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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στα πλαίσια της φοίτησης µου στο  Πανεπιστήµιο Κρήτης, στο τµήµα 

Πολιτικής επιστήµης εκπονήθηκε η παρούσα διπλωµατική µελέτη, κατά το 

ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011, µε θέµα: «Το δικαίωµα στη µόρφωση και η 

µονοπώληση της παιδείας από τα ακαδηµαϊκά (επιστηµονικά) επαγγέλµατα» 

 Η ισότητα ευκαιριών στην µόρφωση και η µονοπώληση της παιδείας από τα 

«µεγάλα τζάκια» είναι ένα θέµα που έχει απασχολήσει κατά καιρούς πολλούς 

ερευνητές και το έχω συναντήσει  στην εικοσάχρονη και πλέον πορεία µου σαν 

εκπαιδευτικός τόσο της πρωτοβάθµιας όσο και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

 Η εργασία µου επικεντρώνεται στην βιβλιογραφική κυρίως έρευνα και 

χωρίζεται σε τρία µέρη: Το πρώτο ασχολείται µε µια φιλοσοφική κυρίως συσχέτιση 

του Πρωταγόρα µε τον Βέµπερ. Το δεύτερο µέρος αναφέρει σύγχρονες 

κοινωνιολογικές προσεγγίσεις από τον χώρο της κοινωνιολογίας και της εκπαίδευσης 

και το τρίτο µέρος ανακεφαλαιώνει εµπειρικές έρευνες από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Εν τέλει εξάγονται ορισµένα συµπεράσµατα µε κυριότερο το γεγονός ότι 

η εκπαίδευση έχει διπλό ρόλο: Αυτόν της κοινωνικής αναπαραγωγής αλλά και του 

εφαλτηρίου για κοινωνική άνέλιξη. 

 Μέσω της εργασίας αυτής δράττοµαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω όλους 

τους καθηγητές µου στο Μεταπτυχιακό Τµήµα της Πολιτικής Επιστήµης για τις 

δηµιουργικές και ευχάριστες ώρες στην διάρκεια των µαθηµάτων και ιδιαίτερα τους, 

κ. Λάβδα, κ. Παπαδάκη, κ. Στεργίου, και φυσικά τον κ. Χιωτάκη για την αµέριστη 

συµπαράστασή του. Είναι δε προφανές ότι τα λάθη και οι παραλήψεις βαρύνουν 

αποκλειστικά και µόνο τον γράφοντα. 
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ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ονοµάζοµαι Ανεσιάδης Χρήστος και είµαι εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70 ∆ασκάλων 

µε εικοσαετή και πλέον πείρα στην εκπαίδευση , τόσο στην δευτεροβάθµια όσο και 

στην πρωτοβάθµια. Έχω εργαστεί σε σχολεία των Κυκλάδων, της Λήµνου, της 

Θεσσαλονίκης και από το 2002 σε σχολεία στο Ρέθυµνο, όπου τα τελευταία τέσσερα 

χρόνια υπηρετώ ως ∆/ντής σχολικών µονάδων. 

 Τα ερευνητικά µου ενδιαφέροντα εκτός από τα καθαρά εκπαιδευτικά, 

περιλαµβάνουν την Ιστορική και Πολιτική έρευνα κυρίως του Ελληνικού και 

Ευρωπαϊκού χώρου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε κάθε οργανωµένη κοινωνία, το εκπαιδευτικό σύστηµα αποτελεί ένα από τα 

µέσα µετάδοσης γνώσης, δεξιοτήτων και αξιών αυτής της κοινωνίας. 

Αντιπροσωπεύει ένα θεσµό αναπαραγωγής της κουλτούρας αυτής της κοινωνίας, που 

την διακρίνει έτσι από άλλες κοινωνίες. 

Με τη πάροδο του χρόνου, το εκπαιδευτικό σύστηµα στη σύγχρονη κοινωνία 

έχει εξελιχθεί σε ένα πιο δοµηµένο θεσµό µε συγκεκριµένα curricula και αναλυτικά 

προγράµµατα. Η εξέλιξη αυτή συµβαδίζει µε άλλες ανεπίσηµες µορφές αγωγής που 

συνυπάρχουν στη κοινωνία π.χ. εντός της οικογένειας, της κοινότητας ,της θρησκείας 

κλπ.  

Ο κύριος στόχος αυτής της εργασίας είναι να αναλύσει στο µέτρο του δυνατού  

τη σχέση ανάµεσα στο δικαίωµα στη µόρφωση και την µονοπώληση της παιδείας από 

τα ακαδηµαϊκά-επιστηµονικά επαγγέλµατα. Ξεκινώντας, θα εξετάσουµε το ρόλο του 

επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος στην κοινωνική και πολιτιστική αναπαραγωγή. 

Για το σκοπό αυτό, ορίζουµε κάποιους όρους. Σχολείο: Ένας θεσµός καθοδήγησης, 

εκµάθησης και εσωτερίκευσης δεξιοτήτων. Κουλτούρα: Οι τρόποι συµπεριφοράς, οι 

τέχνες, πεποιθήσεις, θεσµοί, ήθη και όλα τα προϊόντα της ανθρώπινης πνευµατικής 

δραστηριότητας όπως εκφράζονται σε µια συγκεκριµένη οµάδα απροκάλυπτα ή 

συγκαλυµµένα. Πολιτιστική αναπαραγωγή: Ο όρος αναφέρεται στον µηχανισµό µέσω 

του οποίου µια κοινωνία διατηρεί τη κουλτούρα της διαµέσου του χρόνου, από γενιά 

σε γενιά, διατηρώντας ουσιαστικά το κοινωνικό status quo. Υπάρχουν πολλοί 

παράγοντες αλλαγής σε µια κοινωνία αλλά ο ρόλος της εκπαίδευσης σαν κυρίαρχος 

παράγοντας αλλαγής δεν µπορεί παρά να υπερτονιστεί. Κοινωνιολόγοι στις αρχές της 

δεκαετίας του 1970 όπως ο Pierre Bourdieu γνωστός σαν ο ιδρυτής της θεωρίας της 
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αναπαραγωγής, επιχειρηµατολόγησε ότι η παιδεία όπως αυτή προσφέρεται από τα 

εκπαιδευτικά συστήµατα στις περισσότερες κοινωνίες είναι υπεύθυνη για την 

αναπαραγωγή της ιδεολογίας, των αξιών, και των προτύπων της κυρίαρχης 

κοινωνικής τάξης. Όπως στον αρχαίο, έτσι και στο σύγχρονο κόσµο ο όρος παιδεία 

σηµαίνει τη διαδικασία αγωγής και µόρφωσης και ακόµη αυτά τα ίδια τα µορφωτικά 

αγαθά, που σε µια ορισµένη κοινωνία αποτελούν την κυρίαρχη ή την περισσότερο 

αναγνωρισµένη πνευµατική καλλιέργεια (Bourdieu ,1984,σ.13-26).Εκφράζει ένα 

µέσο που επιτρέπει στη κυρίαρχη τάξη να διαιωνίζει την κυριαρχία της στη κοινωνία. 

Το ερώτηµα σ’ αυτό  το σηµείο είναι πώς πράγµατι η εκπαίδευση παίζει το ρόλο της 

στην κοινωνική και πολιτιστική αναπαραγωγή προτύπων και αξιών στη κοινωνία; 

Η εκπαίδευση παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην κοινωνική και πολιτιστική 

αναπαραγωγή µέσω διαφόρων διεργασιών, κάποιες από τις οποίες θα προσπαθήσω να 

παρουσιάσω εδώ, έχοντας υπόψη την ιστορική διάσταση των µορφών και του 

περιεχοµένου της1: Εξαρτάται από τη διάσταση της κοινωνικής και πολιτιστικής 

αναπαραγωγής την οποία εξετάζουµε ισχυρίζεται ο  Pierre Bourdieu στο φηµισµένο 

έργο του Κοινωνιολογία της παιδείας. Με µια ενδιαφέρουσα ανάλυση αποδίδει στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα -µέσω του «κρυµµένου» curriculum και δοµών- την 

                                                           
1
Θεοπούλα Ανθογαλίδου, Ο ρόλος της  εκπαίδευσης στην αναπαραγωγή και εξέλιξη μιας 

παραδοσιακής κοινωνίας, Αθήνα, Θεμέλιο 1987,σ.15   Δεν μπορούμε να αναλύσουμε οποιαδήποτε 

εκπαιδευτική δραστηριότητα έξω από την κοινωνική δομή της οποίας αποτελεί ενεργό στοιχείο. Το 

βασικό ερμηνευτικό πρόβλημα που συνδέεται με την ιστορική διάσταση της εκπαίδευσης, είναι 

ποιες μορφές της προσιδιάζουν στους διάφορους τύπους κοινωνιών και γιατί, ποια είναι δηλαδή η 

εσωτερική σχέση ανάμεσα στις ιστορικές μορφές των κοινωνιών και σ’ εκείνες της εκπαίδευσης. 

παραδοσιακής κοινωνίας, Αθήνα, Θεμέλιο 1987,σ.15   Δεν μπορούμε να αναλύσουμε οποιαδήποτε 

εκπαιδευτική δραστηριότητα έξω από την κοινωνική δομή της οποίας αποτελεί ενεργό στοιχείο. Το 

βασικό ερμηνευτικό πρόβλημα που συνδέεται με την ιστορική διάσταση της εκπαίδευσης, είναι 

ποιες μορφές της προσιδιάζουν στους διάφορους τύπους κοινωνιών και γιατί, ποια είναι δηλαδή η 

εσωτερική σχέση ανάμεσα στις ιστορικές μορφές των κοινωνιών και σ’ εκείνες της εκπαίδευσης. 
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αναπαραγωγή της κοινωνικής διαστρωµάτωσης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

από γενιά σε γενιά. Αυτό επιτυγχάνεται µεταξύ άλλων, αναπαράγοντας µια κοινωνική 

ιεραρχία ή σύστηµα διαστρωµάτωσης βασισµένο στην απόκτηση δεξιοτήτων και 

τίτλων σπουδών οι οποίοι καθορίζουν την κοινωνική ανέλιξη, θέσεις εργασίας, 

πολιτιστικές δραστηριότητες κλπ. Αυτό γίνεται δυνατό διότι το εκπαιδευτικό 

σύστηµα προσφέρει curriculum για εξειδικευµένα διδακτικά αντικείµενα στα οποία 

αναµένεται επαρκής κατανόηση από τους µαθητές για τη µετάβασή τους σε ανώτερο 

επίπεδο. Οι µαθητές βαθµολογούνται και κατά συνέπεια οι κοινωνικές νόρµες και 

αξίες τις οποίες περιέχει το curriculum αναπαράγονται. Τα αναλυτικά προγράµµατα 

στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήµατα διαµορφώνονται από τις ανάγκες της 

κοινωνίας και έτσι ακούσια ή εν γνώσει τους έστω βοηθούν στην αναπαραγωγή 

αυτής της κοινωνίας. Ακόµη περισσότερο το σύστηµα της παραπαιδείας και τα 

ιδιαίτερα µαθήµατα στις περισσότερες περιπτώσεις βοηθούν στη συντήρηση και 

διαιώνιση αυτών των  προτύπων και αξιών καθώς κοστίζει χρηµατικά και όχι µόνο. 

Άρα επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι µόνο µαθητές των οποίων οι γονείς δύνανται να 

πληρώσουν, συνεχίζουν τις σπουδές τους.  

Έτσι το εκπαιδευτικό σύστηµα διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην 

αναπαραγωγή του κοινωνικού συστήµατος των οικονοµικά ισχυρών οι οποίοι 

αποκτούν τις δεξιότητες, τα πρότυπα, και αξίες που χρειάζονται για να λειτουργήσουν 

στην κοινωνία. Η άποψή αυτή είναι ανοιχτή στο διάλογο αλλά  σε γενικές γραµµές το 

συµπέρασµα που εξάγεται είναι κατά τη γνώµη µου ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα 

όντας µέρος του κοινωνικού γίγνεσθαι, αναπαράγει µέσω της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας την ίδια τη κοινωνία. Καµιά κοινωνία δε, δεν µπορεί να λειτουργήσει 

χωρίς ένα δοµηµένο εκπαιδευτικό σύστηµα το οποίο είναι υπεύθυνο για την 
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αναπαραγωγή του σκληρού πυρήνα των αξιών και της κουλτούρας οι οποίες είναι 

ενσωµατωµένες σ’ αυτή την κοινωνία. 
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Α΄ΜΕΡΟΣ 

«ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» 

Α1. ΠΛΑΤΩΝ “ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ” 

Ο φιλοσοφικός διάλογος του Πλάτωνα µε τον τίτλο «Πρωταγόρας» δεν είναι 

τίποτε άλλο παρά η διήγηση από τον Σωκράτη σε ένα φίλο του, του διαλόγου που 

είχε µε το σοφιστή Πρωταγόρα στο σπίτι του πλούσιου Αθηναίου Καλλία, σχετικά µε 

την ουσία της αρετής. 

Ο «Πρωταγόρας» αποτελεί µία αφήγηση της λεκτικής µονοµαχίας ανάµεσα 

στον Σωκράτη και τον Πρωταγόρα. Στην αρχή της συνάντησης, ένας φιλοµαθής νέος 

εν ονόµατι Ιπποκράτης, ο οποίος µαζί µε τον Σωκράτη, επισκέφτηκε τον Καλλία, για 

να µυηθεί από τον Πρωταγόρα (ο οποίος και µόλις είχε καταφθάσει στην Αθήνα) 

στον κόσµο της γνώσης και της σοφίας. 

Το εύλογο ερώτηµα που τέθηκε από τον Σωκράτη προς τον νεαρό Ιπποκράτη, 

ήταν ως προς το τι θεωρούσε πως θα τον επωφελούσε  η συνάντηση του µε τον 

Πρωταγόρα. Η απάντηση του Ιπποκράτη δεν ήταν σαφής, και τότε ο Σωκράτης 

συµφώνησε να µεταβούν στο σπίτι του Καλλία, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στον 

Σωκράτη να ρωτήσει ο ίδιος τον Πρωταγόρα ως προς το τι θα µπορούσε αυτός να 

διδάξει στον νεαρό. 

Τα βασικά θέµατα/ερωτήµατα του διαλόγου, είναι η φύση της αρετής, και το 

ποιος µπορεί να διδάξει την αρετή. Στην εργασία µας, εµείς θα επικεντρωθούµε στο 

πρώτο σκέλος, το οποίο αναφέρεται στην φύση της αρετής και στο αν είναι δυνατόν 

να γίνει διδακτέα η φύση της αρετής, και να µεταβιβαστεί στους νεώτερους. 

Ο όρος Αρετή, στην αρχαιότητα είχε την σηµασία της «πιο καλής κατάστασης 

του κάθε πράγµατος»  (Πετρίδης, 2010, Πηγή : «To εαυτού έκαστος») και οι αρχαίοι 
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αναφερόντουσαν σε διάφορες καταστάσεις έµψυχων µε αυτήν (όπως η αρετή του 

ίππου, η αρετή του µατιού). Σαν «Ανδρός Αρετή» εννοείται η κατάσταση αρτιότητας 

του ανθρώπου που ισοδυναµεί µε την ολοκλήρωση του σαν Ανθρώπινο Όν. 

Ο Σωκράτης, στην προσπάθεια του να αποσαφηνίσει το περιεχόµενο το οποίο 

δίνει ο Πρωταγόρας στον όρο «Πολιτική Τέχνη», του απευθύνει το ερώτηµα κατά το 

οποίο ερωτά αν εννοεί ο Πρωταγόρας πως διδάσκει ουσιαστικά µία τέχνη που κάνει 

τους νέους άντρες «Αγαθούς Πολίτες»2, αν δηλαδή τους διδάσκει την «Ανδρός 

Αρετή». 

Σύµφωνα µε την αρχαιοελληνική φιλοσοφία, οι όροι «ανδρός Αρετή», 

«αρετή» και «πολιτική αρετή», θεωρούνται άρρηκτα συνδεδεµένοι, σε σηµείο να 

θεωρηθούν ταυτόσηµοι. Με τον όρο «Αρετή» αναφερόµαστε στην δράση του 

Ανθρώπου-πολίτη στην ιδιωτική του ζωή και στην δηµόσια ζωή της Πόλης στην 

οποία κατοικούσε.  Η ταύτιση που αναφέραµε παραπάνω απορρέει από την αντίληψη 

ότι η Πόλη αποτελεί το κυριότερο και πρότερο µέληµα ενός ανθρώπου, διότι µέσω 

αυτής το άτοµο µπορεί να επιτύχει την καταξίωση του ως προσωπικότητα, ο 

χαρακτήρας του να φτάσει σε επίπεδα ακεραιότητας (δηλαδή να αναπτύξει όλες τις 

πτυχές τις προσωπικότητας του) και να δράσει µε γόνιµο και ευεργετικό τρόπο τόσο 

                                                           
2 Ο όρος εκφράζει το ιδανικό του καλού και αγαθού πολίτη της αρχαίας ελληνικής  

κοινωνίας. Ο Έλληνας άνδρας επιβάλλεται να είναι καλός (ωραίος, γυµνασµένος, ικανός 

να εκπληρώσει ως οπλίτης τα καθήκοντά του) και παράλληλα αγαθός (σώφρων, 

µετρηµένος, συνετός, µε απόλυτη αυτοσυγκράτηση στα πάθη του, µε την ικανότητα να 

κρίνει και να δρα λογικά) . Ο Πρωταγόρας δεν είπε ότι κάνει τους άνδρες αγαθούς πολίτες 

αλλά ότι τους καθιστά ικανούς να χειρίζονται τα ζητήµατα της πόλης και να µιλούν για 

αυτά στην εκκλησία του δήµου. Ο Σωκράτης έχει διαφορετική αντίληψη και θεωρεί ότι η 

πολιτική τέχνη πρέπει να έχει σκοπό να µορφώνει καλούς πολίτες οι οποίοι θα γίνουν καλοί 

πολιτικοί.  
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για τον χαρακτήρα/εαυτό του, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο µέρος του οποίου 

είναι. 

Η έννοια της αρετής εξελίχθηκε κατά την αρχαιότητα, και έλαβε διάφορες 

ερµηνείες. Η ερµηνεία που λάµβανε κάθε φορά, ήταν ανάλογη των εξελίξεων που 

λάµβαναν χώρα σε πολιτικό επίπεδο και διαµόρφωναν την εικόνα της αρχαίας πόλης-

κράτους. 

Έτσι λοιπόν: 

1. Κατά την Οµηρική περίοδο (και τον Όµηρο) µε τον όρο αρετή 

οριοθετείται  η ιδιότητα του «Αριστοκράτη» και υπάρχει ταύτιση µε 

την σωµατική ρώµη και την δύναµη της τόλµης. Επίσης, ο όρος 

ταυτίζεται µε την ικανότητα να πραγµατοποιεί κάποιος το άριστο 

(«Επιτελείν Αριστείας») και την ικανότητα του να πραγµατοποιεί 

κάποιος αυτά τα οποία λέει («Λέγειν και Πράττειν»). 

2. Στην συνέχεια,  όρος Αρετή εξελίσσεται στην πνευµατική ιδιότητα του 

ατόµου, και αναφέρεται ως «Σοφία». 

