και του 

κόστους αντιµετώπισης τους. Η όλη µελέτη που ανέλαβε ο οργανισµός « ήταν ένα 

τυπικό παράδειγµα του τρόπου που οι οικονοµολόγοι προσάρµοζαν το 

νεοκλασικό εκσυγχρονιστικό µοντέλο στην εκπαιδευτική σφαίρα100». Οι τελικές 

εισηγήσεις διαπίστωναν την έλλειψη κυβερνητικών µηχανισµών που θα 

επέτρεπαν τον εντοπισµό των προβληµάτων και πρότειναν την διαµόρφωση µιας 

διοικητικής ελίτ κορυφαίων ιεραρχικά λειτουργών101. Ο Γάλλος εισηγητής της 

έκθεσης χρησιµοποίησε ένα γαλλικό µοντέλο για την αναδιοργάνωση της 

δηµόσιας διοίκησης102. Η τεχνική βοήθεια που κρίθηκε σκόπιµη από τον 

οργανισµό ήταν οι επισκοπήσεις των προβληµάτων υποστηρίζοντας και πιέζοντας 

τις κυβερνήσεις να πράξουν τα θεωρούµενα ως πρέποντα και αναγκαία για την 

οικονοµική ανάπτυξη103.  

Την δεκαετία του ’70 η ∆ιεθνής Τράπεζα είναι αυτή που πραγµατώνει την 

εκπαιδευτική πολιτική της στην Ελλάδα και όχι µόνο. Από το 1962 µέχρι το 1979 

διαµόρφωσε 192 εκπαιδευτικά προγράµµατα από τα οποία τα 4 αφορούσαν την 

Ελλάδα. Το 1967 έλαβε χώρα η πρώτη εκπαιδευτική αποστολή στην χώρα µας µε 

απώτερο στόχο την συµβολή της στον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος για να καταστεί πιο αποτελεσµατικό 

όργανο αναπτυξιακής πολιτικής, µε τεχνικο-επαγγελµατικό προσανατολισµό για 

την αντιµετώπιση των αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό. Σε αυτό το πλαίσιο 

δηµιουργήθηκαν τα ΚΑΤΕ104 µια προσπάθεια που βρήκε γόνιµο έδαφος λόγω 

πολιτικών εξελίξεων καθώς στο παρελθόν προσέκρουε στις αντιδράσεις του 

ακαδηµαϊκού κατεστηµένου105 ενώ αργότερα το 1975 και ενώ υπάρχει 

πολυκοµµατικό καθεστώς στην χώρα δηµιουργούνται τα πολυκλαδικά σχολεία. 

«Στην πορεία, η Τράπεζα θα στηρίζεται όλο και λιγότερο σε ξένους 

εµπειρογνώµονες και όλο περισσότερο σε έλληνες ειδικούς και παιδαγωγούς µε 

                                                 
100 όπ. σ.88 
101 όπ. σ.90 
102 Μια από τις προτάσεις ήταν η µετατροπή της Παντείου σε ένα είδος εθνικής σχολής δηµόσιας 
διοίκησης σύµφωνα µε το γαλλικό µοντέλο της Ecole Nationale d’Administration – ENA. 
103 όπ. σ.91 
104 Το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, στην διάρκεια της στρατιωτικής διακυβέρνησης, αφορούσε τα 
ΚΑΤΕ την ιδέα µια βαθµίδας πτυχιακού επιπέδου πολλαπλών κατευθύνσεων, οποία θα παρείχε 
εξειδικευµένη κατάρτιση για την γεωργία, την επιχειρηµατική δραστηριότητα, τους κλάδους των 
µηχανικών, την επεξεργασία τροφίµων και στον τοµέα της υγείας.(όπ.) 
105 Κατά βάση αντιδρούσαν οι καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής. (όπ.) 
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µακρά µαθητεία σε ξένα πανεπιστήµια και διεθνείς οργανισµούς. Είναι λοιπόν 

εύλογο, στις εσωτερικές εισηγήσεις τους να υπερτονίζουν το ρόλο τους ως 

σπόνσορα». Στην ίδια λογική είχαν ωστόσο κινηθεί και οι εισηγήσεις της 

κυβέρνησης Ένωσης Κέντρου στην δεκαετία του ’60 και αυτός είναι ο λόγος που 

έλαβαν θετική κριτική από την ∆ιεθνή Τράπεζα. Ο ΟΟΣΑ και η ∆ιεθνής Τράπεζα 

αναλαµβάνουν την διεκπεραίωση µελετών σχετικά µε τα εκπαιδευτικά δρώµενα 

των χωρών ενδιαφερόµενοι µέσα από τα προγράµµατα που διαµορφώνουν 

θεσµούς και υπηρεσίες να προωθήσουν το ξένο ιδιωτικό κεφαλαίο. Οι 

εκπαιδευτικές ανταλλαγές και η παρεχόµενη εκπαιδευτική βοήθεια είχε άµεσο 

αποτέλεσµα την δηµιουργία σχέσεων εξουσίας ανάµεσα στα εµπλεκόµενα 

κράτη106.  

Γενικά οι λύσεις που προτάθηκαν από τις περισσότερες µελέτες των 

οργανισµών έκαναν λόγο για τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση σε βάρος 

όλων των άλλων µορφών εκπαίδευσης. Οι εφαρµοσµένες προτάσεις ήταν 

βραχυπρόθεσµες και πραγµατοποιήθηκαν µέσα από την κατάρτιση και 

προετοιµασία, κυρίως, των φροντιστών – καθηγητών. Συγκεκριµένα για την 

Ελλάδα µπορεί να ειπωθεί πως η αµερικανική διείσδυση ήταν αυτή που έγινε 

κατά κύριο λόγο φανερή και απλώθηκε στους περισσότερους τοµείς της 

οικονοµικό- κοινωνικής δραστηριότητας. Με δεδοµένο ότι καµία εκπαιδευτική 

πολιτιστική ανταλλαγή µεταξύ των χωρών δεν γίνεται χωρίς σκοπιµότητα είναι 

κατανοητό ότι η τεχνική βοήθεια και οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές εξυπηρετούσαν 

βραχυπρόθεσµα την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη των περιφερειακών 

χωρών ενώ µακροπρόθεσµα επιτυγχανόταν η δηµιουργία της καλής εικόνας των 

χορηγών (οργανισµών και κατά συνέπεια χωρών) τόσο απέναντι στους 

επιχορηγούµενους όσο και σε όλο τον κόσµο. Βασική παράµετρος στην 

προσπάθεια γενικής αποτίµησης της όλης κατάστασης αποτελεί η διαπίστωση ότι 

όλες οι εισηγήσεις «αντανακλούν µια ασύνειδη (όταν δεν είναι συνειδητή) 

αποδοχή και εσωτερίκευση αξιών, συµπεριφορών και προδιαγραφών πολιτικής µε 

οικουµενική εµβέλεια (και όχι φυσικά η εξειδικευµένη τους επίπτωση που 

επικαλούνται για την Ελλάδα)107». Οι περισσότερες αναφορές είναι εναλλακτικές 

του νεοκλασικού µοντέλου και της εκσυγχρονιστικής θεωρίας σε αναπτυσσόµενες 
                                                 
106 Πεσµαζόγλου Σ. Εκπαιδευτικές ανταλλαγές και τεχνική βοήθεια στην µεταπολεµική Ελλάδα, Η 
διπλωµατία των εκσυγχρονιστικών ιδεών. εκδ. Σάκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1995 
107 όπ. σ.109 
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χώρες. Συγκεκριµένα στην Ελλάδα η παρεχόµενη βοήθεια µπορεί να µεταφραστεί 

ως άκριτη µεταφορά τεχνολογίας, εκπαιδευτικών και ερευνητικών µοντέλων. Τέλος 

έχει ενδιαφέρον να παρουσιαστεί το µονοδιάστατο σύστηµα σκέψης που 

διακρίνεται από τρία επίπεδα αναφορικά µε τις θεσµοθετηµένες ανταλλαγές στην 

βάση του εκσυγχρονισµού.  

Αρχικά στο ατοµικό επίπεδο, όλα τείνουν να δείξουν την εγκαθίδρυση της 

απόλυτης αναγνώρισης των δυτικών αξίων, της νοµιµοποίησης µια µιµητικής 

πρακτικής µέσα από την δηµιουργία µιας πολιτικής εξάρτησης µέσα από την 

«µαζική παραγωγή και κατανάλωση υλικών αγαθών και εικόνων αλλά και για 

τους οικονοµολόγους, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς και κοινωνιολόγους που 

αισθάνονται ασφαλείς ψυχολογικά σ’ αυτά τα βιωµένα στη διάρκεια των 

σπουδών και ερευνών τους µοντέλα108».  

Σε θεσµικό επίπεδο, η εκσυγχρονιστική ιδεολογία κατοχυρώνεται µε την 

υιοθέτηση προγραµµάτων σχετικά µε την δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, που είναι σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή και αµερικανική εµπειρία. Ενώ 

σε εθνικό επίπεδο η πολιτιστική αναβάθµιση φαίνεται να επιτυγχάνεται µέσα από 

την µίµηση. Με το όραµα του εκσυγχρονισµού να επικρατεί στις συλλογικές 

προσδοκίες109. 

                                                 
108 όπ. σ.113 
109 όπ. 
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3.3 Αναπαραγωγή των κοινωνικών θέσεων εξουσίας µέσα 
από τους µηχανισµούς λειτουργίας του τριτοβάθµιου 
εκπαιδευτικού συστήµατος. 
 

Αν θεωρήσουµε, σύµφωνα µε τον Μαρξ, ότι η κοινωνική πραγµατικότητα 

είναι ένα σύνολο σχέσεων δυνάµεως µεταξύ τάξεων που ιστορικώς αντιµάχονται 

µεταξύ τους και σκεφτούµε, όπως ο Weber, ότι η κοινωνική πραγµατικότητα είναι 

ένα σύνολο σχέσεων, νοηµάτων και ότι η κοινωνική κυριαρχία ενός ατόµου, ενός 

έθνους µιας οµάδας έγκειται στην ικανότητά της, αφού αποκλείσει το ενδεχόµενο 

της άσκησης ένοπλης βίας, να αναγνωρίζεται µέσα στο κοινωνικό χώρο110 ως 

νόµιµη και αποδεκτή µε τέτοιο τρόπο ώστε οι εξουσιαζόµενοι να έχουν την 

αίσθηση της αλληλεγγύης αναφορικά µε τους εξουσιαστές. Αν λοιπόν, σύµφωνα 

µε τον Weber, θεωρήσουµε ότι έχει αποκλειστεί η περίπτωση άσκησης ένοπλης 

βίας τότε θα φθάσουµε, µε βάση την προηγούµενη περιγραφή σχέσεων, στην 

επιβολή της χρησιµοποίησης αυτού του είδους βίας που ο Pierre Bourdieu 

ονόµασε συµβολική βία (violence symbolique) και που φαίνεται να λαµβάνει χώρα 

και στον χώρο του σχολείου-πανεπιστήµιου εξυπηρετώντας τις αρχές της 

κοινωνικής αναπαραγωγής αλλά και της ιδιαίτερης αρχής την νοµιµοποίησης 

(légitimation) που το σχολείο έχει ‘επωµιστεί’. 

Θεµελιώδης πρόθεση του Pierre Bourdieu111 είναι η δηµιουργία µιας γενικής 

ανθρωπολογίας που να βασίζεται πάνω στην ιστορική ανάλυση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών που εκφράζουν τις σύγχρονες κοινωνίες. Προσπαθεί να 

δηµιουργήσει µια οικονοµία των συµβολικών φαινοµένων και να µελετήσει στην 

συνέχεια τη διακίνηση των συµβολικών αγαθών και του εκπαιδευτικού 

µηχανισµού. Να αναδείξει τον τρόπο µε τον οποίο τα αγαθά αυτά συµβάλουν 

στην θεωρία της αναπαραγωγής και µέσα από την θεωρία του να κατανοήσουµε 

                                                 
110 «..ο κοινωνικός χώρος…είναι µια αφηρηµένη παράσταση, που έχει παραχθεί χάρη σε µια ειδική 
εργασία κατασκευής και η οποία παρέχει, εν είδει χάρτη, µια αεροπορική θέαση, µια άποψη του 
συνόλου των σηµείων από τα οποία ορµώµενοι οι συνηθισµένοι δρώντες(και µεταξύ τους ο 
κοινωνιολόγος ή ο ίδιος ο αναγνώστης στις συνηθισµένες συµπεριφορές τους) θεώνται τον κοινωνικό 
χώρο…Το σηµαντικότερο όµως φαίνεται να είναι ότι το ζήτηµα αυτού του χώρου τίθεται ακριβώς 
µέσα σε αυτόν τον χώρο, ότι οι δρώντες κοιτάζουν το χώρο αυτό, την αντικειµενικότητα του οποίου 
δεν θα µπορούσε κανείς να αρνηθεί, από οπτικές γωνίες που εξαρτώνται από τη θέση την οποία 
καταλαµβάνουν µέσα του και όπου εκφράζεται συχνά η θέληση τους να τον µετασχηµατίσουν ή να τον 
διατηρήσουν.» (Bourdieu.P. Η ∆ιάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, µτφ Κική 
Καψαµπέλη, εκδ. Πατάκη, Αθήνα,2002, σ.214) 
111Bourdieu.P– Cl Passeron : Οι κληρονόµοι. Οι φοιτητές και η κουλτούρα, εκδ. Καρδαµίτσας, 
Αθήνα,1996 
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την λειτουργία των κεφαλαίων, την ουσία του όγκου του κεφαλαίου και πιο 

συγκεκριµένα την σηµασία της έννοιας του «πολιτισµικού κεφαλαίου» (capital 

culturel), µε την οποία και έχει ιδιαίτερα συνδεθεί το όνοµα του Pierre Bourdieu 

στην Ελλάδα112. 

Συγκεκριµένα στο έργο του Οι κληρονόµοι το 1964 µαζί µε τον Jean-Claude 

Passeron παρουσιάζει την σχέση των φοιτητών µε τις σπουδές και την κουλτούρα 

και προσπαθεί να δείξει πως το σχολικό αλλά και το πανεπιστηµιακό σύστηµα 

λειτουργίας, µπορεί να λειτουργήσει ως ένα σύστηµα επιλογής και κοινωνικού 

διαχωρισµού υπέρ των ανώτερων τάξεων και κατά επέκταση εις βάρος των 

µεσαίων και ιδιαίτερα των λαϊκών στρωµάτων. Μέσα από την συστηµατική 

ανάλυση και έρευνα φαίνεται ότι οι «καλοί φοιτητές» αυτοί που καταφέρνουν να 

αποκτήσουν πρόσβαση στα καλύτερα ιδρύµατα και να αποκτήσουν ακαδηµαϊκούς 

τίτλους µε υψηλό κύρος και απόδοση τόσο κοινωνική όσο και οικονοµική στην 

αγορά εργασίας δεν είναι άλλοι από τους γόνους οικογενειών της αστικής τάξης 

που απολαµβάνουν ταυτόχρονα κοινωνικά προνόµια που οφείλονται στην 

γέννηση τους και τον τρόπο ανάπτυξης τους στο ιδιαίτερο οικογενειακό τους 

περιβάλλον το οποίο αναγνωρίζεται ως προνοµιούχο από το ίδιο το σχολικό-

πανεπιστηµιακό σύστηµα λειτουργίας και ανταµείβεται ως τέτοιο. Οι γόνοι αυτοί 

αποτελούν κληρονόµους όχι µόνο του οικονοµικού αλλά και του πολιτισµικού 

κεφαλαίου της οικογένειάς τους. «Η σχολική επιτυχία εξαρτάται από το 

κληρονοµηµένο πολιτισµικό κεφάλαιο και από τη ροπή προς την επένδυση στο 

σχολικό σύστηµα (και επειδή η ροπή αυτή είναι τόσο µεγαλύτερη, για ένα 

καθορισµένο άτοµο ή οµάδα, όσο πιο ολοσχερώς εξαρτάται από τη σχολική 

επιτυχία η διατήρηση ή η βελτίωση της κοινωνικής θέσης), είναι ευνόητο γιατί το 

ποσοστό των µαθητών που προέρχονται από τα τµήµατα τα πλουσιότερα σε 

πολιτισµικό κεφάλαιο είναι τόσο µεγαλύτερο σε ένα σχολικό θεσµό όσο 

υψηλότερα τοποθετηµένος είναι στην καθαυτό σχολική ιεραρχία των 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (η οποία µετριέται, για παράδειγµα, µε το δείκτη 

πρότερης σχολικής επιτυχίας), εγγίζοντας το µέγιστο βαθµό του στο ίδρυµα που 

αναλαµβάνει να εξασφαλίσει την αναπαραγωγή του καθηγητικού σώµατος (école 

normale supérieure)113. 

                                                 
112 βλ. κεφ. 4, Μεθοδολογία της έρευνας. 
113 Bourdieu.P. Η ∆ιάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, µτφ Κική Καψαµπέλη, εκδ. 
Πατάκη, Αθήνα,2002, σ.168 



                      Ανεργία πτυχιούχων -Αγορά εργασίας και Μεταπτυχιακές σπουδές 44

Ωστόσο η περιγραφόµενη διαδικασία παραµένει καλυµµένη καθώς η 

λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος καταφέρνει να µετατρέπει τα 

κληρονοµηµένα αυτά συµβολικά αγαθά114 των ατόµων σε ειδικά πλεονεκτήµατα 

ή µειονεκτήµατα στο χώρο του σχολείου, δηλαδή επιτρέπει στις εξωσχολικές 

ιδιότητες που τα άτοµα οφείλουν στην κοινωνική τους καταγωγή να αποκτούν 

ιδιαίτερη αξία και να αποκρυσταλλώνονται στην πράξη ως αξιοκρατική υπεροχή 

των γόνων των ανώτερων κοινωνικών τάξεων σε βάρος των γόνων των ασθενών 

κοινωνικών τάξεων. Μέσα λοιπόν από αυτή την συσχέτιση δύναµης-εξουσίας, το 

σύστηµα επιτρέπει την αναπαραγωγή των υπαρχόντων κοινωνικών σχέσεων 

εξουσίας καθώς τα ευνοηµένα άτοµα τόσο από το υπάρχον κοινωνικό σύστηµα 

και κατά επέκταση και από το σχολικό-πανεπιστηµιακό σύστηµα είναι αυτά που 

θα καταλάβουν και τις θέσεις εξουσίας. Η στατιστική ανάλυση είναι αυτή που 

επέτρεψε την διατύπωση των συµπερασµάτων και την παράβλεψη των στατιστικά 

αµελητέων εξαιρέσεων της παραπάνω κατάστασης από τους συγγραφείς της εν 

λόγω θεωρίας. 

Θεώρηση της παρούσας εργασίας µε βάση την προηγούµενη διατύπωση 

είναι ότι τα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών αποτελούν µια ακόµα 

συνέχιση της κοινωνικής αναπαραγωγής που το σχολείο έχει µε ‘επιτυχία’ αρχίσει 

στο παρελθόν. Αποτελούν ένα νέο µηχανισµό κοινωνικής διαφοροποίησης των 

υποκειµένων και µια νέα στρατηγική αναπαραγωγής115. 

                                                 
114 Μπορούµε σε αυτά να αναφέρουµε τον τρόπο τόσο της γλωσσικής όσο και της σωµατικής 
έκφρασης των φοιτητών, το προσωπικό στυλ ή ύφος, τον κώδικα επικοινωνίας…(Πυργιωτάκης Ι.Ε., 
Κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικές ανισότητες, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα,1986) 
115 «…Οι στρατηγικές αναπαραγωγής, σύνολο φαινοµενικά πολύ διαφορετικών πρακτικών µέσω των 
οποίων τα άτοµα ή οι οικογένειες επιδιώκουν, συνειδητά ή ασύνειδα, να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν 
τη θέση τους στη δοµή των ταξικών σχέσεων, αποτελούν ένα σύστηµα το οποίο, καθώς είναι προϊόν 
της ίδιας ενοποιού και γενεσιουργού αρχής, λειτουργεί και µετασχηµατίζεται ως τέτοιο.» (Bourdieu.P. 
Η ∆ιάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, µτφ Κική Καψαµπέλη, εκδ. Πατάκη, 
Αθήνα,2002, σ.179) 
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3.4 Τα δηµογραφικά και κοινωνικό-οικονοµικά 
χαρακτηριστικά του σπουδαστικού πληθυσµού στην Ελλάδα. 
Οι φοιτητές του Π.Τ.∆.Ε. σε σχέση µε το εκπαιδευτικό επίπεδο 
και το επάγγελµα των γονέων τους. 

 

Σχετικά µε το µορφωτικό–κοινωνικό προφίλ των γονέων των φοιτητών του 

Π.Τ.∆.Ε. όπως δίνεται µέσα από τα στατιστικά στοιχεία116 της ΕΣΥΕ για το 

ακαδηµαϊκό έτος 1999 φαίνεται  ότι στο σύνολο των 155 πατέρων και 155 

µητέρων για τους φοιτητές του Π.Τ.∆.Ε. του Π.Κ. που εισήχθησαν το ακαδηµαϊκό 

έτος 1999, η πλειοψηφία είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου ή εξατάξιου 

γυµνασίου (47 πατέρες & 59 µητέρες), µε αµέσως επόµενες δυο κατηγορίες που 

είναι πολύ κοντά αριθµητικά µε µόνο µικρές διαφοροποιήσεις ανάµεσα στα δυο 

φύλα. Πρώτα είναι η κατηγορία που αφορά τους γονείς που έχουν ολοκληρώσει 

κάποιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (κυρίως για τους πατέρες που είναι 36 & 23 

µητέρες), ακολουθεί χωρίς σηµαντική διαφορά η κατηγορία γονέων που έχουν 

απολυτήριο ∆ηµοτικού (κυρίως για τις µητέρες 38 & µε µικρή διαφορά 32 

πατέρες).  Οι διαφοροποίηση ανάµεσα στα φύλα117, µε τις µητέρες γενικότερα να 

έχουν χαµηλότερη µόρφωση σε σχέση µε τους πατέρες, είναι κοινωνιολογικά 

αναµενόµενη σύµφωνα µε τις θεωρίες που έχουν σχηµατιστεί κατά καιρούς και 

δείχνουν ότι η γυναίκα, ιστορικά, καθυστέρησε να έχει ενεργή συµµετοχή στην 

εκπαίδευση καθώς και οι επενδυτικές τάσεις των οικογενειών στο παρελθόν 

αποσκοπούσαν συνήθως στα αγόρια και όχι τόσο στα κορίτσια. 

Σε πανελλαδικό επίπεδο η κοινωνική σύνθεση των φοιτητών, αναφορικά µε 

39.612 πατέρες και αντίστοιχες µητέρες, φαίνεται ότι και πάλι υπάρχει ένα µικρό 

προβάδισµα για τους γονείς που είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (11.459 πατέρες & 

8.617 µητέρες) ενώ έπονται οι γονείς που είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή 

εξατάξιου Γυµνασίου (11.245 πατέρες & 15.165 µητέρες). Πρέπει να σηµειωθεί 

ότι η διαφορά για τους γονείς που έχουν απολυτήριο ∆ηµοτικού σε σχέση µε την 

προηγούµενη αναφερθείσα οµάδα είναι πολύ µεγαλύτερη σε σχέση µε αυτή που 

υπήρχε για τους γονείς των φοιτητών του Π.Τ.∆.Ε το Π.Κ. καθώς στο σύνολο η 

κατηγορία του δηµοτικού είναι κατά το ήµισυ µικρότερη. 

                                                 
116Τα στοιχεία προέρχονται από την ιστοσελίδα της ΕΣΥΕ, 
http://www.statistics.gr/gr_tables/S806_SED_11_TB_AN_99_9_Y.htm 
117 Εκτενέστερη αναφορά γίνεται σε επόµενο κεφάλαιο που γίνεται λόγος για τις στρατηγικές 
αναπαραγωγής. 
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Σχετικά µε το κοινωνικό-οικονοµικό προφίλ118 των γονέων υπάρχουν στοιχεία 

από την ΕΣΥΕ, επίσης, για το επάγγελµα των γονέων τόσο του πατέρα όσο και 

της µητέρας των φοιτητών σε Α.Ε.Ι αλλά και συγκεκριµένα των φοιτητών του 

Π.Τ.∆.Ε. για το ακαδηµαϊκό, επίσης, έτος 1999. Παρατηρείται ότι, αναφορικά µε 

το επάγγελµα του πατέρα, οι περισσότεροι απασχολούνται σε επαγγέλµατα που 

χαρακτηρίζονται από την ΕΣΥΕ ως επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και άλλα συναφή 

(38πατέρες), στην συνέχεια ακολουθούν οι υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες 

συναφή επαγγέλµατα (26πατέρες) ενώ πολύ κοντά βρίσκονται οι χειριστές σταθ. 

Βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού και συναρµολόγησης(20) ενώ µε 

διαφορά µόλις ενός ατόµου οι Ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 

επαγγέλµατα.  

Σε σχέση µε το γενικό σύνολο φαίνεται, από τα νούµερα, ότι οι πατέρες των 

φοιτητών της τριτοβάθµιας (Α.Ε.Ι.) εκπαίδευσης κατά κύριο λόγο (11283) 

ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλµατα, ακολουθούν οι 

υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα (7256) ενώ η επόµενη 

κατηγορία µε µικρότερη διαφορά σε σχέση µε, αυτή που παρουσιάστηκε 

παραπάνω για, τους γονείς των φοιτητών του Π.Τ.∆.Ε. του ΠΚ, ακολουθούν οι 

ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα (6352). Φαίνεται ότι στο 

σύνολο δεν έχει την ίδια παρουσία η οµάδα που εµπεριέχει τους γονείς που είναι 

χειριστές σταθ. Βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού και συναρµολόγησης 

(1983) ενώ οι προηγούµενες κατηγορίες φαίνεται να συµβαδίζουν. 

Τέλος µέσα από την ανάγνωση του πίνακα της ΕΣΥΕ για τα στοιχεία 

αναφορικά µε το επάγγελµα της µητέρας119 των φοιτητών φαίνεται ότι σε σύνολο 

155 ατόµων οι περισσότερες µητέρες ανήκουν στην κατηγορία της οικιακής 

απασχόλησης120, µη µισθωτές που δεν αναζητούν εργασία (76), µε επόµενη 

αριθµητική κατηγορία αυτή των ασκούντων επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και 

συναφή επαγγέλµατα (28) και τέλος 19 άτοµα οι υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες 

συναφή επαγγέλµατα. Αναφορικά µε τις γυναίκες οι αποκλίσεις µε το γενικό 

σύνολο φαίνεται να είναι µικρές καθώς σε σύνολο 39612 ατόµων, οι 17219 

µητέρες απασχολούνται στην οικιακή απασχόληση, είναι µη µισθωτές που δεν 
                                                 
118 Τα στοιχεία προέρχονται από την ιστοσελίδα της ΕΣΥΕ, 
http://www.statistics.gr/gr_tables/S806_SED_11_TB_AN_99_10_Y.htm 
119 Τα στοιχεία προέρχονται από την ιστοσελίδα της ΕΣΥΕ, 
http://www.statistics.gr/gr_tables/S806_SED_11_TB_AN_99_10_1_Y.htm 
120 Γεγονός που συµπίπτει µε τα αποτελέσµατα που παρατίθενται στο Β Μέρος της παρούσας έρευνας 
και αφορά τις εµπειρικές καταγραφές. 
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αναζητούν εργασία, έπονται αυτές που ανήκουν στην κατηγορία που ασκούν 

επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλµατα (8690) και τέλος µε 6964 

άτοµα οι υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα121. 

Με γνώµονα τα στατιστικά αυτά στοιχεία γίνεται φανερό ότι τίθεται έντονο το 

ζήτηµα και σήµερα των κοινωνικών ανισοτήτων πρόσβασης στα ΑΕΙ ενώ δεν 

µπορεί να µείνει ασχολίαστο το ότι η αύξηση των εισακτέων στα Πανεπιστήµια 

δεν κατάφερε να µετριάσει, όπως θα ήταν αναµενόµενο, το φαινόµενο. Πιο 

συγκεκριµένα οι ανισότητες αυτές πλήττουν τα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα, 

έτσι οι φοιτητές/ τριες µε πατέρα στην κατηγορία «Γεωργικά αλιευτικά, δασικά 

επαγγέλµατα και συναφή άλλα» που έχουν ποσοστό συµµετοχής στον πληθυσµό 

19,4% εκπροσωπούνται  στο σύνολο των φοιτητών µε ποσοστό 4,9%. Ακόµα οι 

φοιτητές/ τριες µε πατέρα που ανήκει στην επαγγελµατική κατηγορία «Εργάτες, 

τεχνίτες, Χειριστές και άλλα συναφή» µε 29,2% συµµετοχή στον πληθυσµό 

εκπροσωπούνται στο φοιτητικό σώµα µε ποσοστό 17,9%122.  

Πέρα από την κοινωνική διαφοροποίηση της πρόσβασης στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση υπάρχει διαφοροποίηση κοινωνικά προσδιορισµένη αναφορικά και µε 

το επιστηµονικό αντικείµενο σπουδών–σχολή. Οι σπουδές που οδηγούν σε 

επαγγέλµατα µε υψηλό κοινωνικό κύρος και αντίστοιχες απολαβές όπως η 

ιατρική, η νοµική, το πολυτεχνείο κ.α. παρουσιάζουν έντονες κοινωνικές 

διαφορές στην σύνθεση των φοιτητών. Οι φοιτητές123 που προέρχονται από τα 

µεσαία και ανώτερα εισοδηµατικά στρώµατα υπερέχουν σε «περιζήτητα» και 

υψηλόβαθµα τµήµατα124 των Μηχανικών Η/Υ, των πολιτικών µηχανικών, της 

                                                 
121 Οι επαγγελµατικές κατηγορίες που αναφέρονται στην έρευνα της ΕΣΥΕ είναι οι ακόλουθες:1. 
Μέλη βουλευόµενων σωµάτων, ανώτατων διοικητικών και διευθυντικών στελεχών του δηµόσιου και 
ιδιωτικού τοµέα, 2.Τεχν/γοι βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα, 3. Υπάλληλοι γραφείου και 
ασκούντες συναφή επαγγέλµατα, 4. Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 
καταστήµατα και υπαίθριες αγορές, 5. Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς, 6. 
Ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα, 7. Χειριστές σταθ. Βιοµηχανικών 
εγκαταστάσεων µηχανηµάτων και εξοπλισµών, 8. Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και 
µικροεπαγγελµατίες, 9. Ένοπλες δυνάµεις, 1.0. Μη µισθωτοί που δεν αναζητούν εργασία(π.χ. οικιακή 
απασχόληση), 11. Άνεργοι που αναζητούν εργασία και 12. Άγνωστη.  
122Κάτσικας Χ., Σωτήρης Π., Η αναδιάρθρωση του Ελληνικού Πανεπιστηµίου, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 
2003, σ.120 
123 Ενδιαφέροντα στοιχεία αναφορικά µε τα κοινωνικό-οικονοµικά χαρακτηριστικά των σπουδαστών 
και πιο συγκεκριµένα των µεταπτυχιακών φοιτητών παρουσιάζονται στο κεφάλαιο Εκπαίδευση και 
πολιτική στο πλαίσιο παρουσίασης µια έρευνας που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2000 από το 
ΕΚΚΕ και ΕΚΠΑ µε την χορηγία του ΕΠΕΑΕΚ. 
124 Φοιτητές µε πατέρα στα επιστηµονικά και ελεύθερα επαγγέλµατα έχουν το µεγαλύτερο ποσοστό 
(57,8%) συµµετοχής στο τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ καθώς και στο τµήµα Πολιτικών 
Μηχανικών µε ποσοστό 52,9%. Για τα αντίστοιχα τµήµατα οι φοιτητές µε πατέρα γεωργό, κτηνοτρόφο 
και συναφή άλλα επαγγέλµατα έχουν ποσοστό 0% και 1%. Ενώ το ποσοστό τους είναι µεγαλύτερο 
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αρχιτεκτονική, της νοµικής καθώς και σε τµήµατα επιχειρησιακής έρευνας και 

µάρκετινγκ ενώ οι φοιτητές που προέρχονται από τις επαγγελµατικές κατηγορίες 

των αγροτών και των εργατών συµµετέχουν ενεργά σε τµήµατα όπως αυτό της 

θεολογίας, επιστηµών της αγωγής, ιστορίας κ.α. «όπου η ζήτηση είναι 

µεγαλύτερη και οι ανταγωνιστικές διαδικασίες επιλογής είναι περισσότερο 

οξυµένες, οι σχετικές πιθανότητες πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

αυξάνονται για εκείνες τις κοινωνικές κατηγορίες που ούτως ή άλλως 

εµφανίζονται να ευνοούνται διαχρονικά περισσότερο στο σύνολο της 

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης της χώρας µας125». 

                                                                                                                                            
κυρίως σε ΤΕΙ (Καλαµάτας &Λάρισας) καθώς και στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
του Αιγαίου και το Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης της Θράκης, 10% και 9,5% 
αντίστοιχα. Κάτσικας Χ., Σωτήρης Π., Η αναδιάρθρωση του Ελληνικού Πανεπιστηµίου, εκδ. 
Σαββάλας, Αθήνα 2003, σ.123 
125 Κάτσικας Χ., Σωτήρης Π., Η αναδιάρθρωση του Ελληνικού Πανεπιστηµίου, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 
2003, σ.123 
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3.5 Τα ΠΜΣ στην Ελλάδα και τα χαρακτηριστικά του 
σπουδαστικού πληθυσµού. 
 
 

Σε αυτό το σηµείο γίνεται αναφορά στα αποτελέσµατα έρευνας126 που 

πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2000 µε χορηγία του ΕΠΕΑΕΚ και από το 

ΕΚΚΕ σε συνεργασία µε το ΕΚΠΑ. «Οι απόφοιτοι που έχουν προέλευση από 

ανώτερα κοινωνικό-επαγγελµατικά στρώµατα µε υψηλότερη εκπαίδευση έχουν 

µεγαλύτερη πρόσβαση στις µεταπτυχιακές σπουδές. Η πρόσβαση αυτή 

διαφοροποιείται σηµαντικά υπέρ των ανδρών αποφοίτων. Η υπερεκπαίδευση των 

ανδρών αποφοίτων κοινωνικών επιστηµών αποτελεί το χαρτί νοµιµοποίησης σε 

µια αγορά εργασίας που δεν είναι βέβαιο ότι συνδέει τους µεταπτυχιακούς τίτλους 

σπουδών µε την επαγγελµατική άνοδο. Ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έρχεται 

µάλλον να ‘επενδύσει’ την εκπαιδευτική πορεία των αποφοίτων µε ένα επίχρισµα 

‘κοινωνικής αναγνώρισης’ και αποδοχής µιας ιεράρχησης µε βάση τα 

εκπαιδευτικά προσόντα. Οι κανονικότητες στην αναπαραγωγή των ανώτερων και 

περισσότερο εκπαιδευµένων κοινωνικών στρωµάτων δεν αποκλείουν την ανοδική 

κοινωνική κινητικότητα των χαµηλότερων στρωµάτων».  

Τα στοιχεία για την εκπόνηση µεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωµάτων 

στα ελληνικά ΑΕΙ δείχνουν ότι δεν υπήρξε ουσιώδης µεταβολή στα ελληνικά ΑΕΙ 

ως προς την «παραγωγικότητα» ή τη «δυναµικότητά» τους για υλοποίηση 

µεταπτυχιακών προγραµµάτων και αυτό αναφέρετε όχι τόσο στο γεγονός του ότι 

δεν επεκτάθηκε ο αριθµός των φοιτητών που προχωρούν σε µεταπτυχιακές και 

διδακτορικές σπουδές. Συγκεκριµένα για την χρονική περίοδο ανάµεσα στο 1986 

έως και το 1990 εκπονήθηκαν συνολικά στην Ελλάδα 954 µεταπτυχιακά και 

διδακτορικά διπλώµατα ετησίως ενώ την επόµενη πενταετία ετησίως 

εκπονήθηκαν 997 διπλώµατα. Το 15-17% αυτών που πραγµατοποιήθηκαν 

αφορούσαν την θεµατική των κοινωνικών επιστηµών ενώ η αναλογία των 

αποφοίτων των κοινωνικών επιστηµών στον πληθυσµό που αποφοιτά ήταν 20-

25%. Συµπερασµατικά από τα στοιχεία της έρευνας φαίνεται ότι αναφορικά µε τις 

κοινωνικές επιστήµες φαίνεται να παρουσιάζεται είτε µικρότερη δυνατότητα 

                                                 
126Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ινστιτούτο αστικής και αγροτικής κοινωνιολογίας. Με την 
συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιούνιος 2000, Αθήνα. Πηγή 
www.ekke.gr/komvos 
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υποστήριξης µεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων είτε να µην υπάρχει 

αντίστοιχο ενδιαφέρον από τους φοιτητές για την πραγµατοποίηση σε αυτό τον 

µεταπτυχιακών σπουδών, τουλάχιστον στα ελληνικά πανεπιστήµια127. 

Το ακαδηµαϊκό έτος 2001/2002 συνολικά στην Ελλάδα υπάρχουν, σύµφωνα 

µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, 26.078 µεταπτυχιακοί 

φοιτητές από τους οποίους οι 13.538 είναι επιπέδου master και οι υπόλοιποι 

12.540 είναι υποψήφιοι διδάκτορες. Στο Πανεπιστήµιο Κρήτης υπάρχουν 1603 εν 

ενεργεία µεταπτυχιακού κύκλου σπουδών φοιτητές από τους οποίους οι 680 είναι 

επιπέδου master και οι 923 επιπέδου διδακτορικού. Τέλος στη Σχολή Επιστηµών 

Αγωγής υπάρχουν 96 φοιτητές που εκπονούν µεταπτυχιακή διατριβή από τους 

οποίους οι 31 είναι υποψήφιοι διδάκτορες128.   

                                                 
127 Η ελληνική αγορά εργασίας και οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 
Ινστιτούτο αστικής και αγροτικής κοινωνιολογίας. Με την συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιούνιος 2000, Αθήνα, Πηγή www.ekke.gr/komvos 
128 Τα στοιχεία βρίσκονται στο site της ΕΣΥΕ www.statistics.gr 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

 

4.1 Εκπαίδευση και πολιτική στην Ελλάδα. Το Κράτος 
Πρόνοιας 

 

Οι δυο βασικοί στόχοι του Κράτους Πρόνοιας είναι η ασφάλεια και η 

ισότητα. Αναφορικά µε τον χώρο της Εκπαίδευσης ο στόχος της ισότητας 

παρουσιάζει διαφορετικές σηµασίες, δυο σηµαντικές αυτής είναι η ισότητα των 

ευκαιριών αλλά και η ισότητα των αποτελεσµάτων. Τίθεται λοιπόν το θέµα, που 

φαίνεται να απασχόλησε τις µεταπολεµικές εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις των 

δηµοκρατικών Κρατών Πρόνοιας, του κατά πόσο µπορούν παράλληλα να 

επιτευχθούν οι στόχοι τόσο της ισότητας αλλά και αυτός της αξιοκρατίας. Με 

δεδοµένο το γεγονός ότι για να υπάρχει πραγµάτωση του σκοπού της ισότητας θα 

πρέπει να απορροφούνται στον ίδιο βαθµό από τα άτοµα οι ευκαιρίες του 

Κράτους Πρόνοιας, γεγονός που η πράξη το κρίνει αδύνατο, θα πρέπει να 

εφαρµοστούν προγράµµατα αντιστάθµισης και εδώ τίθεται το ζήτηµα της 

αξιοκρατίας. Κατά πόσο, τελικά, είναι δίκαιη η λειτουργία τέτοιων 

προγραµµάτων και πως µπορεί να εξασφαλιστεί η αρχή της αξιοκρατίας για 

άτοµα τα οποία έχουν µε επιτυχία εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες του Κράτους 

Πρόνοιας αλλά και για αυτά που η κοινωνική τους θέση δεν τους το έχει 

επιτρέψει. 

Φαίνεται ότι από την χρονική στιγµή που οι µελέτες στον χώρο των 

κοινωνικών επιστηµών έδειξαν ότι τα παιδιά ίδιας ευφυΐας, που όµως ζουν σε 

διαφορετικό οικογενειακό και κατά επέκταση είναι δέκτες διαφορετικών 

κοινωνικό-πολιτισµικών επιδράσεων αλλά και φορείς διαφορετικών (κοινωνικά 

προσδιορισµένων) αναπαραστάσεων, δεν έχουν ίσες ευκαιρίες να µορφωθούν 

ανάλογα µε τις ικανότητες τους. Έπρεπε να αναθεωρηθεί και να διατυπωθεί σε 

νέες βάσεις, η κλασική θεωρία της ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών, για να 

περιλάβει πλέον σαν πρωταρχικό στόχο τη µείωση των ανισοτήτων ανάµεσα στις 
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οικογένειες και στα σχολεία129. Σε αυτό το πλαίσιο πραγµατοποιήθηκε µια 

εκτεταµένη σειρά αντισταθµιστικών προγραµµάτων σε όλες τις βαθµίδες του 

εκπαιδευτικού συστήµατος. Στις µεταπολεµικές εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις 

των δηµοκρατικών Κρατών Πρόνοιας µέσα από την σύγκρουση των στόχων της 

ισότητας και της αξιοκρατίας αναπτύχθηκαν διαφοροποιηµένες θεωρίες130. 

Οι εκπρόσωποι της αξιοκρατίας υποστηρίζουν ότι ο σκοπός 

ολοκληρώνεται µε την υιοθέτηση ενός ανοιχτού και αξιοκρατικού συστήµατος. 

Ωστόσο αν δεν υπάρχει ισάξια αντιπροσώπευση όλων των κοινωνικών οµάδων σε 

όλες τις βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος, ευθύνη φέρει για αυτό όχι το 

σύστηµα αλλά η οικογένεια καθώς ήταν ελεύθερη ως προς το να επιλέξει µε ποιο 

τρόπο θα αξιοποιήσει τις παρεχόµενες ευκαιρίες. Οι εκπρόσωποι θεωρούν ότι 

αυτή η λογική λειτουργίας του Κράτους Πρόνοιας έχει το µικρότερο δυνατό 

κόστος. 

Οι υποστηρικτές της ισότητας κρίνουν κυρίως την έννοια των ίσων 

ευκαιριών και κατόπιν τα κριτήρια αξιολόγησης της επίδοσης. Ο βασικός 

εκφραστής της εκπαιδευτικής ισότητας Torsten Husén131 διακρίνει σχετικά µε την 

έννοια των ίσων ευκαιριών τρεις διαφορετικές ερµηνείες: την συντηρητική, την 

φιλελεύθερη και την ριζοσπαστική. Σύµφωνα µε την φιλελεύθερη ερµηνεία, το 

κράτος αναλαµβάνει την παροχή ίσων ευκαιριών στους νέους περιορίζοντας τα 

εξωτερικά εµπόδια, ωστόσο την ευθύνη για το βαθµό στον οποίο τα άτοµα θα 

αξιοποιήσουν τις παροχές αυτές του κράτους την έχουν αποκλειστικά τα ίδια τα 

άτοµα και οι οικογένειες τους. Σε αυτό το σηµείο ο Husén παρατηρεί ότι δεν 

αρκεί ο περιορισµός των εξωτερικών εµποδίων για να υπάρχει ισότιµη 

αντιπροσώπευση όλων των κοινωνικών στρωµάτων στην εκπαίδευση. Φαίνεται 

ότι σε συνθήκες συναγωνισµού µεγάλου αριθµού υποψηφίων για περιορισµένες 

θέσεις οι µαθητές από τα υψηλά κοινωνικά στρώµατα έχουν σε σύγκριση µε 

αυτούς από χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα µεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. 

Ο Husén, µε βάση την θέση της απόλυτης ισότητας θεωρεί ότι η ισότητα των 

ευκαιριών µπορεί να υπάρξει µόνο όταν τα αποτελέσµατα της είναι ισότιµα, 

                                                 
129Λαµπίρη-∆ηµάκη Ι., Παιδεία και ∆ηµοκρατία στο βιβλίο: Κελπανίδης Μ., Κράτος Πρόνοιας και 
Εκπαίδευση ΙΙ, επιµ. Μ. Κελπανίδης, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1991,σ.612 
130 Κελπανίδης Μ., Κράτος Πρόνοιας και Εκπαίδευση ΙΙ, επιµ. Μ. Κελπανίδης, εκδ. Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη 1991 
131 Κελπανίδης Μ., Κράτος Πρόνοιας και Εκπαίδευση. Ισότητα ευκαιριών και ισότητα 
αποτελεσµάτων: Εκπαίδευση ως ατοµικό επίτευγµα ή κοινωνική παροχή, εκδ. Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη 1991 
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δηλαδή υποστηρίζει ότι πρέπει να κρίνουµε µόνο εκ των αποτελεσµάτων (ex 

resultate). ∆εδοµένων άνισων αποτελεσµάτων, η κατανοµή των ευκαιριών είναι 

υποχρεωτικά άνιση και σε αυτό το σηµείο έρχονται σε ρήξη µε τους 

φιλελεύθερους εκπροσώπους της αξιοκρατίας132 οι οποίοι και πρεσβεύουν ότι τα 

άνισα αποτελέσµατα είναι το αναγκαίο αντίτιµο που πρέπει να γίνει δεκτό εφόσον 

δεν αναιρείται το δικαίωµα των ατόµων στην ελευθερία να αξιοποιήσουν ή όχι τις 

ευκαιρίες που τους παρέχει η πολιτεία. Η ριζοσπαστική ερµηνεία τείνει να 

νοµιµοποιεί την κρατική πολιτική που στοχεύοντας στην παροχή ίσων ευκαιριών 

φροντίζει ταυτόχρονα και για την εξασφάλιση ίσων αποτελεσµάτων. Έχει, 

ωστόσο, δύο παραλλαγές, σύµφωνα µε τον Μιχάλη Κελπανίδη στο βιβλίο του 

«Κράτος πρόνοιας και Εκπαίδευση»133 µια µετριοπαθή και µια ακραία. 

Αναφορικά µε την µετριοπαθή, µε την οποία φαίνεται να συµβαδίζει και ο Husén 

γίνεται κατανοητό ότι το Κράτος αναλαµβάνει τον ρόλο αυτού που θα επιτύχει 

την ουσιαστική ισότητα, ενισχύοντας134 τους αδύναµους µαθητές και παρέχοντας 

βοήθεια σε αυτούς που φαίνεται να την έχουν ανάγκη, υιοθετώντας την 

λειτουργία της «θετικής διάκρισης»135. Η ακραία τώρα ερµηνεία δεν µεταθέτει 

την ευθύνη στο άτοµο για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες αλλά του αναιρεί και την 

ελευθερία του καθώς το κράτος αναλαµβάνει το ρόλο αυτού που υποχρεώνει το 

άτοµο να τις αξιοποιήσει στο έπακρο, πρόκειται για µοντέλα που µπορούν 

πρακτικά να εφαρµοστούν µόνο σε ολοκληρωτικά καθεστώτα136.  

Στην προσπάθεια να ασκηθεί κριτική στο ριζοσπαστικό µοντέλο έχει γίνει 

µια µεγάλη συζήτηση137 η οποία καταλήγει στο ότι, από τη µια µεριά, τα 

αντισταθµιστικά µέτρα στο χώρο της εκπαίδευσης καθώς απαιτούν κονδύλια για 

την εφαρµογή τους µπορεί να αποτελέσουν αδικία για τις οικογένειες, που τα 

παιδιά τους δεν ανήκουν στην κατηγορία που ενισχύεται από τα αντισταθµιστικά 

µέτρα, οι οποίες ωστόσο καλούνται να φορολογηθούν για µέτρα που δεν τους 

αφορούν και από την άλλη ένα κράτος που θα βοηθούσε µόνο τα παιδιά από µη-
                                                 
132 όπ. 
133 Κελπανίδης Μ., Κράτος Πρόνοιας και Εκπαίδευση. Ισότητα ευκαιριών και ισότητα 
αποτελεσµάτων: Εκπαίδευση ως ατοµικό επίτευγµα ή κοινωνική παροχή, εκδ. Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη 1991 
134 Τα προγράµµατα αντισταθµιστικής εκπαίδευσης εµπνέονται από αυτόν τον στόχο µε απώτερο 
σκοπό να δώσουν µαθησιακά ερεθίσµατα σε παιδιά και νέους που προέρχονται από µη-µορφωσιογενές 
οικογενειακό περιβάλλον. όπ.  
135 όπ., σ.. 71 
136 «…ακραία παραλλαγή, η οποία ουσιαστικά δεν έχει προοπτικές εφαρµογής στις δυτικές 
δηµοκρατίες αλλά µόνο µε την µετριοπαθή εκδοχή». όπ., σ.. 72 
137 όπ. 
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µορφωσιογόνο περιβάλλον σε βάρος των άλλων θα έκανε µια επιλογή η οποία, 

χωρίς αµφιβολία, θα οδηγούσε σε πτώση του επιπέδου των επιδόσεων και την 

τοποθέτηση της χώρας σε δυσχερή θέση στα πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισµού. 

Μέσα στην ίδια λογική τη κοινωνικής αδικίας µπορεί να αναλυθεί και το 

πρόγραµµα της ιδιαίτερης µεταχείρισης των µη-ευνοηµένων πολιτιστικά οµάδων 

που εφαρµόστηκε στις Η.Π.Α. µε σκοπό να επιτευχθεί η ίση αντιπροσώπευση 

όλων των κοινωνικών στρωµάτων στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 

Αποτέλεσµα της λειτουργίας αυτού του κρατικού προγράµµατος ήταν η 

δηµιουργία δυο κατηγοριών σπουδαστών και στην συνέχεια δυο κατηγοριών 

σπουδαστών που ενώ και οι δυο αποκτούν τους ίδιους τίτλους στην µία εκ των 

δυο κατηγοριών χορηγείται µια πριµοδότηση βαθµολογική ανάλογα µε την 

κοινωνική κατηγορία που ανήκει και που έχει οριστεί ότι χρίζει ιδιαίτερης 

µεταχείρισης. Η εφαρµογή αυτής της αρχής µε την επέκταση της δηµιουργεί 

προβλήµατα καθώς διαβάλει την εγκυρότητα των πτυχίων και την ισοτιµία τους, 

δηµιουργεί προβλήµατα στον χώρο της εργασίας και διαιωνίζει το πρόβληµα, 

εφόσον το ‘διορθώνει’ επιφανειακά138 και δεν προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στα 

άτοµα από µη-µορφωσιογόνα περιβάλλοντα που την έχουν ανάγκη αλλά τα 

πριµοδοτεί κάνοντας τα ικανά να εισέλθουν σε ένα κοινωνικό σύστηµα µε 

λιγότερα, και πάλι, πραγµατικά προσόντα από τα άτοµα υψηλότερων κοινωνικών 

στρωµάτων. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η κρατική πολιτική της ιδιαίτερης µεταχείρισης 

αναπαράγει την αδικία που εξ ορισµού προσπαθεί να εξαλείψει. Έτσι το Κράτος 

καταφέρνει να παρέχει εκπαιδευτικές ευκαιρίες όπως τα αντισταθµιστικά µέτρα 

αλλά δεν καταφέρνει να ελέγξει το πώς αυτά απορροφούνται και µεταφράζονται 

στον κοινωνικό και επαγγελµατικό χώρο. 

Μέσα από την απόρριψη της ριζοσπαστικής ερµηνείας η φιλελεύθερη 

ερµηνεία προσεγγίζεται υπό µια διευρυµένη µορφή θέτοντας το πρόβληµα ως 

εξής: στην σηµερινή κοινωνία θεωρείται δεδοµένο ότι ο ελεύθερος χρόνος είναι 

                                                 
138 «…αυτοί που για οποιουσδήποτε λόγους – είτε λόγω µη-ευνοηµένης κοινωνικής προέλευσης, είτε 
λόγω έλλειψης δικής τους πρωτοβουλίας και εργατικότητας – δεν µπόρεσαν να αποκτήσουν τα ίδια 
ουσιαστικά προσόντα και έλαβαν τους τίτλους σπουδών τους µε ‘βαθµολογική επιχορήγηση’ 
αποτελούν ένα παραγωγικό και διδακτικό δυναµικό µε µειωµένα προσόντα. Οι µαθητές που θα 
διδαχθούν από αυτούς τους δασκάλους θα αδικηθούν από την µειωµένη απόδοση τους και η ζηµιά 
αυτή θα βαρύνει περισσότερο εκείνους τους µαθητές, των οποίων η πρόοδος εξαρτάται σε µεγαλύτερο 
βαθµό από τα ερεθίσµατα του σχολείου. Κατά συνέπεια θα ζηµιώσει περισσότερο τους µαθητές που 
προέρχονται από µη-ευνοηµένο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον». (Κελπανίδης Μ., Κράτος 
Πρόνοιας και Εκπαίδευση. Ισότητα ευκαιριών και ισότητα αποτελεσµάτων: Εκπαίδευση ως ατοµικό 
επίτευγµα ή κοινωνική παροχή, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1991) 



                      Ανεργία πτυχιούχων -Αγορά εργασίας και Μεταπτυχιακές σπουδές 55

στη διάθεση του ατόµου και στην συνέχεια ότι ο χώρος της οικογένειας είναι 

θεσµικά κατοχυρωµένος µε αποτέλεσµα να γίνεται αντιληπτό ότι τα µέτρα 

κρατικής παρέµβασης είναι δύσκολο να επηρεάσουν τις στάσεις και τις απόψεις 

που διαµορφώνονται στους χώρους όπου παράγεται η µάθηση και κατά συνέπεια 

θα πρέπει να θεωρούνται ως δεδοµένες οι διαφορετικές µαθησιακές προϋποθέσεις 

που διαµορφώνονται για τα άτοµα στην κοινωνία. Από την άλλη το Κράτος θα 

µπορούσε να διευρύνει την επιρροή του µέσα από εκπαιδευτικές διαδικασίες 

χωρίς όµως, και πάλι, να αποφύγει τις ανταγωνιστικές επιδράσεις παραγόντων 

που ενεργοποιούνται µακριά από το χώρο του σχολείου και η αναφορά γίνεται 

στις εξωσχολικές δραστηριότητες, στην επιρροή139 των ατόµων νεαρής ηλικίας 

από τους συνοµηλίκους τους140. 

