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ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΠΑΡΑΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ  

“Η ιδιωτικοποίηση της Παιδείας στην Ελλάδα της κρίσης ως πραγματικότητα 

και ως δυναμική” 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Στην Ελλάδα, κατά τα τελευταία χρόνια 

υλοποιείται - συστηματικά- μία προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του παρεχόμενου στο 

μαθητικό πληθυσμό της χώρας παιδευτικού αγαθού. Αυτό το αποτέλεσμα 

επιτυγχάνεται μέσα από την σταθερή υποβάθμιση της δημόσιας τυπικής εκπαίδευσης, 

την παράλληλη, ανεξέλεγκτη από το Υπουργείο Παιδείας, λειτουργία τόσο της 

ιδιωτικής τυπικής εκπαίδευσης όσο και της άτυπης ιδιωτικής εκπαίδευσης και την 

πριμοδότηση –εσχάτως και μεσούσης της κρίσης στη χώρα- σεναρίων προοδευτικής 

ιδιωτικοποίησης της ελληνικής εκπαίδευσης συνολικά. Ως εκ τούτου, τα κενά, που 

δημιουργούνται από την πλημμελή λειτουργία της τυπικής δημόσιας εκπαίδευσης, 

“επιχειρείται” -με την κυριολεκτική έννοια του όρου “επιχείρηση”- να καλυφθούν 

μέσω της -εκτός της κρατικής εποπτείας λειτουργούσας- τυπικής ιδιωτικής και της 

άτυπης εκπαίδευσης, γνωστής ως “Παραπαιδείας” ή “Σκιώδους Εκπαίδευσης”. 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ: Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να διερευνήσει και 

να περιγράψει την επίδραση -ή μη- των πρόσφατα εισαχθέντων στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα στοιχειωδών αρχών της Κριτικής Παιδαγωγικής και του 

Μεταμοντέρνου επάνω στις αντιλήψεις των μαθητών/-τριών της Β΄/θμιας 
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Εκπαίδευσης στην Ανατολική Αττική για: α) βασικά χαρακτηριστικά-παραμέτρους 

της παρεχόμενης -δημόσια ή ιδιωτικά- τυπικής ελληνικής εκπαίδευσης και β) εξίσου 

βασικά χαρακτηριστικά-παραμέτρους της άτυπης εκπαίδευσης, δηλαδή της 

“Παραπαιδείας”. Ειδικότερα, επιχειρείται να ανιχνευθεί εάν επηρεάζει και σε ποιο 

βαθμό αυτή η νεόκοπη εφαρμογή των κύριων αρχών Κριτικής Παιδαγωγικής και 

Μεταμοντέρνου στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων στην παρούσα 

έρευνα απέναντι σε παραμέτρους εκπαιδευτικές, πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές 

και άλλες, οι οποίες από το ένα μέρος ασκούν -συστηματικά κατά την τελευταία 

τριακονταετία τουλάχιστον- επίδραση ποιοτικής υποβάθμισης στην ελληνική Παιδεία 

-δημόσια και ιδιωτική-, ενώ από το άλλο ενθαρρύνουν, όταν δεν υποβοηθούν, την 

άναρχη και ανεξέλεγκτη γιγάντωση του φαινομένου της “Παραπαιδείας”, μέσα σε 

συνθήκες μάλιστα -απαγορευτικές για τους πολλούς- οικονομικής κρίσης.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Η ερευνήτρια πραγματοποίησε Ποσοτική 

(Περιγραφική) Έρευνα, η οποία, μολονότι θα καταβαλλόταν προσπάθεια να μην 

αντιβαίνει επί της ουσίας στις αρχές της Κριτικής Παιδαγωγικής που «εστιάζει σε 

ποιοτικές όψεις της σχολικής ζωής» (Θεριανός, 2013) και που έδωσαν το θεωρητικό 

πλαίσιο στην παρούσα έρευνα, θα περιόριζε, ωστόσο, το βαθμό εμβάθυνσης στο 

ερευνώμενο θέμα (Παπαναστασίου, Κ. & Παπαναστασίου, Ε. Κ., 2005). Δεδομένου, 

λοιπόν,  αυτού του περιορισμού, αλλά και της παρουσιαζόμενης, εντούτοις, έλλειψης 

ικανού αριθμού ερευνών -είτε ποσοτικών είτε ποιοτικών- πάνω στο εξεταζόμενο 

πρόβλημα της Παραπαιδείας στην Ελλάδα και ειδικότερα στην εποχή της κρίσης, 

επέλεξε τη διεξαγωγή μίας ποσοτικής-περιγραφικής αποτύπωσης -γεωγραφικά 

προσδιορισμένης στην Ανατολική Αττική- του εξεταζόμενου προβλήματος, με τη 
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φιλοδοξία η συγκεκριμένη έρευνα να δώσει το έναυσμα για βελτίωση της 

ερευνώμενης εδώ προβληματικής κατάστασης. Παράλληλα διατυπώνεται η 

προσδοκία τόσο η ίδια η ερευνήτρια, σε μεταγενέστερο και πιο πρόσφορο χρόνο, όσο 

και τα υπόλοιπα μέλη της εγχώριας και διεθνούς επιστημονικής κοινότητας να 

προβούν σε πολλαπλασιασμό των σχετικών ερευνών και διεύρυνση-διάνθηση τόσο 

του τύπου –ποιοτική ή ποσοτική- των εκάστοτε διενεργούμενων ερευνών όσο και του 

γεωγραφικού προσδιορισμού τους, αλλά και της ακολουθούμενης από τους 

ερευνητές/-τριες μεθοδολογίας.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Από τα ερευνητικά αποτελέσματα προκύπτει 

αβίαστα ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα μαθητές/-τριες τόσο των δημόσιων όσο 

και των ιδιωτικών σχολείων Ανατολικής Αττικής έχουν συμμετάσχει, στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία, τόσο κατά το παρελθόν όσο και φέτος, στην 

Παραπαιδεία. Επειδή το συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο του Ερωτηματολογίου 

χορηγήθηκε, τηρουμένων των ίδιων γενικά συνθηκών, σε σχετικά μεγάλο και 

αντιπροσωπευτικό δείγμα του γενικού πληθυσμού των μαθητών/-τριών Ανατολικής 

Αττικής τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρούσα Περιγραφική Έρευνα 

θεωρείται ότι ισχύουν και για τον συνολικό πληθυσμό προέλευσης του δείγματος 

(Παπαναστασίου, Κ. & Παπαναστασίου, Ε. Κ., 2005).  Η στάση των συμμετεχόντων 

αποδείχθηκε ότι είναι, γενικά, θετική απέναντι σε όλα –ανεξαιρέτως- τα βασικά 

χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, γεγονός που από μόνο 

του μαρτυρά δύο πράγματα: αφενός μία αμηχανία ή/και σύγχυσή τους, αν όχι και την 

ουσιαστική αδυναμία αξιοποίησης από μέρους τους της κριτικής σκέψης-ικανότητας, 

στο να διακρίνουν τον συχνά αντιφατικό χαρακτήρα ορισμένων καίριων 

χαρακτηριστικών του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος και να επιλέξουν –
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ανάλογα- τι από αυτά τους/τις εκφράζει ή θεωρούν σημαντικότερο και αφετέρου την 

αποτυχία βασικών αρχών της Κριτικής Παιδαγωγικής και του Μεταμοντέρνου, όπως 

και όσο αυτές εκφράζονται και λειτουργούν μέσα στα Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών, να τους αναπτύξουν την κριτική σκέψη-ικανότητα. Ωστόσο, 

διαπιστώνονται και ορισμένες -στατιστικά σημαντικές- ποσοτικές όσο και 

ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στη στάση των παιδιών απέναντι σε βασικά 

χαρακτηριστικά της Παραπαιδείας, ανάλογα, κυρίως, με τον τύπο του σχολείου 

φοίτησής τους, τη βαθμίδα/τάξη σχολικής φοίτησης και την πρώτη επιλογή ή μη 

τύπου Παραπαιδείας που έκαναν, η οποία εν πολλοίς καθορίζει και τη φετινή τους 

επιλογή τύπου Παραπαιδείας. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Στόχος της έρευνας αυτής είναι να αναζητήσει τους παράγοντες εκείνους, 

πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, ιδεολογικούς -με κυριότερο αυτόν της 

Κριτικής Παιδαγωγικής, αλλά και του Μεταμοντέρνου- μα και άλλους τυχόν που 

επιδρούν -σταθερά και συστηματικά- ή αποτυγχάνουν να επιδράσουν 

αποτελεσματικά στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, τα τελευταία είκοσι με 

τριάντα περίπου χρόνια, επηρεάζοντας, από το ένα μέρος, την ποιότητα της 

παρεχόμενης στον τόπο Παιδείας -δημόσιας και ιδιωτικής- και επιτρέποντας από το 

άλλο την παράλληλη ανεξέλεγκτη λειτουργία της Παραπαιδείας και την ολοένα 

εντεινόμενη διείσδυση όρων, φορέων  και πρακτικών της αγοράς στα εκπαιδευτικά 

πράγματα. Μέσα από τον εντοπισμό, την περιγραφή και τη συσχέτιση των επιμέρους 

μεταβλητών που συνθέτουν το εξεταζόμενο εδώ πρόβλημα, γιατί ως τέτοιο γίνεται 

αυτό αντιληπτό και μάλιστα υψηλής σπουδαιότητας, εκτιμάται ότι θα ανοίξει ο 

δρόμος –σε ερευνητικό τουλάχιστον επίπεδο- για τον προσδιορισμό -σε επίπεδο 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού αυτή τη φορά- των αναγκαίων εκείνων παρεμβάσεων, οι 

οποίες με τη σειρά τους θα καταστήσουν εφικτές τις ουσιαστικές αλλαγές που 

απαιτούνται για την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης από τα ελληνικά σχολεία 

παιδείας, ώστε να καταστήσουν την Παραπαιδεία περιττή και να αποτρέψουν την 

άκρατη όσο και άκριτη ιδιωτικοποίηση της ελληνικής εκπαίδευσης. 

 Η παρούσα ποσοτική-περιγραφική έρευνα συναπαρτίζεται από εννέα μέρη-

κεφάλαια, τυπικού χαρακτήρα, προκειμένου για εκπαιδευτικές έρευνες αυτής της 

μορφής. Πρώτο, γίνεται εξειδίκευση του θέματος μελέτης· δεύτερο, εισαγωγή στο 

πρόβλημα· τρίτο, βιβλιογραφική ανασκόπηση· τέταρτο, εξέταση της ακολουθητέας 

μεθοδολογίας· πέμπτο, ανάλυση της διαδικασίας συλλογής και ανάλυσης των 
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εμπειρικών δεδομένων· έκτο, ανάπτυξη της διαδικασίας συγκέντρωσης των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων και ερμηνεία αυτών· έβδομο, εξαγωγή 

συμπερασμάτων· όγδοο, παράθεση των παραρτημάτων και ένατο, παράθεση των 

βιβλιογραφικών αναφορών. 

 Σε ό,τι αφορά στην ευρύτερη ιδεολογική, φιλοσοφική και παιδαγωγική 

προβληματική που ενέπνευσε την όλη πραγμάτευση και θεωρητική τεκμηρίωση του 

εξεταζόμενου εδώ θέματος θερμές ευχαριστίες οφείλω στον μέντορα και επόπτη της 

Μεταπτυχιακής μου Εργασίας καθηγητή Φιλοσοφίας κ. Αλέξιο Πέτρου. Υπήρξε 

καθοριστικής σημασίας ο φιλοσοφικός προβληματισμός που μου ενέπνευσε σε ό,τι 

αφορά στο αντικείμενο της Κριτικής Θεωρίας και Παιδαγωγικής, η οποία έδωσε το 

θεωρητικό πλαίσιο στην παρούσα έρευνα, αλλά και στις άκρως αξιοποιήσιμες -

θεωρητικά και ερευνητικά- παιδαγωγικές εφαρμογές του φιλοσοφικού στοχασμού 

του Michelle Foucault στην Eκπαίδευση. Ο σχεδιασμός της έρευνας έλαβε τη 

συγκεκριμένη μορφή χάρη στην εμψύχωση, την ενημέρωση πάνω σε βασικές πτυχές 

του εξεταζόμενου εδώ θέματος και την υπόδειξη βιβλιογραφικών και ερευνητικών 

πηγών που ευγενικά παρείχαν τόσο ο κ. Πέτρου όσο και ο κ. Νίκος Παϊζης, ιδιωτικός 

εκπαιδευτικός, Μαθηματικός στην ειδικότητα, απερχόμενος Αντιπρόεδρος της 

ΟΙΕΛΕ και Ερευνητής-Επιστημονικός Σύμβουλος στο ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. Τέλος, εξίσου 

σημαντική για την ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας υπήρξε και η συμβολή του 

Καθηγητή και Μηχανικού Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών  κ. Ανδρέα 

Στάρφα, χάρη στη διδασκαλία του οποίου απέκτησε νόημα και λειτουργική αξία το 

στατιστικό πακέτο SPSS που το Πανεπιστήμιο, ευγενικά, παρέσχε.  

Σπυριδούλα Κοντογεώργου 
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6.4  Επιγραμματικός σχολιασμός των αποτελεσμάτων συνολικά:  σ. 194 

6.4.1 Συσχέτιση αποτελεσμάτων - θεωρητικού πλαισίου έρευνας  σ. 194   

6.4.2 Θεμελίωση ευρημάτων έρευνας και ερμηνεία αυτών:   σ. 195 

6.4.2.1 Frequencies για κατηγοριακές μεταβλητές     σ. 196 

6.4.2.2. Crosstabs για κατηγοριακές μεταβλητές    σ. 201 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ      σ. 215 

7.1 Συμπεράσματα       σ. 215  

7.2 Εισηγήσεις:         σ. 224 

7.2.1 Εισηγήσεις για συνέχιση και επέκταση της έρευνας    σ. 224                        
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7.2.2 Εισηγήσεις για βελτίωση της παρατηρούμενης εδώ κατάστασης, 

 αντιμετώπισης δηλαδή του φαινομένου ιδιωτικοποίησης της ελληνικής 

 Εκπαίδευσης.  Θεωρητικό παράδειγμα Φρέιρε: Αξιοποιώντας τον Φρέιρε στην 

 Εκπαίδευση        σ. 227 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ           σ. 231 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ         σ. 232 

I. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ       σ. 232 

II. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  σ. 245 

III. ΠΙΝΑΚΕΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ σ. 247 

IV. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ      

ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ:    σ. 260 

i. Βεβαίωση Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Εκπαιδευτικής Έρευνας εκδομένη  από 

 το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.        

ii.  Προαπαιτούμενα υπουργείου πολιτισμού παιδείας και θρησκευμάτων για  την 

 έκδοση άδειας διεξαγωγής έρευνας:       

iii.  Αίτηση προς το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα προς την αρμόδια 

 Διεύθυνση Σπουδών του ΥΠΕΠΘ       

iv.  Αναλυτικό Σχέδιο Έρευνας       
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v.  Συμπληρωμένο Συνοπτικό Δελτίο Έρευνας και κατάσταση των σχολείων με 

 τους κωδικούς τους σε τρία (3) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα 

 ή cd)         σ. 260  

vi.  Έγκριση Διεξαγωγής Εκπαιδευτικής Έρευνας από το Υπουργείο 

 Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.    σ. 264 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ        σ. 266 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Α΄/θμια Εκπ/ση: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

ΑΕΙ: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

ΑΠΣ: Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 

Β΄/θμια Εκπ/ση: Δευτεροβάθμια  

Γ΄/θμια Εκπ/ση: Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  

ΔΕΠΠΣ: Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών 

ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΟΚ. : Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας  

ΕτΓ: Ευρώπης της Γνώσης 

Ε.Χ.Α.Ε.: Ενιαίος Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης  

ΚΘ: Κριτική Θεωρία 

ΚΠ: Κριτική Παιδαγωγική 

ΚΣ/ΚΙ: Κριτική Σκέψη/Κριτική Ικανότητα 

ΟΙΕΛΕ : Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών  

ΟΛΜΕ: Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης  

ΟΟΣΑ: Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη 
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ΑΠΣΝΣ: Προγράμματα Σπουδών του Νέου Σχολείου 

ΣΔΝΣ: Σχέδιο Δράσης για το Νέο Σχολείο 
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ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΠΑΡΑΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

“Η ιδιωτικοποίηση της Παιδείας στην Ελλάδα της κρίσης ως πραγματικότητα 

και ως δυναμική” 

 «Η μάθηση και η αναζήτηση αποτελούν μέρος του 

τρόπου ύπαρξής μας στον κόσμο. Συνδέονται 

αναγκαστικά με τη διδασκαλία και τη γνώση, που με τη 

σειρά τους δεν μπορούν να αγνοήσουν την ελευθερία. 

Αυτή δεν είναι δώρο, αλλά κάτι πιο σημαντικό  και 

απαραίτητο, εκ των ων ουκ άνευ, για το οποίο πρέπει 

διαρκώς να αγωνιζόμαστε.» (Freire, 2006) 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η παρούσα έρευνα εστιάζει το ενδιαφέρον της α) στο εάν επηρεάζει και σε 

ποιο βαθμό, μεταξύ άλλων ιδεολογικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών 

παραγόντων που επενεργούν πάνω στο εθνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, η εφαρμογή 

κυρίως των αρχών της ΚΠ στα παλαιότερα ΑΠΣ που πλαισίωναν το ΔΕΠΠΣ αλλά 

και στα νεότερα ΠΣΝΣ του ΣΔΝΣ τις τοποθετήσεις-στάσεις των μαθητών/-τριών 

πάνω σε καίριες πτυχές τόσο της Παιδείας όσο και της Παραπαιδείας στην Ελλάδα 

της Κρίσης και β) στο πώς αυτό, με τη σειρά του, επιδρά στην ήδη προωθούμενη 

διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Εκπαίδευσης στον τόπο. Ακολούθως, εξειδικεύεται 

το θέμα μελέτης και διατυπώνονται, διαδοχικά, το πρόβλημα που απασχολεί τη 

συγκεκριμένη έρευνα, ο σκοπός, τα ερευνητικά ερωτήματα και οι ερευνητικές 

υποθέσεις. Στη συνέχεια υπογραμμίζονται αφενός η αναγκαιότητα και αφετέρου η 

σημασία της έρευνας, ενώ ακολούθως γίνεται η οριοθέτησή της, με την αδρομερή 

περιγραφή των διαδικασιών και των συνθηκών μέσα στις οποίες αυτή πραγματώθηκε. 
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 Η Βιβλιογραφική Ανασκόπηση τόσο στο εθνικό όσο και το διεθνές πεδίο, η 

οποία έπεται, αποσκοπεί στην ανάδειξη και διασαφήνιση των βασικών εννοιών-όρων 

που απασχολούν την έρευνα, αλλά και της μεταξύ των συγκεκριμένων εννοιών 

σχέσης αλληλεπίδρασης. Πιο συγκεκριμένα, δίνονται το Θεωρητικό Πλαίσιο καθώς 

και Εννοιολογικοί Ορισμοί των βασικών όρων της έρευνας: ΚΘ, ΚΠ, ΚΙ, Κρίση, 

Αγορά, Εκπαιδευτική Πολιτική, Παιδεία, Παραπαιδεία, Διδασκαλία-Μάθηση, Αξίες-

Αντιλήψεις μαθητών/-τριών και Τοποθετήσεις/Στάσεις τους απέναντι σε Παιδεία και 

Παραπαιδεία. Γίνεται, ακολούθως, αναφορά σε προγενέστερες –σαφώς περιορισμένες 

στον αριθμό- έρευνες συναφούς θεματολογίας και αναπτύσσονται ειδικότερα θέματα 

που άπτονται: α) του πολιτικού και ηθικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης,  β) της 

ερμηνείας του φαινομένου της Κρίσης στο ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, γ) της 

διερεύνησης των διαστάσεων του θέματος αυτού, δηλαδή του σύγχρονου 

«εκπαιδευτικού ζητήματος» του νεότερου ελληνισμού στην ιστορική τους προοπτική, 

δ) της παρουσίασης του ευρωπαϊκού και διεθνούς εκπαιδευτικού πλαισίου-

συγκείμενου στο σύγχρονο εθνικό «Εκπαιδευτικό Ζήτημα» και τέλος ε) της εξέτασης 

του ρόλου που διαδραμάτισε και εξακολουθεί να διαδραματίζει η “Τρόικα” ή –

αλλιώς- το «Κουαρτέτο των Θεσμών» ή απλά οι Θεσμοί στο ελληνικό Εκπαιδευτικό 

Σύστημα και την επίταση σε καιρό κρίσης της ήδη από καιρό προωθούμενης 

Ιδιωτικοποίησης της εθνικής Εκπαίδευσης.  

 Ακολούθως, γίνεται η πραγμάτευση θεμάτων που αφορούν στην 

ακολουθούμενη Μεθοδολογία, όπου περιγράφονται και επεξηγούνται η διαδικασία 

υλοποίησης της έρευνας και το μέσο συλλογής των δεδομένων, δίνονται οι 

απαιτούμενοι λειτουργικοί ορισμοί, καθορίζεται  ο πληθυσμός και το δείγμα της 

έρευνας, προσδιορίζονται τα είδη των δεδομένων, οι παραδοχές της έρευνας και οι 
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στατιστικές τεχνικές που επιλέχθηκαν ως προσφορότερες για την ανάλυση των 

ερευνητικών δεδομένων. Αναφέρονται ακόμη οι περιορισμοί της έρευνας και τίθενται 

ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων της έρευνας, αλλά και 

θέματα ηθικών διλημμάτων και περιορισμών που προέκυψαν κατά την έρευνα.   

 Πραγματοποιείται στη συνέχεια η συλλογή, ανάλυση και συζήτηση-ερμηνεία 

των ερευνητικών δεδομένων-αποτελεσμάτων επάνω στην κοινή βάση της 

ομαδοποίησης των ερωτήσεων-μεταβλητών, όπως αυτή αποτυπώνεται στη δομή του 

Ερωτηματολογίου της παρούσας έρευνας, λαμβάνοντας, όμως, πρωτίστως σοβαρά 

υπόψη και τις υποθέσεις εργασίας που διατυπώθηκαν, προκειμένου να ελέγξουν τη 

συσχέτιση-αλληλεξάρτηση ή μη των ερευνητικών μεταβλητών και τη στατιστική 

σημαντικότητα των όποιων συσχετίσεων ανιχνεύθηκαν. Η έρευνα κλείνει με τα 

συμπεράσματα της ερευνήτριας και τις εισηγήσεις της αφενός για τη συνέχιση και 

επέκταση της έρευνας, ώστε αυτή να συμπεριλάβει και άλλες σημαντικές πτυχές του 

εξεταζόμενου εδώ προβλήματος, οι οποίες για λόγους οικονομίας της συζήτησης και 

επιλεκτικής εστίασης του ερευνητικού ενδιαφέροντος δεν αξιοποιήθηκαν στα πλαίσια 

της παρούσας έρευνας, και αφετέρου για βελτίωση της παρατηρούμενης εδώ 

κατάστασης σε ότι αφορά στο εξεταζόμενο πρόβλημα άκρατης ιδιωτικοποίησης της 

ελληνικής Εκπαίδευσης. 

 Στο τέλος δίνονται τα Παραρτήματα, με όλο το αναφερόμενο στα επιμέρους 

σημεία της έρευνας υλικό, καθώς και η αξιοποιηθείσα Βιβλιογραφία. 
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1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

  «Η εισαγωγή στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 

χώρας αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες παραμέτρους ενός 

αποτελεσματικού εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς επηρεάζει όλο το 

φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ήδη από της χαμηλότερες 

βαθμίδες εκπαίδευσης. […] Τις τελευταίες δεκαετίες σχεδόν όλες οι 

εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις αφορούσαν την αλλαγή του συστήματος 

πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2007). 

 Μελέτη που εκπονήθηκε από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (ό.π.) έδειξε ότι «παρά τις 

(μεταρρυθμιστικές) προσπάθειες» των τελευταίων δεκαετιών, «σήμερα παραμένει 

ολοένα και πιο έντονο το αίτημα για επανεξέταση του συστήματος πρόσβασης στα 

ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας». Και αυτό, γιατί το όλο ζήτημα έχει 

απασχολήσει και εξακολουθεί να προβληματίζει σταθερά και επίμονα την 

ακαδημαϊκή κοινότητα, ερευνητές, εκπαιδευτικούς, πολιτικούς, αλλά και μαθητές/-

τριες και τους γονείς τους.   

 Το ζωηρό ενδιαφέρον των Ελλήνων αποφοίτων Λυκείου, καθώς και των 

οικογενειών τους, για πραγματοποίηση σπουδών στο Πανεπιστήμιο είναι επαρκώς 

τεκμηριωμένο διαχρονικά (Liodakis, 2010). Παράλληλα αποτελεί “κοινό μυστικό” 

μεταξύ των μελών της εγχώριας -και όχι μόνο- εκπαιδευτικής κοινότητας, 

τουλάχιστον για εκείνους όσοι εμπλέκονται στον εξεταστικό μηχανισμό των 

Πανελλήνιων Εξετάσεων, ότι για την εισαγωγή της συντριπτικής πλειοψηφίας των 

υποψηφίων στο Πανεπιστήμιο απαιτείται η συστηματική και συχνά μακροχρόνια 

φοίτησή τους στην άτυπη εκπαίδευση, δηλαδή την Παραπαιδεία, παράλληλα με την 

επίσημη φοίτησή τους στην τυπική, την Παιδεία (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, ό.π.). Αυτό με τη 

σειρά του έχει ως αποτέλεσμα, από το ένα μέρος, να προωθείται, προϋπολογισμένα 

και σταθερά, η απομείωση της ποιότητας της παρεχόμενης στον τόπο τυπικής 

εκπαίδευσης -δημόσιας και ιδιωτικής- ενώ, από το άλλο, να γιγαντώνεται, άναρχα, 
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ωστόσο, και ανεξέλεγκτα από την επίσημη Πολιτεία, η άτυπη εκπαίδευση και 

εσχάτως και της τυπικής ιδιωτικής εκπαίδευσης, μέσα σε συνθήκες μάλιστα -

απαγορευτικές για τους πολλούς- οικονομικής κρίσης.  

 Η έρευνα αυτή έχει ως στόχο να ανιχνεύσει, ανάλογα με τον τύπο του 

σχολείου φοίτησης -δημόσιου ή ιδιωτικού- και άλλες παραμέτρους, όπως το φύλο και 

η ηλικία-βαθμίδα/τάξη φοίτησης στη Β΄/θμια Εκπ/ση, τις απόψεις και τοποθετήσεις-

στάσεις των μαθητών/-τριών της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, όπως 

αυτές επηρεάζονται και διαμορφώνονται από παράγοντες πολιτικούς, κοινωνικούς, 

οικονομικούς, ιδεολογικούς και άλλους, με κυριότερο αυτόν της Κριτικής 

Παιδαγωγικής και του Μεταμοντέρνου στην Εκπαίδευση, όσον αφορά σε:  

 βασικές παραμέτρους οργάνωσης και λειτουργίας του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, οι οποίες φαίνεται πως σχετίζονται με τη 

γιγάντωση του φαινομένου της Παραπαιδείας στις μέρες μας και μάλιστα 

μεσούσης της κρίσης στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς, αλλά και  

 επιμέρους πτυχές και χαρακτηριστικά που παρουσιάζει το ίδιο το φαινόμενο 

της Παραπαιδείας στον τόπο. 

 Επειδή, τέλος, το εξεταζόμενο εδώ φαινόμενο της Παραπαιδείας -ή αλλιώς 

Παράλληλης ή Συμπληρωματικής ή Σκιώδους Εκπαίδευσης- δεν αποτελεί 

αποκλειστικά ελληνική πρωτοτυπία, εξαιρετικά χρήσιμα αποδείχθηκαν, κατά το 

σχεδιασμό της παρούσας έρευνας, τα σχετικά  ευρήματα δύο μεγάλων -συναφούς 

θεματολογίας- μελετών, ερευνητικά τεκμηριωμένων, οι οποίες διενεργήθηκαν, σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, ύστερα από σχετικό αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γενικής 
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Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, από τον Mark Bray για λογαριασμό της 

NESSE, Mind the Gap (2012)
1
 και The Challenge of Shadow Education (2011)

2
. 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣTΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

2.1 Διατύπωση του προβλήματος  

 Κατά την τελευταία δεκαετία του εικοστού αιώνα -εκπαιδευτική 

“μεταρρύθμιση” Αρσένη (1998 κ.εξ.)- ξεκίνησε στην Ελλάδα μία συντονισμένη 

επιχείρηση, η οποία μάλιστα βαίνει κλιμακούμενη μέχρι σήμερα, με αντικειμενικό 

σκοπό την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης στη χώρα σε ευθυγράμμιση πάντοτε με 

τις υπογεγραμμένες και από την Ελλάδα σχετικές ευρωπαϊκές συμφωνίες-συνθήκες. 

Την επιχείρηση αυτή, η οποία εξυπηρετεί τα συμφέροντα οικονομικών κύκλων 

σχετιζόμενων -άμεσα ή έμμεσα- με τον εκπαιδευτικό χώρο, προωθούν εγχώριοι, αλλά  

και διεθνείς πολιτικοί παράγοντες, όπως η Τρόικα ή το Κουαρτέτο των Θεσμών ή οι 

Θεσμοί, όπως διαδοχικά μετονομάστηκε από κυβέρνηση σε κυβέρνηση κατά τα 

χρόνια της κρίσης το διεθνές όργανο ελέγχου των οικονομικών, παραγωγικών, 

διοικητικών και λοιπών συστημάτων, δομών και υποδομών της χώρας. Οι 

συγκεκριμένοι παράγοντες είναι σε θέση να επηρεάζουν τα εκπαιδευτικά πράγματα 

τόσο σε τοπικό όσο και σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το ελληνικό 

Σύνταγμα, ωστόσο, στο σημείο αυτό, άρθρο 16, είναι ξεκάθαρο. Παραφράζοντας τη 

σχετική διάταξη, διαπιστώνουμε ότι εννοεί την εκπαίδευση ως δημόσιο αγαθό, το 

οποίο δύνανται, ωστόσο, να παράσχουν ιδιώτες, ενώ παράλληλα προβλέπει 

                                                           
1
 ΕU DG, Education & Culture, μελέτη NESSE. (2012). Mind the Gap, Education Inequality across 

EU Regions (Electronic version). 

2
 ΕU DG, Education & Culture, μελέτη NESSE. The Challenge of Shadow Education, Private tutoring 

and its implications for policy makers in the European Union.(2011). (Electronic version).   



23 

 

ρυθμιστικό έλεγχο του Κράτους επάνω στη λειτουργία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 

στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης
3
.  

 Μέσα στο γενικότερο αυτό πλαίσιο εκδηλώνεται συχνά μία υποβόσκουσα και 

-εντέχνως, κατά καιρούς, υποδαυλιζόμενη- ειδικότερη αντιπαράθεση ανάμεσα σε 

λειτουργούς της δημόσιας και της ιδιωτικής τυπικής εκπαίδευσης, η οποία, ωστόσο, 

αντιπαράθεση αποτελεί απλώς ένα από τα επιφαινόμενα του σύνθετου προβλήματος 

που εξετάζεται στην παρούσα έρευνα. Γιατί το διακύβευμα εδώ είναι άλλο, απείρως 

σοβαρότερο και σημαντικότερο: η αναζήτηση και εφαρμογή από τους 

νεοφιλελεύθερους οικονομικούς και πολιτικούς κύκλους της Ευρώπης και τους 

εθνικούς αλλά και διεθνείς ομολόγους τους των τρόπων και των μέσων εκείνων που 

θα παρακάμπτουν την ελληνική συνταγματική πρόβλεψη για το δημόσιο χαρακτήρα 

της εκπαίδευσης και θα επιτρέπουν την -προσεχτικά μελετημένη και επιχειρούμενη- 

πλήρη ιδιωτικοποίηση της παρεχόμενης παιδείας τόσο στο εθνικό όσο και στο διεθνές 

πεδίο: 

 «Η αγοραιοποίηση αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, το θεμελιώδες 

σημαίνον που καθόρισε τη μέχρι σήμερα πορεία του μετασχηματισμού 

της Κοινότητας. […] Υφίσταται ως σκοπός (ιδρυτικές συνθήκες της 

Κοινότητας), συνίσταται ως θεσμικός λόγος (τέσσερις ελευθερίες 

διακίνησης: αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και ανθρώπων), ορίζεται 

ως χώρος (κοινή ευρωπαϊκή αγορά των κρατών-μελών με διαρκείς 

τάσεις επέκτασης και εμβάθυνσης), θεωρείται ως εξωτερικός 

παράγοντας επίδρασης (παγκοσμιοποίηση των οικονομικών σχέσεων), 

προσλαμβάνεται ως διαμεσολάβηση (μέσω της αγοράς –χαμηλή 

πολιτική- θα επιτευχθεί η πολιτική ένωση –υψηλή πολιτική) τέλος, 

εκφέρεται ως ιδεολόγημα (νεοφιλελευθερισμός)» (Πασιάς, Γ., 

Φλουρής, Γ., 2005, σ. 385). 

                                                           
3
 Η Παιδεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 16, παράγραφος 8 του Συντάγματος, αποτελεί βασική αποστολή 

του Κράτους και για το λόγο αυτό ορίζεται έντονη ρυθμιστική παρέμβαση του νομοθέτη στην 

οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων καθώς και στην υπηρεσιακή κατάσταση του 

προσωπικού τους. 
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 Για λόγους οικονομίας στην έκταση της παρούσας εργασίας, το χρονικό 

πλαίσιο αναφοράς της συγκεκριμένης έρευνας θα περιοριστεί στην τελευταία φάση 

της μεταπολιτευτικής περιόδου, δηλαδή στα τελευταία τριάντα περίπου χρόνια μέχρι 

σήμερα (: 1985-2015). Σε ό,τι αφορά στο δείγμα της, η έρευνα θα εστιαστεί στην 

περιοχή της πρωτεύουσας και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Ανατολικής 

Αττικής, όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών 

σχολείων, ενώ, επιπρόσθετα, ο μαθητικός πληθυσμός των τελευταίων καλύπτει όλες 

σχεδόν τις περιοχές της Αττικής, από πλευράς μόνιμης διαμονής των μαθητών/-τριών 

τους. 

 Το σύστημα πρόσβασης των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

(Γ΄/θμια Εκπ/ση στο εξής) συνιστά κομβικό σημείο στην πορεία διαμόρφωσης των 

παθογενειών που ταλανίζουν το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας 

τόσο στις μέρες μας, σε καιρό κρίσης, όσο και διαχρονικά, ήδη από την εποχή της 

συγκρότησης του νέου ελληνικού κράτους μετά την απελευθέρωση από την τουρκική 

κυριαρχία. Στο επίμαχο λοιπόν χρονικό διάστημα που εδώ εξετάζουμε κάθε 

επιχειρούμενη «εκπαιδευτική μεταρρύθμιση», όπως είθισται αυτές να αποκαλούνται 

μάλλον κατ’ ευφημισμόν, παρουσίασε μία πορεία «από τα πάνω προς τα κάτω» και 

όχι το αντίστροφο, δηλαδή σημειώθηκαν «αλλαγές» πρώτα στο σύστημα πρόσβασης 

στο Πανεπιστήμιο (μόνο στην Α΄, τη Β΄ και τη Γ΄ τάξη Λυκείου), οι οποίες με τη 

σειρά τους συνεπέφεραν ορισμένες «αναγκαίες-αναγκαστικές προσαρμογές» στο 

σύστημα λειτουργίας και των μικρότερων τάξεων της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας 

Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την τοποθέτηση-πρόταση της ΟΙΕΛΕ για το Νέο Λύκειο 

προς το Εθνικό Συμβούλιο Α΄/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης & το Εθνικό 

Συμβούλιο για την Α΄/θμια και Β΄/θμια Εκπαίδευση (2009-2011) (Εθνικό Συμβούλιο 

για την Α΄/θμια και Β΄/θμια Εκπαίδευση, 2009-2011. Πρακτικά των συζητήσεων).  
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 Στο σημείο αυτό θα ήταν χρήσιμο να διευκρινιστεί ότι είθισται στην Ελλάδα, 

όταν γίνεται λόγος για «αλλαγές» στο εκπαιδευτικό σύστημα, αυτό ουσιαστικά να 

σημαίνει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, μια προϊούσα «εξειδίκευση» του εκπαιδευτικού 

συστήματος στο Λύκειο ειδικότερα, με παράλληλη υποχώρηση του «παιδευτικού», 

παιδαγωγικού με την ευρύτερη έννοια, ρόλου του σχολείου –δημόσιου ή ιδιωτικού- 

γενικότερα. Πρόκειται ουσιαστικά για μία υποχώρηση του προτάγματος για παροχή 

Παιδείας εννοούμενης ως καλλιέργειας δημοκρατικών αξιών και ιδανικών ζωής και 

μιας ευρύτερης χειραφετικής κουλτούρας στους νέους (Πέτρου, 2010). Αντ’ αυτού η 

έμφαση πλέον δίνεται στην Εκπαίδευση των παιδιών με τη στενή έννοια του όρου, 

δηλαδή την οικείωσή τους κατά κύριο λόγο με τις βασικές αρχές των επιμέρους 

επιστημών και κατά δεύτερο λόγο ή υποτυπωδώς με τις τέχνες και τον πολιτισμό, 

εθνικό και διεθνή (ΟΙΕΛΕ, 2011). 

 Η σύγχρονη, επομένως, Εκπαίδευση παρέχεται με βάση τα ισχύοντα πρότυπα 

της εποχής γενικά και της Αγοράς ειδικότερα, όπως αυτά προβάλλονται και 

επιβάλλονται αφενός μέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και αφετέρου μέσα 

από τις ευρωπαϊκές συνθήκες και πολιτικές γύρω από την Εκπαίδευση, στη λογική 

της εξειδίκευσης που η ίδια η παγκοσμιοποίηση έχει καθιερώσει. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την πραγματοποίηση μιας σειράς  «αλλαγών» και «προσαρμογών», οι 

οποίες με τη σειρά τους συνέβαλαν, ώστε τα προτάγματα της Γ΄/θμιας να καθορίζουν 

–εν πολλοίς- τα δεδομένα και ζητούμενα για ολόκληρη τη Β΄/θμια αλλά και την 

Α΄/θμια Εκπ/ση –αλυσιδωτά-, αντί να ισχύει το ακριβώς αντίθετο, πράγμα που θα 

ήταν όχι μόνο αποτελεσματικότερο, αλλά και σαφώς παιδαγωγικότερο (ΟΙΕΛΕ, 

2011). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό και με μια σειρά από άλλους παράγοντες που 

καθόρισαν την πορεία των εκπαιδευτικών πραγμάτων στη χώρα μας μεταπολιτευτικά, 
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όπως η αποφοίτηση από τα ελληνικά Πανεπιστήμια υπερπληθώρας εκπαιδευτικών 

όλων των ειδικοτήτων και η συνακόλουθη αδυναμία απορρόφησής τους από τον 

δημόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα της Εκπαίδευσης, είχαν ως συνέπεια τη 

διόγκωση του φαινομένου της Παραπαιδείας προς όφελος των φορέων της Αγοράς, 

σε βάρος, ωστόσο, του μέσου ελληνικού νοικοκυριού, αλλά και της υπόθεσης της 

Παιδείας –συνολικά- στον τόπο (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2014). 

 Σε ό,τι αφορά στη γενικά αποκαλούμενη ως «Κρίση» στην Ελλάδα όλα 

δείχνουν ότι αυτή ξεκίνησε από τα τέλη του δευτέρου εξαμήνου του 2008 

(ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2014) παρά τους περί του αντιθέτου ισχυρισμούς τόσο της πολιτικής 

όσο και της οικονομικής ηγεσίας του τόπου κατά τη δεδομένη εποχή. Ουσιαστικά 

δηλαδή η Κρίση προηγήθηκε τόσο των Ευρωεκλογών του Ιουνίου 2009 όσο και των 

Εθνικών Εκλογών του Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου, χρονικό διάστημα κατά το οποίο 

δε γινόταν καν λόγος για το θέμα αυτό, το αντίθετο μάλιστα, από τις επίσημες αρχές 

και τους αρμόδιους φορείς εξουσίας του τόπου. Την –ήδη επιβαρυμένη και προ της 

κρίσης- οικονομική θέση των μισθοσυντήρητων ελληνικών οικογενειών με παιδιά σε 

σχολική ηλικία δυσχέρανε επιπλέον η, οφειλόμενη στην κρίση, ραγδαία συρρίκνωση 

μισθών και συντάξεων, καθώς και η ελεύθερη πτώση που, συνακόλουθα, σημειώθηκε 

στο βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων. Η δραστική μάλιστα μείωση των δαπανών για την 

Εκπαίδευση που υιοθετήθηκε από την Πολιτεία έπληξε κατά κύριο λόγο τη Δημόσια 

Παιδεία, ενισχύοντας, αντίρροπα, τόσο την Ιδιωτική όσο και την Παραπαιδεία.  

 Αξίζει να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι, μέχρι και τις βουλευτικές εκλογές 

της 25
ης

 Ιανουαρίου 2015, το σύστημα των Πανελλήνιων Εξετάσεων, όπως αυτό είχε 

θεσπιστεί από τον απερχόμενο τότε Υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, 

προβλεπόταν, σύμφωνα με μελέτη του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (2013),  να οδηγήσει, τελικά, σε 
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συμμετοχή σε Πανελλήνιες εξετάσεις τους υποψηφίους, κατά το σχολικό έτος 2014-

2015, στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, οι οποίοι μετέπειτα, κατά το σχολικό έτος 2015-2016, 

θα φοιτούσαν στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, αντίστοιχα, προβλέποντας τη λειτουργία 

Τράπεζας Θεμάτων, από όπου θα αντλούνταν, κατά 50% και με κλήρωση 

διαφορετική για κάθε σχολείο, τα θέματα για τις ενδοσχολικές εξετάσεις, ενώ στη 

συνέχεια θα πραγματοποιούνταν οι Πανελλήνιες με το ισχύον, μέχρι και σήμερα, 

καθεστώς. Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι εξετάστηκαν, τελικά, ενδοσχολικά 

και μόνο ενμέρει μέσω της Τράπεζας Θεμάτων, δηλαδή μόνο στην Α΄ Λυκείου, με το 

βαθμό που θα συγκέντρωναν να προσμετράται κατά ορισμένο ποσοστό για την 

είσοδό τους στο Πανεπιστήμιο. Το σύστημα αυτό οδήγησε, όπως ήταν λογικά 

αναμενόμενο άλλωστε και μολονότι ο τόπος διέρχεται μία βαθιά και πολυεπίπεδη 

κρίση, σε ενίσχυση της προσέλευσης των μαθητών στους κόλπους της τυπικής 

ιδιωτικής εκπαίδευσης, αλλά και της άτυπης Παραπαιδείας (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2014).  

 Παρόλα αυτά, με νομοθετική πρωτοβουλία της νέας -μετά τις εκλογές του 

Ιανουαρίου 2015- κυβέρνησης και των αρμόδιων για θέματα Παιδείας υπουργού 

Αριστείδη Μπαλτά και υφυπουργού Τάσου Κουράκη, καταργήθηκε τελικά, ήδη από 

τη σχολική χρονιά 2014-2015, η Τράπεζα Θεμάτων για την Α΄ και Β΄ Λυκείου, ενώ 

οι Πανελλήνιες εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου για το ίδιο έτος πραγματοποιήθηκαν με το 

καθεστώς που είχε προβλεφθεί να διενεργηθούν από την προηγούμενη ηγεσία του 

Υπουργείου Παιδείας, αυτή του  Αρβανιτόπουλου. Στον ενάμιση χρόνο λειτουργίας 

του επομένως ο εκπαιδευτικός θεσμός της Τράπεζας Θεμάτων πρόλαβε, όπως αυτός 

διαστρεβλωμένα και παραχαραγμένα εφαρμόστηκε σε μία –εγνωσμένα τουλάχιστον 

και με βάση σχετική καταγγελία που έγινε από την ΟΙΕΛΕ- περίπτωση ιδιωτικού 



28 

 

σχολείου της χώρας το καλοκαίρι του 2014 (ΟΙΕΛΕ, 2015)
4
, να επιβεβαιώσει για μία 

ακόμη φορά τα ακανθώδη ζητήματα που προκύπτουν, όταν η πολιτεία παραιτείται 

από το συνταγματικά επιβεβλημένο καθήκον της να εποπτεύει -επί ίσοις όροις- τη 

λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, σε ό,τι αφορά μάλιστα σε τόσο 

ευαίσθητους εκπαιδευτικούς θεσμούς, όπως είναι οι Πανελλήνιες εξετάσεις, ιδιαίτερα 

όταν αυτές διενεργούνται σε ενδοσχολικό-αποκεντρωμένο και ως εκ τούτου πρακτικά 

ανεξέλεγκτο  και όχι πανελλαδικό και ελεγχόμενο κεντρικά επίπεδο.  

 Η αποκάλυψη (2014), άλλωστε, από μέρους των Κοινωνικών Εταίρων, 

δηλαδή από την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) και την 

Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), προς την 

αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιστοίχισης Τυπικών Εκπαιδευτικών Προσόντων 

μίας σειράς γεγονότων παραχάραξης από φορείς τόσο της τυπικής όσο και της άτυπης 

ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα εκπαιδευτικών τίτλων ή εξεταστικών 

διαδικασιών πανελλήνιας εμβέλειας και σωρείας άλλων παρανομιών συνέβαλε 

αποφασιστικά στη διακοπή των διαδικασιών αντιστοίχισης των ελληνικών τυπικών 

προσόντων και εκπαιδευτικών τίτλων με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς. Οι 

διαδικασίες αυτές μάλιστα βρίσκονταν στο τελικό στάδιο υλοποίησης, όταν 

διακόπηκαν, ενώ δεν αναμένεται να ξαναξεκινήσουν, προτού να προσκομισθούν από 

τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς, το Υπουργείο Παιδείας δηλαδή, οι απαιτούμενες 

αποδείξεις αποκατάστασης της νομιμότητας στον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας, 

τυπικής και άτυπης, αλλά και οι αναγκαίες εγγυήσεις διασφάλισης της 

αποκατασταθείσας ομαλότητας. Εύλογη προϋπόθεση για αυτό αποτελεί, κατά 

                                                           
4
 «Η ΟΙΕΛΕ είχε πέρσι δημοσιοποιήσει καταγγελίες σχετικά με τη διαρροή θεμάτων από την 

περιβόητη «Τράπεζα Θεμάτων» σε ιδιωτικά σχολεία το καλοκαίρι του 2014. Επιτέλους, μετά από 1,5 

χρόνο περίπου ξεκινά η διερεύνηση του ζητήματος από την πολιτεία» (ΟΙΕΛΕ, 2015). 
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αδήριτη αναγκαιότητα, η αποκατάσταση του ελέγχου της επίσημης συντεταγμένης 

Πολιτείας επάνω στην τυπική όσο και στην άτυπη ιδιωτική εκπαίδευση, ενός ελέγχου 

του οποίου η άσκηση εξακολουθεί να εκκρεμεί και μάλιστα επ’ αόριστον στο μέτρο 

που οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν πρόσφατα –επί υπουργείας Αρβανιτόπουλου στο 

Υπουργείο Παιδείας- αποσπαστεί από το Υπουργείο Παιδείας και έχουν υπαχθεί στο 

Υπουργείο Εργασίας, ενώ των ιδιωτικών σχολείων, αντίστοιχα, η εποπτεία έχει 

μεταφερθεί στο Υπουργείο Εμπορίου από το Υπουργείο Παιδείας. (ΟΙΕΛΕ, 2015). 

 Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι υπάρχει μια μόνιμη 

συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Εκπαίδευση και τους 

κοινωνικούς εταίρους, στη συγκεκριμένη περίπτωση δηλαδή τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις εκπαιδευτικών, οι οποίες διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση 

της γνώσης που προαπαιτείται για τη λήψη αποφάσεων και την άσκηση πολιτικής, 

ενώ, κατά κύριο λόγο, συμβάλλουν στην άρθρωση της ευρωπαϊκής ρητορικής και 

πολιτικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

Παρέχεται επίσης ενίσχυση στις εκπαιδευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις από την 

Κοινότητα για την πραγματοποίηση ερευνών και μελετών, τη διοργάνωση συνεδρίων 

και τη συμμετοχή τους σε κοινοτικές δράσεις, στο μέτρο που και αυτές στηρίζουν την 

κοινοτική στοχοθεσία και πολιτική, αλλά και την «ευρωπαϊκή διάσταση στην 

εκπαίδευση» (Πασιάς, Γ., Φλουρής, Γ., 2005). Για το λόγο αυτό μάλιστα είναι 

μεγαλύτερη και η ευθύνη των κοινωνικών εταίρων σε ό,τι αφορά στη βάσανο στην 

οποία πρέπει να υποβάλλουν σταθερά και συστηματικά τις εκπαιδευτικές πολιτικές 

της Κοινότητας, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι υπηρετούν όχι μόνο το κοινό 

ευρωπαϊκό, αλλά, πρωτίστως, και το εθνικό καλό των επιμέρους κρατών-μελών. 
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2.2 Σκοπός της παρούσας έρευνας  

 Τα ευρήματα δύο μεγάλων ευρωπαϊκών ερευνών, ΕU DG Education & 

Culture μελέτη NESSE. (2012). Mind the Gap και ΕU DG Education & Culture 

μελέτη NESSE. (2011). The Challenge of Shadow Education, κατέδειξαν τόσο τις 

συνέπειες που έχει η λειτουργία της άτυπης εκπαίδευσης στην κοινωνία -επίταση, 

κυρίως, των ανισοτήτων στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες- όσο και τις πρωτοβουλίες που 

απαιτείται να αναληφθούν κατά το σχεδιασμό -σε εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό 

επίπεδο- της εκπαιδευτικής πολιτικής για την αντιμετώπιση -για ορισμένους ακόμη 

και την αξιοποίηση των θετικών πτυχών- του όλου φαινομένου, αντίστοιχα. Ο στόχος 

είναι: α) να ανιχνευθούν και να περιγραφούν οι απόψεις των μαθητών/-τριών 

Β΄/θμιας Εκπαίδευσης στην Ανατολική Αττική για τις επιμέρους μεταβλητές της 

έρευνας που αφορούν σε βασικά χαρακτηριστικά τόσο της Παιδείας όσο και της 

Παραπαιδείας, β) να προσδιορισθούν πιθανές συσχετίσεις μεταξύ κάποιων από αυτές 

τις μεταβλητές, προκειμένου έτσι γ) να αναδειχθούν οι παράγοντες εκείνοι,  

κοινωνικοί, πολιτικοί, οικονομικοί, ιδεολογικοί -κυρίως της ΚΠ και του 

Μεταμοντέρνου-  και άλλοι, οι οποίοι εξακολουθούν -χρόνια τώρα- από τη μία 

πλευρά να ταλανίζουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εμπορευματοποιώντας το 

σταθερά και από την άλλη να δοκιμάζουν τις -ήδη περιορισμένες στο ελάχιστο, λόγω 

Κρίσης- αντοχές της ελληνικής κοινωνίας, η οποία, ωστόσο, επιθυμεί διακαώς ή –

σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές- εμμονικά «να δει τα παιδιά της να σπουδάζουν 

στο Πανεπιστήμιο και να γίνονται γιατροί, δικηγόροι και δάσκαλοι» (Liodakis, 2010), 

εντείνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μία ήδη σοβαρή παράμετρο του ευρύτερου 

φαινομένου της Κρίσης στον τόπο, την Εκπαιδευτική Κρίση. δ) Ποια επίδραση είχε 

μέχρι τώρα και ποια δυναμική μπορεί να αναπτύξει στον παρόντα χρόνο, αλλά και 
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μελλοντικά η ΚΠ και το Μεταμοντέρνο στην Εκπαίδευση αποτελούν κεντρικά 

ζητούμενα της παρούσας έρευνας τόσο για την αιτιολόγηση όσο και για την υπόδειξη 

τρόπων αντιμετώπισης του εξεταζόμενου εδώ προβλήματος ιδιωτικοποίησης της 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα της κρίσης.  

 

2.3 Ερευνητικά ερωτήματα 

 Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της υπηρεσίας μου ως εκπαιδευτικού και 

μάλιστα σε αρκετά, ώστε να είμαι σε θέση να έχω διαμορφώσει –με σχετική 

ασφάλεια- γνώμη, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, μεγαλύτερα αλλά και μικρότερα, της 

Αθήνας, με προβλημάτισε το εξής γεγονός: ανεξάρτητα από την ποιότητα και την 

επάρκεια της παρεχόμενης από τα συγκεκριμένα σχολεία εκπαίδευσης στους/στις 

μαθητές/-τριές τους, εκείνοι/-ες, ιδιαίτερα στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου, 

κατέφευγαν -σταθερά και στη συντριπτική τους πλειοψηφία- αφενός στην 

αποστήθιση και αφετέρου στην Παραπαιδεία, για να διασφαλίσουν υψηλή 

βαθμολογία στις ενδοσχολικές εξετάσεις, αλλά και την απρόσκοπτη εισαγωγή τους 

στο Πανεπιστήμιο. Έμοιαζε σαν να μην άγγιζε όλους/-ες αυτούς/-ες τους/τις κατά 

καιρούς μαθητές/-τριές μου, από ένα σημείο και μετά της μαθησιακής τους πορείας, η 

όποια προσπάθεια γινόταν –η αλήθεια είναι φιλότιμα- από μέρους των καθηγητών/-

τριών τους και του σχολείου τους να υπηρετήσουν βασικές αρχές της ΚΠ και του 

Μεταμοντέρνου, όπως αυτές εκπορεύονταν μέσα από τα παλαιότερα, πριν από το 

2010, ΑΠΣ του ΔΕΠΠΣ και τα νεότερα, μετά το 2010, ΠΣΝΣ του ΣΔΝΣ, 

αποτυγχάνοντας έτσι, ουσιαστικά και σε μεγάλο βαθμό, να συμβάλλουν στην 

καλλιέργεια της ΚΣ/ΚΙ τους. Το ερώτημα-οδηγός μου, επομένως, στην παρούσα 

έρευνα στάθηκε το εξής: σε ποιο βαθμό η ΚΠ και το Μεταμοντέρνο, στο μέτρο και το 
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βαθμό που καλλιεργούνται μέσα από το υπάρχον εθνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, είναι 

σε θέση να αποτελέσουν, προωθώντας τη δημιουργία του κριτικού δημοκρατικού 

πολίτη, επαρκή ανασχετικό παράγοντα στην απόπειρα άκρατης όσο και άκριτης 

ιδιωτικοποίησης της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και μάλιστα σε συνθήκες Κρίσης; 

Στην προσπάθεια διερεύνησης αυτής της κομβικής δυνατότητας το κύριο οδηγητικό 

ερώτημα επιμερίστηκε στα τέσσερα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία 

διαμόρφωσαν τελικά τόσο τη δομή όσο και το περιεχόμενο του Ερωτηματολογίου της 

έρευνας: 

1. Επηρεάζουν και σε ποιο βαθμό τα δοσμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

μαθητών/-τριών τις τοποθετήσεις τους επάνω στα βασικά χαρακτηριστικά της 

Παιδείας και της Παραπαιδείας στην Ελλάδα της Κρίσης; 

2. Λειτουργεί χειραφετικά και σε ποιο βαθμό η ΚΠ και το Μεταμοντέρνο επάνω 

στην ΚΣ/ΚΙ των μαθητών/-τριών, ώστε αυτοί οι τελευταίοι να είναι σε θέση 

να συνειδητοποιούν τη χειραγώγηση που υφίστανται μέσα από τις 

συγκεκριμένες και συχνά αντικρουόμενες και αντιφατικές πτυχές-

παραμέτρους της παρεχόμενης σε αυτούς Παιδείας και Παραπαιδείας εντός 

του δεδομένου πλαισίου λειτουργίας του εθνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος;  

3. Μέσα στην παρούσα συγκυρία της Κρίσης και της κυριολεκτικά 

ανεμπόδιστης από την επίσημη Πολιτεία λειτουργίας των –φαινομενικά 

τουλάχιστον- παντοδύναμων δυνάμεων της Αγοράς, σε ποιο βαθμό επηρεάζει 

το κόστος συμμετοχής στην Παραπαιδεία τις όποιες επιλογές τελικά 

διαθέτουν οι μαθητές/-τριες για συμμετοχή τους ή μη σε αυτήν; 

4. Επηρεάζει και σε ποιο βαθμό η επιλογή από τον/τη μαθητή/-τρια του τύπου 

της πρώτης συμμετοχής του στην Παραπαιδεία τον τύπο της φετινής του 
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συμμετοχής σε αυτήν και τι ακριβώς συνεπάγεται αυτό στην παρούσα 

συγκυρία της Κρίσης; 

 

2.4 Ερευνητικές υποθέσεις 

 Οι υποθέσεις εργασίας της παρούσας έρευνας αναπτύσσονται εδώ στη βάση 

των τεσσάρων ερευνητικών ερωτημάτων που τέθηκαν και των τοποθετήσεων της 

ερευνήτριας απέναντι σε αυτά, μέσω της ενδελεχούς αποτίμησης των 

σημαντικότερων προς διερεύνηση ερευνητικών μεταβλητών και των σχέσεων μεταξύ 

αυτών των μεταβλητών, όπως αυτές προκύπτουν από συναφείς έρευνες, για τις οποίες 

έγινε λόγος στα προηγούμενα. Οι κύριες μεταβλητές της έρευνας λοιπόν, ανά 

θεματική κατηγορία, είναι οι εξής: 

1.  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: φύλο, κατοικία, τύπος 

σχολείου, βαθμίδα/τάξη.  

2. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΠ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΣ/ΚΙ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: αποστήθιση, 

κριτική ικανότητα και η μεταξύ τους σχέση, μάθηση, αριστεία, καλλιέργεια, 

παιδεία, σχολική εξειδίκευση, ελευθερία μαθησιακών επιλογών, 

δημιουργικότητα.  

3. ΠΑΡΑΠΑΙΔΕΙΑ: υποστηρικτική διδασκαλία -πρώτη και φετινή-, τύποι αυτής 

της υποστηρικτικής διδασκαλίας -πρώτης και φετινής-, μαθήματα 

υποστηρικτικής διδασκαλίας, πρώτης και φετινής: Ελληνικά, Μαθηματικά, 

Φυσικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες γενικά & Τέχνες, αίτια 

παρακολούθησης, πρώτης και φετινής, της υποστηρικτικής διδασκαλίας.    

4. ΑΓΟΡΑ/ΚΡΙΣΗ: κόστος  υποστηρικτικής διδασκαλίας. 
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5. ΠΑΙΔΕΙΑ: κίνητρα επιλογής καθηγητή/-τριας από μαθητή/-τρια στην 

υποστηρικτική διδασκαλία, το/τα μάθημα/τα υποστηρικτικής διδασκαλίας, 

το/τα αίτιο/-α επιλογής καθηγητή/-τριας στο σχολικό του/της τμήμα ή σε άλλο 

τμήμα ή τάξη του σχολείου του/της μαθητή/-τρια.   

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Προετοιμασία υποψηφίων για Εισαγωγή στο 

Πανεπιστήμιο ή την Αγορά Εργασίας: Πανελλήνιες Εξετάσεις & 

Μεταλυκειακή Εκπαίδευση. 

 Συνακόλουθα, επομένως, οι κύριες ερευνητικές υποθέσεις εργασίας  

διαμορφώνονται, μέσα από τη συσχέτιση των επιμέρους μεταβλητών της έρευνας, ως 

εξής: 

1. Οι απόψεις των μαθητών/-τριών Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής 

για την αποστήθιση ως βασικό χαρακτηριστικό της τυπικής όσο και της 

άτυπης εκπαίδευσης είναι θετικές. 

2. Οι απόψεις των μαθητών/-τριών απέναντι στην κριτική ικανότητα ως βασικό 

χαρακτηριστικό της τυπικής εκπαίδευσης είναι θετικές. 

3. Οι απόψεις των μαθητών/-τριών για το ποια/-ες είναι η/οι πιο ευνοϊκή/-ές 

συνθήκη/-ες για μάθηση-αριστεία-καλλιέργεια στρέφονται προς τον 

συνδυασμό αποστήθισης και κριτικής ικανότητας. 

4. Οι απόψεις των μαθητών/-τριών είναι θετικές για τη σχολική εξειδίκευση ως 

βασικό χαρακτηριστικό της ανώτερης Β΄/θμιας τυπικής εκπαίδευσης. 

5. Οι απόψεις των μαθητών/-τριών είναι θετικές για τα Μαθήματα Γενικής 

Παιδείας. 
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6. Οι απόψεις των μαθητών/-τριών για τον υπάρχοντα βαθμό ελευθερίας 

εκπαιδευτικών επιλογών τους είναι ότι αυτός παρουσιάζεται σημαντικά 

περιορισμένος. 

7. Το κόστος της Παραπαιδείας επηρεάζει κατά πολύ την επιλογή τύπου 

Παραπαιδείας από μέρους των μαθητών/-τριών. 

8. Οι απόψεις των μαθητών/-τριών για την επιλογή εναλλακτικού σεναρίου σε 

περίπτωση ατυχίας ή αποτυχίας τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις εστιάζονται 

στην εκ νέου συμμετοχή τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. 

9. Οι απόψεις των μαθητών/-τριών για το Ιδανικό Σύστημα Εισαγωγής στην 

Γ΄/θμια Εκπ/ση εστιάζονται στην αντικατάσταση των Πανελληνίων με ένα 

προπαρασκευαστικό πρώτο έτος σπουδών στο Πανεπιστήμιο της επιλογής 

τους, η επιτυχία τους στο οποίο θα έκρινε την μελλοντική τους ακαδημαϊκή 

πορεία. 

10. Ο τύπος του σχολείου φοίτησης, δημόσιο ή ιδιωτικό επηρεάζει τη 

διαμόρφωση του/των αιτίου/-ων για την πρώτη μαθητική συμμετοχή ή μη 

στην Παραπαιδεία. 

11. Ο τύπος σχολείου επηρεάζει την επιλογή του τύπου της φετινής μαθητικής 

συμμετοχής ή μη στην Παραπαιδεία. 

12. Ο τύπος σχολείου επηρεάζει τη διαμόρφωση του/των αιτίου/-ων της φετινής 

μαθητικής συμμετοχής στην Παραπαιδεία. 

13. Η φετινή σχολική βαθμίδα φοίτησης επηρεάζει την επιλογή του τύπου της 

φετινής μαθητικής συμμετοχής ή μη στην Παραπαιδεία. 
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14. Η φετινή σχολική βαθμίδα φοίτησης επιδρά πάνω στην επιλογή του 

αντικειμένου της φετινής μαθητικής συμμετοχής ή μη στην Παραπαιδεία. 

15. Ο/Οι τύπος/-οι της πρώτης μαθητικής συμμετοχής ή μη στην Παραπαιδεία εν 

πολλοίς καθορίζει και τον τύπο της φετινής μαθητικής συμμετοχής ή μη στην 

Παραπαιδεία.  

16. Ο τύπος του σχολείου φοίτησης επηρεάζει τη φετινή μαθητική συμμετοχή ή 

μη  στην Παραπαιδεία. 

17. Ο τύπος του σχολείου φοίτησης διαμορφώνει το/τα αίτιο/-α για την μαθητική 

επιλογή καθηγητή/-τριας της τάξης του/της για Παραπαιδεία. 

18. Ο τύπος του σχολείου φοίτησης επηρεάζει τη μαθητική επιλογή εναλλακτικού 

σεναρίου δράσης σε περίπτωση ατυχίας ή αποτυχίας στις Πανελλήνιες 

εξετάσεις. 

 Συνεπώς, εάν και εφόσον αποδειχτεί, μετά το πέρας της ερευνητικής 

διαδικασίας, ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις εργασίας ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα, τότε και μόνο τότε θα είμαστε σε θέση να τις επικαλεστούμε και να 

τις αξιοποιήσουμε επιστημονικά στη μελέτη μας, προκειμένου να αντλήσουμε τα 

συμπεράσματά μας με -σχετική πάντοτε- ασφάλεια και να περιγράψουμε την 

εκπαιδευτική πραγματικότητα, όπως αποκαλύπτεται μέσα από την έρευνα στη 

δεδομένη χρονική στιγμή και στη συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή εστίασης. Σε 

περιγραφικού τύπου έρευνες, όπως η συγκεκριμένη, όπου το δείγμα είναι τυχαίο και 

μεγάλο, μπορούμε να προβούμε σε γενίκευση των συμπερασμάτων μας στο σύνολο 

του πληθυσμού από όπου αντλήθηκε το δείγμα της παρούσας έρευνας, δηλαδή στο 

μαθητικό πληθυσμό Β΄/θμιας Εκπαίδευσης της Ανατολικής Αττικής. Διαφορετικά, 
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εάν δηλαδή δεν επαληθευθούν εμπειρικά οι συγκεκριμένες υποθέσεις εργασίας, θα 

πρέπει να επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε τις παρατηρούμενες διαφοροποιήσεις.  

2.5 Αναγκαιότητα της έρευνας 

 Το γεγονός ότι σπανίζει το αναγκαίο ερευνητικό-πληροφοριακό υλικό σχετικά 

με επιμέρους πτυχές του εξεταζόμενου εδώ προβλήματος της Παραπαιδείας, η οποία 

τείνει να υποκαταστήσει την Παιδεία στον ρόλο της μέσα στην Ελλάδα της Κρίσης, 

είναι κάτι που διαπιστώθηκε ευθύς εξαρχής κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού και της διενέργειας της παρούσας 

ερευνητικής εργασίας. Εντοπίσθηκε μάλιστα αρχικά ο σπάνιος χαρακτήρας των 

ερευνητικών πληροφοριών-πορισμάτων κυρίως στο εθνικό επίπεδο όπου και 

αφορούσε η έρευνα, οπότε το ερευνητικό ενδιαφέρον στράφηκε στο ευρύτερο 

ευρωπαϊκό και διεθνές πεδίο, για να διαπιστωθεί ότι και εκεί το σχετικό ερευνητικό 

υλικό σπανίζει. Πιο συγκεκριμένα και από ό,τι αποδείχθηκε, η Παραπαιδεία ή αλλιώς 

“Σκιώδης Εκπαίδευση”: α) σκόπιμα κρατιέται στην αφάνεια από όσους 

πρωταγωνιστούν σε αυτήν και β) μόλις πολύ πρόσφατα έχει αρχίσει να απασχολεί 

προγραμματικά τόσο τους ερευνητές όσο και τους υπεύθυνους για τον σχεδιασμό 

εκπαιδευτικής πολιτικής τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο διεθνές πεδίο. Το γεγονός 

αυτό υπογραμμίζει, με τον πιο εύγλωττο τρόπο, την αναγκαιότητα διενέργειας 

περισσότερης έρευνας επάνω στο συγκεκριμένο φαινόμενο (ΕU DG Education & 

Culture μελέτη NESSE, 2011)
5
 από την εθνική και διεθνή επιστημονική ερευνητική 

κοινότητα. 

                                                           
5
 Βλ. σχετικά ΕU DG Education & Culture μελέτη NESSE. (2011). The Challenge of Shadow 

Education, (Electronic version). p. 8: “Περισσότερη έρευνα επάνω στο φαινόμενο είναι αναγκαία. Η 

σπανιότητα που παρουσιάζουν τα ερευνητικά δεδομένα αντανακλά δύο παράγοντες: πρώτον, πολλοί 

από τους πρωταγωνιστές σκόπιμα αποφεύγουν τη διαφάνεια· δεύτερον, μόλις πρόσφατα η σκιώδης 
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2.6 Σημασία της έρευνας 

 Η Παραπαιδεία, στο μέτρο που αποτελεί φαινόμενο με έντονες εκπαιδευτικές, 

αλλά και ευρύτερα κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνέπειες, χρήζει 

επισταμένης διερεύνησης σε επιστημονικό επίπεδο. Πόσω μάλλον, όταν το 

διακύβευμα ξεπερνά τα στενά εθνικά όρια και διακτινίζεται σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο, όπου μία πληθώρα μεταβλητών και παραγόντων βρίσκονται να 

αλληλεπιδρούν -ταυτόχρονα- στο εθνικό, το κοινοτικό και το διεθνές πεδίο δράσης, 

όπως λόγου χάρη ο γεωγραφικός παράγοντας: 

“Οι γεωγραφικές ανισότητες στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα αντανακλούν ευρύτερες ανισότητες. Τα μέτρα της 

εκπαιδευτικής πολιτικής από μόνα τους δεν αρκούν. Οι πολιτικές για την 

αντιμετώπιση της φτώχειας καθώς και σχετικών προβλημάτων στη ρίζα τους 

είναι πιθανό να είναι περισσότερο αποτελεσματικές από τις παρεμβάσεις της 

αμιγώς εκπαιδευτικής πολιτικής στην καταπολέμηση της περιφερειακής 

εκπαιδευτικής ανισότητας.” (ΕU DG, Education & Culture, μελέτη NESSE, 

2012)
6
. 

Στο βαθμό μάλιστα που -εμπεριστατωμένα και με βάση επίσημες μελέτες (ΕU DG 

Education & Culture μελέτη NESSE, 2011)- η υπάρχουσα συγκέντρωση ερευνητικών 

δεδομένων γύρω από το θέμα αυτό είναι σπάνια, δεδομένου ότι μόλις πρόσφατα τόσο 

ερευνητές όσο και αναλυτές εκπαιδευτικής πολιτικής καταπιάστηκαν συστηματικά με 

τη συλλογή σχετικού ερευνητικού υλικού, η αναγκαιότητα της ενδελεχούς 

περιγραφής αλλά και της συσχέτισης μεταξύ τους όσο το δυνατόν περισσότερων 

                                                                                                                                                                      
εκπαίδευση έχει μπει στην ημερήσια διάταξη είτε των ερευνητών είτε των αναλυτών εκπαιδευτικής 

πολιτικής.” (Σημείωση: η μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά του συγκεκριμένου αποσπάσματος 

έγινε από την ίδια την ερευνήτρια, για να καλύψει τις ανάγκες αναφοράς της παρούσας έρευνας).  

 

6
 ΕU DG, Education & Culture, μελέτη NESSE. (2012). Mind the Gap, Education Inequality across 

EU Regions (Electronic version). p.28 (Σημείωση: η μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά του 

συγκεκριμένου αποσπάσματος έγινε από την ίδια την ερευνήτρια, για να καλύψει τις ανάγκες 

αναφοράς της παρούσας έρευνας). 
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πτυχών, παραμέτρων και μεταβλητών του εξεταζόμενου εδώ προβλήματος 

καθίσταται επιτακτική.  

 Μέσα από τον προσδιορισμό και τη συσχέτιση των επιμέρους μεταβλητών 

που συνθέτουν το εξεταζόμενο εδώ πρόβλημα ιδιωτικοποίησης της Εκπαίδευσης, 

εκτιμάται ότι θα ανοίξει ο δρόμος για τον προσδιορισμό των αναγκαίων εκείνων 

παρεμβάσεων, οι οποίες με τη σειρά τους θα καταστήσουν –δυνάμει- 

πραγματοποιήσιμες τις ουσιαστικές αλλαγές που απαιτούνται για την ποιοτική 

αναβάθμιση της παρεχόμενης από τα ελληνικά σχολεία Παιδείας. Ως τελικός 

αντικειμενικός σκοπός του όλου εγχειρήματος προβάλλει, από τα ίδια τα πράγματα, η 

αποκατάσταση της “Παιδείας” στο ρόλο της μέσα στον κοινωνικό ιστό της χώρας, 

στον οποίο σήμερα την υποκαθιστά η “Παραπαιδεία”. Ο ρόλος αυτός δεν είναι άλλος 

από τη διασφάλιση εκ μέρους της συντεταγμένης και αναλόγως οργανωμένης 

Πολιτείας -και με όρους ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών- σε όλους/-ες 

τους/τις Έλληνες νέους/-ες, αλλά και σε όλες τις ηλικιακές και εθνικές ομάδες που 

επιθυμούν να γίνουν μέτοχοι της ελληνικής παιδείας σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής 

τους, της ουσιαστικής δυνατότητας να το πράξουν και μάλιστα δωρεάν, όπως το 

Σύνταγμα προβλέπει, και με ελευθερίες επιλογών, όπως είναι το ζητούμενο σε μία 

ευνομούμενη πολιτεία.  

 Εύλογα, συνεπώς, προκύπτει το ακόλουθο ερώτημα: Πώς θα υλοποιηθεί 

αυτός ο σκοπός αποκατάστασης της “Παιδείας” στο ρόλο της μέσα στον κοινωνικό 

ιστό της χώρας; Η προτεινόμενη εδώ επιλογή δεν είναι άλλη από την επιδίωξη της 

επιθυμητής αλλαγής μέσω της καλλιέργειας μιας χειραφετικής –για δασκάλους και 

μαθητές- Παιδαγωγικής.  
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2.7 Οριοθέτηση της έρευνας 

 Η έρευνα αυτή θα αναζητήσει την επίδραση που έχει, πρωτίστως, η Κριτική 

Παιδαγωγική, αλλά και λοιποί οικονομικού, πολιτικοί, κοινωνικοί και ιδεολογικοί 

παράγοντες, σε συνδυασμό με τον τύπο του σχολείου φοίτησης -δημόσιο ή ιδιωτικό- 

και δευτερευόντως με την ηλικία-βαθμίδα/τάξη φοίτησης στη Β΄/θμια Εκπαίδευση, 

αλλά και με το φύλο των μαθητών/-τριών Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής 

στη διαμόρφωση των απόψεών τους για: 

α) βασικές παραμέτρους οργάνωσης και λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος, οι οποίες φαίνεται πως σχετίζονται με τη γιγάντωση του φαινομένου της 

Παραπαιδείας στις μέρες μας και μάλιστα μεσούσης της κρίσης στην Ελλάδα, την 

Ευρώπη και διεθνώς, 

β) επιμέρους πτυχές και χαρακτηριστικά που παρουσιάζει το ίδιο το φαινόμενο της 

Παραπαιδείας στον τόπο και τέλος 

γ) την προγραμματική από μέρους –εγχώριων και της αλλοδαπής- νεοφιλελεύθερων 

εκπαιδευτικών, ιδεολογικών, πολιτικών και οικονομικών κύκλων μεθόδευση μίας 

πλήρους ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης στη χώρα.  

