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ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990-2006

Ως φαινόμενο, η παράνομη διακίνηση και εκμετάλλευση ανθρώπων στην
Ελλάδα τείνει να σφραγίσει την ελληνική κοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες,
διαμορφώνοντας μια νέα πραγματικότητα στις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ
τους. Κυρίαρχο ρόλο στις κοινωνικές σχέσεις διαδραματίζει η χρηματική
αποτίμηση του ατόμου και η ανταλλαγή του ως προϊόν καταλύοντας κάθε
έννοια ατομικής ελευθέριας και ανθρώπινων δικαιωμάτων. Τα θύματα
trafficking

πωλούνται

και

αγοράζονται

ως

εμπορεύματα,

έχοντας

συγκεκριμένη χρηματική άξια, η οποία διαμορφώνεται ανάλογα με τους
νόμους της αγοράς. Οι μορφές που λαμβάνει το φαινόμενο στη χώρα μας,
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν τα δίκτυα
διεθνικής σωματεμπορίας με σκοπό την οικονομική εκμετάλλευση των
θυμάτων και την περαιτέρω επίτευξη τεράστιου χρηματικού κέρδους. Αυτές
είναι κυρίως η σωματεμπορία γυναικών και παιδιών με σκοπό την
εξαναγκαστική πορνεία, η οικονομική εκμετάλλευση ανήλικων, το εμπόριο
ανθρώπινων οργάνων και η παράνομη διακίνηση λαθρομεταναστών προς τη
χώρα μας.
Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως χώρα προορισμού και εγκατάστασης
θυμάτων του σύγχρονου δουλεμπορίου, ενώ συγχρόνως είναι και χώρα
διαμετακόμισης, εφόσον αποτελεί το σημείο από το οποίο θα διακινηθούν τα
θύματα προς την Ιταλία, αλλά και τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη
διακίνηση εκδιδόμενων γυναικών προς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η
χώρα μας, λόγω της γεωγραφικής θέσης της και άλλων παραγόντων, αποτελεί
7
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το σταυροδρόμι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Βαλκανικής και της
Ανατολικής Ευρώπης.
Παραδοσιακές χώρες προέλευσης διακινούμενων γυναικών είναι ιδίως η
Αλβανία, το Αφγανιστάν, το Βιετνάμ, η Βιρμανία, η Βουλγαρία, η Ινδία, η
Ινδονησία, η Καμπότζη, η Κίνα, η Κολομβία, το Κόσσοβο, η Κροατία, η
Λετονία, η Λευκορωσία, η Λιθουανία, το Μεξικό, το Μυανμάρ, το
Μπανγκλαντές, το Νεπάλ, η Ουγγαρία, η Ουκρανία, το Πακιστάν, η Πολωνία, η
Ρουμανία, η Ρωσία, η Σλοβακία, η Ταϊλάνδη, η Τζαμάικα, οι Φιλιππίνες κ.λπ.1
Χώρες προορισμού αποτελούν η Αγγλία, η Αυστρία, η Αυστραλία, το
Βέλγιο, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Γιουγκοσλαβία, η Ελβετία, η Ελλάδα, οι
Η.Π.Α., τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ισπανία, το
Ισραήλ, η Ιταλία, ο Καναδάς, η Κίνα, η Κύπρος, η Μαλαισία, το Ντουμπάι, η
Ολλανδία, το Πακιστάν, η Πολωνία, η Σαουδική Αραβία, η Ταϊβάν, η
Ταϊλάνδη, η Τουρκία.
Γενικά, στην Ευρώπη τις προμηθεύτριες χώρες αποτελούν κυρίως η
Αλβανία, η Ρωσία, η Ουκρανία, η Ρουμανία κ.λπ., τις χώρες διαμετακόμισης οι
χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας και η Αλβανία και τις χώρες προορισμού η
Ιταλία, η Ελλάδα, κ.τ.λ.2
Χώρες προέλευσης, διαμετακόμισης και προορισμού3

Χώρες προορισμού
Χώρες προέλευσης
Χώρες προέλευσης & προορισμού
Πηγή: Μ. Χ. Παπαγιαννοπούλου, Μελέτη, Το φαινόμενο της διεθνικής σωματεμπορίας στην
Ελλάδα και διεθνώς, Αθήνα, Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών, 2007, σ. 17.
1

Μ. Χ. Παπαγιαννοπούλου, Μελέτη, Το φαινόμενο της διεθνικής σωματεμπορίας στην Ελλάδα και
διεθνώς, Αθήνα, Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών, 2007, σ. 17.
Α. Π. Συκιώτου, Εμπορία Ανθρώπων στα Βαλκάνια, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή
2003, σ. 27.
3
R. Coomaraswamy, Integration of the Human Rights of Women and the Gender Perspective.
Violence against Women (Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes
and consequences, on trafficking in women, women’s migration and violence against women,
submitted in accordance with Commission on Human Rights resolution 1997/44, Economic and
Social Council, Commission on Human Rights, 29/2/2000, E/CN.4/2000/68, text at:
2

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.2000.68.En?Opendocument
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Η εμπορία ανθρώπων ως μια σύγχρονη μορφή δουλείας4
Η παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων με σκοπό την οικονομικήσεξουαλική εκμετάλλευση συγκροτεί το πεδίο μιας σύγχρονης μορφής
δουλείας,

που

περιλαμβάνει

την

πάσης

φύσης

εκμετάλλευση

και

εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου σώματος, αποτελώντας έτσι μία από τις
πιο προσοδοφόρες επιχειρήσεις στον κόσμο, μετά το εμπόριο όπλων και
ναρκωτικών.5
Η εμπορία ανθρώπων εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο
καθορίζει το περιεχόμενο, την έκταση και εμφάνιση του φαινομένου σε
γεωγραφικά και πολιτισμικά όρια, καθώς και τις ιδεολογικές, πολιτικές και
κοινωνικές συνδηλώσεις του. Το πλαίσιο αυτό διαμορφώνεται και επηρεάζεται
από: α) τους σύγχρονους όρους διαμόρφωσης της παγκοσμιοποίησης, η οποία
δεν καταργεί τις διαφορές αλλά τις ανακατανέμει, β) τη σύνθετη διάταξη της
μετανάστευσης, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι, κάθε έτος, αλλάζουν χώρες με
σκοπό την εύρεση εργασίας και την αναζήτηση καλύτερων συνθηκών
διαβίωσης, γ) την αύξηση και εξάπλωση του οργανωμένου εγκλήματος και
των εγκληματικών δικτύων, και δ) την ύπαρξη κοινωνικών, έμφυλων,
φυλετικών διακρίσεων και ανισοτήτων.
Εν ολίγοις, η εμπορία ανθρώπων (trafficking in human beings) είναι ένας
σύγχρονος όρος που αποδίδεται σε ένα φαινόμενο που έχει αποτελέσει
αναπόσπαστο μέρος του ανθρώπινου πολιτισμού, από την αρχή της
ανθρώπινης ιστορίας: τη δουλεία. Η χαρτογράφηση του πεδίου της, εγείρει
ερωτήματα σχετικά με το ποιοι, πώς, γιατί, πόσοι και που διακινούνται,
γίνονται αντικείμενο εμπορίας και συνεχούς εκμετάλλευσης, δημιουργώντας
μια εικόνα, η οποία όσο

ευκρινέστερη

γίνεται τόσο συνθετότερη

αναδεικνύεται. Πολλές φορές, δεν είναι εύκολο να αναγνωριστεί εξαιτίας του
εξωτερικού περιβλήματος που κρύβει την εσωτερική πραγματικότητά της: α)
το τεράστιο κέρδος για τον εκμεταλλευτή, β) τη χρήση του εκμεταλλευόμενου
ατόμου ως ένα αντικείμενο συνεχούς κατανάλωσης, γ) τη δημιουργία ενός
πλέγματος σχέσεων, που χαρακτηρίζεται από συστηματική και οργανωμένη
4

Μ. Χ. Παπαγιαννοπούλου, Μελέτη, Το φαινόμενο της διεθνικής…, ό.π., σσ. 3-5.
United Nations Children’s Fund/United Nations Office of the High Commissioner for Human
Rights/Organization for Security and Cooperation in Europe-Office for the Democratic Institutions
and Human Rights (UNICEF/UNOHCHR/OSCE-ODIHR), Trafficking in Human Beings in
Southeastern Europe, UNICEF, June 2002, σ. XΙΙΙ, text at:
5

http://www.unicef.org/ceecis/Trafficking.Report.2005.pdf#search=%22Trafficking%20in%20Human%20Beings
%20in%20Southeastern%20Europe.%22
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βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, καθώς η δουλεία δεν αποτελεί στιγμιαία
πράξη βίας, αλλά περιλαμβάνει εγκλήματα όπως είναι τα βασανιστήρια, ο
βιασμός, ο φόνος ακόμα και η απαγωγή.6
Η μετατροπή του ανθρώπου σε εμπόρευμα, τον εκθέτει στους νόμους της
αγοράς εργασίας, οι οποίοι εφαρμόζονται με ιδιαίτερη σκληρότητα και
περικλείουν τρεις παράγοντες: την προσφορά, τη ζήτηση και το κοινωνικό
πλαίσιο σχέσεων στο οποίο διαντιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται. Το δίπολο
αφέντη-δούλου που χαρακτηρίζει όλες τις σχέσεις δουλεμπορίου-δουλείας,
ενισχύεται με τη φιγούρα του πελάτη, ο οποίος αναδεικνύεται σε κύριο
πρωταγωνιστή, καθώς ως καταναλωτής υπηρεσιών και προϊόντων θέτει τη
σχέση εκμετάλλευσης σε κίνηση.7
Η εμπορία αυτή λαμβάνει τις ακόλουθες μορφές:8
• την εκμετάλλευση εργασίας (καταναγκαστική ή υποχρεωτική
εργασία),
• την παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών-σεξουαλική εκμετάλλευση
(ιδίως γυναικών και παιδιών),
• την παιδική πορνογραφία,
• την επαιτεία,
• την αφαίρεση οργάνων, ιστών ή/και άλλων στοιχείων του ανθρώπινου
σώματος,
• το εμπόριο βρεφών για παράνομες υιοθεσίες, και
• την στρατολόγηση ανηλίκων σε ένοπλες ομάδες.
Οι προαναφερόμενες μορφές της διεθνικής σωματεμπορίας, οδηγούν τους
ανθρώπους σε πολλαπλούς αποκλεισμούς από τα κοινωνικά αγαθά που
απορρέουν από την ιδιότητα του πολίτη, ενισχύουν ένα πλαίσιο διακρίσεων,
στο οποίο έχουν πολύ λίγες δυνατότητες αντίδρασης και μεταβολής της
κατάστασής τους και τέλος, παραβιάζουν και καταπατούν μια σειρά
θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, που κατοχυρώνονται από διεθνείς
και εθνικές συμβάσεις. Έτσι, όλα αυτά αποτελούν το παραληρηματικό

6

K. Bales, Understanding Global Slavery. A Reader, University of California Press, Berkeley, Los
Angeles, London, 2005, σσ. 6-7.
7
Γ. Λάζος, Πορνεία και διεθνική σωματεμπορία στη σύγχρονη Ελλάδα: Ο πελάτης, εκδ.
Καστανιώτης, Αθήνα 2002, Monzini P., Sex Traffic. Prostitution, Crime and Exploitation, Zed
Books, London & New York 2005, σσ. 9-18, Hughes D.M., Men Create the Demand; Women Are
the Supply: Lecture on Sexual Exploitation, Queen Sofia Center, Valencia, Spain, November 2000,
http://www.uri.edu/artsci/wms/hughes/demand.htm#_ftn1
8

Α. Π. Συκιώτου, Εμπορία Ανθρώπων…ό.π., σσ. 18-19.
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σύμπτωμα της οικονομίας της αγοράς, που αφού εξάντλησε κάθε πιθανό και
απίθανο μέσο για να εγκαθιδρύσει τη λογική του κέρδους ως τη μοναδική
λογική που συγκροτεί τις κοινωνικές σχέσεις, διαμόρφωσε ένα πλέγμα
σχέσεων και οργανωτικών δομών στις οποίες το κέρδος είναι το παν και ο
άνθρωπος ο σκελετός του κέρδους.
Στην

εργασία

αυτή

το

φαινόμενο

της

εμπορίας

ανθρώπων

ή

σωματεμπορίας θα αναφέρεται με τον όρο Trafficking in Human Beings, ο
οποίος ενσωματώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση στο Νόμο 2605/98. Ο
νόμος αυτός επικύρωσε τη σύμβαση της Europol,9 όπου ως εμπορία ανθρώπων
καθορίζεται «η υπαγωγή ενός προσώπου στην πραγματική και παράνομη
εξουσία άλλων προσώπων δια χρήσεως βίας, απειλών η δια της εκμεταλλεύσεως
σχέσεως εξαρτήσεως ή δια τεχνασμάτων, με σκοπό ιδίως την εκμετάλλευση της
πορνείας άλλων, την εκμετάλλευση και άσκηση σεξουαλικής βίας κατ’ ανήλικων
ή τη διενέργεια εμπορίου, συνδεόμενου προς εγκατάλειψη τεκνού». Ο ορισμός
αυτός συμπληρώθηκε το 1999 με απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εξής προσθήκη:
«Αυτές οι μορφές εκμετάλλευσης περιλαμβάνουν επίσης την παραγωγή, πώληση
ή διανομή υλικού παιδικής πορνογραφίας».10
Μια πληρέστερη και συνεκτικότερη αντίληψη του φαινομένου αποδίδει το
trafficking ως εξής:11
α) με την “παράνομη διακίνηση προσώπων με σκοπό τη σεξουαλικήοικονομική εκμετάλλευση”, θα εννοείται η στρατολόγηση, η μεταφορά, η
μετακίνηση, η εγκατάσταση (στέγαση, μέριμνα για τη συνέχιση της
παραμονής) ή η παραλαβή προσώπων, μέσω της απειλής ή της χρήσης βίας ή
άλλων μορφών εξαναγκασμού, της απαγωγής, του δόλου, της εξαπάτησης, της
κατάχρησης της δύναμης, της κατάχρησης μιας τρωτής ή ευάλωτης θέσης, της
προσφοράς ή της αποδοχής οικονομικού ή αλλού οφέλους για την επίτευξη της
σύμφωνης γνώμης ενός προσώπου το οποίο ασκεί έλεγχο ή εξουσία επί αλλού
προσώπου για το σκοπό της εκμετάλλευσης. Η εκμετάλλευση θα περιλαμβάνει
κατ’ ελάχιστο: την εκμετάλλευση της πορνείας των άλλων ή άλλες μορφές
9

Γ. Μαρνέλλος και Κ. Κυριακόπουλος, «Εμπορία ανθρώπων–Δούλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση–Η
ακτινογραφία της φρίκης», Αφιέρωμα Ελευθεροτυπίας, 22/5/2001.
Ευ. Στεργιούλης, «ΕΕ: 120.000 ψυχές πωλούνται ετησίως», Αφιέρωμα Ελευθεροτυπίας,
22/5/2001.
11
Γ. Λάζος, (σε συνεργασία με τη Μ. Ζάννη), Διεθνική Σωματεμπορία και Εξαναγκαστική Πορνεία
στην Ελλάδα του 2002, STOPNOW-ΚΕΔΕ, Αθήνα, 2003, σ. 5, text at:
10

http://www.stop-trafficking.org/TRAFFICKING%20GREECE%202002%20FINAL%20B.pdf
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σεξουαλικής

εκμετάλλευσης,

την

εξαναγκαστική

εργασία

ή

παροχή

υπηρεσιών, τη διαμόρφωση συνθηκών σκλαβιάς ή παρομοίων με αυτή
πρακτικών, τη διαμόρφωση συνθηκών δουλείας (δεσμευτική παροχή
υπηρεσιών) ή τη λήψη σωματικών οργάνων.
β) Η σύμφωνη γνώμη του θύματος της παράνομης διακίνησης στη
σκοπούμενη εκμετάλλευση, έτσι όπως η τελευταία διατυπώνεται στην
υποπαράγραφο (α) αυτού του άρθρου, δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν, εφ’ όσον
για την επίτευξη της έχει χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε από τα μέσα που
αναφέρονται στην παραπάνω υποπαράγραφο (α).
γ) Η στρατολόγηση, μεταφορά, μετακίνηση, εγκατάσταση ή
παραλαβή ενός παιδιού για το σκοπό της εκμετάλλευσης θα θεωρείται
“παράνομη διακίνηση προσώπων” ακόμη κι αν δεν περιλαμβάνει κανένα από
τα μέσα που διατυπώνονται στην υποπαράγραφο (α) αυτού του άρθρου.
δ) Ως “παιδί” θα εννοείται κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοχτώ
ετών.
Γενικά, ο εννοιολογικός προσδιορισμός της διεθνικής σωματεμπορίας είναι
σύνθετος και πολύπλοκος, καθώς συχνά συγχέεται με παραπλήσιες έννοιες
όπως, η παράνομη μετανάστευση και η πορνεία.12 Η σχέση, όμως, της
διεθνικής σωματεμπορίας με τη μετανάστευση είναι στενή, καθώς η παράνομη
διακίνηση είναι επίσης μια μορφή μετακίνησης,13 με τη διαφορά ότι η πρόθεση
του διακινητή είναι να εκμεταλλευτεί τον μετανάστη και μετά την επίτευξη της
εισόδου σε μια άλλη χώρα, στο πλαίσιο μιας μακρόχρονης εκμεταλλευτικής
και καταναγκαστικής σχέσης, ενώ, στις περισσότερες περιπτώσεις, η σχέση
του λαθρεμπόρου με τον μετανάστη συνήθως τελειώνει από τη στιγμή που έχει
επιτευχθεί η παράνομη είσοδος. Επομένως, η διάκριση μεταξύ των λαθραία
μετακινούμενων και αυτών της διεθνικής σωματεμπορίας μπορεί να
καθοριστεί μόνο αφότου το άτομο έχει φθάσει στη χώρα προορισμού.
Εν τούτοις, το λαθρεμπόριο μεταναστών-μεταναστριών εύκολα μπορεί να
μετατραπεί σε παράνομη διακίνηση ατόμων με σκοπό την οικονομικήσεξουαλική εκμετάλλευση, καθώς οι απαγορευτικές και κατασταλτικές

12

Γ. Λάζος, (σε συνεργασία με τη Μ. Ζάννη), Διεθνική Σωματεμπορία…, ό.π., σ. 5.
Ε. Πετρουλά, Παράνομη εμπορία και διακίνηση γυναικών: μια σύγχρονη μορφή βίας, text at:
www.presscode.gr/htm/trafficking02.htm Βλ. τη σχετική προβληματική των: Br.Anderson, & O’
Connell Davidson J., Trafficking – Α Demand Led Problem? A Multi-country Pilot Study, Save the
Children, Stockholm 2002, σ. 20 επ.
13
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πολιτικές των κυβερνήσεων θέτουν τους μετανάστες σε μια κατάσταση που
είναι είτε απροστάτευτoι είτε μερικώς προστατευόμενοι από το νόμο.14
Οριοθέτηση του προβλήματος
Στην σύγχρονη Ελλάδα η επικρατούσα μορφή της παράνομης διακίνησης
και

εκμετάλλευσης-εμπορίας

ανθρώπων,

αφορά

στην

ένταξη

και

εκμετάλλευση τους στην πορνεία. Η πλειοψηφία των θυμάτων είναι γυναίκες
και ανήλικα κορίτσια, γεγονός που καταδεικνύει την συσχέτιση της
παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με το φύλο. Αξίζει να σημειωθεί
ότι η απόδοση της κατάστασης αυτής με τον όρο «σεξουαλική εκμετάλλευση»
είναι ελλιπής, αφού αποκρύπτει το διπλό χαρακτήρα της εκμετάλλευσης. Η
εξαναγκαστικά εκδιδομένη υπόκειται σε σεξουαλική εκμετάλλευση από τον
πελάτη και οικονομική εκμετάλλευση της σεξουαλικότητάς της από τον
διεθνοσωματέμπορο. «Ο σωματέμπορος δεν εκμεταλλεύεται σεξουαλικά το υπό
διαχείριση εκδιδόμενο άτομο. Εκμεταλλεύεται οικονομικά τη σεξουαλικότητα
του-και η διάφορα είναι σημαντική. Αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης το
εξαναγκαστικά εκδιδόμενο άτομο τυχαίνει από μέρους του πελάτη. Ο πελάτης
είναι αυτός που το χρησιμοποιεί σεξουαλικά».15 Αν για το σωματέμπορο η
γυναίκα ή το ανήλικο έχουν ανταλλακτική αξία, για τον πελάτη αποτελούν
αξία χρήσης, χρησιμότητα. Οπότε ίσως είναι πιο εύστοχο η συγκεκριμένη
μορφή εκμετάλλευσης να αποδίδεται ως εμπορευματική ή σεξουαλικήοικονομική εκμετάλλευση. Έτσι, είναι σημαντικό ο όρος της διεθνικής
σωματεμπορίας να εννοεί όχι μόνο τη σεξουαλική εκμετάλλευση, αλλά την
οικονομική και κοινωνική εκμετάλλευση των διακινούμενων ατόμων,16 καθώς
δεν αποτελούν παρά μόνο εμπορεύματα, που αποδίδουν κέρδος στους
ιδιοκτήτες και ηδονή στους πελάτες.
Ως φαινόμενο περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια:17 α) τη στρατολόγηση
(π.χ. απαγωγή, ολική ή μερική εξαπάτηση, «υποδούλωση»/δέσμευση λόγω
χρεών), β) τη μεταφορά από τη χώρα προέλευσης στη χώρα προορισμού (π.χ.
με πλοίο, τρένο, αεροσκάφος, οδικώς και πεζή, ταξί, αυτοκίνητα, φορτηγά,
14

Γ. Τσακλάγκανου, Η Διεθνική Σωματεμπορία-Trafficking, Αθήνα Κέντρο Ερευνών για Θέματα
Ισότητας, 2001, σ. 7.
15
Γ. Λάζος, Πορνεία και διεθνική σωματεμπορία στην σύγχρονη Ελλάδα-Η εκδιδόμενη, Αθήνα,
Καστανιώτης, 2002, σ. 127, υπ. 143.
16
Winrock International, Prevention of Domestic Violence and Trafficking in Humans: Training
Manual, Kyiv, Ukraine 2002, σ. 161 επ.
17
Μ. Χ. Παπαγιαννοπούλου, Μελέτη, Το φαινόμενο της διεθνικής…ό.π. σσ. 9-10.
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απροκάλυπτα ή κρυφά) και γ) την εμπορευματική ή οικονομική-σεξουαλική
εκμετάλλευση, με κυρίαρχο σχήμα τη χώρα προέλευσης, τη χώρα
διαμετακόμισης και τη χώρα υποδοχής (π.χ. κακομεταχείριση, κατακράτηση
των ταξιδιωτικών εγγράφων και των εγγράφων ταυτότητας, περιορισμόςκράτηση και συνεχής επιτήρηση μέσα σε οίκους ανοχής ή σε άλλα «ασφαλή
σπίτια», συνεχής αλλαγή τόπου, απειλές, εκφοβισμοί κ.ο.κ.).18
Η εμπειρία από την επιβολή του νόμου καταδεικνύει ότι σε όλο το φάσμα
δράσης, λειτουργούν μεγάλες επιχειρήσεις και διεθνή δίκτυα, τα οποία
συγκροτούν μια περίπλοκη και καλά οργανωμένη «βιομηχανία» με πολιτική
υποστήριξη και οικονομικούς πόρους τόσο στις χώρες προέλευσης όσο και
στις χώρες διαμετακόμισης και προορισμού.19 Η εμπορία ανθρώπων
οργανώνεται με το συνδυασμό αλλοδαπών και εγχώριων εγκληματικών
ομάδων, όπου ομάδες, αλλά και μεμονωμένα άτομα είναι αρμόδια για τις
διαφορετικές φάσεις της εμπορίας, τόσο στη χώρα προέλευσης (π.χ.
στρατολόγηση, παροχή πλαστών εγγράφων, κ.λπ.), όσο και στη χώρα
προορισμού (π.χ. πειθαρχία, μαστροπεία, συλλογή χρεών, διαφθορά κρατικής
υπαλληλίας κ.λπ.). Το τοπικό δίκτυο μεσαζόντων που ενεργεί στις χώρες
διαμετακόμισης, φροντίζει, κυρίως, για τη συνοδεία, τη μεταφορά και την
παροχή καταφυγίου, ώστε να διευκολύνει τη μετακίνηση των ατόμων.
Επιπλέον, η διαπλοκή των νόμιμων επιχειρήσεων με τη σωματεμπορία, είναι
σημαντική: γραφεία εύρεσης εργασίας και γραφεία γάμου εμπλέκονται στο
στάδιο της πορνολόγησης, ταξιδιωτικά γραφεία εμπλέκονται στη φάση της
διακίνησης, και ένα πλήθος από διαφορετικές «νόμιμες» επιχειρήσεις (όπως
αγροτικές επιχειρήσεις, οικοδομικά γραφεία, βιομηχανίες κατασκευής ρούχων,
νυχτερινά

κέντρα

εκμετάλλευσης.
18

διασκέδασης

κ.λπ.)

εμπλέκονται

στο

στάδιο

της

20

Γ. Λάζος, Διεθνική σωματεμπορία…, ό.π., σ. 6. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Ετήσια έκθεση
για το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα, έτους 2004, Ανοικτή Έκδοση, Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης, Αθήνα, Μάιος 2005, σ. 10επ. & Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Ετήσια έκθεση
περιγραφής για το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα, έτους 2005, Ανοικτή Έκδοση, Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2006, σ. 9 επ.
19
Βλ. για τα εγκληματικά δίκτυα στην Ελλάδα, την Ετήσια Έκθεση για το οργανωμένο έγκλημα
στην Ελλάδα, έτους 2004, της Ελληνικής Αστυνομίας, Αθήνα, Μάιος 2005, σσ. 10-14, σ. 26-27.
20
Βλ. για περισσότερες πληροφορίες, Δεσφινιώτου Ρ., Εμπορία ανθρώπων: Συνοπτική περιγραφή
της γενικής κατάστασης στην Ελλάδα κατά το έτος 1999, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας,
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Αθήνα, Ιούνιος 1999, Kelly E., Journeys of Jeopardy: A Review of
Research on Trafficking in Women and Children in Europe, IOM Migration Research Series, No.
11, November 2002, United Nations Office on Drug and Crime (UNODC), Trafficking in Persons.
Global Patterns, Anti-Human Trafficking Unit, Global Programme against Trafficking in Human
Beings, April 2006, σ. 17, text at: http://www.unodc.org/pdf/traffickinginpersons_report_2006ver2.pdf.
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Στοιχεία κατά την δεκαετία 1990-2000
Την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα, συντελείται αποφασιστική
προώθηση της εξαναγκαστικής πορνείας στην Ελλάδα. Σημαντικό ρόλο έπαιξε
το γεγονός ότι ήδη είχε αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο
τόσο η παράνομη μετανάστευση όσο και, στο πλαίσιό της, η παράνομη
διακίνηση προσώπων με σκοπό την σεξουαλική-οικονομική εκμετάλλευση. Τα
διεθνή δίκτυα υπήρχαν ώστε, αργά ή γρήγορα, με την μια ή την άλλη μορφή,
στον έναν ή στον άλλο βαθμό αποτελεσματικότητας, η πορνεία στην Ελλάδα θα
είχε συμμετοχή και μερίδιο στην διακίνηση ή και εγκατάσταση γυναικών και
ανηλίκων. Άλλωστε, η γεωπολιτική θέση της χώρας κάθε άλλο παρά επέτρεπε
αισιοδοξία ως προς το ότι θα ήταν δυνατός ένας περιφερειακός ρόλος ή πολύ
περισσότερο, η αποφυγή ενσωμάτωσης στα διεθνή δίκτυα εμπορίας ανθρώπων.21
Με βάση τον ορισμό της έννοιας trafficking που προηγήθηκε στο πρώτο
κεφάλαιο, η μεγάλη πλειονότητα, αν όχι το σύνολο των γυναικών και παιδιών
που προωθήθηκαν στην πορνεία στην Ελλάδα από χώρες της Ανατολικής και
Κεντρικής Ευρώπης και της Βαλκανικής, προωθήθηκαν από δίκτυα διεθνικής
σωματεμπορίας

σε

καθεστώς

εξαναγκασμού

και

εκμετάλλευσης.