Ωστόσο θέλοντας να προσδιοριστούν οι αρµοδιότητες του Κράτους 

Πρόνοιας θα µπορούσε να ειπωθεί ότι αποβλέπει στους «…παρακάτω τρεις 

στόχους : 

• Στην εξασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήµατος ανεξάρτητα από τα 

 περιουσιακά στοιχεία ή και από αυτήν ακόµη την προσφορά εργασίας του 

 ατόµου. 

• Στη µείωση της ανασφάλειας των ατόµων µε την παροχή προστασίας από 

 συγκυρίες που θα µπορούσαν να απειλήσουν τη ζωή τους (ασθένεια, 

 ανεργία, ανικανότητα λόγω γήρατος). 

• Στη διασφάλιση των βασικών υπηρεσιών για όλους τους πολίτες στην 

 καλύτερη δυνατή ποιότητα141». 

 Το Κράτος Πρόνοιας και οι ανακατανεµητικές λειτουργίες του αφορούν δυο 

βασικούς χώρους του κοινωνικού γίγνεσθαι, τον χώρο της υγείας και το χώρο της 

παιδείας. 

                                                 
139 «…όσο µεγαλύτερη είναι η σχετική δραστικότητα αυτών των εξωσχολικών επιδράσεων, τόσο 
µικρότερη – σε αντίστροφη αναλογία – είναι η σχετική δραστικότητα των σχολικών επιδράσεων». 
(Κελπανίδης Μ., Κράτος Πρόνοιας και Εκπαίδευση. Ισότητα ευκαιριών και ισότητα αποτελεσµάτων: 
Εκπαίδευση ως ατοµικό επίτευγµα ή κοινωνική παροχή, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 76 
140 Είναι σκόπιµο να αναφερθεί σε αυτό το σηµείο ότι το σχολείο ελέγχει µόλις το ¼ του ελεύθερου 
χρόνου των µαθητών µε το υπόλοιπο να αναλώνεται σε εξωσχολικές επιδράσεις. Μέσα από έρευνες 
που διεξήχθησαν την δεκαετία του 60 στις Η.Π.Α. αναφορικά µε την νεανική κουλτούρα έχει ανοίξει 
µια µεγάλη συζήτηση στην οποία φαίνεται ότι ο µαθητής δέχεται επιδράσεις από τις παρέες του οι 
οποίες είναι εκ διαµέτρου αντίθετες από τους στόχους που θέτει το σχολείο. Ακόµα έρευνες του J. 
Coleman έδειξαν ότι ισχυροί κοινωνικοί παράγοντες επιδρούν κατά της µάθησης και της αξιοποίησης 
εκπαιδευτικών ευκαιριών και την ίδια στιγµή το κράτος είναι αδύναµο να τους αντισταθµίσει 
χρησιµοποιώντας το σχολείο. όπ.  
141Πυργιωτάκης Ι.Ε., Εκπαίδευση και κοινωνία στην Ελλάδα. Οι διαλεκτικές σχέσεις και οι 
αδιάλλακτες συγκρούσεις. εκδ. Ελληνικά Γράµµατα. Αθήνα, 2001, σ.. 83 
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4.2 Εκπαιδευτική πολιτική. Νέες τάσεις στην εκπαίδευση και 
στην κατάρτιση. 

 

Στην σηµερινή χαρακτηριζόµενη ως µετα- βιοµηχανική εποχή οι εξελίξεις 

και οι νέες συνθήκες στο διεθνές περιβάλλον διαµορφώνουν τις τάσεις και 

επιτάσσουν την προσαρµογή της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Φαίνεται ν α 

κυριαρχεί µια νέα εποχή ανισοτήτων142 ή µια µετατόπιση των υπαρχόντων 

ανισοτήτων από την πρόσβαση στην εκπαίδευση στην δυνατότητα πρόσβασης 

στην αγορά εργασίας, όπως υποστηρίζει στο βιβλίο του ο Ι.Ε.Πυργιωτάκης143. Η 

ανεργία, η δυσκολία, παγκοσµίως, αντιµετώπισης της µείωσης των θέσεων 

εργασίας, η κοινωνική κρίση σε ένα διεθνοποιηµένο πλαίσιο, καθώς και η 

παγκοσµιοποιηµένη ιδεολογική σύγχυση, συγκροτούν την υπάρχουσα κατάσταση 

και το συγκείµενο των αποφάσεων και των µελλοντικών εξελίξεων. Η 

εκπαιδευτική πολιτική προσανατολίζεται «σε ένα σύστηµα συναρµοσµένο µε µια 

αγορά που µεταβάλλεται και µια οικονοµία που παγκοσµιοποιείται144». Ενώ οι 

τάσεις στην εκπαίδευση διαµορφώνουν ένα µοντέλο συνεχούς εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, δια- βίου εκπαίδευσης και προσαρµογής στις απαιτήσεις της αγοράς 

µέσα από την επαγγελµατική προετοιµασία. Σηµαντικό στις διεθνείς εξελίξεις 

είναι το στοιχείο της ταύτισης της εκπαίδευσης µε µια επένδυση σε ανθρώπινο 

δυναµικό (human resource developer), που θα πραγµατοποιηθεί µέσα από τις νέες 

αυτές και εναλλακτικές µορφές εκπαίδευσης, οι οποίες αναφέρονται πια σε όλες 

τις ηλικιακές οµάδες µε απώτερο στόχο την δηµιουργία ενός ευέλικτου και 

αποτελεσµατικού εργαζόµενου145.  

Η νεοδιαµορφούµενη κατάσταση µέσα σε ένα πλαίσιο ερµηνείας µπορεί να 

θεωρηθεί ως πράξη µετάβασης από το Κράτος στην Αγορά Εργασίας ωστόσο τα 

τελευταία χρόνια, όπως υποστηρίζει σε άρθρο του ο Παπαδάκης Ν. φαίνεται ότι η 

προσαρµογή της εκπαίδευσης στις ανάγκες της οικονοµίας και της αγοράς είναι 
                                                 
142 Παπαδάκης Ν., Εργασία, εκπαίδευση και κατάρτιση στην ύστερη νεωτερικότητα. Οι νέες τάσεις 
στης πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανάλυση τους. Εισήγηση στο Πανελλήνιο Συνέδριο-
Σεµινάριο µε τίτλο «Μεθοδολογία της έρευνας στις κοινωνικές επιστήµες»,Ρέθυµνο, Νοέµβριος 2002 
143 Πυργιωτάκης Ι.Ε. Η Οδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλµατος. εκδ. Αδελφών Κυριακίδη. 
Θεσσαλονίκη, 1992 
144 Παπαδάκης Ν., Εργασία, εκπαίδευση και κατάρτιση στην ύστερη νεωτερικότητα. Οι νέες τάσεις 
στης πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανάλυση τους. Εισήγηση στο Πανελλήνιο Συνέδριο-
Σεµινάριο µε τίτλο «Μεθοδολογία της έρευνας στις κοινωνικές επιστήµες»,Ρέθυµνο, Νοέµβριος 2002 
145 όπ. 
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φαινόµενο των τελευταίων δεκαετιών. Αυτό που φαίνεται να αλλάζει δεν είναι η 

εκπαιδευτική πολιτική αλλά κυρίως η κοινωνική πολιτική από την οποία 

προσδιορίζεται και η πρώτη. Στις µεταβολές αυτές µπορεί να διακρίνει κανείς δυο 

επίπεδα. «Την διάκριση ανάµεσα σε ιδεολογική ηµερήσια διάταξη και σε διάταξη 

κρατικών πολιτικών146» καθώς και στο επίπεδο που αναφέρεται στις «δαπάνες για 

την εκπαίδευση147». Τα δυο προηγούµενα επίπεδα κατανοούνται µέσα από τρεις 

διαφορετικούς άξονες148 κατανόησης.  

Αρχικά το πεδίο της κρατικής παρέµβασης. Στο πεδίο αυτό γίνεται η 

συσχέτιση της εκπαιδευτικής πολιτικής µε την αγορά εργασίας και αυτό, που 

σήµερα αποκαλείται, δοµή της απασχόλησης. Η επικρατούσα λογική στην αγορά 

εργασία έρχεται να διαµορφώσει την εκπαιδευτική πολιτική µέσα από τον 

επικαθορισµό της. Η αρχή των δικαιωµάτων του πολίτη εµπλουτίζεται µε την 

έννοια της κατοχύρωσης των πολιτών µε τις ικανότητες εκείνες που θα κάνουν 

τον πολίτη ανταγωνιστικό στις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς εργασίας.  

Το δεύτερο πεδίο: Οι θεσµικές- κανονιστικές διαστάσεις που ορίζουν τους 

“κανόνες του παιγνίου”. Στο πεδίο αυτό εµπεριέχεται η δηµιουργία νέων 

ανισοτήτων και η όξυνση παλαιοτέρων µέσα από την χρήση νέας ορολογίας η 

οποία στην ουσία αναπαραγάγει παλιές ιεραρχίες σχετικές µε ταξινοµήσεις κατά 

φύλο και κοινωνική- οικονοµική προέλευση. Η κοινωνική πολιτική φαίνεται να 

υποστηρίζει λειτουργίες που δίνουν βάση, κατά κύριο λόγο, στην παροχή 

ευκαιριών- βοηθειών σε συγκεκριµένες κοινωνικά υστερούσες οµάδες149 του 

                                                 
146 Παπαδάκης Ν., Εργασία, εκπαίδευση και κατάρτιση στην ύστερη νεωτερικότητα. Οι νέες τάσεις 
στης πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανάλυση τους. Εισήγηση στο Πανελλήνιο Συνέδριο-
Σεµινάριο µε τίτλο «Μεθοδολογία της έρευνας στις κοινωνικές επιστήµες»,Ρέθυµνο, Νοέµβριος 2002 
147 όπ. 
148 Όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο του Παπαδάκη Ν., µε τίτλο: Εργασία, εκπαίδευση και 
κατάρτιση στην ύστερη νεωτερικότητα. Οι νέες τάσεις στης πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
η ανάλυση τους. Εισήγηση στο Πανελλήνιο Συνέδριο-Σεµινάριο µε τίτλο «Μεθοδολογία της έρευνας 
στις κοινωνικές επιστήµες»,Ρέθυµνο, Νοέµβριος 2002, οι οποίοι βασίζονται στο βιβλίο: Gravaris, D. 
(2002) From one form of state intervention to another: Policy rationality and legitimacy norms in 
education (announcement) in International Symposium on “ State, Society, Market and Policies in 
Education” (Rethymnon, University of Crete/ Department of Political Science, May 17 2002 
149 «Όλες οι δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος διαπνέονται από την αντίληψη ότι πρέπει να 
εξαλειφθούν τα εµπόδια που µειώνουν τις δυνατότητες απασχόλησης τόσο των γυναικών, όσο και των 
νέων. Θα αναληφθούν δράσεις για την ενίσχυση της συµµετοχής των γυανικών στην τεχνική, 
επαγγελµατική και τριτοβάθµια εκπαίδευση. Με την βοήθεια των προγραµµάτων…επιµόρφωσης-
ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας…ώστε να βελτιωθεί η θέση των γυναικών όχι µόνο 
στον κόσµο της εργασίας, αλλά και στα κλιµάκια λήψης αποφάσεων…»το όλο ΕΠ περιλαµβάνει και 
προγράµµατα, όπως είναι αναµενόµενο ∆ια Βίου Εκπαίδευσης, Προγράµµατα υποστήριξης των 
γυναικών στις Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές, προγράµµατα σπουδών και ερευνητικά 
προγράµµατα για τις γυναίκες κ.α. Πηγή η ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της 
Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (2000-2006), www.epeaek.gr, σ.11 
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πληθυσµού χωρίς να δηµιουργούν πολιτικές µε αναφορά στο σύνολο. Με αυτή τη 

λογική η εκπαίδευση αποµακρύνεται από την αρχή που θέλει να απευθύνεται στο 

σύνολο του πληθυσµού και επικεντρώνεται µέσα από την εφαρµοσµένη πολιτική, 

από την µια µεριά στην παροχή της υποχρεωτικής βαθµίδας της εκπαίδευσης στο 

σύνολο και στην ενασχόληση µε οµάδες όσον αφορά την επικέντρωση σε 

παροχές χρηστικές για την αγορά εργασίας.  

Το τρίτο πεδίο: Οι λειτουργικές διαστάσεις και η ορθολογικότητα της 

κρατικής πολιτικής. Σύµφωνα µε την συλλογιστική του συγκεκριµένου άξονα οι 

µεταβολές στην σχέση της αγοράς εργασίας µε τις εκπαιδευτικές πολιτικές και τις 

πολιτικές κατάρτισης προσδιορίζονται από την µετάβαση, σε επίπεδο µακρο-

οικονοµίας, από τον Κευνσιανισµό στον Μονεταρισµό. 

Η λογική των αξόνων µε τον τρόπο ερµηνείας της νέας διάστασης της 

εκπαιδευτικής πολιτικής φαίνεται να διαµορφώνουν το µοντέλο εκπαίδευσης που 

επικαθορίζεται από τις αρχές λειτουργίας της αγορά εργασίας µε απώτερο στόχο 

την προετοιµασία του εκπαιδευόµενου για την αποτελεσµατική απορρόφηση του 

από το χώρο της απασχόλησης. Εφαρµογή της νέας κατάστασης δίνουν τα σχέδια 

για ∆ια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ωστόσο η αλλαγή έρχεται να 

σχηµατοποιήσει τις δοµές της εκπαίδευσης µέσα από την αναδιαµόρφωση της 

συστηµατοποιηµένης εκπαίδευσης, της πανεπιστηµιακής µόρφωσης και της αγοράς 

εργασίας150. Στα ελληνικά δρώµενα η αλλαγή της κοινωνικής πολιτικής και ο 

τρόπος που αυτή µεταφράζεται στην εκπαιδευτική πολιτική δείχνει την ύπαρξη 

αποφάσεων που επιφέρουν δοµικές αλλαγές, όπως η δηµιουργία προγραµµάτων 

σπουδών µε µειωµένη χρονική διάρκεια και η προσπάθεια εισαγωγής 

προγραµµάτων που κινούνται στην λογική της δια- βίου εκπαίδευσης. Ακόµα η 

υιοθέτηση προγραµµάτων σπουδών από απόσταση, ανοικτής και εξ- αποστάσεως 

εκπαίδευση. Η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση επαναπροσδιορίζεται και αυτός ο 

                                                                                                                                            
 
150 Λειτουργία που πραγµατοποιείται από την µία µεριά «µε την εισαγωγή και νοµιµοποίηση 
ευέλικτων πολιτικών σύνδεσης Προγραµµάτων Σπουδών και των Γνωστικών Αντικειµένων µε την 
οικονοµία της αγοράς εργασίας» και από την άλλη  «µε πλαίσια χρηµατοδότησης που διακριτικά 
νοµοθετούν και επαναπροσδιορίζουν τα πλαίσια ελέγχου και τους τύπους κυβερνησιµότητας 
αναφορικά µε τη σχέση ∆ιεθνών Οργανισµών Κρατών και Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». (Παπαδάκης 
Ν., Εργασία, εκπαίδευση και κατάρτιση στην ύστερη νεωτερικότητα. Οι νέες τάσεις στης πολιτικές 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανάλυση τους. Εισήγηση στο Πανελλήνιο Συνέδριο-Σεµινάριο µε 
τίτλο «Μεθοδολογία της έρευνας στις κοινωνικές επιστήµες»,Ρέθυµνο, Νοέµβριος 2002) 
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επαναπροσδιορισµός της γίνεται φανερός µέσα από ερευνητικά κρατικά 

προγράµµατα151 και σχεδιασµούς προγραµµάτων ΕΠΕΑΕΚ152.  

Έχει ενδιαφέρον και είναι ενδεικτική των νέων τάσεων η εισαγωγή του 

ΥΠΕΠΘ για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης του ΕΠΕΑΕΚ για το 2000-2006. 

«Αποτελεί βούληση της ελληνικής πολιτείας η προώθηση εκπαιδευτικών 

πολιτικών οι οποίες αναπτύσσουν το ανθρώπινο δυναµικό, βελτιώνουν την 

δυνατότητα της νεολαίας για παραγωγική απασχόληση, καταπολεµούν παλαιά και 

αρχόµενα φαινόµενα κοινωνικού αποκλεισµού, ευαισθητοποιούν τους αυριανούς 

πολίτες σε ποικίλα θέµατα…και παρακολουθούν εκ σύνεγγυς τις ευρωπαϊκές 

εξελίξεις στα θέµατα αυτά όπως αυτές εκφράζονται µέσα από τα πεδία πολιτικής 

του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταµείου(ΕΚΤ)153». Αυτή είναι και η εισαγωγή 

νοµιµοποίησης της εγκαθίδρυσης του project της ∆ια- Βίου Εκπαίδευσης. Η 

στρατηγική προώθησης της σηµαντικότητας του project, επισηµαίνει προβλήµατα 

του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος σχετικά µε τις βασικές αδυναµίες 

προσαρµογής στις απαιτήσεις της κοινωνίας των πληροφοριών του 21ου αιώνα, 

προβλήµατα που αποτελούν αιτία µείωσης της απασχολησιµότητας του εργατικού 

δυναµικού µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να προσαρµοστεί, το εργατικό δυναµικό 

της χώρας, στις µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς εργασίας154. Η αντιµετώπιση 

των αδυναµιών αυτών επιβάλει δράσεις για την προώθηση και την βελτίωση της 

εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στα πλαίσια µιας 

στρατηγικής ∆ια Βίου µάθησης155.  

Σχολιασµός των παραπάνω είναι η συσχέτιση της ιστορικής και πολιτικής 

σύµπτωσης, που παρουσιάζει στο άρθρο του ο Παπαδάκης Ν., ότι θέλοντας να 

                                                 
151 Το 2000 το ερευνητικό πρόγραµµα του ΚΕΕ σε συνεργασία µε του ΥΠΕΠΘ και το ΕΜΠ  µε τίτλο 
«Τα Πανεπιστήµια στη νέα χιλιετία» καθώς και το 2001 µε το σχέδιο νόµου του ΥΠΕΠΘ όπως 
αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο του Παπαδάκη Ν.  
152 Το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ) του ΥΠΕΠΘ που θα αντλεί πόρους από το Γ’ 
Κοινοτικό πλαίσιο Στήριξης (Γ’ ΚΠΣ) 2000-2006, δροµολογεί µέτρα πάνω στους βασικούς άξονες 
πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταµείου (ΕΚΤ) τα οποία µέτρα διέπονται από µια ενιαία 
φιλοσοφία προώθησης µιας κοινωνικό- εκπαιδευτικής πολιτικής που επιδιώκει να ενισχύσει την 
ανάγκη ο άνθρωπος να µάθει πώς να ευαισθητοποιείται, µα κοινωνικοποιείται και να δηµιουργεί µε 
απώτερο σκοπό την πρόβλεψη και καταπολέµηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισµού. 
Πηγή η ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης (2000-2006), www.epeaek.gr   
153 Πηγή η ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Εκπαίδευσης και Αρχικής 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (2000-2006), www.epeaek.gr, σ.1 
154 Σε αντίθεση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες η Ελλάδα εµφανίζει µεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας 
κυρίως στους απόφοιτους µέσης εκπαίδευσης και στους πτυχιούχους της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
καταλαµβάνοντας την 12η θέση. όπ. 
155 όπ. 
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υιοθετήσουµε µια στοιχειοθετηµένη (grounded)και ρεαλιστική (earthy) ανάλυση 

σχετικά µε τις νέες αυτές τάσεις, θα πρέπει να γίνει φανερό ότι η ∆ια Βίου 

Εκπαίδευσης συνιστά την κυρίαρχη στρατηγική επιλογή οργανισµών όπως ο OECD, 

αλλά και µια προσπάθεια µεταρρύθµισης που κάνει σαφή αναφορά σε αυτό που 

αποκαλείται παράδειγµα επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο, δηλαδή το human 

recourse development156. 

Ζητούµενο είναι η διαµόρφωση του εκπαιδευτικού χώρου ώστε να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. «Η βελτίωση της παρεχόµενης 

εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης και η σύνδεση τους µε την αγορά 

εργασίας, αποτελούν προϋπόθεση για την βελτίωση της απασχόλησης των 

νέων157». Η διαµόρφωση ενός ενιαίου µετα-δευτεροβάθµιου χώρου, ο οποίος 

στρατηγικά συνδέει κατάρτιση και εκπαίδευση και προσαρµόζει αµφότερες στις 

ανάγκες της αγοράς158. Με την καταβολή προσπάθειας να αρθούν τα όρια 

ανάµεσα στην αρχική και συνεχιζόµενη εκπαίδευση, µε την τάση επικράτησης 

της κυρίαρχης τεχνο-κουλτούρας και µε την νοµιµοποίηση της ταύτισης της 

προόδου µε την τεχνική και οικονοµική ανάπτυξη159. 

                                                 
156 Παπαδάκης Ν., Εργασία, εκπαίδευση και κατάρτιση στην ύστερη νεωτερικότητα. Οι νέες τάσεις 
στης πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανάλυση τους. Εισήγηση στο Πανελλήνιο Συνέδριο-
Σεµινάριο µε τίτλο «Μεθοδολογία της έρευνας στις κοινωνικές επιστήµες»,Ρέθυµνο, Νοέµβριος 2002 
 
157 Πηγή η ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Εκπαίδευσης και Αρχικής 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (2000-2006), www.epeaek.gr, σ.9 
158 Παπαδάκης Ν., Εργασία, εκπαίδευση και κατάρτιση στην ύστερη νεωτερικότητα. Οι νέες τάσεις 
στης πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανάλυση τους. Εισήγηση στο Πανελλήνιο Συνέδριο-
Σεµινάριο µε τίτλο «Μεθοδολογία της έρευνας στις κοινωνικές επιστήµες»,Ρέθυµνο, Νοέµβριος 2002 
159 όπ. 
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4.3 Εκπαιδευτική πολιτική και µεταπτυχιακά προγράµµατα. Η 
δηµιουργία των µεταπτυχιακών προγραµµάτων στην Ελλάδα. 

 

 Με το Ν. 1268/82 και στη συνέχεια µε το Ν. 1566/85, καθώς και 

παλαιότερα µε την παροχή της δυνατότητας έκδοσης Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, 

η Πολιτεία δηµιούργησε το απαραίτητο θεσµικό πλαίσιο για την δηµιουργία και 

ανάπτυξη Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών Εξειδίκευσης αλλά και 

∆ιδακτορικών ∆ιπλωµάτων160. Ωστόσο ο θεσµός των Προγραµµάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν είχε την αναµενόµενη επέκταση µε αποτέλεσµα 

πολλά από τα σχετικά προγράµµατα να µην λειτουργήσουν η να διακόψουν την 

λειτουργία τους. Αυτό αφορούσε κυρίως τους τίτλους µεταπτυχιακών σπουδών 

εξειδίκευσης, καθώς τα πράγµατα εξελίχθηκαν διαφορετικά για τα ∆ιδακτορικά 

∆ιπλώµατα µε αποτέλεσµα την χορήγηση ενός ικανοποιητικού αριθµού τίτλων 

εκείνη την εποχή. Αποτέλεσµα αυτής της εξέλιξης ήταν η συνέχιση της 

φοιτητικής µετανάστευσης στην Ευρώπη κυρίως µε σκοπό την απόκτηση ενός 

τίτλου ΠΜΣ. Αρχικός ανατρεπτικός παράγοντας της εγκαθίδρυσης νέων ΠΜΣ 

ήταν ότι το σχετικό νέο-διαµορφωµένο πλαίσιο λειτουργίας των προγραµµάτων 

απαιτούσε χρονοβόρες διαδικασίες.  

 Οι ρυθµίσεις του Ν. 2083/92 έρχονται να ανατρέψουν την 

αναποτελεσµατική πορεία της λειτουργίας των µέχρι τότε ΠΜΣ. Το νέο 

νοµοθετικό πλαίσιο θεσπίστηκε µε βάση την αρχή ότι το Πανεπιστήµιο προβλέπει 

και η Πολιτεία εποπτεύει, ενώ το πρώτο έχει την αποκλειστική ευθύνη της 

λειτουργίας των Προγραµµάτων µέσα από τις αποφάσεις που παίρνει. Η Πολιτεία 

αναλαµβάνει την οικονοµική υποστήριξη τους µε τη βασική προϋπόθεση ότι η 

χρηµατοδότηση θα υπακούει σε κανόνες προτεραιότητας και ότι θα 

εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι για την λειτουργία τους οικονοµικοί πόροι161.  

Το έτος 1997 αποτελεί σταθµό ριζικής αλλαγής του τρόπου λειτουργίας 

των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) καθώς πρόκειται για την 

περίοδο όπου εγκρίνονται 100 περίπου ΠΜΣ µε χρηµατοδότηση του 

                                                 
160 Τσαγιάννης Β. – Κουτροµάνος Κ., Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – 
Κοµοτηνή, 1994 
161 Τσαγιάννης Β. – Κουτροµάνος Κ., Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – 
Κοµοτηνή, 1994 
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Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ). 

Ωστόσο η προσφερόµενη βοήθεια από τα ευρωπαϊκά αυτά προγράµµατα, δεν 

περιοριζόταν µόνο στην οικονοµική ενίσχυση αλλά το πρόγραµµα έδινε και 

κάποιες κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε το επιστηµονικό αντικείµενο 

διαπραγµάτευσης, από µέρος του ΠΜΣ, που θα χρηµατοδοτούσε. Αυτός είναι και 

ο λόγος έναρξης µιας ακαδηµαϊκής κουβέντας σχετικά µε την όλη λειτουργία του 

συγκεκριµένου συστήµατος. Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ή 

κινδυνολογούν162 για την δηµιουργία κατευθύνσεων που δεν νοηµατοδοτούντε 

από την ανάγκη για σφαιρική και συστηµατική επιστηµονική γνώση σε συνθήκες 

ελευθερίας διαλόγου και κριτικής αλλά για την δηµιουργία επαγγελµατικών 

κατευθύνσεων που υπαγορεύονται από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η οποία 

αρέσκεται στην γρήγορη γνώση µε απώτερο στόχο τη δυνατότητα άµεσης 

πρακτικής εφαρµογής. Σε αυτή την υπό διαµόρφωση κατάσταση ελλοχεύει ο 

κίνδυνος του παραµερισµού γνωστικών αντικειµένων που δεν έχουν άµεση 

απόδοση στην αγορά εργασίας όπως είναι οι επιστήµες του ανθρώπου. Αυτή η 

λογική της ανταποδοτικότητας φαίνεται να υποστηρίζεται και µέσα από 

νοµοσχέδια της κυβέρνησης σχετικά µε την λειτουργία των ΠΜΣ. Ακόµα θα 

µπορούσε να γίνει λόγος για την «Λευκή Βίβλο» αφού θεωρείται 

αντιπροσωπευτική του εννοιολογικού πλαισίου της πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε θέµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης. Στην Λευκή Βίβλο 

διατυπώνεται η άποψη ότι η ανεργία θα αυξάνεται στην Ευρώπη συνεχώς παρά 

τις όποιες προσπάθειες καταβάλλονται για τον περιορισµό και την αντιµετώπιση 

της. Οι νέοι φαίνεται να είναι αυτοί που θα κινδυνέψουν και στο µέλλον από τον 

αποκλεισµό εξαιτίας της. Η λύση έστω και έσχατη είναι η εκπαίδευση και η 

επαγγελµατική κατάρτιση. Ωστόσο είναι γνωστό, όπως φαίνεται απο τα ποσοστά 

ποια της ΕΣΥΕ, ότι τη πιο άσχηµη µορφή ανεργίας αντιµετωπίζουν οι νέοι και 

µάλιστα αυτοί που είναι κάτοχοι ανώτατου τίτλου σπουδών. Η εκπαίδευση λοιπόν 

και η επαγγελµατική κατάρτιση δεν µπορούν από µόνες τους να λειτουργήσουν 

ως την λύση του φαινοµένου. Ωστόσο φαίνεται να προτείνετε και να υιοθετείται 

µια τάση για µαζική επένδυση σε γνώση και δεξιότητες. ∆ηµιουργείται ένα νέο 

αναπτυξιακό µοντέλο µε πολλές νέες θέσεις εργασίας. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αντιµετωπίζουν ακόµα το πρόβληµα της προσαρµογής στις νέες 
                                                 
162 Κάτσικας Χ., Σωτήρης Π., Η αναδιάρθρωση του Ελληνικού Πανεπιστηµίου, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 
2003 
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επιστηµονικές τεχνολογικές εξελίξεις, πρόβληµα που δυσχεραίνει µε την σειρά 

του την προσαρµογή τους στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. «Οι νέες 

δυνατότητες που προσφέρονται στον άνθρωπο απαιτούν προσωπική προσπάθεια, 

ώστε να προσαρµοστεί κανείς, να οικοδοµήσει το επαγγελµατικό του προφίλ µε 

την αναδόµηση της µερικής γνώσης και των δεξιοτήτων163». Το πλαίσιο που 

σκιαγραφείται µέσα στην Λευκή Βίβλο σχετικά µε τις δεξιότητες που οφείλει ο 

πολίτης, πολλές φορές ο ίδιος σαν µονάδα και µε προσωπική ευθύνη, να 

αποκτήσει δείχνει την αναγκαιότητα για προσαρµογή στις προοπτικές που 

τίθενται από την αγορά εργασίας αναδιατυπώνοντας µέσα σε αυτή την λογική και 

τους στόχους την εκπαίδευσης. «Αν αποδεχτούµε τις οικονοµικές και 

τεχνολογικές εξελίξεις ως στοιχειώδεις και αναπόφευκτες, θα πρέπει να 

θεωρήσουµε µέρος της ζωής το γεγονός ότι τα άτοµα και οι θεσµοί θα πρέπει 

συνεχώς να προσπαθούν να προσαρµοστούν σε αυτές τις εξελίξεις. Το γεγονός 

ότι ούτε οι άνθρωποι ούτε οι θεσµοί είναι σε θέση να συµβαδίσουν µε τις 

καλπάζουσες εξελίξεις θεωρείται ως εξατοµικευµένη αδυναµία. Υπ’ αυτή την 

έννοια η άποψη της δια βίου εκπαίδευσης µε σκοπό την προσαρµογή έχει γίνει 

παράλογη απαίτηση, ισόβια καταδίκη, που προσοµοιάζει µ’ αυτή του 

Σίσυφου164». 

Κλείνοντας την µικρή αναφορά στην Λευκή Βίβλο, η εκπαιδευτική 

πολιτική που ακολουθείται και φαίνεται να υπακούει στα προστάγµατα της 

αγοράς εργασίας και της απασχόλησης διακρίνεται και στο σχέδιο νόµου «Για την 

αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου των Μεταπτυχιακών Σπουδών και της 

πανεπιστηµιακής έρευνας» του 2000 από το Υπουργείο Παιδείας165. Το εν λόγω 

σχέδιο φιλοδοξεί όπως αναφέρεται «να ρυθµίζει συνολικά τα θέµατα που 

αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των µεταπτυχιακών σπουδών στα ΑΕΙ 

και τα σχετικά µε την πανεπιστηµιακή έρευνα ζητήµατα. Η αναγκαιότητα για µια 

εκ νέου µελέτη του όλου ζητήµατος έχει προκύψει από τις εµπειρίες…(του 

παρελθόντος) και από τις νέες διαµορφούµενες διεθνώς συνθήκες και 

                                                 
163 Παπαιωάνου Σ., Alheit P., Henning Salling Olesen, επιµ. Κοινωνικός Μετασχηµατισµός 
Εκπαίδευση και Κοινωνία, εκδ. Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο/ Ανώγεια 1998, σ. 52-53 
164 Παπαιωάνου Σ., Alheit P., Henning Salling Olesen, επιµ. Κοινωνικός Μετασχηµατισµός 
Εκπαίδευση και Κοινωνία, εκδ. Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο/ Ανώγεια 1998, σ. 53 
165 Σχέδιο νόµου «Για την αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου των µεταπτυχιακών σπουδών και της 
πανεπιστηµιακής έρευνας» του ΥΠΕΠΘ τον Φεβρουάριο του 2000 µε υπουργό Παιδείας και 
Θρησκευµάτων Γεράσιµο ∆. Αρσένη, υπουργό Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
την Β. Παπανδρέου και υπουργό οικονοµικών τον Γ. Παπαντωνίου. Πηγή ΥΠΕΠΘ.  
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διαγραφόµενες προοπτικές στο χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης…την 

αναζήτηση νέων ρόλων και νέας φυσιογνωµίας από µέρους των 

Πανεπιστηµίων166». Τα κύρια χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας της έκθεσης είναι 

«οι µεταπτυχιακές σπουδές δεν είναι δυνατό να ακολουθήσουν τις τάσεις 

µαζικοποίησης και ανοικτής πρόσβασης που χαρακτηρίζουν διεθνώς τις 

προπτυχιακές σπουδές» καθώς και ότι «οι µεταπτυχιακές σπουδές πρέπει να 

πληρούν τις προϋποθέσεις υψηλού ποιοτικού επιπέδου και να ανταποκρίνονται σε 

πραγµατικές ανάγκες της επιστήµης, της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας167». 

το ερώτηµα που µένει προς απάντηση σε αυτή την προβληµατική είναι: πως 

γίνεται στην πράξη να συµβαδίζουν αυτά τα δυο και πως γίνεται να µιλάµε για 

επιστήµη όταν αυτή επικαθορίζεται από το ‘αναγκαίο’ κάθε φορά της αγοράς. Οι 

προϋποθέσεις αυτές, όπως καταγράφονται µέσα στο νοµοσχέδιο, φαίνεται ότι 

αντιπροσωπεύουν την τάση για περιορισµό της δυνατότητας των πολλών να 

αποκτήσουν τίτλους ΠΜΣ. Το 15% των προπτυχιακών θα έχει την δυνατότητα να 

εισαχθεί σε ένα ΠΜΣ ενώ η τάση που διαγράφεται, σήµερα, αναφορικά µε την 

ζήτηση είναι πολύ µεγαλύτερη. Από τους 30000 περίπου πτυχιούχους που κάθε 

χρόνο αποφοιτούν από τα ΑΕΙ µόνο οι 4500 θα καταφέρνουν να αποκτήσουν 

τίτλο ΠΜΣ168.  

Έχει ενδιαφέρον µέσα από την ανάγνωση του νοµοσχεδίου να γίνει 

διακριτό το µοντέλο που φαίνεται να πρέπει να υιοθετήσουν τα υπάρχοντα και σε 

εξέλιξη ΠΜΣ στην Ελλάδα, µοντέλο που θυµίζει να προσαρµόζεται στα 

προστάγµατα των αποφάσεων της Μπολόνια και της Πράγας. ∆ηµιουργούνται 

δυο επίπεδα µεταπτυχιακών σπουδών µε τον πρώτο κύκλο να έχει την δυνατότητα 

χορήγησης δυο τίτλων: Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) και ∆ίπλωµα 

Προχωρηµένων Σπουδών (∆ΠΣ), ο δεύτερος Κύκλος χορηγεί το ∆ιδακτορικό 

∆ίπλωµα (∆∆). Τα Μ∆Ε ασχολούνται µε ένα µέρος του γνωστικού αντικειµένου 

του τµήµατος στο οποίο ανήκουν ενώ το ∆ΠΣ «σε ολόκληρο το εύρος του 

γνωστικού αντικειµένου του οικείου τµήµατος και το οποίο πιστοποιεί την 

προχωρηµένη εµβάθυνση των κατόχων του στο γνωστικό αυτό αντικείµενο». Με 

λίγα λόγια η θεσµοθέτηση αυτή του πτυχίου ελλοχεύει τον κίνδυνο υποβάθµισης 

                                                 
166 Σχέδιο νόµου «Για την αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου των µεταπτυχιακών σπουδών και της 
πανεπιστηµιακής έρευνας» του ΥΠΕΠΘ σ.1 
167 ό.π. 
168 Μηλιαρονικολάκη Ε., Ανώτατη εκπαίδευση: ανατοµία ενός εγκλήµατος, περ. Θέµατα Παιδείας, 
τευχ. 10-11/2002.σ.27  
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επί της ουσίας του παρεχόµενου προπτυχιακού τίτλου καθώς ο Μεταπτυχιακός 

τίτλος έχει τα χαρακτηριστικά του βασικού. Η σκέψη αυτή συνεχίζει να κρύβει 

κινδύνους µέσα στην λογική της ισότητας αυτών των τίτλων µε συναφείς τίτλους 

παρεχόµενους από τα οµοταγή αγγλοσαξονικά Πανεπιστήµια καθώς η ισοτιµία 

αυτή αναλογικά έρχεται και στους τίτλους βασικών σπουδών που στα εν λόγω 

ιδρύµατα είναι τριετή (bachelor).  

Ένα ακόµα κοµβικό σηµείο σχολιασµού του νοµοσχεδίου που προωθείται 

από την κυβέρνηση είναι οι σχετικές διατάξεις µε την χρηµατοδότηση των ΠΜΣ. 

Φαίνεται ότι η φιλοσοφία του κινείται, σε αυτό το σηµείο, στην λογική των 

αποφάσεων της Μπολόνια και της Πράγας, οι οποίες δίνουν ένα σαφή µήνυµα για 

την σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας και την είσοδο του 

ιδιωτικού φορέα σε αυτή. Συγκεκριµένα το νοµοσχέδιο στο άρθρο 3 όπου 

ορίζονται οι «Προϋποθέσεις και διαδικασίες έγκρισης ΠΜΣ» ανοίγει τον δρόµο 

για την ιδιωτική εισβολή στον χώρο του Πανεπιστηµίου προκειµένου να βρεθούν 

οι απαραίτητοι για την βιωσιµότητα του προγράµµατος χρηµατοδότες. «Τον 

προϋπολογισµό λειτουργίας του προτεινόµενου ΠΜΣ, µε βάση αφ’ενός µεν το 

εκτιµώµενο κόστος υποδοµής και λειτουργίας του, αφ’ετέρου δε τις 

προβλεπόµενες πηγές εσόδων και το ύψος χρηµατοδότησης από κάθε πηγή». 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας το ΥΠΕΠΘ ορίζει ως πιθανούς 

χρηµατοδότες όλων των ΠΜΣ, τον τακτικό προϋπολογισµό των ιδρυµάτων, τις 

χρηµατοδοτήσεις από το ίδιο το υπουργείο αλλά και από άλλους φορείς του 

ευρύτερου δηµοσίου  και ιδιωτικού φορέα. Φαίνεται να γεννιέται µε αυτό τον 

τρόπο η εύλογη επιθυµία από την µεριά των Πανεπιστηµίων ως προς την 

υιοθέτηση θεµάτων αρεστών και εκµεταλλεύσιµων από φορείς της αγοράς 

εργασίας. Σε αυτή την λογική είναι αναµενόµενο να υπάρξει χρηµατοδότηση 

προγραµµάτων από τµήµατα µε προσανατολισµό στις επιστήµες του ανθρώπου. 

Η τάση αυτή του ΥΠΕΠΘ να απεµπλακεί από την οικονοµική επικούρηση των 

ΠΜΣ φαίνεται και από την σηµερινή συζήτηση, η οποία βρίσκει σύµφωνη και την 

σύνοδο των πρυτάνεων για την επιβολή διδάκτρων169 σε όλα τα ΠΜΣ 

προκειµένου να κατοχυρωθεί η βιωσιµότητα τους. Η εξέλιξη αυτή που 

προωθείται από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς φαίνεται να έρχεται σε 
                                                 
169 Πάνω από 100 είναι τα ΠΜΣ που απαιτούν δίδακτρα. Τα δίδακτρα στα υπάρχοντα ΠΜΣ ξεκινούν 
από 1200ευρω και φτάνουν τα 9000ευρώ µε µέση τιµή γύρω στα 3000ευρώ, κάποια τµήµατα που 
προαπαιτούν δίδακτρα είναι το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Πειραιώς, το Πανεπιστήµιο Πειραιώς και 
Μακεδονίας, το Πολιτικό τµήµα της Νοµικής κάποια τµήµατα του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου κ.α. 
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αντίθεση µε την βασική αρχή της δωρεάν παιδείας, µεταφέρει την ευκαιρία για 

εξειδίκευση και διεκδίκηση µιας καλύτερης θέσης στην εργασία και κατά 

επέκταση στην κοινωνία στον ίδιο τον εκπαιδευόµενο δηµιουργώντας ένα νέο 

χάσµα και µια καινούργια επιλεκτική µε κοινωνικό-οικονοµικά κριτήρια διάκριση 

ανάµεσα στους έχοντες την δυνατότητα και µη για συνέχιση των σπουδών. Σε µια 

χρονική στιγµή όπου η συζήτηση για την υποβάθµιση των βασικών σπουδών σε 

απολυτήριο λυκείου φαίνεται να πείθει όλο και περισσότερους. Κοινωνιολογικά 

θα µπορούσε να ειπωθεί ότι η διάκριση αυτή δηµιουργεί µια κάθετη τοµή 

ανάµεσα σε εκείνους που µπορούν και δεν µπορούν να αντέξουν τα δίδακτρα των 

ΠΜΣ ενώ ταυτόχρονα ανοίγει τις πόρτες στην ιδιωτική αγορά να εισβάλει στον 

Πανεπιστηµιακό χώρο µε τους δικούς της όρους, καταλύοντας από την µια την 

δηµόσια και δωρεάν παιδεία και από την άλλη αναλαµβάνοντας τον ρόλο του 

αξιολογητή σχετικά µε τι είναι χρήσιµο πια να ερευνηθεί αλλά και του τρόπου 

που αυτό θα γίνει, θέτοντας σοβαρά επιστηµονικά ζητήµατα αµφιβολίας για το 

µέλλον της επιστήµης. 
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4.4 Η εξέλιξη των µεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα µέσα 
από υπάρχουσες έρευνες  

 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η ζήτηση των ΠΜΣ 

από τους άµεσα ενδιαφερόµενους τους αποφοίτους ανωτάτων σχολών αλλά και 

από τους φορείς αυτούς που µπορούν να προσδιορίσουν τέτοιου είδους κοινωνικά 

φαινόµενα και η αναφορά γίνεται για τους εργοδοτικούς φορείς οι οποίοι 

πριµοδοτούν του τίτλους Μεταπτυχιακών Σπουδών ως απόδειξη ύπαρξης από τον 

κάτοχο του απαραίτητων ικανοτήτων και εξειδικευµένων γνώσεων. 

Μια από τις λίγες και πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες170 σχετικά µε τα ΠΜΣ 

στην Ελλάδα, είναι αυτή που διενέργησε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 

(ΕΚΚΕ) σε συνεργασία µε το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

(ΕΚΠΑ) για το ΥΠΕΠΘ και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) (Ιούνιος 

2000). Η παρούσα έρευνα απαντά στο ποια είναι τα κοινωνικά-οικονοµικά και 

γεωγραφικά χαρακτηριστικά των ατόµων µε µεταπτυχιακούς τίτλους σποδών 

στην Ελλάδα. Ως ένα βαθµό η έρευνα φανερώνει αυτό που σύµφωνα µε το 

ποσοστό, που ήδη είναι γνωστό, των εισακτέων είναι αναµενόµενο. Τα άτοµα που 

προέρχονται από οικονοµικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά ανώτερα στρώµατα 

έχουν και τις περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν Μεταπτυχιακό τίτλο 

Σπουδών. Ενώ και το επάγγελµα του πατέρα έρχεται να παίξει διαφοροποιητικό 

ρόλο καθώς όσο πιο κοινωνικά καταξιωµένο είναι το ενασκούµενο επάγγελµα 

τόσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό των πιθανοτήτων για το παιδί να συµµετέχει 

σε ένα ΠΜΣ. «Συγκεκριµένα το 35% των αποφοίτων των οποίων ο πατέρας είναι 

διευθυντικό στέλεχος, το 30% αυτών που ο πατέρας τους ασκεί επιστηµονικό ή 

ελευθέριο επάγγελµα και το 30% εκείνων που ο πατέρας τους ασχολείται στην 

παροχή υπηρεσιών, έχουν λάβει µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ στον αντίποδα 

βρίσκονται εκείνοι οι απόφοιτοι µε πατέρα αγρότη (5%), υπάλληλο γραφείου 

                                                 
170 Όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο των: Κάτσικας Χ., Σωτήρης Π., Η αναδιάρθρωση του Ελληνικού 
Πανεπιστηµίου, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 2003. Πρόκειται για την έρευνα υπό τίτλο «∆ιαδικασίες 
ενσωµάτωσης των νέων στην αγορά εργασίας – Η περίπτωση των αποφοίτων των κοινωνικών 
επιστηµών της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Ιούνιος 2000) που πραγµατοποιήθηκε από το ΕΚΚΕ και το 
ΕΚΠΑ για λογαριασµό του ΥΠΕΠΘ και του ΚΕΕ. Υπεύθυνοι ήταν οι κ.κ. Χαράλαµπος Κασίµης, 
καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Πατρών και ∆ιευθυντής στο Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής 
Κοινωνιολογίας του ΕΚΚΕ, Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος, δρ. Κοινωνιολογίας, εξωτερικός 
συνεργάτης του ΕΚΚΕ και η ερευνήτρια του ΕΚΚΕ κ. Ανδροµάχη Χατζηγιάννη. 
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(8%) και εργάτη-τεχνίτη (12%)171». Πιθανή αιτιολόγηση αυτού του φαινοµένου 

θα µπορούσε να είναι από την µια µεριά το κόστος για την απόκτηση ενός 

µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είτε αυτό έχει δίδακτρα είτε όχι και από την άλλη 

ότι οι οικογένειες των παιδιών µε µεταπτυχιακές σπουδές έχουν την οικονοµική 

δυνατότητα να συντηρούν τα παιδιά τους όσο αυτά σπουδάζουν καθώς είναι 

εύλογο ότι δεν θα µπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.  

Ιδιαίτερο ρόλο έρχεται να παίξει, όπως προκύπτει από την ίδια έρευνα και 

όπως θα ήταν και αναµενόµενο από τις γνώσεις την κοινωνιολογίας της 

εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα. Όσο πιο υψηλό είναι το 

εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να αποκτήσει 

µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ένα παιδί. 13% είναι το ποσοστό των ανδρών που 

κάνουν Μεταπτυχιακές σπουδές και έχουν πατέρα απόφοιτο δηµοτικού και για τις 

γυναίκες 5,4% ενώ φτάνει το 50% για τους άνδρες που έχουν πατέρα µε 

µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και σε 100% για τις γυναίκες.  

Το κοινωνικό αυτό φαινόµενο φαίνεται να είναι σύµφωνο µε τις 

στρατηγικές αναπαραγωγής που υιοθετούνται από τις οικογένειες ανάλογα µε τον 

όγκο κεφαλαίου172. Το εκπαιδευτικό κεφάλαιο αποκτά αξία µέσα από την 

ικανότητα του για συσσώρευση που στην παρούσα κατάσταση παίρνει την µορφή 

συσσώρευσης ακαδηµαϊκών τίτλων. Είναι αναµενόµενο οι γόνοι των υψηλότερων 

κοινωνικών –οικονοµικών -πολιτισµικών στρωµάτων να ενδιαφέρονται για την 

απόκτηση τίτλων που ασκούν µια επιλεκτική διαδικασία λόγω του περιορισµένου 

τους αριθµού. Τα προνοµιούχα κοινωνικά στρώµατα εξασφαλίζουν µε αυτό τον 

τρόπο µια καλύτερη κοινωνική και οικονοµική θέση µέσα από την παροχή της 

δυνατότητας για διεκδίκηση µίας καλύτερης κατάστασης στον τοµέα της 

απασχόλησης. Τέλος οι κάτοχοι των πολυπόθητων αυτών τίτλων παίζουν και ένα 
                                                 
171 Κάτσικας Χ., Σωτήρης Π., Η αναδιάρθρωση του Ελληνικού Πανεπιστηµίου, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 
2003, σ.85 
172 Ο όρος στρατηγικές αναπαραγωγής χρησιµοποιείται για να δηλώσει το σύνολο των ενεργειών στις 
οποίες προβαίνει ένα άτοµο, ένα σύνολο, µια οµάδα, µια οικογένεια, συνειδητά ή ασυνείδητα, µε 
σκοπό να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν την θέση τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι, τη θέση τους στη 
δοµή των ταξικών σχέσεων. Αυτό που φαίνεται να παίζει ρόλο στις ενέργειες των υποκειµένων είναι η 
αρχική τους εξάρτηση από τον όγκο και τη δοµή του προς αναπαραγωγή κεφαλαίου,δηλαδή από τον 
όγκο αυτού που ονοµάζεται οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτισµικό κεφάλαιο, από τον όγκο και την 
δοµή του κληρονοµηµένου κεφαλαίου. Ωστόσο ρόλο παίζει και η ιδιαίτερη χρονική στιγµή και 
συγκυρία. Με αυτό εννοείται η κατάσταση της συσχέτισης των δυνάµεων ανάµεσα στις κοινωνικές 
τάξεις την συγκεκριµένη ιστορικο-κοινωνικο-πολιτική στιγµή. ∆ηλαδή µε βάση το ιστορικο-κοινωνικό 
συγκείµενο172 οφείλει ο ερευνητής να ερµηνεύει κάθε φορά την υιοθετούµενη στρατηγική 
αναπαραγωγής ή κατά πόσο µια πρακτική ή µια ενέργεια κοινωνική αποτελεί στρατηγική 
αναπαραγωγής, συνειδητή ή ασυνείδητη. Εκτενέστερη αναφορά γίνεται στο κεφάλαιο που αποτελεί το 
εµπειρικό µέρος της έρευνας. 
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νοµιµοποιητικό ρόλο για τους προνοµιούχους γόνους καθώς δικαιολογεί την 

κατάληψη θέσεων εργασίας µε υψηλό κοινωνικό προφίλ, η απόκτηση των οποίων 

έχει προαπαιτούµενο και την εξοικείωση µε τους µηχανισµούς εκείνους στον 

χώρο της εργασίας που το επιτρέπουν και είναι σαφώς προνόµιο λίγων173. 

Στην ίδια έρευνα που αναφερθήκαµε και προηγούµενα 

(πραγµατοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το Εθνικό 

Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών) φαίνεται ότι οι βασικές υποθέσεις της 

στηρίχθηκαν στην ανάλυση της σχέσης ανάµεσα στην προσφορά και τη ζήτηση 

εκπαιδευµένου εργατικού δυναµικού στην µεταπολεµική Ελλάδα και πιο 

συγκεκριµένα γίνονται σαφείς αναφορές στην κατάσταση που επικρατεί στα 

υπάρχοντα ΠΜΣ. Η εµπειρική έρευνα ισχυροποιεί το συµπέρασµα παλιότερων 

ερευνών τόσο σχετικά µε την χώρα µας όσο και στο εξωτερικό σύµφωνα µε το 

οποίο φαίνεται ότι η σηµασία του εκπαιδευτικού και κοινωνικού κεφαλαίου είναι 

ιδιαίτερα καθοριστική τόσο για την εκπαιδευτική όσο και για την επαγγελµατική 

πορεία των αποφοίτων από την τριτοβάθµια εκπαίδευση. «Όπως και στις 

αναλύσεις για το οικονοµικό κεφάλαιο, η σηµασία του εκπαιδευτικού έγκειται 

στη δυνατότητα συσσώρευσης του. Αυτή η δυνατότητα ουσιαστικά επιδρά 

αρνητικά στην µείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και της ισότητας ευκαιριών 

κατά την ενσωµάτωση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Οι ήδη υπάρχουσες 

ανισότητες πριν από την είσοδο των ατόµων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

ουσιαστικά ευθύνονται για την αύξηση των ανισοτήτων κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής πορείας των αποφοίτων αλλά και της µετέπειτα επαγγελµατικής 

τους πορείας»174.  

Στο πλαίσιο της έρευνας γίνεται λόγος για τα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά των φοιτητών που φαίνεται να έχουν τα µεγαλύτερα ποσοστά 

προσβασιµότητας στα ΠΜΣ της χώρας. Οι απόφοιτοι που έχουν προέλευση από 

ανώτερα κοινωνικό-επαγγελµατικά στρώµατα που έχουν και υψηλότερη 

εκπαίδευση παρουσιάζουν και τα µεγαλύτερα ποσοστά πρόσβασης στα 

µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών.  