Τρεις άλλοι εξίσου σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι επηρεάζουν τη 

διαμόρφωση των απόψεων των μαθητών/-τριών για τις ίδιες παραμέτρους-πτυχές του 

όλου προβλήματος, η οικογένεια και το κοινωνικό τους περιβάλλον, αλλά και ο 

γεωγραφικός παράγοντας, δε θα εξεταστούν στα πλαίσια της παρούσας έρευνας.  
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3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  

3.1 Θεωρητικό πλαίσιο  

 Στις μέρες μας και σε καιρό κρίσης οι νόμοι της Αγοράς, εθνικής ή κοινοτικής 

ευρωπαϊκής ή διεθνούς, επηρεάζουν, περισσότερο από ό,τι άλλοι παράγοντες -

πολιτικοί, ιδεολογικοί ή άλλοι-, την εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα. Τα εθνικά 

εκπαιδευτικά πράγματα εξωθούνται διαρκώς προς μία ευθυγράμμιση με τις 

κοινοτικές επιταγές, οι οποίες προκύπτουν μέσα από σχετικά κείμενα συμφωνιών, 

όπως ήταν, λόγου χάρη, η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) που θεσμοθέτησε τη Δια 

Βίου Μάθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λευκή Βίβλος του 1995 για την 

Εκπαίδευση, Διδασκαλία και Μάθηση που ανήγγειλε το τέλος του κοινοτικού 

διαλόγου πάνω στις εκπαιδευτικές αρχές (Murphy, 2005)
7
. Τα κείμενα αυτά των 

συμφωνιών των προσυπογεγραμμένων, μεταξύ άλλων ευρωπαϊκών χωρών, και από 

την Ελλάδα κινούνται στην κατεύθυνση της πλήρους ιδιωτικοποίησης της 

εκπαίδευσης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τόσο η τυπική εκπαίδευση-

Παιδεία- όσο και η άτυπη εκπαίδευση –Παραπαιδεία- ρυθμίζονται, εμμέσως πλην 

σαφώς, πρωτίστως από την οικονομία, ενώ με τη σειρά τους διαμορφώνουν τη 

διδασκαλία και, κατ’ επέκταση, τη μάθηση ή μη μάθηση των μαθητών/-τριών και, 

συνακόλουθα, τις αξίες και αντιλήψεις τους κατά τρόπο, ώστε να εξυπηρετούν -κατά 

κανόνα- τις προτεραιότητες που θέτει η Αγορά για αυτά και όχι τα ίδια τα παιδιά για 

τον εαυτό τους.  

 Ένα τέτοιο, επομένως, κλειστό σύστημα μεταβίβασης, καλλιέργειας και 

ανακύκλωσης των αξιών της Αγοράς στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, όταν μπαίνει σε 

                                                           
7
 Murphy, ό.π., σελ. 112-113. 
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εφαρμογή χωρίς ισχυρές αντιστάσεις όσων μετέχουν ενεργά σε αυτό, σπανίως 

αποτυγχάνει στο να καλλιεργήσει στους μαθητές/-τριες στάσεις τέτοιες απέναντι στην 

Παιδεία και την Παραπαιδεία, οι οποίες να συμβάλλουν στη διαιώνιση-ανακύκλωση 

του όλου φαινομένου. Αποτελεί κοινό τόπο για όσους εμπλέκονται ενεργά και 

ερευνητικά σε αυτήν ότι η ελληνική δημόσια Παιδεία τελεί υπό καθεστώς 

ασφυκτικής πολιορκίας -με πρόγνωση επικείμενης άλωσης και πλήρους 

ιδιωτικοποίησής της- από την Αγορά, εγχώρια και διεθνή. Το μείζον διακύβευμα, 

επομένως, των καιρών μας είναι η αντιστροφή της επιχειρούμενης ολοσχερούς 

αγοραιοποίησης της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και διεθνώς, προς 

αποφυγή μετατροπής αφενός της Παιδείας από δημόσιο αγαθό σε «προϊόν» και 

μετάλλαξης αφετέρου των φορέων της –δασκάλων, καθηγητών, θεωρητικών, 

διοικητικών και άλλων εκπαιδευτικών στελεχών, μαθητών αλλά και γονέων- από 

λειτουργούς και κοινωνούς της εκπαίδευσης σε «παρόχους» και «καταναλωτές» 

αντίστοιχα του εκπαιδευτικού «προϊόντος». 

 Το καίριο ερώτημα που τίθεται εκ νέου, επομένως, στο σημείο αυτό είναι αν 

θα καταστεί εφικτή η ενεργοποίηση του σχετικά νεοεισαχθέντος στο εθνικό 

Εκπαιδευτικό Σύστημα φιλοσοφικού, κοινωνιολογικού και πολιτικού σκεπτικού του 

Μεταμοντέρνου και της ΚΠ στην κατεύθυνση της συνειδητοποίησης αρχικά και της 

προσπάθειας απελευθέρωσης, στη συνέχεια, καθηγητών/-τριών, μαθητών/-τριών και 

λοιπών εμπλεκόμενων στο παιδευτικό γίγνεσθαι φορέων από τις πάσης φύσεως και 

μορφής αδικίες που υφίστανται και χειραγωγήσεις που ασκούνται επάνω τους από 

παράγοντες αλλότριους και συχνά εχθρικούς προς τους παιδαγωγικούς, 

επιστημονικούς, μορφωτικούς και πολιτισμικούς σκοπούς του εθνικού εκπαιδευτικού 
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συστήματος. Από την απάντηση που θα δοθεί στο ερώτημα αυτό θα κριθεί τελικά και 

η έκβαση του σύγχρονου «Εκπαιδευτικού» μας -και όχι μόνο- «Ζητήματος». 

 Συνεπώς, η παρούσα έρευνα αντλεί το θεωρητικό της πλαίσιο, κατά κύριο 

λόγο, από την ΚΘ, η οποία με τη σειρά της θέτει ως προτεραιότητα το 

μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και κατ’ επέκταση της κοινωνίας 

προς όφελος των «ανίσχυρων» και των «καταπιεσμένων» (Πέτρου, 2010). Η ΚΘ 

αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Σχολής της Φραγκφούρτης (2
ο
 τέταρτο του εικοστού 

αιώνα και εξής), κύριος στόχος των εκπροσώπων της οποίας υπήρξε η διερεύνηση 

των δομών εξουσίας που διέπουν τη δημόσια ζωή σε όλες της τις εκφάνσεις-

λειτουργίες, οικονομικές, πολιτισμικές-ιδεολογικές, πολιτικές και άλλες, η 

αποκάλυψη των εξουσιαστικών αυτών δομών και η μετασχηματιστική επί το 

κοινωνικά δικαιότερον επέμβαση σε αυτές. Ζωηρό όσο και διαχρονικό υπήρξε το 

ενδιαφέρον των εκπροσώπων της Σχολής για θέματα εκπαιδευτικής δικαιοσύνης, από 

όπου ακριβώς πήγασε, κατά το τρίτο τέταρτο του εικοστού αιώνα και κατά την Γ΄ 

Φάση της Σχολής, η ειδικότερη καλλιέργεια της ΚΠ ως παιδαγωγικού ρεύματος 

θεωρίας και πρακτικής, με βασικότερους εκπροσώπους του τους P. Freire, H. Giroux, 

S. Aronowitz και P. McLaren. Συνεπώς, η συγκεκριμένη έρευνα, θεμελιώνεται επίσης 

επάνω στην ΚΠ η οποία απορρέει από την ΚΘ, στο μέτρο που η τελευταία 

ενστερνίζεται τα Διαφωτιστικά πολιτικά ιδεώδη της αδελφότητας, της ισότητας, της 

δικαιοσύνης και της ελευθερίας και η πρώτη εμφορείται επίσης από τις ιδέες, τις 

αρχές και τις αξίες του Διαφωτισμού, ενώ αμφότερες μοιράζονται το ίδιο ερευνητικό 

ενδιαφέρον για την αναζήτηση των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στο άτομο 

και τις κοινωνικοπολιτισμικές εξελίξεις που συντελούνται γύρω του και το αφορούν 

(ό.π., 2010). 



44 

 

 Η παρούσα έρευνα, ωστόσο, δανείστηκε εργαλεία ανάλυσης και κομβικές 

θεωρητικές έννοιες και από μία ακόμη πηγή, από τον Foucault, του οποίου το 

φιλοσοφικό έργο –εντασσόμενες, με την ευρύτερη έννοια, στο μεταμοντέρνο- 

αντιτίθενται στις νοησιαρχικές και εξορθολογιστικές απόψεις που απορρέουν από το 

Διαφωτισμό. Ο Σίμος  (2006) σε μελέτη του παραθέτει την άποψη του Callinicos 

(2007), σύμφωνα με την οποία επισημαίνει πως ο Foucault αντιτίθεται στις αρχές της 

νεωτερικότητας, στο μέτρο που θεωρεί ότι διαψεύσθηκαν οι εξαγγελίες του 

Διαφωτισμού που σηματοδοτούσαν την «ανάδυση της σύγχρονης κοινωνίας κατά την 

εποχή που ακολούθησε τη Γαλλική Επανάσταση ως την αρχή μιας διαδικασίας 

απελευθέρωσης», αφού, αντί των παλαιών, τελικά επιβλήθηκαν νέοι μηχανισμοί 

διασύνδεσης της εξουσίας με τη γνώση και την αλήθεια. Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, 

στην προσέγγιση της γνώσης η Πάσουλα (2003) σε μελέτη της επικαλείται τη 

διάκριση που κάνει ο Kelly (1999) ανάμεσα σε δύο είδη θεωριών σχετικά με τη 

γνώση: αυτή που θεωρεί τη γνώση ως μοναδική και προσβάσιμη μόνο μέσω του νου 

και ανεξάρτητα από τις αισθήσεις και την άλλη που προτάσσει τις αισθήσεις έναντι 

του νου στην όλη διαδικασία πρόσκτησης της γνώσης. Εύλογο είναι το συμπέρασμα 

στη δεύτερη περίπτωση, όπου εντάσσεται τις τελευταίες δεκαετίες και το 

μεταμοντέρνο, ότι η γνώση καθίσταται σχετική, ανάλογα με τον άνθρωπο και τις 

εκάστοτε συνθήκες, από μοναδική που θεωρούνταν στα πλαίσια της πρώτης θεωρίας 

της γνώσης.   

 Η συμβολή της ΚΠ υπήρξε για έναν ακόμη λόγο καθοριστική στη διενέργεια 

της συγκεκριμένης έρευνας σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, στην ανάγνωση των ΑΠΣ –

των ΑΠΣ του ΔΕΠΠΣ και των ΑΠΣΝΣ του ΣΔΝΣ- και της συνακόλουθης 

αναγνώρισης ότι αυτά αποτελούν σώματα λόγου έμπλεα ιδεολογικού φορτίου, όπως 



45 

 

αυτό προκύπτει μέσα από την αποκάλυψη των σχέσεων που αυτά εγκαθιδρύουν 

ανάμεσα στη γνώση και την εξουσία, καθώς εστιάζουν στο «πώς» και το «τι», αντί 

για το «γιατί» και «για ποιους» της διδασκαλίας και της μάθησης, όπως εμφατικά το 

επιδιώκει η ΚΠ. Ακόμη και στην περίπτωση των ΑΠΣ, όπου έχουν κατά την 

τελευταία δεκαπενταετία παρεισφρήσει βασικές αρχές της ΚΠ, αυτές, αν κρίνει 

κανείς εκ του αποτελέσματος από την εφαρμογή τους, φαίνεται –για ποικίλους 

λόγους- να επιδρούν στο γράμμα μάλλον παρά στο πνεύμα των σωμάτων λόγου που 

απαρτίζουν τα ΑΠΣ, ενώ φαίνεται να επηρεάζουν από ελάχιστα έως καθόλου τα 

διδακτικά και μαθησιακά αποτελέσματα, εφόσον αποτυγχάνουν να καλλιεργήσουν 

στους/στις μετέχοντες/-ουσες της ελληνικής Εκπαίδευσης την ΚΣ/ΚΙ.   

3.2 Εννοιολογικοί ορισμοί 

3.2.1 Κριτική Θεωρία  

 Η Κριτική Θεωρία αποτέλεσε το πολιτικοφιλοσοφικό πρόγραμμα της 

νεομαρξιστικής Σχολής της Φραγκφούρτης, όπως αυτό αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 

1930 στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Φραγκφούρτης από 

τους εκπροσώπους της M. Horkheimer, F. Pollock, T.W. Adorno, W. Benjamin, L. 

Lowenthal, E. Fromm και H. Marcuse. Ευδιάκριτες είναι οι μαρξιστικές οφειλές της 

Σχολής, όπως αυτές αποτυπώνονται στην υιοθέτηση μαρξικών εννοιών στις 

αναλύσεις των εκπροσώπων της γενικά και ειδικότερα αυτής της «αλλοτρίωσης»-

αποξένωσης του σύγχρονου ανθρώπου –διαδοχικά- από το προϊόν της εργασίας του, 

από την εργασία του αυτή καθ’ αυτή, από τη φύση, από τους άλλους ανθρώπους και 

τελικά από τον ίδιο του τον εαυτό. Η επίδραση του Μαρξ στη σκέψη των 

εκπροσώπων της Σχολής φαίνεται επίσης  από την επισήμανση που κάνουν της ήδη 

συντελεσμένης επέκτασης της έννοιας-πρακτικής της «εμπορευματοποίησης» σε όλο 
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το πεδίο των κοινωνικών σχέσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, στα πλαίσια πάντοτε της 

όψιμης μετεξέλιξης του καπιταλισμού σε μονοπωλιακό καπιταλισμό, της 

τεχνολογικής επανάστασης και της μεγιστοποίησης της ισχύος ελέγχου των μαζών 

που έχουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σε βάρος της δημοκρατίας και της ηθικής. 

Δε δίστασαν μάλιστα να ανιχνεύσουν πεδία επαφής του Μαρξισμού με την 

Ψυχανάλυση, κάτι που αντέβαινε στη μαρξική δογματική σκέψη (Τσακίρης, 2009)
8
.  

 Το Ινστιτούτο εξαναγκάστηκε, υπό την ναζιστική και αντισημιτική απειλή, να 

αυτοεξοριστεί και κατέληξε –μετά από μια σειρά ενδιάμεσων μετεγκαταστάσεων- να 

βρει πρόσφορο έδαφος και να εγκατασταθεί το 1934 στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια 

των ΗΠΑ. Από εκεί το 1950 ο Horkheimer επέστρεψε στη Φραγκφούρτη, ανοίγοντας 

έτσι νέο κύκλο εργασιών για το Ινστιτούτο εκεί, στις οποίες κυριάρχησαν στο εξής οι 

Adorno και J. Habermas. Μόνο ο Marcuse από την αρχική ομάδα παρέμεινε στις 

ΗΠΑ και άσκησε καταλυτική επίδραση στα φοιτητικά κινήματα της Β. Αμερικής 

κατά την κρίσιμη δεκαετία του 1960 με τους έντονους αντιρατσιστικούς και 

αντιπολεμικούς αγώνες που τη σημάδεψαν, ενώ παραμένει ακόμη και σήμερα, 

σύμφωνα με τη μαρτυρία του McLaren (2010a), εντονότατη η επίδραση της ΚΘ της 

Σχολής της Φραγκφούρτης στις ΗΠΑ επάνω σε ποικίλους επιστημονικούς τομείς, 

ανάμεσα στους οποίους και στην Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Θεωρία. Η 

μετακίνηση του Habermas από το εν λόγω Ινστιτούτο στο Ινστιτούτο Starnberg το 

1971 σηματοδότησε το προοδευτικό πέρας των εργασιών της άτυπης αυτής ομάδας 

που έφερε κοντά «αιρετικούς» μαρξιστές, οι οποίοι στηλίτευαν από το ένα μέρος το 

καπιταλιστικό σύστημα, καυτηρίαζαν, ωστόσο, εξίσου σθεναρά από το άλλο και τις 

προσπάθειες ορισμένων «ορθόδοξων» μαρξιστών να δικαιώσουν πάση θυσία -ακόμη 
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και προσαρμόζοντας τη μαρξική θεωρία στα μέτρα των δικών τους αναγκών και 

παραχαράσσοντάς την- τα ορθόδοξα Λενινιστικά Κομμουνιστικά Κόμματα
9
.  

 Το φάσμα του φασισμού και του ναζισμού, απότοκο κατά κύριο λόγο της 

μετεξέλιξης του καπιταλισμού σε μονοπωλιακό, στοίχειωνε τη σκέψη των 

θεωρητικών της ΚΘ, οι οποίοι, μέσα από την κριτική της υπάρχουσας κοινωνικής 

οργάνωσης, αποσκοπούσαν στη διαμόρφωση εναλλακτικών μορφών κοινωνικής 

οργάνωσης αντί της καπιταλιστικής. Στην κατεύθυνση αυτή ανέπτυξαν και 

καλλιέργησαν τη θεωρία της «βιομηχανίας της κουλτούρας», της οποίας ο ρόλος 

απέδειξαν ότι είναι κατεξοχήν νομιμοποιητικός του καπιταλιστικού τρόπου ζωής, 

προκειμένου ακριβώς να καταδειχθεί στη συνέχεια ο μηχανισμός καλλιέργειας 

ψευδεπίγραφων αναγκών και ψευδούς συνείδησης στα κοινωνικά υποκείμενα από 

τους φορείς της καπιταλιστικής κοινωνικής οργάνωσης στις σύγχρονες βιομηχανικές 

κοινωνίες. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός απασχόλησε ιδιαίτερα τον Marcuse στο 

Μονοδιάστατο άνθρωπο (1971), έργο που έγραψε το 1964, αναφερόμενος στην 

καλλιέργεια μίας μονόπλευρης αντίληψης και στάσης ζωής στους σύγχρονους 

ανθρώπους, οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι στο ισχύον μονοπωλιακό καπιταλιστικό 

σύστημα. Συνεπώς, είναι, κατά τον Marcuse, μάλλον οι κοινωνικοί παρίες, οι 

ανένταχτες στο σύστημα μειονότητες και οι ριζοσπάστες διανοητές παρά το εργατικό 

προλεταριάτο, όπως υποστήριζαν οι εκπρόσωποι του παραδοσιακού Μαρξισμού, που 

θα μπορούσαν δυνητικά να αποτελέσουν το «προζύμι» μίας μελλοντικής 

επαναστατικής «φουρνιάς» αγωνιστών ενάντια στον καπιταλισμό και την κοινωνική 

αδικία που αυτός υποθάλπει. Η σημασία των νέων τεχνολογιών στον τομέα της 

πολιτισμικής παραγωγής –«μαζικής κουλτούρας»- απασχόλησε κατά κύριο λόγο τον 
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W. Benjamin που διέκρινε σε αυτό ακριβώς το σημείο μία δυνατότητα χειραφέτησης 

του σύγχρονου ανθρώπου από τη μαγγανευτική επίδραση της «αύρας» που ασκεί η 

παραδοσιακή κουλτούρα με το –συσσωρευμένο ανά τους αιώνες- κύρος της επάνω 

στο κοινό της. Ο T.W. Adorno, αντίθετα, διαφοροποιήθηκε στις εκτιμήσεις του από 

τον Benjamin σε ό,τι αφορούσε στη συμβολή της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών 

στον πολιτισμικό τομέα, την οποία αξιολογούσε ως μείζονα κίνδυνο για τη 

χειραφέτηση των ανθρώπων, μέσω της απελευθερωτικής λειτουργίας του στοχασμού 

και της φαντασίας (Τσακίρης, 2009).  

 Έμμεση υπήρξε η ενασχόληση της ΚΘ με την Εκπαίδευση (Πέτρου, 2010), 

στο μέτρο που η τελευταία αποτελεί ένα προνομιακό πεδίο άσκησης κοινωνικού 

ελέγχου στη νέα γενιά, η οποία αποτελεί την προβολή της παρούσας κοινωνίας στο 

μέλλον. Η νέα αυτή γενιά εισέρχεται στο σχολείο ανυποψίαστη για τους μηχανισμούς 

χειραγώγησης και περιορισμού της ελευθερίας της (Πέτρου, ό.π.), οι οποίοι κατά 

κύριο λόγο λειτουργούν είτε μέσω των τυπικών ΑΠΣ που απηχούν και προωθούν την 

κυρίαρχη κουλτούρα και κοινωνική δομή (Barrow & Milburn, 1990) είτε μέσω ενός 

άτυπου ΑΠΣ που λειτουργεί μέσα στη δυναμική των κοινωνικών σχέσεων οι οποίες  

αναπτύσσονται μέσα στη σχολική τάξη. Η διαδικασία της προοδευτικής αποκάλυψης 

και συνειδητοποίησης αυτής της χειραγώγησης, μέσα από τη χειραφετική των 

μαθητών και των ανθρώπων γενικότερα διδασκαλία των κριτικών παιδαγωγών και 

διανοητών, συνιστά το στόχο της ΚΘ, όπως η τελευταία εγγράφεται στην ΚΠ. Το 

αίτημα για κοινωνική αλλαγή και εξάλειψη της αδικίας σε βάρος των ανίσχυρων και 

των καταπιεσμένων προτάσσεται στην ΚΘ, γεγονός που την καθιστά μία βαθύτατα 

πολιτική θεωρία και πρακτική, χωρίς, ωστόσο, να υποδεικνύεται και ο τρόπος αυτής 

της αλλαγής, αφού κάτι τέτοιο θα την καθιστούσε στρατευμένη (Πέτρου, ό.π.) και γι’ 
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αυτό ανακόλουθη στην κύρια και πρωταρχική της επιλογή να χειραφετεί και όχι να 

χειραγωγεί τους ανθρώπους. Αυτή είναι, επομένως, η ιδεολογική-ηθική 

παρακαταθήκη της ΚΘ στην ΚΠ: η κριτική ενδυνάμωση και η -μέσω της 

ενθάρρυνσης των μαθητών στην αμφισβήτηση- απελευθέρωση της ανθρώπινης 

συνείδησης από τα δεσμά της κυρίαρχης ιδεολογίας, κουλτούρας και παράδοσης.  

  

3.2.2 Κριτική Παιδαγωγική 

 Η ΚΘ, αμφισβητώντας τις δομές εξουσίας των σύγχρονων βιομηχανικών 

κρατών και του μονοπωλιακού καπιταλισμού, άνδρωσε ένα ρεύμα θεωρίας και 

πρακτικής που διέτρεξε τις Κοινωνικές Επιστήμες και επηρέασε επίσης τον τομέα της 

Παιδαγωγικής Επιστήμης, συμβάλλοντας στη συγκρότηση της ΚΠ. Σύμφωνα με τον 

Ματσαγγούρα (2000): 

 Η σχέση θεωρίας και πράξης, κατά την Κριτική Σχολή, είναι 

αμφίδρομη και διαλεκτική […] και η διαδικασία αλλαγής έχει συμμετοχικό 

χαρακτήρα και κοινωνικό προσανατολισμό, διότι εμπλέκει τους 

ενδιαφερόμενους, και το αποτέλεσμά της αξιολογείται με κοινωνικά κριτήρια. 

Σ’ αυτά τα πλαίσια, δε, η γνώση αποκτά χειραφετικό χαρακτήρα, αφού 

απαλλάσσει τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία από την 

κυριαρχία των αυτονόητων, αναδεικνύει τις πολιτικές, κοινωνικές, θεσμικές 

και ηθικές δεσμεύσεις που ενυπάρχουν στη θεσμοθετημένη εκπαίδευση και 

τους οδηγεί σε μια αυτοδέσμευση για έμπρακτη εμπλοκή στην προσπάθεια 

εκπαιδευτικής και, μέσω αυτής, κοινωνικής αλλαγής.  

  

 Γενέθλιος τόπος και χρόνος της ΚΠ υπήρξαν η ΗΠΑ της δεκαετίας του 1980 

και εισηγητές του όρου ο H. Giroux, όρο τον οποίο υιοθέτησαν κατόπιν οι S. 

Aronowitz και P. McLaren (Γούναρη & Γρόλλιος, 2010). Το εννοιολογικό 

περιεχόμενο του συγκεκριμένου όρου παραπέμπει στην υιοθέτηση από την ΚΠ 

εκείνων των παιδαγωγικών αρχών και διδακτικών πρακτικών που θα επιτρέψουν, 
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μέσα από την καλλιέργεια της ΚΣ/ΚΙ στα κύρια υποκείμενα της εκπαίδευσης, αφενός 

τη χειραφέτηση των ίδιων των παιδαγωγών και κατ’ επέκταση των μαθητών/-τριών 

τους από τους μηχανισμούς κοινωνικού ελέγχου και χειραγώγησης, που ασκούνται 

επάνω τους ποικιλοτρόπως, και αφετέρου τον εκπαιδευτικό και συνακόλουθα τον 

κοινωνικό μετασχηματισμό, με τη διασύνδεση της γνώσης με την κοινωνική δράση 

(Πέτρου, 2010). 

 Στο μέτρο και το βαθμό που η ΚΠ είναι μία μετασχηματιστική θεωρία και 

πρακτική προσλαμβάνει σε πολλές περιπτώσεις χαρακτηριστικά πολιτικής θέσης, 

εφόσον αποσκοπεί στην αποκατάσταση των βαρύτατων αδικιών σε βάρος των 

ευάλωτων λόγω –κυρίως- κοινωνικού φύλου ή/και φυλής ή/και τάξης κοινωνικών 

ομάδων. Η ΚΠ επισημαίνει και εμφατικά καταδικάζει την ύπαρξη των αδικιών αυτών 

μέσα στο κοινωνικό σώμα των σύγχρονων βιομηχανικών κρατών του μονοπωλιακού 

καπιταλισμού, υιοθετώντας, όπως επισημαίνει ο Πέτρου (2010), τις μαρξικές έννοιες 

του διαλεκτικού υλισμού και του ιστορικού υλισμού. Για τον πολιτικό της χαρακτήρα 

έχει συχνά ασκηθεί κριτική στην ΚΠ, ωστόσο είναι αυτός ακριβώς ο χαρακτήρας της 

που αποτρέπει την κυριαρχία στο εσωτερικό της μίας μονοδιάστατης -με την 

βαρύτητα που έδινε ο Μαρκούζε στον συγκεκριμένο όρο στο έργο του Ο 

Μονοδιάστατος άνθρωπος (1971)- τεχνοκρατικής θεώρησης της επιστήμης της 

Παιδαγωγικής
10

.  

 Το έργο του Foucault, το οποίο θεωρήθηκε από πολλές πλευρές πως ανήκει 

στην πνευματική παραγωγή του μεταμοντέρνου, μολονότι ο ίδιος αποποιούνταν του 

χαρακτηρισμού του ως μεταμοντέρνου φιλοσόφου, επάνω στο ζήτημα της εξουσίας 

γενικά και ειδικότερα στη σχέση της εξουσίας με την παραγωγή της γνώσης, 
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επέδρασε καθοριστικά –ιδίως κατά τη δεκαετία του 1970 αλλά και εφεξής- στην 

επιστημονική σκέψη φιλοσόφων, πολιτικών επιστημόνων, κοινωνιολόγων, αλλά και 

παιδαγωγών. Σημαντικοί εκπρόσωποι της ΚΠ, όπως ο Giroux, αξιοποίησαν τις 

μεταμοντέρνες θεωρήσεις για τη διαμόρφωση της ευρύτερης κοινωνικής και 

πολιτικής προβληματικής, καθώς και του εκπαιδευτικού σκεπτικού και προγράμματος 

της ΚΠ. Υπήρξαν, ωστόσο, ορισμένες εξαιρέσεις εκπροσώπων της, όπως ο McLaren, 

που στάθηκαν κριτικά απέναντι στη μεταμοντέρνα αντίληψη για τα κοινωνικά, 

πολιτικά και εκπαιδευτικά πράγματα. Σύμφωνα με τη Γούναρη και τον Γρόλλιο 

(2010), ο Giroux (1988, σσ. 60-70) υποστήριζε πως, μολονότι αυτές καθαυτές «οι 

φιλελεύθερες και ριζοσπαστικές τάσεις της μεταμοντέρνας φιλοσοφίας δεν 

μπορούσαν να συνδέσουν τη γλώσσα της κριτικής με ένα βιώσιμο πολιτικό σχέδιο 

δράσης», η ύπαρξη στη μεταμοντέρνα φιλοσοφία ενός αριθμού στοιχείων 

αντιτιθέμενων στις επικρατούσες πολιτισμικές ιδεολογίες του όψιμου καπιταλισμού, 

όπως είναι «η έμφαση στη σημασία της διαφοράς, της διαμάχης και του 

συγκεκριμένου», την καθιστούσε «σημαντική ως πρόκληση για τους παιδαγωγούς». 

 Το βαθύτατα πολιτικό εγχείρημα που αναλαμβάνει η ΚΠ, να οδηγήσει δηλαδή 

τα υποκείμενα της εκπαίδευσης στο να ανιχνεύσουν, να αποκαλύψουν και 

συνακόλουθα να ανατρέψουν προς μία δικαιότερη και δημοκρατικότερη κατεύθυνση 

τις υπαρκτές γύρω τους κοινωνικές ανισότητες και τις πάσης φύσεως χειραγωγήσεις, 

υλοποιείται μέσα από την εστίαση του ενδιαφέροντός της στην απάντηση -κατά 

προτεραιότητα μεταξύ άλλων- των κρίσιμων ερωτημάτων που αφορούν στο «γιατί» 

και στο «προς όφελος τίνων» διδάσκεται στα σχολεία το δοσμένο από τα ΑΠΣ 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο με τον τρόπο-μεθοδολογία που αυτό διδάσκεται, δηλαδή 

το «τι» και το «πώς» της διδασκαλίας αντίστοιχα. Η έμφαση της ΚΠ στην ανάγκη 
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καλλιέργειας της ΚΣ/ΚΙ ως του προσφορότερου μέσου για τη χειραφέτηση των 

δρώντων υποκειμένων της εκπαίδευσης υπαγορεύεται, συνεπώς, από την 

αναγκαιότητα αυτά τα τελευταία να γίνουν ικανά να προβαίνουν σε «ανάγνωση 

ανάμεσα στις γραμμές» όσων λέγονται και γράφονται στα πλαίσια εκφοράς του 

«κυρίαρχου λόγου» και της «δεσπόζουσας ιδεολογίας», τα οποία υπηρετούν τα 

συμφέροντα των κυρίαρχων κοινωνικών ομάδων και των θεσμών που τις στηρίζουν 

σε οικονομικό, πολιτισμικό-ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο (Μπούτσιου, χ.χ.), 

προκειμένου να ανασκευάσουν την ψευδή συνείδηση που τους έχει καλλιεργηθεί και 

να αγωνιστούν για την άρση των κοινωνικών αδικιών. 

 Η όψιμη ενσωμάτωση των βασικών αρχών της ΚΠ στα εθνικά ΑΠΣ στα 

πλαίσια των αποκαλούμενων από τους εισηγητές τους ως «εκπαιδευτικών 

μεταρρυθμίσεων» μαρτυρά το μειοψηφικό χαρακτήρα της ΚΠ μέσα στο χώρο της 

Εκπαίδευσης, όπως τον επισημαίνει και ο McLaren (2010a), αλλά ταυτόχρονα 

υποδηλώνει και έναν προοδευτικά ενισχυόμενο ρόλο της ΚΠ –δια της ΚΣ/ΚΙ- στα 

εκπαιδευτικά πράγματα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

  

3.2.3 Κριτική Σκέψη-Κριτική Ικανότητα 

 Την αναγκαιότητα ανάπτυξης και καλλιέργειας της ΚΣ/ΚΙ στους/στις 

μαθητές/-τριες ειδικά και στους/στις πολίτες γενικότερα υποστηρίζει, όπως το 

επισημαίνει ο Ματσαγγούρας (2000), το Κίνημα της Κριτικής Σκέψης τόσο 

διαχρονικά, λόγω της μακραίωνης προϊστορίας του ήδη από την προσωκρατική 

εποχή, όσο και σε επίπεδο συγχρονίας, ιδιαίτερα μάλιστα κατά το τελευταίο τέταρτο 

του εικοστού αιώνα, αφότου άρχισαν να χάνουν έδαφος οι μπιχεβιοριστικές 

αντιλήψεις στη συνείδηση ψυχολόγων και παιδαγωγών, ενώ άρχισε, αντίθετα, να 
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κερδίζει έδαφος η Γνωστική Ψυχολογία. Σε αυτά τα ανανεωμένα θεωρητικά και 

πρακτικά επιστημονικά πλαίσια, τα οποία εγκαινίασε το κίνημα της Νέας Αγωγής και 

ειδικότερα ο J. Dewey, ασκήθηκαν έντονες πιέσεις για την εισαγωγή της ΚΣ/ΚΙ στην 

εκπαιδευτική πράξη, την οποία καθιστούσε περισσότερο από ποτέ επιτακτική η 

αποτυχία του προηγηθέντος εκπαιδευτικού κινήματος που προέτασσε, υπηρετώντας 

τη δεσπόζουσα λογική της αγοράς για αυξανόμενη σχολική εξειδίκευση, την 

Επιστροφή στα Βασικά, αδυνατώντας ουσιαστικά να παράσχει στο μαθητικό 

πληθυσμό τα αναγκαία εφόδια για ανωτέρου επιπέδου μάθηση (Tanner & Tanner, 

1990). 

 Οι πρόοδοι που συντελέστηκαν στο μεταξύ διάστημα σε μια σειρά από 

εδραιωμένες επιστήμες, όπως η Ψυχολογία και ιδιαίτερα η Γνωστική Ψυχολογία, η 

Παιδαγωγική και ειδικότερα η Κριτική Παιδαγωγική, αλλά και σε νέες επιστήμες, 

όπως είναι οι Νευροεπιστήμες με τις εφαρμογές τους στην Εκπαίδευση, επέτρεψαν 

στους εμπλεκόμενους στο χώρο της εκπαίδευσης ειδικούς-επαγγελματίες να 

γνωρίσουν καλύτερα τους μηχανισμούς λειτουργίας του ανθρώπινου μυαλού και της 

ανθρώπινης σκέψης. Το γεγονός αυτό διάνοιξε νέες δυνατότητες σχολικής 

παρέμβασης για την καλλιέργεια της ΚΣ των μαθητών/-τριών και μάλιστα με 

δυνατότητες διαφοροποίησης της διδακτικής παρέμβασης από μέρους των 

εκπαιδευτικών ανάλογα με την ηλικία, το διαφορετικό μαθησιακό επίπεδο των 

παιδιών, ακόμη και ανάλογα με τις τυχόν εξειδικευμένες ανάγκες παιδιών που 

αντιμετωπίζουν μαθησιακά προβλήματα (Talbert & McLaughlin, 1993).  

 Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2000), τα στάδια ανάπτυξης του ανθρώπου, 

που μελέτησε ο Piaget, και ο ρόλος του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη του ατόμου, 

που απασχόλησε τον Vygotsky, αφορούσαν στην εξέλιξη της νοημοσύνης. Πιο 
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συγκεκριμένα τώρα με τη σκέψη και ειδικότερα την ΚΣ/ΚΙ έχει ασχοληθεί η 

σύγχρονη Ψυχολογία θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα προς απάντηση και 

αποσκοπώντας, μεταξύ άλλων, στο να διερευνήσει: τη φύση και την οργάνωση της 

σκέψης, αλλά και τη σχέση της με τη νοημοσύνη και την ευφυΐα∙ τη σχέση αυτών των 

εσωτερικών νοητικών λειτουργιών με την εξωτερική πραγματικότητα∙ αν είναι η 

σκέψη μία ενιαία και εγγενώς προσδιορισμένη ικανότητα ή είναι επίκτητη και 

σύνθετη∙ αν η σκέψη μπορεί να διδαχθεί και να μεταβιβαστεί ή εξαρτάται από το 

στάδιο ανάπτυξης του ατόμου∙ πώς μπορούν να ενεργοποιηθούν οι λειτουργίες της 

σκέψης για την πραγμάτωση σκόπιμων δράσεων επίλυσης, λόγου χάρη, 

προβλήματος. 

 Εκτός από την επιστήμη της Ψυχολογίας οι νοητικές λειτουργίες 

απασχόλησαν και την επιστήμη της Φιλοσοφίας, αλλά με διαφορετική μεθοδολογία 

από την εμπειρικοαναλυτική της Ψυχολογίας, με αυτήν δηλαδή της στοχαστικής 

ανάλυσης. Έτσι διερευνήθηκαν, με τη συνδρομή και του κλάδου της Λογικής, η 

λογική συγκρότηση του ατόμου, οι συνθήκες -συναισθηματικές και κοινωνικές- που 

επηρεάζουν τη λογική σκέψη του ανθρώπου, καθώς και τη σχέση ανάμεσα στη 

λογική και την καθημερινή πράξη. Οι ψυχολογικές και φιλοσοφικές επιστημονικές 

αυτές παραδόσεις ασκούν καίρια επιρροή στη διαμόρφωση των ανάλογων 

θεωρητικών θέσεων και πρακτικών της ΚΣ/ΚΙ και κατ’ επέκταση στα διδακτικά 

μοντέλα και πρότυπα που επηρεάζονται από αυτήν (Ματσαγγούρας, ό.π.).  

 Το θέμα, ωστόσο, του εννοιολογικού προσδιορισμού της ΚΣ/ΚΙ καθίσταται 

συνθετότερο και πιο εξειδικευμένο στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, στο μέτρο 

που το μείζον διακύβευμα για εμάς αποτελεί η ανίχνευση του βαθμού στον οποίο 

καλλιεργείται μέσα από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στους/στις μαθητές/-τριες 
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η χειραφετική κριτική σκέψη που προκρίνει η ΚΠ. Γιατί, όταν η καλλιέργεια της 

ΚΣ/ΚΙ των μαθητών/-τριών εστιάζεται –στην πράξη αντίθετα από ό,τι στη θεωρία- 

μονομερώς στον έλεγχο-εξέταση του βαθμού πρόσληψης και αποστήθισης από 

τον/την μαθητή/-τρια της ύλης του ενός και μόνου σχολικού εγχειριδίου ανά μάθημα, 

τότε εκφράζει «μια μηχανιστική κατανόηση του κόσμου» (Γρόλλιος Γ. 2005). 

Αντίθετα, η ΚΠ αποσκοπεί στην ολόπλευρη και χειραφετημένη από τους πάσης 

φύσεως εξαναγκασμούς του εκπαιδευτικού συστήματος ανάπτυξη του ανθρώπου, 

νοητική, ηθική και συναισθηματική, σε στενή και άμεση επαφή με τη φύση και την 

κοινωνία, με έμφαση στην καλλιέργεια μιας βιωματικής σχέσης δασκάλου-μαθητή 

και μαθητή-δασκάλου με την πραγματικότητα και τη γνώση, η οποία έτσι γίνεται 

χαρά και όχι καταναγκασμός.  

 

3.2.4 Αγορά, Κρίση, Εκπαιδευτικό Σύστημα, Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών, Παιδεία, Παραπαιδεία, Διδασκαλία-Μάθηση, Αξίες-Αντιλήψεις και 

Τοποθετήσεις-Στάσεις μαθητών/-τριών απέναντι σε Παιδεία και Παραπαιδεία 

 Σύμφωνα με τους Πασιά και Φλουρή (2005), «η κρίση συνδέεται, σε ένα 

πρώτο, γενικό επίπεδο, με τις αλλαγές που πρόκειται να επέλθουν στον ευρωπαϊκό 

οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό χώρο και σε ένα δεύτερο, ειδικότερο επίπεδο, 

με το ρόλο της εκπαίδευσης στην οργάνωση και τη λειτουργία των μετά-

βιομηχανικών κοινωνιών» (ό.π., σ. 380) Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης 

έρευνας η έννοια της κρίσης ορίζεται
11

 ως η επιδείνωση, ακριβώς λόγω της 

                                                           
11

 Βλ. Πύλη για την ελληνική γλώσσα: 

http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%C

E%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7&dq= 
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γενικότερης υπερεθνικής οικονομικής δυσπραγίας, μιας ήδη δυσμενούς διαδικασίας 

εξέλιξης των εκπαιδευτικών πραγμάτων γενικά στην Ευρώπη και διεθνώς, αλλά και 

στη Ελλάδα ειδικότερα, με επίταση των αρνητικών εκδηλώσεων σε όλους τους τομείς 

-τον ιδεολογικό, τον κοινωνικό, τον πολιτικό και τελικά τον οικονομικό-, από την 

υπερκέραση της οποίας εξαρτάται η επάνοδος  σε μία βιώσιμη  συνθήκη για τους 

λαούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

 Η έννοια της Αγοράς, όπως και οι υπόλοιπες αναλυόμενες εδώ έννοιες,  

μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους, ανάλογα πάντοτε με το σκοπό της έρευνας. 

Με όρους της οικονομικής επιστήμης, αγορά είναι η διαδικασία που επιτρέπει τη 

διενέργεια του εμπορίου και τη διανομή των πόρων μέσα στην κοινωνία, παρέχοντας 

τη δυνατότητα αξιολόγησης και τιμολόγησης κάθε εμπορεύσιμου προϊόντος
12

. Για 

τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, η αγορά ορίζεται ως ο/οι παγκοσμιοποιημένος/-

οι –στα πλαίσια του σύγχρονου μονοπωλιακού καπιταλισμού- οικονομικοπολιτικός/οί 

μηχανισμός/-οί που επιδιώκει/-ουν τη μετατροπή της Παιδείας από δημόσιο αγαθό 

που προβλέπει το εθνικό –τουλάχιστον- Σύνταγμα να είναι σε εμπορεύσιμο προϊόν 

προσφερόμενο για αξιολόγηση, τιμολόγηση και διάθεση, με βάση τους νόμους της 

προσφοράς και της ζήτησης, μέσα στην ελληνική κοινωνία. 

 Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας η έννοια της εκπαιδευτικής 

πολιτικής ορίζεται ως η εθνική μέριμνα που στοχεύει στην πνευματική, επιστημονική, 

αθλητική, καλλιτεχνική και άλλη καλλιέργεια, αλλά και στην κοινωνικοποίηση του 

ελληνικού μαθητικού πληθυσμού, μέσα στα ευρύτερα και σαφώς ομογενοποιητικά 

πλαίσια-πρότυπα ανάπτυξης που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη της.  

                                                           
12

 Βλ. http://www.euretirio.com/agora/ 
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 Ως Παιδεία, για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας, ορίζεται η 

επίσημη, τυπική, από την Πολιτεία δηλαδή οργανωμένη, διαδικασία πνευματικής 

καλλιέργειας, μόρφωσης και διαπαιδαγώγησης των μαθητών στη χώρα, η οποία, κατά 

παραχώρηση του Συντάγματος, είναι δυνατόν να παρέχεται και από ιδιώτες, αλλά 

πάντοτε υπό την κρατική εποπτεία ως δημόσιο αγαθό που είναι. Στα πλαίσια της 

Παιδείας, με δαπάνες της Πολιτείας, αλλά χωρίς επιπρόσθετη οικονομική συμμετοχή 

των μαθητών και των γονέων τους, λειτουργεί, όταν δεν υπολειτουργεί, όπως συχνά 

συμβαίνει τα τελευταία χρόνια -εν μέσω κρίσης- στη χώρα, και ο θεσμός της 

ενδοσχολικής ενισχυτικής διδασκαλίας. Ο θεσμός αυτός μπορεί –δυνάμει- να 

αποτελέσει και έναν μηχανισμό συμπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών που είναι νεότεροι στην Εκπαίδευση τόσο στα ιδιωτικά, όπου 

λειτουργεί ακόμη, όσο και στα δημόσια σχολεία, όπου είχε λειτουργήσει για μικρό 

χρονικό διάστημα στο πρόσφατο παρελθόν, ενώ στις μέρες μας έχει ατονήσει. 

Πρέπει, ωστόσο,  να επισημανθεί ότι εφαρμόζοντας η επίσημη Πολιτεία το 

συγκεκριμένο θεσμό στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης-Παιδεία έρχεται, 

ουσιαστικά, να αντιγράψει τη λειτουργία της άτυπης εκπαίδευσης-Παραπαιδείας, 

αποδεχόμενη –εμμέσως, πλην σαφώς- το γεγονός ότι η τελευταία καλύπτει -εν 

πολλοίς- δικά της κενά και αδυναμίες. 

 Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας η έννοια της Παραπαιδείας ορίζεται 

ως η Παράλληλη ή Σκιώδης ή Συμπληρωματική ή Άτυπη, δηλαδή η παρεχόμενη από 

ιδιώτες και έναντι αμοιβής -παράλληλα και συμπληρωματικά προς την τυπική, 

δημόσια και ιδιωτική- εκπαίδευση, διαδικασία διδακτικής στήριξης και 

προετοιμασίας των μαθητών για τις πάσης φύσεως εξετάσεις, επιστημονικού, 

καλλιτεχνικού ή αθλητικού χαρακτήρα, που διενεργούνται μέσα στα ελληνικά ή τα 
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ευρωπαϊκά-διεθνή εκπαιδευτικά πλαίσια. Τέτοιας φύσης διδακτικές δραστηριότητες 

παρέχουν, μεταξύ άλλων, τα λεγόμενα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, τα 

Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, τα Κέντρα Αθλητισμού και τα Ινστιτούτα 

Καλλιτεχνικής Προετοιμασίας των υποψηφίων για τη Σχολή Καλών Τεχνών και το 

Πολυτεχνείο (Liodakis, 2010).  

 Ειδικότερα τώρα οι έννοιες του Φροντιστηρίου, του ολιγομελούς τμήματος 

και του ιδιαιτέρου μαθήματος θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αποτελούν 

εναλλακτικούς τύπους οργάνωσης του μαθητικού πληθυσμού στη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και στα πλαίσια λειτουργίας της Παραπαιδείας, οι οποίοι 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών ανά ομάδα 

και μάθημα και ανάλογα με το κόστος φοίτησης. Οι τύποι αυτοί ενδέχεται να 

αντιστοιχούν και σε διαφορετικές μορφές ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας 

και δραστηριότητας, σε αρκετές περιπτώσεις νόμιμης, αλλά τις περισσότερες φορές 

παράνομης και φοροδιαφεύγουσας. Πιο συγκεκριμένα, η διαφοροποίηση μεταξύ των 

εναλλακτικών τύπων Παραπαιδείας αφορά, πρώτον, στον αριθμό των συμμετεχόντων 

μαθητών/-τριών ανά τύπο οργάνωσης του εκάστοτε μαθήματος, αφού περισσότεροι 

μαθητές/-τριες –συνήθως μεταξύ των πέντε έως δέκα ή λίγο περισσότερων- 

αναλογούν σε μία τάξη Φροντιστηρίου από ό,τι στο ολιγομελές τμήμα των δύο έως 

τριών περίπου ατόμων και στο ιδιαίτερο όπου η σχέση είναι δυαδική ανάμεσα 

στον/στη δάσκαλο/-α και τον/την μαθητή/-τρια. Δεύτερον, η διαφοροποίηση αφορά 

επίσης στο κόστος κάθε ξεχωριστού τύπου Παραπαιδείας, το οποίο, σε γενικές 

γραμμές, είναι μεγαλύτερο για το ιδιαίτερο μάθημα, μικρότερο για το ολιγομελές 

τμήμα, ενώ το μικρότερο συγκριτικά κόστος αναλογεί στο Φροντιστήριο. Ωστόσο και 

εδώ, όπως και για τον αριθμό των συμμετεχόντων, υπάρχουν υποπεριπτώσεις σε κάθε 
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επιμέρους τύπο Παραπαιδείας, οι οποίες καθιστούν τέτοιου τύπου γενικεύσεις σαν 

αυτή που επιχειρείται εδώ να λειτουργούν απλουστευτικά, όταν μάλιστα επιχειρείται 

να περιγραφούν έτσι πολυπαραγοντικά φαινόμενα, όπως αυτό της Παραπαιδείας 

(ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2014).    

 Για τους σκοπούς αυτής της έρευνας η διδασκαλία και η μάθηση ή/και η μη 

μάθηση ορίζονται ως οι δύο προς γεφύρωση πόλοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η 

οποία  προκύπτει ή αποτυγχάνει να προκύψει, όταν δεν πληρούνται όλες οι αναγκαίες 

προϋποθέσεις, μέσα από τη διαλεκτική συνάντηση, τη συνεργασία και την αμοιβαία 

διδασκαλία δασκάλου/-ας και μαθητή/-ών (Freire, 2009). 

 Οι αξίες των μαθητών/-τριών σε ό,τι αφορά στη σημασία και την 

αναγκαιότητα ή μη τόσο της Παιδείας όσο και της Παραπαιδείας ορίζονται για τους 

σκοπούς της παρούσας έρευνας ως εκείνα τα δυναμικά διαμορφούμενα, μέσα από τη 

ζωή και τις εμπειρίες των μαθητών/-τριών αλλά και την παιδευτική διαδικασία που 

συντελείται τόσο στα πλαίσια της τυπικής όσο και της άτυπης εκπαίδευσης, 

παιδευτικά προτάγματα, τα ιδεώδη και οι στάσεις τους απέναντι σε θεμελιώδη –

ιδεολογικά, κοινωνικά, πολιτικά και γενικότερα ανθρωπιστικά- ζητήματα της ζωής 

του σύγχρονου ανθρώπου. Οι απόψεις με τις οποίες προσέρχονται οι μαθητές στο 

σχολείο, όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα από ποικίλες επιρροές εξωσχολικών 

παραγόντων, λόγου χάρη της οικογένειας, της φυλής, της θρησκείας, της παράδοσης, 

αλλά κυρίως της ατομικής εμπειρίας, τείνουν να είναι πολύ ισχυρές, για αυτό και 

προβάλλουν ισχυρή αντίσταση στην τροποποιητική ή/και απορριπτική αυτών 

προσέγγιση που επιχειρείται μέσα από την επιστημονική εκπαιδευτική προσέγγιση 

των φορέων της Παιδείας. 
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 Οι στάσεις των μαθητών/-τριών απέναντι στη σπουδαιότητα και την 

αποτελεσματικότητα ή μη τόσο της Παιδείας όσο και της Παραπαιδείας ορίζονται ως 

οι παγιωμένες στη βάση των παιδευτικών προταγμάτων-ιδεωδών τους, τοποθετήσεις 

τους απέναντι στην τυπική όσο και στην άτυπη εκπαίδευση. Οι τοποθετήσεις αυτές 

των μαθητών/-τριών τείνουν να γίνουν πολύ ισχυρές και για το λόγο αυτό απαιτείται 

συστηματική, εμπεριστατωμένη, τεκμηριωμένη και σε βάθος χρόνου προσπάθεια από 

τους παιδευτικούς φορείς, προκειμένου να τροποποιηθούν οι μαθητικές στάσεις προς 

την αντίθετη από την ισχύουσα –κατά κανόνα- σήμερα κατεύθυνση, δηλαδή να 

αλλάξουν υπέρ μίας ολιστικής αντίληψης αφενός και ενός δημόσιου όσο και 

δημοκρατικού αφετέρου χαρακτήρα για την τυπική Παιδεία, με την προϋπόθεση 

πάντοτε ότι θα συναινέσουν σε αυτό οι υπερκείμενοι –οικονομικοί και πολιτικοί- 

ρυθμιστικοί παράγοντες των εκπαιδευτικών πραγμάτων ή, στην αντίθετη περίπτωση, 

θα αποκλειστούν από αυτά, με πρωτοβουλία πάντοτε των ίδιων των εκπαιδευτικών 

φορέων.  

3.3 Κύριο Μέρος 

3.3.1 Προηγούμενες έρευνες 

 Η Παραπαιδεία λειτουργεί στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες. Το ίδιο ισχύει και 

στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς. Ωστόσο, επαρκές επιστημονικό ερευνητικό υλικό 

που να φωτίζει το συγκεκριμένο φαινόμενο-πρόβλημα -τόσο στο εθνικό όσο και το 

ευρωπαϊκό επίπεδο- σπανίζει (Bray, 2010). Δύο μόλις μεγάλες έρευνες 

πραγματοποιήθηκαν -και μάλιστα πρόσφατα- σχετικά με τη Σκιώδη Εκπαίδευση και 

τις κοινωνικές ανισότητες για λογαριασμό Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 

το δίκτυο των ειδικών της NESSE (ΕU DG Education & Culture, μελέτη NESSE, 
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2012 & 2011). Αλλά και στον εθνικό χώρο, η κατάσταση είναι παρόμοια. Έρευνες 

που να σχετίζονται με το ερευνώμενο εδώ θέμα διενεργούνται από περιορισμένους 

φορείς στο εσωτερικό της χώρας, κυρίως από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 

(ΕΛΣΤΑΤ) και από το Κέντρο Ανάπτυξης Ερευνητικών Προγραμμάτων (ΚΑΝΕΠ, 

2009 και εξής) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ στο εξής). Για 

διδακτικούς, βέβαια, σκοπούς έρευνες διενεργούνται και από φοιτητές στα 

Πανεπιστήμια, αλλά τις περισσότερες φορές παραμένουν αδημοσίευτες και τελικά 

αναξιοποίητες επιστημονικά.  

 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα αποτελέσματα της διενέργειας δύο μεγάλων και 

σχετικά πρόσφατων μελετών έχουν καταδείξει τόσο τις συνέπειες που έχει η 

λειτουργία της άτυπης εκπαίδευσης στην κοινωνία -επίταση, κυρίως, των ανισοτήτων 

στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες (ΕU DG Education & Culture, μελέτη NESSE, 2012)-

όσο και τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν στο σχεδιασμό 

της εκπαιδευτικής πολιτικής –εθνικής, ευρωπαϊκής, αλλά και διεθνούς- για την 

αντιμετώπιση ή/και την αξιοποίηση των θετικών πτυχών του όλου φαινομένου (ΕU 

DG Education & Culture, μελέτη NESSE, 2011). Ερευνητικά δεδομένα, ωστόσο, 

ικανά να φωτίσουν το φαινόμενο της Παραπαιδείας σε όλες του τις επιμέρους πτυχές 

και για το σύνολο των επιμέρους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σπανίζουν, 

γεγονός το οποίο υπογραμμίζει, με τον πιο εύγλωττο τρόπο, την αναγκαιότητα 

διενέργειας περισσότερης έρευνας επάνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Τα 

περιορισμένα -έστω- αυτά ερευνητικά δεδομένα αξιοποιήθηκαν στο οικείο κεφάλαιο 

για την «Ερμηνεία του φαινομένου της Κρίσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

& Εξέταση του ρόλου της «Τρόικα» ή –αλλιώς- «Κουαρτέτου των Θεσμών» στη 
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διαμόρφωση του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος και την επίταση της 

ιδιωτικοποίησης της Εκπαίδευσης». 

3.3.2 Κύριο ερευνητικό ζητούμενο της παρούσας έρευνας: οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τις τοποθετήσεις των μαθητών/-τριών απέναντι τόσο στην Παιδεία 

όσο και την Παραπαιδεία στην Ελλάδα 

 Το κύριο ερώτημα που τίθεται, επομένως, προς απάντηση μέσα από τη 

συγκεκριμένη έρευνα είναι το εξής: Ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι που 

επηρεάζουν την τοποθέτηση-στάση των μαθητών/-τριών απέναντι στην Παιδεία και 

την Παραπαιδεία και οι οποίοι επιτρέπουν, όταν δεν παρωθούν, τη γιγάντωση του 

φαινομένου της Παραπαιδείας, με αλυσιδωτή επίπτωση την ιδιωτικοποίηση της 

Παιδείας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο; 

 Οκτώ είναι οι παράγοντες που συνδιαμορφώνουν τις τοποθετήσεις των 

μαθητών/-τριών τόσο απέναντι στην Παιδεία όσο και την Παραπαιδεία στην Ελλάδα: 

(1
ον

) η Αγορά -η Κοινή Ευρωπαϊκή, η διεθνής, αλλά και η εθνική-, η οποία δεσμεύει, 

με τους νόμους της και σε περιβάλλον βαθύτατης κρίσης, την (2
ον

) ελληνική όσο και 

των υπόλοιπων χωρών-μελών εκπαιδευτική πολιτική σε μία κοινή πορεία 

εμπορευματοποίησης της Εκπαίδευσης∙ (3
ον

) η Κριτική Παιδαγωγική, η οποία, 

διαμέσου (4
ον

) των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, επηρεάζει την Εκπαιδευτική 

Πολιτική και επιδρά πάνω (5
ον

) στην Παιδεία, τη δημόσια δηλαδή τυπική 

εκπαίδευση, ρυθμίζοντας, έμμεσα, από το ένα μέρος τη λειτουργία της τυπικής 

ιδιωτικής εκπαίδευσης και πολιορκώντας στενά την Παιδεία∙ (6
ον

) η Παραπαιδεία, 

άτυπη ιδιωτική εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη λογική ιδιωτικοποίησης του 

εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας συμβάλλει στην εσωτερική-συστημική 
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μετάγγιση των αγοραίων αξιών στην Παιδεία και στην Παραπαιδεία, από όπου αυτές 

διοχετεύονται στη διδασκαλία που συντελείται τόσο στη μία όσο και στην άλλη. 

(7
ον

)Η Διδασκαλία, με τη σειρά της, επηρεάζει τη Μάθηση ή τη Μη Μάθηση των 

μαθητών/-τριών, οπότε και στη μία και στην άλλη περίπτωση, με θετικό δηλαδή ή με 

αρνητικό τρόπο, διαμορφώνονται (8
ον

) οι Αξίες και Αντιλήψεις των μαθητών/-τριών, 

οι οποίες συμβάλλουν στη Στάση-Τοποθέτηση των τελευταίων απέναντι τόσο στην 

Παιδεία όσο και την Παραπαιδεία. Το γεγονός τώρα ότι στη συνείδηση γονέων και 

μαθητών/-τριών, αλλά και στις επιλογές τους, είναι η δεύτερη που υπερτερεί 

κρινόμενη ως αποτελεσματικότερη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην περίπτωση της 

προετοιμασίας των υποψηφίων για τις εισιτήριες εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο, 

αποτελεί, αδιαμφισβήτητα, σοβαρό αντικείμενο προβληματισμού στα πλαίσια της 

παρούσας έρευνας ειδικά, αλλά και στο γενικότερο ευρωπαϊκό ερευνητικό επίπεδο 

γενικότερα. 
 

 Ο παράγοντας Αγορά σε Περιβάλλον Κρίσης επιλέχθηκε ως ο κύριος 

εξωγενής παράγοντας στο σύστημα που ορίζεται ως «Ο φαύλος κύκλος Παιδείας-

Παραπαιδείας στην Ελλάδα της Κρίσης» για τη διαμόρφωση, με τον ίδιο ρόλο, του 

θεωρητικού πλαισίου (Διάγραμμα 1) στην παρούσα έρευνα, ενώ η Εκπαιδευτική 

Πολιτική, η ΚΠ (: ως εκπαιδευτική θεωρία και δυνάμει πράξη) ενμέρει, τα ΑΠΣ, η 

Παιδεία και η Παραπαιδεία λειτουργούν ως δευτερεύοντες εξωγενείς παράγοντες στο 

εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Τέλος οι παράγοντες ΚΠ ενμέρει (: ως εκπαιδευτική 

πράξη και δυνάμει θεωρία), Διδασκαλία, Μάθηση ή Μη Μάθηση και Αξίες-

Αντιλήψεις των Μαθητών/-τριών είναι οι τέσσερις ενδογενώς λειτουργούντες 

παράγοντες στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό συνεπάγεται ότι ο κύριος 

εξωγενής παράγοντας, Αγορά σε Περιβάλλον Κρίσης, επηρεάζει –έμμεσα, πλην, 
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όμως, αποφασιστικά- το παραγόμενο –άμεσα- από τους τέσσερις ενδογενείς 

παράγοντες αποτέλεσμα, δηλαδή τις Τοποθετήσεις-Στάσεις των Μαθητών/-τριών 

απέναντι σε Παιδεία και Παραπαιδεία. Αυτό προϋποθέτει ότι ο κύριος εξωγενής 

παράγοντας, Αγορά σε Περιβάλλον Κρίσης, επηρεάζει άμεσα και τους πέντε 

δευτερεύοντες εξωγενείς παράγοντες, από τους οποίους οι δύο τελευταίοι, Παιδεία 

και Παραπαιδεία επηρεάζονται ή μη, άμεσα, από τον πρώτο, την Εκπαιδευτική 

Πολιτική, και τον δεύτερο, την ΚΠ, οι οποίοι συνδιαμορφώνουν τον τρίτο, τα ΑΠΣ 

που, με τη σειρά τους, επιδρούν καταλυτικά πάνω σε Παιδεία και Παραπαιδεία, οι 

οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, όταν δε λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία, 

ανακυκλώνοντας το μαθητικό τους δυναμικό. Οι δευτερεύοντες εξωγενείς 

παράγοντες –έμμεσα- επιδρούν ή μη στον ενδογενή για το εκπαιδευτικό σύστημα 

παράγοντα Διδασκαλία και Μάθηση ή Μη Μάθηση, ενώ αυτός –άμεσα-  επιδρά ή μη 

στον ενδογενή παράγοντα Αξίες και Αντιλήψεις των Μαθητών/-τριών και ο 

τελευταίος -άμεσα και αποφασιστικά- επηρεάζει ή μη τη διαμόρφωση των 

Τοποθετήσεων-Στάσεων των Μαθητών/-τριών απέναντι τόσο στην Παιδεία όσο και 

στην Παραπαιδεία.  

 Όταν στο εξής θα γίνεται λόγος για «Κρίση», η κρίση αυτή θα νοείται ως ένα 

φαινόμενο της σύγχρονης εποχής, το οποίο άπτεται τόσο υλικών όσο και άυλων 

αξιών, οι οποίες τείνουν να γίνουν στις μέρες μας απαξία. Ως τέτοιες άυλες αξίες 

εννοούνται ο ανθρωπισμός, ο αλτρουισμός και η αλληλεγγύη τόσο ανθρώπου προς 

άνθρωπο όσο και κράτους ή κοινότητας κρατών προς άλλο/-α κράτος/-η ή κοινότητα 

κρατών. Επομένως η Αγορά -ελληνική, κοινή ευρωπαϊκή και διεθνής- από μόνη της, 

πόσο μάλλον σε περιβάλλον Κρίσης, αποτελεί από τα ίδια τα πράγματα έναν βασικό 

παράγοντα που, έμμεσα αλλά ισχυρά, επηρεάζει τις τοποθετήσεις-στάσεις απέναντι 
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στην Παιδεία και την Παραπαιδεία των μαθητών/-τριών και των γονιών τους, που 

ασκούν και αυτοί/ές, όπως είναι φυσικό, τη δική τους επιρροή στα παιδιά τους, 

μολονότι αυτό δε θα μας απασχολήσει στην παρούσα έρευνα. Αν δεχθούμε ότι 

πρωταρχικός ρόλος της Παιδείας είναι η προαγωγή αξιών με βαρύτητα, η οποία, 

ωστόσο, παραμένει ανυπολόγιστη και ανεκτίμητη, με τα μέτρα και τα σταθμά 

τουλάχιστον της Αγοράς, αντιλαμβανόμαστε ότι η απόπειρα ακριβούς 

περιχαράκωσης, στάθμισης, αποτίμησης και τελικής εξαργύρωσης των 

συγκεκριμένων παιδευτικών αξιών ενδέχεται να τις αποστερήσει από το ίδιο το 

περιεχόμενο και την ουσία τους, καθιστώντας τες έτσι ανάξιες λόγου, διάδοσης και 

αναφοράς. Αναγκαίο αποτέλεσμα: η εν λόγω κρίση έχει εξελιχθεί σε μία βαθιά και 

πολυεπίπεδη –οικονομική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισμική και ιδεολογική αξιακή 

έκπτωση και εκφυλισμό.  

 Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι βασικά χαρακτηριστικά των ημερών μας, που 

αναπτύσσονται μέσα στα πλαίσια της κυριαρχίας του νεοφιλελευθερισμού και της 

παντοδυναμίας των αγορών, είναι η λεγόμενη «παγκοσμιοποίηση», με την 

παράλληλη υποχώρηση της ισχύος των εθνικών κρατών, και ο «ατομικισμός» που 

αντιστρατεύεται την αλληλεγγύη και τον αλτρουισμό, παραδοσιακές ανθρωπιστικές 

αξίες που τείνουν προς εξαφάνιση. Σύμφωνα με τον Σήφη Μπουζάκη (2005), «[…] 

τα εκπαιδευτικά συστήματα  χρησιμοποιούν το μηχανισμό της αγοράς αλλά καθένα με 

το δικό του τρόπο. Γενικά η εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης είναι σαφής τάση 

στο διεθνή χώρο με χώρα-πρωταγωνιστή τις ΗΠΑ». Ανταγωνισμός, παραγωγικότητα, 

αγοραιοποίηση, αποτελεσματικότητα, απασχολησιμότητα: όροι αντλημένοι από το 

χώρο της οικονομίας και της Αγοράς έχουν γίνει σήμερα ορολογία ικανή να 

περιγράψει και την Εκπαίδευση. Ωστόσο, η Παιδεία είναι κάτι διαφορετικό, είναι 
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παιδαγωγική μορφωτική δράση με χαρακτήρα κοινωφελή, στο μέτρο που αποτελεί 

δημόσιο αγαθό. Με αυτή την έννοια λοιπόν το σχολείο οφείλει να αποτελεί χώρο 

αντίστασης στην προσπάθεια εμπορευματοποίησης του παιδευτικού αγαθού. 

 Η  Εκπαιδευτική Πολιτική, ελληνική και κοινή ευρωπαϊκή, είναι ένας ακόμη 

παράγοντας που επηρεάζει τη διδασκαλία και τη μάθηση ή μη μάθηση των μαθητών/-

τριών και συνακόλουθα τις τοποθετήσεις τους απέναντι σε Παιδεία και Παραπαιδεία. 

Σύμφωνα με τον Murphy (2005), “[…] μεταξύ του 1957 και του 1992 η εκπαιδευτική 

πολιτική αποτελούσε νόμιμα αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών-μελών (ενν. της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης). Η κατάσταση άλλαξε με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ». Τις 

συνέπειες αυτής της εκχώρησης αρμοδιοτήτων επί των εκπαιδευτικών θεμάτων από 

τα επιμέρους κράτη-μέλη στην κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική για τη συλλογική 

διαμόρφωση της  Εκπαίδευσης στην ενωμένη Ευρώπη είναι που βιώνουμε σήμερα 

καθυστερημένα, αλλά καταιγιστικά. Αγορά, κράτος/-η και κοινωνία των πολιτών 

συνδιαμορφώνουν, στο βαθμό πάντοτε της δύναμης που αναλογεί σε καθέναν από 

τους τρεις αυτούς φορείς, αναπτύσσουν και ακολουθούν τις στρατηγικές επιλογές της 

«Δια βίου μάθησης», η οποία αποτελεί ένα από τα τρέχοντα εκπαιδευτικά 

προτάγματα της ενιαίας ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής, που βρίσκεται σε 

αγαστή σύμπλευση με το μείζον διακύβευμα αγοραιοποίησης της Εκπαίδευσης 

πανευρωπαϊκά.  

 Εμβόλιμα, ανάμεσα στην Εκπαιδευτική Πολιτική και την Παιδεία και 

Παραπαιδεία, παρεισέφρησε τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια, για τα δεδομένα 

τουλάχιστον της Ελλάδας, ένας τρίτος παράγοντας, αυτός της Κριτικής 

Παιδαγωγικής, για την οποία προηγήθηκε εκτενής αναφορά,  και του 

Μεταμοντέρνου, για το οποίο θα ακολουθήσει αμέσως μετά. Ο τρίτος εμβόλιμος 
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αυτός παράγοντας επέδρασε, με τη σειρά του ή μη, –αυτό απομένει να διερευνηθεί- 

τόσο πάνω στην εθνική Εκπαιδευτική Πολιτική όσο και πάνω στην Παιδεία ή/και την 

Παραπαιδεία, μέσω της θεωρητικής επιρροής τους επί των ΑΠΣ του ΔΕΠΠΣ και των 

ΠΣΝΣ του ΣΔΝΣ που συντάχθηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή κατά τη χρονική 

περίοδο από το 1998 και εξής μέχρι σήμερα.  

 Σε ό,τι ειδικότερα αφορά στα ΑΠΣ, τέταρτος παράγοντας, κομβικό ερώτημα 

αποτελεί, κατά την Πάσουλα σε μελέτη της (2003), το ποιο/-α από τα συνολικά 

διαθέσιμα περιεχόμενα γνώσης στις μέρες μας, κατά τη λεγόμενη «εποχή της 

πληροφορίας», επιλέγεται τελικά να αποτελέσει αντικείμενο διδασκαλίας και 

μάθησης στην Εκπαίδευση. Στο βαθμό μάλιστα που ιδωμένο το συγκεκριμένο θέμα 

από κάθε διαφορετική ιδεολογική αφετηρία –φιλελεύθερη, νεοφιλελεύθερη, 

μαρξιστική ή άλλη- αλλά και στα πλαίσια κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, η 

σημασία του δίπολου διδασκαλία-μάθηση έχει εξαιρετική βαρύτητα, ανάλογα μεγάλη 

βαρύτητα έχει και η γνώση που επιλέγεται και προορίζεται για διδασκαλία-μάθηση. 

Ως μία πρώτη γενική απάντηση στο ερώτημα «τι να διδαχθεί στα σχολεία;» η 

Πάσουλα (ό.π.) επικαλείται την άποψη των Lawton & Gordon (1996) «ότι η γνώση 

που όλες οι κοινωνίες προσφέρουν στην επόμενη γενιά διαμέσου της εκπαίδευσης 

είναι αυτή που θεωρούν πιο αξιόλογη». Το βασικό, επομένως ερώτημα είναι ποια 

γνώση θεωρείται από την εκάστοτε κοινωνία ως η πιο κατάλληλη προς μετάδοση στις 

επόμενες γενεές.  

 Η Πάσουλα (ό.π) αναφέρεται στη διάκριση που κάνει ο Kelly (1999) ανάμεσα 

σε δύο είδη θεωριών σχετικά με τη γνώση: αυτή που θεωρεί τη γνώση ως μοναδική 

και προσβάσιμη μόνο μέσω του νου και ανεξάρτητα από τις αισθήσεις και την άλλη 

που προτάσσει τις αισθήσεις έναντι του νου στην όλη διαδικασία πρόσκτησης της 
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γνώσης. Εύλογο είναι το συμπέρασμα στη δεύτερη περίπτωση, όπου εντάσσεται τις 

τελευταίες δεκαετίες και το μεταμοντέρνο, ότι η γνώση καθίσταται σχετική, ανάλογα 

με τον άνθρωπο και τις εκάστοτε συνθήκες, από μοναδική που θεωρούνταν στα 

πλαίσια της πρώτης θεωρίας της γνώσης. Ωστόσο, σύμφωνα με κοινωνιολογικές και 

ανθρωπολογικές μελέτες και πορίσματα τις οποίες επιστρατεύει η Πάσουλα (ό.π.) και  

οι οποίες αναδεικνύουν κάποιες «κοινές παραμέτρους, αρχές και μεθόδους» με βάση 

τις οποίες διαφορετικοί άνθρωποι και λαοί προσεγγίζουν τη γνώση, φαίνεται ότι «η 

γνώση βρίσκεται, σε κάποιο βαθμό, υπό διαπραγμάτευση από διαφορετικά πρόσωπα 

και ομάδες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι απόλυτα σχετική» (Pring, 1995).  

 Στην ίδια μελέτη γίνεται επίσης αναφορά στην πιο πρόσφατη θεωρία του 

Young (1971), η οποία κατατάσσεται στο δεύτερο είδος θεωριών για τη γνώση που 

αναγνωρίζει ο Kelly (ό.π.). Σε αυτή τη θεωρία «η κατασκευή της γνώσης» 

αναγνωρίζεται ως «κοινωνικό γεγονός δυναμικά εξελισσόμενο και παραγόμενο μέσω 

της αλληλεπίδρασης ή/και σύγκρουσης ατόμων και ομάδων που εμφορούνται από 

διαφορετικές ιδέες και κοσμοαντιλήψεις». Επομένως, η γνώση στα πλαίσια της 

συγκεκριμένης θεωρίας αντιμετωπίζεται ως το προϊόν «λογικών», από το ένα μέρος, 

«διεργασιών» και κοινωνικοπολιτικών ζυμώσεων», από το άλλο, στις οποίες, όπως 

είναι φυσικό, κάποιες κοινωνικές ομάδες -κάτω από συγκεκριμένες 

ιστορικοκοινωνικές συνθήκες- υπερτερούν και στη συνέχεια υπαγορεύουν και 

επιβάλλουν τα «έγκυρα» -κατά την κρίση τους- και αξιόλογα προς μετάδοση 

περιεχόμενα τη γνώσης, τα οποία και ενσωματώνονται  στα ΑΠΣ της Εκπαίδευσης. 