Ή

αντίστροφα, σχεδόν το σύνολο των εξαναγκαστικά εκδιδόμενων στην πορνεία
στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1990-2000, ήταν αλλοδαπές γυναίκες και
ανήλικοι. Στο διάγραμμα που ακολουθεί, παρατίθενται τα σύνολα των
Ελληνίδων και αλλοδαπών (ενήλικων και ανήλικων) εξαναγκαστικά
εκδιδόμενων, που εκδόθηκαν σε ετήσια κλίμακα κατά τα έτη 1999-2000.
Διάγραμμα 1: Εξαναγκαστικά και μη εξαναγκαστικά εκδιδόμενες
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Πηγή: Γρ. Λάζος, Πορνεία και διεθνική σωματεμπορία στη σύγχρονη Ελλάδα, 1. Η εκδιδόμενη,
Αθήνα, Καστανιώτης, 2001, σ. 219.

21

Γ. Λάζος, Πορνεία και διεθνική σωματεμπορία στην σύγχρονη Ελλάδα-Η εκδιδόμενη, Αθήνα,
Καστανιώτης, 2002, σ. 202.
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Το πρώτο ζεύγος διαπιστώσεων που έρχεται αμέσως είναι το ακόλουθο: η
παλαιά ή δημογραφικά προσανατολισμένη πορνεία -στελεχωμένη κυρίως από
Ελληνίδες και περιφερειακά, συγκυριακά ή άτακτα από αλλοδαπές μη
εξαναγκαστικά εκδιδόμενες- βρέθηκε σε όλη την περίοδο 1990-2000
καθηλωμένη στα ίδια μεγέθη, σε μια κατάσταση στασιμότητας. Αντίθετα, η
εξαναγκαστική πορνεία, γνώρισε θεαματική άνοδο και μάλιστα με εκρηκτικό
δυναμισμό, ένα δυναμισμό της συνεχούς ανατροπής. Η πορεία των
εξαναγκαστικά εκδιδόμενων αλλοδαπών γυναικών, που αποτέλεσαν κατά μέσο
όρο το 95% των αλλοδαπών εκδιδόμενων, πέρασε από τρεις φάσεις.
Η πρώτη εγκατάσταση
Κατ’ αρχήν, η τριετία 1990-1992 μπορεί να οριστεί ως φάση πρώτης
εγκατάστασης. Υπήρχε ήδη μια συσσωρευμένη πείρα, από την περασμένη
δεκαετία, προώθησης αλλοδαπών γυναικών στην πορνεία στην Ελλάδα. Η πείρα
αυτή αφορούσε στις γυναίκες από την Πολωνία, τις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη.
Διάγραμμα 2: Εξαναγκαστικά Εκδιδόμενες Αλλοδαπές 1990-1992
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Πηγή: Γρ.Λάζος, Πορνεία και διεθνική σωματεμπορία στη σύγχρονη Ελλάδα, 1. Η εκδιδόμενη,
Αθήνα, Καστανιώτης, 2001, σ. 221.

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2, ο πληθυσμός των αλλοδαπών γυναικών
που προωθούνταν εξαναγκαστικά στην πορνεία αυξήθηκε με ταχύτατους
ρυθμούς. Το 1992 όμως, ο λόγος αυτός επρόκειτο να γνωρίσει ουσιαστική και
πολυσήμαντη αντιστροφή: Σε κάθε εξαναγκαστικά εκδιδόμενη αλλοδαπή
γυναίκα αντιστοιχούσαν πλέον 0,7 μη εξαναγκαστικά εκδιδόμενες. Φαίνεται
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λοιπόν καθαρά ότι ο αριθμός των εξαναγκαστικά εκδιδόμενων αλλοδαπών
αυξήθηκε σημαντικά.22
Η απογείωση
Η τετραετία 1993-1996 αποτελεί τη φάση της απογείωσης για την
σεξουαλική εκμετάλλευση των αλλοδαπών στην σύγχρονη Ελλάδα.
Διάγραμμα 3: Εξαναγκαστικά Εκδιδόμενες Αλλοδαπές 1993-1996
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ
25.000
20.000
15.000

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ
ΕΚΔΙΔΟΜEΝΕΣ
ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ

10.000
5.000
0
1993

1994

1995

1996

ΕΤΗ

Πηγή: Γρ.Λάζος, Πορνεία και διεθνική σωματεμπορία στη σύγχρονη Ελλάδα, 1. Η εκδιδόμενη,
Αθήνα, Καστανιώτης, 2001, σ. 221.

Το 1993 από μόνο του σηματοδοτεί ένα έτος σύμβολο για την
εξαναγκαστική πορνεία, καθώς προωθήθηκαν περίπου 3.900 γυναίκες. Ο
πληθυσμός των αλλοδαπών εκδιδόμενων εκτινάχθηκε από τις 4.500 στις 8.400
εκδιδόμενες -η αύξηση ξεπέρασε το 85%- και τα μεγάλα όνειρα των
περασμένων ετών άρχισαν να μετεξελίσσονται σε πλάνα προώθησης και
αναδιοργάνωσης της αγοράς των εκδιδόμενων γυναικών. Ήταν η στιγμή που
μπορούσαν πράγματι να τεθούν σε εφαρμογή.
Επιπλέον το 1993 ήταν πρώτη χρονιά που ο πληθυσμός των αλλοδαπών
εκδιδόμενων ξεπέρασε τον πληθυσμό των Ελληνίδων εκδιδόμενων (βλ.
διαγρ.1). Σε κάθε μη εξαναγκαστικά εκδιδόμενη αντιστοιχούσαν 2,6
εξαναγκαστικά εκδιδόμενες. Κι όμως παρ’ όλη τη θεαματική αύξηση του
1993, που έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη της σεξουαλικής εκμεταλλεύσεις
των αλλοδαπών, η τριετία που ακολούθησε ήταν εξίσου δυναμική και

22

Γ. Λάζος, Πορνεία και Διεθνική…, ό.π., σσ. 222-223.
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χαρακτηρίστηκε από συνεχή αύξηση τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και σε
ρυθμούς.
Το 1994 προστέθηκαν 3.150 νέες εξαναγκαστικά εκδιδόμενες αλλοδαπές
στην πορνική αγορά, το 1995 ήρθαν να προστεθούν ακόμη 4.950 γυναίκες γα
να ακολουθήσουν άλλες 3.650 το 1996. Για το δίκτυο διεθνικής
σωματεμπορίας, οι γυναίκες αυτές, (γυναίκες από την Ρωσία, την Ουκρανία,
την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Λευκορωσία και άλλες χώρες), αποτελούσαν
ένα χαμηλού κόστους και χαμηλού κινδύνου είδος που προσφερόταν για κάθε
είδους πειραματισμούς. Συγχρόνως, υπήρχε και μια ενθουσιώδης πελατεία,
που χρηματοδοτούσε το εγχείρημα ανεμπόδιστα. Ουσιαστικά, σε σύγκριση με
το 1990, το 1993 ο πληθυσμός των εξαναγκαστικά εκδιδόμενων γυναικών
πραγματοποίησε ένα άλμα της τάξης του 300%, ξεπερνώντας τα 8.400 άτομα.
Το 1994, φάνηκε ότι, προς στιγμήν, η αγορά των εξαναγκαστικά
εκδιδόμενων αλλοδαπών έδειχνε σημεία κορεσμού από το πλήθος των γυναικών
που είχαν εισαχθεί και εγκατασταθεί κατά το 1993. Όμως οι εξελίξεις κατά το
1995 και κατόπιν το 1996, ήρθαν να διαψεύσουν αυτήν την τόσο πρώιμη
αντίληψη περί κορεσμού. Η αγορά αυτή, είχε τη δυνατότητα να εντάξει ακόμα
περισσότερες, πολύ περισσότερες, αλλοδαπές γυναίκες ως εκδιδόμενες.23
Η παγίωση
Η περίοδος 1997-2000 μπορεί να οριστεί ως η φάση της παγίωσης της
εξαναγκαστικής έκδοσης αλλοδαπών γυναικών στη σύγχρονη Ελλάδα.
Διάγραμμα 4: Εξαναγκαστικά Εκδιδόμενες Αλλοδαπές 1997-2000
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Πηγή: Γρ.Λάζος, Πορνεία και διεθνική σωματεμπορία στη σύγχρονη Ελλάδα, 1. Η εκδιδόμενη,
Αθήνα, Καστανιώτης, 2001, σ. 221.
23

Γ. Λάζος, Πορνεία και Διεθνική…, ό.π., σσ. 224-226.
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Όπως φαίνεται στο διάγραμμα που προηγείται, κατά τη διάρκεια του
πρώτου έτους της περιόδου, το 1997, η εξαναγκαστική πορνεία έφτασε στο
μέγιστο των αλλοδαπών γυναικών που διέθετε στην πορνική αγορά: 21.750
άτομα. Όμως το μέγιστο αυτό οφειλόταν μάλλον στη δυναμική της
προηγούμενης περιόδου, και ειδικότερα το 1996, παρά το γεγονός ότι η
πορνική αγορά στην Ελλάδα συνέχιζε να ζητά ολοένα και περισσότερες
αλλοδαπές γυναίκες για να θητεύσουν στο πλαίσιό της.
Κατά την συγκεκριμένη τετραετία, η εξαναγκαστική πορνεία αλλοδαπών
γυναικών αναφορικά με τη σχέση της με την ευρύτερη κοινωνία, μάλλον
παγίωσε τη θέση της σε μεγάλο βαθμό. Πρακτικά, η κοινωνία δέχτηκε την
εξαναγκαστική πορνεία, η πολιτεία δήλωνε άγνοια και η πελατεία
χρηματοδοτούσε.24
Στο Διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται κάποιοι χώροι που οι
εξαναγκαστικά εκδιδόμενες αλλοδαπές προσέφεραν τις υπηρεσίες τους,
αντιπροσωπεύουν όμως μόνο ένα μέρος της πραγματικότητας.
Διάγραμμα 5: Απασχόληση αλλοδαπών γυναικών 1999
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Πηγή: Ira Emke-Poulopoulos, «Trafficking in women and children: Greece a country of destination
and transit», Institute for the Study of the Greek Economy - Greek Society of Demographic
Studies, 2001, σσ. 6-7.

24

Γ. Λάζος, Πορνεία και Διεθνική…, ό.π., σσ. 227-228.
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Διάγραμμα 6: Θύματα εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα το 2006
2006
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Πηγή: Στατιστικά στοιχεία εμπορίας ανθρώπων έτους 2006 (http://www.astynomia.gr).

Σύμφωνα με το διάγραμμα 6, προκύπτει ότι το 2000 συνελήφθησαν 83
γυναίκες που είχαν μεταναστεύσει και εργάζονταν παράνομα στη πορνεία στην
Ελλάδα. Το μεγαλύτερο ποσοστό 31%, κατέχουν γυναίκες προερχόμενες από
την Ρωσία, 25% από την Ρουμανία, 12% από την Βουλγαρία, 6% από την
Ουκρανία-Μολδαβία, ακολουθούν Αλβανία, Νιγηρία, Λιθουανία με μικρότερα
ποσοστά. Παρατηρείται πως το μεγαλύτερο ποσοστό τω θυμάτων trafficking
προέρχονται από χώρες της Ανατολικής-Κεντρικής Ευρώπης και της
Βαλκανικής χερσονήσου.
Διάγραμμα 7: Τα βασικά δίκτυα διεθνικής σωματεμπορίας στην Ελλάδα 1990-2000
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Πηγή: Γρ. Λάζος, Πορνεία και διεθνική σωματεμπορία στη σύγχρονη Ελλάδα, 1. Η εκδιδόμενη,
Αθήνα, Καστανιώτης, 2001, σ. 238.
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Το ρωσικό δίκτυο
Οι ομάδες των διακινητών που προώθησαν στην εξαναγκαστική πορνεία
στην Ελλάδα αλλοδαπές γυναίκες, με βασικά κέντρα τη Μόσχα και την Αγία
Πετρούπολη, δραστηριοποιήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά σε πέντε χώρες: τη
Ρωσία, την Εσθονία, τη Λιθουανία, τη Λευκορωσία και τη Λετονία. Άτακτα,
και σε συγκριτικά περιορισμένους αριθμούς, το δίκτυο προώθησε γυναίκες και
κορίτσια από το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, την Κιργισία και τη Μολδαβία. Ο
κύριος όγκος ων γυναικών που προωθήθηκαν ήταν Ρωσίδες.
Το ουκρανικό δίκτυο
Το ουκρανικό δίκτυο προώθησε σχεδόν αποκλειστικά Ουκρανές. Οι
γυναίκες από τη Μολδαβία αποτέλεσαν μικρή μειονότητα, αποστέλλονταν
απευθείας στην Ελλάδα ή προσθέτονταν στις ομάδες γυναικών που
προωθούνταν από την Ουκρανία. Όπως και το ρωσικό, το ουκρανικό δίκτυο
προώθησε επίσης γυναίκες και κορίτσια από το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία ,και
την Κιργισία άτακτα και σε συγκριτικά περιορισμένους αριθμούς.
Το βαλκανικό δίκτυο
Η προώθηση γυναικών από χώρες τις Βαλκανικής μέσω του βαλκανικού
δικτύου σωματεμπορίας αφορά σε τρεις χώρες: τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και
τη Σλοβενία. Η εξαναγκαστική πορνεία στην Ελλάδα αποτέλεσε τον κύριο
αποδέκτη γυναικών από τη Βουλγαρία. Αντίθετα, η Ρουμανία και η Σλοβενία
προωθούσαν κατά κύριο λόγο γυναίκες στην Ιταλία.
Το αλβανικό δίκτυο
Για μεγάλο χρονικό διάστημα, από το 1991 ως και το 1994, οι αλβανοί
σωματέμποροι και οι Έλληνες συνεργάτες τους προωθούσαν γυναίκες και
ανήλικα κορίτσια αποκλειστικά από την Αλβανία. Από το 1995 και μετά όμως,
εκμεταλλευόμενοι την πολιτική κρίση στη Νότια Γιουγκοσλαβία, οι Αλβανοί
σωματέμποροι άρχισαν να διεισδύουν σε περιοχές όπως το Κόσοβο, η Βοσνία
και η Ερζεγοβίνη.25

25

Γ. Λάζος, Πορνεία και Διεθνική…, ό.π., σσ. 240-246.
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Παράγοντες ανάπτυξης του φαινομένου
Σε γενικές γραμμές, οι παράγοντες που συντελούν στη διεθνική
σωματεμπορία

είναι

σύνθετοι

και

πολύπλοκοι,

πολλές

φορές

αλληλοεπηρεάζονται, αλληλεξαρτώνται και εντάσσονται σε συγκεκριμένα
χρονικά και τοπικά πλαίσια. Οι σωματέμποροι συχνά αλλάζουν δρόμους
διαμετακόμισης, ανάλογα με την πολιτική και οικονομική αστάθεια που
υπάρχει στις χώρες. Παρατηρείται δε πολλές φορές τα διακινούμενα άτομα να
μεταφέρονται όχι μόνο από τις αναπτυσσόμενες περιοχές στις αναπτυγμένες,
αλλά μεταξύ και εντός των αναπτυγμένων χωρών. Ο πίνακας που ακολουθεί
εξετάζει τους παράγοντες που οδηγούν στην εμπορία ανάλογα με τις συνθήκες
ζήτησης ή/και προσφοράς.26

Παράγοντες που συντελούν στην προσφορά
• Η έλλειψη ευκαιριών για εργασία, ιδιαίτερα

Παράγοντες που συντελούν στη ζήτηση

• Η ανάγκη για φτηνό εργατικό δυναμικό

στις αγροτικές περιοχές.
• Η θηλυκοποίηση της μετανάστευσης, και η

στις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες.
• Η αυξανόμενη ζήτηση για αλλοδαπούς/-ές

ανεπαρκής πληροφόρηση για τα θέματα και

εργάτες/-τριες για οικιακές, αγροτικές

τους κινδύνους που σχετίζονται με τη

εργασίες κ.ά. και η σχετική έλλειψη

γυναικεία μετανάστευση.

επαρκών εργατικών ρυθμίσεων.

• Η οικονομική και κοινωνική κατάσταση

• Οι περιορισμοί της μεταναστευτικής

των γυναικών.
• Οι έμφυλες διακρίσεις-ανισότητες και η βία

πολιτικής και νομοθεσίας.
• Η κερδοφόρα φύση της διεθνικής

κατά των γυναικών (οι γυναίκες πρώτες

σωματεμπορίας, η οποία αποτελεί

απολύονται και τελευταίες προσλαμβάνονται,

σημαντική πηγή κέρδους για τα

σεξουαλική παρενόχληση, ανεργία, κ.λπ.).

εγκληματικά δίκτυα, αλλά και σε όσους
εμπλέκονται στη διαδικασία

• Οι παραδοσιακές αντιλήψεις και πρακτικές,

αγοραπωλησίας και εκμετάλλευσης των

που ενισχύουν τις έμφυλες διακρίσεις.

γυναικών.

• Η εμπορευματοποίηση του γυναικείου

σώματος.

• Η ζήτηση σεξουαλικών υπηρεσιών και η
αναπτυγμένη βιομηχανία του σεξ.

•

Η υποτίμηση των δικαιωμάτων των
γυναικών και των παιδιών.

26

Βλ. text at: http://www1.umn.edu/humanrts/svaw/trafficking/training/materials/FactorsandTrends.PDF.
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Παράγοντες που συνδέονται τόσο με την προσφορά όσο και τη ζήτηση

• Ένοπλες συγκρούσεις και εσωτερικές αναταραχές (Οι γυναίκες καθίστανται πιο ευάλωτες στη σεξουαλική
επίθεση και το βιασμό. Επίσης, στις μετα-πολεμικές περιόδους, συνήθως αναπτύσσεται η βιομηχανία του σεξ.
Πολλές φορές, τα διακινούμενα άτομα μεταφέρονται σε πορνεία που υπηρετούν τις πολεμικές βάσεις).
• Κυβερνητικές πολιτικές και πρακτικές που διευκολύνουν τη διεθνική σωματεμπορία (περιοριστικές
μεταναστευτικές πολιτικές/νόμοι, αυστηροί κανόνες εργατικής νομοθεσίας, απουσία νομοθετικού πλαισίου,
ελλιπείς και ανεπίκαιροι νομοθετικοί κανόνες, διαφθορά κρατικών λειτουργών, κ.ά.).

•

Οικονομικοί παράγοντες (φτώχεια, ανεργία, στέρηση κ.ά. Επίσης, αντίθετα, από τη διακίνηση παράνομων
ουσιών ή όπλων, τα εισοδήματα από την εμπορία ανθρώπων είναι σταθερά, έχουν λιγότερο ρίσκο, όπως επίσης
παρατηρείται η δυνατότητα της μεταπώλησης και συνεχούς εκμετάλλευσης των διακινούμενων ατόμων, καθώς
αποτελούν «πηγή» παροχής υπηρεσιών).

Πηγή: Μ. Χ. Παπαγιαννοπούλου, Μελέτη, Το φαινόμενο της διεθνικής σωματεμπορίας στην Ελλάδα
και διεθνώς, Αθήνα, Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών, 2007, σ. 13.

Συνέπειες του φαινομένου
Σωματικές συνέπειες
Οι συνθήκες ζωής και εργασίας των γυναικών και των ανήλικων στην
πορνεία είναι εξαιρετικά άθλιες από τη στιγμή που απασχολούνται πολλές
ώρες σε καταστάσεις δύσκολες και ιδιαίτερα φθοροποιές για την υγειά τους.
Υποφέρουν από κακή διατροφή, παρατεταμένη έλλειψη ύπνου, ενώ
εξαναγκάζονται στη χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών. Δέχονται βίαιες
απειλές και πολλές φορές κακοποιούνται σωματικά από τους προαγωγούς.
Επιπλέον, υφίστανται βιασμούς, ξυλοδαρμούς για παραδειγματισμό, ακόμη και
θανατώσεις.
Ψυχολογικές συνέπειες
Ταυτόχρονα με τη σωματική εξουθένωση και χωρίς χρόνο να επανέλθουν,
καταλήγουν

εξαθλιωμένοι,

αδύναμοι

να

προγραμματίσουν

και

να

υπερασπιστούν την ζωή τους. Η καθημερινότητα τους περιστρέφεται γύρω από
τις διαταγές των δουλεμπόρων τους, κρατώντας τους απομονωμένους από την
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πραγματικότητα.

Κυριαρχούν

συναισθήματα

φόβου,

ανασφάλειας

και
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Κοινωνικές συνέπειες
Επιπλέον, οι δυνατότητες επανένταξης και αποκατάστασης των θυμάτων
είναι ιδιαίτερα δύσκολες, κυρίως λόγω έλλειψης κατάλληλων κοινωνικών
δομών και θεσμών ικανών να προσφέρουν αρωγή στα άτομα αυτά. Εξάλλου,
υπάρχει και η προκατάληψη για τις γυναίκες που βρίσκονταν στο χώρο της
πορνείας, με συνέπεια να μην τους προσφέρεται βοήθεια και να επιστρέφουν
ξανά στην πορνεία.28 Είναι φανερό ότι η παράνομη διακίνηση και σεξουαλική
εκμετάλλευση των αλλοδαπών αποτελεί προσβολή του ανθρώπου, των
δικαιωμάτων και των ατομικών του ελευθεριών. Είναι ένα φαινόμενο που έχει
εξελιχθεί με ραγδαίο τρόπο στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, λαμβάνοντας
επικίνδυνες διαστάσεις, όχι απλά ως εγκληματικό φαινόμενο, αλλά ως ένα
γενικότερο φαινόμενο που έχει διαποτίσει όλους τους τομείς της κοινωνικής,
πολιτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου.
Με τη συγκεκριμένη μελέτη έγινε σαφές ότι η ανάπτυξη του φαινομένου
ευνοήθηκε από τις γενικότερες μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στην
Ελλάδα και παγκοσμίως. Οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις
έθεσαν την πρακτική της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο υπό ένα νέο
πρίσμα και οδήγησαν στην διαφοροποίηση του τρόπου εμπορίας ανθρώπων,
συγκριτικά με παλαιότερες χρονικές περιόδους.
Τις τελευταίες δεκαετίες πραγματοποιήθηκαν σημαντικές ανακατατάξεις
στο παγκόσμιο κοινωνικό και πολιτικό σκηνικό, όπως κατάρρευση
καθεστώτων, διάλυση κρατών και δημιουργία νέων, μαζικές μετακινήσεις
πληθυσμών, ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, εμφάνιση νέων μορφών
εγκληματικής συμπεριφοράς και μεταλλαγή όσων προϋπήρχαν.
Το φαινόμενο της παράνομης διακίνησης και εκμετάλλευσης ανθρώπων, ή
αλλιώς «trafficking in human beings», αποτελεί μια μορφή διεθνικού
οργανωμένου εγκλήματος που αποφέρει τεράστια οικονομικά κέρδη για τους
δράστες και λαμβάνει κυρίως, τη μορφή της εξαναγκαστικής πορνείας
27
Ira Emke-Poulopoulos, Trafficking in women and children: Greece a country of destination and
transit, Athens, published by Institute for the study of the Greek economy and The Greek Society
of Demografic Studies, 2001, σ. 22.
28
IOM, The IOM handbook on direct assistance for victims of trafficking, International
Organization for Migration (http://www.iom.int), 2007, σσ. 191-192.
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γυναικών και ανηλίκων, αλλά και την οικονομική εκμετάλλευση ανηλίκων,
την παράνομη διακίνηση και εκμετάλλευση λαθρομεταναστών και το εμπόριο
ανθρώπινων οργάνων. Τείνει να σφραγίσει την ελληνική κοινωνία τα
τελευταία χρόνια, διαμορφώνοντας μια νέα πραγματικότητα σε όλους τους
τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Τα θύματα γίνονται εμπορεύματα, και
αντικείμενα χρήσεις από τους καταναλωτές των υπηρεσιών που προσφέρουν.
Ακόμα πιο σημαντικές είναι οι συνέπειες που σχετίζονται με τη σωματική και
ψυχολογική τους εξασθένηση, τα προβλήματα υγείας λόγω των κακοποιήσεων,
ο κίνδυνος για τη ζωή και τη σωματική τους ακεραιότητα, η δυσκολία
επανένταξης στην κοινωνική πραγματικότητα και η γενικότερη καταπάτηση
των ατομικών δικαιωμάτων τους.
Τέλος, είναι φανερό πως υπάρχει η ανάγκη ανάπτυξης δράσεων από όλες
τις

πλευρές,

χάραξης

μιας

ορθότερης

μεταναστευτικής

πολιτικής,

ενδυνάμωσης της διεθνούς και εσωτερικής συνεργασίας, δημιουργίας
προγραμμάτων επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, εξάλειψη της διαφθοράς, αν
θέλουμε να μιλάμε για ύπαρξη ουσιαστικής κοινωνικής αντίδρασης και να
αισιοδοξούμε για την καταπολέμηση ή έστω τον περιορισμό του φαινομένου
στην Ελλάδα. Η βαρύτητα του ζητήματος απαιτεί επιπλέον έρευνα και
υιοθέτηση εφικτών δράσεων αντιμετώπισης, μέσα στα πλαίσια της ελληνικής
κοινωνίας.
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ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ

Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Πληθυσμός και μουσική εκπαίδευση
Η σχέση που συνδέει την εκπαίδευση με τον πληθυσμό είναι πολυδιάστατη
και πολύπλοκη. Το επίπεδο της εκπαίδευσης ενός πληθυσμού συνδέεται στενά
με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μια χώρας, αφού περνά μέσα από
τον κοινωνικό ρόλο της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το μέγεθος του πληθυσμού
επηρεάζει, μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες παροχής, το επίπεδο εκπαίδευσης
των πολιτών μιας χώρας. Παράλληλα, η εκπαίδευση αποτελεί προσδιοριστικό
παράγοντα των πληθυσμιακών εξελίξεων και ως εκ τούτου επηρεάζει σε
μεγάλο αριθμό τις αντιλήψεις των ατόμων και της τάσεις των ατόμων σχετικά
με τη γεωγραφική τους κινητικότητα και την επιθυμία τους για συμμετοχή σε
αυτήν.1
Η σημασία της επίδρασης του μορφωτικού επιπέδου των ατόμων στην
πορεία των δημογραφικών εξελίξεων μίας χώρας αποκτά στις μέρες μας
ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς διεθνείς οργανισμοί προωθούν
στρατηγικές και πολιτικές που σαν στόχο έχουν τη βελτίωση των συνθηκών
εκπαίδευσης σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες.2 Τα τελευταία χρόνια, ο
προβληματισμός των ανεπτυγμένων χωρών εντοπίζεται στη μελέτη των
επιπτώσεων των δημογραφικών εξελίξεων στη λειτουργία και την προοπτική
του εκπαιδευτικού συστήματος. Το είδος της επένδυσης που δίνεται στην
ποσότητα αλλά και στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης με στόχο την
1

Χ. Μπάγκαβος, «Δημογραφικές εξελίξεις και εκπαίδευση: Θεωρητική προσέγγιση-μεθοδολογία
της έρευνας», στο: Λάουρα Μαράτου - Αλιμπράντη, Πληθυσμός και εκπαίδευση στην Ελλάδα:
Εξελίξεις και προοπτικές, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα 2002, σ. 25.
2
G. Tapinos, La démographie, Le livre de poche-Références, Paris 1996.