                                                 
173 Στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την λειτουργία των άτυπων κοινωνικών δικτύων. 
174 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ινστιτούτο αστικής και αγροτικής κοινωνιολογίας. Με την 
συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιούνιος 2000, Αθήνα. Πηγή 
www.ekke.gr/komvos 
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία έρευνας από την «Οριζόντια ∆ικτύωση Γραφείων 

∆ιασύνδεσης Ελληνικών ΑΕΙ175» για το ακαδηµαϊκό έτος 2000/2001 φαίνεται ότι 

στα ελληνικά πανεπιστήµια λειτουργούν 212 µεταπτυχιακά προγράµµατα στα 

οποία σπουδάζουν 21.708 µεταπτυχιακού φοιτητές. Τα ποσοστά των αποφοίτων 

που προχωρούν σε µεταπτυχιακές σπουδές κινούνται ως εξής: το 70,4% των 

πανεπιστηµιακών τµηµάτων που απάντησαν στην σχετική ερώτηση δήλωσαν ότι 

το ποσοστό κυµαίνεται από 0% έως 25%. Το 29,6% των τµηµάτων που 

απάντησαν δήλωσαν ότι οι φοιτητές τους ακολουθούν µεταπτυχιακές σπουδές σε 

ποσοστό που κυµαίνεται από 25% έως 50%.  

Τα στοιχεία που προσδιορίζουν το γνωστικό αντικείµενο των τµηµάτων 

των οποίων οι απόφοιτοι πραγµατοποιούν µεταπτυχιακές σπουδές σε ποσοστό 

µεγαλύτερο του 50% δείχνουν ότι το 21,4% των µεταπτυχιακών φοιτητών είναι 

απόφοιτοι τµηµάτων Οικονοµικών Επιστηµών, ακολουθούν αυτοί των Ιατρικών, 

Φυσικών και Θετικών Επιστηµών µε ποσοστό 14,3%.  

Για το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος έχει ενδιαφέρον να ειπωθεί ότι ο αριθµός των 

υποψηφίων για τα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα της χώρας ήταν 30000 ενώ 

κατάφεραν να εισαχθούν περίπου 8000 φοιτητές. Τα ΠΜΣ των ΑΕΙ φαίνεται να 

εξελίσσονται µε ταχείς ρυθµούς, ιδιαίτερα από το 1997 και µετά φτάνοντας το 

2001 (µαζί µε το ανοικτό Πανεπιστήµιο) περίπου τα 250 Μεταπτυχιακά 

Προγράµµατα σε 18 Πανεπιστήµια176.  

 Η Εθνική Στατιστική υπηρεσία Ελλάδος και τα στοιχεία που 

δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα177 της, κατά την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 

2001/2002 σε όλα τα πανεπιστήµια της χώρας υπάρχουν 26.078 µεταπτυχιακοί 

φοιτητές από τους οποίους οι 12.712 είναι γυναίκες, από το σύνολο των φοιτητών 

οι 13.538 είναι µεταπτυχιακοί φοιτητές επιπέδου master εκ των οποίων οι 7.519 

είναι γυναίκες. Πιο συγκεκριµένα το Πανεπιστήµιο Κρήτης φαίνεται να έχει 

συνολικά 1603 µεταπτυχιακούς και ειδικότερα το Π.Τ.∆.Ε. απασχολεί 58 

µεταπτυχιακούς σε επίπεδο master και 31 µεταπτυχιακούς διδακτορικού επιπέδου.  

                                                 
175 Οικονόµου ∆., Πετράκος Γ,. Πλαγερας Π., Ψυχάρης Ι., Πανεπιστήµιο και αγορά εργασίας. 
Προσφορά, ζήτηση και προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων των ελληνικών ΑΕΙ, εκδ. Θεσσαλίας, 
Βόλος 2002 
176 Κάτσικας Χ., Οδηγός Μεταπτυχιακών σπουδών και υποτροφιών, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα, 2002 
177 Από την ιστοσελίδα στης Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος, http://www.statistics.gr   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Μια βασική παράµετρος της παρούσας έρευνας είναι η µελέτη και εξέταση 

των διαφορετικών επιπέδων της σχέσης ανάµεσα στην εκπαίδευση και την 

ενσωµάτωση στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να 

αναφερθεί, όπως σηµειώνεται σε µια εκτεταµένη έρευνα178 που έχει κινηθεί 

αποκλειστικά σε αυτό τον επιστηµονικό άξονα ότι υπάρχει σηµαντική έλλειψη 

συστηµατικής έρευνας για την µελέτη της σχέσης εκπαίδευσης και απασχόλησης 

«η οποία θα επέτρεπε τη συγκρισιµότητα της παρούσας έρευνας µε παράλληλες 

ή/και προηγούµενες έρευνες πάνω στο ίδιο ή σε συγγενές αντικείµενο. Η 

ευκαιριακή χρηµατοδότηση ερευνών δεν µπορεί να υποκαταστήσει τη 

συστηµατική ανάλυση των εκπαιδευτικών και των επαγγελµατικών τάσεων όσο 

και της συσχέτισής τους στη χώρα µας. Η έλλειψη συσσωρευµένης ερευνητικής 

εµπειρίας, που άλλωστε αποτελεί ένα γενικότερο πρόβληµα της κοινωνικής 

έρευνας αλλά και της προώθησης πολιτικών στη χώρα µας, δεν µπορεί βέβαια να 

υποκατασταθεί από µια έρευνα»179. Πιο συγκεκριµένα, σήµερα, οι περισσότερες 

των σχετικών αναλύσεων αναφέρονται στην «επεξεργασία των δευτερογενών 

στατιστικών στοιχείων που είναι διαθέσιµα από δευτερογενείς πηγές (κυρίως στα 

στοιχεία για την εκπαίδευση του ΥΠΕΠΘ, τις Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού και 

τις Απογραφές Πληθυσµού της ΕΣΥΕ) οι οποίες πάσχουν ακριβώς από την 

ανάγκη εµβάθυνσης στα ζητήµατα που συνδέουν την προσφορά µε τη ζήτηση 

εκπαιδευµένου εργατικού δυναµικού. Ακόµα και η περικοπή των εµπειρικών 

ερευνών σε µικρής εµβέλειας έρευνες οι οποίες εξετάζουν κάποια ζητήµατα που 

σχετίζονται µε την εκπαίδευση ή την απασχόληση δεν αποτελεί παρά µια 

ελλειπτική και αποσπασµατική προσπάθεια για τη µελέτη και την ανάλυση 

σηµαντικών ζητηµάτων που αφορούν στους όρους αναπαραγωγής της σύγχρονης 

κοινωνίας»180. 

                                                 
178Η ελληνική αγορά εργασίας και οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 
Ινστιτούτο αστικής και αγροτικής κοινωνιολογίας. Με την συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιούνιος 2000, Αθήνα, Πηγή www.ekke.gr/komvos 
179 όπ. Πηγή www.ekke.gr/komvos 
180 όπ. Πηγή www.ekke.gr/komvos 
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Ξεκινώντας µε την αποδοχή της υπόθεσης ότι η καλύτερη και περισσότερη 

εκπαίδευση αυξάνει τις δεξιότητες των ατόµων στο χώρο της εργασίας, 

οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι τα υψηλότερα εκπαιδευτικά επίπεδα µπορούν 

να οδηγήσουν σε οικονοµική ευηµερία µέσα από την βελτίωση της 

παραγωγικότητας και κατά επέκταση του τελικού προϊόντος και του εισοδήµατος 

µέσα σε ένα πλαίσιο οικονοµικής άνθισης. Η µεταπολεµική περίοδος 

χαρακτηρίζεται από την µεγάλη αύξηση της ζήτησης για πανεπιστηµιακές 

σπουδές η οποία συνδέθηκε µε την απόδοση των πανεπιστηµιακών τίτλων 

κοινωνικής αξίας στους κατόχους, εξαιτίας του ότι οι πτυχιούχοι είχαν σηµαντική 

απορρόφηση στον δηµόσιο τοµέα.  

 Προσεγγίζοντας τα στατιστικά αποτελέσµατα181 από τις «Έρευνες Εργατικού 

∆υναµικού» (ΕΕ∆) της ΕΣΥΕ  αναφορικά µε την σχέση της εκπαίδευσης µε την 

αγορά εργασίας για το έτος 1995 φαίνεται ότι η συνολική εικόνα του εργατικού 

δυναµικού της χώρας182 κυριαρχείται από το πολύ χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. 

Το 8,1% των ανδρών και το 14,7% των γυναικών δεν τελείωσε το δηµοτικό ενώ 

το 51,6% του συνολικού πληθυσµού δεν τελείωσε την εννιάχρονη υποχρεωτική 

εκπαίδευση. Φαίνεται, επίσης, από τον πίνακα ότι περισσότερο πλήττονται από το 

χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, τα άτοµα της µέσης και τρίτης ηλικίας.  Σε 

αντίθεση η κατάσταση για τα νεότερα άτοµα είναι πιο ενθαρρυντική καθώς το 

ποσοστό των ατόµων που έχουν ολοκληρώσει τριτοβάθµιες σπουδές αυξήθηκε 

σχεδόν κατά 25% για το χρονικό διάστηµα 1990-1995. Στον τρόπο που διαχέεται 

η εκπαίδευση ανάµεσα στα δύο φύλα ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι 

άνδρες κάτοχοι τίτλου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αυξήθηκαν κατά 15,1% ενώ για 

τις γυναίκες η αύξηση άγγιξε το 38%. Χαµηλό ωστόσο είναι το ποσοστό των 

ατόµων µε επαγγελµατική εκπαίδευση, το οποίο δίνει τα µεγαλύτερα νούµερα 

κατοχής αντιστοίχων τίτλων στους νέους άνδρες µε αποτέλεσµα να γίνεται 

φανερό ότι το µεγαλύτερο µέρος του εργατικού δυναµικού το οποίο αποτελείται 

από άτοµα µέσης ηλικίας(45-64 ετών) δεν έχει επαγγελµατική εκπαίδευση. Μια 

γενική εικόνα του πίνακα183, µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι ρυθµοί 

                                                 
181 Όπως παρουσιάζονται στο άρθρο του Καραντίνου ∆. Εκπαιδευτικό επίπεδο και συµµετοχή στο 
εργατικό δυναµικό, στο βιβλίο: Μαράτου-Αλιµπράντη Λ., Χατζηγιάννη Α., Ανεργία, Εργασία, 
Εκπαίδευση- Κατάρτιση στην Ελλάδα και την Γαλλία, Πρακτικά Ελληνογαλλικού Συνεδρίου, ΕΚΚΕ, 
Αθήνα 1998 
182 Παράρτηµα: πίνακας 5.1 
183 Παράρτηµα: πίνακας 5.2  
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συµµετοχής των νέων στην δευτεροβάθµια αλλά κυρίως στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί και ιδιαίτερα η συµµετοχή των 

γυναικών. Σε αυτό το αποτέλεσµα συνηγορούν και επόµενες έρευνες που θα 

παρουσιαστούν στην συνέχεια. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το συµπέρασµα που 

φαίνεται να βγαίνει µέσα από τις έρευνες που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει από 

τις χώρες την Ε.Ε. σε συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ σε µια προσπάθεια συσχέτισης 

του φύλου, της ηλικίας και του εκπαιδευτικού επίπεδου σε σχέση µε την αγορά 

εργασίας και την ανεργία το οποίο δείχνει ότι όλα τείνουν να συνηγορήσουν στο 

ότι «το εκπαιδευτικό επίπεδο συνδέεται θετικά µε τη συµµετοχή στο εργατικό 

δυναµικό και αρνητικά µε τον κίνδυνο ανεργίας. ∆ηλαδή, όσο πιο υψηλά τυπικά 

εκπαιδευτικά εφόδια διαθέτει ένα άτοµο τόσο περισσότερο απίθανο είναι να 

βρίσκεται εκτός εργατικού δυναµικού και τόσο λιγότερο κινδυνεύει από την 

ανεργία. Τα εµπειρικά αυτά ευρήµατα βρίσκονται, εξάλλου σε συµφωνία µε τις 

περισσότερες από τις θεωρητικές απόψεις που έχουν κατά καιρούς 

διατυπωθεί»184. Ωστόσο η διαπίστωση αυτή έρχεται σε αντίθεση µε το ερευνητικό 

γεγονός ότι η ίδια κοινωνική κατηγορία είναι στην πλειοψηφία της «θύµα» της 

µακροχρόνιας ανεργίας. Το αντιφατικό αυτό εύρηµα µπορεί να γίνει κατανοητό 

από το γεγονός ότι από την µια µερία τα άτοµα αυτά δυσκολεύονται να εισέλθουν 

στην αγορά εργασίας και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο «πάσχουν», κυρίως, 

από την µακροχρόνια ανεργία αλλά όταν καταφέρουν να ενταχθούν στην αγορά 

εργασίας χάνουν δύσκολα την θέση που έχουν καταλάβει185. 

 Στην συνέχεια η διαθεσιµότητα186 των ατόµων για εργασία παρουσιάζει 

σηµαντικές διαφορές. Έτσι παρατηρείται ότι τα άτοµα που κατέχουν 

µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών έχουν, για το έτος 1995, το µεγαλύτερο ρυθµό 

συµµετοχής στην απασχόληση, µε ποσοστό που φτάνει το 90,2% ενώ τα άτοµα µε 

τίτλο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης φτάνουν το 79,9%. Οι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης έχουν το χαµηλότερο ποσοστό διαθεσιµότητας, µε µικρότερο αυτό 

των ατόµων χωρίς εκπαίδευση.  

 Η σχέση ανάµεσα στο εκπαιδευτικό επίπεδο και την κατανοµή της ανεργίας 

διαφοροποιείται από τα προηγούµενα ποσοστά καθώς φαίνεται ότι η παραµονή 

                                                 
184 Καραντίνος ∆. Εκπαιδευτικό επίπεδο και συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό, στο βιβλίο: Μαράτου-
Αλιµπράντη Λ., Χατζηγιάννη Α., Ανεργία, Εργασία, Εκπαίδευση- Κατάρτιση στην Ελλάδα και την 
Γαλλία, Πρακτικά Ελληνογαλλικού Συνεδρίου, ΕΚΚΕ, Αθήνα 1998 
185 Πιο αναλυτικά γίνεται λόγος παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο. 
186Παράρτηµα: πίνακας 5.3 
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στο εκπαιδευτικό σύστηµα δεν µειώνει τον κίνδυνο της ανεργίας. Φαίνεται από 

τον πίνακα187 5.4 του παραρτήµατος, ότι οι απόφοιτοι της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης (12%) και οι κάτοχοι τριτοβάθµιου τίτλου (10,1%) έχουν και τα 

µεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, ενώ αυτοί που βρίσκονται στην υψηλότερη 

εκπαιδευτική κλίµακα και αυτοί στην χαµηλότερη (κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου 

και άτοµα χωρίς εκπαίδευση αντίστοιχα) έχουν και τα µικρότερα ποσοστά 

ανεργίας, 5,6% και 4,2% αντίστοιχα. Ο τρόπος που διαχέεται η ανεργία στα 

διάφορα κοινωνικά στρώµατα µε βάση την εκπαίδευση φαίνεται να παρουσιάζει 

µια ασυνέχεια και η συσχέτιση της ηλικίας βοηθάει την καλύτερη κατανόηση της 

κατάστασης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ που παρουσιάζονται στο 

άρθρο188 του Καραντίνου ∆. τα άτοµα νεαρής ηλικίας φαίνεται ότι έχουν πετύχει 

υψηλότερα εκπαιδευτικά προσόντα  σε σχέση µε τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας 

και σε αυτό το στοιχείο συνεπικουρούν και πιο πρόσφατες έρευνες189 για το έτος 

2001. Το γεγονός της βελτίωσης των εκπαιδευτικών προσόντων των ατόµων τα 

τελευταία χρόνια, που συντελέστηκε, από την αύξηση των εισακτέων190 στις 

σχολές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, οδήγησε στην αύξηση του δείκτη της 

ανεργίας191. Οι νεοεισερχόµενοι στην αγορά εργασίας αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα 

έντονο το πρόβληµα της ανεργίας εξαιτίας τόσο αυτού που προειπώθηκε και έχει 

να κάνει µε την αύξηση των εισακτέων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και την 

συσσώρευση των ακαδηµαϊκών τίτλων όσο και µε την πτώση της ζήτησης, που 

παρατηρείται, για εργατικό δυναµικό αυτού του είδους. 

Τα αποτελέσµατα της ΕΣΥΕ192 για την µετάβαση από την εκπαίδευση στην 

αγορά εργασίας για το έτος 2000 επιχειρούν την συσχέτιση του χρόνου που 

                                                 
187Παράρτηµα: πίνακας 5.4  
188 Καραντίνος ∆. Εκπαιδευτικό επίπεδο και συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό, στο βιβλίο: Μαράτου-
Αλιµπράντη Λ., Χατζηγιάννη Α., Ανεργία, Εργασία, Εκπαίδευση- Κατάρτιση στην Ελλάδα και την 
Γαλλία, Πρακτικά Ελληνογαλλικού Συνεδρίου, ΕΚΚΕ, Αθήνα 1998 
189 Σε άρθρο του Μ. Γ. ∆ρεττάκη (πρώην αντιπρόεδρου της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της 
ΑΣΟΕΕ της ηµερήσιας εφηµερίδας ‘Καθηµερινή’ που δηµοσιεύτηκε στις 13-02-05 φαίνεται ότι το 
επίπεδο εκπαίδευσης της πρώτης µεταπολεµικής γενιάς και ειδικότερα των Eλληνίδων ηλικίας 25-34 
ετών είναι υψηλότερο και ακόµα φαίνεται ότι όσο νεότεροι είναι οι άνδρες και οι γυναίκες µαζί και 
χωριστά τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής τους και αυτό ισχύει περισσότερο για τις 
γυναίκες απ’ ό,τι για τους άνδρες, µε αποτέλεσµα στις δύο νεότερες οµάδες ηλικιών (25-29 και 30-34 
ετών) το επίπεδο εκπαίδευσης των γυναικών να είναι υψηλότερο από εκείνο των ανδρών. 
190Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικά νούµερα έτσι όπως δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΣΥΕ  
(http://www.statistics.gr/gr_tables/S806_SED_11_DT_AN_02_Y%20.htm) για το ακαδηµαϊκό έτος 
2000/01 εγγράφηκαν σε Α.Ε.Ι. 148.772 και για το ακαδηµαϊκό έτος 2001/02 οι φοιτητές αυξήθηκαν σε 
175,597. 
191Παράρτηµα: πίνακας 5,5 
192 Τα στοιχεία προέρχονται από την ιστοσελίδα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος, 
http://www.statistics.gr/gr_tables  
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µεσολαβεί από την ολοκλήρωση της βασικής συνεχιζόµενης εκπαίδευσης193 µέχρι 

την πρώτη σηµαντική εργασία, σε σχέση µε το φύλο, το πεδίο της εκπαίδευσης 

του ερευνωµένου και το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων. Αρχικά φαίνεται ότι το 

µέσο διάστηµα από την ολοκλήρωση της βασικής συνεχιζόµενης εκπαίδευσης194 

µέχρι την πρώτη σηµαντική εργασία είναι συστηµατικά µεγαλύτερο για τους 

άντρες σε σχέση µε τις γυναίκες. Το γεγονός αυτό µπορεί να γίνει κατανοητό 

λόγω ύπαρξης της στρατιωτικής θητείας καθώς όπως θα φανεί και παρακάτω τα 

ποσοστά ανεργίας195 είναι µεγαλύτερα για τις γυναίκες. Σε σχέση µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων196 και το πώς αυτό επηρεάζει το χρόνο εύρεσης 

εργασίας φαίνεται ότι τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες µε ανώτερο 

εκπαιδευτικό επίπεδο παραµένουν για µικρότερο χρονικό διάστηµα εκτός 

απασχόλησης ενώ δεν συµβαίνει το ίδιο για τα παιδιά µε γονείς µε χαµηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο. Κατάσταση που επιτρέπει να συµπεράνει κανείς ότι οι 

κάτοχοι εκπαιδευτικών γνώσεων σε συνδυασµό µε την καταγωγή από υψηλά 

κοινωνικά στρώµατα ή αλλιώς ο όγκος κεφαλαίου του ατόµου το ‘προικοδοτεί’ 

µε την γνώση λειτουργίας και διαχείρισης των µηχανισµών αυτών που επιτρέπουν 

την καλύτερη χρήση του κοινωνικού και ειδικότερα εργασιακού πεδίου µε 

αποτέλεσµα την συρρίκνωση του χρόνου παραµονής των συγκεκριµένων ατόµων 

στην ανεργία197. Γενικά όλα τα στοιχεία198 τείνουν να δείξουν ότι όσο ανώτερο 

είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο του γονέα τόσο αυξηµένες είναι οι πιθανότητες να 

ολοκληρώσει ο ερευνώµενος ανώτατη ή ανώτερη σχολή και τόσο πιοπιθανό να 

µειώσει το διάστηµα παραµονής του στην ανεργία. Ακόµα φαίνεται ότι το 

                                                 
193 Σε αυτό το σηµείο παρατίθεται η αποσαφήνιση της χρησιµοποιούµενης ορολογίας όπως αυτή 
δίνεται και χρησιµοποιείται από την ΕΣΥΕ: Ως βασική συνεχιζόµενη εκπαίδευση ορίστηκε η 
εκπαίδευση που αρχίζει από τη πρωτοβάθµια εκπαίδευση και συνεχίζεται,  χωρίς διακοπή µεγαλύτερη 
του ενός έτους. Ως βασική συνεχιζόµενη εκπαίδευση ορίστηκε η εκπαίδευση που αρχίζει από τη 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση και συνεχίζεται,  χωρίς διακοπή µεγαλύτερη του ενός έτους. ∆ε θεωρήθηκε 
διακοπή η προετοιµασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις, η στρατιωτική θητεία και η προσωρινή 
διακοπή των σπουδών λόγω ασθένειας ή µητρότητας. 
Ως πρώτη σηµαντική εργασία θεωρήθηκε µία εργασία η οποία: α) Άρχισε αφού το άτοµο 
ολοκλήρωσε τη βασική συνεχιζόµενη εκπαίδευσή του. β) Είχε ελάχιστη διάρκεια έξι µηνών. γ) 
Περιελάµβανε απασχόληση τουλάχιστον 20 ωρών. 
Ως πεδίο εκπαίδευσης ορίστηκε το κύριο διδακτικό αντικείµενο ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος. 
Ως επίπεδο εκπαίδευσης του γονέα λήφθηκε το ανώτερο από τα επίπεδα εκπαίδευσης των δύο 
γονέων του ερευνωµένου. 
194 Παράρτηµα:πίνακας 5.6 
195 Παράρτηµα: πίνακας 5.7 
196 Παράρτηµα: πίνακας 5.8 
197 Σχετικά µε αυτή την διαδικασία γίνεται λόγος παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο όπου αναλύεται η 
λειτουργία των Άτυπων Κοινωνικών Σχέσεων. 
198 Παράρτηµα: πίνακας 5.9 
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εκπαιδευτικό επίπεδο των παιδιών199 είναι συστηµατικά ανώτερο από το 

εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων, ενώ το φαινόµενο αυτό παρατηρείται πιο 

έντονο στις γυναίκες. Σε αυτό το σηµείο φαίνεται η εφαρµογή των 

κοινωνιολογικών θεωριών που µιλούν για το φαινόµενο της ανοδικής κοινωνικής 

κινητικότητας των υποκειµένων καθώς οι κοινωνικοί θεσµοί καταφέρνουν να 

ενεργοποιούν την ιδιότητα που τους επιτρέπει  να λειτουργούν σαν δίχτυα που 

αποτρέπουν, τις περισσότερες φορές, τον όποιο κοινωνικό υποβιβασµό του 

υποκειµένου. 

Η συγκεκριµένη έρευνα δίνει και στοιχεία αναφορικά µε το επάγγελµα της 

πρώτης απασχόλησης200 κατά φύλο. Τα ποσοστά των γυναικών που 

απασχολούνται στην πρώτη εργασία ως υπάλληλοι γραφείου, τεχνικοί βοηθοί, 

στην παροχή υπηρεσιών ή ως πωλήτριες και σε επιστηµονικά ή καλλιτεχνικά 

επαγγέλµατα είναι σηµαντικά υψηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά αντρών. 

Από την άλλη πλευρά, τα ποσοστά των αντρών είναι πολύ µεγαλύτερα στους 

ειδικευµένους τεχνίτες, στους χειριστές µηχανηµάτων και στις ένοπλες δυνάµεις. 

Ωστόσο τα στοιχεία αυτά δεν είναι τόσο λεπτοµερειακά όσο θα µας επέτρεπαν, 

στο πλαίσιο της συγκεκριµένης εργασίας, να προβούµε σε συµπεράσµατα. Τέλος 

φαίνεται να διαφοροποιούνται τα δυο φύλα, όπως είναι αναµενόµενο µέσα από 

την βιβλιογραφική ανασκόπηση παλαιότερων ερευνών, και ως προς το πεδίο 

εκπαίδευσης201 που επέλεξαν και ολοκλήρωσαν. Τα ποσοστά των γυναικών είναι 

σηµαντικά µεγαλύτερα στα πεδία της εκπαίδευσης, των ανθρωπιστικών 

επιστηµών, των κοινωνικών επιστηµών και στην υγεία και πρόνοια, ενώ των 

αντρών είναι µεγαλύτερα στα πεδία των υπηρεσιών, της µηχανικής και των 

µαθηµατικών και πληροφορικής.  

Τα αποτελέσµατα της ΕΣΥΕ202 για την µετάβαση από την εκπαίδευση στην 

αγορά εργασίας για το έτος 2001 δείχνουν ότι στα 7.656 άτοµα ηλικίας 15-35 

ετών, που ερευνήθηκαν και είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους µετά το 1990, 

έδειξαν ότι το µέσο διάστηµα από την ολοκλήρωση της βασικής συνεχιζόµενης 

εκπαίδευσης µέχρι την πρώτη σηµαντική εργασία είναι, για όλα τα πεδία 

εκπαίδευσης, συστηµατικά µεγαλύτερο για τους άντρες και κυµαίνεται από 4 έως 

                                                 
199 Παράρτηµα: πίνακας 5.1Ο 
200 Παράρτηµα: πίνακας 5.11 
201 Παράρτηµα: πίνακας 5.12 
202 Τα στοιχεία προέρχονται από την ιστοσελίδα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, 
http://www.statistics.gr/gr_tables/S301_SJO_8_DT_AH_01_Y.htm 
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11 µήνες. Το µέσο διάστηµα και για τα δύο φύλα εµφανίζει τη µεγαλύτερη τιµή 

στους πτυχιούχους γενικών προγραµµάτων (41 µήνες για τους άνδρες και 36 για 

τις γυναίκες) και τη µικρότερη στους πτυχιούχους που έχουν εξειδικευτεί στον 

τοµέα παροχής υπηρεσιών (20 µήνες για τους άνδρες και 24 για τις γυναίκες).   
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5.1 Ανεργία πτυχιούχων, η δηµιουργία του εκπαιδευτικού 
προλεταριάτου. 

 

Σε προηγούµενη ενότητα203 είχε γίνει λόγος για τις αλλαγές του εκπαιδευτικού 

συστήµατος και τις αναµορφούµενες σχέσεις µε τις κοινωνικές τάξεις µέσα από 

τις διάφορες πρακτικές που αυτές υιοθετούν µε απώτερο σκοπό την διατήρησή 

τους ή την άνοδό τους στην κοινωνική δοµή. Συνέπεια ωστόσο των αλλαγών του 

εκπαιδευτικού συστήµατος καθώς και της νεοδιαµορφούµενης ιεραρχίας των 

τίτλων σπουδών ανάλογα µε την απόδοση τους στο χώρο της εργασίας όσο και 

την συµβολική τους απόδοση στον κοινωνικό χώρο ήταν η δηµιουργία µιας νέας 

κοινωνικής κατηγορίας αποκαλούµενης και ως εκπαιδευτικό προλεταριάτο. Μιας 

κοινωνικής  κατηγορίας που ενώ κατείχε τα τυπικά ακαδηµαϊκά προσόντα που θα 

της εξασφάλιζαν µια συγκεκριµένη κοινωνική και εργασιακή θέση βρισκόταν 

στην κοινωνικά δυσάρεστη κατάσταση να αποδεχτεί µια εργασιακή κατάσταση-

θέση κατώτερη των προσόντων της αλλά και των προσδοκιών της, που το 

σύστηµα το ίδιο δηµιουργούσε και επέτρεπε να έχουν τα υποκείµενα, αυτής της 

κατηγορίας, µε την είσοδο τους ή ακόµα από την εποχή που διεκδικούσαν µια 

θέση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ή σε κάθε προσπάθεια τους για την απόκτηση 

ενός ακαδηµαϊκού τίτλου. Η δηµιουργία αυτής της σύνθετης κοινωνικής 

κατάστασης αναφέρεται στις πρακτικές που υιοθετούνται από τις διάφορες 

υπάρχουσες κοινωνικές κατηγορίες και  έχει να κάνει µε αυτό που ο Pierre 

Bourdieu αποκαλεί αίσθηση της τοποθέτησης204. Η αίσθηση της τοποθέτησης 

βρίσκεται σε άµεση συνάφεια µε το κληρονοµηµένο πολιτισµικό κεφάλαιο και 

τον κληρονοµηµένο όγκο κεφαλαίου καθώς αποτελεί την «…πρακτική ή 

επιστηµονική γνώση των διακυµάνσεων της αγοράς των σχολικών τίτλων205» και 

δίνει την δυνατότητα στα υποκείµενα να καταφέρουν να επενδύσουν µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο το κληρονοµηµένο πολιτισµικό κεφάλαιο στην σχολική 

αγορά ή το σχολικό κεφάλαιο στην αγορά εργασίας. Αυτό σηµαίνει ότι η 

ταξινοµητική διαδικασία του εκπαιδευτικού συστήµατος επιτυγχάνεται για τα 

κοινωνικά προνοµιούχα άτοµα µε µια νέα µορφή. Γνωρίζουν την σωστή χρονική 

                                                 
203 βλ. την ενότητα µε τίτλο: «Το εκπαιδευτικό σύστηµα και η σχέση του µε τις κοινωνικές τάξεις»  
204 Bourdieu.P. Η ∆ιάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, µτφ Κική Καψαµπέλη, εκδ. 
Πατάκη, Αθήνα,2002, σ.189 
205 όπ., σ.189 
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στιγµή να εγκαταλείπουν τις υποβαθµισµένες κατευθύνσεις ή εργασιακές 

σταδιοδροµίες, αποφεύγοντας να επενδύουν σε µια ‘ξεπερασµένη’ κατάσταση 

όσον αφορά την σύνδεση των τίτλων µε την αγορά εργασίας.  

«…Σε φάση πληθωρισµού των τίτλων, το χάσµα ανάµεσα στις βλέψεις τις 

οποίες το εκπαιδευτικό σύστηµα παράγει και στις προοπτικές τις οποίες 

προσφέρει αντικειµενικά αποτελεί δοµικό γεγονός που επηρεάζει το σύνολο των 

µελών µιας σχολικής γενιάς, σε διαφορετικούς βαθµούς, ανάλογα µε την 

κοινωνική καταγωγή και τη σπανιότητα των τίτλων τους»206. Με αυτό τον τρόπο 

οι κοινωνικές τάξεις που µε την νέα εκπαιδευτική κατάσταση προσήλθαν στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση φαίνεται ότι έχουν την τάση να περιµένουν από τους 

εκπαιδευτικούς τους τίτλους να τους αποδώσουν ό,τι αυτοί συνήθιζαν στην 

προηγούµενη εκπαιδευτική κατάσταση, τόσο κοινωνικά όσο και στο χώρο 

εργασίας, όταν αυτές, οι κοινωνικές τάξεις, ήταν αποκλεισµένες στην πράξη από 

εκείνη. Ενώ στην πραγµατικότητα οι βλέψεις τους αυτές διαψεύδονται από την 

σχολική αγορά ή την αγορά εργασίας. Το δοµικό χάσµα που δηµιουργείται 

ανάµεσα στις βλέψεις των υποκειµένων και τις προοπτικές τους, αποτελεί 

ταυτόχρονα και δοµικό υποβιβασµό ο οποίος απευθύνεται στο σύνολο των 

υποκειµένων της εξαπατηµένης γενιάς, τα οποία και φαίνονται να είναι 

καταδικασµένα να ανεχθούν την απόκτηση λιγότερων αγαθών από όσα µπορούσε 

να αποκτήσει η προηγούµενη γενιά µε αποτέλεσµα την συλλογική διάλυση των 

ψευδαισθήσεων.  

Στην συνέχεια κρίνεται σκόπιµο να παρουσιαστούν κάποια απογραφικά 

στοιχεία των πτυχιούχων, όπως παρουσιάζονται από την απογραφή του 

πληθυσµού το 1991. Φαίνεται ότι για αυτή την περίοδο αριθµούνται στον 

πληθυσµό 564.011 πτυχιούχοι και 36.865 κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος. 

Από αυτούς στο εργατικό δυναµικό (απασχολούµενοι ή άνεργοι) συµµετείχε το 

81.5% και πιο αναλυτικά 81.2% των πτυχιούχων ΑΕΙ και 85% των κατόχων 

µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών207. Με την σκέψη ότι ο µέσος ρυθµός συµµετοχής 

εκτιµάται από την έρευνα του εργατικού δυναµικού ως χαµηλότερος του 50%, 

φαίνεται ότι πρόκειται για µια δραστική διαφορά έναντι του λοιπού πληθυσµού. 

Επίσης άξιο λόγου είναι το γεγονός ότι σε αντίθεση, πάλι, µε την γενική εικόνα 
                                                 
206 Bourdieu.P. Η ∆ιάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, µτφ Κική Καψαµπέλη, εκδ. 
Πατάκη, Αθήνα,2002, σ.190 
 
207 Παράρτηµα: πίνακας 5.13 
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αναφορικά µε τις διαφοροποιήσεις των δυο φύλων, η συγκεκριµένη κοινωνική 

κατηγορία δεν παρουσιάζει διαφορές και συγκεκριµένα ο ρυθµός συµµετοχής για 

τους άντρες στο εργατικό δυναµικό είναι 81,44% και για τις γυναίκες 81,47%. 

Νέοι κάτω των 30 ετών είναι το ένα τέταρτο των πτυχιούχων, ενώ ένας στους 

τρεις νέους πτυχιούχους είναι γένους θηλυκού208. Αναφορικά µε τους κατόχους 

µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών οι νέοι κάτω των 30 ετών περιορίζονται σε 

16,5% του συνόλου και πιο συγκεκριµένα το ποσοστό για τους άντρες είναι 

14,4% και για τις γυναίκες φτάνει το 22%. Η διαφοροποίηση αυτή καθώς 

συσχετίζεται άµεσα µε την ηλικία µπορεί να ερµηνευθεί από το ότι για τους 

άντρες τις περισσότερες φορές σηµειώνεται µια χρονική µετάθεση της έναρξης 

των µεταπτυχιακών σπουδών τους λόγω της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. 

Για το έτος 1991 υπάρχουν στοιχεία σχετικά µε τα ποσοστά ανεργίας για τους 

πτυχιούχους απόφοιτους ΑΕΙ και ΠΜΣ209. Συγκεκριµένα το ποσοστό ανεργίας 

των πτυχιούχων υπολογίζεται σε 7,12% ενώ παρουσιάζει έντονη διαφοροποίηση 

ανάµεσα στα δυο φύλα καθώς το ποσοστό που αναλογεί στους άντρες είναι 

4,88% και στις γυναίκες 10,28%. Η ανισότητα αυτή είναι φανερή και για τους 

κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, συγκεκριµένα οι άντρες έχουν ποσοστό 

ανεργίας 3,6% και οι γυναίκες 6,28%. Φαίνεται από τα στοιχεία του πίνακα 5.13 

(στο παράρτηµα) δείχνουν ότι ανά εκατοντάδα αντρών υπάρχουν 39 γυναίκες µε 

τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών. Μεταξύ των εργαζοµένων η αναλογία των 

γυναικών φαίνεται µειωµένη καθώς αντιστοιχούν µόνο δυο γυναίκες για κάθε 

τρεις απασχολούµενους µε πτυχίο ή µεταπτυχιακό. Οι γυναίκες γενικευµένα στον 

χώρο της απασχόλησης έχουν µειονεκτική θέση σε σχέση µε τους άντρες. 

Αποτελούν πλειοψηφία στα ποσοστά των νέων ανέργων, παλιές και νέες άνεργες 

είναι µιάµιση φορά σχεδόν περισσότερες από τους άντρες. Μια µικρή µατιά στην 

κατανοµή των πτυχιούχων στα διάφορα επαγγέλµατα δίνει την εικόνα της 

συντριπτικής πλειοψηφίας των πτυχιούχων, περισσότεροι από επτά στους δέκα, 

να εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελµατίες ή να ασκούν επιστηµονικά και τεχνικά 

επαγγέλµατα. Σε ποσοστό 11,1% εργάζονται ως υπάλληλοι γραφείου ενώ µε 

                                                 
208 Ιδιαίτερα στην διάρκεια της δεκαετίας του’80 αλλά από την µεταπολίτευση ήδη, παρατηρήθηκε µια 
σηµαντική στροφή των γυναικών προς την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. (Η ελληνική αγορά εργασίας 
και οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ινστιτούτο αστικής και αγροτικής 
κοινωνιολογίας. Με την συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιούνιος 
2000, Αθήνα, Πηγή www.ekke.gr/komvos) 
209 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.14 
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αρκετά µικρότερα ποσοστά έρχονται τα επαγγέλµατα του διευθύνοντος- 

διοικητικού στελέχους και του έµπορου- πωλητή210.   

Για την περίοδο 1988-1997 παρουσιάζεται µια εντυπωσιακή και συστηµατική 

αύξηση του αριθµού πτυχιούχων ΑΕΙ και Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων 

Σπουδών. Ενώ µια συστηµατική ανάγνωση των αριθµών δείχνει ότι υπάρχει 

µικρή αύξηση του συνολικού πληθυσµού των πτυχιούχων σε σχέση µε το 

οµόλογο εργατικό δυναµικό. Ιδιαίτερα στο τέλος της χρονική περιόδου, φαίνεται 

να υπάρχει µια µικρή κάµψη του ρυθµού συµµετοχής που ενώ έφτανε το 80% 

τείνει να σταθεροποιηθεί στο 78% περίπου. Ωστόσο η ΕΕ∆ φαίνεται να 

υποεκτιµά τη συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό αφού µε τα στοιχεία της 

απογραφής υπολογίστηκε σε 81,5% ενώ µε βάση την ΕΕ∆ εκτιµάται ότι το 1991 

ήταν 78,3%211. Τούτο φαίνεται να οφείλεται σε υπερεκτίµηση του συνολικού 

πληθυσµού των πτυχιούχων που για την ίδια χρονιά ανέρχεται µε βάση την ΕΕ∆ 

σε 626 περίπου χιλιάδες άτοµα έναντι 601 χιλιάδων που έχουν απογραφεί. 

Πάντως οι εκτιµήσεις για το εργατικό δυναµικό και για την απασχόληση των 

πτυχιούχων εµφανίζουν αντιθέτως µικρές µόνον αποκλίσεις212.  

                                                 
210 Η ελληνική αγορά εργασίας και οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 
Ινστιτούτο αστικής και αγροτικής κοινωνιολογίας. Με την συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιούνιος 2000, Αθήνα, Πηγή www.ekke.gr/komvos 
211 Βάσει στοιχείων του πίνακα 5.15 της ΕΕ∆ της ΕΣΥΕ που βρίσκεται στο παράρτηµα. 
212 Η ελληνική αγορά εργασίας και οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 
Ινστιτούτο αστικής και αγροτικής κοινωνιολογίας. Με την συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιούνιος 2000, Αθήνα, Πηγή www.ekke.gr/komvos 
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5.2 ∆ηµογραφικές εξελίξεις, Ανεργία και ένταξη στην αγορά 
εργασίας. 

 

 Στο τέλος του 20ου αιώνα οι διαµορφωµένες κοινωνικό-οικονοµικές συνθήκες 

έχουν προκαλέσει µέσα από τις δηµογραφικές εξελίξεις επιπτώσεις στην αγορά 

εργασίας. Οι εξελίξεις του εργατικού δυναµικού προσδιορίζονται από την δοµή 

του πληθυσµού που στοιχειοθετείται σε συνάρτηση µε το φύλο και την ηλικία. 

Φαίνεται ότι ο συνολικός πληθυσµός213 αυξήθηκε το διάστηµα 1988-1997 µε 

µέσο ετήσιο ρυθµό 0,59%. Η απογραφή της ΕΣΥΕ το 1991 φανέρωσε ότι ο µέσος 

ρυθµός αύξησης του πληθυσµού είναι 0,56%, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει µια 

µικρή επιτάχυνση στην αύξηση του πληθυσµού. Η γήρανση του πληθυσµού είναι 

η σηµαντικότερη των δηµογραφικών εξελίξεων. Ο πληθυσµός µέχρι 18 ετών 

µειώνεται όσο αυξάνεται το ποσοστό των ατόµων ηλικίας 65 ετών. Έτσι οι νέοι 

ενώ το 1988 είχαν ένα ποσοστό παρουσίας στον πληθυσµό της τάξης του 26,4%, 

το 1997 αυτό µειώνεται σε 20,9%. Κύριο αίτιο της διαµορφούµενης κατάστασης 

µπορεί να θεωρηθεί η µείωση των γεννήσεων. Σχετικά µε τις υπόλοιπες ηλικιακές 

οµάδες φαίνεται ότι διατηρούν σταθερά ποσοστά και αυτό ίσως οφείλεται στην 

παρουσία των οικονοµικών µεταναστών. Σε αυτό το σηµείο έχει ενδιαφέρον η 

άποψη που έχει διατυπωθεί από τον Μ. ∆ρεττάκης214  (1996) και ερµηνεύει τις 

δηµογραφικές εξελίξεις σε συνάρτηση µε την παρουσία των οικονοµικών 

µεταναστών και των παλιννοστούντων ελληνικής καταγωγής στην αύξηση του 

πληθυσµού. Ο συγγραφέας αφού συνυπολογίσε τις φυσικές µεταβολές (αριθµός 

γεννήσεων και αριθµός θανάτων) συµπεραίνει τη σωρευτική καθαρή εισροή στον 

πληθυσµό έφτασε µεταξύ 1991 και 1998 σε 296.416 άτοµα. 

Για την ίδια χρονική περίοδο σηµειώνεται αύξηση της συνολικής 

απασχόλησης κατά 196.700 θέσεις εργασίας ή 5,4%. «Η εξέλιξη αυτή 

υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί σε µέση ετήσια καθαρή αύξηση των θέσεων 

εργασίας της τάξης του 0,58% -κυµαίνεται δηλαδή στα ίδια περίπου επίπεδα µε 

την αύξηση του συνολικού πληθυσµού ενώ υστερεί σηµαντικά έναντι του ρυθµού 

αύξησης του εργατικού δυναµικού – γεγονός που αναµφίβολα  θα  εκφράζεται µε 

αύξηση της ανεργίας. Η ανοδική εξέλιξη της απασχόλησης είναι σχεδόν διαρκής. 

                                                 
213 Παράρτηµα πίνακας: 5.15 
214 Άρθρο του Μ.Γ. ∆ρεττάκη  στην εφ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, φ. της 9-1-2000. 
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Εξαίρεση αποτελεί η σοβαρή διαταραχή που καταγράφεται την περίοδο 1990-93. 

Μια νέα κάµψη που εµφανίζεται στο τέλος της δεκαετίας, µεταξύ 1996-97, 

φαίνεται ότι ξεπεράστηκε στη συνέχεια αφού εκτιµάται ότι το τέταρτο τρίµηνο 

του 1998 η συνολική απασχόληση ξεπέρασε τα 3,9 εκατοµµύρια άτοµα»215. Τέλος 

ένα σχόλιο σχετικά µε τις διαφορές που επικρατούν ανάµεσα στα δυο φύλα 

δείχνει ότι συνολικά η απασχόληση αφορά κυρίως του άντρες σε αναλογία δυο 

τρίτων και το υπόλοιπο ένα τρίτο για τις γυναίκες, ωστόσο στο τέλος της 

δεκαετίας 1988-1997 παρατηρείται µια βελτίωση της παρουσίας των γυναικών 

που µεταφράζεται µε µια αναλογία 58 γυναικών έναντι 100 ανδρών σε αντίθεση 

µε το 53,7 έναντι 100 που είχε σηµειωθεί στην αρχή της δεκαετίας. 

Φαίνεται ότι χρόνια η γήρανση του πληθυσµού, η οποία αποτελεί 

παλιότερη εξέλιξη, έχει αυξηθεί τα τελευταία 50 χρόνια εξαιτίας της σηµαντικής 

αύξησης της µέσης διάρκειας ζωής και της προσδοκίας ζωής των ατόµων ηλικίας 

άνω των 60 χρόνων. Σε αυτό συνέβαλε και η διακοπή του ρεύµατος που 

χαρακτηρίστηκε ως baby boom τις δεκαετίες ‘45-’65. Αυτά τα γεγονότα δείχνουν 

να έχουν διαταράξει της ισορροπία µεταξύ του µεγέθους του πληθυσµού για τις 

ηλικίες ανάµεσα στα 60-65 χρόνια, µια κατάσταση216 που προβλέπεται να 

µεγεθύνεται και να ολοκληρώνεται περίπου σε 40 χρόνια. Οι δηµογραφικές αυτές 

εξελίξεις συνδέονται µε την αγορά εργασίας µέσα από την παρατήρηση της 

εξέλιξης του µεγέθους και της κατά ηλικίας σύνθεσης του πληθυσµού που είναι 

σε ηλικία εργασίας. Έρευνα217 που πραγµατοποιήθηκε από την Ε.Ε. και 

δηµοσιεύθηκε το ’98 προβλέπει ότι ο ρυθµός αύξησης για την επόµενη δεκαετία 

θα γίνει αρνητικός µε τάση του κέντρου βάρους του πληθυσµού να µετατοπίζεται 

προς τις ηλικίες άνω των 50 ετών. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα να µειωθεί η 

ανανέωση του πληθυσµού µε αναπόφευκτη την δηµιουργία κενών στην 

διαδικασία προσαρµογής των επαγγελµατικών δεξιοτήτων του εργατικού 

δυναµικού στη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων218.  

Το µέγεθος του ενεργού πληθυσµού µεταβάλλεται κάτω από την επίδραση 

συγκεκριµένων παραγόντων, τόσο του µεγέθους του πληθυσµού σε ηλικία 

                                                 
215 3940000 άτοµα κατά την Καθηµερινή (βλ. φ. της 9-1-2000), βάσει στοιχείων της ΕΕ∆ της ΕΣΥΕ  
216 Μπάγκαβος Χ., ∆ηµογραφικές εξελίξεις και επιπτώσεις στην αγορά εργασίας: µια συγκριτική 
προσέγγιση των τάσεων στην Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Μαράτου-
Αλιµπράντη Λ., Χατζηγιάννη Α., Ανεργία, Εργασία, Εκπαίδευση- Κατάρτιση στην Ελλάδα και την 
Γαλλία, Πρακτικά Ελληνογαλλικού Συνεδρίου, ΕΚΚΕ, Αθήνα 1998 
217 όπ. 
218 όπ., σ. 29 



                      Ανεργία πτυχιούχων -Αγορά εργασίας και Μεταπτυχιακές σπουδές 84

εργασίας όσο και του ποσοστού συµµετοχής των ατόµων στην αγορά εργασίας. 

συγκεκριµένα η σταθεροποίηση του ποσοστού συµµετοχής ανδρών και γυναικών 

στην αγορά εργασίας του έτους 1995 µέχρι και το χρονικό διάστηµα 2005-2010 

θα επιτρέψει την αύξηση του συνολικού µεγέθους του ενεργού πληθυσµού, το 

οποίο και θα µειωθεί σε ενδεχόµενη µελλοντική παράταση της γονιµότητας σε 

χαµηλά επίπεδα. Μέσα από µια χρονική εξέλιξη το φαινόµενο µπορεί να οδηγήσει 

στην κατάσταση κατά την οποία οι γενεές που θα εξέρχονται από το εργασιακό 

χώρο να είναι µεγαλύτερες από το παρελθόν µε αποτέλεσµα την δηµιουργία 

κενών θέσεων εργασίας. Οι προβλέψεις µιλούν, ωστόσο, σε συνδυασµό µε το 

γεγονός ότι οι θέσεις που καταλαµβάνουν οι γυναίκες θα αυξηθούν, για 

γενικότερη αύξηση του ενεργού πληθυσµού ηλικίας 20έως59 ετών. Ωστόσο σε 

αυτό το σηµείο πρέπει να επισηµανθεί ότι η σχέση µεταξύ ενεργού πληθυσµού, 

απασχόλησης και ανεργίας δεν είναι τόσο απλή και ότι ενώ από τα παραπάνω 

φαίνεται ότι τα ποσοστά της ανεργίας θα µπορούσαν αυτόµατα να συρρικνωθούν 

από την µαζική αποχώρηση των παλαιοτέρων γενεών από τον εργασιακό χώρο, το 

φαινόµενο δεν παρουσιάζει µαθηµατική συνάφεια. Πιο συγκεκριµένα «ιστορικά, 

η αύξηση του ενεργού πληθυσµού στις αρχές της δεκαετίας του ’60 για τις 

περισσότερες χώρες της Ε.Ε. δεν συνοδεύτηκε από την αύξηση της ανεργίας. 

Στην επόµενη δεκαετία, η αύξηση της ανεργίας ήρθε σαν αποτέλεσµα της 

επιβράδυνσης της οικονοµικής δραστηριότητας κι όχι των αλλαγών στο ρυθµό 

αύξησης του ενεργού πληθυσµού»219. Αναφορικά µε την Ευρώπη οι έρευνες 

δείχνουν ότι η δεκαετία που διανύουµε παρουσιάζει στοιχεία επιτάχυνσης της 

διαδικασίας γήρανσης του πληθυσµού σε ηλικία εργασίας ενώ φαίνεται ότι θα 

συνεχίσει να αυξάνεται ο πληθυσµός που βρίσκεται σε ηλικία εργασίας. Ποιοτικά 

οι δείκτες δείχνουν ότι όλα τείνουν να προωθούν τους εργαζοµένους στην 

παράταση της παραµονής τους στον εργασιακό χώρο µε εύλογο αποτέλεσµα την 

γήρανση του εργατικού δυναµικού. Οι λόγοι που συντείνουν σε αυτό το 

φαινόµενο είναι οι εξελίξεις που υιοθετούνται από τις κυβερνήσεις αναφορικά µε 

το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό σύστηµα, µέσα από την υιοθέτηση αυξηµένων 

ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης. Σε αντίθεση µε αυτές τις ενέργειες που 

αποσκοπούν στην παράταση της παραµονής στην εργασία των ηλικιωµένων 
                                                 
219 Μπάγκαβος Χ., ∆ηµογραφικές εξελίξεις και επιπτώσεις στην αγορά εργασίας: µια συγκριτική 
προσέγγιση των τάσεων στην Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Μαράτου-
Αλιµπράντη Λ., Χατζηγιάννη Α., Ανεργία, Εργασία, Εκπαίδευση- Κατάρτιση στην Ελλάδα και την 
Γαλλία, Πρακτικά Ελληνογαλλικού Συνεδρίου, ΕΚΚΕ, Αθήνα 1998, σ. 29 
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ατόµων, από την µεριά των επιχειρήσεων παρατηρείται η προσπάθεια απαλλαγής 

από το ηλικιωµένο προσωπικό (οι ηλικιωµένοι αυξάνουν το κόστος λόγω των 

µισθολογικών νόµων που ισχύουν ενώ δεν βελτιώνουν την παραγωγή κ.α.). 

Γενικότερα µέσα από τις αλλαγές που συντελούνται στην αγορά εργασίας 

φαίνεται ότι αυτό που αλλάζει είναι κυρίως η µορφή οργάνωσής της η οποία 

τείνει να προσαρµόζεται στις απαιτήσεις της προσφοράς και της ζήτησης µέσα 

από την εφαρµογή ευέλικτων µορφών και ωραρίων εργασίας, δηµιουργία θέσεων 

µερικής απασχόλησης κ.α.  

Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια η ανεργία πλήττει όλο και πιο έντονα 

που καταβάλουν προσπάθεια να εισέλθουν στο χώρο εργασίας. πρόκειται για την 

οµάδα αυτή που έχει µόλις ολοκληρώσει τις σπουδές της, σε επίπεδο πτυχίου ή 

µεταπτυχιακού. Η αύξηση αυτή της τελευταίας δεκαετίας αγγίζει το 66%. Είναι 

ερευνητικά αποδεδειγµένο και µπορεί να ειπωθεί ότι η λειτουργία της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης έχει χάσει την ικανότητα προστασίας των αποφοίτων 

της σε σχέση µε το φαινόµενο της ανεργίας. Έτσι δύναται όλο και λιγότερο να 

προστατεύσει τους αποφοίτους της ενώ αυξάνει τις πιθανότητες να εισέρχονται 

στην αγορά εργασίας ως υπέρ εκπαιδευµένοι και έτερο απασχολούµενοι.  