3. Με την διεύρυνση της ∆ηµοκρατίας στην αρχαία Ελληνική πόλη-

κράτος, ο όρος ταυτίζεται µε την πολιτική ιδιότητα, δηλαδή την 

ιδιότητα του καλού πολίτη και του καλού πολιτικού (η λεγόµενη και 

Ευβουλία
3 του Πρωταγόρα)   

 
                                                           
3 Η ευβουλία κατά Πρωταγόρα νοείται ως η σωστή σκέψη και η λήψη αποφάσεων σε θέµατα τόσο 

της ιδιωτικής ζωής, όσο και σε θέµατα της πόλης. Η ευβουλία είναι κεντρική έννοια την εποχή 

αυτή,  ήταν οξύ το πρόβληµα ικανών ανθρώπων για τη λήψη των αποφάσεων στα θέµατα 

της πολιτείας-αυτοί δεν µπορεί να µην είναι ικανοί και στη λήψη αποφάσεων που 

αφορούν τα ιδιωτικά τους θέµατα. Στην απαίτηση της εποχής ανταποκρίνεται το 

παιδευτικό πρόγραµµα του Πρωταγόρα.  
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Σε αυτό το σηµείο, θα ήταν κρίσιµο για την εργασία µας, να παρουσιάσουµε 

τις απόψεις και του Πρωταγόρα, αλλά και του Σωκράτη, περί της αρετής, αν αυτή 

µπορεί να γίνει αντικείµενο διδασκαλίας, και να µεταβιβαστεί από τους «σοφούς και 

άριστους» πολίτες, σε άλλους συµπολίτες τους. 

Θα έπρεπε εξ αρχής να τονίσουµε, ότι ο διάλογος του Σωκράτη µε τον 

Πρωταγόρα ουσιαστικά είναι µία «διαµάχη» του Φιλοσοφικού µε τον Σοφιστικό 

Λόγο αντίστοιχα. Παράλληλα λοιπόν µε αυτήν την διαµάχη, εξελίσσεται και µία 

σύγκρουση δύο διαφορετικών εκπαιδευτικών συστηµάτων που θα αναφέρουµε 

παρακάτω. 

Η θέση του Σωκράτη εξαρχής είναι ότι η «πολιτική Αρετή» δεν διδάσκεται. 

Μάλιστα, την εκφράζει µε ιδιαίτερα καυστικό, ειρωνικό τόνο προς τον συνοµιλητή 

του (« Μάλιστα, ωραία τέχνη4…ωραία τέχνη αν βέβαια την κατέχεις πραγµατικά») 

και µέσω του δεικτικού τρόπου που χρησιµοποιεί, όχι µόνο προβάλλει τις αµφιβολίες 

του για την «ειδικότητα» που θεωρεί ότι κατέχει ο Πρωταγόρας, αλλά και πιο 

ουσιαστικά, την ύπαρξη µίας τέτοιας τέχνης. 

Ο Σωκράτης έπειτα, χρησιµοποιώντας αρκετά επιθετικό λόγο («αφού το λες 

εσύ…αµφισβητήσω») διατυπώνει την άποψη πως η πολιτική αρετή που θεωρεί ότι 

κατέχει και διδάσκει ο Πρωταγόρας, δεν µπορεί να διδαχθεί, και κατά συνέπεια, δεν 

µεταδίδεται από τον ένα άνθρωπο στον άλλο, και γενικά καταλήγει πως η Αρετή δεν 

είναι κάτι το οποίο µπορεί να διδαχθεί. 

                                                           
4
Σαν  «Τέχνη» ο Σωκράτης χρησιµοποιεί τη λέξη αυτή (τέχνηµα) για τη διφορούµενη 

σηµασία της. τέχνη=επινόηση, τέχνη αλλά και τέχνη=πανουργία, απάτη, εποµένως η λέξη 

αυτή βάζει τον αναγνώστη σε δίληµµα, ο Πρωταγόρας διδάσκει κάτι καλό ή κάτι κακό ;  
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Προς υπεράσπιση των λεγόµενων του, ο Σωκράτης θεωρεί τον Αθηναϊκό λαό 

ως «Σοφό» a priori, και θεωρεί πως η γνώµη τους, λόγω της σοφίας τους, επιβάλλεται 

να γίνεται αποδεκτή. 

Θεωρώντας τους Αθηναίους λοιπόν Σοφούς, ο Σωκράτης χρησιµοποιεί σαν 

παράδειγµα το γεγονός ότι για τα ζητήµατα τα οποία οι Αθηναίοι καλούνται να 

συζητήσουν στην Εκκλησία του ∆ήµου (όπως επί παραδείγµατι  τεχνικά 

ζητήµατα),τότε καλούν τους ειδικούς, τους αναφερόµενους ως και «Επαΐοντες», και 

ζητούν τις συµβουλές τους όσο αφορά εξειδικευµένα τεχνικά ζητήµατα, στα οποία οι 

«Επαΐοντες» κατέχουν την γνώση. («Κάποιο οικοδοµικό έργο….καλούµε τους 

οικοδόµους»).5 

Ακόµα, σηµειώνει πως τα πράγµατα που θα µπορούσαν να γίνουν αντικείµενα 

διδασκαλίας και µάθησης, θα κατακτηθούν µε την µελέτη και την διδασκαλία (« Πως 

είναι διδακτά….τα κατάλληλα») 

Ο Σωκράτης επισηµαίνει πως αν κάποιος άλλος, από την Εκκλησία του 

∆ήµου, που δεν είναι ειδικός σε ένα συγκεκριµένο ζήτηµα που είχε τεθεί, ακόµα και 

αν καταγόταν από «µεγάλη οικογένεια» και ήταν «ωραίος»6, θα είχε να αντιµετωπίσει 

τις αποδοκιµασίες των υπόλοιπων Αθηναίων, µε τον ίδιο τρόπο που αποδοκίµαζαν σε 

                                                           
5 Η εκκλησία του δήµου θα συµβουλευτεί τους οικοδόµους για την εκτέλεση οικοδοµικών 

εργασιών, όχι όµως για την αναγκαιότητα των οικοδοµηµάτων, για το όφελος που µπορεί 

να προκύψει από αυτά ή για την έκτασή τους. Για τα ζητήµατα αυτά θα κάνουν υποδείξεις 

οι ρήτορες ως εισηγητές.  

 

6
Κριτήρια που προσδιόριζαν την εξέχουσα θέση ενός Αθηναίου πολίτη : εξωτερική 

παρουσία, πλούτος, ευγένεια 
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ένα αρχαίο θέατρο κάποιον καλλιτέχνη, ο οποίος δεν θα πληρούσε τα αισθητικά τους 

κριτήρια. («κοροϊδεύουν και του φωνάζουν …διαταγή των πρυτάνεων»). 

Σχετικά όµως µε ζητήµατα διοίκησης/διακυβέρνησης της πόλης-κράτους, ο 

Σωκράτης θεωρεί πως ο κάθε πολίτης, ανεξαρτήτου προελεύσεως (κοινωνικής 

θέσης), γνώσης  και οικονοµικής κατάστασης, µπορεί να διατυπώνει ελεύθερα την 

άποψη του, χωρίς όµως να έχει λάβει διδασκαλία για αυτό. Αυτό ίσχυε σε 

περιπτώσεις συζήτησης ζητηµάτων γύρω από διευθέτηση διοικητικών υποθέσεων, 

την διαχείριση των δηµόσιων πόρων, λοιπά αγροτικά, στρατιωτικά, πολιτιστικά 

ζητήµατα. 

Με βάση λοιπόν τα προηγούµενα, ο Σωκράτης κατέληγε στο ότι οι Αθηναίοι 

θεωρούν πως η ικανότητα διαχείρισης των κρατικών συµφερόντων δεν αποτελούσαν 

ζητήµατα τα οποία προσφέρονται για διδαχή7. 

Άρα καταλήγοντας ο Σωκράτης, µε βάση το πρώτο επιχείρηµα που 

διατύπωσε, η πολιτική τέχνη, η πολιτική αρετή δεν µπορεί να διδαχτεί, όπως οι άλλες 

τεχνικές γνώσεις, και γι’ αυτό οι Αθηναίοι επιτρέπουν σε όλους να έχουν γνώµη και 

να τη διατυπώνουν σε πολιτικά ζητήµατα. 

Το δεύτερο επιχείρηµα του Σωκράτη περιλαµβάνει ακόµα και παραδείγµατα 

(όπως τα παιδιά του Περικλή) ώστε να αποδείξει ότι η αρετή δεν µπορεί να διδαχθεί, 

ούτε να µεταβιβαστεί. 

Έτσι, χρησιµοποιεί το δεύτερο επιχείρηµα του για να αποδείξει ότι οι 

άνθρωποι δεν µπορούν να µεταδώσουν την πολιτική αρετή σε άλλους ανθρώπους. 

                                                           
7 Ότι δηλαδή οι Αθηναίοι µε το σκεπτικό ότι η πολιτική αρετή δεν είναι διδακτή επέτρεπαν 

στον κάθε πολίτη να λάβει το λόγο στην εκκλησία του δήµου και να µιλήσει πάνω στα 

ζητήµατα που ήταν γραµµένα στην ηµερήσια διάταξη.  
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Για να το αποδείξει αυτό, χρησιµοποιεί όπως είπαµε το παράδειγµα των παιδιών του 

Περικλή. Ο Περικλής, κατά Σωκράτη, µόρφωσε τους γιους του καλά και σωστά σε 

διάφορα θέµατα, στην πολιτική αρετή όµως ούτε ο ίδιος τους µόρφωσε ούτε σε 

άλλους τα παρέδωσε, όπως το ίδιο συνέβη και µε τον ανιψιό του Περικλή, τον 

Κλεινία, όπως και πάµπολλοι άλλοι «αγαθοί» , που δεν βελτίωσαν ποτέ κανέναν 

(ουδένα πώποτε βελτίω εποίησαν). 

Στο δεύτερο επιχείρηµα, ο Σωκράτης µεταπηδά από τον χώρο της πολιτικής 

(στην οποία αναφέρθηκε στο πρώτο του επιχείρηµα) στον χώρο της ηθικής, και αυτό 

γίνεται εµφανές στην περίπτωση του Κλεινία, όπου ο Σωκράτης  έχει µετατοπιστεί 

από την πολιτική τέχνη στην ηθική, αφού δεν αναφέρεται στη διδασκαλία της 

πολιτικής τέχνης αλλά στη διάπλαση του χαρακτήρα του νεαρού και στην  ηθική του 

διαπαιδαγώγηση.  

Ο Σωκράτης, εν κατακλείδι, µας δηµιουργεί την εντύπωση ότι δεν πιστεύει 

στο διδακτόν της αρετής. ∆εν πιστεύει ότι µπορεί να µεταδοθεί η αρετή ως έτοιµη 

γνώση, αλλά παράλληλα προκαλεί µε την αµφιβολία του τον Πρωταγόρα, για να τον 

αναγκάσει να αποδείξει το αντίθετο. 

Για την εργασία µας, αυτό µου µας ενδιαφέρει επακριβώς, είναι το σηµείο στο 

οποίο ο Σωκράτης αναφέρεται στον Περικλή, στους γιούς του, και τον ανιψιό του. Θα 

µπορούσε να ειπωθεί, ότι ο Σωκράτης θεωρεί πως το διδακτόν της αρετής δεν είναι 

µόνο αδύνατο να λάβει χώρα από έναν πολύ καλό δάσκαλο προς έναν µαθητή, αλλά 

και το ότι η αρετή δεν µεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά, είναι κάτι το οποίο είναι 

έµφυτο στον κάθε άνθρωπο, και η ύπαρξη της ή όχι δεν εξαρτάται ούτε από την 

κοινωνική θέση, ούτε από την οικονοµική κατάσταση, ούτε από τις γνώσεις ενός 

απόγονου. Είναι αποκλειστικά ζήτηµα φύσης του ατόµου, δεν µπορεί να 

καλλιεργηθεί αν δεν υπάρχει, και  αυτό ενισχύεται αν λάβουµε υπόψη µας τα λόγια 
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του Σωκράτη για τον Κλεινία, κατά τον οποίο, παρ’ όλες τις επίµονες και επίπονες 

προσπάθειες του Περικλή να του µεταλαµπαδεύσει την αρετή, ο Κλεινίας παρέµενε 

ανεπίδεκτος µαθήσεως ( Πετρόπουλος, 1991, Πλάτωνα Πρωταγόρας, σελ 333) 

Στην περίπτωση του Πρωταγόρα, µε την σειρά του και αφού ο Σωκράτης 

διατύπωσε τα επιχειρήµατα του µε πανέξυπνο8 τρόπο, ο Πρωταγόρας προσπαθεί να 

αντικρούσει µε επιχειρήµατα και αυτός την αρνητική στάση του Σωκράτη απέναντι 

στο διδακτέον της αρετής. 

Ο Πρωταγόρας λοιπόν, χρησιµοποιεί δύο τρόπους ώστε να αποδείξει ότι η 

αρετή διδάσκεται. Ο πρώτος τρόπος, είναι η χρήση του µύθου9 του Προµηθέα, τον 

οποίο και χρησιµοποιεί µε σκοπό να αποδείξει ότι όντως υπάρχουν άνθρωποι που 

ειδικεύονται στα ζητήµατα της πολιτικής αρετής. 

Σύµφωνα µε τον µύθο του Προµηθέα,  οι άνθρωποι δεν θα ήταν ποτέ σε θέση 

να δηµιουργήσουν οργανωµένες κοινωνίες αν δεν είχαν έµφυτες την δικαιοσύνη και 

την λογική, δύο ιδιότητες που είναι πάγιες για την αρετή του πολίτη, και που πρέπει ο 

καθένας να έχει. Η διατύπωση λοιπόν των ιδεών και των σκέψεων, της ανάληψης 

ευθυνών, ακόµα και το δικαίωµα της ψήφου, απορρέουν από τις δύο παραπάνω 

σηµαντικότατες ιδιότητες. 

Οι Αθηναίοι, κατά Πρωταγόρα, για τους παραπάνω λόγους δίνουν και το 

δικαίωµα σε κάθε πολίτη, της τοποθέτησης γύρω από ζητήµατα πολιτικά. Σύµφωνα 

                                                           
8  Ας θεωρηθεί σε αυτό το σηµείο, πως ο Σωκράτης κατά βάση πιστεύει στο διδακτόν της αρετής, απλά 

µε τα επιχειρήµατα του ζητάει από τον Πρωταγόρα να υπερασπιστεί την σοφιστική του πρόταση 

(χρήση της µαιευτικής µεθόδου από τον Σωκράτη) 
9  Οι σοφιστές χρησιµοποιούσαν συχνά µύθους για τις ανάγκες της διδασκαλίας τους. Οι 

µύθοι περιείχαν σύµβολα, παραβολές, αλληγορίες κλπ που διευκρίνιζαν , επεξηγούσαν ή 

εδραίωναν τις απόψεις τους. Ο µύθος παρόλα αυτά, έχει συµβολική αξία και δε µπορεί να 

οδηγήσει µε ακρίβεια στη φιλοσοφική και επιστηµονική γνώση. 
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µε αυτό, κάθε άνθρωπος έχει εξ ορισµού, εν δυνάµει την ιδιότητα του Πολίτη.  Ο 

τρόπος µε τον οποίο ο κάθε πολίτης θα βελτιώσει αυτήν την ιδιότητα, αποτελεί και 

το επιχείρηµα του Πρωταγόρα ότι αυτό αποτελεί και το διδακτόν της αρετής. 

Ουσιαστικά, στο πρώτο του επιχείρηµα, ο Πρωταγόρας θεωρεί πως δεν είναι 

τυχαίο κάποιος πολίτης να είναι καλός, και είναι κάτι που το αποκτά µε την θέλησή 

του. 

Η «πολιτική αρετή» κατά Πρωταγόρα, είναι θέµα δικαιοσύνης και 

σωφροσύνης. Κανένα µέλος της πολιτικής κοινότητας δεν θεωρείται απληροφόρητο 

για τέτοια θέµατα. Γι’ αυτό , ενώ περιµένουµε από τον ανειδίκευτο σε άλλους τοµείς 

να παραδεχτεί την άγνοιά του, ωστόσο, όταν πρόκειται για τη δικαιοσύνη ή τη 

σωφροσύνη , θεωρούµε φυσικό για τον καθένα να ισχυρίζεται ότι διαθέτει τις 

αναγκαίες γνώσεις . Οι Αθηναίοι λοιπόν στην περίπτωση του Πρωταγόρα, πιστεύουν 

πραγµατικά στη δυνατότητα και την ανάγκη της διδασκαλίας της αρετής. 

(Τσερεβελάκης, Ερµηνευτικά στον Πρωταγόρα του Πλάτωνος, Εφηµερίδα Πατρίς, 

2007) 

Το σηµείο όµως που µας ενδιαφέρει περισσότερο στην εργασία µας, είναι το 

δεύτερο µέρος στο οποίο ο Πρωταγόρας αντικρούει το επιχείρηµα του Σωκράτη ότι 

δηλαδή η αρετή δεν είναι διδακτέα.  Ο Πρωταγόρας, απαντά στον Σωκράτη, και του 

αναφέρει πως δεν είναι δυνατό όλοι οι καλοί πολίτες όπως π.χ. ο Περικλής, να 

καταφέρουν να διδάξουν στα παιδιά τους την αρετή, και στην περίπτωση µας αυτό 

που µπορούµε να σηµειώσουµε ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες από τους οποίους 

εξαρτάται για τον αν θα είναι επιτυχηµένη η διδασκαλία της αρετής, πέρα από το 

κοινωνικό, οικονοµικό και γνωστικό επίπεδο του διδάσκοντα, γεγονός που θα 

µπορούσε να προκαλέσει µία απόκλιση στα αποτελέσµατα µας. 
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Όµως, συνεχίζοντας πάλι µε το δεύτερο µέρος του Πρωταγόρα, το παιδί, από 

την στιγµή που µεγαλώνει και αρχίζει να αντιλαµβάνεται, όλοι προσπαθούν να το 

διδάξουν το δίκαιο και το λογικό. Κατά τον Πρωταγόρα, αυτό σε πρωταρχικό ρόλο 

θα του το διδάξουν οι γονείς και οι συγγενείς του, και έπειτα οι δάσκαλοι του. Αυτό, 

να σηµειώσουµε πως είναι το πιο σηµαντικό κοµµάτι, µιας και δίνεται η ιδιαίτερη 

σηµασία την οποία κατέχει το κοινωνικό περιβάλλον στην διδασκαλία και την γνώση 

του παιδιού, σε πρώτο βαθµό από τον  οικογενειακό κύκλο, και έπειτα από το 

σχολείο. Έτσι λοιπόν, θα µπορούσαµε να αναφέρουµε σαν συµπέρασµα, πως κατά 

Πρωταγόρα, όσο πιο «καλό» είναι το κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού, τόσο πιο 

«καλή» και πρέπουσα θα είναι και η µόρφωση που θα λάβει.  

Όπως αναφερθήκαµε πρωτίστως, ο διάλογος του Σωκράτη µε τον Πρωταγόρα 

ουσιαστικά αποτελεί την σύγκρουση δύο διαφορετικών εκπαιδευτικών συστηµάτων. 

Ο σοφιστής καθοδηγεί σε προκαθορισµένη πορεία. Στηρίζει µία σχέση εξουσίας όπου 

ο δάσκαλος καλείται να εµφυσήσει τις γνώσεις στο µαθητή, ο οποίος είναι γνωστικά 

υποδεέστερος. Αντίθετα, ο Σωκράτης µε τη µαιευτική και διαλεκτική µέθοδο καλεί 

τον µαθητή να γνωρίσει από µόνος του το αγαθό. 