27

Ο σπουδαστικός πληθυσμός του Ωδείου Κέρκυρας

αύξηση του μορφωτικού επιπέδου του πληθυσμού, βελτιώνει τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα μίας χώρας μέσα σε ένα καθεστώς συνεχούς και αυξανόμενου
ανταγωνισμού.
Πολύχρονες μουσικολογικές έρευνες κατέδειξαν ότι η μουσική εκπαίδευση
υπήρξε κατ’ εξοχήν δομικό στοιχείο του ανθρώπινου πολιτισμού, αποτελώντας
ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.3 Η μουσική εκπαίδευση αποτέλεσε
αναγκαίο και αναπόσπαστο μέρος της γενικής εκπαίδευσης, καθώς η
αδιαπραγμάτευτη παρουσία της μέσα στην πορεία της ανθρωπότητας την
καθιστούσε ανέκαθεν συνειδητή επιλογή του ανθρώπου στην εκπαιδευτική
διαδικασία.4
Πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι οι μεταβολές που συμβαίνουν ανάμεσα
στη σύνθεση του σπουδαστικού πληθυσμού και τη φύση της παρεχόμενης
εκπαίδευσης είναι σημαντικές. Η συνεχής ανάπτυξη άτυπων μορφών
εκπαίδευσης που ανήκουν στις νέες μορφές εκπαίδευσης παρουσιάζουν
ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Η ωδειακή εκπαίδευση, ως μη τυπική μορφή
εκπαίδευσης, αποσκοπεί στην απόκτηση εξειδικευμένων μουσικών γνώσεων
μικρότερης χρονικής διάρκειας -τουλάχιστον στις σχολές των ανωτέρων
θεωρητικών μαθημάτων- και σε αντίθεση με την περίπτωση της τυπικής
τριτοβάθμιας μουσικής εκπαίδευσης είναι δυσκολότερο να εντοπιστεί και να
εκτιμηθεί το μέγεθος και η φύση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ πληθυσμιακών
μεταβολών και συμμετοχής του σπουδαστικού πληθυσμού στη μουσική
εκπαίδευση.
Η ενασχόληση του πληθυσμού με την ωδειακή εκπαίδευση διευρύνει την
έννοια του πληθυσμού αναφοράς που μπορεί να συμμετέχει σε αυτήν καθώς
δεν απαιτούνται αυστηρές προϋποθέσεις συμμετοχής. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα μια μεγάλη ηλικιακή γκάμα σπουδαστικού πληθυσμού να
επιλέγει, χωρίς περιορισμούς, τη μουσική εκπαίδευση που διδάσκεται στα
ωδειακά ιδρύματα της χώρας.
Αντικείμενο

της

ερευνητικής

μελέτης

αποτελεί

η

εξέλιξη

της

δημογραφικής μορφολογίας του σπουδαστικού πληθυσμού του Ωδείου

3

J. Blacking, How Musical Is Man?, University of Washington Press, Seattle 1973, σ. 7.
Σ. Χρυσοστόμου, «Μουσική εκπαίδευση: Επιλογή ή αναγκαιότητα;» στο: Μ. Αργυρίου - Ζ.
Διονυσίου (επιμ.), Μεθοδολογικές και βιωματικές προσεγγίσεις των τάξεων από την Α' ως την ΣΤ'
Δημοτικού, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΜΑΠΕ), 15-17 Απριλίου 2005, ΕΕΜΑΠΕ-GUTENBERG,
Αθήνα 2007, σ. 71.
4
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Κέρκυρας κατά την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα. Σκοπός της είναι η
δημογραφική προσέγγιση του πληθυσμού που συμμετέχει στη μουσική
ωδειακή εκπαίδευση του ιδρύματος τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά. Το
εγχείρημα της μελέτης απαιτεί τη σύνθεση και τη συσχέτιση των πορισμάτων
που προκύπτουν από την έρευνα, έτσι ώστε να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά
του μαθητικού πληθυσμού του Ωδείου και να εξεταστεί η διαμόρφωση της
κατά φύλο και ηλικίας συμμετοχή στη μουσική εκπαίδευση του ιδρύματος.
Παράλληλα, επιχειρείται η αναζήτηση της σύνθεσης του σπουδαστικού
πληθυσμού ανά τάξη και σχολή μουσικής εκπαίδευσης. Τέλος, διερευνάται η
γεωγραφική προέλευση των σπουδαστών σε τοπικό επίπεδο με κριτήριο το
γεωγραφικό διαμέρισμα κατοικίας των γονέων τους.
Η μελέτη επιχείρησε να απαντήσει και σε ένα ειδικότερο ερώτημα στόχο:
την επαλήθευση ή την διάψευση της υπόθεσης ενός διαχρονικά σταθερού
αριθμού

σπουδαστικού

πληθυσμού

που

συμμετείχε

στην

μουσική

εκπαιδευτική δραστηριότητα του Ωδείου Κέρκυρας κατά την περίοδο 19902000.
Οι βάσεις της ωδειακής παιδείας
Η συστηματική μουσική εκπαίδευση στον ελλαδικό χώρο ακολούθησε τα
πρότυπα της δυτικής μουσικής και της δυτικής εκπαίδευσης, όπως αυτή
εκφράστηκε μέσα από τον χαρακτήρα της δυτικής κοινωνίας.5 Ήδη στην
Ευρώπη, από το τέλος της Αναγέννησης, η μουσική διδάσκονταν, τόσο στις
ειδικές ακαδημίες, οι οποίες είχαν πάρει τη μορφή ωδείου, όσο και στα
πανεπιστήμια, δίνοντας ιδιαίτερη αξία στην αξιοπρέπεια και στη ζωή του
ανθρώπου.6
Από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, η πολιτική και οικονομική
εξουσία και οι βασιλικές αυλές υποστηρίζουν και προωθούν τη διάδοση της
δυτικής μουσικής. Οι νέες μουσικές σχολές που ιδρύονται για τα παιδιά των
Ελλήνων τον 19ο αιώνα έχουν ως πρότυπα τα «κονσερβατόρια»7 και τις
φιλαρμονικές ακαδημίες της Ιταλίας και το «κονσερβατουάρ» του Παρισιού8.
5

Κ. Σμώλ, Μουσική-Κοινωνία-Εκπαίδευση, μτφρ. Μιχάλης Γρηγορίου, Νεφέλη, Αθήνα 1983, σ.
280.
6
Ι. Ζώτος, Ο Ουμανισμός και γένεσις του Μελοδράματος, Αθήνα 2003, σσ. 43-44.
7
S. Sadies, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 6, London / New York 1980,
repr. 19942, σσ. 311-321.
8
Κ. Ρωμανού, Έντεχνη Ελληνική Μουσική στους Νεότερους Χρόνους, Κουλτούρα, Αθήνα 2006, σ.
83.
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Ενδιαφέρουσες είναι οι προσπάθειες που έγιναν από τα διάφορα μουσικά
σωματεία και τις ιδιωτικές σχολές για τη διδασκαλία της μουσικής.9 Το 1872
θα έρθει η σύσταση του Ωδείου Αθηνών, που αποτέλεσε έναν από τους
κύριους σταθμούς στη μουσική ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Η
δραστηριότητα του Ωδείου υπήρξε αρχικά πλούσια και αξιόλογη. Κατά το
διάστημα των ετών 1877-1880, η διδασκαλία της οργανικής και φωνητικής
μουσικής έφερε αποτελέσματα κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητα. Στο τέλος της
προαναφερθείσας τριετίας, πήραν δίπλωμα 21 μαθητές και μαθήτριες, εκ των
οποίων άλλοι κατατάχθηκαν σε χορωδίες γαλλικού και ιταλικού θεάτρου,
άλλοι σε θεατρικές ορχήστρες, κάποιοι ανέλαβαν τη διδασκαλία της μουσικής
σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και δημοτικά σχολεία και δύο προσελήφθησαν ως
βοηθοί δάσκαλοι στο Ωδείο για κατώτερες τάξεις. Το 1880, άρχισαν να
γίνονται προσπάθειες ανάπτυξης και προόδου στο Ωδείο. Κλήθηκαν έτσι και
από το εξωτερικό νέοι μουσικοί και προστέθηκε η διδασκαλία του
κλειδοκύμβαλου, των χάλκινων οργάνων, του ευθύαυλου και της αρμονίας.
Η μόνη έκφραση κρατικού ενδιαφέροντος για τη συστηματική εκμάθηση
μουσικής και τη μουσική διαπαιδαγώγηση του λαού τα επόμενα χρόνια
σημειώθηκε με την ίδρυση του Ωδείου Θεσσαλονίκης, το έτος 1914. Η
καλλιτεχνική και διοικητική εποπτεία του Ωδείου υπάγονταν στο Υπουργείο
Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας. Με το νόμο του 1914 συντάσσεται
αναλυτικός εσωτερικός κανονισμός του Ωδείου αποτελούμενος από 287
άρθρα, που περιγράφεται με λεπτομερή τρόπο η δομή των σχολών και των
τμημάτων, οι κανόνες λειτουργίας που τα διέπουν καθώς και τα προγράμματα
σπουδών με τα μαθήματα και τα όργανα που περιλαμβάνουν αυτά. Σκοπός της
ίδρυσής του ήταν η διδασκαλία της ευρωπαϊκής μουσικής με παράλληλη
υποστήριξη και προαγωγή της σοβαρής ελληνικής μουσικής.
Στην Αθήνα, εκτός από το Ωδείο Αθηνών ιδρύοντα δυο ακόμα Ωδεία. Το
νομικό καθεστώς το οποίο διέπει τη λειτουργία των εκπαιδευτηρίων αυτών
υπήρξε το Βασιλικό Διάταγμα της 11/11/1957 Τεύχος Α’, Φ.Ε.Κ. 229 με τις
μεταγενέστερες τροποποιήσεις του, βάσει του οποίου λειτούργησε το Κρατικό
Ωδείο Θεσσαλονίκης. Έτσι, το 1919, ο Μανώλης Καλομοίρης μαζί με μια
ομάδα καθηγητών, έπειτα από την αποχώρησή τους από το Ωδείο Αθηνών,
ιδρύουν το Ελληνικό Ωδείο το οποίο σταδιακά αποκτά παραρτήματα σε πολλές

9

K. Nef, Ιστορία της Μουσικής, Ν. Βότσης, Αθήνα 1985, σ. 559.
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πόλεις της Ελλάδας. Το 1926 πάλι ο Καλομοίρης ιδρύει το Εθνικό Ωδείο και
περιλαμβάνει

σχολές

εγχόρδων,

μονωδίας,

μελοδράματος,

βυζαντινής

μουσικής και ρυθμικής γυμναστικής. Και τα δυο Ωδεία με τα παραρτήματά
τους στην Αθήνα, στις διάφορες επαρχιακές πόλεις, στην Κύπρο και στην
Αίγυπτο βοήθησαν να πλατύνει ο κύκλος των σπουδαστών μουσικής.10
Θα περάσουν σαράντα τρία χρόνια από την ίδρυση του κρατικού Ωδείου
Θεσσαλονίκης,

όταν

για

πρώτη

φορά

επιχειρείται

προσπάθεια

για

θεσμοθέτηση της συστηματικής μουσικής με την έκδοση του Βασιλικού
διατάγματος της 11ης Νοεμβρίου του 1957 Φ.Ε.Κ. 229/11-11-1957 τεύχος. Α΄,
με το οποίο κυρώνεται από τον τότε υπουργό παιδείας Α. Γεροκωστόπουλο,
δια στόματος Βασιλέως Παύλου, ο εσωτερικός κανονισμός του Ωδείου.
Δημογραφική ανάλυση του σπουδαστικού πληθυσμού
Το Ωδείο της Κέρκυρας ως εκπαιδευτικός αλλά και πολιτισμικός φορέας
μουσικής εκπαίδευσης, αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά
ιδρύματα όχι μόνο του νησιού αλλά και ολόκληρης της χώρας. Καθ’ όλη τη
διάρκεια της υπεραιωνώβιας παρουσίας του φοίτησε και αποφοίτησε από τις
τάξεις του σημαντικός αριθμός σπουδαστών και σπουδαστριών, αρκετοί από
τους οποίους καταξιώθηκαν επαγγελματικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό.
Κατά το πρώτο ήμισυ της τελευταίας δεκαετίας του 20ού αιώνα,
παρατηρείται

προοδευτικά

διευρυνόμενη

αύξηση

του

σπουδαστικού

πληθυσμού στη μουσική εκπαιδευτική δραστηριότητα και γενικότερα
μαζικότερη προώθησή του σε βαθμίδες της επίσημης μη τυπικής εκπαίδευσης,
φαινομένου που σχετίζεται πολυσήμαντα με τις διεργασίες της οικονομικής
ανάπτυξης και κοινωνικής εξέλιξης.11

10

Ι. Δ. Σίμος, Η Μουσική εκπαίδευση στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελλάδα, Edition Orpheus Μ.
Νικολαΐδης και Σία Ο.Ε., Αθήνα 2004, σσ. 92-93 και Nef K., ό. π., σσ. 562-563.
11
Χ. Μπάγκαβος, «Δημογραφική προσέγγιση της εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο», στο ΜαράτουΑλιμπράντη, Λάουρ., ό. π., σ. 110.
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Διάγραμμα 1:

Πηγή: Ωδείο Κέρκυρας, Μαθητολόγια, Σχολικά έτη 1990-2000.

Από το σχολικό έτος 1991 έως και το έτος 1995, παρατηρώντας το
διάγραμμα 1 βλέπουμε ότι σημειώθηκε συνεχής αυξανόμενη τάση του αριθμού
των εγγεγραμμένων σπουδαστών στο Ωδείο Κέρκυρας, ενώ αντίθετα
κλιμακούμενη κάμψη παρατηρείται έως το έτος 1996, με μοναδική εξαίρεση
την ανοδική τάση των σπουδαστών το έτος 1998 και στη συνέχεια
κλιμακούμενη μείωση ως το τέλος της δεκαετίας. Η συμμετοχή των δυο φύλων
στο σπουδαστικό πληθυσμό του Ωδείου διαφοροποιείται με την πάροδο των
ετών και σημειώνει εναλλαγές εκατέρωθεν, άλλοτε υπέρ των κοριτσιών και
άλλοτε υπέρ των αγοριών.
Τελικά, σε όλο το διάστημα της δεκαετίας που εξετάζουμε όπως φαίνεται
στο διάγραμμα 2, παρατηρείται ότι υπάρχει σχετική ισορροπία σε σχέση με τη
φοίτηση των δύο φύλων Τα αγόρια φαίνεται να υπερέχουν οριακά σε σχέση με
τα κορίτσια και αποτελούν το 51,24% του συνόλου του σπουδαστικού
δυναμικού του Ωδείου, ενώ τα κορίτσια αποτελούν το υπόλοιπο 48,76%.
Διάγραμμα 2:

Πηγή: Ωδείο Κέρκυρας, Μαθητολόγια, Σχολικά έτη 1990-2000.
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Όσον αφορά την εξέλιξη της φοίτησης των σπουδαστών των δύο φύλων σε
συνάρτηση με το χρόνο, παρατηρούμε, βλέποντας το διάγραμμα 3 ότι, κατά τη
διάρκεια της πρώτης πενταετίας 1990-1995, υπερτερούν ελαφρά τα κορίτσια
ενώ κατά τη δεύτερη πενταετία 1996-2000 υπερτερούν αριθμητικά ξεκάθαρα
τα αγόρια.
Διάγραμμα 3:

Πηγή: Ωδείο Κέρκυρας, Μαθητολόγια, Σχολικά έτη 1990-2000.

Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός παρατηρώντας το διάγραμμα 4 ότι, και οι
δύο αριθμητικές τάσεις εξέλιξης των αγοριών και των κοριτσιών εμφανίζουν
μια τυπική κυκλικότητα με ευδιάκριτες ανοδικές και καθοδικές τάσεις.
Διάγραμμα 4:

Πηγή: Ωδείο Κέρκυρας, Μαθητολόγια, Σχολικά έτη 1990-2000.
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Πιο συγκεκριμένα, διαγράφονται δύο χαρακτηριστικοί κύκλοι. Ο πρώτος
κύκλος καλύπτει την περίοδο 1991-95 και ο δεύτερος την περίοδο 1996 έως
περίπου το τέλος της δεκαετίας (1996-1999). Το σημείο εναλλαγής των
κύκλων τοποθετείται στο χρονικό σημείο του έτους 1996, δηλαδή στο μέσο
της δεκαετίας όπου το σύνολο των εγγεγραμμένων σπουδαστών βρίσκεται στη
μέγιστη τιμή του επιβεβαιώνοντας διαχρονικά τη συμμετοχή τους στις
ωδειακές σπουδές που συνεχίζουν να παρουσιάζουν άνοδο μέχρι τα μέσα της
δεκαετίας του 2000. Η εξίσωση των δύο αυτών κύκλων μας δίνει αριθμητικά
και τη σχετική ισορροπία στο σύνολο του εγγεγραμμένου σπουδαστικού
πληθυσμού ανάμεσα στα δύο φύλα (1750 αγόρια έναντι 1725 κοριτσιών) στη
διάρκεια της δεκαετίας.
Με δεδομένο ότι η σχέση πληθυσμού και εκπαίδευσης είναι μια σχέση που
συνεχώς μεταβάλλεται, η ζήτηση για εκπαίδευση μπορεί να παρουσιάζει
σημαντικές αλλαγές σε μεγέθη που επηρεάζονται από τη μεταβολή στην κατά
ηλικία και φύλο διάρθρωση του σπουδαστικού πληθυσμού. Μέσα στα πλαίσια
αυτά, η παροχή και ζήτηση εξειδικευμένης εκπαιδευτικής γνώσης θα πρέπει
πλέον να συνδέεται όχι μόνο με τη διάρκεια και τα στάδια του κύκλου ζωής
των ατόμων αλλά και με το μέγεθος των διαφόρων ηλικιακών ομάδων του
σπουδαστικού πληθυσμού οποιουδήποτε τύπου εκπαίδευσης και ιδρύματος.12
Η κατανομή του σπουδαστικού πληθυσμού του Ωδείου έγινε κατά
ηλικιακές ομάδες με βάση τα κριτήρια ταξινόμησης που χρησιμοποιούνται
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα, το πληθυσμιακό δυναμικό
ηλικίας 4-5 ετών, ο πληθυσμός ηλικίας 6-11 ετών, ηλικίας 12-18 ετών, οι
ηλικίες 19-24 ετών και ο πληθυσμός 25 ετών και άνω περιέχονται και
απεικονίζονται στο διάγραμμα 5.
Η πρώτη εντύπωση που προκύπτει από την ανάγνωση των μεγεθών,
παρατηρώντας το διάγραμμα 5, δείχνει ότι υπάρχει ένα άμεσα διακριτό
ηλικιακό πρότυπο σύμπραξης του πληθυσμού στη μουσική εκπαίδευση του
Ωδείου Κέρκυρας, το οποίο παρουσιάζει διαχρονική ισχύ και έχει συνεπή
εξελικτικότητα.

12
Χ. Μπάγκαβος, «Δημογραφικές εξελίξεις και εκπαίδευση Θεωρητική προσέγγιση-μεθοδολογία
της έρευνας», στο Μαράτου - Αλιμπράντη, Λάουρ., ό. π., σσ. 25-26.
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Διάγραμμα 5:

Πηγή: Ωδείο Κέρκυρας, Μαθητολόγια, Σχολικά έτη 1990-2000.

Παρατηρείται ότι το επίπεδο της συμμετοχής του πληθυσμού ηλικίας 12-18
ετών είναι το υψηλότερο, ενδιάμεσο στις ηλικίες 6-11 ετών με μοναδική
εξαίρεση το μέσο της δεκαετίας, έτος 1995, όπου παρουσιάζει ταχεία
διαδικασία κάμψης, ενώ στις ηλικίες 18-24 ετών και άνω των 25 ετών
παρουσιάζεται χαμηλό. Σε ολόκληρη την περίοδο της δεκαετίας, η τάση
συμμετοχής στις ηλικίες 4-6 ετών παρουσιάζεται μηδαμινή. Με την πάροδο
του χρόνου, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας, η συμμετοχή του σπουδαστικού
πληθυσμού ενισχύεται προοδευτικά και αυτό είναι πρόδηλο αποτέλεσμα της
μεγάλης άνθισης που παρουσίασε η ωδειακή εκπαίδευση ως απόρροια της
προωθούμενης στροφής σε μορφές επίσημης άτυπης εκπαίδευσης. Κατά τη
συμμετοχή των φύλων στην εκπαιδευτική λειτουργία κατά ηλικία, βλέποντας
τα διαγράμματα 6 και 7, παρατηρείται ότι η συμμετοχή αυτή δεν
διαφοροποιείται σημαντικά στις διάφορες ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού
που φοιτούν στο Ωδείο.
Διάγραμμα 6:

Πηγή: Ωδείο Κέρκυρας, Μαθητολόγια, Σχολικά έτη 1990-2000.
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Οι μοναδικές αποκλίσεις που παρουσιάζονται είναι ιδιαίτερα έντονες από
τα μέσα της δεκαετίας σε βάρος των κοριτσιών στις ηλικίες 6-11 ετών όπου
βαθμιαία η συμμετοχή τους περιορίζεται αισθητά μέχρι το έτος 1998.
Διάγραμμα 7:

Πηγή: Ωδείο Κέρκυρας, Μαθητολόγια, Σχολικά έτη 1990-2000.

Σύμφωνα με τις διαφαινόμενες τάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας,
παρατηρώντας το διάγραμμα 8, φαίνεται πως και τα δύο φύλα συμμετέχουν
σχεδόν συμμετρικά σε κάθε έτος σε κάθε ηλικιακή βαθμίδα στη μουσική
εκπαίδευση του ιδρύματος.
Διάγραμμα 8:

Πηγή: Ωδείο Κέρκυρας, Μαθητολόγια, Σχολικά έτη 1990-2000.
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Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει άμεσα και επιβεβαιώνει πειστικά τη
συνεχιζόμενη ανάπτυξη και την κοινωνική αναβάθμιση της ωδειακής
εκπαίδευσης, ως μη τυπικής μορφής εκπαίδευσης, σε σχέση με τη μόρφωση
των δυο φύλων και το δικαίωμά τους να συμμετέχουν χωρίς περιορισμούς και
όρους στην οργανωμένη αγορά εξειδικευμένης εργασίας.
Η επιλογή της σχολής φοίτησης αποτελεί προσωπική επιλογή κάθε
σπουδαστή/σπουδάστριας και βασίζεται σε κριτήρια όπως: α) τις προσωπικές
κλίσεις, προτιμήσεις και επιθυμίες, β) το επίπεδο της δεξιοτεχνίας στο
θεωρητικό ή πρακτικό μάθημα που επιλέγουν, γ) τις ευκαιρίες για
επαγγελματική σταδιοδρομία και αποκατάσταση που προσφέρουν τα ωδειακά
πτυχία, δ) τις δυνατότητες που έχει ο κάθε σπουδαστής ώστε να αποφοιτήσει
από κάποια σχολή ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας της.
Στο διάγραμμα 9, που απεικονίζει την μέση ποσοστιαία κατανομή των
σπουδαστικού πληθυσμού ανά σχολή παρατηρούμε ότι πρώτο όργανο στην
προτίμηση και επιλογή τους αποτελεί το πιάνο σε ποσοστό 34,54%.
Διάγραμμα 9:

Πηγή: Ωδείο Κέρκυρας, Μαθητολόγια, Σχολικά έτη 1990-2000.