Πιο συγκεκριµένα, σχετικά µε το χώρο των Κοινωνικών Επιστηµών «από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1980 ιδρύθηκαν µία σειρά νέων Πανεπιστηµιακών 

τµηµάτων (Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, ΜΜΕ, 

Πολιτικών Επιστηµών, Οικονοµικών Επιστηµών κ.λπ.) τόσο στα Πανεπιστηµιακά 

Ιδρύµατα της πρωτεύουσας όσο και τα περιφερειακά. Πολλοί έχουν µιλήσει για 

τις σχολές αυτές χαρακτηρίζοντάς τις ως υποβαθµισµένες µε την έννοια ότι τα 

διπλώµατά τους δεν παρέχουν ευνοϊκές επαγγελµατικές και κοινωνικές 

προοπτικές και οδηγούν (ή τουλάχιστον οδηγούσαν) σε απασχόληση µε µέτρια 

οικονοµική απόδοση και µειωµένο κοινωνικό γόητρο, κατά κανόνα στον 

ευρύτερο δηµόσιο τοµέα»220. Ωστόσο η έρευνα έχει δείξει ότι οι συγκεκριµένοι 

απόφοιτοι221 ευνοούνται από την αγορά ανεργίας έχουν µικρότερα ποσοστά 

                                                 
220Η ελληνική αγορά εργασίας και οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 
Ινστιτούτο αστικής και αγροτικής κοινωνιολογίας. Με την συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιούνιος 2000, Αθήνα, σ. 20 Πηγή www.ekke.gr/komvos 
221 Ωστόσο «η εικόνα που έχουν διαµορφώσει οι απόφοιτοι για την µέχρι σήµερα επαγγελµατική τους 
πορεία δεν είναι ιδιαίτερα θετική αφού λιγότεροι από τους µισούς δηλώνουν ότι είναι ικανοποιηµένοι 
ή σχετικά κοντά σε αυτό που θα επιθυµούσαν. Η εικόνα δε που έχουν οι γυναίκες απόφοιτοι για την 
επαγγελµατική τους πορεία είναι περισσότερο αρνητική, από αυτή των ανδρών. Οι απαντήσεις αυτές 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικές αν σκεφθεί κανείς ότι πρόκειται για νέους οι οποίοι ξεκίνησαν την 
επαγγελµατική τους ζωή µε κάποια εκπαιδευτικά εφόδια (πανεπιστηµιακές και µεταπτυχιακές -για 
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εργασίας, βρίσκουν πιο εύκολα την πρώτη τους δουλειά και ακόµα την χάνουν 

αρκετά δύσκολα222. Έτσι η πραγµατικότητα δεν συµβαδίζει µε την τάση ότι 

µειώνεται το ενδιαφέρον για τις συγκεκριµένες ειδικότητες.  

Αναφορικά µε τις µεταπτυχιακές σπουδές θα µπορούσε να ειπωθεί , µε βάση 

τα αποτελέσµατα έρευνας, ότι «δεν απαντούν στις ανάγκες ενσωµάτωσης των 

αποφοίτων στην αγορά εργασίας αλλά στις ανάγκες ‘κοινωνικής αναγνώρισης’ 

αλλά και ‘εξασφάλισης / νοµιµοποίησης’ µιας καλύτερης µοίρας στην αγορά 

εργασίας. Τα στοιχεία µας δείχνουν ξεκάθαρα ότι τα παιδιά των ανώτερων αλλά 

και πιο εκπαιδευµένων κοινωνικών στρωµάτων έχουν τη δυνατότητα να λάβουν 

µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, ενώ οι άνδρες έχουν σηµαντικότατο 

προβάδισµα σε σχέση µε τις γυναίκες αποφοίτους. Με αυτή την έννοια, η υπέρ-

εκπαίδευση των ανδρών αποφοίτων κοινωνικών επιστηµών αποτελεί το χαρτί 

νοµιµοποίησης, σε µια αγορά εργασίας που δεν είναι βέβαιο ότι συνδέει τους 

µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών µε την επαγγελµατική άνοδο. Μάλλον το 

αντίθετο µπορεί ισχυριστεί κανείς. Ότι δηλαδή, ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

έρχεται να ‘επενδύσει’ την εκπαιδευτική πορεία των αποφοίτων µε ένα επίχρισµα 

‘κοινωνικής αναγνώρισης’ και αποδοχής µιας ιεράρχησης µε βάση τα 

εκπαιδευτικά προσόντα»223.  

                                                                                                                                            
κάποιους- σπουδές, ξένες γλώσσες κλπ.) σε σχέση µε το σύνολο των νέων της χώρας στις αντίστοιχες 
ηλικίες». (Η ελληνική αγορά εργασίας και οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 
Ινστιτούτο αστικής και αγροτικής κοινωνιολογίας. Με την συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιούνιος 2000, Αθήνα, σ. 84 Πηγή www.ekke.gr/komvos) 
222 Στα χαρακτηριστικά της ανεργίας των πτυχιούχων µπορεί κανείς να εντοπίσει τη ρίζα ορισµένων 
σοβαρών κινήτρων για την αυξηµένη ζήτηση πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Η πιθανότητα να χάσει τη 
δουλειά του ένας απόφοιτος ΑΕΙ είναι κατά πολύ µικρότερη: εκτιµάται σε 37% περίπου έναντι 52% 
για τις άλλες εκπαιδευτικές κατηγορίες. Από την άλλη µεριά, η δυσκολία να βρει κανείς ως πτυχιούχος 
την πρώτη του δουλειά φαίνεται ότι ξεπερνιέται αν κάνει κανείς υποµονή µέχρι τα 30. (Η ελληνική 
αγορά εργασίας και οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ινστιτούτο αστικής και 
αγροτικής κοινωνιολογίας. Με την συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
Ιούνιος 2000, Αθήνα, σ. 84 Πηγή www.ekke.gr/komvos)   
223Η ελληνική αγορά εργασίας και οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 
Ινστιτούτο αστικής και αγροτικής κοινωνιολογίας. Με την συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιούνιος 2000, Αθήνα, σ. 80 Πηγή www.ekke.gr/komvos 
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5.3 Ο χαρακτήρας της ανεργίας 
 

Σηµαντική εξέλιξη τις τελευταίες δυο δεκαετίες, από το 1988 και µετά, 

αποτελεί το γεγονός ότι η ανεργία εντοπίζεται ως πάγιο και εδραιωµένο 

κοινωνικό φαινόµενο, καταφέρνοντας να ανέβει κατά δυο και πλέον εκατοστιαίες 

µονάδες (το 1988 αφορούσε το 8% του εργατικού δυναµικού ενώ το 1997 

ξεπερνάει το 10%). Η ανεργία διαφοροποιείται ανάµεσα στα δυο φύλα µε 

αποτέλεσµα να θεωρείται και γυναικείο ζήτηµα224. Οι άνεργες γυναίκες 

αυξάνονται µε ταχύτερο µέσο ετήσιο ρυθµό225. Ενδιαφέρον ακόµα παρουσιάζει 

το γεγονός ότι η θέση απασχόλησης της γυναίκας όσο δύσκολα καταλαµβάνεται 

άλλο τόσο εύκολα διατηρείται υπό καθεστώς αµφιβολίας για την µελλοντική 

διατήρησή της.  

Αναφορικά µε την κατανοµή της ανεργίας σε οµάδες ηλικιών226, παρατηρείται 

ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων είναι νέοι κάτω των 30 ετών. Κατά 

την διάρκεια της δεκαετίας 1988-1997 η ανεργία πλήττει κατά βάση τους νέους 

Πιο συγκεκριµένα για τις ηλικιακές οµάδες από 14 έως 19 ετών αρχικά και στην 

συνέχεια για την ηλικιακή οµάδα 20 έως 29, τα ποσοστά ανεργίας είναι ιδιαίτερα 

ψηλά σε σχέση µε το µέσο όρο ενώ σηµειώνει και ραγδαία επιδείνωση κατά την 

αρχή και το τέλος της περιόδου.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για το Β τρίµηνο του 2004 φαίνεται ότι τα 

µεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας ανήκουν στους νέους και κυρίως στην ηλικιακή 

οµάδα 25 έως 29 ετών που έχει, πιο συγκεκριµένα, αποκτήσει µεταπτυχιακό ή 

διδακτορικό τίτλο σπουδών µε ποσοστό 59,1%227. 

Στην προσπάθεια ανάλυσης της ανεργίας χρησιµοποιούνται όροι και 

ταξινοµήσεις όπως παλαιοί και νέοι άνεργοι, διάρκεια της ανεργίας, ζητήµατα 

κλαδικής προέλευσης της ανεργίας, βραχυχρόνια ανεργία, µακροχρόνια κ.α. Οι 

                                                 
224 Παράρτηµα πίνακας: 5.16 
225«Έτσι, το ποσοστό ανεργίας των ανδρών που βρισκόταν έτσι κι αλλιώς το 1988 σε εξαιρετικά 
χαµηλά επίπεδα αφού ήταν κάτω από 5% προσεγγίζει το 6,7% στο τέλος της δεκαετίας. Στο επίπεδο 
της ανεργίας και της απασχόλησης µπορεί κανείς να πει ότι αναπτύσσεται µια ιδιότυπη «πάλη των δύο 
φύλων» Η ελληνική αγορά εργασίας και οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 
Ινστιτούτο αστικής και αγροτικής κοινωνιολογίας. ∆ηµήτρης Σερεµέτης, Με την συνεργασία του 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιούνιος 2000, Αθήνα,  Πηγή www.ekke.gr/komvos 
226Παράρτηµα πίνακας: 5.16 
227 Παράρτηµα πίνακας: 5.18 
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οικονοµολόγοι228, κυρίως, στις αρχές της δεκαετίας του ‘70 αλλά και την επόµενη 

παρατηρώντας το συνεχώς αυξανόµενο ποσοστό ανέργων µε µεγάλη διάρκεια, 

ξεκίνησαν να διατυπώνουν µε σαφήνεια ταξινοµήσεις αναφορικά µε την διάρκεια 

της ανεργίας. Οι Bowers και Harkess υποστηρίζουν ότι «οι προοπτικές του 

εργατικού δυναµικού στην αγορά εργασίας µετρούνται καλύτερα όχι από τον 

όγκο της ανεργίας κάθε οµάδας του εργατικού δυναµικού, αλλά από την 

αναµενόµενη διάρκεια της ανεργίας…»229.  

Μια διαφορετική άποψη διατυπώνεται από τους Akerlof και Main230, οι 

οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν είναι µόνο η διάρκεια που παίζει ρόλο στην µελέτη 

της ανεργίας αλλά και η συχνότητα που αυτή εµφανίζεται καθώς είναι πολλά τα 

άτοµα που αντιµετωπίζουν µικρά διαστήµατα ανεργίας αλλά µε µεγάλη 

συχνότητα εµφάνισης. Ενώ έκαναν λόγο και για την σηµασία του τρόπου που 

αντιµετωπίζεται ο τερµατισµός του διαστήµατος της ανεργίας για την ατοµική και 

κοινωνική ευηµερία. Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 οι οικονοµολόγοι, κυρίως 

στις Η.Π.Α., εξαιτίας των µικρών ποσοστών χρόνιας ανεργίας και της 

παρατηρούµενης κατά κύριο λόγο ανεργίας µε διάρκεια µικρότερη των δυο 

µηνών, έστρεψαν το ενδιαφέρον τους προς αυτή την κατεύθυνση µε αποτέλεσµα 

την διατύπωση θεωριών της ανεργίας τριβής που ασχολείται µε την διερεύνηση 

των προοπτικών απασχόλησης (job search).  

Η µεταβολή των προβληµάτων την δεκαετία του ’80 κατά την διάρκεια της 

οποίας η βασική παράµετρος είναι η αύξηση, γενικότερα, του όγκου της ανεργίας 

αλλά και των ανέργων που παραµένουν σε αυτή την κατάσταση για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα κατεύθυνε τους οικονοµολόγους στην ενασχόληση µε την 

συγκεκριµένη παράµετρο. Το φαινόµενο αυτό κάνει κατανοητό, όπως θα ήταν και 

αναµενόµενο, ότι οι οικονοµολόγοι προσανατολίζονται κάθε φορά στις 

εµβαθύνσεις ανάλογα µε το ζητούµενο όπως διαµορφώνεται από την επικρατούσα 

τάση. 

Οι διαµορφούµενες κατηγορίες κατηγοριοποιούν την ανεργία σε βραχυχρόνια 

και µακροχρόνια ή χρόνια. Ενώ πιο συγκεκριµένα µέχρι την δεκαετία του ’80 ως 

βραχυχρόνια ανεργία λαµβανόταν αυτή που διαρκούσε λιγότερο από έξι µήνες 
                                                 
228 ∆εδουσόπουλος Α., Θεωρίες ανεργίας, Η κρίση στην αγορά εργασίας, εκδ. τυπωθητω Γιώργος 
∆άρδανος, Αθήνα, 2000 
229∆εδουσόπουλος Α., Θεωρίες ανεργίας, Η κρίση στην αγορά εργασίας, εκδ. τυπωθητω Γιώργος 
∆άρδανος, Αθήνα, 2000, σ.76 από το J.K.Bowers & D.Harkess, 1979, «Duration of unemployment by 
age and sex», Economica,σ.239 
230 όπ. 
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και µακροχρόνια αυτή που διαρκούσε πάνω από έξι µήνες. ∆ιεθνείς οργανισµοί231 

καταλήγουν στον διαχωρισµό µέσα από το πλαίσιο που διαµορφώθηκε από την 8η 

Συνδιάσκεψη των Στατιστικολόγων της Εργασίας που πραγµατοποιήθηκε το 

1954. Ωστόσο οι έξι µήνες που ορίστηκαν ως όριο το 1982 (13η Συνδιάσκεψη) 

αλλάζουν και αντικαθίσταται από το όριο των 12 µηνών και µακροχρόνιος 

άνεργος θεωρείται αυτός που µένει εκτός εργασίας για 12 µήνες. Σε επόµενες 

έρευνες που χρηµατοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον ΟΟΣΑ καθώς 

και των χωρών που συµµετέχουν στον Οργανισµό, υιοθετήθηκε το συγκεκριµένο 

χρονικό όριο για την διάκριση των µορφών της ανεργίας. Η υιοθέτηση του ορίου 

δίνει χώρο σε κάποιες σκέψεις και κριτικές που µπορούν να ασκηθούν. Αρχικά 

είναι σκόπιµο να γίνει σαφές ότι ο διαχωρισµός αυτός αποτελεί µια εφαρµογή 

συµβατικών ορισµών χωρίς να θεµελιώνεται ερευνητικά. Ο ορισµός αυτός 

δηµιουργεί κάποια προβλήµατα ως προς την ταξινόµηση ανέργων µεταξύ έξι και 

δώδεκα µηνών. Τέλος για περιπτώσεις ατόµων που έχουν παραµείνει για αρκετά 

µεγαλύτερο των δώδεκα µηνών232 χρονικό διάστηµα σε κατάσταση ανεργίας έχει 

οδηγήσει στην εισαγωγή µιας νέας διάκρισης εκείνης της µεγάλης µακροχρόνιας 

ανεργίας.  

Πρόταση που αντιπαρέρχεται των προηγουµένων προβληµάτων είναι η 

παρακάτω ταξινόµηση233 µε βάση την χρονική διάρκεια. Έως και 6 µήνες στην 

ανεργία, βραχυχρόνια ανεργία: 

• Από 6 έως 12 µήνες, ανεργία µέσης διάρκειας. 

• Από 12 µήνες και άνω, µακροχρόνια ή χρόνια ανεργία 

•  και τέλος άνω των 24 µηνών, µεγάλη µακροχρόνια ανεργία234. 

                                                 
231 Ευρωπαϊκή Ένωση, Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και ∆ιεθνές Γραφείο 
Εργασίας. (∆εδουσόπουλος Α., Θεωρίες ανεργίας, Η κρίση στην αγορά εργασίας, εκδ. τυπωθητω 
Γιώργος ∆άρδανος, Αθήνα, 2000, σ.78 
232 «µια τέτοια χρόνια πλέον κατάσταση περιθωριοποιεί τον άνεργο σε σχέση µε την αγορά εργασίας, 
τον ενοχοποιεί απέναντι στον κοινωνικό του περίγυρο, τον καθιστά ίσως-ίσως ένα «ύποπτο» 
περιστατικό έναντι των επίδοξων εργοδοτών του και εξ αντικειµένου λειτουργεί µε βασική δυναµική 
την εγκατάσταση στη «µονιµότητα», ούτως ειπείν, της ανεργίας. Μια πρώτη ιδέα για την 
πολυπλοκότητα µιας τέτοιας εµπλοκής δίνει το γεγονός ότι από τους «παλαιούς» ανέργους που 
κατέλαβαν νεοδηµιουργηµένες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο 1994 έως και 1998, ποσοστό 49% 
βρισκόταν σε κατάσταση ανεργίας περισσότερο από ένα χρόνο» ». (Η ελληνική αγορά εργασίας και οι 
Πτυχιούχοι ΑΕΙ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ινστιτούτο αστικής και αγροτικής 
κοινωνιολογίας. Με την συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιούνιος 
2000, Αθήνα, σ. 83 Πηγή www.ekke.gr/komvos) 
233∆εδουσόπουλος Α., Θεωρίες ανεργίας, Η κρίση στην αγορά εργασίας, εκδ. τυπωθητω Γιώργος 
∆άρδανος, Αθήνα, 2000,σ.79 
234Μια ενδιαφέρουσα παράµετρος αναφορικά µε τις έρευνες µελέτες που γίνονται σχετικά µε το 
φαινόµενο της ανεργίας είναι αυτή που παρουσιάζεται στο βιβλίο του ∆εδουσόπουλου Α. σύµφωνα µε 
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 Οι ηλικιακές οµάδες 20-29 ετών και 30-34 φαίνεται να αντιµετωπίζουν κυρίως 

µακροχρόνια ανεργία. Ακόµα αυτή η µορφή ανεργίας πλήττει περισσότερο τις 

γυναίκες σε σχέση µε το άλλο φύλο ενώ έχει ενδιαφέρον σύµφωνα µε τα στοιχεία 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δει κανείς ότι η µακροχρόνια ανεργία παρουσιάζει 

συµπτώµατα επιδείνωσης, στη Γερµανία τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των 

ανέργων άνω των δώδεκα µηνών ανέβηκε από 50% του συνόλου των ανέργων σε 

52,7%235. 

Αναφορικά µε την ανεργία χρησιµοποιείται και η ταξινόµηση παλαιοί και νέοι 

άνεργοι µε τη οποία, ωστόσο, δεν εισάγονται ηλικιακές διακρίσεις. Οι 

χαρακτηρισµοί αυτοί αναφέρονται σε εργαζόµενους που απασχολούνταν αλλά 

έχασαν τη θέση απασχόλησης τους, σε άτοµα που διεκδικούν θέσεις εργασίας 

αλλά δεν τα καταφέρνουν. Είναι αναµενόµενο οι νέοι άνεργοι τις περισσότερες 

φορές να είναι και ηλικιακά νέοι. Για την κατανόηση αυτού αρκεί να σκεφτεί 

κανείς ότι υπάρχουν άτοµα που προσπαθούν να ενταχθούν στο εργατικό δυναµικό 

σε µεγαλύτερη ηλικία και όχι αµέσως µετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους 

λόγω, ενδεχοµένως, της παράτασης τους (σπουδές µεταπτυχιακού κύκλου), 

γυναίκες που αποφασίζουν να εργαστούν αφού δηµιουργήσουν οικογένεια, άτοµα 

που νωρίτερα το οικονοµικό και κοινωνικό τους κεφάλαιο τους επέτρεπε να 

συντηρούνται και όχι πια για προσωπικούς λόγους κ.α.  

Σχετικά µε την ηλικία των νέων και παλαιών ανέργων φαίνεται ότι οι ηλικίες 

από 14 έως 19 έχουν, όπως είναι και αναµενόµενο, έχουν περιορισµένη παρουσία 

στους παλαιούς ανέργους. Ενώ αρκετοί είναι αυτοί ηλικίας από 20 έως 29 ετών 

(τρεις στους δέκα) που ανήκουν στους παλαιούς ανέργους. Για το έτος 1997 τα 

δυο τρίτα των παλαιών ανέργων είναι πάνω από 30 ετών. Οι νέοι άνεργοι είναι 

                                                                                                                                            
την οποία σηµειώνεται ότι τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία για την διάρκεια της ανεργίας «είτε αυτά 
προέρχονται από δειγµατοληπτικές ή απογραφικές έρευνες στα νοικοκυριά, υπολογίζουν τη διάρκεια 
της ανεργίας µέχρι µια ορισµένη χρονική στιγµή (στο τέλος του µήνα ή τη στιγµή της έρευνας) και δεν 
αναφέρονται στο ολοκληρωµένο διάστηµα ανεργίας…τα διαθέσιµα στοιχεία τείνουν αν υποεκτιµούν 
το διάστηµα ανεργίας (unemployment spell) και …αυξάνεται καθώς αυξάνεται η χρονική διάρκεια 
παραµονής στην ανεργία ή αυξάνεται το επίπεδο ανεργίας…η πιθανότητα εξασφάλισης µίας θέσης 
εργασίας µειώνεται, καθώς αυξάνεται ο χρόνος παραµονής στην ανεργία…η πιθανότητα ανεύρεσης 
µιας θέσης εργασίας…είναι φθίνουσα συνάρτηση του χρόνου που παραµένει αυτός σε κατάσταση 
ανεργίας, τα διαθέσιµα στοιχεία θα τείνουν να υποεκτιµούν τη µέση διάρκεια παραµονής στην 
ανεργία». ∆εδουσόπουλος Α., Θεωρίες ανεργίας, Η κρίση στην αγορά εργασίας, εκδ. τυπωθητω 
Γιώργος ∆άρδανος, Αθήνα, 2000,σ.80 
235Η ελληνική αγορά εργασίας και οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 
Ινστιτούτο αστικής και αγροτικής κοινωνιολογίας. Με την συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιούνιος 2000, Αθήνα, Πηγή www.ekke.gr/komvos 
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κυρίως άτοµα που αναζητούν για πρώτη φορά δουλειά µετά το πέρας της 

εκπαίδευσης του και δεν τα καταφέρνουν.  

Στην πλειοψηφία τους οι άνεργοι είναι νέοι κάτω των 30 ετών. Το ποσοστό 

ανεργίας στις  ηλικίες 14 έως 19 ετών έχει επιδεινωθεί στο 40% σχεδόν. 

Ακολουθούν οι  ηλικίες 20 έως 29 ετών, όπου ξεπερνά το 22%. Σε κάθε 

περίπτωση τα ποσοστά ανεργίας των νέων είναι πολύ υψηλότερα του µέσου όρου 

και σηµειώνουν ραγδαία επιδείνωση µεταξύ αρχής και τέλους της περιόδου. 

Ειδικώς, µεταξύ των νεαρών γυναικών ηλικίας 14 έως 19 ετών το 1997 είναι 

άνεργες περισσότερο από το 52% όσων επιθυµούν και µπορούν να εργαστούν236.  

Τέλος, σηµαντικό είναι για τα ελληνικά δεδοµένα το γεγονός ότι στην 

διαµόρφωση του ποσοστού ανεργίας ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο παίζει «ο έντονα 

εποχιακός χαρακτήρας πολλών θέσεων απασχόλησης – ιδιαίτερα αυτών που 

συνδέονται µε τον τουρισµό αλλά και µε τις αγροτικές δραστηριότητες. Έτσι, 

εκτιµάται ότι το 1998 το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 11,7% το πρώτο τρίµηνο 

ενώ στη συνέχεια περιορίστηκε διαδοχικά σε 10,8% κατά το δεύτερο και 10,7% 

κατά το τρίτο τρίµηνο για να ανέλθει εκ νέου σε 11,3% το τέταρτο τρίµηνο»237.  

                                                 
236Η ελληνική αγορά εργασίας και οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 
Ινστιτούτο αστικής και αγροτικής κοινωνιολογίας. Με την συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιούνιος 2000, Αθήνα, Πηγή www.ekke.gr/komvos 
237 όπ.  
Βλ. εφηµ. «Καθηµερινή», φ. της 9-1-2000. 
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5.4 Ανεργία και εκπαιδευτικό επίπεδο 
 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, το εργατικό δυναµικό µε στοιχειώδη 

εκπαίδευση έχει αρχίσει να περιορίζεται σηµαντικά φτάνοντας το 1997 να αγγίζει 

το µόλις 38%, µειωµένο κατά 16 εκατοστιαίες µονάδες238. Για την ίδια χρονική 

περίοδο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία των γυναικών οι οποίες παύουν 

να αποτελούν την πλειοψηφία µεταξύ των εργαζοµένων που έχουν πάει µόνο σε 

µερικές τάξεις του δηµοτικού ή δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο239. Βελτιωµένη 

είναι η εικόνα των γυναικών σε σχέση µε το παρελθόν σχετικά µε την κατάταξη 

των απασχολουµένων µε υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα. Φαίνεται λοιπόν µια 

γενικευµένα βελτιωµένη παρουσία των γυναικών αναφορικά µε το εκπαιδευτικό 

επίπεδό τους σε σχέση µε τους άντρες. Στην πενταετία 1993-1997, η αναλογία 

ανάµεσα των εκπαιδευτικών προσόντων µεταξύ απασχολουµένων αυξάνεται 

εντυπωσιακά240.  

                                                 
238Παράρτηµα πίνακας: 5.17 
239«Το φαινόµενο αυτό είναι πιθανό να µπορεί να αναλυθεί σε συνάρτηση µε το γεγονός της µεγάλης 
εισροής οικονοµικών µεταναστών ή παλιννοστούντων οµογενών, οι οποίοι πολύ συχνά προέρχονται 
από χώρες µε «καθυστερηµένες εκπαιδευτικές και κοινωνικές δοµές» µε αποτέλεσµα να µειονεκτούν 
τις περισσότερες φορές σε σχέση µε τα εκπαιδευτικά προσόντα τους». (Η ελληνική αγορά εργασίας 
και οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ινστιτούτο αστικής και αγροτικής 
κοινωνιολογίας. Με την συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιούνιος 
2000, Αθήνα, Πηγή www.ekke.gr/komvos) 
240 «οι πτυχιούχοι αυξάνουν κατά 7 και φτάνουν πια τους 30 ανά εκατοντάδα εργαζοµένων της µέσης 
και στοιχειώδους εκπαίδευσης: είναι προφανές ότι η καθαρή αύξηση θέσεων εργασίας για πτυχιούχους 
είναι κατά πολύ µεγαλύτερη έναντι των άλλων βαθµίδων εκπαίδευσης. Πολύ υψηλές αναλογίες 
χαρακτηρίζουν τους κλάδους: «εκπαίδευση»  (επταπλάσιοι σχεδόν οι πτυχιούχοι), «διαχείριση ακίν. 
Περιουσίας-εκµισθώσεις» (υπερδιπλάσιοι), «υγεία-κοινωνική µέριµνα» (151 πτυχιούχοι ανά εκατό 
εργαζόµενοι της µέσης και στοιχειώδους), «ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί» (71 στους 
εκατό), «δηµόσια διοίκηση κλπ» (62 στους 100), «παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος-αερίου-νερού» (36 
στους 100) και, τέλος «άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών» (32 στους 100). Σε όλους αυτούς 
τους κλάδους µε υψηλότερη του µέσου αναλογία πτυχιούχων, η συγκεκριµένη περίοδος 
επισφραγίζεται µε υψηλές περαιτέρω αυξήσεις του σχετικού δείκτη και, άρα σε κάθε περίπτωση είναι 
κατά πολύ µεγαλύτερη η καθαρή αύξηση θέσεων εργασίας για πτυχιούχους. Ωστόσο, βελτιώσεις του 
δείκτη έχουµε και σε όλους τους άλλους κλάδους χωρίς εξαίρεση. Θα διακρίνουµε ανάµεσά τους 
τέσσερις κλάδους, στους οποίους έχει σηµειωθεί καθαρή µείωση των θέσεων εργασίας µέσης-
στοιχειώδους εκπαίδευσης µε παράλληλη µικρή κατά κανόνα καθαρή αύξηση των θέσεων πτυχιούχων. 
Πρόκειται για τους κλάδους:  µεταποιητικές βιοµηχανίες (να επισηµανθεί ότι πρόκειται για αλλαγή 
πορείας σε σύγκριση µε την εικόνα της βιοµηχανίας κατά την προηγούµενη πενταετία), αγροτική 
παραγωγή εν γένει, κατασκευές και, τέλος, µεταφορές-αποθηκεύσεις-επικοινωνίες». (Η ελληνική 
αγορά εργασίας και οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ινστιτούτο αστικής και 
αγροτικής κοινωνιολογίας. Με την συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
Ιούνιος 2000, Αθήνα, Πηγή www.ekke.gr/komvos) 
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Για την χρονική περίοδο 1988-1997, σηµειώνεται σηµαντική αύξηση των 

ανέργων που έχουν τριτοβάθµια εκπαίδευση241 (ΑΕΙ και ΤΕΙ). Η δεκαετία αυτή 

χαρακτηρίζεται από την σταθερότητα που διακρίνει τα ποσοστά ανεργίας των 

ατόµων µε απολυτήριο Λυκείου, την σηµαντική αύξηση της ανεργίας για τους 

αποφοίτους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ), και τον περιορισµό των 

αποφοίτων ∆ηµοτικού στην τρίτη θέση, µε µερίδιο σχεδόν δυο φορές µικρότερο 

από αυτό των αποφοίτων Λυκείου.  

Η µελέτη των ποσοστών ανεργίας κατά ηλικιακή οµάδα και σύµφωνα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο, δείχνει την ανεργία να διαχέεται µε τρόπο που πλήττει 

κυρίως τους «νέους»242. Το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας για το Β τρίµηνο του 

2004 παρατηρείται στους κατόχους ∆ιδακτορικού ή Μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών, ηλικίας 25 έως 29 ετών µε ποσοστό που φτάνει το 59,1%. Το δεύτερο 

µεγαλύτερο ποσοστό σηµειώνεται στους τελειόφοιτους µερικών τάξεων 

δηµοτικού, ηλικίας 20 έως 24 ετών, µε ποσοστό 51,4%. Ωστόσο µεγάλα είναι τα 

ποσοστά ανεργίας και για τα άτοµα ηλικίας από 20 έως 29 ετών µε πτυχίο ΑΕΙ 

και ΤΕΙ (41,7% ηλικιακή οµάδα 25-29 ετών µε πτυχίο ΑΕΙ, 47,2% ηλικιακή 

οµάδα 20-24 µε πτυχίο ΤΕΙ). ∆ιαπιστώνει κανείς αυτό που έχει γίνει φανερό και 

από παλιότερες243 έρευνες ότι η ανεργία των αποφοίτων των Πανεπιστηµίων είναι 

υψηλότερη από την ανεργία των αποφοίτων Γυµνασίου. Είναι ενδεικτικό να 

αναφερθεί ότι για την ηλικιακή οµάδα 25-29 ετών την χαµηλότερη ανεργία 

παρουσιάζουν τα άτοµα µε απολυτήριο ∆ηµοτικού (12,9%), έπονται οι απόφοιτοι 

                                                 
241 Σχετικά µε τα ποσοστά και την εξέλιξη της ανεργίας των αποφοίτων των ΤΕΙ θα πρέπει να 
σηµειωθεί «ότι ο αριθµός των ανέργων…αυξάνεται µε ρυθµό περισσότερο από δύο φορές ταχύτερο σε 
σύγκριση µε το σύνολο των ανέργων και το αποτέλεσµα είναι ότι στα τέλη της δεκαετίας η κατηγορία 
αυτή εµφανίζει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας – σχεδόν 15%. Παράλληλα η απασχόληση των 
εργαζοµένων µε πτυχίο ΤΕΙ αυξάνεται επίσης µε γρήγορους ρυθµούς – δέκα φορές πιο γρήγορα από 
την αύξηση της συνολικής απασχόλησης αλλά βρίσκεται σε σηµαντική υστέρηση εν συγκρίσει προς 
την αύξηση της ανεργίας. Από τη µελέτη αυτών των ρυθµών προκύπτει ότι η αύξηση των ποσοστών 
ανεργίας στη συγκεκριµένη κατηγορία συνδυάζεται σε σηµαντικό βαθµό µε ένα φαινόµενο 
«υπερβάλλουσας προσφοράς» των αντίστοιχων ειδικοτήτων: η αύξηση του εργατικού δυναµικού µε 
αυτά τα εκπαιδευτικά προσόντα είναι πολύ γρήγορη και µαζική (σχεδόν 5,9% το χρόνο) για να 
απορροφηθεί από τις δηµιουργούµενες νέες ευκαιρίες απασχόλησης (που περιορίζονται σε λιγότερο 
από 5,4% το χρόνο)». (Η ελληνική αγορά εργασίας και οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ. Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών, Ινστιτούτο αστικής και αγροτικής κοινωνιολογίας. Με την συνεργασία του 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιούνιος 2000, Αθήνα, Πηγή www.ekke.gr/komvos) 
242Παράρτηµα πίνακας: 5.18 
243Η ελληνική αγορά εργασίας και οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 
Ινστιτούτο αστικής και αγροτικής κοινωνιολογίας. Με την συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιούνιος 2000, Αθήνα, Πηγή www.ekke.gr/komvos 
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ή όσοι έχουν συµπληρώσει µερικές τάξεις της Μέσης εκπαίδευσης µε ποσοστά 

20% και 16,7% αντίστοιχα.  

Ο τρόπος που εκδηλώνεται η ανεργία για κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα και στις 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι διαχέεται µε 

διαφορετικό τρόπο από ότι στην Ελλάδα, αν και τα στοιχεία αυτά είναι 

παλαιότερα αυτών που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Έτσι, ενώ στη Γερµανία και 

την Αυστρία είναι πολύ υψηλά τα ποσοστά ανεργίας των αποφοίτων Λυκείου, 

στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία, αντιθέτως, το πρόβληµα είναι οξύτερο µεταξύ 

εκείνων που έχουν περατώσει µόνο την υποχρεωτική εκπαίδευση244. Ως προς την 

ανεργία των πτυχιούχων ΑΕΙ η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη χειρότερη θέση 

µετά την Ισπανία και την Ιταλία. Συγκριτικά αξίζει να αναφερθεί ότι στην Ελλάδα 

είναι άνεργοι 11,1% των πτυχιούχων ηλικίας 25 έως 34 ετών, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό φτάνει στο 22,2 στην Ισπανία και στο 18,8% στην Ιταλία245.   

Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να σχολιαστεί ότι και στην 

Ελλάδα όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη παρατηρείται η γενικευµένη τάση για 

επέκταση από µέρους των νέων των σπουδών τους µε απώτερο σκοπό την 

συγκέντρωση όσων περισσοτέρων εκπαιδευτικών προσόντων και την είσοδο στην 

αγορά εργασίας µε τα καλύτερα δυνατά προσόντα. «Έτσι, το 1995, σε όλη την 

Ευρώπη το 60% των νέων ηλικίας 15 – 24 ετών συνέχιζε να φοιτά, ενώ το 1987 

το αντίστοιχο ποσοστό ήταν κάτω από το 50%. Στην Ευρώπη τα δεδοµένα 

δείχνουν ότι το 15% της µαθητιώσας νεολαίας συνεχίζει τη φοίτησή του σε 

κάποιο τριτοβάθµιο εκπαιδευτικό ίδρυµα. Στην Ελλάδα, µε την παραδοσιακά 

υψηλή ζήτηση για πανεπιστηµιακή εκπαίδευση το ποσοστό αυτό ανεβαίνει σε 

18% όπως και στην Ισπανία 246, ενώ βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι 11% των 

αποφοίτων Λυκείου φεύγουν για σπουδές στο εξωτερικό, όταν ο αντίστοιχος 

µέσος όρος στην Ευρώπη µόλις που φτάνει το 2%»247. Στην Ελλάδα, το ποσοστό 

των νέων ηλικίας 15 έως 19 ετών οι οποίοι παρέµεναν εντός του εκπαιδευτικού 

συστήµατος, από 79,8% που ήταν το 1994 έφτασε στο 82,3% το 1997. Σε ό,τι 

                                                 
244 Βλ. εφηµερίδα «Καθηµερινή», φ. της 29-8-1999. 
245 όπ., φ. της 25-2-2000.  
246 Υψηλότερο ποσοστό εµφανίζει µόνον η Φινλανδία µε 19%. Βλ. την έκθεση της Ε.Ε. «Αριθµοί-
κλειδιά της Εκπαίδευσης στην Ε.Ε., 1999-2000», όπως παρουσιάστηκε στην εφηµερίδα «Καθηµερινή» 
φ. 16-4-2000 
247Η ελληνική αγορά εργασίας και οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 
Ινστιτούτο αστικής και αγροτικής κοινωνιολογίας. Με την συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιούνιος 2000, Αθήνα, Πηγή www.ekke.gr/komvos 
Πρβλ. εφηµερίδα «Καθηµερινή», φ. της 29-2-2000. 
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αφορά στις ηλικίες 20 έως 24 ετών το αντίστοιχο ποσοστό αυξήθηκε από 30,5% 

σε 31,9%.248 

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας αναφέρει ότι για τους νέους µε υψηλά 

εκπαιδευτικά προσόντα η ανεργία που αντιµετωπίζουν είναι µακροχρόνια σε 

συχνότερο βαθµό από ό,τι ισχύει για το σύνολο του εργατικού δυναµικού249. Ενώ 

συγκεκριµένα για τους κατόχους Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών φαίνεται ότι το 

43,2% αυτών περιµένει για περισσότερα από δυο χρόνια για να βρει εργασία250.  

Η µακροχρόνια ανεργία που πλήττει τους πτυχιούχους πανεπιστηµιακή 

εκπαίδευσης φαίνεται να εντείνεται από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των 

ανέργων πτυχιούχων επιζητούν µόνο πλήρη απασχόληση γεγονός που έρχεται σε 

αντίθεση µε τις νέες µορφές απασχόλησης που όλο και περισσότερο κερδίζουν 

έδαφος στην σύγχρονη αγορά εργασίας251. Παράλληλα την εξέλιξη του 

φαινοµένου επηρεάζεται και ο τρόπος που η οικογένεια τείνει να αντιµετωπίζει 

την διαδικασία αναζήτησης θέσης εργασίας από τα νέα µέλη καθώς και οι 

στρατηγικές επένδυσης που χρησιµοποιεί και ο τρόπος που διαχειρίζεται το 

πρόβληµα της ανεργίας. Μπορεί να ειπωθεί, πρώτα, ότι η οικογένεια παρατείνει 

την οικονοµική ενίσχυση των µελών της επενδύοντας σε σπουδές µε απώτερο 

σκοπό την απόκτηση επιπρόσθετων εκπαιδευτικών προσόντων, διατηρώντας µια 

διαδικασία διαρκούς υποστήριξης για την απόκτηση τυπικών προσόντων για την 

κατάκτηση µια επιθυµητής επαγγελµατικής θέσης. Από την άλλη, η οικογένεια 

φροντίζει την οικονοµική και ηθική υποστήριξη των µελών της µε στόχο την 

αποφυγή της έτερο-απασχόλησης. Θέλοντας να νοµιµοποιήσει την πρότερη 

επένδυση της σε σπουδές, που έγιναν τόσο σε οικονοµικό όσο και σε συµβολικό 

επίπεδο, δεν επιτρέπει την διεκδίκηση από τα µέλη της θέσεων απασχόλησης που 

προαπαιτούν λιγότερα προσόντα από αυτά που τα µέλη της έχουν αποκτήσει. 

                                                 
248 Έκθεση της ΕΕ «Αριθµοί-κλειδιά της Εκπαίδευσης στην Ε.Ε., 1999-2000», όπως παρουσιάστηκε 
στην εφηµερίδα «Καθηµερινή» φ. 16-4-2000 
249 Βλ. εφηµερίδα «Καθηµερινή», φ. της 9-1-2000. 
250 Βλ. εφηµερίδα «Καθηµερινή», φ. της 26-9-1999. 
251 Για την ένταση αυτού του φαινοµένου και το πώς εξελίσσεται, γίνεται λόγος παρακάτω.  
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5.5 Άτυπα κοινωνικά δίκτυα. Η σηµασία του κοινωνικού 
κεφαλαίου στην εύρεση εργασίας. 

 

Με την χρησιµοποίηση του όρου άτυπα κοινωνικά δίκτυα νοούνται οι 

κοινωνικές- οικογενειακές σχέσεις των ατόµων και ο ρόλος που αυτές παίζουν 

στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας µετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ο 

όρος αυτός εµπεριέχει τα στοιχεία εκείνα που νοηµατοδοτούν την έννοια του 

κοινωνικού κεφαλαίου του ατόµου αλλά µε ένα πιο ειδικό τρόπο που έρχεται να 

διαφωτίσει τους συγκεκριµένους µηχανισµούς που επενεργούν στην σύνδεση της 

εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας. «Στην ελληνική κοινωνία, όπως και σε 

άλλες νότιο-Ευρωπαϊκές κοινωνίες, οι ‘άτυπες’- προσωπικές σχέσεις 

επεκτείνονται και µπορούν να θεωρούνται σαν ένα ενυπάρχων χαρακτηριστικό. 

Αρκετά συχνά, η οικογένεια, οι συγγενείς και ο κύκλος των φίλων προσφέρουν 

στο νεοεισερχόµενο άτοµο στην αγορά εργασίας τις κατάλληλες ευκαιρίες και τις 

διασυνδέσεις για να βρει εργασία. Από την άλλη πλευρά, ένας µεγάλος αριθµός 

προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών (φροντίδα υγείας, βοήθεια στους ανίκανους 

προς εργασίας, στήριξη κτλ.) προσφέρονται από τα ίδια τα άτυπα κοινωνικά 

δίκτυα και πιο συγκεκριµένα από τις γυναίκες. Αυτό σηµαίνει ότι τα άτυπα 

κοινωνικά δίκτυα δεν µπορούν να θεωρούνται απλώς ως ένα κατάλοιπο που 

χρήζει αντικατάστασης αφού αποτελούν ένα συστατικό τµήµα των κοινωνικών 

και οικονοµικών σχέσεων που ωθούν στην αναπαραγωγή της ελληνικής 

κοινωνίας»252. Η λειτουργία αυτή πηγάζει από την ιδιότυπη µορφή συγκρότησης 

της ελληνικής κοινωνίας253 και κατοχυρώνει την αναπαραγωγή της. Ο χώρος της 

                                                 
252Η ελληνική αγορά εργασίας και οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 
Ινστιτούτο αστικής και αγροτικής κοινωνιολογίας. Με την συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιούνιος 2000, Αθήνα, σ. 15 Πηγή www.ekke.gr/komvos 
253«Τα οικογενειακά και κοινωνικά δίκτυα των αποφοίτων διαδραµατίζουν έναν σηµαντικό ρόλο στην 
επαγγελµατική τους πορεία. Ένας µεγάλος αριθµός από τις δουλειές των αποφοίτων ευρέθησαν µέσω 
κάποιας προσωπικής σχέσης. Οι ίδιοι οι απόφοιτοι δηλώνουν ότι βασίζονται στα δίκτυά τους, τις 
γνωριµίες τους, τα οποία θεωρούν βασικό µοχλό της επαγγελµατικής τους εξέλιξης και επιτυχίας σε 
συνδυασµό µε την σωστή εκπαίδευση και τη σκληρή δουλειά». 
«Οι απόφοιτοι θεωρούν ότι η ελληνική κοινωνία είναι µια κοινωνία στην οποία το κράτος δεν δίνει σε 
όλους τις ίδιες ευκαιρίες και αυτή την ανισότητα ευκαιριών επιχειρούν να καλύψουν µέσα από τις 
γνωριµίες και τα κοινωνικά τους δίκτυα. Τα κοινωνικά δίκτυα των αποφοίτων είναι ιδιαίτερα ενεργά 
και κινητοποιηµένα αλλά και πολύ αποτελεσµατικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις εξαρτηµένης 
εργασίας διαµεσολάβησε το περιβάλλον του απόφοιτου που ενήργησε µε δική του πρωτοβουλία και 
όχι µετά από παρέµβαση του ίδιου του απόφοιτου. Να συµπληρώσουµε στο σηµείο αυτό ότι οι 
απόφοιτοι πολύ συχνά, πριν να εργαστούν σε κάποια από τις εξαρτηµένες εργασίες στις οποίες 
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απασχόλησης για τα ελληνικά δρώµενα µπορεί να χαρακτηριστεί από την 

µειωµένη κρατική παρέµβαση. Σε αυτό συντελούν διάφοροι παράγοντες όπως: 

• ο διαχωρισµός µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα µε την ιδιαίτερη 

αντιµετώπιση υπέρ του δηµοσίου χώρου και της ασφάλειας της 

µονιµότητας 

• από την δηµιουργία του εκπαιδευτικού προλεταριάτου που ετερο–

απασχολείται 

• από την ανταγωνιστικότητα που καλλιεργείται µέσα στο πλαίσιο του 

εκπαιδευτικού συστήµατος και τον τρόπο κατάληψης µίας θέσης σε 

αυτό και τέλος 

• από την συζήτηση και συστηµατική κίνηση προς πραγµατοποίηση 

ιδιωτικής εκπαίδευσης κατάσταση που αντανακλά υπάρχουσες 

συνθήκες ανταγωνισµού µέσα στον χώρο της εργασίας.  

Αυτό που αποκαλείται ανθρώπινο κεφάλαιο για τον χώρο της εργασίας δεν 

φαίνεται να παίζει τον αναµενόµενο ρόλο. Έτσι τα προσωπικά χαρακτηριστικά 

του ατόµου, το εκπαιδευτικό του επίπεδο, το περιεχόµενο των σπουδών του, το 

αντικείµενο εξειδίκευσης του, φαίνεται να παραµερίζεται σε σηµαντικότητα από 

αυτό που προηγούµενα αποκαλέσαµε άτυπα κοινωνικά δίκτυα ή που αλλιώς θα 

µπορούσαµε να αποκαλέσουµε κοινωνικό κεφάλαιο. Σε αυτό εµπεριέχονται τα 

κοινωνικά δίκτυα που κάποιος έχει στην προσωπική του ευχέρεια να χειρίζεται µε 

απώτερο στόχο την πληροφόρηση του σχετικά µε τις διαθέσιµες θέσεις εργασίας, 

την επαφή και επικοινωνία που µπορεί να αποκτήσει µέσω γνωστών µε κάποιο 

εργοδότη ή ακόµα και πιέσεις που πιθανά να µπορεί να ασκήσει για µία 

ενδεχόµενη πρόσληψή του. Οι προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις που διαθέτει 

το άτοµο και τις οποίες δύναται να χρησιµοποιήσει µε στόχο την εύρεση εργασίας 

είναι εξίσου σηµαντικές µε τις δυνατότητες που του παρέχουν το οικονοµικό, 

πολιτισµικό και ανθρώπινο κεφάλαιο. Η ανισότητα λοιπόν των αποφοίτων σε 

σχέση µε την αναζήτηση της εργασίας έγκειται, µε βάση τα ελληνικά δεδοµένα 

µέσα από την λειτουργία του υπάρχον κοινωνικού συστήµατος λειτουργίας της 

κοινωνίας, στον όγκο του κοινωνικού κεφαλαίου, το µέγεθος του οποίου αποτελεί 

                                                                                                                                            
εργάστηκαν στην συνέχεια, δηλώνουν ότι δεν έψαχναν συστηµατικά για δουλειά».(Η ελληνική αγορά 
εργασίας και οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ινστιτούτο αστικής και 
αγροτικής κοινωνιολογίας. Με την συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
Ιούνιος 2000, Αθήνα, σ. 83 Πηγή www.ekke.gr/komvos) 
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πλεονέκτηµα στα χέρια των κατόχων σε σχέση µε τους µη έχοντες.  Τα άτυπα 

κοινωνικά δίκτυα µέσα από την ιδιότυπη αυτή λειτουργία254 τους αποτελούν µια 

πρόσθετη κοινωνική ανισότητα ανάµεσα σε άτοµα µε κοινά τυπικά ακαδηµαϊκά 

προσόντα. Η προσπάθεια εύρεσης εργασίας συνεπικουρείται από τις κοινωνικές 

και πιο ειδικά από τις οικογενειακές σχέσεις οι οποίες αναλαµβάνουν τον ρόλο 

της στήριξης τόσο σε οικονοµικό όσο και συναισθηµατικό και δικτυακό επίπεδο, 

επίπεδο γνωριµιών, του νέου που κάνει τα πρώτα του βήµατα στην απασχόληση. 

Η οικογένεια µπορεί να προσφέρει  υλική βοήθεια και στήριξη στα νέα µέλη της.  

                                                 
254 Τα αποτελέσµατα πρόσφατης εµπειρικής έρευνας (βλέπε Μαράτου, Χατζηγιάννη, Παπλιάκου, 
1995) αλλά και από στοιχεία των ετήσιων Ερευνών Εργατικού ∆υναµικού, δείχνουν ότι στη χώρα µας 
ένας µεγάλος αριθµός ατόµων που ψάχνει εργασία χρησιµοποιεί αποκλειστικά ή παράλληλα µε τις 
επίσηµες πηγές πληροφόρησης (Πανελλήνιοι διαγωνισµοί ή προκηρύξεις θέσεων, Γραφεία Ευρέσεως 
Εργασίας, ΟΑΕ∆, αγγελίες κ.λπ.) και τις άτυπες (π.χ. πληροφορίες από φίλους ή συγγενείς, κοινωνικές 
και πολιτικές σχέσεις κ.λπ.). Όµως παρότι η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού αναφέρεται στους τρόπους 
αναζήτησης εργασίας των ανέργων µπορεί να υποθέσει κανείς ότι οι νεοεισερχόµενοι στην αγορά 
εργασίας, οι οποίοι δεν έχουν επαγγελµατική εµπειρία και δεν έχουν αναπτύξει ακόµη ένα προσωπικό 
δίκτυο επαγγελµατικών γνωριµιών και σχέσεων, φαίνεται ότι χρησιµοποιούν σε πολύ µεγαλύτερο 
βαθµό τις άτυπες πηγές πληροφόρησης και εξεύρεσης εργασίας, δηλαδή τα οικογενειακά και 
κοινωνικά τους δίκτυα. (Η ελληνική αγορά εργασίας και οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ. Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών, Ινστιτούτο αστικής και αγροτικής κοινωνιολογίας. Με την συνεργασία του 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιούνιος 2000, Αθήνα, σ. 19 Πηγή 
www.ekke.gr/komvos) 
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5.6 Οι τάσεις της αγοράς εργασίας και η σχέση της µε την 
εκπαίδευση. 

 

  «…υπάρχουν κάποιες ‘φωνές’, οι οποίες επισηµαίνουν ότι το προοδευτικό 

άνοιγµα των πανεπιστηµίων τις τελευταίες δεκαετίες κι ειδικά µετά την εφαρµογή 

του Ν.1268/82 οδήγησε στην οριστική αποσύνδεση του πτυχίου από την αγορά 

εργασίας, έπληξε καίρια τις λεγόµενες ‘θεωρητικές’ σχολές, συνέτεινε στην 

δηµιουργία οµάδων υπερεκπαιδευµένων ανέργων ή υποαπασχολούµενων, 

παγιώνοντας µια µάλλον επιβλαβή τάση ‘υπερεκπαίδευσης’»255.  

 Θα ήταν σκόπιµο µέσα από µια βιβλιογραφική ανασκόπηση να δούµε την 

κατάσταση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια και τις µεταβολές του εργατικού 

δυναµικού στην αγορά εργασίας µε απώτερο στόχο την παρατήρηση της 

σύνδεσης του φαινοµένου µε τα εκπαιδευτικά δρώµενα. Για το διάστηµα 1990-

1998 η τάση του ποσοστού της ανεργίας είναι γενικά αυξητική256 και πιο 

συγκεκριµένα το συνολικό ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε κατά 3,75 

ποσοστιαίες µονάδες, δηλαδή από 7,02% το 1990 σε 10,76% το 1998. Ο αριθµός 

των ανέργων για το έτος 1998 εκτιµάται σε 478.535 άτοµα, ο υψηλότερος που 

καταγράφηκε τις τελευταίες δεκαετίες. Πιο συγκεκριµένα σε σχέση µε τα φύλα, 

ταχύτερα αυξήθηκε η ανεργία ανάµεσα στις γυναίκες και προσεγγίζει τις 5 

ποσοστιαίες µονάδες.  