Συνεπώς, όσο ελεγχόμενη  μπορεί να είναι η γνώση, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 

θεωρία, μπορεί να είναι και το εκπαιδευτικό σύστημα και τα ΑΠΣ που σχεδιάζονται 

να προσφέρουν την επικρατέστερη κάθε φορά γνώση. Αυτός συνοπτικά θα μπορούσε 
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να είναι και ο επεξηγηματικός ορισμός της ορολογίας Kelly (ό.π., σ. 33) “the politics 

of knowledge”. Είναι, πράγματι, αξιοσημείωτη η επισήμανση του Moore (2000), την 

οποία  παραφράζει η Πάσουλα (ό.π.), «ότι υπάρχει η τάση το αναλυτικό πρόγραμμα 

να παρουσιάζεται ως μία ορθολογική, αμερόληπτη επιλογή από γνώσεις και 

δεξιότητες, με βάση γενικά αποδεκτά κριτήρια που είναι ανεξάρτητα από τοπικές, 

κοινωνικές, πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και επιλογές», χωρίς να παύει, ωστόσο,  αυτό 

το τελευταίο να λειτουργεί προς όφελος των κυρίαρχων κοινωνικών ομάδων και των 

επιλογών που οι εκπρόσωποι αυτών των ομάδων κάνουν ως προς τη διδακτέα και 

εξεταστέα γνώση στα σχολεία. 

 Τα εθνικά τώρα ΑΠΣ, τα οποία ήδη από την περίοδο της εκπαιδευτικής 

«μεταρρύθμισης» Αρσένη (1998) έως και το «Νέο Σχολείο» που εισηγήθηκε το 2010 

η τότε Υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου, έθεταν ακριβώς ως προτεραιότητά 

τους την εφαρμογή αυτών ακριβώς των ομογενοποιητικών πολιτικών που υπαγόρευε 

η κοινή ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, των νεοφιλελεύθερων δηλαδή 

προταγμάτων αγοραιοποίησης της εκπαίδευσης.  Ως εκ τούτου τα συγκεκριμένα ΑΠΣ 

έχουν, διαχρονικά,  αποτελέσει, με τον πληθωρικό και ως εκ τούτου επιφανειακό 

χαρακτήρα που τα διακρίνει, παράγοντα ανάσχεσης μάλλον παρά προαγωγής της 

μαθησιακής διαδικασίας, ενώ παράλληλα συνέβαλαν αποφασιστικά, μέσω της 

εντατικοποίησης του εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης στη χώρα, στην 

προοδευτική ιδιωτικοποίηση της εθνικής Παιδείας. Παρά τα εμφανή λοιπόν 

μειονεκτήματά τους, τα νέα αυτά ΑΠΣ εμπεριέχουν, ωστόσο, στοιχεία από το πνεύμα 

της ΚΠ και του μεταμοντερνισμού. Ως εκ τούτου απομένει να διερευνηθεί το γιατί 

τελικά τα σύγχρονα ΑΠΣ δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα. 
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  Ο πέμπτος και έκτος εξωγενής παράγοντας που επηρεάζει τη διδασκαλία και 

κατ’ επέκταση τις τοποθετήσεις των παιδιών απέναντι στην Παιδεία και την 

Παραπαιδεία είναι αυτές οι ίδιες. Δηλαδή μέσα από το εκπαιδευτικό υπόδειγμα-

προσφορά τους στη μαθητιώσα νεολαία του τόπου είναι που κρίνονται τελικά 

Παιδεία, Παραπαιδεία και οι φορείς αυτών. Μόνο που συνήθως η έμφαση δίνεται στο 

βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα, κυρίως αυτό της εισαγωγής ή μη στο Πανεπιστήμιο των 

αποφοίτων τους, και όχι στο μακροπρόθεσμο, δηλαδή στην κουλτούρα που 

καλλιεργούν ή αποτυγχάνουν να καλλιεργήσουν στους μαθητές/-τριές τους τόσο η 

μία όσο και η άλλη.  

 Ο έβδομος παράγοντας, Διδασκαλία και Μάθηση ή Μη Μάθηση, είναι 

ενδογενής και επηρεάζει άμεσα, μέσω της διαμόρφωσης του όγδοου παράγοντα, των 

Αξιών-Αντιλήψεων των μαθητών/-τριών, το παραγόμενο παιδευτικό αποτέλεσμα, 

δηλαδή τις Τοποθετήσεις των παιδιών απέναντι σε Παιδεία και Παραπαιδεία. 

Σύμφωνα με τον Freire (2009), η διδασκαλία δεν μπορεί να αποτελεί έναν μηχανισμό 

μεταβίβασης της γνώσης από τον/τη δάσκαλο/-α προς τον/τη μαθητή/-τρια, αφού κάτι 

τόσο μηχανιστικό ως σύλληψη μοιραία οδηγεί στη στείρα αποστήθιση, την οποία 

επικρίνει. Αυτό που προκρίνει είναι η «κριτική μελέτη», η οποία συνδέεται με τη 

διδασκαλία που είναι επίσης κριτική. Απαιτείται λοιπόν η καλλιέργεια της κριτικής 

ικανότητας των μαθητών/-τριών, η οποία θα τεθεί στην υπηρεσία της «κριτικής 

ανάγνωσης και κατανόησης της λέξης, του κόσμου, του κειμένου και του πλαισίου 

του». 

 Ο όγδοος παράγοντας, Αξίες-Αντιλήψεις των μαθητών/-τριών, είναι επίσης 

ενδογενής και λειτουργεί καθοριστικά στη διαμόρφωση των Τοποθετήσεων των 

μαθητών/-τριών απέναντι στην Παιδεία και την Παραπαιδεία. Οι μαθητές/-τριες 
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προσέρχονται στο σχολείο με ορισμένες πολύ ισχυρές, προκατασκευασμένες σε ένα 

πρώιμο ηλικιακά στάδιο, μέσα από το στενό και ευρύτερο οικογενειακό τους 

περιβάλλον και, για αυτό το λόγο, δύσκολα τροποποιήσιμες αντιλήψεις για τα 

πράγματα και τον κόσμο. Έργο της Παιδείας και των λειτουργών της είναι να 

οδηγήσει τα παιδιά, μέσα από την προσωπική και συλλογική επιστημονική 

αναζήτηση, το διάλογο, το πείραμα και τον αναστοχασμό, σε μια πορεία 

αμφισβήτησης από τα ίδια τα παιδιά των αξιών ή αντιλήψεών τους που τόσο στη 

θεωρία όσο και στην πράξη αποδείχθηκαν λανθασμένες ή ακόμη και επιζήμιες για το 

κοινωνικό σύνολο με άλλες, αφού, όμως, πρώτα αποδειχθεί η ορθότητα και 

ωφελιμότητα αυτών των τελευταίων για την πλειονότητα των μελών της κοινωνίας. 

 Η πορεία ιδιωτικοποίησης της Παιδείας στην Ελλάδα σε περιβάλλον κρίσης ή 

–καλύτερα- με αφορμή την κρίση, όπως αυτή περιγράφηκε μέχρι τώρα, δίνεται, 

ακολούθως, σε διαγραμματική μορφή και αναλύεται εξειδικευμένα στα συστατικά 

της μέρη (βλ. Διάγραμμα 1).  
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1
ΟΝ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ  

(Ελληνική & Κοινή Ευρωπαϊκή)  

 

2
ΟΝ

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

(Ελληνική & Κοινή Ευρωπαϊκή) 

[3
ΟΝ

 ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΟ] 

 

            4
ΟΝ

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

(ΠΑΛΑΙΑ - ΝΕΑ) 

 

5
ΟΝ

 ΠΑΙΔΕΙΑ          6
ΟΝ

 ΠΑΡΑΠΑΙΔΕΙΑ 

(: Τυπική Εκπ/ση)                  (: Άτυπη Εκπ/ση)  

     

 

 

7
ΟΝ

 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - 

ΜΑΘΗΣΗ / ΜΗ ΜΑΘΗΣΗ 

 

8
ΟΝ

 ΑΞΙΕΣ – ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

 

 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ =  

ΣΤΑΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΠΑΙΔΕΙΑ & 

ΠΑΡΑΠΑΙΔΕΙΑ 

 

Διάγραμμα 1 Ο φαύλος κύκλος Παιδείας-Παραπαιδείας στην Ελλάδα της Κρίσης 
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3.3.3 Διερεύνηση των σύγχρονων διαστάσεων του «Εκπαιδευτικού 

 Ζητήματος» του Νεότερου Ελληνισμού στην ιστορική τους προοπτική      

 Εμβαθύνοντας στη μελέτη του αντικειμένου μου, εκτίμησα πως, ακόμη και 

για τον πλέον καλοπροαίρετο και ιδεολογικά ουδέτερο αναγνώστη-δυνητικό 

συνομιλητή, η ουσιαστική κατανόηση του εξεταζόμενου εδώ θέματος –η 

ιδιωτικοποίηση της Παιδείας στην Ελλάδα της κρίσης- θα απαιτούσε την τοποθέτησή 

του στην ιστορική του προοπτική, η οποία και θα επέτρεπε την αποτίμησή του στις 

πραγματικές του διαστάσεις, εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς, οι οποίες και το 

συνδιαμορφώνουν. Κάτι τέτοιο επιχειρώ αμέσως παρακάτω, φροντίζοντας να 

κρατήσω την έκταση της ιστορικής αυτής αναδρομής στα εκπαιδευτικά πράγματα της 

Ελλάδας ως μέρους πάντα της Ευρώπης αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας σε όσο 

το δυνατόν πιο ευσύνοπτα, λογικά και τεκμηριωμένα πλαίσια. 

 Οι στρεβλώσεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στη νεότερη και 

σύγχρονη εποχή θα μπορούσαν –ίσως- να είχαν αποφευχθεί, αν είχαν αφεθεί να 

καρποφορήσουν οι προσπάθειες του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, του 

Καποδίστρια, να εφαρμόσει, από μηδενική βάση, στο νεοσύστατο τότε -το 1828- 

ελληνικό κράτος εκπαιδευτική πολιτική προσαρμοσμένη τόσο στις ανάγκες όσο και 

τις δυνατότητες της χώρας στη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Η πρυτανεύουσα στη 

λογική του Καποδίστρια επιλογή αξιοποίησης των υπαρχόντων πενιχρών πόρων και 

ανθρώπινου δυναμικού τον οδήγησε στο να θέσει τις βάσεις του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος δίνοντας προτεραιότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση 

των νέων έναντι της ακαδημαϊκής, προκειμένου να εφοδιάσει τους Έλληνες μαθητές 

με επαγγελματικά προσόντα άμεσα αξιοποιήσιμα στις επιμέρους τέχνες και την 

αγροτική παραγωγή για την άμεση υλική επιβίωση τόσο των ίδιων όσο και της 
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χώρας. Επρόκειτο δηλαδή που σήμερα θα τους αποκαλούσαμε ως «κοινοτιστικούς». 

Η βίαιη, όμως, όσο και πρόωρη απομάκρυνσή του από τη ζωή και την εξουσία 

(1831), καθώς και η διαδοχή του από την αρχαιόπληκτη και δυτικότροπη βαυαρική 

Αντιβασιλεία αρχικά και τον Όθωνα στη συνέχεια, όταν ενηλικιώθηκε, είχε ως 

αποτέλεσμα τον αποπροσανατολισμό τόσο της εκπαίδευσης όσο και της χώρας από 

το δρόμο της λελογισμένης και εστιασμένης στις ανάγκες, αλλά και τις δυνατότητες 

που είχε τότε η χώρα για ανάπτυξη και πρόοδο, που είχε χαράξει ο Πρώτος 

Κυβερνήτης της Ελλάδας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, «η πρώτη κρατική εκπαιδευτική 

νομοθεσία μεταφύτεψε πιστά το βαβαρικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα και 

έδωσε στα Αρχαία Ελληνικά την πρώτη θέση ανάμεσα στα μορφωτικά αγαθά των 

προγραμμάτων του Δημοτικού, του Ελληνικού Σχολείου και του Γυμνασίου
13

». 

 Στα μετέπειτα χρόνια, δηλαδή σε όλη τη διάρκεια του 19ου έως και το πρώτο 

μισό του 20ου αιώνα, ακολουθήθηκε από τους εκάστοτε πολιτικά  υπεύθυνους 

παρόμοια –από λίγο έως πολύ- εκπαιδευτική, ειδικά, αλλά και πολιτισμική, 

γενικότερα, πολιτική, ετεροκαθοριζόμενη μάλλον από τα δυτικά πρότυπα παρά 

αυτοκαθοριζόμενη από τους ίδιους τους Έλληνες και με βάση τα πραγματικά τους 

συμφέροντα, ανάγκες και προτεραιότητες. Η έμφαση δινόταν κυρίως στο 

αρχαιοελληνικό παιδευτικό παράδειγμα τόσο για την επίσημη γλώσσα του κράτους 

όσο και για τον ίδιο τον παιδευτικό προσανατολισμό του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Ιδιαίτερη μάλιστα μέριμνα λαμβανόταν από τους καθ’ ύλην αρμόδιους για τη 

διαμόρφωση της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής σε ό,τι αφορούσε στη γνώμη που 

θα διαμορφωνόταν για τους Νεοέλληνες στη Δύση και τους δυτικούς, στους οποίους 

γενικά προσέβλεπαν για καθοδήγηση και ειδικότερα στην εκεί πνευματική, 

                                                           
13

 Βλ.: http://www.komvos.edu.gr/endoglwssiki/historiko/episkopisi/endogloss/pr1836.htm 
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καλλιτεχνική και εκπαιδευτική πρωτοπορία. Εξαίρεση στο γενικό αυτό κανόνα 

αποτέλεσε η εκπαιδευτική πολιτική του Ελευθέριου Βενιζέλου, ο οποίος ήδη από το 

1911 θέσπισε τη δωρεάν υποχρεωτική εκπαίδευση.  

 Λίγες ήταν στο διάστημα που ακολούθησε, κατά το δεύτερο δηλαδή μισό του 

20ου αιώνα, οι ουσιαστικά καινοτόμες εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές, 

μολονότι πολλές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα επιχειρήθηκαν από επιμέρους 

πολιτικούς διαφόρων κυβερνήσεων, τις οποίες αλλαγές οι κομιστές τους τις 

εισηγούνταν ως «εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις», όπως ήταν οι «εκπαιδευτικές 

μεταρρυθμίσεις» των κυβερνήσεων Βενιζέλου της περιόδου 1910-1920 (Μπέλλα, 

2013), η «εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1913 που δεν έγινε» (Δημαράς, 1984) και 

τα «μεταρρυθμιστικά προγράμματα» των ετών 1929 (Δημαράς, 1999), 1964 και 

1976
14

, τα οποία, μάλιστα, οι εμπνευστές τους είχαν την αξίωση να αναγνωρίζονται 

και ως τέτοιες από το κοινωνικό-εκλογικό σώμα στο οποίο απευθύνονταν. Μία, 

ωστόσο, από αυτές αναδείχθηκε σε καθοριστική για τον τόπο εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση. Η συγκεκριμένη υλοποιήθηκε το 1964 από τον Ευάγγελο 

Παπανούτσο, όταν υπηρετούσε ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας επί 

Πρωθυπουργίας Γεωργίου Παπανδρέου, με τον Λουκή Ακρίτα ως Υπουργό Παιδείας. 

Η εκπαιδευτική αυτή μεταρρύθμιση υπήρξε, κατά τον Ξωχέλλη η πρώτη ουσιαστική 

μεταρρύθμιση της νεότερης και σύγχρονης εποχής για τα εκπαιδευτικά πράγματα της 

χώρας, στο βαθμό που αποτέλεσε μία ευδιάκριτη τομή στο φιλοσοφικό, δομικό και 

αξιακό τρόπο λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (Ξωχέλλης: 

1995: 53).  

                                                           
14

 Βλ.: http://www.komvos.edu.gr/endoglwssiki/historiko/episkopisi/endogloss/pr1836.htm 
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 Στον παρόντα χρόνο και μέσα στο σύγχρονο «διεθνές και ευρωπαϊκό 

εκπαιδευτικό συγκείμενο» το «ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο» απεκδύεται πλέον 

απροκάλυπτα του -εξ ορισμού τουλάχιστον- «παιδευτικού» χαρακτήρα του, ενώ, 

παράλληλα και μεσούσης της «κρίσης», βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία άκρατης 

όσο και άκριτης «αγοραιοποίησης», με ολοένα επιταχυνόμενους ρυθμούς, της 

παρεχόμενης από δημόσιο και ιδιώτες στον τόπο εκπαίδευσης. Αποδεικτικά στοιχεία 

που μαρτυρούν με τρόπο εύγλωττο του λόγου το αληθές μπορούν να προσκομισθούν 

πολλά. Περιορίζομαι να αναφερθώ σε ορισμένα μόνο, τα οποία, ωστόσο, θεωρώ ότι 

αποτελούν και τις πιο ουσιαστικές ενδείξεις υποχώρησης-έκπτωσης της δημόσιας 

πρωτοβουλίας αλλά και του  ελέγχου της Πολιτείας πάνω στα εκπαιδευτικά πράγματα 

της χώρας:  

i. μειώσεις στον εθνικό προϋπολογισμό σε ό,τι αφορά στις δαπάνες για τη 

δημόσια παιδεία σε όλες τις βαθμίδες της∙ 

ii. πάγωμα στο διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, μέσω της επ’ 

αόριστον αναβολής διενέργειας διαγωνισμού ΑΣΕΠ για την πλήρωση των οργανικών 

και άλλων κενών∙  

iii. παράλληλη μερική μόνο και –ουσιαστικά- ανεπαρκή κάλυψη των 

εκπαιδευτικών κενών στα ανά τη χώρα σχολεία από αναπληρωτές και ωρομίσθιους 

δασκάλους και καθηγητές∙  

iv. περικοπές στον αριθμό του απασχολούμενου στη δημόσια εκπαίδευση 

διοικητικού προσωπικού ανά μαθητή/σπουδαστή/φοιτητή και απολύσεις σχολικών 

καθαριστριών και φυλάκων∙  
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v. συγχωνεύσεις και κλείσιμο σχολείων τόσο στο κέντρο όσο και στην 

περιφέρεια∙  

vi. συστηματική επιδίωξη της πολιτείας να εισαγάγει τη μονομερή αξιολόγηση 

των εκπαιδευτικών λειτουργών αποκλειστικά και ειδικά, χωρίς την προγενέστερη  

αξιολόγηση  του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα∙ 

vii. ευθεία σύνδεση της αξιολόγησης της εργασιακής επίδοσης είτε με τη 

βαθμολογική και μισθολογική προαγωγή -και αυτή με εκ προοιμίου καθορισμένη 

ποσόστωση όσον αφορά στον αριθμό των επιτυχόντων ανά βαθμό- είτε με την 

επαπειλούμενη βαθμολογική και μισθολογική στασιμότητα του αξιολογούμενου 

εκπαιδευτικού, αν όχι και με την ενδεχόμενη παύση του∙  

viii. εντατικοποίηση του εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης σε όλες 

τις τάξεις του Λυκείου, με την καλλιέργεια στους υποψήφιους για την Γ΄/θμια 

Εκπαίδευση, τους γονείς και τους καθηγητές τους κλίματος ανασφάλειας ως προς το 

αποτέλεσμα των προσπαθειών τους∙ 

ix. όξυνση του φαινομένου της φροντιστηριοποίησης της Β΄/θμιας, αν όχι και της 

Α΄/θμιας Εκπαίδευσης, το οποίο διαπιστώνεται από τη συμμετοχή στην Παραπαιδεία 

μαθητών που φοιτούν τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά σχολεία της 

πρωτεύουσας, αλλά και εγνωσμένων –μέσα από σχετικές έρευνες του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

που προαναφέρθηκαν- θυλάκων της ελληνικής περιφέρειας, η οποία έρχεται ως 

φυσικό επακόλουθο του εξετασιοκεντρικού συστημικού προτάγματος και έχει ως 

ευθεία συνέπεια την απαξίωση του σχολείου ως παιδευτικού και μορφωτικού αγαθού 

στη συνείδηση μαθητών και γονέων∙  
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x. απόσυρση της εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας από το χώρο της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης, μολονότι το παιδευτικό αγαθό, έστω και τύποις, εξακολουθεί να 

αποτελεί δημόσιο αγαθό και ως τέτοιο η Πολιτεία έχει συνταγματικό καθήκον να το 

διαφυλάσσει και να ασκεί έλεγχο στους ιδιώτες που το παρέχουν προς αποφυγή 

φαινομένων διαφθοράς, τα οποία, ωστόσο, προϋπήρχαν της απόσυρσης του κρατικού 

ελέγχου από αυτήν, αλλά τώρα επιδεινώθηκαν.  

 Τη δική του διάσταση στο εξεταζόμενο εδώ θέμα των «ανεπαρκειών, των 

κενών και τις αντιφάσεων ή αντιθέσεων του συστήματος, που δεν αποτρέπουν αλλά 

ενδυναμώνουν υπαρκτές εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες, έδωσε και ο Ν. 

Παϊζης, υπεύθυνος εκπαιδευτικών θεμάτων και απελθών αντιπρόεδρος της ΟΙΕΛΕ 

κατά την τοποθέτησή του στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής τον 

Φεβρουάριο του 2016. Χαρακτηριστικά, λοιπόν, αναφέρει «ως κάθετες συνιστώσες 

διατρέχουσες ολόκληρο το εκπαιδευτικό μας σύστημα (Α΄/θμια – Β΄/θμια – Γ΄/θμια – 

Δια Βίου Μάθηση) εν είδει κοινών χαρακτηριστικών μεταξύ των επιμέρους 

βαθμίδων-υποσυστημάτων» τις εξής: 

1. Τη διδακτική και αξιολογική των μαθητών/-τριών μέθοδο (: δασκαλοκεντρική 

και στηριγμένη στη λογική της μετάδοσης της γνώσης και αξιολόγησης της 

αφομοίωσής της από τον/την μαθητή/-τρια). 

2. Το κύριο διδακτικό και εποπτικό υλικό (: σημείο αναφοράς αποτελεί κυρίως 

το σχολικό εγχειρίδιο ή το πανεπιστημιακό σύγγραμμα, και δευτερευόντως 

φωτοτυπίες από βοηθήματα). 
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3. Την έλλειψη σύνδεσης ανάμεσα σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα 

(κυρίαρχη η στατική παράθεση μαθησιακών αντικειμένων που κάνει τη 

διαθεματικότητα να φαντάζει ως καινοτομία). 

4. Τον δραστικό περιορισμό της ελευθερίας δασκάλων-μαθητών και την 

απουσία της διαβάθμισης των όποιων ελευθεριών τούς απομένουν.  

5. Την «προγραμματισμένη» σπατάλη χρόνου δασκάλων και μαθητών από το 

σύστημα που δίνει το δικό του ρυθμό στη μαθησιακή διαδικασία αγνοώντας τις 

ανάγκες και επιθυμίες των λοιπών εμπλεκόμενων στην παιδευτική διαδικασία 

φορέων.  

6. Την απουσία έγκυρου όσο και ολιστικού συστήματος για την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών πολιτικών επιλογών, δομών, διαδικασιών και αποτελεσμάτων και την 

ύπαρξη ή/και την πρόθεση δημιουργίας, αντίθετα, αξιολογικού μηχανισμού μόνο για 

τους/τις μαθητές/-τριες και τους δασκάλους τους.  

7. Την παραγνώριση της αξίας της βιωματικής και ομαδοσυνεργατικής 

προσέγγισης της γνώσης και την αξία των Τεχνών στη μαθησιακή διαδικασία πέρα 

από την Προσχολική εκπαίδευση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων.  

8. Την εμμονή του εκπαιδευτικού συστήματος στην ομοιομορφία έναντι της 

διαφοροποίησης και της μοναδικότητας, οι οποίες, εντούτοις, χαρακτηρίζουν  τόσο 

«την επιστημονική& τεχνολογική καινοτομία όσο και την καλλιτεχνική δημιουργία». 

9. Την απουσία πιστοποίησης από το σύστημα γνωστικών αντικειμένων, όπως 

είναι οι Ξένες Γλώσσες και η Πληροφορική, που οι μαθητές αναγκάζονται να 

πιστοποιούν εκτός συστήματος.  
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10. Την απουσία ή/και πλημμελή αξιοποίηση κύριων και δευτερευουσών 

εκπαιδευτικών υποδομών, όπως είναι οι βιβλιοθήκες, τα εργαστήρια Φυσικών 

Επιστημών κ.ά.. Αναγκαία κρίνεται εδώ η ενημέρωση και αξιοποίηση –όχι στείρα 

μίμηση- αντίστοιχων καλών πρακτικών στους ίδιους αυτούς τομείς άλλων χωρών. 

11. Την υποβαθμισμένη ποιοτικά «διοικητική και λειτουργική υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών μονάδων» που συχνά οδηγεί στην εκ των ενόντων κάλυψη των 

συγκεκριμένων υπηρεσιών.  

12. Την πρακτική όσο και ουσιαστική «αδυναμία αναπλήρωσης» από μέρους των 

μαθητών/-τριών «της διδακτικής ύλης λόγω απουσιών» με θεσπισμένη σχετική 

διαδικασία, γεγονός που συνεπάγεται τη δημιουργία κενών στη γνώση των μαθητών/-

τριών και, συνακόλουθα, συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και περαιτέρω 

ενίσχυση της Παραπαιδείας.  

13. Τη «συστηματική υποχρηματοδότηση σε όλο της το εύρος της εκπαίδευσης 

από το 2010 και μετά»», η οποία έρχεται σε αντίθεση με την προϋπολογιζόμενη  

δημόσια δαπάνη για την εκπαίδευση .  

14. Τέλος, τη σημαντική υποτίμηση, «του παιδαγωγικού πλαισίου αναφοράς σε 

ολόκληρο το εύρος του εκπαιδευτικού συστήματος» που «μεταλλάσσει τις σχολικές 

μονάδες από δυναμικές εκπαιδευτικές κοινότητες σε ανιαρά εκπαιδευτικά κέντρα 

άκριτης αναπαραγωγής γνώσεων». Το παιδαγωγικό πλαίσιο αναφοράς ισχύει μόνο 

για την Α΄/θμια Εκπαίδευση. Αντίθετα, στη Β/θμια υποτιμάται, ενώ προκρίνεται η 

εξειδίκευση και η εμμονή στην «κάλυψη της ύλης ανά μάθημα».  Όσο για την 

Γ΄/θμια, το παιδαγωγικό πλαίσιο αναφοράς κάνει εμφατικά έντονη την παρουσία του 
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σε επίπεδο θεωρίας στις επιμέρους Παιδαγωγικές Σχολές, απουσιάζει, ωστόσο, από 

το διδακτικό επίπεδο. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ν. Παϊζης:  

«Αλλά και ευρύτερα, η  υποτίμηση του παιδαγωγικού πλαισίου 

αναφοράς όλο και απομακρύνει το ενδεχόμενο η εκπαίδευση να 

μετουσιωθεί σε Παιδεία, αφού το μορφωτικό/αξιακό της φορτίο και η 

κοινωνική της δυναμική περιορίζονται σημαντικά. Στην πράξη, η 

διαφοροποιημένη υποτίμηση του παιδαγωγικού πλαισίου αναφοράς 

εντεινόμενη από τις μικρότερες ηλικιακές ομάδες στην εκπαίδευση 

προς τις μεγαλύτερες, υποδηλώνει την υιοθέτηση ενός άλλου 

«άρρητου» συνήθως πλαισίου αναφοράς που φαίνεται να ισχυροποιεί 

τις παθογένειες του συστήματος αντί να τις περιορίζει. Σε ένα τέτοιο 

επίπεδο λειτουργίας του συστήματος η κυριαρχία των πάσης φύσεως 

εκπαιδευτικών και συνακόλουθα κοινωνικών ανισοτήτων είναι 

αναπόφευκτη. Το σύστημα υφίσταται, αλλά επί της ουσίας είτε δεν 

λειτουργεί, είτε λειτουργεί από αδράνεια» (ΟΙΕΛΕ, 2016).   

 Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος μόνο των παραμέτρων που συνιστούν το 

«σύγχρονο εκπαιδευτικό μας ζήτημα», η ανάλυση του οποίου θα μας απασχολήσει σε 

όλη την έκταση της παρούσας εργασίας, αλλά και της έρευνας που την τεκμηριώνει. 

Το σύγχρονο αυτό «εκπαιδευτικό ζήτημα» του νεότερου ελληνισμού, το οποίο 

αδρομερώς μόλις περιγράφηκε να φέρει έντονα τα χαρακτηριστικά του 

νεοφιλελευθερισμού, αντανακλά και αναπαράγει μια σειρά από παθογένειες που 

παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί θεσμοί ενγένει ως εγγενώς εξουσιαστικοί μηχανισμοί 

συμμόρφωσης-καθυπόταξης των εμπλεκόμενων στην εκπαίδευση φορέων και 

ατόμων. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε από μιας αρχής ότι το πρόβλημα αυτό 

της αγοραιοποίησης της εκπαίδευσης, πρώτον, δε συνιστά, κατά κανένα τρόπο, 

ελληνική πρωτοτυπία και αποκλειστικότητα, αντίθετα μάλιστα αποτελεί κοινό τόπο 

στις εκπαιδευτικές εξελίξεις σε όλο το δυτικό κόσμο κατά τις τελευταίες δεκαετίες∙ 

δεύτερον, δεν είναι καθόλου σύγχρονο, αντίθετα φαίνεται πως, πολύ προσεκτικά και 

για πολλά χρόνια, προετοιμάζονταν και δρομολογούνταν στον εκπαιδευτικό χώρο οι 

εξελίξεις εκείνες που θα οδηγούσαν, με μαθηματική, θα έλεγε κανείς, ακρίβεια, τη 
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χώρα στο παρόν εκπαιδευτικό καθεστώς∙ τρίτον, δεν είναι, όπως πασχίζουν να μας 

πείσουν οι εισηγητές της, η αγοραιοποίηση της Παιδείας καθόλου το ένα και 

μοναδικό «αντίδοτο», η μόνη ενδεδειγμένη και μονόδρομη θεραπεία σε μία 

«ασθένεια», της οποίας μάλιστα ο φορέας, δηλαδή ο «πάσχων» 

μαθητής/καθηγητής/γονιός/ερευνητής/θεωρητικός, εγκαλείται επειδή «νοσεί», επειδή 

δηλαδή υφίσταται τις συνέπειες που προκύπτουν από σειρά προγενέστερων 

εκπαιδευτικών πολιτικών επιλογών, για τις οποίες, φυσικά, δεν είναι κατά κανένα 

τρόπο υπαίτιος. Όπως επίσης δεν είναι υπεύθυνος και για τη «σύγχρονη» 

εκπαιδευτική πολιτική επιλογή της επίσημης Πολιτείας, η οποία απλά εφαρμόζει τα 

ήδη συμπεφωνημένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τον απλούστατο λόγο ότι κανείς ποτέ 

δεν τον ρώτησε αν συμφωνεί ή όχι με τα προτεινόμενα.  

 Η αξιοποίηση του Foucault και πιο συγκεκριμένα του σκεπτικού του γύρω 

από τους τρόπους επίτευξης της «υποκειμενικοποίησης», μέσα από τη λειτουργία του 

φουκωικού ζεύγματος «γνώσης-εξουσίας», του ατόμου στις σύγχρονες 

μεταβιομηχανικές κοινωνίες του όψιμου καπιταλισμού εκτιμάται ότι θα μπορούσε να 

ρίξει άπλετο φως στη διαδικασία διερεύνησης του τρόπου επικράτησης του εκάστοτε 

κυρίαρχου λόγου στα εκπαιδευτικά πράγματα, όπως αυτός προκύπτει –σε μία 

διαδικασία δυναμική- μέσα από τη σύγκρουση ή/και σύνθεση αντίπαλων λόγων περί 

παιδείας, κάτω από συγκεκριμένες -αλλά όχι μόνιμες ή αμετάβλητες, επομένως 

αναστρέψιμες- συνθήκες και όρους κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής, πολιτιστικής 

και άλλης φύσης. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μίας 

ξεχωριστής ειδικότερης μελέτης, η οποία, ωστόσο, ξεπερνά τα οριοθετημένα πλαίσια 

της παρούσας έρευνας. Επομένως, τα εργαλεία που παρέχει η ερμηνευτική ανάλυση 

του Foucault για τις σχέσεις που αναπτύσσονται στις σύγχρονες καπιταλιστικές 
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κοινωνίες της ύστερης νεωτερικότητας ανάμεσα στην «εξουσία», τη «γνώση» και την 

«αλήθεια» θα αξιοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσας έρευνας μόνο ερμηνευτικά 

και, οπωσδήποτε, συμπληρωματικά ως προς την όλη θεωρητική προσέγγιση του 

εξεταζόμενου εδώ προβλήματος προοδευτικής ιδιωτικοποίησης της Εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα της Κρίσης από την οπτική γωνία της ΚΠ. 

 Εφόσον δεχόμαστε πως τόσο ο άνθρωπος όσο και ό,τι -κατ’ επέκταση- αφορά 

στον άνθρωπο και το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτός ζει και δημιουργεί, είναι 

υποκείμενο στην αλλαγή -υπό το κράτος πιέσεων εξωγενών, αλλά και ενδογενών-, 

τότε ακούγεται, αν μη τι άλλο, εύλογο το να αναζητήσει ο μελετητής, ο ειδικός 

επιστήμονας, ο μάχιμος εκπαιδευτικός –ο μαθητής σίγουρα το κάνει, έστω και 

υποσυνείδητα, και σε ένα μεγάλο βαθμό και ο καθένας από εμάς ξεχωριστά- τα 

σημεία εκείνα τομής και τριβής ανάμεσα στο παλιό και το καινούριο, προκειμένου να 

επωφεληθεί από το μεταβατικό αυτό στάδιο, ώστε να επιδιώξει και, ει δυνατόν, να 

επιτύχει ίδιον όφελος από τη σκόπιμη ή τυχαία αλλαγή στο συσχετισμό των  

δυνάμεων, προτού αυτός παγιωθεί εκ νέου. Το ζητούμενο, άλλωστε, δεν είναι να 

αλλάξουμε το ίδιο το περιεχόμενο της σκέψης και της συνείδησης των ανθρώπων. Το 

διακύβευμα, κατά τον Foucault (1980), όπως παραθέτει το σκεπτικό του η Walshaw 

(2007) βρίσκεται αλλού: «στην αλλαγή του πολιτικού, οικονομικού και θεσμικού 

καθεστώτος παραγωγής της αλήθειας. Δηλαδή, ζητούμενο αποτελεί η αλλαγή σε 

επίπεδο πραγματικής θέσμισης της κοινωνίας, η οποία με τη σειρά της θα παράξει την 

αλλαγή και στη φαντασιακή της θέσμιση, όπως θα το διατύπωνε ο Καστοριάδης 

(1981). 
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3.3.4 Ανάδειξη του πολιτικού και ηθικού χαρακτήρα της Εκπαίδευσης  

 Σε ό,τι αφορά στο θέμα του χαρακτήρα της Εκπαίδευσης ο Πέτρου (2010) 

επισημαίνει ότι «η Παιδεία είναι μια πολιτική και ηθική πράξη». Κάνει επίσης μία 

πολύ ενδιαφέρουσα διάκριση ανάμεσα στη σύγχρονη Εκπαίδευση, για την οποία 

λίγοι θα βρίσκονταν να διαφωνούν ότι «χρειάζεται  αναμόρφωση», και την 

αρχαιοελληνική και δη την Αθηναϊκή Παιδεία της κλασικής εποχής, η οποία είχε έναν 

πολύ σαφή σκοπό διάπλασης των πολιτών έτσι ώστε αυτοί να μετέχουν ενεργά και 

υπεύθυνα στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της πόλης-κράτους τους. 

Συμπεραίνει εύλογα, λοιπόν, ότι κάτι ανάλογο σε ό,τι αφορά, τουλάχιστον, στην 

εκπαιδευτική σκοποθεσία θα πρέπει να επιδιωχθεί και από το σύγχρονο εθνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα στην κατεύθυνση της επιδίωξης του εκδημοκρατισμού του και 

της επίτευξης κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο Πέτρου (ό.π.) προσδιορίζει επίσης τα μέσα 

που θα συμβάλλουν στην πραγμάτωση των επιδιωκόμενων αυτών εκπαιδευτικών 

σκοπών που δεν είναι άλλα από «την αγωγή της δημοκρατικής πολιτειότητας» και 

την «χειραφετική ηθική». Η τελευταία εστιάζει στο να οδηγήσει τόσο το δάσκαλο 

όσο και το μαθητή από την «ημιμάθεια» στην κριτική και διαθεματική προσέγγιση 

της γνώσης στα πλαίσια της «Παιδείας», η οποία λειτουργώντας, με τη σειρά της, 

κριτικά απελευθερώνει το άτομο από τα δεσμά των ψευδεπίγραφων αντιλήψεων και 

αναγκών που του καλλιεργεί το ισχύον καπιταλιστικό σύστημα κοινωνικής 

οργάνωσης στις σύγχρονες μεταβιομηχανικές κοινωνίες. «Η Παιδεία, η δημοκρατία 

και η χειραφετική ηθική διαμορφώνουν ένα αδιάσπαστο σύνολο» (Πέτρου, ό.π.). 

 Ο κατεξοχήν εκπρόσωπος της ΚΠ Freire (1985) τόνιζε ότι η κοινωνία 

διαμορφώνει την εκπαίδευση που λειτουργεί στα πλαίσιά της προσαρμοζόμενη στις 

αρχές και αξίες αυτής και όχι το αντίστροφο. Έτσι στις σύγχρονες μεταβιομηχανικές 
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κοινωνίες του μονοπωλιακού καπιταλισμού η εκπαίδευση προσαρμόζεται στις 

ανάγκες, τις αρχές και τις αξίες –κατά βάση ανταλλακτικές- που επιβάλλει η 

παντοδύναμη Αγορά. Επομένως, η στόχευση της ΚΠ είναι –εύλογα- η κοινωνική 

αλλαγή, προκειμένου να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή το εκπαιδευτικό της 

πρόγραμμα που θα υπηρετεί τις δικές της ανάγκες, αρχές και αξίες για την 

ενδυνάμωση, συνειδητοποίηση και χειραφέτηση των λαϊκών μαζών. Στο μέτρο που 

αποσκοπεί στο μετασχηματισμό τόσο του εκπαιδευτικού όσο και του κοινωνικού 

γίγνεσθαι, η διδασκαλία για την ΚΠ είναι βαθύτατα πολιτική πράξη. Για το λόγο 

αυτό αναδεικνύεται σε μείζον το διακύβευμα της ανατροπής της ισχύουσας σήμερα 

χειραγώγησης δασκάλων και μαθητών, αλλά και της επιχειρούμενης 

αποεπαγγελματοποίησης του εκπαιδευτικού λειτουργού και αποϊδεολογικοποίησης 

της επιστημονικής μελέτης για την Εκπαίδευση σε όλα τα συναφή της υποθέματα, 

όπως αυτά του σχολείου, των ΑΠΣ και των εφαρμοζόμενων σε αυτά εκπαιδευτικών 

και παιδαγωγικών πρακτικών (Θεριανός, 2013). 

 Ο Foucault, σύμφωνα με το Χρήστο Σίμο (Θέσεις, 94), έρχεται σε 

αντιπαράθεση τόσο με τη φιλελεύθερη όσο και με τη μαρξιστική παράδοση σε ό,τι 

αφορά στον ορισμό της «εξουσίας», όπως τον διατύπωσε στο έργο του Ιστορία της 

σεξουαλικότητας (1998): 

«…Λέγοντας εξουσία δεν εννοώ «την Εξουσία» ως σύνολο θεσμών 

και μηχανισμών που εξασφαλίζουν την υποταγή των πολιτών σ’ ένα 

δοσμένο κράτος. […] Με τον όρο εξουσία, νομίζω πώς πρέπει 

καταρχήν να εννοούμε το πλήθος των σχέσεων δύναμης που 

ενυπάρχουν στο χώρο όπου ασκούνται και είναι συστατικές της 

οργάνωσής τους· το παιγνίδι που μέσα από αδιάκοπους αγώνες και 

συγκρούσεις τις μεταμορφώνει, τις ενδυναμώνει, τις αντιστρέφει · τα 

στηρίγματα που αυτές οι σχέσεις δύναμης βρίσκουν αναμεταξύ τους 

έτσι που να σχηματίζουν αλυσίδα ή σύστημα…»  
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 Για τον Foucault η εξουσία, χωρίς να είναι ούτε μεταβιβαζόμενο δικαίωμα ή προϊόν 

κοινωνικού συμβολαίου αλλά ούτε και απότοκο της «διατήρησης των κυρίαρχων 

σχέσεων παραγωγής», «υπάρχει παντού και έρχεται από παντού» (Foucault, 1978, σ. 

93). Επομένως, με αυτή την έννοια η εξουσία ως σχέση μεταξύ δυνάμεων «ενυπάρχει 

σε κάθε ανθρώπινη σχέση», δημιουργώντας μεγαλύτερα, όπως είναι λόγου χάρη οι 

σχέσεις Κράτους-πολίτη, κυβερνώντων-κυβερνώμενων, αλλά και μικρότερα 

συστήματα «άσκησης της εξουσίας από αναρίθμητα σημεία» (Foucault, ό.π., σ. 93), 

όπως είναι οι οικογένειες, τα σχολεία, οι φυλακές (Μαζαράκη, 2009, σ. 370) και 

γενικότερα οι χώροι εργασίας.  

 Ο Foucault, αντίθετα με την παραδοσιακή θεωρία της εξουσίας που εστιάζει 

στην αρνητική πλευρά της εξουσίας, την οποία και αναγνωρίζει ως μόνη, εντοπίζει 

την ύπαρξη και μίας θετικής, παραγωγικής, ενισχυτικής πλευράς της εξουσίας πέρα 

από την αρνητική, κατασταλτική, αποτρεπτική και αναδιφά τη διάχυσή της μέσα στο 

κοινωνικό σώμα. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, εξηγεί το γεγονός ότι η εξουσία 

γίνεται τις περισσότερες φορές αποδεκτή από αυτούς στους οποίους ασκείται, οι 

οποίοι, με τη σειρά τους, σπεύδουν να την ασκήσουν στη δική τους σφαίρα επιρροής 

(Foucault, 1980:119).  

 Η άποψη του Antonio Gramsci ότι «κάθε σχέση “ηγεμονίας” είναι 

αναγκαστικά μια παιδαγωγική σχέση» και «η παιδαγωγική σχέση υπάρχει σ’ όλη την 

κοινωνία στο σύνολό της και σε κάθε άτομο σε σχέση με τα άλλα, ανάμεσα σε 

διανοούμενους και μη διανοούμενους, ανάμεσα σε κυβερνώντες και κυβερνώμενους, 

ανάμεσα σε ελίτ και απλούς οπαδούς, ανάμεσα σε διευθύνοντες και διευθυνόμενους, 

ανάμεσα σε πρωτοπορίες και απλούς αγωνιστές» (Gramsci A. 1973: 55) βρίσκει 

ευθεία εφαρμογή σε σχέση με την Εκπαίδευση και τις σχέσεις εξουσίας που 
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διαμορφώνονται μέσα σε αυτήν τόσο στο μακροεπίπεδο όσο και στο μικροεπίπεδο. 

Ειδικότερα τώρα ό,τι μας αφορά στα πλαίσια της παρούσας εκπαιδευτικής έρευνας 

πρέπει να επισημανθεί ότι «η εξουσία παράγει γνώση, […] ενώ (γνώση-εξουσία ενν.) 

είναι αλληλοεξαρτώμενες, με την έννοια ότι δεν υπάρχει σχέση εξουσίας χωρίς την 

αντίστοιχη σύσταση ενός πεδίου γνώσης, ούτε και γνώση που να μην προϋποθέτει και 

να μη συνιστά συγχρόνως σχέσεις εξουσίας» (Foucault, 1977, σ. 27).  

 Για όσους από εμάς κινούμαστε μέσα στο χώρο της Εκπαίδευσης τα 

χαρακτηριστικά αυτά της εκπαιδευτικής πραγματικότητας είναι πολύ έκδηλα, αλλά 

ζώντας ανάμεσά τους για χρόνια, είναι εύλογο, συχνά, να τα προσπερνάμε. 

Απαιτείται να επέλθει ένας σημαντικός βαθμός ανοικείωσης, προκειμένου οι σχέσεις 

αυτές εξουσίας-γνώσης που αναπτύσσονται στην Εκπαίδευση να ξαναγίνουν ορατές, 

καθώς και ένας, εξίσου σημαντικός, αν όχι σημαντικότερος, βαθμός κοινωνικής και 

πολιτικής ευαισθητοποίησης, για να τις συνειδητοποιήσουμε, ώστε να μπορούμε να 

τις αλλάξουμε ως ενεργά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ωστόσο, αν, όπως 

έλεγε ο Foucault, «όπου υπάρχει εξουσία, υπάρχει και αντίσταση και ότι αυτή η 

αντίσταση δεν αποτελεί εξωτερικότητα αλλά υφίσταται εντός της εξουσίας» (ό.π., 

1978, σ. 95), τότε, ίσως, να είναι πιο εύκολο -τουλάχιστον από ό,τι φαντάζει σήμερα 

να φέρουμε την κοινωνική και, μέσω αυτής, την εκπαιδευτική αλλαγή στην Ελλάδα, 

την Ευρώπη, αλλά και διεθνώς. 

 Στο σημείο αυτό, ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθούν και οι περιορισμοί που 

φαίνεται να δεσμεύουν την όλη προσπάθεια εισαγωγής του μεταμοντερνισμού στην 

Εκπαίδευση, σε ό,τι αφορά, τουλάχιστον, τα ελληνικά πράγματα.  Η ένταξη του 

μεταμοντέρνου στην εθνική Εκπαίδευση, στο μέτρο και το βαθμό που έχει μέχρι 

σήμερα συντελεστεί, κρίνεται αναγκαίο να συνεξεταστεί με τη δυνατότητα ανάδειξης 
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μιας ΚΠ που θα είναι σε θέση να αποτελέσει «εργαλείο ανάλυσης και στοχασμού» 

για το μέλλον του ελληνικού σχολείου, ενός σχολείου που σήμερα, σύμφωνα με την 

κυρίαρχη θεωρητική ανάλυση για τα εκπαιδευτικά ζητήματα που υιοθετεί τη 

μετανεωτερική αντίληψη για τους κοινωνικούς θεσμούς στις σύγχρονες βιομηχανικές 

κοινωνίες, είναι το μετανεωτερικό σχολείο (Λιάμπας, Α. & Κάσκαρης, Ι., 2007). 

Όπως πολύ εύστοχα το επισημαίνει ο Giroux (1988) στη μελέτη του με τίτλο 

Συνοριακή Παιδαγωγική στην εποχή του Μεταμοντερνισμού, η οποία ανθολογείται 

μαζί με άλλα κείμενα της ΚΠ σε συλλογικό τόμο, επιμέλειας των Γούναρη-Γρόλλιου 

(2010), για την ΚΠ : 

«Ζούμε σε έναν μεταμοντέρνο κόσμο, ο οποίος δεν έχει πλέον 

σταθερά –αλλά όλο και πιο ευμετάβλητα σύνορα. Πρόκειται για μια 

εποχή κατά την οποία ο ορθός λόγος βρίσκεται σε κρίση και 

αναδύονται νέες πολιτικές και ιδεολογικές συνθήκες για τη 

διαμόρφωση μορφών αγώνα που καθορίζονται από μια ριζικά 

διαφορετική αντίληψη για την πολιτική. Για τους παιδαγωγούς αυτό 

είναι τόσο παιδαγωγικό όσο και πολιτικό ζήτημα. Στην καλύτερη 

περίπτωση επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να ξαναγραφτεί η σχέση 

ανάμεσα στη γνώση, την εξουσία και την επιθυμία. Επισημαίνει 

επίσης πόσο απαραίτητο είναι να επαναπροσδιοριστεί η σημασία της 

διαφοράς και συγχρόνως να αναζητηθούν σημεία συνάρθρωσης 

ανάμεσα σε υποτελείς και σε ιστορικά προνομιούχες ομάδες, οι οποίες 

αφοσιώνονται σε κοινωνικούς μετασχηματισμούς που εμβαθύνουν τη 

δυνατότητα για ριζοσπαστική δημοκρατία και ανθρώπινη επιβίωση» 

(ό.π., σ. 276).  

 Οι Λιάμπας, Α. & Κάσκαρης, Ι. (ό.π.) στη μελέτη τους αναφέρουν την 

επισήμανση των Rikowski και Peter McLaren πως «ο μεταμοντερνισμός στην 

εκπαίδευση εκλαμβάνει τις μορφές της παρεχόμενης εκπαίδευσης ως τεκμηριωμένη 

εκπαιδευτική θεωρία» (2002, σ. 3) και σε αυτό επάνω διατυπώνουν και τη δική τους 

ένσταση για τη φορμαλιστική διάσταση που έχει προσλάβει η υποδοχή του 

μεταμοντέρνου στην εθνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Θεωρούν δηλαδή ότι η 

εισαγωγή του μεταμοντέρνου, όπως έχει συντελεστεί με τη μορφή «διδακτικών 

πακέτων», μιας προκαθορισμένης δηλαδή γνώσης, η οποία με το κύρος της αυθεντίας 
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που τη διακρίνει δε λαμβάνει υπόψη τις προϋπάρχουσες γνώσεις, εμπειρίες και 

βιώματα των μαθητών/-τριών και περιορίζει δραστικά τη δυνατότητα για 

«μεταθεωρητικές συσχετίσεις» και αποτιμήσεις τόσο από μέρους των μαθητών/-

τριών όσο και από μέρους των ίδιων τους των καθηγητών/-τριών τους. Εκτιμούν 

μάλιστα ότι μία συστηματική συσχέτιση της προσφερόμενης στο μετανεωτερικό 

σχολείο γνώσης με τη φύση και την κοινωνία θα επιτυγχανόταν με τον πιο πρόσφορο 

τρόπο μέσα στο πλαίσιο που προσφέρει η ΚΠ, η οποία θα προσέφερε ακριβώς τη 

δυνατότητα ανανέωσης της υφιστάμενης σχέσης ανάμεσα στην εκπαίδευση και την 

κοινωνία, στοχεύοντας σταθερά στην κοινωνική αλλαγή. Η σύνδεση του 

μεταμοντέρνου με την ΚΠ στην εκπαίδευση μπορεί να εγγυηθεί τόσο την 

εκπαιδευτική όσο και την κοινωνική αλλαγή η οποία αποτελεί κεντρικό ζητούμενο 

για το παρόν και το μέλλον του μετανεωτερικού σχολείου γενικά και του σύγχρονου 

ελληνικού σχολείου ειδικότερα. 

 Συνακόλουθα, η θέση που υιοθετώ και καλούμαι, επομένως, να αποδείξω στη 

συγκεκριμένη εργασία μου είναι ότι η μακρόθεν δρομολογούμενη ιδιωτικοποίηση της 

Εκπαίδευσης ήδη αποτελεί μία –ενμέρει- συντελεσμένη πραγματικότητα στην 

Ελλάδα της Κρίσης, ενώ παράλληλα παρουσιάζει μία αξιοσημείωτη μελλοντική 

δυναμική, η ανατροπή της οποίας θα ήταν δυνατό να προκύψει μέσα από την 

χειραφετική για τα υποκείμενα της Παιδείας δυναμική της ΚΠ. Στο βαθμό, όμως, που 

η αλλαγή πολιτικού-ιδεολογικού παραδείγματος που συντελέστηκε στη χώρα με τις 

εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, προοιωνίζεται, χωρίς, ωστόσο, και να την προεξοφλεί,  

μία συνακόλουθη αλλαγή πορείας πλεύσης και στα εκπαιδευτικά –μεταξύ άλλων- 

ζητήματα που μας απασχολούν εδώ, διανοίγονται κάποιες σημαντικά αισιόδοξες 

προοπτικές ουσιαστικών μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων και στο χώρο της 
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Εκπαίδευσης. Το ερμηνευτικό πλαίσιο της ανάλυσής μου επάνω στη δοσμένη αυτή 

θέση αρθρώνεται σε ένα corpus (: σώμα) λόγων και πρακτικών των λόγων, οι οποίοι 

δίνουν έκφραση σε ένα ολόκληρο πλέγμα αξιών, ιδεών, σκοπών και ενεργειών που 

έχουν μία  συγκεκριμένη στόχευση: την αναζήτηση και αξιοποίηση κάθε δυνατού 

περιθωρίου τόσο στο εθνικό όσο και στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό θεσμικό πλαίσιο, 

προκειμένου να προταθούν απτές αλλαγές για το ισχύον σήμερα ελληνικό 

εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, αλλά –δυνάμει- και για το ευρωπαϊκό και το διεθνές, 

αντίστοιχα, με στόχο την ανάπτυξη μιας χειραφετικής των λαών εκπαιδευτικής 

πολιτικής παράλληλα με την πάταξη της διαφθοράς τόσο σε εθνικό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο με τη συνδρομή και της Κοινωνικής Παιδαγωγικής:  

  «Στο ελληνικό εκπαιδευτικό συγκείμενο η Κοινωνική 

Παιδαγωγική καλείται να κινηθεί από το συλλογικό στο ατομικό σε 

ό,τι αφορά στην καλλιέργεια αξιών για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς στην ελληνική κοινωνία. Η Κοινωνική Παιδαγωγική 

επιτυγχάνει αξιόλογα αποτελέσματα σε σφαίρες όπου η τυπική 

εκπαίδευση δεν μπορεί να αγγίξει αποτελεσματικά όπως στις ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες. Η ελληνική κοινωνία είναι εγκλωβισμένη μέσα 

στην οικονομική κρίση που μετεξελίχθηκε σε εξίσου σημαντική 

κοινωνική κρίση. […] Είναι πρωτίστως η κοινωνική και 

δευτερευόντως η οικονομική και τεχνολογική καινοτομία που μπορεί 

να οδηγήσει στο ξεπέρασμα της σύγχρονης οικονομικής κρίσης, η 

οποία μαστίζει τις κοινωνίες διεθνώς. […] Η εκπαίδευση συνιστά 

ισχυρό εργαλείο καταπολέμησης της διαφθοράς στο μέτρο που αυτή 

διαμορφώνει την κοινωνική και εθνική ηθική. Το ζητούμενο είναι ένας 

νέος τύπος εκπαίδευσης ευέλικτος, προσαρμοστικός, δυναμικός και 

ικανός να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε τοπικής 

κοινότητας σε συνδυασμό με την υπάρχουσα σε τοπικό και εθνικό 

επίπεδο εκπαίδευση
15

» (Kyridis, Christodoulou, Vamvakidou & 

Pavlis-Korres, 2015). 

 Ξεχωριστή αναφορά στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να γίνει σε ό,τι 

αφορά στην αιτιολόγηση της συγκεκριμένης εννοιολογικής και μεθοδολογικής 

                                                           
15

 Το απόσπασμα από το συγκεκριμένο άρθρο στα αγγλικά δίνεται εδώ σε ελεύθερη μετάφραση από 

την ερευνήτρια. 
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επιλογής μου να αξιοποιήσω τη –μεταμοντέρνα- Φουκωική προσέγγιση, παράλληλα 

με αυτή της ΚΠ, στη διερεύνηση των συνεπειών από την υπερίσχυση άκρατων 

νεοφιλελεύθερων λόγων και πρακτικών στα ελληνικά εκπαιδευτικά πράγματα κατά 

την παρούσα συγκυρία της κρίσης. Σύμφωνα με τον Foucault, η έμφαση του 

μελετητή πρέπει να δίνεται όχι τόσο στην αιτιότητα όσο κυρίως στις συνέπειες που 

προκύπτουν για τους άμεσα εμπλεκόμενους από την κατίσχυση της μίας ή της άλλης 

πλευράς, σε μία διαδικασία -εδώ την εκπαιδευτική-, η οποία διενεργείται σε ένα πεδίο 

-δυνάμει συγκρουσιακό- αντιτιθέμενων λόγων και πρακτικών. «Πράγματι», σύμφωνα 

με μελέτη του Σίμου (2006), «ο Foucault προσπάθησε να δείξει πως οι επιστημονικοί 

λόγοι υπόκεινται σε πολιτικές πρακτικές, με την έννοια ότι», όπως το θέτει ο Howarth 

(2008, σ. 76) «οι λόγοι είναι στοιχεία ή συνασπισμοί τακτικής στο πεδίο των σχέσεων 

δύναμης και άρα αποτελούν το μέσο για να προωθήσουν τα συμφέροντα και τα 

προτάγματα τους διαφορετικές δυνάμεις». Υπό αυτήν την έννοια, η εξουσία 

επιστρατεύει τον επιστημονικό λόγο για να καθυποτάξει τα σώματα και να επιδιώξει 

τη μεγαλύτερη δυνατή χρησιμότητα, αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα τους. 

Στο μέτρο και το βαθμό που η εκπαίδευση αποτελεί τον τόπο όπου διασταυρώνουν τα 

επιχειρήματα και τη δυναμική τους κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές δυνάμεις, 

σε άνισο μεταξύ τους συσχετισμό ισχύος, φαντάζει μάταιο -και είναι πράγματι- το να 

προσπαθήσει να αναρωτηθεί περί του πρακτέου ο μελετητής, ο ερευνητής ή ο 

μάχιμος εκπαιδευτικός, εφόσον διαθέτει τη μικρότερη –συγκριτικά-  δυνατότητα 

άσκησης πίεσης. Θα ήταν, αντίθετα, προσφορότερο να προβεί σε μία ενδελεχή 

διερεύνηση του τρόπου συσχετισμού των κοινωνικών και άλλων δυνάμεων για την 

παραγωγή του ισχύοντος στον παρόντα χρόνο εκπαιδευτικού συστήματος, αφού 

προηγούμενα, ωστόσο, έχει ανιχνεύσει τη διαχρονική –πβ. Αρχαιολογική μέθοδο 

Foucault- εξέλιξη αυτού του συσχετισμού δυνάμεων και τα εκάστοτε παραγόμενα εξ 
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αυτού εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Αυτό ακριβώς προτίθεμαι, μεταξύ άλλων, να 

κάνω στην παρούσα εκπαιδευτική έρευνα, με στόχο όχι, φυσικά, τη διατύπωση 

αιώνιων και αδιάσειστων αληθειών σχετικά με το ελληνικό εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. 

Κάτι τέτοιο θα ήταν μάταιο, αφού, όπως ορθά επισημαίνει ο Foucault και πριν από 

αυτόν οι αρχαίοι Έλληνες σοφιστές, η αλήθεια είναι μια έννοια σχετική, δυναμικά 

μεταβαλλόμενη, όχι μόνο ανάλογα με την οπτική γωνία που τη βλέπει κανείς, αλλά, 

κυρίως, ανάλογα με το συσχετισμό των δυνάμεων που διαγκωνίζονται για να τη 

διαμορφώσουν και, φυσικά, ανάλογα με την έκβαση αυτής της σύγκρουσης των 

αντιτιθέμενων λόγων, δηλαδή από το αποτέλεσμα αυτού του «αγώνα λόγων» και 

μάλιστα συχνά «δισσών λόγων», σύμφωνα με τη σοφιστική ορολογία, και των 

«πρακτικών των λόγων», σύμφωνα με το Foucault. 

 Το φουκωικό ζεύγμα «γνώσης-εξουσίας» λειτουργεί ως λυδία λίθος στην 

αντίστροφη συλλογιστική πορεία που καλούμαστε εδώ να ακολουθήσουμε, 

προκειμένου να αποκωδικοποιήσουμε τις πρακτικές με τις οποίες η εκάστοτε 

κοινωνία, διαμέσου των κοινωνικών της θεσμών, όπως είναι η οικογένεια, το 

σχολείο, η θρησκεία κ.ά., επιτυγχάνει την κατά το δυνατόν αρτιότερη 

κοινωνικοποίηση των μελών της, σύμφωνα με τα αξιακά πρότυπα-λόγους αλήθειας 

που η ίδια έχει θέσει, για να ασκήσει την εξουσία της πάνω τους. Την ανώτερη 

βαθμίδα στην κοινωνικοποιητική αυτή διαδικασία φέρεται να καταλαμβάνει ο 

λεγόμενος «αυτοέλεγχος» ή αλλιώς αυτορρύθμιση του ατόμου –εδώ του 

μαθητή/καθηγητή/εκπαιδευτή/δημιουργού του ΑΠΣ ή του/της πολίτη γενικότερα- ο/η 

οποίος/-α τις περισσότερες φορές συντελείται μη συνειδητά ή/και υποβολιμαία, σε 

μια προσπάθεια του ατόμου να προσαρμοσθεί ομαλά στο περιβάλλον του αλλά και 

της κοινωνίας να εξαλείψει τυχόν ανεπιθύμητες ή αποκλίνουσες -ως προς το 
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προβαλλόμενο ποικιλοτρόπως πρότυπο- συμπεριφορές. Τυχόν αντίκρουση ή έστω 

αμφισβήτηση των εκάστοτε κυρίαρχων –κοινωνικά, ιδεολογικά, οικονομικά και 

πολιτικά- λόγων ή «καθεστώτων αλήθειας» από το άτομο και η συνακόλουθη άρνησή 

του να συμμορφωθεί προς τις κοινωνικές νόρμες, συνεπιφέρουν κυρώσεις, ποινές 

ή/και περιθωριοποίηση του ατόμου στα πλαίσια της κοινωνίας, του εκπαιδευτικού 

συστήματος, του σχολείου, της τάξης. 

 Η κατεύθυνση, ωστόσο, των επιδιωκόμενων αλλαγών στο εκπαιδευτικό 

σύστημα της χώρας, δεν μπορεί –εξ ορισμού- να είναι άλλη από την αναζήτηση μιας 

εναλλακτικής πορείας στο μονόδρομο που σήμερα –φαντάζει να- αποτελεί η 

ιδιωτικοποίηση της Εκπαίδευσης. Αποτελεί μέγιστο κοινωνικό διακύβευμα η 

αντιστροφή της διαδικασίας αγοραιοποίησης του παιδευτικού αγαθού και ο 

συνακόλουθος περιορισμός της –επ’ αμοιβή- παροχής του σε ένα κύκλο οικονομικά, 

κοινωνικά και πολιτικά «εκλεκτών», δηλαδή των ισχυρών και των γόνων αυτών, την 

ίδια στιγμή που οι πλατιές λαϊκές μάζες θα αποκλείονται –πρακτικά και ελλείψει 

υλικών πόρων- από αυτό το παιδευτικό αγαθό, με ό,τι ο αποκλεισμός αυτός μπορεί να 

συνεπάγεται τόσο για τους ίδιους όσο και για την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή 

κοινωνία ενγένει, αφού η πρώτη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δεύτερης.  

 Η σύνδεση, ωστόσο, του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος με το αντίστοιχο 

ευρωπαϊκό πλαίσιο εκπαίδευσης είναι σαφής και ρητά αποτυπωμένη σε μία σειρά από 

επίσημα κείμενα (Λευκές και Πράσινες Βίβλοι για την Εκπαίδευση) και διακρατικές 

συμφωνίες μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΟΚ αρχικά και της ΕΕ στη συνέχεια. Από 

τη σύνδεση αυτή απορρέει σειρά δεσμεύσεων της χώρας, αλλά και των άλλων 

επιμέρους χωρών-μελών της ΕΕ, οι οποίες αφορούν στην παραχώρηση μέρους των 

κυριαρχικών τους δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά στη χάραξη της εθνικής εκπαιδευτικής 
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τους πολιτικής προς όφελος του «υπερεθνικού» μορφώματος της ΕΕ και της δικής 

του συγκεντρωτικής αντίληψης περί των εκπαιδευτικών πραγμάτων στον ευρωπαϊκό 

χώρο συλλήβδην. 

  Ως αναγκαία, αλλά όχι, για το λόγο αυτό, και αναπόδραστη συνέπεια αυτής 

της σύνδεσης εθνικής-ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής προκύπτει, αν θέλουμε να 

ακολουθήσουμε τον καστοριαδικό διαχωρισμό (1981),  η διαμόρφωση μίας διττής εν 

Ελλάδι κοινωνικής πραγματικότητας προς εξέταση: από το ένα μέρος προβάλλει η 

πραγματική θέσμιση της ελληνικής κοινωνίας σε επίπεδο κοινωνικο-οικονομικο-

πολιτικό, το οποίο με τη σειρά του διαμορφώνει -ανάλογα με τον ισχύοντα σε κάθε 

εποχή συσχετισμό δυνάμεων στο εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό, δηλαδή στην 

Ε.Ε. και διεθνώς- το εθνικό εκπαιδευτικό συγκείμενο∙ από το άλλο μέρος 

συνυποδηλώνεται η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, η οποία, λειτουργώντας –

ταυτόχρονα- σε επίπεδο ιδεολογίας και πολιτισμού, αλλά και επηρεαζόμενη –

αναπόδραστα- από το κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικό επίπεδο θεσμικής οργάνωσης 

της κοινωνίας, συνδιαμορφώνει μαζί του τον κυρίαρχο εκπαιδευτικό λόγο και τις 

πρακτικές του στη χώρα, κατ΄ αναλογία με τα κατά καιρούς ισχύοντα σε επίπεδο ΕΕ. 

Το μακρύ ιστορικό αυτής της διασύνδεσης ΕΕ και Ελλάδας σε ό,τι ειδικότερα αφορά 

στις διαδικασίες διαμόρφωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού παραδείγματος, κάτω 

από την επιρροή τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του διεθνούς εκπαιδευτικού 

συγκείμενου, θα εκτεθεί συνοπτικά παρακάτω. 

 Αν η Παραπαιδεία μπορεί να αντιμετωπιστεί, τότε οφείλουμε να 

διερευνήσουμε όλους τους πιθανούς τρόπους, με τους οποίους κάτι τέτοιο θα 

μπορούσε να συντελεστεί, και να κινήσουμε τις διαδικασίες εκείνες που θα τους 

έθεταν σε εφαρμογή. Δε μας διαφεύγει, ωστόσο, ο ρευστός και παροδικός 
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χαρακτήρας όλων των -κατά καιρούς- θεωρούμενων ως κανόνων ή «καθεστώτων 

αλήθειας», που παράγονται, κατά το Foucault, από τους επικυρίαρχους των σχέσεων 

γνώσης-εξουσίας τόσο στα πολιτικά όσο και στα εκπαιδευτικά πράγματα, ώστε να 

μην παρασυρόμαστε στο να θεωρούμε μία ενδεχόμενη επίτευξη  «αλλαγής», όσο 

εύκολη ή δύσκολη, δραστική ή επιφανειακή και αν είναι αυτή, ως κάτι το εφεξής 

σταθερό και μόνιμο. Διαβλέπουμε, αντίθετα, στην όλη προσπάθεια ανάσχεσης και 

αντιστροφής της ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης μία προοπτική αέναης και 

διαρκώς ανανεούμενης  εμπλοκής –με τη συνδρομή της ΚΠ- των δρώντων 

υποκειμένων της εκπαίδευσης –δασκάλων, μαθητών, διοικητικών, θεωρητικών, 

γονέων, κοινωνικών εταίρων κ.ά.- στη διαδικασία αυτοπροσδιορισμού και 

χειραφέτησής τους ως υποκειμένων και απόκρουσης της υποκειμενικοποίησής τους 

και χειραγώγησής από τους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς (: 

πραγματική κοινωνική θέσμιση) και ιδεολογικοπολιτισμικούς συστημικούς 

μηχανισμούς (: φαντασιακή κοινωνική θέσμιση) (Καστοριάδης, 1981).  

 Το φουκωικό ζεύγμα «γνώσης-εξουσίας», ωστόσο, που λειτουργεί κυρίως ως 

ανατροφοδοτικός συστημικός μηχανισμός, δημιουργεί συχνά εξαιρετικά άνισες και 

γι’ αυτό αντίξοες συνθήκες στην αναμέτρηση των υποκειμένων της εκπαίδευσης με 

το εκάστοτε ισχύον εκπαιδευτικό, πολιτικό, ιδεολογικό και οικονομικό θεσμικό 

σύστημα. Τα κυρίαρχα «συστήματα γνώσης» που παράγονται μέσα από τους 

κοινωνικούς μηχανισμούς της «θεσμοποίησης » ή/και της «θεσμοθέτησης » 

διαμορφώνουν «καθεστώτα αλήθειας», τα οποία εκφράζονται μέσω των 

αποκαλούμενων από το Foucault «κυρίαρχων λόγων», οι οποίοι με τη σειρά τους 

ασκούν, άλλοτε σε μεγαλύτερο και άλλοτε σε μικρότερο βαθμό, την εξουσία τους 

επάνω στα «δρώντα υποκείμενα της γνώσης». Για το λόγο αυτό λοιπόν,  καθίσταται 
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σαφές πως για οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία επιδιώκεται σε επίπεδο εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή διεθνώς προς την κατεύθυνση της από-

ιδιωτικοποίησης αυτής, η προετοιμασία της δεδομένης αλλαγής θα πρέπει να 

συντελείται στο πεδίο του θεσμικού συστήματος μάλλον παρά σε επίπεδο 

υποκειμένων. Και αυτό, γιατί το επίπεδο της πραγματικής θέσμισης μιας κοινωνίας 

είναι αυτό που θέτει τους όρους διαμόρφωσης της φαντασιακής κοινωνικής της 

θέσμισης. Ο λόγος για τον οποίο ισχύει αυτό είναι απλός: οι κοινωνικοί θεσμοί, εδώ 

οι εκπαιδευτικοί και όχι μόνο, αποτελούν πλέγματα σχέσεων με διάρκεια στο χρόνο 

που στόχο έχουν να εξυπηρετήσουν ατομικές και κοινωνικές ανάγκες των 

υποκειμένων (: η φανερή λειτουργία των κοινωνικών θεσμών), ενώ την ίδια στιγμή 

διαμορφώνουν, με βάση πάντοτε τις αξίες και τους σκοπούς που οι θεσμοί αυτοί 

πρεσβεύουν και προωθούν προς υιοθέτηση από τα επιμέρους υποκείμενα, το πλαίσιο 

όχι μόνο του τρόπου ζωής αλλά τελικά και του τρόπου σκέψης τους (: η κρυφή 

λειτουργία των κοινωνικών θεσμών). Επειδή ακριβώς αυτός ο τελευταίος, δηλαδή ο 

τρόπος σκέψης των ανθρώπων, αλλάζει εξαιρετικά δύσκολα, θα πρέπει, επομένως, να 

επιδιωχθεί από τους ενεργά εμπλεκόμενους στα εκπαιδευτικά πράγματα –εθνικά και 

διεθνή- φορείς μία στοχευμένη αλλαγή στους σκοπούς και τις προτεραιότητες του 

θεσμικού κοινωνικοοικονομικού πλαισίου, μέσα στο οποίο καλούνται όλοι τους να 

επιβιώσουν και να δημιουργήσουν κάτω από όρους -με γεωμετρική πλέον πρόοδο- 

επιδεινούμενους.  

 Προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος της Παραπαιδείας στην Ελλάδα 

της Κρίσης, ωστόσο, μπορούν να εννοηθούν μόνο στο μέτρο και το βαθμό που 

λαμβάνουν υπόψη τους και το ευρύτερο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό συγκείμενο, το 

οποίο –σημειωτέον- στις μέρες μας φέρει τα γενικότερα χαρακτηριστικά του 
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παγκοσμιοποιημένου διεθνούς εκπαιδευτικού παραδείγματος, το οποίο είναι δυτικής 

φιλοσοφίας, έμπνευσης και κοπής, είναι δηλαδή νεοφιλελεύθερης αντίληψης. Για την 

οικονομία της συζήτησης, λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι η εστίαση του όλου 

προβληματισμού μας και αυτό καθαυτό το ερμηνευτικό πλαίσιο της παρούσας 

εργασίας θα πρέπει να επικεντρωθεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ωστόσο 

τόσο οι παθογένειες όσο και τα υγιή χαρακτηριστικά αυτού δεν μπορούν να 

απομονωθούν και να εξεταστούν ξεχωριστά από το ευρύτερο ευρωπαϊκό, αλλά και το 

διεθνές πλαίσιο αναφοράς του.  

 

3.3.5 Παρουσίαση του ευρωπαϊκού και διεθνούς εκπαιδευτικού συγκείμενου 

στο εθνικό «Εκπαιδευτικό Ζήτημα» 

 Ακολουθώντας τη διάκριση που κάνει ο Καστοριάδης (1981) ανάμεσα στο 

πραγματικό και το φαντασιακό-συμβολικό επίπεδο οργάνωσης της κοινωνίας ενγένει, 

διαπιστώνουμε ότι στο ευρωπαϊκό πεδίο ο επίσημος θεσμικός Κοινοτικός λόγος 

αρθρώνεται, από το ένα μέρος σε ένα «πραγματικό» και από το άλλο σε ένα 

φαντασιακό επίπεδο. Ο λόγος ο διατυπωμένος –σε πραγματικό επίπεδο- στα επίσημα 

κοινοτικά κείμενα «Συνθηκών» και «Οδηγιών» εκφράζει έναν ανταγωνισμό για την 

παραγωγή αποτελεσμάτων ο οποίος είναι δισδιάστατος, από τη μία δηλαδή 

εκδηλώνεται στο διεθνές πεδίο και από την άλλη στο εσωτερικό της ΕΕ μεταξύ των 

επιμέρους κρατών-μελών. Στο ευρύτερο διεθνές πεδίο τώρα και σε «πραγματικό» 

επίπεδο εκφοράς του λόγου, ο ανταγωνισμός μεταξύ των ισχυρών δυνάμεων του 

κόσμου σήμερα, ο οποίος εδράζεται στο τρίγωνο που σχηματίζουν τα ανταγωνιστικά 

συμφέροντα μεταξύ Ανατολικής Ασίας - Βόρειας Αμερικής – Ευρώπης, έχει ως 
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περιεχόμενο και αντικειμενικό σκοπό τη διεκδίκηση, κατά το δυνατόν, μεγαλύτερου 

–ανά κράτος και συνολικά- μεριδίου και ωφελημάτων από «τις παγκοσμιοποιημένες 

αγορές», τις «ραγδαίες εξελίξεις σε επιστήμη και τεχνολογία», την κατίσχυση της 

«κοινωνίας της πληροφορίας» και της γνώσης. Κομβικά ζητούμενα στο 

ενδοευρωπαϊκό πεδίο ανταγωνισμού και σε «πραγματικό» πάντοτε επίπεδο εκφοράς 

του λόγου αποτελούν η «περιφερειακή ολοκλήρωση», η «ενοποίηση», η «σύγκλιση», 

η «συνοχή», η «ανταγωνιστικότητα», η «απασχόληση», η «καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού», ενώ αντικείμενο σοβαρού προβληματισμού αποτελούν 

θέματα που αφορούν στην «αποδυνάμωση του κράτους πρόνοιας», την 

«αντιμετώπιση της ανεργίας και του ρατσισμού», την «Ευρώπη των περιφερειακών 

ανισοτήτων» και «των» πολλών «ταχυτήτων» (Γ. Πασιάς - Γ. Φλουρής, 2005,  σσ: 

368-369).  