Το ποσοστό αντιπροσώπευσης των ατόμων που επιλέγουν το μουσικό αυτό
όργανο, δικαιολογείται από το γεγονός ότι το πιάνο αποτελεί προαπαιτούμενο
μάθημα για την απόκτηση οποιουδήποτε τύπου πτυχίου ωδειακής εκπαίδευσης
σε οποιαδήποτε σχολή και τμήμα της. Δεύτερη σχολή στην προτίμηση των
σπουδαστών/σπουδαστριών αποτελεί η σχολή ανωτέρων θεωρητικών με
ποσοστό 31,78%. Η ενασχόληση των μαθητών με το ειδικό μάθημα της
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αρμονίας που περιλαμβάνει η σχολή της ευρωπαϊκής μουσικής, εκτός από το
ότι αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα σε όλες τις σχολές για την απόκτηση
πτυχίου είναι και ο προθάλαμος για την εισαγωγή των νέων στα μουσικά
τμήματα της τριτοβάθμιας μουσικής εκπαίδευσης ιδρύματα της χώρας, αφού
αποτελεί ένα από τα δυο ειδικά προαπαιτούμενα μαθήματα εξέτασης μέσω
πανελλαδικών εξετάσεων. Σημαντική ενασχόληση των σπουδαστών με το
μάθημα της κλασικής κιθάρας αποδεικνύει το διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό
της τάσεως του 18,30% κατά μέσο όρο σε ολόκληρη την διάρκεια της
δεκαετίας που εξετάζουμε. Το σημαντικότερο λόγο που δικαιολογεί την
ενασχόληση των νέων με το μουσικό αυτό όργανο αποτελεί η προσωπική
άποψη των μαθητών που υποστηρίζουν πως η κλασική κιθάρα πέρα από
σολιστικό

όργανο,

είναι

και

όργανο

συλλογική

διασκέδασης

και

χρησιμοποιείται σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις των μαζικών εκδηλώσεων και
δραστηριοτήτων της μουσικής ζωής. Δεύτερο, εξίσου σημαντικό λόγο,
αποτελεί το γεγονός ότι η κλασική κιθάρα αποτελεί τον προθάλαμο της
γνώσης που σχετίζεται με την τεχνική του οργάνου, ώστε να μεταπηδήσει
κάποιος στην ηλεκτρική κιθάρα και την επιθυμία πολλών νέων να
δημιουργήσουν ή να συμμετέχουν σε κάποιο μουσικό συγκρότημα. Τρίτη κατά
σειρά επιλογή αποτελεί η ενασχόληση των σπουδαστών/σπουδαστριών με τα
έγχορδα όργανα σε ποσοστό 6,44%. Το χαμηλό ποσοστό των νέων που
επιλέγουν τις σχολές βιολιού, βιόλα, βιολοντσέλου και κοντραμπάσου
οφείλεται στα μικρά επίπεδα αντιπροσώπευσης τους στις συμφωνικές
ορχήστρες του νησιού, που ούτως ή άλλως είναι εξαιρετικά λίγες και
λειτουργούν σποραδικά, καθώς το σημαντικότερο φορέα ενόργανης μουσικής
αποτελούν οι φιλαρμονικές εταιρείες με οργανοχρησία πνευστών και
κρουστών οργάνων. Μικρή απόκλιση από την προηγούμενη επιλογή αποτελεί
η ενασχόληση των σπουδαστών με τη σχολή της μονωδίας σε ποσοστό 5,81%.
Η μικρή αυτή κατανομή των σπουδαστών/σπουδαστριών που ασχολούνται με
το τραγούδι στο σύνολο των σχολών του Ωδείου δικαιολογείται από την
επιθυμία και τις προσδοκίες τους να συμμετέχουν είτε ως μέλη (χορωδοί) στα
χορωδιακά συγκροτήματα, που εδράζουν και λειτουργούν στην Κέρκυρα, είτε
ως σολίστες τραγουδιού στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και τα μουσικά έργα
που ανεβάζουν κατά καιρούς τα διάφορα μουσικά σωματεία.
Η προσδοκία των σπουδαστών που φοιτούν στο τμήμα Βυζαντινής
μουσικής σε ποσοστό 2,41% έχει τις επιρροές της και τις παραδόσεις της, από
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την ίδρυση της Ιονίου Ακαδημίας στο τμήμα ελληνικής εκκλησιαστικής
μουσικής που λειτούργησε την τρίτη δεκαετία του 19ου αιώνα -από το 1824
έως το 1828- στην Κέρκυρα.13 Παρά την εξαιρετικά χαμηλή αντιπροσώπευση
των σπουδαστών που φοιτούν στο τμήμα της Βυζαντινής μουσικής η
ενασχόληση με αυτό το αντικείμενο σπουδών έχει σαν στόχο την διατήρηση
και συνέχιση της εκκλησιαστικής μουσικής παράδοσης στην ευρύτερη περιοχή
της Κέρκυρας. Εξάλλου, μια σημαντική μερίδα των νέων του Ωδείου
συμμετέχει στις εβδομαδιαίες ακολουθίες και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της χορωδίας των ψαλτών στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα.
Εύκολα διακρίνεται ότι το ποσοστό των σπουδαστών που επιλέγουν τις
σχολές των ξύλινων και χάλκινων πνευστών κυμαίνεται σε εξαιρετικά χαμηλά
επίπεδα, της τάξης του 1,68% και 0,185 αντίστοιχα. Παρ’ ότι οι σχολές αυτές
λειτούργησαν για πρώτη φορά στο Ωδείο από τα μέσα της δεκαετίας του
200014 οι σπουδαστές φαίνεται να επιλέγουν τις φιλαρμονικές του νησιού
προκειμένου να διδαχτούν τα πνευστά όργανα με δεδομένο ότι η φοίτηση τους
παρέχεται δωρεάν. Τέλος, η λειτουργία της σχολής ακορντεόν και η προτίμηση
των μαθητών δεν ξεπέρασε διαχρονικά το ποσοστό του 0,5%.
Το καταστατικό του Ωδείου Κέρκυρας περιλαμβάνει διάφορες σχολές
θεωρητικών μαθημάτων και πρακτικών οργάνων οι οποίες περικλείουν
κύκλους σπουδών. Οι σχολές της Ενόργανης μουσικής και της Μονωδίας
αποτελούνται από τέσσερις τάξεις, την προκαταρκτική

στην οποία

εντάσσονται οι αρχάριοι μαθητές, την κατωτέρα, τη μέση και την τάξη της
ανωτέρας στην οποία φοιτούν σπουδαστές με υψηλό επίπεδο δεξιοτεχνίας. Η
σχολή Βυζαντινής μουσικής περιλαμβάνει τρεις τάξεις και οι σχολές
Σύνθεσης, Θεωρητικών και Ιστορικών μαθημάτων, όπως ορίζεται από την
κείμενη νομοθεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Κατώτατο όριο φοίτησης για
κάθε τάξη ορίζονται, τα δυο έτη για την προκαταρκτική, τρία έτη για την τάξη
της κατωτέρας, τρία έτη για την μέση τάξη και τρία έτη για την τάξη της
ανωτέρας.
Από τα στοιχεία που προκύπτουν στο διάγραμμα 10 διαπιστώνουμε ότι ο
κύριος όγκος του σπουδαστικού πληθυσμού στις σχολές της ενόργανης
13

Κ. Ρωμανού, Έντεχνη Ελληνική Μουσική στους Νεότερους Χρόνους ό. π., σ. 48.
Η σχολή ευθύαυλου (κλαρινέτου) λειτούργησε για πρώτη φορά στο Ωδείο Κέρκυρας κατά το
σχολικό έτος 1994-95· οι σχολές πλαγίαυλου (φλάουτου) και ολκωτής σάλπιγγας (τρομπονιού)
λειτούργησαν για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 1996-97, ενώ η σχολή βαθέως σάλπιγγας
(τούμπας) λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 1998-99.
14
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μουσικής φοιτά στο πρώτο επίπεδο δεξιοτεχνίας που περιλαμβάνει η
προκαταρκτική τάξη, όγκος που παρουσιάζει καθοδική τάση την τελευταία
τριετία της δεκαετίας που εξετάζουμε.
Διάγραμμα 10:

Πηγή: Ωδείο Κέρκυρας, Μαθητολόγια, Σχολικά έτη 1990-2000.

Ακολουθεί ένα σημαντικό μέρος των σπουδαστών που φοιτά στην τάξη της
κατωτέρας. Αντίθετα, ένα μικρό μόνο μέρος των σπουδαστών φαίνεται να
φοιτά στο μέσο επίπεδο δεξιοτεχνίας, στη μέση τάξη, συχνότητα η οποία
αυξάνεται σταδιακά από το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας. Όσο πλησιάζουμε το
ανώτερο επίπεδο δεξιοτεχνίας, στην τάξη της ανωτέρας, η συχνότητα φαίνεται
μειωμένη δραματικά σε σχέση με τις δυο πρώτες τάξης που προαναφέρθηκαν.
Εξαιρετικά ασήμαντη είναι η συχνότητα των προς υπό κατάταξη σπουδαστών
και σπουδαστριών σε κάποια από τις προαναφερθέντες τάξεις σε ολόκληρη την
διάρκεια των ετών 1990-2000. Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η ποσοστιαία
κατανομή των εγγεγραμμένων σπουδαστών και σπουδαστριών ανά τάξη
μουσικής εκπαίδευσης στις σχολές οργάνων του ιδρύματος.
Πίνακας 1: Ποσοστιαία κατανομή (%) των εγγεγραμμένων σπουδαστών ανά
τάξη μουσικής εκπαίδευσης στις σχολές οργάνων του ωδείου Κερκύρας, 1990-2000
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Μέση
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Πηγή: Ωδείο Κέρκυρας, Μαθητολόγια, Σχολικά έτη 1990-2000.

Από τα στοιχεία του πίνακα 1 παρατηρούμε ότι η κατανομή και στους
τέσσερις κύκλους των τάξεων δεν μεταβάλλεται σημαντικά. Αξιοσημείωτη
όμως είναι η διαπίστωση ότι κατά το σχολικό έτος 1992-93 ένα ποσοστό της
τάξης του 15% των σπουδαστών ολοκλήρωσε τον προκαταρκτικό κύκλο
σπουδών και μεταπήδησε στον επόμενο (τάξη κατωτέρας), ενώ το ίδιο γεγονός
συνέβη και κατά την τελευταία τριετία που εξετάζουμε 1997-2000, αυξάνοντας
τα ποσοστά.
Η προτίμηση των νέων που επιλέγουν την φοίτηση τους στο Ωδείο της
Κέρκυρας σε σχολή της επιλογής τους από το προκαταρκτικό στάδιο
δεξιοτεχνίας δείχνει εμπιστοσύνη του πληθυσμού που ασχολείται με τη
μουσική εκμάθηση στο κύρος του ιδρύματος που δραστηριοποιείται σε έναν
πολύπλοκο και ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης.
Είναι διαπιστωμένο ότι ανάλογα με το γεωγραφικό διαμέρισμα κατοικίας
των υποψηφίων και το πόσο ευνοημένες εκπαιδευτικά είναι οι περιοχές που
διαμένουν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό αντιπροσώπευσής τους
στην εκπαιδευτική διαδικασία.15 Η διαπίστωση αυτή δεν αποτελεί εξαίρεση για
τη μουσική εκπαίδευση και την ενασχόληση των σπουδαστών του Ωδείου στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
Μέσα από τα διαγράμματα 11 και 12 παρουσιάζονται τα δεδομένα εκείνα
που αφορούν τη συμμετοχή του σπουδαστικού πληθυσμού του ωδείου με
γνώμονα το γεωγραφικό διαμέρισμα16 κατοικίας των γονέων τους Από τα
στοιχεία του διαγράμματος 11, προκύπτει ότι η πλειονότητα των σπουδαστών,
προέρχεται από το γεωγραφικό διαμέρισμα του Δήμου Κερκυραίων κατά μέσο
15

Α. Γ. Κυρίδης, Η Ανισότητα στην Ελληνική Εκπαίδευση και η Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο (19551985), Gutenberg  ٭Παιδαγωγική Σειρά, Αθήνα 2003, σ. 236.
16
Ο γεωγραφικός προσδιορισμός του τόπου κατοικίας των σπουδαστών/σπουδαστριών του Ωδείου
Κέρκυρας έγινε με βάση τους Καποδιστριακούς Δήμους που ίσχυαν την περίοδο που εξετάσαμε.
Έτσι, η Βόρεια Κέρκυρα αποτελούνταν από τους Δήμους: Κασσωπαίων, Εσπερίων, Θιναλίου,
Αγίου Γεωργίου, Παλαιοκαστριτών και Φαιάκων. Η Μέση Κέρκυρα από τους Δήμους Αχχιλείων
και Παρελίων, ενώ η Νότια Κέρκυρα από τους Δήμους Λευκιμμαίων, Μελιτειέων και Κορισσίων.
Ο Δήμος Κερκυραίων εξετάστηκε αυτόνομος.
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όρο σε ποσοστό 81,97%. Το 7,87% προέρχεται από τη Βόρεια Κέρκυρα, το
6,15% από τη Μέση Κέρκυρα, το 1,56% από τη Νότια Κέρκυρα, 0,68% των
σπουδαστών διαμένουν εκτός του Νομού Κέρκυρας, ενώ σε ποσοστό 1,77%
παραμένει αδιευκρίνιστο το γεωγραφικό διαμέρισμα κατοικίας των γονέων
τους καθώς δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία στα μαθητολόγια του ιστορικού
αρχείου του Ωδείου Κέρκυρας.
Διάγραμμα 11:

Πηγή: Ωδείο Κέρκυρας, Μαθητολόγια, Σχολικά έτη 1990-2000.

Από τα ποσοστά αντιπροσώπευσης των μαθητών ανάλογα με το
γεωγραφικό διαμέρισμα όπου διαμένουν, το ενδιαφέρον μονοπωλεί το
γεωγραφικό διαμέρισμα του Δήμου Κερκυραίων καθώς η συντριπτική
πλειοψηφία των σπουδαστών κατοικεί σε αυτό. Αν σε αυτό το ποσοστό
συνυπολογιστούν οι σπουδαστές που προέρχονται και διαμένουν στη μέση
Κέρκυρα, που γειτνιάζει με το Δήμο Κερκυραίων, περισσότερο από τα 4/5 των
σπουδαστών προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κερκυραίων
όπου εδρεύει και δραστηριοποιείται το ίδρυμα. Η απόσταση από το μουσικό
ίδρυμα φαίνεται να αποτελεί καταλυτικό παράγοντα στη φοίτηση των
σπουδαστών. Όσο μικρότερη είναι η απόσταση από το Ωδείο, τόσο
μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία του
ιδρύματος. Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η ευνοημένη μουσική
εκπαιδευτική περιοχή του Δήμου Κερκυραίων παρουσιάζει διαχρονική
υπεροχή του ποσοστού αντιπροσώπευσής του στο σύνολο των σπουδαστών.
Όπως παρατηρείται στο διάγραμμα 12 η συμμετοχή του πληθυσμού στη
μουσική εκπαίδευση του Ωδείου, σε συνάρτηση με το χρόνο, που προέρχεται
από το Δήμο Κερκυραίων βαίνει διαχρονικά αυξανόμενη μέχρι το έτος 1992.
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Από το δεύτερο έτος της δεκαετίας που εξετάζουμε παρουσιάζει σταδιακή
μείωση των σπουδαστών που προέρχονται από το γεωγραφικό αυτό
διαμέρισμα, ενώ οι τιμές αυξάνονται για τους σπουδαστές που προέρχονται και
κατοικούν στην περιοχή της Μέσης Κέρκυρας. Παράλληλη αύξηση
παρατηρείται και στους σπουδαστές του Ωδείου που προέρχονται από το
γεωγραφικό διαμέρισμα της Βόρειας Κέρκυρας, με μοναδική κατιούσα τάση
το έτος 1996.
Διάγραμμα 12:

Πηγή: Ωδείο Κέρκυρας, Μαθητολόγια, Σχολικά έτη 1990-2000.

Στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Νότιας Κέρκυρας όπου κατοικούν
σπουδαστές του Ωδείου οι τιμές παραμένουν σταθερά χαμηλές σε ολόκληρη τη
διάρκεια της δεκαετίας που εξετάζουμε, καθώς η περιοχή αυτή παρουσιάζει τη
χαμηλότερη τιμή κατά μέσο όρο 1,56%. Η τάση αυτή αντικατοπτρίζει τις
ιδιαιτερότητες της περιοχής της Νότιας Κέρκυρας που σχετίζεται με την
απόσταση που πρέπει να διανύσουν οι σπουδαστές του νότου προκειμένου να
μεταβούν στην πόλη της Κέρκυρας.
Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό, περίπου 1%, των σπουδαστών του
Ωδείου, το οποίο προέρχεται από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές εκτός
του νομού Κέρκυρας. Αν και το ποσοστό αυτό φαίνεται εξαιρετικά μικρό,
είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώς ένα μικρό περιφερειακό ωδείο, όπως το
Ωδείο της Κέρκυρας, συγκεντρώνει σπουδαστές από άλλους νομούς της
Ελλάδας

(Θεσπρωτία,

Άρτα,

Ιωάννινα,

Μεσολόγγι,

Πάτρα,

Αθήνα,

Αλεξανδρούπολη, Κοζάνη, Ηλεία, Κρήτη), γεγονός που επιβεβαιώνει το κύρος
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και την ανταγωνιστικότητα του ιδρύματος έναντι μεγάλων κεντρικών ωδείων,
μεγαλύτερων πληθυσμιακά νομών.
Όπως φαίνεται, οι παρατηρούμενες τάσεις συνδέονται με τις δημογραφικές
εξελίξεις17 που διαγράφονται στο γεωγραφικό διαμέρισμα του Δήμου
Κερκυραίων όπου στεγάζεται το Ωδείο και πληθυσμιακά συγκεντρώνει τους
περισσότερους σπουδαστές υπερτερώντας καθολικά σε σχέση με την
κατανομή του πληθυσμού που κατοικεί στα περιφερειακά γεωγραφικά
διαμερίσματα του Δήμου Κερκυραίων.
Τα ποσοστά των σπουδαστών που φοιτούν στο Ωδείο επιβεβαιώνουν την
άποψη ότι η πρόσβαση στο ωδειακό μουσικό ίδρυμα της Κέρκυρας αυξάνεται
ανάλογα με το βαθμό αστικοποίησής του τόπου διαμονής τους18 και το μέγεθος
της απόστασης που πρέπει να διανύσουν ώστε να μεταβούν στο ίδρυμα.
Παραδοσιακά ο σπουδαστικός πληθυσμός που συμμετείχε στην μουσική
εκπαίδευση του Ωδείου παρέμεινε σε σχετικά υψηλά επίπεδα σε ολόκληρη την
δεκαετία 1990-2000. Κατά την πρώτη πενταετία των ετών 1990-1995
παρατηρήθηκε προοδευτικά αύξηση του αριθμού του εγγεγραμμένου
πληθυσμού σπουδαστών που συμμετείχε στην μουσική εκπαιδευτική
δραστηριότητα του ιδρύματος, τάση η οποία μειώθηκε σταδιακά σε ολόκληρη
την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας του 20ού αιώνα με εξαίρεση την
ανοδική τάση του σχολικού έτους 1998-1999.
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ

Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.:
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το ζήτημα των προσλήψεων των εκπαιδευτικών, σήμερα γίνεται πιο
επίκαιρο από ποτέ. Στην παρούσα χρονική συγκυρία λόγω των οικονομικών
δυσκολιών που παρουσιάζονται στην Ελλάδα του 2010, οδηγεί ακόμη
περισσότερους εν δυνάμει εκπαιδευτικούς να καταφύγουν στις πιο “σίγουρες”
λύσεις για τη διαβίωση τους, σε αυτή του δημοσίου υπαλλήλου, σε αυτή του
εκπαιδευτικού στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Όμως δε θα διεξαχθεί ο
διαγωνισμός όπως αναμενόταν το 2010 αλλά το πιθανότερο είναι το 2012.
Πέρα όμως από την κρίση, είναι ένα θέμα που τα τελευταία 12 έτη αφορά
65.749 επιτυχόντες, εκατοντάδες χιλιάδες εν δυνάμει εκπαιδευτικούς που θα
ήθελαν να είναι επιτυχόντες, χιλιάδες ελληνικές οικογένειες, αφορά εν συνόλω
τη νεοελληνική κοινωνία. Είναι ένα φαινόμενο της ελληνικής κοινωνίας που
διεξάγεται ανά διετία και θέτει υπό εξέταση δεκάδες χιλιάδες εν δυνάμει
εκπαιδευτικούς οι οποίοι αναζητούν την επαγγελματική τους αποκατάσταση
στο δημόσιο τομέα, ο οποίος έχει και την επίβλεψη των διαγωνισμών μέσω του
Ανεξάρτητου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.1 Φιλικά και εχθρικά
προσκείμενοι του διαγωνισμού αυτού, χρησιμοποιούν επιχειρήματα κάθε
είδους για να στηρίξουν ή να απορρίψουν την εν λόγω διαδικασία.2 Το πιο
παράδοξο απ’ όλα είναι πως αυτό το φαινόμενο στους πρώτους διαγωνισμούς,
περισσότερο στον πρώτο, αμφισβητήθηκε σε μεγάλο βαθμό ενώ στους
1
Γ. Παπαδάκη, «Το σύστημα προσλήψεων από την αντικειμενικότητα στην αποτελεσματικότητα»,
Διοικητική Ενημέρωση, 2004/28, σσ. 5-20, ειδ. 7.
2
Α. Χαρίσης, «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου – αξιολόγηση της
σχολικής μάθησης και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών», Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων,
2007/12, σσ. 159-170, ειδ. 162-163.
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επόμενους έγινε αναγκαιότητα και πολλές φορές αυτοσκοπός για κάθε εν
δυνάμει εκπαιδευτικό.3 Ακόμη και οι οργανώσεις των εκπαιδευτικών, που
τάσσονταν κατά της κατάργησης της επετηρίδας, από ένα σημείο και μετά
αποδέχονται -υπό προϋποθέσεις- τη νέα κατάσταση.4 Είναι ένα φαινόμενο που
οδηγεί τους διοριστέους στο ελληνικό σχολείο και στην επαγγελματική
αποκατάσταση και τους επιτυχόντες στον προθάλαμο της επαγγελματικής τους
αποκατάστασης.
Για το συγκεκριμένο θέμα έχουν γραφεί αρκετά άρθρα και έχουν
εκφραστεί πολλές απόψεις. Οι γραπτοί διαγωνισμοί του Α.Σ.Ε.Π. για τους
εκπαιδευτικούς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν κυρίως διερευνηθεί ως
προς τα ποσοστά συμμετοχής των υποψηφίων στους διαγωνισμούς, ως προς τις
αναλογίες κατά ειδικότητα διοριστέων – υποψηφίων και ως προς τα ποσοστά
επιτυχίας και κυρίως αποτυχίας των υποψηφίων.
Το ζήτημα που ερευνάται στην παρούσα έρευνα είναι οι διαγωνισμοί του
Α.Σ.Ε.Π. πρόσληψης των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τη
δεκαετία διεξαγωγής του μέχρι τώρα, δηλαδή την περίοδο 1998-2008. Σκοπός
της μελέτης αυτής είναι να δείξει κατά πόσον μειώνονται οι επιτυχόντες και οι
διοριστέοι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των διαγωνισμών και κατά συνέπεια
πόσο περισσότερα προσόντα χρειάζεται να έχουν οι υποψήφιοι επιτυχόντες και
διοριστέοι. Προσπαθεί να καταδείξει τη μείωση των επιτυχόντων και των
διοριστέων και συναρτήσει της μειώσεως αυτής να παρουσιάσει την αύξηση
των προσόντων που χρειάζονται για να οδηγηθούν οι υποψήφιοι στην επιτυχία.
Επίσης στόχοι της έρευνας είναι να διερευνηθούν τα προσόντα των
επιτυχόντων και των διοριστέων κατά ειδικότητα αλλά και κατά παραμέτρους
που τους διακρίνουν, μεταξύ αυτών βεβαίως και δημογραφικών παραμέτρων.
Η παρούσα μελέτη ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση ως προς το
φαινόμενο αυτό της νεοελληνικής κοινωνίας που κοινώς ονομάζεται “Α.Σ.Ε.Π.
εκπαιδευτικών”. Διερευνά τους παράγοντες που επηρεάζουν την τελική
βαθμολογία των επιτυχόντων και των διοριστέων όπως και εξετάζει στοιχεία
των ιδίων των επιτυχόντων και διοριστέων.
Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα
εφαρμογών γραφείου Microsoft Office 2007 (εφαρμογή Excel 2007). Τα
3