 Ακόµα ενδιαφέρον έχει να δούµε το ποσοστό της ανεργίας των νέων, για την 

ίδια χρονική περίοδο, οι οποίοι αντιµετωπίζουν υψηλότερα του µέσου όρου 

ποσοστά ανεργίας. Το 1998, για παράδειγµα, οι νέοι 15-19 ετών εµφανίζουν 

ποσοστό ανεργίας 36% περίπου, ενώ οι νέοι 20-24 ετών 28%, σε σχέση µε 

10,76% που εκτιµάται ο µέσος όρος για όλες τις ηλικιακές οµάδες. Σε αυτό το 

σηµείο κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούν στοιχεία, που έπονται χρονικά των 

προηγουµένων, και βρίσκονται  στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Απρίλιος 2001). Αναφέρεται ότι αν και 

στην ελληνική κοινωνία η απασχόληση στην πρόσφατη περίοδο κατάφερε 

                                                 
255 Παπαδάκης Ν., Η παλίµψηστη Εξουσία. Κράτος, Πανεπιστήµιο και Εκπαιδευτική Πολιτική στην 
Ελλάδα, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2004, σ. 44 
256 ∆ηµήτρης Καραντινός, Ροές στην αγορά της εργασίας και ανεργία, στο: Επιθεώρηση κοινωνικών 
ερευνών, τεύχ. 106 Γ’ 2001 
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σηµαντική πρόοδο. Μεταξύ 1993 και 2000, παρά την πολιτική σταθεροποίησης 

που εφαρµόστηκε, παρά την µείωση του αγροτικού πληθυσµού, την µείωση της 

απασχόλησης στη µεταποίηση, την είσοδο σηµαντικού αριθµού οικονοµικών 

µεταναστών και την πολύ ισχυρότερη ροπή εισόδου των γυναικών στην αγορά 

εργασίας δηµιουργήθηκαν 226 χιλιάδες νέες θέσεις απασχόλησης σε καθαρή 

βάση. Ωστόσο, µπορεί να διαβάσει κανείς στην συνέχεια, ότι η αύξηση της 

απασχόλησης δεν ήταν αρκετή για να καλύψει την αύξηση του εργατικού 

δυναµικού. Η ανεργία παραµένει υψηλή, ενώ για πρώτη φορά τα τελευταία 

χρόνια εµφανίζονται βάσιµες ενδείξεις για πτώση του ποσοστού ανεργίας. Η 

ανεργία µειώνεται στο 11.1% το β΄ τρίµηνο του 2000 έναντι 11,7% το αντίστοιχο 

τρίµηνο του 1999. η ανεργία δεν οφείλεται στις απολύσεις, αλλά σχετίζεται µε 

την πάγια αδυναµία της ελληνική κοινωνίας σε όλη την µεταπολεµική περίοδο, να 

δηµιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης, όσες απαιτούνται ώστε να υπάρξει 

ισορροπία στην αγορά εργασίας. Για το έτος 2000 η έρευνα του εργατικού 

δυναµικού δείχνει ότι οι γυναίκες είναι άνεργες σε ποσοστό 60% και σχεδόν οι 

µισοί νέοι µέχρι 29 ετών. Περίπου οι µισοί άνεργοι είναι άτοµα που αναζητούν 

εργασία για πρώτη φορά. Ποσοστό 57% του συνόλου των ανέργων είναι 

µακροχρόνιοι άνεργοι, που σηµαίνει ότι έχουν παραµείνει άνεργοι για 

περισσότερο από 12 µήνες. Από τους µακροχρόνια άνεργους το 1/3 αυτών είναι 

άτοµα που δεν έχουν ποτέ εργαστεί.  

 Σε αυτό το σηµείο γίνεται η σηµαντική επισήµανση σχετικά µε την ανάλυση 

των παραπάνω ποσοστών ότι το κύριο πρόβληµα της ανεργίας στην Ελλάδα 

αφορά και πλήττει τη µετάβαση των νέων από το εκπαιδευτικό σύστηµα στην 

απασχόληση. Πρόκειται, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εισηγητική 

έκθεση του Υπουργείου, για διαδροµή µετάβασης που έχει την τάση να 

καθυστερεί την στιγµή εισόδου, συχνά είναι ατελής ή ανεπιτυχής και 

αποκρυσταλλώνεται σε διορθωτικό πρόβληµα. Ακόµα το σχέδιο επισηµαίνει ότι 

υπάρχουν και συγκεκριµένες στενότητες σε ορισµένες δεξιότητες, όπως φαίνεται 

από τον αριθµό κενών θέσεων εργασίας που αυξήθηκε από 1645 θέσεις τον 

∆εκέµβριο του 1996 σε 4696 θέσεις τον ∆εκέµβριο του 1999. Παράλληλα 

σηµειώνονται ελλείψεις σε ειδικότητες αιχµής που σχετίζονται µε τις 

δραστηριότητες της νέας οικονοµίας, τις νέες τεχνολογίες και τις ανάγκες 

οργάνωσης των επιχειρήσεων.  
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 Ενδιαφέρον ωστόσο έχουν και τα στοιχεία αναφορικά µε τις νέες θέσεις 

εργασίας που δηµιουργούνται στην Ελλάδα σε σχέση µε τις άλλες χώρες της Ε.Ε. 

παρουσιάζεται λοιπόν η εξής διαφορά, ενώ στις χώρες τις Ε.Ε. οι νέες θέσεις 

εργασίας αφορούσαν κυρίως θέσεις µερικής απασχόλησης, ιδιαίτερα µεταξύ των 

γυναικών, στην Ελλάδα οι νέες θέσεις εργασίας στην βιοµηχανία είναι σχεδόν 

αποκλειστικά πλήρους απασχόλησης, ενώ και οι προβλέψεις των επιχειρήσεων 

κάνουν λόγο για πρόσληψη ακριβώς πλήρους απασχολούµενων και ειδικευµένων 

εργαζοµένων. Συµπεραίνεται λοιπόν ότι τα ποσοστά της πλήρους απασχόλησης 

σηµειώνουν άνοδο σε σχέση µε αυτά της µερικής απασχόλησης που 

παρουσιάζουν κάµψη. Η µεγαλύτερη πηγή νέων θέσεων εργασίας είναι οι 

υπηρεσίες και από αυτές το 91% ήταν πλήρους απασχόλησης το 1999 και 

αφορούσαν εξειδικευµένα άτοµα. Στην συνέχεια έχει ενδιαφέρον να σηµειωθεί 

ότι στην Ελλάδα σε σχέση µε τις άλλες χώρες της Ε.Ε. εξακολουθεί να 

συντηρείται το µοντέλο της πλήρους απασχόλησης ενώ το 1999 µε την αναγγελία 

από τον ΟΑΕ∆ 190.311 συµβάσεων εργασίας µε όρους νέων µορφών 

απασχόλησης, κυρίως µερικής απασχόλησης.  

 Οι νέες µορφές απασχόλησης διαφοροποιώντας το ισχύον εργασιακό 

καθεστώς φαίνεται να δυσχεραίνουν την ερµηνεία των επίσηµων ποσοστών για 

την ανεργία αναφορικά µε την αιτιολόγηση της και την µέτρησή της σε 

ρεαλιστικές διαστάσεις. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια αναδιάρθρωση 

στο χώρο της πολιτικής και της οικονοµίας µε πιο σηµαντικές τις αλλαγές στην 

παγκόσµια οικονοµία εξαιτίας της οικονοµικής ύφεσης και της µεγέθυνσης του 

διεθνούς ανταγωνισµού. Αυτή η αναδιάρθρωση επηρεάζει και τις εργασιακές 

σχέσεις δηµιουργώντας νέες «ευέλικτες µορφές απασχόλησης257» (µερική 

απασχόληση, εποχιακή ή προσωρινή, κ.α.258). Μάλιστα τα τελευταία χρόνια σε 

                                                 
257 Μουρίκη Α., Ευέλικτες µορφές απασχόλησης: ευλογία ή ανάθεµα, στο ΤΟΠΟΣ, Επιθεώρηση 
αστικών και περιφερειακών µελετών, τευχ. 3, 1991, σ.. 97-117 
258Οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης εµπεριέχουν αρκετές µορφές, συνοπτικά αναφέρουµε µερικές 
όπως παρουσιάζονται στο άρθρο «Ευέλικτες µορφές απασχόλησης: Ευλογία ή ανάθεµα;» της Μουρίκη 
Α. στο περιοδικό Τόπος, ό.π., α) η µερική απασχόληση (σύµβαση εργασίας µε µειωµένο ωράριο) που 
συνήθως η εβδοµαδιαία διάρκεια της είναι λιγότερο από 30 ώρες. β) η εποχιακή ή προσωρινή 
απασχόληση (σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, η διάρκεια του οποίου ποικίλει) γ) η υπεργολαβία 
ή φασόν, στην οποία η απασχόληση λαµβάνει χώρα στο σπίτι του εργαζοµένου και αµείβεται µε το 
κοµµάτι. Ακόµα πέρα από αυτές τις µορφές δηµιουργούνται και κάποιες άλλες όπως η εργασία κατά 
ζήτηση (labour on call) κατά την οποία ο εργαζόµενος βρίσκεται συνέχεια στην διάθεση του εργοδότη 
χωρίς να αµείβεται για την αναµονή, η διαµοιραζόµενη εργασία(job sharing) όπου δυο εργαζόµενοι 
µοιράζονται την ίδια θέση σε διαφορετικές ώρες και άλλες όπως η εναλλασσόµενη εργασία 
(εφαρµόζεται σε αεροπορικές εταιρείες)… Η εργασιακή µορφή που φαίνεται να κυριαρχεί είναι αυτή 
της µερικής απασχόλησης και αφορά τους περισσότερους εργαζόµενους.  
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ορισµένες Ευρωπαϊκές χώρες οι νέες αυτές µορφές απασχόλησης αυξάνονται 

εντυπωσιακά σε βάρος της πλήρους και παραδοσιακής µορφής απασχόλησης. Οι 

στόχοι που φαίνεται να εξυπηρετούν οι νέες αυτές µορφές εργασίας από την 

µεριά των κρατικών πολιτικών θα µπορούσαν να συνοψιστούν στους εξής: 

• Πρώτα επιτρέπουν την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. 

• Ακόµα βοηθούν την αντιµετώπιση της ανεργίας και τέλος επιτρέπουν την 

συµφιλίωσης της επαγγελµατικής µε την οικογενειακή ζωή µέσα από την 

ευέλικτη λειτουργία ωραρίου που παρέχουν259. 

 Έτσι δηµιουργείται µια νέα κατάσταση που έρχεται σε διάσταση µε το 

παραδοσιακό µοντέλο του κοινωνικού καταµερισµού της εργασίας το οποίο 

εξελίσσεται δηµιουργώντας ένα χώρο εργασίας πολυµορφικό, πολύπλοκο και 

ετερόκλητο. Ωστόσο αυτό δηµιουργεί και κάποιες καινούργιες συνθήκες- 

δυσκολίες π.χ. στις παραδοσιακές στατιστικές µεθόδους, όπως παρουσιάζεται και 

στο άρθρο της Αλίκης Μουρίκη260, καθώς οι µορφές αυτές απασχόλησης 

αγνοούνται και δεν υπολογίζονται σε έρευνες αναφορικά µε την απασχόληση και 

την ανεργία. 

 Οι άτυπες και ευέλικτες µορφές απασχόλησης τα τελευταία 20 χρόνια 

σηµείωσαν εντυπωσιακή άνοδο στις χώρες της Ε.Ε. και ιδιαίτερα τα ποσοστά που 

αφορούν τον γυναικείο πληθυσµό261. Η συντριπτική πλειοψηφία των µερικά 

απασχολούµενων είναι γυναίκες και το ποσοστό ξεκινά από το 61% για την 

Ελλάδα για να φτάσει το 93% για το Βέλγιο. Τα ποσοστά αυτά προδίδουν µια 

τάση σύµφωνα µε την οποία σταδιακά φαίνεται ότι οι νέες αυτές µορφές 

απασχόλησης262 θα επικρατήσουν εις βάρος της µόνιµης απασχόλησης. 

Ενδιαφέρον έχει να δούµε τι ακριβώς συµβαίνει µε τον Ελλαδικό χώρο 

απασχόλησης. Το ποσοστό των µερικά απασχολούµενων για την Ελλάδα, 

σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ, ανέρχεται στο 9%, αρκετά χαµηλό σε σχέση µε τις άλλες 

χώρες της Ε.Ε. (1990) για τις οποίες είναι υπερδιπλάσιο. Η πραγµατικότητα είναι 

λίγο διαφορετική καθώς εκτιµάται ότι ανεπίσηµα οι νέες αυτές µορφές 

                                                 
259 Λυµπεράκη Α.-Μουρίκη Α., Η αθόρυβη Επανάσταση, Νέες µορφές οργάνωσης της παραγωγής και 
της εργασίας, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1996, σ. 136 
260 Μουρίκη Α., Ευέλικτες µορφές απασχόλησης: ευλογία ή ανάθεµα, στο ΤΟΠΟΣ, Επιθεώρηση 
αστικών και περιφερειακών µελετών, τευχ. 3, 1991, σ.. 97-117 
261 Παράρτηµα: πίνακας 5.19 
262 Οι νέες µορφές απασχόλησης θεσµοθετήθηκαν το 1990 µε τον νόµο ν.1892/90 
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απασχόλησης χρησιµοποιούνται σε αρκετούς εργασιακούς τοµείς263 στην πράξη. 

Τέλος οι µορφές αυτές απασχόλησης φαίνεται να προσφέρουν κατά κύριο λόγο 

αρκετά πλεονεκτήµατα στους εργοδότες ενώ πολλές φορές οι εργαζόµενοι 

βρίσκονται σε αρκετά πιο ιδιόµορφο264 καθεστώς εκµετάλλευσης.  

 Φαίνεται ότι οι εργασιακές σχέσεις, την τελευταία εικοσαετία, έχουν αρκετά 

διαφοροποιηθεί ενώ πολλοί µιλούν για επιδείνωση αυτών στην λογική του ότι 

πέρα από τις αντικειµενικές αιτίες αυτής της αλλαγής που συνδέονται µε την 

αλλαγή του παραγωγικού µοντέλου, υπάρχει ένα ευρύτερο περιβάλλον πολιτικών 

ενεργειών όπου ο διεθνοποιηµένος ανταγωνισµός προσλαµβάνει ολοένα και 

περισσότερο ξεκάθαρα νεοφιλελεύθερα χαρακτηριστικά επηρεάζοντας και 

κάνοντας τις πιο ευέλικτες. Η αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις έχει να κάνει µε 

µια σειρά από παράγοντες οι οποίοι µε τη σειρά τους σχετίζονται µε τις αλλαγές 

που επέρχονται στο παραγωγικό µοντέλο. Υπάρχει το πέρασµα από το Φορντικό 

µοντέλο σε ένα νέο µοντέλο µε νέα δεδοµένα που διαµορφώνονται και 

συνδέονται µε την ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας, αλλά και µε την ένταση των 

οικονοµικών ανταγωνισµών και ιδιαίτερα του διεθνοποιηµένου χαρακτήρα του. 

Μέσα σε αυτό το νέο πεδίο της τελευταίας 20ετίας, όπου εντείνεται ο 

ανταγωνισµός, παρουσιάζεται µια σειρά από επιλογές στο πεδίο της εργασίας, στο 

πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Υπάρχουν αντικειµενικές αιτίες για τις αλλαγές 

που διαµορφώνονται στο πεδίο της αγοράς εργασίας, υπάρχει όµως και ένα ακόµα 

ενδιαφέρον στοιχείο. Αυτή η υποκειµενική αιτία έχει να κάνει µε τους πολιτικούς 

όρους πάνω στους οποίους δοµείται και διαµορφώνεται ο διεθνής οικονοµικός 

ανταγωνισµός. Και σε αυτό το σηµείο µπαίνει ο ρόλος τους κράτους. Στο πλαίσιο 

της παρούσας εργασίας δεν θα ήταν σκόπιµο και δυνατό να υπεισέλθουµε σε 

λεπτοµερειακή ανάλυση της πολιτικής σκοπιµότητας αυτών των ενεργειών, είναι 

ωστόσο σκόπιµο να γίνει λόγος για τους «κινδύνους» των ευέλικτων µορφών 

εργασίας, που φαίνεται να διεκδικούν µια κυρίαρχη θέση στο εργασιακό πεδίο τα 

                                                 
263 Στον τοµέα της µεταποίησης, των υπηρεσιών, ιδίως στο λιανεµπόριο, στον δηµόσιο τοµέα όπου 
εξυπηρετεί την πρακτική των εποχιακών προλήψεων καθώς και σε ασφαλιστικές εταιρείες, σε 
τουριστικές επιχειρήσεις, στον τύπο, σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής προστασίας κ.α., στο «Μουρίκη 
Α., Ευέλικτες µορφές απασχόλησης: ευλογία ή ανάθεµα, στο ΤΟΠΟΣ, Επιθεώρηση αστικών και 
περιφερειακών µελετών, τευχ. 3, 1991, σ.. 97-117» 
264 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της επικράτησης 
αυτών των ευέλικτων  µορφών απασχόλησης µπορείτε να συµβουλευτείτε το παραπάνω άρθρο την 
Μουρίκη Α. καθώς και το βιβλίο: Κουζής Γ., Εργασιακές σχέσεις και Ευρωπαϊκή ενοποίηση,14 
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ, Αθήνα, Ιούνιος 2001 
 



                      Ανεργία πτυχιούχων -Αγορά εργασίας και Μεταπτυχιακές σπουδές 104

τελευταία χρόνια, και πιο συγκεκριµένα στην ισορροπία που διαµορφώνεται 

ανάµεσα στους εργαζοµένους πλήρους και µερικής ή ευέλικτης απασχόλησης.

 Μια σειρά από έρευνες στον ευρωπαϊκό χώρο έχουν καταδείξει ότι η ευελιξία 

στην εργασία συνεπάγεται γενικότερη υποβάθµιση της εργασίας καθώς 

καταφέρνει µέσα από την λειτουργία της να συµπιέζει τη µισθωτή εργασία. 

Γεγονός που πραγµατώνεται καθώς η ευελιξία στην εργασία δεν έχει να κάνει 

µόνο µε το ότι πολλαπλασιάζει τις ταχύτητες στο χώρο της µισθωτής εργασίας 

αναπτύσσοντας εργαζόµενους δεύτερης και τρίτης ταχύτητας ή αναδεικνύει το 

φαινόµενο των νεόπτωχων, δηλαδή των ατόµων που έχουν µια απασχόληση, αλλά 

από αυτή την απασχόληση υπάρχει ανεπάρκεια κάλυψης των κοινωνικών 

αναγκών. Αυτό που αναδεικνύεται είναι ότι, από τη µια πλευρά οι άνεργοι και 

από την άλλη πλευρά οι ευέλικτα απασχολούµενοι, συµπιέζουν προς τα κάτω 

όσους εργάζονται µε πλήρη και σταθερή απασχόληση. Από τις έρευνες265 και τα 

στοιχεία της ίδιας της Ε.Ε. φαίνεται ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία οι ευέλικτα 

απασχολούµενοι µε τους ανέργους. Ο ένας χώρος τροφοδοτεί τον άλλο. Αυτή η 

γενικότερη πίεση έχει ως αποτέλεσµα να συµπιέζει προς τα κάτω και αυτούς που 

δεν απασχολούνται ευέλικτα. Και γι' αυτό έχουµε την υποχώρηση του µεριδίου 

που αναλογεί στην εργασία παρά το γεγονός ότι αυξάνεται ο παραγόµενος 

πλούτος και παρά το γεγονός ότι η εργασία εξακολουθεί να είναι η βασική 

παραγωγική δύναµη.  

 Όπως υποστηρίζει σε άρθρο του ο κοινωνιολόγος Ν. Παναγιωτόπουλος 

«σήµερα οι συνεχείς αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς γεννούν όλο και 

περισσότερο εντάσεις και µαταιώσεις στα υποκείµενα αφού η εµπειρία της 

έλλειψης  µέλλοντος γίνεται µια εµπειρία όλο και περισσότερο διαδεδοµένη. Και 

αυτό που φαίνεται να παραγνωρίζουν κυρίως οι διάφοροι χωράρχες αυτών των 

νέων εργασιακών αντιλήψεων σχετικά µε την αναγκαιότητα της «δοµικής 

ανεργίας», τη «µερική απασχόληση», την «ευελιξία» κ.λπ. είναι πως όλα αυτά τα 

µέτρα που προωθούνται για την υλοποίηση τους, αποστερούν τους ανθρώπους 

από τη ζωτικής σηµασίας ψευδαίσθηση της λειτουργίας τους, της αποστολής 

τους, τη θεµελίωση της αναγκαίας µαταιοδοξίας τους, όπως θα έλεγε ο Pascal. 

Αυτό που διακυβεύεται µε την απειλή της ανεργίας δεν είναι µόνο το µέλλον της 

κάθε ύπαρξης, αλλά και το µέλλον του παρόντος. Μαζί µε την εργασία τους και 
                                                 
265 Κουζής Γ., Εργασιακές σχέσεις και Ευρωπαϊκή ενοποίηση,14 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ, 
Αθήνα, Ιούνιος 2001 
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τα µέσα που τους προσφέρει, οι άνεργοι αλλά και οι απειλούµενοι µε ανεργία 

εργαζόµενοι χάνουν το θεµέλιο της στράτευσης στο παιχνίδι της ζωής, τη 

θεµελιώδη αυτή επένδυση η οποία δηµιουργεί τον ανθρώπινο χρόνο, τον 

«γεµάτο» χρόνο, το χρόνο για κάτι και του κάτι τον γεµάτο δράση, άρα νόηµα. Η 

εργασία δεν δίνει µόνο τη δυνατότητα ύπαρξης, δίνει, επίσης, στη σηµερινή 

κοινωνικό-συµβολική σφαίρα και το λόγο ύπαρξης.  ∆εν πρέπει λοιπόν να µας 

εξαπατά η ιδέα πως είναι δυνατόν να παραµένουµε σε «παύση» µέσα στο χώρο 

ενώ ο χρόνος κυλά. Κάθε αλλαγή στο χρόνο και τη χρήση του είναι µια αλλαγή 

στο χρόνο και τη χρήση του αντίστροφα266». 

 Προχωρώντας είναι ενδιαφέροντα να καταγραφούν κάποια δεδοµένα έτσι 

όπως προέκυψαν από µια έρευνα267 που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2000. 

Φαίνεται λοιπόν ότι η επαγγελµατική πορεία των αποφοίτων δεν καθορίζεται 

άµεσα από την εκπαιδευτική τους διαδροµή αλλά επηρεάζεται από αρκετούς 

παράγοντες οι οποίοι ευθύνονται και για την γενικότερη διαµόρφωση του 

επαγγελµατ9κού προφίλ των διάφορων θέσεων εργασίας. οι ανισότητες που 

παρατηρούνται σε σχέση µε την είσοδο και ενσωµάτωση των νέων αποφοίτων 

πανεπιστηµιακών σχολών στην αγορά εργασίας είναι το αποτέλεσµα εξω- 

εκπαιδευτικών διαδικασιών και µηχανισµών που προσδιορίζουν την 

επαγγελµατική τους πορεία268. Ανισότητες κοινωνικό- οικονοµικού και 

εξουσιαστικού χαρακτήρα που διαµορφώνουν την αγορά εργασίας καταφέρνουν 

να διαφοροποιήσουν την ικανότητα των οµάδων των αποφοίτων να 

ενσωµατωθούν σε αυτή και όχι η ανισότητα ανάµεσα στην προσφορά και τη 

ζήτηση εκπαιδευόµενου εργατικού δυναµικού.  «Τα οικογενειακά και κοινωνικά 

δίκτυα των αποφοίτων διαδραµατίζουν έναν σηµαντικό ρόλο στην επαγγελµατική 

τους πορεία. Ένας µεγάλος αριθµός από τις δουλειές των αποφοίτων ευρέθησαν 

µέσω κάποιας προσωπικής σχέσης. Οι ίδιοι οι απόφοιτοι δηλώνουν ότι βασίζονται 

στα δίκτυά τους, τις γνωριµίες τους, τα οποία θεωρούν βασικό µοχλό της 

επαγγελµατικής τους εξέλιξης και επιτυχίας σε συνδυασµό µε την σωστή 

                                                 
266 Παναγιωτόπουλος Ν., Εργασία: µια εξουσία πάνω στο χρόνο, εφηµερίδα Η ΑΥΓΗ 1997 από το 
δικτυακό τόπο www.geocities.com/logoidrasis 
  
267Η ελληνική αγορά εργασίας και οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 
Ινστιτούτο αστικής και αγροτικής κοινωνιολογίας. Με την συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιούνιος 2000, Αθήνα. Πηγή www.ekke.gr/komvos 
268Η ελληνική αγορά εργασίας και οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 
Ινστιτούτο αστικής και αγροτικής κοινωνιολογίας. Με την συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιούνιος 2000, Αθήνα, σ. 8 Πηγή www.ekke.gr/komvos 
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εκπαίδευση και τη σκληρή δουλειά… Η έλλειψη κοινωνικών σχέσεων/γνωριµιών 

εµφανίζεται ως ένα από τα σοβαρότερα εµπόδια (το σοβαρότερο για τους άνδρες 

και το δεύτερο πιο σοβαρό για τις γυναίκες, µετά από τις οικογενειακές 

υποχρεώσεις, για την επαγγελµατική επιτυχία). Οι απόφοιτοι δηλώνουν ότι 

στηρίζονται στις δικές τους δυνάµεις αλλά και στην οικογένειά τους για την 

χάραξη της σταδιοδροµίας τους. Η στήριξη που προσφέρεται για τις σπουδές και 

η γενικότερη βοήθεια της οικογένειας για την εύρεση εργασίας επιβεβαιώνει την 

άποψη ότι η επαγγελµατική αποκατάσταση των νέων δεν θεωρείται ατοµική τους 

υπόθεση αλλά οικογενειακή και αντιµετωπίζεται από όλους ως τέτοια. Οι 

απόφοιτοι θεωρούν ότι η ελληνική κοινωνία είναι µια κοινωνία στην οποία το 

κράτος δεν δίνει σε όλους τις ίδιες ευκαιρίες και αυτή την ανισότητα ευκαιριών 

επιχειρούν να καλύψουν µέσα από τις γνωριµίες και τα κοινωνικά τους 

δίκτυα269».  

                                                 
269 όπ. 
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5.7 Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση 
 

 Η Ελλάδα έχει υπογράψει τη ∆ιακήρυξη της Μπολόνια µε αποτέλεσµα να έχει 

συµµετοχή στις ενέργειες για την διαµόρφωση ενός Ενιαίου Χώρου Ανώτατης 

Εκπαίδευσης (Bologna Follow-Up Processes). Από την ψήφιση του Ν.1268/82, 

εδώ και είκοσι χρόνια η εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθείται φαίνεται να 

κινείται στο πνεύµα ύπαρξης των ΕΠΕΑΕΚ, τα οποία επιδιώκουν την 

αναβάθµιση των προγραµµάτων σπουδών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε 

απώτερο στόχο το άνοιγµα της πρόσβασης στο χώρο της πανεπιστηµιακής 

εκπαίδευσης, την λειτουργία νέων τµηµάτων µε σαφή προσανατολισµό την 

εξυπηρέτηση των κοινωνικών και οικονοµικών αναγκών. Επιδιώκουν την 

«εναρµόνιση του εκπαιδευτικού συστήµατος της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε τις 

εξελίξεις και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και των νέων τεχνολογιών και 

στην αναβάθµιση και επέκταση δοµών, µηχανισµών και διαδικασιών για την 

σύνδεση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε την παραγωγική εργασία και την 

αγορά εργασίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι η κατανοµή των πόρων για τα ΠΜΣ 

στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ προσδιορίζεται από την προσβασιµότητα που αυτά 

δίνουν στην αγορά εργασίας270». 

 Έχει ενδιαφέρον στην συνέχεια να σχολιάσουµε την κοινωνική διάσταση της 

διαδικασίας της Μπολόνια και αυτή της Πράγας καθώς µέσα από τις αποφάσεις 

γίνεται, αρχικά, σαφής η πρόθεση να χαρακτηριστεί η ανώτατη εκπαίδευση ως 

δηµόσιο αγαθό και ταυτόχρονα αγαθό δηµόσιας ευθύνης αλλά και η ανάδειξη της 

ανταγωνιστικότητας ως πρωταρχικού στόχου της όλης διαδικασίας για την 

δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευση (ΕΧΑΕ)271. Για 

πρώτη φορά σε ένα επίσηµο έγγραφο της ∆ιαδικασίας της Μπολόνια 

φανερώνεται η δέσµευση των χωρών να καταστήσουν την ανώτατη εκπαίδευση 

                                                 
270 «της ποιότητας και αναγκαιότητας-ως προς τις επαγγελµατικές διεξόδους που παρέχουν». 
Παράλληλα προωθείται η δηµιουργία «νέων προγραµµάτων που θα κριθεί ότι απαιτούνται για τη 
στελέχωση της αγοράς εργασίας» (βλ. http://www.epeaek.gr/epeaek/el/a-2-1-2-2-2-3.htm.) στο 
Κοτρόγιαννος ∆.- Παπαδάκης Ν. Η Πανεπιστηµιακή πολιτική και το διακύβευµα της ποιότητας: 
Συγκειµενικές παράµετροι, κεντρικές σηµασίες και τοµείς αιχµής, σ.193, από το Κράτος, Κοινωνία, 
Αγορά και Πολιτικές στην Εκπαίδευση, επιµ. Παπαδάκης Ν., εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 2003 
271 Κλάδης ∆. Η κοινωνική διάσταση της διαδικασίας της Μπολόνια και η πορεία από την Μπολόνια 
στην Πράγα και από την Πράγα στο Βερολίνο, στο Κράτος, Κοινωνία, Αγορά και Πολιτικές στην 
Εκπαίδευση, επιµ. Παπαδάκης Ν., εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 2003 
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εξίσου προσιτή σε όλους τους πολίτες µε βάση των ικανοτήτων τους και µε κάθε 

δυνατό τρόπο να επιτύχουν την πρόσβαση τους σε αυτή. Η αρχή αυτή όπως 

φαίνεται µέσα από το άρθρο272 του καθηγητή ∆. Κλάδη µας θυµίζει τη Σύµβαση 

των Ηνωµένων Εθνών για τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα 

των Λαών.  

 Στη συνάντησή που πραγµατοποιήθηκε στο Βερολίνο τον Σεπτέµβριο 2003 οι 

υπουργοί της Ε.Ε., όρισαν τρεις ενδιάµεσες προτεραιότητες για τα επόµενα δύο 

χρόνια: 

• τη διασφάλιση ποιότητας 

• το σύστηµα δύο κύκλων σπουδών 

• και την αναγνώριση τίτλων σπουδών και περιόδων σπουδών. 

Στην Ανακοίνωση του Βερολίνου (Berlin Communiqué), ορίστηκαν 

εξειδικευµένοι στόχοι για κάθε µία από αυτές τις δράσεις. Έκαναν λόγο για 

∆ιασφάλιση Ποιότητας (Quality Assurance) και πιο συγκεκριµένα έκαναν φανερή 

την ανάγκη δηµιουργίας κοινών και αµοιβαίως αποδεκτών (mutually shared) 

κριτηρίων και µεθοδολογιών στη διασφάλιση ποιότητας.  Ενώ για την 

διεκπεραίωση αυτού έθεσαν στόχο έως το 2005 να προβούν σε ενέργειες ώστε να 

επιτύχουν την: Αξιολόγηση (evaluation) των προγραµµάτων ή ιδρυµάτων, 

συµπεριλαµβανοµένης της εσωτερικής αξιολόγησης, της εξωτερική κρίσης 

(review), της συµµετοχής των σπουδαστών και της δηµοσίευσης των 

αποτελεσµάτων. Να δηµιουργήσουν ένα σύστηµα πιστωτικών µονάδων 

(accreditation) πιστοποίησης (certification) και να επιτύχουν την διεθνή 

συµµετοχή και συνεργασία – ∆ιαδικτύωση των ιδρυµάτων273. 

 ∆εύτερο στόχο αποτέλεσε το σύστηµα των δύο κύκλων σπουδών και τέθηκε 

το χρονικό όριο µέχρι το 2005 να αρχίσει η υλοποίηση του. Θεώρησαν σηµαντική 

την κατανόηση και αποδοχή των νέων προσόντων (qualifications) µέσω της 

ενίσχυσης του διαλόγου στο εσωτερικό των ιδρυµάτων και µεταξύ ιδρυµάτων και 

εργοδοτών. Οι Υπουργοί µε τις προτάσεις τους παρότρυναν τα κράτη µέλη να 

αναπτύξουν πλαίσιο συγκρίσιµων και συµβατών προσόντων για τα συστήµατα 

ανώτατης εκπαίδευσης. Καθώς και τη δυνατότητα περιγραφής τους µε όρους 

φόρτου εργασίας, επίπεδο, αποτελέσµατα µάθησης, δεξιότητες (competences) και 

προφίλ.   Ανέλαβαν να επεξεργαστούν σύστηµα πλαίσιο (overarching framework) 
                                                 
272 όπ., σ.61 
273 Από την ιστοσελίδα: http://www.ntua.gr/posdep/BOLOGNA/Bologna-BasicInfo.htm 
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πιστοποίησης προσόντων για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.   Σε 

τέτοιο πλαίσιο, οι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να έχουν αποτελέσµατα (outcomes) 

οριζόµενα µε διαφορετικό τρόπο.  Ο πρώτος και ο δεύτερος κύκλος τίτλων 

σπουδών θα πρέπει να έχουν διαφορετικό προσανατολισµό και προφίλ για να 

καλύπτει την ποικιλότητα των προσωπικών και ακαδηµαϊκών αναγκών αλλά και 

των αναγκών της αγοράς εργασίας.  

Τα θεµέλια της δηµιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

είναι η κινητικότητα των σπουδαστών, των ακαδηµαϊκών και των διοικητικών, σε 

όλα τα πεδία: πολιτιστικό, πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό ενώ διαπίστωσαν 

ότι οι σχετικοί δείκτες κινητικότητας αυξάνονται. Επιβεβαιώνουν την πρόθεσή 

τους να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια άρσης των εµποδίων στην κινητικότητα 

µέσα στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και ειδικότερα να λάβουν 

όλα τα αναγκαία µέτρα µεταφοράς εθνικών (σπουδαστικών) δανείων και 

υποτροφιών. 

Ο τρίτος στόχος κινείται στο πλαίσιο Αναγνώρισης τίτλων σπουδών:  

προσαρµογή συστήµατος εύκολα αναγνώσιµων και συµβατών τίτλων σπουδών. 

Σε αυτό το σηµείο υπογραµµίστηκε η σηµασία  της Συνθήκης Αναγνώρισης της 

Λισσαβόνας (Lisbon Recognition Convention), η οποία θα πρέπει να επικυρωθεί 

από όλες τις χώρες που συµµετέχουν στη Μπολόνια, και καλούν τα δίκτυα ENIC 

και NARIC µαζί µε τους αρµόδιους Εθνικούς Φορείς να επεκτείνουν περαιτέρω 

την υλοποίηση της Συνθήκης. Στόχος είναι κάθε σπουδαστής που αποφοιτά από 

το 2005 και µετά να παίρνει αυτόµατα και δωρεάν το Συµπλήρωµα ∆ιπλώµατος 

(Diploma Supplement).   Θα εκδίδεται σε µία από τις ευρέως οµιλούµενες 

Ευρωπαϊκές γλώσσες. Προτρέπουν, ακόµα, τα ιδρύµατα και τους εργοδότες να 

κάνουν πλήρη χρήση του Συµπληρώµατος ∆ιπλώµατος, ώστε να εκµεταλλευτούν 

τη διαφάνεια και την ευελιξία των συστηµάτων τίτλων σπουδών της ανώτατης 

εκπαίδευσης ώστε να βοηθήσουν την απασχολισιµότητα και να διευκολύνουν την 

ακαδηµαϊκή αναγνώριση για συνεχιζόµενες σπουδές. 

Μέσα από τις εργασίες του Βερολίνου οι µετέχοντες Υπουργοί τόνισαν την 

ανάγκη δηµιουργίας κατάλληλων συνθηκών µελέτης και διαβίωσης για τους 

σπουδαστές, ώστε να µπορούν µε επιτυχία να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους 

στον κατάλληλο χρόνο χωρίς εµπόδια σχετιζόµενα µε την κοινωνική και 

οικονοµική τους προέλευση καθώς και  την ανάγκη πιο συγκρίσιµων δεδοµένων 

για την κοινωνική και οικονοµική κατάσταση των σπουδαστών. Ακόµα, 
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επισήµαναν την ανάγκη εξασφάλισης σηµαντικής διάρκειας σπουδών στο 

εξωτερικό σε προγράµµατα κοινού πτυχίου (joint degree programs), πρόβλεψη 

για γλωσσική ποικιλία και εκµάθηση γλωσσών, ώστε να φτάσουν οι σπουδαστές 

στο πλήρες δυναµικό της Ευρωπαϊκής ταυτότητας, πολιτικών δικαιωµάτων και 

απασχολησιµότητας274. 

                                                 
274 όπ. 
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5.8 Σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας. 
Επαγγελµατικές οργανώσεις. 

 

Οι επαγγελµατικές οργανώσεις καθώς επιτρέπουν στους αποφοίτους να 

αποκτήσουν έναν τρόπο πρόσβασης στην αγορά εργασίας ενώ καταφέρνουν πολλές 

φορές να λειτουργούν ως ένα µέσο πίεσης για την θεσµοθέτηση όρων και 

προϋποθέσεων που ευνοούν τα µέλη στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας. Στο πλαίσιο 

έρευνας275 που πραγµατοποιήθηκε από την «Οριζόντια δικτύωση γραφείων 

∆ιασύνδεσης Ελληνικών ΑΕΙ» και Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, φαίνεται ότι οι 

απόφοιτοι του 61% των τµηµάτων έχουν την δυνατότητα εγγραφής σε 

επαγγελµατικές οργανώσεις276. Αναφορικά µε τα τµήµατα ΠΤ∆Ε277 φαίνεται από τα 

9 ερωτηθέντα, τα 5 απαντούν «ναι» και τα 4 «όχι». Γενική εκτίµηση µέσα από τα 

ποσοστά των απαντήσεων είναι ότι τα πολύ νέα τµήµατα είναι και τα λιγότερο 

συνδεδεµένα µε επαγγελµατικές οργανώσεις. Αυτά που φαίνεται να έχουν και την πιο 

ικανοποιητική σύνδεση είναι τα σχετικά πιο νέα τµήµατα µε διάρκεια λειτουργίας 

από 5 έως 10 έτη. Ακόµα το 55,3% των τµηµάτων απάντησαν ότι οι απόφοιτοι τους 

δεν χρειάζονται άδεια εξασκήσεως επαγγέλµατος. Συγκεκριµένα σε κανένα τµήµα 

ΠΤ∆Ε δεν χρειάζεται η εν λόγω άδεια.  

Συµπερασµατικά θα µπορούσε να ειπωθεί ότι µέσα από την ανάλυση των 

απαντήσεων προκύπτουν τρεις κατηγορίες: η πρώτη αφορά τα τµήµατα των οποίων 

οι απόφοιτοι έχουν στενή σύνδεση µε επαγγελµατικές οργανώσεις ενώ έχουν 

ταυτόχρονα την ανάγκη απόκτησης άδειας εξασκήσεως επαγγέλµατος (Πολυτεχνείο, 

Ιατρική, Νοµική). Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τα τµήµατα εκείνα οι 

απόφοιτοι των οποίων στην πλειοψηφία τους εγγράφονται σε επαγγελµατικές 

οργανώσεις δεν έχουν όµως το προαπαιτούµενο της απόκτησης άδειας εξασκήσεως 

επαγγέλµατος (Οικονοµικό, Θεωρητικών Επιστηµών, Γεωπονική, Παιδαγωγικά 

                                                 
275 Οικονόµου ∆., Πετράκος Γ,. Πλαγερας Π., Ψυχάρης Ι., Πανεπιστήµιο και αγορά εργασίας. 
Προσφορά, ζήτηση και προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων των ελληνικών ΑΕΙ, εκδ. Θεσσαλίας, 
Βόλος 2002 
276 Συγκεκριµένα από τα 121 τµήµατα που απάντησαν, τα 91 είπαν ότι οι απόφοιτοι τους έχουν την 
δυνατότητα εγγραφής σε επαγγελµατικές οργανώσεις, τα 30 έδωσαν αρνητική απάντηση ενώ δεν 
απάντησαν καθόλου τα 29 από τα 121 τµήµατα. (Οικονόµου ∆., Πετράκος Γ,. Πλαγερας Π., Ψυχάρης 
Ι., Πανεπιστήµιο και αγορά εργασίας. Προσφορά, ζήτηση και προοπτικές απασχόλησης των 
αποφοίτων των ελληνικών ΑΕΙ, εκδ. Θεσσαλίας, Βόλος 2002) 
277 Η αναφορά  στα ΠΤ∆Ε παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του πληθυσµού αναφοράς της 
συγκεκριµένης έρευνας. 
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τµήµατα). Η τελευταία κατηγορία αφορά τους απόφοιτους που δεν έχουν καµία από 

τις δυο επιλογές-υποχρεώσεις και αφορά κυρίως τους αποφοίτους των τµηµάτων 

Φυσικών και Θετικών Επιστηµών και Επιστηµών Πληροφορικής.  
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 

6.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 
 

Στο πλαίσιο της κοινωνιολογικής έρευνας και κατά επέκταση του 

πλουραλιστικού περιεχοµένου των αντικειµένων της, η παρούσα εργασία 

µοιράζεται ανάµεσα στην ιστορικο-συγκριτική µέθοδο µε σκοπό τον εντοπισµό 

των σχέσεων µεταβολής του υπό µελέτη φαινοµένου, µε την ταυτόχρονη 

προσπάθεια κάλυψης εποχών και κοινωνιών που συντέλεσαν στην όποια 

µεταβολή µέσα από την προσέγγιση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας ενώ 

παράλληλα δίνεται χώρος και στην εφαρµοσµένη στατιστική έρευνα µε την 

υποβολή ερωτηµατολογίων και την συνακόλουθη άντληση συµπερασµάτων.  

Οι χρησιµοποιούµενες ερευνητικές τεχνικές πέρα από την επίτευξη της 

επαλήθευσης ή διάψευσης των ερευνητικών ερωτηµάτων, που η παρούσα εργασία 

έχει θέση, χρησιµεύουν και στην σηµαντική για την έρευνα διευκρίνιση και 

αποσαφήνιση των επιµέρους παραµέτρων-κοινωνικών φαινοµένων που έχουν 

αποτελέσει και την κεντρική προβληµατική του όλου εγχειρήµατος. 
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6.2 Το πρόβληµα και η µεθοδολογία της έρευνας 
 

Ο βασικός προβληµατισµός της παρούσας εργασίας έγκειται στην 

παρουσίαση και την ανάλυση της σχέσης ανάµεσα στην ανεργία πτυχιούχων, την 

αγορά εργασίας και τις µεταπτυχιακές σπουδές. Επιδιώκει να διερευνήσει κατά 

πόσο το γεγονός της δυσκολίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας στρέφει τα 

άτοµα στις µεταπτυχιακές σπουδές, µε απώτερο στόχο την βελτίωση των 

συνθηκών αναζήτησης εργασίας και την αύξηση των πιθανοτήτων της επιτυχίας 

ως προς αυτή.  

Σε αυτό τον γενικό προβληµατισµό τίθεται το ζητούµενο να γίνει δυνατή όχι 

µόνο η περιγραφή των όσων προειπώθηκαν αλλά και η ένταξη τους στο πλαίσιο 

των ιστορικο-κοινωνικών και πολιτικο-οικονοµικών συνθηκών, µέσα στις οποίες 

δηµιουργήθηκαν και µέσα από την προοπτική αυτή να πραγµατοποιηθεί τόσο η 

ανάλυση όσο και η ερµηνεία τους. 

Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζει ενδιαφέρον η κοινωνική σχέση που έχει 

διαµορφωθεί ανάµεσα στους αποφοίτους πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων και την 

πρόσβασης τους στην αγορά εργασίας. Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία 

προσπαθήσαµε να περιγράψουµε τους µηχανισµούς εκείνους που καθορίζουν την 

«δυσκολία» που αντιµετωπίζουν ορισµένες οµάδες, οι οποίες ενώ κατέχουν τα 

τυπικά ακαδηµαϊκά προσόντα, δεν µπορούν να απασχοληθούν σε αντίστοιχες µε 

τις σπουδές τους θέσεις εργασίας. 

Με την βοήθεια του ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκε έγινε 

προσπάθεια µέσα από τις υποβαλλόµενες ερωτήσεις να συγκεντρωθούν 

πληροφορίες για: 

• την ηµεροµηνία που ολοκλήρωσαν τα υποκείµενα τη βασική 

συνεχιζόµενη εκπαίδευση 

• το επίπεδο και το πεδίο  της εκπαίδευσης 

• καθώς και τη χρονική διάρκεια µέσα στην οποία ολοκλήρωσε το 

ΠΜΣ. 

Επίσης, οι ερευνώµενοι δήλωσαν: 

• την ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της πρώτης σηµαντικής τους 

εργασίας (αν είχαν κάποτε σηµαντική εργασία) 
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• το επάγγελµα που είχαν στην πρώτη αυτή εργασία 

•  το διάστηµα που αναζήτησαν εργασία µετά την ολοκλήρωση της 

βασικής συνεχιζόµενης εκπαίδευσης 

• καθώς και  το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων τους. 

Σκοπός της έρευνας είναι η µελέτη ορισµένων χαρακτηριστικών της 

µετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, µία διαδικασία που βρίσκεται στο 

επίκεντρο της τρέχουσας κοινωνικής έρευνας και έχει εξαιρετικό πολιτικό 

ενδιαφέρον καθώς βρίσκεται στον πυρήνα του κρίσιµου προβλήµατος της 

ενσωµάτωσης των νέων γενιών στην αγορά εργασίας. 

Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στους λόγους που οδήγησαν τους αποφοίτους 

να παρατείνουν τις πανεπιστηµιακές τους σπουδές σε µεταπτυχιακό επίπεδο. 

Κατά πόσο το γεγονός αυτό αποτελεί µια «αναγκαστική» επιλογή ποια σχέση 

υπάρχει ανάµεσα στην επιλογή αυτή και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

Σύµφωνα µε όσα αναλύθηκαν µέσα από την θεωρητική ανασκόπηση, τα 

χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα έχουν µικρότερη και δυσκολότερη πρόσβαση 

στην εκπαίδευση και στην συνέχεια η δυσκολία αυτή φαίνεται να µεταφράζεται 

και σε δυσκολία πρόσβασης και στην αγορά εργασίας. Φάνηκε συνεπώς ότι από 

τον περιορισµένο αριθµό των θέσεων στην αγορά εργασίας πλήττονται 

περισσότερο συγκεκριµένα κοινωνικά στρώµατα, οι γόνοι των χαµηλών 

κοινωνικών στρωµάτων, άτοµα που όπως έχει προειπωθεί δεν έχουν στην διάθεση 

τους ισχυρά κοινωνικά δίκτυα. 

Η ανεργία των νέων πτυχιούχων, η µεγαλύτερη ανάµεσα σε όλες τις ηλικιακές 

και µε βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο οµάδες, αναγκάζει τους πτυχιούχους να 

επιδιώξουν να εξασφαλίσουν περισσότερα προσόντα και ικανότητες ώστε µε τον 

τρόπο αυτό να καταστήσουν πιο εύκολη την πρόσβαση τους στην αγορά 

εργασίας. Ο ρόλος του Κράτους, σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής σχετικά µε 

την διαµόρφωση της υπάρχουσας κατάστασης, φαίνεται να  επιτρέπει την 

υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών, τα τελευταία χρόνια, µέσα από τις διάφορες 

µεταρρυθµίσεις που έχουν διαµορφώσει την σηµερινή εκπαιδευτική 

πραγµατικότητα και µε βάση της προσταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

διεθνών οργανισµών των οποίων µετέχει.  

Ένας, ακόµα, σκοπός της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση αυτού που τα 

υποκείµενα, αποφασίζοντας να συνεχίσουν σε µεταπτυχιακές σπουδές, περίµεναν 
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να συµβεί, η ανάλυση του λόγου που τα ίδια παραθέτουν. Αλλά και µέσα από 

αντικειµενικές αλήθειες που αφορούν το αν τα υποκείµενα εργάζονταν πριν από 

την έναρξη των µεταπτυχιακών σπουδών, κατά την διάρκεια αυτών και σήµερα 

(χρόνος συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου). Ωστόσο σε αυτό το σηµείο τα 

αποτελέσµατα της έρευνας, λόγω µεγάλης αύξησης των θέσεων των δασκάλων σε 

συνδυασµό µε το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της έρευνας 

µας αποτελούν τελειόφοιτοι Παιδαγωγικών Τµηµάτων, είναι λίγο διαφορετικά278. 

Με δεδοµένο το γεγονός ότι οι αναπαραστάσεις279 δεν είναι «αντίγραφα» ή 

«αντανακλάσεις» των συνθηκών ύπαρξης αλλά εξαρτώνται σε πολύ µεγαλύτερο 

βαθµό από τα συµβολικά περιβάλλοντα µέσα στα οποία εξελίσσονται τα άτοµα 

και από τα προγενέστερα περιβάλλοντα τα οποία έδωσαν γένεση στις κύριες 

θεµατικές. Με αυτή τη λογική γίνεται αντιληπτό ότι οι αναπαραστάσεις 

διαδίδονται µέσω πολλών και διαφόρων διαδικασιών εγχάραξης. Με την έννοια 

αυτή γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστούν αλλά και να µετρηθούν οι άµεσες 

και έµµεσες επιδράσεις των παραγόντων εκείνων που συντελούν στην επιλογή 

της συνέχισης των σπουδών σε µεταπτυχιακό επίπεδο.  

Ακόµα τίθεται θέµα καταγραφής και µελέτης των σχηµάτων της 

επαγγελµατικής κινητικότητας τόσο σε ενδογενεακό όσο και σε διαγενεακό 

επίπεδο, αλλά και της κοινωνικής κινητικότητας των συγκεκριµένων ατόµων σε 

σχέση, βέβαια, µε το οικογενειακό τους περιβάλλον. Τέλος  γίνεται προσπάθεια 

να διερευνηθεί η σχέση της εκπαίδευσης µε την απασχόληση και το ρόλο που 

παίζει η πρώτη στην εξέλιξη της δεύτερης. 

Στο σηµείο αυτό και αφού έχει ολοκληρωθεί ο καθορισµός του προβλήµατος, 

που διατυπώνει η παρούσα  έρευνα καθώς και η σκοποθεσία αλλά και το 

θεωρητικό πλαίσιο της, ερχόµαστε στο στάδιο της διατύπωσης των γενικότερων 

ερευνητικών ερωτηµάτων που θα κληθεί να απαντήσει.Το στάδιο αυτό είναι απ’ 

τα σηµαντικότερα, µε την έννοια ότι συγκεκριµενοποιούνται οι κατευθυντήριες 

γραµµές ως προς τη συλλογή και επεξεργασία του υλικού. 

Στη φάση αυτή θα πρέπει να εξειδικευθούν οι  προθέσεις, µε απώτερο στόχο 

την πραγµατοποίηση όσων περιγράφηκαν µέσα από την καταγραφή του 

                                                 
278 Σχετικά µε αυτό το ζήτηµα γίνεται εκτενής ανάλυση και συζήτηση στο κεφάλαιο όπου 
παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδοµένα της ανάλυσης των ερωτηµατολογίων. 
279 Montlibert Christian de, Εισαγωγή στην κοινωνιολογική συλλογιστική, µτφ. Καίτη ∆ιαµαντάκου, 
Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαµίτσα, Αθήνα,1998 
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συγκεκριµένου ερευνητικού προβληµατισµού. Η σαφής και συγκροτηµένη 

διατύπωση των ερευνητικών ερωτηµάτων θέτουν τις βάσεις για µια 

διεισδυτικότερη προσέγγιση του αντικειµένου. Και σε αυτή την περίπτωση, 

λοιπόν, τα ερωτήµατα εντάσσονται σε συγκεκριµένες κατηγορίες, µε σκοπό τη 

σαφήνεια του περιεχοµένου τους. 
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6.3 Υποθέσεις – Ερευνητικά ερωτήµατα 
 

 Από το παραπάνω γενικό πρόβληµα το ενδιαφέρον της συγκεκριµένης 

έρευνας έχει προσανατολιστεί στα εξής ερευνητικά ερωτήµατα :  

• Το θέµα της ανεργίας πλήττει εξίσου όλα τα κοινωνικά στρώµατα 

• Ποια είναι η εργασιακή εξέλιξη των αποφοίτων το συγκεκριµένου 

Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Κ.;  

• Κατά πόσο επιβεβαιώνεται το γεγονός που σύµφωνα µε τον P 

.Bourdieu ο όγκος κεφαλαίου του ατόµου αποκρυσταλλώνεται σε συµβολικό 

κεφάλαιο στο πεδίο του πανεπιστηµίου. Κατά πόσο φαίνεται, γενικά, ότι οι 

απόφοιτοι ανώτατων ιδρυµάτων επιλέγουν να συνεχίσουν σε µεταπτυχιακές 

σπουδές και ειδικότερα, οι αποφοίτων του ΠΜΣ του Π.Τ.∆.Ε. 

αποκρυσταλλώνοντας µε αυτό τον τρόπο τον όγκο του κεφαλαίου τους σε 

πολιτισµικό και κατά επέκταση συµβολικό κεφάλαιο. 