 Από το άλλο μέρος, σε φαντασιακό-συμβολικό, πάλι κατά τον Καστοριάδη 

(1981), επίπεδο άρθρωσης του Κοινοτικού λόγου την πρωτοκαθεδρία παίρνουν 

έννοιες που αφορούν στην «ιδεολογία του ευρωπαϊσμού» και της «ευρωπαϊκής 

ιδέας», όπως «ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», «μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια», «κοινό 

ευρωπαϊκό σπίτι», «Ευρώπη των λαών», «Ευρώπη των πολιτών» (Φλουρής και 

Πασιάς, 2003, σσ. 201-226). Ο αντίστοιχος προβληματισμός που αναπτύσσεται στο 

φαντασιακό-συμβολικό επίπεδο διατύπωσης του λόγου άπτεται ζητημάτων, όπως το 

έλλειμμα δημοκρατίας, η «διαφάνεια», οι ελευθερίες και τα ανθρώπινα 

«δικαιώματα». 

 Στη σύγχρονη εποχή της πληροφορίας, όπως έχει χαρακτηριστεί, «ο 

καθοριστικός “συντελεστής” της παραγωγής δεν είναι πια σήμερα το κεφάλαιο ούτε 

το έδαφος ούτε η εργασία, είναι οι γνώσεις» (Drucker, 2000, σ. 15). Σύμφωνα με τους 
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Πασιά και Φλουρή (2005, σ. 377), «οι σύγχρονες μετα-βιομηχανικές οικονομίες 

θεωρούνται ως οι οικονομίες της γνώσης, χαρακτηρίζονται ως “πληροφορικές, 

παγκόσμιες και δικτυακές” (Castells, 1998, σ.77) και στηρίζονται “στην αξιοποίηση 

του γνωστικού κεφαλαίου […]” (Μούτσιος, 2001, σ. 60)». Με βάση αυτή τη λογική, 

στην ΕΕ βρίσκεται υπό διαμόρφωση η ΕτΓ μέσα στα πλαίσια του Ε.Χ.Α.Ε.. Μια 

σειρά από επίσημες ευρωπαϊκές συνθήκες –Συνθήκες Μάαστριχτ (1992), 

Άμστερνταμ (1996), Νίκαιας (2000)- και κείμενα οδηγιών προετοίμασαν, μεθοδικά 

και σε βάθος χρόνου, τη δημιουργία και των δύο. Σε κρίσιμη δεκαετία, επομένως, για 

τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής αναδείχθηκε η δεκαετία του 

1990, οπότε λήφθηκαν καίριες αποφάσεις σε ευρωπαϊκό θεσμικό επίπεδο, οι οποίες 

και βρήκαν επίσημη έκφραση στο πραγματικό επίπεδο εκφοράς του Κοινοτικού 

λόγου για την ΕτΓ σε κείμενα, όπως είναι οι τρεις Λευκές Βίβλοι των Επιτροπών για 

την «Οικονομία» (ΕΚ, 1993), την «Κοινωνική Πολιτική» (ΕΚ, 1994) και την 

«Εκπαίδευση» (ΕΚ, 1995), για να επηρεάσουν τη διαμόρφωση της θεωρούμενης ως 

εκσυγχρονιστικής εκπαιδευτικής πολιτικής των επιμέρους κρατών μελών. Η 

επιχειρούμενη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την επίτευξη οικονομικής και 

κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό της ΕΕ (Γ. Πασιάς - Γ. Φλουρής, 2005,  σ: 379) 

συνέβαλε, ώστε ομάδες ειδικών, τεχνοκρατών και επιστημόνων, να νομιμοποιήσουν 

τις διαδικασίες διαμόρφωσης της ΕτΓ, με όσα αυτή συνεπάγεται για τα επιμέρους 

εθνικά εκπαιδευτικά πλαίσια και τα περιθώρια αυτονομίας τους εντός του δυναμικά 

διαμορφούμενου Ε.Χ.Α.Ε.. Αντικειμενικός σκοπός της όλης αυτής προσπάθειας 

υπήρξε η αντιμετώπιση, σε Κοινοτικό επίπεδο, της διεθνούς Κρίσης στην προοπτική 

των επικείμενων οικονομικοκοινωνικών αλλαγών που αναμένεται να επισυμβούν στις 

κοινωνίες των επιμέρους κρατών-μελών. Οι προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισης 

αυτών των αλλαγών είναι η προώθηση της Γενικής Μόρφωσης και η καλλιέργεια της 
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δυνάμει απασχολησιμότητας και της οικονομικής δραστηριοποίησης του ευρωπαϊκού 

ανθρώπινου δυναμικού, σε μια πορεία κατίσχυσης του οικονομικού έναντι του 

κοινωνικού παράγοντα στον επίσημο –σε πραγματικό επίπεδο εκφερόμενο- 

Κοινοτικό λόγο για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά πράγματα. Αυτή η τάση-δυναμική σε 

ό,τι αφορά στην Κοινοτική στόχευση για την ΕτΓ βρίσκει τη διατύπωσή της στις εξής 

έννοιες-ζητούμενα: «συνέχεια», «ελαστικότητα», «ευελιξία», «ποιότητα», 

«πιστοποίηση» αποτελεσματικότητα και «αξιολόγηση», που αναμένεται να 

επιτευχθούν μέσω της «Δια Βίου Μάθησης» και της διασύνδεσης της Εκπαίδευσης με 

την Αγορά Εργασίας (Γ. Πασιάς - Γ. Φλουρής, 2005,  σ: 381). 

 Ωστόσο, αυτή ακριβώς η αγοραιοποίηση του εκπαιδευτικού χώρου, η οποία 

επιχειρήθηκε συστηματικά και εξακολουθεί να προωθείται στα πλαίσια της ΕΕ, 

συνέβαλε αποφασιστικά στο να αποποιηθεί η τελευταία το αφηρημένο-συμβολικό 

νόημα της έννοιάς της, την ιδιαίτερη ανθρωπιστική της ταυτότητα με όλους τους 

συνακόλουθους συμβολισμούς, προκειμένου να μετεξελιχθεί –προοδευτικά- σε 

συγκεκριμένη, απτή και υποκείμενη στην αλλαγή και τον έλεγχο περιεκτική 

πραγματικότητα ολιστικής αντίληψης (Γ. Πασιάς - Γ. Φλουρής, ό.π, σ: 394). Η ΕτΓ 

προσλαμβάνει έτσι το χαρακτήρα μας μελλοντικής ευρωπαϊκής κοινωνίας, η οποία θα 

αποτελεί τη σύνθεση του μονοσήμαντου και γι’ αυτό ατελούς και ετεροβαρούς 

μετασχηματισμού των εθνοκρατικών μορφωμάτων της Ευρώπης, η οποία θα στηρίζει 

την ανάπτυξή της στη γνώση. Ζητούμενο προς απάντηση, ωστόσο, αποτελεί το «για 

ποια γνώση;», «σε ποια Ευρώπη;», «από ποιους ευρωπαϊκούς λαούς;», «προς ποια 

κατεύθυνση;» και «για ποιο περιεχόμενο ενοποίησης ή –ορθότερα-ομογενοποίησης 

και –τελικά- μετάλλαξης των λαών και των εθνών, καθώς και της Παιδείας και του 

Πολιτισμού τους;» γίνεται λόγος. Πιο συγκεκριμένα και με βάση τα ζητούμενα που 
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αρέσκεται να θέτει τόσο η ΚΠ όσο και η μεταμοντέρνα προσέγγιση ενγένει, «γιατί» 

και «προς όφελος ποιων» επιδιώκεται αυτός ο οικονομικός, κοινωνικός και τελικά 

εκπαιδευτικός μετασχηματισμός; Τα ερωτήματα αυτά εξακολουθούν να παραμένουν 

ανοιχτά στην κατεύθυνση ανάπτυξης ενός διαλόγου, με στόχο την εξεύρεση ενός 

διαφορετικού –κριτικού- δρόμου ανάπτυξης και ευημερίας των λαών και όχι των 

αριθμών στην Ευρώπη και τον κόσμο του 21ου αιώνα. Φορείς της επιδιωκόμενης 

αλλαγής φέρονται να είναι αρκετοί ανήκοντες και κινούμενοι στον στενότερο 

εκπαιδευτικό-ακαδημαϊκό διεθνή χώρο, αλλά και τον ευρύτερο χώρο του πνεύματος, 

των τεχνών και του πολιτισμού. Επιλέγω να παραθέσω, ενδεικτικά, ένα χωρίο από το 

έργο του John Holloway (2006) με τίτλο Ας αλλάξουμε τον κόσμο χωρίς να 

καταλάβουμε την εξουσία, Το νόημα της επανάστασης σήμερα, «το οποίο αποτελεί ένα 

από τα βασικά κείμενα του σύγχρονου αυτόνομου μαρξισμού στις μέρες μας 

(Callinicos, 2005)»:  

«Σήμερα είναι πιο φανερό από κάθε άλλη φορά πως η ανθρώπινη 

αλληλοεξόντωση αποτελεί αδιάσπαστο μέρος του προγράμματος του 

καπιταλισμού και πως πιθανόν ο μόνος τρόπος να την αποφύγουμε 

είναι δημιουργώντας μία κοινωνία στην οποία εμείς οι ίδιοι να 

καθορίζουμε την κοινωνική ανάπτυξη, μια κοινωνικά 

αυτοπροσδιοριζόμενη κοινωνία. Η ώθηση προς τον κοινωνικό 

αυτοπροσδιορισμό έχει επείγοντα χαρακτήρα, είναι μία έξαλλη 

αναζήτηση για ρωγμές στην επιφάνεια της κυριαρχίας, μία ελπίδα εκεί 

όπου δεν υπάρχει ελπίδα
16

».  

 Σε ό,τι αφορά τώρα στο εγχώριο εκπαιδευτικό πλαίσιο που υπάγεται στο 

ευρωπαϊκό που μόλις περιγράφηκε, αλλά και σε ένα ευρύτερο διεθνές πλαίσιο 

δυναμικά μεταλλασσόμενο σε όλους τους τομείς γενικά και ειδικότερα στον 

τεχνολογικό, τον οικονομικό, τον πολιτικό και τον κοινωνικό, η Ελλάδα σήμερα 

                                                           
16

 Το απόσπασμα από το πρωτότυπο κείμενο στα αγγλικά δίνεται εδώ σε ελεύθερη μετάφραση από την 

ερευνήτρια. 
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αποδεικνύεται -στην πράξη- αδύναμη να αυτοπροσδιοριστεί-αυτορυθμιστεί 

οικονομικά και πολιτικά, ιδίως μάλιστα σε ό,τι αφορά στα όσα εδώ εξετάζουμε, 

δηλαδή στον εκπαιδευτικό τομέα, προκειμένου αυτός να αποτελέσει αναγεννητικό 

και αναπτυξιακό μοχλό για τη χώρα στην παρούσα δυσμενή συγκυρία της κρίσης. Το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει δέσμιο τόσο των εγγενών του αδυναμιών 

όσο και των δεσμεύσεων, τις οποίες οι πολιτικές ηγεσίες του τόπου ανέλαβαν 

μεταπολιτευτικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μαζί και με τις λοιπές ομάδες 

«εμπλεκόμενων» στα εκπαιδευτικά ζητήματα (: ακαδημαϊκών, επιστημόνων, 

τεχνοκρατών, κοινωνικών εταίρων, οικονομικών εταίρων κ.ά.), οι οποίοι 

νομιμοποίησαν με τη συνδρομή τους -ως ειδικοί επί του θέματος- τις εργασίες 

διαμόρφωσης ενός ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου εκπαιδευτικής πολιτικής. 

 Αν κάποιος έπρεπε να κρίνει με βάση όσα λέγονται, γράφονται και 

δημοσιεύονται στον Τύπο –έντυπο και ηλεκτρονικό- από αρμόδιους ή/και 

αναρμόδιους φορείς σχετικά με το επίμαχο εκπαιδευτικό διακύβευμα της εποχής μας, 

ενδεχομένως να υπέθετε πως η υιοθετούμενη στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση αλλά και διεθνώς εκπαιδευτική πολιτική αγοραιοποίησης της παιδευτικής 

διαδικασίας συνιστά μονόδρομο. Κάτι τέτοιο τουλάχιστον διακηρύσσει σε όλους τους 

τόνους και προς κάθε κατεύθυνση ο επίσημος –σε πραγματικό επίπεδο εκφερόμενος- 

Κοινοτικός λόγος των σχετικών αποφάσεων των θεσμικών Οργάνων, των Συνθηκών 

και των επίσημων Κειμένων (Λευκές και Πράσινες Βίβλοι για την Εκπαίδευση) που 

συντάσσονται και υπογράφονται σε κυβερνητικό, υπουργικό και τεχνοκρατικό 

επίπεδο στην ΕΕ, χωρίς να έχει, ωστόσο, διασφαλίσει την προηγούμενη ενημέρωση 

και συνακόλουθη συναίνεση των ευρωπαϊκών λαών στους οποίους αφορούν (Γ. 

Πασιάς - Γ. Φλουρής, ό.π, σ: 387), όπως θα όφειλε να κάνει, αν ο λόγος της ΕΕ ήταν 
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λόγος ενοποιητικός. Από ό,τι φαίνεται, επομένως, δεν είναι παρά απλά και μόνο 

λόγος ομογενοποιητικός και ως εκ τούτου εξουσιαστικός και ισοπεδωτικός. Γιατί, 

στο μέτρο που ο/η ευρωπαϊκός/-ή λόγος-λογική της οριζόντιας και ομοιόμορφης 

συμμόρφωσης όλων προς ένα δοσμένο κοινό νεοφιλελεύθερο εκπαιδευτικό πρότυπο 

δε λαμβάνει υπόψη της την ενδεχόμενη ύπαρξη επιμέρους κοινοτιστικών διαφορών 

και ανισοτήτων ανά ευρωπαϊκή χώρα-μέλος, συνιστά ένα λόγο και μία λογική 

προορισμένο/-η εκ προοιμίου να βαθύνει το χάσμα της διαφοράς και των ανισοτήτων, 

οικονομικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών και άλλων μέσα, στην ενωμένη Ευρώπη.  

 Ωστόσο, είναι τα ίδια τα αποτελέσματα αυτής της άκρατης νεοφιλελεύθερης 

πολιτικής ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης, όπως αυτά έχουν αναδειχθεί σε χώρες 

όπου το σύστημα αυτό έχει προγενέστερα εφαρμοστεί (π.χ. Αγγλία, Αμερική κ.ά.), 

αλλά και όπως διαφαίνεται να διαμορφώνονται και στη χώρα μας κατά την τελευταία 

οκταετία, που υποδεικνύουν την αδήριτη αναγκαιότητα της αναζήτησης ενός 

διαφορετικού –κριτικού- δρόμου στα εκπαιδευτικά πράγματα. Υπάρχουν μάλιστα 

συγκεκριμένες φωνές, ακαδημαϊκών κυρίως, που το επισημαίνουν αυτό και κινούνται 

ερευνητικά προς αυτή την κατεύθυνση. 

3.3.6 Ερμηνεία του φαινομένου της Κρίσης που παρατηρείται στο ελληνικό 

Εκπαιδευτικό Σύστημα & Εξέταση του ρόλου της «Τρόικα» ή –αλλιώς- 

«Κουαρτέτου των Θεσμών» στη διαμόρφωση του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος και την επίταση της ιδιωτικοποίησης της εθνικής Εκπαίδευσης 

 Οι οικονομικοί νόμοι της Αγοράς, εθνικής και ευρωπαϊκής, σήμερα 

περισσότερο από ποτέ και μάλιστα σε περίοδο οξύτατης κρίσης, έχουν αναδειχθεί, 

κατά προτεραιότητα σε σχέση με τους πολιτικούς-ιδεολογικούς παράγοντες, σε 
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κομβικό ρυθμιστή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα 

στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γνωστή στην Ελλάδα ως Παραπαιδεία, 

αποκαλούμενη στην ευρωπαϊκή βιβλιογραφία ως Σκιώδης Εκπαίδευση (ΕU DG 

Education & Culture, μελέτη NESSE, 2011), λειτουργεί άτυπα, παράλληλα με την 

επίσημη-τυπική εκπαίδευση, συχνά παράνομα και παρασιτικά σε βάρος των 

επιμέρους εθνικών οικονομιών -εδώ της ελληνικής- υπακούοντας σε μία καθαρά 

εργαλειακή λογική εξετασιοκεντρικού προσανατολισμού και χωρίς σαφείς 

παιδαγωγικές προτεραιότητες, συχνά μάλιστα χωρίς ούτε τη στοιχειώδη διασφάλιση-

έλεγχο της ύπαρξης τυπικών προσόντων για την παροχή εκπαιδευτικού έργου από 

μέρους των φορέων της. Τείνει μάλιστα –με ίδιον πάντα όφελος- να υποκαταστήσει 

πλήρως το Κράτος την επίσημη ελληνική Πολιτεία, στο ρητό καθήκον που το 

Σύνταγμα τής επιβάλλει, να παράσχει δηλαδή – δωρεάν και ισότιμα - στους Έλληνες 

μαθητές/-τριες Παιδεία ικανή να καλύψει τις πολυσύνθετες ανάγκες τους σε μία 

εποχή μάλιστα ραγδαίων ανακατατάξεων και σε συνθήκες εξαιρετικά κρίσιμες τόσο 

για τον τόπο όσο και διεθνώς.  

 Σε εθνικό επίπεδο, συστηματική και εμπεριστατωμένη ερευνητική εργασία 

επάνω στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης διενεργείται, όπως προαναφέρθηκε, 

εκτός από την ΕΛ.ΣΤΑΤ, κυρίως από το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ). Πιο 

συγκεκριμένα, έχει πραγματοποιηθεί και εξακολουθεί να υλοποιείται από τον 

συγκεκριμένο φορέα σειρά ερευνών, ετήσιων και μη, κάποιες από τις οποίες αφορούν 

-με την ευρύτερη ή τη στενότερη έννοια- στο οικείο θέμα της Παραπαιδείας που 

πραγματεύεται και η παρούσα έρευνα. Αρχίζοντας από το γενικότερο για να έρθουμε 

έπειτα στο ειδικότερο, θα γίνει αναφορά πρώτα στις Ετήσιες Εκθέσεις για την 
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Εκπαίδευση, οι οποίες άρχισαν να εκπονούνται από το 2009 και συνεχίζονται μέχρι 

σήμερα, με στόχο την ανάδειξη, κυρίως των βασικών μεγεθών της εκπαίδευσης 

γενικά (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2012), αλλά και ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην 

Γ΄/θμια Εκπαίδευση (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2015). 

 Η ασκούμενη τα τελευταία, ιδίως, χρόνια της κρίσης από τις επίσημες 

ελληνικές κυβερνήσεις εκπαιδευτική πολιτική, ελεγχόμενη σήμερα ολοένα και 

περισσότερο από την Αγορά, από το ένα μέρος απορρυθμίζει την τυπική εκπαίδευση-

Παιδεία και από το άλλο αφήνει ανεξέλεγκτη την άτυπη εκπαίδευση-Παραπαιδεία. Η 

δεύτερη παρακολουθεί κατά πόδας την πρώτη, αντιγράφοντας τις λειτουργίες της και 

καλύπτοντας -σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό- τα κενά που εκείνη αφήνει στην 

οργάνωση και διενέργεια της διδασκαλίας μέσα στα σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, 

όπου αυτό συμβαίνει.  

 Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ αξιοποίησε ακόμη δύο μεγάλες έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ 

πάνω στις δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών για εκπαιδευτικούς σκοπούς, 

δαπάνες, κυρίως, για την Παραπαιδεία, προκειμένου να προβεί στην εκπόνηση 

ειδικότερης μελέτης με θέμα τη διερεύνηση του τρόπου εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο 

(ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2007). Έχοντας ως έναυσμα αυτή την τελευταία μελέτη του 

ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ η ΟΙΕΛΕ διαμόρφωσε προοδευτικά και διατύπωσε τις προτάσεις της 

για το Νέο Λύκειο στα πλαίσια του σχετικού διαλόγου που πραγματοποιήθηκε στο 

Εθνικό Συμβούλιο Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης και το Εθνικό Συμβούλιο για 

την Α΄/θμια και Β΄/θμια Εκπαίδευση μεταξύ των ετών 2009 και 2011. Οι προτάσεις 

της ΟΙΕΛΕ, όπως σώζονται στα Πρακτικά των συζητήσεων, στράφηκαν ενάντια στην 

περαιτέρω –έμμεση, πλην σαφή- ενίσχυση της άτυπης εκπαίδευσης από την Πολιτεία, 

στην κατεύθυνση -αντίθετα- της κατίσχυσης μίας ολιστικής αντίληψης εκπαιδευτικής 
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πολιτικής για την τυπική –δημόσια και ιδιωτική- εκπαίδευση των νέων στη χώρα 

(ΟΙΕΛΕ, 2011) που θα καθιστούσε την Παραπαιδεία περιττή. 

 Αλλά και εντός του ίδιου του πλαισίου της τυπικής εκπαίδευσης 

παρατηρούνται ανισότιμες, ανισοβαρείς και γι’ αυτό επικίνδυνες αντιμετωπίσεις από 

το Κράτος της δημόσιας από τη μια και της ιδιωτικής εκπαίδευσης από την άλλη. Για 

πολλές δεκαετίες το δημόσιο σχολείο εγκαταλείφθηκε από την πολιτεία στη μοίρα 

του, αυτή της διάλυσης και επικείμενης αγοραιοποίησης, με το να αφήνεται αυτό 

πέραν των πολλών άλλων κακοδαιμονιών του και υποστελεχωμένο και με πολλά 

κενά στο εκπαιδευτικό προσωπικό των επιμέρους σχολείων –κυρίως των 

απομακρυσμένων από τα μεγάλα αστικά κέντρα γεωγραφικών διαμερισμάτων και της 

νησιωτικής χώρας-  και, το κυριότερο, χωρίς μέριμνα για συνεχή επιμόρφωση του, 

υφιστάμενου έστω, εκπαιδευτικού προσωπικού, με πενιχρή χρηματοδότηση των 

λειτουργικών αναγκών των επιμέρους σχολικών μονάδων και με υποτυπώδεις 

γενικότερα υποδομές, κτηριακές, υλικές και τεχνολογικές. Ώσπου κατέληξε εσχάτως 

να το συρρικνώσει ακόμη περισσότερο με τις ήδη συντελεσμένες, κατά την τελευταία 

επταετία της κρίσης, αλλά και τις επικείμενες συγχωνεύσεις σχολείων τόσο στην 

πρωτεύουσα όσο και στην περιφέρεια του ελληνικού κράτους (ΟΙΕΛΕ, 2011). 

 Όσον αφορά στη στάση της πολιτείας απέναντι στο ιδιωτικό σχολείο, τα 

πράγματα ακολούθησαν αντίστροφη πορεία από ό,τι συνέβη στο δημόσιο. Οι 

παθογένειες του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, που συσσωρεύτηκαν σε βάθος 

δεκαετιών και επιτάθηκαν την περίοδο της κρίσης, εξέθρεψαν, σε βάρος του 

δημόσιου, τη γιγάντωση του ιδιωτικού τομέα της εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης. 

Ωστόσο εδώ θα εστιάσουμε στην πρώτη, την τυπική ιδιωτική εκπαίδευση, η οποία, 

κατά παραχώρηση του ελληνικού Συντάγματος, παρέχει, παράλληλα με τη δημόσια, 
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το αγαθό της Παιδείας. Η απώλεια λόγου χάρη διδακτικών ωρών στα δημόσια 

σχολεία είτε λόγω καταλήψεων των μαθητών είτε λόγω έλλειψης διδακτικού 

προσωπικού και μη έγκαιρου διορισμού αναπληρωτών καθηγητών, η πλημμελής 

εφαρμογή λόγω υποχρηματοδότησης του θεσμού του δημόσιου ολοήμερου σχολείου 

και των νηπιαγωγείων και βρεφονηπιακών σταθμών που δεν επαρκούν για να 

καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και οι συγχωνεύσεις πολλών 

δημόσιων σχολείων είναι μόνο λίγα από τα παραδείγματα που μας επιτρέπουν να 

ερμηνεύσουμε το φαινόμενο της γιγάντωσης, κατά την τελευταία δεκαπενταετία, της 

ιδιωτικής τυπικής εκπαίδευσης, η οποία μάλιστα συντηρήθηκε σχεδόν αλώβητη, αν 

όχι ανθούσα, και κατά την περίοδο της σύγχρονης κρίσης. Συνεπώς, ο χώρος της 

ιδιωτικής εκπαίδευσης αναδείχθηκε σε έναν από τους πλέον ανθεκτικούς και 

επικερδείς, σε καιρούς κρίσης, οικονομικούς τομείς της χώρας. (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. 

2014).  

 Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα στοιχεία από 

πρόσφατη, κατά το χρονικό διάστημα 2001-2013, καταγραφή του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ των 

δαπανών δημοσίου και ιδιωτών για την εκπαίδευση σε περίοδο κρίσης, σύμφωνα με 

τα στοιχεία για τους Υποδείκτες Εκπαίδευσης του ΔΤΚ, όπως τα υπέδειξε η 

ΕΛΣΤΑΤ, και με βάση τους Κρατικούς Προϋπολογισμούς των ετών 2007-2014, όπως 

αυτοί προκύπτουν από στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και 

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η συγκεκριμένη καταγραφή, η οποία 

διενεργούμενη ανά πενταετία από το σχολικό έτος 1981 έως το 2000-2001, ενώ από 

το 2001 και εξής πραγματοποιούμενη σε ετήσια βάση, αποτυπώνει ανάγλυφα, με τη 

χρήση γραφημάτων και επεξηγηματικού κειμένου, το μαθητικό πληθυσμό της 

ιδιωτικής εκπαίδευσης για το επίμαχο χρονικό διάστημα της κρίσης (: σχολικά έτη 
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2008/’09 - 2014/’15), σε βάση συγκριτική τόσο ως προς το σύνολο - % επί - του 

μαθητικού πληθυσμού της χώρας για το ίδιο διάστημα όσο και ως προς τα 

προηγούμενα σχολικά έτη (: 1980/’81 - 2007/-’08).  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά λοιπόν αποδεικνύεται ότι, στη διάρκεια των 

τελευταίων τριάντα χρόνων και παρά τις αυξομειώσεις που σημειώθηκαν κατά τη 

δεκαετία 1980-1990, διατηρήθηκαν σταθερά τα ποσοστά της ιδιωτικής εκπαίδευσης 

γύρω στα 6,1% επί του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της χώρας. Κατά τα έτη 

2007-2009 αύξησε κατά 6000 μαθητές/-τριες τον πληθυσμό της, ενώ το σχολικό έτος 

2010-2011 τον μείωσε κατά 4000. Σταθερή τιμή γύρω στο 6,3 με 6,5 % επί του 

συνόλου των μαθητών της χώρας επιτεύχθηκε για την ιδιωτική εκπαίδευση από το 

2000 και εξής, με το υψηλότερο ποσοστό, 6,7% να σημειώνεται κατά τα σχολικά έτη 

2008-2009 και 2010-2011, δηλαδή στην αρχή της κρίσης, για να σταθεροποιηθεί 

αμέσως μετά και πάλι στα αμέσως προηγούμενα, λίγο χαμηλότερα, επίπεδα. Ωστόσο, 

συγκριτικά με άλλους τομείς της ιδιωτικής οικονομίας, οι οποίοι την περίοδο της 

κρίσης σημείωσαν δραματική μείωση στα ποσοστά της απασχολησιμότητας και της 

κερδοφορίας τους, η διατήρηση μίας σταθερής ζήτησης για τις παρεχόμενες από την 

ιδιωτική εκπαίδευση υπηρεσίες είναι αξιοσημείωτη. Η μικρή μείωση που 

παρατηρήθηκε το διάστημα 2007-2009 στο μαθητικό πληθυσμό των ιδιωτικών 

Δημοτικών και Γυμνασίων αναπληρώθηκε ενμέρει από την αύξηση του αριθμού των 

μαθητών/-τριών στα ιδιωτικά Λύκεια, ενώ την καθιστά εύλογη η γενικότερη 

επιδείνωση των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας, αλλά και των πολιτών σε 

περιβάλλον κρίσης.  

 Εντούτοις, κατά τα τελευταία επτά χρόνια, η επίσημη Πολιτεία, δια των 

επίσημων κυβερνήσεων και των εκάστοτε υπουργών Παιδείας, αλλά –από ό,τι 
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φαίνεται εκ του αποτελέσματος και παρά τις κατά καιρούς διαψεύσεις από 

κυβερνητικές πηγές- και των ομολόγων τους της Τρόικα ή του Κουαρτέτου των 

Θεσμών, συνέβαλε στην ενίσχυση των φαινομένων ιδιωτικοποίησης της Εκπαίδευσης 

στη χώρα, ευθυγραμμιζόμενη σταθερά με την από κοινού με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά 

κράτη-μέλη συμπεφωνημένη και θεσμοθετημένη ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική. 

Το ελληνικό κράτος, επομένως, από το ένα μέρος, υποχρηματοδότησε τη δημόσια, 

ενισχύοντας –εμμέσως πλην σαφώς- την ιδιωτική Εκπαίδευση και την Παραπαιδεία, 

ενώ, από το άλλο μέρος, απέσυρε, προοδευτικά, κάθε –επιβεβλημένο από το 

Σύνταγμα- ελεγκτικό μηχανισμό και εποπτεία από τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, με 

αποτέλεσμα την κορύφωση της ανομίας στο συγκεκριμένο χώρο, σε βάρος τόσο του 

ίδιου του κράτους, λόγω της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών στα δημόσια 

ταμεία, όσο και των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που είδαν τις αποδοχές τους να 

συρρικνώνονται δραματικά, γεγονότα για τα οποία ελέγχεται σταθερά και 

συστηματικά από την ΟΙΕΛΕ. Ως αποκορύφωμα αυτής της φθίνουσας πορείας για 

την τυπική ιδιωτική εκπαίδευση ήρθε το 2014 η τροπολογία του τότε υπουργού 

Παιδείας, του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, με βάση την οποία τα μεν ιδιωτικά 

σχολεία αποσύρθηκαν από την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και υπάχθηκαν 

στο Υπουργείο Εμπορίου, οι δε ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί από το Υπουργείο Παιδείας 

μεταφέρθηκαν στην αρμοδιότητα-δικαιοδοσία του Υπουργείου Εργασίας. Τη 

συγκεκριμένη τροπολογία Αρβανιτόπουλου οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί που την 

υπηρετούν τη χαρακτηρίζουν ως «θάνατο»
17

 για την τυπική ιδιωτική εκπαίδευση, 

αφού με αυτήν τα ωρολόγια προγράμματα, τα προσόντα των εκπαιδευτικών, τους 

                                                           
17

http://www.koutipandoras.gr/article/113085/tropologia-arvanitopoyloy-ta-dinei-ola-sta-idiotika-

sholeia (διαβάστηκε 8/11/2015) 
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διορισμούς σε και τις απολύσεις από τα ιδιωτικά σχολεία ουδείς πλέον πολιτειακός 

φορέας θα ελέγχει ως προς τη νομιμότητά τους.   

 Στο πιο πρόσφατο χρονικό διάστημα, από το Μάιο του 2014, που 

πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές, συγχρόνως 

με τις Ευρωεκλογές, μέχρι σήμερα, φθινόπωρο του 2015 που διενεργήθηκαν στη 

χώρα δύο βουλευτικές εκλογικές αναμετρήσεις, η μία τον Ιανουάριο και η άλλη το 

Σεπτέμβριο του 2015, και ένα δημοψήφισμα τον Ιούλιο του 2015, μόνο μία 

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ), με ισχύ νόμου, υπογράφηκε από τον Τάσο Κουράκη ως 

Υφυπουργό Παιδείας της πρώτης Συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (Ιανουάριος-

Σεπτέμβριος 2015) που προέβλεπε την άσκηση κρατικής εποπτείας στις πρόσθετες 

δραστηριότητες των ιδιωτικών σχολείων. Αλλά και σε αυτήν ενάντια έχουν 

προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ στο εξής) οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών 

σχολείων συλλογικά (ΣΙΕΙΕ) (ΟΙΕΛΕ, 2015). Μεσολάβησε επίσης η υπογραφή από 

την προσωρινή Υπουργό Παιδείας της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης που οδήγησε τη 

χώρα στις βουλευτικές εκλογές της 20
ης

 Σεπτεμβρίου 2015, κ. Ευφροσύνη Κιάου, της 

Γνωμοδότησης που είχε εκδώσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ 

266/2014), την οποία είχε αφήσει ανυπόγραφη, όταν είχε εκδοθεί επί των ημερών 

του, ο τότε Υπουργός Παιδείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος. Με τη γνωμοδότηση αυτή 

καλούνταν η Πολιτεία να νομοθετήσει άμεσα για το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, 

τυπικής και άτυπης, εξαιτίας της γενικευμένης απορρύθμισης που επικρατούσε και 

εξακολουθεί να επικρατεί στο χώρο αυτό.  

 Ωστόσο ούτε η ΥΑ Κουράκη ούτε η υπογεγραμμένη από την προσωρινή 

Υπουργό Παιδείας κ. Κιάου γνωμοδότηση του ΝΣΚ εφαρμόστηκαν ποτέ. Στην πράξη 

και πέρα από το επίπεδο των επίσημων αποφάσεων και εξαγγελιών περί του 
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αντιθέτου τίποτε απολύτως δεν έχει αλλάξει στο νευραλγικό χώρο της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά στο ποιος υπουργικός φορέας θα έχει την αρμοδιότητα 

άσκησης εποπτικού ελέγχου στη λειτουργία της, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να 

επικρατεί σε αυτή ένα χάος (ΟΙΕΛΕ, 2015). Το χάος αυτό μάλιστα, όταν 

αποκαλύφθηκε (2014), εμπεριστατωμένα, από τους Έλληνες κοινωνικούς εταίρους, 

με πρωτοβουλία του τέως Προέδρου της ΟΛΜΕ και του Προέδρου της ΟΙΕΛΕ, στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιστοίχισης, στέρησε, επ’ αόριστον, από τη χώρα την 

αντιστοίχιση των ελληνικών τυπικών προσόντων και τίτλων σπουδών με τα 

ευρωπαϊκά ανάλογά τους, ωσότου, φυσικά, αποκατασταθεί η νομιμότητα στο χώρο 

της ελληνικής εκπαίδευσης και πραγματοποιηθούν, τεκμηριωμένα, έλεγχοι ποιότητας 

παροχής έργου στην ιδιωτική εκπαίδευση και έλεγχοι των παρεχόμενων τίτλων 

σπουδών. 

 Τα στοιχεία, συνεπώς, μιλούν από μόνα τους: η εμπορευματοποίηση της 

εκπαίδευσης θεσμοθετείται ήδη, πρώτον, με επιχειρηματική πρωτοβουλία –εύλογη- 

των ιδιοκτητών σχολείων της τυπικής ιδιωτικής εκπαίδευσης, αλλά και λοιπών 

ιδρυμάτων της άτυπης ιδιωτικής εκπαίδευσης, δεύτερον, με τροπολογίες 

νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς και, τρίτον, 

με την –αν μη τι άλλο- εφεκτική πολιτική που εφαρμόζεται στον συγκεκριμένο τομέα 

από την κυβερνώσα Αριστερά στη χώρα. Η τελευταία, ωστόσο, περίπτωση ούτε ως 

αναμενόμενη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ούτε ως εύλογη, δεδομένου του 

ιδεολογικού προσανατολισμού που φέρεται να έχει παραδοσιακά η Αριστερά 

απέναντι στα εκπαιδευτικά ζητήματα, κινούμενη δηλαδή στον αντίποδα των 

νεοφιλελεύθερων προταγμάτων του παγκοσμιοτικού λόγου και της αγοραιοποίησης 

της εκπαίδευσης και υιοθετώντας, αντίθετα, τη λογική των κοινοτιστικών και 
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δημοκρατικού χαρακτήρα προσεγγίσεων στα εκπαιδευτικά πράγματα. Από μία τέτοια 

ιδεολογική αφετηρία ορμώμενη –θεωρητικά τουλάχιστον- η νεοσχηματισθείσα 

ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επικεφαλής τον κ. 

Νίκο Φίλη, δύσκολα θα περίμενε κανείς να αντιμετωπίζει –κατά ρητή δημόσια 

τοποθέτηση του ίδιου του υπουργού Παιδείας (ΕΡΤ, 2015)- τα ιδιωτικά σχολεία ως 

«επιχειρήσεις» και τους γονείς που εγγράφουν τα παιδιά τους σε αυτά ως «πελάτες». 

Ωστόσο, αυτή είναι η τοποθέτησή της στο θέμα και σε αυτήν οφειλόταν η ρητή 

πρόθεση της κυβέρνησης να επιβάλει φόρο στη «γνώση», δηλαδή στη φοίτηση στην 

ιδιωτική εκπαίδευση, άτυπη αλλά και τυπική, το ύψος του οποίου έκρινε ότι αποτελεί 

το μόνο αντικείμενο προς διαπραγμάτευση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, γονείς, 

κοινωνικούς εταίρους και σχολάρχες. 

 Είναι αξιοσημείωτο μάλιστα ότι η διάκριση ανάμεσα στην προσφορά της 

άτυπης και της τυπικής ιδιωτικής εκπαίδευσης έγινε μεν, όπως ήταν φυσικό, από τον 

νυν Υπουργό Παιδείας, αλλά αντίθετα από ό,τι θα περίμενε κανείς. Αναγνωρίστηκε 

δηλαδή η προσφορά και ως εκ τούτου η αναγκαιότητα ύπαρξης της άτυπης ιδιωτικής 

εκπαίδευσης στην ελληνική κοινωνία στο μέτρο που, όπως ρητά ο νέος Υπουργός 

Παιδείας παραδέχεται, αυτή «καλύπτει αδυναμίες και κενά της δημόσιας 

εκπαίδευσης». Υπονοείται, επομένως, εδώ είτε ότι η τυπική ιδιωτική εκπαίδευση δεν 

καλύπτει υπαρκτές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και οικογένειας που 

παραμένουν επίσης ακάλυπτες από το δημόσιο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα είτε ότι, 

αντίθετα, τις υπερκερνά, αλλά κάτι τέτοιο αποτελεί πολυτέλεια, εμπόρευμα που 

προορίζεται για τους λίγους, το οποίο και πρέπει, κατά τον Υπουργό, να φορολογηθεί 

στην υψηλότερη δυνατή κλίμακα. Τελικά, μετά από πολλές παλινωδίες της 

κυβέρνησης, το μέτρο αντικαταστάθηκε από άλλο ισοδύναμο, προκειμένου, 



113 

 

προφανώς, να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των Θεσμών, χωρίς, ωστόσο, να δοθεί 

κάποια επίσημη αιτιολογία για αυτή την εγκατάλειψη της αρχικής κυβερνητικής 

επιλογής. Επιπρόσθετα, εκκρεμεί ακόμη η ψήφιση στη Βουλή νομοθετικής ρύθμισης 

για το πέρασμα των ιδιωτικών σχολείων από το Υπουργείο Εμπορίου στο Υπουργείο 

Παιδείας καθώς και των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Εργασίας στο 

Υπουργείο Παιδείας, μολονότι είχε εδώ και ένα χρόνο κατατεθεί και είχε πάρει όλες 

τις αναγκαίες εγκρίσεις σχετικό σχέδιο νόμου από τον προηγούμενο Υπουργό 

Παιδείας κ. Α. Μπαλτά. Ο νόμος Μπαλτά για την Ιδιωτική Εκπαίδευση αποσύρθηκε 

τελικά ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου 2015 και μέχρι σήμερα 

ούτε έχει επανακατατεθεί προς ψήφιση από τον νέο Υπουργό Παιδείας κ. Φίλη ούτε 

έχει αντικατασταθεί από άλλον, αν και αποτελεί επιτακτική ανάγκη να ρυθμιστεί με 

νόμο η διακριβωμένη ύπαρξη τεράστιων φαινομένων παρανομίας στο συγκεκριμένο 

νευραλγικό χώρο της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.  

 Όμως η εκπαιδευτική πραγματικότητα σε ό,τι αφορά στο ιδιωτικό σχολείο 

είναι πιο πολύπλοκη για να οριστεί με τέτοιου τύπου αξιολογικές διαζεύξεις μίας 

υποτιθέμενης κατωτερότητας ή ανωτερότητας της ιδιωτικής τυπικής εκπαίδευσης 

απέναντι τόσο στη δημόσια τυπική όσο και στην ιδιωτική άτυπη εκπαίδευση. Η 

αντίθεση είναι παραπλανητική, δεδομένου ότι, λόγου χάρη, η πλημμελής έως 

υποτυπώδης, από το ένα μέρος και μεταξύ πολλών άλλων αιτιών, λειτουργία του 

ολοήμερου σχολείου στο δημόσιο κατά τα τελευταία χρόνια της κρίσης, έστρεψε 

μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, όχι αναγκαστικά του πλέον οικονομικά 

εύρωστου, στην επιλογή του ιδιωτικού σχολείου για τη φοίτηση των παιδιών του, το 

οποίο ήρθε να καλύψει την υπαρκτή αυτή ανάγκη με το διευρυμένο ωράριο που 

μπορούσε να παράσχει σε γονείς εργαζόμενους μέχρι αργά το απόγευμα. Από το άλλο 
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μέρος, οι διευρυμένες, λόγου χάρη, σε σχέση με το δημόσιο, δυνατότητες εξάσκησης 

στις ξένες γλώσσες και απόκτησης των πτυχίων μέσα από το ίδιο το σχολείο που 

παρέχει το ιδιωτικό στους/στις μαθητές/-τριές του υπερβαίνουν κατά πολύ τις 

αντίστοιχες ευκαιρίες που παρέχει το δημόσιο σχολείο. Επομένως, αποτελεί γεγονός 

αδιαμφισβήτητο για τους γνώστες των ελληνικών εκπαιδευτικών πραγμάτων ότι τόσο 

η άτυπη όσο και η τυπική ιδιωτική εκπαίδευση καλύπτουν υπαρκτές ανάγκες της 

ελληνικής κοινωνίας που μένουν ακάλυπτες από τη δημόσια εκπαίδευση. Η τυπική 

μάλιστα ιδιωτική εκπαίδευση ανταγωνίζεται, με άνισους όρους, τη δημόσια, ιδιαίτερα 

κατά τα τελευταία χρόνια της κρίσης, όταν άρχισε η συστηματική απορρύθμιση του 

δημόσιου σχολείου, μέσω κυρίως, της δραστικής περιστολής των δαπανών για την 

Παιδεία, σε αντιδιαστολή με τη γιγάντωση του ιδιωτικού, μέσω κυρίως της 

απόσυρσης της κρατικής εποπτείας από την ιδιωτική τυπική εκπαίδευση.  

 Ωστόσο, δεν παύουν τόσο το «υποβαθμισμένο» δημόσιο όσο και το 

«προνομιούχο» ιδιωτικό σχολείο να αδυνατούν να συγκρατήσουν την πλειοψηφία του 

μαθητικού τους πληθυσμού από την καταφυγή στην Παραπαιδεία. Από αυτό 

προκύπτει, συνακόλουθα, ότι η αιτία της υποκατάστασης τελικά της Παιδείας από 

την Παραπαιδεία στην Ελλάδα της κρίσης θα πρέπει να αναζητηθεί αλλού από εκεί 

όπου συνήθως αναζητείται. Πιο συγκεκριμένα δεν πείθει πλέον ούτε τον πιο 

καλοπροαίρετο παρατηρητή των εξελίξεων η σταθερή και μόνιμη αναζήτηση των 

κύριων υπεύθυνων για την αποτυχία της τυπικής εκπαίδευσης -δημόσιας ή ιδιωτικής- 

στη χώρα να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας ανάμεσα 

στις τάξεις των εκπαιδευτικών λειτουργών που την υπηρετούν με τη διδασκαλία που 

παρέχουν. Πόσο μάλλον που οι εκπαιδευτικοί απειλούνται τα τελευταία χρόνια με 

εκδικητική αξιολόγηση -νεοφιλελεύθερης έμπνευσης- και συνακόλουθη απόλυση από 
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τους εργοδότες τους, κράτος ή σχολάρχες για το δημόσιο ή το ιδιωτικό σχολείο 

αντίστοιχα, αν δεν είναι αποτελεσματικοί, αν δηλαδή οι μαθητές τους αποτύχουν στις 

εξετάσεις. Ωστόσο, δεν επαρκεί αυτό για τη δικαιολόγηση όλων των κακοδαιμονιών 

του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Δεν μπορεί δηλαδή και στα δύο, τόσο στο 

περιορισμένων πόρων, υποδομών, αλλά και ευκαιριών που παρέχει στους/στις 

μαθητές/-τριές του δημόσιο σχολείο όσο και στο «προνομιούχο», αντίθετα, ιδιωτικό 

να ευθύνονται οι εκπαιδευτικοί τους για την τελική αποτυχία και των δύο τύπων 

σχολείου στον αντικειμενικό τους σκοπό που δεν είναι άλλος από την ουσιαστική 

κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών τους, ώστε να μη χρειάζεται 

αυτοί/ές να καταφύγουν στην Παραπαιδεία. Δεν μπορεί λοιπόν παρά να είναι κάποιο 

άλλο το κινούν αίτιο του προβλήματος της Παραπαιδείας στον τόπο και όλα τα 

στοιχεία που έχουν μέχρι τώρα προσκομισθεί υποδεικνύουν ως βασική αιτία την 

έκνομη κατάσταση και στη συνακόλουθη διαφθορά που επικρατεί τα τελευταία δέκα 

με δεκαπέντε χρόνια στη χώρα, γενικά, και στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, 

ειδικότερα.  

 Μία απάντηση στο φλέγον ζήτημα της διαφθοράς που επικρατεί ενγένει στον 

τόπο επιχειρούν να δώσουν σε άρθρο τους που υπογράφουν συλλογικά οι Κυρίδης, 

Α., Χριστοδούλου, Α., Βαμβακίδου, Ι. & Παυλή-Κορρέ, Μ. (Kyridis, Christodoulou, 

Vamvakidou & Pavlis-Korres, 2015) με θέμα την καταπολέμηση της διαφθοράς στην 

Ελλάδα της Κρίσης μέσα από στοχευμένες ερευνητικά κοινωνικές και εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις της Κοινωνικής Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης Αξιών. Τα 

ευρήματα του ΟΟΣΑ σε ό,τι αφορά στη διασπορά της διαφθοράς στην Ευρώπη και 

στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ αποτέλεσαν το έναυσμα από το οποίο προέκυψε το 

ενδιαφέρον των μελετητών-ερευνητών του συγκεκριμένου άρθρου. Είναι πράγματι 
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αξιομνημόνευτα τα αποτελέσματα που προέκυψαν από μία εθνικής εμβέλειας έρευνα 

σχετικά με τη διαφθορά στην Ελλάδα, λόγω της ευρείας έκτασης που έχει προσλάβει 

το φαινόμενο στον τόπο. Η επιστημονική τους πρόταση, λοιπόν, εστιάζει σε μία 

ερευνητικά τεκμηριωμένη και μακρόπνοη παρέμβαση στα κοινωνικά και 

εκπαιδευτικά πράγματα του τόπου, στην οποία θα αξιοποιούνται τόσο η Κοινωνική 

Παιδαγωγική που, γεφυρώνοντας τη θεωρία με την πράξη, προσφέρει ισχυρά και 

αποτελεσματικά εργαλεία, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν μέσα και έξω από το 

σχολείο, όσο και η Εκπαίδευση Αξιών που μπορεί να ενδυναμώσει το κοινωνικό 

παιδαγωγικό ήθος.
 

 Στα πλαίσια της διενέργειας επιστημονικού Εργαστηρίου στο Πανεπιστήμιο 

του Γουότερλου (Waterloo) στον Καναδά το 2010 με θέμα Η Διεθνής Ανάπτυξη της 

Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε από τον Έλληνα αναπληρωτή 

καθηγητή Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Γουίλφριντ Λόριερ (Wilfrid Laurier 

University) του Καναδά Νίκο Λιοδάκη μία παρουσίαση, η οποία άπτεται του 

ειδικότερου θέματος της παρούσας έρευνας, με τίτλο Η Ανάπτυξη των 

Συμπληρωματικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και η Εκπαιδευτική Κινητικότητα στην 

Ελλάδα
18

. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση, ανάμεσα σε άλλα ενδιαφέροντα, 

εξετάζονται και οι επιπτώσεις που έχει η Συμπληρωματική Εκπαίδευση -σε χρήση 

από τον Λιοδάκη του όρου Εναλλακτική ως προς τον όρο Παραπαιδεία που 

προτιμήθηκε εδώ και Σκιώδης Εκπαίδευση που προτιμάται από άλλους ερευνητές- 

επάνω στη μαθητική κινητικότητα, με βάση την κοινωνικοοικονομική κατάσταση 

των γονέων, το εκπαιδευτικό τους επίπεδο και τέλος τη γεωγραφική τοποθέτηση και 

το φύλο των μαθητών. Παράλληλα, τονίζεται η επίταση των ανισοτήτων μεταξύ των 

                                                           
18

 Ο τίτλος της επιστημονικής παρουσίασης δίνεται εδώ σε ελεύθερη μετάφραση από την ερευνήτρια. 
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μαθητών/-τριών που ζουν σε αγροτικές και όσων ζουν σε αστικές περιοχές σε ό,τι 

αφορά στη δυνατότητα πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

παρεχόμενες από την Παραπαιδεία.  

 Σύμφωνα με τον Λιοδάκη, ο αριθμός των λεγόμενων Φροντιστηρίων για το 

έτος 2010 ανερχόταν σε 3500 πανελλαδικά, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης και 

το αντικείμενο σπουδών –γνωστικά αντικείμενα της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας 

Εκπαίδευσης ή Ξένων Γλωσσών-, ενώ παράλληλα διευκρινίζεται ότι δε 

συμπεριλαμβάνεται η Ιδιωτική Εκπαίδευση στην Παραπαιδεία. Το ποσοστό μάλιστα 

των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στη Συμπληρωματική Εκπαίδευση 

υπογραμμίζεται ότι αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού μάχιμου εκπαιδευτικού 

δυναμικού της χώρας. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν οι επισημάνσεις του ως προς τα 

αίτια λειτουργίας της Παραπαιδείας που επικεντρώνονται στον εξετασιοκεντρικό και 

όχι γνωσιοκεντρικό χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και τα 

κενά-αδυναμίες που αυτό παρουσιάζει, σε αντίθεση με τα υψηλά ποσοστά 

αποτελεσματικότητας για την εισαγωγή στην Γ΄/θμια Εκπαίδευση και την 

ακαδημαϊκή βελτίωση των μαθητών/-τριών, την ευελιξία και την καλή οργάνωση που 

διακρίνει την Παραπαιδεία. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο γεγονός ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών της Γ΄ Λυκείου στην Ελλάδα παρακολουθούν 

μαθήματα και στην Παραπαιδεία.  

 Τέλος, ο Λιοδάκης προβαίνει σε μία απαρίθμηση των δομικών 

χαρακτηριστικών του ελληνικού συστήματος εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο, 

χαρακτηρίζοντάς το ως ασταθές και ευμετάβολο, λόγω των αλλεπάλληλων 

εκπαιδευτικών «μεταρρυθμίσεων», παρεχόμενο με εισιτήριες εξετάσεις, αλλά σε 

αναντιστοιχία των προσφερόμενων θέσεων με τη μαθητική ζήτηση, γεγονός που το 
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καθιστά σφόδρα ανταγωνιστικό. Στη συνέχεια υπογραμμίζει τον αντιφατικό 

χαρακτήρα της επίσημης κρατικής πολιτικής απέναντι στην Παραπαιδεία, την οποία 

αφενός σε επίπεδο διακηρύξεων «απειλεί» με διάλυση, ενώ στην πράξη την 

πριμοδοτεί, μέσω της εντατικοποίησης του εξεταστικού μηχανισμού σε συνδυασμό 

με τη διαιώνιση της αναντιστοιχίας μεταξύ των προσφερόμενων θέσεων στην Γ΄/θμια 

Εκπαίδευση και της μαθητικής ζήτησης (Liodakis, 2010).  

 Η εκπαιδευτική πράξη χρόνων έχει αναδείξει ως πρωταρχικές αγκυλώσεις του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τον εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα του, ο οποίος 

σε συνδυασμό με την πάγια –όσο και  εντεινόμενη -σε περίοδο κρίσης- επιθυμία της 

ελληνικής κοινωνίας «να δει», κατά το κοινώς λεγόμενο, «τα παιδιά της στο 

Πανεπιστήμιο […]» (Liodakis, 2010) τροφοδοτεί την Παραπαιδεία. Αυτές οι 

συστημικές αγκυλώσεις από το ένα μέρος, με την υπερπληθώρα πτυχιούχων, ιδίως 

απόφοιτων καθηγητικών σχολών, που παράγει και από το άλλο ο αποκλεισμός από 

την εκπαίδευση μεγάλου μέρους του ελληνικού μαθητικού πληθυσμού, λόγω των 

οξυμμένων, εξαιτίας της κρίσης, κοινωνικών ανισοτήτων, δημιουργούν τον φαύλο 

κύκλο Παιδείας-Παραπαιδείας, μέσα στον οποίο εγκλωβίζονται προοδευτικά όλοι οι 

εμπλεκόμενοι, άμεσα ή έμμεσα, στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Σε μείζον επομένως 

αναδεικνύεται το διακύβευμα της επίλυσης ή μη του εκπαιδευτικού προβλήματος της 

υποκατάστασης της Παιδείας από την Παραπαιδεία, δηλαδή της αγοραιοποίησης της 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα, γιατί ακριβώς συνδέεται με σειρά ιδεολογικών, 

κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών επιλογών εθνικού χαρακτήρα, οι οποίες, 

όμως, επικαθορίζονται, αν δεν υποδεικνύονται, λόγω κυρίως της κρίσης χρέους, από 

υπερεθνικούς, ευρωπαϊκούς και άλλους παράγοντες και συμφέροντα, πρωτίστως 

οικονομικά.  
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 Η αναγκαιότητα ανάπτυξης μίας εκπαιδευτικής πολιτικής που να καλύπτει,  

κατά το δυνατόν πληρέστερα, τις ανάγκες των επαγγελματιών οι οποίοι την 

υπηρετούν και των μαθητών/-τριών στους/στις οποίους/-ες απευθύνεται 

υπογραμμίζεται, με αρνητικό αυτή τη φορά τρόπο, μέσα από τα ευρήματα της πιο 

πρόσφατης έρευνας που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος 

για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (Eurofound) που 

τιτλοφορείται ΝΕΕΤ – Νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης: 

Χαρακτηριστικά, κόστος και μέτρα πολιτικής στην Ευρώπη (Eurofound (2012). Το 

ενδιαφέρον των συντακτών της συγκεκριμένης έρευνας εστιάζεται στη σύγχρονη 

κατάσταση των νέων και ειδικότερα όσων ορίζονται ως ΝΕΕΤ, εκείνων δηλαδή των 

νέων –κυρίως μεταξύ 19 και 25 ετών- που είναι αποκομμένοι από την απασχόληση, 

εκπαίδευση ή κατάρτιση για διάστημα μεγαλύτερο των έξι ή/και παραπάνω μηνών, 

συνολικά στην Ευρώπη, αλλά και στα επιμέρους κράτη-μέλη και ειδικότερα στην 

Ελλάδα. Οι νέοι αυτοί αποτέλεσαν αντικείμενο της σχετικής έρευνας, ακριβώς 

εξαιτίας του μεγάλου αριθμού τους και της σταθερότητας που αυτός παρουσίαζε 

μέσα στη διερευνώμενη πενταετία 2007-2011 και που εξακολουθεί να παρουσιάζει. 

Τα στοιχεία ως προς αυτό το γεγονός είναι συντριπτικά: σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι νέοι 

που διάγουν σε χρονίζουσα οικονομική και εκπαιδευτική απραξία ανέρχονται σε 14 

εκατομμύρια επί γενικού συνόλου 94 εκατομμυρίων ομηλίκων τους. Συγκεκριμένα, 

διερευνώνται τα χαρακτηριστικά των ΝΕΕΤ, αποτιμάται το κόστος –

οικονομικοκοινωνικό- που έχει αυτός ο αποκλεισμός στα επιμέρους άτομα που τον 

υφίστανται, αλλά και στην κοινωνία συνολικά και τέλος αξιολογείται η 

αποδοτικότητα των πολιτικών που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη για την επαναφορά  

και διατήρηση των ΝΕΕΤ σε εργασιακή απασχόληση.  
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 Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, σε ό,τι αφορά στο βαθμό απορρόφησης των 

νέων στους εκπαιδευτικούς και εργασιακούς κοινωνικούς μηχανισμούς υπάρχει 

σαφής γεωγραφικός διαχωρισμός μεταξύ της νότιας και ανατολικής από το ένα μέρος 

και της Σκανδιναβίας και της κεντρικής Ευρώπης από το άλλο. Στη δεύτερη 

περίπτωση η ενσωμάτωση των νέων στην εκπαίδευση και την εργασία παρουσιάζεται 

να είναι ευχερέστερη και καλύτερη, σε αντίθεση με την πρώτη περίπτωση όπου το 

συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί μείζον κοινωνικό πρόβλημα.  

 Σε ό,τι αφορά τώρα στο πως εμπίπτει η συζήτηση για το φαινόμενο των 

ΝΕΕΤ στην προβληματική της παρούσας έρευνας για την Παραπαιδεία στην Ελλάδα 

της κρίσης αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα ουσιαστικότερα ευρήματα της 

συγκεκριμένης έρευνας του Eurofound είναι ότι επισημαίνει τον τριπλάσιο κίνδυνο, 

μεταξύ και άλλων, φυσικά, κινδύνων, που διατρέχουν οι νέοι με χαμηλό μορφωτικό 

επίπεδο να υποπέσουν στην κατηγορία των ΝΕΕΤ. Για το λόγο αυτό γίνεται εύκολα 

αντιληπτό πόσο μεγάλης βαρύτητας είναι τελικά η αναγκαιότητα επίλυσης του 

εθνικού εκπαιδευτικού μας προβλήματος με όρους που θα αποτρέπουν τον 

αποκλεισμό των νέων του τόπου από την εκπαίδευση και τη γενικότερη καλλιέργεια 

και με την παροχή, αντίθετα, ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους/-ες, ώστε να 

διευκολύνεται έτσι, αντί να παρεμποδίζεται, η μελλοντική –ισότιμη- πρόσβαση τους 

στην αγορά εργασίας. Όταν μάλιστα η χώρα διέρχεται μία τόσο κρίσιμη περίοδο 

πολύπλευρης κρίσης και η ανεργία των νέων αγγίζει δυσθεώρητα πλέον ύψη, γίνεται 

εύκολα αντιληπτή η σπουδαιότητα της παροχής ίσων εκπαιδευτικών –τουλάχιστον- 

ευκαιριών για την επίτευξη της κοινωνικής κινητικότητας. 

 Τίθενται τέλος δύο ακόμη ζητήματα σε ό,τι αφορά στο θεωρητικό πλαίσιο της 

παρούσας έρευνας: από το ένα μέρος πώς θα διασφαλισθεί η παροχή επί ίσοις όροις 
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του ίδιου του προς διδασκαλία και μάθηση εκπαιδευτικού αγαθού και από το άλλο 

πώς θα γεφυρωθεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η διδασκαλία με τη μάθηση. Το 

πρώτο ζητούμενο, αυτό δηλαδή της επίτευξης ισότητας στην παροχή εκπαιδευτικών 

ευκαιριών σε παιδιά διαφορετικής κοινωνικοοικονομικής προέλευσης, είναι δυνατό 

να επιτευχθεί, αλλά μόνο μέσω μίας ανισότητας στην παροχή των εν λόγω ευκαιριών 

αντίστοιχη εκείνης που τα διέκρινε κατά την αφετηρία από την οποία εκκίνησαν την 

εκπαιδευτική τους διαδρομή. Όσο για το δεύτερο ζητούμενο, αυτό είναι, στις μέρες 

μας, εξαιρετικά αποφασιστικής σημασίας, δεδομένου ότι μέσα από τη διδασκαλία, 

όταν φυσικά αυτή οδηγεί στη μάθηση αλλά ακόμη και όταν αποτυγχάνει στον 

αντικειμενικό της σκοπό, διαπλάθονται οι αξίες και αντιλήψεις της νέας γενιάς 

απέναντι στη ζωή και ό,τι έχει σημασία σε αυτήν, όπως είναι μεταξύ άλλων οι 

ανθρώπινες σχέσεις, η ευθύνη, η ανθρωπιά, η προσφορά, η δικαιοσύνη, η διάσωση 

του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, η πολιτική, η κοινωνία, η μόρφωση, η 

κουλτούρα. Οι ίδιες τέλος οι αξίες και αντιλήψεις των μαθητών/-τριών, όπως αυτές 

πλάθονται μέσα από τη διδασκαλία και τη μάθηση ή τη μη μάθηση, είναι που 

διαμορφώνουν, σε συνδυασμό με τις προσωπικές τους εκπαιδευτικές εμπειρίες τόσο 

από την Παιδεία όσο και από την Παραπαιδεία, τις στάσεις τους -θετικές ή 

αρνητικές- απέναντι τόσο στη μία όσο και στην άλλη. Κρίνεται, συνεπώς, 

αποφασιστικής σημασίας η αξιοποίηση της ΚΠ στην όλη προσπάθεια ενεργού 

εμπλοκής των μαθητών/-τριών στη συνειδητοποίηση της πραγματικότητας του 

κόσμου τους, των εξαρτήσεων και καταναγκασμών που τους επιβάλλει και της 

απεμπλοκής τους από αυτά τα δεσμά. Η άκριτη αποδοχή από μέρους τόσο των 

δασκάλων όσο και των μαθητών/-τριών των περιεχομένων της προβλεπόμενης για 

διδασκαλία και μάθηση, αντίστοιχα, γνώσης στα πλαίσια της ΚΠ αντικαθίσταται από 

την κριτική αμφισβήτηση αυτής και την πρόταξη προς απάντηση ερωτημάτων που 



122 

 

αφορούν στο «γιατί;» και «προς όφελος ποιων;» προσφέρεται προς διδασκαλία το 

εκάστοτε σώμα γνώσεων. 

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

4.1 Διαδικασία εκτέλεσης της έρευνας 

 Προκειμένου να επιτραπεί η διενέργεια της παρούσας έρευνας στα επιλεγμένα 

από την ερευνήτρια σχολεία, ζητήθηκε από τις οικείες διευθύνσεις των σχολείων η 

έκδοση σχετικής άδειας από τους αρμόδιους φορείς. Για το σκοπό αυτό χορηγήθηκε 

αρχικά από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Βεβαίωση για τον παιδαγωγικό χαρακτήρα 

και το σκοπό διεξαγωγής της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής έρευνας, δηλαδή την 

πραγματοποίησή της στα πλαίσια εκπόνησης από την ερευνήτρια μεταπτυχιακής 

εργασίας. Στη συνέχεια, έγινε αίτηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το 

οποίο, με τη σειρά του, επέτρεψε -πράξη 09/2015 του Δ.Σ- τη διενέργεια της έρευνας 

αυτής κατά το σχολικό έτος 2014-2015, θέτοντας μία σειρά από προϋποθέσεις, οι 

οποίες και τηρήθηκαν στο ακέραιο από την ερευνήτρια κατά τη διεξαγωγή της. Η 

τελική έγκριση δόθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας 

Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Β΄/θμιας 

Εκπαίδευσης, από το Τμήμα Α΄ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων της Ελλάδας (βλ. Παραρτήματα-Παράρτημα Δ΄-ΙΙΙ). 

 Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας επιλέχθηκαν δύο (2) δημόσια Λύκεια 

και ένα (1) ιδιωτικό, καθώς και ένα (1) δημόσιο Γυμνάσιο και ένα (1) ιδιωτικό στην 

ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής, συνολικά δηλαδή πέντε σχολεία, με 

συνολική εκπροσώπηση και των δύο βαθμίδων, Γυμνασίου και Λυκείου, της Β΄/θμιας 

Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. Από κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα επιλέχθηκαν, με 
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τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας και πιο συγκεκριμένα με το σύστημα των 

τυχαίων αριθμών, συνολικός αριθμός πενήντα (50) μαθητών/-τριών, οι οποίοι και 

αποτέλεσαν το προβλεπόμενο δείγμα αυτής της έρευνας, αποτελούμενο 

συγκεντρωτικά από διακόσιους/-ες πενήντα (250) μαθητές/-τριες Β΄/θμιας 

Εκπαίδευσης της Ανατολικής Αττικής. Στην πράξη, όμως, και για λόγους τυχαίους 

και ανεξάρτητους από τη βούληση τόσο της ερευνήτριας όσο και των 

συμμετεχόντων/-ουσών στην έρευνα, καθώς και των διευθυντών των επιμέρους 

σχολείων με τους οποίους συνεργάστηκα απρόσκοπτα, ο τελικός αριθμός των 

συμμετεχόντων/-ουσών μαθητών/-τριών ήταν τελικά λίγο μικρότερος (: 175 

συμμετέχοντες/-ουσες) από τον προβλεπόμενο στην πρώτη, την κύρια φάση της 

έρευνας, ενώ στη δεύτερη, την επαναληπτική περιορίστηκε λίγο ακόμη (: 164 

συμμετέχοντες/-ουσες). 

 Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη, εκ των οποίων το πρώτο 

περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν σε δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων 

και το δεύτερο ερωτήσεις οι οποίες διερευνούν τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει τα 

παιδιά στα πλαίσια της Παιδείας -ενδεχομένως και της Παραπαιδείας- οι οποίες 

σχετίζονται με το θέμα της έρευνας, εξετάζοντας τις τοποθετήσεις των μαθητών/-

τριών Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής απέναντι σε βασικές πτυχές της 

Παιδείας και της Παραπαιδείας.  

 Η έρευνα διεξήχθη σε δύο φάσεις, κύρια και επαναληπτική, μέσα στον μήνα 

Μάρτιο του 2015. Τα ερωτηματολόγια προβλεπόταν να δοθούν για συμπλήρωση σε 

τυχαίο δείγμα διακοσίων πενήντα μαθητών/-τριών προερχόμενων από πέντε 

διαφορετικά -δημόσια και ιδιωτικά- σχολεία και των δύο βαθμίδων της Β΄/θμιας 

Εκπ/σης στην Ανατολική Αττική. Τελικά, όμως δόθηκαν σε 175 συμμετέχοντες/-
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ουσες κατά την πρώτη φάση και σε 164 κατά τη δεύτερη. Ο λόγος αυτής της 

διαφοροποίησης στον αριθμό του τυχαίου δείγματος ήταν εξίσου τυχαίος με το 

δείγμα. Και αυτό, γιατί απουσίαζαν, για προσωπικούς λόγους, στα επιμέρους σχολεία 

την εκάστοτε, συμπεφωνημένη με κάθε σχολείο ξεχωριστά, ημέρα –συνολικά-  75 

άτομα, ενώ βρέθηκαν –συνολικά- παρόντα 175 άτομα. Αναγκαστικά, επομένως, σε 

αυτό τον αριθμό περιορίστηκε αρχικά το δείγμα και κατά τη δεύτερη, την 

επαναληπτική φάση της έρευνας, δύο εβδομάδες αργότερα. Ωστόσο, κατά τη 

διενέργεια της δεύτερης ερευνητικής φάσης ακόμη και από αυτούς/-ες τους/τις 175 

μαθητές/-τριες που μετείχαν στην πρώτη φάση βρέθηκαν τελικά παρόντες/-ούσες 

164, για να συμπληρώσουν εκ νέου το ερωτηματολόγιο μετά από δύο εβδομάδες. 

 Οι συμμετέχοντες/-ουσες κλήθηκαν να το συμπληρώσουν, με βάση τις 

οδηγίες της ερευνήτριας, όπως τους μεταφέρθηκαν από τους κατά σχολείο 

εξουσιοδοτημένους σχετικά καθηγητές-εκπροσώπους της, ώστε να τα παραδώσουν 

όλα μαζί συμπληρωμένα στην ίδια, αφού προηγούμενα οι μαθητές/-τριες θα είχαν 

διαβάσει και κατανοήσει τόσο τη συνοδευτική του ερωτηματολογίου επιστολή όσο 

και τις οδηγίες συμπλήρωσης που αυτή περιείχε. Λήφθηκε μέριμνα προκαταρκτικής 

χορήγησης, ελέγχου και βελτίωσης –στην κατεύθυνση της απλοποίησης του 

χρησιμοποιούμενου λεξιλογίου- του ερωτηματολογίου, πριν από την επίσημη έρευνα. 

Την επίσημη, πρώτη φάση διενέργειας της εκπαιδευτικής έρευνας ακολούθησε, μετά 

από την παρέλευση δύο εβδομάδων, και δεύτερη, επαναληπτική φάση, κατά την 

οποία το συγκεκριμένο Ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε εκ νέου στα ίδια πρόσωπα που 

πήραν μέρος και στην πρώτη φάση της έρευνας, προκειμένου να ελεγχθεί η 

αξιοπιστία του οργάνου μέτρηση.  
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 Διευκρινίστηκε αρχικά στους μετέχοντες στην έρευνα ότι η συμμετοχή τους 

σε αυτήν θα ήταν εθελοντική και για το λόγο αυτό ζητήθηκε –προκαταβολικά- η 

γραπτή συναίνεση των γονέων των μαθητών/-τριών που επελέγησαν, με τυχαία 

δειγματοληψία, να μετάσχουν στην ερευνητική διαδικασία. Επομένως στην έρευνα 

πήραν μέρος μόνο μαθητές/-τριες που είχαν προσκομίσει υπογεγραμμένη από τους 

γονείς-κηδεμόνες τους τη σχετική συγκατάθεση. Στη συνέχεια διευκρινίστηκε ρητά 

στους/στις μαθητές/-τριες ότι η συμμετοχή τους στην έρευνα θα γινόταν ανώνυμα και 

εμπιστευτικά, προκειμένου να ουδετεροποιηθεί έτσι ο παράγοντας του άγχους-

ανασφάλειας των μαθητών ως προς τις ενδεχόμενες συνέπειες που θα είχε η 

ειλικρινής τοποθέτησή τους επάνω σε επίμαχες πτυχές της Παιδείας ή/και της 

Παραπαιδείας, όπως λόγου χάρη στο ερώτημα αν έχουν κάνει ποτέ ενισχυτικό 

μάθημα εκτός σχολείου με τον/την καθηγητή/-τρια που τους/τις διδάσκει/-ε -

συγχρόνως- το ίδιο μάθημα και στο σχολείο.  

 Σε όλα τα σχολεία και κατά τις δύο φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας το 

σύνολο των μαθητών/-τριών συγκεντρώθηκαν στις αίθουσες εκδηλώσεων των 

επιμέρους εκπαιδευτικών μονάδων, όπου και τούς έγινε η σχετική ενημέρωση από 

τους -κατά σχολείο- εξουσιοδοτημένους σχετικά καθηγητές-εκπροσώπους της 

ερευνήτριας, τούς διανεμήθηκε το Ερωτηματολόγιο μαζί με τη Συνοδευτική 

Επιστολή, τούς δόθηκαν όλες οι αναγκαίες -οι ίδιες για όλους/-ες- διευκρινίσεις και 

στη συνέχεια τούς ζητήθηκε να απαντήσουν με ειλικρίνεια και ακρίβεια σε όλες τις 

ερωτήσεις. Τέλος συγκεντρώθηκαν όλα τα Ερωτηματολόγια, από την πρώτη και 

δεύτερη φάση της έρευνας, προς επεξεργασία για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων 

από τα ερευνητικά δεδομένα, την ανάλυση αυτών και τη συνακόλουθη άντληση των 

όποιων συμπερασμάτων θα προέκυπταν από την όλη διαδικασία. Ο συνολικός χρόνος 
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που δαπανήθηκε για την επιτόπια διενέργεια της έρευνας στα επιμέρους σχολεία 

έφτασε τη μία διδακτική ώρα (: 45-50 λεπτά της ώρας) ανά σχολείο για την πρώτη 

φάση και άλλη μία διδακτική ώρα για τη δεύτερη φάση της έρευνας.  

 Για την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν 

συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία και τεχνικές που προσιδιάζουν στην ανάλυση 

δεδομένων περιγραφικών ερευνών, όπως είναι η παρούσα, και τα οποία θα 

αναλυθούν στο οικείο κεφάλαιο. 