 

Α2. ΜΑΞ ΒΕΜΠΕΡ-ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ 

Ο Γερµανός κοινωνιολόγος Μαξ Βέµπερ υπήρξε ένας από τους 

σηµαντικότερους στοχαστές του εικοστού αιώνα στον χώρο τον κοινωνικών 

επιστήµων. Ο Μαξ Βέµπερ, αναφέρθηκε σε τρείς διαφορετικές µορφές πολιτικής 

κυριαρχίας και εξουσίας, και αυτές είναι: 

1. Η Χαρισµατική Κυριαρχία (η οποία και διαχωρίζεται σε Οικογενειακή 

κυριαρχία και Θρησκευτική κυριαρχία) 
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2. Η Παραδοσιακή Κυριαρχία (που περιλαµβάνει τους πατριάρχες, τον 

πατριµοναλισµό και τη Φεουδαρχία) 

3. Η Κυριαρχία του Νόµου (η οποία και περιλαµβάνει τη σύγχρονη 

νοµοθεσία και το κράτος, και την γραφειοκρατία) (Βέµπερ, 1992) 

Αυτές οι τρείς µορφές πολιτική κυριαρχίας και εξουσίας σχετίζονται µεταξύ 

τους εξελικτικά, και παρουσιάζουν την εξέλιξη ενός κράτος, η οποία και ξεκινάει 

πρωτίστως από την Χαρισµατική Κυριαρχία, εξελίσσεται σε Παραδοσιακή 

Κυριαρχία, και εν τέλει καταλήγει να γίνει ένα Κράτος Νόµιµης Εξουσίας, το οποίο 

και ορίζει τον χαρακτήρα µια σύγχρονης δηµοκρατίας. 

Για τις ανάγκες της εργασίας, εµείς θα αναφερθούµε µόνο στην Χαρισµατική 

Κυριαρχία, και ειδικότερα, στο «Χάρισµα» κατά Βέµπερ. 

Κατά τον Βέµπερ, η Χαρισµατική Κυριαρχία, πηγάζει από µία εξαίρετη 

προσωπικότητα η οποία έχει το πλεονέκτηµα να είναι προικισµένη µε αίγλη. 

Ουσιαστικά, η Χαρισµατική Κυριαρχία, αναφέρεται στην δύναµη της 

προσωπικότητας ενός ατόµου, η οποία είναι έµφυτη. Έτσι λοιπόν, ο Βέµπερ, σε ένα 

σεµινάριο του, ουσιαστικά την περιέγραψε ως την «εξουσία του ανθρώπου ο οποίος 

διαθέτει το Χάρισµα».  Έτσι λοιπόν, ηγέτες όπως ο Στάλιν, ο Χίτλερ και ο Φιντέλ 

Κάστρο, υπήρξαν χαρισµατικοί ηγέτες οι οποίοι και στήριζαν την εξουσία τους στην 

δύναµη που είχαν να πείθουν τις µάζες.  Ο Βέµπερ ξεχώρισε την Χαρισµατική 

Κυριαρχία από τις άλλες µορφές Κυριαρχίας, επειδή θεώρησε πως οι άνθρωποι, τον 

Χαρισµατικό Ηγέτη, δεν τον ακολουθούν λόγω της παράδοσης ή του αναστήµατος, 

αλλά  επειδή έχουν πίστη σε αυτόν και τα λεγόµενα του10. Ουσιαστικά µιλάµε για 

                                                           
10 Αυτή η µορφή κυριαρχίας συναντάται σε δικτατορίες όπου κάποιος ασκεί τον έλεγχο µέσω της 

προσωπικής του δηµοτικότητας. Πολλά κράτη που βασίστηκαν σε αυτή τη µορφή κυριαρχίας δεν 

επιβίωσαν µετά το θάνατο ή την πτώση του «χαρισµατικού» αρχηγού τους. 
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συγκινησιακούς παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στους ανθρώπους, και κατορθώνουν 

να τους διεγείρουν και να οδηγούν στην διατήρηση του ελέγχου. 

Τι είναι όµως το Χάρισµα; 

Κατά τον Βέµπερ,  µε τον όρο «χάρισµα» προσδιορίζεται «η αναγνώριση των 

χαρακτηριστικών µιας προσωπικότητας που φαίνονται εκτός της {συµβατικής} 

καθηµερινότητας, χάρη στα οποία παρουσιάζεται η προσωπικότητα αυτή ως 

(προικισµένη) µε υπερφυσικές ή υπεράνθρωπες και πάντως αλλότριες προς την 

καθηµερινότητα δυνάµεις ή ποιότητες που δεν τις διαθέτουν οι άλλοι άνθρωποι, 

γεγονός που την προβάλλει ως θεόσταλτη ή υποδειγµατική11. Γι’ αυτό και η 

προσωπικότητα αυτή αξιολογείται ως ηγέτης. Πρωταρχικά, τα χαρισµατικά 

χαρακτηριστικά ήσαν εξαρτηµένα από δυνάµεις που θεωρούνταν µαγικές, τόσο στην 

περίπτωση των προφητών και των θεραπευτών, όσο και των σοφών νοµοµαθών, των 

αρχηγών σε κυνηγετικές αποστολές και των πολεµικών ηρώων» ( Βέµπερ, 1985, 

Χιωτάκης 2010) 

Η έννοια αυτή του Χαρίσµατος, µπορεί να είναι ακριβής, µπορεί όµως και όχι, 

αυτό όµως δεν είναι κάτι το οποίο θα µας απασχολήσει. Προέχει, να παρουσιάσουµε, 

αν το Χάρισµα, είναι κάτι που µεταβιβάζεται από αυτόν που το έχει σε κάποιον άλλο. 

                                                           
11 Σε περισσότερο ελεύθερη µετάφραση, ο ίδιος ορισµός µπορεί να αποδοθεί ως εξής: «Χάρισµα» 

ονοµάζεται από τον Βέµπερ η αναγνώριση των χαρακτηριστικών µιας προσωπικότητας σαν να ήσαν 

αυτά εκτός της {συµβατικής} καθηµερινότητας και χάρη στα οποία κρίνεται η προσωπικότητα αυτή 

σαν να ήταν (προικισµένη) µε υπερφυσικές ή υπεράνθρωπες ή –τουλάχιστον- µε ιδιαίτερα ξένες προς 

την {συµβατική} καθηµερινότητα δυνάµεις ή ιδιότητες, στις οποίες δεν µπορεί να έχει πρόσβαση ο 

καθένας, ή σαν να ήταν θεόσταλτη ή υποδειγµατική. 
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Ο Βέµπερ, στην προσπάθεια του να δείξει την εµπλοκή και την διατήρηση του 

Προσωπικού Χαρίσµατος12 µε παραδοσιακά και θεσµικά στοιχεία της 

καθηµερινότητας, το διαχώρισε σε τύπους οι οποίοι και συνυπάρχουν, συνδυάζονται 

και έχουν αµφίδροµη σχέση µεταξύ τους στην ιστορική πραγµατικότητα κάθε 

κοινωνίας. Οι τύποι αυτοί είναι: 

1. Το πλέγµα της προσωπικής χαρισµατικής κυριαρχίας 

2. Το πλέγµα της κληρονοµικής χαρισµατικής κυριαρχίας 

3. Το πλέγµα κυριαρχίας του θεσµικού χαρίσµατος της θέσης 

Στο πλέγµα της κληρονοµικής χαρισµατικής κυριαρχίας, είναι και αυτό στο 

οποίο θα επικεντρώσουµε. Το πλέγµα αυτό, χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από την 

αντίληψη ότι το Χάρισµα αποτελεί κληρονοµική ιδιότητα, και κατά συνέπεια 

µεταφέρεται από γενιά σε γενιά, και συνεχίζει να παραµένει στο γένος του αρχικού 

χαρισµατικού ατόµου/προγόνου, µε ανάλογες ρυθµίσεις για την επιλογή ή την εκλογή 

του διαδόχου, σε κάθε περίπτωση βεβαίως ανάλογα µε την ιστορική συγκυρία. 

(Χιωτάκης, 2010). 

Θα µπορούσε λοιπόν να ειπωθεί πως, το Χάρισµα δεν έχει απόλυτη 

προσωποποίηση σε ένα άτοµο, αλλά βρίσκεται σε όλα τα άτοµα του 

γένους/οικογένειας στην οποία ανήκει το αρχικό χαρισµατικό άτοµο, και το Χάρισµα 

χάνει την προσωποποίηση του από την στιγµή που µεταβιβάζεται στους απόγονους. 

Σε αυτό το σηµείο, να τονίσουµε πως αυτή η αντίληψη, έχει φυσικά απήχηση 

και σήµερα, και µάλιστα σε έντονο βαθµό, όσο αφορά την περίπτωση της 

οικογενειοκρατίας. Αυτό είναι εµφανές µε µία απλή µατιά στο Ελληνικό 

                                                           
12
Με τον όρο «προσωπικά χαρίσµατα»  γίνεται αναφορά  σε ατοµικά χαρακτηριστικά, µε τον όρο 

χάρισµα (στον ενικό) δεν αναφερόµαστε µόνο σε χαρακτηριστικά ή ιδιότητες, αλλά και σε σχέση, 

όπως π.χ. τη σχέση του χαρισµατικού ηγέτη µε τους οπαδούς του ( Μαυρογορδάτος, 2001)  
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Κοινοβούλιο. Η Ελληνική κοινωνία, φύσει οικογενειοκρατική και προσωποκεντρική, 

θεωρεί πως και οι απόγονοι αυτών που είχαν αρχικά το Χάρισµα, έχουν και αυτοί το 

ίδιο Χάρισµα (σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, αυτό δεν µας ενδιαφέρει και είναι 

καθαρά υποκειµενικό), και κατά συνέπεια, δηµιουργούνται τα λεγόµενα πολιτικά 

τζάκια, είτε σε Πανελλήνιο (Μητσοτάκης, Παπανδρέου), είτε σε τοπικό επίπεδο 

(µικρής επαρχιακής κοινωνίας). 

Το σηµείο το οποίο όµως, στην βιβλιογραφία του Βέµπερ, ουσιαστικά 

αποκαλύπτει την σχέση που υπάρχει ανάµεσα στο αρχικά Χαρισµατικό άτοµο και 

στους γόνους του, είναι αυτό στο οποίο αναφέρεται σαν «Χάρισµα της Θέσης». Κατά 

αυτό, «Αυτές είναι  οι ανάγκες των προνοµιούχων στρωµάτων να ‘νοµιµοποιήσουν’ 

την κοινωνική και οικονοµική τους θέση στο πλαίσιο της κρατούσας πολιτικής, 

κοινωνικής και πολιτικής τάξης πραγµάτων: δηλαδή να την καταξιώσουν 

µεταµορφώνοντάς την από δεδοµένο της  καθαρά πραγµατικής δύναµης σε ένα 

κόσµο κεκτηµένων δικαιωµάτων, που γι’ αυτό θεωρούνται ιερά. Αυτά τα συµφέροντα 

δηµιουργούν τα κατ΄ εξοχήν ισχυρότερα κίνητρα για τη διατήρηση χαρισµατικών 

στοιχείων, µετασχηµατισµένων σε εµπράγµατους και αυτονοµηµένους µηχανισµούς 

στο πλαίσιο των κυρίαρχων δοµών», (Βέµπερ, 1985) το οποίο και ουσιαστικά 

µεταφράζεται ως την προσπάθεια που κάνουν οι έχοντες το Χάρισµα να διατηρήσουν 

το κοινωνικό και πνευµατικό status των απογόνων τους, στο ίδιο υψηλό επίπεδο που 

έχουν και αυτοί. Και κάπου εδώ, καταλήγουµε στην σηµασία που δίνουν στην 

εκπαίδευση των παιδιών, µιας και την θεωρούν ιδιαιτέρως σηµαντική για την 

µετέπειτα εξέλιξη τους ως «Χαρισµατικοί» πολίτες. 
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Α3. Η ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ ΜΕ ΒΕΜΠΕΡ. 

Όπως αναφερθήκαµε, ο Πρωταγόρας στον διάλογο του µε τον Σωκράτη, 

θεωρεί ότι η Αρετή είναι διδακτέα, και µάλιστα αναφέρει πως ένα παιδί, από την 

στιγµή που θα αρχίσει να αντιλαµβάνεται, το περιβάλλον του, θα προσπαθήσει να του 

διδάξει την Αρετή, µε πρωταρχικό ρόλο την οικογένεια και έπειτα τους δασκάλους. 

Ο Βέµπερ, θεωρεί πως υπάρχει το Χάρισµα, και είναι κληρονοµικό, αλλά και 

το ότι αναπτύσσεται αυτό, µέσω της εκπαίδευσης. Όσο λοιπόν η εκπαίδευση είναι πιο 

κοντά στα επίπεδα του Χαρισµατικού πρώτου ατόµου, τόσο πιο βέβαιη θα είναι και η 

κοινωνική, πνευµατική επιτυχία του απογόνου. 

Κατά τον Πρωταγόρα, όσο πιο «καλό» είναι το κοινωνικό και οικογενειακό 

περιβάλλον στο οποίο µεγαλώνει το παιδί, τόσο πιο «καλή» και πρέπουσα θα είναι 

και η µόρφωση που θα λάβει. Το ίδιο συµπέρασµα µπορούµε να αποκοµίσουµε και 

από τον Βέµπερ, ο οποίος προσθέτει κιόλας πως είθισται ο έχων το Χάρισµα, να 

αναζητεί για τους απογόνους του την όσο το δυνατόν καλύτερη µόρφωση, ώστε να 

µπορέσουν και αυτοί να αναπτύξουν το Χάρισµα, το οποίο ναι µεν προϋπάρχει, αλλά 

πρέπει και να καλλιεργηθεί. 

Η σύνδεση του Βέµπερ µε τον Πρωταγόρα είναι δεδοµένη, όχι µόνο επειδή 

και οι 2 αναφέρονται κατ ουσία στο ίδιο πράγµα («Αρετή» και «Χάρισµα»), αλλά 

πολύ περισσότερο, είναι ο τρόπος που το αντιµετωπίζουν και οι 2. Το θεωρούν ότι 

κληροδοτείται, ότι αναπτύσσεται, και το περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύσσεται 

είναι πρωτίστως το οικογενειακό, και κατά δεύτερο αλλά πολύ σηµαντικό ρόλο το 

εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Ο Βέµπερ επίσης, καταδεικνύει το ρόλο που έχει το κληρονοµικό-

οικογενειακό χάρισµα  στο να ξεχωρίσουν τα άτοµα που το κατέχουν, εκ των 

προτέρων και µε προνοµιακό τρόπο, από άλλες προσωπικότητες, δυνητικά 
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ανταγωνιστικές, και έτσι να αναδειχθούν  αξιοποιώντας βέβαια προς τούτο και τις 

όποιες ικανότητες διαθέτουν. 

Ακόµα, ο Πρωταγόρας µέσω του µύθου του Προµηθέα, ισχυρίζεται πως όχι 

µόνο υπάρχουν τα άτοµα που κατέχουν την Αρετή, αλλά µπορούν και να την 

διδάξουν, µάλιστα ειδικεύονται στα ζητήµατα διδασκαλίας της Αρετής. Ο Βέµπερ 

από την άλλη, δεν µας αναφέρει ότι το Χάρισµα διδάσκεται (µας το αναφέρει ότι 

κληροδοτείται, αλλά αν λάβουµε υπόψη διαφορετικά την ερµηνεία, θα µπορούσαµε 

να πούµε ότι αποτελεί µέρος µιας εσωτερικής οικογενειακής διδασκαλίας, από την 

στιγµή που το παιδί αντιλαµβάνεται). 

 

Α4. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η βασική «αρχιτεκτονική» του εθνικού συστήµατος παιδείας, όπως και η 

βασική δοµή του σύγχρονου δυτικού κράτους, ανατρέχει στην αρχαία ελληνική 

αντίληψη της «πόλης», ως σχηµατισµού λαϊκής κυριαρχίας, και της «παιδείας» ως 

συστήµατος διαµόρφωσης του πολίτη. Το αρχαίο ελληνικό σύστηµα παιδείας είχε 

δηµόσιο χαρακτήρα, µε την έννοια ότι οι δύο πρώτες βαθµίδες του, το γυµναστήριο 

και το γυµνάσιο, λειτουργούσαν στον δηµόσιο χώρο της αγοράς υπό την εποπτεία 

δηµόσιου λειτουργού του γυµνασιάρχη. Η τρίτη βαθµίδα, οι Σχολές, είχαν ιδιωτικό 

χαρακτήρα. Το βασικό αυτό σχήµα κυριάρχησε σε ολόκληρη την ελληνιστική 

περίοδο, µεταδόθηκε στο Βυζάντιο και στη Ρώµη και έφτασε, µέσω της ∆υτικής 

Αυτοκρατορίας, µέχρι τις µέρες µας. 

Τα πρώτα κείµενα «εθνικής» εκπαιδευτικής πολιτικής ανάγονται στον 4ο π.Χ. 

αιώνα. Στο Όγδοο Βιβλίο των Πολιτικών του  ο Αριστοτέλης παρατηρεί 

χαρακτηριστικά τα ακόλουθα: 
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Και ότι µεν ο νοµοθέτης κατ’ εξοχήν πρέπει να απασχοληθή µε την παιδείαν 

των νέων ουδείς θα ηδύνατο να διαµφισβητήση· διότι πρέπει οι νέοι να παιδεύωνται 

συµφώνως προς το πολίτευµα, καθ’ όσον το οικείον εις έκαστον πολίτευµα πνεύµα 

ου µόνον διαφυλάττει συνήθως το πολίτευµα, αλλά εξ αρχής εγκαθιστά τούτο, οίον 

το δηµοκρατικόν πνεύµα το δηµοκρατικόν πολίτευµα και το ολιγαρχικόν πνεύµα το 

ολιγαρχικόν τοιούτον· πάντοτε δε το υπεροχώτερον πνεύµα αίτιον είναι 

υπεροχωτέρου πολιτεύµατος. Επί πλέον, ως εις πάσας τας ικανότητας και τας 

τεχνικάς δεξιότητας υπάρχουν οι τρόποι όπως προπαιδεύεται και εθίζεται τις δια την 

άσκησιν των αντιστοίχων εργασιών, είναι φανερόν ότι και ανάλογοι θεσµοί πρέπει να 

υπάρχουν και προς άσκησιν δια τας πράξεις αρετής. Επειδή δε απάσης της πόλεως εις 

είναι ο σκοπός, φανερόν ότι κατ’ ανάγκην και η παιδεία πρέπει µία και αυτή να είναι 

δια πάντας, και η ταύτης επιµέλεια να είναι δηµοσία και όχι ιδιωτική, ως σήµερον είναι 

και καθ’ ην έκαστος επιµελείται κατ’ ιδίαν της µορφώσεως των τέκνων του διδάσκων 

εις αυτά τα της ιδίας αρεσκείας µαθήµατα. Αλλά αντικείµενα δηµοσίου ενδιαφέροντος 

πρέπει να ευρίσκονται και υπό την δηµοσίαν εποπτείαν (…)13. 

Μέχρι σήµερα, η έννοια της εκπαίδευσης ήταν συνδεδεµένη µε την διαστολή 

της έννοιας της παιδείας και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και µε 

την διαφορετική κοινωνική τους αξιολόγηση. Η αρχαιοελληνική διάκριση µεταξύ των 

ελευθερίων και των βάναυσων τεχνών διατρέχει τον δυτικό πολιτισµό από τον 4ο π.Χ. 