• Ποιο είναι το οικονοµικό, κοινωνικό και γεωγραφικό προφίλ αυτών 

που έχουν αποφοιτήσει από το µεταπτυχιακό πρόγραµµα του Π.Τ.∆.Ε. του Π.Κ. ; 

• Υπάρχει σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα δυο φύλα, όσον αφορά το 

προφίλ  αλλά και την συµµετοχή τους στο ΠΜΣ;  

• Τι προσδοκούσαν οι ίδιοι οι απόφοιτοι να αποκτήσουν από την 

συµµετοχή τους στο συγκεκριµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα, και τι θεωρούν ότι 

αυτό τους προσέφερε τώρα που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους; 

• Σε σχέση µε τις βασικές τους σπουδές κατά πόσο, µε βάση την 

σηµερινή τους κατάσταση, φαίνεται ότι το µεταπτυχιακό επηρέασε την 

επαγγελµατική τους πορεία; 

• Κατά πόσο η ανεργία ευθύνεται για την «αναγκαστική στροφή» προς 

τις µεταπτυχιακές σπουδές; 

Στην διαδικασία προσέγγισης πρωτογενών πηγών, που εν µέρει280 επιχειρείται 

στην παρούσα ερευνητική εργασία ενυπάρχουν οι προβληµατισµοί και τα 

µεθοδολογικά προβλήµατα του πεδίου της ιστορίας καθώς και της κοινωνιολογίας 

της εκπαίδευσης. Η µέθοδος προσέγγισης του πρωτογενούς υλικού που 

                                                 
280 Πέρα από την ερµηνεία των πρωτογενών πηγών φιλοδοξία µας αποτελεί και η συγκέντρωση υλικού 
µε την βοήθεια εµπειρικών εργαλείων. 
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παρουσιάστηκε παραπάνω καθώς και του τρόπου µε τον οποίο έγινε η 

εννοιολογική διάταξη του ερωτηµατολογίου αλλά και η ανάλυση των όσων η 

στατιστική επεξεργασία µας επιτρέπει, είναι η ερµηνευτική, η διαδικασία, 

δηλαδή, µε την οποία ο ερευνητής προσπαθεί να διευκρινίσει την πραγµατική 

σηµασία των λεκτικών διατυπώσεων, να προσδιορίσει το εµπεριέχον νόηµα µε 

σκοπό να ερµηνεύσει και να αποτιµήσει κάθε κοινωνική δράση. Η ερµηνευτική 

µέθοδος χρησιµοποιείται και στην ανάλυση του ερωτηµατολογίου, καθώς σε αυτό 

εµπεριέχονται και ανοιχτές ερωτήσεις η οποίες για την κατηγοριοποίηση τους 

επιβάλλουν την ανάλυση τους µέσα από µια ορθή κωδικοποίηση η επιτυχία της 

οποίας προσδιορίζεται από τον ορθό τρόπο χρήσης της ερµηνευτικής µεθόδου.  

Στην προσπάθεια προσέγγισης και κατανόησης ενός κειµένου είναι 

απαραίτητο να λάβουµε υπόψη µας αυτό που ο Dilthey ονόµασε «ιστορικό λόγο», 

δηλαδή τη συνάντηση του ερευνητή µε το πνεύµα της εποχής του ιστορικού 

γεγονότος µέσω του οποίου εκφράζεται η «ιδιαιτερότητα της στιγµής». «Έργο της 

ερµηνευτικής είναι η αναζήτηση µέσα στο ίδιο το κείµενο, από τη µια µεριά της 

εσωτερικής δυναµικής η οποία διέπει τη δόµηση του έργου, και από την άλλη, της 

δύναµης που το έργο διαθέτει να προβάλλει τον εαυτό του έξω από τον εαυτό του 

και γεννά ένα κόσµο, ο οποίος αληθινά θα µπορούσε να είναι ‘αντικείµενο’ προς 

το οποίο αναφέρεται το κείµενο». Ο Dilthey σε αυτό το σηµείο αναφέρεται στην 

έννοια της ‘’κατανόησης’’ (Verstehen) αναγορεύοντας σε πρωταρχικό στόχο της 

ερµηνευτικής την όσο το δυνατόν καλύτερη και εις βάθος κατανόηση του 

συγγραφέα εκ των υστέρων από τον αναγνώστη. Σε αυτό το πλαίσιο προσέγγισης 

της ερµηνευτικής µεθόδου τίθεται το ζήτηµα της υποκειµενικότητας καθώς 

φαίνεται ο ερευνητής να µπορεί σε µεγάλο βαθµό να ορίζει την ερµηνευτική 

διαδικασία. Ο Ricouer απαντά στην συζήτηση αυτή που θέλει την ερµηνευτική 

µέθοδο να χωλαίνει αντικειµενικότητας, κάνοντας λόγο για την ιδέα που ονοµάζει 

‘ο κόσµος του έργου’, θεωρώντας ότι ο ερευνητής δεν επιβάλλει στο έργο την 

ατοµική του περιορισµένη ικανότητα κατανόησης, αλλά το έργο του υποδεικνύει 

την λύση της ‘κατανόησης’ του ίδιου ‘του εαυτού µπροστά από το κείµενο’281. Σε 

αυτή την άποψη του  Ricouer παρουσιάζεται η άποψη που θέλει το ίδιο το έργο 

να έχει µια δυναµική. 

                                                 
281 Ricouer P., ∆οκίµια ερµηνευτικής, µτφρ. Α. Μουρίκη, ΜΙΑΤ, Αθήνα 1990, σ.. 197. 
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Η ερµηνευτική µέθοδος είναι ουσιαστικά η πνευµατική διεργασία που 

µεσολαβεί ανάµεσα στην κατανόηση ενός λόγου, µιας πράξης και στην ερµηνεία 

των αιτιών, των βαθύτερων εσωτερικών λόγων του συγγραφέα, του υποκειµένου, 

που τον οδήγησαν στην διατύπωση της συγκεκριµένης έκφρασης τη 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Όµως, δεν είναι έτοιµη µέθοδος, ένα 

‘ολοκληρωµένο µοντέλο’ προσέγγισης του νοήµατος κειµένων και 

συµπεριφορών, αλλά ευέλικτη τακτική πρόσβασης σε νοήµατα σύµφωνα µε τις 

εκάστοτε επιταγές, τις προτεραιότητες και τις προσδοκίες που θέτουν τα προς 

ερµηνεία φαινόµενα. 

Ένα κείµενο από τη στιγµή που αποσπάται από τον δηµιουργό του (καθώς και 

από την πρόθεση του δηµιουργού του) και από τις συγκεκριµένες συνθήκες, κάτω 

από τις οποίες διαµορφώθηκε πλέει στο κενό µιας δυνάµει ατέλειωτης αλυσίδας 

δυνατών ερµηνειών. Η πιθανότητα παρερµηνείας ενυπάρχει µαζί µε την 

προσπάθεια κατανόησης του κειµένου και η µόνη δυνατότητα αποφυγής της είναι 

η ανασύνθεση του κειµένου από τον ερµηνευτή. 

Η προσέγγιση ενός αντικειµένου ερµηνείας γίνεται µέσα στον ιστορικό 

ορίζοντα του καθενός, έτσι ο ερµηνευτής έχει δικό του ιστορικό ορίζοντα, 

‘προσωπικό και διϋποκειµενικό’. Όµοια και το κείµενο έχει το δικό του ορίζοντα, 

εκφρασµένο µέσω του δηµιουργού του και η συνάντηση αυτών των δυο είναι 

αυτό που ο Gadamer ονοµάζει ‘’σύντηξη οριζόντων’’282. 

Η διασφάλιση όµως της εγκυρότητας και της νοµιµότητας της ακριβούς 

κατανόησης του συγγραφέα και του κειµένου µε αντικειµενικό τρόπο δεν µπορεί 

να λυθεί µέσω µιας απλής επιστροφής στην προβαλλόµενη πρόθεση του 

συγγραφέα. Ένας γενικός κανόνας διατύπωσης ορθών υποθέσεων και εικασιών 

δεν υπάρχει, υπάρχει όµως µέθοδος επικύρωσης των εικασιών. Πρόκειται για µια 

διαλεκτική σχέση ανάµεσα στην εικασία – επικύρωση που µοιάζει µε την 

διαλεκτική σχέση ανάµεσα στην κατανόηση και την εξήγηση. Η τέχνη του 

«εικάζειν» αναφέρεται, κατά τον Ricouer στην διαδικασία ανασύνθεσης του 

κειµένου ως όλου και της ερµηνείας που επιχειρείται στη βάση της αβεβαιότητας 

και της ποιοτικής πιθανότητας. 

Ο ερµηνευτής στην προσπάθεια του να επιτύχει τον σκοπό του, την όσο πιο 

δυνατό αντικειµενική θεώρηση και ερµηνεία των δεδοµένων του, καλείται να 

                                                 
282 ό.π. 
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επιστρατεύσει όλες τις γνώσεις και τα σχετιζόµενα µε το δηµιούργηµα στοιχεία 

που µπορούν να βοηθήσουν στην κατανόησή του283. Καλείται να κατανοήσει την 

σχέση ανάµεσα στο ‘όλον’ και τα ‘µέρη’ µε την έννοια ότι η κατανόηση µιας 

επιµέρους ενότητας συµβάλλει στην κατανόηση του όλου έργου όπως και το ότι η 

κατανόηση του όλου ‘φωτίζει’ ακόµη περισσότερο τα επιµέρους µε επιθυµητό 

αποτέλεσµα την σε βάθος κατανόηση τους, διαγράφοντας µια συνεχή διεισδυτική 

πορεία βαθύτερης κατανόησης, δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο έναν 

«ερµηνευτικό έλικα» (hermineutische Spirale),όρος που προτείνει ο Klafki. Ο, 

όπως και αλλιώς συχνά αποκαλούµενος, «ερµηνευτικός κύκλος» µπορεί να 

κατανοηθεί ως µια σπειροειδή κίνηση που διατείνεται ανάµεσα στην κατανόηση 

και προκατανόηση, µε άξονες περιστροφής διαρκώς αναβαθµιζόµενους και 

διευρυµένους, επιτρέποντας µε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας µια συνεχή 

παλινδρόµηση ανάµεσα στην ερµηνεία και την επανερµηνεία. 

«Μέσα σε ένα τέτοιο πολυεπίπεδο σύµπαν πληροφόρησης, έµπλεο 

διακλαδώσεων και καναλιών, κινείται ο ερευνητής, όταν προσπαθεί να συλλάβει 

ή , ακόµη χειρότερο, όταν προσπαθεί να αναστήσει µια πραγµατικότητα από το 

παρελθόν, όπως κάνει συνήθως ο µελετητής της εκπαιδευτικής πολιτικής»284. Η 

αρχή της ερµηνευτικής, που σύµφωνα µε τους αναλυτές της µεθόδου, που 

αποτελεί την βασική και σύµφωνα µε την οποία το Μέρος πρέπει να συνδέεται µε 

το Όλο φαίνεται να εφαρµόζεται πλήρως και στις ανάγκες µελέτης της 

εκπαιδευτική πολιτικής. «∆ιευκρινίζεται µάλιστα ότι στην περίπτωση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής και εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης το Όλο 

υποστασιοποιείται κατ’αρχήν στο ευρύτερο κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο, µέσα 

στο οποίο λαµβάνει χώρα και εκτελίσσεται το µεταρρυθµιστικό γεγονός. Έτσι το 

Μέρος, το µελετούµενο δηλαδή µεταρρυθµιστικό εγχείρηµα και η ασκούµενη 

εκπαιδευτική πολιτική στο σύνολο της, εξετάζεται κάθε φορά από διάφορες 

οπτικές γωνίες και µελετάται η διαλεκτική του σχέση µε το Όλο, µε τις ευρύτερες 

δηλαδή κοινωνικό-ιστορικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο δεν πρέπει να 

µας ξεφεύγει το γεγονός, ότι το Όλο είναι κάτι πέρα από το σύνολο των στοιχείων 

                                                 
283 Πυργιωτάκης Ι.Ε., Εισαγωγή στη παιδαγωγική επιστήµη, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, 1999 
284 Πυργιωτάκης Ι.Ε., Παπαδάκης Ν., Ερµηνευτική µέθοδος και Τάξη Λόγου στην Εκπαιδευτική 
Πολιτική: Η περίπτωση του Ηµερήσιου Τύπου, στο Εκπαιδευτική πολιτική –Οργάνωση και διοίκηση 
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που το απαρτίζουν και ότι η σχέση Μέρους-Όλου δεν είναι αθροιστική, αλλά 

δυναµική σχέση285». 

                                                 
285 ό.π. 
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6.4 ∆ηµιουργία µεταβλητών και κατηγοριών ανάλυσης. 

6.4.1 Η προκατασκευασµένη κοινωνικοεπαγγελµατική κατηγορία 
 

Θέλοντας να αναλύσουµε τις υιοθετηµένες πρακτικές µιας οµάδας δρώντων 

(κατά την διάρκεια της ανάλυσης και συσχέτισης των µεταβλητών) µπαίνουµε 

στην λογική χρήση της κατηγοριοποίησης µε βάση το επάγγελµα, της χρήσης 

µιας κοινωνικοεπαγγελµατικής κατηγορίας286 αγνοώντας ωστόσο ότι πρόκειται 

για µια προκατασκευασµένη µεταβλητή η οποία αδυνατεί να δει τις δευτερεύουσες 

ιδιότητες287. Γίνεται σαφές µε αυτό τον τρόπο ότι «… µια τάξη ή ένα τµήµα τάξης 

δεν ορίζεται µόνο από την θέση της /τους στις παραγωγικές σχέσεις, όπως µπορεί 

να ανιχνευθεί µέσα από διάφορους δείκτες, το επάγγελµα, το εισόδηµα ή και το 

µορφωτικό επίπεδο, αλλά επίσης από µια ορισµένη sex-ratio, από µια 

καθορισµένη κατανοµή στο γεωγραφικό χώρο(που δεν είναι ποτέ ουδέτερος 

κοινωνικά) καθώς και από ένα ολόκληρο σύνολο βοηθητικών χαρακτηριστικών 

τα οποία, εν είδει σιωπηρών απαιτήσεων, ενδέχεται να λειτουργούν ως 

πραγµατικές αρχές επιλογής ή αποκλεισµού, χωρίς ποτέ να εκφωνούνται 

τυπικά(όπως συµβαίνει, για παράδειγµα, στην περίπτωση του εθνοτικού ανήκειν 

ή του φύλου)»288. 

Κατά την συσχέτιση των µεταβλητών η κοινωνικοοικονοµική συνάφεια όπως 

αυτή προσδιορίζεται µε βάση το επάγγελµα φαίνεται να προσδίδει στοιχεία µε 

βάση την ειδολογική της µορφή, (δηλαδή το συγκεκριµένο επάγγελµα και την 

κοινωνικά προσδιορισµένη θέση του µε ότι αυτό συνεπάγεται από υιοθετηµένες 

κοινωνικές πρακτικές), και σε όλες τις γενολογικές ιδιότητες όπως στην ηλικία 

και στο φύλο, επιτρέποντας να γίνονται συσχετίσεις ανάµεσα στις πρακτικές, 

στην ηλικία και το φύλο µε τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται ότι το επάγγελµα είναι 

αυτό που µπορεί ακόµα να επηρεάσει και τις γενολογικές ιδιότητες και να 

εκδηλώνεται µε αυτό τον τρόπο η αποτελεσµατικότητα της δοµής των 

παραγόντων που συνδέονται µε τη θέση στον κοινωνικό χώρο ή ότι το φύλο µε 

                                                 
 
287Bourdieu.P. Η ∆ιάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, µτφ Κική Καψαµπέλη, εκδ. 
Πατάκη, Αθήνα,2002, σ.148 
288 ό.π., σ.148 
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την ηλικία µπορεί να ερµηνεύσει όλη την προγενέστερη ή µεταγενέστερη τροχιά 

των υποκειµένων. 

Συγκεκριµένα στην παρούσα έρευνα µέσα στο πλαίσιο κωδικοποίησης της 

ερώτησης του ερωτηµατολογίου που αφορούσε το επάγγελµα που εξασκούν οι 

γονείς των υποκειµένων χρησιµοποιήθηκε η εξής διαβάθµιση:  

Ανώτερο κοινωνικό στρώµα (Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, σηµαντικοί 

πολιτικοί, εφοπλιστές, µεγαλοβιοµήχανοι, καθηγητές Πανεπιστηµίου µε ιδιαίτερο 

(διεθνές) κύρος, διαπρεπείς καλλιτέχνες διεθνούς αναγνώρισης. 

Μεσαίο κοινωνικό στρώµα, 

• Ανώτερο Μεσαίο, µε µόρφωση ανώτατη, υψηλό εισόδηµα και κύρος 

(υπερέχουν οι κάτοχοι ανώτάτης εκπαίδευσης, µε αυτόνοµη εργασία 

και πολλά χρήµατα, συν στελέχη της ιδιωτικής και της δηµόσιας 

επιχείρησης: Ανώτατοι ∆ηµόσιου υπάλληλοι, γνωστοί διανοούµενοι, 

καθηγητές Πανεπιστηµίου, ανώτατοι δικαστικοί, όλοι οι αυτόνοµοι 

επαγγελµατίες µε υψηλό εισόδηµα και ανωτάτη εκπαίδευση. όπως 

γνωστοί γιατροί, δικηγόροι, πολιτικοί µηχανικοί κ.λ.π., διευθυντικά 

στελέχη, ανώτεροι τραπεζικοί και βιοµήχανοι. 

• Ενδιάµεσο Μεσαίο, µόρφωση ανωτάτη ή ανώτερη µε µέσο εισόδηµα 

και κύρος (επαγγέλµατα παρόµοια µε αυτά που εντάσσονται στην 

κατηγορία Ανώτερο Μεσαίο αλλά µε λιγότερο εισόδηµα και κατά 

κανόνα λιγότερο κύρος ενώ κυριαρχούν οι ∆ηµόσιοι υπάλληλοι µε 

ανωτάτη εκπαίδευση ή και ανωτέρα και δεν αποκλείονται αυτοί µε 

Μέση Εκπαίδευση εφόσον έχουν υψηλό εισόδηµα και θέση κύρους: 

καθηγητές Λυκείων, Γυµνασίων, Τεχνικών Σχολών, εργαζόµενοι στον 

ΟΤΕ, ∆ΕΗ , ΙΚΑ, ΕΛΤΑ, ∆άσκαλοι). 

• Κατώτερο Μεσαίο, µόρφωση ανωτέρα ή Μέση Εκπαίδευσης µε µέτριο 

εισόδηµα (βιοτέχνες, µικροεπαγγελµατίες, παντοπώλες, κρεοπώλες, 

ζαχαροπλάστες, ράπτες, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, γεωργοί µε πολλές 

εκτάσεις, υπαξιωµατικοί, πυροσβέστες, κοινοτικοί υπάλληλοι). 

Κατώτερο κοινωνικό στρώµα, µε µόρφωση ∆ηµοτικού, χειρονακτικές 

δουλειές µε ή χωρίς ειδικότητα, 

• Άνω Κατώτερο Κοινωνικό Στρώµα, Ειδικευµένοι µε χειρονακτική 

δουλειά, όπως ειδικευµένοι εργάτες, οδηγοί, υδραυλικοί, 
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ηλεκτρολόγοι, χωρίς δική τους δουλειά, µηχανοτεχνίτες, µάγειροι, 

γεωργοί, σερβιτόροι, ναυτικοί, ελαιοχρωµατιστές. 

• Κάτω Κατώτερο Κοινωνικό Στρώµα, όλοι οι χειρώνακτες χωρίς καµία 

ειδίκευση απόφοιτοι  ∆ηµοτικού Σχολείου ή Αγράµµατοι: εργάτες της 

γης ή της βιοµηχανίας, οικοδοµών, λιµανιών, φορτο-εκφορτωτών, 

αχθοφόροι, ψαράδες, συνταξιούχοι ΙΚΑ, κ.λ.π. 

Κοινωνικά απροσάρµοστοι, περιθωριακά άτοµα µη ενταγµένα στο σύστηµα 

απασχόλησης289. 

 

6.4.2 Ορισµός των ιδιοτήτων της κοινωνικής τάξης 
 

Στην προσπάθεια να αποσαφηνιστούν οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του 

συνόλου που ορίζονται ως κοινωνική τάξη θα πρέπει να αναφερθεί ότι αποτελεί 

µονοµέρεια η τάση για ορισµό αυτής από µια ιδιότητα ή από ένα µόνο σύνολο 

ιδιοτήτων και θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κυρίως «…η δοµή των σχέσεων 

ανάµεσα σε όλες τις διακριτικές ιδιότητες, η οποία απονέµει στην καθεµιά τους 

και στα αποτελέσµατα που η καθεµιά επιφέρει στις πρακτικές την προσίδια αξία 

τους290». ∆ηλαδή οφείλουµε να αναλύουµε και τα στοιχεία του όγκου των 

διαφορετικών ειδών κεφαλαίου, όπως το φύλο, την ηλικία, τον τόπο διαµονής. 

Σηµαντικό στοιχείο στην προσπάθεια ανάλυσης των µεταβλητών αποτελεί η 

κατανόηση αυτού που ο Pierre Bourdieu αποκαλεί πεδίο δυνατοτήτων291. Τα 

άτοµα δεν µετακινούνται τυχαία µέσα στον κοινωνικό χώρο καθώς ο χώρος από 

την µια µεριά τους επιβάλει την δοµή του και από την άλλη τα ίδια τα άτοµα 

προσδιορίζουν τον χώρο µε τις ιδιότητές τους, οι οποίες είναι είτε ενσωµατωµένες 

µε την µορφή των διαθέσεων είτε µε την µορφή µιας αντικειµενικής κατάστασης 

µέσα από υλικά αγαθά τίτλους κτλ. Με βάση τον κληρονοµηµένο όγκο κεφαλαίου 

του ατόµου και σε συνδυασµό µε την εξάρτηση του από συλλογικά γεγονότα 

όπως πόλεµοι, κρίσεις κτλ ή από ατοµικά γεγονότα όπως συναντήσεις, 

διασυνδέσεις κτλ. Υπάρχει µια συγκεκριµένη δέσµη τροχιών για τα υποκείµενα η 

οποία µπορεί να επηρεαστεί πέρα από τον κληρονοµηµένο όγκο κεφαλαίου από 

                                                 
289 Η κατηγοριοποίηση των επαγγελµάτων έχει πραγµατοποιηθεί από τον καθηγητή Ι.Ε. Πυργιωτάκη. 
290Bourdieu.P. Η ∆ιάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, µτφ Κική Καψαµπέλη, εκδ. 
Πατάκη, Αθήνα,2002, σ.151 
291 όπ, σ.156 
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συλλογικά ή ατοµικά γεγονότα. Ωστόσο δεν είναι στατιστικά δυνατόν όλα τα 

δρώντα υποκείµενα από ένα συγκεκριµένο σηµείο ‘κοινωνικής εκκίνησης’ να 

φθάσουν σε όλες τις ‘κοινωνικές αφίξεις’. 

Φαίνεται λοιπόν ότι στην προσπάθεια ανάλυσης των δεδοµένων της έρευνας 

θα πρέπει να επαναπροσδιορίζεται αυτό που καλείται εξαρτηµένη και ανεξάρτητη 

µεταβλητή µε δεδοµένο ότι ο όγκος και η δοµή του κεφαλαίου αποτελούν µια 

συσχέτιση δυναµικών κατευθύνοντας τις ιδιότητες µε τέτοιο τρόπο ώστε κάθε 

φορά να εγκαθιδρύεται µια νέα σχέση ανάµεσα στην τάξη και στην πρακτική που 

αυτή υιοθετεί. 

«…το κεφάλαιο συνιστά κοινωνική σχέση, δηλαδή κοινωνικα ενεργό δύναµη 

που υπάρχει και τελεσφορεί µόνο µέσα στο πεδίο όπου παράγεται και 

αναπαράγεται, καθεµιά από τις ιδιότητες που προσαρτώνται στην τάξη 

προσδέχεται την αξία της και την αποτελεσµατικότητα της από τους ειδοποιούς 

νόµους κάθε πεδίου: στην πρακτική, δηλαδή σε ένα ιδιαίτερο πεδίο, όλες οι 

ιδιότητες, ενσωµατωµένες (διαθέσεις) ή αντικειµενικοποιηµένες (οικονοµικά ή 

πολιτισµικά αγαθά), που προσαρτώνται στους δρώντες δεν είναι πάντα την ίδια 

στιγµή τελεσιουργοί: η ειδοποιός λογική κάθε πεδίου καθορίζει ποιες 

κυκλοφορούν σε αυτή την αγορά, ποιες είναι διακριτικές και τελεσιουργοί στο υπό 

θεώρηση παιχνίδι, ποιες, στη σχέση µε αυτό το πεδίο, λειτουργούν ως ειδικό 

κεφάλαιο και άρα ως επεξηγηµατικός παράγοντας των πρακτικών292». Το ειδικό 

κεφάλαιο είναι αυτό που επιλέγεται κάθε φορά να ενεργοποιηθεί από ένα 

υποκείµενο µε βάση την ειδική του αξία που µπορεί να προσλάβει σε ένα 

ιδιαίτερο πεδίο ως προς την συσχέτιση των δυνάµεων. Για αυτό και η σχέση που 

κάθε φορά προσεγγίζει η ανάλυση ανάµεσα στην τάξη και τις πρακτικές φαίνεται 

να διακρίνει την κινητοποίηση ενός συγκεκριµένου παράγοντα ή ενός ιδιαίτερου 

συνδυασµού παραγόντων. Η ανάλυση των συνθηκών αυτών σύµφωνα µε τον 

Pierre Bourdieu µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσα σε ένα τρισδιάστατο µοντέλο 

ανάλυσης του οποίου οι τρεις βασικές-θεµελιώδεις διαστάσεις να ορίζονται από 

τον όγκο του κεφαλαίου, την δοµή του κεφαλαίου και την εξέλιξη τους στον 

χρόνο µε την ερµηνεία της παρελθούσας και της δυνητικής τροχιάς στον 

κοινωνικό χώρο, την κοινωνική κινητικότητα του υποκειµένου. Για την 

κατανόηση του κεφαλαίου λαµβάνονται υπόψη δύο µορφές, αρχικά το κεφάλαιο 
                                                 
292Bourdieu.P. Η ∆ιάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, µτφ Κική Καψαµπέλη, εκδ. 
Πατάκη, Αθήνα,2002, σ.161 
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είναι αντικειµενοποιηµένο (ιδιότητες) και ενσωµατωµένο (έξη293) και συνιστά την 

αρχή παραγωγής διακριτικών, δηλαδή ταξινοµηµένων και ταξινοµητικών 

πρακτικών. Οι τάξεις και τα πεδία294 σε αυτό τον τρισδιάστατο χώρο που 

περιγράφθηκε οργανώνονται σύµφωνα µε µια δοµή295 σε χιαστό σχήµα «…η 

δοµή της κατανοµής του οικονοµικού κεφαλαίου είναι συµµετρική και 

αντίστροφη προς την δοµή της κατανοµής του πολιτισµικού κεφαλαίου». 

Φαίνεται ότι βασικές αρχές διαφοροποίησης του κοινωνικού χώρου είναι οι δυο 

αυτές µορφές κεφαλαίου, το οικονοµικό και το πολιτισµικό, µέσα στον 

τρισδιάστατο χώρο ανάλυσης οι οµάδες φαίνονται να είναι δυναµικές προς όλες 

τις κατευθύνσεις σε διαφορετικούς χρόνους.Tα άτοµα διακρίνονται από την τάση 

τους να αναπαράγονται (conatus296) και να δηµιουργούν µια σειρά από 

στρατηγικές, µε αυτό τον τρόπο δηµιουργείται η πάλη των κατατάξεων ( 

Spinoza)297. Στην κοινωνία υπάρχει αναπαραγωγή µέσω αλλαγής, όλες οι οµάδες 

                                                 
293 Habitus /έξη, είδος της πρακτικής αίσθησης για αυτό που πρέπει να κάνει κανείς σε µια δεδοµένη 
στιγµή το οποίο αποτελεί, είναι το αποτέλεσµα της ενσωµάτωσης του κεφαλαίου. 
294Ο Pierre Bourdieu δέχεται ότι «το πραγµατικό είναι σχεσιακό» και οι σχέσεις αυτές υφίστανται πέρα 
από τις προσωπικές επιθυµίες των υποκειµένων, δεν αποτελούν το αποτέλεσµα της βούλησης ή της 
επιθυµίας αυτών αλλά υπάρχουν αντικειµενικά στο κοινωνικό γίγνεσθαι µε βάση την λειτουργία του 
κοινωνικού συστήµατος και σε αυτό το σηµείο µπορεί κανείς να εντοπίσει την έννοια του πεδίου 
(champ) στο έργο του. Το πεδίο σαν µονάδα ανάλυσης επιτρέπει στον ερευνητή να προσεγγίζει την 
κοινωνική πραγµατικότητα χρησιµοποιώντας όρους σχέσεων. «…το πεδίο, αρχικά ορίζεται ως δίκτυο 
ή µορφές αντικειµενικών σχέσεων ανάµεσα σε θέσεις (positions). Πως νοούνται αυτές οι θέσει; Ως 
διάφορα είδη εξουσίας (pouvoir) ή κεφαλαίου (capital)που υπάρχουν κι αυτά αντικειµενικά. Η διάταξή 
τους, ωστόσο, δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αυθαίρετη. Αντίθετα η χωροθεσία τους προσδιορίζεται από 
τη δοµή της κατανοµής τους –δηλαδή της εξουσίας ή του κεφαλαίου. Οι θέσεις επιβάλλουν 
περιορισµούς σε αυτούς που τις κατέχουν-φορείς ή θεσµούς-και ταυτόχρονα η κατοχή της αντίστοιχης 
εξουσίας ή κεφαλαίου προσανατολίζει την πρόσβαση των φορέων τους σε συγκεκριµένα οφέλη και 
φυσικά στην κατάκτηση άλλων θέσεων που διακυβεύονται σε ένα ή περισσότερα δίκτυα σχέσεων, 
δηλαδή πεδία. Αυτό σηµαίνει πως η εσωτερική λογική ή αναγκαιότητα ενός πεδίου δεν επενεργεί µόνο 
εξωτερικά στους φορείς αλλά εγγράφεται ταυτόχρονα και σωµατικά, ως σχήµατα σκέψης και δράσης, 
στη δράση των φορέων. Αυτή τη σωµατική εγγραφή ονοµάζει ο Pierre Bourdieu habitus (έξις). το 
πεδίο δοµεί το habitus των φορέων του κι αυτό µε τη σειρά του συµβάλει να συγκροτηθεί το πεδίο ως 
κόσµος µε νόηµα και αξία…»(Bourdieu.P : Κοινωνιολογία της Παιδείας, Επιµ., Λαµπίρη –∆ηµάκη Ι., 
Παναγιωτόπουλος Ν., εκδ. ∆ελφίνι,Αθήνα,1994,σ..50) 
295 Σε αυτό το σηµείο θα ήταν σκόπιµο να αποσαφηνιστεί, κατά κάποιο τρόπο, αυτό που ο Pierre 
Bourdieu εννοεί χρησιµοποιώντας την έννοια της δοµής του πεδίου. Σε σχέση µε τα παραπάνω 
(υποσηµείωση 22) φαίνεται ότι «…η ίδια η δοµή της κατανοµής αυτών των διαφόρων ειδών εξουσίας 
ή κεφαλαίου προκύπτει κάθε φορά από το αποτέλεσµα ή την κατάσταση του συσχετισµού δυνάµεων 
των αντίστοιχων φορέων, δηλαδή από τη µεταβολή χρονικά του µεγέθους και της δοµής του 
κεφαλαίου ή της εξουσίας τους». Η έννοια του πεδίου φαίνεται να περιλαµβάνει τον νοηµατικό 
περιορισµό ότι κάθε φορά για την καλύτερη κατανόηση των όσων περικλείονται µε την 
χρησιµοποίηση του όρου πεδίου θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και ότι η αναφορά γίνεται σε 
συγκεκριµένες κοινωνικές δυνάµεις αλλά και στους αγώνες-προσπάθειες που αυτές προβαίνουν για 
την διατήρηση ή το µετασχηµατισµό του είδους και της µορφής τους.(Bourdieu.P : Κοινωνιολογία της 
Παιδείας, Επιµ., Λαµπίρη –∆ηµάκη Ι., Παναγιωτόπουλος Ν., εκδ. ∆ελφίνι,Αθήνα,1994, σ..50) 
296Conatus, είναι η τάση των ατόµων/ οµάδων για διαιώνιση του κοινωνικού τους «είναι» µε όλες τις 
εξουσίες τους, τα προνόµιά τους, βρίσκεται στην απαρχή των στρατηγικών αναπαραγωγής. 
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µπορούν να έχουν ανοδική κοινωνική κινητικότητα αλλά οι διαφορές τους 

παραµένουν. Ανεξάρτητα από τον όγκο του κεφαλαίου, η δοµή διαφοροποιεί. Τα 

άτοµα τείνουν να αναπαραγάγουν αυτό που έχουν περισσότερο και έχουν την 

τάση να αλλάζουν για να αναπαραχθούν ή αναπαράγονται για να αλλάξουν. 

Μέσα από το έργο του Pierre Bourdieu, «Η ∆ιάκριση» φαίνεται ότι η δοµή 

της κατανοµής του οικονοµικού κεφαλαίου είναι συµµετρική και αντίστροφη 

προς την δοµή της κατανοµής του πολιτισµικού κεφαλαίου. ∆ηλαδή φαίνεται τα 

άτοµα να επενδύουν κάθε φορά σε αυτήν την µορφή κεφαλαίου που κατέχουν σε 

µικρότερο βαθµό. Όσο µεγαλύτερο είναι το οικονοµικό κεφάλαιο µιας 

οικογένειας τόσο περισσότερο τείνει να επενδύει σε ενέργειες προς µεγέθυνση 

του πολιτισµικού κεφαλαίου. 

Ο καθοριστικός ρόλος των δυο αυτών µορφών κεφαλαίου φαίνεται ανά πάσα 

στιγµή να ιεραρχείται γεγονός που πρέπει να γίνεται κατανοητό ως τέτοιο κάθε 

φορά από µέρους του ερευνητή µε απώτερο σκοπό την κατανόηση της 

κατάστασης του συσχετισµού των δυνάµεων ανάµεσα τους. Ακόµα θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι «..το ποσοστό µετατροπής των διαφορετικών ειδών κεφαλαίου298 

είναι ένα από τα θεµελιώδη διακυβεύµατα της πάλης ανάµεσα στα διαφορετικά 

τµήµατα της τάξης, η εξουσία και τα προνόµια των οποίων συναρτώνται µε το 

ένα ή το άλλο από αυτά τα είδη, και ιδίως της πάλης για την κυρίαρχη αρχή 

κυριαρχίας, η οποία αντιπαραθέτει ανά πάσα στιγµή τα διαφορετικά τµήµατα της 

κυρίαρχης τάξης299». 

 

 

                                                 
298«…οικονοµικό κεφάλαιο, πολιτισµικό κεφάλαιο ή κοινωνικό κεφάλαιο, όπου το τελευταίο 
συνδέεται στενά µε την αρχαιότητα στην τάξη µέσα από τη διασηµότητα του ονόµατος, καθώς και 
µέσα από την έκταση και την ποιότητα του δικτύου των σχέσεων» (Bourdieu.P. Η ∆ιάκριση. 
Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, µτφ Κική Καψαµπέλη, εκδ. Πατάκη, Αθήνα,2002, 
σ.172) 
Για το κοινωνικό κεφάλαιο µπορεί να ειπωθεί ότι αποτελεί για τα άτοµα «…το σύνολο των µη υλικών 
αγαθών που έχουν στη διάθεση τους (δείκτες της έντασης αυτού του κοινωνικού κεφαλαίου µπορεί να 
είναι οι σχέσεις, οι βραβεύσεις, οι προεδρείες των εταιρειών…».  
Για το πολιτισµικό κεφάλαιο µπορεί να ειπωθεί «…µπορεί να λάβει δυο µορφές, την εξατοµικευµένη 
µορφή(ό,τι εσωτερικεύεται µέσω της εκπαίδευσης και µετασχηµατίζεται σε τρόπους συµπεριφοράς, 
οµιλίας, αντίδρασης…) και τη θεσµοθετηµένη µορφή (πτυχία και σχολικοί τίτλοι). 
Τέλος για το συµβολικό κεφάλαιο θα ήταν σκόπιµο να αναφερθεί ότι «…καταµετρά κατά κάποιο 
τρόπο το κύρος και την ευθύνη που αναγνωρίζονται σε µια κοινωνική θέση». (Montlibert Christian de, 
Εισαγωγή στην κοινωνιολογική συλλογιστική, µτφ. Καίτη ∆ιαµαντάκου, Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. 
Καρδαµίτσα, Αθήνα,1998, σ. 169.) 
299Bourdieu.P. Η ∆ιάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, µτφ Κική Καψαµπέλη, εκδ. 
Πατάκη, Αθήνα,2002, σ.172 
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6.4.3 Στρατηγικές αναπαραγωγής  
 

Ο όρος στρατηγικές αναπαραγωγής300 χρησιµοποιείται για να δηλώσει το 

σύνολο των ενεργειών στις οποίες προβαίνει ένα άτοµο, ένα σύνολο, µια οµάδα, 

µια οικογένεια, συνειδητά ή ασυνείδητα, µε σκοπό να διατηρήσουν ή να 

βελτιώσουν την θέση τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι, τη θέση τους στη δοµή των 

ταξικών σχέσεων. Αυτό που φαίνεται να παίζει ρόλο στις ενέργειες των 

υποκειµένων είναι η αρχική τους εξάρτηση από τον όγκο και τη δοµή του προς 

αναπαραγωγή κεφαλαίου301 ,δηλαδή από τον όγκο αυτού που ονοµάζεται 

οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτισµικό κεφάλαιο, από τον όγκο και την δοµή του 

κληρονοµηµένου κεφαλαίου. Ωστόσο ρόλο παίζει και η ιδιαίτερη χρονική στιγµή 

και συγκυρία. Με αυτό εννοείται η κατάσταση της συσχέτισης των δυνάµεων 

ανάµεσα στις κοινωνικές τάξεις την συγκεκριµένη ιστορικο-κοινωνικο-πολιτική 

στιγµή. ∆ηλαδή µε βάση το ιστορικο-κοινωνικό συγκείµενο302 οφείλει ο 

ερευνητής να ερµηνεύει κάθε φορά την υιοθετούµενη στρατηγική αναπαραγωγής 

ή κατά πόσο µια πρακτική ή µια ενέργεια κοινωνική αποτελεί στρατηγική 

αναπαραγωγής, συνειδητή ή ασυνείδητη. 

 

 

6.4.4 Η σηµασία του χρόνου ολοκλήρωσης των σπουδών στην 
ανάλυση της κοινωνικής κινητικότητας 

 

Το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο ολοκληρώνει τις σπουδές του ένα άτοµο 

έχει κοινωνική διάσταση καθώς το ίδιο το σύστηµα χρησιµοποιεί αποποιηµένες 

µορφές αποβολής303, µε απώτερο στόχο τον αποκλεισµό των παιδιών των λαϊκών 

ή µεσαίων κοινωνικών στρωµάτων, όπως είναι η καθυστέρηση (ή η επιβράδυνση) 

ως αποβολή υπό αναβολή, η εκτόπιση σε δευτεροκλασάτες κατευθύνσεις, ή οποία 

επιφέρει ένα συγκεκριµένο προσανατολισµό σε ένα συγκεκριµένο κοινωνικό 

χώρο µε την χορήγηση υποβαθµισµένων τίτλων. 

 
                                                 
 
301 Bourdieu.P. Η ∆ιάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, µτφ Κική Καψαµπέλη, εκδ. 
Πατάκη, Αθήνα,2002, σ.179 
302 Πυργιωτάκης Ι.Ε., Κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικές ανισότητες, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα,1986 
303 Bourdieu.P. Η ∆ιάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, µτφ Κική Καψαµπέλη, εκδ. 
Πατάκη, Αθήνα,2002, σ.200  
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6.5 ∆είγµα της έρευνας. ∆ιαδικασία επιλογής του δείγµατος. 
 

Θέλοντας να οριοθετηθεί χρονικά η περίοδος µε την όποια ασχολείται η 

έρευνα θα πρέπει να αναφερθεί ότι από τον Α΄ κύκλο σπουδών έχουν 

συµπεριληφθεί τα υποκείµενα που είχαν κατοχυρώσει τον τίτλο µεταπτυχιακών 

σπουδών από τις 6/12/1991 έως τις 8/12/2003 και για τον Β΄ κύκλο σπουδών 

11/11/1992 έως τις 14/5/2003304. 

Βρέθηκε µε βάση τα στοιχεία της Γραµµατείας του Π.Τ.∆.Ε. ότι: 

124 άτοµα έχουν ολοκληρώσει τον Α΄ και τον Β΄ κύκλο σπουδών σε αυτή τη 

χρονική περίοδο. 

108 άτοµα έχουν ολοκληρώσει τον Α΄ κύκλο σπουδών 

6 άτοµα από τα 108 που ολοκλήρωσαν τον Α΄ κύκλο σπουδών προχώρησαν 

στον Β΄ κύκλο 

Μέχρι και το ∆εκέµβρη του 2003 6 άτοµα, όλα τα υποκείµενα έχουν 

ολοκληρώσει τον Β΄ κύκλο σπουδών. 

15 άτοµα έχουν ολοκληρώσει τον β΄ κύκλο χωρίς να έχουν τελειώσει τον Α΄ 

κύκλο του Π.Τ.∆.Ε. 

21 άτοµα έχουν συνολικά τελειώσει τον Β΄ κύκλ, ανεξάρτητα από το αν έχουν 

ολοκληρώσει τον Α΄ κύκλο στο Π.Τ.∆.Ε. 

                                                 
304 Η χρονική αυτή περίοδος καλύπτει την περίοδο από την έναρξη λειτουργίας του µεταπτυχιακού 
προγράµµατος µέχρι και τον Μάιο του 2003.  
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Σχήµα 1: Πληθυσµός της έρευνας 

Σχετικά µε την διαδικασία επιλογής του δείγµατος θα πρέπει να ειπωθεί ότι ο 

περιορισµένος αριθµός του πληθυσµού επέβαλε την υποβολή των 

ερωτηµατολογίων στο σύνολο του καθώς δεν επιτρεπόταν στατιστικά η λήψη 

δείγµατος καθώς δεν θα µπορούσαν να αντληθούν ασφαλή στατιστικά δεδοµένα. 

Το δείγµα της έρευνας µετά την ολοκλήρωση της αφορά συνολικά 72 

υποκείµενα από τα οποία τα 35 είναι άντρες σε ποσοστό εκπροσώπησης 48,6% 

και τα 37 γυναίκες σε ποσοστό 51,4%. 

109 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
Α΄ ΚΥΚΛΟΥ 

 

6 
ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ Α΄ΣΤΟΝ 
Β΄ΚΥΚΛΟ & 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ 
ΤΙΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ 

ΤΟΥΣ 

15 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ  
 Β΄ ΚΥΚΛΟΥ 

ΠΟΥ 
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 
ΑΠΟ ΑΛΛΟ 
ΤΜΗΜΑ 

Ν=124 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 

Α΄& Β΄ 
ΚΥΚΛΟΥ 
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6.6 Ερευνητικό εργαλείο. Εκπόνηση ερωτηµατολογίων. 
Μεθοδολογικά προβλήµατα ως προς την σύνταξη του 
ερωτηµατολογίου. 

 

Είναι σηµαντικό κατά τον σχεδιασµό µιας εµπειρικής κοινωνικής έρευνας ο 

τρόπος σχεδιασµού του επιστηµονικού εργαλείου του ερωτηµατολογίου. Στο 

ερωτηµατολόγιο, οι ερωτήσεις διατυπώνουν το σύνολο ή µέρος305 των 

ερευνητικών υποθέσεων καθορίζοντας έτσι το είδος και την ποιότητα των 

ερευνητικών δεδοµένων που πρόκειται να συλλεχθούν και τις µετρήσεις που τα 

δεδοµένα επιδέχονται. Με βάση την προαναφερθείσα λογική ο σχεδιασµός του 

ερωτηµατολογίου συνιστά µια πολύπλοκη διαδικασία και απαιτεί την λήψη µιας 

σειράς αποφάσεων που συνοπτικά κατατάσσονται σε δυο ευρύτερες κατηγορίες. 

 Στην πρώτη κατηγορία ανήκει η προβληµατική που έχει να κάνει µε τις 

µεθόδους που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την συλλογή των εµπειρικών 

δεδοµένων καθώς και στις τεχνικές που θα µας επιτρέψουν την αρχική 

συνεργασία των υποκειµένων στην έρευνα. Σχετικά µε τις τεχνικές, στις οποίες 

γίνεται αναφορά, συµπεριλαµβάνεται ο τρόπος µε τον οποίο θα αναφερθούν οι 

σκοποί και ο χορηγός της έρευνας καθώς επίσης και τα µέσα για την διασφάλιση 

της ανωνυµίας του ερωτώµενου και του απορρήτου των απαντήσεων. Ως προς 

την δεύτερη κατηγορία θα πρέπει να εντάξουµε τους προβληµατισµούς που έχουν 

να κάνουν µε το περιεχόµενο των ερωτήσεων ως προς την διατύπωση, τον τρόπο 

µε τον οποίο οι ερωτήσεις διατάσσονται στο ερωτηµατολόγιο, καθώς και µε το 

ζήτηµα της χρήσης ανοιχτών ή κλειστών ερωτήσεων306. 

Οι λόγοι για τους οποίους τελικά προτιµήθηκε, στη παρούσα έρευνα, η χρήση 

του ερωτηµατολογίου είναι πρώτα το γεγονός ότι ήταν αναµενόµενο µεγάλο 

µέρος του πληθυσµού να είναι διασκορπισµένο σε διαφορετικούς χώρους 

διαµονής άρα δεν θα ήταν δυνατός ένας άλλος τρόπος προσέγγισης. Ακόµα η 

χρήση του ερωτηµατολογίου επιτρέπει την συγκέντρωση πολυάριθµων και 

                                                 
305Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να χρησιµοποιήσει το ερωτηµατολόγιο προκειµένου να 
συλλέξει τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα ώστε να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήµατα που 
έχει θέσει και που δεν κατέστη δυνατό να συγκεντρωθούν µέσα από την µελέτη πρωτογενών πηγών ή 
την βιβλιογραφική ανασκόπηση. 
306 Τσακίρη Ε. Μεθοδολογικά προβλήµατα στο σχεδιασµό των ερωτηµατολογίων των κοινωνικών 
ερευνών : η διάταξη των ερωτήσεων. Επιθεώρηση των κοινωνικών ερευνών, τεύχ. 80 Αθήνα 1991 
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εκτεταµένων πληροφοριών από το σύνολο του πληθυσµού. Ένας, ακόµα, λόγος 

είναι ότι παρέχει µια διακριτική αµεσότητα στην προσέγγιση των υποκειµένων 

επιτρέποντας ωστόσο να διατηρήσουν την ανωνυµία τους ενώ σε σχέση µε τον 

ερευνητή του επιτρέπει να διευκολυνθεί σχετικά µε την επεξεργασία των 

δεδοµένων µε την χρήση στατιστικών προγραµµάτων. 

Τα πλεονεκτήµατα από την χρήση του ερωτηµατολογίου είναι τόσο η 

δυνατότητα συγκέντρωσης µεγάλου αριθµού πληροφοριών από ένα µεγάλο 

πληθυσµό ατόµων όσο η παροχή της ευκαιρίας στον ερευνητή να προβεί σε 

συγκρίσεις, καθώς και στην ποσοτικοποίηση και τις στατιστικές αναλύσεις των 

δεδοµένων. Από την άλλη η µη παρουσία του ερευνητή καθώς και η συµπλήρωση 

των ερωτηµατολογίων µε τρόπο που κατοχυρώνεται η ανωνυµία των 

συµµετεχόντων, εξασφαλίζουν την ειλικρίνεια των απαντήσεων307. 

Το ερωτηµατολόγιο χωρίστηκε σε τρία µέρη, το πρώτο µέρος308 αφορούσε 

προσωπικά στοιχεία των υποκειµένων. Στο δεύτερο µέρος309 οι ερωτήσεις ήταν 

σχετικές µε την εργασιακή πορεία των υποκειµένων καθώς και όλων των πιθανών 

ενεργειών που κατέβαλαν για περαιτέρω εκπαιδευτική και επαγγελµατική 

κατάρτιση. Σε αυτό το µέρος του ερωτηµατολογίου πολλές από τις ερωτήσεις 

διατυπώθηκαν µε την βοήθεια ενός ερωτηµατολογίου που έχει χρησιµοποιήσει η 

ΕΣΥΕ σε έρευνες που έχει πραγµατοποιήσει µε τίτλο Μετάβαση από την 

εκπαίδευση στην αγορά εργασίας310. Ο κοινός προβληµατισµός της συγκεκριµένης 

µε την παρούσα έρευνα επέτρεψε των δανεισµό ορισµένων από τις ερωτήσεις. 

Στο τρίτο και τελευταίο µέρος311 του ερωτηµατολογίου τέθηκαν ερωτήσεις µε 

                                                 
307 Βάµβουκας Μ., Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία, εκδ. Γρηγόρης 
Αθήνα,1998 
308 Φύλο, Έτος γέννησης, Οικογενειακή κατάσταση, Αριθµός παιδιών, Τόπος γέννησης, Τόπος 
κατοικίας, ∆ευτεροβάθµιες σπουδές, Τόπος δευτεροβάθµιων σπουδών, Ανώτατες σπουδές, Έτος 
εισαγωγής στο τµήµα, Έτος απόκτησης του πτυχίου, Είστε κάτοχος δεύτερου πτυχίου, Έτος 
απόκτησης του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, Έτος εισαγωγής στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Π.Τ.∆.Ε, Τόπος γέννησης των γονέων σας, Ποιες είναι οι γραµµατικές γνώσεις των 
γονέων σας, Τι δουλειά κάνουν ή έκαναν οι γονείς σας. 
309 Πριν από την εισαγωγή σας στο ΠΜΣ του Π.Τ.∆.Ε. εργαζόσασταν, Κατά την διάρκεια των 
µεταπτυχιακών σας σπουδών εργαζόσασταν, Σήµερα εργάζεστε, Η σηµερινή σας εργασία είναι µόνιµη 
ή προσωρινή, Σε περίπτωση που αυτό συνέβη, για ποιο λόγο σταµατήσατε να εργάζεστε στην 
τελευταία σας εργασία, Μετά την ολοκλήρωση του ΠΜΣ λάβατε οποιαδήποτε µορφή εκπαίδευσης ή 
επαγγελµατικής κατάρτισης, Για ποιον ή ποιους λόγους κάνατε ή κάνετε τη παραπάνω εκπαίδευση ή 
κατάρτιση. 
310 Από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος µε τίτλο «Μετάβαση από την εκπαίδευση στην 
αγορά εργασίας - έτος  2000 και 2003». Πηγή από την ιστοσελίδα της ΕΣΥΕ www.statistics.gr 
311 Ποιοι ήταν οι σηµαντικότεροι λόγοι για τους οποίους αποφασίσατε να συνεχίσετε σε µεταπτυχιακές 
σπουδές, Ποιοι ήταν οι σηµαντικότεροι λόγοι που σας οδήγησαν στο να πάρετε την απόφαση να 
φοιτήσετε στο ΠΜΣ του Π.Τ.∆.Ε., Πως κρίνετε εκ των υστέρων την απόφαση σας να 
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σκοπό την διερεύνηση της στάσης των υποκειµένων τόσο απέναντι στο 

συγκεκριµένο µεταπτυχιακό όσο και στην στάση τους απέναντι στην όλο και πιο 

γενικευµένη τάση για συνέχιση των σπουδών σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Τέλος 

µέσα από ερωτήσεις έγινε προσπάθεια αποτίµησης της συµβολής του ΠΜΣ στην 

εργασιακή τους εξέλιξη και για αυτό το λόγω χρησιµοποιήθηκαν κλειστές 

ερωτήσεις που έδιναν ωστόσο στα υποκείµενα να αναφέρουν αναλυτικά την 

άποψη τους µε απώτερο στόχο την διασαφήνιση των επιλογών τους. 

Στο πλαίσιο εξασφάλισης της εγκυρότητας της έρευνας έγιναν προσπάθειες 

ώστε οι ερωτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν στην τελική µορφή του 

ερωτηµατολογίου να ανταποκρίνονται στην λογική ελέγχου των ερευνητικών 

επιδιώξεων. Για αυτό το λόγο και πριν από την έναρξη της επίσηµης χορήγησης 

του ερωτηµατολογίου έλαβε χώρα µια πιλοτική έρευνα σε ένα  µικρό αριθµό 

κατόχων µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών για να εξασφαλιστεί η σωστή 

διατύπωση και οµαδοποίηση των ερωτήσεων καθώς και η πεποίθηση ότι οι 

έννοιες και η γλώσσα του ερωτηµατολογίου αποτελούν κοινό κώδικα αναφοράς 

ανάµεσα στον ερευνητή και τους ερευνούµενους. 

Τέλος οι κλειστές ερωτήσεις χρησιµοποιήθηκαν µε την λογική της αύξησης 

της εγκυρότητας και του περιορισµού των ασαφειών και της γενικολογίας ενώ για 

την αποφυγή του περιορισµού και της παρερµηνείας της ουσίας των απαντήσεων 

των υποκειµένων καθώς και την αποφυγή περιορισµού του αυθορµητισµού των 

απαντήσεων παρεµβλήθηκαν ανοιχτές ερωτήσεις µε την λογική της παροχής της 

δυνατότητας για πρόσθεση νέων στοιχείων και καταγραφή πιθανών αντιρρήσεων 

ή αντι-προτάσεων. 