4.2 Μέσα συλλογής δεδομένων 

 Ως βασικό μέσο για τη συλλογή των εμπειρικών δεδομένων της έρευνας έχει 

επιλεγεί το Ερωτηματολόγιο. Το Ερωτηματολόγιο που αξιοποιήθηκε στην παρούσα 

έρευνα, με σκοπό την επίλυση του εξεταζόμενου προβλήματος, έχει συνταχθεί από 

την ίδια την ερευνήτρια, ύστερα από ενδελεχή μελέτη της διαθέσιμης σχετικής με το 

εξεταζόμενο θέμα Βιβλιογραφίας (το Ερωτηματολόγιο επισυνάπτεται στα 

Παραρτήματα ως  Παράρτημα Α΄). Η δομή του Ερωτηματολογίου επιλέχθηκε με 

βάση ένα πολύ συγκεκριμένο κριτήριο: να διαρθρωθεί αυτό με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

επιτρέπει τη διερεύνηση –κατά ομάδες ερωτήσεων- των βασικών μεταβλητών της 

έρευνας, οι οποίες με τη σειρά τους καλύπτουν ευρύ φάσμα του συνόλου των 

μεταβλητών που περιγράφουν το εξεταζόμενο εδώ φαινόμενο της Παραπαιδείας και 

έχουν αναδειχθεί τόσο από την εθνική όσο και από τη διεθνή ερευνητική πρακτική 

των τελευταίων δεκαετιών. Πιο συγκεκριμένα: α) οι ερωτήσεις 1-4 είναι 

δημογραφικού χαρακτήρα∙ β) οι ερωτήσεις 5-11 ανιχνεύουν τις τοποθετήσεις των 

μαθητών/-τριών πάνω σε βασικά χαρακτηριστικά τόσο της Παιδείας όσο και της 

Παραπαιδείας, όπως αυτές οι τοποθετήσεις τους φαίνεται να επηρεάζονται ή μη από 
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βασικές αρχές της Κριτικής Παιδαγωγικής και του Μεταμοντέρνου που είναι 

ενσωματωμένες στα νέα ΑΠΣ∙ γ) οι ερωτήσεις 12-16 και 17-20 διερευνούν τα κύρια 

χαρακτηριστικά της πρώτης, εφόσον αυτή υπήρξε, συμμετοχής των μαθητών/-τριών 

στην Παραπαιδεία, αλλά και της φετινής, εφόσον ετούτη υπάρχει, αντίστοιχα∙ δ) οι 

ερωτήσεις 21-25 εξετάζουν τα κίνητρα επιλογής καθηγητή/-τριας στην Παραπαιδεία 

από μέρους των μαθητών, καθώς και το/τα μάθημα/τα, αλλά και το/τα αίτιο/-α 

επιλογής καθηγητή/-τριας που έχει και στο σχολικό του τμήμα ή που διδάσκει σε 

άλλο τμήμα ή τάξη του σχολείου του ο/η μαθητής/-τρια, αντίστοιχα∙ ε) η ερώτηση 26 

μελετά αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στο κόστος και την επιλογή τύπου Παραπαιδείας 

και τέλος στ) οι ερωτήσεις 27-30 διερευνούν τις τοποθετήσεις των μαθητών απέναντι 

στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και τη Μεταλυκειακή εκπαίδευση γενικά. 

 Το Ερωτηματολόγιο συνοδευόταν από μία Επιστολή (η Επιστολή 

επισυνάπτεται στα Παραρτήματα-Παράρτημα Β΄), με την οποία ενημερώνονταν τα 

υποκείμενα της έρευνας για τις βασικές παραμέτρους της έρευνας, διαβεβαιώνονταν 

για την ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα της όλης διαδικασίας, επιχειρούνταν η 

διασφάλιση της ενεργού εμπλοκής και συμμετοχής τους στην έρευνα και τους 

δίνονταν -εκ των προτέρων- ευχαριστίες για αυτό. Είχε προηγηθεί, άλλωστε  

προκαταρκτική χορήγηση του ερωτηματολογίου σε μικρότερο δείγμα, αλλά με τα 

ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσματα με αυτό της έρευνας, για να διαπιστωθούν τυχόν 

δυσκολίες στην κατανόηση των ερωτήσεων, ώστε αυτές να βελτιωθούν, όπως και 

έγινε. 
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4.3 Λειτουργικοί ορισμοί 

Για τους σκοπούς αυτής της έρευνας: 

1. «Οι τοποθετήσεις των μαθητών/-τριών Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 

Αττικής απέναντι στην αποστήθιση» ορίζονται ως ο βαθμός που 

προσδιορίζεται με βάση τις συχνότητες που παρουσιάζουν οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων στην ερώτηση-μεταβλητή 5. 

2. «Οι τοποθετήσεις των μαθητών/-τριών απέναντι στην κριτική ικανότητα» 

ορίζονται ως ο βαθμός που προσδιορίζεται με βάση τις συχνότητες που 

παρουσιάζουν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην ερώτηση-μεταβλητή 6. 

3. «Οι τοποθετήσεις των μαθητών/-τριών ως προς την/τις ευνοϊκή/-ές συνθήκη/-

ες για μάθηση-αριστεία-καλλιέργεια» ορίζονται ως ο βαθμός που 

προσδιορίζεται με βάση τις συχνότητες που παρουσιάζουν οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων στην ερώτηση-μεταβλητή 7. 

4. «Οι τοποθετήσεις των μαθητών/-τριών απέναντι στη σχολική εξειδίκευση» 

ορίζονται ως ο βαθμός που προσδιορίζεται με βάση τις συχνότητες που 

παρουσιάζουν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην ερώτηση-μεταβλητή 8. 

5. «Οι τοποθετήσεις των μαθητών/-τριών απέναντι στα Μαθήματα Γενικής 

Παιδείας» ορίζονται ως ο βαθμός που προσδιορίζεται με βάση τις συχνότητες 

που παρουσιάζουν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην ερώτηση-

μεταβλητή 9.  

6. «Οι τοποθετήσεις των μαθητών/-τριών απέναντι στον υπάρχοντα βαθμό 

ελευθερίας μαθητικών επιλογών τους» ορίζονται ως ο βαθμός που 
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προσδιορίζεται με βάση τις συχνότητες που παρουσιάζουν οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων στις ερωτήσεις-μεταβλητές 10 και 11. 

7. «Οι τοποθετήσεις των μαθητών/-τριών απέναντι στη σχέση κόστους-επιλογής 

τύπου Παραπαιδείας από μέρους τους» ορίζονται ως ο βαθμός που 

προσδιορίζεται με βάση τις συχνότητες που παρουσιάζουν οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων στην ερώτηση-μεταβλητή 26. 

8. «Οι τοποθετήσεις των μαθητών/-τριών ως προς την επιλογή εναλλακτικού 

σεναρίου σε περίπτωση ατυχίας ή αποτυχίας τους στις Πανελλήνιες 

Εξετάσεις» ορίζονται ως ο βαθμός που προσδιορίζεται με βάση τις 

συχνότητες που παρουσιάζουν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην 

ερώτηση-μεταβλητή 29.  

9. «Οι τοποθετήσεις των μαθητών/-τριών ως προς το Ιδανικό Σύστημα 

Εισαγωγής στην Γ΄/θμια Εκπ/ση» ορίζονται ως ο βαθμός που προσδιορίζεται 

με βάση τις συχνότητες που παρουσιάζουν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων 

στην ερώτηση-μεταβλητή 30. 

10. «Η επίδραση του τύπου του σχολείου φοίτησης, δημόσιου ή ιδιωτικού, στη 

διαμόρφωση του/των αιτίου/-ων πρώτης μαθητικής συμμετοχής ή μη στην 

Παραπαιδεία» ορίζεται ως ο βαθμός που προσδιορίζεται με βάση τα ποσοστά 

και τη σύγκριση των ποσοστών στις επιμέρους απαντήσεις τους ανά ερώτηση-

μεταβλητή, αλλά και τη σύγκριση των ποσοστών των αποκρίσεών τους επί 

των σχετικών ερωτήσεων-μεταβλητών: 3 (= τιθέμενη ως –υποθετικά- 

ανεξάρτητη μεταβλητή) & 16 (= τιθέμενη ως –υποθετικά- εξαρτημένη 

μεταβλητή) του Ερωτηματολογίου.  
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11. «Η επίδραση του τύπου του σχολείου στην επιλογή του τύπου της φετινής 

μαθητικής συμμετοχής ή μη στην Παραπαιδεία» ορίζεται ως ο βαθμός που 

προσδιορίζεται με βάση τα ποσοστά και τη σύγκριση των ποσοστών στις 

επιμέρους απαντήσεις τους ανά ερώτηση-μεταβλητή, αλλά και τη σύγκριση 

των ποσοστών των αποκρίσεών τους επί των σχετικών ερωτήσεων-

μεταβλητών: 3 (= τιθέμενη ως –υποθετικά- ανεξάρτητη μεταβλητή) & 18 (= 

τιθέμενη ως –υποθετικά- εξαρτημένη μεταβλητή) του Ερωτηματολογίου. 

12. «Η επίδραση του τύπου του σχολείου στη διαμόρφωση του/των αιτίου/-ων της 

φετινής μαθητικής συμμετοχής στην Παραπαιδεία» ορίζεται ως ο βαθμός που 

προσδιορίζεται με βάση τα ποσοστά και τη σύγκριση των ποσοστών στις 

επιμέρους απαντήσεις τους ανά ερώτηση-μεταβλητή, αλλά και τη σύγκριση 

των ποσοστών των αποκρίσεών τους επί των σχετικών ερωτήσεων-

μεταβλητών: 3 (= τιθέμενη ως –υποθετικά- ανεξάρτητη μεταβλητή) & 20 (= 

τιθέμενη ως –υποθετικά- εξαρτημένη μεταβλητή) του Ερωτηματολογίου. 

13. «Η επίδραση της φετινής σχολικής βαθμίδα φοίτησης επάνω στην επιλογή του 

τύπου της φετινής μαθητικής συμμετοχής ή μη στην Παραπαιδεία» ορίζεται 

ως ο βαθμός που προσδιορίζεται με βάση τα ποσοστά και τη σύγκριση των 

ποσοστών στις επιμέρους απαντήσεις τους ανά ερώτηση-μεταβλητή, αλλά και 

τη σύγκριση των ποσοστών των αποκρίσεών τους επί των σχετικών 

ερωτήσεων-μεταβλητών: 4 (= τιθέμενη ως –υποθετικά- ανεξάρτητη 

μεταβλητή) & 18 (= τιθέμενη ως –υποθετικά- εξαρτημένη μεταβλητή) του 

Ερωτηματολογίου. 

14. «Η επίδραση της φετινής σχολικής βαθμίδας φοίτησης πάνω στην επιλογή του 

αντικειμένου της φετινής μαθητικής συμμετοχής ή μη στην Παραπαιδεία» 
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ορίζεται ως ο βαθμός που προσδιορίζεται με βάση τα ποσοστά και τη 

σύγκριση των ποσοστών στις επιμέρους απαντήσεις τους ανά ερώτηση-

μεταβλητή, αλλά και τη σύγκριση των ποσοστών των αποκρίσεών τους επί 

των σχετικών ερωτήσεων-μεταβλητών: 4 (= τιθέμενη ως –υποθετικά- 

ανεξάρτητη μεταβλητή) & 19 (= τιθέμενη ως –υποθετικά- εξαρτημένη 

μεταβλητή) του Ερωτηματολογίου. 

15. «Η επίδραση του/των τύπου/-ων της πρώτης μαθητικής συμμετοχής ή μη στην 

Παραπαιδεία επάνω στον τύπο της φετινής μαθητικής συμμετοχής ή μη στην 

Παραπαιδεία» ορίζεται ως ο βαθμός που προσδιορίζεται με βάση τα ποσοστά 

και τη σύγκριση των ποσοστών στις επιμέρους απαντήσεις τους ανά ερώτηση-

μεταβλητή, αλλά και τη σύγκριση των ποσοστών των αποκρίσεών τους επί 

των σχετικών ερωτήσεων-μεταβλητών: 14 (= τιθέμενη ως –υποθετικά- 

ανεξάρτητη μεταβλητή) & 18 (= τιθέμενη ως –υποθετικά- εξαρτημένη 

μεταβλητή) του Ερωτηματολογίου. 

16. «Η επίδραση του τύπου του σχολείου επάνω στη φετινή μαθητική συμμετοχή 

ή μη  στην Παραπαιδεία» ορίζεται ως ο βαθμός που προσδιορίζεται με βάση 

τα ποσοστά και τη σύγκριση των ποσοστών στις επιμέρους απαντήσεις τους 

ανά ερώτηση-μεταβλητή, αλλά και τη σύγκριση των ποσοστών των 

αποκρίσεών τους επί των σχετικών ερωτήσεων-μεταβλητών: 3 (= τιθέμενη ως 

–υποθετικά- ανεξάρτητη μεταβλητή) & 17 (= τιθέμενη ως –υποθετικά- 

εξαρτημένη μεταβλητή) του Ερωτηματολογίου. 

17. «Η επίδραση του τύπου του σχολείου στη διαμόρφωση του/των αιτίου/-ων της 

μαθητικής επιλογής καθηγητή/-τριας της σχολικής τάξης του/της για 

διδασκαλία και στην Παραπαιδεία» ορίζεται ως ο βαθμός που προσδιορίζεται 
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με βάση τα ποσοστά και τη σύγκριση των ποσοστών στις επιμέρους 

απαντήσεις τους ανά ερώτηση-μεταβλητή, αλλά και τη σύγκριση των 

ποσοστών των αποκρίσεών τους επί των σχετικών ερωτήσεων-μεταβλητών: 3 

(= τιθέμενη ως –υποθετικά- ανεξάρτητη μεταβλητή) & 23 (= τιθέμενη ως –

υποθετικά- εξαρτημένη μεταβλητή) του Ερωτηματολογίου. 

18. «Η επίδραση του τύπου του σχολείου πάνω στη μαθητική επιλογή 

εναλλακτικού σεναρίου δράσης σε περίπτωση ατυχίας ή αποτυχίας στις 

Πανελλήνιες εξετάσεις» ορίζεται ως ο βαθμός που προσδιορίζεται με βάση τα 

ποσοστά και τη σύγκριση των ποσοστών στις επιμέρους απαντήσεις τους ανά 

ερώτηση-μεταβλητή, αλλά και τη σύγκριση των ποσοστών των αποκρίσεών 

τους επί των σχετικών ερωτήσεων-μεταβλητών: 3 (= τιθέμενη ως –υποθετικά- 

ανεξάρτητη μεταβλητή) & 29 (= τιθέμενη ως –υποθετικά- εξαρτημένη 

μεταβλητή) του Ερωτηματολογίου. 

 

4.4 Καθορισμός πληθυσμού-δείγματος 

 Το δείγμα της παρούσας έρευνας προέκυψε από τυχαία δειγματοληψία -με το 

σύστημα των τυχαίων αριθμών- σε μαθητές/-τριες τριών δημόσιων σχολείων, ενός 

Γυμνασίου και δύο Λυκείων [στα οποία δόθηκαν οι εξής κωδικοί ως ονομασίες: 

κωδικός 5 για το Ροζ Σχολείο (Δημόσιο Γυμνάσιο), κωδικός 1 για το Κόκκινο 

Σχολείο (Δημόσιο Λύκειο) και κωδικός 2 για το Μπλε Σχολείο (Δημόσιο Λύκειο)] 

και ενός ιδιωτικού σχολείου, ενός Γυμνασίου και ενός Λυκείου [:κωδικός 4 για το 

Πράσινο Σχολείο (Ιδιωτικό Γυμνάσιο) και κωδικός 3 για το Μαύρο Σχολείο (Ιδιωτικό 

Λύκειο)]. Η έρευνα επομένως καλύπτει –αντιπροσωπευτικά- και τις δύο βαθμίδες, 
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Γυμνάσιο και Λύκειο, και τους δύο τύπους, δημόσια και ιδιωτικά, σχολείων της 

Β΄/θμιας εκπαίδευσης στην Ανατολική Αττική. Το τυχαίο δείγμα αποτελείται από 

εκατόν εβδομήντα πέντε περίπου [175 (1
η
 φάση) & 164 (2

η
 φάση)] μαθητές/-τριες, οι 

οποίοι προέρχονται από το μαθητικό πληθυσμό της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης στην 

Ανατολική Αττική, ο οποίος σπούδαζε σε αυτήν κατά το τρέχον σχολικό έτος, 2014-

2015. Αυτός ο τελευταίος θα αποτελέσει και το συνολικό πληθυσμό, στον οποίο 

γίνεται η γενίκευση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας μετά την 

ολοκλήρωσή της. Να σημειωθεί τέλος ότι η εύρεση των στοιχείων επικοινωνίας με 

τις διευθύνσεις των σχολείων όπου φοιτούν οι συμμετέχοντες/-ουσες στη  

συγκεκριμένη έρευνα έγινε με τη συνδρομή της Β΄/θμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

Ανατολικής Αττικής.  

4.5 Είδη δεδομένων 

 Το μέσο συλλογής των δεδομένων ήταν το ερωτηματολόγιο, το οποίο και 

διανεμήθηκε προς συμπλήρωση στο επιλεγμένο -με τυχαία δειγματοληψία- δείγμα 

μαθητών/-τριών Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής μαζί με τη συνοδευτική 

του επιστολή, συνταγμένα και τα δύο από την ίδια την ερευνήτρια αποκλειστικά για 

τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας. Επιλέχθηκε η τυχαία δειγματοληψία, 

εξαιτίας ακριβώς της μεγάλης έκτασης τόσο του δείγματος της έρευνας όσο και του 

πληθυσμού από τον οποίο προέκυψε το δείγμα, ώστε να καθιστούν τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερο δείγμα του 

συνολικού πληθυσμού αναγωγής-γενίκευσης των αποτελεσμάτων. 

 Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη, εκ των οποίων το πρώτο 

περιλαμβάνει ερωτήσεις οι οποίες αφορούν σε δημογραφικά στοιχεία των 
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συμμετεχόντων και το δεύτερο ερωτήσεις που διερευνούν τις εμπειρίες που έχουν 

αποκτήσει τα παιδιά στα πλαίσια της Παιδείας ή/και της Παραπαιδείας, οι οποίες 

σχετίζονται με το θέμα της έρευνας μαρτυρώντας τις τοποθετήσεις των μαθητών/-

τριών Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής απέναντι σε βασικές πτυχές της 

Παιδείας και της Παραπαιδείας. Κάθε ερώτηση στο Ερωτηματολόγιο της παρούσας 

εκπαιδευτικής έρευνας αποτελεί και μία ξεχωριστή μεταβλητή. Ωστόσο, σε ορισμένες 

περιπτώσεις ερωτήσεων -δώδεκα (12) τον αριθμό- στις οποίες από την ίδια τους τη 

διατύπωση οι μαθητές/-τριες καλούνταν να δώσουν περισσότερες της μίας 

απαντήσεις (= ερωτήσεις πολλαπλής απάντησης), όπως και το έπραξαν, σε αυτές η 

κάθε διαφορετική απάντηση αποτέλεσε – στην καταγραφή τους στο σύστημα SPSS 

όσο και στην ανάλυση των δεδομένων- και μία ξεχωριστή υποερώτηση-μεταβλητή. 

Αθροιστικά, επομένως, οι ερωτήσεις και υποερωτήσεις και, κατ' επέκταση, οι 

αντίστοιχες μεταβλητές που αντιστοιχούν σε αυτές από τριάντα (30) που είναι στο 

Ερωτηματολόγιο ανέρχονται, πρακτικά, σε ενενήντα επτά (97) στην καταχώρησή 

τους στο SPSS, μολονότι και εδώ η αρίθμηση διατηρείται, ονομαστικά τουλάχιστον, 

στο αρχικό όριο των τριάντα ερωτήσεων (: Q1-30), ενώ οι υποερωτήσεις 

καταχωρούνται με διατήρηση του αριθμού της οικείας ερώτησης και με την 

προσθήκη δίπλα σε αυτόν ενός γράμματος (: a-j) δηλωτικού της αύξουσας σειράς 

(π.χ.: Q11a, Q11b κ.ο.κ.) των ερωτήσεων-μεταβλητών.  

4.6  Παραδοχές έρευνας  

 Η έρευνα – ποσοτική ή ποιοτική- προϋποθέτει κάποιες βασικές παραδοχές, οι 

οποίες όσο αυτονόητες και αν μπορεί να θεωρηθούν, είναι πάντοτε καλύτερο να 

τίθενται εκ των προτέρων, προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή 

διερεύνηση του θέματος-προβλήματος (Παπαναστασίου, Κ. & Παπαναστασίου, Ε. 
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Κ., 2005). Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαίο να αναφερθούν οι βασικές παραδοχές της 

ποσοτικής έρευνας που επελέγη να εκτελεστεί εδώ, για λόγους καθαρά πρακτικούς 

και ανεξάρτητους από τη βούληση της ερευνήτριας, προκειμένου έτσι να καταδειχθεί 

η προσπάθεια που καταβλήθηκε από την ίδια να υπηρετήσει –θεωρητικά πρωτίστως, 

αλλά και ερμηνευτικά- παράλληλα τόσο τις αρχές της Ποσοτικής Έρευνας, που στόχο 

της θέτει κυρίως να μετρά και να περιγράφει –αντικειμενικά- τη μία και μοναδική 

πραγματικότητα, όσο και –κυρίως σε θεωρητικό και ερμηνευτικό επίπεδο- αυτές της 

ΚΠ, η οποία, εντούτοις, προκρίνει την Ποιοτική Έρευνα για λόγους πλουραλισμού 

όσο και υποκειμενικής διερεύνησης-ερμηνείας των πολλαπλών πραγματικοτήτων 

καθενός/καθεμίας από τους συμμετέχοντες, ακόμη και των περιθωριοποιημένων 

ή/και μειονοτικών. 

 Βασικές, επομένως παραδοχές της ποσοτικής έρευνας, επομένως και της 

παρούσας, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις αντίστοιχες της ποιοτικής σχεδόν σε 

όλα τα σημεία, είναι οι εξής: η επιδίωξη της αντικειμενικότητας στην ποσοτική 

έρευνα έναντι της υποκειμενικότητας της ποιοτικής∙ η παραμονή του ερευνητή στην 

αφάνεια έναντι της συμμετοχής του στην ποιοτική∙ η αναγνώριση ερευνητικών 

υποκειμένων στο πρόσωπο των μελών του δείγματος αντί συμμετεχόντων, όπως στην 

ποιοτική∙ η διατύπωση ερωτημάτων και υποθέσεων εργασίας που να συσχετίζουν τις 

ερευνητικές μεταβλητές αντί της έμφασης της ποιοτικής έρευνας σε ερωτήματα του 

τύπου «τι;», «πώς;», «γιατί;»∙ η πρόταξη της βιβλιογραφικής ανασκόπησης από τη 

διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων αντί της ταυτόχρονης διεξαγωγής μαζί με 

την έρευνα, όπως ισχύει για την ποιοτική∙ ο έλεγχος μιας θεωρίας  που διατυπώνει ο 

ερευνητής αντί της ερμηνείας της στην ποιοτική∙ η αναγνώριση μιας 

πραγματικότητας αντί πολλών πραγματικοτήτων στην ποιοτική∙ η πραγματοποίηση 
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μέτρησης των δεδομένων αντί ερμηνείας αυτών∙ η στατιστική ανάλυση των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων αντί της σύνταξης ερμηνευτικών κειμένων για αυτά και 

τέλος η μη επιρροή της ποσοτικής έρευνας από το πλαίσιο διεξαγωγής της σε 

αντίθεση με τη σημασία που έχει το πλαίσιο για την ποιοτική έρευνα.  Ως εκ τούτου 

και με δεδομένη την προγραμματική πρόθεση της ερευνήτριας να εμβαθύνει όσο το 

δυνατόν περισσότερο στο εξεταζόμενο πρόβλημα αγοραιοποίησης της Εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα της Κρίσης, καταβλήθηκε η μέγιστη δυνατή προσπάθεια αντιστάθμισης 

των περιορισμών που θέτει η ποσοτική έρευνα στην εμβάθυνση στο συγκεκριμένο 

πρόβλημα από το βάθος της θεωρητικής της προσέγγισης-ανάλυσης σε αυτό. 

 Ειδικότερα τώρα σε ό,τι αφορά στις ερευνητικές παραδοχές, βασική παραδοχή 

είναι ότι το Ερωτηματολόγιο που δόθηκε προς συμπλήρωση στους/στις μαθητές/-

τριες των πέντε προαναφερθέντων σχολείων Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 

Αττικής μετρά πράγματι τις τοποθετήσεις-στάσεις τους απέναντι σε βασικές πτυχές 

της Παιδείας ή/και της Παραπαιδείας στην Ελλάδα της κρίσης, γεγονός που 

πιστοποιήθηκε από εξειδικευμένο ερευνητή του οποίου ζητήθηκε η γνώμη σχετικά. 

Μια δεύτερη παραδοχή είναι ότι κατά τη διάρκεια διενέργειας των δύο φάσεων -

κύριας και επαναληπτικής- της έρευνας δόθηκαν, με την ίδια έμφαση και στην ίδια 

έκταση, από τον/την εκπαιδευτικό-εκπρόσωπο της ερευνήτριας στα επιμέρους 

σχολεία οι ίδιες προφορικές οδηγίες προς όλους/-ες ανεξαιρέτως και αδιακρίτως 

τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες. Μια τρίτη παραδοχή είναι ότι ακολουθήθηκαν πιστά 

από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες οι οδηγίες που τους δόθηκαν μέσω της 

συνοδευτικής του ερωτηματολογίου επιστολής. Μια τέταρτη τέλος παραδοχή είναι 

ότι οι απαντήσεις των παιδιών που αφορούν στις τοποθετήσεις τους απέναντι σε 

βασικά χαρακτηριστικά της Παιδείας και της Παραπαιδείας απηχούν την 



137 

 

πραγματικότητα και δεν αποτελούν προϊόν επηρεασμού –σκόπιμου ή μη- από 

ενήλικες ή συνομηλίκους τους.  

4.7  Στατιστικές τεχνικές 

 Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με την αξιοποίηση του στατιστικού πακέτου 

SPSS-20.0. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η αναλογούσα στον 

τύπο -περιγραφική έρευνα- της διενεργηθείσας εδώ εκπαιδευτικής έρευνας  

στατιστική τεχνική, που είναι, κατά βάση, η περιγραφική στατιστική. Πιο 

συγκεκριμένα αξιοποιήθηκαν στατιστικές τεχνικές εύρεσης συχνοτήτων, ποσοστών, 

σύγκρισης συχνοτήτων και ποσοστών, αναζήτηση της ύπαρξης ενδεχόμενης σχέσης, 

αλλά και του είδους και του μεγέθους της σχέσης αυτής μεταξύ των εξεταζόμενων 

ερευνητικών μεταβλητών, καθώς και της σύνταξης ιστογραμμάτων που να 

αποτυπώνουν εναργέστερα όλα τα παραπάνω ή κάποια από αυτά. 

4.8 Ζητήματα εγκυρότητας, αξιοπιστίας των  αποτελεσμάτων της έρευνας 

 Αποφασιστικής σημασίας κρίνεται πως είναι η διαδικασία ελέγχου της 

εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του μέσου συλλογής 

δεδομένων στην έρευνα. Η εγκυρότητα, λοιπόν, του συγκεκριμένου 

ερωτηματολογίου επιδιώχθηκε κυρίως με τον έλεγχο της εγκυρότητας εννοιολογικής 

κατασκευής, η οποία επιτεύχθηκε μέσω της διασφάλισης υψηλού βαθμού 

φαινομενικής εγκυρότητας, χάρη στη σχετική γνωμάτευση ομάδας μαθητών για τους 

οποίους προοριζόταν το Ερωτηματολόγιο. Η συγκεκριμένη ομάδα -στην κλίμακα από 

το 0 έως το 5, όπου το 0 σήμαινε «καθόλου», το 1 «λίγο», το 2 «ικανοποιητικά», το 4 

«πολύ καλά» και το 5«άριστα»- αξιολόγησε με -το σχετικά υψηλό στη δοσμένη 

κλίμακα- 4 το βαθμό σχετικότητας του παρόντος Ερωτηματολογίου με το θέμα-
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πρόβλημα που καλούνταν να διερευνήσει. Λήφθηκε, επίσης, μέριμνα 

προκαταρκτικής χορήγησης, ελέγχου και βελτίωσης –στην κατεύθυνση της 

απλοποίησης, κυρίως, του χρησιμοποιούμενου λεξιλογίου- του ερωτηματολογίου, 

πριν από τη διενέργεια της επίσημης έρευνας (1
η
 φάση). 

 Τέλος, την επίσημη, πρώτη φάση διενέργειας της εκπαιδευτικής έρευνας 

ακολούθησε, μετά από την παρέλευση δύο εβδομάδων, και δεύτερη, επαναληπτική 

φάση, κατά την οποία το ίδιο Ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε εκ νέου στους ίδιους 

συμμετέχοντες που πήραν μέρος και στην πρώτη φάση, προκειμένου να ελεγχθεί η 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του οργάνου μέτρησης, δηλαδή του 

Ερωτηματολογίου, οπότε και βρέθηκε –έλεγχος αξιοπιστίας- η δεύτερη μέτρηση 

σχεδόν απόλυτα συμβατή  με την κυρίως μέτρηση σε ό,τι αφορά στη σύγκριση των  

αποτελεσμάτων τους.  

 

4.9 Θέματα ηθικών διλημμάτων και περιορισμών που ανέκυψαν κατά την 

 έρευνα  

 Η ΚΠ προκρίνει την Ποιοτική Έρευνα που δίνει φωνή σε όλους τους 

συμμετέχοντες, καθώς επιτρέπει στον ερευνητή να εμβαθύνει στο ερευνώμενο 

πρόβλημα. Ως εκ τούτου, αυτή ήταν -αρχικά τουλάχιστον- η πρόθεση της 

ερευνήτριας, να διενεργήσει δηλαδή ποιοτική έρευνα και συγκεκριμένα χειραφετική 

έρευνα δράσης και όχι έρευνα δράσης (Θεριανός, 2013). Ωστόσο, πραγματοποίησε 

τελικά Ποσοτική (Περιγραφική) Έρευνα, με πλήρη συνείδηση ότι η επιλογή της 

αυτή, αν και σεβόμενη τις κύριες χειραφετικές αρχές της Κριτικής Παιδαγωγικής, θα 

περιόριζε, ωστόσο, το βαθμό εμβάθυνσης στο θέμα της (Παπαναστασίου, Κ. & 
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Παπαναστασίου, Ε. Κ., 2005). Όπως διαφέρει στη φιλοσοφία της η ποσοτική από την 

ποιοτική έρευνα, έτσι διαφέρει και μάλιστα ουσιαστικά η ποιοτική μέθοδος της 

έρευνας δράσης από την εξίσου ποιοτική μέθοδο της χειραφετικής έρευνας δράσης. Η 

διαφορά ανάμεσα στις δύο τελευταίες έγκειται στη στόχευσή τους. Από την πρώτη 

δηλαδή λείπει η επιδίωξη της κοινωνικής αλλαγής, η οποία για τη δεύτερη συνιστά 

προγραμματικό στόχο. Η έρευνα δράσης τίθεται στην υπηρεσία της σκοποθεσίας του 

υπάρχοντος σχολείου, χωρίς να αμφισβητεί ούτε το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα 

ούτε την κοινωνική και πολιτική λειτουργία του σχολείου μέσα σε αυτό το 

καπιταλιστικό σύστημα (Θεριανός, 2013). Βαθύτερη, επομένως, πρόθεση της 

ερευνήτριας ήταν, αν και ποσοτική ως προς τη μεθοδολογία της, η παρούσα έρευνα 

να συντείνει, μέσω της θεωρητικής της ανάλυσης και τεκμηρίωσης, στην κοινωνική 

αλλαγή. 

 Συνεπώς, η επιλογή αυτού του τύπου έρευνας έγινε, ουσιαστικά, των 

χρονικών περιορισμών, αλλά και των ιδεολογικών ενστάσεων που –εμμέσως πλην 

σαφώς- έθεσε το ιδιωτικό σχολείο, στο οποίο εργάζεται η ερευνήτρια, στην εμπλοκή 

της τελευταίας με την χειραφετική έρευνα δράσης σε ενδοσχολικό επίπεδο. 

Δεδομένου, λοιπόν, αυτού του περιορισμού, αλλά και της παρουσιαζόμενης, 

εντούτοις, έλλειψης ικανού αριθμού ερευνών -είτε ποσοτικών είτε ποιοτικών- πάνω 

στο εξεταζόμενο πρόβλημα της Παραπαιδείας στην Ελλάδα και ειδικότερα στην 

εποχή της κρίσης, η ερευνήτρια κατέληξε, αναγκαστικά, στην απόφαση διεξαγωγής 

μίας, διευρυμένης ως προς το δείγμα της, ποσοτικής-περιγραφικής αποτύπωσης του 

εξεταζόμενου προβλήματος, γεωγραφικά προσδιορισμένης στην Ανατολική Αττική, 

με τη φιλοδοξία η συγκεκριμένη έρευνα να συμβάλει στη βελτίωση της ερευνώμενης 

εδώ προβληματικής κατάστασης.  



140 

 

5. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

5.1 Συγκέντρωση και καταγραφή των ερευνητικών δεδομένων 

 Πιο αναλυτικά, η εργασία συλλογής των δεδομένων της έρευνας ακολούθησε, 

απαρέγκλιτα, τον αρχικό σχεδιασμό, ο οποίος προέβλεπε:  

 α) την εξασφάλιση, αρχικά, της απαιτούμενης θετικής γνωμοδότησης του 

Τμήματος Ερευνών, Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, η οποία προαπαιτούνταν για τη χορήγηση, στη συνέχεια, άδειας από το 

Υπουργείο Παιδείας για τη διεξαγωγή της ερευνητικής διαδικασίας στα επιλεγμένα 

για το σκοπό αυτό σχολεία·  

 β) την έγκαιρη συνεννόηση με τη Διεύθυνση των επιμέρους σχολείων, 

προκειμένου να διασφαλισθεί η από μέρους τους αναγκαία συγκατάθεση στην 

πραγματοποίηση της έρευνας στα σχολεία ευθύνης τους και η συνακόλουθη 

συνεργασία τους με την ερευνήτρια για την εξεύρεση του προσφορότερου χρόνου 

διεξαγωγής της, ώστε να προκληθεί η μικρότερη δυνατή διατάραξη στον ετήσιο 

σχολικό προγραμματισμό τους· 

 γ) τη διασφάλιση της έγγραφης συναίνεσης των γονέων για τη συμμετοχή 

στην έρευνα των παιδιών τους που είχαν τυχαία επιλεγεί να μετάσχουν στο δείγμα·  

 δ) την πραγματοποίηση τέλος της εκπαιδευτικής έρευνας σε δύο φάσεις, κύρια 

και επαναληπτική, με χρονική απόσταση δύο εβδομάδων μεταξύ τους και με την 

τήρηση επακριβώς των ίδιων διαδικασιών και -κατά το δυνατόν- των ίδιων συνθηκών 

(: επιτόπια χορήγηση του Ερωτηματολογίου και των ίδιων προφορικών οδηγιών και 

διευκρινίσεων από εκπρόσωπο της ερευνήτριας στους συμμετέχοντες στην έρευνα 
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την ίδια ημέρα και διδακτική ώρα μέσα στην εβδομάδα, ανά φάση μέσα στον ίδιο 

μήνα, τον Μάρτιο του 2015, για το κάθε σχολείο, με δύο εβδομάδες διαφορά από την 

πρώτη στη δεύτερη φάση) διεξαγωγής της έρευνας.  

 Σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και καταγραφή των δεδομένων, πριν από το 

πέρασμά τους στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και στο πακέτο SPSS, ακολουθήθηκε η 

ενδεδειγμένη διαδικασία που επιτρέπει τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της 

έρευνας χωρίς ελλείψεις. Με δεδομένο ότι κάθε ερώτηση αποτελεί και μία ξεχωριστή 

μεταβλητή και εφόσον το συγκεκριμένο Ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από τριάντα 

(30) ερωτήσεις, υπάρχουν, εν πρώτοις, τριάντα (30) μεταβλητές. Ωστόσο, 

συγκαταλέγονταν στο Ερωτηματολόγιο ορισμένες ερωτήσεις -δώδεκα (12) τον 

αριθμό- οι οποίες ήταν ερωτήσεις πολλαπλής απάντησης και ήταν οι εξής: ερ. 11, 14, 

15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 & 28. Σε αυτές, συνεπώς, η κάθε διαφορετική 

απάντηση αποτέλεσε -στην καταγραφή τους τόσο στο Έντυπο Κωδικοποίησης 

Δεδομένων Ερωτηματολογίου όσο και στο σύστημα SPSS, αλλά και στην ανάλυση 

των δεδομένων- και μία ξεχωριστή υποερώτηση-μεταβλητή. Αναλυτικότερα, στην 

ερώτηση 11, επομένως, αντιστοιχούν τέσσερις υποερωτήσεις-μεταβλητές (: Q11a-d), 

στην ερώτηση 14 πέντε (: Q14a-e), στην ερώτηση 15 έξι (: Q15a-f), στην ερώτηση 16 

οκτώ (: Q16a-h), στην ερώτηση 18 πέντε (: Q18a-e), στην ερώτηση 19 έξι (: Q19a-f), 

στην ερώτηση 20 οκτώ (: Q20a-h), στην ερώτηση 22 έξι (: Q22a-f), στην ερώτηση 23 

δέκα (: Q23a-j), στην ερώτηση 24 έξι (: Q24a-f), στην ερώτηση 25 εννέα (: Q25a-i) & 

στην ερώτηση 28 έξι (: Q28a-f). Αθροιστικά, συνεπώς, οι ερωτήσεις και 

υποερωτήσεις και, κατ' επέκταση, οι αντίστοιχες μεταβλητές που αντιστοιχούν σε 

καθεμία από αυτές, από τριάντα (30) που είναι στο Ερωτηματολόγιο τελικά 

ανέρχονται σε ενενήντα επτά (97) στην καταχώρησή τους στο SPSS, μολονότι και 
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εδώ η αρίθμηση διατηρείται, ονομαστικά, στο αρχικό όριο των τριάντα ερωτήσεων (: 

Q1-30), ενώ οι υποερωτήσεις καταχωρούνται με διατήρηση του αριθμού της οικείας 

ερώτησης και με την προσθήκη δίπλα σε αυτόν ενός γράμματος (: a-j) δηλωτικού της 

αύξουσας σειράς (: Q11a, Q11b κ.ό.κ.) των ερωτήσεων-μεταβλητών.  

 Επειδή τέλος το σύνολο των ερωτήσεων απαιτούν μη αριθμητικές τιμές, 

δόθηκαν από την ερευνήτρια οι ανάλογοι κωδικοί στις τιμές αυτές, προκειμένου να 

υπάρχει έτσι η δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων όλων των 

μεταβλητών. Πριν, επομένως, από την καταγραφή των ερευνητικών δεδομένων στην 

Προβολή Δεδομένων (Data View) του SPSS, έγινε στην Προβολή Μεταβλητών 

(Variable View) η Κωδικοποίηση των Μεταβλητών του Ερωτηματολογίου (και τα 

δύο φύλλα είναι ενσωματωμένα στο SPSS που συμπληρώθηκε από την ερευνήτρια 

για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας και τίθενται, επομένως, κατόπιν αιτήσεως, στη 

διάθεση του αναγνώστη-ερευνητή). Σε αυτό καταχωρήθηκαν οι αριθμοί των 

ερωτήσεων και υποερωτήσεων (= συνολικά 97), τα ονόματα των μεταβλητών (= 

συνολικά 97) που αντιστοιχούν σε αυτές, καθώς και οι κωδικοί των τιμών των 

επιμέρους μεταβλητών. 

 Μετά από την Κωδικοποίηση των Δεδομένων του Ερωτηματολογίου, 

αριθμήθηκαν -σε συνεχή αρίθμηση από την πρώτη έως και τη δεύτερη ερευνητική 

φάση και κατά σειρά των συμμετεχόντων/-ουσών από το πρώτο έως και το πέμπτο 

σχολείο και πάλι από την αρχή- τα ερωτηματολόγια. Τα άκυρα ερωτηματολόγια, 

δηλαδή εκείνα στα οποία οι συμμετέχοντες, αντίθετα από τις οδηγίες που τους είχαν 

δοθεί, δεν απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις, διαχωρίστηκαν από την ερευνήτρια και 

αποκλείστηκαν από το σώμα των έγκυρων από μιας αρχής, δηλαδή πριν από την 

έναρξη της διαδικασίας καταχώρησης των απαντήσεων στο SPSS. Στη συνέχεια 
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καταχωρήθηκαν οι απαντήσεις των μαθητών/-τριών στο SPSS, με τις απαντήσεις 

ενός/μίας εκάστου/-ης εξ αυτών να γράφονται σε μία γραμμή και του/της άλλου/-ης 

στην επόμενη, κατά αύξοντα αριθμό ερωτηματολογίου, ο οποίος αναγράφεται στην 

πρώτη στήλη του οικείου φύλλου και ούτω καθεξής. 

5.2  Έλεγχος δεδομένων 

 Ο έλεγχος των δεδομένων έγινε με το μάτι, στη βάση της αντιπαραβολής του 

αντίγραφου των δεδομένων που καταχωρήθηκαν στο SPSS με καθένα, κατά αύξοντα 

αριθμό, από τα πρωτότυπα Ερωτηματολόγια. Ο τρόπος αυτός ελέγχου των 

δεδομένων, σε σχέση με τις άλλες εναλλακτικές (: τον μηχανικό και τον διαμέσου της 

ανάλυσης των δεδομένων με το SPSS), επιλέχθηκε από την ερευνήτρια -με καθαρά 

πρακτικά και προσωπικά κριτήρια προτίμησης- ως ο πλέον πρόσφορος για την ίδια, 

μολονότι τα δεδομένα ήταν σχετικά μεγάλου πλήθους και για το λόγο αυτό κοπιώδης 

ο έλεγχός τους. 

5.3 Επιλογή στατιστικών κριτηρίων 

 Για την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν χρησιμοποιήθηκε η 

αναλογούσα στον τύπο –περιγραφική- της διενεργηθείσας εδώ εκπαιδευτικής έρευνας 

στατιστική τεχνική, που είναι, κατά βάση, η περιγραφική στατιστική. Στο μέτρο που 

η πλειοψηφία των μεταβλητών της έρευνας (: ερωτήσεις/υποερωτήσεις-μεταβλητές 1-

4, 7, 11-25 & 27-30) μετρώνται στη βάση της κατηγοριακής κλίμακας μέτρησης και η 

μειοψηφία των μεταβλητών (: ερωτήσεις-μεταβλητές 5-6, 8-10 & 26) στη διατακτική 

κλίμακα μέτρησης, αλλά και με βάση την ισχύ των υποθέσεων των στατιστικών 

κριτηρίων, διαμορφώθηκε η απόφαση για την καταλληλότητα των στατιστικών 

κριτηρίων που επιλέχθηκαν για την επίλυση του εξεταζόμενου εδώ προβλήματος. Τα 
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στατιστικά κριτήρια λοιπόν που αξιοποιήθηκαν για την ανάλυση των δεδομένων της 

παρούσας έρευνας είναι τα εξής: 

 α) Συχνότητες (Frequencies) για κατηγοριακές μεταβλητές 

 Επιλέχθηκαν για το σκοπό αυτό, δηλαδή τον έλεγχο μεμονωμένων 

κατηγοριακών μεταβλητών, ως πιο πρόσφορα από την ερευνήτρια τα στατιστικά 

κριτήρια εύρεσης των συχνοτήτων και  των ποσοστών, μέσω της κατανομής των 

δεδομένων και της σύγκρισης των διαφορών στα ποσοστά με την αξιοποίηση του 

Κριτηρίου McNemar, καθώς επίσης και της απόδοσης των αποτελεσμάτων των 

σχετικών μετρήσεων μέσω ιστογραμμάτων∙ 

β) Δισδιάστατοι πίνακες (Crosstabs) για κατηγοριακές μεταβλητές  

 Επιλέχθηκαν ως πιο πρόσφορα για τον έλεγχο συσχέτισης μεταξύ 

επιλεγμένων κατηγοριακών μεταβλητών τα στατιστικά κριτήρια των πινάκων διπλής 

κατεύθυνσης (Crosstabs). Στη συνέχεια έγινε  έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας, 

καθώς και έλεγχος του είδους και του μεγέθους της σχέσης μεταξύ των εξεταζόμενων 

μεταβλητών με υπολογισμό των συντελεστών Pearson Chi-Square, Cramer’s V και 

Phi αντίστοιχα. Τέλος αποτυπώθηκαν τα αποτελέσματα των σχετικών μετρήσεων 

μέσω ιστογραμμάτων.  

5.3 Ανάλυση δεδομένων 

 Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με την αξιοποίηση του στατιστικού πακέτου 

SPSS-20.0. Τα στοιχεία της ανάλυσης που προέκυψαν από το SPSS αποτυπώνονται 

στην εκπαιδευτική αυτή έρευνα μέσω ερμηνευτικού κειμένου, αλλά και με τη 
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συνοδεία πινάκων, διαγραμμάτων και ιστογραμμάτων, όπου και για όσα ερευνητικά 

δεδομένα ανά ερώτηση-μεταβλητή κρίθηκε αυτό αναγκαίο από την ερευνήτρια. 

 Τέσσερα ήταν τα βασικά ερωτήματα στα οποία επιχειρήθηκε να δοθεί 

απάντηση μέσα στα πλαίσια της παρούσας έρευνας. Το πρώτο αφορούσε την 

επίδραση των δοσμένων δημογραφικών χαρακτηριστικών των μαθητών/-τριών επάνω 

στις τοποθετήσεις τους για τα βασικά χαρακτηριστικά της Παιδείας και της 

Παραπαιδείας στην Ελλάδα της Κρίσης. Το δεύτερο αφορούσε στη διερεύνηση του 

βαθμού χειραφετικής επίδρασης της ΚΠ και του Μεταμοντέρνου επάνω στην ΚΣ/ΚΙ 

των μαθητών/-τριών, ώστε να είναι σε θέση να συνειδητοποιούν τη χειραγώγηση που 

υφίστανται μέσα στο ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα από συγκεκριμένες και συχνά 

αντιφατικές πτυχές-παραμέτρους της παρεχόμενης σε αυτούς Παιδείας και 

Παραπαιδείας. Το τρίτο ερώτημα επικεντρωνόταν στον βαθμό επιρροής του κόστους 

συμμετοχής στην Παραπαιδεία επάνω στις όποιες επιλογές τελικά διαθέτουν οι 

μαθητές/-τριες για συμμετοχή τους ή μη σε αυτήν, ιδιαίτερα σε περιβάλλον Κρίσης. 

Το τέταρτο διερευνούσε τον βαθμό στον οποίο επηρέαζε η επιλογή από τον/τη 

μαθητή/-τρια του τύπου της πρώτης συμμετοχής του/της στην Παραπαιδεία τον τύπο 

της φετινής του/της συμμετοχής σε αυτήν, καθώς και τη σημασία αλλά και τις 

συνέπειες αυτής της επιλογής του/της για τον/την ίδιο/-α υποψήφιο/-α και την 

οικογένειά του/της μέσα στην παρούσα συγκυρία της Κρίσης. Τα ερωτήματα αυτά, 

όπως επιμερίστηκαν στις υποθέσεις εργασίας, ουσιαστικά διαμόρφωσαν τόσο το 

περιεχόμενο όσο και τη δομή του Ερωτηματολογίου που φτιάχτηκε αποκλειστικά από 

την ερευνήτρια για την παρούσα έρευνα. 

 Η πορεία της ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων ακολούθησε την 

ομαδοποίηση των ερωτήσεων-μεταβλητών, όπως αυτή αποτυπώνεται στη δομή του 
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Ερωτηματολογίου της παρούσας έρευνας, όμως, λαμβάνοντας, πρωτίστως και 

σοβαρά υπόψη και τις υποθέσεις εργασίας που διατυπώθηκαν, προκειμένου να 

ελέγξουν τη συσχέτιση-αλληλεξάρτηση ή μη των ερευνητικών μεταβλητών και τη 

στατιστική σημαντικότητα των όποιων συσχετίσεων ανιχνεύθηκαν.  

 Κατά συνέπεια, η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων στηρίχθηκε στα 

ακόλουθα δεδομένα:   

 Α. Στη δομή του Ερωτηματολογίου, σύμφωνα με την οποία και αναλυτικά: α) 

οι ερωτήσεις 1-4 είναι δημογραφικού χαρακτήρα (: φύλο, τόπος κατοικίας, τύπος 

σχολείου και σχολική βαθμίδα φοίτησης)∙ β) οι ερωτήσεις 5-11 ανιχνεύουν τις 

τοποθετήσεις των μαθητών/-τριών πάνω σε βασικά χαρακτηριστικά τόσο της 

Παιδείας όσο και της Παραπαιδείας (: αποστήθιση, κριτική ικανότητα, ευνοϊκές 

συνθήκες μάθησης-αριστείας-καλλιέργειας, σχολική εξειδίκευση, Γενική Παιδεία, 

ελευθερία μαθητικών επιλογών και προϋποθέσεις ελεύθερων μαθητικών επιλογών 

αντίστοιχα)∙ γ) οι ερωτήσεις 12-16 (: 1
η
 μαθητική συμμετοχή ή μη σε Παραπαιδεία, 

βαθμίδα 1
ης

 συμμετοχής σε Παραπαιδεία, τύπος/-οι 1
ης

 συμμετοχής σε Παραπαιδεία, 

αντικείμενο/-α 1
ης

 συμμετοχής σε Παραπαιδεία και αίτιο/-α 1
ης

 συμμετοχής σε 

Παραπαιδεία αντίστοιχα) και 17-20 (: φετινή μαθητική συμμετοχή ή μη σε 

Παραπαιδεία, τύπος/-οι φετινής συμμετοχής σε Παραπαιδεία, αντικείμενο/-α φετινής 

συμμετοχής σε Παραπαιδεία και αίτιο/-α φετινής  συμμετοχής σε Παραπαιδεία 

αντίστοιχα) διερευνούν τα κύρια χαρακτηριστικά της πρώτης, εφόσον αυτή υπήρξε, 

συμμετοχής των μαθητών/-τριών στην Παραπαιδεία, αλλά και της φετινής, εφόσον 

ετούτη υπάρχει, αντίστοιχα∙ δ) οι ερωτήσεις 21-25 (: κριτήριο επιλογής καθηγητή/-

τριας σε Παραπαιδεία, επιλογή μαθήματος για Παραπαιδεία με καθηγητή/-τρια τάξης 

μαθητή/-τριας, αίτιο/-α επιλογής αυτής, επιλογή μαθήματος για Παραπαιδεία με 
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καθηγητή/-τρια σχολείου μαθητή/-τριας και αίτιο/-α επιλογής ετούτης αντίστοιχα) 

εξετάζουν τα κίνητρα επιλογής καθηγητή/-τριας στην Παραπαιδεία από μέρους των 

μαθητών, καθώς και το/τα μάθημα/τα, αλλά και το/τα αίτιο/-α επιλογής καθηγητή/-

τριας που έχει και στο σχολικό του τμήμα ή που διδάσκει σε άλλο τμήμα του 

σχολείου του ο/η μαθητής/-τρια, αντίστοιχα∙ ε) η ερώτηση 26 μελετά τη σχέση 

ανάμεσα στο κόστος και την επιλογή τύπου Παραπαιδείας και τέλος στ) οι ερωτήσεις 

27-30 (: χρόνος προετοιμασίας για Πανελλήνιες, τρόπος προετοιμασίας για 

Πανελλήνιες, εναλλακτικό σενάριο σε περίπτωση ατυχίας ή αποτυχίας στις 

Πανελλήνιες και προτιμώμενο σύστημα εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο αντίστοιχα)  

διερευνούν τις τοποθετήσεις των μαθητών απέναντι στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και 

τη Μεταλυκειακή εκπαίδευση γενικά. Η λογική, επομένως, που υπηρετούσε η δομή 

του Ερωτηματολογίου διευκόλυνε  σημαντικά, σε πρώτη φάση, τη διατύπωση των 

ίδιων των ερευνητικών υποθέσεων και, σε δεύτερη φάση, τη διαδικασία ελέγχου και 

επαλήθευσης ή διάψευσης αυτών. Κατά συνέπεια, και η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, με τη σειρά της, παρακολουθώντας τη δομή-λογική του 

Ερωτηματολογίου, στηρίχθηκε, κυρίως, στη διαδικασία ελέγχου και επαλήθευσης ή 

διάψευσης των υποθέσεων εργασίας, με βάση την οποία: 

 Β.  i) μετρήθηκε η στάση των μαθητών/-τριών Β΄/θμιας Εκπαίδευσης 

Ανατολικής Αττικής απέναντι σε εννέα (9) μεμονωμένες μεταβλητές της έρευνας, η 

οποία  μέτρηση αποτυπώθηκε σε ποσοστά και στη συνέχεια έγινε σύγκριση των 

ποσοστών αυτών, ii) ύστερα από ενδελεχή έλεγχο όλων των πιθανών συσχετίσεων 

ανάμεσα στις ερευνητικές μεταβλητές, εντοπίστηκαν εννέα (9) ζεύγη μεταβλητών με 

σχέση εξάρτησης της μίας (: εξαρτημένη) από την άλλη (: ανεξάρτητη), η οποία 

αποδείχθηκε ότι ήταν στατιστικά σημαντική – όπου ιδανικά ήταν το p < 0,001 ή έστω 
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p < 0,005 κατά το ανώτατο αποδεκτό από ορισμένους ερευνητές όριο- και κόμιζε 

κάτι νέο και σημαντικό στην παιδαγωγική έρευνα.  

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΥΤΩΝ 

6.1 Εισαγωγή 

  Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας επιδιώχθηκε να ανιχνευθούν οι 

τοποθετήσεις των μαθητών/-τριών Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής 

απέναντι σε κύρια γνωρίσματα του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος, όπως αυτά 

αναγνωρίζονται και λειτουργούν τόσο στην τυπική όσο και στην άτυπη εκπαίδευση 

που αντιγράφει την πρώτη, συχνά μάλιστα, αποτελεσματικότερα. Για την ανάλυση 

των δεδομένων, τα οποία ήταν, κατά κύριο λόγο κατηγοριακής και, δευτερευόντως, 

διατακτικής μορφής, αξιοποιήθηκαν οι στατιστικές τεχνικές των συχνοτήτων, των 

ποσοστών, της σύγκρισης των συχνοτήτων και των ποσοστών, των μέσων όρων και 

της τυπικής απόκλισης.  

 Οι πίνακες και τα διαγράμματα που θα παρουσιαστούν εδώ διακρίνονται σε 

δύο κατηγορίες: α) η πρώτη περιλαμβάνει πίνακες και διαγράμματα που 

αποτυπώνουν τις τοποθετήσεις των μαθητών/-τριών απέναντι σε μεμονωμένες 

μεταβλητές της έρευνας και β) η δεύτερη περιλαμβάνει πίνακες και διαγράμματα που 

μετρούν τις στάσεις των μαθητών/-τριών απέναντι σε δύο μεταβλητές συνδυαστικά, 

οπότε διερευνάται αν αυτές οι μεταβλητές συσχετίζονται μεταξύ τους και, αν ναι, πώς 

γίνεται αυτό, καθώς και αν η συσχέτιση είναι ή μη στατιστικά σημαντική. 
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6.2 Αποτελέσματα 

 Οι μαθητές/-τριες Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής θεωρούν –στην 

πλειοψηφία τους- πως απολαμβάνουν μικρό βαθμό ελευθερίας σε ό,τι αφορά στις 

μαθησιακές επιλογές τους. Ειδικότερα, κρατούν και μάλιστα αδιακρίτως θετική 

στάση απέναντι σε βασικά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικής φιλοσοφίας τόσο της 

τυπικής όσο και της άτυπης εκπαίδευσης, όπως είναι η αποστήθιση, η κριτική 

ικανότητα, η σχολική εξειδίκευση, η γενική παιδεία-καλλιέργεια, άσχετα από το αν 

κάποια από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως λόγου χάρη η αποστήθιση σε 

σύγκριση με την ΚΣ/ΚΙ, έχουν αρνητικό ή θετικό, αντίστοιχα, σημασιολογικό φορτίο 

στο συλλογικό ασυνείδητο. Ωστόσο, στην πλειοψηφία τους οι μαθητές/-τριες, όταν 

καλούνται να διαλέξουν ανάμεσα σε δύο –ουσιαστικά αντικρουόμενα μεταξύ τους- 

βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, τελικά επιλέγουν 

–από ένστικτο αυτοσυντήρησης, θα έλεγε κανείς, παρά από πεποίθηση- τον μεταξύ 

τους συνδυασμό. 

 Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας θα γίνει με 

επεξηγηματικό κείμενο, καθώς και με διαγράμματα και πίνακες, ακολουθώντας τόσο 

τη δομή του οργάνου μέτρησης, δηλαδή του Ερωτηματολογίου που συνέταξε η 

ερευνήτρια για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας, όσο, κυρίως, τη σειρά των 

τεσσάρων ερευνητικών ερωτημάτων τα οποία επιμερίζονται στις βασικές ερευνητικές 

υποθέσεις, οι οποίες, με τη σειρά τους διερευνήθηκαν με μεθόδους Περιγραφικής 

Στατιστικής: Frequencies (Συχνότητες) και Crosstabs (Δυσδιάστατοι Πίνακες) για 

κατηγοριακές μεταβλητές. 
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6.3 Περιγραφική Στατιστική  

6.3.1 Frequencies (Συχνότητες) για κατηγοριακές μεταβλητές 

 Θα παρουσιαστούν εδώ οι συχνότητες στις τοποθετήσεις των μαθητών/-τριών 

Β΄/θμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής απέναντι σε εννέα (9) μεμονωμένες 

μεταβλητές της έρευνας, μέσω της εύρεσης συχνοτήτων, ποσοστών και σύγκρισης 

μεταξύ των ποσοστών των μεταβλητών αυτών.  

 Σε γενικές γραμμές, οι μαθητές/-τριες φέρονται να αποτιμούν πολύ θετικά τη 

σημασία όλων σχεδόν –και μάλιστα αδιακρίτως- των βασικών χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, τυπικού και άτυπου, στην 

υψηλή βαθμολογική επίδοση των μαθητών στα διαγωνίσματα-εξετάσεις: αποστήθιση 

(: το υψηλότερο ποσοστό, 56% συγκεντρώνει η απάντηση «Πολύ»), ΚΣ/ΚΙ (: το 

υψηλότερο ποσοστό, 51,4%, συγκεντρώνει η απάντηση «Πολύ» ), σχολική 

εξειδίκευση (: το υψηλότερο ποσοστό, 64%, συγκεντρώνει η απάντηση «σε πολύ 

μεγάλο βαθμό»), Γενική Παιδεία (: το υψηλότερο ποσοστό, 56,6% συγκεντρώνει η 

απάντηση «σε πολύ μεγάλο βαθμό»). Ωστόσο, αναγνωρίζουν, σε ποσοστό 61,1% των 

απαντήσεων, τον περιορισμένο βαθμό –«σε μικρό βαθμό»-ελευθερίας επιλογών που 

τους παραχωρείται από το ισχύον εκπαιδευτικό  σύστημα (βλ. Πίνακα 1).  

 Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι, όταν οι μαθητές/-τριες καλούνται να 

επιλέξουν ανάμεσα στην αποστήθιση και την ΚΣ/ΚΙ για την ανάδειξη από τους ίδιους 

της ευνοϊκότερης μαθησιακής συνθήκης, στην πλειοψηφία τους επιλέγουν -σε 

ποσοστό 70,3%- το συνδυασμό των δύο ως τον πλέον πρόσφορο (βλ. Πίνακα 2). 
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Πίνακας 1 

Συχνότητες και ποσοστά στη μαθητική αναγνώριση βαθμού ελευθερίας 

εκπαιδευτικών επιλογών  

Βαθμός ελευθερίας μαθητικών επιλογών στην εκπαίδευση 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid σε πάρα πολύ μεγάλο 

βαθμό 
14 8,0 8,0 8,0 

σε  πολύ μεγάλο 

βαθμό 
35 20,0 20,0 28,0 

σε μικρό βαθμό 107 61,1 61,1 89,1 

καθόλου 19 10,9 10,9 100,0 

Total 175 100,0 100,0   

Πίνακας 2 

Συχνότητες και ποσοστά στην επιλογή της ευνοϊκότερης συνθήκης για μάθηση-

αριστεία-καλλιέργεια 

Ευνοϊκή/-ές συνθήκη/-ες για μάθηση-αριστεία-καλλιέργεια 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid η αποστήθιση 11 6,3 6,3 6,3 

η κριτική 

ικανότητα 
31 17,7 17,7 24,0 

ο συνδυασμός 

αποστήθισης και 

κριτικής 

ικανότητας 

123 70,3 70,3 94,3 

άλλο 10 5,7 5,7 100,0 

Total 175 100,0 100,0   

 Επιπρόσθετα δείχνει να τους επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό –ποσοστό 57,1%- η 

σχέση ανάμεσα στο κόστος και τις υπαρκτές σε περιβάλλον κρίσης δυνατότητές τους 

για επιλογή τύπου Παραπαιδείας, με τους συγκεκριμένους τύπους να διαβαθμίζονται 

από το προσιτότερο οικονομικά, δηλαδή το Φροντιστήριο, έως το ακριβότερο, 

δηλαδή το ιδιαίτερο μάθημα, αλλά και με ανοιχτή την επιλογή της ενδοσχολικής 
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ενισχυτικής διδασκαλίας, όπου αυτή προσφέρεται, δηλαδή στα ιδιωτικά σχολεία 

μόνο, να αποτελεί μία δωρεάν σχολική παροχή πέρα από το επίσημο σχολικό 

πρόγραμμα (βλ. Πίνακα 3). 

Πίνακας 3 

Συχνότητες και ποσοστά στο βαθμό επίδρασης του κόστους επάνω στην επιλογή 

τύπου Παραπαιδείας από τους/τις μαθητές/-τριες  

Σχέση Κόστους-Επιλογής Τύπου υποστηρικτικής διδασκαλίας στην 

Παραπαιδεία 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πάρα πολύ 33 18,9 18,9 18,9 

Πολύ 100 57,1 57,1 76,0 

Λίγο 39 22,3 22,3 98,3 

Καθόλου 3 1,7 1,7 100,0 

Total 175 100,0 100,0   

 Τη μερίδα του λέοντος στις προτιμήσεις των μαθητών/-τριών συνολικά σε ό,τι 

αφορά στην επιλογή εναλλακτικού σεναρίου εκπαιδευτικής δράσης σε περίπτωση 

ατυχούς επιλογής σχολής ή αποτυχίας τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 

συγκεντρώνει το ενδεχόμενο της εκ νέου συμμετοχής τους στις Πανελλήνιες σε 

ποσοστό 40,6%. Η δεύτερη δυνατότητα που εξετάζουν, σε ποσοστό 28,6%, είναι 

αυτή της επιδίωξης από μέρους τους σπουδών στο εξωτερικό σε σχολή της επιλογής 

τους. Συμπληρωματικά τώρα προς την πρώτη επιλογή, ένα 9,7% των μαθητών/-τριών 

επιλέγουν τη νέα συμπλήρωση Μηχανογραφικού με τη διαδικασία του 10%, χωρίς, 

όμως, νέα συμμετοχή στις Πανελλήνιες. Ενώ, συμπληρωματικά προς τη δεύτερη 

επιλογή, ένα ποσοστό 8,6% των μαθητών/-τριών επιλέγουν σπουδές σε ιδιωτικό 

κολλέγιο στη σχολή της επιλογής τους.  
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 Ενδεικτικό είναι τέλος ότι η πλειοψηφία των μαθητών/-τριών, σε ποσοστό 

41,1%, επιλέγει ως ιδανικότερο σύστημα εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο την 

αντικατάσταση των Πανελληνίων εξετάσεων από ένα σύστημα φοίτησης των 

υποψηφίων σε ένα προπαρασκευαστικό έτος στη σχολή της επιλογής τους, η επιτυχής 

ολοκλήρωση του οποίου, μέσω ενδοπανεπιστημιακών εξετάσεων, θα κρίνει την 

περαιτέρω ακαδημαϊκή κατεύθυνση των σπουδών τους. Ένα διόλου ευκαταφρόνητο, 

ωστόσο, ποσοστό της τάξης του 32% των μαθητών εξακολουθούν να επιλέγουν τις 

Πανελλήνιες ως τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο (βλ. 

Πίνακα 4 στα Παραρτήματα – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄). 

6.3.2 Crosstabs για κατηγοριακές μεταβλητές 

 Θα παρουσιαστούν εδώ οι τοποθετήσεις των μαθητών/-τριών απέναντι σε 

εννέα (9) ζεύγη –στοχευμένα- επιλεγμένων κατηγοριακών μεταβλητών της παρούσας 

έρευνας, μέσω κατασκευής δισδιάστατων πινάκων για τη σύγκριση των συχνοτήτων 

ή των ποσοστών των συγκρινόμενων μεταβλητών. Το ζητούμενο είναι να αποδειχθεί 

αν αυτές είναι ανεξάρτητες ή σχετίζονται μεταξύ τους. Αν σχετίζονται, πρέπει να 

προσδιοριστεί, μέσω της στατιστικής τεχνικής Pearson Chi-Square, το επίπεδο 

σημαντικότητας (= p) της μεταξύ τους σχέσης (όπου θα πρέπει το p < 0,01). Θα 

πρέπει επίσης να προσδιοριστεί το είδος και το μέγεθος της μεταξύ των μεταβλητών 

σχέσης με την τεχνική phi, μέσω της οποίας υπολογίζονται δύο στατιστικές: ο δείκτης 

phi που δίνει τη φορά της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών και ο δείκτης Cramer’s V 

που έχει ως μέγιστη τιμή τη μονάδα και ερμηνεύεται καλύτερα.  

 Υπόθεση 1
η
: Οι μεταβλητές τύπος σχολείου (: σχολείο),  δημόσιο ή ιδιωτικό, 

και αίτιο/-α πρώτης μαθητικής συμμετοχής ή μη στην Παραπαιδεία (: αίτιο/-

α1) συσχετίζονται μεταξύ τους.  
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 Οι μεταβλητές σχολείο και αίτιο/-α1 συσχετίστηκαν μεταξύ τους σε 

δισδιάστατο πίνακα. Επειδή, ωστόσο, τα αποτελέσματα στον πίνακα δεν ξεπερνούσαν 

τις δύο με τρεις γραμμές, σχολιάζονται μεν εδώ, αλλά ο πίνακας παρατίθεται μόνο 

στα Παραρτήματα. Στην περίπτωση αυτής της υπόθεσης η μεταβλητή αίτιο/-α1(: 

reason1/ΕΡ/ΜΕΤ 16), επειδή ήταν πολλαπλής απάντησης ερώτηση,  

μετασχηματίστηκε, ώστε να περιλαμβάνει οκτώ ομάδες: α) χαμηλή σχολική απόδοση 

στο/-α μάθημα/-τα (1η), β) αδυναμία κατανόησης μαθήματος/των στην τάξη (1η), γ) 

κενό καθηγητή/-τριας στη σχολική τάξη (1η), δ) επιδίωξη ακαδημαϊκής αριστείας 

(1η), ε) προετοιμασία για απλές ενδοσχολικές εξετάσεις (1η), στ) προετοιμασία για 

νέου τύπου εξετάσεις στην Α΄ & Β΄ Λυκείου με Τράπεζα Θεμάτων (1η), ζ) 

προετοιμασία για Πανελλήνιες (1η), η) για κανένα λόγο (1η). Στη συνέχεια κάθε 

ομάδα αιτίου/-ων1 συσχετίστηκε ξεχωριστά με τον τύπο του σχολείου (: Σχολείο / 

ΕΡ/ΜΕΤ 3). Από τους/τις 72 μαθητές/-τριες ιδιωτικού σχολείου, επί συνόλου 175 

απαντησάντων, οι 23 δήλωσαν ως αίτιο της πρώτης συμμετοχής τους στην 

Παραπαιδεία την επιδίωξη ακαδημαϊκής αριστείας, ενώ από τους/τις 103 μαθητές 

δημοσίου οι 5 δήλωσαν το ίδιο. Επίσης από τους/τις 72 μαθητές/-τριες ιδιωτικού 

σχολείου οι 3 δήλωσαν, επί συνόλου 175 απαντήσεων,  ως αίτιο της πρώτης 

συμμετοχής τους στην Παραπαιδεία την Προετοιμασία για εξετάσεις νέου τύπου Α΄, Β΄ 

Λυκείου με Τράπεζα Θεμάτων, ενώ από τους/τις 103 μαθητές δημοσίου οι 17 δήλωσαν 

το ίδιο επίσης.  

 Ο στατιστικός έλεγχος με τη διαδικασία Crosstabs, κατασκευής δηλαδή 

πίνακα δύο διαστάσεων, και τον υπολογισμό του συντελεστή Pearson Chi-Square, 

όπου ο συντελεστής στατιστικής σημαντικότητας πρέπει να είναι: p < 0,01, έδειξε ότι 

υπάρχει αφενός σχέση μεταξύ των κατηγοριακών μεταβλητών σχολείο (= ανεξάρτητη 
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μεταβλητή) και αίτιο/-α1 (= εξαρτημένη μεταβλητή), αλλά μόνο για τις περιπτώσεις 

συσχέτισης του 3 - 16 δ, δηλαδή του σχολείου και της επιδίωξης ακαδημαϊκής 

αριστείας με p = 0,000 (βλ. Πίνακα 5), και του 3 – 16 στ, δηλαδή του  σχολείου και 

της προετοιμασίας για νέου τύπου εξετάσεις στην Α΄ & Β΄ Λυκείου με Τράπεζα 

Θεμάτων (1η) με p = 0,009 (βλ. Πίνακα 6), αφού το επίπεδο σημαντικότητας και στις 

δύο περιπτώσεις είναι p < 0,01. Ενώ όλα τα υπόλοιπα επίπεδα σημαντικότητας των 

επιμέρους συσχετίσεων, δηλαδή τα: 3 - 16 α (με p = 0,530), 3 -16 β (με p = 0,484), 3 - 

16 γ (με p = 0,221), 3 - 16 ε  (με p = 0,524), 3 - 16 ζ (με p = 0,305)  και 3 – 16 η  (με 

p = 0,160), είναι μεγαλύτερα του προβλεπόμενου (: p > 0,01), άρα είναι και 

στατιστικά μη σημαντικά. 

Πίνακας 5 

Έλεγχος Σημαντικότητας της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών Επιδίωξη ακαδημαϊκής 

αριστείας και τύπος σχολείου σε δισδιάστατο πίνακα 

επιδίωξη ακαδημαϊκής αριστείας * σχολείο  Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 27,346
a
 1 ,000     

Continuity 

Correction
b
 

25,199 1 ,000 
  

Likelihood Ratio 28,396 1 ,000 
  

Fisher's Exact Test 
   

,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
27,190 1 ,000 

  

McNemar Test 
   

.
c
 

 
N of Valid Cases 175         
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,52. 

b. Computed only for a 2x2 table 

c. Both variables must have identical values of categories. 
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Πίνακας 6 

Έλεγχος Σημαντικότητας της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών Προετοιμασία για 

εξετάσεις Α΄, Β΄ Λυκείου με Τράπεζα Θεμάτων και τύπος σχολείου 

Προετοιμασία για νέου τύπου εξετάσεις στην Α΄ & Β΄ Λυκείου με Τράπεζα 

Θεμάτων * σχολείο Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 6,373
a
 1 ,012     

Continuity 

Correction
b
 

5,212 1 ,022 
  

Likelihood Ratio 7,165 1 ,007 
  

Fisher's Exact Test 
   

,014 ,009 

Linear-by-Linear 

Association 
6,337 1 ,012 

  

McNemar Test 
   

.
c
 

 
N of Valid Cases 175         
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,23. 

b. Computed only for a 2x2 table 

c. Both variables must have identical values of categories. 

 Επομένως η βασική υπόθεση συσχέτισης των δύο συγκεκριμένων 

μεταβλητών, τύπος σχολείου και αίτιο/-α1, γίνεται αποδεκτή. Ωστόσο ο δείκτης αυτός 

από μόνος του δεν μας πληροφορεί αν η εντοπιζόμενη συσχέτιση ανάμεσα στις δύο 

μεταβλητές είναι θετική ή αρνητική. Καθίσταται, επομένως, αναγκαίο να 

υπολογισθούν το μέγεθος και το είδος αυτής της σχέσης. Για να διερευνηθεί λοιπόν 

το επίπεδο σημαντικότητας της εξεταζόμενης σχέσης, συνυπολογίστηκε επίσης ο 

συντελεστής Cramer’s V, ο οποίος  βρέθηκε ίσος με 0,313 στην πρώτη περίπτωση 

(βλ. Πίνακα 3) και  0,191 στην δεύτερη (βλ. Πίνακα 4), οπότε συγκρινόμενος με το p 

= 0,000 (του 3 - 16 δ) και p = 0,009 (του 3 – 16 στ) μας πληροφορεί ότι υπάρχει 

σχέση στατιστικά σημαντική ανάμεσα στις συγκεκριμένες μεταβλητές, αλλά όχι πολύ 

ισχυρή. 