αιώνα µέχρι τις µέρες µας. Στο ίδιο πάντα Βιβλίο των Πολιτικών του ο Αριστοτέλης 

παρατηρεί χαρακτηριστικά τα ακόλουθα: 

                                                           
13 VIII. 1.1-2εις ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά VI-VIII. Επιµέλεια εκδόσεως Ε. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ, 

Εισαγωγή, µετάφραση,  σχόλια Παναγή ΛΕΚΑΤΣΑ, Ι Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, σς.723-724. Προσθήκη 

έµφασης. 
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Και ότι µεν εκ των χρησίµων  πρέπει να διδάσκωνται τα αναγκαία, δεν 

αµφισβητείται· φανερόν όµως είναι ότι, διακρινοµένων των έργων εις έργα 

προσήκοντα εις ελευθέριους, δεν πρέπει να διδάσκωνται πάντα, αλλά εκείνα εκ των 

χρησίµων τα οποία δεν είναι φόβος να καταστήσουν τον µετέχοντα τούτων βάναυσον. 

Βάναυσον δε έργον πρέπει να θεωρήσωµεν και βαναύσους τέχνας και µαθήσεις 

εκείνας, όσαι καθιστούν το σώµα των ελευθέρων ή την ψυχήν ή την διάνοιαν 

άχρηστον δια τας πράξεις της αρετής. ∆ιό και βαναύσους αποκαλούµεν τας τέχνας 

εκείνας, όσαι περιάγουν το σώµα εις χειροτέραν κατάστασιν, και τας επί µισθώ 

εργασίας· διότι αύται απασχολούν την διάνοιαν και ταπεινήν καθιστούν ταύτην. Αλλά 

και των ελευθερίων επιστηµών η σπουδή µέχρις ενός σηµείου προβαίνουσα δεν είναι 

ανελεύθερον έργον, ενώ τουναντίον η άκρα προσήλωσις προς εκµάθησιν τούτων εις 

την εντέλειαν καθίσταται υπαιτία τω προειρηµένων επιβλαβών συνεπειών, έχει όµως 

πολλήν την διαφοράν και το «τίνος ένεκεν» πράττει τις ή µανθάνει τι· διότι εάν 

πράττη ή µανθάνη τι χάριν εαυτού ή των φίλων του ή της αρετής, δεν είναι 

ανελεύθερον· ο δε το αυτού τούτο πράττων χάριν άλλου θα ηδύνατο να θεωρηθή ως 

ασκών βάναυσον και δουλικόν έργον.14  

Παρά το γεγονός ότι η Γαλλική Επανάσταση, µε την κατάργηση των 

Πανεπιστηµίων και των συντεχνιών, οδήγησε στην πρώτη ένταξη της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης στο επίπεδο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στην Ευρώπη τα δύο είδη 

εκπαίδευσης, η ακαδηµαϊκή και η επαγγελµατική, εξακολούθησαν να έχουν µέχρι τις 

µέρες µας µια διαφορετική κοινωνική αντιµετώπιση, που απηχούσε σε γενικές 

γραµµές την διάκριση µεταξύ ελευθερίων και βαναύσων επαγγελµάτων που ίσχυε 

στην κλασσική αρχαιότητα. Η κοινωνική καταξίωση της γνώσης συνδέεται µε τον 

γενικό και µη άµεσα χρηστικό της χαρακτήρα. Κοινωνικό γόητρο προσέδιδε η 
                                                           
14 Στο ίδιο, σ. 725. Προσθήκη έµφασης. 
 



Πολυπολιτισμικότητα και Πολιτικές Διαχείρισης της Διαφοράς 

 

27 

 

θεωρητική γνώση και όχι η πρακτική ή εφαρµοσµένη. Η εισαγωγή εξ άλλου του όρου 

«ελευθέρια επαγγέλµατα» είναι ενδεικτική της προσπάθειας διαφοροποίησης ενός 

επιπέδου θετικών και εφαρµοσµένων σπουδών από την απλή επαγγελµατική 

εκπαίδευση. 

Στην δική µας περίπτωση η διάκριση αυτή πήρε, πρώτη όπως φαίνεται φορά, 

και συνταγµατική κατοχύρωση µε το άρθρο 16 του Συντάγµατος του 1975, που όριζε 

ότι: 

1. Η τέχνη και η επιστήµη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες· η 

ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του κράτους. (…) 

2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την 

ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την 

ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και την διάπλασή 

τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. 

3. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν µπορεί να είναι λιγότερα από εννέα 

(…) 

7. Η επαγγελµατική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το Κράτος 

και µε σχολές ανώτερης βαθµίδας για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από 

τρία χρόνια,15 όπως προβλέπεται ειδικότερα από το νόµο, που ορίζει  και 

τα επαγγελµατικά δικαιώµατα όσων αποφοιτούν από τις σχολές αυτές. 

Το άρθρο αυτό παραµένει µέχρι σήµερα αναλλοίωτο, παρά τις δύο Συνταγµατικές 

µεταρρυθµίσεις του 1986 και του 2001. 

 Η διάκριση µεταξύ παιδείας και επαγγελµατικής εκπαίδευσης διατηρείται και 

µετά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως φαίνεται καθαρά από την 

                                                           
15

 Προσθήκη έµφασης. 
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διαφορετική διατύπωση των άρθρων 149 και 150 της συνθήκης του Μάαστριχτ. 

Παρά ταύτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθήσει µε σταδιακά βήµατα να εξισώσει 

ουσιαστικά στην πράξη τις δύο µορφές εκπαίδευσης, χωρίς να µεταβάλει το νοµικό 

καθεστώς που τις διείπε. 

Η αρχαιοελληνική και στην συνέχεια η ελληνιστική, η λατινική και αργότερα 

η µεσαιωνική και η µεταµεσαιωνική ευρωπαϊκή εκπαίδευση αντιστοιχούσε στις 

ανάγκες και την συγκρότηση µιας αγροτικής κοινωνίας, όπου ο πληθυσµός διαιρείτο 

σε δύο µεγάλες και στατικές κοινωνικές κατηγορίες. Στους «αγροίκους» ( εκ του 

αγρός και οίκος) και στους «αστείους» ( τους κατοίκους του άστεος).16 Το νέο 

σύστηµα που εισάγεται από τον18ο αιώνα και διαρκεί µέχρι τις µέρες µας, 

αντιστοιχεί στις ανάγκες από την µια µεριά της κοινωνικοποίησης του πολίτη του 

εθνικού κράτους και από την άλλη της τριµερούς βασικής διάκρισης τόσο της 

απασχόλησης όσο και της κοινωνικής στρωµάτωσης της βιοµηχανικής κοινωνίας. Το 

σύστηµα αυτό εκπαιδεύει κατηγορίες ανθρώπων που στελεχώνουν διακεκριµένους 

τοµείς απασχόλησης και συγκροτούν κοινωνικές τάξεις. Είναι σύστηµα στατικό που 

δεν µπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες µιας κοινωνίας που συντίθεται από σύνολα 

προσώπων µε υψηλούς βαθµούς γεωγραφικής και κοινωνικής κινητικότητας, και 

χαρακτηρίζεται από έντονη πολυπολιτισµικότητα και υψηλά επίπεδα ρευστότητας και 

αστάθειας. 

 

 

 

 

                                                           
16 Βλ. τις σχετικές παραποµπές στα αντίστοιχα λήµµατα του Μεγάλου Λεξικού της Ελληνικής Γλώσσης 

του ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΥ> 
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Β΄ΜΕΡΟΣ 

 

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» 

 

Β1  ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ Ή 

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

 Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, θα αναφερθούµε στους τύπους των τεχνικά 

και οργανωτικά οριοθετηµένων επαγγελµάτων που έλκουν την καταγωγή τους από 

την οργάνωση των «επαγγελµατικών εταίρων» σύµφωνα µε τα πρότυπα της 

προσωποπαγούς συντεχνίας: Στο µοντέλο αυτό κινείται κυρίως η αγγλοσαξωνική 

προσέγγιση για τα ελευθέρια και νοµοκατεστηµένα επαγγέλµατα,17 για τα οποία, η 

ανώτερη και κυρίως η ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

είσοδο σε αυτά. 

 Τι εννοούµε όµως λέγοντας ελευθέρια και νοµοκατεστηµένα επαγγέλµατα: Τα 

επαγγέλµατα αυτά ορίζονται έτσι µε την έννοια ότι οι φορείς τους είναι κάτοχοι  

ανώτερης και κυρίως  ανώτατης εκπαίδευσης - αυτής που στην αρχαιότητα 

αντιστοιχούσε στην «ελευθέριον παιδεία» και προσφερόταν σε ιδιωτικές σχολές µε 

αποδέκτες τους ελεύθερους πολίτες.18 Στη νεωτερικότητα η πρωταρχικά «ελευθέριος 

αγωγή» ενσωµατώθηκε στην επιλεκτική και ελιτίστικη εκπαίδευση που αποτελεί την 

αποκλειστική δίοδο στα επιστηµονικά επαγγέλµατα και τις ανώτερες κοινωνικές 

θέσεις.     

  

                                                           
17. Χιωτάκης Στέλιος, Επαγγέλµατα στον αστερισµό της Παγκοσµιοποίησης, στο: Β΄ Πανελλήνιο 

Συνέδριο Φιλοσοφίας. Εργασία και Επάγγελµα Αθήνα 2002, Στοιχειάγρα, σελ, 288 
18 Χιωτάκης Στέλιος, Επαγγέλµατα στον αστερισµό της Παγκοσµιοποίησης, στο: Β΄ Πανελλήνιο 

Συνέδριο Φιλοσοφίας. Εργασία και Επάγγελµα Αθήνα 2002, Στοιχειάγρα, σελ, 298 
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 Στις σύγχρονες  δυτικές κοινωνίες, τα άτοµα  λειτουργούν και αξιολογούνται 

στο θεσµοθετηµένο τους ρόλο σύµφωνα µε αντικειµενικούς και καθολικούς κανόνες 

οι οποίοι διέπονται από τα κριτήρια της τεχνικής αρµοδιότητας και επίδοσης. Άρα τα 

ακαδηµαϊκά επαγγέλµατα  µε το status quo και τους ρόλους που αυτά συνεπάγονται, 

δεν κληρονοµούνται ούτε µεταβιβάζονται άµεσα παρά µόνο µε την απόκτηση 

καθολικών και τυπικών προσόντων που διέπουν την εκπαίδευση-όσο και αν αυτά τα 

άτοµα προωθούνται από κοινωνικές ή άλλες ευκαιρίες. 

 Στη δοµολειτουργική προσέγγιση των Parsons και Barber τονίζεται ιδιαίτερα 

η λειτουργική σηµασία της επιστηµονικής εκπαίδευσης και του πανεπιστηµίου για 

την κοινωνική αναγνώριση και καθιέρωση των ακαδηµαϊκών επαγγελµάτων. Αυτό 

συµβαίνει διότι οι πανεπιστηµιακές σχολές είναι φορείς και δότες των 

επιστηµονικών- συστηµατικών γνώσεων για τη δηµιουργία, ανανέωση και κοινωνική 

περιχαράκωση του εξειδικευµένου επαγγελµατία.  

 Μια δεύτερη προσέγγιση είναι αυτή της λεγόµενης «φυσικής ιστορίας» των 

επαγγελµάτων η οποία διαπιστώνει εµπειρικά ότι τα ακαδηµαϊκά επαγγέλµατα έχουν 

σχεδόν καθολικά ακολουθήσει ορισµένα κοινά περίπου εξελικτικά στάδια. 

Συγκεκριµένα, η στρατηγική κοινωνικής περιχαράκωσης, αναπτύσσεται σε διαδοχικά 

στάδια: 

 Α) ∆ηµιουργία και τυπική κατοχύρωση της επαγγελµατικής οργάνωσης η 

οποία αποκλείει όσους δεν έχουν τα προσόντα που σύµφωνα µε τα δικά της κριτήρια 

είναι απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 Β) Επιλογή νέου ονόµατος µε κοινωνικό γόητρο που το διαχωρίζει από το 

παλιό. 

 Γ) Συντάσσεται κώδικας επαγγελµατικής δεοντολογίας και επαγγελµατικής 

ηθικής. 
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 ∆) Επιδιώκεται η επίσηµη κρατική αναγνώριση στη βάση της ανάπτυξης 

ειδικής επιστηµονικής εκπαίδευσης και απόκτησης τίτλου του επαγγέλµατος κατόπιν 

επιτυχίας στις σχετικές εξετάσεις19(Χιωτάκης 1994: 67, 69, 74, 75). 

 Η τρίτη προσέγγιση είναι αυτή του power approach (κοινωνική εξουσία) η 

οποία διαµορφώθηκε από την αντιπαράθεση και την κριτική που άσκησε στη 

δοµολειτουργική θεώρηση. Οι εκπρόσωποι του power approach διαχωρίζουν τα 

εσωτερικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ενός επαγγέλµατος που µεταβάλλονται στο 

χρόνο, από τις θεσµικές µορφές ελέγχου, που εξαρτώνται από τις κοινωνικές συνθήκες 

και άρα µορφοποιούνται ανάλογα µε την ιστορική σύνθεση κάθε κοινωνίας. 

 Στη σύγχρονη κοινωνία, λόγω του καταµερισµού εργασίας, αυξάνεται 

συνεχώς η εξειδίκευση για τη παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, οπότε µεγαλώνει η 

κοινωνικοοικονοµική εξάρτηση των ατόµων από τις εξειδικευµένες γνώσεις των 

άλλων. Το γεγονός αυτό έχει σαν συνέπεια µια «κοινωνική απόσταση» η οποία 

µεγαλώνει τον κίνδυνο εκµετάλλευσης. 

 Από την άλλη όµως, η ανάγκη για κοινωνικό έλεγχο της πιθανότητας 

εκµετάλλευσης και η συνεχής εξειδίκευση, προσφέρει δυνητικά την ευκαιρία στους 

πελάτες-καταναλωτές, να ορίζουν οι ίδιοι τις ανάγκες τους και το πώς θα τις 

ικανοποιήσουν. Καταυτόν τον τρόπο οι ειδικοί γίνονται διεκπεραιωτές εντολών υπό 

την «πατρωνία» των πελατών. 

 Εδώ όµως σύµφωνα µε τον Χιωτάκη τίθεται το ερώτηµα:  

Αν η εξουσία και η αυτονοµία των ακαδηµαϊκών επαγγελµάτων δεν εξηγούνται 

µόνο από τα εσωτερικά τους χαρακτηριστικά και αν µε την εξειδίκευση και τον 

κατατεµαχισµό αρµοδιοτήτων ο πελάτης αποκτά δυνατότητα ελέγχου και εποπτείας, 

τότε γιατί βρίσκεται ο πελάτης και όχι ο επαγγελµατίας υπό πατρωνία;(οπ. σελ.80) 

                                                           
19 Χιωτάκης Στέλιος, Για µια κοινωνιολογία των ελευθέριων επαγγελµάτων, Αθήνα, Οδυσσέας, 1994.  
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Το θέµα είναι σύµφωνα µε τη προσέγγιση του power approach, πολιτικό και 

κοινωνικό. Η άνοδος και η ραγδαία αριθµητική επέκταση των αστικών στρωµάτων, 

επιβάλλει τα δικά της πρότυπα ζωής, εργασίας, εκπαίδευσης. Ο εξαστισµός του 

πληθυσµού, είναι µια βασική προϋπόθεση  για το άνοιγµα µιας διευρυνόµενης αγοράς 

για τη διάθεση επιστηµονικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτής της αγοράς, οι 

κατέχοντες τίτλους ακαδηµαϊκών επαγγελµάτων, εξασφαλίζουν την πατρωνία και 

ελέγχουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες, αφού, η ευρεία µάζα των πελατών τους είναι 

ανοργάνωτη και δεν δρα συνεκτικά. 

Ακόµη, ένα µεγάλο µέρος των ασκούντων ακαδηµαϊκά επαγγέλµατα 

προέρχεται από ανώτερα κοινωνικά στρώµατα, τα οποία µεταφέρουν την κοινωνική 

θέση και εξουσία της καταγωγής τους και την «ενσωµατώνουν» στο επάγγελµά τους, 

αναπαράγοντας την πιο σύγχρονα στις νέες συνθήκες, µέσω ακριβώς του 

επαγγέλµατός τους. 

Αποδεικνύεται επίσης από την ιστορική έρευνα ότι η πανεπιστηµιακή 

εκπαίδευση και η επιστηµονική εξειδίκευση δεν µπορούν από µόνες τους ή µόνο µε τα 

υποτιθέµενα ποιοτικά τους γνωρίσµατα να δηµιουργήσουν ένα υψηλό 

κοινωνικοοικονοµικό status ανεξάρτητα από την κατανοµή πολιτικής και οικονοµικής 

εξουσίας.   (οπ. σελ.82) 

Κεντρικό συµπέρασµα αυτής της προσέγγισης είναι ότι οι εξειδικευµένες 

γνώσεις δεν δίνουν εξουσία σ’ αυτούς που τις κατέχουν, από µόνες τους, αλλά από το 

γεγονός ότι οι «επαΐοντες»  τις κατέχουν αποκλειστικά και µόνο αυτοί. 

Το σύγχρονο ιδανικό της «τελειώσεως» και της κοινωνικής αναγνώρισης, όσο 

και αν είναι προσαρµοσµένο στα τεχνικά και οικονοµικοτεχνικά δεδοµένα, 

εξακολουθεί να φέρει το χάρισµα ή τον «φωτοστέφανο της παιδείας». Ο 

«φωτοστέφανος» αυτός , όπως µονοπωλείται από την ανώτερη, κυρίως όµως από την 
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ανώτατη εκπαίδευση, προσφέρει τη νοµιµοποίηση στα αντίστοιχα επιστηµονικά 

επαγγέλµατα και τις κοινωνικά αναβαθµισµένες σταδιοδροµίες. 20   

Επιπλέον, η καλλιέργεια του µύθου ότι µπορεί κανείς να επιλέξει ελεύθερα 

όποιο επάγγελµα θέλει, ανεξάρτητα σχεδόν από τις κοινωνικά άνισες ευκαιρίες και 

σύµφωνα µε την υποτιθέµενη «έµφυτη κλίση και ικανότητά του», επενεργεί ενίοτε ως 

«ωφέλιµη αυταπάτη» που κάτω από ορισµένες συνθήκες µπορεί να µετατραπεί σε 

κινητήρια δύναµη και αγωνιστικότητα για να ξεπεράσει κανείς µέχρι ένα βαθµό την 

κοινωνική καταγωγή του.21 

Η σύνδεση ή καλύτερα η ταύτιση σχεδόν της παιδείας µε τις ακαδηµαϊκές 

σπουδές έχει µια καίρια σηµασία, πέρα από τεχνική και λειτουργική. Ο ρόλος του 

Πανεπιστηµίου δεν περιορίζεται µόνο στην εξειδίκευση για ένα ορισµένο επάγγελµα 

ή µια συγκεκριµένη κατεύθυνση. Τα επιστηµονικά και ελευθέρια επαγγέλµατα, που 

πλησιάζουν στην κορυφή της κοινωνικής ιεραρχίας, νοµιµοποιούν την θέση τους 

στον κοινωνικό καταµερισµό εργασίας και εξουσίας µέσω του χαρίσµατος της 

πανεπιστηµιακής παιδείας, την οποία µονοπωλούν αποκλειστικά και  που άλλα 

επαγγέλµατα ή απασχολήσεις-µε χαµηλότερο κοινωνικό κύρος όχι όµως απαραίτητα 

µε χαµηλότερες οικονοµικές απολαβές-την στερούνται.22  

Η µονοπώληση λοιπόν των ακαδηµαϊκών επαγγελµάτων προϋποθέτει την 

επαγγελµατική τους αυτονοµία η οποία αποκτάται µέσω µιας στρατηγικής που δίνει 

έµφαση σε χαρακτηριστικά γνωρίσµατα όπως η συστηµατική εκπαίδευση και η 

προβολή του κοινωνικού προσανατολισµού. Η µονοπώληση αυτή συνδέεται µε τη 

θεσµικά κατοχυρωµένη εκπαιδευτική αποκλειστικότητα, η οποία αποκλείει 
                                                           
20 Στέλιος Χιωτάκης, Επικαιρότητα της Αριστοτελικής έννοιας της παιδείας: Μια Βεµπεριανή 

προσέγγιση, Αθήνα 1999,Εταιρία Αριστοτελικών Μελετών, ο.π.σελ.425) 
21 Χιωτάκης Στέλιος, Επαγγέλµατα στον αστερισµό της Παγκοσµιοποίησης, στο: Β΄ Πανελλήνιο 

Συνέδριο Φιλοσοφίας. Εργασία και Επάγγελµα Αθήνα 2002, Στοιχειάγρα, σελ, 301 
22 Στέλιος Χιωτάκης, Επικαιρότητα της Αριστοτελικής παιδείας,ο.π.σελ.426) 
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ενδεχόµενους ανταγωνιστές προσδίδοντας, γόητρο, κύρος και εξουσία στην 

υποτιθέµενη πνευµατική υπεροχή . 