Κ. Αγγελάκος, Οι απόψεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για τον νέο τρόπο πρόσληψης τους
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, Ιόνιος Λόγος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, 2007, σσ. 6-8.
4
Λ. Λυμπέρης, «Οι διορισμοί των δασκάλων και των νηπιαγωγών. Μια αναδρομή από την
επετηρίδα στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ», Τα εκπαιδευτικά, 2007/85-86, σσ. 104-115, ειδ. 111.
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δεδομένα αντλήθηκαν από το διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. σε ψηφιακή
μορφή, από τα κεντρικά γραφεία του Α.Σ.Ε.Π. σε έντυπη μορφή, από το
Εθνικό Τυπογραφείο σε έντυπη μορφή και από την Ελληνική Στατιστική
Υπηρεσία της Ελλάδος τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή. Σε αυτό το
σημείο παρουσιάζεται το πρώτο πρόβλημα της εν λόγω εργασίας. Ο όγκος των
δεδομένων που ελήφθησαν σε έντυπη μορφή ήταν υπερβολικά υψηλός, ανήλθε
στις 10.772 καταγραφές, και η μετεγγραφή τους σε ψηφιακή μορφή και η
δημιουργία ψηφιακών καταλόγων κατέστη ιδιαίτερα χρονοβόρος. Αρκετά
χρονοβόρος επίσης κατέστη η ανάλυση και η επεξεργασία 65.749 καταγραφών
για 15 ειδικότητες και 6 διεξαχθέντες διαγωνισμούς. Σημαντική διευκρίνιση
αποτελεί πως στη συγκεκριμένη μελέτη εξετάζεται το σύνολο του πληθυσμού
των επιτυχόντων και όχι δείγμα του πληθυσμού. Ένα δεύτερο επίσης
σημαντικότατο πρόβλημα, άλλης μορφής όμως, έγκειται στη βιβλιογραφία η
οποία δεν είναι ιδιαιτέρως πλούσια, πέρα κάποιων μελετών, σε ότι αφορά το
συγκεκριμένο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., περί πρόσληψης των εκπαιδευτικών.
Συνήθως η βιβλιογραφία ασχολείται με τους εκπαιδευτικούς εν γένει, κυρίως
δε με τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς. Κατ’ αρχάς ο διαγωνισμός του
Α.Σ.Ε.Π. περί πρόσληψης εκπαιδευτικών συνεχίζει να διεξάγεται έως και
σήμερα με αποτέλεσμα να μην έχει γραφεί κάποια αποτίμηση του. Η
βιβλιογραφία που ασχολείται με τον εν λόγω διαγωνισμό αφορά οδηγούς που
θα καταστήσουν τους υποψήφιους ικανότερους στο να επιτύχουν υψηλότερες
βαθμολογίες. Η αρθρογραφία είναι σαφώς πλουσιότερη, επικεντρώνεται όμως
στις αναλογίες συμμετεχόντων και θέσεων προς διορισμό, όπως και
παρουσίαση ποσοστών αποτυχόντων σε σχέση με τους εν συνόλω
συμμετέχοντες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η μη ενασχόληση άλλων
ερευνητών με τα ζητήματα που πραγματεύεται η έρευνα αυτή αποτελεί
μειονέκτημα.
Αναλυτικότερα, στην έρευνα αυτή παρουσιάζεται ο τρόπος πρόσληψης
των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα αλλά και σε
τρία άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ειδικότερα αναφέρεται πως ο κύριος τρόπος
πρόσληψης των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι ο ειδικός
γραπτός διαγωνισμός του Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος αντικατέστησε τον προηγούμενο
της επετηρίδας, και πως επίσης υπάρχει και δευτερεύων τρόπος με την
εγγραφή σε ειδικό πίνακα προσωρινών αναπληρωτών με πραγματική
προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού (είτε 30 μηνών είτε 24
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μηνών έχοντας τουλάχιστον μια φορά λάβει τη βάση σε γραπτό διαγωνισμό
του Α.Σ.Ε.Π. εκπαιδευτικών) του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης ως προς την
κατάρτιση του τελικού βαθμού, πέραν του βαθμού γραπτής εξέτασης,
προστίθενται και οι προσαυξήσεις, δηλαδή ο βαθμός πτυχίου, η κατοχή
κάποιου μεταπτυχιακού τίτλου και ο χρόνος προϋπηρεσίας. Αποτελεί ένα
αρκετά μπερδεμένο σύστημα προσλήψεων με αρκετές παραμέτρους να
λαμβάνονται υπ’ όψιν, οι οποίες όμως παραμένουν εκτός της αίθουσας
διδασκαλίας.
Στη Γαλλία ο τρόπος πρόσληψης των εκπαιδευτικών υποχρεώνει τους
υποψήφιους καθηγητές σε ένα πολύπλοκο και διαρκές σύστημα πρόσληψης.
Εφ’ όσον ο υποψήφιος καθηγητής αποφοιτήσει από τις τριετείς μεταδευτεροβάθμιες σπουδές του, εγγράφεται σε παιδαγωγικό τμήμα το οποίο θα
τον βοηθήσει να εξειδικευτεί στη διδασκαλία της ειδικότητας του αλλά επίσης
θα τον προετοιμάσει για την εξέταση πρόσληψης η οποία θα επικουρείται από
πρακτική άσκηση επικυρωμένη από πιστοποιητικό επάρκειας. Υπάρχουν
διαφορετικές εξετάσεις πρόσληψης αναλόγως των σχολείων στα οποία θα
διδάξουν οι υποψήφιοι καθηγητές. Η επαγγελματική επάρκεια των
ασκουμένων καθηγητών χρησιμοποιείται για την επικύρωση της άσκησης η
οποία αξιολογείται από ακαδημαϊκό πάνελ του οποίου η γνώμη βασίζεται στο
ντοσιέ προσόντων των ασκουμένων καθηγητών το οποίο περιλαμβάνει τη
γνώμη της αρχής κατάρτισης, τη γνώμη της κεφαλής του ινστιτούτου που
ετέθη εις πέρας η άσκηση και τη γνώμη εθνικού επιθεωρητή. Κατά περίπτωση
τα πάνελ πιστοποιούν τους υποψήφιους καθηγητές. Ένα επίσης περίπλοκο
σύστημα προσλήψεων, με αρκετές παραμέτρους να λαμβάνονται υπ’ όψιν.
Στη Φιλανδία το σύστημα προσλήψεων είναι αρκετά απλό και
αποκεντρωμένο. Σπουδάζοντας κάποιος σε τμήμα του γνωστικού του
αντικειμένου μπορεί να αιτηθεί είτε άμεσα είτε με την παρέλευση 1-2 ετών την
ιδιότητα του υποψηφίου καθηγητή. Συνεπώς πέρα από το τμήμα του
γνωστικού του αντικειμένου, ταυτόχρονα φοιτά και σε παιδαγωγικό τμήμα
αλλά και κάνει πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενα, με τα παιδαγωγικά
τμήματα, σχολεία. Η συνολική διάρκεια φοίτησης υπολογίζεται στα 5-6 έτη
και ο υποψήφιος καθηγητής είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου. Υπεύθυνοι
πρόσληψης είναι οι παροχείς εκπαίδευσης που θέτουν τα κριτήρια
παρατήρησης. Τα κριτήρια πρόσληψης έχουν τεθεί από προεδρικά διατάγματα.
Οι τοπικές αρχές αποφασίζουν για το σώμα που θα προβεί στις προσλήψεις
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των καθηγητών, το οποίο μπορεί να είναι η επιτροπή εκπαίδευσης, το δημοτικό
συμβούλιο, το σχολικό συμβούλιο ή ακόμη και ο διευθυντής του σχολείου
όταν πρόκειται για προσωρινές προσλήψεις. Στόχο αποτελεί η επιλογή του
κατάλληλου προσώπου για την κάθε θέση. Το απλούστερο σύστημα
προσλήψεων σε σχέση με τα υπόλοιπα τρία. Στοχεύει στην αποκέντρωση και
στην εξατομίκευση του κάθε υποψήφιου καθηγητή αλλά και της θέσης που
προκηρύσσεται για την πρόσληψη.
Στο Ηνωμένο βασίλειο θα μπορούσε να λεχθεί πως υπάρχει ένας
ενδιάμεσος τρόπος πρόσληψης σε σχέση με τα δύο προηγούμενα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι φοιτητές που θέλουν να γίνουν καθηγητές
μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο μοντέλων, του ταυτόχρονου και του
συνεχούς. Ακολουθώντας το ταυτόχρονο μοντέλο συνήθως οδηγεί σε τριετή ή
τετραετή συνδυαστική ανώτερη παιδεία και σε πρακτική άσκηση των
καθηγητών. Οδηγεί στην απόκτηση εκπαιδευτικού πτυχίου. Το συνεχές
μοντέλο, που προτιμάται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εμπεριέχει τριετή ή
τετραετή εκπαίδευση που οδηγεί στο πρώτο πτυχίο και ακολουθεί μονοετής
πλήρους απασχόλησης ή διετής ημιαπασχόλησης επαγγελματική άσκηση που
οδηγεί σε μεταπτυχιακό τίτλο στην εκπαίδευση. Η απόκτηση της Ιδιότητας της
Διδακτικής Επάρκειας είναι απαραίτητη για να μπορέσει κάποιος να διδάξει
και αποτελεί το επόμενο βήμα μετά την εκπαίδευση του. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί μόνο μέσω των παροχών Αρχικής Εκπαιδευτικής Κατάρτισης οι
οποίοι εκ νόμου είναι διαπιστευμένοι από τον Οργανισμό Κατάρτισης και
Ανάπτυξης για τα σχολεία. Οι παροχείς Αρχικής Εκπαιδευτικής Κατάρτισης
πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλοι οι υποψήφιοι έχουν την πνευματική
ικανότητα και τα ακαδημαϊκά προσόντα που απαιτούνται. Προβαίνουν σε
προκαταρκτική διαδικασία επιλογής, κυρίως συνέντευξη, και προσδιορίζουν
την καταλληλότητα του υποψηφίου για τη διδασκαλία. Επίσης όλοι οι
υποψήφιοι καθηγητές πρέπει να μπορούν να παρουσιάσουν επίπεδο επιτυχίας
τουλάχιστον

βαθμού

C

στο

Γενικό

Πιστοποιητικό

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης εξεταζόμενοι στην Αγγλική γλώσσα και τα μαθηματικά. Πέρα
από την πρακτική τους άσκηση στα σχολεία όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να
επιτύχουν σε εξετάσεις αριθμητικής, λογοτεχνίας και χρήσης υπολογιστών.
Τότε θα κατέχουν την Ιδιότητα Διδακτικής Επάρκειας, θα εγγραφούν στο
Γενικό Συμβούλιο Διδασκαλίας και ως Νέοι κάτοχοι Ιδιότητας Διδακτικής
Επάρκειας θα ξεκινήσουν την μονοετή περίοδο εισαγωγής. Το Γενικό
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Διδασκαλικό Συμβούλιο απονέμει την Ιδιότητα Διδακτικής Επάρκειας όταν
πληροφορηθεί από τον παροχέα Αρχικής Εκπαιδευτικής Κατάρτισης ότι ο
εκπαιδευόμενος έχει εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις απονομής της
Ιδιότητας Διδακτικής Επάρκειας. Ο καθηγητής τότε λαμβάνει το πιστοποιητικό
αυτό. Όλοι οι παροχείς Αρχικής Εκπαιδευτικής Κατάρτισης στην Αγγλία
χρειάζεται να δημιουργήσουν στο νέο πιστοποιημένο καθηγητή ένα προφίλ
εισαγωγής και εξέλιξης καριέρας. Αυτό το έγγραφο αποτυπώνει πληροφορίες
για τις δυναμικές και τις προτεραιότητες για περαιτέρω επαγγελματική
ανάπτυξη του νέου καθηγητή σε σχέση με το επίπεδο απονομής της Ιδιότητας
Διδακτικής Επάρκειας. Ως προς την πρόσληψη του νέου καθηγητή το
διοικητικό σώμα κάθε σχολείου (ή ο διευθυντής του σχολείου όταν πρόκειται
για μη μόνιμου χαρακτήρα ζητήματα) ουσιαστικά αποφασίζει για την
πρόσληψη ενός καθηγητή που θα χρειαστεί, είτε η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο
εργοδότης είτε το κράτος. Στα σχολεία που είναι εργοδότης η τοπική
αυτοδιοίκηση μπορεί να υπάρχει εκπρόσωπος της που θα παρέχει
συμβουλευτικό ρόλο. Επίσης σύστημα προσλήψεων με αρκετές παραμέτρους
το οποίο όμως εξατομικεύει τον κάθε υποψήφιο καθηγητή.
Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται οι προκηρύξεις των διαγωνισμών
του Α.Σ.Ε.Π. Επιλεγμένα σημεία των προκηρύξεων τα οποία παρουσιάζονται
συγκριτικώς το καθένα προς το άλλο, τονίζοντας κυρίως τις διαφορές τους.
Αναλύοντας τις προκηρυχθείσες θέσεις κατά ειδικότητα γίνεται εμφανές πως
τα τελευταία έτη στις περισσότερες ειδικότητες σημειώνεται πτώση του
αριθμού τους ενώ εμφανίζουν τα ανώτερα τους επίπεδα κυρίως το 2002.
Εξαίρεση αποτελούν οι ξενόγλωσσες ειδικότητες οι οποίες σημειώνουν
διαρκώς ανοδική πορεία ως προς τον αριθμό που προκηρύσσεται προς
διορισμό. Συμβολή σε αυτό αποτελεί η διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη
καθηγητών ξένων γλωσσών τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης ως προσόντα διορισμού αναφέρονται η
ιθαγένεια, η σωματική καταλληλόλητα και υγεία, το μη κώλυμα διορισμού, η
εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, η ηλικιακή καταλληλότητα και
τα απαιτούμενα πτυχία προς διορισμό. Εκτός από τους τυπικούς ακαδημαϊκούς
τίτλους σπουδών κάποιες ειδικότητες χρειάζονται και την κατάλληλη
παιδαγωγική επάρκεια, χρειάζονται την κατοχή του πτυχίου ΑΣΠΑΙΤΕ.
Εξαιρούνται αυτού οι κάτοχοι πτυχίου παιδαγωγικών σχολών, πτυχίου των
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λεγόμενων καθηγητικών σχολών, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου στις
επιστήμες της αγωγής όπως και της παιδαγωγικής ακαδημίας.
Ο τρόπος εξέτασης των υποψηφίων διενεργείται γραπτώς. Οι υποψήφιοι
εξετάζονται σε δύο θεματικές ενότητες με την πρώτη να αφορά εξέταση στο
γνωστικό αντικείμενο της κάθε ειδικότητας και με την δεύτερη να αφορά
εξέταση στα παιδαγωγικά αλλά και στην ειδική διδακτική (διδακτική του
γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας αυτής). Εξαίρεση αποτελούν οι
ειδικότητες ΠΕ02 φιλολόγων και ΠΕ04 Φυσικών. Στην ειδικότητα των
φιλολόγων οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τρία γνωστικά αντικείμενα (στους
τρεις πρώτους διαγωνισμούς επέλεγαν δύο) ενώ στην ειδική διδακτική
επιλέγουν το ένα στο οποίο θα εξεταστούν. Στην ειδικότητα των φυσικών είναι
λίγο περισσότερο περίπλοκος ο τρόπος εξέτασης καθώς για φυσικούς,
χημικούς, βιολόγους, γεωλόγους-γεωγράφους αναλόγως το διαγωνισμό μπορεί
να εξετάζονται σε δύο γνωστικά αντικείμενα αλλά μπορεί και σε τέσσερα.
Επίσης υπάρχουν και συντελεστές βαρύτητας ως προς το κάθε γνωστικό
αντικείμενο. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται σε κάθε θεματική ενότητα
ξεχωριστά και ο τελικός γραπτός βαθμός προκύπτει από τον αριθμητικό μέσο
των δύο θεματικών. Η βαθμολόγηση γίνεται τα περισσότερα έτη σε
εκατόβαθμη κλίμακα. Έως το 2004 ως βάση επιτυχόντων ορίζονται οι 60
μονάδες στον τελικό βαθμό και 55 σε κάθε θεματική ενώ από το 2006 οι 55
μονάδες στον τελικό βαθμό και οι 50 σε κάθε θεματική. Πέραν του βαθμού
γραπτής εξέτασης υπάρχουν και οι προσαυξήσεις. Η πρώτη είναι ο βαθμός
πτυχίου. Προστίθεται στον τελικό γραπτό βαθμό, ο βαθμός σε δεκάβαθμη
κλίμακα του βασικού πτυχίου αφού αφαιρεθεί το 5 που αποτελεί τη βάση για
την απονομή του. Η δεύτερη προσαύξηση αφορά τους μεταπτυχιακούς τίτλους
οι οποίοι δίνουν 2-3 μονάδες για μεταπτυχιακούς τίτλους γνωστικού
αντικειμένου

και

παιδαγωγικών

ενώ

4-5

μονάδες

για

αντίστοιχους

διδακτορικούς τίτλους. Αν κάποιος έχει περισσότερους μεταπτυχιακούς
τίτλους του ενός, τότε προστίθενται οι μονάδες προσαύξησης τους. Η τρίτη
προσαύξηση αναφέρεται στο χρόνο εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ο οποίος
αφορά από το πρώτο εξάμηνο και 0,5 μονάδες προσαύξηση έως και τα 20
εξάμηνα και 5 μονάδες προσαύξηση.
Στη μελέτη αυτή κυρίως επικεντρώνεται στα αποτελέσματα των
επιτυχόντων και των διοριστέων των διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π. Τα
αποτελέσματα εξετάζονται κατά ειδικότητα και κατά έτος διεξαγωγής των
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διαγωνισμών. Αναλύεται η κατανομή τους κατά φύλο, κατά ηλικιακή ομάδα,
ως προς τις προσαυξήσεις αλλά και ο συσχετισμός βαθμολογίας γραπτής
εξέτασης και βαθμού πτυχίου. Επίσης παρουσιάζεται ο μέσος όρος της τελικής
βαθμολογίας παρουσιάζοντας τις συνιστώσες που τον σχηματίζουν. Στην
παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστούν τα διαγράμματα που αφορούν μόνο την
ειδικότητα ΠΕ02 Φιλολόγων.
Η ειδικότητα ΠΕ01 Θεολόγων παρουσιάζει αύξηση των επιτυχόντων το
2000 αλλά στη συνέχεια ακολουθεί πτωτική πορεία έως το 2008. Εμφανίζει
περισσότερες θήλεις επιτυχούσες καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των
διαγωνισμών, περίπου 64%, ενώ έως και το 2006 παρουσιάζει και
περισσότερες θήλεις διορισθείσες (περίπου 54%). Το 2008 οι άρρενες
διοριστέοι αποτελούν το 58%. Επισκοπώντας τις ηλικιακές ομάδες, στους
επιτυχόντες οι μικρότερες 21-24 και 25-29 σημειώνουν πτωτικές πορείες ενώ
οι μεγαλύτερες 35-39 και 40-44 ακολουθούν ανοδικές πορείες. Η κυριαρχούσα
30-34 παραμένει σε σταθερά επίπεδα (περίπου 30%-40%). Στους διοριστέους
τόσο η κυριαρχούσα 30-34 όσο και η 25-29 ακολουθούν πτωτικές πορείες, ενώ
αντιστρόφως κινούνται οι 35-39, 40-44 και 45-50. Η ηλικιακή ομάδα 21-24
παραμένει σε σταθερά επίπεδα. Εξετάζοντας το βαθμό πτυχίου των
επιτυχόντων, την περίοδο 2000-2008 βαθμό «Λίαν Καλώς» εμφανίζουν
περίπου τα 4/5 ενώ βαθμό «Άριστα» και «Καλώς» παρουσιάζουν περίπου το
1/10. Στους διοριστέους οι έχοντες βαθμό «Λίαν Καλώς» κυμαίνονται στα ίδια
επίπεδα με τους επιτυχόντες (περίπου 78%) ενώ οι έχοντες «Άριστα» περίπου
στο 1/5 (18%) και οι έχοντες βαθμό «Καλώς» περίπου στο 4%. Στους
επιτυχόντες οι μη κάτοχοι κάποιου μεταπτυχιακού τίτλου παρουσιάζουν πτώση
9% την περίοδο διεξαγωγής των διαγωνισμών, αποτελώντας το 2008 το 85%
ενώ στους διοριστέους πτώση κατά 26%. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου
γνωστικού αντικειμένου στους επιτυχόντες υπερδιπλασιάζονται την περίοδο
αυτή (από 5% σε 12%) όπως και στους διοριστέους (από 11% σε 26%) ενώ
στους επιτυχόντες οι υπόλοιπες κατηγορίες κυμαίνονται στο 0-2%. Στους
διοριστέους οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου παιδαγωγικών ή διδακτικής το
2008 αποτελούν το 5% και οι έχοντες περισσοτέρων του ενός μεταπτυχιακών
τίτλων το 2006 το 4%. Τα υπόλοιπα έτη κυμαίνονται στο 0-3%. Οι επιτυχόντες
μη έχοντες χρόνο προϋπηρεσίας κυμαίνονται στο 84%-93% την περίοδο αυτή.
Οι έχοντες εξάμηνη προϋπηρεσία κυμαίνονται στο 4-6% ενώ οι υπόλοιπες
κατηγορίες στο 0-3%. Στους διοριστέους οι μη έχοντες προϋπηρεσία
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κυμαίνονται στο 73%-88% ενώ οι έχοντες εξάμηνη προϋπηρεσία στο 2%-14%.
Οι υπόλοιπες κατηγορίες κυμαίνονται στο 0-7%. Παρουσιάζοντας το μέσο όρο
του τελικού βαθμού κατανεμημένο στις συνιστώσες του στους επιτυχόντες, ο
βαθμός γραπτής εξέτασης κινείται πτωτικά όπως επίσης και ο βαθμός της
προϋπηρεσίας. Ανοδικά κινείται ο βαθμός του μεταπτυχιακού. Ο βαθμός
πτυχίου σημειώνει αυξομειώσεις, κινούμενος όμως μάλλον ανοδικά. Στους
διοριστέους ο βαθμός γραπτής εξέτασης κινείται πτωτικά τα πρώτα έτη και
σταθεροποιείται τα επόμενα. Το ίδιο ισχύει για το βαθμό πτυχίου. Ο βαθμός
του μεταπτυχιακού κινείται ανοδικά, εν αντιθέσει με το βαθμό προϋπηρεσίας
που κινείται πτωτικά. Ως προς την αιτία διορισμού, στην ειδικότητα αυτή ο
βαθμός γραπτής εξέτασης είναι υπεύθυνος για το διορισμό του 87,06%92,57% των περιπτώσεων αναλόγως το έτος. Δηλαδή οι προσαυξήσεις είναι
υπεύθυνες μόλις για το 1/10 των περιπτώσεων. Με σιγουριά μπορεί να λεχθεί
πως ο βαθμός γραπτής εξέτασης διορίζει τους επιτυχόντες.
Αν θα μπορούσε να ορισθεί προφίλ του διοριστέου θα ήταν γένους
θηλυκού, ηλικίας 30-34 ετών, με βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς», μη κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου και χωρίς να έχει χρόνο προϋπηρεσίας.
Η ειδικότητα ΠΕ02 φιλόλογων αποτελεί τη ναυαρχίδα των ειδικοτήτων
των διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π. έχοντας συνολικά 17748 επιτυχόντες και 4124
διοριστέους της ειδικότητας ΠΕ02 Φιλολόγων. Οι επιτυχόντες σημειώνουν
ανοδική πορεία έως το 2006 ενώ το 2008 σημειώνουν μικρή πτώση. Η πτώση
της βάσης των επιτυχόντων “λειτουργεί” εν μέρει, το 2006 περισσότερο του
2008.
Διάγραμμα 1: Επιτυχόντες ΠΕ02 Φιλολόγων κατά έτος
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Εξετάζοντας την κατανομή των στοιχείων ως προς το φύλο, παρατηρούμε
πως δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας των
διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π. Η διαφορά στη διάρκεια των ετών αυτών για κάθε
φύλο κυμαίνεται στο 4%, δηλαδή για τους άρρενες από το 12%-15% ενώ για
τις θήλεις από 85%-88% καταλήγοντας οι μεν άρρενες από 12,73 το 1998 στο
14,86% το 2008 και οι δε θήλεις από 87,27% σε 85,14%.
Διάγραμμα 2: Επιτυχόντες ΠΕ02 Φιλολόγων κατά φύλο

Όσον αφορά τους διοριστέους και εκεί η διακύμανση των ποσοστών είναι
μικρή, της τάξεως του 5%. Τα ποσοστά των αρρένων κυμαίνονται στο 15%20% ενώ τον θηλέων στο 80%-85%. Το 2000 οι άρρενες έχουν ποσοστό
15,38% ενώ οι θήλεις στο 84,62%. Το 2008 ανέρχεται το ποσοστό των
αρρένων στο 19,17% ενώ των θήλεων στο 80,83%. Στους διοριστέους άρρενες
εμφανίζεται αύξηση σε σχέση με τους επιτυχόντες από 1%-5%. Στους πρώτους
η διαφορά είναι μικρή, της τάξεως του 1% ενώ στους τελευταίους
διαγωνισμούς τείνει στο 5%. Κατ’ αντιστοιχίαν στις θήλεις υπάρχει μείωση
των διοριστέων από 1%-5% σε σχέση με τις επιτυχούσες. Όντας θεωρητική
επιστήμη είναι αναμενόμενο να έχουν υψηλά ποσοστά οι θήλεις καθ’ όσον την
τελευταία δεκαετία τα ποσοστά των πτυχιούχων στις θεωρητικές επιστήμες
θήλεων ανέρχονται στο 80% έναντι του 70% πριν από μια τριακονταετία.
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Διάγραμμα 3: Διοριστέοι ΠΕ02 Φιλολόγων κατά φύλο

Επισκοπώντας τους επιτυχόντες κατά ηλικιακή ομάδα, ως κυριαρχούσα τα περισσότερα έτη- ηλικιακή ομάδα παρουσιάζεται η 25-29. Το 1998
αποτελεί το 64,29% ενώ το 2008 το 33,24% ακολουθώντας πτωτική πορεία
καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας. Η κατηγορία 21-24 κυμαίνεται σε επίπεδα
της τάξης του 8,07%-15,05%, σημειώνοντας ανώτατη τιμή το 1998 και
κατώτατη το 2008. Οι ηλικιακές ομάδες 35-39, 40-44 και 45-50 ακολουθούν
ανοδική πορεία τη δεκαετία αυτή. Η πρώτη το 1998 αποτελεί το 0,91% ενώ το
2008 το 22,94%, η δεύτερη το 1998 δεν παρουσιάζει επιτυχόντες ενώ το 2008
αποτελεί το 4,71% και η Τρίτη το 1998 δεν παρουσιάζει επιτυχόντες ενώ το
2008 ανέρχεται στο 0,24%. Η κατηγορία 30-34 κυμαίνεται στο 19,76%43,62% σημειώνοντας ανώτατη τιμή το 2002 ενώ κατώτατη το 1998.
Διάγραμμα 4: Επιτυχόντες ΠΕ02 Φιλολόγων κατά ηλικία
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Στους διοριστέους η ηλικιακή ομάδα 30-34 σημειώνει πτωτική πορεία
κατά τη διάρκεια των διαγωνισμών αποτελώντας το 44,31% το 2002 ενώ το
2008 μόλις το 32,29%. Στον αντίποδα, άνοδο κατά τη διάρκεια των
διαγωνισμών σημειώνει η ηλικιακή ομάδα 40-44. Το 2002 αποτελεί το 0,55%
ενώ το 2008 ανέρχεται στο 3,33%. Η κατηγορία 21-24 κυμαίνεται σε ποσοστά
της τάξης του 7,26%-10,28% σημειώνοντας την ανώτατη τιμή το 2002 και την
κατώτατη το 2006. Η κατηγορία 25-29 κυμαίνεται στο 33,57%-39,58%
σημειώνοντας επίσης την ανώτατη τιμή της το 2002 και την κατώτατη το 2006.
Η ηλικιακή ομάδα 35-39 κυμαίνεται στο 5,19%-23,10%. Το 2006 παρουσιάζει
την ανώτατη τιμή της ενώ το 2002 την κατώτατη. Η κατηγορία 45-50
κυμαίνεται στο 0,09%-0,21%, σημειώνοντας ανώτατη τιμή το 2008 και
κατώτατη το 2002. Το 2004 δεν εμφανίζει διοριστέους.
Διάγραμμα 5: Διοριστέοι ΠΕ02 Φιλολόγων κατά ηλικία

Διερευνώντας τους επιτυχόντες κατά βαθμό πτυχίου, σημειώνεται πτώση
στους έχοντες βαθμό πτυχίου «Άριστα» σχεδόν σε όλα τα έτη. Το 2000
αποτελούν το 5,78% ενώ το 2006 το 3,33%. Το 2008 σημειώνουν μικρή άνοδο
αποτελώντας το 3,76%. Οι έχοντες βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς» σημειώνουν
πτωτική πορεία σε όλη τη διάρκεια διενέργειας των διαγωνισμών,
αποτελώντας το 83,19% το 2000 ενώ το 2008 το 79,39%. Αντίθετη πορεία
σημειώνουν οι έχοντες βαθμό «Καλώς», εμφανίζοντας το 2000 ποσοστό της
τάξης του 11,03% ενώ το 2008 ανέρχονται στο 16,85%.
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Διάγραμμα 6: Επιτυχόντες ΠΕ02 Φιλολόγων κατά βαθμό πτυχίου

Οι διοριστέοι εμφανίζουν διαφορετική συμπεριφορά ως προς το βαθμό
πτυχίου τους σε σχέση με τους επιτυχόντες. Οι διοριστέοι με βαθμό «Άριστα»
κυμαίνονται στο 6,08%-11,68%. Το ανώτατο τους σημείο εμφανίζεται το 2000
ενώ το κατώτατο το 2002. Αντίστοιχη συμπεριφορά εμφανίζουν και οι έχοντες
βαθμό «Καλώς». Κυμαίνονται στο 5,13%-10%, εμφανίζοντας το ανώτατο
σημείο τους το 2006 ενώ το κατώτατο το 2000. Οι έχοντες βαθμό «Λίαν
Καλώς» το 2000 αποτελούν το 83,19% ενώ το 2002 το 85,93%. Έκτοτε
ακολουθούν πτωτική πορεία αποτελώντας το 79,38% το 2008.
Διάγραμμα 7: Διοριστέοι ΠΕ02 Φιλολόγων κατά βαθμό πτυχίου

Παρακάτω (διάγραμμα 8) εξετάζεται η κατανομή των επιτυχόντων κατά
μεταπτυχιακό τίτλο. Ο εσωτερικός δακτύλιος απεικονίζει το έτος 2000 και ο
εξωτερικός το 2008. Οι επιτυχόντες χωρίς κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο
ακολουθούν μειωμένη πορεία της τάξεως του 5%, ξεκινώντας από 92% το
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2000, φτάνοντας στο 87% το 2008. Αντιστρόφως ανάλογα είναι τα ποσοστά
των κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στο
γνωστικό αντικείμενο κατέχουν ποσοστό της τάξης του 6% το 2000, το οποίο
παραμένει σταθερό για τα επόμενα έτη έως ότου ανέλθει στο 9% το 2008.
Αναλόγως οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στη διδακτική ή παιδαγωγικά
κατέχουν ένα σταθερό ποσοστό της τάξης του 2%-3% σε όλους τους
διαγωνισμούς. Οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου περιορίζονται σε ποσοστά
χαμηλότερα του 1% ενώ οι κάτοχοι περισσοτέρων του ενός μεταπτυχιακών
τίτλων περιορίζονται στο 1% μόνο το 2008.
Διάγραμμα 8: Επιτυχόντες ΠΕ02 Φιλολόγων κατά μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