 Η φορά τώρα της σχέσης, το αν υπάρχει δηλαδή θετική, αρνητική ή ουδέτερη 

συσχέτιση ανάμεσα στα δύο ζεύγη μεταβλητών, βρέθηκε, με τον υπολογισμό του 
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συντελεστή phi να είναι ίσος με 0,364 για το 3 – 16 δ και ίσος με -0,191 για το 3 – 16 

στ, αντίστοιχα. Επειδή η φορά στην πρώτη περίπτωση είναι θετική, αυτό σημαίνει ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών και αυτή είναι 

θετική (βλ. Πίνακα 7), άρα από όσους/-ες επιλέγουν ως αίτιο 1
ης

 συμμετοχής τους 

στην Παραπαιδεία την επιδίωξη ακαδημαϊκής αριστείας οι μαθητές/-τριες ιδιωτικού 

σχολείου (: κωδικός 2) είναι συνολικά περισσότεροι και οι μαθητές/-τριες δημόσιου 

σχολείου (: κωδικός 1)  λιγότεροι (βλ. Διάγραμμα 2 στα Παραρτήματα – 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄). Στη δεύτερη, όμως, περίπτωση η φορά της σχέσης είναι 

αρνητική, οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 

των δύο μεταβλητών και αυτή είναι αρνητική (βλ. Πίνακα 8), άρα από όσους/-ες 

επιλέγουν ως αίτιο 1ης συμμετοχής τους στην Παραπαιδεία την προετοιμασία για 

νέου τύπου εξετάσεις στην Α΄ & Β΄ Λυκείου με Τράπεζα Θεμάτων (1η) οι μαθητές/-

τριες ιδιωτικού σχολείου είναι συνολικά λιγότεροι, ενώ οι μαθητές/-τριες του 

δημοσίου είναι περισσότεροι (βλ. Διάγραμμα 3) στα Παραρτήματα). 

Πίνακας 7 

Έλεγχος Είδους ή Μεγέθους σχέσης μεταξύ Μεταβλητών Επιδίωξη ακαδημαϊκής 

αριστείας και τύπος σχολείου 

επιδίωξη ακαδημαϊκής αριστείας * σχολείο  Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 

Std. Error
a
 

Approx. 

T
b
 

Approx. 

Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,395     ,000 

Cramer's V ,395 
  

,000 

Interval by Interval Pearson's R ,395 ,064 5,660 ,000
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman 

Correlation 
,395 ,064 5,660 ,000

c
 

N of Valid Cases 175       
a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίνακας 8 

Έλεγχος Είδους ή Μεγέθους της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών Προετοιμασία για 

εξετάσεις Α΄, Β΄ Λυκείου με τράπεζα θεμάτων και τύπος σχολείου 

Προετοιμασία για νέου τύπου εξετάσεις στην Α΄ & Β΄ Λυκείου με Τράπεζα 

Θεμάτων * σχολείο Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 

Std. Error
a
 

Approx. 

T
b
 

Approx. 

Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi -,191     ,012 

Cramer's V ,191 
  

,012 

Interval by Interval Pearson's 

R 
-,191 ,060 -2,557 ,011

c
 

Ordinal by Ordinal Spearman 

Correlation 
-,191 ,060 -2,557 ,011

c
 

N of Valid Cases 175       
a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 

 

Υπόθεση 2η: Η μεταβλητή τύπος σχολείου (: σχολείο) συσχετίζεται με τη 

μεταβλητή  τύπος της φετινής μαθητικής συμμετοχής ή μη στην Παραπαιδεία 

(: type2). 

 

 Στην περίπτωση αυτής της υπόθεσης η μεταβλητή τύπος φετινής μαθητικής 

συμμετοχής σε Παραπαιδεία (: type2 / ΕΡ/ΜΕΤ 18), επειδή ήταν πολλαπλής 

απάντησης ερώτηση, μετασχηματίστηκε, ώστε να περιλαμβάνει πέντε ομάδες: α) 

ενισχυτική διδασκαλία στο σχολείο, β) φροντιστηριακό μάθημα, γ) μάθημα σε 

ολιγομελές τμήμα, δ) ιδιαίτερο μάθημα, ε) καμμία. Στη συνέχεια κάθε ομάδα του 

τύπου φετινής συμμετοχής σε Παραπαιδεία συσχετίστηκε ξεχωριστά με τον τύπο 
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σχολείου (: σχολείο / ΕΡ/ΜΕΤ 3). Από τους/τις 72 μαθητές/-τριες  ιδιωτικού σχολείου 

οι 47 δήλωσαν -σε γενικό σύνολο 175 απαντήσεων-  ως τύπο της φετινής συμμετοχής 

τους στην Παραπαιδεία το ιδιαίτερο μάθημα και από τους 103 μαθητές/-τριες 

δημοσίου σχολείου οι 42 κάνουν φέτος ιδιαίτερο μάθημα. Επίσης από τους/τις 72 

μαθητές/-τριες  ιδιωτικού σχολείου οι 5 δήλωσαν - σε γενικό σύνολο 175 

απαντήσεων- ότι δεν έχουν καμμία φετινή συμμετοχή στην Παραπαιδεία και από 

τους 103 μαθητές/-τριες δημοσίου σχολείου οι 24 δήλωσαν το ίδιο (βλ. 

Παραρτήματα).  

 Ο στατιστικός έλεγχος με τη διαδικασία Crosstabs, κατασκευής δηλαδή 

πίνακα δύο διαστάσεων, και τον υπολογισμό του συντελεστή Pearson Chi-Square, 

όπου ο συντελεστής στατιστικής σημαντικότητας πρέπει να είναι: p < 0,01, έδειξε ότι 

υπάρχει αφενός σχέση μεταξύ των κατηγοριακών μεταβλητών  type2 και σχολείο, 

αλλά μόνο για τις περιπτώσεις συσχετίσεων των 3 - 18 δ, δηλαδή του σχολείου (= 

ανεξάρτητη μεταβλητή) και του type2-ιδιαίτερο μάθημα φέτος (= εξαρτημένη 

μεταβλητή) με p = 0,001 (βλ. Πίνακα 9), και του 3 – 18 ε, δηλαδή του  σχολείου (= 

ανεξάρτητη μεταβλητή) και του type2-καμμία (= εξαρτημένη μεταβλητή) με p = 

0,003 (βλ. Πίνακα 10), αφού το επίπεδο σημαντικότητας και στις δύο περιπτώσεις 

είναι p < 0,01. Ενώ όλα τα υπόλοιπα επίπεδα σημαντικότητας των επιμέρους 

συσχετίσεων, δηλαδή τα: 3 – 18 α (με p = 0,044), 3 – 18 β (με p = 0,015) και 3 - 18 γ 

(με p = 0,058), είναι μεγαλύτερα του προβλεπόμενου (: p > 0,01), άρα είναι και 

στατιστικά μη σημαντικά. 
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Πίνακας 9 

Έλεγχος Σημαντικότητας της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών Ιδιαίτερο μάθημα φέτος  

και τύπος σχολείου σε δισδιάστατο πίνακα 

ιδιαίτερο μάθημα φέτος * σχολείο Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 10,179
a
 1 ,001     

Continuity Correction
b
 9,222 1 ,002 

  
Likelihood Ratio 10,305 1 ,001 

  
Fisher's Exact Test 

   
,002 ,001 

Linear-by-Linear 

Association 
10,120 1 ,001 

  

McNemar Test 
   

.
c
 

 
N of Valid Cases 175         

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 35,38. 

b. Computed only for a 2x2 table 

c. Both variables must have identical values of categories. 

 

Πίνακας 10 

Έλεγχος Σημαντικότητας της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών Καμμία φετινή συμμετοχή 

στην Παραπαιδεία και τύπος σχολείου 

καμμία * σχολείο Crosstabulation  Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,200
a
 1 ,004     

Continuity Correction
b
 7,060 1 ,008 

  
Likelihood Ratio 9,007 1 ,003 

  
Fisher's Exact Test 

   
,004 ,003 

Linear-by-Linear Association 8,154 1 ,004 
  

McNemar Test 
   

.
c
 

 
N of Valid Cases 175         

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,93. 

b. Computed only for a 2x2 table 

c. Both variables must have identical values of categories. 
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 Επομένως η βασική υπόθεση συσχέτισης των δύο συγκεκριμένων 

μεταβλητών, σχολείο και τύπος φετινής συμμετοχής ή μη στην Παραπαιδεία, γίνεται 

αποδεκτή. Ωστόσο ο δείκτης αυτός από μόνος του δεν μας πληροφορεί αν η 

εντοπιζόμενη συσχέτιση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές είναι θετική ή αρνητική. 

Καθίσταται, επομένως, αναγκαίο να υπολογισθούν το μέγεθος και το είδος αυτής της 

σχέσης. Για να διερευνηθεί λοιπόν το επίπεδο σημαντικότητας της εξεταζόμενης 

σχέσης, συνυπολογίστηκε επίσης ο συντελεστής Cramer’s V, ο οποίος  βρέθηκε ίσος 

με 0,229 στην πρώτη περίπτωση (: 3- 18 δ) (βλ. Πίνακα 11) και   0,216 στη δεύτερη (: 

3 – 18 ε) (βλ. Πίνακα 12), οπότε συγκρινόμενος με το p = 0,001 (του 3 – 18 δ) και p = 

0,003 (του 3 – 18 ε) μάς πληροφορεί ότι υπάρχει σχέση στατιστικά σημαντική 

ανάμεσα στις συγκεκριμένες μεταβλητές και μάλιστα σχετικά ισχυρή.  

 Η φορά τώρα της σχέσης, δηλαδή αν υπάρχει θετική, αρνητική ή ουδέτερη 

συσχέτιση ανάμεσα στα δύο ζεύγη μεταβλητών, αναζητήθηκε, μέσω του 

υπολογισμού του συντελεστή phi, που βρέθηκε να είναι ίσος με 0,229 για το 3 – 18 δ 

και ίσος με -0,216 για το3 – 18 ε, αντίστοιχα. Επειδή η φορά στην πρώτη περίπτωση 

είναι θετική, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών και αυτή είναι θετική, άρα από όσους/-ες επιλέγουν ως τύπο φετινής 

συμμετοχής τους στην Παραπαιδεία το ιδιαίτερο μάθημα οι μαθητές/-τριες ιδιωτικού 

σχολείου (: κωδικός 2) είναι συνολικά περισσότεροι και οι μαθητές/-τριες δημόσιου 

σχολείου (: κωδικός 1) λιγότεροι (βλ. Διάγραμμα 4 - Παραρτήματα). Στη δεύτερη, 

όμως, περίπτωση η φορά της σχέσης είναι αρνητική, οπότε καταλαβαίνουμε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών και αυτή είναι 

αρνητική, άρα από όσους/-ες επιλέγουν να μην έχουν φέτος καμμία συμμετοχή στην 
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Παραπαιδεία οι μαθητές/-τριες ιδιωτικού σχολείου (: κωδικός 2) είναι -συνολικά- 

αισθητά λιγότεροι από ό,τι οι μαθητές δημοσίου (βλ. Διάγραμμα 5 - Παραρτήματα). 

Πίνακας 11 

Έλεγχος Είδους ή Μεγέθους της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών Ιδιαίτερο μάθημα φέτος 

και τύπος σχολείου 

ιδιαίτερο μάθημα (φέτος) * σχολείο  Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 

Std. Error
a
 

Approx. 

T
b
 

Approx. 

Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,229     ,000 

Cramer's V ,229 
  

,000 

Interval by Interval Pearson's R ,229 ,053 4,313 ,000
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman 

Correlation 
,229 ,053 4,313 ,000

c
 

N of Valid Cases 339       
a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Πίνακας 12 

Έλεγχος Είδους ή Μεγέθους της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών Καμμία φετινή 

συμμετοχή στην Παραπαιδεία και τύπος σχολείου 

καμμία * σχολείο  Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 

Std. Error
a
 

Approx. 

T
b
 

Approx. 

Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi -,216     ,004 

Cramer's V ,216 
  

,004 

Interval by 

Interval 

Pearson's 

R 
-,216 ,063 -2,916 ,004

c
 

Ordinal by 

Ordinal 

Spearman 

Correlation 
-,216 ,063 -2,916 ,004

c
 

N of Valid Cases 175       

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Υπόθεση 3η: Η μεταβλητή τύπος σχολείου (: σχολείο) συσχετίζεται με τη 

μεταβλητή αίτιο/-α της φετινής μαθητικής συμμετοχής στην Παραπαιδεία 

(αίτιο/-α2). 

3. ΕΡ/ΜΕΤ 3 – ΕΡ/ΜΕΤ 20 δ [: Τύπος σχολείου –Αίτιο/-α φετινής μαθητικής 

συμμετοχής σε Παραπαιδεία όπου για το 3 - 20 δ το p = 0,000 & για τα: 3 – 20 α (p = 

0,168) / β (p = 0,491) / γ (p = 0,392) / ε  (p = 0,084) / στ  (p = 0,031) / ζ (p = 0,238) / 

η  (p = 0,003)]   

 Στην περίπτωση αυτής της υπόθεσης η μεταβλητή αίτιο/-α2 (: reason2 / 

ΕΡ/ΜΕΤ 20 ), επειδή ήταν πολλαπλής απάντησης ερώτηση, μετασχηματίστηκε, ώστε 

να περιλαμβάνει οκτώ ομάδες: α) χαμηλή σχολική απόδοση στο/-α μάθημα/-τα, β) 

αδυναμία κατανόησης μαθήματος/των στην τάξη, γ) κενό καθηγητή/-τριας στην τάξη, 

δ) επιδίωξη ακαδημαϊκής αριστείας, ε) προετοιμασία για απλές ενδοσχολικές 

εξετάσεις, στ) προετοιμασία για νέου τύπου εξετάσεις στην Α΄ & Β΄ Λυκείου με 

Τράπεζα Θεμάτων,  ζ) προετοιμασία για Πανελλήνιες, η) για κανένα λόγο. Στη 

συνέχεια κάθε ομάδα του αίτιο/-α2 συσχετίστηκε ξεχωριστά με τον τύπο του σχολείου. 

Από τους/τις 67 μαθητές/-τριες  ιδιωτικού σχολείου- σε σύνολο 164 απαντησάντων- 

οι 21 δήλωσαν ως αίτιο της φετινής συμμετοχής τους στην Παραπαιδεία την επιδίωξη 

ακαδημαϊκής αριστείας και από τους 97 μαθητές/-τριες δημοσίου σχολείου οι 8 

δήλωσαν το ίδιο. Επίσης από τους/τις 72 μαθητές/-τριες  ιδιωτικού σχολείου - σε 

σύνολο 175 απαντησάντων- οι 7 δήλωσαν ότι δεν έχουν κανένα λόγο για φετινή 

συμμετοχή στην Παραπαιδεία και από τους 103 μαθητές/-τριες δημοσίου σχολείου οι 

28 δήλωσαν το ίδιο (βλ. Παραρτήματα).  

 Ο στατιστικός έλεγχος με τη διαδικασία Crosstabs, κατασκευής δηλαδή 

πίνακα δύο διαστάσεων, και τον υπολογισμό του συντελεστή Pearson Chi-Square, 
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όπου ο συντελεστής στατιστικής σημαντικότητας πρέπει να είναι: p < 0,01, έδειξε ότι 

υπάρχει αφενός σχέση μεταξύ των κατηγοριακών μεταβλητών τύπος σχολείου και 

Αίτιο/-α φετινής μαθητικής συμμετοχής σε Παραπαιδεία (ΕΡ/ΜΕΤ 3 – ΕΡ/ΜΕΤ 20), 

αλλά μόνο για την περίπτωση συσχέτισης του 3 - 20 δ, δηλαδή του σχολείου και  της 

επιδίωξη ακαδημαϊκής αριστείας με p = 0,000 (βλ. Πίνακα 13) , και του 3 – 20 η, 

δηλαδή του σχολείου και του για κανένα λόγο με p = 0,003 (βλ. Πίνακα 14), αφού το 

επίπεδο σημαντικότητας και στις δύο περιπτώσεις είναι p < 0,01. Ενώ όλα τα 

υπόλοιπα επίπεδα σημαντικότητας των επιμέρους συσχετίσεων, δηλαδή τα: 3 – 20 α 

(με p = 0,168) , 3 – 20 β (με p = 0,491) , 3 – 20 γ (με p = 0,392), 3 – 20 ε  (με p = 

0,084), 3 – 20 στ  (με p = 0,031) και 3 – 20 ζ (με p = 0,238), είναι μεγαλύτερα του 

προβλεπόμενου (: p > 0,01), άρα είναι και στατιστικά μη σημαντικά. 

Πίνακας 13 

Έλεγχος Σημαντικότητας της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών Επιδίωξη ακαδημαϊκής 

αριστείας φέτος και τύπος σχολείου 

επιδίωξη ακαδημαϊκής αριστείας φέτος * σχολείο  Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 14,522
a
 1 ,000     

Continuity Correction
b
 12,979 1 ,000 

  
Likelihood Ratio 14,459 1 ,000 

  
Fisher's Exact Test 

   
,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
14,433 1 ,000 

  

McNemar Test 
   

.
c
 

 
N of Valid Cases 164         
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,85. 

b. Computed only for a 2x2 table 

c. Both variables must have identical values of categories. 
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Πίνακας 14 

Έλεγχος Σημαντικότητας της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών Κανένας λόγος για φετινή 

συμμετοχή στην Παραπαιδεία και τύπος σχολείου 

για κανένα λόγο φέτος * σχολείο  Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,076
a
 1 ,004     

Continuity 

Correction
b
 

7,022 1 ,008 
  

Likelihood Ratio 8,687 1 ,003 
  

Fisher's Exact Test 
   

,007 ,003 

Linear-by-Linear 

Association 
8,030 1 ,005 

  

McNemar Test 
   

.
c
 

 
N of Valid Cases 175         

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

14,40. 

b. Computed only for a 2x2 table 

c. Both variables must have identical values of categories. 

 

 Επομένως η βασική υπόθεση συσχέτισης των δύο συγκεκριμένων 

μεταβλητών, Τύπος σχολείου –Αίτιο/-α φετινής μαθητικής συμμετοχής σε Παραπαιδεία, 

γίνεται αποδεκτή. Ωστόσο ο δείκτης αυτός από μόνος του δεν μας πληροφορεί αν η 

εντοπιζόμενη συσχέτιση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές είναι θετική ή αρνητική. 

Καθίσταται, επομένως, αναγκαίο να υπολογισθούν το μέγεθος και το είδος αυτής της 

σχέσης. Για να διερευνηθεί λοιπόν το επίπεδο σημαντικότητας της εξεταζόμενης 

σχέσης, συνυπολογίστηκε επίσης ο συντελεστής Cramer’s V, ο οποίος  βρέθηκε ίσος 

με 0,298 στην πρώτη περίπτωση και 0,215 στην δεύτερη, οπότε,  συγκρινόμενος με 

το p = 0,000 (του 3 – 20 δ) και p = 0,003 (του 3 – 20 η) αντίστοιχα,  μάς πληροφορεί 

ότι υπάρχει σχέση στατιστικά σημαντική ανάμεσα στις συγκεκριμένες μεταβλητές, 

αλλά όχι πολύ ισχυρή στην πρώτη περίπτωση (βλ. Πίνακα 15), ενώ σχετικά ισχυρή 

στη δεύτερη (βλ. Πίνακα 16).  
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 Η φορά τώρα της σχέσης, δηλαδή αν υπάρχει θετική, αρνητική ή ουδέτερη 

συσχέτιση ανάμεσα στα δύο ζεύγη μεταβλητών, βρέθηκε, με τον υπολογισμό του 

συντελεστή phi, να είναι ίσος με 0,298 για το 3 – 20 δ και ίσος με -0,215 για το 3 – 20 

η, αντίστοιχα. Επειδή η φορά στην πρώτη περίπτωση είναι θετική, αυτό σημαίνει ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών και αυτή είναι 

θετική, άρα από όσους/-ες επιλέγουν ως αίτιο της φετινής συμμετοχής τους στην 

Παραπαιδεία την επιδίωξη ακαδημαϊκής αριστείας οι μαθητές/-τριες ιδιωτικού 

σχολείου (: κωδικός 2) είναι συνολικά περισσότεροι (= 21), ενώ οι μαθητές/-τριες 

δημόσιου σχολείου (: κωδικός 1) λιγότεροι (= 8) (βλ. Διάγραμμα 6-Παραρτήματα). 

Στη δεύτερη, όμως, περίπτωση η φορά της σχέσης είναι αρνητική, οπότε 

καταλαβαίνουμε ότι οι όροι αντιστρέφονται, ώστε να υπάρχει στατιστικά σημαντική 

σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών και αυτή να είναι αρνητική, άρα από όσους/-ες 

για κανένα λόγο δεν επιλέγουν φέτος την Παραπαιδεία οι μαθητές/-τριες ιδιωτικού 

σχολείου (: κωδικός 2) είναι συνολικά λιγότεροι (= 7), ενώ οι μαθητές δημοσίου 

περισσότεροι (= 28) (βλ. Διάγραμμα 7-Παραρτήματα). 

Πίνακας 15 

Έλεγχος Είδους ή Μεγέθους της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών Επιδίωξη ακαδημαϊκής 

αριστείας φέτος και τύπος σχολείου 

επιδίωξη ακαδημαϊκής αριστείας * σχολείο  Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 

Std. Error
a
 

Approx. 

T
b
 

Approx. 

Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,298     ,000 

Cramer's V ,298 
  

,000 

Interval by Interval Pearson's R ,298 ,074 3,967 ,000
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman 

Correlation 
,298 ,074 3,967 ,000

c
 

N of Valid Cases 164       

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Πίνακας 15 (συνέχεια) 

c. Based on normal approximation. 

 

Πίνακας 16  

Έλεγχος Είδους ή Μεγέθους της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών Κανένας λόγος για 

φετινή συμμετοχή στην Παραπαιδεία και τύπος σχολείου 

για κανένα λόγο * σχολείο  Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 

Std. Error
a
 

Approx. 

T
b
 

Approx. 

Sig. 

Nominal by Nominal Phi -,215     ,004 

Cramer's V ,215 
  

,004 

Interval by Interval Pearson's 

R 
-,215 ,066 -2,893 ,004

c
 

Ordinal by Ordinal Spearman 

Correlation 
-,215 ,066 -2,893 ,004

c
 

N of Valid Cases 175       

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 

Υπόθεση 4η: Η φετινή σχολική βαθμίδα-τάξη φοίτησης επηρεάζει την 

επιλογή του τύπου της φετινής μαθητικής συμμετοχής ή μη στην 

Παραπαιδεία. 

 

4. ΕΡ/ΜΕΤ 4 – ΕΡ/ΜΕΤ 18 β [:  Φετινή σχολική βαθμίδα φοίτησης - Τύπος φετινής 

μαθητικής συμμετοχής σε Παραπαιδεία, όπου για το 4 - 18 β το p = 0,000 & για τα: 4 – 

18 α (p = 0,186) / γ (p = 0,289) / δ (p = 0,024) / ε  (p = 0,281)] 

 Στην περίπτωση αυτής της υπόθεσης η μεταβλητή Τύπος φετινής μαθητικής 

συμμετοχής σε Παραπαιδεία (: type2 / ΕΡ/ΜΕΤ 18),  επειδή ήταν πολλαπλής 
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απάντησης ερώτηση, μετασχηματίστηκε, ώστε να περιλαμβάνει πέντε ομάδες: α) 

ενισχυτική διδασκαλία στο σχολείο, β) φροντιστηριακό μάθημα, γ) μάθημα σε 

ολιγομελές τμήμα, δ) ιδιαίτερο μάθημα, ε) καμμία. Στη συνέχεια κάθε ομάδα του 

type2 συσχετίστηκε ξεχωριστά με τη Φετινή σχολική βαθμίδα-τάξη φοίτησης. Επί 

γενικού συνόλου 164 μαθητών/-τριών που απάντησαν στη σχετική ερώτηση, 70 ήταν 

οι μαθητές/-τριες  Γυμνασίου, εκ των οποίων οι 10 (ειδικότερα: 1 – 5 – 4 από τις 

τάξεις Α΄ - Β΄ - Γ΄ Γυμνασίου αντίστοιχα) δήλωσαν ως τύπο της φετινής συμμετοχής 

τους στην Παραπαιδεία το φροντιστηριακό μάθημα. Προέρχονται κυρίως από τους 94 

μαθητές/-τριες Λυκείου οι 39 –επί μερικού συνόλου 49- που κάνουν φέτος 

φροντιστηριακό  μάθημα και ιδίως από τη Γ΄ (: 17) και τη Β΄ (: 12), αλλά και από την 

Α΄ Τάξη (: 8) (βλ. Πίνακα 17). 

 Ο στατιστικός έλεγχος με τη διαδικασία Crosstabs, κατασκευής δηλαδή 

πίνακα δύο διαστάσεων, και τον υπολογισμό του συντελεστή Pearson Chi-Square, 

όπου ο συντελεστής στατιστικής σημαντικότητας πρέπει να είναι: p < 0,01, έδειξε ότι 

υπάρχει αφενός σχέση μεταξύ των δύο κατηγοριακών μεταβλητών, ΕΡ/ΜΕΤ 4 – 

ΕΡ/ΜΕΤ 18, αλλά στατιστικά σημαντική είναι μόνο στην περίπτωση συσχέτισης της 

φετινής βαθμίδας-τάξης με το φροντιστηριακό μάθημα ως τύπο φετινής συμμετοχής σε 

Παραπαιδεία, δηλαδή του ΕΡ/ΜΕΤ 4 και ΕΡ/ΜΕΤ 18 β με p = 0,000, αφού το 

επίπεδο σημαντικότητας εδώ είναι p < 0,01. Ενώ όλα τα υπόλοιπα επίπεδα 

σημαντικότητας των επιμέρους συσχετίσεων, δηλαδή τα: ΕΡ/ΜΕΤ: 4 – ΕΡ/ΜΕΤ 18 α 

(με p = 0,186), 4 - 18 γ (με p = 0,289), 4 - 18 δ (με p = 0,024) και 4 - 18 ε  (με p = 

0,281) είναι μεγαλύτερα του προβλεπόμενου (: p > 0,01), άρα είναι και στατιστικά μη 

σημαντικά (βλ. Πίνακα 18). 
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Πίνακας 17 

Φροντιστηριακό μάθημα ως φετινός τύπος μαθητικής συμμετοχής στην Παραπαιδεία 

και βαθμίδα-τάξη σε δισδιάστατο πίνακα 

φροντιστηριακό μάθημα φέτος * τάξη Crosstabulation 

Count 

          

  

τάξη 

Tot

al 

Α΄ 

Γυμν

ασίου 

Β΄ 

Γυμν

ασίο

υ 

Γ΄ 

Γυμνα

σίου 

Α΄ 

Λυκεί

ου 

Β΄ 

Λυκ

είου 

Γ΄ 

Λυκ

είου 

Λύκ

ειο 

γενι

κά 

Γυ

μνά

σιο 

γεν

ικά 

φροντι- 

στηρια-

κό 

μάθημα 

Όχι 
23 18 19 19 11 9 8 8 

11

5 

Ναι 
1 5 4 8 12 17 2 0 49 

Total 
24 23 23 27 23 26 10 8 

16

4 

 

Πίνακας 18 

Έλεγχος Σημαντικότητας της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών Φετινή σχολική βαθμίδα 

φοίτησης και Φροντιστηριακό μάθημα φέτος 

φροντιστηριακό μάθημα φέτος * τάξη  Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 34,989
a
 7 ,000 

Likelihood Ratio 38,164 7 ,000 

Linear-by-Linear Association 9,195 1 ,002 

McNemar-Bowker Test 
  

.
b
 

N of Valid Cases 164     
a. 2 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,39. 

b. Computed only for a PxP table, where P must be greater than 1. 
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 Επομένως η βασική υπόθεση συσχέτισης των δύο συγκεκριμένων 

μεταβλητών, Φετινή σχολική βαθμίδα φοίτησης - Τύπος φετινής μαθητικής συμμετοχής 

σε Παραπαιδεία, γίνεται αποδεκτή. Ωστόσο ο δείκτης αυτός από μόνος του δεν μας 

πληροφορεί αν η εντοπιζόμενη συσχέτιση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές είναι θετική 

ή αρνητική. Καθίσταται, επομένως, αναγκαίο να υπολογισθούν το μέγεθος και το 

είδος αυτής της σχέσης. Για να διερευνηθεί λοιπόν το επίπεδο σημαντικότητας της 

εξεταζόμενης σχέσης, συνυπολογίστηκε επίσης ο συντελεστής Cramer’s V, ο οποίος  

βρέθηκε ίσος με 0,462, οπότε, συγκρινόμενος με το p = 0,000 (του 4 -18 β), μάς 

πληροφορεί ότι υπάρχει σχέση στατιστικά σημαντική ανάμεσα στις συγκεκριμένες 

μεταβλητές, αλλά όχι πολύ ισχυρή.  

 Η φορά τώρα της σχέσης, δηλαδή αν υπάρχει θετική, αρνητική ή ουδέτερη 

συσχέτιση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές, βρέθηκε με τον υπολογισμό του 

συντελεστή phi να είναι ίσος με 0,462 για το 4 – 18 β. Επειδή η φορά στην περίπτωση 

αυτή είναι θετική, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στη φετινή 

βαθμίδα-τάξη των μαθητών/τριών και την επιλογή τους να κάνουν φέτος μάθημα σε 

Φροντιστήριο (βλ. Πίνακα 19). Ειδικότερα, είναι στη βαθμίδα του Λυκείου (: κωδικοί 

1, 2, 3 & 8), όπου συγκεντρώνονται οι περισσότεροι συνολικά (= 39) μαθητές/-τριες 

που πάνε φέτος Φροντιστήριο, έναντι του Γυμνασίου (:κωδικοί 4, 5, 6 & 7) που είναι 

λιγότεροι (= 10) επί συνόλου 49 ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, είναι οι μαθητές/-τριες 

της Γ΄ Λυκείου (: κωδικός 3) που σε μεγαλύτερο συνολικά αριθμό (= 17) επιλέγουν 

φέτος το Φροντιστήριο έναντι των μαθητών/τριών Α΄ Γυμνασίου (: κωδικός 4), από 

τους/τις οποίους/-ες ένας/μία (= 1) πάει φέτος Φροντιστήριο (βλ. Διάγραμμα 8-

Παραρτήματα).  
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Πίνακας 19 

Έλεγχος Είδους ή Μεγέθους της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών Φετινή σχολική βαθμίδα 

φοίτησης και Φροντιστηριακό μάθημα φέτος 

φροντιστηριακό μάθημα φέτος * τάξη  Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 

Std. Error
a
 

Approx. 

T
b
 

Approx. 

Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,462 
  

,000 

Cramer's V ,462 
  

,000 

Interval by Interval Pearson's R ,238 ,068 3,112 ,002
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman 

Correlation 
,267 ,068 3,523 ,001

c
 

N of Valid Cases 164       

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Υπόθεση 5η: Η φετινή σχολική βαθμίδα φοίτησης επιδρά πάνω στην επιλογή 

του αντικειμένου της φετινής μαθητικής συμμετοχής ή μη στην Παραπαιδεία. 

5. ΕΡ/ΜΕΤ 4 – ΕΡ/ΜΕΤ 19 γ [: Φετινή σχολική βαθμίδα-τάξη  φοίτησης – Αντικείμενο 

φετινής μαθητικής συμμετοχής σε Παραπαιδεία, όπου για το 4 - 19 γ το p = 0,000 & 

για τα: 4 – 19 α (p = 0,055) / β (p = 0,053) / δ (p = 0,012) / ε  (p = 0,041) / στ  (p = 

0,022)] 

 Στην περίπτωση αυτής της υπόθεσης η μεταβλητή Αντικείμενο φετινής 

μαθητικής συμμετοχής σε Παραπαιδεία (: subject2 / ΕΡ/ΜΕΤ 19), επειδή ήταν 

πολλαπλής απάντησης ερώτηση, μετασχηματίστηκε, ώστε να περιλαμβάνει έξι 

ομάδες: α) Ελληνικά, β) Μαθηματικά, γ) Φυσικές Επιστήμες, δ) Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες γενικά, ε) Τέχνες, στ) σε κανένα. Στη συνέχεια κάθε ομάδα της φετινής 

συμμετοχής σε Παραπαιδεία συσχετίστηκε ξεχωριστά με τη φετινή βαθμίδα-τάξη. Επί 

γενικού συνόλου 175 μαθητών/-τριών που απάντησαν στη σχετική ερώτηση, 7 
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μαθητές/-τριες  Γυμνασίου (: 1 – 3 – 3 από τις Α΄ - Β΄ - Γ΄ τάξεις Γυμνασίου 

αντίστοιχα) δήλωσαν ως αντικείμενο της φετινής συμμετοχής τους στην Παραπαιδεία 

τις Φυσικές Επιστήμες. Οι υπόλοιποι 46 από όσους/-ες κάνουν φέτος Φυσικές 

Επιστήμες στην Παραπαιδεία –επί μερικού συνόλου 53 μαθητών/-τριών που 

απάντησαν καταφατικά στην ερώτηση- είναι μαθητές/-τριες Λυκείου και ειδικότερα  

–κατά αύξουσα σειρά- της Β΄ (: 18) της Α΄ (: 12) και της Γ΄ Τάξης (: 11), αλλά και 5 

ακόμη που δε διευκρίνισαν σε ποια τάξη του Λυκείου φοιτούν (βλ. Πίνακα 20). 

Πίνακας 20 

Φυσικές Επιστήμες ως φετινό αντικείμενο μαθητική συμμετοχή στην Παραπαιδεία και 

βαθμίδα-τάξη σε δισδιάστατο πίνακα 

Φυσικές Επιστήμες * τάξη Crosstabulation 

Count 

          

  

τάξη 

Total 

Α΄ 

Γυμ

νασί

ου 

Β΄ 

Γυμ

νασί

ου 

Γ΄ 

Γυμ

νασί

ου 

Α΄ 

Λυκ

είου 

Β΄ 

Λυκ

είου 

Γ΄ 

Λυκ

είου 

Λύκ

ειο 

γενι

κά 

Γυ

μν

άσι

ο 

γεν

ικά 

Φυσικές 

Επιστήμες 

Όχι 25 23 23 13 11 17 7 3 122 

Ναι 1 3 3 12 18 11 5 0 53 

Total 
26 26 26 25 29 28 12 3 175 

 

 Ο στατιστικός έλεγχος με τη διαδικασία Crosstabs, κατασκευής δηλαδή 

πίνακα δύο διαστάσεων, και τον υπολογισμό του συντελεστή Pearson Chi-Square, 

όπου ο συντελεστής στατιστικής σημαντικότητας πρέπει να είναι: p < 0,01, έδειξε ότι 

υπάρχει αφενός σχέση μεταξύ των κατηγοριακών μεταβλητών Φετινή σχολική 

βαθμίδα-τάξη φοίτησης και Αντικείμενο φετινής μαθητικής συμμετοχής σε Παραπαιδεία 

(ΕΡ/ΜΕΤ 4 – ΕΡ/ΜΕΤ 19), αλλά μόνο για την περίπτωση συσχέτισης του 4 - 19 γ, 
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δηλαδή του Φετινή σχολική βαθμίδα-τάξη και Φυσικές Επιστήμες ως Αντικείμενο 

φετινής συμμετοχής σε Παραπαιδεία με p = 0,000, αφού το επίπεδο σημαντικότητας 

είναι p < 0,01. Ενώ όλα τα υπόλοιπα επίπεδα σημαντικότητας των επιμέρους 

συσχετίσεων, δηλαδή τα: 4 – 19 α (με p = 0,055), 4 – 19 β (με p = 0,053), 4 – 19 δ (με 

p = 0,012), 4 – 19 ε  (με p = 0,041) και 4 – 19 στ  (με p = 0,022) είναι μεγαλύτερα του 

προβλεπόμενου (: p > 0,01), άρα είναι και στατιστικά μη σημαντικά (βλ. Πίνακα 21). 

Πίνακας 21 

Έλεγχος Σημαντικότητας της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών Φετινή σχολική βαθμίδα 

φοίτησης και  Φυσικές Επιστήμες ως Αντικείμενο φετινής μαθητικής συμμετοχής σε 

Παραπαιδεία  

Φυσικές Επιστήμες * τάξη  Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 37,969
a
 7 ,000 

Likelihood Ratio 42,038 7 ,000 

Linear-by-Linear Association 17,868 1 ,000 

McNemar-Bowker Test 
  

.
b
 

N of Valid Cases 175     
a. 3 cells (18,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,91. 

b. Computed only for a PxP table, where P must be greater than 1. 

  

 Επομένως η βασική υπόθεση συσχέτισης των δύο συγκεκριμένων 

μεταβλητών, Φετινή σχολική βαθμίδα φοίτησης – Αντικείμενο φετινής μαθητικής 

συμμετοχής σε Παραπαιδεία, γίνεται αποδεκτή. Ωστόσο ο δείκτης αυτός από μόνος 

του δεν μας πληροφορεί αν η εντοπιζόμενη συσχέτιση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές 

είναι θετική ή αρνητική. Καθίσταται, επομένως, αναγκαίο να υπολογισθούν το 

μέγεθος και το είδος αυτής της σχέσης. Για να διερευνηθεί λοιπόν το επίπεδο 

σημαντικότητας της εξεταζόμενης σχέσης, συνυπολογίστηκε επίσης ο συντελεστής 
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Cramer’s V, ο οποίος  βρέθηκε ίσος με 0,466, οπότε συγκρινόμενος με το p =  0,000 

(του 4 - 19 γ ) μάς πληροφορεί ότι υπάρχει σχέση στατιστικά σημαντική ανάμεσα 

στις συγκεκριμένες μεταβλητές, αλλά όχι πολύ ισχυρή.  

 Η φορά τώρα της σχέσης, δηλαδή αν υπάρχει θετική, αρνητική ή ουδέτερη 

συσχέτιση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές, βρέθηκε, με τον υπολογισμό του 

συντελεστή phi να είναι ίσος με 0,466 για το  4 - 19 γ. Επειδή η φορά στην περίπτωση 

αυτή είναι θετική, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 

των δύο μεταβλητών και αυτή είναι θετική, άρα υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα 

στη φετινή βαθμίδα-τάξη των μαθητών/τριών και την επιλογή τους να κάνουν φέτος 

Φυσικές Επιστήμες στην Παραπαιδεία (βλ. Πίνακα 22). Ειδικότερα, είναι στη 

βαθμίδα του Λυκείου [: κωδικοί 4 (= Α΄ Λυκείου), 5 (= Β΄ Λυκείου), 6 (= Γ΄ 

Λυκείου) & 7 (= Λύκειο γενικά)], όπου συγκεντρώνονται οι περισσότεροι συνολικά 

(= 46) μαθητές/-τριες που μελετούν φέτος τις Φυσικές Επιστήμες σε Φροντιστήριο, 

έναντι των μαθητών/-τριών Γυμνασίου [:κωδικοί 1 (= Α΄ Γυμνασίου), 2 (= Β΄ 

Γυμνασίου), 3 (= Γ΄ Γυμνασίου) & 8 (= Γυμνάσιο γενικά)] που είναι λιγότεροι (= 7) 

επί συνόλου 53 ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, είναι οι μαθητές/-τριες της Β΄ Λυκείου (: 

κωδικός 5) που σε μεγαλύτερο συνολικά αριθμό απαντήσεων (= 17) επιλέγουν φέτος 

να διδαχθούν τις Φυσικές Επιστήμες στην Παραπαιδεία έναντι του μικρότερου σε 

αριθμό απαντήσεων αποτελέσματος των μαθητών/τριών Α΄ Γυμνασίου (: κωδικός 1), 

από τους/τις οποίους/-ες ένας/μία (= 1) κάνει φέτος το ίδιο (βλ. Διάγραμμα 9 - 

Παραρτήματα).  
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Πίνακας 22 

Έλεγχος Είδους ή Μεγέθους σχέσης μεταξύ Μεταβλητών Φετινή σχολική βαθμίδα 

φοίτησης και  Φυσικές Επιστήμες ως Αντικείμενο φετινής συμμετοχής σε Παραπαιδεία 

Φυσικές Επιστήμες * τάξη  Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 

Std. Error
a
 

Approx. 

T
b
 

Approx. 

Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,466     ,000 

Cramer's V ,466 
  

,000 

Interval by Interval Pearson's R ,320 ,062 4,450 ,000
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman 

Correlation 
,330 ,063 4,593 ,000

c
 

N of Valid Cases 175       
a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 

 Υπόθεση 6η: Ο/Οι τύπος/-οι της πρώτης μαθητικής συμμετοχής ή μη στην 

Παραπαιδεία εν πολλοίς καθορίζει και τον τύπο της φετινής μαθητικής 

συμμετοχής ή μη στην Παραπαιδεία.  

6. ΕΡ/ΜΕΤ 14 β, γ, δ, ε – ΕΡ/ΜΕΤ 18 β, γ, δ, ε [: Τύπος/-οι 1ης μαθητικής 

συμμετοχής σε Παραπαιδεία - Τύπος φετινής μαθητικής συμμετοχής σε Παραπαιδεία, 

όπου για τα:14 β - 18 β / 14 γ – 18 γ / 14 δ – 18 δ / 14 ε – 18 ε  όλα τα p = 0,000 & για 

το 14 α - 18 α (p = 0,039)] 

 Στην περίπτωση αυτής της υπόθεσης η μεταβλητή Τύπος/-οι 1ης μαθητικής 

συμμετοχής σε Παραπαιδεία (: type1 / ΕΡ/ΜΕΤ 14), επειδή ήταν πολλαπλής 

απάντησης ερώτηση, μετασχηματίστηκε, ώστε να περιλαμβάνει πέντε ομάδες: α) 

μάθημα μέσα στο σχολείο (1
η
 ), β) μάθημα σε φροντιστήριο (1

η
 ), γ) μάθημα σε 

ολιγομελές τμήμα-γκρουπ (1
η
 ), δ) ιδιαίτερο μάθημα (1

η
 ), ε) καμμία (1

η
 ).  To ίδιο 
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ίσχυσε και για τη μεταβλητή Τύπος φετινής μαθητικής συμμετοχής σε Παραπαιδεία (: 

type2 / ΕΡ/ΜΕΤ 18), οπότε προέκυψαν οι αντίστοιχες πέντε ομάδες: α) μάθημα μέσα 

στο σχολείο (φέτος), β) μάθημα σε φροντιστήριο (φέτος), γ) μάθημα σε ολιγομελές 

τμήμα-γκρουπ (φέτος), δ) ιδιαίτερο μάθημα (φέτος), ε) καμμία (φέτος). Στη συνέχεια 

κάθε ομάδα του type1 συσχετίστηκε ξεχωριστά –μία προς μία- με τις ανάλογες 

ομάδες του type2. Από τους/τις 56 μαθητές/-τριες που απάντησαν καταφατικά στο 

σχετικό ερώτημα οι 44 δήλωσαν -σε γενικό σύνολο 175 απαντήσεων- ως τύπο της 

πρώτης συμμετοχής τους στην Παραπαιδεία το φροντιστηριακό μάθημα, ενώ  

εξακολουθούν και φέτος να πηγαίνουν στο Φροντιστήριο. Από τους/τις 10 μαθητές/-

τριες που απάντησαν καταφατικά στο σχετικό ερώτημα οι 8 δήλωσαν -σε γενικό 

σύνολο 175 απαντήσεων- ως τύπο της πρώτης συμμετοχής τους στην Παραπαιδεία το 

μάθημα σε ολιγομελές τμήμα-γκρουπ, ενώ  εξακολουθούν και φέτος να κάνουν το 

ίδιο. Από τους/τις 89 μαθητές/-τριες που απάντησαν καταφατικά στο σχετικό 

ερώτημα οι 76 δήλωσαν -σε γενικό σύνολο 175 απαντήσεων- ως τύπο της πρώτης 

συμμετοχής τους στην Παραπαιδεία το ιδιαίτερο μάθημα, ενώ εξακολουθούν και 

φέτος να πηγαίνουν κάνουν ιδιαίτερα. Από τους/τις 29 μαθητές/-τριες που απάντησαν 

καταφατικά στο σχετικό ερώτημα οι 14 δήλωσαν -σε γενικό σύνολο 175 

απαντήσεων- ότι ούτε είχαν ποτέ ούτε και φέτος έχουν οποιαδήποτε συμμετοχή στην 

Παραπαιδεία. (βλ. Πίνακες 23-26 στα Παραρτήματα). Συνολικά, επομένως, οι 

περισσότεροι μαθητές που έκαναν την πρώτη φορά ιδιαίτερο μάθημα, συνεχίζουν και 

φέτος να κάνουν ιδιαίτερο μάθημα. 

 Ο στατιστικός έλεγχος με τη διαδικασία Crosstabs, κατασκευής δηλαδή 

πίνακα δύο διαστάσεων, και τον υπολογισμό του συντελεστή Pearson Chi-Square, 

όπου ο συντελεστής στατιστικής σημαντικότητας πρέπει να είναι: p < 0,01, έδειξε ότι 

υπάρχει αφενός σχέση μεταξύ των κατηγοριακών μεταβλητών Τύπος/-οι 1ης 
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μαθητικής συμμετοχής σε Παραπαιδεία και Τύπος φετινής μαθητικής συμμετοχής σε 

Παραπαιδεία (ΕΡ/ΜΕΤ 14 και  ΕΡ/ΜΕΤ 18) και μάλιστα για όλες σχεδόν τις 

περιπτώσεις συσχετίσεων, δηλαδή του 14 β και 18 β (με p = 0,000), του 14 γ και 18 γ 

(με p = 0,000), του 14 δ και 18 δ (με p = 0,000) και τέλος του 14 ε και 18 ε (με p = 

0,000), αφού το επίπεδο σημαντικότητας και στις τέσσερις  περιπτώσεις είναι p < 

0,01 (βλ. Πίνακες 27, 28, 29, 30). Μοναδική εξαίρεση εδώ αποτελεί το εναπομείναν 

επίπεδο σημαντικότητας της επιμέρους συσχέτισης του: 14 α και 18 α (με p = 0,039), 

που είναι μεγαλύτερο του προβλεπόμενου (: p > 0,01), άρα είναι και στατιστικά μη 

σημαντικό. 

Πίνακας 27 

Έλεγχος Σημαντικότητας της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών Μάθημα σε φροντιστήριο 

(1
η 
φορά) και μάθημα σε φροντιστήριο φέτος  

μάθημα σε φροντιστήριο (1η φορά) * φροντιστηριακό μάθημα (φέτος) Chi-

Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 87,877
a
 1 ,000     

Continuity Correction
b
 84,619 1 ,000 

  
Likelihood Ratio 89,425 1 ,000 

  
Fisher's Exact Test 

   
,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
87,374 1 ,000 

  

McNemar Test 
   

,832
c
 

 
N of Valid Cases 175         

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,28. 

b. Computed only for a 2x2 table 

c. Binomial distribution used. 
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Πίνακας 28 

Έλεγχος Σημαντικότητας της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών Μάθημα σε ολιγομελές 

τμήμα-γκρουπ (1
η 
φορά) και Μάθημα σε ολιγομελές τμήμα-γκρουπ (φέτος) 

μάθημα σε ολιγομελές τμήμα-γκρουπ (1η φορά) * μάθημα σε ολιγομελές 

τμήμα (φέτος) Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 108,632
a
 1 ,000     

Continuity Correction
b
 

94,500 1 ,000 
  

Likelihood Ratio 45,026 1 ,000 
  

Fisher's Exact Test 
   

,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
108,011 1 ,000 

  

McNemar Test 
   

1,000
c
 

 
N of Valid Cases 175         
a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,57. 

b. Computed only for a 2x2 table 

c. Binomial distribution used. 

 

Πίνακας 29 

Έλεγχος Σημαντικότητας της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών Ιδιαίτερο μάθημα (1
η 

φορά) 

και Ιδιαίτερο μάθημα (φέτος) 

ιδιαίτερο μάθημα (1η φορά) * ιδιαίτερο μάθημα (φέτος) Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 56,853
a
 1 ,000     

Continuity Correction
b
 54,568 1 ,000 

  
Likelihood Ratio 60,725 1 ,000 

  
Fisher's Exact Test 

   
,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
56,528 1 ,000 

  

McNemar Test 
   

,073
c
 

 
N of Valid Cases 175         
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 36,37. 

b. Computed only for a 2x2 table 

c. Binomial distribution used. 
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Πίνακας 30 

Έλεγχος Σημαντικότητας της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών Καμμία συμμετοχή στην 

Παραπαιδεία (1
η 
φορά) και Καμμία συμμετοχή στην Παραπαιδεία (φέτος) 

καμμία (1η φορά) * καμμία (φέτος) Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 46,624
a
 1 ,000     

Continuity Correction
b
 42,363 1 ,000 

  
Likelihood Ratio 34,164 1 ,000 

  
Fisher's Exact Test 

   
,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
46,357 1 ,000 

  

McNemar Test 
   

,078
c
 

 
N of Valid Cases 175         
a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,31. 

b. Computed only for a 2x2 table 

c. Binomial distribution used. 

 Επομένως η βασική υπόθεση συσχέτισης των δύο συγκεκριμένων 

μεταβλητών, Τύπος/-οι 1ης μαθητικής συμμετοχής σε Παραπαιδεία - Τύπος φετινής 

μαθητικής συμμετοχής σε Παραπαιδεία, γίνεται αποδεκτή για τις τέσσερις από τις 

πέντε επιμέρους συσχετίσεις μεταβλητών που υπόκεινται εδώ. Ωστόσο ο δείκτης 

αυτός από μόνος του δεν μας πληροφορεί αν η εντοπιζόμενη συσχέτιση ανάμεσα στις 

δύο μεταβλητές είναι θετική ή αρνητική. Καθίσταται, επομένως, αναγκαίο να 

υπολογισθούν το μέγεθος και το είδος αυτής της σχέσης. Για να διερευνηθεί λοιπόν 

το επίπεδο σημαντικότητας των εξεταζόμενων σχέσεων, συνυπολογίστηκε επίσης ο 

συντελεστής Cramer’s V, ο οποίος  βρέθηκε ίσος με 0,709 στην πρώτη περίπτωση, 

ίσος με 0,788 στη δεύτερη, ίσος με 0,570 στην τρίτη και ίσος με 0,516 στην τέταρτη, 

οπότε, συγκρινόμενος με το p = 0,000 (του 14 β – 18 β), το p = 0,000  (του 14 γ – 18 

γ),  το p = 0,000  (του 14 δ – 18 δ), και το p = 0,000 (του 14 ε – 18 ε), μάς 
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πληροφορεί ότι υπάρχει σχέση στατιστικά σημαντική ανάμεσα στα συγκεκριμένα 

ζεύγη μεταβλητών, αλλά όχι πολύ ισχυρή.  

 Η φορά τώρα της σχέσης, δηλαδή αν υπάρχει θετική, αρνητική ή ουδέτερη 

συσχέτιση ανάμεσα στα δύο εκάστοτε ζεύγη μεταβλητών, βρέθηκε, με τον 

υπολογισμό του συντελεστή phi, να είναι ίσος με 0,709 για το 14 β – 18 β, ίσος με 

0,788 για το 14 γ – 18 γ, ίσος με 0,570  για το 14 δ – 18 δ, και ίσος με 0,516 για το 14 

ε – 18 ε, αντίστοιχα. Επειδή η φορά στην πρώτη περίπτωση είναι θετική, αυτό 

σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών και 

αυτή είναι θετική (βλ. Πίνακα 31), άρα όσοι/-ες είχαν επιλέξει ως τύπο της 1ης 

συμμετοχής τους στην Παραπαιδεία το φροντιστήριο διατηρούν την ίδια επιλογή και 

φέτος (βλ. Διάγραμμα 10-Παραρτήματα). Στη δεύτερη περίπτωση η φορά της σχέσης 

είναι επίσης θετική και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ των δύο μεταβλητών και αυτή είναι θετική (βλ. Πίνακα 32), άρα όσοι/-ες 

είχαν επιλέξει ως τύπο της 1ης συμμετοχής τους στην Παραπαιδεία το ολιγομελές 

γκρουπ κάνουν την ίδια επιλογή και φέτος (βλ. Διάγραμμα 11-Παραρτήματα). Στην 

τρίτη περίπτωση η φορά της σχέσης είναι πάλι θετική πράγμα που σημαίνει ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών και αυτή είναι 

θετική (βλ. Πίνακα 33), άρα όσοι/-ες είχαν επιλέξει ως τύπο της 1ης συμμετοχής τους 

στην Παραπαιδεία το ιδιαίτερο, που είναι και οι περισσότεροι συνολικά, επιλέγουν το 

ίδιο και φέτος (βλ. Διάγραμμα 12-Παραρτήματα). Τέλος και στην τέταρτη περίπτωση 

η φορά της σχέσης είναι θετική, οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών και αυτή είναι θετική (βλ. Πίνακα 34), 

άρα όσοι/-ες δεν είχαν ποτέ οποιαδήποτε συμμετοχή στην Παραπαιδεία 
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εξακολουθούν και φέτος να απέχουν από την Παραπαιδεία (βλ. Διάγραμμα 13-

Παραρτήματα). 

Πίνακας 31 

Έλεγχος Είδους ή Μεγέθους της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών Μάθημα σε 

φροντιστήριο (1
η 
φορά) και μάθημα σε φροντιστήριο φέτος  

μάθημα σε φροντιστήριο (1η φορά) * φροντιστηριακό μάθημα (φέτος) 

Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 

Std. Error
a
 

Approx. 

T
b
 

Approx. 

Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,709     ,000 

Cramer's V ,709 
  

,000 

Interval by Interval Pearson's R ,709 ,058 13,210 ,000
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman 

Correlation 
,709 ,058 13,210 ,000

c
 

N of Valid Cases 175       

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Πίνακας 32 

Έλεγχος Είδους ή Μεγέθους της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών Μάθημα σε ολιγομελές 

τμήμα-γκρουπ (1
η 
φορά) και Μάθημα σε ολιγομελές τμήμα-γκρουπ (φέτος) 

μάθημα σε ολιγομελές τμήμα-γκρουπ (1η φορά) * μάθημα σε ολιγομελές 

τμήμα (φέτος) Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 

Std. Error
a
 

Approx. 

T
b
 

Approx. 

Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,788     ,000 

Cramer's V ,788     ,000 

Interval by Interval Pearson's R ,788 ,103 16,828 ,000
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman 

Correlation 
,788 ,103 16,828 ,000

c
 

N of Valid Cases 175       
a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίνακας 33 

Έλεγχος Είδους ή Μεγέθους της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών Ιδιαίτερο μάθημα (1
η 

φορά) και Ιδιαίτερο μάθημα (φέτος) 

ιδιαίτερο μάθημα (1η φορά) * ιδιαίτερο μάθημα (φέτος) Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. 

T
b
 

Approx. 

Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,570     ,000 

Cramer's V ,570 
  

,000 

Interval by Interval Pearson's R ,570 ,061 9,124 ,000
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman 

Correlation 
,570 ,061 9,124 ,000

c
 

N of Valid Cases 175       
a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Πίνακας 34 

Έλεγχος Είδους ή Μεγέθους της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών Καμμία συμμετοχή στην 

Παραπαιδεία (1
η 
φορά) και Καμμία συμμετοχή στην Παραπαιδεία (φέτος) 

καμμία (1η φορά) * καμμία (φέτος) Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 

Std. Error
a
 

Approx. 

T
b
 

Approx. 

Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,516     ,000 

Cramer's V ,516 
  

,000 

Interval by Interval Pearson's R ,516 ,091 7,927 ,000
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman 

Correlation 
,516 ,091 7,927 ,000

c
 

N of Valid Cases 175       

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 



183 

 

Υπόθεση 7η: Ο τύπος του σχολείου φοίτησης επηρεάζει τη φετινή μαθητική 

συμμετοχή ή μη  στην Παραπαιδεία. 

7. ΕΡ/ΜΕΤ 3 – ΕΡ/ΜΕΤ 17 (: Τύπος σχολείου – Φετινή μαθητική συμμετοχή ή μη  σε 

Παραπαιδεία, όπου το p = 0,004) 

 Οι κατηγοριακές μεταβλητές Τύπος σχολείου – φετινή μαθητική συμμετοχή ή 

μη  σε Παραπαιδεία συσχετίστηκαν σε δισδιάστατο πίνακα (βλ. Πίνακα 35). Από 

τους/τις 103 μαθητές/-τριες δημόσιου σχολείου- σε σύνολο 175 απαντησάντων- οι 73 

δήλωσαν ότι μετέχουν φέτος σταθερά στην Παραπαιδεία, ενώ 3 περιστασιακά. Από 

τους/τις 72 μαθητές/-τριες  ιδιωτικού σχολείου - σε σύνολο 175 απαντησάντων- οι 57  

δήλωσαν ότι μετέχουν φέτος σταθερά στην Παραπαιδεία, ενώ 8 περιστασιακά.  

Πίνακας 35 

Φετινή συμμετοχή σε Παραπαιδεία και τύπος σχολείου σε δισδιάστατο πίνακα 

Φετινή μαθητική συμμετοχή σε υποστηρικτική διδασκαλία * σχολείο 

Crosstabulation 

Count 

    

  

σχολείο 

Total 

δημόσιο 

σχολείο 

ιδιωτικό 

σχολείο 

Φετινή μαθητική 

συμμετοχή σε 

υποστηρικτική διδασκαλία 

Ναι 73 57 130 

Όχι 27 7 34 

Μόνο περιστασιακά 3 8 11 

Total 103 72 175 

 

 Ο στατιστικός έλεγχος με τη διαδικασία Crosstabs, κατασκευής δηλαδή 

πίνακα δύο διαστάσεων, και τον υπολογισμό του συντελεστή Pearson Chi-Square, 

όπου ο συντελεστής στατιστικής σημαντικότητας πρέπει να είναι: p < 0,01, έδειξε ότι 

υπάρχει αφενός σχέση μεταξύ των κατηγοριακών μεταβλητών Τύπος σχολείου – 
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Φετινή μαθητική συμμετοχή ή μη  σε Παραπαιδεία (ΕΡ/ΜΕΤ 3 – ΕΡ/ΜΕΤ 17 με p = 

0,004, αφού το επίπεδο σημαντικότητας είναι p < 0,01 (βλ. Πίνακα 36).  

Πίνακας 36 

Έλεγχος Σημαντικότητας της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών Φετινή μαθητική 

συμμετοχή ή μη  σε Παραπαιδεία και τύπος σχολείου 

Φετινή μαθητική συμμετοχή σε υποστηρικτική διδασκαλία * σχολείο  Chi-

Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,856
a
 2 ,004 

Likelihood Ratio 11,371 2 ,003 

Linear-by-Linear Association ,000 1 ,992 

McNemar-Bowker Test 
  

.
b
 

N of Valid Cases 175     
a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,53. 

b. Computed only for a PxP table, where P must be greater than 1. 

 

 Επομένως η βασική υπόθεση συσχέτισης των δύο συγκεκριμένων 

μεταβλητών, Τύπος σχολείου – Φετινή μαθητική συμμετοχή ή μη  σε Παραπαιδεία, 

γίνεται αποδεκτή. Ωστόσο ο δείκτης αυτός από μόνος του δεν μας πληροφορεί αν η 

εντοπιζόμενη συσχέτιση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές είναι θετική ή αρνητική. 

Καθίσταται, επομένως, αναγκαίο να υπολογισθούν το μέγεθος και το είδος αυτής της 

σχέσης. Για να διερευνηθεί λοιπόν το επίπεδο σημαντικότητας της εξεταζόμενης 

σχέσης, συνυπολογίστηκε επίσης ο συντελεστής Cramer’s V, ο οποίος  βρέθηκε ίσος 

με 0,249, οπότε συγκρινόμενος με το p = 0,004 (του 3 -17) μάς πληροφορεί ότι 

υπάρχει σχέση στατιστικά σημαντική ανάμεσα στις συγκεκριμένες μεταβλητές και 

μάλιστα πολύ ισχυρή.  

 Η φορά τώρα της σχέσης, δηλαδή αν υπάρχει θετική, αρνητική ή ουδέτερη 

συσχέτιση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές, βρέθηκε, με τον υπολογισμό του 
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συντελεστή phi να είναι ίσος με 0,249 για το 3 -17. Επειδή η φορά είναι θετική, άρα 

υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές (βλ. Πίνακα 37). Αυτό 

σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών και 

αυτή είναι θετική, άρα οι μαθητές/-τριες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού 

σχολείου στη συντριπτική τους πλειοψηφία συμμετέχουν φέτος στην Παραπαιδεία 

είτε σταθερά είτε περιστασιακά, με τους/τις μαθητές/-τριες του ιδιωτικού σχολείου να 

είναι περισσότεροι –σε ποσοστό 79,16%- από τους/τις μαθητές/-τριες του δημόσιου 

σχολείου –σε ποσοστό 70,87%-. 

Πίνακας 37 

Έλεγχος Είδους ή Μεγέθους της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών Φετινή μαθητική 

συμμετοχή ή μη  σε Παραπαιδεία και τύπος σχολείου 

Φετινή μαθητική συμμετοχή σε υποστηρικτική διδασκαλία * σχολείο  

Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 

Std. Error
a
 

Approx. 

T
b
 

Approx. 

Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi 
,249     ,004 

Cramer's V 
,249 

  
,004 

Interval by 

Interval 

Pearson's R 
-,001 ,079 -,010 ,992

c
 

Ordinal by 

Ordinal 

Spearman 

Correlation 
-,063 ,076 -,834 ,406

c
 

N of Valid Cases 
175       

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Υπόθεση 8η: Ο τύπος του σχολείου φοίτησης διαμορφώνει το/τα αίτιο/-α της 

μαθητικής επιλογής καθηγητή/-τριας της τάξης του/της για Παραπαιδεία. 

 

8. ΕΡ/ΜΕΤ 3 – ΕΡ/ΜΕΤ 23 α [Τύπος σχολείου –Αίτιο/-α επιλογής καθηγητή/-τριας 

του σχολείου/τάξης μαθητή/-τριας για Παραπαιδεία, όπου για το 3 - 23 α το p = 0,004 

& για τα: 3 - 23 β (p = 0,529) / γ (p = 0,162) / δ (p = 0,208) / ε  (p = 0,345) / στ  (p = 

0,539) / ζ (p = 0,500) / η  (p = 0,139) / θ (p = 0,459) / ι (p = 0,000)]   

 Στην περίπτωση αυτής της υπόθεσης η μεταβλητή Αίτιο/-α επιλογής 

καθηγητή/-τριας του σχολείου-τάξης μαθητή/-τριας για Παραπαιδεία (: reason3 / 

ΕΡ/ΜΕΤ 23), επειδή ήταν πολλαπλής απάντησης ερώτηση, μετασχηματίστηκε, ώστε 

να περιλαμβάνει δέκα ομάδες: α) χαμηλή σχολική απόδοση στο/-α μάθημα/-τα, β) 

αδυναμία κατανόησης μαθήματος/των στην τάξη, εξαιτίας των πολλών μαθητών στο 

τμήμα, γ) αδυναμία κατανόησης μαθήματος/των στην τάξη, εξαιτίας του/της 

καθηγητή/-τριας, δ) ικανότητα-εμπειρία-καλή φήμη του/της καθηγητή/-τριας, ε) 

πιθανότητα χαριστικής βαθμολογικά τάσης του/της καθηγητή/-τριας ενδοσχολικά 

προς τους μαθητές που διδάσκει και εξωσχολικά, στ) επιθυμία βελτίωσης σχολικής 

απόδοσης, ζ) προετοιμασία για απλές ενδοσχολικές εξετάσεις, η) προετοιμασία για 

νέου τύπου εξετάσεις στην Α΄ & Β΄ Λυκείου με Τράπεζα Θεμάτων, θ) προετοιμασία 

για Πανελλήνιες, ι) άλλο. Στη συνέχεια κάθε ομάδα  συσχετίστηκε ξεχωριστά με τον 

τύπο του σχολείου (: σχολείο). Από τους/τις  103 μαθητές/-τριες  δημόσιου σχολείου  

οι 21 δήλωσαν -σε γενικό σύνολο 175 απαντήσεων- ως Αίτιο/-α επιλογής καθηγητή/-

τριας του σχολείου-τάξης μαθητή/-τριας για Παραπαιδεία τη χαμηλή σχολική απόδοση 

στο/-α μάθημα/-τα, ενώ από τους 72 μαθητές/-τριες ιδιωτικού σχολείου οι 4 δήλωσαν 

το ίδιο (βλ. Πίνακα 38-Παραρτήματα). Επίσης από τους/τις 103 μαθητές/-τριες 



187 

 

δημόσιου σχολείου οι 4 δήλωσαν -σε γενικό σύνολο 175 απαντήσεων- ότι είναι άλλο 

το Αίτιο/-α επιλογής καθηγητή/-τριας του σχολείου-τάξης μαθητή/-τριας για 

Παραπαιδεία, ενώ από τους 72 μαθητές/-τριες δημοσίου σχολείου οι 18 δήλωσαν το 

ίδιο (βλ. Πίνακα 39-Παραρτήματα).  

 Ο στατιστικός έλεγχος με τη διαδικασία Crosstabs, κατασκευής δηλαδή 

πίνακα δύο διαστάσεων, και τον υπολογισμό του συντελεστή Pearson Chi-Square, 

όπου ο συντελεστής στατιστικής σημαντικότητας πρέπει να είναι: p < 0,01, έδειξε ότι 

υπάρχει αφενός σχέση μεταξύ των κατηγοριακών μεταβλητών τύπος σχολείου και 

Αίτιο/-α επιλογής καθηγητή/-τριας του σχολείου/τάξης μαθητή/-τριας για Παραπαιδεία, 

αλλά η σχέση αυτή είναι στατιστικά σημαντική μόνο για την περίπτωση συσχέτισης 

του τύπος σχολείου και χαμηλή σχολική απόδοση στο/-α μάθημα/-τα ως αίτιο/-α 

επιλογής καθηγητή/-τριας του σχολείου/τάξης μαθητή/-τριας για Παραπαιδεία , δηλαδή 

του 3 - 23 α (με το p = 0,004) (βλ. Πίνακα 40) και του τύπος σχολείου και άλλο αίτιο 

επιλογής καθηγητή/-τριας του σχολείου/τάξης μαθητή/-τριας για Παραπαιδεία (βλ. 

Πίνακα 41),  δηλαδή του 3 – 23 ι (με το p = 0,000), αφού το επίπεδο σημαντικότητας 

και στις δύο περιπτώσεις είναι p < 0,01. Ενώ όλα τα υπόλοιπα επίπεδα 

σημαντικότητας των επιμέρους συσχετίσεων, δηλαδή των: 3 - 23 β (με p = 0,529), 3 - 

23 γ (με p = 0,162), 3 – 23 δ (με p = 0,208), 3 - 23 ε  (με p = 0,345), 3 – 23 στ  (με p = 

0,539), 3 – 23 ζ (με p = 0,500), 3 -23 η  (με p = 0,139)  και  3 - 23 θ (με p = 0,459), 

είναι μεγαλύτερα του προβλεπόμενου (: p > 0,01), άρα είναι και στατιστικά μη 

σημαντικά. 
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Πίνακας 40 

Έλεγχος Σημαντικότητας σχέσης Μεταβλητών τύπος σχολείου και Χαμηλή σχολική 

απόδοση ως Αίτιο/-α επιλογής καθηγητή/-τριας του σχολείου-τάξης μαθητή/-τριας για 

Παραπαιδεία 

χαμηλή σχολική απόδοση στο/-α μάθημα/-τα * σχολείο  Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 7,614
a
 1 ,006     

Continuity Correction
b
 6,451 1 ,011 

  
Likelihood Ratio 8,462 1 ,004 

  
Fisher's Exact Test 

   
,007 ,004 

Linear-by-Linear 

Association 
7,571 1 ,006 

  

McNemar Test 
   

.
c
 

 
N of Valid Cases 175         

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,29. 

b. Computed only for a 2x2 table 

c. Both variables must have identical values of categories. 

Πίνακας 41 

Έλεγχος Σημαντικότητας της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών τύπος σχολείου και Άλλο 

Αίτιο επιλογής καθηγητή/-τριας του σχολείου-τάξης  μαθητή/-τριας για Παραπαιδεία 

άλλο * σχολείο  Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 17,192
a
 1 ,000     

Continuity Correction
b
 15,325 1 ,000 

  
Likelihood Ratio 17,549 1 ,000 

  
Fisher's Exact Test 

   
,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 17,094 1 ,000 
  

McNemar Test 
   

.
c
 

 
N of Valid Cases 175         
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,05. 

b. Computed only for a 2x2 table 

c. Both variables must have identical values of categories. 

 Επομένως η βασική υπόθεση συσχέτισης των δύο συγκεκριμένων 

μεταβλητών, Τύπος σχολείου – Αίτιο/-α επιλογής καθηγητή/-τριας του σχολείου-τάξης 
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μαθητή/-τριας για Παραπαιδεία, γίνεται αποδεκτή. Ωστόσο ο δείκτης αυτός από μόνος 

του δεν μας πληροφορεί αν η εντοπιζόμενη συσχέτιση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές 

είναι θετική ή αρνητική. Καθίσταται, επομένως, αναγκαίο να υπολογισθούν το 

μέγεθος και το είδος αυτής της σχέσης. Για να διερευνηθεί επομένως το επίπεδο 

σημαντικότητας της εξεταζόμενης σχέσης, συνυπολογίστηκε επίσης ο συντελεστής 

Cramer’s V, ο οποίος  βρέθηκε ίσος με 0,209 στην πρώτη περίπτωση και  0,313 στη 

δεύτερη, οπότε συγκρινόμενος με το p = 0,004 (του 3 – 23 α) και p = 0,000 (του 3 – 

23 ι) μάς πληροφορεί ότι υπάρχει σχέση στατιστικά σημαντική ανάμεσα στις 

συγκεκριμένες μεταβλητές, πολύ ισχυρή στην πρώτη περίπτωση, αλλά όχι πολύ 

ισχυρή στη δεύτερη.  

 Η φορά τώρα της σχέσης, δηλαδή το αν υπάρχει θετική, αρνητική ή ουδέτερη 

συσχέτιση ανάμεσα στα δύο ζεύγη μεταβλητών, βρέθηκε με τον υπολογισμό του 

συντελεστή phi να είναι ίσος με  -0,209 για το 3 – 23 α και ίσος με 0,313 για το 3 – 

23 ι, αντίστοιχα. Επειδή η φορά στην πρώτη περίπτωση είναι αρνητική (βλ. Πίνακα 

42), αυτό σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών και αυτή είναι αρνητική, άρα από όσους/-ες (= 25) δηλώνουν ρητά ως 

αίτιο επιλογής καθηγητή/-τριας του σχολείου-τάξης μαθητή/-τριας για Παραπαιδεία τη 

χαμηλή σχολική απόδοση οι μαθητές/-τριες ιδιωτικού σχολείου (: κωδικός 2) είναι 

συνολικά λιγότεροι (= 4), ενώ οι μαθητές/-τριες δημόσιου σχολείου (: κωδικός 1) 

είναι περισσότεροι (= 21). Στη δεύτερη, όμως, περίπτωση η φορά της σχέσης είναι 

θετική, οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι όροι αντιστρέφονται και ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών που είναι θετική (βλ Πίνακα 43), άρα 

από όσους/-ες (= 22) δεν το δηλώνουν ρητά παρά το υποδεικνύουν ως άλλο, χωρίς να 

το καταδεικνύουν, το αίτιο επιλογής καθηγητή/-τριας του σχολείου-τάξης μαθητή/-
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τριας για Παραπαιδεία οι μαθητές/-τριες ιδιωτικού σχολείου (: κωδικός 2) είναι 

συνολικά περισσότεροι (= 18) και οι μαθητές/-τριες δημόσιου σχολείου (: κωδικός 1)  

λιγότεροι (= 4). 

Πίνακας 42 

Έλεγχος Είδους ή Μεγέθους της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών τύπος σχολείου και 

Χαμηλή σχολική απόδοση ως Αίτιο/-α επιλογής καθηγητή/-τριας του σχολείου μαθητή/-

τριας για Παραπαιδεία 

χαμηλή σχολική απόδοση στο/-α μάθημα/-τα * σχολείο  Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 

Std. Error
a
 

Approx. 

T
b
 

Approx. 

Sig. 

Nominal by Nominal Phi -,209     ,006 

Cramer's V ,209 
  

,006 

Interval by Interval Pearson's R -,209 ,061 -2,805 ,006
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman 

Correlation 
-,209 ,061 -2,805 ,006

c
 

N of Valid Cases 175       

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

Πίνακας 43 

Έλεγχος Είδους ή Μεγέθους της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών τύπος σχολείου και 

Άλλο Αίτιο επιλογής καθηγητή/-τριας του σχολείου μαθητή/-τριας για Παραπαιδεία 

άλλο * σχολείο  Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 

Std. Error
a
 

Approx. 

T
b
 

Approx. 

Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,313     ,000 

Cramer's V ,313 
  

,000 

Interval by Interval Pearson's R ,313 ,067 4,341 ,000
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman 

Correlation 
,313 ,067 4,341 ,000

c
 

N of Valid Cases 175       
a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Υπόθεση 9η: Ο τύπος του σχολείου φοίτησης επηρεάζει τη μαθητική επιλογή 

εναλλακτικού σεναρίου δράσης σε περίπτωση ατυχίας ή αποτυχίας στις 

Πανελλήνιες εξετάσεις.  