Παρόλα αυτά, επειδή η εξουσία σύµφωνα µε τον  Weber, νοµιµοποιείται και 

καταξιώνεται ηθικά µε ένα πολυσύνθετο τρόπο που αποτελείται τόσο από 

παραδοσιακά όσο και από χαρισµατικά και νόµιµα στοιχεία, το ζήτηµα της 

αναπαραγωγής και της µονοπώλησης της εκπαίδευσης από τα ακαδηµαϊκά 

επαγγέλµατα χρήζει περαιτέρω µελέτης.   

 

Β2  ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Για τον Marx, η εκπαίδευση είναι ταξική και απορριπτέα αν την παρέχει το 

αστικό κράτος µε τους νόµους του και τους επιθεωρητές του. «Θα πρέπει µάλλον να 

αποκλεισθούν κυβέρνηση και εκκλησία εξίσου από κάθε επίδραση πάνω στο 

σχολείο». Ακόμα κι αν είναι δωρεάν, «οι ανώτερες τάξεις χρηματοδοτούν τα έξοδα 

της εκπαίδευσής τους τους απότο γενικό ταµείο των φόρων» (Marx, 1875: 57-58). Ο 

µεγάλος φιλόσοφος αντιµάχεται τους καθηγητές που υπηρετούν την αστική τάξη µε 

αντάλλαγµα κάποιο αξίωµα (Marx, 22/1/1849: 146), ενώ οι πεφωτισµένοι καθηγητές 

εκδιώκονται και αντικαθίστανται από σκοταδιστές (Marx, 11/1/1859: 149). 

Καταγγέλλει την παιδική εργασία και την αντίληψη ότι µπορεί να συνδυαστεί η 

εργασία του παιδιού µε την εκπαίδευσή του (Marx, 1867: 217,225) και υποστηρίζει 

τη δωρεάν λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ανοιχτών στο λαό (Marx, 1871: 

118). Η αριστερή κριτική που εντάσσεται στη ριζοσπαστική Κοινωνιολογία της 

Εκπαίδευσης εξετάζει το σχολείο ως θεσµό νοµιµοποίησης και αναπαραγωγής της 

κοινωνικής διαίρεσης της εργασίας, της ταξικής δοµής (Bowles, 1972: 35, 38), µε τις 

ταξικές του επιλογές, και της κυρίαρχης ιδεολογίας, ως όργανο καταπίεσης και 

στραγγαλισµού της πρωτοβουλίας και δηµιουργικότητας, ως χώρο αποκοµµένο από 
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τη ζωή (Μπαλάσκας, 1984: 69). Το σχολείο είναι επίσης όργανο άσκησης εξουσίας, 

οικονοµικής και κοινωνικής, από την άρχουσα τάξη (Karier,1973: 21). Αναπαράγει 

την κοινωνική ανισότητα και τον αποκλεισµό, µεταθέτοντας την ευθύνη του 

αποκλεισµού στους ίδιους τους αποκλεισµένους (Μυλωνάς, 1995: 86-87). Η 

ανισότητα στην εκπαίδευση εδράζεται έξω από τη σφαίρα της πολιτικής, στην ταξική 

δοµή και στις υποκουλτούρες κάθε τάξης, στο ίδιο το οικονοµικό σύστηµα (Bowles, 

1972: 32, 38, 39). Τα σχολεία αποτελούν πρωταρχικούς φορείς, από τους οποίους τα 

άτοµα περνούν, για να γίνουν «ανταγωνιστικοί» ενήλικες (Apple, 1975: 176). 

Αν µπορούµε να συσχετίσουµε τις θέσεις του Bourdieu και του Gramsci, θα 

διαπιστώσουµε ότι κάθε παιδαγωγική πράξη ενέχει ταξική αναπαραγωγή και ασκεί 

συµβολική βία, που προέρχεται από την κοινωνική και πολιτιστική ηγεµονία της 

αστικής τάξης (βλ. Musgrave, 19833: 195, 273-274). Κατά τους Bourdieu-Passeron, 

το σχολείο αποτελεί µηχανισµό εγχάραξης κυρίαρχων πολιτιστικών προτύπων και 

κοινωνικοποίησης, αφού επιβάλλει την κουλτούρα της άρχουσας τάξης ως τη 

µοναδική νόµιµη κουλτούρα. Οι παιδαγωγικές δράσεις συνδέονται στενά µε τα 

συµφέροντα της κυρίαρχης τάξης, αφού αποσκοπούν στην αναπαραγωγή του τρόπου 

κατανοµής του «πολιτιστικού κεφαλαίου» ανάµεσα στις τάξεις (Πετµεζίδου-

Τσουλουβή, 1987: 86-87, 96). Ακόµα κι αν το σχολείο εφάρµοζε την ισότιµη 

µεταχείριση των µαθητών, το πολιτιστικό κεφάλαιο και οι συνήθειές τους διαφέρουν 

ήδη από την οικογένεια. Πόσο µάλλον που νοµιµοποιεί, αναπαράγει και διαιωνίζει τις 

ανισότητες (Bourdieu, 1974: 110, 113, 115). Κατά τον Bourdieu, οι καταπιεσµένες 

τάξεις οφείλουν να µαθαίνουν πώς να εντάσσονται στη σχολική κουλτούρα, που είναι 

αστική και αναπαράγεται ως τέτοια. Ο Althusser υποστηρίζει ότι το σχολείο αποτελεί 

µέρος του ιδεολογικού µηχανισµού του κράτους. Ο Gramsci διαπιστώνει την 

εγκαθίδρυση ηγεµονίας (επιρροής) από την άρχουσα τάξη, η οποία επιβάλλει στους 
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αρχόµενους να δεχθούν τις ιδέες, τις αξίες, την ηθική της κυρίαρχης τάξης ως φυσική, 

και προσθέτει ότι η εκπαίδευση διδάσκει στους νέους όχι µόνον τα γεγονότα του 

κόσµου αλλά και µια στάση απέναντι σ’αυτά τα γεγονότα. Ο Illich διατείνεται ότι το 

-βαρετό- σχολείο καταστρέφει την εκπαίδευση, καθώς είναι ένα χειριστικό ίδρυµα, 

κοινωνικά και ψυχικά εξαρτησιογόνο και άπληστο. Οι Bowles & Gintis θεωρούν ότι 

το εκπαιδευτικό σύστηµα αποτελεί στοιχείο ενσωµάτωσης στην αναπαραγωγή της 

κυρίαρχης ταξικής δοµής στην κοινωνία, για τη αποδοχή της ιεραρχίας ως κοινωνικά 

δίκαιης. Ο Collins πρεσβεύει ότι η εκπαίδευση είναι σηµαντική για την élite, µια και 

είναι οικονοµικά και πολιτιστικά προσιτή. Αποτελεί όµως και πεδίο οικονοµικών και 

πολιτικών αιτηµάτων (Robinson, 1981: 28-29, 31, 195-196, 198, 199, 200). 

Η εκπαίδευση είναι µια ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητα από εκείνη που 

επιτελείται από τους εκπαιδευτικούς θεσµούς και η λειτουργία της στη διαδικασία 

αναπαραγωγής συνδέεται µε την ενεργητική σχέση που αναπτύσσει ο άνθρωπος µε τη 

φύση και την προοδευτική κυριαρχία του πάνω σ’ αυτήν. Καµιά µορφή εκπαίδευσης 

και εκπαιδευτικός θεσµός, δεν µπορεί να αναλυθεί ικανοποιητικά, εφόσον η 

εκπαίδευση δεν αντιµετωπίζεται σαν ένα συνολικό κοινωνικό φαινόµενο.23   Η 

εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους µηχανισµούς εγχάραξης ιδεολογίας του κράτους 

για τη νοµιµοποίηση και αναπαραγωγή(κατανοµή, ενσωµάτωση) των κυρίαρχων 

κοινωνικών σχέσεων, µε την έννοια ότι ο µαθητής εσωτερικεύει τα κυρίαρχα 

πολιτισµικά πρότυπα, δικαιώνει την υπάρχουσα κυριαρχία, επιλέγεται για την 

κοινωνική ιεραρχία. 

Η διαµόρφωση της προσωπικότητας του ατόµου από την οικογένεια και το 

σχολείο είναι ταξικά προσδιορισµένη (Νούτσος, 1990: 117, 127, 137. Γκότοβος, 

20013: 176-177, 181-187). Η εκπαίδευση και το σύστηµα αξιών της υπηρετούν τα 
                                                           
23 Θεοπούλα Ανθογαλίδου, Ο ρόλος της  εκπαίδευσης στην αναπαραγωγή και εξέλιξη µιας 

παραδοσιακής κοινωνίας, Αθήνα, Θεµέλιο 1987,σ.23   
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συµφέροντα της αστικής τάξης και την αστική ιδεολογία, παρά τις διακηρύξεις περί 

του αντιθέτου. Παρά την «ισότητα των ευκαιριών», οι µαθητές από την εργατική 

τάξη αποτυγχάνουν, η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι άνιση (Cowburn, 1986: 15, 

19-20, 22). Τα κοινωνικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα αντιστοιχούν προς τα 

εκπαιδευτικά (Bourdieu, 1974: 112). «Η «κυρίαρχη παιδεία» επιβάλλεται ως η µόνη 

νόµιµη. Με µεθόδους κοινωνικά ουδέτερες και φαινοµενικά αξιοκρατικές ο 

εκπαιδευτικός θεσµός επιλέγει εκείνους που η κοινωνική καταγωγή έχει προικίσει µε 

το «κεφάλαιο κυρίαρχης παιδείας» (Φραγκουδάκη, 1995: 131). Για παράδειγµα, τα 

παιδιά της µεσαίας τάξης ακολουθούν επαγγέλµατα της µεσαίας τάξης, ενώ τα παιδιά 

της εργατικής τάξης, καθώς και φυλετικές/εθνοτικές µειονότητες ακολουθούν 

επαγγέλµατα της εργατικής τάξης, χωρίς αυτό να είναι δική τους επιλογή (Eggleston, 

1988: 218), αποτελούν δηλαδή υλικό για τη γραµµή παραγωγής (Bowles, 1972: 35). 

Για τα λευκά αγόρια της αστικής τάξης, τα σχολεία αποτελούν και φυτώρια ηγετών 

(Musgrave, 19833: 279, 281). «Η εκπαίδευση δε λειτουργεί µόνο στο πλαίσιο της 

κουλτούρας, αλλά συνιστά επίσης σκόπιµη και συστηµατική διαδικασία µετάδοσης 

κουλτούρας». Απαιτεί πολιτισµική οµοιοµορφία, πράγµα που αποτελεί και µέτρο 

διακρίσεων για όσους δε συµµορφώνονται µ’ αυτή την οµοιοµορφία. Έτσι, λειτουργεί 

ως κανονιστικός και διαφοροποιητικός µηχανισµός (Μιχαλακόπουλος, 1996: 103, 

105). «Η παιδαγωγική πράξη, ως πράξη εγχάραξης και επιβολής, δηλαδή ως πράξη 

‘συµβολικής βίας’ που επιτελείται κατ’ εξουσιοδότηση µιας εξουσίας, συµβάλλει 

στην αναπαραγωγή εκείνων των κοινωνικών σχέσεων δύναµης όπου κυριαρχεί αυτή 

η εξουσιοδοτούσα εξουσία». 

«Κάθε παιδαγωγική πράξη είναι πράγµατι (στην ουσία της) µια συµβολική βία, αφού 

είναι πράξη επιβολής ενός πολιτιστικού αυθαίρετου, από µια εξουσία αυθαίρετη». 

«Το Σχολείο που ασκεί ως εντολοδόχο την παιδαγωγική πράξη, εγχαράσσει, 
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ασκώντας συµβολική βία, τις ‘επιλεγµένες σηµασίες’ που συνιστούν την κυρίαρχη 

κουλτούρα που υπηρετεί τα συµφέροντα της κυρίαρχης οµάδας ή τάξης, ως τις µόνες 

‘νόµιµες’, δηλαδή αυθεντικές και γενικής ισχύος, ‘µη αυθαίρετες’». «Το σχολείο ως 

παιδαγωγική πράξη εγχάραξης ενός πολιτιστικού αυθαίρετου, τείνει να επιβάλλει στα 

µέλη των κυριαρχούµενων οµάδων ή τάξεων την αποδοχή της νοµιµότητας του 

κυρίαρχου πολιτιστικού αυθαίρετου και ταυτόχρονα, µέσω της εγχάραξης ή της 

απόρριψης, την αναγνώριση της µη νοµιµότητας του δικού τους πολιτιστικού 

αυθαίρετου» (Μυλωνάς, 1995: 80-82). Το περιεχόµενο σπουδών είναι ξένο προς την 

εργατική τάξη και υπηρετεί ταξικές σκοπιµότητες. Καλλιεργεί την κοινωνική 

διαίρεση της εργασίας και προβάλλει το σύστηµα ως αναγκαίο και ωφέλιµο για το 

κοινωνικό σύνολο. Ωθεί τους µαθητές στο κυνήγι της επιτυχίας, µε την 

αποµνηµόνευση, τα θέµατα-SOS, τον ανταγωνισµό που τους γεµίζει µε άγχος 

(Κάτσικας & Καββαδίας, 1994: 68-69). Οι γενικές εξετάσεις επιβεβαιώνουν τους 

φραγµούς που θέτει το σύστηµα στην κοινωνική κινητικότητα των µαθητών από τη 

βάση της κοινωνικής διαστρωµάτωσης (Bourdieu, 1967: 199). Το σχολείο ασκεί 

ψυχική βία µε τον ανταγωνισµό και τη βαθµοθηρία, προκειµένου να µυήσει τους 

ανήλικους «στους κανόνες του κοινωνικού κοµφορµισµού» (Musgrave, 1983: 195. 

Μπαλάσκας, 1984: 51-53). Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση (ποινές, εξετάσεις) 

αποσκοπεί στην πειθάρχηση στην αστική ιδεολογία και στην κατάταξη-επιλογή των 

µαθητών σύµφωνα µε την ταξική τους προέλευση. Ουσιαστικά, αξιολογείται η 

αποµνηµόνευση, ο ατοµικισµός, η υπακοή στους ιεραρχικά ανώτερους (Κάτσικας & 

Καββαδίας, 1994: 57, 59). Οι µαθητές µαθαίνουν την αποδοχή των σχολικών αξιών 

και κανόνων (Bourdieu, 1974: 111) και την υποταγή, ενώ λείπει η αυτονοµία και 

δηµιουργικότητα (Bowles, 1972: 35). Οι µαθητές µε κοινωνικές δεξιότητες θα γίνουν 

αργότερα καλοί υφιστάµενοι για τους εργοδότες τους (Bowles & Gintis, 1976: 228). 
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 Το σχολείο, που κρατάει στους κόλπους του τα άτοµα από την πιο τρυφερή 

τους ηλικία και επί πολλά χρόνια, είναι ο κυριότερος ιδεολογικός µηχανισµός, γιατί 

συµβάλλει περισσότερο από κάθε άλλο θεσµό προς την κατεύθυνση της 

αναπαραγωγής. Το σχολείο δηλαδή αναδεικνύεται ως ο προνοµιούχος χώρος 

άσκησης της πολιτικής εξουσίας για την άσκηση της ιδεολογικής κυριαρχίας της και 

εποµένως την εξυπηρέτηση των συµφερόντων της άρχουσας τάξης.24 

Σύµφωνα µε τους Aronowitz & Giroux (1986: 69, 71-72, 74-95, 99, 108), η 

ριζοσπαστική παιδαγωγική υποστηρίζει ότι οι κύριες λειτουργίες του σχολείου είναι η 

οικονοµική-πολιτική (του κράτους, της ηγεµονίας)-κοινωνική-πολιτιστική 

αναπαραγωγή και η αναπαραγωγή της κυρίαρχης ιδεολογίας και των αντίστοιχων 

µορφών γνώσης και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αναπαραγωγή της 

κοινωνικής διαίρεσης της εργασίας και της ανισότητας. Τα σχολεία ως ιδρύµατα 

µπορούν να κατανοηθούν µέσω της ανάλυσης της σχέσης τους µε το κράτος και την 

οικονοµία. Ωστόσο, δεν αποδέχονται όλοι παθητικά τις παραπάνω σχολικές 

λειτουργίες, αλλά αντιστέκονται και συγκρούονται µ’ αυτές, απορρίπτοντας τα 

µηνύµατα του σχολείου. Οι ίδιοι διανοητές προτείνουν να αναπτυχθούν στα σχολεία 

στρατηγικές για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και τη διάσωση πολιτισµικών 

προτύπων που αντιτίθενται στο κυρίαρχο πολιτισµικό πρότυπο και δρουν ενάντια σ’ 

αυτό. Κατά τον Ίλλιτς (1970/1976: 11, 13, 16, 19, 24-25, 33, 38, 48-49, 56, 99, 132) 

το σχολείο είναι απλώς ένα θεσµικό όργανο, µια υπηρεσία, και µάλιστα κρατικό 

µονοπώλιο. Παράλληλα, η εκπαίδευση κατανέµει κοινωνικούς ρόλους και ευκαιρίες 

και είναι µηχανισµός κοινωνικού ελέγχου των πολλών. 

Ειδικότερα για την εκπαίδευση πρέπει να σηµειώσουµε ότι δεν αναπαράγει 

απλά τις κοινωνικές σχέσεις στο σύνολό τους, αλλά αναπαράγει και τις αντιφάσεις 
                                                           
24 Θεοπούλα Ανθογαλίδου, Ο ρόλος της  εκπαίδευσης στην αναπαραγωγή και εξέλιξη µιας 

παραδοσιακής κοινωνίας, Αθήνα, Θεµέλιο 1987, σελ.26 
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που ενυπάρχουν εξισορροπηµένες ή σε  µια κατάσταση µεγεθυνόµενης όξυνσης µέσα 

σ’ αυτήν την κοινωνία. Σε περιόδους κοινωνικής κρίσης, η αναπαραγωγική 

λειτουργία της εκπαίδευσης διαβάλλεται και η αποτελεσµατικότητά της µειώνεται, ως 

προς ορισµένες τουλάχιστον πλευρές της, πράγµα που συµβαίνει λίγο πολύ µε όλους 

τους θεσµούς.25   

Μειονεκτήµατα του σχολείου δεν είναι µόνον η ιεραρχία και ο ανταγωνισµός 

αλλά και ο εντυπωσιασµός, η ατέρµονη εντατικοποίηση και η εξουθένωση. Οι 

σχολικές δαπάνες ουσιαστικά προορίζονται για τη διοίκηση, επιτήρηση, επιλογή και 

εξάσκηση στους κοινωνικούς ρόλους. Η µάθηση είναι προεπιλεγµένη και δεν 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα του εκπαιδευόµενου. Ο δάσκαλος 

δεν είναι παρά κήρυκας και φύλακας, δηλαδή φορέας άσκησης εξουσίας. Στην 

πραγµατικότητα, ο ίδιος ο θεσµός είναι αλλοτριωτικός, ανεξαρτήτως οικονοµικών 

µεγεθών, οικονοµικού συστήµατος και πολιτικού καθεστώτος. Ο Ίλλιτς αντιπροτείνει 

ότι η µάθηση δεν είναι προϊόν διδασκαλίας αλλά µαθητείας µέσα από οµάδες, 

παιχνίδι, τυχαίες παρατηρήσεις κλπ. 