                                                                                                                                            
παρακολουθήσετε το συγκεκριµένο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Κατά πόσο πιστεύετε ότι 
το συγκεκριµένο ΠΜΣ σας βοήθησε στην εργασιακή σας εξέλιξη; 
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6.7 ∆ιεξαγωγή της έρευνας. Περιγραφή δείγµατος 
 

 Η διεξαγωγή της έρευνας ξεκίνησε τον ∆εκέµβρη του 2004 και 

ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2005. Ένας από τους λόγους για τους οποίους  

υπήρξε η χρονική αυτή καθυστέρηση ήταν ότι κατέστη αρκετά δύσκολο να 

εντοπιστούν τα υποκείµενα της έρευνας καθώς τα στοιχεία που επέτρεπαν τον 

εντοπισµό τους ήταν αυτά που η γραµµατεία του τµήµατος ΠΤ∆Ε είχε από όταν 

τα εν λόγω άτοµα είχαν εισαχθεί στο ΠΜΣ. Όπως είναι και αναµενόµενο πολλά 

από αυτά δεν είχαν πλέον ισχύ µε αποτέλεσµα ο εντοπισµός τους να γίνεται µέσω 

γνωστών ή µέσω τηλεφωνικών καταλόγων. Από τα 109 άτοµα που αποτελούν τον 

πληθυσµό της έρευνας εντοπίστηκαν τα 91 ωστόσο από αυτά αν και όλα µε 

προθυµία δήλωσαν συµµετοχή απάντησαν τα 72.  

 Η διαδικασία διανοµής των ερωτηµατολογίων έγινε στο µεγαλύτερο µέρος 

µέσω συµβατικού ταχυδροµείου ενώ αρκετές φορές χρησιµοποιήθηκε και το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο καθώς και µέσω fax, τέλος υπήρχαν περιπτώσεις που η 

χορήγηση και επιστροφή έγινε δια χειρός.  

 

 

6.8 Περιορισµοί της έρευνας 
 

 Η έρευνα έλαβε χώρα τον ∆εκέµβρη του 2004 µε αποτέλεσµα σε σχέση µε 

τον πληθυσµό της έρευνας να έχει επικρατήσει µια ιστορικο-κοινωνική 

ιδιαιτερότητα, αυτή της δηµιουργίας λόγω λειτουργίας σε ευρεία κλίµακα των 

ολοήµερων σχολείων πολλά κενά στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, µε αποτέλεσµα 

το προς ερεύνηση φαινόµενο της ανεργίας αλλά και του ρόλου των Μεταπτυχιακών 

Σπουδών να παρουσιάζει µια διαστρεβλωµένη σε σχέση µε την γενική κατάσταση 

των νέων πτυχιούχων. Ωστόσο κάποια συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν από 

την εργασιακή εξέλιξη των αποφοίτων πριν και µετά την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

 Η έλλειψη χωροχρονικής ευχέρειας για γεωγραφική επέκταση της έρευνας και 

σε άλλους αποφοίτους µεταπτυχιακών προγραµµάτων, δεν µας δίνουν την 
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δυνατότητα γενικεύσεων αλλά µας περιορίζουν στην εξαγωγή περιορισµένων 

συµπερασµάτων για τους αποφοίτους του ΠΜΣ του ΠΤ∆Ε. 

 

 

6.9 Τρόποι επεξεργασίας των ερωτηµατολογίων. Μέθοδος 
στατιστικής ανάλυσης 

 

Στην κωδικοποίηση του ερωτηµατολογίου χρησιµοποιήθηκαν ονοµαστικές, 

τακτικές και ισοδιαστηµικές κλίµακες µέτρησης των µεταβλητών. Αφού 

ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση των δεδοµένων της έρευνα προχωρήσαµε στην 

εισαγωγή τους στον Η/Υ και συγκεκριµένα στην φόρµα του στατιστικού πακέτου 

SPSS µε την βοήθεια του οποίου έγινε η όλη επεξεργασία.  

Οι ανοικτές ερωτήσεις δεν κωδικοποιήθηκαν καθώς ο µικρός αριθµός των 

ερωτηµατολογίων που τελικά επιστράφηκε (72 από 91) µας απέτρεψε προς 

αποφυγήν γενίκευσης λανθασµένων συµπερασµάτων. Η ανάλυση των εν λόγω 

ερωτήσεων έγινε ποιοτικά. Η µόνη ερώτηση που δέχθηκε κωδικοποίηση ήταν 

αυτή του επαγγέλµατος των γονέων των υποκειµένων και οι κατηγορίες σύµφωνα 

µε τις οποίες έγινε η κωδικοποίηση στηρίχθηκαν σε έρευνα που έγινε από τον 

καθηγητή Ι.Ε. Πυργιωτάκη. Η ταξινόµηση αυτή βασίζεται σε δυο κριτήρια, 

επάγγελµα και εκπαιδευτικό επίπεδο. 

Σε επίπεδο περιγραφικής στατιστικής παρουσιάζονται µέσα στο κείµενο 

πίνακες κατανοµής συχνοτήτων και ποσοστών ενώ σε επίπεδο επαγωγικής 

στατιστικής για τις περιπτώσεις ελέγχου της συνάφειας ανάµεσα σε δυο 

κατηγορικές µεταβλητές εφαρµόστηκες, κυρίως, το στατιστικό κριτήριο χ2  . 

 Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων µέσω του στατιστικού προγράµµατος 

επεξεργασίας δεδοµένων SPSS, έγινε από τον ∆ηµόπουλο Γιάννη, καθηγητή του 

τµήµατος ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, της σχολής ∆ιοίκησης και 

Οικονοµίας στο ΤΕΙ Καλαµάτας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 

 

7.1 Εισαγωγή 
 

Στο πλαίσιο αυτού του κεφαλαίου γίνεται αναλυτική παρουσίαση των 

περιγραφικών αποτελεσµάτων της έρευνας. Η σειρά παρουσίασης των 

αποτελεσµάτων ακολουθεί την λογική σειρά µε την οποία έχουν τοποθετηθεί η 

ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου, που χορηγήθηκε στους απόφοιτους του ΠΜΣ του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Αρχικά γίνεται µια 

σύντοµη παρουσίαση των προσωπικών και δηµογραφικών στοιχείων του πληθυσµού 

καθώς και µια διασαφήνιση αναφορικά µε τις βασικές τους σπουδές. Αµέσως µετά 

ακολουθούν στοιχεία σχετικά µε την εργασιακή κατάσταση των υποκειµένων, πριν, 

κατά την διάρκεια και µετά την ολοκλήρωση του ΠΜΣ καθώς και στοιχεία σχετικά 

µε τις προσπάθειες που κατέλαβαν για την συνέχιση της εκπαίδευσης ή κατάρτισή 

τους. Τέλος τα περιγραφικά στοιχεία αφορούν ερωτήσεις που δείχνουν την στάση και 

κατά κάποιο τρόπο την αξιολόγηση του ΠΜΣ του ΠΤ∆Ε. Κλείνοντας το περιγραφικό 

στάδιο παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά µε την προσωπική εκτίµηση των αποφοίτων 

για την συµβολή του ΠΜΣ στην εργασιακή τους εξέλιξη312. 

                                                 
312 Αυτή η ανάλυση έχει γίνει ποιοτικά καθώς ο περιορισµένος αριθµός του πληθυσµού δεν µας 
επέτρεπε την κωδικοποίηση των ανοιχτών ερωτήσεων προς αποφυγήν άντλησης µη 
αντιπροσωπευτικών συµπερασµάτων. 
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7.2 Προσωπικά στοιχεία του πληθυσµού 
 

Πίνακας 1: Φύλο 

 

Στο σύνολο του πληθυσµού το 51,4% είναι 

γυναίκες και το 48,6% είναι άνδρες, ποσοστά που µας 

δείχνουν ότι ο πληθυσµός µας είναι ισοµερώς 

κατανεµηµένος. Από αυτούς τόσο για τους άνδρες 

όσο και για τις γυναίκες το µεγαλύτερο ποσοστό είναι 

άγαµο (54,3% και 51,4% αντίστοιχα) χωρίς ωστόσο να παρουσιάζει µεγάλες 

διαφορές από αυτό το ποσοστό που δηλώνει τους έγγαµους (45,7% και 43,2% 

αντίστοιχα). Το 75% αυτών έχει γεννηθεί σε χωριό και συγκεκριµένα λίγο παραπάνω 

από τους µισούς (55,6%) στην Κρήτη. Τόσο αναφορικά µε τους άνδρες όσο και µε τις 

γυναίκες οι δευτεροβάθµιες σπουδές τους ολοκληρώθηκαν µόνο σε δηµόσιο σχολείο 

(97,1% και 94,6% αντίστοιχα).  

 

Πίνακας 2: Ηλικία 

 
 

Η ηλικία του πληθυσµού φαίνεται να 

µοιράζεται στην ηλικιακή οµάδα από 28 έως 40 

χρονών, µε προβάδισµα αυτής της οµάδας από 28 

έως 32 µε ποσοστό 29,2%, µικρή διαφορά µε 

ποσοστό 23,6% έχει η ηλικιακή οµάδα από 36 έως 

40 ενώ µε ποσοστό 22.2% έπεται η οµάδα ηλικίας 

από 32 έως 36 ετών. Τέλος την µικρότερη εκπροσώπηση έχει η οµάδα ηλικίας από 40 

έως και 55 ετών. Το ποσοστό της τάξης του 11,1% δεν απάντησε σε αυτή την 

ερώτηση. 

 

 

 

 

 

ΦΥΛΟ ν % 

ΑΝ∆ΡΑΣ 35 48,6 

ΓΥΝΑΙΚΑ 37 51,4 

ΣΥΝΟΛΟ 72 100,0 

ΗΛΙΚΙΑ ν % 
 28<=έτη<=32 21 29.2 
  32<έτη<=36 16 22.2 
  36<έτη<=40 17 23.6 
  40<έτη<=55 10 13.9 
∆.Α. 8 11,1 
 ΣΥΝΟΛΟ 72 100 
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Πίνακας 3: Τόπος Γέννησης 

      

Σχετικά µε τις απαντήσεις που δόθηκαν στην 

ερώτηση αναφορικά µε τον τόπο γέννησης των 

υποκειµένων φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών 

75% έχει γεννηθεί σε πόλη ενώ από αυτούς το 55,6% έχει 

γεννηθεί σε κάποια από τις µεγάλες πόλεις της Κρήτης 

(Ηράκλειο – Χανιά – Ρέθυµνο). 

 

 

Πίνακας 4: Πόλη Γέννησης 

 

Πιο συγκεκριµένα, η πλειοψηφία του 

πληθυσµού µε ποσοστό 55,6% έχει γεννηθεί 

στην Κρήτη. Ένα σηµαντικό ποσοστό έχει 

γεννηθεί στα δυο µεγάλα αστικά κέντρα της 

Χώρας, κυρίως, στην Αθήνα αλλά και στην 

Θεσσαλονίκη.  

 

Πίνακας 5: Τόπος κατοικίας 

 

Σε σχέση µε τον τόπο κατοικίας 

φαίνεται ότι σχεδόν το σύνολο του 

πληθυσµού 93% ζει σε κάποια πόλη. Σε 

σχέση µε τον τόπο γέννησης θα 

µπορούσαµε να δούµε µια µικρή αλλαγή 

καθώς στον πίνακα 3 φαίνεται ότι το 75% έχει γεννηθεί σε πόλη σήµερα κατοικεί το 

93%. 

 

 

 

 ν % 

Πόλη 54 75 

Χωριό 17 23,6 

∆.Α. 1 1,4 

ΣΥΝΟΛΟ 72 100 

 ν % 

ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 15 20,8 

ΚΡΗΤΗ 40 55,6 

ΛΟΙΠΑ 16 22,2 

∆.Α. 1 1,4 

ΣΥΝΟΛΟ 72 100 

 ν % 

 Πόλη 66 93% 

Χωριό 5 7% 

Σύνολο 72 100% 
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Πίνακας 6: Πόλη κατοικίας 

 

 Πιο συγκεκριµένα µέσα 

από µια διαφορετική κωδικοποίηση 

της ερώτησης σχετικά µε τον τόπο 

κατοικίας µε απώτερο σκοπό να 

φανεί το ποσοστό αυτών που ζουν 

στις µεγάλες πόλεις της Κρήτης, 

φαίνεται να πλειοψηφούν µε ποσοστό 76,1% έναντι των κατοίκων πόλεων της 

υπόλοιπης Ελλάδας οι των δυο µεγάλων αστικών κέντρων. 

 

 

 

Πίνακας 7: Τόπος Τριτοβάθµιων σπουδών 

 

ΤΟΠΟΣ ν % 

ΑΘΗΝΑ 3 4,2 

ΕΠΑΡΧΙΑ 19 26,4 

ΠΤ∆Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ 40 55,6 

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ 10 13,9 

ΣΥΝΟΛΟ 72 100 

 

Σχετικά µε τον τόπο ολοκλήρωσης των τριτοβάθµιων σπουδών φαίνεται ότι 

σχεδόν όλα τα  υποκείµενα του πληθυσµού έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές του σε 

ΑΕΙ της επαρχίας και συγκεκριµένα παραπάνω από τους µισούς έχουν φοιτήσει στο 

ΠΤ∆Ε Ρεθύµνου. Φαίνεται λοιπόν ότι µόνο 3 άτοµα δηλώνουν ότι έχουν αποφοιτήσει 

από Ιδρύµατα της Αθήνας. Το 55,6 % έχει τελειώσει το ΠΤ∆Ε Ρεθύµνου ποσοστό 

που δικαιολογείται από την αναµενόµενη συµπεριφορά των αποφοίτων να προτιµούν 

 ν % 

Αθήνα/Θεσσαλονίκη 12 16,9% 

Κρήτη 54 76,1% 

Λοιπά 5 7% 

Σύνολο 72 100% 
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313την παρακολούθηση ενός ΠΜΣ που προσφέρει το τµήµα στο οποίο έχουν 

φοιτήσει.  

Πίνακας 8: Κατοχή δεύτερου πτυχίου 

 

 Το µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού 73,6% 

δεν έχει δεύτερο βασικό πτυχίο. Το 22,2% δηλώνει ότι 

έχει δεύτερο πτυχίο, ωστόσο θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

στην κωδικοποίηση ως δεύτερο πτυχίο θεωρήθηκε και η 

αναγκαία επιµόρφωση των όσων δασκάλων είχαν 

τελειώσει την ∆ιδασκαλική Ακαδηµία οπότε µπορεί 

κανείς να διαπιστώσει σε σχέση µε τον παραπάνω πίνακα ότι τα 10 από τα 16 άτοµα 

που δηλώνουν ότι κατέχουν δεύτερο πτυχίο είναι αυτά που έχουν ολοκληρώσει το 

ΠΤ∆Ε µετά  την ∆ιδασκαλική Ακαδηµία. 

 

 

Πίνακας 9: Έτος εισαγωγής στο ΠΜΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφορικά µε τα στοιχεία του δείγµατος που τελικά έλαβε µέρος στην έρευνα 

βλέπουµε ότι οι περισσότεροι εισήχθησαν στο ΠΜΣ το έτος ’97 αλλά και τα έτη ‘92, 

‘94, ’95 και ’96. 

 

 

                                                 
313Σχετικά µε τους λόγους της εκδηλωµένης αυτής συµπεριφοράς υπάρχει η δυνατότητα της ανάλυσης 
στον πίνακα 22 που παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της ερώτησης 26 του ερωτηµατολογίου στην οποία  

 
 

 ν % 

ΝΑΙ 16 22,2 

ΟΧΙ 53 73,6 

∆.Α. 3 4,2 

ΣΥΝΟΛΟ 72 100 

 ν %  ν % 

1989 5 7,1% 1996 9 12,9% 

1991 4 5,7% 1997 12 17,1% 

1992 8 11,4% 1998 4 5,7% 

1993 5 7,1% 1999 4 5,7% 

1994 8 11,4% 2000 4 5,7% 

1995 7 10% Σύνολο 70 100% 
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Πίνακας 10: Σε πόσα χρόνια ολοκληρώνουν το ΠΜΣ 

 

 Κατά βάση φαίνεται από τον πίνακα 

11 ότι οι µεταπτυχιακού φοιτητές 

ολοκληρώνουν την εκπόνηση της µελέτης 

τους σε 3 µε 4 χρόνια σε ποσοστό 47,1% και 

28,6% αντίστοιχα (συνολικά το 75,7%). 

 

 

 

Πίνακας 11: Ηλικία εισαγωγής στο ΠΜΣ 

 

Αναφορικά µε την ηλικία εισαγωγής των 

υποκειµένων στο ΠΜΣ φαίνεται ότι πλειοψηφεί η 

ηλικιακή κατηγορία από 21 έως 30 ετών µε ποσοστό 

70,8%. 

 

 

 

 

 

 ν % 

2 χρ. 12 17,1% 

3 χρ. 33 47,1% 

4 χρ. 20 28,6% 

5 χρ. 3 4,3% 

6 χρ. 1 1,4% 

7 χρ. 1 1,4% 

Σύνολο 70 100% 

 Ν % 

21-30 51 70,8% 

31-41 12 16,7% 

∆.Α. 9 12,5% 

Σύνολο 72 100% 
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7.2.1 Περιγραφικά στοιχεία σχετικά µε τους γονείς των 
υποκειµένων 
 

 

Πίνακας 12: Αστικότητα τόπου γέννησης πατέρα 

 
           Σχετικά µε τον τόπο καταγωγής των γονέων του 

πληθυσµού έρευνας πρέπει να αναφερθεί ότι σε ποσοστό 

65,3% τα υποκείµενα έχουν πατέρα µε τόπο γέννησης 

κάποιο χωριό ενώ το υπόλοιπο 29,2% έχει γεννηθεί σε 

κάποια πόλη. 

 

 

Πίνακας 13: Τόπος γέννησης πατέρα 

 
 Πιο συγκεκριµένα το µεγαλύτερο 

ποσοστό, 61,1%, αυτών έχει γεννηθεί σε 

κάποιο χωριό ή πόλη της Κρήτης ένα 

µικρότερο ποσοστό, 27,8%,  στην υπόλοιπη 

Ελλάδα και µόλις το 5,6% στην Αθήνα ή τη 

Θεσσαλονίκης. 

 

  
Πίνακας 14: Γραµµατικές γνώσεις πατέρα 

 
 ν % 
Αγράµµατος ή µερικές τάξεις του ∆ηµοτικού 9 12,5 
Απόφοιτος ∆ηµοτικού 20 27,8 
Μερικές τάξεις Γυµνασίου ή απόφοιτος Κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής 

13 18,1 

Απόφοιτος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου ή Μέσης 
Τεχνικής Σχολής 

13 18,1 

Απόφοιτοι Ανώτερης Σχολής (ΚΑΤΕΕ, Παιδαγωγική 
Ακαδηµία κλπ) 

12 16,7 

Απόφοιτος Ανώτατης Σχολής 4 5,6 
∆.Α. 1 1,4 
ΣΥΝΟΛΟ 72 100 
 

 ν % 
ΠΟΛΗ 21 29,2 
ΧΩΡΙΟ 47 65,3 
∆.Α. 4 5,6 
ΣΥΝΟΛΟ 72 100 

 ν % 
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4 5,6 
ΚΡΗΤΗ 44 61,1 
ΛΟΙΠΑ 20 27,8 
∆.Α. 4 5,6 
ΣΥΝΟΛΟ 72 100 
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  Θέλοντας να γίνει µια κατάταξη µε βάση την πιο συχνή δήλωση αναφορικά µε 

το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων του πατέρα φαίνεται ότι µε ποσοστό 27,8% είναι 

πρώτη η κατηγορία ατόµων που έχει ολοκληρώσει και το ∆ηµοτικό σχολείο στην 

δεύτερη και τρίτη θέση µε την ίδια ακριβώς ποσοστιαία παρουσία 18,1% είναι τα 

άτοµα που έχουν παρακολουθήσει µερικές τάξεις Γυµνασίου ή έχουν αποφοιτήσει 

από 6τάξιο Γυµνάσιο ή Λύκειο ή Μέση Τεχνική Σχολή. Ακολουθούν µε ίδιο ποσοστό 

αυτοί που έχουν αποφοιτήσει από Κατώτερη Τεχνική Σχολή και έπεται η κατηγορία 

που έχει αποφοιτήσει από Ανώτερη Σχολή, µε ποσοστό 16,7%. Στην συνέχεια µε 

ποσοστό 12,5% κατατάσσονται άτοµα που είναι αγράµµατα ή έχουν παρακολουθήσει 

µερικές τάξεις του ∆ηµοτικού ενώ µε ποσοστό µόλις 5,6% σηµειώνονται τα άτοµα 

που έχουν αποφοιτήσει από Ανώτατη Σχολή. 

 
 

Πίνακας 15: Κοινωνικό στρώµα πατέρα (εργασία) 

 
 ν % 
Ανώτερο κοινωνικό στρώµα 0 0 
Μεσαίο κοινωνικό στρώµα (ανώτερο µεσαίο) 3 4,2 
Μεσαίο κοινωνικό στρώµα (ενδιάµεσο µεσαίο) 21 29,2 
Μεσαίο κοινωνικό στρώµα (κατώτερο µεσαίο) 19 26,4 
Κατώτερο κοινωνικό στρώµα (άνω κατώτερο) 23 31,9 
Κατώτερο κοινωνικό στρώµα (κάτω κατώτερο) 4 5,6 
∆.Α. 2 2,8 
ΣΥΝΟΛΟ 72 100 
 
 
  Από την ανάγνωση του πίνακα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των γονέων, 

συγκεκριµένα του πατέρα, αλλά και της µητέρας όπως θα φανεί στον αµέσως 

επόµενο πίνακα, εντάσσεται στα Μεσαία κοινωνικά στρώµατα314 και κυρίως στο 

                                                 
314 Ανώτερο κοινωνικό στρώµα (Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, σηµαντικοί πολιτικοί, 

εφοπλιστές, µεγαλοβιοµήχανοι, καθηγητές Πανεπιστηµίου µε ιδιαίτερο (διεθνές) κύρος, 
διαπρεπείς καλλιτέχνες διεθνούς αναγνώρισης. 

Μεσαίο κοινωνικό στρώµα, 
Ανώτερο Μεσαίο, µε µόρφωση ανώτατη, υψηλό εισόδηµα και κύρος (υπερέχουν οι κάτοχοι 

ανώτάτης εκπαίδευσης, µε αυτόνοµη εργασία και πολλά χρήµατα, συν στελέχη της ιδιωτικής και 
της δηµόσιας επιχείρησης: Ανώτατοι ∆ηµόσιου υπάλληλοι, γνωστοί διανοούµενοι, καθηγητές 
Πανεπιστηµίου, ανώτατοι δικαστικοί, όλοι οι αυτόνοµοι επαγγελµατίες µε υψηλό εισόδηµα και 
ανωτάτη εκπαίδευση. όπως γνωστοί γιατροί, δικηγόροι, πολιτικοί µηχανικοί κ.λ.π., διευθυντικά 
στελέχη, ανώτεροι τραπεζικοί και βιοµήχανοι. 

Ενδιάµεσο Μεσαίο, µόρφωση ανωτάτη ή ανώτερη µε µέσο εισόδηµα και κύρος (επαγγέλµατα 
παρόµοια µε αυτά που εντάσσονται στην κατηγορία Ανώτερο Μεσαίο αλλά µε λιγότερο εισόδηµα 
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Ενδιάµεσο Μεσαίο, στο Κατώτερο Μεσαίο αλλά και Άνω Κατώτερο. Το µεγαλύτερο 

ποσοστό 31,9% ανήκει στο Άνω Κατώτερο Κοινωνικό Στρώµα στο οποίο και 

επικρατούν επαγγελµατικές κατηγορίες όπως αυτές των ειδικευµένων εργατών µε 

χειρονακτικές εργασίες, στον πληθυσµό της έρευνας η συγκεκριµένη κατηγορία 

απαρτίζεται κυρίως από γεωργούς.   

  Ακολουθεί µε ποσοστό 29,2% η κατηγορία που εντάσσεται στο Ενδιάµεσο 

Μεσαίο Κοινωνικό Στρώµα και στο οποίο εγκολπώνονται επαγγέλµατα όπως αυτό 

των ∆ασκάλων, το οποίο στον συγκεκριµένο πληθυσµό φαίνεται να κυριαρχεί, 

∆ηµοσίων υπαλλήλων γενικότερα αλλά και ελεύθερα επαγγέλµατα που αποδίδουν 

ωστόσο σε αντίθεση µε τις επόµενες κατηγορίες υψηλά οικονοµικά οφέλη. 

  Με µικρή ποσοστιαία διαφορά από την προηγούµενη κατηγορία και ποσοστό 

ίσο µε 26,4% ακολουθεί η κατηγορία που εντάσσεται στο Μεσαίο Κατώτερο 

Κοινωνικό Στρώµα. Τα επαγγέλµατα που συναντώνται σε αυτή την κοινωνικο-

επαγγελµατική κατηγορία είναι αυτά των βιοτεχνών, µικροεπαγγελµατιών, ατόµων µε 

δικό τους κατάστηµα αλλά και κοινοτικών υπαλλήλων, πυροσβεστών, 

υπαξιωµατικών κ.α. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
και κατά κανόνα λιγότερο κύρος ενώ κυριαρχούν οι ∆ηµόσιοι υπάλληλοι µε ανωτάτη εκπαίδευση 
ή και ανωτέρα και δεν αποκλείονται αυτοί µε Μέση Εκπαίδευση εφόσον έχουν υψηλό εισόδηµα 
και θέση κύρους: καθηγητές Λυκείων, Γυµνασίων, Τεχνικών Σχολών, εργαζόµενοι στον ΟΤΕ, 
∆ΕΗ, ΙΚΑ, ΕΛΤΑ, ∆άσκαλοι) 

Κατώτερο Μεσαίο, µόρφωση ανωτέρα ή Μέση Εκπαίδευσης µε µέτριο εισόδηµα (βιοτέχνες, 
µικροεπαγγελµατίες, παντοπώλες, κρεοπώλες, ζαχαροπλάστες, ράπτες, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, 
γεωργοί µε πολλές εκτάσεις, υπαξιωµατικοί, πυροσβέστες, κοινοτικοί υπάλληλοι). 

Κατώτερο κοινωνικό στρώµα, µε µόρφωση ∆ηµοτικού, χειρονακτικές δουλειές µε ή χωρίς 
ειδικότητα, 

Άνω Κατώτερο Κοινωνικό Στρώµα, Ειδικευµένοι µε χειρονακτική δουλειά, όπως ειδικευµένοι 
εργάτες, οδηγοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, χωρίς δική τους δουλειά, µηχανοτεχνίτες, µάγειροι, 
γεωργοί, σερβιτόροι, ναυτικοί, ελαιοχρωµατιστές. 

Κάτω Κατώτερο Κοινωνικό Στρώµα, όλοι οι χειρώνακτες χωρίς καµία ειδίκευση απόφοιτοι  
∆ηµοτικού Σχολείου ή Αγράµµατοι: εργάτες της γης ή της βιοµηχανίας, οικοδοµών, λιµανιών, 
φορτο-εκφορτωτών, αχθοφόροι, ψαράδες, συνταξιούχοι ΙΚΑ, κ.λ.π. 

Κοινωνικά απροσάρµοστοι, περιθωριακά άτοµα µη ενταγµένα στο σύστηµα απασχόλησης314. 
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Πίνακας 16: Κοινωνικό στρώµα µητέρας (εργασία) 

 
 ν % 
Ανώτερο κοινωνικό στρώµα 1 1,4 
Μεσαίο κοινωνικό στρώµα (ανώτερο µεσαίο) 0 0 
Μεσαίο κοινωνικό στρώµα (ενδιάµεσο µεσαίο) 11 15,3 
Μεσαίο κοινωνικό στρώµα (κατώτερο µεσαίο) 9 12,5 
Κατώτερο κοινωνικό στρώµα (άνω κατώτερο) 12 16,7 
Κατώτερο κοινωνικό στρώµα (κάτω κατώτερο) 4 5,6 
Οικιακά 33 45,8 
∆.Α. 2 2,8 
ΣΥΝΟΛΟ 72 100 
 
 
 Αναφορικά µε την κατανοµή που διαµορφώθηκε σχετικά µε τις µητέρες 

φαίνεται ότι η πλειοψηφία αυτών ασχολούνται µε τα οικιακά σε ποσοστό 45,8% ενώ 

ακολουθεί µε ποσοστό 16,7% το κοινωνικό στρώµα που κυριαρχεί και στους πατέρες 

αυτό του Άνω Κατωτέρου, µε µικρή διαφορά 15.3% η κατηγορία του Ενδιάµεσου 

Μεσαίου Κοινωνικού Στρώµατος ενώ µε ποσοστό ίσο µε 12,5% αυτό του Κατωτέρου 

Μεσαίου Κοινωνικού Στρώµατος. 
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7.3 Στοιχεία που αφορούν το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών σε σχέση µε την εργασία 

 

Στην ερώτηση (18) αν πριν από την εισαγωγή στο ΠΜΣ εργάζονταν τα 

υποκείµενα σε ποσοστό 54,2% απάντησαν θετικά και το υπόλοιπο 45,8% αρνητικά.  

Πίνακας 17: Εργασία πριν από το ΠΜΣ 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το είδος της 

εργασίας που τα υποκείµενα ασκούσαν πριν από την 

εισαγωγή τους στο ΠΜΣ θα σχολιαστεί µε βάση την 

ποιοτική ανάλυση που έχει προηγηθεί. Τα ποσοστά 

είναι σχεδόν ισορροπηµένα καθώς µε µικρό 

προβάδισµα και µε ποσοστό 54,2 τα υποκείµενα απάντησαν ότι εργάζονταν ενώ το 

υπόλοιπο 45,8% απάντησε ότι δεν εργαζόταν. Από τα 72 υποκείµενα που 

συµµετείχαν, τελικά, στην έρευνα τα 13 δεν απάντησαν σε αυτή την ερώτηση, 

σχετικά µε ποιο επάγγελµα, συγκεκριµένα εξασκούσαν. 12 από αυτά δήλωσαν ότι 

ήταν δάσκαλοι, 7 άτοµα κατείχαν θέσεις δηµοσίων υπηρεσιών και τέλος 7 άτοµα 

εξασκούσαν διάφορα κυρίως εποχιακά ή περιστασιακά (σερβιτόροι, πωλητές κ.α.) 

επαγγέλµατα. 

 

Πίνακας 18: Εργασία κατά την διάρκεια του ΠΜΣ 

 Σχετικά µε την εργασία κατά την διάρκεια 

παρακολούθησης του ΠΜΣ το ποσοστό αυξάνεται και 

από το 54,2% που είχε απαντήσει ότι εργαζόταν πριν 

από το ΠΜΣ τώρα το 71,8% δηλώνει ότι εργάζεται. 

Από 12 δασκάλους που απαντώνται στην προηγούµενη 

χρονική συγκυρία τώρα σηµειώνουµε 19 ενώ αρκετοί είναι αυτοί που µερικώς 

απασχολούνται σε Προγράµµατα που υποστηρίζονται από το Πανεπιστήµιο όπως 

αυτό του Ε∆ΙΑΜΜΕ καθώς και αυτοί που παραδίδουν ιδιαίτερα µαθήµατα. 

 

 

 

 

 

  ν % 

ΝΑΙ 39 54,2 

ΟΧΙ 33 45,8 

ΣΥΝΟΛΟ 72 100 

 ν % 

ΝΑΙ 51 71,8 

ΟΧΙ 20 28,2 

ΣΥΝΟΛΟ 71 100 
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Πίνακας 19: Εργασία µετά την ολοκλήρωση του ΠΜΣ 

 Όλοι οι απόφοιτοι του ΠΜΣ που συµµετείχαν 

στην έρευνα σήµερα εργάζονται. Το αποτέλεσµα αυτό 

είναι αναµενόµενο µε βάση τις τελευταίες εξελίξεις στο 

χώρο της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης από την µία και 

από την άλλη µε βάση το γεγονός ότι οι περισσότεροι 

συµµετέχοντες στην έρευνα έχουν ολοκληρώσει Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής 

Εκπαίδευσης. Σχετικά µε τις εξελίξεις στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι λόγω επέκτασης της δηµιουργίας Ολοήµερων Σχολείων 

δηµιουργήθηκαν αρκετές θέσεις εργασίας µε αποτέλεσµα οι απόφοιτοι των ΠΤ∆Ε να 

εργάζονται αµέσως µετά την απόκτηση του πτυχίου τους. Πιο συγκεκριµένα τα 

Ανοιχτά Ολοήµερα Σχολεία κατά το σχολικό έτος 1999-2000 έφτασαν τα 2.020315, 

γεγονός που επέτρεψε την δηµιουργία αρκετών νέων θέσεων εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
315 Με τον νόµο 2525/97 η Πολιτεία θεσµοθετεί, χωρίς ωστόσο σαφήνεια, την λειτουργία Ολοήµερων 
Σχολείων και τα πρώτα 1000 που λειτουργούν αµέσως φαίνεται να αφορούν την µορφή τους Ανοιχτού 
Ολοήµερου Σχολείου, τα οποία το σχολικό έτος 1999-2000 έφτασαν τα 2020 καινούργια σχολεία 
αυτής της µορφής, δηµιουργώντας όπως είναι αναµενόµενο θέσεις εργασίας για τους δασκάλους και 
εκτοξεύοντας, λόγω της προσφερόµενης επαγγελµατικής αποκατάστασης που τα ΠΤ∆Ε προσέφεραν, 
τις βάσεις εισαγωγής των τµηµάτων στα ύψη. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην Ελλάδα συναντώνται 
δυο µορφές Ολοήµερου σχολείου: Σχολεία ∆ιευρυµένου Ωραρίου (Σ.∆.Ω.) και το κλειστό ή πλήρες 
Ολοήµερο Σχολείο που είναι γνωστό ως Πιλοτικό Ολοήµερο Σχολείο (Π.Ο.Σ.) (Πυργιωτάκης Ι.Ε., 
Ολοήµερο Σχολείο, Λειτουργία και Προοπτικές, ΟΕ∆Β,Αθήνα,2002, σ.39) 

 ν % 

ΝΑΙ 72 100 

ΟΧΙ 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 72 100 
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Πίνακας 20: Μονιµότητα σηµερινής εργασίας 

 Σε σχέση µε το σχολιασµό του 

παραπάνω πίνακα τα ποσοστά που 

παρουσιάζονται αναφορικά µε την 

µονιµότητα της εργασίας των 

υποκειµένων είναι αναµενόµενα. Αφού 

οι περισσότεροι από τους εργαζόµενους 

είναι ∆άσκαλοι άρα και το ποσοστό 

72,2% των υποκειµένων  που δηλώνουν ότι η σηµερινή εργασία τους είναι µόνιµη 

είναι δικαιολογηµένη. Το 15,3% δηλώνει ότι η σηµερινή ενασκούµενη εργασία τους 

είναι µόνιµη ή µε σύµβαση αορίστου χρόνου ενώ ένα 12,5% εργάζεται υπό το 

καθεστώς προσωρινής µε σύµβαση ορισµένου χρόνου. 

 

 

Πίνακας 21: Εκπαίδευση & επαγγελµατική κατάρτιση µετά το ΠΜΣ 

 Στην ερώτηση σχετικά µε το αν τα υποκείµενα µετά 

την ολοκλήρωση των Μεταπτυχιακών σπουδών έλαβαν 

κάποια άλλη εκπαιδευτική ή επαγγελµατική κατάρτιση, το 

76,4% απαντά θετικά, µόλις το 19,4% απαντά αρνητικά 

ενώ τρία υποκείµενα δεν απαντούν καθόλου στην 

ερώτηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ν % 

Είναι µόνιµη 52 72,2 

Μόνιµη µε σύµβαση 
αορίστου χρόνου 

11 15,3 

Είναι προσωρινή µε 
σύµβαση ορισµένου 
χρόνου 

9 12,5 

Σύνολο 72 100 

 ν % 

ΝΑΙ 55 76,4 

ΟΧΙ 14 19,4 

∆.Α. 3 4,2 

ΣΥΝΟΛΟ 72 100 
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Πίνακας 22: Μετά το ΠΜΣ, άλλη µορφή εκπαιδευτικής ή επαγγελµατικής 
κατάρτισης 

 έχει 
ολοκληρώσει 

συµµετέχει 
σήµερα 

&  
τα δυο 

ΑΕΙ 4,2% 6,9% 0% 

Άλλο ΠΜΣ 4,2% 1,4% 0% 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή 23,6% 23,6% 0% 

Προγράµµατα εκτός επισήµου εκπαιδευτικού 
συστήµατος 

12,5% 1,4% 2,8% 

Πρ. άτυπης επαγγελµατικής κατάρτισης 11,1% 1,4% 0% 

Άλλα προγράµµατα 12,5% 9,7% 0% 

∆ιδασκαλείο 8,3% 2,8% 0% 

Άλλο τι 8,3% 1,4% 0% 

 

 

 Από αυτούς που απάντησαν ότι έχουν συµµετάσχει ή συµµετέχουν σε κάποια 

άλλη µορφή εκπαιδευτικής ή επαγγελµατικής κατάρτισης οι περισσότεροι µε 

ποσοστό 23,6% απαντούν ότι έχουν εκπονήσει ή πραγµατοποιούν σήµερα 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή. Αµέσως µετά τα υποκείµενα δηλώνουν σε ποσοστό 12,5% ότι 

έχουν συµµετάσχει σε Προγράµµατα εκτός εκπαιδευτικού επίσηµου συστήµατος ή 

γενικά έχουν συµµετάσχει σε άλλα προγράµµατα χωρίς να διευκρινίζουν. 
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7.4 Στοιχεία σχετικά µε το συγκεκριµένο ΠΜΣ του ΠΤ∆Ε και 
τους λόγους επιλογής από τους αποφοίτους. 
 

 

Πίνακας 23: Σηµαντικότεροι λόγοι για τους οποίους αποφασίσατε να συνεχίσετε σε µεταπτυχιακές 
σπουδές 

 
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝ.
Για να εξελιχθώ επιστηµονικά 77,8 22,2 100 
Γιατί ήθελα να ακολουθήσω επιστηµονική καριέρα 27,8 72,2 100 
Επειδή οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας το επιβάλλουν 29,2 70,8 100 
Επειδή προσπάθησα να βρω εργασία αλλά χωρίς µεταπτυχιακό 
είναι δύσκολο να αντέξεις τον ανταγωνισµό 

2,8 97,2 100 

Για να αλλάξω επίπεδο εργασίας 15,3 84,7 100 
Γιατί παρακινήθηκα από φίλους ή γνωστούς 12,5 87,5 100 
Εκµεταλλεύθηκα το χρόνο µου για να αποκτήσω περισσότερα προσόντα 59,7 40,3 100 
Για οικονοµικούς λόγους, ένας µεταπτυχιακός τίτλος µπορεί να 
βοηθήσει να αποκτήσω καλύτερες µισθολογικές συνθήκες 

11,1 88,9 100 

Επειδή πίστευα ότι η απόκτηση ενός µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών µπορεί να 
µου προσφέρει µια καλύτερη κοινωνική θέση 

5,6 94,4 100 

Άλλος λόγος 8,3 91,7 100 
 
 

 Η επιστηµονική εξέλιξη (77.8%) και η εκµετάλλευση του χρόνου για την 

απόκτηση περισσότερων προσόντων (59,7%) φαίνεται να είναι η απάντηση που τα 

υποκείµενα έδωσαν σε µεγαλύτερη συχνότητα σχετικά µε τους λόγους για τους 

οποίους αποφάσισαν να συνεχίσουν σε µεταπτυχιακές σπουδές. Ενώ φαίνεται ότι λίγο 

συµφωνούν µε την άποψη ότι οι επικρατούσες συνθήκες στην αγορά εργασίας το 

επιβάλλουν (29,2%) ή ο υπάρχον ανταγωνισµός (2,8%). Μικρή είναι και η σηµασία 

που δίνουν (5,6%) στην συµβολική απόδοση που πιθανόν ο Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών προσφέρει στους κατόχους τους, σύµφωνα, πάντα, µε τις απαντήσεις των 

υποκειµένων. 

 Το γεγονός της µη ιδιαίτερης συσχέτισης, όπως θα ήταν αναµενόµενο, των 

συνθηκών και απαιτήσεων εργασίας µε τις Μεταπτυχιακές σπουδές µπορεί, όπως και 

σε άλλες περιπτώσεις να κατανοηθεί από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

πληθυσµού σχετικά µε τις βασικές σπουδές που οι περισσότεροι έχουν ακολουθήσει 

καθώς και µε τις πρόσφατες εργασιακές εξελίξεις στο επάγγελµα και την 

επαγγελµατική αποκατάσταση των δασκάλων. 
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Πίνακας 24: Σηµαντικότεροι λόγοι που σας οδήγησαν στο να πάρετε την απόφαση 
να φοιτήσετε στο ΠΜΣ του ΠΤ∆Ε του ΠΚ 

 
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝ.
Είναι ένα αξιόλογο και καταξιωµένο ΠΜΣ 34,7 65,3  
Τελείωσα σε αυτό το τα τµήµα και τις προπτυχιακές σπουδές 48,6 51,4 100 
Προσέφερε το συγκεκριµένο θέµα µε το οποίο ήθελα να ασχοληθώ 66,7 33,3 100 
Βρίσκεται κοντά στον τόπο διαµονής µου 5,6 94,4 100 
Βρίσκεται κοντά στον τόπο της εργασίας µου 5,6 94,4 100 
Έδωσα και σε άλλα ΠΜΣ αλλά κατάφερα να επιτύχω στο 
συγκεκριµένο 

5,6 94,4 100 

Είχα σκοπό να παρακολουθήσω ένα ΠΜΣ, έδωσα εξετάσεις σε 
αυτό και πέτυχα 

16,7 83,3 100 

Προσφέρει περισσότερες προοπτικές για εξέλιξη στον χώρο 
που εργάζοµαι 

18,1 81,9 100 

Αναγνώριση του επιστηµονικού κύρους συγκεκριµένου προσώπου µε το 
οποίο επιθυµούσα να συνεργαστώ στο πλαίσιο του ΠΜΣ 

25 75 100 

Γιατί τα µαθήµατα των εισαγωγικών εξετάσεων ήταν συγγενικά 
του αντικειµένου των βασικών µου σπουδών 

18,3 81,7 100 

Άλλος λόγος 1,4 98,6 100 
 
 
 Στην µεγαλύτερη πλειοψηφία τους (66,7%) τα υποκείµενα δηλώνουν ότι 

επέλεξαν να φοιτήσουν στο συγκεκριµένο ΠΜΣ του Παιδαγωγικού Τµήµατος γιατί 

ήθελαν να ασχοληθούν µε το συγκεκριµένο επιστηµονικό αντικείµενο. Ακολουθεί µε 

ποσοστό 48,6% στις προτιµήσεις των αποφοίτων σχετικά µε την επιλογή τους για 

παρακολούθηση του συγκεκριµένου προγράµµατος το γεγονός ότι στο συγκεκριµένο 

Πανεπιστηµιακό Τµήµα είχαν ολοκληρώσει και τις προπτυχιακές σπουδές τους. 

Μεγάλο ποσοστό (34,7%) συγκεντρώνει και η πεποίθηση ότι το συγκεκριµένο ΠΜΣ 

είναι ένα αξιόλογο και καταξιωµένο πρόγραµµα. Στην συνέχεια µε ποσοστό 25% 

ακολουθεί η αιτιολογία της επιλογής µε βάση την συνεργασία µε συγκεκριµένο 

πρόσωπο του οποίου και αναγνωρίζεται το επιστηµονικό κύρος. Με µικρότερα 

ποσοστά 18,3% και 18,1% αντίστοιχα ακολουθεί το γεγονός ότι τα µαθήµατα των 

εισαγωγικών εξετάσεων στο Πρόγραµµα είναι συγγενικά των βασικών σπουδών τους 

και ότι στον εργασιακό τοµέα που δραστηριοποιούνται τα υποκείµενα, το εν λόγω 

ΠΜΣ προσφέρει δυνατότητες εξέλιξης. Τέλος µε µικρό αλλά αξιοσηµείωτο ποσοστό 

απαντάται η τυχαιότητα εισαγωγής στο συγκεκριµένο ΠΜΣ µέσα στην λογική ότι 

ήθελε να ολοκληρώσει ένα πρόγραµµα και σε αυτό πέτυχε. 
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Πίνακας 25: Πως κρίνεται εκ των υστέρων την απόφαση σας να παρακολουθήσετε 
το συγκεκριµένο ΠΜΣ 

 
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝ. 
Θετικά γιατί βελτίωσε την εργασιακή µου θέση 35,2 64,8 100 
Θετικά γιατί θα µου δώσει στο µέλλον την δυνατότητα να 
βελτιώσω την εργασιακή µου θέση 

40,8 59,2 100 

Θετικά καθώς µου επέτρεψε να εξελιχθώ επιστηµονικά 74,6 25,4 100 
Αρνητικά γιατί διαπίστωσα ότι δεν παίζει κανένα ρόλο στην 
προσπάθεια µου να βρω εργασία 

1,4 98,6 100 

Αρνητικά, το ΠΜΣ δεν ήταν αυτό που περίµενα όσον αφορά 
στην επιστηµονική κατάρτιση που µου προσέφερε 

9,9 90,1 100 

Αρνητικά ήταν χαµένος 2,8 97,2 100 
Άλλος 2,8 97,2 100 
 
 
 Η αξιοσηµείωτη πλειοψηφία των υποκειµένων µε ποσοστό 74,6% αξιολογεί 

ότι από την παρακολούθηση του ΠΜΣ του ΠΤ∆Ε ωφελήθηκε αναφορικά µε το 

γεγονός ότι κατάφερε µέσω αυτού να εξελιχθεί επιστηµονικά ενώ το 40,8% δηλώνει 

ότι η κατοχή του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα του δώσει στο µέλλον την 

δυνατότητα να βελτιώσει την εργασιακή του θέση ενώ το 35,2% αξιολογεί και αυτό 

θετικά το ΠΜΣ καθώς πιστεύει ότι ευθύνεται για την εργασιακή του εξέλιξη. 

 Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι τα µεγαλύτερα ποσοστά από τον παραπάνω 

πίνακα απαντώνται στις προτάσεις που αξιολογούν θετικά το ΠΜΣ ενώ οι απαντήσεις 

που δηλώνουν αρνητικές κρίσεις περί αυτού έχουν χαµηλή προτίµηση από τα 

υποκείµενα µε ποιο σηµαντική αυτή που συγκεντρώνει ποσοστό 9,9% και κρίνει ότι 

το ΠΜΣ δεν προσφέρει την αναµενόµενη επιστηµονική κατάρτιση στους 

συµµετέχοντες. 
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Πίνακας 26: Κατά πόσο πιστεύουν τα υποκείµενα ότι τους βοήθησε το συγκεκριµένο 
ΠΜΣ στην εργασιακή τους εξέλιξη 

 
 ν % 
ΠΟΛΥ 24 33,3 
ΑΡΚΕΤΑ  20 27,8 
ΛΙΓΟ 14 19,4 
ΚΑΘΟΛΟΥ 11 15,3 
∆.Α. 3 4,2 
ΣΥΝΟΛΟ 72 100 
  

 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις στην ερώτηση 28, του 

ερωτηµατολογίου, στην οποία τα υποκείµενα καλούνται να αξιολογήσουν την 

σηµασία του ΠΜΣ στην εργασιακή τους εξέλιξη µέσα από µια τετραβάθµια κλίµακα 

πολύ, αρκετά, λίγο, καθόλου και µετά να δικαιολογήσουν την απάντηση τους . H 

κωδικοποίηση των απαντήσεων κατέστη πραγµατικά δύσκολη καθώς φαίνεται ότι η 

απάντηση στο τσεκάρισµα της κλίµακας δεν συµβαδίζει πάντα µε την δικαιολόγηση. 

Φαίνεται ότι η δικαιολόγηση που προβάλουν, τα υποκείµενα, ωθείται από µια γενική 

παρόρµηση κρίσης τόσο του ΠΜΣ όσο και της γενικότερης δυσκολίας ή ευκολίας ως 

προς την πραγµάτωση των εργασιακών προσδοκιών τους. 

 Σε ποσοστό 33,4% δηλώνουν πολύ, σε ποσοστό 27,8% δηλώνουν αρκετά, σε 

ποσοστό 19,4% λίγο και σε ποσοστό 15,4% καθόλου. Φαίνεται µέσα από µια απλή 

κατηγοριοποίηση ότι η πλειοψηφία, µε ποσοστό 61,1%,  αποτιµά, όπως και στον 

παραπάνω πίνακα, θετικά το ΠΜΣ καθώς απαντά πολύ και αρκετά δηλώνοντας ότι το 

συγκεκριµένο Μεταπτυχιακό βοήθησε την εργασιακή τους εξέλιξη. Το υπόλοιπο 

34,7% φαίνεται δυσαρεστηµένο καθώς απαντά λίγο και καθόλου. 

 Ωστόσο οι προβαλλόµενες αιτιολογήσεις σε σχέση µε το πολύ είναι 

διαφοροποιηµένες. Αρκετοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι το συγκεκριµένο ΠΜΣ τους 

βοήθησε στην εργασία τους, δίνοντας τους την δυνατότητα για την κατάληψη 

συγκεκριµένων θέσεων και σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται συνήθως λόγος από τα 

άτοµα που έχουν την θέση του σχολικού συµβούλου. Ακόµα πολλοί από αυτούς 

πιστεύουν ότι βοηθήθηκαν αναφορικά µε την βελτίωση των ικανοτήτων τους για την 

συµµετοχή τους και την επιτυχία τους στον διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π. Τέλος µερικοί 

από αυτούς θέτουν το ζήτηµα της βελτίωσης τους σε επιστηµονικό επίπεδο καθώς και 

την παροχή δυνατότητας για συνέχιση σε σπουδές διδακτορικού επιπέδου.   
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 Αυτοί που απαντάνε αρκετά  συνήθως προβάλλουν την δικαιολογία όπως και 

παραπάνω για την παροχή δυνατότητας κάλυψης στελεχικών θέσεων αλλά αρκετοί 

είναι αυτοί που θέτουν το ζήτηµα του γρηγορότερου διορισµού. 

 Οι αιτιολογήσεις σε σχέση µε το λίγο επικεντρώνονται στο ότι µπορεί το ΠΜΣ 

να προσφέρει επιστηµονικές γνώσεις και δεξιότητες ωστόσο δεν υπάρχει αντίκρισµα 

στην εργασιακή τους εξέλιξη για αυτό και  το αξιολογούν µε λίγο. Τέλος οι πλέον 

δυσαρεστηµένοι πιστεύουν ότι το ΠΜΣ δεν βοήθησε καθόλου στην εργασιακή τους 

εξέλιξη καθώς κατάφεραν να διοριστούν µέσω Α.Σ.Ε.Π. 

 

  
 
 

7.5 Προτάσεις και παρατηρήσεις των αποφοίτων  
 

 Στο τέλος του ερωτηµατολογίου υπήρχε µια ανοιχτή, όπως συνηθίζεται, 

προτροπή προς τους συµµετέχοντες στην έρευνα για να κάνουν όποιες 

παρατηρήσεις και προτάσεις µπορεί να είχαν, σχετικά µε όποιο θέµα. Τελικά αυτό 

το κοµµάτι λειτούργησε µέσα σε ένα πλαίσιο γενικής αποτίµησης του ΠΜΣ και 

δήλωσης κυρίως προτάσεων σχετικά µε τι θα ήθελαν να αλλάξει ή να εξελιχθεί 

µέσα στο υπάρχον πρόγραµµα σπουδών του µεταπτυχιακού 

 Αρκετοί είναι, λοιπόν, αυτοί που δηλώνουν ότι το συγκεκριµένο ΠΜΣ θα 

ήταν σκόπιµο να επικεντρωθεί στην εκπαιδευτική έρευνα αναφορικά µε την 

εκπαιδευτική πράξη, να έχει περισσότερη επαφή µε την αγορά εργασίας, να 

απορροφούνται είτε να προτιµούνται οι απόφοιτοί του για απασχόληση από το 

Πανεπιστήµιο, να υπάρχουν ερευνητικά προγράµµατα στα οποία θα συµµετέχουν 

οι µεταπτυχιακοί φοιτητές ώστε να αποκτούν περισσότερες εµπειρίες, να παρέχει 

περισσότερες γνώσεις σε µεθοδολογικά ζητήµατα έρευνας καθώς και να υπάρχει 

περισσότερη καθοδήγηση από τους επόπτες σχετικά µε την εκπόνηση της 

πτυχιακής εργασίας του master.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 

 

Πίνακας 27: Γραµµατικές γνώσεις πατέρα σε σχέση µε την αστικότητα του 
τόπου γέννησης του 

 ∆.Α. Πόλη Χωριό Σύνολο 
25% 0% 0% 1,4% ∆.Α. 
1 0 0 1 
25% 4,8% 14,9% 12,5% Αγράµµατος ή µερικές τάξεις 

του ∆ηµοτικού 1 1 7 9 
0% 28,6% 29,8% 27,8% Απόφοιτος ∆ηµοτικού 
0 6 14 20 
25% 9,5% 21,3 18,1% Μερικές τάξεις Γυµνασίου ή 

απόφοιτος Κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής 1 2 10 13 

0% 23,8% 17% 18,1% Απόφοιτος εξατάξιου Γυµνασίου ή 
Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Σχολής 

0 5 8 13 

25% 23,8% 12,8% 16,7% Απόφοιτοι Ανώτερης Σχολής 

1 5 6 12 

0% 9,5% 4,3% 5,6% Απόφοιτοι Ανώτατης Σχολής 

0 2 2 4 
4 21 47 72 Σύνολο 
100 100 100 100 

a  15 cells (71,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
,06. 
 