9. ΕΡ/ΜΕΤ 3 – ΕΡ/ΜΕΤ 29 (: Τύπος σχολείου – Εναλλακτικό σενάριο μαθητικής 

δράσης σε περίπτωση ατυχίας ή αποτυχίας στις Πανελλήνιες εξετάσεις, όπου p = 0,004) 

 Οι κατηγοριακές μεταβλητές τύπος σχολείου και Εναλλακτικό σενάριο 

μαθητικής δράσης σε περίπτωση ατυχίας ή αποτυχίας στις Πανελλήνιες εξετάσεις 

συσχετίστηκαν σε δισδιάστατο πίνακα. Από τους/τις 103 μαθητές/-τριες  δημοσίου 

σχολείου- σε σύνολο 175 απαντησάντων- οι 50, δηλαδή οι μισοί περίπου, επέλεξαν 

τη  νέα συμμετοχή τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους ως 

Εναλλακτικό σενάριο μαθητικής δράσης σε περίπτωση ατυχίας ή αποτυχίας στις 

Πανελλήνιες εξετάσεις, ενώ από τους 72 μαθητές/-τριες ιδιωτικού σχολείου μόλις οι 

21 επέλεξαν το ίδιο. Από τους/τις 72 μαθητές/-τριες  ιδιωτικού σχολείου - σε σύνολο 

175 απαντησάντων- οι 29 δήλωσαν ως Εναλλακτικό σενάριο τις σπουδές σε 

Πανεπιστήμιο του εξωτερικού στη Σχολή της επιλογής τους, ενώ  από τους 103 

μαθητές/-τριες δημοσίου σχολείου οι 21 δήλωσαν το ίδιο (βλ. Πίνακα 44-

Παραρτήματα).  

 Ο στατιστικός έλεγχος με τη διαδικασία Crosstabs, κατασκευής δηλαδή 

πίνακα δύο διαστάσεων, και τον υπολογισμό του συντελεστή Pearson Chi-Square, 

όπου ο συντελεστής στατιστικής σημαντικότητας πρέπει να είναι: p < 0,01, έδειξε ότι 

υπάρχει αφενός σχέση μεταξύ των κατηγοριακών μεταβλητών τύπος σχολείου και 

Εναλλακτικό σενάριο μαθητικής δράσης σε περίπτωση ατυχίας ή αποτυχίας στις 

Πανελλήνιες εξετάσεις με το p = 0,004, αφού εδώ το επίπεδο σημαντικότητας 

παρουσιάζεται να είναι p < 0,01 (βλ. Πίνακα 45).  
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Πίνακας 45 

Έλεγχος Σημαντικότητας της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών τύπος σχολείου και 

Εναλλακτικό σενάριο μαθητικής δράσης σε περίπτωση ατυχίας ή αποτυχίας στις 

Πανελλήνιες εξετάσεις 

Εναλλακτικά σενάρια σε περίπτωση μαθητικής ατυχίας ή αποτυχίας στις 

Πανελλήνιες * σχολείο  Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 22,309
a
 8 ,004 

Likelihood Ratio 23,885 8 ,002 

Linear-by-Linear 

Association 
,900 1 ,343 

McNemar-Bowker Test 
  

.
b
 

N of Valid Cases 175     
a. 10 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,41. 

b. Computed only for a PxP table, where P must be greater than 1. 

 Επομένως η βασική υπόθεση συσχέτισης των δύο συγκεκριμένων 

μεταβλητών, Τύπος σχολείου – Εναλλακτικό σενάριο μαθητικής δράσης σε περίπτωση 

ατυχίας ή αποτυχίας στις Πανελλήνιες εξετάσεις, γίνεται αποδεκτή. Ωστόσο ο δείκτης 

αυτός από μόνος του δεν μας πληροφορεί αν η εντοπιζόμενη συσχέτιση ανάμεσα στις 

δύο μεταβλητές είναι θετική ή αρνητική. Καθίσταται, επομένως, αναγκαίο να 

υπολογισθούν το μέγεθος και το είδος αυτής της σχέσης. Για να διερευνηθεί 

επομένως το επίπεδο σημαντικότητας της εξεταζόμενης σχέσης, συνυπολογίστηκε 

επίσης ο συντελεστής Cramer’s V, ο οποίος  βρέθηκε ίσος με 0,357, οπότε, 

συγκρινόμενος με το p = 0,004 (του 3 - 29), μάς πληροφορεί ότι υπάρχει σχέση 

στατιστικά σημαντική ανάμεσα στις συγκεκριμένες μεταβλητές, και μάλιστα πολύ 

ισχυρή.  

 Η φορά τώρα της σχέσης, δηλαδή αν υπάρχει θετική, αρνητική ή ουδέτερη 

συσχέτιση ανάμεσα στις μεταβλητές, βρέθηκε, με τον υπολογισμό του συντελεστή 

phi να είναι ίσος με 0,357 για το 3 - 29. Επειδή η φορά είναι θετική, αυτό σημαίνει 
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ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών και αυτή είναι 

θετική (βλ. Πίνακα 46), άρα από όσους/-ες (= 71) επιλέγουν την πρώτη, σε σειρά 

προτίμησης των συμμετεχόντων, απάντηση, δηλαδή τη νέα συμμετοχή τους στις 

Πανελλήνιες Εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους ως Εναλλακτικό σενάριο 

μαθητικής δράσης σε περίπτωση ατυχίας ή αποτυχίας στις Πανελλήνιες εξετάσεις οι 

μαθητές/-τριες δημόσιου  σχολείου (: κωδικός 1) είναι συνολικά περισσότεροι (= 50), 

ενώ οι μαθητές/-τριες ιδιωτικού σχολείου (: κωδικός 2) λιγότεροι (= 21). 

Δειγματοληπτικά αναφέρεται επίσης ότι από όσους/-ες έδωσαν τη δεύτερη 

δημοφιλέστερη απάντηση, αυτή των σπουδών σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού στη 

Σχολή της επιλογής τους, είναι οι μαθητές/-τριες ιδιωτικού σχολείου συνολικά 

περισσότεροι (= 29), ενώ οι μαθητές/-τριες δημόσιου  σχολείου λιγότεροι (= 21). 

Πίνακας 46 

Έλεγχος Είδους ή Μεγέθους της σχέσης μεταξύ Μεταβλητών τύπος σχολείου και 

Εναλλακτικό σενάριο μαθητικής δράσης σε περίπτωση ατυχίας ή αποτυχίας στις 

Πανελλήνιες εξετάσεις 

Εναλλακτικά σενάρια σε περίπτωση μαθητικής ατυχίας ή αποτυχίας στις 

Πανελλήνιες * σχολείο  Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. 

T
b
 

Approx. 

Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,357     ,004 

Cramer's V ,357     ,004 

Interval by Interval Pearson's R ,072 ,074 ,948 ,344
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman 

Correlation 
,153 ,074 2,040 ,043

c
 

N of Valid Cases 175       
a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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 6.4 Επιγραμματικός σχολιασμός των αποτελεσμάτων συνολικά  

6.4.1 Συσχέτιση αποτελεσμάτων με θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας  

 Το Ερωτηματολόγιο που αξιοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, με σκοπό την 

επίλυση του εξεταζόμενου προβλήματος, έχει συνταχθεί από την ίδια την ερευνήτρια, 

ύστερα από ενδελεχή μελέτη της διαθέσιμης σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα 

Βιβλιογραφίας, ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης. Η δομή του Ερωτηματολογίου 

επέτρεψε την –κατά ομάδες ερωτήσεων- διερεύνηση των βασικών μεταβλητών της 

έρευνας, οι οποίες με τη σειρά τους καλύπτουν ευρύ φάσμα του συνόλου των 

μεταβλητών που περιγράφουν το εξεταζόμενο εδώ φαινόμενο της Παραπαιδείας και 

έχουν αναδειχθεί τόσο από την εθνική όσο και από τη διεθνή ερευνητική πρακτική 

των τελευταίων δεκαετιών.  

 Μέσα από την καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, με 

μεθόδους και τεχνικές της περιγραφικής στατιστικής, καλύφθηκαν όλες οι κατηγορίες 

ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, στη βάση των υποθέσεων εργασίας που 

ελέγχθηκαν και αποτιμήθηκαν ανάλογα. Ειδικότερα τώρα, με τη μεθοδολογία των 

Συχνοτήτων (Frequencies) εξετάστηκαν από τις κατηγορίες ερωτήσεων β, ε και στ, 

που προαναφέρθηκαν, οι ερωτήσεις: 5-11, 26 και 29-30, αντίστοιχα, στη βάση εννέα 

συνολικά υποθέσεων εργασίας. Ενώ με τη μεθοδολογία των Crosstabs για 

κατηγοριακές μεταβλητές εξετάστηκαν από τις προαναφερθείσες κατηγορίες 

ερωτήσεων, δηλαδή α, γ, δ & στ, οι ερωτήσεις/μεταβλητές: 3/16 (α/γ), 3/18 (α/γ), 

3/20 (α/γ), 4/18 (α/γ), 4/19 (α/γ), 14/18 (γ/γ), 3/17 (α/γ), 3/23 (α/δ), 3/29 (α/στ) στη 

βάση άλλων εννέα, συνολικά και αντίστοιχα, ερευνητικών υποθέσεων.  
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6.4.2 Θεμελίωση των ευρημάτων της έρευνας και ερμηνεία αυτών  

 Στα πλαίσια της επιλογής εργαλείων από την περιγραφική στατιστική για την 

ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων, αξιοποιήθηκαν ειδικότερα, α) οι συχνότητες 

και β) οι δυσδιάστατοι πίνακες για κατηγοριακές μεταβλητές. Στη βάση λοιπόν αυτής 

της κύριας κατηγοριοποίησης, ελέγχθηκαν όλες οι ερωτήσεις-μεταβλητές είτε 

μεμονωμένα, μέσω της σύγκρισης των συχνοτήτων που παρουσίαζαν οι επιμέρους 

απαντήσεις, είτε συνδυαστικά, μέσω της διερεύνησης της στατιστικής 

σημαντικότητας, του είδους και του μεγέθους των επιμέρους σχέσεων ή διαφορών 

που παρουσιάζονταν μεταξύ τους. 

6.4.2.1 Frequencies (= Συχνότητες) για κατηγοριακές μεταβλητές  

  Εξετάζονται έτσι οι κατηγορίες ερωτήσεων β, ε & στ, κωδικοποιημένα, ως 

εξής: 1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΚΑΤ στο εξής) [β] - ΕΡΩΤΗΣΗ/ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ (ΕΡ/ΜΕΤ 

στο εξής) (5-11), 2) ΚΑΤ [ε] - ΕΡ/ΜΕΤ (26), 3) ΚΑΤ [στ] - ΕΡ/ΜΕΤ (29) & 4) ΚΑΤ 

[στ] - ΕΡ/ΜΕΤ (30).  

6.4.2.2 Crosstabs για κατηγοριακές μεταβλητές 

 Εξετάζονται έτσι οι κατηγορίες ερωτήσεων α, γ, δ & στ, κωδικοποιημένα,  ως 

εξής: (1) ΚΑΤ [α/γ] – ΕΡ/ΜΕΤ (3/16) – ΥΠΟΘ-1, (2) ΚΑΤ [α/γ] - ΕΡ/ΜΕΤ (3/18) - 

ΥΠΟΘ-2, (3) ΚΑΤ [α/γ] - ΕΡ/ΜΕΤ (3/20) - ΥΠΟΘ-3, (4) ΚΑΤ [α/γ] - ΕΡ/ΜΕΤ 

(4/18) - ΥΠΟΘ-4, (5) ΚΑΤ [α/γ] - ΕΡ/ΜΕΤ (4/19) - ΥΠΟΘ-5, (6) ΚΑΤ [γ/γ] - 

ΕΡ/ΜΕΤ (14/18) - ΥΠΟΘ-6, (7) ΚΑΤ [α/γ] - ΕΡ/ΜΕΤ (3/17) - ΥΠΟΘ-7, (8) ΚΑΤ 

[α/δ] ΕΡ 3/23 - ΥΠΟ-8 & (9) ΚΑΤ [α/στ] – ΕΡ/ΜΕΤ (3/29) - ΥΠΟΘ-9.  
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i. Frequencies (Συχνότητες) για κατηγοριακές μεταβλητές 

 Από όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος που έχουν εξεταστεί στην παρούσα έρευνα, σε ευθεία ανταπόκριση με το 

περιορισμένο μεν και εν τη γενέσει, αλλά υπαρκτό ενδιαφέρον που φαίνεται να 

παρουσιάζουν αυτά για την εθνική και τη διεθνή εκπαιδευτική ερευνητική κοινότητα, 

αυτό που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο βαθμό προσοχής και διερεύνησης είναι το 

Σύστημα Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο. Ο λόγος για την απόδοση αυτής της 

έμφασης στο συγκεκριμένο παράγοντα έχει να κάνει με το γεγονός ότι, σε ό,τι 

τουλάχιστον αφορά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και με δεδομένη την 

«εμμονή» της ελληνικής οικογένειας “να δει τα παιδιά της στο Πανεπιστήμιο” ( 

Liodakis, 2010), το Εθνικό Σύστημα Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο, με το χαρακτήρα 

της υψηλής εξειδίκευσης και των Εισιτηρίων Εξετάσεων που το διακρίνουν, 

καταδυναστεύει όλες τις προηγούμενες βαθμίδες εκπαίδευσης –Α΄/θμια και Β΄/θμια-, 

αποπροσανατολίζοντάς τες από τον κύριο παιδαγωγικό τους ρόλο που δεν είναι άλλος 

από την ολιστική (ΟΙΕΛΕ, 2011), ανθρωπιστική, ελεύθερη και ανεξάρτητη από 

αγοραίες σκοπιμότητες (Πέτρου, 2010) ενθάρρυνση της νέας γενιάς του τόπου να 

εμπλακεί ενεργά στη διαδικασία της ενδοσχολικής, αλλά και εξωσχολικής –λόγου 

χάρη με την προσωπική μελέτη ή σε μουσεία, βιβλιοθήκες χώρους τέχνης και 

πολιτισμού, αρχαιολογικούς χώρους- μάθησης, αυτομόρφωσης  και καλλιέργειάς της 

(Freire, 2009).  

 H πλειοψηφία των μαθητών/-τριών, σε ποσοστό 41,1%, επιλέγει ως 

ιδανικότερο σύστημα εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της 

Β΄/θμιας Εκπαίδευσης και το πέρασμα στο Πανεπιστήμιο, μέσω της παρακολούθησης 

και επιτυχούς εξέτασης στα μαθήματα που θα ορίζονταν από τη Σχολή της επιλογής 
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τους σε ένα προπαρασκευαστικό πρώτο έτος φοίτησης, το οποίο και θα έκρινε την 

περαιτέρω ακαδημαϊκή κατεύθυνση των σπουδών τους. Ωστόσο, οι Πανελλήνιες 

Εξετάσεις ως εκπαιδευτικός θεσμός με μακρά ιστορία στην Ελλάδα εξακολουθούν να 

έχουν ισχυρά ερείσματα μέσα στη μαθητική κοινότητα και αυτή των οικογενειών 

τους, αφού ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό, της τάξης του 32% των μαθητών, 

εξακολουθούν να επιλέγουν -δυνάμει συνηθείας ίσως, αλλά αυτό απομένει να 

διερευνηθεί εξειδικευμένα- τις Πανελλήνιες ως τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο 

εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο. 

 Τη μερίδα του λέοντος στις προτιμήσεις των μαθητών/-τριών συνολικά σε ό,τι 

αφορά στην επιλογή εναλλακτικού σεναρίου εκπαιδευτικής δράσης σε περίπτωση 

ατυχούς επιλογής σχολής ή αποτυχίας τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 

συγκεντρώνει το ενδεχόμενο της εκ νέου συμμετοχής τους στις Πανελλήνιες σε 

ποσοστό 40,6%. Μια ερμηνεία για αυτό θα ήταν είτε ότι δεν έχουν την οικονομική  

δυνατότητα να φύγουν για σπουδές στο εξωτερικό είτε δεν αισθάνονται έτοιμοι να 

φύγουν τόσο νωρίς και τόσο μακριά από το σπίτι τους για σπουδές. Η δεύτερη 

δυνατότητα που εξετάζεται, σε ποσοστό 28,6%, είναι η από μέρους των παιδιών -με 

την υποστήριξη των οικογενειών τους προφανώς- επιδίωξη σπουδών στο εξωτερικό 

σε σχολή της επιλογής τους, γεγονός που μαρτυρά ότι -σε θεωρητικό επίπεδο 

δήλωσης τουλάχιστον- διαθέτουν τόσο την οικονομική δυνατότητα όσο και τη 

διάθεση να το κάνουν, διαφορετικά πρόκειται απλά για εκδήλωση επιθυμίας. 

Συμπληρωματικά τώρα ως προς την πρώτη σε ποσοστό απαντήσεων επιλογή, ένα 

9,7% των μαθητών/-τριών επιλέγουν τη νέα συμπλήρωση Μηχανογραφικού με τη 

διαδικασία του 10%, χωρίς, όμως, νέα συμμετοχή στις Πανελλήνιες, η οποία από 

μόνη της θα είχε ένα αξιοσημείωτο κόστος τόσο υλικό, λόγω της εκ νέου προσφυγής 
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του/της υποψηφίου στην Παραπαιδεία, όσο και ψυχολογικό, λόγω του άγχους που 

ενέχει ως εγχείρημα. Συμπληρωματικά τέλος ως προς τη δεύτερη επιλογή, ένα 

ποσοστό 8,6% των μαθητών/-τριών επιλέγουν σπουδές σε ιδιωτικό κολλέγιο του 

εσωτερικού στη σχολή της επιλογής τους, είτε γιατί δε θέλουν ή δεν μπορούν για 

λόγους οικονομικούς, πιθανόν, να επανεμπλακούν στη διαδικασία των Πανελληνίων 

είτε γιατί, ίσως, δεν επιθυμούν ή αδυνατούν για οικονομικούς ή προσωπικούς λόγους 

να φύγουν για ανώτερες σπουδές στο εξωτερικό  (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2007). Σε κάθε 

περίπτωση, ωστόσο, μπορεί να τεθεί το ζήτημα του κατά πόσο πράγματι η -

διαπιστωμένη ερευνητικά (ΕU DG, Education & Culture, μελέτη NESSE, 2012)- 

οικονομική και κοινωνική ανισότητα των ευκαιριών που δίνονται στους μαθητές/-

τριες Ανατολικής Αττικής τούς επιτρέπει να διαχειριστούν ελεύθερα και με βάση τις 

πραγματικές προτιμήσεις τους τις ήδη περιορισμένες επιλογές οι οποίες τους 

παρέχονται τόσο από το ισχύον σήμερα εξετασιοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα όσο 

και από την οικογενειακή τους οικονομική και κοινωνική κατάσταση σε συνθήκες 

μάλιστα κρίσης. 

 Στην κυρίαρχη αυτή εξετασιοκεντρική λογική που διέπει το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα προεξάρχουσα θέση κατέχουν η αποστήθιση και η 

εξειδίκευση από το ένα μέρος, ενώ από το άλλο και η ΚΣ/ΚΙ και η κουλτούρα που 

δίνει η Γενική Παιδεία, μολονότι στην πράξη υποτιμώνται σταθερά από τους/τις 

υποψήφιους/-ες, δεν υστερούν σε βαθμό προτίμησης. Αλλά και σε επίπεδο επίσημης 

ρητορικής της εκπαιδευτικής πολιτικής ηγεσίας, όπως αυτή εκφράζεται μέσα στα 

εκάστοτε ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, διαπιστώνεται η ίδια 

αντίφαση, με το δεύτερο ζεύγος εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών να κερδίζει 

σημαντικά έδαφος, για να το χάσει, όμως,  αμέσως μετά προς όφελος του πρώτου στο 
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επίπεδο εφαρμογής της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία ακολουθεί τα 

προτάγματα της κοινής ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής που κατατείνουν στην 

εξειδίκευση του μελλοντικού εργατικού της δυναμικού. Η τελευταία, κατά τρόπο 

συστηματικό τα τελευταία χρόνια, πριμοδοτεί την αγοραιοποίηση της εκπαίδευσης, η 

οποία εξυπηρετείται προσφορότερα μέσω της υποχώρησης της καλλιέργειας ΚΣ/ΚΙ 

και ανθρωπιστικής κουλτούρας στη συνείδηση των νέων έναντι της ενθάρρυνσής 

τους να αναπτύξουν μια χρησιμοθηρική αντίληψη για τη γνώση, μέσω της πρακτικής 

της αποστήθισης και της κοντόφθαλμης μονομέρειας και εξειδίκευσης.  

 Στη βάση της εδραιωμένης εμπειρικά λογικής του «ό,τι σπέρνεις, θερίζεις» 

δεν είναι να απορεί κανείς που, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 

και σε γενικές γραμμές, οι μαθητές/-τριες φέρονται να αποτιμούν πολύ θετικά τη 

σημασία όλων –και μάλιστα αδιακρίτως- των βασικών χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, τυπικού και άτυπου. Στην 

πραγματικότητα, ωστόσο, αυτό που αποτιμούν θετικά είναι η χρησιμότητα-συμβολή  

που αποδεδειγμένα έχουν για την υψηλή βαθμολογική επίδοση των μαθητών στα 

διαγωνίσματα-εξετάσεις  η αποστήθιση (: το υψηλότερο ποσοστό, 56% συγκεντρώνει 

η απάντηση «Πολύ») και η σχολική εξειδίκευση (: το υψηλότερο ποσοστό, 64%, 

συγκεντρώνει η απάντηση «σε πολύ μεγάλο βαθμό»). Σε ό,τι αφορά στην ΚΣ/ΚΙ (: το 

υψηλότερο ποσοστό, 51,4%, συγκεντρώνει η απάντηση «Πολύ» ) και τη Γενική 

Παιδεία (: το υψηλότερο ποσοστό, 56,6% συγκεντρώνει η απάντηση «σε πολύ 

μεγάλο βαθμό»), όσο υψηλά ποσοστά και αν συγκεντρώνουν στις προτιμήσεις των 

μαθητών/-τριών, προφανώς από αδυναμία κατανόησης από μέρους τους της διαφοράς 

που παρουσιάζουν ως προς την αποστήθιση και την εξειδίκευση, αντίστοιχα, 

εντούτοις η συνεισφορά τους στην ουσιαστική διαμόρφωση του ελληνικού 
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εκπαιδευτικού συστήματος είναι –διαχρονικά, πολύ περισσότερο μάλιστα συγχρονικά 

σε καιρό κρίσης- εξαιρετικά περιορισμένη.  

 Επομένως, και η γνώμη των μαθητών/-τριών σχετικά με αυτά τα δύο 

χαρακτηριστικά δεν μπορεί παρά να είναι διαμεσολαβημένη. Είναι μάλιστα 

αξιοσημείωτο ότι, όταν οι μαθητές/-τριες καλούνται να επιλέξουν, λόγου χάρη 

ανάμεσα στην αποστήθιση και την ΚΣ/ΚΙ για την ανάδειξη από τους ίδιους της 

ευνοϊκότερης μαθησιακής συνθήκης, στην πλειοψηφία τους επιλέγουν –προφανώς για 

«ασφάλεια» και σε ποσοστό 70,3%- το συνδυασμό των δύο ως τον πλέον πρόσφορο. 

(ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2009-2010, 2011, 2012, 2013 και 2014). Ωστόσο, φτάνουν στο 

σημείο να αναγνωρίσουν, σε ποσοστό 61,1% των απαντήσεων, τον περιορισμένο 

βαθμό –«σε μικρό βαθμό»- ελευθερίας επιλογών που τους παραχωρείται από το 

ισχύον εκπαιδευτικό  σύστημα (ΟΙΕΛΕ, 2011).  

 Επιπρόσθετα δείχνει να επηρεάζει τους μαθητές/-τριες σε μεγάλο βαθμό –

ποσοστό 57,1%- η σχέση ανάμεσα στο κόστος και τις υπαρκτές σε περιβάλλον 

κρίσης δυνατότητές τους για επιλογή τύπου Παραπαιδείας, με τους συγκεκριμένους 

τύπους να διαβαθμίζονται από το προσιτότερο οικονομικά, δηλαδή το Φροντιστήριο, 

έως το ακριβότερο, δηλαδή το ιδιαίτερο μάθημα (Πβ. Liodakis, 2010), αλλά και με 

ανοιχτή την επιλογή της ενδοσχολικής ενισχυτικής διδασκαλίας, όπου αυτή 

προσφέρεται, δηλαδή στα ιδιωτικά σχολεία μόνο, να αποτελεί μία δωρεάν, δηλαδή 

χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το μαθητή πέρα από τα δίδακτρα, σχολική 

παροχή εκτός από το επίσημο σχολικό πρόγραμμα (Πβ. ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2014). 

 Όπως καταδείχθηκε σε άλλο σημείο της παρούσας έρευνας και σε 

συσχετιστική βάση, κυρίαρχο στις προτιμήσεις των παιδιών, τόσο του δημόσιου όσο 
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και του ιδιωτικού σχολείου, είναι το ιδιαίτερο μάθημα, παρά το μεγαλύτερο κόστος 

που αυτό έχει σε σχέση με το Φροντιστήριο, κυρίως, και παρά την κρίση. Από το 

γεγονός αυτό, μπορεί κανείς να συμπεράνει πόσο μεγάλη θα πρέπει να είναι τελικά η 

διαβάθμιση-διακύμανση στο κόστος-αντίτιμο που έχει η παροχή-παρακολούθηση 

ιδιαίτερου μαθήματος ανάλογα με το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο καθηγητή και 

μαθητή, ώστε να καλύπτει αφενός τις οικονομικές ανάγκες-απαιτήσεις των 

καθηγητών/-τριών, ανεξάρτητα από το αν, όπως όλα τα στοιχεία δείχνουν, αυτοί/-ες 

εργάζονται, εκτός από την Παραπαιδεία, και στην τυπική εκπαίδευση, δημόσια ή 

ιδιωτική, και αφετέρου τις οικονομικές δυνατότητες όλων, δυνητικά, των μαθητών/-

τριών που επιλέγουν το ιδιαίτερο μάθημα, ανεξάρτητα από το αν αυτοί/-ές φοιτούν σε 

δημόσιο ή σε ιδιωτικό σχολείο. Εναλλακτικά αυτό το γεγονός θα μπορούσε να 

σημαίνει ότι, ανεξάρτητα από το υψηλό κόστος και την κρίση, οι οικογένειες των 

μαθητών/-τριών που αξιολογούν το ιδιαίτερο μάθημα ως την καλύτερη επιλογή για τα 

παιδιά τους βρίσκουν τον τρόπο να τους το διασφαλίσουν -είτε έχουν την οικονομική 

δυνατότητα να το κάνουν είτε όχι- θυσιάζοντας, προφανώς- από άλλες ανάγκες τους 

για να υποστηρίξουν μαθησιακά τα παιδιά τους (Liodakis, 2010).   

 

ii. Crosstabs για κατηγοριακές μεταβλητές  

 Από όλες τις μεταβλητές δημογραφικού χαρακτήρα (: 1-4) που περιέχονταν 

στο ερευνητικό Ερωτηματολόγιο και συσχετίστηκαν με τις υπόλοιπες ερευνητικές 

μεταβλητές, αν εξαιρέσουμε τη μεταβλητή τόπος κατοικίας (: 2), η οποία είχε καθαρά 

πιστοποιητικό του πληθυσμού αναφοράς χαρακτήρα, και τη μεταβλητή φύλο (: 1), η 

οποία ελέγχθηκε συσχετιστικά με άλλες μεταβλητές, αλλά δεν απέδωσε στατιστικά 

σημαντικά αποτελέσματα η συσχέτιση, ήταν κυρίως οι μεταβλητές τύπος σχολείου (: 

3) και σχολική βαθμίδα/τάξη φοίτησης (: 4) εκείνες που απέδειξαν την ύπαρξη ικανού  
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αριθμού στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων της καθεμιάς από αυτές τις τελευταίες 

με άλλες μεταβλητές της έρευνας.  

 Πιο συγκεκριμένα, η μεταβλητή τύπος σχολείου (: ΕΡ/ΜΕΤ 3) συσχετίστηκε, 

διαδοχικά, με μία σειρά από ερευνητικές μεταβλητές, αλλά στατιστικά σημαντική 

διαφορά εντοπίστηκε στη συσχέτισή της με τις εξής μεταβλητές:  επιδίωξη 

«ακαδημαϊκής αριστείας» ή «προετοιμασία για νέου τύπου εξετάσεις στην Α΄ & Β΄ 

Λυκείου με Τράπεζα Θεμάτων» ως αίτια της 1
ης

 μαθητικής συμμετοχής στην 

Παραπαιδεία (: ΕΡ/ΜΕΤ 16), φετινή μαθητική συμμετοχή στην Παραπαιδεία σε 

«σταθερή» ή «περιστασιακή» βάση (: ΕΡ/ΜΕΤ 17)∙ «ιδιαίτερο μάθημα» ή «καμμία» 

συμμετοχή ως τύπος της φετινής μαθητικής συμμετοχής ή μη στην Παραπαιδεία (: 

ΕΡ/ΜΕΤ 18)∙ επιδίωξη «ακαδημαϊκής αριστείας» ή επιλογή της απάντησης «για 

κανένα λόγο» ως αίτια της φετινής μαθητικής συμμετοχής ή μη  στην Παραπαιδεία (: 

ΕΡ/ΜΕΤ 20)∙ «χαμηλή σχολική απόδοση» ή «άλλο» ως αίτια της επιλογής ή μη 

καθηγητή/-τριας του σχολείου-τάξης μαθητή/-τριας για Παραπαιδεία (: ΕΡ/ΜΕΤ 23)∙ 

και τέλος «νέα συμμετοχή τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις» του επόμενου σχολικού 

έτους ή «σπουδές σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού στη Σχολή της επιλογής τους» ως 

Εναλλακτικά σενάρια μαθητικής δράσης σε περίπτωση ατυχίας ή αποτυχίας στις 

Πανελλήνιες εξετάσεις (: ΕΡ/ΜΕΤ 29).  

 Στη συνέχεια, η μεταβλητή σχολική βαθμίδα/τάξη φοίτησης (: ΕΡ/ΜΕΤ 4) 

συσχετίστηκε, διαδοχικά, με μία σειρά από ερευνητικές μεταβλητές, αλλά στατιστικά 

σημαντική διαφορά εντοπίστηκε στη συσχέτισή της με τις παρακάτω μεταβλητές: 

«μάθημα σε Φροντιστήριο» ως φετινή μαθητική επιλογή τύπου Παραπαιδείας (: 

ΕΡ/ΜΕΤ 18)∙ «Φυσικές Επιστήμες» ως αντικείμενο φετινής μαθητικής σπουδής  στην 

Παραπαιδεία (: ΕΡ/ΜΕΤ 19). 
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 Τέλος, η μη δημογραφικού τύπου μεταβλητή τύπος πρώτης συμμετοχής στην 

Παραπαιδεία (: ΕΡ/ΜΕΤ 14) συσχετίστηκε με τη μεταβλητή τύπος φετινής μαθητικής 

συμμετοχής στην Παραπαιδεία (: ΕΡ/ΜΕΤ 18) και ο έλεγχος απέδωσε στατιστικά 

σημαντικές σχέσεις πλήρους συνταύτισης των μαθητικών επιλογών ανάμεσα στην 

πρώτη αλλά και τη φετινή επιλογή των μαθητών/-τριών σε όλα τα πεδία της 

συσχέτισης, δηλαδή «το φροντιστηριακό μάθημα», «το μάθημα σε ολιγομελές τμήμα», 

«το ιδιαίτερο μάθημα» και «καμμία συμμετοχή». Η μόνη περίπτωση στην οποία δεν 

ανιχνεύθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών 

ήταν στο πεδίο «της ενισχυτικής διδασκαλίας στο σχολείο». Το γεγονός αυτό 

εξηγείται, ενμέρει, από την έλλειψη από το σχολικό πρόγραμμα των δημόσιων 

σχολείων της συγκεκριμένης εναλλακτικής για συμμετοχή των μαθητών/-τριών σε 

αυτού του τύπου την Παραπαιδεία, στα οποία σχολεία η διακοπή του συγκεκριμένου 

θεσμού συνέπεσε με την έναρξη της κρίσης (2008-2009). Επομένως, η ενδοσχολική 

ενισχυτική διδασκαλία δεν αφορούσε στα παιδιά δημόσιων σχολείων, αφού ίσχυε ως 

δυνατότητα μόνο για τους μαθητές/-τριες ιδιωτικών σχολείων.  

 Η ερμηνεία τώρα των ευρημάτων της παρούσας έρευνας θα στηριχθεί στη 

βάση της διατύπωσης των υποθέσεων της έρευνας παρακολουθώντας τη σειρά με την 

οποία ελέγχθηκαν στατιστικά οι επιμέρους συσχετίσεις των ερευνητικών 

μεταβλητών, για να βρεθεί ότι παρουσιάζουν μεταξύ τους στατιστικά σημαντικές 

σχέσεις ή διαφορές, ενώ παράλληλα θα γίνεται και η θεμελίωση αυτών των 

ερευνητικών ευρημάτων στη βάση της αξιοποιηθείσας εδώ βιβλιογραφίας.  

 [α/γ] ΕΡ 3/16 - ΥΠΟΘ-1: Από όσους/-ες επιλέγουν ως αίτιο 1ης συμμετοχής 

τους στην Παραπαιδεία την επιδίωξη ακαδημαϊκής αριστείας οι μαθητές/-τριες 

ιδιωτικού σχολείου είναι συνολικά περισσότεροι και οι μαθητές/-τριες δημόσιου 
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σχολείου λιγότεροι (βλ. Διάγραμμα 1). Όμως, από όσους/-ες επιλέγουν ως αίτιο 1ης 

συμμετοχής τους στην Παραπαιδεία την προετοιμασία για νέου τύπου εξετάσεις στην 

Α΄ & Β΄ Λυκείου με Τράπεζα Θεμάτων (1η) οι μαθητές/-τριες ιδιωτικού σχολείου 

είναι συνολικά λιγότεροι, ενώ οι μαθητές/-τριες του δημοσίου είναι περισσότεροι (βλ. 

Διάγραμμα 2).  

 Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ερευνητικά δεδομένα, η συμμετοχή των 

μαθητών/-τριών στην Παραπαιδεία έχει, ως προς την αιτιολογία της, υπερβεί στις 

μέρες μας τον παλαιό χαρακτήρα της αναζήτησης ενίσχυσης για τον μαθησιακά 

αδύναμο μαθητή και έχει προσλάβει το χαρακτήρα της ενδυνάμωσης του/της ήδη 

καλού/ής μαθητή/-τριας, ώστε να γίνει άριστος/-η και να επικρατήσει έναντι των 

υπολοίπων σε ένα εξόχως ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως είναι το 

ελληνικό. Αυτό ισχύει γενικότερα τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο διεθνές πλαίσιο 

αναφοράς (ΕU DG Education & Culture, μελέτη NESSE, 2011 & 2012; Liodakis, 

2010).  

 Το γεγονός τώρα ότι υπάρχει διαφορά, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου, 

δημόσιο ή ιδιωτικό, στις προτεραιότητες που βάζουν οι μαθητές/-τριες ως προς τις 

αιτίες που τους παρωθούν να καταφύγουν στην Παραπαιδεία, οφείλεται πιθανότατα 

στο γεγονός ότι οι μεν μαθητές/-τριες του ιδιωτικού θεωρούσαν ή, όντως, είχαν 

λυμένο σε ενδοσχολικό επίπεδο προετοιμασίας ή βοήθειας το ζήτημα της εξέτασης 

μέσω Τράπεζας Θεμάτων, ενώ οι του δημοσίου όχι, οπότε οι δεύτεροι αναζήτησαν 

κατά το σχολικό έτος 2014-2015, σε μεγαλύτερο ποσοστό, βοήθεια για το λόγο αυτό 

στην Παραπαιδεία, χωρίς, φυσικά, να γνωρίζουν ότι τελικά ο συγκεκριμένος θεσμός 

θα καταργηθεί. Επίσης η διαφορά αυτή οφείλεται και στο ότι η προνομιακή, σε σχέση 

με αυτή του δημοσίου, εκπαιδευτική αφετηρία των μαθητών του ιδιωτικού 
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ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της σχολικής αποτυχίας, ενώ παράλληλα μεγιστοποιεί σε 

μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι των συμμαθητών τους στο δημόσιο την επιθυμία-ανάγκη 

για ακαδημαϊκή αριστεία, την οποία αναζητούν, σε μεγαλύτερο ποσοστό, στην 

Παραπαιδεία.  

  [α/γ] ΕΡ 3/18 - ΥΠΟΘ-2: Από όσους/-ες επιλέγουν ως τύπο της φετινής 

συμμετοχής τους στην Παραπαιδεία το ιδιαίτερο μάθημα οι μαθητές/-τριες ιδιωτικού 

σχολείου είναι συνολικά περισσότεροι και οι μαθητές/-τριες δημόσιου σχολείου  

λιγότεροι (Διάγραμμα 3). Όμως, από όσους/-ες επιλέγουν να μην έχουν φέτος καμμία 

συμμετοχή στην Παραπαιδεία οι μαθητές/-τριες ιδιωτικού σχολείου είναι -συνολικά- 

αισθητά λιγότεροι από ό,τι οι μαθητές δημοσίου (βλ. Διάγραμμα 4) (ΕU DG 

Education & Culture, μελέτη NESSE, 2011& 2012). Είναι ξεκάθαρο πλέον, μέσα από 

τα στοιχεία που προκύπτουν από την παρούσα έρευνα, ότι το ιδιαίτερο μάθημα 

συγκεντρώνει ως τύπος Παραπαιδείας τις προτιμήσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας 

των μαθητών, ανεξαρτήτως του τύπου σχολείου φοίτησής τους, δημόσιου ή 

ιδιωτικού. Ο τύπος σχολείου επηρεάζει, ωστόσο, το ποσοστό των μαθητών που 

επιλέγουν τελικά το ιδιαίτερο μάθημα φέτος, κατά το σχολικό έτος 2014-2015, από 

τους οποίους περισσότεροι είναι οι μαθητές του ιδιωτικού από ό,τι του δημοσίου. 

Αυτό πάλι είναι εύλογο, ακριβώς γιατί το ιδιαίτερο μάθημα είναι και η ακριβότερη, 

κατά κανόνα, επιλογή ανάμεσα στους προσφερόμενους τύπους της Παραπαιδείας, 

οπότε είναι και πιο προσιτό οικονομικά για όσες οικογένειες έχουν τη δυνατότητα να 

πληρώσουν τα δίδακτρα ενός ιδιωτικού σχολείου από ό,τι σε άλλες που στέλνουν τα 

παιδιά τους στο δημόσιο.  

 Ωστόσο, και σε αυτόν τον τομέα της οικονομίας ή καλύτερα της παρα-

οικονομίας η Αγορά αυτορυθμίζεται άψογα, ιδιαίτερα όταν η επίσημη Πολιτεία  δια 
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των αρμόδιων ελεγκτικών της μηχανισμών ολιγωρεί παντελώς να τιθασεύσει το 

πρόβλημα της Παραπαιδείας, όπως φαίνεται ότι ισχύει για την ελληνική περίπτωση 

(ΟΙΕΛΕ, 2015). Έτσι λοιπόν στην αυξημένη ζήτηση που υπάρχει για την παροχή 

ιδιαίτερων μαθημάτων από μέρους των μαθητών/-τριών και των γονέων αυτών η ήδη 

κερδοφόρος –σε καιρούς κρίσης- Αγορά σπεύδει να ανταποκριθεί παρέχοντας 

ευρύτατη γκάμα υπηρεσιών για όλα τα βαλάντια. Όπως είχε καταδειχθεί, μεσούσης 

ήδη της κρίσης στην Ελλάδα (Liodakis, 2010), στην Παραπαιδεία απασχολείται, με 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο, το 50 % του ενεργού εκπαιδευτικού δυναμικού της χώρας. 

Εύκολα, επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι, ανάλογα με την ηλικία, την εμπειρία-

προϋπηρεσία, την ικανότητα ή, όπως ορθότερα αποτιμάται από την Αγορά και με 

όρους της Αγοράς, την αποτελεσματικότητα, την κύρια εργασιακή θέση, την επιτυχία 

στις δημόσιες σχέσεις και τις συστάσεις που μπορεί να έχει ο/η δάσκαλος/-α ή ο/η 

καθηγητής αντίστοιχα ή την αυτοπροβολή που μπορεί να επιδείξει διαμορφώνεται και 

το κόστος των παρεχόμενων από αυτόν/-ήν εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Σε αυτά τα 

δεδομένα και σε συνθήκες που ρυθμίζονται από τους εκάστοτε όρους της προσφοράς 

και της ζήτησης καλούνται να προσαρμοστούν, προκειμένου να εξυπηρετηθούν 

αμοιβαία τόσο ο/η υποψήφιος/-α μαθητής/-τρια όσο και ο/η εκπαιδευτικός.  

 Μετά από όλες τις παραπάνω παρατηρήσεις τώρα και σε ό,τι αφορά γενικά 

στη φετινή –προϊούσης της κρίσης- μαθητική αποχή από την Παραπαιδεία ήταν κάτι 

περισσότερο από αναμενόμενο το ότι οι μαθητές/-τριες του δημοσίου βρέθηκαν να 

δηλώνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους συμμαθητές τους του ιδιωτικού σχολείου 

αποχή φέτος από την Παραπαιδεία. 

 [α/γ] ΕΡ 3/20 - ΥΠΟΘ-3: Από όσους/-ες επιλέγουν ως αίτιο της φετινής 

συμμετοχής τους στην Παραπαιδεία την επιδίωξη ακαδημαϊκής αριστείας οι 
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μαθητές/-τριες ιδιωτικού σχολείου είναι συνολικά περισσότεροι (= 21) και οι 

μαθητές/-τριες δημόσιου σχολείου λιγότεροι (= 8). Όμως, από όσους/-ες για κανένα 

λόγο δεν επιλέγουν φέτος την Παραπαιδεία οι μαθητές/-τριες ιδιωτικού σχολείου 

είναι συνολικά λιγότεροι (= 7), ενώ οι μαθητές δημοσίου περισσότεροι (= 28) (ΕU 

DG Education & Culture, μελέτη NESSE, 2012 & 2011). Όσα δηλώθηκαν παραπάνω 

με αφορμή την ερμηνεία των αποτελεσμάτων για τις υποθέσεις εργασίας 1 και 2 

ισχύουν και εδώ για την υπόθεση 3, μόνο περισσότερο ενισχυμένα από το γεγονός ότι 

η κρίση έχει στις μέρες μας βαθύνει τόσο πολύ που θα περίμενε κανείς/καμμία, 

λογικά σκεπτόμενος/-η, να έβλεπε να εξαλειφόταν ως δια μαγείας η Παραπαιδεία και 

να υποχωρούσε η ιδιωτικοποίηση της Εκπαίδευσης. Αντ’ αυτού, όμως, τόσο η άτυπη 

όσο και η τυπική ιδιωτική εκπαίδευση ενισχύονται ποικιλοτρόπως τόσο από την 

Αγορά, όπως το απαιτούν, άλλωστε τα συμφέροντά της, όσο, όμως, και από την 

επίσημη Πολιτεία, η οποία, ενάντια στη ρητή Συνταγματική επιταγή παροχής 

δημόσια και δωρεάν Παιδείας και δια της νομοθετικής αβουλίας-απραξίας της, 

εξακολουθεί να αφήνει τον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας βορρά στις αδηφάγες 

ορέξεις της Αγοράς και των φορέων της εντός και εκτός της εθνικής επικράτειας 

(ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2014).    

 [α/γ] ΕΡ 4/18 – ΥΠΟΘ-4: Είναι στη βαθμίδα του Λυκείου (: κωδικοί 1, 2, 3 & 

8), όπου συγκεντρώνονται οι περισσότεροι συνολικά (= 39) μαθητές/-τριες που πάνε 

φέτος Φροντιστήριο, έναντι του Γυμνασίου που είναι λιγότεροι (= 10) επί συνόλου 49 

ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, είναι οι μαθητές/-τριες της Γ΄ Λυκείου που σε 

μεγαλύτερο συνολικά αριθμό (= 17) επιλέγουν φέτος το Φροντιστήριο έναντι του 

μικρότερου συνολικά αριθμού των μαθητών/τριών της Α΄ Γυμνασίου από τους/τις 

οποίους/-ες ένας/μία (= 1) πάει φέτος Φροντιστήριο (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2007 & 2014).  
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 Το γεγονός είναι ευεξήγητο. Με δεδομένη την προτίμηση που υπάρχει, γενικά 

μεταξύ των μαθητών/-τριών, για το ιδιαίτερο μάθημα, είναι εύλογο το ότι το 

Φροντιστήριο το επιλέγουν, σε μικρότερο ποσοστό συγκριτικά με αυτό του Λυκείου, 

τα παιδιά που φοιτούν στο Γυμνάσιο, όπου οι εκπαιδευτική κρισιμότητα των 

μαθητικών αναγκών για επιπλέον βοήθεια είναι, κατά κανόνα, μικρότερη συγκριτικά 

με αυτήν του Λυκείου.  

 Επιπλέον εάν λάβει κανείς/καμμία υπόψη του/της τον αριθμό των μαθημάτων 

και τις απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας για την κάλυψη της διδακτέας-εξεταστέας 

ύλης στα μαθήματα κατεύθυνσης, θα αντιληφθεί ότι το κόστος της Παραπαιδείας, 

ιδίως για τη Γ΄ Λυκείου όπου τα περιθώρια των επιλογών στενεύουν λόγω των 

Πανελληνίων Εξετάσεων, εξακοντίζεται σε δυσθεώρητα ύψη για το μέσο ελληνικό 

νοικοκυριό σε περίοδο μάλιστα βαθύτατης κρίσης. Επομένως, η επιλογή τύπου 

Παραπαιδείας εκλογικεύεται, ανά βαθμίδα/τάξη φοίτησης, από τους/τις 

ενδιαφερόμενους/-ες, με βασικό κριτήριο, προφανώς, το κόστος, για να φτάσει να 

εξαρτάται τελικά από τον βαθμό αναγκαιότητας-κρισιμότητας της εκπαιδευτικής 

περίστασης, δηλαδή από την εκτίμηση του σε τι βαθμό, σε ποια έκταση και για ποιο 

λόγο χρειάζεται ο/η μαθητής/-τρια την επιπλέον βοήθεια και ποιο αντίτιμο είναι 

διατεθειμένος/-η να πληρώσει για το σκοπό αυτό. 

 [α/γ] ΕΡ 4/19 - ΥΠΟΘ-5: Είναι στη βαθμίδα του Λυκείου όπου 

συγκεντρώνονται οι περισσότεροι συνολικά (= 46) μαθητές/-τριες που μελετούν 

φέτος τις Φυσικές Επιστήμες σε Φροντιστήριο, έναντι των μαθητών/-τριών 

Γυμνασίου που είναι λιγότεροι (= 7) επί συνόλου 53 ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, είναι 

οι μαθητές/-τριες της Β΄ Λυκείου που σε μεγαλύτερο συνολικά αριθμό απαντήσεων 

(= 17) επιλέγουν φέτος να διδαχθούν τις Φυσικές Επιστήμες στην Παραπαιδεία 
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έναντι του συνολικά μικρότερου σε αριθμό απαντήσεων αποτελέσματος των 

μαθητών/τριών Α΄ Γυμνασίου, από τους/τις οποίους/-ες ένας/μία (= 1) κάνει φέτος το 

ίδιο.  

 Ο βαθμός δυσκολίας που παρουσιάζουν, συστηματικά, τα τελευταία χρόνια τα 

μαθήματα των Φυσικών Επιστημών γενικά και ειδικότερα το μάθημα της Φυσικής, 

είναι, σύμφωνα πάντοτε με τους/τις καθηγητές/-τριες που διορθώνουν και 

βαθμολογούν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, πραγματικά ασύλληπτος. Το γεγονός, 

πιθανότατα, οφείλεται στο ότι ύλη η οποία θα διδασκόταν κανονικά στο 

Πανεπιστήμιο, στις οικείες σχολές Φυσικών Επιστημών, διδάσκεται πλέον στη Β΄ και  

Γ΄ τάξη του Λυκείου, χωρίς, ωστόσο να έχει ληφθεί κάποια μέριμνα, ώστε να 

διευκολυνθεί η κάλυψη της αντίστοιχης ύλης ενδοσχολικά, προκειμένου έτσι να 

καθίσταται για το λόγο αυτό η συνδρομή της Παραπαιδείας περισσότερο αναγκαία 

από ποτέ για τα μαθήματα αυτά στο Λύκειο. Σε αντιδιαστολή προς όσα ισχύουν στο 

Λύκειο για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών, στο Γυμνάσιο η διδακτέα και 

εξεταστέα ύλη αξιολογούνται, κατά κοινή ομολογία καθηγητών/-τριών και μαθητών/-

τριών, ως βατές (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2007).  

 [γ/γ] ΕΡ 14/18 - ΥΠΟΘ-6: Όσοι/-ες είχαν επιλέξει ως τύπο της 1ης 

συμμετοχής τους στην Παραπαιδεία «το φροντιστήριο» διατηρούν την ίδια επιλογή 

και φέτος, όσοι/-ες είχαν επιλέξει ως τύπο της 1ης συμμετοχής τους στην 

Παραπαιδεία «το ολιγομελές γκρουπ» κάνουν την ίδια επιλογή και φέτος, όσοι/-ες 

είχαν επιλέξει ως τύπο της 1ης συμμετοχής τους στην Παραπαιδεία «το ιδιαίτερο 

μάθημα», που είναι και οι περισσότεροι συνολικά, επιλέγουν το ίδιο και φέτος και 

τέλος όσοι/-ες δεν είχαν ποτέ «καμμία» συμμετοχή στην Παραπαιδεία εξακολουθούν 



210 

 

και φέτος να απέχουν από την Παραπαιδεία ( ΕU DG Education & Culture, μελέτη 

NESSE, 2012).  

 Τείνει, συνεπώς, να είναι καθοριστική η επιλογή του τύπου της πρώτης 

συμμετοχής του/της μαθητή/-τριας στην Παραπαιδεία για τη μετέπειτα -τουλάχιστον 

για τη φετινή- τοποθέτησή του/της απέναντι τόσο στην Παραπαιδεία όσο και στην 

Παιδεία. Σε μία εποχή που η ίδια η επιβίωση τίθεται εν αμφιβόλω για ένα μεγάλο 

τμήμα του ελληνικού λαού, θα υπέθετε κανείς ότι θα κατέληγε, έστω τώρα, λόγω 

κρίσης αλλά και κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, να περιορισθούν στις εξής δύο 

οι δυνατότητες που θα παρέχονται σε μαθητές/-τριες και τις οικογένειές τους για την 

κάλυψη των ουσιαστικών τους εκπαιδευτικών αναγκών: δημόσια «δωρεάν» τυπική 

εκπαίδευση από το ένα μέρος ή ιδιωτική αμειβόμενη τυπική εκπαίδευση από το άλλο. 

Ωστόσο, ούτε αυτή η διάζευξη δείχνει να επιτυγχάνει, τουλάχιστον όχι από μόνη της, 

να επιλύσει το πρόβλημα της διακαώς επιζητούμενης εκπαιδευτικής κινητικότητας.  

 Αυτήν ακριβώς τη συστημική ανισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών 

προσπαθούν μαθητές και γονείς, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών 

σχολείων, να υπερβούν, μέσα από την, όπως όλα τα στοιχεία υποδεικνύουν (Liodakis, 

2010), αναγκαία, αν όχι και αναγκαστική, συμμετοχή τους στην Παραπαιδεία. 

Ωστόσο, και αυτό τους το εγχείρημα περιορίζεται από τις μειωμένες, δραματικά, 

οικονομικές δυνατότητες των οικογενειών τους που καλούνται να υποστηρίξουν την 

εκπαιδευτική κινητικότητα των παιδιών τους σε ένα περιβάλλον άγριας οικονομικής 

κρίσης, με απώτερο στόχο τη διαγενεακή κοινωνική κινητικότητα. Φυσικά, η αδήριτη 

οικονομική πραγματικότητα δεν αφήνει να τεθεί, παρά σπανίως,  στην πράξη κανένα 

απρόοπτο. Τα στοιχεία, άλλωστε μιλούν από μόνα τους: όποιος/-α ανοίγει τον κύκλο 

της εξωσχολικής ενίσχυσής του/της με το Φροντιστήριο, που είναι η οικονομικότερη 
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επιλογή, τείνει να τον κλείσει πάλι εκεί, το ίδιο ισχύει και για  όποιον/-α ξεκινά με το 

ιδιαίτερο μάθημα, που είναι η ακριβότερη επιλογή, όπως επίσης και για όλες τις 

υπόλοιπες δυνατές επιλογές. 

 [α/γ] ΕΡ 3/17 – ΥΠΟΘ-7: Οι μαθητές/-τριες τόσο του δημόσιου όσο και του 

ιδιωτικού σχολείου στη συντριπτική τους πλειοψηφία συμμετέχουν φέτος στην 

Παραπαιδεία είτε σταθερά είτε περιστασιακά, με τους/τις μαθητές/-τριες του 

ιδιωτικού σχολείου να είναι περισσότεροι –σε ποσοστό 79,16%- από τους/τις 

μαθητές/-τριες του δημόσιου σχολείου –σε ποσοστό 70,87%- (ΕU DG Education & 

Culture, μελέτη NESSE, 2011 & 2012). 

 Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα έρχεται να συμπυκνώσει και, με αυτόν τον 

τρόπο, να επιβεβαιώσει τις ερμηνευτικές προτάσεις που διατυπώθηκαν με αφορμή το 

σχολιασμό όλων των παραπάνω επιβεβαιωμένων υποθέσεων εργασίας. Η 

Παραπαιδεία αφορά σε όλο τον μαθητικό πληθυσμό της χώρας, αδιακρίτως αν αυτοί/-

ες φοιτούν σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο, με τους/τις μαθητές/-τριες του δεύτερου 

να ξεπερνούν σε ποσοστό συμμετοχής τους μαθητές του πρώτου τύπου σχολείου. 

Ενδεχομένως, αυτό το τελευταίο γεγονός να το θεωρούσε κανείς παράδοξο, με 

δεδομένο ότι η φοίτηση σε ιδιωτικό σχολείο θεωρείται, παραδοσιακά, ως 

προνομιακή, εξ ορισμού, συνθήκη έναντι της φοίτησης στο δημόσιο. Πιθανόν αυτήν 

η αντίληψη να ευσταθεί, υπό συγκεκριμένους όρους πάντοτε και προϋποθέσεις. 

Ωστόσο και τα δύο αποτυγχάνουν, όπως φαίνεται από τα σχετικά ερευνητικά 

αποτελέσματα, να καλύψουν τις εκπαιδευτικές-μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/-

τριών τους.  

 Γεγονός, ωστόσο, είναι ακόμη ότι τόσο το δημόσιο όσο και το ιδιωτικό 

σχολείο –με συνταγματική πρόβλεψη- ανήκουν αμοιβαία στην τυπική εκπαίδευση και 
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ως εκ τούτου καλούνται να υπηρετήσουν –εξίσου- τα ίδια Αναλυτικά Προγράμματα 

και τους ίδιους παιδαγωγικούς και ακαδημαϊκούς στόχους, μολονότι με διαφορετικά 

–υλικοτεχνικά και άλλα-  μέσα. Ενδεχομένως λοιπόν να οφείλεται και σε αυτή την 

κοινή δέσμευση των εκπαιδευτικών φορέων δημόσιου και ιδιωτικού σχολείου να 

υπηρετήσουν, χωρίς να έχουν προηγούμενα ερωτηθεί, σκοπούς και στόχους 

Αναλυτικών Προγραμμάτων, τα οποία άλλοι φορείς, απομακρυσμένοι για χρόνια, 

ίσως, από την ενεργό εκπαιδευτική δράση θέσπισαν για λογαριασμό όλης της 

ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας (Walshaw, 2007). Ίσως πάλι να ευθύνεται για τη 

γιγάντωση της Παραπαιδείας στον τόπο η απουσία μίας ουσιαστικής εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης, η οποία θα ξεκινούσε από τα κάτω προς τα πάνω, δηλαδή από τη 

βάση της εκπαιδευτικής πυραμίδας, για να φτάσει στην κορυφή της, και η οποία θα 

διασφάλιζε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και συναίνεση όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων (ΟΙΕΛΕ, 2011). 

 [α/δ] ΕΡ 3/23 - ΥΠΟΘ-8: Από όσους/-ες (= 25) δηλώνουν ρητά ως αίτιο 

επιλογής καθηγητή/-τριας του σχολείου-τάξης μαθητή/-τριας για Παραπαιδεία τη 

χαμηλή σχολική απόδοση οι μαθητές/-τριες ιδιωτικού σχολείου λιγότεροι (= 4), ενώ 

οι μαθητές/-τριες δημόσιου σχολείου είναι συνολικά περισσότεροι (= 21). Από 

όσους/-ες (= 22) δεν το δηλώνουν ρητά παρά το υποδεικνύουν ως άλλο, χωρίς, 

ωστόσο, να το καταδεικνύουν, το αίτιο επιλογής καθηγητή/-τριας του σχολείου-τάξης 

μαθητή/-τριας για Παραπαιδεία οι μαθητές/-τριες ιδιωτικού σχολείου είναι συνολικά 

περισσότεροι (= 18) και οι μαθητές/-τριες δημόσιου σχολείου λιγότεροι (= 4)  

 Έχει προκύψει ερευνητικά (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2014 & 2007) ότι στην επαρχία 

είναι έντονα διαδεδομένο το φαινόμενο της συμμετοχής στην Παραπαιδεία δασκάλων 

και καθηγητών/-τριών διορισμένων στην τυπική εκπαίδευση, οι οποίοι/-ες διδάσκουν 
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μαζικά και παράνομα σε ιδιόκτητους ή ενοικιαζόμενους χώρους τους/τις ίδιους/-ες 

τους τους/τις μαθητές/-τριες της πρωινής σχολικής τάξης. Πέρα από το σχολιασμό 

της ηθικής ή μη διάστασης του όλου φαινομένου, αξίζει εδώ να σχολιασθεί ο 

κίνδυνος μεροληπτικής βαθμολογικά στάσης από μέρους του/της διδάσκοντα/-ουσας 

υπέρ όσων μαθητών/-τριών του/της διδάσκει και στην Παραπαιδεία και σε βάρος, 

επομένως των υπολοίπων, πόσω μάλλον που για το Λύκειο και σε ένα ποσοστό 

τουλάχιστον, μετρούσε, τουλάχιστον μέχρι και το σχολικό έτος 2014-2015 αλλά όχι 

και για το έτος 2015-2016, ο βαθμός απόλυσης για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο. 

Επομένως, αυτό το φαινόμενο εντείνει την ανισότητα στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες 

μεταξύ των μαθητών/-τριών. 

 Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι το φαινόμενο αυτό -

ενδεχομένως σε μικρότερο βαθμό, αφού δεν υπάρχουν στοιχεία ως προς την έκτασή 

του, άρα εκκρεμεί να αποτυπωθεί ερευνητικά- εκδηλώνεται και στην πρωτεύουσα, 

στην Ανατολική Αττική και συγκεκριμένα στα σχολεία όπου έγινε η έρευνα, με 

τους/τις μεν μαθητές/-τριες των δημόσιων σχολείων να υπερτερούν ποσοτικά έναντι 

των  συμμαθητών/-τριών τους στα ιδιωτικά όταν δηλώνουν ρητά ως αίτιο επιλογής 

καθηγητή/-τριας του σχολείου-τάξης μαθητή/-τριας για Παραπαιδεία τη χαμηλή 

σχολική απόδοση. Αντίθετα, είναι οι μαθητές/-τριες των ιδιωτικών σχολείων οι 

οποίοι, σε μεγαλύτερο ποσοστό, υπαινίσσονται, χωρίς, ωστόσο, να το δηλώνουν 

ρητά, την ύπαρξη άλλου  λόγου για τον οποίο επιλέγουν καθηγητή/-τριας του 

σχολείου-τάξης τους για την Παραπαιδεία. Και στις δύο περιπτώσεις, μαθητών/-τριών 

δηλαδή δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου, αφήνεται ανοιχτό στην ερμηνεία του 

αναγνώστη-μελετητή το ενδεχόμενο να υπάρχει απώτερος σκοπός-βλέψη από μέρους 
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των μαθητών/-τριών που κάνουν μάθημα, αλλά και των καθηγητών/-τριών τους της 

σχολικής τάξης που τους/τις διδάσκουν και εξωσχολικά. 

 [α/στ] ΕΡ 3/29 - ΥΠΟΘ-9: Από όσους/-ες (= 71) επιλέγουν την πρώτη σε 

σειρά προτίμησης των συμμετεχόντων απάντηση, δηλαδή τη νέα συμμετοχή τους στις 

Πανελλήνιες Εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους ως Εναλλακτικό σενάριο 

μαθητικής δράσης σε περίπτωση ατυχίας ή αποτυχίας στις Πανελλήνιες εξετάσεις, οι 

μαθητές/-τριες δημόσιου  σχολείου είναι συνολικά περισσότεροι (= 50), ενώ οι 

μαθητές/-τριες ιδιωτικού σχολείου λιγότεροι (= 21). Επίσης, από όσους/-ες έδωσαν τη 

δεύτερη δημοφιλέστερη απάντηση, αυτή των σπουδών σε Πανεπιστήμιο του 

εξωτερικού στη Σχολή της επιλογής τους, οι μαθητές/-τριες ιδιωτικού σχολείου είναι 

συνολικά περισσότεροι (= 29) και οι μαθητές/-τριες δημόσιου  σχολείου λιγότεροι 

(ΕU DG Education & Culture, μελέτη NESSE, 2011 & 2012). 

 Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα είναι ενδεικτικό των κοινωνικών ανισοτήτων 

που υπάρχουν στην Εκπαίδευση (ΕU DG Education & Culture, μελέτη NESSE, 

2012). Μία νέα συμμετοχή στις Πανελλήνιες Εξετάσεις των μαθητών/-τριών, οι 

οποίοι είτε απέτυχαν την πρώτη φορά είτε αστόχησαν ή ατύχησαν στη Σχολή 

επιλογής τους ή μη, αποτελεί, αδιαμφισβήτητα, μία δαπανηρή υπόθεση, στο μέτρο 

που προϋποθέτει –την προϋποθέτει συχνότατα (Liodakis, 2010)- μία νέα συμμετοχή 

τους στην Παραπαιδεία αποκλειστικά αυτή τη φορά. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο λοιπόν 

θα επιβάρυνε ανισομερώς μία μεσαίων έως χαμηλών εισοδημάτων οικογένεια σε 

σχέση με μία εύπορη οικογένεια που θα είχαν να υποστηρίξουν οικονομικά το παιδί 

τους, για ξαναδώσει Πανελλήνιες διδασκόμενο αποκλειστικά πια στην Παραπαιδεία. 

Ωστόσο, το ενδεχόμενο των σπουδών στο εξωτερικό θα επιβάρυνε πολύ περισσότερο 

τη μέση οικογένεια. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, σύμφωνα πάντοτε και με τα 
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ερευνητικά αποτελέσματα, είναι περισσότεροι οι μαθητές/-τριες δημοσίων σχολείων 

που επιλέγουν να ξαναδώσουν Πανελλήνιες, οι οποίοι διαθέτουν, κατά κανόνα, 

λιγότερα οικονομικά μέσα από ό,τι οι μαθητές/-τριες ιδιωτικού, ενώ, αντίθετα, είναι 

περισσότεροι οι μαθητές/-τριες ιδιωτικού, σε σχέση με τους/τις συμμαθητές/-τριές 

τους στο δημόσιο σχολείο, οι οποίοι επιλέγουν να κάνουν τις σπουδές τους σε 

Πανεπιστήμιο του εξωτερικού στη Σχολή της επιλογής τους.  

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

7.1 Συμπεράσματα 

 Τα συμπεράσματα της εκπαιδευτικής αυτής έρευνας αναπτύσσονται επάνω 

στη δομή που τέθηκε ήδη από τη διαμόρφωση του θεωρητικού πλαισίου. Η ίδια 

μέριμνα, άλλωστε λήφθηκε και κατά το στάδιο της συσχέτισης των αποτελεσμάτων, 

που προέκυψαν από την έρευνα, με το θεωρητικό πλαίσιο. Στόχος είναι να τεθούν τα 

επιμέρους ευρήματα στις σωστές τους διαστάσεις, προκειμένου έτσι να διευκολυνθεί 

η εξαγωγή συμπερασμάτων, με λογικό ειρμό και συνάφεια μεταξύ τους αλλά και με 

τη σχετική βιβλιογραφία. Τα συμπεράσματα αυτά θα επιτρέπουν, με σχετική πάντοτε 

ασφάλεια, αφού πρόκειται για περιγραφική έρευνα, τη γενίκευση στον πληθυσμό 

αναφοράς, τα οποία απομένει να επιβεβαιωθούν σε ερευνητικό επίπεδο στα πλαίσια 

και άλλων, συναφούς θεματολογίας, εκπαιδευτικών ερευνών.  

 Από τα αποτελέσματα φαίνεται, γενικά, ότι οι μαθητές/-τριες τόσο των 

δημόσιων όσο και των ιδιωτικών σχολείων Ανατολικής Αττικής συμμετέχουν, στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία και σταθερά, τόσο κατά το παρελθόν όσο και φέτος, 

στην Παραπαιδεία, ενώ τοποθετούνται, κατά βάση, θετικά απέναντι σε όλα -

αδιακρίτως- τα κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 
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Ωστόσο, υπάρχουν -στατιστικά σημαντικές- ποσοτικές όσο και ποιοτικές 

διαφοροποιήσεις στη στάση των μεν και των δε απέναντι σε βασικά χαρακτηριστικά 

της Παραπαιδείας κυρίως, ανάλογα, κυρίως, με τον τύπο του σχολείου φοίτησής τους, 

τη βαθμίδα/τάξη σχολικής φοίτησης και την πρώτη επιλογή ή μη τύπου Παραπαιδείας 

που έκαναν.  

 Μια ερμηνεία που θα μπορούσε να δοθεί για το γεγονός ότι τόσο μαθητές/-

τριες του δημόσιου όσο και του  ιδιωτικού σχολείου καταφεύγουν στην Παραπαιδεία 

είναι ότι αυτή οφείλεται στην επιχειρούμενη από κύκλους της Αγοράς άκρατη όσο 

και άκριτη αγοραιοποίηση της Παιδείας στον τόπο, η οποία, σε συνδυασμό με την 

αποστασιοποίηση της επίσημης Πολιτείας  από τον ελεγκτικό της ρόλο επάνω στην 

ιδιωτική εκπαίδευση, τυπική και άτυπη, έχουν συμβάλει, από το ένα μέρος, στην 

αποδιοργάνωση της Παιδείας και, από το άλλο μέρος, στην ενίσχυση της 

Παραπαιδείας. Από την άλλη πλευρά το γεγονός ότι υπάρχει –διαχρονικά στην 

ελληνική πραγματικότητα, αλλά με αυξητικές τάσεις μεσούσης της κρίσης- ένα 

αξιοσημείωτο ποσοστό εκπαιδευτικών που, μολονότι υπηρετούν στην τυπική –

δημόσια ή ιδιωτική- εκπαίδευση, εντούτοις παρέχουν παράλληλα τις εκπαιδευτικές 

τους υπηρεσίες και στην άτυπη ιδιωτική εκπαίδευση ακόμη και σε μαθητές/-τριες που 

διδάσκουν και στο σχολείο, φαίνεται να άπτεται τόσο του φαινομένου 

αγοραιοποίησης της εκπαίδευσης σε καιρούς φτωχοποίησης του ελληνικού 

πληθυσμού όσο και του συνδεόμενου με αυτό φαινομένου διαφθοράς της ελληνικής 

κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και εκπαιδευτικής κατ’ επέκταση ζωής. Μια 

εύλογη ερμηνεία τώρα για τις διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από τα ερευνητικά 

αποτελέσματα ανάμεσα στους μαθητές/-τριες δημόσιου και ιδιωτικού σχολείου ως 

προς τις επιλογές και τοποθετήσεις τους απέναντι στην Παιδεία και την Παραπαιδεία 
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είναι ότι αυτές οφείλονται στην άνιση οικονομική, κοινωνική και τελικά εκπαιδευτική 

αφετηρία από την οποία εκκινούν οι μεν και οι δε.  

 Ο θυμόσοφος ελληνικός λαός συνηθίζει να λέει, όσον αφορά σε θέματα 

αγωγής και παιδείας γενικότερα, το εξής χαρακτηριστικό: «Το παιδί του […], όπως το 

μάθει κανείς». Η φράση αυτή εκτός από παροιμιακή, επομένως αντλημένη μέσα από 

τη μακροχρόνια συλλογική εμπειρία και δοκιμασμένη σε αυτήν, είναι και ελλειπτική, 

δεδομένου ότι εύκολα κανείς μπορεί να συναγάγει το παραλειπόμενο νόημα και να το 

συνδέσει με το εξεταζόμενο εδώ θέμα, ότι δηλαδή η αγωγή και η παιδεία που 

παρέχεται στους/στις νέους/-ες της χώρας τόσο από την Παιδεία όσο και από την 

Παραπαιδεία διαμορφώνει σε μεγάλο και αποφασιστικό βαθμό τις γνώσεις-ιδέες που 

αυτοί/-ές χτίζουν μέσα από την (εκ)παιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας και της 

μάθησης ή μη μάθησης. Αυτές οι γνώσεις επικαθορίζουν, με τη σειρά τους, –θετικά ή 

αρνητικά- και τις αξίες-αντιλήψεις των νέων για τη ζωή, την κοινωνία, την ιδεολογία, 

τη θρησκεία, τον πολιτισμό, την πολιτική, την οικονομία και όλους τους υπόλοιπους 

τομείς της ανθρώπινης δράσης, αλλά και τη γενικότερη κουλτούρα τους, την οποία θα 

κληροδοτήσουν και στις μελλοντικές γενιές.  

 Με βάση τις συγκεκριμένες αξίες-αντιλήψεις είναι που τοποθετούνται τελικά 

οι νέοι/-ες σήμερα, αλλά και διαχρονικά, απέναντι στα βασικά χαρακτηριστικά τόσο 

της Παιδείας και της Παραπαιδείας όσο και του ενγένει ελληνικού πολιτισμού. 

Σήμερα, περισσότερο, ίσως, από ποτέ, επικρέμαται ο κίνδυνος άλωσης της ελληνικής 

Παιδείας και του ελληνικού Πολιτισμού από παράγοντες της Αγοράς, στο εσωτερικό 

ή το εξωτερικό, με γνώμονα πάντοτε τα συμφέροντά τους. Όπως επισημαίνει σχετικά 

ο Πιερ Μπουρντιέ (2001) σε κείμενό του που ανθολογείται σε συλλογικό τόμο με 

επιμέλεια του Νίκου Παναγιωτόπουλου (2003):  
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 «Διαμέσου της σχεδόν απόλυτης εξουσίας που κατέχουν πάνω 

στους μεγάλους ομίλους επικοινωνίας, δηλαδή επί του συνόλου των 

εργαλείων παραγωγής και διανομής των πολιτιστικών αγαθών, οι νέοι 

κυρίαρχοι του κόσμου τείνουν να συγκεντρώσουν όλες τις εξουσίες, 

οικονομικές, πολιτιστικές και συμβολικές, οι οποίες, στις 

περισσότερες κοινωνίες, ήταν σαφώς διαχωρισμένες, ενίοτε δε και 

αντικρουόμενες, και είναι έτσι σε θέση να επιβάλουν κατά πολύ μία 

όψη του κόσμου προσαρμοσμένη στα συμφέροντά τους. 

 Περιέργως, οι πιο «αγνοί» πολιτιστικοί παραγωγοί, οι πιο 

αφιλοκερδείς, οι πιο «τυπικοί», που λίγο λίγο απογυμνώνονται από τα 

μέσα παραγωγής και κυρίως διανομής, βρίσκονται σήμερα, συχνά  

χωρίς να το γνωρίζουν, στην πρωτοπορία του αγώνα για την 

υπεράσπιση των πιο υψηλών αξιών της ανθρωπότητας. 

Υπερασπιζόμενοι την ιδιομορφία τους, υπερασπίζονται τις πλέον 

οικουμενικές αξίες» (ό.π., σ. 127). 

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όμως, ισοδυναμεί με την παραχώρηση δικαιώματος ζωής ή 

θανάτου επάνω στην Παιδεία, την Κουλτούρα και τον Πολιτισμό μας και κατ’ 

επέκταση επάνω στις τωρινές αλλά και τις επερχόμενες γενεές. Τέτοιο δικαίωμα, 

ωστόσο, δε δόθηκε στις γενιές που βρίσκονται σήμερα στην παραγωγική τους ηλικία 

ή/και στην Τρίτη ηλικία και επιλέγουν με την ψήφο τους αυτούς που θα ασκούν την 

εξουσία στο όνομα του ελληνικού λαού, δηλαδή σε όλους εμάς τους ενήλικες, 

έγγαμους ή άγαμους, γονείς ή μη, εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες ή 

συνταξιούχους, για να μπορούμε ή να δικαιούμαστε να το παραχωρήσουμε και σε 

τρίτους εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας.  

 Παιδεία και Παραπαιδεία σήμερα -περισσότερο, ίσως, από ποτέ- λειτουργούν 

εν πολλοίς αλληλοεπικαλυπτόμενες, με τη δεύτερη να έρχεται συχνότερα να καλύψει 

τα κενά ή τις αδυναμίες της πρώτης αντιγράφοντάς την κυρίως ως προς τη θεματική 

και με την πρώτη να οικειοποιείται -με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία- τρόπους 

λειτουργίας της δεύτερης, όπως συμβαίνει λόγου χάρη στην περίπτωση της 

ενδοσχολικής υποστηρικτικής διδασκαλίας των μαθητών/-τριών ιδιωτικών σχολείων 

φέτος, όπου και όποτε αυτό συμβαίνει, και των δημόσιων σχολείων πριν από κάποια 
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χρόνια. Σε κινητήριο μοχλό της όλης αυτής διαδικασίας που μόλις περιγράφηκε 

αναδεικνύεται η Αγορά με τους νόμους της, τους οποίους αποτελεσματικά επιβάλλει 

-σε περιβάλλον μάλιστα οξείας οικονομικής, κοινωνικής, ιδεολογικής και πολιτικής 

κρίσης- στο πεδίο άσκησης της εθνικής και της κοινής μεταξύ των κρατών-μελών 

ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Αποτέλεσμα όλων αυτών των συντονισμένων 

ενεργειών είναι η προϊούσα ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης στη χώρα, την Ευρώπη 

και διεθνώς.   