Η κοινωνία των πολιτών εκφράζει το αίτηµα για δηµοκρατικό σχολείο σε µια 

δηµοκρατική πολιτική και δηµοκρατική κοινωνία (Μπαλάσκας, 1984: 78-79). Όµως 

«ο εκδηµοκρατισµός της εκπαίδευσης αυξάνει και νοµιµοποιεί το ρατσισµό της 

ευφυΐας», τον χειρότερο από κάθε άλλο ρατσισµό (Φραγκουδάκη, 1995: 134, 136). 

Εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις προς µια ριζοσπαστική κατεύθυνση εκδηµοκρατισµού 

και ίσων ευκαιριών είναι ανέφικτες στο πλαίσιο του καπιταλισµού (Bowles, 1972: 

                                                           
2525 Θεοπούλα Ανθογαλίδου, Ο ρόλος της  εκπαίδευσης στην αναπαραγωγή και εξέλιξη µιας 

παραδοσιακής κοινωνίας, Αθήνα, Θεµέλιο 1987, π.χ. ως προς την ιδεολογική εγχάραξη, Στην 

περίπτωση δηλαδή που η κρατική ή η οποιαδήποτε εξουσία, συνέχει την συγκεκριµένη κοινωνία, 

αποστερείται από τη συναίνεση, η εκπαίδευση – εφόσον παραµένει ως έχει- λειτουργεί αρνητικά. Γι’ 

αυτό συγκεντρώνει κι αυτή επάνω της ένα µέρος της κρίσης, που εκδηλώνεται είτε µε τη µορφή 

διεκδικήσεων είτε µε τη µορφή της εγκατάλειψης ορισµένων µορφών της. σελ.34 
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39). Ο αγώνας για την αλλαγή του σχολείου συνδέεται µε την πάλη για την αλλαγή 

των κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων (Νούτσος, 1986: 123). Πολύ περισσότερο, ο 

εκπαιδευτικός αγώνας έχει τις βάσεις του στην πάλη ανάµεσα στην αστική και 

εργατική τάξη (Cowburn, 1986: 13). Η σοσιαλιστική εκπαίδευση, ανέκαθεν 

ζητούµενο, συµπεριλαµβάνει την απελευθέρωση των ίδιων των εκπαιδευτικών από το 

συντηρητισµό τους (Χόαρ, 1977/19862: 48). 

Όσον αφορά τη χώρα µας, σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, η ελληνική 

εκπαίδευση παραµένει αντιδηµοκρατική(Μπουζάκης, 19872: 95). Μετά την ήττα της 

ελληνικής αριστεράς, οι αριστεροί εκπαιδευτικοί απολύονται και διώκονται. Η 

κρατική εκπαιδευτική πολιτική επικεντρώνεται στην ιδεολογική διαµόρφωση των 

µαθητών, που είναι η προσαρµογή του σχολείου στις ανάγκες της παραγωγής, η 

προσήλωση στην εθνική-χριστιανική διαπαιδαγώγηση και στην πατριαρχία, ο 

ασφυκτικός κοινωνικός έλεγχος και η εξασφάλιση κοινωνικής συναίνεσης για τη 

συντήρηση του πολιτικού καθεστώτος. Οι εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζονται και ως 

µεσολαβητές µεταξύ του κράτους και της εργατικής τάξης και ως εργαζόµενοι «στο 

τελευταίο σκαλί της κοινωνικής αναγνώρισης και των αµοιβών». Ο χαρακτήρας της 

κλασικής παιδείας είναι ελιτιστικός, ενώ λειτουργούν «χωριστά επαγγελµατικά 

σχολεία για όσους θα γίνουν εργάτες». Κυριαρχεί ο κοινωνικός αποκλεισµός και όχι 

η εκπαίδευση για όλους. Τα παιδαγωγικά ζητήµατα ανάγονται στον ιδεαλισµό και 

στην ψυχολογία, µε αποτέλεσµα τις ποινές και τη διάκριση των µαθητών  ως 

επιµελείς και αµελείς. Το σχολείο απαιτεί πειθαρχία και επιτυχία στις εξετάσεις µε 

σκληρή µελέτη και αποστήθιση, ενώ δε γίνεται χρήση εποπτικών µέσων (Νούτσος, 

1988: 273-274, 277-278, 285, 289. Γρόλλιος & Τζήκας, 2002: 1, 5, 8-9, 55-57, 66, 68, 

91, 102-103, 110, 129-130, 133, 154). 
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Η εκπαίδευση είναι δασκαλοκεντρική και συγκεντρωτική, µε τη διαιώνιση του 

αποκλειστικού ελέγχου της κρατικής εξουσίας πάνω στο τι (περιεχόµενο), στο πότε 

(χρόνος) και στο πώς (µέθοδος) της διδασκαλίας. Παρατηρείται προσαρµογή του 

εκπαιδευτικού συστήµατος στις εκάστοτε «µορφές της καπιταλιστικής οικονοµικής 

ανάπτυξης» και «αναπαραγωγή του ελληνοχριστιανικού ιδεολογήµατος επενδυµένου 

µε εκδοχές λαϊκισµού», ιδιαιτέρως σε µαθήµατα έντονα ιδεολογικοποιηµένα, όπως η 

Ιστορία. Παράλληλα, επικρατεί η αστική αντίληψη για τον ‘ουδέτερο’ και 

‘αντικειµενικό’ χαρακτήρα των σχολικών γνώσεων, για να αποσιωπηθεί ο ταξικός 

τους χαρακτήρας (Νούτσος, 1986: 119-121). 
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Γ΄ΜΕΡΟΣ 

 

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» 

 

Γ1.ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ. 

Το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα και της µητέρας είναι κατεξοχήν ένας 

από τους γενεσιουργούς παράγοντες του ''πολιτισµικού κεφαλαίου'' της οικογένειας, 

ενώ σε συνδυασµό και µε άλλα στοιχεία µπορεί να θεωρηθεί ως µια ένδειξη της 

επιτυχίας ή αποτυχίας των παιδιών στο σχολείο. 

Είναι βέβαιο, ότι, το πώς οι γονείς µεγαλώνουν τα παιδιά τους επηρεάζεται 

από το µορφωτικό τους επίπεδο ενώ ταυτόχρονα επηρεάζει άµεσα την 

προσωπικότητα των παιδιών και συνεπώς έµµεσα την σχολική τους επιτυχία. Η 

επίδραση της οικογένειας και κυρίως της µητέρας είναι καθοριστική για την 

ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Στην οικογένεια το παιδί αποκτά την 

πρώτη κοινωνική µάθηση. Η ικανοποίηση των βασικών αναγκών του παιδιού από τη 

µητέρα εξυπηρετεί τη δηµιουργία καλών σχέσεων µητέρας -παιδιού πράγµα που 

γενικεύεται και προς τα άλλα άτοµα του περιβάλλοντός του. Γενικά τα παιδιά των 

οποίων οι γονείς δεν έχουν υψηλό µορφωτικό επίπεδο έρχονται στη σχολική 

κοινότητα µε εκπαιδευτικές ανισότητες, επειδή η ίδια η οικογένεια έχει καλλιεργήσει 

τις ανισότητες αυτές πριν ακόµη φοιτήσει το παιδί στο σχολείο. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί η σηµασία της έννοιας του 

µορφωτικού επιπέδου των γονιών. Με τη φράση αυτή λοιπόν δεν εννοούµε απλά και 

µόνο τη σχολική τους µόρφωση αλλά και την κοινωνική στην οποία εντάσσονται οι 

ηθικές αξίες, η σχέση µε τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιµα που διατηρούν ζωντανά, οι 

κοινωνικές αντιλήψεις, η καλλιέργεια ξένων γλωσσών, µουσικής, τέχνης, η 
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συχνότητα που οι γονείς ( ή η οικογένεια ) επισκέπτονται το θέατρο, η ποιότητα των 

έργων που προ-τιµούν, η επαφή µε το βιβλίο, η γλωσσική καλλιέργεια κ.α. Μέσα από 

όλη αυτή την πολυµορφία των συνθηκών το παιδί δέχεται έντονες επιδράσεις, 

υποσυνείδητες πολλές φορές, που είναι καθοριστικές για την παραπέρα εξέλιξη και 

προοπτική του. Καταλαβαίνουµε λοιπόν πως σε µια οικογένεια µε ανεβασµένο 

µορφωτικό και πνευµατικό και πνευµατικό επίπεδο η ύπαρξη πλούσιας βιβλιοθήκης 

είναι αυτονόητη, ενώ ταυτόχρονα δε λείπουν έργα που εκπροσωπούν άλλες 

εκδηλώσεις του πνεύµατος. Ιδιαίτερη επίδραση ασκούν τα στοιχεία αυτά τόσο στην 

γλωσσική εξέλιξη όσο και στην επίδοση του παιδιού στο σχολείο. Οι έρευνες που 

έχουν πραγµατοποιηθεί στο παρελθόν επαληθεύουν την άποψη πως το µορφωτικό 

επίπεδο των γονιών σχετίζεται µε την επίδοση των παιδιών στο σχολείο. Σε έρευνα 

της ΤΙΜSS ( Τρίτη ∆ιεθνήςΈρευνα για τα Μαθηµατικά και τις Φυσικές Επιστήµες) 

έγινε διαχωρισµός του µορφωτικού επιπέδου της µητέρας σε τρεις κατηγορίες: '' να 

έχει ολοκληρώσει το πολύ την πρωτοβάθµια εκπαίδευση'', '' να έχει ολοκληρώσει τη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση'', και '' να έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθµια εκπαίδευση'' 

και συγκρίθηκε µε τον µέσο όρο της επίδοσης των παιδιών τους, µαθητών της Β' 

Γυµνασίου, στα µαθηµατικά. 

Πράγµατι η διαφορά στην επίδοση ανάµεσα στη πρώτη και πολυπληθέστερη 

κατηγορία και στη Τρίτη είναι εντυπωσιακά µεγάλη ( περίπου 79 µονάδες), ενώ η 

µεσαία κατηγορία απέχει περίπου εξίσου από τις δύο παραπάνω κατηγορίες. Σε ορι-

σµένες µάλιστα κατηγορίες του δείγµατος η διαφορά πλησιάζει τις 100 µονάδες. (Κο-

ντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη,2000:64-65) 

Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 3.1. Εκπαίδευση της µητέρας και επίδοση στα Μαθηµατικά 

Β' Γυµνασίου 

 

 ssΠηγή:ΙΕΑ,TIMSS,1994-1995 Ελληνικό Συντονιστικό Κέντρο της ΙΕΑ, 

Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 

Γ2. ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ. 

Η ταύτιση ανάµεσα στη σχολική επίδοση και την κοινωνική προέλευση 

φαίνεται από έρευνες να είναι µεγάλη και επιβεβαιώνεται συνεχώς. Ανάµεσα στους 

µαθητές που τελειώνουν το δηµοτικό σχολείο και ακολουθούν το γυµνάσιο σε 

κανονική ηλικία, η επίδοση διαφοροποιείται κατά την κοινωνική κατηγορία στην 

οποία ανήκει η οικογένεια τους και η πλειοψηφία των κακών µαθητών ανήκει στα 

χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα. 

Έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί και σε άλλες χώρες όπως η Αγγλία, 

φάνηκε πως η επίδοση των µαθητών (άριστη, καλή, µέτρια) τη στιγµή της εισόδου 

στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση αντιστοιχεί απόλυτα στην κοινωνικοεπαγγελµατική 

κατηγορία οπού ανήκει ο πατέρας τους. Άριστη είναι η επίδοση των µαθητών από 

ανώτερα κοινωνικά στρώµατα και µέτρια, στην άλλη άκρη της κλίµακας, είναι η 

επίδοση των µαθητών από τις λεγόµενες ''εργαζόµενες τάξεις''. 
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Επίσης έρευνες σε εθνικό επίπεδο έχουν δείξει ότι η ποσοστιαία παρουσία και 

επίδοση των µαθητών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ακολουθεί την κοινωνική 

ιεραρχία των επαγγελµάτων που ασκούν οι γονείς τους. Τα ποσοστά των 

εισαγοµένων στα λύκεια αυξάνονται σταθερά από τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα 

προς τα πιο προνοµιούχα. Ενδεικτικά, τα ποσοστά αυτά αρχίζουν από 32%, που είναι 

η αναλογία εισόδου των παιδιών εργατών και φτάνουν στο 94%, που είναι το 

ποσοστό εισόδου για τα παιδιά των ανωτέρων στελεχών. 

Ουσιαστικά όµως, η σχολική επιτυχία των παιδιών και οι προσδοκίες των 

γονέων εξαρτώνται από ένα παράγοντα, που δεν είναι τόσο ο οικονοµικός ή 

χρηµατικός, όσο ο ψυχολογικός και κυρίως µορφωτικός. ∆ίχως καµία σχέση µε τη 

βιολογική τους κληρονοµικότητα, οι γονείς µεταδίδουν στα παιδιά τους, θεληµένα ή 

ασυνείδητα, µια µορφωτική κληρονοµιά που είναι τόσο πιο σηµαντική όσο οι ίδιοι 

έχουν υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και συγχρόνως κατέχουν υψηλή κοινωνική θέση. 

«Αυτό το σύµπλεγµα είναι τόσο ισχυρό, που η κρίση των εκπαιδευτικών για το 

µέλλον των µαθητών τους µοιάζει να λαβαίνει υπόψη της την κοινωνική 

διαστρωµάτωση». 

Η σχολική ανισότητα λοιπόν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι είναι και 

κοινωνική και αυτό ισχύει για όλες τις βιοµηχανικές χώρες. Πρέπει ωστόσο εδώ να 

προσθέσουµε, γιατί έχει σηµασία ως προς την αντιµετώπιση του φαινοµένου, µια 

απόχρωση στο γενικό αυτό συµπέρασµα: την κυριαρχία του µορφωτικού παράγοντα 

πάνω στον οικονοµικό. ∆ηλαδή, η σχολική κλίµακα αξιολογήσεων αναπαράγει 

γενικά την κοινωνική διαστρωµάτωση. Η κοινωνική διαστρωµάτωση ωστόσο είναι 

περίπλοκη και η κοινωνική ανισότητα είναι διαφόρων ειδών: οικονοµική, µορφωτική, 

γεωγραφική και άλλα πολλά. 
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Συνήθως τα προνόµια τους και η απουσία τους συνυπάρχουν. Π.χ. µια πολύ 

φτωχή αγροτική οικογένεια, συνήθως ζει σε αποµονωµένη και καθυστερηµένη 

αγροτική περιοχή και το µορφωτικό επίπεδο των µελών της είναι από τα χαµηλότερα 

της χώρας. Ωστόσο, όταν στις διάφορες κοινωνικές οµάδες γίνουν διαφοροποιήσεις 

ανάµεσα στα οικονοµικά και λοιπά κοινωνικά προνόµια, διαπιστώνεται ότι, όταν τα 

προνόµια δεν συνυπάρχουν απόλυτα, ο µορφωτικός παράγοντας και οι παράγοντες 

που ονοµάζονται '' ψυχοκοινωνιολογικοί '', το µορφωτικό επίπεδο των γονέων και η 

στά-ση τους απέναντι στο σχολικό µέλλον των παιδιών τους, εµφανίζονται πολύ 

ισχυρότεροι από τον οικονοµικό παράγοντα. 

∆ηλαδή, αν συγκρίνουµε την επίδοση κατά οµάδες µαθητών που οι γονείς 

τους έχουν το ίδιο µορφωτικό επίπεδο, θα διαπιστώσουµε ότι η οικονοµική διαφορά 

δεν επηρεάζει τη σχολική επίδοση των παιδιών. Αν αντίθετα, κατατάξουµε τις οικο-

γένειες κατά τα έσοδα τους σε οµάδες της ίδιας οικονοµικής ισχύος, διαπιστώνουµε 

ότι οι διαφορές του µορφωτικού επίπεδου των γονιών επηρεάζουν σηµαντικά τη σχο-

λική επίδοση των παιδιών. Με ίσο εισόδηµα η επίδοση εξαρτάται από τη διαφορά στο 

δίπλωµα του πατέρα, ενώ µε ίσο µορφωτικό επίπεδο δεν εξαρτάται από τη διαφορά 

του εισοδήµατος. 

Το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα του φαινοµένου αυτού αποτελούν τα 

παιδιά των δασκάλων, που προέρχονται από οικογένειες µε πολύ χαµηλά εισοδήµατα, 

αλλά εµφανίζουν συστηµατική σχολική επιτυχία στο µεγαλύτερο ποσοστό τους, ώστε 

προτάθηκε να κατατάσσονται χωριστά, γιατί παραφθείρουν τα δεδοµένα της µικροα-

στικής κατηγορίας στην οποία οι δάσκαλοι εµπίπτουν οικονοµικά και κοινωνικά. 

(Φραγκουδάκη,1985:60-61,66-67) . 
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Γ3. ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙ∆ΟΣΗ. 

Η θέση των παιδιών µε χαµηλή κοινωνική προέλευση, που όπως 

διαπιστώσαµε υστερούν αναπτυξιακά σε σχέση µε τα άλλα, επιδεινώνεται ακόµη 

περισσότερο µε την ένταξη τους στο σχολείο, για δύο βασικούς λόγους: 

1. Τα προγράµµατα, σπουδών, οι σκοποί και οι στόχοι των σχολείων, 

απορρέουν κατά κύριο λόγο από τις αξίες και τις ''στάσεις'' που εκπροσωπεί η µεσαία 

κοινωνική τάξη. Είναι ''σχολεία µεσαίας τάξης'', όπως έχει τονιστεί επανειληµµένα 

από τους κοινωνιολόγους της εκπαίδευσης. Έτσι ενώ για τα παιδιά αυτά η σχολική 

κοινωνικοποίηση είναι συνέχεια της οικογενειακής, τα παιδιά της κατώτερης 

κοινωνικής τάξης θα πρέπει, µε την ένταξη τους στο σχολικό περιβάλλον, να 

υποστούν αρχικά ένα είδος ανακοινωνικοποίησης. Αυτό φάνηκε καθαρά στην 

περίπτωση της γλώσσας: Τα παιδιά της κατώτερης κοινωνικής τάξης είναι 

αναγκασµένα να τροποποιούν το γλωσσικό τους κώδικα και να προσαρµόζονται 

συνεχώς στον κώδικα της µεσαίας τάξης, επειδή αυτός γίνεται περισσότερο 

αποδεκτός και βαθµολογείται καλύτερα στο σχολείο. 