 

 Από τον παραπάνω πίνακα δεν προκύπτουν σηµαντικές στατιστικές διαφορές 

σχετικά µε τις γραµµατικές γνώσεις του πατέρα και την καταγωγή του από χωριό ή 

πόλη. Ωστόσο µπορεί κανείς να διακρίνει ότι σε µεγαλύτερη συχνότητα αυτοί που 

είναι απόφοιτοι ∆ηµοτικού (οι οποίοι και πλειοψηφούν στον πληθυσµό) συνήθως 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 24,463(a

) 12 ,018 

Likelihood Ratio 15,449 12 ,218 
Linear-by-Linear Association ,248 1 ,618 
N of Valid Cases 72    
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κατάγονται από κάποιο χωριό. Ενώ µια άλλη παρατήρηση σε σχέση µε τα παραπάνω 

στοιχεία είναι ότι σε όλες τις κατηγορίες γραµµατικών γνώσεων, µε εξαίρεση την 

κατηγορία των αποφοίτων Ανώτερης σχολής που υπάρχει ισορροπία, τα περισσότερα 

υποκείµενα σε κάθε κατηγορία χωριστά έχουν καταγωγή από κάποιο χωριό316.  

 

 

Γραµµατικές γνώσεις πατέρα

Απόφοιτος(η) Ανωτάτη

Απόφοιτος(η) Ανώτερη

Απόφοιτος(η) 6ξίου Γ

Μερικές τάξεις Γυµνα

Απόφοιτος(η) ∆ηµοτικ

Αγράµµατος(η) ή µερι

∆εν απαντά

C
ou

nt

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Αστ. τόπου γέννησης

∆εν απαντά

Πόλη

Χωριό

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
316 Στο σύνολο του πληθυσµού των πατέρων, το 65,3% κατάγεται από χωριό και το 29,2% από κάποια 
πόλη. Κεφάλαιο 7, πίνακας 17. 
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Πίνακας 28: Αστικότητα τόπου γέννησης πατέρα σε σχέση µε το κοινωνικό 
στρώµα κατάταξης του 

 

 ∆.Α. Μεσαίο 
κοινωνικό 
στρώµα 
(ανώτερο 
µεσαίο) 

Μεσαίο 
κοινωνικό 
στρώµα 
(ενδιάµεσο 
µεσαίο) 

Μεσαίο 
κοινωνικό 
στρώµα 
(κατώτερο 
µεσαίο) 

Κατώτερο 
κοινωνικό 
στρώµα (άνω 
κατώτερο) 

Κατώτερο 
κοινωνικό 
στρώµα (κάτω 
κατώτερο) 

Σύνολο 

2 0 1 0 1 0 4 ∆.Α. 

50 0% 25% 0% 25% 0% 100% 

0 0 10 6 4 1 21 Πόλη 

0 0% 47,6% 28,6% 19% 4,8% 100% 

0 3 10 13 18 3 47 Χωριό 

0 6,4% 21,35% 27,7% 38,3% 6,4% 100% 

2 3 21 19 23 4 72 Σύνολο 

2,8 4,2% 29,2% 26,4% 31,9% 5,6% 100% 

a  12 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
,11. 
 

 Οι διαφοροποιήσεις, που παρατηρούνται σε σχέση µε το κοινωνικό στρώµα 

κατάταξης του πατέρα και τον τόπο καταγωγής, δεν είναι στατιστικά σηµαντικές 

παρά µόνο ενδεικτικές µιας τάσης. Ωστόσο θα µπορούσε να φανεί µια µικρή 

διαφοροποίηση των υποκειµένων που ανήκουν στο Κατώτερο κοινωνικό στρώµα 

(άνω κατώτερο) και εκπροσωπούνται µε το µεγαλύτερο ποσοστό στον πληθυσµό 

(31,9%) ότι τείνουν να προέρχονται από κάποιο χωριό σε ποσοστό 38,3% ενώ µόλις 

το 19% προέρχεται από κάποια πόλη. 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 42,248(a) 10 ,000
Likelihood Ratio 21,913 10 ,016
Linear-by-Linear 
Association 9,137 1 ,003

N of Valid Cases 72   
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Αστικότητα τόπου γέννησης πατέρα

ΧωριόΠόλη∆εν απαντά

C
ou

nt

20

10

0

Κοιν. στρώµα πατέρα

∆εν απαντά

Μεσαίο κοινωνικό στρ

ώµα (ανώτερο-µεσαίο)

Μεσαίο κοινωνικό στρ

ώµα (ενδιάµεσο-µεσαί

Μεσαίο κοινωνικό στρ

ώµα (κατώτερο-µεσαίο

Κατώτερο κοινωνικό σ

τρώµα (άνω κατώτερο

Κατώτερο κοινωνικό σ

τρώµα (κάτω κατώτερο

 

Σχήµα 2: Κατανοµή γραµµατικών γνώσεων πατέρα σε σχέση µε το κοινωνικό 
στρώµα κατάταξης του 
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Πίνακας 29: Γραµµατικές γνώσεις πατέρα σε σχέση µε το κοινωνικό στρώµα 
κατάταξης του 

 ∆.Α. Μεσαίο 
κοινωνικό 
στρώµα 
(ανώτερο 
µεσαίο 

Μεσαίο 
κοινωνικό 
στρώµα 
(ενδιάµεσο 
µεσαίο 

Μεσαίο 
κοινωνικό 
στρώµα 
(κατώτερο 
µεσαίο) 

Κατώτερο 
κοινωνικό 
στρώµα 
(άνω 
κατώτερο) 

Κατώτερο 
κοινωνικό 
στρώµα 
(κάτω 
κατώτερο) 

Σύνολο 

1 0 0 0 0 0 1 ∆.Α. 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

0 0 0 1 6 2 9 Αγράµµατος ή 
µερικές τάξεις 
του ∆ηµοτικού 0% 0% 0% 11,1 66,7 22,2 100 

0 0 0 7 11 2 20 Απόφοιτος 
∆ηµοτικού 

0% 0% 0% 35 55 10 100 

1 0 3 5 4 0 13 Μερικές τάξεις 
Γυµνασίου ή 
απόφοιτος  
Κ. Τ. Σχολής 

7,7% 0% 23,1% 38,5 30,8 0 100 

0 0 5 6 2 0 13 Απόφ. εξατάξιου 
Γυµνασίου ή 
Λυκείου ή Μ.Τ. 
Σχολής 

0% 0% 38,5% 46,2 15,4 0 100 

0 1 11 0 0 0 12 Απόφοιτοι 
Ανώτερης 
Σχολής 0% 8,3% 91,7% 0 0 0 100 

0 2 2 0 0 0 4 Απόφοιτοι 
Ανώτατης 
Σχολής 0% 50% 50% 0 0 0 100 

2 3 21 19 23 4 72 Σύνολο 

2,8% 4,2 29,2% 26,4 31,9 5,6 100 

 

a 39 cells (92,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
,03. 
 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 115,100(a) 30 ,000
Likelihood Ratio 87,395 30 ,000
Linear-by-Linear Association 20,544 1 ,000
N of Valid Cases 72   
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 Ο πίνακας κατανοµής των συχνοτήτων της συσχέτισης ανάµεσα στις 

γραµµατικές γνώσεις του πατέρα και το κοινωνικό στρώµα ένταξης δεν δίνει την 

δυνατότητα εξαγωγής αξιόπιστων συµπερασµάτων διαφοροποίησης των κατηγοριών. 

Θα µπορούσε, ωστόσο, να σηµειωθεί, ως σηµαντικό µε βάση την κατανοµή, ότι οι 

απόφοιτοι ∆ηµοτικού που εκπροσωπούνται στον πληθυσµό µε ποσοστό 27,8% (το 

µεγαλύτερο ποσοστό εκπροσώπησης, βλ. πίνακα 12, κεφάλαιο 7) είναι και σε 

µεγαλύτερο ποσοστό 55% ενταγµένοι στο κοινωνικό στρώµα, που στο πλαίσιο της 

παρούσας έρευνας µε βάση την εργασία κυρίως αλλά και το επίπεδο εκπαίδευσης, 

έχει ονοµαστεί ως Κατώτερο κοινωνικό στρώµα (άνω κατώτερο). 

Γραµµατικές γνώσεις πατέρα

Απόφοιτος(η) Ανωτάτη

Απόφοιτος(η) Ανώτερη

Απόφοιτος(η) 6ξίου Γ

Μερικές τάξεις Γυµνα

Απόφοιτος(η) ∆ηµοτικ

Αγράµµατος(η) ή µερι

∆εν απαντά

C
ou

nt

12

10

8

6

4

2

0

Μεσαίο κοινωνικό στρ

ώµα (ανώτερο-µεσαίο)

Μεσαίο κοινωνικό στρ

ώµα (ενδιάµεσο-µεσαί

Μεσαίο κοινωνικό στρ

ώµα (κατώτερο-µεσαίο

Κατώτερο κοινωνικό σ

τρώµα (άνω κατώτερο

Κατώτερο κοινωνικό σ

τρώµα (κάτω κατώτερο

 

Σχήµα 3: Γραµµατικές γνώσεις πατέρα 
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Πίνακας 30: Συσχέτιση φύλου και γραµµατικών γνώσεων πατέρα 

 

Άνδρας Γυναίκα  
 ν % ν % 

Αγράµµατος ή µερικές τάξεις του ∆ηµοτικού 5 14,3% 4 10,8% 

Απόφοιτος ∆ηµοτικού 11 31,4% 9 24,3% 

Μερικές τάξεις Γυµνασίου ή απόφοιτος Κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής 

4 11,4% 9 24,3% 

Απόφοιτος εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου ή Μέσης 
Τεχνικής Σχολής Απόφοιτοι 

9 25,7% 4 10,8% 

Ανώτερης Σχολής (ΚΑΤΕΕ, Παιδαγωγική Ακαδηµία 
κλπ) 

5 14,3% 7 18,9% 

Απόφοιτος Ανώτατης Σχολής 0 0% 4 10,8% 

ΣΥΝΟΛΟ 35 100% 37 100% 

 

 Οι διαφορές ανάµεσα στα δυο φύλα σε σχέση µε τις γραµµατικές γνώσεις του 

πατέρα είναι στατιστικά ασήµαντες, ωστόσο φαίνεται να επικρατούν στους άνδρες οι 

κατηγορίες των αποφοίτων ∆ηµοτικού και των αποφοίτων Γυµνασίου ή Λυκείου ενώ 

για τις γυναίκες οι περισσότεροι πατέρες είναι είτε απόφοιτοι ∆ηµοτικού είτε 

ανώτερης σχολής. 
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Πίνακας 31: Ηλικία εισαγωγής στο ΠΜΣ σε συσχέτιση µε την εργασία κατά την 
διάρκεια του ΠΜΣ 

 

Εργασία κατά την διάρκεια του 
ΠΜΣ 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ Σύνολο 

35 16 51 21-30 

68,6% 31,4% 100% 

12 0 12 31-41 

100% 0% 100% 

4 4 8 ∆.Α. 

50% 50% 100% 

51 20 71 

Η
 λ

 ι
 κ

 ί
 α

 

 

71,8% 28,2% 100% 

 

 Το 68,6% αυτών που εργάζονταν κατά την διάρκεια του ΠΜΣ ήταν ηλικίας 

από 21 έως 30 ετών. Ενώ όλα τα υποκείµενα που ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα από 

31 έως 41 ετών εργάζονταν κατά την διάρκεια του ΠΜΣ.  

 

 

∆ιάγραµµα: Εργασία πριν το ΠΜΣ σε σχέση µε την Εργασία κατά την διάρκεια 

Εργασία πριν το ΠΜΣ του Π.Τ.∆.Ε.

ΟΧΙΝΑΙ

Co
un

t

40

30

20

10

0

Εργασία κατά το ΠΜΣ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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 Από τον πίνακα φαίνεται ότι από αυτούς που απαντάνε ότι δούλευαν πριν από 

το ΠΜΣ (ποσοστό 54,2%) σε ποσοστό 94,9% δηλώνουν ότι συνέχισαν και κατά την 

διάρκεια ενώ µόλις 2 άτοµα δεν συνέχισαν να εργάζονται από αυτούς. Από τα άτοµα 

που είχαν δηλώσει ότι δεν εργάζονταν (ποσοστό 45,8%), το 43,8% δούλεψε κατά την 

διάρκεια ενώ το 56,3% δεν συνέχισε την εργασία του. 

 

 

Πίνακας 32: Εργασία κατά το ΠΜΣ σε συσχέτιση µε την σηµερινή εργασιακή 
κατάσταση 

 

 

 Με δεδοµένο το 

γεγονός ότι σήµερα στο 

σύνολο του ο 

πληθυσµός εργάζεται το 

µόνο ενδιαφέρον αυτής 

της συσχέτισης 

ανάµεσα στην 

εργασιακή κατάσταση 

του πληθυσµού κατά την διάρκεια του ΠΜΣ µε το σήµερα έχει να κάνει µε το κατά 

πόσο εργάζονταν κατά την διάρκεια του ΠΜΣ. Φαίνεται ότι το 71,8% εργαζόταν ενώ 

το υπόλοιπο 28,2% όχι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σήµερα εργαζόµενος  

ναι όχι Σύνολο 

51 0 51 Ναι 

100% 0% 100% 

20 0 20 Όχι 

100% 0% 100% 

71 0 71 

Ε
ργ
ασ

ία
 κ
ατ
ά 
τη
ν 
δι
άρ

κε
ια

 
το
υ 
Π
Μ
Σ

 

Σύνολο 

100% 0% 100% 
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Πίνακας 33: Φύλο και λόγοι επιλογής συνέχισης σε µεταπτυχιακές σπουδές 

 Άνδρας Γυναίκα Σύνολο 
  ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ  

26 9 30 7 35/37 Για να εξελιχθώ επιστηµονικά 

74,3% 25,7% 81,1% 18,9% 100 
11 24 9 28 35/37 Γιατί ήθελα να ακολουθήσω επιστηµονική 

καριέρα 31,45 68,6% 24,3% 75,7% 100% 
7 28 14 23 35/37 Επειδή οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας το 

επιβάλλουν 
20% 80% 37,8% 62,2% 100% 
1 34 1 34 35/37 Επειδή προσπάθησα να βρω εργασία αλλά 

χωρίς µεταπτυχιακό είναι δύσκολο να αντέξεις 
τον ανταγωνισµό 2,9% 97,1% 2,7% 97,3% 100% 

4 31 7 30 35/37 Για να αλλάξω επίπεδο εργασίας 

11,4% 88,6% 18,9% 81,1% 100% 
3 32 6 31 35/37 Γιατί παρακινήθηκα από φίλους ή γνωστούς 
8,6% 91,4% 16,2% 83,8% 100% 
20 15 23 14 35/37 Εκµεταλλεύθηκα το χρόνο µου για να 

αποκτήσω περισσότερα προσόντα 57,1% 42,9% 62,2% 37,8% 100% 

4 31 4 33 35/37 Για οικονοµικούς λόγους, ένας µεταπτυχιακός 
τίτλος µπορεί να βοηθήσει να αποκτήσω 
καλύτερες µισθολογικές συνθήκες 11,4% 88,6% 10,8% 89,2% 100% 

1 34 3 34 35/37 Επειδή πίστευα ότι η απόκτηση 
ενός µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών µπορεί 
να µου προσφέρει µια καλύτερη κοινωνική 
θέση 

2,9% 97,1% 8,1% 91,9% 100% 

4 31 2 35 35/37 Άλλος λόγος 
11,4% 88,6% 5,4% 94,6% 100% 

 

 Σε σχέση µε του λόγους συνέχισης σε σπουδές µεταπτυχιακού επιπέδου η 

δικαιολόγηση που επιλέγεται ανάµεσα στα δυο φύλα δεν διαφοροποιείται παρά µόνο 

όσον αφορά την πρόταση που δηλώνει ότι αυτή η επιλογή υπαγορεύεται από τις 

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Φαίνεται ότι διπλάσιες γυναίκες σε σχέση µε τους 

άνδρες σηµειώνουν ως σηµαντικό αυτό το λόγο (άνδρες σε ποσοστό20% και οι 

γυναίκες σε ποσοστό 37,8%). Χωρίς ωστόσο να είναι ο ποιο σηµαντικός λόγος της 

επιλογής τους. Ο ποιο σηµαντικός φαίνεται και για τα δυο φύλα να είναι αυτός της 

ευκαιρίας για επιστηµονική εξέλιξη (µε ποσοστό 74,3% και 81,1% για άνδρες και 
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γυναίκες αντίστοιχα). Καθώς και της εκµετάλλευσης του χρόνου για την απόκτηση 

περισσοτέρων προσόντων ( µε ποσοστό 57,1% και 62,2% αντίστοιχα). 

 

 

Πίνακας 34: Φύλο και λόγοι επιλογής του συγκεκριµένου ΠΜΣ του ΠΤ∆Ε 

Άνδρας Γυναίκα Σύνολο  
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ  
10 25 15 22 35/37 Είναι ένα αξιόλογο και καταξιωµένο 

ΠΜΣ 28,6% 71,4% 40,5% 59,5% 100% 
17 18 18 19 35/37 Τελείωσα σε αυτό το τα τµήµα και τις 

προπτυχιακές σπουδές 48,6% 51,4% 48,6% 51,4%  
24 11 24 13 35/37 Προσέφερε το συγκεκριµένο θέµα µε 

το οποίο ήθελα να ασχοληθώ 68,6% 31,4% 64,9% 35,1% 100 
8 27 13 24  Βρίσκεται κοντά στον τόπο διαµονής 

µου 22,9% 77,1% 35,1% 64,9% 100% 
1 34 3 34 35/37 Βρίσκεται κοντά στον τόπο της 

εργασίας µου 2,9% 97,1% 18,1% 91,9% 100% 
1 34 3 34 35/37 Έδωσα και σε άλλα ΠΜΣ αλλά 

κατάφερα να επιτύχω στο 
συγκεκριµένο 

2,9% 97,1% 8,1% 91,9% 100% 

Είχα σκοπό να παρακολουθήσω ένα 
ΠΜΣ, έδωσα εξετάσεις σε αυτό και 
πέτυχα 

9 26 3 34 35/37 

3 32 10 27 35/37 Προσφέρει περισσότερες προοπτικές 
για εξέλιξη στον χώρο που εργάζοµαι 8,6% 91,4% 27% 73% 100 

9 26 9 28 35/37 Αναγνώριση του επιστηµονικού 
κύρους συγκεκριµένου προσώπου µε 
το οποίο επιθυµούσα να συνεργαστώ 
στο πλαίσιο του ΠΜΣ 

25,7% 74,3% 24,3% 75,7% 100% 

6 29 7 29 35/37 Γιατί τα µαθήµατα των εισαγωγικών 
εξετάσεων ήταν συγγενικά του 
αντικειµένου των βασικών µου 
σπουδών 

17,1% 82,9% 19,4% 80,6% 100% 

0 35 1 36 35/37 
 

Άλλος λόγος 

0% 100% 2,7% 97,3% 1005 
 

 Στην προσπάθεια αξιολόγησης των λόγων για τους οποίους τα υποκείµενα 

επέλεξαν το συγκεκριµένο ΠΜΣ για να παρακολουθήσουν οι απαντήσεις που δίνουν 
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τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες θέτουν πρώτο το λόγο του ότι προσφερόταν στο 

πλαίσιο του Προγράµµατος το συγκεκριµένο θέµα µε το οποίο και ήθελαν να 

ασχοληθούν (µε ποσοστό 68,6% απαντούν οι άνδρες και µε ποσοστό 64,9% οι 

γυναίκες). 

 

Πίνακας 35: Φύλο και κρίση του ΜΠΣ ως προς την συµβολή του στην 
εργασιακή εξέλιξη 

  

Άνδρας Γυναίκα Σύνολο  
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ  
9 26 16 20 35/37 Θετικά γιατί βελτίωσε την εργασιακή µου 

θέση 25,7% 47,3% 44,4% 55,6% 100% 
15 20 14 22 35/37 Θετικά γιατί θα µου δώσει στο µέλλον την 

δυνατότητα να βελτιώσω την εργασιακή 
µου θέση 42,9% 57,1% 38,9% 61,1% 100% 

24 11 29 7 35/37 Θετικά καθώς µου επέτρεψε να εξελιχθώ 
επιστηµονικά 

68,6% 31,4% 80,6% 19,4% 100% 
6 29 1 35 35/37 Αρνητικά γιατί διαπίστωσα ότι δεν παίζει 

κανένα ρόλο στην προσπάθεια µου να 
βρω εργασία 
Αρνητικά, το ΠΜΣ δεν ήταν αυτό που 
περίµενα όσον αφορά στην επιστηµονική 
κατάρτιση που µου προσέφερε 

17,1% 82,9% 2,8% 97,2% 100% 

2 33 0 36 35/37 
53,7% 94,3% 0% 100% 100% 
1 34 1 35 35/37 

2 33 0 36 35/37 Αρνητικά ήταν χαµένος 
5,7 94,3 0 100 100% 

Άλλος λόγος 
2,9 97,1 2,8 97,2 100% 

 

 

 Οι περισσότεροι άνδρες και ακόµα περισσότερες γυναίκες αξιολογούν θετικά 

το ΠΜΣ γιατί τους επέτρεψε να εξελιχθούν επιστηµονικά (µε ποσοστό 68,6% και 

80,6% οι γυναίκες). Ωστόσο είναι περισσότερες οι γυναίκες που αξιολογούν το 

µεταπτυχιακό θετικά γιατί βελτίωσε την εργασιακή τους θέση µε ποσοστό 44,4% σε 

σχέση µε τους άνδρες που το επιλέγουν σε ποσοστό 25,7%. 
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Πίνακας 36: Φύλο και αξιολόγηση της συνεισφορά του ΠΜΣ στην εργασιακή 
εξέλιξη 

 

Άνδρας Γυναίκα  

ν % ν % 

Πολύ 2 5,7% 1 2,7% 

Αρκετά 11 31,4% 13 35,1% 

Λίγο 9 25,7% 11 29,7% 

Καθόλου 7 20% 7 18,9% 

∆.Α. 6 17,1% 5 13,5% 

Σύνολο 35 100% 37 100% 

 

 

 Τέλος στην προσπάθεια µιας συνολικής αποτίµησης µέσω µιας κλίµακας 

τεσσάρων βαθµίδων (πολύ, αρκετά, καθόλου, λίγο) φαίνεται ότι τα δυο φύλα δεν 

διαφοροποιούνται και τείνουν να αξιολογούν θετικά την συµβολή του ΠΜΣ στην 

εργασιακή τους εξέλιξη καθώς πλειοψηφικά σηµειώνουν ότι είναι πολύ ή αρκετά 

ικανοποιηµένοι, δήλωση που συµφωνεί µε την εργασιακή τους κατάσταση καθώς, 

όπως φάνηκε, όλα τα υποκείµενα σήµερα εργάζονται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 

 Σχετικά µε το κοινωνικο-οικονοµικό προφίλ των αποφοίτων του ΠΜΣ 

του Π.Τ.∆.Ε., που αποτέλεσε των πληθυσµό της έρευνας, φαίνεται ότι οι 

περισσότεροι (65,3%) έχουν πατέρα µε καταγωγή από κάποιο χωριό και 

πιο συγκεκριµένα κάποιο χωριό της Κρήτης (61,1%), ενώ σε σχέση µε 

το εκπαιδευτικό επίπεδο κατατάσσονται κατά κύριο λόγο σε τρεις 

κατηγορίες αυτή των αποφοίτων δηµοτικού, των αποφοίτων γυµνασίου 

και αυτών που έχουν ολοκληρώσει µερικές τάξεις του γυµνασίου 

(ποσοστό 27,8%, 18,1%,18,1% αντίστοιχα). Τέλος στην προσπάθεια να 

ενταχθούν σε µια κοινωνική κατηγορία µε βάση κατά κύριο λόγο το 

επάγγελµα αλλά και σε συνδυασµό µε τις γραµµατικές γνώσεις τους 

φαίνεται ότι σε ποσοστό 31,9% εντάσσονται στο Κατώτερο κοινωνικό 

στρώµα (άνω κατώτερο) ενώ συναντώνται αρκετά άτοµα (29,2%) στο 

Μεσαίο κοινωνικό στρώµα (ενδιάµεσο µεσαίο). Σχετικά µε τις µητέρες 

των υποκειµένων το µεγαλύτερο ποσοστό (45,8%) σηµειώνεται σε αυτές 

που ασχολούνται µε τα οικιακά, µε επόµενη πολυπληθής κατάταξη 

(16,7%) στο Κατώτερο κοινωνικό στρώµα (άνω κατώτερο) µε µικρή 

διαφορά (15,3%) από το Μεσαίο κοινωνικό στρώµα (ενδιάµεσο µεσαίο). 

 Σε αυτό το σηµείο σε συνδυασµό µε στοιχεία317 της ΕΣΥΕ, που έχουν 

αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο και δείχνουν ότι ο φοιτητικός 

πληθυσµός των Παιδαγωγικών Τµηµάτων και συγκεκριµένα του 

                                                 
317 Σχετικά µε το µορφωτικό–κοινωνικό προφίλ των γονέων των φοιτητών του Π.Τ.∆.Ε. όπως 
δίνεται µέσα από τα στατιστικά στοιχεία της ΕΣΥΕ για το ακαδηµαϊκό έτος 1999 φαίνεται  ότι στο 
σύνολο των 155 πατέρων και 155 µητέρων για τους φοιτητές του Π.Τ.∆.Ε. του Π.Κ. που 
εισήχθησαν το ακαδηµαϊκό έτος 1999, οι γονείς των περισσοτέρων είναι κάτοχοι απολυτηρίου 
λυκείου ή εξατάξιου γυµνασίου (47 πατέρες & 59 µητέρες), µε αµέσως επόµενες δυο κατηγορίες 
που είναι πολύ κοντά αριθµητικά µε µόνο µικρές διαφοροποιήσεις ανάµεσα στα δυο φύλα. Πρώτα 
είναι η κατηγορία που αφορά τους γονείς που έχουν ολοκληρώσει κάποιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυµα (κυρίως για τους πατέρες που είναι 36 & 23 µητέρες), ακολουθεί χωρίς σηµαντική 
διαφορά η κατηγορία γονέων που έχουν απολυτήριο ∆ηµοτικού (κυρίως για τις µητέρες 38 & µε 
µικρή διαφορά 32 πατέρες).   

Παρατηρείται ότι, αναφορικά µε το επάγγελµα του πατέρα, οι περισσότεροι απασχολούνται 
σε επαγγέλµατα που χαρακτηρίζονται από την ΕΣΥΕ ως επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και άλλα 
συναφή (38πατέρες), στην συνέχεια ακολουθούν οι υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή 
επαγγέλµατα (26πατέρες) ενώ πολύ κοντά βρίσκονται οι χειριστές σταθ. Βιοµηχανικών 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού και συναρµολόγησης(20) ενώ µε διαφορά µόλις ενός ατόµου οι 
Ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα.Τα στοιχεία προέρχονται από την 
ιστοσελίδα της ΕΣΥΕ, http://www.statistics.gr/gr_tables/S806_SED_11_TB_AN_99_9_Y.htm 
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Π.Τ.∆.Ε. το Π.Κ. προέρχεται από τα µεσαία και άνω κατώτερα 

κοινωνικά στρώµατα φαίνεται να υπάρχει συµφωνία µε τα στοιχεία του 

εµπειρικού µέρους της έρευνας και να εξηγείται σε συνδυασµό µε το 

γεγονός ότι πέρα από την κοινωνική διαφοροποίηση της πρόσβασης 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση υπάρχει διαφοροποίηση κοινωνικά 

προσδιορισµένη αναφορικά και µε το επιστηµονικό αντικείµενο 

σπουδών–σχολή. Οι σπουδές που οδηγούν σε επαγγέλµατα µε υψηλό 

κοινωνικό κύρος και αντίστοιχες απολαβές όπως η ιατρική, η νοµική, το 

πολυτεχνείο κ.α. παρουσιάζουν έντονες κοινωνικές διαφορές στην 

σύνθεση των φοιτητών. Οι φοιτητές318 που προέρχονται από τα µεσαία 

και ανώτερα εισοδηµατικά στρώµατα υπερέχουν σε «περιζήτητα» και 

υψηλόβαθµα τµήµατα319 των Μηχανικών Η/Υ, των πολιτικών 

µηχανικών, της αρχιτεκτονική, της νοµικής καθώς και σε τµήµατα 

επιχειρησιακής έρευνας και µάρκετινγκ ενώ οι φοιτητές που 

προέρχονται από τις επαγγελµατικές κατηγορίες των αγροτών και των 

εργατών συµµετέχουν ενεργά σε τµήµατα όπως αυτό της θεολογίας, 

επιστηµών της αγωγής, ιστορίας κ.α. «όπου η ζήτηση είναι µεγαλύτερη 

και οι ανταγωνιστικές διαδικασίες επιλογής είναι περισσότερο οξυµένες, 

οι σχετικές πιθανότητες πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

αυξάνονται για εκείνες τις κοινωνικές κατηγορίες που ούτως ή άλλως 

εµφανίζονται να ευνοούνται διαχρονικά περισσότερο στο σύνολο της 

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης της χώρας µας320». 

 

 Σχετικά µε την εργασιακή εξέλιξη των αποφοίτων και την συµβολή του 

ΠΜΣ σε αυτή θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το σύνολο του πληθυσµού 

                                                 
318 Ενδιαφέροντα στοιχεία αναφορικά µε τα κοινωνικό-οικονοµικά χαρακτηριστικά των 
σπουδαστών και πιο συγκεκριµένα των µεταπτυχιακών φοιτητών παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 
Εκπαίδευση και πολιτική στο πλαίσιο παρουσίασης µια έρευνας που πραγµατοποιήθηκε τον 
Ιούνιο του 2000 από το ΕΚΚΕ και ΕΚΠΑ µε την χορηγία του ΕΠΕΑΕΚ. 
319 Φοιτητές µε πατέρα στα επιστηµονικά και ελεύθερα επαγγέλµατα έχουν το µεγαλύτερο 
ποσοστό (57,8%) συµµετοχής στο τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ καθώς και στο 
τµήµα Πολιτικών Μηχανικών µε ποσοστό 52,9%. Για τα αντίστοιχα τµήµατα οι φοιτητές µε 
πατέρα γεωργό, κτηνοτρόφο και συναφή άλλα επαγγέλµατα έχουν ποσοστό 0% και 1%. Ενώ το 
ποσοστό τους είναι µεγαλύτερο κυρίως σε ΤΕΙ (Καλαµάτας &Λάρισας) καθώς και στο 
Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Αιγαίου και το Παιδαγωγικό Τµήµα 
Προσχολικής Εκπαίδευσης της Θράκης, 10% και 9,5% αντίστοιχα. Κάτσικας Χ., Σωτήρης Π., Η 
αναδιάρθρωση του Ελληνικού Πανεπιστηµίου, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 2003, σ.123 
320 Κάτσικας Χ., Σωτήρης Π., Η αναδιάρθρωση του Ελληνικού Πανεπιστηµίου, εκδ. Σαββάλας, 
Αθήνα 2003, σ.123 
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(100%) σήµερα εργάζεται, ωστόσο, το φαινόµενο αποτελεί συνδυασµό 

της ηλικίας και των βασικών σπουδών που έχουν ολοκληρώσει και όχι 

τόσο άµεσο αποτέλεσµα του γεγονότος ότι είχαν συµµετοχή στο 

συγκεκριµένο ΠΜΣ. Σχετικά µε τις βασικές σπουδές είναι σηµαντικό να 

ειπωθεί, ξανά, ότι το 69,5% του πληθυσµού έχει ολοκληρώσει το 

Π.Τ.∆.Ε. Ρεθύµνου ή κάποια ∆ιδασκαλική Ακαδηµία και σε αυτό 

προστίθεται ένα ακόµα µικρό ποσοστό όσων έχουν τελειώσει κάποιο 

Παιδαγωγικό Τµήµα άλλης πόλης µε αποτέλεσµα σήµερα οι 

περισσότεροι από αυτούς να εργάζονται ως δάσκαλοι. Σε αυτό 

συνηγορούν και τα ποσοστά µονιµότητας της εργασίας που φτάνει το 

72,2% και σε αυτό µπορεί να προστεθεί και το ποσοστό 12,5% που 

δηλώνουν ότι εργάζονται µε προσωρινή σύµβαση ορισµένου χρόνου, η 

οποία αφορά τους αναπληρωτές δασκάλους κατά κύριο λόγο στο 

πλαίσιο της παρούσας έρευνας. Το γεγονός της άµεσης απασχόλησης 

στο δηµόσιο των δασκάλων εξηγείται, όπως έχει ειπωθεί και παραπάνω 

στο γεγονός της γενικευµένης ίδρυσης Ολοήµερων σχολείων κατάσταση 

που δηµιούργησε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας321.  

 

 Από την µεριά των υποκειµένων µέσα από τις δικές τους απαντήσεις 

µπορεί κανείς να διακρίνει ότι σε σχετική ερώτηση αξιολόγησης του 

ΠΜΣ στην οποία τίθεται το ζήτηµα του κατά πόσο έκαναν το 

Μεταπτυχιακό επειδή προσφέρει περισσότερες προοπτικές για εξέλιξη 

στον χώρο που εργάζονται µόλις το 18,1% απαντά θετικά. Ωστόσο σε 

άλλη ερώτηση που ζητείται µε τη χρήση µίας τεταρτοβάθµια κλίµακα 

(πολύ, αρκετά, λίγο καθόλου) να αξιολογήσουν την συµβολή του ΜΠΣ 

                                                 
321 Πιο συγκεκριµένα τα Ανοιχτά Ολοήµερα Σχολεία κατά το σχολικό έτος 1999-2000 έφτασαν τα 
2.020321. Με τον νόµο 2525/97 η Πολιτεία θεσµοθετεί, χωρίς ωστόσο σαφήνεια, την λειτουργία 
Ολοήµερων Σχολείων και τα πρώτα 1000 που λειτουργούν αµέσως φαίνεται να αφορούν την µορφή 
τους Ανοιχτού Ολοήµερου Σχολείου, τα οποία το σχολικό έτος 1999-2000 έφτασαν τα 2020 
καινούργια σχολεία αυτής της µορφής, δηµιουργώντας όπως είναι αναµενόµενο θέσεις εργασίας για 
τους δασκάλους και εκτοξεύοντας, λόγω της προσφερόµενης επαγγελµατικής αποκατάστασης που τα 
ΠΤ∆Ε προσέφεραν, τις βάσεις εισαγωγής των τµηµάτων στα ύψη. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην 
Ελλάδα συναντώνται δυο µορφές Ολοήµερου σχολείου: Σχολεία ∆ιευρυµένου Ωραρίου (Σ.∆.Ω.) και 
το κλειστό ή πλήρες Ολοήµερο Σχολείο που είναι γνωστό ως Πιλοτικό Ολοήµερο Σχολείο (Π.Ο.Σ.) 
(Πυργιωτάκης Ι.Ε., Ολοήµερο Σχολείο, Λειτουργία και Προοπτικές, ΟΕ∆Β,Αθήνα,2002, σ.39) 
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στην εργασιακή τους εξέλιξη το 61,1% απαντά από πολύ έως αρκετά 

ενώ µόλις το 15,3% δηλώνει καθόλου. 

 

 Αναφορικά µε τα δυο φύλα δεν παρατηρούνται σηµαντικές στατιστικές 

διαφορές. Αρχικά ως προς την συµµετοχή στο ΠΜΣ (35 άνδρες και 37 

γυναίκες) η αριθµητική διαφορά είναι ασήµαντη. Ωστόσο αξίζει να 

σηµειωθεί µια σηµαντική παράµετρος που µας επιτρέπει να εξάγουµε 

κάποια συµπεράσµατα σχετικά µε την διαφοροποίηση των δυο φύλων, 

θα ήταν αναµενόµενο να υπερτερούν οι γυναίκες των ανδρών καθώς οι 

Επιστήµες της αγωγής καθώς και τα τµήµατα της Φιλοσοφικής Σχολής 

είναι παραδοσιακά γυναικοκρατούµενα επιστηµονικά αντικείµενα και σε 

προπτυχιακό επίπεδο η διαφορά είναι έντονη. Όλα τείνουν να δείξουν 

ότι σε µεταπτυχιακό επίπεδο αυτή η διαφοροποίηση ανατρέπεται σε 

βάρος των γυναικών και µπορεί να διακρίνει κανείς µια τάση από 

µέρους των ανδρών να επενδύουν περισσότερο σε µεταπτυχιακές 

σπουδές µε απώτερο στόχο την καλύτερη διεκδίκηση επαγγελµατικής 

καριέρας. 

 

 Ως προς το κοινωνικο-οικονοµικό προφίλ δεν φαίνεται να ισχύουν 

διαφορετικά δεδοµένα από αυτά των ανδρών σε σχέση µε όσα 

αναφέρθηκαν στην αρχή των συµπερασµάτων. Γεγονός που δείχνει ότι 

το κοινωνικο-οικονοµικό προφίλ των δυο φύλων δεν διαφοροποιείται 

σηµαντικά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      Ανεργία πτυχιούχων -Αγορά εργασίας και Μεταπτυχιακές σπουδές 178

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6 
 

Μέσο διάστηµα (σε µήνες) από την ολοκλήρωση της βασικής συνεχιζόµενης 
εκπαίδευσης µέχρι την πρώτη σηµαντική εργασία, κατά πεδίο εκπαίδευσης και φύλο 

 
 

Πεδίο εκπαίδευσης 
Και τα 
δύο φύλα

Άντρες Γυναίκες

Γενικά Προγράµµατα 39 41 36 
Γεωργία και Κτηνιατρική 35 38 30 
Μηχανική, Μεταποίηση και Κατασκευές 34 36 25 
Επιστήµες, Μαθηµατικά και Πληροφορική 34 36 31 
Εκπαίδευση 34 41 31 
Κοινωνικές επιστήµες, Επιχειρήσεις και 
∆ίκαιο 31 37 28 
Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια 30 36 27 
Ανθρωπιστικές Επιστήµες και Τέχνες 30 37 27 
Υπηρεσίες 22 20 24 

 
 
Πηγή: ΕΣΥΕ από την ιστοσελίδα www.statistics.gr 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8 
 
Σχήµα:  Σύγκριση µέσου διαστήµατος µέχρι την πρώτη σηµαντική εργασία για άντρες 

και γυναίκες, κατά επίπεδο εκπαίδευσης του γονέα τους 
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Πηγή: ΕΣΥΕ από την ιστοσελίδα www.statistics.gr 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.9 
 
 

Σχήµα: Ποσοστό πτυχιούχων πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης κατά εκπαιδευτικό επίπεδο γονέα 
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Πηγή: ΕΣΥΕ από την ιστοσελίδα www.statistics.gr 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.10 
 
 

 Σύγκριση επιπέδου εκπαίδευσης γονέων και παιδιών 
  

  
Και τα 

δύο φύλλα
Άντρες Γυναίκες

Ποσοστό παιδιών ιδίου εκπαιδευτικού επιπέδου µε 
το γονέα 

31 34 27 

Ποσοστό παιδιών µε ανώτερο εκπαιδευτικό 
επίπεδο από το γονέα 

62 58 65 

Ποσοστό παιδιών µε κατώτερο εκπαιδευτικό 
επίπεδο από το γονέα 

7 8 8 
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Σύγκριση εκπαιδευτικού επιπέδου γονέων και παιδιών 

Άντρες

34%

58%

8%

Ποσοστό παιδιών ιδίου εκπαιδευτικού επιπέδου µε το γονέα
Ποσοστό παιδιών µε ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο από το γονέα
Ποσοστό παιδιών µε κατώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο από το γονέα  

  

Γυναίκες

27%

65%

8%

Ποσοστό παιδιών ιδίου εκπαιδευτικού επιπέδου µε το γονέα
Ποσοστό παιδιών µε ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο από το γονέα
Ποσοστό παιδιών µε κατώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο από το γονέα  

 
 
 
 
Πηγή: ΕΣΥΕ από την ιστοσελίδα www.statistics.gr 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.11 
 
 

Επάγγελµα της πρώτης απασχόλησης κατά φύλο (ποσοστά) 
  

Επάγγελµα πρώτης απασχόλησης Άντρες Γυναίκες Σύνολο
Ένοπλες ∆υνάµεις 3,1 0,2 1,8 

Μέλη των βουλευοµένων σωµάτων, ανώτερα 
διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του δηµοσίου και 

ιδιωτικού τοµέα 
5,4 3,3 4,4 

Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και 
συναφή επαγγέλµατα 

11,8 18,9 15,1 

Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και συναφή επαγγέλµατα 9,4 15,4 12,2 
Υπάλληλοι γραφείου και συναφή επαγγέλµατα 9,5 25,3 17,0 
Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιακών και 
πωλητές σε καταστήµατα και υπαίθριες αγορές 

18,5 25,1 21,6 

Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και 
αλιείς 7,3 3,5 5,5 

Ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 
επαγγέλµατα 

22,0 3,8 13,4 

Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, 
µηχανηµάτων και εξοπλισµού 

7,8 1,1 4,6 

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και 
µικροεπαγγελµατίες 5,1 3,4 4,3 

Σύνολο 100 100 100 
  
 
 
 
 
 
Πηγή: ΕΣΥΕ από την ιστοσελίδα www.statistics.gr 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.12 
 
Πεδίο εκπαίδευσης κατά την ολοκλήρωση της βασικής συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, 

κατά φύλο(ποσοστά) 
  

Πεδίο εκπαίδευσης Άντρες Γυναίκες Σύνολο 
Γενικά Προγράµµατα 54,4 48,8 51,5 
Εκπαίδευση 2,2 6,7 4,6 
Ανθρωπιστικές Επιστήµες και Τέχνες 3,3 9,1 6,3 
Κοινωνικές επιστήµες, Επιχειρήσεις και ∆ίκαιο 10,3 17,8 14,2 
Επιστήµες, Μαθηµατικά και Πληροφορική 4,0 2,6 3,2 
Μηχανική, Μεταποίηση και Κατασκευές 17,2 4,9 10,8 
Γεωργία και Κτηνιατρική 1,6 1,2 1,4 
Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια 3,4 7,0 5,2 
Υπηρεσίες 3,7 1,9 2,8 

 
 
 
Πηγή: ΕΣΥΕ από την ιστοσελίδα www.statistics.gr 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13 
 
 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1991 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 564.011 325.730 238.281 
20-29 ετών 142.290 61.605 80.685 
30-44 ετών 249.747 141.204 108.543 
45 ετών και άνω 171.974 122.921 49.053 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 36.865 26.533 10.332 
20-29 ετών 6.084 3.812 2.272 
30-44 ετών 18.414 12.750 5.664 
45 ετών και άνω 12.367 9.971 2.396 
Πηγή: επεξεργασία αδηµοσίευτων στοιχείων ΕΣΥΕ (απογραφή πληθυσµού 1991) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14 
 
 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ, ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ, 1991 

Α/Α ΣΤ1. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕ 
ΠΤΥΧΙΟ* 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕ
Σ 

ΣΤΕ
Π-
81 

ΣΥΝΟΛΟ 
Εξ ων µεταπτυχιακοί 

489.426 
31.345 

286.888 
22.703 

202.538 
8.642 

0/1  Ασκούντες επιστηµονικά και 
ελευθέρια επαγγέλµατα, τεχνικοί 

330.310 186.426 143.884 

2  ∆ιευθύνοντες και ανώτερα διοικητικά 
στελέχη 

25.090 20.545 4.545 

3  Υπάλληλοι γραφείου κ.π.α.ε. 50.997 25.476 25.521 
4  Έµποροι και πωλητές 23.067 17.268 5.799 
5 Απασχολούµενοι στην παροχή 

υπηρεσιών 
16.325 14.357 1.968 

6  Απασχ/νοι στη γεωργία, ζωοκ., δάση, 
αλιεία 

2.029 1.764 265 

7,8,9  Τεχνίτες-εργάτες (πλην γεωργίας), 
χειριστές 

6.741 5.473 1.268 

Ν  "Νέοι" άνεργοι 
εξ ων µε µεταπτυχιακό δίπλωµα 

21.843 
768 

8.194 
445 

13.649 
323 

Χ  Μη δυνάµενοι να καταταγούν κατά 
επάγγελµα 

13.024 7.385 5.639 

Α/Α ΣΤ2. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ 
ΠΤΥΧΙΟ* 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚ
ΕΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ 
Εξ ων µεταπτυχιακοί 

454.594 
29.969 

272.878 
21.870 

181.716 
8.099 

0/1  Ασκούντες επιστηµονικά και 
ελευθέρια επαγγέλµατα, τεχνικοί 

324903 184306 140597 

2  ∆ιευθύνοντες και ανώτερα διοικητικά 
στελέχη 

25026 20496 4530 

3  Υπάλληλοι γραφείου κ.π.α.ε. 50478 25288 25190 
4  Έµποροι και πωλητές 22915 17194 5721 
5 Απασχολούµενοι στην παροχή 

υπηρεσιών 
16222 14311 1911 

6  Απασχ/νοι στη γεωργία, ζωοκ., δάση, 
αλιεία 

2007 1745 262 

7,8,9  Τεχνίτες -εργάτες (πλην γεωργίας), 
χειριστές 

6600 5365 1235 

Χ  Μη δυνάµενοι να καταταγούν κατά 
επάγγελµα 

6443 4173 2270 

* Πτυχιούχοι ΑΕΙ και κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από κοινού. 
Πηγή: επεξεργασία αδηµοσίευτων στοιχείων ΕΣΥΕ (απογραφή πληθυσµού 1991) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.Α.: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆ΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ: 1988, 1991 & 1997 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ 1988 1991 1997 

0-13 18,81 16,37 13,70 
14-18 7,56 7,77 7,24 
19-29 13,96 14,24 14,15 
30-44 20,26 20,12 20,47 
45-64 25,62 26,34 25,62 

65 και άνω 13,79 15,17 18,81 
Σύνολο Πληθυσµού 9.739.178 9.919.043 10.265.640

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ, Ε.Ε.∆., πίνακας 1. 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.15 

 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆ΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ: 

1988, 1991 & 1997 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ 1988 1991 1997 

0-13 18,81 16,37 13,70 
14-18 7,56 7,77 7,24 
19-29 13,96 14,24 14,15 
30-44 20,26 20,12 20,47 
45-64 25,62 26,34 25,62 

65 και άνω 13,79 15,17 18,81 
Σύνολο Πληθυσµού 9.739.178 9.919.043 10.265.640 

  Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ, Ε.Ε.∆., πίνακας 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      Ανεργία πτυχιούχων -Αγορά εργασίας και Μεταπτυχιακές σπουδές 190

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.16 
 
Γράφηµα. δείκτες αναλογίας των δυο φύλων στην ανεργία και στην απασχόληση, 
1988-1997 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.17 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ κατά ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΙΤΛΟ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ, 1988 & 1997 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 1988 1997 Μ.ε.ρ. % 
ΑΕΙ 11,05 14,23 3,78 
ΤΕΙ 5,63 8,69 5,88 

ΛΥΚΕΙΟΥ 20,61 28,67 4,67 
ΤΡΙΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 8,31 10,40 3,45 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 44,98 34,08 -2,16 
ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΙ (Τυπικοί-

Λειτουργικοί) 
9,43 3,92 -8,47 

ΣΥΝΟΛΟ 3.960.743 4.294.406 0,90 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΕ∆, πίνακας 15 & 21. 
 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΟΥ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
 1988 1991 1997 Μ.Ε.Ρ. 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ* 3,59 4,39 5,50 5,44 
ΜΕΣΗ 29,6 34,22 35,09 2,79 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΗΣ 64,37 62,67 59,41 0,73 

ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ 3.946.660 4.362.242 4.565.026 1,63 
* Από τα δεδοµένα έχουν αφαιρεθεί οι «φοιτούντες σε ΑΕΙ» και έχουν προστεθεί στα 
δεδοµένα για τη µέση εκπαίδευση, αφού στις µεταγενέστερες του 1991 έρευνες 
καταγράφονται µεταξύ των εχόντων απολυτήριο Λυκείου. 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΕ∆, πίνακας 3. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.18 
 
«Νέοι» Άνεργοι κατά οµάδες ηλικιών, φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης, 
 
 

Β τρίµηνο 2004. Φύλο Άνδρες 
    Οµάδες ηλικιών 
 
 15-19 20-24 25-29 30-44 45-64 65+ ΣΥΝΟΛΟ 
Επίπεδο εκπαίδευσης        
∆ιδακτορικό ή 
Μεταπτυχιακός τίτλος 

0% 0% 73,4% 26,6% 0% 0% 100% 

Πτυχίο ανώτατων σχολών 0% 10,% 63,% 23,7% 2% 0% 100% 
Πτυχίο Ανώτερης Τεχν. Επαγ. 
Εκπαίδευσης 

0% 54% 38% 8% 0% 0% 100% 

Απολυτήριο Μέσης 
Εκπαίδευσης 

19,% 50,% 20,% 8,8% 0,3% 0% 100% 

Απολυτήριο 3-τάξεις Μέσης 
Εκπαίδευσης 

17,% 43,% 17% 21,5%  0% 100% 

Απολυτήριο ∆ηµοτικού 26,% 37% 16,% 15,8% 4,3% 0% 100% 
Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
∆εν πήγε καθόλου σχολείο 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
 
 
 
 
 
 

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ 
Επεξεργασία: Κοστρίβα Ειρήνη 
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«Νέοι» Άνεργοι κατά οµάδες ηλικιών, φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης, 
Β τρίµηνο 2004. Φύλο Γυναίκες 

 
Οµάδες ηλικιών 

 
 15-19 20-24 25-29 30-44 45-64 65+ ΣΥΝΟΛΟ 
Επίπεδο εκπαίδευσης        
∆ιδακτορικό ή 
Μεταπτυχιακός τίτλος 

 58,%  41,5%   100% 

Πτυχίο ανώτατων σχολών  34% 30,% 32,2% 3,4%  100% 
Πτυχίο Ανώτερης Τεχν. Επαγ. 
Εκπαίδευσης 

3,2% 44,% 30,% 20,5% 0,6% 0,5% 100% 

Απολυτήριο Μέσης 
Εκπαίδευσης 

12% 39% 19,% 25,4% 4,1%  100% 

Απολυτήριο 3-ταξ Μέσης 
Εκπαίδευσης 

11% 22% 16,% 41% 9,5%  100% 

Απολυτήριο ∆ηµοτικού 5% 11,% 11,% 49,6% 22,%  100% 
Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού  61% 24,%  14,%  100% 
∆εν πήγε καθόλου σχολείο 34,% 34,%  12% 19,%  100% 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ 
Επεξεργασία: Κοστρίβα Ειρήνη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      Ανεργία πτυχιούχων -Αγορά εργασίας και Μεταπτυχιακές σπουδές 194

«Νέοι» Άνεργοι κατά οµάδες ηλικιών, φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης, 
Β τρίµηνο 2004 
ΣΥΝΟΛΟ 

Οµάδες ηλικιών 
 
 

 
 
 
 
 

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ 
Επεξεργασία: Κοστρίβα Ειρήνη 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.19  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ -1987 

 Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
Βέλγιο 10,3 2,2 24,7 
Βρετανία 22,6 6,0 45,1 
Γαλλία (1986) 11,7 3,5 23,1 
Γερµανία (∆υτική) 13,0 2,3 29,7 
∆ανία 25,1 10,3 2,5 
ΕΛΛΑ∆Α 7,9 5,1 13,1 
Ιρλανδία(1988) 8,1 4,0 16,5 
Ισπανία(1988) 5,9 2,6 16,3 
Ιταλία(1988) 5,5 3,3 10,1 
Λουξεµβούργο(1986) 7,3 2,6 16,3 
Ολλανδία 29,8 13,9 57,8 
Πορτογαλία(1986) 5,2 2,8 8,9 
Πηγή: OECD Employment Outlook, July 1990 

 15-19 20-24 25-29 30-44 45-64 65+ ΣΥΝΟΛΟ 
Επίπεδο εκπαίδευσης        
∆ιδακτορικό ή 
Μεταπτυχιακός τίτλος 

 11,% 59,% 29,5%   100% 

Πτυχίο ανώτατων σχολών  26,% 41,% 29,5% 3%  100% 
Πτυχίο Ανώτερης Τεχν. Επαγ. 
Εκπαίδευσης 

2,3% 47,% 32,% 17% 0,5% 0,3% 100% 

Απολυτήριο Μέσης 
Εκπαίδεσυης 

14,% 42,% 20% 20,4% 3%  100% 

Απολυτήριο 3-τάξεις Μέσης 
Εκπαίδευσης 

13,% 30% 16,% 34% 6%  100% 

Απολυτήριο ∆ηµοτικού 11,% 19,% 12,% 39% 16,%  100% 
Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού 15,% 51,% 20,%  12,%  100% 
∆εν πήγε καθόλου σχολείο 34,% 34,%  12% 19,%  100% 
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