 Αναλυτικότερα και όπως προέκυψε από την ανάλυση των ερευνητικών 

πορισμάτων, στη βάση πάντοτε των υποθέσεων εργασίας, ακόμη και στοιχεία της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, τα οποία αναδεικνύονται στην πράξη ως δυσάρεστα ή/και 

κουραστικά, οπωσδήποτε, όμως, αμφιλεγόμενα, όπως είναι η αποστήθιση λόγου 

χάρη, αξιολογούνται από τους/τις μαθητές/-τριες, σε μεγάλο βαθμό μάλιστα, ως 

θετικά, όταν αυτά κρίνονται μεμονωμένα. Όταν αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά 

συσχετίζονται με κάποιο άλλο εκπαιδευτικό χαρακτηριστικό με θετική αξιακή 

συνυποδήλωση στην παιδαγωγική θεωρία και –σπανιότερα- στην εκπαιδευτική 

πράξη, όπως λόγου χάρη η ΚΣ/ΚΙ σε σχέση με την αποστήθιση, οι μαθητές/-τριες που 

καλούνται να τοποθετηθούν ως προς αυτά τείνουν να προτιμήσουν –πιθανότητα για 

λόγους συνήθειας ή/και ασφάλειας- το συνδυασμό μεταξύ των δύο σε θεωρητικό 

τουλάχιστον επίπεδο, γιατί σε πρακτικό είναι μάλλον αμφίβολο αν θα τους δοθεί ποτέ 

η δυνατότητα να καλλιεργήσουν την ΚΣ/ΚΙ τους σε ενδοσχολικό –τουλάχιστον- 

περιβάλλον. 

 Μια ερμηνεία για αυτό είναι ότι η ίδια η εκπαιδευτική πραγματικότητα με την 

οποία έρχονται σε επαφή οι μαθητές/-τριες από τα πρώτα σχολικά τους χρόνια 

τούς/τίς πείθει για την αναγκαιότητα των λιγότερο ουσιαστικών, αναγκαίων και, 
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ενδεχομένως, ευχάριστων εκπαιδευτικών στοιχείων, όπως είναι η αποστήθιση και η 

σχολική εξειδίκευση, στο μέτρο βέβαια που επιθυμούν τη διασφάλιση υψηλής 

βαθμολογικής επίδοσης, εφόσον αποδέχονται ότι έτσι λειτουργεί το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτός ακριβώς είναι, επομένως, ο μηχανισμός διαιώνισης 

των παθογενειών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ο οποίος υπηρετείται 

αποτελεσματικά δυνάμει της επιβολής της συνήθειας, αλλά και της κυριαρχίας της 

συστημικής λογικής στη συνείδηση των μαθητών, η οποία συντελείται μέσω της 

διαδικασίας ενδοσχολικής «επιτυχούς» κοινωνικοποίησής τους. Γιατί ο αυτοέλεγχος, 

αλλιώς αυτορρύθμιση, με κριτήριο και μέτρο σύγκρισης δοσμένα κοινωνικά 

πρότυπα, είναι η πιο μεγάλη απόδειξη επίτευξης της κοινωνικοποίησης των 

μαθητών/-τριών, η οποία συνιστά μία από τις πρωταρχικές κρυφές λειτουργίες της 

εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί πρωταρχικό στόχο κάθε οργανωμένης 

κοινωνίας διαχρονικά (Σωτηρίου, Κορδονούρη & Ζαφρανίδου, 2012). Ωστόσο, κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, η διαιώνιση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών, 

που κρατούν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δέσμιο των αγκυλώσεών του, 

αποτελεί μέρος του προβλήματος ιδιωτικοποίησης της Παιδείας και όχι μέρος της 

λύσης του. 

 Μια άλλη ερμηνεία που μπορεί να δοθεί είναι ότι οι μαθητές/-τριες είτε δεν 

ενθαρρύνθηκαν είτε δε θέλησαν, για δικούς τους λόγους, να προβούν σε κριτική 

αξιολόγηση και αποτίμηση των –εμμέσως, πλην σαφώς- αντιτιθέμενων μεταξύ τους 

παιδευτικών προταγμάτων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: αυτό της 

αποστήθισης που τίθεται στην υπηρεσία της σχολικής εξειδίκευσης, η οποία με τη 

σειρά της εξυπηρετεί τα οικονομικά προτάγματα της Αγοράς από το ένα μέρος και 

από το άλλο αυτό της ΚΣ/ΚΙ και της ελευθερίας στις μαθησιακές επιλογές των 
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παιδιών που υπηρετεί το ολιστικό, κοινοτιστικό και ανθρωπιστικό πρόταγμα της 

Γενικής Παιδείας στα πλαίσια της ΚΠ και του Μεταμοντερνισμού, η οποία τίθεται 

στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου και όχι των επιμέρους ατομικών 

συμφερόντων.    

Αν θέλαμε να δώσουμε μία ακόμη ερμηνεία στα συγκεκριμένα αποτελέσματα, 

θα έπρεπε αυτή τη φορά να εστιάσουμε στην αδυναμία του εθνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος να προβεί, αξιοποιώντας στην εκπαιδευτική πράξη τις αρχές της ΚΠ και 

του Μεταμοντέρνου που εμπεριέχονται στα νέα ΑΠΣ, σε διάλυση της 

παρατηρούμενης σύγχυσης των μαθητών/-τριών ως προς την αξία ή χρησιμότητα 

καίριων όσο και αντιφατικών μεταξύ τους χαρακτηριστικών του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, όπως είναι η αποστήθιση σε σχέση με την ΚΣ/ΚΙ ή η 

Γενική Παιδεία που είναι βασισμένη στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες σε 

σχέση με την εξειδίκευση που, υπηρετώντας τις ανάγκες της Αγοράς, περιθωριοποιεί 

τις ανθρωπιστικές σπουδές στις επιλογές των υποψηφίων για σπουδές στο 

Πανεπιστήμιο και κατ’ επέκταση τις ακυρώνει στην πράξη κατά τη διδασκαλία τους 

και στη Β΄/θμια Εκπαίδευση. Ωστόσο, αυτές ακριβώς οι περιθωριοποιημένες και 

υποβαθμισμένες πτυχές του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι που αποτελούν 

–σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο- την αιχμή του δόρατος για την ΚΠ και τη 

Μεταμοντέρνα προσέγγιση σε ό,τι αφορά ειδικότερα στους σκοπούς και τα μέσα που 

θέτουν σε εφαρμογή για να συνδράμουν τους μαθητές/-τριες στον αποφενακισμό 

τους ως προς τις πραγματικές τους ανάγκες τόσο σε πνευματικό όσο και σε υλικό 

επίπεδο και στους αγώνες τους για την αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης, 

αλλά και για τον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας στην οποία αυτοί/-ές καλούνται εκ 

των πραγμάτων να ζήσουν (Πέτρου, 2010).  
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Η συνειδητοποίηση από τους νέους της ανάγκης για κοινωνική δικαιοσύνη 

και, συνακόλουθα, ο αγώνας για κοινωνική και εκπαιδευτική αλλαγή προϋποθέτουν, 

ωστόσο, μία λειτουργία της ΚΠ και του Μεταμοντέρνου στην Εκπαίδευση που θα 

διεισδύει σε, μεγαλύτερο από ό,τι ισχύει σήμερα, βάθος στην ανάλυση και συσχέτιση 

των κοινωνικών, πολιτικών και ηθικών συμφραζόμενων του κοινωνικού γίγνεσθαι. Ο 

McLaren (2001) μάλιστα φτάνει να δηλώσει ότι «oι περιπτώσεις της σύμπλευσης της 

κριτικής θεωρίας με τον μεταμοντερνισμό έχουν δείξει ότι το μεταμοντέρνο δεν 

μπορεί να γονιμοποιήσει την κριτική παιδαγωγική, ώστε αυτή να αποκρούσει 

αποτελεσματικά τη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης από το νεοφιλελευθερισμό.» 

Αντίθετα, θεωρεί ως ημίμετρα τις μεταμοντέρνας έμπνευσης εκπαιδευτικές 

«μεταρρυθμίσεις», προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη σαφή τάση αγοραιοποίησης 

της Εκπαίδευσης στις σύγχρονες κοινωνίες του ύστερου καπιταλισμού. Φαίνεται να 

πιστεύει πως μια ριζοσπαστικοποίηση, αντίθετα, της ακολουθούμενης εκπαιδευτικής 

πολιτικής θα ήταν η πιο ενδεδειγμένη λύση, αφού υποστηρίζει ότι: 

«η σύνδεση της κριτικής θεωρίας με τον ιστορικό υλισμό και την 

επαναστατική πολιτική δράση, που θα διαφοροποιείται από το 

ρεβιζιονισμό του «αριστερού» μεταμοντερνισμού, είναι το 

αποτελεσματικότερο μέσο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 

καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης στο χώρο της εκπαίδευσης. Oι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να κινηθούν πέρα από τη 

λογική των «μεταρρυθμίσεων», στην κατεύθυνση μιας νέας 

επαναστατικής πολιτικής. Παραδείγματα μιας τέτοιας κατεύθυνσης 

μπορούμε να πάρουμε από τη ζωή και τη διαλεκτική σκέψη του Che 

Guevara και του Paulo Freire» (McLaren, ό.π.). 

 Μέσα από την έρευνα προέκυψε ακόμη ότι ο τύπος του σχολείου φοίτησης 

κατά κύριο λόγο, και, δευτερευόντως, η βαθμίδα φοίτησης, καθώς και η πρώτη 

μαθητική επιλογή ή μη τύπου Παραπαιδείας αναδεικνύονται σε καθοριστικούς  

παράγοντες, τουλάχιστον μεταξύ αυτών που συμπεριελήφθησαν στην έρευνα αυτή, 

για τη διαμόρφωση των αντιλήψεων και, ως εκ τούτου, των στάσεων των μαθητών/-
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τριών απέναντι στην Παιδεία και την Παραπαιδεία.  Μια ερμηνεία που μπορεί να 

δοθεί σε αυτό το γεγονός είναι ότι, μολονότι οι φοιτώντες/ούσες τόσο στη δημόσια 

όσο και στην ιδιωτική τυπική εκπαίδευση έχουν όλοι/-ες τους, ανεξαιρέτως, να 

αντιπαλέψουν τις χρόνιες στρεβλώσεις και κακοδαιμονίες του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, εντούτοις δεν ξεκινούν όλοι/-ες τους, επίσης χωρίς 

εξαίρεση, από την ίδια εκπαιδευτική αφετηρία. Οι οικονομικές και κοινωνικές 

ανισότητες που επικαθορίζουν, με τη σειρά τους, και τις ανισότητες στις 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες των παιδιών δημοσίου και ιδιωτικού σχολείου αντανακλούν 

επίσης στις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν και οι επιλογές τους σε ό,τι αφορά 

στην Παραπαιδεία έτσι, ώστε σε όποιο τύπο Παραπαιδείας τόσο οι μεν όσο και οι δε -

ανεξαιρέτως και στη συντριπτική τους πλειοψηφία- φοιτούσαν στο παρελθόν εκεί 

εξακολουθούν να φοιτούν και φέτος. 

 Οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες και αδικίες που φτάνουν έτσι να 

γίνουν τελικά και εκπαιδευτικές δεν αμβλύνονται από μόνες τους ή με κάποιο μαγικό 

τρόπο. Για το λόγο αυτό προτείνεται ως το ουσιαστικότερο συμπέρασμα στα πλαίσια 

της παρούσας έρευνας ότι η καθ’ ύλην αρμόδια να τις θεραπεύσει δεν είναι άλλη από 

την εφαρμογή των αρχών της ΚΠ επικουρούμενης από το Μεταμοντέρνο στην 

Εκπαίδευση, θέτοντας ως πρωταρχικό τους σκοπό αυτόν ακριβώς, την επιδίωξη της 

ισότητας των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ευκαιριών για όλους τους/τις νέους/-ες 

με τον πιο δίκαιο τρόπο, δηλαδή μέσω της ανισότητας των παρεχόμενων σε αυτούς 

ευκαιριών. Πώς αλλιώς, άλλωστε, θα μπορούσε, στις περιπτώσεις παιδιών με άνισες 

κοινωνικές και οικονομικές και συνακόλουθα εκπαιδευτικές αφετηρίες, να 

αντισταθμιστεί αυτή η διαφορά χωρίς να δοθεί το αναγκαίο προβάδισμα στους πιο 
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αδύναμους, ώστε να έχουν -έστω κάποιες- πιθανότητες να αντιπαλέψουν ή ακόμη και 

να αντιστρέψουν οι ίδιοι με τις δικές τους δυνάμεις τη μεταξύ τους διαφορά;  

7.2 Εισηγήσεις 

7.2.1 Εισηγήσεις για συνέχιση και επέκταση της έρευνας 

  Η εκπαιδευτική αυτή έρευνα εστιάστηκε στην επίδραση που έχει, πρωτίστως, 

ο τύπος του σχολείου φοίτησης -δημόσιο ή ιδιωτικό- και δευτερευόντως η ηλικία-

βαθμίδα/τάξη φοίτησης στη Β΄/θμια Εκπαίδευση, η πρώτη επιλογή τύπου 

Παραπαιδείας και το φύλο των μαθητών/-τριών Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 

Αττικής στη διαμόρφωση των στάσεών τους απέναντι σε: α) βασικές παραμέτρους 

οργάνωσης και λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, οι οποίες 

φαίνεται πως σχετίζονται με τη γιγάντωση του φαινομένου της Παραπαιδείας στις 

μέρες μας και μάλιστα μεσούσης της κρίσης στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς 

και β) επιμέρους πτυχές και χαρακτηριστικά που παρουσιάζει το ίδιο το φαινόμενο 

της Παραπαιδείας στον τόπο.  Μία άλλη, συναφής στη θεματολογία με την παρούσα 

έρευνα, θα μπορούσε να αναζητήσει την επίδραση που έχει η οικογένεια, δηλαδή το 

οικονομικό, κοινωνικό και επιστημονικό επίπεδο των γονέων, αλλά και το ευρύτερο 

κοινωνικό τους περιβάλλον επάνω στις τοποθετήσεις των μαθητών/-τριών απέναντι 

σε κύρια –οργανωτικά και λειτουργικά- γνωρίσματα του εθνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος, όπως αυτά επικαθορίζουν τη μορφή και τον τρόπο λειτουργίας τόσο της 

τυπικής όσο και της άτυπης εκπαίδευσης στη χώρα.    

 Δεδομένου ότι σπανίζουν οι έρευνες που άπτονται του θέματος της 

αγοραιοποίησης της Παιδείας στην Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη και διεθνώς και 

δεδομένου ότι και η παρούσα έρευνα αφήνει σημαντικές πτυχές του θέματος 
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ακάλυπτες, όπως είναι λόγου χάρη ο γεωγραφικός παράγοντας ή ο οικονομικός 

παράγοντας που αξιολογούνται ως βασικές παράμετροι του συγκεκριμένου 

προβλήματος, ανοίγεται ευρύ πεδίο προς αξιοποίηση από την ευρύτερη εκπαιδευτική 

ερευνητική κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, ο τόπος διαμονής των μαθητών, στο 

αστικό περιβάλλον της  πρωτεύουσας δηλαδή ή άλλων αστικών κέντρων από το ένα 

μέρος και στο αγροτικό περιβάλλον της επαρχίας από το άλλο, αποκτά μεγάλη 

βαρύτητα ιδιαίτερα σε περιπτώσεις χωρών, όπως η Ελλάδα, οι οποίες διαθέτουν ένα 

τόσο ποικίλο και ιδιόμορφο γεωγραφικό διαμελισμό που αντιστέκεται σθεναρά σε 

κάθε προσπάθεια οριζόντιας και ομοιόμορφης αντιμετώπισης κοινών φαινομενικά, 

αλλά στην πράξη διαφοροποιημένων ανάλογα με τα επιμέρους γεωγραφικά 

διαμερίσματα –νησιωτικά ή ηπειρωτικά- της χώρας, προβλημάτων. Σε ό,τι αφορά 

τώρα στο οικονομικό κόστος της Παραπαιδείας σε πραγματικούς αριθμούς, ανά 

περιοχή της Ελλάδας, βαθμίδα της εκπαίδευσης και τύπο μαθήματος, είναι άκρως 

ενδιαφέρον και σημαντικό αυτό να προσδιοριστεί ιδιαίτερα στις μέρες μας, λόγω 

κρίσης ειδικά, αλλά και κρισιμότητας του διακυβεύματος να αποτραπεί η 

αγοραιοποίηση της Παιδείας γενικότερα. 

 Επιπρόσθετα, μία ή περισσότερες  μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να 

εκπονηθούν, η/οι οποία/-ες θα αναλάμβανε/-αν το έργο της σύνταξης και διαρκούς 

ανανέωσης, με βάση τη σχετική βιβλιογραφία και τα ερευνητικά πορίσματα 

ανάλογων προς την παρούσα ερευνών, ενός πίνακα δεδομένων προσφερόμενο ως 

σημείου αναφοράς σύγκρισης και αποτίμησης όλων των σχετικών μελλοντικών 

ερευνητικών ευρημάτων. Στην ίδια αυτή κατεύθυνση, θα ήταν χρήσιμο να συνταχθεί 

επιπρόσθετα και ένας πίνακας παραγοντικής ανάλυσης, όπου να ομαδοποιούνται οι 

μεταβλητές που αλληλοσυσχετίζονται μεταξύ τους σε ένα μικρό αριθμό παραγόντων 
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σε ό,τι αφορά στο παρόν ερωτηματολόγιο ή και σε άλλο διαφοροποιημένο, 

ενδεχομένως, από αυτό και βελτιστοποιημένο βάσει της νέας βιβλιογραφίας -

θεωρητικής ή ερευνητικής- που στο μεταξύ θα έχει προκύψει σε ό,τι αφορά στο θέμα 

της προϊούσας ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης.  

 Στη σύγχρονη, τέλος, πολυπολιτισμική, ελληνική και ευρύτερη ευρωπαϊκή και 

διεθνή, κοινωνία του εικοστού πρώτου αιώνα, η τυπική Παιδεία δεν νοείται να μην 

είναι δημόσια αφενός και διαφοροποιημένη αφετέρου, προκειμένου να 

ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις πολυποίκιλες ατομικές και κοινοτικές ανάγκες 

και ιδιαιτερότητες των μελών ή/και κρατών-μελών της, επαυξημένες στο έπακρο 

λόγω της σύγχρονης κρίσης, αλλά και της πρωτοφανούς έξαρσης του προσφυγικού 

ζητήματος στη χώρα ειδικά, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα. Στην κατεύθυνση 

αυτή κρίνεται αναγκαία η διεύρυνση του επιστημονικού ερευνητικού ενδιαφέροντος, 

ώστε να συμπεριλάβει στην έρευνα παραμέτρους που να αφορούν, ειδικότερα, στα 

χαρακτηριστικά της παρεχόμενης τυπικής εκπαίδευσης σε ισότιμους και αντίστοιχους 

τύπους σχολείων στη Β΄/θμια Εκπαίδευση, όπως είναι τα Ημερήσια και Εσπερινά 

Σχολεία, τα Καλλιτεχνικά, Μουσικά και Αθλητικά Σχολεία, τα Ειδικά Σχολεία για 

την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες αλλά και Σχολεία Ένταξης προσαρμοσμένα 

στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της πολιτισμικά, βιωματικά και άλλα 

των παιδιών των Ρομά, των παλιννοστούντων, των μεταναστών και των προσφύγων.  

 Η αναγκαιότητα διαφοροποίησης της διδασκαλίας αποτελεί κοινό τόπο για 

τους ενεργά ασχολούμενους με τα εκπαιδευτικά ζητήματα στη χώρα, αλλά και 

διεθνώς (ΕU DG Education & Culture μελέτη NESSE, 2008 & 2012). Ωστόσο, χωρίς 

κεντρικό, αλλά και επιμερισμένο στις κατά τόπους ανάγκες, εκπαιδευτικό σχεδιασμό 

κάλυψης των διαφορετικών και πολυποίκιλων αναγκών των μαθητών/-τριών, όσων 
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είναι Έλληνες ή Ρομά ή μετανάστες ή πρόσφυγες και όσων έχουν ειδικότερες 

ανάγκες ή εναλλακτικές δυνατότητες ή ταλέντα, το δημόσιο τυπικό εκπαιδευτικό 

σύστημα θα εξακολουθήσει και στο μέλλον, όπως συμβαίνει και στο παρόν, να 

αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι στις συγκεκριμένες 

πληθυσμιακές ομάδες. Αυτόματα, επομένως, θα προκύπτει και σαφές όσο και απτό  

υλικό όφελος για την ιδιωτική, τυπική και άτυπη εκπαίδευση, οι οποίες ήδη έχουν 

αφεθεί στον απόλυτο και αποκλειστικό έλεγχο της Αγοράς. 

7.2.2 Εισηγήσεις για βελτίωση της παρατηρούμενης εδώ κατάστασης,  

αντιμετώπισης δηλαδή του φαινομένου ιδιωτικοποίησης της ελληνικής 

Εκπαίδευσης. 

 O έλεγχος συμβατότητας των ειδικών στόχων, του περιεχομένου και των 

προγραμμάτων σπουδών του Αναλυτικού Προγράμματος με τις αρχές της ΚΠ και η 

εξεύρεση τρόπων αξιοποίησης των θεωριών της ΚΠ από την Εκπαιδευτική Πολιτική 

αποκαλύπτει ότι τα ΑΠΣ της Ελλάδας υποδεικνύουν μεν μία δεοντολογία που 

συνάδει, σε γενικές γραμμές, με προοδευτικές αρχές της Σύγχρονης Παιδαγωγικής, 

της Κριτικής Σχολής και του Μεταμοντέρνου, αλλά με τρόπο τόσο γενικόλογο και 

ασαφή, ώστε να καθίστανται ανεφάρμοστα και πρακτικά αλυσιτελή. Επιπλέον με τον 

ανελαστικό τρόπο που επιβάλλουν την κριτική δεοντολογία από τα πάνω - προς τα 

κάτω στους εκπαιδευτικούς της πράξης για εφαρμογή, χωρίς, όμως, προηγούμενα να 

τους έχουν συμβουλευτεί για το σχεδιασμό της, αυτό την καθιστά την πρακτική τους 

εξουσιαστική, αντιδημοκρατική και ανελεύθερη και για το λόγο αυτό ψευδο-κριτική 

και, αν όχι συλλήβδην απορριπτέα, τότε τουλάχιστον αναθεωρητέα επί το 

παιδαγωγικώς κριτικότερον. 
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 Το όλο θέμα της ποιοτικής αναβάθμισης του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος, πέρα και πριν από εκπαιδευτικό, είναι πρωτίστως πολιτικό, στο μέτρο 

που εδράζεται –και πρέπει να εδράζεται- στην Παιδεία, εννοούμενη, ασφαλώς, λόγω 

του μετασχηματιστικού της χαρακτήρα και σκοπού, ως ένα αγαθό εξόχως πολιτικό. 

Πολιτική, επομένως, θα πρέπει να είναι και η λύση του θέματος αυτού. Πώς θα γίνει 

αυτό; Και σε αυτό το ζήτημα η παρακαταθήκη που μας άφησε ο Freire (1977) έχει να 

κομίσει πρόταση περί του πρακτέου.  «Μέσα από το άνοιγμα διαλόγου με το λαό, μαζί 

με το λαό και όχι για το λαό μεν, αλλά χωρίς αυτόν ως ισότιμο συνομιλητή». Για να 

υλοποιηθεί, όμως, αυτό προϋποθέτει πλάτεμα της παιδείας και της κουλτούρας, ώστε 

να συμπεριλάβουν και το λαό με τις εμπειρίες και τα βιώματά του στους κόλπους 

τους. Ζητούμενο είναι λοιπόν ένα άνοιγμα του σχολείου -ως πεδίου εξ ορισμού 

παιδευτικού- στο λαό, αρχικά σε επίπεδο τοπικό-κοινοτικό και κατ’ επέκταση σε 

εθνικό. Κάτι τέτοιο, βέβαια, δε μπορεί να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. 

Απαιτείται, αντίθετα, συστηματικός, οργανωμένος και μακρόπνοος σχεδιασμός -με 

βαθύ στοχασμό και προσεκτική δράση- της επιδιωκόμενης παιδευτικής πράξης, 

πρώτα μέσα στο σχολείο και προοδευτικά και έξω από αυτό, στη συνοικία, την 

τοπική κοινωνία-κοινότητα και προοδευτικά, όταν και οι πολιτικές συνθήκες έχουν 

μπει σε τροχιά αλλαγής, στη χώρα ολόκληρη. 

 Για την αξιοποίηση της ΚΠ κατά Freire ως εργαλείου ανάλυσης και 

προοπτικών ενός σύγχρονου ΑΠΣ αιχμή του δόρατος θα πρέπει να αποτελέσει η 

αποτίναξη της άνωθεν επιβεβλημένης διεθνοποιημένης κουλτούρας της υποταγής, με 

παράλληλη επανοικειοποίηση, αναβάθμιση και καλλιέργεια της εθνικής -λόγιας και 

λαϊκής- κουλτούρας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της άμεσης ανάληψης 

απελευθερωτικής δράσης από μέρους των κριτικών εκπαιδευτικών, που 
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συνειδητοποιούν το διττό τους ρόλο ως δασκάλων και συνάμα μαθητών στην 

παιδευτική σχέση με τους μαθητές τους που είναι ταυτόχρονα και δάσκαλοί τους.  

 Ωστόσο, κρίνουμε πως πολλά θα είχε να συνεισφέρει στη συζητούμενη εδώ 

υπόθεση και μία εμπεριστατωμένη και συνεπής προς τις όψιμες αντιλήψεις του περί 

ηθικής παιδαγωγική προσέγγιση του Foucault, η οποία θα τις μετέφερε 

αποτελεσματικά στο χώρο της Εκπαίδευσης. Αυτές ακριβώς οι απόψεις του 

φιλοσόφου για τη σημασία «της αυτονομίας» και «της ελευθερίας» κατά τη 

«συγκρότηση του εαυτού» και την αναγνώριση της «διαφορετικότητας», καθώς και 

το ενδιαφέρον του για «τα παιχνίδια αλήθειας και λάθους, τα οποία παίζονται κατά τη 

συγκρότηση της ηθικής υποκειμενικότητας» είναι σε θέση να βρουν την πιο καίρια 

εφαρμογή τους στα εκπαιδευτικά συστήματα των σύγχρονων πολυπολιτισμικών 

κοινωνιών του ύστερου μονοπωλιακού καπιταλισμού. Λέει, χαρακτηριστικά, ο 

Foucault (1984):    

 «… τα παιχνίδια αλήθειας και λάθους, μέσα από τα οποία η ύπαρξη 

συγκροτείται ιστορικά ως εμπειρία∙ αυτό είναι σαν κάτι που μπορεί και πρέπει να 

γίνει αντικείμενο σκέψης. Τι είναι τα παιχνίδια αλήθειας με τα οποία ο άνθρωπος 

προτείνει να σκεφτεί την ίδια του τη φύση, όταν αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως 

τρελό∙ όταν θεωρεί τον εαυτό του άρρωστο∙ όταν προσλαμβάνει τον εαυτό του ως μία 

ζωντανή, ομιλούσα, εργαζόμενη ύπαρξη
19

» (ό.π., σσ. 6-7). 

 Σύμφωνα με την Walshaw στη μελέτη της Working with Foucault in 

Education (2007):  

                                                           
19

 Η μετάφραση από το αγγλικό πρωτότυπο είναι της ίδιας της ερευνήτριας. 
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 «Η “αυτονομία” είναι μία ακόμη σύλληψη του Διαφωτισμού 

την οποία ο Foucault αναδιαμορφώνει για τους δικούς του σκοπούς. 

Μέσα από την αναδιατύπωση του ορισμού της η αυτονομία συνδέεται 

με την ιδέα της πολιτικής αντίστασης ή εναντίωσης –μία διερεύνηση 

του τι παρουσιάζεται ως φυσικό και  αναπόφευκτο στην ταυτότητα 

κάποιου. Κάνοντας αυτή τη σύνδεση ο Foucault προτείνει ότι η 

αυτονομία συνδυάζεται με την ανάπτυξη μιας θεωρίας της αντίστασης 

–μία “ηθική του εαυτού”- ή αυτό που αποκαλεί ως “μοντέρνα ηθική”. 

Στην πρότασή του μπορούμε να δούμε πώς η αυτονομία γίνεται 

απαραίτητη στην ελευθερία, όπου η ελευθερία είναι ένα καθεστώς 

όπου το άτομο ασκεί κριτικό έλεγχο επάνω στις κυρίαρχες πεποιθήσεις 

[…]» (ό.π., σ. 15).  

Η Walshaw δίνει επίσης και συγκεκριμένα παραδείγματα, προκειμένου να αποδείξει 

ότι η φουκωική ηθική του εαυτού έχει μεγάλης κλίμακας μεταφερσιμότητα στην 

Εκπαίδευση, όπως είναι στα θέματα αντιμετώπισης «της διαφορετικότητας» στα 

σύγχρονα σχολεία των πολυπολιτισμικών δυτικών κοινωνιών ή «όταν ένας/μία 

δάσκαλος/-α δημιουργεί μία έρευνα στην τάξη, τη στιγμή που τόσο το σύστημα όσο 

και το προσωπικό του σχολείου τείνουν να ενεργούν ενάντια σε τέτοιου είδους 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις» (ό.π., 16). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

  Στον καιρό και τον τόπο μας συντελείται μία αδικία και μία θυσία 

δυσβάσταχτη σε βάρος κυρίως της νέας γενιάς, αλλά και του λαού ενγένει. Μέσα στα 

πλαίσια της διαρκώς διευρυνόμενης ανισοκατανομής των εκπαιδευτικών ευκαιριών 

και, συνακόλουθα, της ανισοκατανομής γνώσης-εξουσίας/ισχύος ανάμεσα στα 

παιδιά, Ελλήνων ή/και μεταναστών ή προσφύγων, που θέλουν να μετάσχουν της 

ελληνικής Παιδείας και της προσπάθειας για ανασυγκρότηση της χώρας, αυτό που 

ουσιαστικά θυσιάζεται είναι η ελευθερία και η ελπίδα σε ένα καλύτερο μέλλον. Η νέα 

γενιά που θα μπορούσε –υπό συγκεκριμένες παιδαγωγικές προϋποθέσεις, δηλαδή 

μέσω της καλλιέργειας της περιέργειας, του αυθορμητισμού, της πρωτοβουλίας, της 

ελεύθερης δημιουργικότητας και της ΚΣ/ΚΙ αλλά και κριτικής πράξης- να οδηγήσει 

τον τόπο στην ανάπτυξη, αντ’ αυτού περιθωριοποιείται ή/και εξορίζεται από την 

πατρίδα της ή –ακόμη χειρότερο- μέσα σε αυτήν. Πρόκειται ουσιαστικά για θυσία της 

ίδιας της παιδικότητας αφενός και της νιότης αφετέρου στο βωμό της εξυπηρέτησης 

των συμφερόντων εγχώριων και διεθνών κυρίαρχων ελίτ, τα οποία ακριβώς 

εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο –ψευδεπίγραφα κριτικό- ισχύον εκπαιδευτικό 

μοντέλο στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης του 

συγκεκριμένου μοντέλου ανάπτυξης. Οι εγχώριες πνευματικές παρακαταθήκες του 

κινήματος της αρχαίας σοφιστικής, ωστόσο, αλλά και τα ουμανιστικά προτάγματα 

της ΚΠ, γενικά, και του Freire, ειδικότερα, καθώς και του Μεταμοντέρνου  δείχνουν 

την πορεία εξόδου από το σημερινό πολυεπίπεδο αδιέξοδο: αυτήν της καλλιέργειας 

μιας απελευθερωτικής και ρηξικέλευθης παιδείας στο πνεύμα ενός ριζοσπαστικού 

αγώνα για την κριτική συνειδητοποίηση, τη χειραφέτηση και αυτοδιάθεση των λαών, 

του ελληνικού, των ευρωπαϊκών, αλλά και κάθε λαού στον κόσμο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΠΑΡΑΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

Μέρος 1ο 

1. Είσαι:  

α) αγόρι, 

β) κορίτσι.- 

2. Πού στην Αττική κατοικείς μόνιμα; 

α) στο κέντρο,  

β) στη Βόρεια Αττική, 

γ) στη Νότια Αττική, 

δ) στη Δυτική Αττική, 

ε) στην Ανατολική Αττική .- 

3. Φοιτάς σε: 

α) δημόσιο, 

β) ιδιωτικό σχολείο.- 

4. Σε ποια τάξη φοιτάς; 

α) Α΄-Γ΄ Γυμνασίου ( Σε ποια τάξη;………..) 

β) Α΄-Γ΄ Λυκείου (Σε ποια τάξη;………..) 
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Μέρος 2ο 

5. Κατά πόσο πιστεύεις ότι συμβάλλει η αποστήθιση στην υψηλή βαθμολογική 

επίδοση των μαθητών στα διαγωνίσματα-εξετάσεις; 

α) Πάρα πολύ, 

β) Πολύ, 

γ) Λίγο, 

δ) Καθόλου.- 

 

6. Κατά πόσο πιστεύεις ότι συμβάλλει η κριτική ικανότητα στην υψηλή βαθμολογική 

επίδοση στα διαγωνίσματα-εξετάσεις των μαθητών;  

α) Πάρα πολύ, 

β) Πολύ, 

γ) Λίγο,  

δ) Καθόλου.- 

 

7. Τι πιστεύεις ότι διευκολύνει καλύτερα τη μάθηση, την ακαδημαϊκή αριστεία και τη 

γενικότερη καλλιέργεια των μαθητών; 

α) η αποστήθιση, 

β) η κριτική ικανότητα, 

γ) ο συνδυασμός αποστήθισης και κριτικής ικανότητας, 

δ) άλλο.- 
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8. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι πρέπει το σχολείο να παρέχει στους μαθητές του όσο 

το δυνατόν πιο εξειδικευμένες γνώσεις, χρήσιμες για τη μελλοντική τους εργασία;  

α) σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, 

β) σε πολύ μεγάλο βαθμό, 

γ) σε μικρό βαθμό, 

δ) καθόλου.- 

 

9. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι πρέπει το σχολείο να παρέχει, μέσα από τις Τέχνες και 

τη βιωματική μάθηση, στους μαθητές του ευρύτερη παιδεία και καλλιέργεια 

εστιασμένη στον άνθρωπο και τις ανάγκες του; 

α) σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, 

β) σε πολύ μεγάλο βαθμό, 

γ) σε μικρό βαθμό, 

δ) καθόλου.- 

 

10. Σε ποιο βαθμό αισθάνεσαι ελεύθερος/-η να κάνεις τις προσωπικές σου επιλογές 

σε ό,τι αφορά στη μάθησή σου μέσα στο ισχύον σήμερα εκπαιδευτικό πλαίσιο;  

α) σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, 

β) σε πολύ μεγάλο βαθμό, 

γ) σε μικρό βαθμό, 

δ) καθόλου.- 
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11. Τι πιστεύεις ότι θα σου έδινε τον επιθυμητό βαθμό ελευθερίας και 

δημιουργικότητας μέσα στη διαδικασία της μάθησης; 

α) η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε περισσότερα του ενός βιβλία ανά μάθημα για 

μελέτη, 

β) η δυνατότητα επιλεκτικής αξιοποίησης μεγάλης ποικιλίας από εποπτικά μέσα στην 

τάξη, 

γ) η δυνατότητα προσωπικής ανάμιξης στο μάθημα μέσα σε ένα ομαδοσυνεργατικό 

πλαίσιο, 

δ) η δυνατότητα συμμετοχής σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο μάθησης.- 

 

12. Έχεις χρειαστεί ποτέ να παρακολουθήσεις υποστηρικτική διδασκαλία; 

α) Ναι, 

β) Όχι. 

γ) Μόνο περιστασιακά- 

 

13. Σε ποια σχολική βαθμίδα ήσουν, όταν παρακολούθησες για πρώτη φορά 

υποστηρικτική διδασκαλία; 

α) Δημοτικό, 

β) Γυμνάσιο, 

γ) Λύκειο, 

δ) Σε καμμία.- 
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14. Ποιας μορφής υποστηρικτική διδασκαλία έλαβες; 

 

α) μάθημα μέσα στο σχολείο, 

β) μάθημα σε φροντιστήριο, 

γ) μάθημα σε ολιγομελές τμήμα-γκρουπ, 

δ) ιδιαίτερο μάθημα, 

ε) καμμία.- 

 

 

15. Σε ποιο εκπαιδευτικό/-ά αντικείμενο/-α χρειάστηκε να υποστηριχθείς διδακτικά; 

 

α) Ελληνικά, 

β) Μαθηματικά, 

γ) Φυσικές Επιστήμες, 

δ) Ανθρωπιστικές Επιστήμες γενικά, 

ε) Τέχνες, 

στ) σε κανένα.- 
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16. Για ποιο λόγο χρειάστηκες τότε την υποστηρικτική διδασκαλία; 

 

α) χαμηλή σχολική απόδοση στο/-α μάθημα/-τα, 

β) αδυναμία κατανόησης μαθήματος/των στην τάξη,  

γ) κενό καθηγητή/-τριας στη σχολική τάξη, 

δ) επιδίωξη ακαδημαϊκής αριστείας, 

ε) προετοιμασία για απλές ενδοσχολικές εξετάσεις, 

στ) προετοιμασία για νέου τύπου εξετάσεις στην Α΄ & Β΄ Λυκείου με Τράπεζα 

Θεμάτων,  

ζ) προετοιμασία για Πανελλήνιες, 

η) για κανένα λόγο.- 

 

 

17. Παρακολουθείς φέτος κάποιας μορφής υποστηρικτική διδασκαλία; 

 

α) Ναι, 

β) Όχι, 

γ) Μόνο περιστασιακά - 
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18. Ποιας μορφής υποστηρικτική διδασκαλία παρακολουθείς την τρέχουσα σχολική 

χρονιά; 

 

α) ενισχυτική διδασκαλία στο σχολείο, 

β) φροντιστηριακό μάθημα, 

γ) μάθημα σε ολιγομελές τμήμα, 

δ) ιδιαίτερο μάθημα 

ε) καμμία.- 

 

 

19. Σε ποιο εκπαιδευτικό/-ά αντικείμενο/-α χρειάστηκε να υποστηριχθείς διδακτικά 

φέτος; 

 

α) Ελληνικά, 

β) Μαθηματικά, 

γ) Φυσικές Επιστήμες, 

δ) Ανθρωπιστικές Επιστήμες γενικά, 

ε) Τέχνες, 

στ) σε κανένα.- 
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20. Για ποιο λόγο χρειάστηκες αυτή την υποστηρικτική διδασκαλία φέτος; 

 

α) χαμηλή σχολική απόδοση στο/-α μάθημα/-τα, 

β) αδυναμία κατανόησης μαθήματος/των στην τάξη,  

γ) κενό καθηγητή/-τριας στην τάξη, 

δ) επιδίωξη ακαδημαϊκής αριστείας, 

ε) προετοιμασία για απλές ενδοσχολικές εξετάσεις, 

στ) προετοιμασία για νέου τύπου εξετάσεις στην Α΄ & Β΄ Λυκείου με Τράπεζα 

Θεμάτων,  

ζ) προετοιμασία για Πανελλήνιες, 

η) για κανένα λόγο.- 

 

21. Αν έκανες ποτέ ενισχυτικό μάθημα εκτός σχολείου θα επέλεγες ο/η καθηγητής/-

τρια να είναι:  

 

α) ο/η καθηγητής/-τρια που έχεις και στο αντίστοιχο μάθημα στο σχολείο, 

β) ο/η καθηγητής/-τρια που διδάσκει το αντίστοιχο μάθημα στο σχολείο σου, αλλά 

όχι στο τμήμα σου, 

γ) καθηγητής/-τρια εκτός του σχολείου σου, 

δ) άλλο.- 
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22. Σε ποιο/-α μάθημα/-τα θα επέλεγες να βοηθηθείς ενισχυτικά εκτός σχολείου από 

τον/την καθηγητή/-τρια που έχεις και στο σχολείο;  

α) Ελληνικά, 

β) Μαθηματικά, 

γ) Φυσικές Επιστήμες, 

δ) Ανθρωπιστικές Επιστήμες γενικά, 

ε) Τέχνες, 

στ) σε κανένα.- 

23. Γιατί θα επέλεγες να κάνεις ενισχυτικό μάθημα εκτός σχολείου με τον/την 

καθηγητή/-τρια που έχεις και στο σχολείο; 

α) χαμηλή σχολική απόδοση στο/-α μάθημα/-τα, 

β) αδυναμία κατανόησης μαθήματος/των στην τάξη, εξαιτίας των πολλών μαθητών 

στο τμήμα, 

γ) αδυναμία κατανόησης μαθήματος/των στην τάξη, εξαιτίας του/της καθηγητή/-

τριας, 

δ) ικανότητα-εμπειρία-καλή φήμη του/της καθηγητή/-τριας, 

ε) πιθανότητα χαριστικής βαθμολογικά τάσης του/της καθηγητή/-τριας ενδοσχολικά 

προς τους μαθητές που διδάσκει και εξωσχολικά, 

στ) επιθυμία βελτίωσης σχολικής απόδοσης, 

ζ) προετοιμασία για απλές ενδοσχολικές εξετάσεις, 

η) προετοιμασία για νέου τύπου εξετάσεις στην Α΄ & Β΄ Λυκείου με Τράπεζα 

Θεμάτων,  
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θ) προετοιμασία για Πανελλήνιες, 

ι) άλλο.- 

24. Σε ποιο/-α μάθημα/-τα θα επέλεγες να βοηθηθείς ενισχυτικά εκτός σχολείου από 

καθηγητή/-τρια που διδάσκει στο σχολείο σου, αλλά όχι στο τμήμα σου; 

α) Ελληνικά, 

β) Μαθηματικά, 

γ) Φυσικές Επιστήμες, 

δ) Ανθρωπιστικές Επιστήμες γενικά, 

ε) Τέχνες, 

στ) σε κανένα.- 

25. Γιατί θα επέλεγες να κάνεις ενισχυτικό μάθημα εκτός σχολείου με καθηγητή/-τρια 

που διδάσκει στο σχολείο σου, αλλά όχι στο τμήμα σου; 

α) χαμηλή σχολική απόδοση στο/-α μάθημα/-τα, 

β) αδυναμία κατανόησης μαθήματος/των στην τάξη, εξαιτίας των πολλών μαθητών 

στο τμήμα, 

γ) αδυναμία κατανόησης μαθήματος/των στην τάξη, εξαιτίας του/της καθηγητή/-τριας 

της τάξης, 

δ) ικανότητα-εμπειρία-καλή φήμη του/της καθηγητή/-τριας σε άλλο τμήμα, 

ε) επιθυμία βελτίωσης σχολικής απόδοσης, 

στ) προετοιμασία για απλές ενδοσχολικές εξετάσεις, 

ζ) προετοιμασία για νέου τύπου εξετάσεις στην Α΄ & Β΄ Λυκείου με Τράπεζα 

Θεμάτων,  
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η) προετοιμασία για Πανελλήνιες, 

θ) άλλο.- 

 

26. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι επηρεάζει το κόστος της παρακολούθησης την 

επιλογή σου ανάμεσα στους διαφορετικούς τύπους διδακτικής υποστήριξης; 

 

α) Πάρα πολύ, 

β) Πολύ, 

γ) Λίγο, 

δ) Καθόλου.- 

 

 

 

27. Πότε θεωρείς ότι πρέπει στις μέρες μας να αρχίζει ένας/μία υποψήφιος/-α τη 

συστηματική προετοιμασία του για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις; 

 

α) στη Γ΄ Λυκείου, 

β) στη Β΄ Λυκείου, 

γ) στην Α΄ Λυκείου, 

δ) στο Γυμνάσιο.- 
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28. Ποιος τρόπος προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις θεωρείς προσωπικά 

ότι είναι καθοριστικός για την επιτυχία ενός/μίας υποψηφίου/-ας σε αυτές; 

α) η επιπλέον προσωπική μελέτη,  

β) η συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων του σχολείου, 

γ) η συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων του φροντιστηρίου, 

δ) η συστηματική παρακολούθηση ιδιαίτερων μαθημάτων,  

ε) ο συνδυασμός κάποιων από τα παραπάνω,  

στ) άλλο.- 

29 Σε περίπτωση ατυχούς επιλογής Σχολής ή ακόμη και πιθανής αποτυχίας σου στις 

Πανελλήνιες Εξετάσεις ποιο εναλλακτικό σχέδιο δράσης θα εξέταζες σοβαρά; 

α) νέα συμμετοχή σου στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους, 

β) νέα συμπλήρωση του Μηχανογραφικού με τη διαδικασία του 10%, χωρίς νέα 

συμμετοχή σου στις Πανελλήνιες Εξετάσεις κατά το επόμενο σχολικό έτος, 

γ) σπουδές σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού στη Σχολή της επιλογής σου, 

δ) σπουδές σε Ιδιωτικό Κολλέγιο του εσωτερικού στη Σχολή της επιλογής σου, 

ε) σπουδές σε δημόσιο ΙΕΚ στο Τμήμα της επιλογής σου, 

στ) σπουδές σε ιδιωτικό ΙΕΚ στο Τμήμα της επιλογής σου, 

ζ) αναζήτηση εργασίας, 

η) δημιουργία της δικής σου οικογένειας, 

θ) εκπλήρωση της στρατιωτικής σου θητείας.- 
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30. Αν σου δινόταν η δυνατότητα επιλογής του πιο κατάλληλου, κατά την κρίση σου, 

Συστήματος Εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο, ποια από τις παρακάτω επιλογές θα 

έκανες; 

α) θα έδινα Πανελλήνιες Εξετάσεις μόνο στη Γ΄ Λυκείου (: όπως στο προηγούμενο 

από το ισχύον σύστημα πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο), 

β) θα έδινα Πανελλήνιες Εξετάσεις στη Γ΄ Λυκείου, με το βαθμό πρόσβασης της Α΄ 

και Β΄ και με το βαθμό απόλυσης της Γ΄ Λυκείου να προσμετράται σε συγκεκριμένο 

ποσοστό - x% - στη βαθμολογία του/της υποψήφιου/-ας στα τέσσερα πανελλαδικώς 

εξεταζόμενα μαθήματα, συνδιαμορφώνοντας έτσι τον τελικό βαθμό πρόσβασης στο 

Πανεπιστήμιο (: όπως στο ισχύον σύστημα πρόσβασης), 

γ) δε θα έδινα Πανελλήνιες Εξετάσεις, στην περίπτωση που θα δινόταν σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους η δυνατότητα φοίτησης στο Πανεπιστήμιο σε ένα 

προπαρασκευαστικό 1ο έτος που θα έκρινε την περαιτέρω ακαδημαϊκή τους πορεία, 

ανάλογα με τις πραγματικές δυνατότητές τους, όπως αυτές θα αποδεικνύονταν στη 

διάρκεια του έτους αυτού, 

δ) δε θα έδινα Πανελλήνιες Εξετάσεις, παρά μόνο Ενδοσχολικές και μετά θα έφευγα 

για σπουδές σε Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού στη Σχολή της επιλογής μου, 

ε) άλλο.- 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Αγαπητέ/ή μαθητή/-τρια,  

 Είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και διεξάγω την 

παρούσα έρευνα στα πλαίσια της εκπόνησης της Μεταπτυχιακής μου Εργασίας με 

θέμα «Παιδεία η παραπαιδεία στην Ελλάδα της κρίσης». Η έρευνα αυτή, που 

διενεργείται με τη διακίνηση και συμπλήρωση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου, 

έχει σκοπό να εντοπίσει και συσχετίσει τους παράγοντες που οδηγούν στην 

προοδευτική ιδιωτικοποίηση της ελληνικής εκπαίδευσης στη σύγχρονη εποχή της 

κρίσης. Η επιλογή του δείγματος έγινε με τυχαία δειγματοληψία από τα Στατιστικά 

Στοιχεία τεσσάρων Σχολικών Μονάδων (:τριών δημόσιων και ενός ιδιωτικού 

σχολείου) για το σχολικό έτος 2014-2015. Το δείγμα επομένως αποτελούν μαθητές/-

τριες και των δύο βαθμίδων, Γυμνασίου και Λυκείου, Β΄/θμιας Εκπαίδευσης της 

Ανατολικής Αττικής. 

 Η συγκεκριμένη έρευνα θα υλοποιηθεί –ουσιαστικά- χάρη στη δικής σας 

συμμετοχή και συνεργασία. Για το λόγο αυτό, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των 

προτέρων για την προθυμία σας να μετάσχετε σε αυτήν και να σας διαβεβαιώσω για 

την ανωνυμία της έρευνας και φυσικά για την εμπιστευτικότητα της όλης 

διαδικασίας. Γι’ αυτό, άλλωστε, δεν προβλέπεται πουθενά χώρος, για να 

συμπληρώσετε το όνομά σας. Μην το κάνετε. Είναι περιττό. 

 Σας παρακαλώ να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο με ειλικρίνεια, ώστε να 

αντανακλά τις πραγματικές σας σκέψεις και συναισθήματα πάνω στα εξεταζόμενα 
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ζητήματα. Φροντίστε ακόμη να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, επιλέγοντας μία 

μόνο απάντηση (εκτός αν η ερώτηση σάς ζητά να κάνετε περισσότερες από μία 

επιλογές) ή συμπληρώνοντας στον προβλεπόμενο χώρο τη δική σας απάντηση, 

προτού παραδώσετε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιό σας στον εντεταλμένο για το 

σκοπό αυτό εκπρόσωπό μου στο σχολείο σας. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία 

σας. 

 Σπυριδούλα Κοντογεώργου (Φιλόλογος) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ι. ΠΙΝΑΚΕΣ 

Πίνακας 4 

Συχνότητες και ποσοστά στη μαθητική επιλογή συστήματος εισαγωγής στο 

Πανεπιστήμιο  

Προτιμώμενο σύστημα εισαγωγής στο Παν/μιο 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Θα έδινα Πανελλήνιες 

Εξετάσεις μόνο στη Γ΄ 

Λυκείου 

56 32,0 32,0 32,0 

Θα έδινα Πανελλήνιες 

Εξετάσεις στη Γ΄ Λυκείου, με 

το βαθμό πρόσβασης της Α΄ 

και Β΄ και απόλυσης της Γ΄ 

Λυκείου να προσμετράται 

17 9,7 9,7 41,7 

Δε θα έδινα Πανελλήνιες 

Εξετάσεις, αλλά θα 

παρακολουθούσα ένα  

προπαρασκευαστικό 1ο έτος 

στο Παν/μιο 

72 41,1 41,1 82,9 

Δε θα έδινα Πανελλήνιες 

Εξετάσεις, μόνο 

Ενδοσχολικές και μετά θα 

σπούδαζα στο Εξωτερικό στη 

Σχολή της επιλογής μου 

21 12,0 12,0 94,9 

Άλλο 9 5,1 5,1 100,0 

Total 175 100,0 100,0   



248 

 

Πίνακας 23 

Μαθητική επιλογή μαθήματος σε φροντιστήριο (1η φορά) και φροντιστηριακού 

μαθήματος (φέτος) σε δυσδιάστατο πίνακα  

μάθημα σε φροντιστήριο (1η φορά) * φροντιστηριακό μάθημα (φέτος) 

Crosstabulation 

Count 

    

  

φροντιστηριακό μάθημα (φέτος) 

Total Όχι Ναι 

μάθημα σε 

φροντιστήριο  

(1
η
 φορά) 

Όχι 
109 12 121 

Ναι 
10 44 54 

Total 
119 56 175 

Πίνακας 24 

Μαθητική επιλογή μαθήματος σε ολιγομελές γκρουπ (1η φορά) και μαθήματος σε 

ολιγομελές γκρουπ (φέτος) σε δυσδιάστατο πίνακα  

μάθημα σε ολιγομελές τμήμα-γκρουπ (1η φορά) * μάθημα σε ολιγομελές 

τμήμα (φέτος) Crosstabulation 

Count 

    

  

μάθημα σε 

ολιγομελές 

τμήμα (φέτος)  

Total Όχι Ναι 

μάθημα σε 

ολιγομελές 

τμήμα-γκρουπ 

(1
η
 φορά) 

Όχι 

163 2 165 

Ναι 

2 8 10 

Total 

165 10 175 
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Πίνακας 25 

Μαθητική επιλογή ιδιαίτερου μαθήματος (1η φορά) και ιδιαίτερου μαθήματος 

(φέτος) σε δυσδιάστατο πίνακα  

ιδιαίτερο μάθημα (1η φορά) * ιδιαίτερο μάθημα (φέτος) Crosstabulation 

Count 

    

  

ιδιαίτερο 

μάθημα (φέτος) 

Total Όχι Ναι 

ιδιαίτερο μάθημα 

(1
η
 φορά) 

Όχι 
61 13 74 

Ναι 

25 76 101 

Total 

86 89 175 

Πίνακας 26 

Καμμία μαθητική συμμετοχή στην Παραπαιδεία (1η φορά) και Καμμία (φέτος) σε 

δυσδιάστατο πίνακα  

καμμία (1η φορά) * καμμία (φέτος) Crosstabulation 

Count 

    

  

καμμία (φέτος) 

Total Όχι Ναι 

καμμία (1
η
 φορά) Όχι 

140 15 155 

Ναι 

6 14 20 

Total 146 29 175 
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Πίνακας 38 

Χαμηλή σχολική απόδοση ως αίτιο επιλογής καθηγητή/-τριας του σχολείου-τάξης 

μαθητή/-τριας για Παραπαιδεία και τύπος σχολείου σε δυσδιάστατο πίνακα  

χαμηλή σχολική απόδοση στο/-α μάθημα/-τα * σχολείο Crosstabulation 

Count 

    

  

σχολείο 

Total 

δημόσιο 

σχολείο 

ιδιωτικό 

σχολείο 

χαμηλή σχολική 

απόδοση στο/-α 

μάθημα/-τα 

Όχι 
82 68 150 

Ναι 
21 4 25 

Total 
103 72 175 

Πίνακας 39 

Άλλο αίτιο επιλογής καθηγητή/-τριας του σχολείου-τάξης μαθητή/-τριας για 

Παραπαιδεία και τύπος σχολείου σε δυσδιάστατο πίνακα  

άλλο * σχολείο Crosstabulation 

Count 

    

  

σχολείο 

Total 

δημόσιο 

σχολείο 

ιδιωτικό 

σχολείο 

 άλλο Όχι 
99 54 153 

Ναι 
4 18 22 

Total 

103 72 175 
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Πίνακας 44 

Εναλλακτικό σενάριο σε περίπτωση μαθητικής ατυχίας ή αποτυχίας στις Πανελλήνιες 

και τύπος σχολείου σε δισδιάστατο πίνακα 

Εναλλακτικά σενάρια σε περίπτωση μαθητικής ατυχίας ή αποτυχίας στις 

Πανελλήνιες * σχολείο Crosstabulation 

Count 

    

  

σχολείο 

Total 

δημόσιο 

σχολείο 

ιδιωτικό 

σχολείο 

Εναλλακτικά 

σενάρια σε 

περίπτωση 

μαθητικής 

ατυχίας ή 

αποτυχίας στις 

Πανελλήνιες 

Νέα συμμετοχή σου στις 

Πανελλήνιες Εξετάσεις 

του επόμενου σχολικού 

έτους 

50 21 71 

Νέα συμπλήρωση του 

Μηχανογραφικού με τη 

διαδικασία του 10%, χωρίς 

νέα συμμετοχή  σου στις 

Πανελλήνιες 

11 6 17 

Σπουδές σε Πανεπιστήμιο 

του εξωτερικού στη Σχολή 

της επιλογής σου 

21 29 50 

Σπουδές σε Ιδιωτικό 

Κολλέγιο του εσωτερικού 

στη Σχολή της επιλογής 

σου 

4 11 15 

Σπουδές σε δημόσιο ΙΕΚ 

στο Τμήμα της επιλογής 

σου 

6 1 7 

Σπουδές σε ιδιωτικό ΙΕΚ 

στο Τμήμα της επιλογής 

σου 

5 1 6 

Αναζήτηση εργασίας 2 0 2 

Δημιουργία της δικής σου 

οικογένειας 
1 0 1 

Εκπλήρωση της 

στρατιωτικής σου θητείας 
3 3 6 

Total 103 72 175 
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ΙΙ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Διάγραμμα 2 Γραφική συσχέτιση Μεταβλητών Επιδίωξη ακαδημαϊκής αριστείας και τύπος 

σχολείου 

 

Διάγραμμα 3 Γραφική συσχέτιση μεταξύ Μεταβλητών Προετοιμασία για εξετάσεις Α΄, Β΄ Λυκείου 

  με Τράπεζα Θεμάτων και τύπος σχολείου 
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Διάγραμμα 4 Γραφική συσχέτιση μεταξύ Μεταβλητών Ιδιαίτερο μάθημα φέτος και τύπος  

  σχολείου 

 

Διάγραμμα 5 Γραφική συσχέτιση μεταξύ Μεταβλητών Καμμία φετινή συμμετοχή στην 

  Παραπαιδεία και τύπος σχολείου 
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Διάγραμμα 6 Γραφική συσχέτιση μεταξύ Μεταβλητών Επιδίωξη ακαδημαϊκής αριστείας φέτος και 

  τύπος σχολείου 

 

Διάγραμμα 7 Γραφική συσχέτιση μεταξύ Μεταβλητών Κανένας λόγος για φετινή συμμετοχή στην 

  Παραπαιδεία και τύπος σχολείου 



255 

 

 

Διάγραμμα 8 Γραφική συσχέτιση μεταξύ Μεταβλητών Φετινή σχολική βαθμίδα φοίτησης και  

  Φροντιστηριακό μάθημα φέτος 

 

Διάγραμμα 9 Γραφική συσχέτιση μεταξύ Μεταβλητών Φετινή σχολική βαθμίδα φοίτησης και   

  Φυσικές Επιστήμες ως Αντικείμενο φετινής μαθητικής συμμετοχής σε Παραπαιδεία 
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Διάγραμμα 10 Γραφική συσχέτιση μεταξύ Μεταβλητών Μάθημα σε φροντιστήριο (1
η 

φορά) και 

  μάθημα σε φροντιστήριο φέτος  

 

Διάγραμμα 11 Γραφική συσχέτιση μεταξύ Μεταβλητών Μάθημα σε ολιγομελές τμήμα-  

  γκρουπ (1
η 
φορά) και Μάθημα σε ολιγομελές τμήμα-γκρουπ (φέτος) 
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Διάγραμμα 12   Γραφική συσχέτιση μεταξύ Μεταβλητών Ιδιαίτερο μάθημα (1
η 
φορά)      

             και Ιδιαίτερο μάθημα (φέτος) 

 

Διάγραμμα 13    Γραφική συσχέτιση μεταξύ Μεταβλητών Καμμία συμμετοχή στην Παραπαιδεία (1
η 

      
φορά) και Καμμία συμμετοχή στην Παραπαιδεία (φέτος) 
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Διάγραμμα 14 Γραφική συσχέτιση μεταξύ Μεταβλητών Φετινή μαθητική συμμετοχή ή μη  σε  

  Παραπαιδεία και τύπος σχολείου 

 

 

Διάγραμμα 15    Γραφική συσχέτιση μεταξύ Μεταβλητών τύπος σχολείου και Χαμηλή σχολική  

     απόδοση ως Αίτιο/-α επιλογής καθηγητή/-τριας του σχολείου μαθητή/-τριας για  

    Παραπαιδεία 
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Διάγραμμα 16 Γραφική συσχέτιση μεταξύ Μεταβλητών τύπος σχολείου και Άλλο Αίτιο επιλογής 

  καθηγητή/-τριας του σχολείου μαθητή/-τριας για Παραπαιδεία 

 

Διάγραμμα 17      Γραφική συσχέτιση μεταξύ Μεταβλητών τύπος σχολείου και Εναλλακτικό σενάριο 

      μαθητικής δράσης σε περίπτωση ατυχίας ή αποτυχίας στις Πανελλήνιες εξετάσεις 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ι. Βεβαίωση Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Εκπαιδευτικής Έρευνας εκδομένη 

από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

ΙΙ. Προαπαιτούμενα υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων για την έκδοση 

άδειας διεξαγωγής έρευνας:  

1. Αίτηση προς το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα προς 

την αρμόδια Διεύθυνση Σπουδών του ΥΠΕΠΘ (π.χ. Διεύθυνση 

Σπουδών Α/θμιας Εκπαίδευσης, Δ/νση Σπουδών Β/θμιας Εκπ/σης, 

Δ/νση Ειδικής Αγωγής, Δ/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, 

Δ/νση ΣΕΠΕΔ) με τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (τηλέφωνο, 

διεύθυνση, ιδιότητα). 

2. Αναλυτικό Σχέδιο Έρευνας, σε τρία (3) αντίτυπα, διατυπωμένο 

σε σαφή νεοελληνικό λόγο (χρήση δόκιμων όρων, σωστή σύνταξη και 

ορθογραφία), το οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναλύονται 

στο σχετικό έντυπο των προδιαγραφών. 

3. Συμπληρωμένο Συνοπτικό Δελτίο Έρευνας και κατάσταση των 

σχολείων με τους κωδικούς τους σε τρία (3) αντίτυπα και σε 

ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα ή cd):   
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3. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο –  Τμήμα Ερευνών, Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής 

Τεχνολογίας – Μεσογείων 396  - 15341 Αγία Παρασκευή – www.pi-schools.gr 

Συνοπτικό  Δελτίο Έρευνας 

Τίτλος έρευνας: 

 ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΠΑΡΑΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΩΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

Περίληψη (ως 100 λέξεις.  Θέμα έρευνας,  μεθοδολογία, δείγμα ,   τρόπος και 

χρόνος απασχόλησης της ομάδας στόχου) 

Στόχος της έρευνας είναι να αναζητήσει την επίδραση της προϊούσας 

ιδιωτικοποίησης του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας στην ποιότητα της 

επίσημης εκπαίδευσης και επιτρέποντας την παράλληλη λειτουργία της σκιώδους 

εκπαίδευσης στη χώρα. Μέσα από την εύρεση και συσχέτιση των επιμέρους 

μεταβλητών που συνθέτουν το εξεταζόμενο εδώ πρόβλημα, εκτιμάται ότι θα 

ανοίξει ο δρόμος για τον προσδιορισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα 

καταστήσουν εφικτές τις ουσιαστικές αλλαγές που απαιτούνται για την ποιοτική 

αναβάθμιση της ελληνικής παιδείας και εκπαίδευσης.   

 Με τυχαία επιλογή τριών δημόσιων και ενός ιδιωτικού Γυμνασίων και 

Λυκείων της Ανατολικής Αττικής, θα προσδιορισθεί, με τη μέθοδο της τυχαίας 

δειγματοληψίας, αριθμός πενήντα (50) μαθητών/-τριών από κάθε εκπαιδευτικό 

ίδρυμα (: συνολικά  250) που θα αποτελέσουν το δείγμα της έρευνας. Το 

ερωτηματολόγιο που θα τους δοθεί αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο 

περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν σε ατομικά στοιχεία των συμμετεχόντων 

και το δεύτερο ερωτήσεις σχετικά με τις εμπειρίες των παιδιών στα πλαίσια της 

Παιδείας –ενδεχομένως- και της Παραπαιδείας. Εκτιμώ ότι για την ολοκληρωμένη 

και αβίαστη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής 

έρευνας, που είναι ανώνυμη,  θα απαιτηθούν 30-45 λεπτά της διδακτικής ώρας, 

προκειμένου να διαβαστεί από τους μαθητές/-τριες ή από τον/την διδάσκοντα/-

ουσα στην αρχή η σύντομη συνοδευτική επιστολή, όπου διευκρινίζεται η 

προβλεπόμενη διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, και στη συνέχεια 

τα παιδιά να το συμπληρώσουν. Επανάληψη της έρευνας για επιβεβαίωση των 

αποτελεσμάτων μετά από δύο εβδομάδες, στα ίδια υποκείμενα για άλλα 15 λεπτά 

της ώρας.   

Σημειώστε τον κύριο θεματικό άξονα της έρευνας           

με αναφορά στον παρακάτω κατάλογο :  3.0   Οργάνωση και Διοίκηση 

Εκπαίδευσης   

1.0 Ιστορία της 

Εκπαίδευσης 

2.0 Εκπαιδευτική 

Πολιτική κ 

Εκπαιδευτικός  

         Σχεδιασμός 

3.0 Οργάνωση και 

Διοίκηση  

Εκπαίδευσης  

4.0 Εκπαιδευτικό 

Σύστημα:  Βαθμίδες,  

        Τύποι Εκπαίδευσης, 

Οργανισμοί  

Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Έρευνας: Σπυριδούλα 

Κοντογεώργου 

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας: - 

 

 

Επιστημονικός Φορέας : Παν/μιο Λευκωσίας 

(Nicosia University) 

 

Διεύθυνση Φορέα : Λεωφόρος Μακεδονίτισσας 46, 

Ταχ. Θυρίδα 24005 

1700, Λευκωσία, Κύπρος 

 

Τηλέφωνο : 00357 22841723 Φαξ: 00357 22352067 
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4.1   Προσχολική 

Αγωγή 

4.2   Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση   

4.3   Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση  

4.4   Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση     

4.5   Επαγγελματική  

Εκπαίδευση  

         και Κατάρτιση 

4.6   Εκπαίδευση 

Ενηλίκων 

4.7   Ειδική Αγωγή 

4.8    Ιδιωτική 

Εκπαίδευση 

5.0 Θεωρία και 

Σχεδιασμός 

Προγραμμάτων  

Σπουδών 

6.0 Διδακτική Θεωρία 

και Πράξη  

6.1  Γλώσσα  

6.2 Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες  

6.3 Μαθηματικά  

6.4 Φυσικές 

Επιστήμες 

6.5 Τεχνολογία - 

Πληροφορική  

6.6 Κοινωνικές 

Επιστήμες  

6.7 Φυσική Αγωγή 

6.8 Ξένες Γλώσσες 

6.9 Αισθητική 

Αγωγή 

7.0 Ειδικά Εκπαιδευτικά 

Προγράμματα 

7.1 Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση 

7.2 Διαπολιτισμική 

εκπαίδευση 

7.3 Συμβουλευτική  

& Επ/κος 

          

Προσανατολισμ

ός 

Διεύθυνση ερευνητή : Καλαβρύτων 34, Γέρακας, 

Τ.Κ.: 15344 

 

 

Τηλέφωνο : 210 6613737 & κιν.: 6973536705 

                                           e-mail: 

pepi.kontogeorgou@gmail.com 

Φορέας/Πρόγραμμα Χρηματοδότησης : - 

Διεύθυνση Φορέα Χρηματοδότησης: - 

Τηλέφωνο : - 

Έτος/Έτη διεξαγωγής 

έρευνας  

2014 έως 2015 

Προγραμματισμένος 

χρόνος 

ολοκλήρωσης/δημοσίε

υσης  

   03       /       2015 

μήνας             έτος 

 

Ιδιότητα ερευνητή 

1. Πανεπιστημιακός ή 

ερευνητής δημόσιου 

φορέα 

2. Υποψήφιος διδάκτορας 

3. Μεταπτυχιακός φοιτητής  

4. Εκπαιδευτικός  

5. Σχολικός σύμβουλος 

6. Άλλη ιδιότητα 

  ποια; Εκπαιδευτικός 

Σημειώστε ως έξι 

λέξεις κλειδιά που 

σχετίζονται  με  το θέμα 

της έρευνας 

 σύστημα πρόσβασης  

στην Γ΄/θμια 

Εκπ/ση     

 το κόστος της 

Παραπαιδείας 

 η επάρκεια του 

Γενικού Λυκείου, 

δημόσιου ή 

ιδιωτικού     

 εξειδίκευση 

 κριτική ικανότητα 

vs αποστήθιση 

 ιδιωτικοποίηση της 

εκπαίδευσης 

   

Δείγμα έρευνας: 

1. Διευθυντές σχολείων 

2. Εκπαιδευτικοί 

3. Μαθητές  

4. Γονείς 

5.    Άλλοι  

ποια; Μαθητές 

Σχολική βαθμίδα 

δείγματος: 

1. Νηπιαγωγείο    4. 

Eνιαίο Λύκειο 

2. Δημοτικό           5. 

ΤΕΕ 

3. Γυμνάσιο           6.  

Ειδική 

αγωγή_____*   

 ποιες;     Γυμνάσιο 

& Ενιαίο Λύκειο 
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8.0 Εκπαιδευτικό Υλικό 

κ Εκπαιδευτική 

Τεχνολογία  

9.0 Εκπαιδευτική 

Αξιολόγηση 

10.0  Εκπαιδευτικός  

11.0  Μάθηση 

12.0  Ψυχολογία  

12.1 Ψυχολογικές 

Ιδιότητες 

Ατόμου και   

Ανάπτυξη 

Ατόμου 

13.0 Επιστήμες της 

Αγωγής 

14.0 Εκπαίδευση και 

Κοινωνία 

      14.1  Ισότητα και 

Μεροληψία 

               14.1.1 Ισότητα 

των Δύο Φύλων   

      14.2  Κοινωνικά 

Προβλήματα           

               14.2.1  Βία στα 

Σχολεία 

               14.2.2 

Ναρκωτικά στα Σχολεία 

 15.0  Οικονομία και 

Εκπαίδευση 

 16.0  Συγκριτική 

Εκπαίδευση  

 17.0  Έρευνα και 

Μεθοδολογία 

 18.0   Γενικά Θέματα 

 19.0   Υγεία 

 19.1 Αγωγή υγείας                     

Πεδίο Έρευνας (Νομός/οί): Νομός Αττικής: στην 

Ανατολική Αττική 

Αναλαμβάνω την υποχρέωση να καταθέσω στο Τμήμα Ερευνών του Π.Ι. ένα 

αντίγραφο της ολοκληρωμένης ή της δημοσιευμένης έρευνάς μου, για να 

καταχωριστεί στη Βιβλιοθήκη και μια περίληψη 100 λέξεων για να 

δημοσιευθεί στο Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας του Π.Ι  

                                                                           Υπογραφή: Σπυριδούλα 

Κοντογεώργου 

*Κωδικός 1 έως 5. 
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ΙΙΙ. Έγκριση Διεξαγωγής Εκπαιδευτικής Έρευνας από το Υπουργείο 

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων: 

          

 

                                                          

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής έρευνας 

 

Απαντώντας σε σχετική αίτηση, και μετά τη γνωμοδότηση του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 09/2015 του Δ.Σ) σας γνωρίζουμε ότι  

ε π ι τ ρ έ π ο υ μ ε  τη διεξαγωγή έρευνας από την κ. Σπυριδούλα 

Κοντογεώργου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-2015 με τις εξής 

προϋποθέσεις: α) Πριν από την έναρξη της έρευνας να γίνει ενημέρωση του 

Διευθυντή και του συλλόγου Διδασκόντων των σχολικών μονάδων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες θα συμμετάσχουν στην έρευνα, σχετικά 

με τη διαδικασία διεξαγωγής της. β) Η έρευνα να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη 

τους. γ) Οι μαθητές να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια, ανώνυμα και 

εφόσον το επιθυμούν. δ) Η συγκέντρωση και μελέτη των στοιχείων να γίνουν 

σύμφωνα με την αρχή προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

δεν θα δημοσιοποιηθούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.  

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην έρευνα δεν είναι υποχρεωτική. 

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμ. Προτεραιότητας: 
 
Αθήνα,         24-02-2015 

Αρ. Πρωτ.       29274/Δ2 

ΠΡΟΣ: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 

 

 ----- 
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες:  Αν. Πασχαλίδου 
Τηλέφωνο:   210-3443422 

 κ. Σπυριδούλα Κοντογεώργου 
Καλαβρύτων 34 
15344 Γέρακα Αττικής 

 Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης 

Ανατολικής Αττικής 

http://www.minedu.gov.gr/
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Η έρευνα έχει θέμα: «Παιδεία ή παραπαιδεία στην Ελλάδα της κρίσης ως 

πραγματικότητα και ως δυναμική» 

και απευθύνεται στους μαθητές του 1ου Γυμνασίου Γέρακα, Γενικού Λυκείου 

Γέρακα, Γενικού Λυκείου Αρτέμιδος και Γυμνασίου & Γενικού Λυκείου Νέα Γενιά 

Ζηρίδη . 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας θα πρέπει:  

1. Οι επισκέψεις στα σχολεία να γίνουν μετά από συνεννόηση με τον 

Διευθυντή τους και σε συνεργασία με το σύλλογο καθηγητών, ώστε να μην 

παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων. 

2. Τα αποτελέσματα της έρευνας μετά την ολοκλήρωσή της να αποσταλούν 

στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Αν. Τσόχα 36, 11521 Αθήνα) σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

3. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 

Αττικής ενημερώσει σχετικά τους Διευθυντές των σχολείων ευθύνης του, ώστε να 

διευκολύνουν την ενδιαφερόμενη στην πραγματοποίηση της έρευνας αυτής 

σύμφωνα με τα παραπάνω. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Εσωτ. Διανομή 
Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄     

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
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