2. Ενώ ο βαθµός εξέλιξης τροποποιείται σηµαντικά ανάλογα µε την κοινωνική 

προέλευση των παιδιών, τα εκπαιδευτικά συστήµατα είναι στην πλειοψηφία τους α-

διαφοροποίητα. Αντί δηλαδή το σχολείο να λάβει υπόψη του τις σοβαρές ελλείψεις 

µιας συγκεκριµένης µερίδας µαθητών και να προσπαθήσει να τις αντισταθµίσει, τις 

αντιπαρέρχεται µε αδιαφορία και επιφορτίζει τους µαθητές αυτούς ε ευθύνες και υπο-

χρεώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούν. Στις τελευταίες δεκαετίες 

η κατάσταση αυτή έχει αντιµετωπιστεί ικανοποιητικά, από εκπαιδευτικά συστήµατα 

αναπτυγµένων χωρών. Η δική µας όµως σχολική οργάνωση παραµένει στα αρχικά 

σχήµατα, γεγονός που επιδεινώνεται από την έλλειψη ειδικών σχολείων. Υπάρχει έ-

τσι µεγάλη ανοµοιογένεια ανάµεσα στο επίπεδο µαθητών που συνδιδάσκονται, µε 
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αποτέλεσµα ο τρόπος της σχολικής εργασίας να αποβαίνει σε βάρος των αδυνάτων. Η 

διδακτική συνταγή ότι ο εκπαιδευτικός οφείλει να οργανώνει το διδακτικό έργο του 

µε γνώµονα το µέσο όρο, ατονεί κάτω από την πίεση του αναλυτικού προγράµµατος 

που πρέπει να καλυφθεί και από τις άλλες δυσκολίες που ανακύπτουν στην πράξη. Ο 

δάσκαλος συνεργάζεται και προχωρεί µε τους καλούς, επικρίνοντας πολλές φορές 

τους ''βραδυπορούντες''. 

Για τους λόγους αυτούς το σχολείο αντί να γεφυρώσει, διευρύνει το χάσµα 

που έχει δηµιουργήσει η ανοµοιογένεια του οικογενειακού περιβάλλοντος στη 

προσχολική ηλικία. Πολλοί µαθητές µετατρέπονται σε παθητικούς παρατηρητές και 

αµέτοχους θεατές, επειδή η συµµετοχή στη σχολική εργασία είναι γι' αυτούς 

δύσκολη. Μια πρώτη έρευνα που έγινε στην Ελλάδα από τον ΟΟΣΑ σε συνεργασία 

µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών το 1974, έδειξε ότι η επίδοση των 

µαθητών στο Σχολείο, ∆ηµοτικό και Γυµνάσιο, διαφοροποιείται σηµαντικά σε σχέση 

µε το επάγγελµα του πατέρα τους. Τα παιδιά των ανωτέρων επαγγελµατικών 

στρωµάτων (ελεύθερα επαγγέλµατα, ανώτερα διοικητικά, βιοµήχανοι κ.τ.λ.) είχαν 

µεγαλύτερο βαθµό στο απολυτήριο του ∆ηµοτικού (9 και 10). Οι µαθητές Γυµνασίου 

που ο πατέρας τους εξασκούσε ''ανώτερο'' επάγγελµα είχε υψηλό επίπεδο µόρφωσης 

(πτυχιούχος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) και µηνιαίο εισόδηµα άνω των 15.000 δρχ. 

(45 ευρώ περίπου) το 1974, είχαν επίσης πολύ µεγαλύτερους βαθµούς από τους 

µαθητές µε αµόρφωτο πατέρα, αγράµµατο ή απόφοιτο ∆ηµοτικού, γεωργό ή τεχνίτη, 

µε µηνιαίο εισόδηµα κάτω των 15.000 δρχ. (Πυργιωτάκης,2000:143-144 ,Λαρίου-

∆ρεττάκη,1993) Μεταγενέστερη έρευνα στην περιοχή των Αθηνών έδωσε τον 

ακόλουθο µέσο όρο βαθµολογίας για την επίδοση των µαθητών κατά επαγγελµατική 

οµάδα. 
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Πίνακας 3.2. Επάγγελµα του πατέρα και σχολική επίδοση 

 

∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές σε έξι 

κοινωνικοεπαγγελµατικές οµάδες µαθητών, τόσο στους µέσους όρους προαγωγής, 

όσο και στη βαθµολογία πολλών επιµέρους µαθηµάτων. Παρόµοιες διαφορές 

σηµειώθηκαν ανάµεσα σε µαθητές µε διαφορετική γεωγραφική προέλευση και 

οικονοµική κατάσταση. Έρευνα που έγινε το 1960 στις ΗΠΑ µε υποκείµενα 440.000 

µαθητές της 9ης έως 12ης τάξης αποκάλυψε ενδιαφέροντα στοιχεία. Το 57% των 

µαθητών που ήταν στην κορυφή της βαθµολογίας είχαν πατέρα µε κάποιο 

επιστηµονικό ή ανώτερο επάγγελµα και µόνο το 33% είχαν πατέρα µε άλλο 

επάγγελµα. Η σύνθεση όµως των µαθητών µε χαµηλή επίδοση ήταν εντελώς 

διαφορετική: Το 55% είχαν πατέρα εργάτη και το 16% πατέρα µε ανώτερο 

επάγγελµα. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη των στατιστικών στοιχείων του 

Υπουργείου Παιδείας της Βάδης - Βυτεµβέργης. Σύµφωνα µε το εκπαιδευτικό 

σύστηµα της χώρας, οι µαθητές φοιτούν αρχικά στο βασικό σχολείο που είναι κοινό 

για όλους και έχει τέσσερις τάξεις. Μετά την ∆' τάξη κατανέµονται, ανάλογα µε την 

επίδοση τους, σε τρία διαφορετικά σχολεία: Τα Κύριο σχολείο, το Μέσο σχολείο, και 
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το Γυµνάσιο. Περισσότερες δυνατότητες για επαγγελµατική και κοινωνική άνοδο 

παρέχει το Γυµνάσιο, αφού αυτό ανοίγει κατά κανόνα το δρόµο για τα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.). Ακολουθεί το Μέσο Πρακτικό σχολείο και έπεται το 

Κύριο σχολείο. Ο πρώιµος αυτός διαχωρισµός των µαθητών σε τρεις κοινωνικά 

άνισες οµάδες προσφέρεται ιδιαίτερα για τη µελέτη του θέµατος που µας ενδιαφέρει. 

Από στοιχεία της σχετικής στατιστικής επετηρίδας µελετούµε όσα αφορούν δύο 

κατηγορίες µαθητών: αυτούς που έχουν πατέρα επιστήµονα και αυτούς που έχουν 

πατέρα εργάτη. Στην ∆' τάξη του βασικού σχολείου φοίτησαν το 1972 συνολικά 

3.287 µαθητές µε πατέρα επιστήµονα. Ο τρόπος µε τον οποίο κατανεµήθηκαν τα 

παιδιά αυτά στα άλλα σχολεία µετά την αποφοίτηση τους από την ∆' τάξη 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 3.3. Παιδιά επιστ/νων. Η σχολική τους εξέλιξη 

 

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι ένα συντριπτικά µεγάλο 

ποσοστό των µαθητών (86,3%) ακολούθησε τον προνοµιακό δρόµο του Γυµνασίου. 

Λίγοι (5,5%) φοίτησαν στο Μέσο Πρακτικό ή Κύριο Σχολείο (5,3%) και ελάχιστοι 

έµειναν στάσιµοι (1,5%). Εκείνο που εντυπωσιάζει ιδιαίτερα είναι η καθολική τους 
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απουσία από τα Ειδικά σχολεία. Οι διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα ∆ε φαίνονται 

επίσης αξιόλογες. 

Στο έτος αυτό φοίτησαν στο Βασικό σχολείο (∆' τάξη) 63.754 παιδιά εργατών. 

Ο τρόπος µε τον οποίο κατανεµήθηκαν στα επόµενα σχολεία παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 3.4. Παιδιά εργατών. Η σχολική τους εξέλιξη 

 

Στην απόλυτη πλειοψηφία τους (61,9%) γράφτηκαν στο Κύριο σχολείο, σε µικρό 

ποσοστό (20,6%) στο Μέσο Πρακτικό σχολείο και σε µικρότερο (14%) στο 

Γυµνάσιο. Σαφής είναι εποµένως η τάση να µειώνεται η συµµετοχή των µαθητών 

αυτών όσο αυξάνεται το κύρος του σχολείου και οι προοπτικές που διανοίγει. 

Αξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι στα παιδιά των εργατών διπλασιάζονται σχεδόν οι 

στάσιµοι ενώ η συµµετοχή τους στα Ειδικά σχολεία είναι πολύ µεγάλη. Η διάκριση 

των φύλων είναι επίσης έντονη: Οι εργάτες που επιθυµούν να φοιτήσει το παιδί τους 

σε ανώτερο σχολείο, προτιµούν το Γυµνάσιο για τα αγόρια και το Μέσο Πρακτικό 

για τα κορίτσια: 

Από τη ίδια έρευνα προκύπτουν και τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: 
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1. Το 70% των µαθητών του Ειδικού σχολείου είναι παιδιά εργατών. 

2. Το 50% των ''στάσιµων'' της ∆' τάξης και το 70% της Ε' προέρχονται επίσης 

από εργατικές οικογένειες. 

3. Το 50% των παιδιών που ∆ε δέχονται να φοιτήσουν στο Γυµνάσιο, 

µολονότι το επιτρέπει η βαθµολογία τους, προέρχονται από εργατικές οικογένειες. 

4. Τα παιδιά των εργατών παρουσιάζουν την τάση να διακόπτουν εύκολα τη 

φοίτηση στο Γυµνάσιο. Το 47% των αγοριών και το 67% των κοριτσιών 

εγκαταλείπουν το σχολείο αν µείνουν στάσιµοι σε κάποια τάξη. 

Τα στοιχεία αυτά είναι αρκετά για να δείξουν ότι η επίδοση των µαθητών 

διαφοροποιείται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που διαφοροποιείται και η ανάπτυξη της 

προσωπικότητας τους στα πλαίσια του οικογενειακού περιβάλλοντος, πριν το παιδί 

φοιτήσει στο σχολείο. Η ελλειµµατική επίδοση των ασθενέστερων κοινωνι-

κοπολιτιστικών τάξεων φαίνεται πως έχει άµεση σχέση µε το επάγγελµα των γονιών 

ή µε του πατέρα όπως είδαµε στη συγκεκριµένη έρευνα. (Πυργιωτάκης,2000:145-

148, Λαρίου-∆ρεττάκη,1993) 

 

Γ4 .ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. 

Το ότι το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της οικογενειακής καταγωγής του 

ατόµου επηρεάζει, και µάλιστα καθοριστικά, την εκπαιδευτική του διαδροµή είναι 

πλέον γνωστό στις µέρες µας. Όπως έχουµε προαναφέρει κάθε άτοµο επηρεάζεται 

από τα ερεθίσµατα που δέχεται από το οικογενειακό του περιβάλλον και αυτά 

καθορίζουν και όλους τους τοµείς της ζωής του. Έτσι λοιπόν το πιο ασφαλές κριτήριο 

για την πρόβλεψη των πιθανοτήτων επιτυχίας ενός ατόµου στον εκπαιδευτικό και τον 

επαγγελµατικό τοµέα είναι το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της οικογένειάς του. Για 
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παράδειγµα, σε µια µεγάλης έκτασης έρευνα των Blau και Duncan26 (1967) όπου 

χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από 20.000 περιπτώσεις ανδρών ηλικίας  25 έως 64 

ετών, βρέθηκε ότι οι πιθανότητες ενός ατόµου να εισαχθεί και να σταδιοδροµήσει σε 

επαγγέλµατα που υπόσχονται κοινωνική άνοδο εξαρτάται απόλυτα από τα 

χαρακτηριστικά της οικογένειας από την οποία προέρχεται. (Γεωργίου, 2000:96, 

,Φραγκουδάκη, 1985, Πυργιωτάκης, 2000, Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη, 2000). 

Ανάµεσα στα άλλα, παρατηρείται ισχυρότατη, στατιστικά σηµαντική 

συνάφεια µεταξύ των επαγγελµατικών επιπέδων του πατέρα και του γιου. Μια έρευνα 

που έγινε στην Κύπρο και κάλυψε 7.000 περιπτώσεις µαθητών (Κεφάλα27, 1981)  

κατέληξε στο ακριβώς ίδιο συµπέρασµα. ∆ηλαδή παιδιά που προέρχονται από 

υψηλές κοινωνικο-οικονοµικά οικογένειες ακολουθούν πολλές φορές το επάγγελµα 

του πατέρα ή της µητέρας. 

Φαίνεται λοιπόν πως το φτωχόπαιδο που καταφέρνει να γίνει επιστήµονας ή 

επιτυχηµένος επιχειρηµατίας συναντάται περισσότερο σε κινηµατογραφικές ταινίες 

παρά στην πραγµατική ζωή. Οι περιπτώσεις εκείνων που πραγµατικά καταφέρνουν 

να ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδοµένα και να διακριθούν αποτελούν την εξαίρε-

ση και όχι τον κανόνα. Βεβαίως, σε αναπτυσσόµενες κοινωνίες, που σε διάστηµα δύο 

έως τριών γενεών µετατρέπονται από καθαρά αγροτικές και κοινωνίες υπηρεσιών, οι 

                                                           
26  Blau, P & Duncan O. (1967) The American Occupational Structure. New York: 

John Wiley and Sons 

 

27
  Κεφάλα, Μ. (1981). Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. ∆ελτίο Οµίλου 

Παιδαγωγικών Ερευνών, τ.. 39, 50-56. 

- 

 



Πολυπολιτισμικότητα και Πολιτικές Διαχείρισης της Διαφοράς 

 

55 

 

δοµές είναι περισσότερο ρευστές και η κινητικότητα µεταξύ των τάξεων είναι µεγα-

λύτερη. (Γεωργίου, 2000, 97). 

Εκείνο που παρουσιάζει µεγαλύτερο ενδιαφέρον, τουλάχιστον από ψυχολογι-

κή άποψη, είναι οι επιδράσεις που το άτοµο δέχεται ότι µ όνο από τα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά της οικογένειας του, αλλά από τα λειτουργικά: δηλαδή τον τρόπο µε 

τον οποίο διαχειρίζονται θέµατα εξουσίας, τις προσδοκίες τους για το µέλλον και γε-

νικότερα τη συµπεριφορά τους προς το παιδί. 

Η αλήθεια είναι πως οι γονείς έχουν µεγάλη δύναµη στα χέρια τους, αρκεί να 

την χρησιµοποιήσουν σωστά για να επιτύχουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Έχουν 

την δυνατότητα να πλάσουν την προσωπικότητα, το χαρακτήρα ακόµη και τα 

θέλωτου παιδιού τους χρησιµοποιώντας βέβαια τον κατάλληλο τρόπο. Οι φιλοδοξίες 

των γονιών αποτελούν το στοιχείο µε βάση το οποίο µπορεί να γίνει µια αρκετά καλή 

πρόβλεψη της επιτυχίας των γονιών, και εάν αυτές µεταβιβάζονται στο παιδί µε κα-

τάλληλο τρόπο, τόσο υψηλότερες θα είναι και οι επιδόσεις των παιδιών στο σχολείο 

.Βέβαια υψηλές προσδοκίες συνήθως έχουν οι γονείς υψηλού κοινωνικοοικονοµικού 

και µορφωτικού επιπέδου εποµένως καταλήγουµε και πάλι στο ίδιο συµπέρασµα. Οι 

γονείς χαµηλού κοινωνικο-οικονοµικου επιπέδου βλέπουν τη µόρφωση ως ένα µέσο 

για οικονοµική ασφάλεια, οι γονείς υψηλού κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου τη 

βλέπουν ως ένα µέσο για προσωπική ανέλιξη. 

Με άλλα λόγια η εµπειρία της µόρφωσης είναι διαφορετική µεταξύ ατόµων 

από διαφορετικά κοινωνικά στρώµατα, και το ίδιο διαφορετική είναι και η επαγγελ-

µατική ωριµότητα και στόχοι που έχουν τα παιδιά τους. 

Γι ΄αυτόν ακριβώς το λόγο τα παιδιά ανθρώπων που ασκούν ανώτερα επαγ-

γέλµατα και έχουν µεγάλες φιλοδοξίες, έχουν κίνητρα, και βάζουν στόχους για την 
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επίτευξη ακαδηµαϊκής µόρφωσης και πολλές φορές ακολουθούν τον επαγγελµατικό 

κλάδο του γονιού. 

 

Γ5  .ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. 

Η επιλογή για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) δε γίνεται µόνο 

µετά την αποφοίτηση από το Λύκειο µε τις Γενικές Εξετάσεις. Αυτό αποτελεί την 

τελική φάση µιας διαδικασίας που η έκβασή της έχει επηρεαστεί σοβαρά από τις 

συνθήκες της οικογένειας στην προσχολική ηλικία. Μετά την ένταξη όµως του 

παιδιού στο σχολείο συντελείται, επίσηµα πια, µία σταδιακή επιλογή µε τον 

αποκλεισµό µερίδας µαθητών κάθε χρόνο. Το 1978/79 τελείωσαν π.χ. το Λύκειο 

69.094 µαθητές, από τους οποίους βρήκαν θέση στα Α.Ε.Ι. το 1/3 περίπου. Για να 

κατανοήσουµε όµως στο σύνολό της την επιλεκτική λειτουργία του εκπαιδευτικού 

συστήµατος πρέπει να παρακολουθήσουµε την «εκπαιδευτική ιστορία» των µαθητών 

αυτών από την Α΄ τάξη του ∆ηµοτικού ως την αποφοίτησή τους από το Λύκειο (βλ.  

πιν.) και την τελική επιλογή για τα Α.Ε.Ι. Πίνακας 3.5. : Εκπαιδευτική ιστορία των 

µαθητών από την εγγραφή τους στο ∆ηµοτικό ως την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι. 
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Όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες επετηρίδες της εκπαίδευσης της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας γράφτηκαν κατά το σχολικό έτος 1967-68 και φοίτησαν στην 

Α΄ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου (βλ. πιν.) συνολικά 167.930 µαθητές σε ολόκληρη 

τη χώρα. Από αυτούς έφτασαν στην Γ΄ τάξη του Λυκείου και διεκδίκησαν µία θέση 

στα Α.Ε.Ι. κατά το σχολικό έτος 1978/79 µόνο 69.094. Αυτό σηµαίνει ότι αποχώρη-

σαν 100.000 περίπου µαθητές, πριν από την τελική φάση της επιλογής. Πιο συγκε-

κριµένα: 

Από τους 100 µαθητές που γράφτηκαν τότε Στην Α΄∆ηµοτικού 

- 95 τελείωσαν το ∆ηµοτικό 

- 66 πήγαν στο Γυµνάσιο 

- 57 τελείωσαν την Γ΄ Γυµνασίου 

- 54 µπήκαν στο Λύκειο (δε διαγωνίζονταν ακόµη), 

- 44 τελείωσαν το Λύκειο 

από αυτούς µπήκαν στα Α.Ε.Ι. γύρω στους 12. 