Η διακύμανση των διοριστέων κατά μεταπτυχιακό τίτλο είναι μεγαλύτερη
σε σχέση με τους επιτυχόντες. Οι διοριστέοι που δεν κατέχουν κάποιο
μεταπτυχιακό τίτλο σημειώνουν ραγδαία πτώση από το 86%-87% στους
διαγωνισμούς του 2000 και 2002, στο 69% το 2008. Αντιθέτως, ραγδαία
αύξηση αποτυπώνουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού γνωστικού αντικειμένου από
10% το 2000, στο 20% το 2008%, διπλασιάζοντας ουσιαστικά το ποσοστό,
ενώ

οι

κάτοχοι

μεταπτυχιακού

τίτλου

διδακτικής

ή

παιδαγωγικών

τριπλασιάζονται όταν το 2000 αποτελούν το 3% και το 2008 ανέρχονται στο
9%. Οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου είτε περιορίζονται σε ποσοστό έως 1%
είτε εκλείπουν ενώ οι κάτοχοι περισσοτέρων του ενός μεταπτυχιακών τίτλων
διατηρούν σταθερό το ποσοστό τους σε όλους τους διαγωνισμούς στο 1%.
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Διάγραμμα 9: Διοριστέοι ΠΕ02 Φιλολόγων κατά μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

Διάγραμμα 10: Επιτυχόντες ΠΕ02 Φιλολόγων κατά χρόνο προϋπηρεσίας

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι η προϋπηρεσία των
επιτυχόντων. Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα (διάγραμμα 10), οι
επιτυχόντες χωρίς προϋπηρεσία κυμαίνονται στους διαγωνισμούς γύρω στο
90% με κατώτερο ποσοστό αυτό του 2008 στο 84%. Οι επιτυχόντες με
εξάμηνη προϋπηρεσία υπερδιπλασίασαν το ποσοστό του από 4% σε 10% κατά
τα έτη των διαγωνισμών. Επίσης διπλασίασαν το ποσοστό τους οι επιτυχόντες
ετήσιας προϋπηρεσίας ενώ οι επιτυχόντες με τρία εξάμηνα προϋπηρεσίας
περιορίζονται στο 1%-2% σε όλους τους διαγωνισμούς. Οι επιτυχόντες με
διετή προϋπηρεσία και περισσότερης των δύο ετών περιορίζουν τα ποσοστά
τους από 2% σε χαμηλότερο του 1% και από 5% σε 1% αντιστοίχως.
Οι διοριστέοι κινήθηκαν σε ανάλογα επίπεδα στις περισσότερες
κατηγορίες. Οι διοριστέοι με εξάμηνη προϋπηρεσία τριπλασίασαν το ποσοστό
τους σε 12% από 4% το 2000 ενώ και αυτοί με ετήσια προϋπηρεσία κατείχαν
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το 2%-4% στους διαγωνισμούς. Επίσης οι διοριστέοι με προϋπηρεσία τριών
εξαμήνων και τεσσάρων εξαμήνων είχαν περιορισμένα ποσοστά μέχρι 3% με
τους πρώτους να τείνουν στο 0% το 2008. Η πορεία τους είναι πτωτική όλα
αυτά τα έτη κατέχοντας κυρίως 1%. Ραγδαία πτώση σημείωσαν οι διοριστέοι
με προϋπηρεσία περισσότερη των δύο ετών όταν το 2000 κατείχαν το
εξαιρετικά υψηλό ποσοστό του 9% ενώ το 2002 κατήλθαν στο 2% που
παρέμειναν εκεί μέχρι το 2008. Αρκετά διαφοροποιημένο το ποσοστό των
διοριστέων χωρίς προϋπηρεσία το οποίο αυξάνεται από 79% σε 89% στους
διαγωνισμούς

2000

και

2002,

ακολουθώντας

πτωτική

πορεία

και

καταλήγοντας το 2008 στο 83%.
Διάγραμμα 11: Διοριστέοι ΠΕ02 Φιλολόγων κατά χρόνο προϋπηρεσίας

Κατανέμοντας το μέσο όρο του τελικού βαθμού των επιτυχόντων, ο μέσος
όρος της γραπτής βαθμολογίας διατηρείται σταθερός τα περισσότερα έτη, ενώ
παρουσιάζει αύξηση το 2004 και πτώση το 2008. Ο μέσος όρος βαθμού
πτυχίου, της προσαύξησης του, σημειώνει πτώση κατά τη διάρκεια των ετών
διεξαγωγής των διαγωνισμών. Ο μέσος όρος προσαύξησης του μεταπτυχιακού
σημειώνει διαρκή άνοδο. Ο μέσος όρος της προϋπηρεσίας παραμένει σταθερός
τα έτη διεξαγωγής των διαγωνισμών με μοναδική διαφορά αυτόν του 2000 που
είναι διπλάσιος των υπολοίπων.
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Διάγραμμα 12: Κατανομή τελικής βαθμολογίας επιτυχόντων ΠΕ02 Φιλολόγων
(Μέσος Όρος)

Οι διοριστέοι στους δύο πρώτους διαγωνισμούς έχουν χαμηλότερο μέσο
όρο βαθμού γραπτής εξέτασης σε σχέση με τα επόμενα έτη στα οποία όμως
ακολουθείται πτωτική πορεία. Ο μέσος όρος βαθμού πτυχίου διατηρείται στα
ίδια επίπεδα με μόνη εξαίρεση αυτόν του 2000 που βρίσκεται κατά 0,11-0,17
μονάδες υψηλότερα. Ο μέσος όρος μεταπτυχιακού σημειώνει άνοδο κατά τη
διάρκεια των διαγωνισμών, με αποτέλεσμα το 2008 να υπερδιπλασιάζεται σε
σχέση με το 2000. Ο μέσος όρος της προϋπηρεσίας των διοριστέων διατηρείται
σε σταθερά επίπεδα με μοναδική εξαίρεση το 2000 που βρίσκεται σε πολύ
υψηλότερα επίπεδα (περίπου 0,28 μονάδες).
Διάγραμμα 13: Κατανομή τελικής βαθμολογίας διοριστέων ΠΕ02 Φιλολόγων
(Μέσος Όρος)
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Το

παρακάτω

διάγραμμα

(διάγραμμα

14)

είναι

σημαντικότατο

παρουσιάζοντας το ποσοστό των διοριστέων λόγω των προσαυξήσεων ή λόγω
του βαθμού γραπτής βαθμολογίας. Οι διοριστέοι λόγω προσαυξήσεων στην
ειδικότητα των φιλολόγων το 2000 αποτελούσε το 7% ενώ το 2008 ανήλθε στο
14%. Μπορεί τα ποσοστά αυτά να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα όμως η
αύξηση αυτή, ο διπλασιασμός του ποσοστού τους, αποτελεί σημαντική
διαφοροποίηση στους διαγωνισμούς αυτούς.
Διάγραμμα 14: Αιτία Διορισμού ΠΕ02 Φιλολόγων

Αν θα μπορούσε να ορισθεί το προφίλ του διοριστέου θα ήταν γένους
θηλυκού, ηλικίας 30-34 ετών, με βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς», μη κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου και χωρίς να έχει χρόνο προϋπηρεσίας.
Η ειδικότητα ΠΕ03 Μαθηματικών παρουσιάζει ανοδική πορεία στους
επιτυχόντες έως το 2006 ενώ το 2008 σημειώνει πτώση. Εμφανίζει
περισσότερους άρρενες επιτυχόντες καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των
διαγωνισμών, σημειώνοντας όμως πτωτική πορεία από 65% σε 55%, ενώ και
περισσότερους διορισθέντες ακολουθώντας επίσης πτωτική πορεία από 77%
σε 57%. Επισκοπώντας τις ηλικιακές ομάδες, στους επιτυχόντες οι
περισσότερες ακολουθούν αρκετές αυξομειώσεις. Κυριαρχούσα παρουσιάζεται
η ηλικιακή ομάδα 30-34 που κυμαίνεται στο 26,76%-43,56% ενώ οι υπόλοιπες
σε χαμηλότερα επίπεδα. Οι κατηγορίες 40-44 και 45-50 μόνο ακολουθούν
ανοδικές πορείες. Στους διοριστέους η κυριαρχούσα 35-39 ακολουθεί πτωτική
πορεία από 38,46% σε 25,28%. Η κατηγορία 21-24, η 25-29 και η 45-50
σημειώνουν ανοδική πορεία στα περισσότερα έτη. Η ηλικιακή ομάδα 30-34
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και η 40-44 αυξομειώνουν τα ποσοστά τους. Εξετάζοντας το βαθμό πτυχίου
των επιτυχόντων, την περίοδο 2000-2008 βαθμό «Λίαν Καλώς» εμφανίζονται
περίπου στο 1/3 ενώ στους διοριστέους στο 42%. Οι επιτυχόντες με βαθμό
«Άριστα» αποτελούν περίπου το 1,50% ενώ οι διοριστέοι το 3,50% και οι
επιτυχόντες με βαθμό «Καλώς» αποτελούν περίπου το 64% ενώ οι διοριστέοι
το 54,5%. Κατά μεταπτυχιακό τίτλο στους επιτυχόντες οι μη κάτοχοι κάποιου
μεταπτυχιακού τίτλου κυμαίνονται στο 89%-96% ενώ στους διοριστέους στο
79%-92%. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου γνωστικού αντικειμένου στους
επιτυχόντες υπερτριπλασιάζονται την περίοδο αυτή (από 3% σε 14%) όπως και
στους διοριστέους (από 5% σε 18%) ενώ στους επιτυχόντες οι υπόλοιπες
κατηγορίες κυμαίνονται στο 0-1% και στους διοριστέους στο 0-2%. Οι
επιτυχόντες μη έχοντες χρόνο προϋπηρεσίας κυμαίνονται στο 75%-80% την
περίοδο αυτή. Οι έχοντες εξάμηνη προϋπηρεσία κυμαίνονται στο 6-14% ενώ οι
υπόλοιπες κατηγορίες στο 1%-6%. Στους διοριστέους οι μη έχοντες
προϋπηρεσία κυμαίνονται στο 73%-77% (περίπου 3/4) ενώ οι έχοντες εξάμηνη
προϋπηρεσία στο 6%-14%. Οι υπόλοιπες κατηγορίες κυμαίνονται στο 1%-8%.
Παρουσιάζοντας το μέσο όρο του τελικού βαθμού κατανεμημένο στις
συνιστώσες του στους επιτυχόντες ο βαθμός γραπτής εξέτασης κινείται
πτωτικά. Ανοδικά κινείται ο βαθμός του μεταπτυχιακού. Ο βαθμός πτυχίου και
ο βαθμός προϋπηρεσίας σημειώνουν αυξομειώσεις, χωρίς σημαντικές
αποκλίσεις ο ένας από τον άλλο. Στους διοριστέους ο βαθμός γραπτής
εξέτασης κινείται πτωτικά με μοναδική εξαίρεση το 2006. Το ίδιο ισχύει για το
βαθμό προϋπηρεσίας. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το 2008. Ο βαθμός του
μεταπτυχιακού κινείται ανοδικά, ενώ ο βαθμός πτυχίου παραμένει σε σταθερά
επίπεδα. Στην ειδικότητα αυτή ο βαθμός γραπτής εξέτασης είναι υπεύθυνος για
το διορισμό 90%-92% των περιπτώσεων αναλόγως το έτος. Δηλαδή οι
προσαυξήσεις είναι υπεύθυνες μόλις για το 1/10 των περιπτώσεων. Με
σιγουριά μπορεί να λεχθεί πως ο βαθμός γραπτής εξέτασης διορίζει τους
επιτυχόντες.
Αν θα μπορούσε να ορισθεί προφίλ του διοριστέου θα ήταν γένους
αρσενικού, ηλικίας 35-39 ετών, με βαθμό πτυχίου «Καλώς», μη κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου και χωρίς να έχει χρόνο προϋπηρεσίας.
Η ειδικότητα ΠΕ04 Φυσικών παρουσιάζει ανοδική πορεία στους
επιτυχόντες έως το 2008. Εμφανίζει περισσότερους άρρενες επιτυχόντες καθ’
όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των διαγωνισμών, με ποσοστά που κυμαίνονται
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στο 50%-57,37%, ενώ και περισσότερους διορισθέντες που κυμαίνονται
53,40%-62,57%. Επισκοπώντας τις ηλικιακές ομάδες, στους επιτυχόντες οι
περισσότερες ακολουθούν αρκετές αυξομειώσεις. Δεν μπορεί να θεωρηθεί
κάποια ηλικιακή ομάδα ως κυριαρχούσα. Οι κατηγορίες 40-44 και 45-50
ακολουθούν ανοδικές πορείες καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας. Στους
διοριστέους η ηλικιακή ομάδα 35-39 ακολουθεί πτωτική πορεία. Ανοδική
πορεία σημειώνουν οι κατηγορίες 25-29 και 40-44. Οι υπόλοιπες
αυξομειώνονται. Εξετάζοντας το βαθμό πτυχίου των επιτυχόντων, την περίοδο
2000-2008, «Λίαν Καλώς» εμφανίζουν περίπου το 58% και στους διοριστέους
το 66% ενώ βαθμό «Άριστα» παρουσιάζει περίπου το 2% των επιτυχόντων και
το 4% των διοριστέων. Βαθμό «Καλώς» παρουσιάζει περίπου το 40% των
επιτυχόντων και το 30% των διοριστέων. Στους επιτυχόντες οι μη κάτοχοι
κάποιου μεταπτυχιακού τίτλου κυμαίνονται στο 71%-84%, ακολουθώντας
πτωτική πορεία, ενώ στους διοριστέους στο 54%-79% ακολουθώντας επίσης
πτωτική πορεία. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου γνωστικού αντικειμένου
στους επιτυχόντες ακολουθώντας ανοδική πορεία την περίοδο αυτή
κυμαίνονται στο 12%-21% όπως και στους διοριστέους αυξάνονται σε 28%
από 15%. Στους επιτυχόντες οι υπόλοιπες κατηγορίες κυμαίνονται στο 0-3%
και στους διοριστέους στο 0-8%. Οι επιτυχόντες μη έχοντες χρόνο
προϋπηρεσίας κυμαίνονται στο 78%-84% την περίοδο αυτή. Οι έχοντες
εξάμηνη προϋπηρεσία κυμαίνονται στο 6-12% ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες
στο 1%-6%. Στους διοριστέους οι μη έχοντες προϋπηρεσία κυμαίνονται στο
77%-83% ενώ οι έχοντες εξάμηνη προϋπηρεσία στο 7%-12%. Οι υπόλοιπες
κατηγορίες κυμαίνονται στο 1%-7%. Παρουσιάζοντας το μέσο όρο του
τελικού βαθμού κατανεμημένο στις συνιστώσες του στους επιτυχόντες ο
βαθμός γραπτής εξέτασης παραμένει σταθερός με μικρές αυξομειώσεις.
Ανοδικά κινείται ο βαθμός του μεταπτυχιακού. Ο βαθμός πτυχίου και ο
βαθμός προϋπηρεσίας κινούνται πτωτικά. Στους διοριστέους ο βαθμός γραπτής
εξέτασης κινείται ανοδικά στα περισσότερα έτη. Ο βαθμός προϋπηρεσίας
κινείται πτωτικά εν αντιθέσει με το βαθμό του μεταπτυχιακού που κινείται
ανοδικά, Ο βαθμός πτυχίου παραμένει σε σταθερά επίπεδα σημειώνοντας
πτώση το 2002. Στην ειδικότητα αυτή ο βαθμός γραπτής εξέτασης είναι
υπεύθυνος για το διορισμό 85%-97% των περιπτώσεων αναλόγως το έτος.
Δηλαδή οι προσαυξήσεις είναι υπεύθυνες μόλις για το 1/10 σε κάποια έτη ενώ
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σε κάποια άλλα ούτε για όσες περιπτώσεις. Με σιγουριά μπορεί να λεχθεί πως
ο βαθμός γραπτής εξέτασης διορίζει τους επιτυχόντες.
Αν θα μπορούσε να ορισθεί προφίλ του διοριστέου θα ήταν γένους
αρσενικού, ηλικίας 30-34 ετών, με βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς», μη κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου και χωρίς να έχει χρόνο προϋπηρεσίας.
Η ειδικότητα ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας παρουσιάζει ανοδική πορεία στους
επιτυχόντες έως το 2008. Εμφανίζει περισσότερες θήλεις επιτυχούσες καθ’ όλη
τη διάρκεια διεξαγωγής των διαγωνισμών, περίπου 96%, ενώ παρουσιάζει και
περισσότερες θήλεις διορισθείσες (περίπου 94%). Είναι εξαιρετικά υψηλά
αυτά τα ποσοστά. Επισκοπώντας τις ηλικιακές ομάδες, στους επιτυχόντες η
ηλικιακή ομάδα 21-24 σημειώνει πτωτική πορεία στα περισσότερα έτη. Οι
μεγαλύτερες κατηγορίες 35-39, 40-44 και 45-50 ακολουθούν ανοδικές πορείες
καθ’ όλη τη δεκαετία. Η κυριαρχούσα ηλικιακή ομάδα 25-29 κυμαίνεται στο
37,58%-45,17% ενώ η 30-34 κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα. Στους
διοριστέους η κατηγορία 21-24 ακολουθεί πτωτική πορεία ενώ αντιστρόφως
κινείται η 40-44. Η κυριαρχούσα ηλικιακή ομάδα 25-29 κυμαίνεται στο
30,87%-43,70%, ενώ η 35-39 και η 45-50 αυξομειώνονται. Εξετάζοντας το
βαθμό πτυχίου των επιτυχόντων, οι έχοντες βαθμό «Λίαν Καλώς» αποτελούν
περίπου το 56% και οι διοριστέοι το 68% ενώ οι επιτυχόντες με βαθμό
«Καλώς» το 43% και οι διοριστέοι το 3% (εξαίρεση αποτελεί το 2000 που
αποτελούν το 18%). Οι επιτυχόντες με βαθμό «Άριστα» περιορίζονται περίπου
στο 1% με μοναδική εξαίρεση το 2000 που αποτελούν το 2,72% ενώ οι
διοριστέοι στο 29% (εξαίρεση αποτελεί το 2000 που αποτελούν το 18%).
Στους επιτυχόντες οι μη κάτοχοι κάποιου μεταπτυχιακού τίτλου κυμαίνονται
στο 78%-90% ενώ στους διοριστέους κυμαίνονται στο 53%-77%. Οι κάτοχοι
μεταπτυχιακού τίτλου γνωστικού αντικειμένου στους επιτυχόντες κυμαίνονται
στο 6%-12% και στους διοριστέους στο 14%-20%. Επίσης στους κατόχους
μεταπτυχιακού τίτλου παιδαγωγικών ή διδακτικής κυμαίνονται στο 3%-9%
ενώ στους διοριστέους στο 6%-23%. Στις υπόλοιπες κατηγορίες οι επιτυχόντες
κυμαίνονται στο 0-1% ενώ οι διοριστέοι στο 0-5%. Οι επιτυχόντες μη έχοντες
χρόνο προϋπηρεσίας κυμαίνονται στο 82%-91% την περίοδο αυτή. Οι έχοντες
εξάμηνη προϋπηρεσία κυμαίνονται στο 4-12% ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες
στο 0-4%. Στους διοριστέους οι μη έχοντες προϋπηρεσία κυμαίνονται στο
73%-86% ενώ οι έχοντες εξάμηνη προϋπηρεσία στο 4%-15%. Οι υπόλοιπες
κατηγορίες κυμαίνονται στο 0-7% Παρουσιάζοντας το μέσο όρο του τελικού
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βαθμού κατανεμημένο στις συνιστώσες του στους επιτυχόντες ο βαθμός
γραπτής εξέτασης αυξομειώνεται παραμένοντας στα ίδια επίπεδα όπως επίσης
και ο βαθμός της πτυχίου. Ανοδικά κινείται ο βαθμός του μεταπτυχιακού. Ο
βαθμός της προϋπηρεσίας κινείται πτωτικά. Στους διοριστέους ο βαθμός
γραπτής εξέτασης σημειώνει αυξομειώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής
των διαγωνισμών. Ο βαθμός πτυχίου το 2002 σημειώνει πτώση και έκτοτε
παραμένει σε σταθερά επίπεδα. Ο βαθμός του μεταπτυχιακού κινείται ανοδικά,
αν εξαιρεθεί το 2002 που σημειώνεται πτώση. Ο βαθμός προϋπηρεσίας
κινείται πτωτικά. Στην ειδικότητα αυτή ο βαθμός γραπτής εξέτασης είναι
υπεύθυνος για το διορισμό στο 82%-100% των περιπτώσεων αναλόγως το έτος
σημειώνοντας ανοδική πορεία όμως. Δηλαδή είτε 4/5 είτε 5/5. Με σιγουριά
μπορεί να λεχθεί πως ο βαθμός γραπτής εξέτασης διορίζει τους επιτυχόντες.
Αν θα μπορούσε να ορισθεί προφίλ του διοριστέου θα ήταν γένους
θηλυκού, ηλικίας 25-29 ετών, με βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς», μη κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου και χωρίς να έχει χρόνο προϋπηρεσίας.
Η ειδικότητα ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας παρουσιάζει ανοδική πορεία στους
επιτυχόντες έως το 2004 ενώ περιορίζεται σε χαμηλότερα επίπεδα έως το 2008.
Εμφανίζει περισσότερες θήλεις επιτυχούσες καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής
των διαγωνισμών, περίπου στο 94%, ενώ παρουσιάζει και περισσότερες θήλεις
διορισθείσες στο ίδιο ποσοστό περίπου. Είναι εξαιρετικά υψηλά αυτά τα
ποσοστά. Επισκοπώντας τις ηλικιακές ομάδες, στους επιτυχόντες η ηλικιακή
ομάδα 21-24 σημειώνει πτωτική πορεία στα περισσότερα έτη. Η κυριαρχούσα
ηλικιακή ομάδα 25-29 κυμαίνεται στο 41,11%-55,05% ακολουθώντας πτωτική
πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες
αυξομειώνονται. Στους διοριστέους η ηλικιακή ομάδα 25-29, η οποία είναι η
κυριαρχούσα,

κυμαίνεται

στο

43,42%-47,44%,

ενώ

οι

υπόλοιπες

αυξομειώνονται. Η ηλικιακή ομάδα 35-39 ακολουθεί ανοδική πορεία.
Εξετάζοντας το βαθμό πτυχίου των επιτυχόντων, οι έχοντες βαθμό «Λίαν
Καλώς» αποτελούν περίπου το 81% και οι διοριστέοι το 82% ενώ οι
επιτυχόντες με βαθμό «Καλώς» το 15% και οι διοριστέοι το 5%. Οι έχοντες
βαθμό «Άριστα» αποτελούν περίπου το 4% και οι διοριστέοι το 13%. Κατά
μεταπτυχιακό τίτλο στους επιτυχόντες οι μη κάτοχοι κάποιου μεταπτυχιακού
τίτλου κυμαίνονται στο 87%-91% ακολουθώντας πτωτική πορεία καθ’ όλη τη
διάρκεια διεξαγωγής των διαγωνισμών ενώ στους διοριστέους κυμαίνονται στο
68%-77%. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου γνωστικού αντικειμένου στους
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επιτυχόντες κυμαίνονται στο 5%-7% και στους διοριστέους στο 11%-15%.
Επίσης στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου παιδαγωγικών ή διδακτικής οι
επιτυχόντες κυμαίνονται στο 3%-6% ενώ στους διοριστέους στο 8%-19%. Στις
υπόλοιπες κατηγορίες οι επιτυχόντες κυμαίνονται στο 0-1% ενώ οι διοριστέοι
στο 0-2%. Οι επιτυχόντες μη έχοντες χρόνο προϋπηρεσίας κυμαίνονται στο
68%-74% την περίοδο αυτή. Οι έχοντες εξάμηνη προϋπηρεσία κυμαίνονται
στο 6%-14% ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες στο 2-8%. Στους διοριστέους οι μη
έχοντες προϋπηρεσία κυμαίνονται στο 54%-70% ενώ οι έχοντες εξάμηνη
προϋπηρεσία στο 6%-14%. Οι υπόλοιπες κατηγορίες κυμαίνονται στο 1%12%.
Παρουσιάζοντας το μέσο όρο του τελικού βαθμού κατανεμημένο στις
συνιστώσες του στους επιτυχόντες ο βαθμός γραπτής εξέτασης κινείται
πτωτικά με μοναδική εξαίρεση το 2002 που σημειώνει άνοδο. Αντίστοιχη
συμπεριφορά παρουσιάζει και βαθμός της πτυχίου σημειώνοντας άνοδο το
2006. Ανοδικά κινείται ο βαθμός του μεταπτυχιακού ενώ ο βαθμός της
προϋπηρεσίας κινείται πτωτικά. Στους διοριστέους ο βαθμός γραπτής εξέτασης
σημειώνει αυξομειώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των διαγωνισμών.
Την ίδια συμπεριφορά παρουσιάζει και ο βαθμός πτυχίου. Ο βαθμός του
μεταπτυχιακού κινείται ανοδικά, αν εξαιρεθεί το 2002 που σημειώνεται πτώση.
Ο βαθμός προϋπηρεσίας κινείται πτωτικά. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το
2008. Στην ειδικότητα αυτή ο βαθμός γραπτής εξέτασης είναι υπεύθυνος για το
διορισμό στο 81%-100% των περιπτώσεων αναλόγως το έτος σημειώνοντας
πτωτική πορεία όμως. Δηλαδή είτε 4/5 είτε 5/5. Με σιγουριά μπορεί να λεχθεί
πως ο βαθμός γραπτής εξέτασης διορίζει τους επιτυχόντες.
Αν θα μπορούσε να ορισθεί προφίλ του διοριστέου θα ήταν γένους
θηλυκού, ηλικίας 25-29 ετών, με βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς», μη κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου και χωρίς να έχει χρόνο προϋπηρεσίας.
Η ειδικότητα ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας παρουσιάζει ανοδική πορεία
στους επιτυχόντες έως το 2006 ενώ σημειώνει πτώση το 2008. Εμφανίζει
περισσότερες θήλεις επιτυχούσες καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των
διαγωνισμών, περίπου στο 90%, ενώ παρουσιάζει και περισσότερες θήλεις
διορισθείσες περίπου στο 93%. Είναι εξαιρετικά υψηλά αυτά τα ποσοστά.
Επισκοπώντας τις ηλικιακές ομάδες, στους επιτυχόντες η ηλικιακή ομάδα 2124 σημειώνει πτωτική πορεία στα περισσότερα έτη. Οι ηλικιακές ομάδες 3539, 40-44 και 45-50 ακολουθούν ανοδική πορεία. Η κυριαρχούσα ηλικιακή
ομάδα 25-29 κυμαίνεται στο 36,53%-42,40% ενώ η κατηγορία 30-34 σε
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χαμηλότερα επίπεδα. Στους διοριστέους η ηλικιακή ομάδα 25-29, η οποία είναι
η κυριαρχούσα, κυμαίνεται στο 30,56%-39,76%, ενώ η 35-39 ακολουθεί
ανοδική πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των διαγωνισμών. Οι
υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες αυξομειώνονται. Εξετάζοντας το βαθμό πτυχίου
των επιτυχόντων, οι έχοντες βαθμό «Λίαν Καλώς» κυμαίνονται στο 65,09%83,79% και οι διοριστέοι στο 50%-75% ενώ οι έχοντες βαθμό «Καλώς»
κυμαίνονται στο 7,83%-17,85% και οι διοριστέοι στο 0-2,38%. Οι επιτυχόντες
με βαθμό «Άριστα» κυμαίνονται στο 7,60%-17,06% και οι διοριστέοι στο
22,73%-47,73%. Κατά μεταπτυχιακό τίτλο στους επιτυχόντες οι μη κάτοχοι
κάποιου μεταπτυχιακού τίτλου κυμαίνονται στο 87%-99% ακολουθώντας
πτωτική πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των διαγωνισμών ενώ στους
διοριστέους κυμαίνονται στο 67%-98%. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου
γνωστικού αντικειμένου στους επιτυχόντες κυμαίνονται στο 0-5% και στους
διοριστέους στο 0-9%. Επίσης στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου
παιδαγωγικών ή διδακτικής οι επιτυχόντες κυμαίνονται στο 1%-8% ενώ στους
διοριστέους στο 2%-23%. Στις υπόλοιπες κατηγορίες οι επιτυχόντες
κυμαίνονται στο 0-1% όπως και οι διοριστέοι. Οι επιτυχόντες μη έχοντες
χρόνο προϋπηρεσίας κυμαίνονται στο 72%-88% την περίοδο αυτή. Οι έχοντες
εξάμηνη προϋπηρεσία κυμαίνονται στο 5%-21%, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες
κυμαίνονται στο 0-5%. Στους διοριστέους οι μη έχοντες προϋπηρεσία
κυμαίνονται στο 56%-77% ενώ οι έχοντες εξάμηνη προϋπηρεσία στο 9%-21%,
Οι υπόλοιπες κατηγορίες κυμαίνονται στο 0-13%. Παρουσιάζοντας το μέσο
όρο του τελικού βαθμού κατανεμημένο στις συνιστώσες του στους επιτυχόντες
ο βαθμός γραπτής εξέτασης κινείται πτωτικά με μοναδική εξαίρεση το 2004
που σημειώνει άνοδο. Ο βαθμός της πτυχίου παρουσιάζει αυξομειώσεις καθ’
όλη τη διάρκεια των ετών. Την ίδια συμπεριφορά παρουσιάζει και ο βαθμός
προϋπηρεσίας. Ανοδικά κινείται ο βαθμός του μεταπτυχιακού καθ’ όλη τη
διάρκεια της περιόδου αυτής. Στους διοριστέους ο βαθμός γραπτής εξέτασης
κινείται πτωτικά με μοναδική εξαίρεση το 2004 που σημειώνει άνοδο. Την ίδια
συμπεριφορά παρουσιάζει και ο βαθμός πτυχίου. Ο βαθμός του μεταπτυχιακού
παρουσιάζει αυξομειώσεις. Ο βαθμός προϋπηρεσίας κινείται ανοδικά έως το
2004. Έκτοτε κινείται πτωτικά. Στην ειδικότητα αυτή ο βαθμός γραπτής
εξέτασης είναι υπεύθυνος για το διορισμό στο 80%-92% των περιπτώσεων
αναλόγως το έτος. Ακόμη μία ειδικότητα στην οποία οι προσαυξήσεις δεν
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αποτελούν καθοριστικό παράγοντα διορισμού. Με σιγουριά μπορεί να λεχθεί
πως ο βαθμός γραπτής εξέτασης διορίζει τους επιτυχόντες.
Αν θα μπορούσε να ορισθεί προφίλ του διοριστέου θα ήταν γένους
θηλυκού, ηλικίας 25-29 ετών, με βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς», μη κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου και χωρίς να έχει χρόνο προϋπηρεσίας.
Στην ειδικότητα ΠΕ08 Καλλιτεχνικών ταυτίζονται οι επιτυχόντες του
2002 και το 2004. Παρουσιάζεται ανοδική πορεία στους επιτυχόντες έως το
2008. Εμφανίζονται περισσότερες θήλεις επιτυχούσες καθ’ όλη τη διάρκεια
διεξαγωγής των διαγωνισμών, περίπου στο 74%, ενώ παρουσιάζει και
περισσότερες θήλεις διορισθείσες περίπου στο 75%. Επισκοπώντας τις
ηλικιακές ομάδες, στους επιτυχόντες η ηλικιακή ομάδα 21-24 σημειώνει
πτωτική πορεία στα περισσότερα έτη. Η κατηγορία 35-39 ακολουθεί ανοδική
πορεία τα περισσότερα έτη. Η κυριαρχούσα ηλικιακή ομάδα 25-29 κυμαίνεται
στο 34,48%-49,60% ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες αυξομειώνουν τα ποσοστά
τους. Στους διοριστέους η ηλικιακή ομάδα 25-29, η οποία είναι η κυριαρχούσα
τα περισσότερα έτη, κυμαίνεται στο 35,42%-52,38% ενώ οι υπόλοιπες
αυξομειώνονται. Η 30-34 κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό του 2008
αποτελώντας το 37,50%. Εξετάζοντας το βαθμό πτυχίου των επιτυχόντων, οι
έχοντες βαθμό «Λίαν Καλώς» κυμαίνονται στο 26,45%-47,58% ακολουθώντας
πτωτική πορεία και οι διοριστέοι στο 12,50%-39,13% ενώ οι επιτυχόντες με
βαθμό «Καλώς» κυμαίνονται στο 3,20%-12,90% και οι διοριστέοι στο 1,19%6,21%. Οι επιτυχόντες με βαθμό «Άριστα» κυμαίνονται στο 39,52%-70,35%
και οι διοριστέοι στο 54,66%-85,42% ακολουθώντας ανοδική πορεία τα
περισσότερα έτη. Κατά μεταπτυχιακό τίτλο στους επιτυχόντες οι μη κάτοχοι
κάποιου μεταπτυχιακού τίτλου κυμαίνονται στο 90%-98% ενώ στους
διοριστέους κυμαίνονται στο 87%-96%. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου
γνωστικού αντικειμένου στους επιτυχόντες κυμαίνονται στο 2%-9% και στους
διοριστέους στο 4%-13%. Στις υπόλοιπες κατηγορίες οι επιτυχόντες
κυμαίνονται στο 0-1% όπως και οι διοριστέοι. Οι επιτυχόντες μη έχοντες
χρόνο προϋπηρεσίας κυμαίνονται στο 67%-82% την περίοδο αυτή. Οι έχοντες
εξάμηνη προϋπηρεσία κυμαίνονται στο 9%-15%, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες
κυμαίνονται στο 0-7%. Στους διοριστέους οι μη έχοντες προϋπηρεσία
κυμαίνονται στο 67%-86% ενώ οι έχοντες εξάμηνη προϋπηρεσία στο 7%-12%.
Οι υπόλοιπες κατηγορίες κυμαίνονται στο 0-7%. Παρουσιάζοντας το μέσο όρο
του τελικού βαθμού κατανεμημένο στις συνιστώσες του, στους επιτυχόντες ο
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βαθμός γραπτής εξέτασης κινείται πτωτικά έως το 2004. Έκτοτε σημειώνει
άνοδο. Ο βαθμός πτυχίου όπως και ο βαθμός του μεταπτυχιακού καθ’ όλη τη
διάρκεια της περιόδου αυτής κινούνται ανοδικά. Ο βαθμός προϋπηρεσίας
σημειώνει αυξομειώσεις την περίοδο αυτή. Στους διοριστέους ο βαθμός
γραπτής εξέτασης κινείται πτωτικά έως το 2004. Έκτοτε σημειώνει άνοδο. Ο
βαθμός πτυχίου και ο βαθμός του μεταπτυχιακού σημειώνουν ανοδικές πορείες
στα περισσότερα έτη. Ο βαθμός προϋπηρεσίας παρουσιάζει αρκετές
αυξομειώσεις. Στην ειδικότητα αυτή ο βαθμός γραπτής εξέτασης είναι
υπεύθυνος για το διορισμό στο 95%-100% των περιπτώσεων αναλόγως το
έτος. Το 100% παρουσιάζεται στα έτη 2002 και 2004 που ο αριθμός των
επιτυχόντων ταυτίζεται με τον αριθμό των διοριστέων. Με σιγουριά μπορεί να
λεχθεί πως ο βαθμός γραπτής εξέτασης διορίζει τους επιτυχόντες.
Αν θα μπορούσε να ορισθεί προφίλ του διοριστέου θα ήταν γένους
θηλυκού, ηλικίας 25-29 ετών, με βαθμό πτυχίου «Άριστα», μη κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου και χωρίς να έχει χρόνο προϋπηρεσίας.
Στην ειδικότητα ΠΕ09 Οικονομολόγων από το 2004 έως το 2008 οι
επιτυχόντες χωρίζονται σε κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ και μη κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ.
Οι διοριστέοι κάτοχοι ΑΣΠΑΙΤΕ ταυτίζονται με τους επιτυχόντες όλων των
ετών. Συνεπώς υπάρχουν και διοριστέοι μη κάτοχοι ΑΣΠΑΙΤΕ. Η ειδικότητα
αυτή παρουσιάζει ανοδική πορεία στους επιτυχόντες έως το 2006 ενώ
σημειώνει πτώση το 2008. Εμφανίζει περισσότερες θήλεις επιτυχούσες καθ’
όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των διαγωνισμών, περίπου στο 62%, ενώ
παρουσιάζει και περισσότερες θήλεις διορισθείσες περίπου στο 58%.
Μοναδικές εξαιρέσεις τα έτη 2002 και στους κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ το 2004 που
οι άρρενες είναι περισσότεροι. Επισκοπώντας τις ηλικιακές ομάδες, στους
επιτυχόντες η ηλικιακή ομάδα 21-24 παρουσιάζεται μόνο στους μη κατόχους
ΑΣΠΑΙΤΕ, σημειώνοντας πτωτική πορεία στα περισσότερα έτη. Η κατηγορία
35-39 κυμαίνεται συνήθως σε υψηλότερα επίπεδα στους κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ.
Όπως και οι 30-34, 40-44 και 45-50. Η ηλικιακή ομάδα 25-29 συνήθως
σημειώνει υψηλότερα ποσοστά στους μη κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ. Εξαίρεση
αποτελεί το 2008. Στους διοριστέους η κατηγορία 21-24 παρουσιάζεται μόνο
στους μη κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ, σημειώνει δε πτωτική πορεία στα περισσότερα
έτη. Οι κατηγορίες 35-39, 40-44 και 45-50 παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά
στους κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι ηλικιακές ομάδες 25-29 και 30-34
παρουσιάζουν υψηλότερα μεγέθη στους μη κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ. Μοναδική
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εξαίρεση αποτελεί το 2008. Εξετάζοντας το βαθμό πτυχίου των επιτυχόντων,
οι έχοντες βαθμό «Λίαν Καλώς» δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφορές στους
κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ σε σχέση με τους μη κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ. Κυμαίνονται
περίπου στο 60%. Οι έχοντες βαθμό «Καλώς» συνήθως παρουσιάζουν
υψηλότερα ποσοστά στους μη κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ. Εξαίρεση αποτελεί το
2008. Οι έχοντες βαθμό «Άριστα» στους κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ εμφανίζονται
μόνο το 2006. Στους διοριστέους οι έχοντες βαθμό «Λίαν Καλώς»
παρουσιάζουν

υψηλότερα

ποσοστά

στους

μη

κατόχους

ΑΣΠΑΙΤΕ

ακολουθώντας ανοδική πορεία τα περισσότερα έτη. Οι έχοντες βαθμό
«Άριστα» στους κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ εμφανίζονται μόνο το 2006. Οι έχοντες
βαθμό «Καλώς» παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά στους κατόχους
ΑΣΠΑΙΤΕ. Στους επιτυχόντες και στους διοριστέους οι μη κάτοχοι κάποιου
μεταπτυχιακού τίτλου είναι περισσότεροι στους μη κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ.
Μοναδική εξαίρεση το 2008 που δεν υπάρχουν μη κάτοχοι μεταπτυχιακού
τίτλου. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου γνωστικού αντικειμένου στους
επιτυχόντες και στους διοριστέους παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά στους
κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ. Στις υπόλοιπες κατηγορίες οι επιτυχόντες κυμαίνονται
στο 0-1% ενώ οι διοριστέοι στο 0-3%. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί στους
κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ το 2004 το 13% που σημειώνουν οι κάτοχοι
περισσοτέρων του ενός μεταπτυχιακών τίτλων. Οι επιτυχόντες και οι
διοριστέοι μη έχοντες χρόνο προϋπηρεσίας παρουσιάζονται με παραπλήσια
ποσοστά (άνω του 94%) τόσο στους κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ όσο και στους μη
κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ. Το 2000 και το 2002 επιτυχόντες και διοριστέοι
κυμαίνονται στο 59%-65%. Οι έχοντες εξάμηνη προϋπηρεσία τόσο στους
επιτυχόντες όσο και στους διοριστέους κυμαίνονται σε ποσοστά της τάξης του
0-6%. Εξαίρεση αποτελούν οι διοριστέοι μη κάτοχοι ΑΣΠΑΙΤΕ του 2008 που
σημειώνουν 13%. Οι υπόλοιπες κατηγορίες κυμαίνονται στο 0-4%. Τα έτη
2000-2002 τόσο οι επιτυχόντες όσο και οι διοριστέοι περιορίζονται σε
ποσοστά της τάξης του 0-13% κατά κατηγορία. Παρουσιάζοντας το μέσο όρο
του τελικού βαθμού κατανεμημένο στις συνιστώσες του, στους επιτυχόντες ο
βαθμός γραπτής εξέτασης σημειώνει αυξομειώσεις. Ο βαθμός πτυχίου όπως
και ο βαθμός του μεταπτυχιακού καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αυτής
κινούνται ανοδικά στους μη κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ ενώ σημειώνουν
αυξομειώσεις

στους

κατόχους

ΑΣΠΑΙΤΕ.

Ο

βαθμός

προϋπηρεσίας

περιορίζεται σε λίγα εκατοστά της μονάδας την περίοδο αυτή. Στους
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διοριστέους ο βαθμός γραπτής εξέτασης, ο βαθμός πτυχίου και ο βαθμός του
μεταπτυχιακού σημειώνουν ανοδικές πορείες στους μη κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ
ενώ σημειώνουν αυξομειώσεις στους κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ. Ο βαθμός
προϋπηρεσίας περιορίζεται σε λίγα εκατοστά της μονάδας. Στην ειδικότητα
αυτή ο βαθμός γραπτής εξέτασης στους κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ είναι υπεύθυνος
για το διορισμό στο 100% των περιπτώσεων αφού διορίζονται όλοι οι
επιτυχόντες. Οι μη κάτοχοι ΑΣΠΑΙΤΕ θεωρούν το βαθμό γραπτής εξέτασης ως
υπεύθυνο για το διορισμό σε ποσοστά άνω το 90%. Μοναδική εξαίρεση
εμφανίζουν το 2008 που κατά 50% θεωρείται υπεύθυνος ο βαθμός γραπτής
εξέτασης και κατά 50% οι προσαυξήσεις. Σημειώνεται πως το πλήθος των
διοριστέων μη κατόχων ΑΣΠΑΙΤΕ του 2008 είναι πολύ μικρό, 8 άτομα μόλις.
Αν θα μπορούσε να ορισθεί προφίλ του διοριστέου θα ήταν γένους
θηλυκού, συνήθως ηλικίας 25-29 ετών, με βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς»,
συνήθως μη κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου και χωρίς να έχει χρόνο
προϋπηρεσίας.
Στην ειδικότητα ΠΕ10 Κοινωνιολόγων από το 2004 έως το 2008 οι
επιτυχόντες χωρίζονται σε κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ και μη κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ.
Οι διοριστέοι κάτοχοι ΑΣΠΑΙΤΕ ταυτίζονται με τους επιτυχόντες το 2004. Γι’
αυτό το λόγο διοριστέοι μη κάτοχοι ΑΣΠΑΙΤΕ υπάρχουν μόνο το 2004.
Επίσης το 2002 ταυτίζονται οι επιτυχόντες και οι διοριστέοι. Η ειδικότητα
αυτή παρουσιάζει αυξομειώσεις στους επιτυχόντες σημειώνοντας ανώτατη
τιμή το 2006. Εμφανίζει περισσότερες θήλεις επιτυχούσες και διορισθείσες
καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των διαγωνισμών, περίπου στο 70%.
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το 2002 που οι θήλεις σημειώνουν 40,48%.
Επισκοπώντας τις ηλικιακές ομάδες, στους επιτυχόντες η ηλικιακές ομάδες 2124 και 25-29 παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά στους μη κατόχους
ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι κατηγορίες 30-34, 35-39, 40-44 και 45-50 κυμαίνονται σε
υψηλότερα επίπεδα στους κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ. Στους διοριστέους αν θα
μπορούσε να παρουσιαστεί μια ηλικιακή ομάδα ως κυριαρχούσα, αυτή είναι η
30-34. Επίσης υψηλά ποσοστά κατέχουν και οι 25-29 και 35-39. Οι υπόλοιπες
ηλικιακές ομάδες κυμαίνονται σε χαμηλότερα επίπεδα. Εξετάζοντας το βαθμό
πτυχίου των επιτυχόντων, οι έχοντες βαθμό «Λίαν Καλώς» οι μη κάτοχοι
ΑΣΠΑΙΤΕ παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με τους κατόχους
ΑΣΠΑΙΤΕ. Εξαίρεση αποτελεί το 2008. Οι έχοντες βαθμό «Καλώς» και
«Άριστα» συνήθως παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά στους κατόχους
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ΑΣΠΑΙΤΕ. Στους διοριστέους οι έχοντες βαθμό «Λίαν Καλώς» ακολουθούν
κατά κανόνα ανοδική πορεία. Οι έχοντες βαθμό «Άριστα» κυμαίνονται στο
6,67%-16,67%. Οι έχοντες βαθμό «Καλώς» κυμαίνονται στο 19,05%-33,33%
ενώ δεν εμφανίζονται στους κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ το 2008 και στους μη
κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ το 2004. Στους επιτυχόντες οι μη κάτοχοι κάποιου
μεταπτυχιακού τίτλου είναι περισσότεροι στους μη κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ.
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το 2004. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου
γνωστικού αντικειμένου συνήθως στους επιτυχόντες παρουσιάζουν υψηλότερα
ποσοστά στους κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ. Στις υπόλοιπες κατηγορίες οι επιτυχόντες
κυμαίνονται στο 0-5%. Στους διοριστέους οι μη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου
ακολουθούν κυρίως πτωτική πορεία. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου
γνωστικού αντικειμένου ακολουθούν κυρίως ανοδική πορεία. Οι υπόλοιπες
κατηγορίες κυμαίνονται στο 0-13%. Οι επιτυχόντες μη έχοντες χρόνο
προϋπηρεσίας παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά σους μη κατόχους
ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι υπόλοιπες κατηγορίες σημειώνουν συνήθως ποσοστά της τάξης
του 0-7%. Στους διοριστέους οι μη έχοντες προϋπηρεσία κυμαίνονται στο
67%-100%.Οι υπόλοιπες κατηγορίες κυμαίνονται στο 0-17%. Παρουσιάζοντας
το μέσο όρο του τελικού βαθμού κατανεμημένο στις συνιστώσες του, στους
επιτυχόντες ο βαθμός γραπτής εξέτασης ακολουθεί ανοδική πορεία στους
κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ ενώ σημειώνει αυξομειώσεις στους μη κατόχους
ΑΣΠΑΙΤΕ. Ο βαθμός πτυχίου σημειώνει αυξομειώσεις ενώ ο βαθμός του
μεταπτυχιακού ακολουθεί ανοδική πορεία. Ο βαθμός προϋπηρεσίας στους
κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ ακολουθεί πτωτική πορεία ενώ στους μη κατόχους
ΑΣΠΑΙΤΕ περιορίζεται σε λίγα εκατοστά της μονάδας την περίοδο αυτή.
Στους διοριστέους ο βαθμός γραπτής εξέτασης ακολουθεί ανοδική πορεία
σημειώνοντας πτώση μόνο το 2002, ο βαθμός πτυχίου επίσης ακολουθεί
ανοδική πορεία σημειώνοντας πτώση μόνο το 2006. Ο βαθμός του
μεταπτυχιακού κινείται πτωτικά έως το 2004. Έκτοτε σημειώνει άνοδο. Ο
βαθμός προϋπηρεσίας αυξομειώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου
αυτής. Στην ειδικότητα αυτή ο βαθμός γραπτής εξέτασης είναι υπεύθυνος για
το

διορισμό

στο

100%

των

περιπτώσεων.