∆ιαπιστώνεται λοιπόν ότι η επίσηµη διαδικασία επιλογής αρχίζει από την πρώτη 

στιγµή που εντάσσεται το παιδί στο σχολικό σύστηµα και συνεχίζεται σε όλες τις 

τάξεις και τις βαθµίδες της Γενικής Εκπαίδευσης, για να ολοκληρωθεί µε την τελική 

επιλογή µετά το Λύκειο. Οι «ροές» του µαθητικού πληθυσµού που παρατηρούνται 

δεν έχουν µελετηθεί ούτε και έχουµε στοιχεία σχετικά µε τη σύστασή τους. Είναι 

όµως βέβαιο ότι οι περισσότεροι από αυτούς που αποχωρούν «µόνοι» τους προέρχο-

νται από τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις, είναι οι «βραδυπορούντες» των προηγού-

µενων τάξεων. 
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Η λύση που δόθηκε πριν λίγα χρόνια µε την κατάργηση της βαθµολογίας στο 

∆ηµοτικό και την αναγκαστική µετάβαση από τη µία τάξη στην άλλη δεν αναµένεται 

να επιφέρει βελτίωση, όσο τουλάχιστο το εκπαιδευτικό σύστηµα δε διαφοροποιεί την 

εργασία και τις µεθόδους του. Απεναντίας ενδέχεται να επιδεινώσει την κατάσταση, 

αφού όσοι κυρίως δεν είναι ιδιαίτερα ενηµερωµένοι εφησυχάζουν, αποπροσανατολί-

ζονται και παύουν να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρόοδο των παιδιών 

τους. 

Κατά την τελική επιλογή επιτυγχάνουν επίσης, σε µεγαλύτερο ποσοστό, όσοι 

προέρχονται από τις ισχυρότερες οικονοµικοκοινωνικές τάξεις. Μία πρώτη επισκό-

πηση των δεδοµένων από διάφορες χώρες δείχνει ότι τα κατώτερα κοινωνικά στρώ-

µατα εκπροσωπούνται στο φοιτητικό πληθυσµό σε πολύ µικρότερο ποσοστό από ό,τι 

τα άλλα. Σε ό,τι αφορά τα Ελληνικά δεδοµένα είναι σηµαντικές οι έρευνες της Ι. Λα-

µπίρη - ∆ηµάκη.28 Σε µία πρώτη έρευνα προσπάθησε µε βάση το συνολικό πληθυσµό 

των πρωτοετών φοιτητών στα Α.Ε.Ι., κατά το έτος 1963-64, να προσδιορίσει στατι-

στικά τις πιθανότητες που έχουν οι νέοι κάθε κοινωνικής τάξης να σπουδάσουν. Ύ-

στερα από τη σχετική επεξεργασία των δεδοµένων προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία 

κατά κοινωνική τάξη. 

 

 

 

 

                                                           
28

 Σύµφωνα µε τη στρωµάτωση που χρησιµοποιήθηκε, η ανώτερη τάξη περιλαµβάνει τα ελευθέρια 
επαγγέλµατα και επαγγέλµατα διοικήσεως, η µεσαία τα επαγγέλµατα απασχόλησης, εµπόρους, 
πωλητές κ.λ.π. και η κατώτερη τους γεωργούς, εργάτες, τεχνίτες κ.λ.π.. Βλ. Ι. Λαµπίρη – Α. ∆ηµάκη, 
οπ., τόµ. Α΄, σελ.122κ.ε. 
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Πίνακας 3.6. : Πιθανότητες εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. κατά κοινωνική τάξη 

 

Τις περισσότερες πιθανότητες εισαγωγής στα ελληνικά Πανεπιστήµια έχουν οι νέοι 

τη ανώτερης κοινωνικής τάξης. Από 1000 αγόρια που γεννήθηκαν το 1944 φοιτούσαν 

στο Πανεπιστήµιο το 1963-64 τα 887 και από τα 1000 κορίτσια τα 480. Από τη 

µεσαία τάξη φοιτούσαν 324 αγόρια και 168 κορίτσια, ενώ από την κατώτερη, την 

αγροτο-εργατική, µόνο 174 αγόρια και 76 κορίτσια. Γενικά σπουδάζουν (βλ. 

τελευταία στήλη του πίνακα) στα Α.Ε.Ι. περισσότερα από τα 2/3 των παιδιών της 

ανώτερης κοινωνικής τάξης, το ¼ της µεσαίας και µόνο το 1/12 της κατώτερης. Οι 

ανισότητες διευρύνονται ακόµη περισσότερο ανάµεσα στα αγόρια των αστικών κέ-

ντρων µε πατέρα που ασκεί κάποιο από τα λεγόµενα «ελεύθερα επαγγέλµατα» και τα 

κορίτσια της υπαίθρου. Από τα 1000 αγόρια της κατηγορίας αυτής εισάγονται στα 

Α.Ε.Ι. τα 926, ενώ από τα 1000 κορίτσια της υπαίθρου µόλις τα 45. 

Οι ανισότητες ανάµεσα στα αστικά κέντρα και την ελληνική ύπαιθρο επιβε-

βαιώνονται και από µεταγενέστερη έρευνα της ίδιας ερευνήτριας. Με ειδικά ερωτη-

µατολόγια συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 632 φοιτητές του Παν/µίου Αθηνών. Η ε-

πεξεργασία τους, κατά γεωγραφικό διαµέρισµα, έδειξε ότι 57% των φοιτητών κατά-

γονται από αστικά κέντρα (34% από την Αθήνα και 23% από άλλες αστικές περιο-

χές), 13% από ηµιαστικές και το 29% από αγροτικές περιοχές. Οι ανισότητες αυτές 
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επιβεβαιώνονται και από πρόσφατη έρευνα του Μ. ∆ρεττάκη, που επεξεργάζεται κα 

ιαναλύει πολλά στοιχεία από τους υποψήφιους και τους επιτυχόντες στα Α.Ε.Ι. το 

έτος 1976. 

Η προέλευση των φοιτητών δείχνει γενικά ότι τα κατώτερα κοινωνικά στρώ-

µατα µολονότι είναι τα πολυπληθέστερα, εκπροσωπούνται στα Α.Ε.Ι. σε 

µικρότεροποσοστό από ό,τι τα ανώτερα που αποτελούν µικρή µόνο µερίδα του 

συνολικού πληθυσµού. Η µεταγενέστερη έρευνα των Γ. Ψαχαρόπουλου και Α. 

Καζαµία (1978) δείχνει ότι η σχέση αυτή έχει µεταβληθεί µετά τη µεταρρύθµιση του 

1964 και 1976 χωρίς όµως να λύνεται το πρόβληµα που εξακολουθεί να παραµένει 

οξύ. 

Παρόµοια είναι η κατάσταση στη ∆υτ. Γερµανία, όπως αντιλαµβάνεται κανείς 

από τα στοιχεία που παραθέσαµε παραπάνω. Στη Γαλλία επίσης ο φοιτητικός πληθυ-

σµός παρουσίασε στην δεκαετία του 1960 τη σύσταση του πίνακα. 

Το φράγµα αυτό, της περιορισµένης εκπροσώπησης του εργατικού πληθυ-

σµού στα Α.Ε.Ι. δεν µπόρεσαν επίσης να «σπάσουν», στον επιθυµητό τουλάχιστο 

βαθµό, ούτε και αυτές οι σοσιαλιστικές χώρες, παρά την προσπάθειά τους για 

περισσότερη µόρφωση και κοινωνική δικαιοσύνη. Από τον πίνακα που παρουσιάζει 

τη σύσταση του φοιτητικού πληθυσµού σε πέντε ανατολικές χώρες, προκύπτει ότι η 

ποσοστιαία συµµετοχή των διανοουµένων στα Α.Ε.Ι. είναι σε u972 όλες τις 

περιπτώσεις µεγαλύτερη από εκείνη των άλλων επαγγελµατικών οµάδων, µολονότι οι 

διανοούµενοι αποτελούν και εδώ µικρή µόνο µειονότητα του συνολικού πληθυσµού. 

Οι συνθήκες είναι βέβαια εδώ πολύ καλύτερες, το «άνοιγµα» όµως εξακολουθεί να 

υπάρχει. 
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Μετά την παράθεση των στοιχείων αυτών ο ∆ηµ. Τοµπαϊδης γράφει: «Φαίνε-

ται ότι το καλλιεργηµένο οικογενειακό περιβάλλον ασκεί πάντα την ευνοϊκή επίδρα-

ση του στη µόρφωση των παιδιών και πως τα εκπαιδευτικά συστήµατα όλου του κό-

σµου ευνοούν αυτό το περιβάλλον». Η σηµασία του οικογενειακού 

περιβάλλοντοςαποκαλύπτεται από τα στοιχεία του πίνακα: 

Πίνακας 3.7. : Πιθανότητες για φοίτηση στο Κολλέγιο νέων µε διαφορετική 

κοινωνική προέλευση και διαφορετικό ∆.Ν. (οι αριθµοί εκφράζουν ποσοστά). 

 

Σχολιάζοντας τα στοιχεία αυτά ο Γερµανός Weinert29 γράφει: «Οι γονείς από 

κατώτερο κοινωνικό στρώµα σπάνια εξασφαλίζουν στα παιδιά τους σπουδές στο Πα-

νεπιστήµιο, ακόµη και όταν αυτά διακρίνονται από υψηλό ∆.Ν. Οι γονείς αντίθετα 

της ανώτερης κοινωνικής τάξης εξασφαλίζουν στους γιους και τις θυγατέρες 

τουςσπουδές στο Πανεπιστήµιο και όταν ακόµη δε διακρίνονται για υψηλή 

νοηµοσύνη». 

Εξάλλου η υπεροχή που έχει το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον για τη σχο-

λική επιτυχία του παιδιού σε σχέση µε το βαθµό ευφυϊας του έχει τεκµηριωθεί από τα 

πορίσµατα και άλλων ερευνών. Και οι ανισότητες ακόµη που παρατηρούνται ανάµε-

σα στις αγροτικές περιοχές και τα αστικά κέντρα, θα πρέπει να αποδοθούν στο χαµη-

λό κοινωνικο-πολιτιστικό επίπεδο της αγροτικής οικογένειας και το φτωχό 

                                                           
29

  Βλ. F. Weinert, οπ., σελ. 159 
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πολιτιστικό περιβάλλον του χωριού και όχι τόσο στις σχολικές συνθήκες. Τα 

αποτελέσµατα των σχολείων που βρίσκονται στις φτωχικές συνοικίες των αστικών 

κέντρων δε διαφέρουν από τα αντίστοιχα των αγροτικών περιοχών. Η οργανικότητα 

δηλ. των σχολείων αυτών και οι βελτιωµένες συνθήκες δε βελτίωσαν την πρόοδο των 

µαθητών. 

Γνωστή είναι στην προκειµένη περίπτωση η έκθεση Κόλεµαν30. Η κυβέρνηση 

των ΗΠΑ ανέθεσε το 1964 σε ειδική επιτροπή µε πρόεδρο το James Coleman τη µε-

λέτη των παραγόντων που παρεµποδίζουν την ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση. Η 

επιτροπή αφού εξέτασε 645.000 φοιτητές και 60.000 δασκάλους από 4.000 σχολεία, 

εξέδωσε το 1966 τα πορίσµατά της στα οποία µεταξύ των άλλων διατυπώνεται η 

γνώµη ότι τα σχολεία δεν ασκούν σηµαντική επίδραση στην πρόοδο των µαθητών, 

όταν αυτή εξεταστεί χωριστά για κάθε κοινωνική τάξη. Η επίδοσή τους διαφοροποι-

είται κατά σχολείο, όταν µεταβάλλεται η κοινωνική σύνθεση των µαθητών του σχο-

λείου. Τα ευρήµατα αυτά ενισχύουν την άποψη ότι το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλ-

λον καθορίζει σε µεγάλη βαθµό τη σχολική επίδοση και την κοινωνική επιτυχία πριν 

ακόµη το παιδί φοιτήσει στο σχολείο. (Πυργιωτάκης,2000:149-155)__ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

  βλ. J. Coleman et all: Equality of Educational Opportunity Wachington, D.C.: U.S. Government, 
Printing Office, 1966 
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

  Μέσα από την συναναστροφή µε το κοινωνικό περιβάλλον τα άτοµα έρχονται 

σε επαφή µε τα πολιτιστικά στοιχεία, δέχονται και επεξεργάζονται τα παρεχόµενα 

ερεθίσµατα και έτσι διαµορφώνουν την προσωπικότητά τους. Η κοινωνικοποίηση δεν 

είναι στατικό φαινόµενο αλλά αµφίδροµη διαδικασία µέσα από την οποία τα άτοµα 

σε όλη τους τη ζωή όχι µόνο δέχονται, αλλά και ασκούν επιδράσεις. Η πρώιµη 

οικειοποίηση του συστήµατος αξιών και η µύηση της νέας γενιάς στον πολιτισµό της 

παλαιότερης εξασφαλίζει τη συνοχή και τη διατήρηση του κοινωνικο-πολιτιστικού 

συστήµατος. 

Όσον αφορά στη µονοπώληση του δικαιώµατος στη µόρφωση και τη 

µονοπώληση της παιδείας από τα ακαδηµαϊκά (επιστηµονικά) επαγγέλµατα, θεωρώ 

ότι το διαφορετικό κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον, οικονοµικο-πολιτικές και 

οικολογικές συνθήκες κάθε οικογένειας ανάλογα µε την κοινωνική της προέλευση, 

διαφοροποιεί και τις  ευκαιρίες πρόσβασης στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. 

Τα παιδιά των οποίων οι γονείς τυγχάνουν καλύτερης τυπικής εκπαίδευσης, 

καλλιεργούν σ’ αυτά αξιολογικούς προσανατολισµούς και µορφωσιογόνες 

διαδικασίες που ευνοούν την κοινωνική τους ανέλιξη και την ανάπτυξη του κινήτρου 

επιτυχίας. 

Η αρχική ένταξη στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, γίνεται µε µόνο κριτήριο τη 

χρονολογική ηλικία. Χωρίς καµία διαφοροποίηση διδάσκονται όλα τα άτοµα µαζί 

κάτω από την ίδια στέγη, µε τα ίδια υλικά και µέσα διδασκαλίας, µολονότι 

βρίσκονται σε πολύ διαφορετικό επίπεδο ψυχοπνευµατικής και σχολικής ωριµότητας. 

Ο προσανατολισµός του εκπαιδευτικού συστήµατος στις ανάγκες και τα δεδοµένα 

των µεσαίων και ανώτερων κοινωνικών τάξεων επιδεινώνει τη θέση των ατόµων µε 

χαµηλή  κοινωνικο-πολιτιστική προέλευση. Η συµµετοχή τους στη εκπαιδευτική 
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διαδικασία είναι δύσκολη αφού προϋποθέτει την ανακοινωνικοποίησή και την 

προσαρµογή τους σε µια πραγµατικότητα πολύ διαφορετική από αυτήν που είχαν 

γνωρίσει σπίτι τους. 

Με τον τρόπο αυτό η εκπαίδευση αντί να αντισταθµίσει τις ελλείψεις των 

ατόµων εκείνων που προέρχονται από «µη µορφωσιογόνο» οικογενειακό περιβάλλον, 

διευρύνει τις ανισότητες και µετασχηµατίζει την εξελικτική σε εκπαιδευτική 

υστέρηση. Το µαθητικό δυναµικό µε χαµηλή  κοινωνικο-πολιτιστική προέλευση 

µειώνεται έτσι προοδευτικά όσο προχωρούµε από τις κατώτερες προς τις ανώτερες 

εκπαιδευτικές βαθµίδες και συρρικνώνεται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και κυρίως 

στις σχολές των νοµοκατεστηµένων επαγγελµάτων. Η κατάσταση αυτή παρεµποδίζει 

την επαγγελµατική τους αποκατάσταση και θέτει φραγµό στην κοινωνική τους 

ανέλιξη. 

Η αδυναµία των οικογενειών από χαµηλά κοινωνικά στρώµατα να 

υποβοηθήσουν την ανάπτυξη των γόνων τους και η έλλειψη κατάλληλου 

πολιτιστικού περιβάλλοντος, ικανού να εµπνεύσει κίνητρα για επιτυχία και πρόοδο, 

καταδικάζουν τελικά τα µέλη της στο ίδιο χαµηλό κοινωνικό στρώµα από το οποίο 

προέρχονται. Οι κύριες φάσεις της διαδικασίας αυτής µπορούν να συνοψιστούν ως 

εξής: 

-Το χαµηλό  κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον δε βοηθά στην ανάπτυξη των 

ατόµων που αναπτύσσονται σ’ αυτό και δεν τους προσδίδει κίνητρα για επιτυχία και 

άνοδο. 

-Η εξελικτική αυτή υστέρηση µετασχηµατίζεται µέσα από τους 

εκπαιδευτικούς µηχανισµούς σε µορφωτική υστέρηση. 

-Η µορφωτική υστέρηση συνεπάγεται µειωµένη επαγγελµατική 

αποκατάσταση. 
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-Τέλος,  η µειωµένη επαγγελµατική αποκατάσταση καθηλώνει τα άτοµα στο 

ίδιο χαµηλό κοινωνικό στρώµα από το οποίο προέρχονται. 

Με τη διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται ο «φαύλος κύκλος της πενίας», χωρίς βέβαια 
να σηµαίνει ότι η µονογραµµική αυτή εξέλιξη ακολουθείται αναγκαστικά από όλους.  

Ο φαύλος κύκλος της πενίας  

 

 

 

Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι πρέπει να αναθεωρηθούν βασικά σηµεία της 

εκπαιδευτικής πολιτικής έτσι ώστε να απονέµεται κοινωνική δικαιοσύνη που 

προϋποθέτει βέβαια αντίστοιχη κοινωνική πολιτική από τη µεριά της πολιτείας. 

Εξελικτική 

υστέρηση 

Επαγγελματική 

υστέρηση 
Σχολική υστέρηση 

Οικονομική 

υστέρηση 

Οικογένεια με 

χαμηλή 

κοινωνικοπολιτισ

τική προέλευση 
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Παράλληλα µε την οικονοµική πρέπει να αντιµετωπιστεί και η πολιτιστική 

αποστέρηση. Πρέπει να εφαρµοστούν προγράµµατα «αντισταθµιστικής αγωγής» για 

γονείς και παιδιά τα οποία αν µελετηθούν και εφαρµοστούν µε προσοχή, είναι 

δυνατόν να αποδώσουν καρπούς. 

Σε µια αναδιοργάνωση της Γενικής εκπαίδευσης θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

βαρύτητα στις χαµηλές βαθµίδες. Θα πρέπει να διαφοροποιηθεί η σχολική εργασία. Η 

κατάσταση που επικρατεί σήµερα προκαλεί αναντιστοιχία ανάµεσα στις αξιώσεις του 

εκπαιδευτικού συστήµατος και τις δυνατότητες που το ίδιο προσφέρει. Τραγική 

συνέπεια αυτής της αναντιστοιχίας είναι η άνθιση της παραπαιδείας, των 

φροντιστηρίων, που δεν λειτουργούν αντισταθµιστικά αλλά έχουν ανταγωνιστικό 

χαρακτήρα και διευρύνουν ακόµη περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες. 

Γενικά η παροχή «δωρεάν παιδείας» δεν εξασφαλίζει τη δίκαιη κατανοµή του 

πολύτιµου αυτού αγαθού, όσο οι δυνατότητες ανέλιξης στις ανώτερες βαθµίδες δεν 

είναι ισότιµα κατανεµηµένες. Η δικαιοσύνη στην παροχή της παιδείας εξασφαλίζεται 

µόνο εφόσον αντισταθµιστούν οι ελλείψεις και αρθούν οι δυσκολίες που εµποδίζουν 

τα άτοµα µε κατώτερη κοινωνική προέλευση να ανέλθουν στις ανώτερες 

εκπαιδευτικές βαθµίδες. Όσο παραµένουν τα εµπόδια, η παιδεία θα µονοπωλείται από 

τις τάξεις εκείνων που µπορούν να διεκδικήσουν θέσεις και να ανέλθουν στην 

εκπαιδευτική πυραµίδα.  
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