Μοναδικές

εξαιρέσεις

παρουσιάζονται το 2004 στους μη κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ που ο βαθμός γραπτής
εξέτασης αποτελεί την αιτία του διορισμού κατά 88,57% και το 2008 κατά
83,33%.
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Αν θα μπορούσε να ορισθεί προφίλ του διοριστέου θα ήταν γένους
θηλυκού, ηλικίας 30-34 ετών, με βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς», μη κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου και χωρίς να έχει χρόνο προϋπηρεσίας.
Στην ειδικότητα ΠΕ13 Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών από το 2004
έως το 2008 οι επιτυχόντες χωρίζονται σε κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ και μη
κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ. Στους διοριστέους υπάρχουν μόνο κάτοχοι ΑΣΠΑΙΤΕ. Η
ειδικότητα αυτή ως προς τον αριθμό των επιτυχόντων παρουσιάζει ανοδική
πορεία έως το 2004 ενώ έως το 2008 κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα.
Εμφανίζει περισσότερες θήλεις επιτυχούσες καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής
των διαγωνισμών, περίπου στο 74%. Το 1998 υπάρχει μόλις μία επιτυχούσα.
Όσον αφορά τους διορισθέντες περίπου το 72% είναι θήλεις. Επισκοπώντας τις
ηλικιακές ομάδες, στους επιτυχόντες η ηλικιακή ομάδα 21-24 παρουσιάζει
επιτυχόντες μόνο στους μη κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ. Η κατηγορία 30-34, 35-39, η
40-44 και η 45-50 κυμαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα στους κατόχους
ΑΣΠΑΙΤΕ. Η ηλικιακή ομάδα 25-29 σημειώνει υψηλότερα ποσοστά στους μη
κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ. Στους διοριστέους η κυριαρχούσα ηλικιακή ομάδα 30-34
κυμαίνεται σε επίπεδα της τάξης του 37,84%-50%. Η ηλικιακή ομάδα 40-44
ακολουθεί πτωτική πορεία ενώ οι υπόλοιπες αυξομειώνονται. Εξετάζοντας το
βαθμό πτυχίου των επιτυχόντων, οι έχοντες βαθμό «Λίαν Καλώς» στους μη
κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ συνήθως παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με
τους κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι έχοντες βαθμό «Καλώς» και «Άριστα» συνήθως
παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά στους κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ. Στους
διοριστέους οι έχοντες βαθμό «Λίαν Καλώς» ακολουθούν κατά κανόνα
ανοδική πορεία. Οι έχοντες βαθμό «Άριστα» κυμαίνονται στο 2,27%-6,67%
ενώ οι έχοντες βαθμό «Καλώς» στο 13,33%-33,33%. Στους επιτυχόντες οι μη
κάτοχοι κάποιου μεταπτυχιακού τίτλου είναι περισσότεροι στους μη κατόχους
ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου γνωστικού αντικειμένου στους
επιτυχόντες παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά στους κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ.
Στις υπόλοιπες κατηγορίες οι επιτυχόντες κυμαίνονται στο 0-5%. Στους
διοριστέους οι μη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου κυμαίνονται στο 30%-75%
ακολουθώντας πτωτική πορεία από το 2002. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου
γνωστικού αντικειμένου κυμαίνονται στο 19%-60%. Οι υπόλοιπες κατηγορίες
κυμαίνονται στο 0-7%. Οι επιτυχόντες μη έχοντες χρόνο προϋπηρεσίας
συνήθως παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά σους μη κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι
υπόλοιπες κατηγορίες σημειώνουν ποσοστά της τάξης του 0-12%. Στους
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διοριστέους οι μη έχοντες προϋπηρεσία κυμαίνονται στο 60%-100%
ακολουθώντας ανοδική πορεία. Οι υπόλοιπες κατηγορίες κυμαίνονται στο 016%. Παρουσιάζοντας το μέσο όρο του τελικού βαθμού κατανεμημένο στις
συνιστώσες του, στους επιτυχόντες ο βαθμός γραπτής εξέτασης σημειώνει
αυξομειώσεις τόσο στους κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ όσο και στους μη κατόχους
ΑΣΠΑΙΤΕ. Το ίδιο ισχύει και για το βαθμό πτυχίου. Ο βαθμός του
μεταπτυχιακού ακολουθεί ανοδική πορεία. Ο βαθμός προϋπηρεσίας τα πρώτα
έτη σημειώνει πτώση ενώ στα επόμενα έτη περιορίζεται σε μερικά εκατοστά
της μονάδας. Στους διοριστέους ο βαθμός γραπτής εξέτασης και ο βαθμός
πτυχίου σημειώνουν αυξομειώσεις. Ο βαθμός του μεταπτυχιακού ακολουθεί
ανοδική πορεία με μοναδική εξαίρεση το 2002. Ο βαθμός προϋπηρεσίας
ακολουθεί πτωτική πορεία κατά κανόνα. Στην ειδικότητα αυτή ο βαθμός
γραπτής εξέτασης είναι υπεύθυνος για το διορισμό στο 86,50%-100% των
περιπτώσεων. Με σιγουριά μπορεί να λεχθεί πως ο βαθμός γραπτής εξέτασης
διορίζει τους επιτυχόντες.
Αν θα μπορούσε να ορισθεί προφίλ του διοριστέου θα ήταν γένους
θηλυκού, ηλικίας 30-34 ετών, με βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς», μη κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου και χωρίς να έχει χρόνο προϋπηρεσίας.
Στην ειδικότητα ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας ταυτίζονται οι επιτυχόντες
και οι διοριστέοι όλων των ετών εκτός του 2008. Ο αριθμός των επιτυχόντων
παρουσιάζει ανοδική πορεία έως το 2002 ενώ έως το 2008 θα ακολουθήσει
πτωτική πορεία. Εμφανίζει περισσότερες θήλεις επιτυχούσες καθ’ όλη τη
διάρκεια διεξαγωγής των διαγωνισμών, περίπου στο 94%, ενώ παρουσιάζει και
περισσότερες θήλεις διορισθείσες περίπου στο 93,5%. Επισκοπώντας τις
ηλικιακές ομάδες, στους επιτυχόντες και διοριστέους η ηλικιακή ομάδα 21-24
κυμαίνεται στο 65%-86% και η 25-29 στο 10%-33%. Οι υπόλοιπες κατηγορίες
στο 0-5%. Το 2008 στους διοριστέους η 21-24 αποτελεί το 63% και η 25-29 το
20%. Οι υπόλοιπες κυμαίνονται στο 0-5%. Εξετάζοντας το βαθμό πτυχίου των
επιτυχόντων και διοριστέων, οι έχοντες βαθμό «Λίαν Καλώς» κυμαίνονται στο
72,22%-90% ενώ οι έχοντες βαθμό «Καλώς» κυμαίνονται στο 6,90%-27,78%.
Οι έχοντες βαθμό «Άριστα» κυμαίνονται στο 3,45%-9,52% ενώ τα έτη 2000
και 2006 δεν εμφανίζουν επιτυχόντες και βέβαια διοριστέους. Σε αντίστοιχα
ποσοστά κινούνται οι διοριστέοι του 2008. Στους επιτυχόντες και στους
διοριστέους οι μη κάτοχοι κάποιου μεταπτυχιακού τίτλου κυμαίνονται στο
92%-100%. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου γνωστικού αντικειμένου
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κυμαίνονται στο 0%-5%. Το 2006 οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου
παιδαγωγικών ή διδακτικής αποτελούν το 3%. Οι επιτυχόντες και οι διοριστέοι
μη έχοντες χρόνο προϋπηρεσίας κυμαίνονται στο 72%-97% την περίοδο αυτή.
Οι έχοντες εξάμηνη προϋπηρεσία κυμαίνονται στο 0%-17%, ενώ οι υπόλοιπες
κατηγορίες κυμαίνονται στο 0-8%. Παρουσιάζοντας το μέσο όρο του τελικού
βαθμού κατανεμημένο στις συνιστώσες του, στους επιτυχόντες και στους
διοριστέους ο βαθμός γραπτής εξέτασης, ο βαθμός του μεταπτυχιακού και ο
βαθμός της προϋπηρεσίας σημειώνουν αυξομειώσεις. Ο βαθμός πτυχίου
κινείται πτωτικά. Εξαίρεση αποτελεί το 2002. Στην ειδικότητα αυτή ο βαθμός
γραπτής εξέτασης είναι υπεύθυνος για το διορισμό στο 100% των
περιπτώσεων σε κάθε έτος. Ακόμη και το 2008 που δεν ταυτίζονται
επιτυχόντες και διοριστέοι, ο βαθμός γραπτής εξέτασης διορίζει τους
επιτυχόντες. Αυτή είναι μία ειδικότητα στην οποία οι προσαυξήσεις δεν
αποτελούν παράγοντα διορισμού στο ελάχιστο.
Αν θα μπορούσε να ορισθεί προφίλ του διοριστέου θα ήταν γένους
θηλυκού, ηλικίας 21-24 ετών, με βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς», μη κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου και χωρίς να έχει χρόνο προϋπηρεσίας. Ίσως όμως στη
συγκεκριμένη ειδικότητα αρκεί κάποιος να είναι επιτυχών.
Στις επόμενες τρεις ειδικότητες δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή
συμπεράσματα διότι διεξήχθησαν μόλις σε ένα διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.,
αυτόν του 2008. Συνοψίζοντας, η ειδικότητα ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών κατά
φύλο παρουσιάζει κατά 92% θήλεις επιτυχούσες και κατά 100% διορισθείσες.
Στις ηλικιακές ομάδες κυριαρχεί 30-34 αποτελώντας το 45,29% στους
επιτυχόντες και το 41,67% στους διοριστέους. Οι υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες
κινούνται είτε σε χαμηλότερα επίπεδα είτε σε μηδενικά (45-50). Οι έχοντες
βαθμό «Λίαν Καλώς» στους επιτυχόντες αποτελούν το 84% ενώ στους
διοριστέους το 50%. Οι έχοντες βαθμό «Καλώς» στους επιτυχόντες αποτελούν
το 2% ενώ δεν εμφανίζουν κανένα διοριστέο. Οι έχοντες βαθμό «Άριστα»
στους επιτυχόντες αποτελούν το 14% ενώ στους διοριστέους το 50%. Κατά
μεταπτυχιακό τίτλο, οι μη κάτοχοι κάποιου μεταπτυχιακού τίτλου στους
επιτυχόντες αποτελούν το 71% ενώ στους διοριστέους το 33%. Οι κάτοχοι
μεταπτυχιακού τίτλου γνωστικού αντικειμένου στους επιτυχόντες αποτελούν
το 23% ενώ στους διοριστέους το 50%. Οι υπόλοιπες κατηγορίες κινούνται
στο 0-8,50%. Στους επιτυχόντες οι μη έχοντες χρόνο προϋπηρεσίας αποτελούν
το 41%, οι έχοντες διετή προϋπηρεσία αποτελούν το 25%, οι έχοντες
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προϋπηρεσία τριών εξαμήνων το 19% ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες
κυμαίνονται στο 1-7%. Στους διοριστέους οι μη έχοντες χρόνο προϋπηρεσίας,
οι έχοντες διετή προϋπηρεσία και οι έχοντες προϋπηρεσία τριών εξαμήνων
σημειώνουν 33,33%. Στην ειδικότητα αυτή ο βαθμός γραπτής εξέτασης είναι
υπεύθυνος για το διορισμό του 83% των διοριστέων.
Η ειδικότητα ΠΕ33 Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
κατά φύλο παρουσιάζει κατά 71% θήλεις επιτυχούσες και κατά 62%
διορισθείσες. Στις ηλικιακές ομάδες κυριαρχεί η 25-29 αποτελώντας το 53%
στους επιτυχόντες και το 50% στους διοριστέους. Οι υπόλοιπες ηλικιακές
ομάδες κινούνται είτε σε χαμηλότερα επίπεδα είτε σε μηδενικά (45-50). Οι
έχοντες βαθμό «Λίαν Καλώς» στους επιτυχόντες αποτελούν το 84% ενώ στους
διοριστέους το 58%. Οι έχοντες βαθμό «Καλώς» στους επιτυχόντες αποτελούν
το 3% ενώ δεν εμφανίζουν κανένα διοριστέο. Οι έχοντες βαθμό «Άριστα»
στους επιτυχόντες αποτελούν το 13% ενώ στους διοριστέους το 42%. Οι μη
κάτοχοι κάποιου μεταπτυχιακού τίτλου στους επιτυχόντες αποτελούν το 45%
ενώ στους διοριστέους το 8%. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου γνωστικού
αντικειμένου στους επιτυχόντες αποτελούν το 34% ενώ στους διοριστέους το
42%. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου παιδαγωγικών ή διδακτικής στους
επιτυχόντες αποτελούν το 13% ενώ στους διοριστέους το 25%. Οι κάτοχοι
περισσοτέρων του ενός μεταπτυχιακών τίτλων στους επιτυχόντες αποτελούν το
8% ενώ στους διοριστέους το 25%. Οι μη έχοντες χρόνο προϋπηρεσίας τόσο
στους επιτυχόντες όσο και στους διοριστέους αποτελούν το 100%. Στην
ειδικότητα αυτή ο βαθμός γραπτής εξέτασης είναι υπεύθυνος για το διορισμό
του 75% των διοριστέων.
Η ειδικότητα ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας κατά φύλο παρουσιάζει κατά 42%
θήλεις επιτυχούσες και κατά 100% διορισθείσες. Στις ηλικιακές ομάδες η
κυριαρχούσα 25-29 αποτελεί το 31% των επιτυχόντων και το 33,33% των
διοριστέων ενώ οι υπόλοιπες κυμαίνονται σε χαμηλότερα ποσοστά. Οι έχοντες
βαθμό «Λίαν Καλώς» στους επιτυχόντες αποτελούν το 84% ενώ στους
διοριστέους το 44%. Οι έχοντες βαθμό «Καλώς» στους επιτυχόντες αποτελούν
το 8% ενώ δεν εμφανίζουν κανένα διοριστέο. Οι έχοντες βαθμό «Άριστα»
στους επιτυχόντες αποτελούν το 8% ενώ στους διοριστέους το 56%. Οι μη
κάτοχοι κάποιου μεταπτυχιακού τίτλου στους επιτυχόντες αποτελούν το 83%
ενώ στους διοριστέους το 22,22%. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου
γνωστικού αντικειμένου στους επιτυχόντες αποτελούν το 7% ενώ στους
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διοριστέους το 33,33%. Τα ίδια ποσοστά παρουσιάζουν και οι κάτοχοι
μεταπτυχιακού τίτλου παιδαγωγικών ή διδακτικής. Οι επιτυχόντες στις
υπόλοιπες κατηγορίες περιορίζονται στο 1% ενώ στους εμφανίζουν
διοριστέους στο 0-11,11%. Στους επιτυχόντες οι μη έχοντες χρόνο
προϋπηρεσίας αποτελούν το 96% ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες κυμαίνονται
στο 0-2%. Στους διοριστέους οι μη έχοντες χρόνο προϋπηρεσίας αποτελούν το
88,88% ενώ οι έχοντες προϋπηρεσία περισσότερη των δύο ετών το 11,11%.
Στην ειδικότητα αυτή οι προσαυξήσεις είναι υπεύθυνες για το διορισμό του
56% των διοριστέων. Είναι η μόνη ειδικότητα (αν και παρουσιάζεται μόλις το
2008) που οι προσαυξήσεις αποδεικνύονται καθοριστικότερος παράγοντας
διορισμού σε σχέση με το βαθμό γραπτής εξέτασης.
Από την παραπάνω ανάλυση και αποτύπωση των δεδομένων παρατηρείται
αύξηση του αριθμού των επιτυχόντων με το πέρασμα των ετών.5 Στις
περισσότερες ειδικότητες κορυφώνεται ο αριθμός τους το έτος 2006. Στο
γεγονός αυτό συντείνει η μείωση της βάσης των επιτυχόντων κατά 5 μονάδες
από το 2006 και μετά. Πορεία αντιστρόφως ανάλογη με τις θέσεις που
προκηρύσσει το υπουργείο παιδείας προς διορισμό. Επίσης γίνεται απολύτως
εμφανές πως στη συντριπτική πλειοψηφία των ειδικοτήτων, πλην αυτής των
μαθηματικών και αυτής των φυσικών, οι θήλεις είναι περισσότερες από τους
άρρενες τόσο στους επιτυχόντες όσο και στους διοριστέους.6 Ειδικότητες στις
οποίες ισχύει σε μεγαλύτερο βαθμό είναι οι ξενόγλωσσες φιλολογίες. Αυτό το
φαινόμενο εντείνεται με το πέρασμα των ετών, κάτι το οποίο έρχεται σε
απόλυτη συνέπεια με την κατανομή κατά φύλο των φοιτητών στα
πανεπιστήμια την τελευταία τριακονταετία. Κυριαρχούσες ηλικιακές ομάδες
εμφανίζονται η 25-29 και η 30-34 στις περισσότερες ειδικότητες, ενώ
ιδιαιτέρως αυξημένα ποσοστά παρουσιάζει η ηλικιακή ομάδα 35-39 στους
μαθηματικούς και η ηλικιακή ομάδα 21-24 στις ξενόγλωσσες φιλολογίες. Με
το πέρασμα των ετών παρατηρείται αύξηση των ποσοστών τόσο στους
5

Κ. Αγγελάκος, «Οι διαγωνισμοί πρόσληψης των εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ-2000, 2002, 2005):
Ερευνητικά δεδομένα μιας εξεταστικής δοκιμασίας και η εξεταστική συμπεριφορά των
φιλολόγων», Φιλολογική, 2006/96, σσ. 7-11: Οι επιτυχόντες σε σχέση με το σύνολο των
συμμετεχόντων παρουσιάζουν μείωση στις περισσότερες ειδικότητες (ποσοστιαίως). Η αύξηση της
παρούσας μελέτης αναφέρεται μόνο σε ποσοτικά δεδομένα καθώς δεν εξετάζεται ο συσχετισμός
επιτυχόντων-αποτυχόντων.
6
Μ. Κασσωτάκης, Μ. Κουτούζης, Ανάλυση των αποτελεσμάτων του πρώτου διαγωνισμού
πρόσληψης εκπαιδευτικών. Στο Α. Βερέβη (επιμ.), Το έργο «Έρευνα» 1997-2000 συνοπτική
παρουσίαση, Κ.Ε.Ε., Αθήνα, 2002, σσ. 527-528: Τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας -αφορούν μόνο
το 1998- αποδίδουν αριθμητική υπεροχή των θηλέων.
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επιτυχόντες όσο και στους διοριστέους των μεγαλυτέρων ηλικιακών ομάδων,
ακόμη και των 40-44 και 45-50. Αυτό μπορεί να γίνει περισσότερο εύληπτο
στις ειδικότητες που χωρίζονται οι επιτυχόντες και οι διοριστέοι σε κατόχους
ΑΣΠΑΙΤΕ και μη κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ. Στους κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ υψηλότερα
ποσοστά κατέχουν οι μεγαλύτερες ηλικίες ενώ στους μη κατόχους ΑΣΠΑΙΤΕ
οι μικρότερες. Όσον αφορά τους βαθμούς πτυχίου, στους επιτυχόντες οι
περισσότερες ειδικότητες εμφανίζουν βαθμό «Λίαν Καλώς» κατά το
μεγαλύτερο ποσοστό τους.7 Εξαίρεση αποτελεί των μαθηματικών που
εμφανίζει κυρίως «Καλώς» ενώ και η ειδικότητα των φυσικών παρουσιάζει
υψηλά ποσοστά σε αυτό το βαθμό. Αντιθέτως η ειδικότητα των καλλιτεχνικών
εμφανίζει κυρίως το βαθμό «Άριστα» ενώ υψηλά ποσοστά παρουσιάζει και της
γερμανικής γλώσσας αλλά και των θεολόγων. Στους διοριστέους ο βαθμός
«Καλώς» συρρικνώνεται και αυξάνονται ο «Λίαν Καλώς» και κυρίως ο
«Άριστα». Εξετάζοντας τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, στους
επιτυχόντες οι μη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στη διάρκεια διεξαγωγής των
διαγωνισμών μειώνουν τα ποσοστά τους ενώ στους διοριστέους τα μειώνουν
ακόμη περισσότερο. Αύξηση παρουσιάζουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου
γνωστικού αντικειμένου στους επιτυχόντες και ακόμη περισσότερο στους
διοριστέους. Αύξηση παρουσιάζουν και οι υπόλοιπες κατηγορίες με
χαμηλότερα ποσοστά όμως. Εξαίρεση στις λεγόμενες θεωρητικές καθηγητικές
σχολές, αποτελούν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου παιδαγωγικών ή
διδακτικής που ενισχύουν σημαντικότατα τα ποσοστά τους. Στους διοριστέους
τα ενισχύουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Διερευνώντας το χρόνο προϋπηρεσίας, δεν
μπορεί να εξαχθεί κάποιο ασφαλές συμπέρασμα. Τα ποσοστά όσων δεν έχουν
προϋπηρεσία δε φαίνεται να μειώνονται με το πέρασμα των ετών ενώ κάποιες
φορές αυξάνονται. Όμως τα ποσοστά των διοριστέων χωρίς προϋπηρεσία είναι
χαμηλότερα από τα αντίστοιχα των επιτυχόντων. Τα ποσοστά των επιτυχόντων
με εξάμηνη προϋπηρεσία συνήθως αυξάνονται με το πέρασμα των ετών ενώ το
ίδιο συμβαίνει και στους διοριστέους εμφανίζοντας όμως υψηλότερα ποσοστά.
Οι υπόλοιπες κατηγορίες συμπεριφέρονται διαφορετικά ανά ειδικότητα και
διαγωνισμό. Πολλές φορές όμως οι έχοντες προϋπηρεσία περισσότερη των δύο
ετών εμφανίζουν υψηλά -για τη δυναμική τους- ποσοστά τόσο στους
επιτυχόντες όσο και στους διοριστέους το 2000. Επισκοπώντας το μέσο όρο
7
Ο.π. σ. 530: Τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας -αφορούν μόνο το 1998- αποδίδουν αριθμητική
υπεροχή των εχόντων πτυχίο με βαθμό «Λίαν Καλώς».
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της τελικής βαθμολογίας κατανεμημένο στις συνιστώσες του, στο βαθμό
γραπτής εξέτασης δεν παρατηρείται κάποια ιδιαίτερη τάση παρά μόνο στους
επιτυχόντες του 2006 και του 2008 μια ελαφρά πτώση λόγω της μείωσης της
βάσης των επιτυχόντων. Ο βαθμός πτυχίου παρουσιάζει αρκετές αυξομειώσεις
ενώ σε κάποιες ειδικότητες σημειώνει μια ελαφρά πτώση τόσο στους
επιτυχόντες όσο και στους διοριστέους. Ο βαθμός του μεταπτυχιακού
παρουσιάζει ανοδική πορεία τόσο στους διοριστέους όσο και στους
επιτυχόντες σε όλες τις ειδικότητες. Αντιθέτως ο βαθμός προϋπηρεσίας
κινείται πτωτικά σχεδόν σε όλες τις ειδικότητες. Σημαντικότατο ερώτημα στην
εργασία αυτή αποτελεί ο ρόλος και η συμβολή του βαθμού γραπτής εξέτασης
και των προσαυξήσεων στο ζητούμενο των υποψηφίων, στο διορισμό.
Μολονότι παρατηρείται αύξηση στους βαθμούς των μεταπτυχιακών αλλά και
ύπαρξη αρκετά υψηλών βαθμών στους διοριστέους (οι βαθμοί «Άριστα» και
«Λίαν Καλώς» σημειώνουν άνοδο στους διοριστέους), οι προσαυξήσεις δεν
αποτελούν καθοριστικό παράγοντα προς διορισμό. Ο βαθμός γραπτής
εξέτασης κάποιες φορές κατά τουλάχιστον 85% και τις περισσότερες σε
μεγέθη υψηλότερα του 90%, αποτελεί τον παράγοντα αυτό που καθορίζει τους
διοριστέους.
Ένα σύντομο προφίλ του διοριστέου που θα μπορούσε να ορισθεί, θα
ήταν: Γένους θηλυκού, ηλικίας 30-34 ετών, με βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς»,
μη κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου και χωρίς να έχει χρόνο προϋπηρεσίας.8
Αιτία διορισμού του θα αποτελούσε η απόδοση του στη γραπτή εξέταση,
δηλαδή η βαθμολογία που θα επιτύγχανε παίρνοντας μέρος σε αυτή τη
διαδικασία.
Στην παρούσα μελέτη ερευνάται πλήθος παραμέτρων που απαρτίζουν το
διαγωνισμό των γραπτών εξετάσεων. Όμως σίγουρα υπάρχουν ακόμη
περισσότερες παράμετροι και θεματικές που θα μπορούσαν να εξεταστούν.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα εμφάνιζε η εξέταση των επιτυχόντων αλλά και των
διοριστέων ως προς τη γραπτή τους βαθμολόγια κατά θεματική ενότητα.
Επίσης ο συσχετισμός του βαθμού γραπτής εξέτασης κατά θεματική ενότητα
και της τυχόν κατοχής του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου. Θα μπορούσαν
να εξαχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα για την επίδοση των
8
Ν. Μουτούση, Tο προφίλ του καλού... υποψήφιου καθηγητή. Nέος, με καλό βαθμό πτυχίου και
προϋπηρεσία λίγων ετών, Τα Νέα 2003/08/01: Ένα ενδιαφέρον άρθρο που προβαίνει σε κάποια
μορφής σύγκριση ως προς τους υποψηφίους των πρώτων διαγωνισμών.
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υποψηφίων που κατέχουν κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο στην εν λόγω θεματική.
Ένα βήμα ακόμη παραπέρα θα ήταν να κατανεμηθούν οι επιτυχόντες κατά
πανεπιστημιακό τμήμα (από το οποίο αποφοίτησαν) και να συσχετιστεί αυτή η
παράμετρος με το βαθμό πτυχίου, το φύλο, την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου
και φυσικά το ζητούμενο των διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π., το διορισμό.
Όλα όσα αναφέρθηκαν έως τώρα ως προς το διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.,
δυστυχώς αφορούν γραπτές εξετάσεις και μόνο. Μόνο που διδασκαλία δεν
είναι μια γραπτή εξέταση, ένα διαγώνισμα τρίωρο με πολλές θεματικές.9
Διδασκαλία πέρα από γνώσεις γνωστικού αντικειμένου αλλά και γνώσεις
παιδαγωγικών και διδακτικής (στον όποιο βαθμό υπάρχουν),10 είναι η ίδια η
πράξη της διδασκαλίας. Κατά πόσον μπορεί να είναι κάποιος καθηγητής, εκτός
της δεδομένης κατοχής γνώσης που παρέχεται από τα πανεπιστήμια.
Παρατηρήθηκαν

άλλα

τρία

συστήματα

πρόσληψης

εκπαιδευτικών

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο έχων την τιμή να συγγράφει την παρούσα έρευνα θεωρεί πως το σύστημα
της Φιλανδίας αν και παρουσιάζεται ως το ιδεατό, θα ήταν απαγορευτικό για
την Ελλάδα γνωρίζοντας το χαρακτήρα της αποκέντρωσης των προσλήψεων
όπως λαμβάνει χώρα έως σήμερα. Όμως τα άλλα δύο συστήματα, της Γαλλίας
και της Αγγλίας, καλό θα ήταν να μελετηθούν από τους υπευθύνους του
υπουργείου παιδείας και να εξεταστούν ενδελεχώς. Η ύπαρξη γραπτών
εξετάσεων και η κατοχή πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Επάρκειας11 σε
συνέργεια πρακτικής άσκησης12 υπό την εποπτεία του κράτους αλλά και
παρακολούθησης του προφίλ του υποψηφίου καθηγητή για ενδυνάμωση των
χαρακτηριστικών του εμπράκτως από αρμόδιο φορέα θα μπορούσε να είναι
μια σκέψη προς τη σωστή κατεύθυνση.13 Μήπως λοιπόν θα ήταν μια λύση ο
9

Γ. Ιγνατιάδης, «Ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς, μια αμφιλεγόμενη
διαδικασία: παρατηρήσεις και προτάσεις», Φιλόλογος, 2004/117, σσ. 435-441, ειδ. 441: «Ο
εκπαιδευτικός δεν πρέπει να επιλέγεται μόνο με γραπτές εξετάσεις, αυτό απαιτεί η φύση του
λειτουργήματος τους.».
10
Κ. Αγγελάκος, «Οι διαγωνισμοί πρόσληψης των εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ-2000,2002,2005):
Ερευνητικά δεδομένα μιας εξεταστικής δοκιμασίας και η εξεταστική συμπεριφορά των
φιλολόγων», Φιλολογική, 2006/96, σσ. 7-11.
11
Ο.π.
12
Β. Δαφέρμος, Ε. Κολέζα, Β. Ντζιαχρήστος, «Η απόδοση των υποψηφίων δασκάλων στη
διδακτική και στα μαθηματικά: Τα αποτελέσματα πανελληνίου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ το έτος
2000», Θέματα στην εκπαίδευση, 2003/1, σσ. 3-24, ειδ. 20-22.
13
Γ. Ιγνατιάδης, «Ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς, μια αμφιλεγόμενη
διαδικασία: παρατηρήσεις και προτάσεις», Φιλόλογος, 2004/117, σσ. 435-441, ειδ. 441: «Στα
περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών είναι
ουσιαστικότερα: πτυχίο ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο που θα διδάξει, πιστοποιητικό
παιδαγωγικής επάρκειας, διαγωνισμός, φάκελος προσόντων (μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτική
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συγκερασμός αυτών των δύο συστημάτων με την προϋπόθεση βέβαια
προσαρμογής τους στην ελληνική πραγματικότητα;
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ:
Αγγελάκος, Κ., Οι απόψεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για τον νέο τρόπο
πρόσληψης τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, Ιόνιος Λόγος, Ιόνιο
Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, 2007.
Αγγελάκος, Κ., «Οι διαγωνισμοί πρόσληψης των εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ-2000, 2002,
2005): Ερευνητικά δεδομένα μιας εξεταστικής δοκιμασίας και η εξεταστική
συμπεριφορά των φιλολόγων», Φιλολογική, 2006/96, σσ. 7-11.
Βιτουλαδίτης, Λ., Ο ρόλος των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στη σύσταση του
φοιτητικού

πληθυσμού

των

ανώτατων

εκπαιδευτικών

ιδρυμάτων

1975-2006,

Μεταπτυχιακή εργασία, Κέρκυρα, 2009.
Ιγνατιάδης, Γ., «Ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς, μια αμφιλεγόμενη
διαδικασία: παρατηρήσεις και προτάσεις», Φιλόλογος, 2004/117, σσ. 435-441.
Κασσωτάκης, Μ., Κουτούζης, Μ., Ανάλυση των αποτελεσμάτων του πρώτου
διαγωνισμού πρόσληψης εκπαιδευτικών. Στο Α. Βερέβη (επιμ.), Το έργο «Έρευνα»
1997-2000 συνοπτική παρουσίαση, Κ.Ε.Ε., Αθήνα, 2002.
Πατούνα, Α., Στελλάκου, Β., Κουτούζης, Μ., Βερέβη, Α., Θωμαδάκη, Ε., Τα μαθήματα
παιδαγωγικής στα προγράμματα σπουδών και ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ: Ενδείξεις για
τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, Στο Γ. Μπαγάκης (επιμ.), Επιμόρφωση
και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2005.
Χαρίσης, Α., «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου –
αξιολόγηση της σχολικής μάθησης και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών», Επιθεώρηση
Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 2007/12, σσ. 159-170.
Eurydice, National summary sheets on education system in Europe and ongoing reforms
(Finland), Education Audiovisual and Culture Executive Agency, 2009.
Eurydice, National summary sheets on education system in Europe and ongoing reforms
(France), Education Audiovisual and Culture Executive Agency, 2009.
Eurydice, National summary sheets on education system in Europe and ongoing reforms
(UK), Education Audiovisual and Culture Executive Agency, 2009.
Eurydice, Structures of education and training systems in Europe (Greece), 2009/10.

εμπειρία) συνέντευξη κτλ. Στην Ελλάδα, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και χρόνια, τι
γίνεται και τι προγραμματίζεται έστω να γίνει;».
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΣ (1998) ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Μια νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα δημιουργήθηκε για τη πρωτοβάθμια
εκπαίδευση στην Ελλάδα μετά από τη θεσμοθέτηση του Ολοήμερου
Δημοτικού Σχολείου. Νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα για χιλιάδες μαθητές
που καλούνται να προσαρμοστούν σε έναν νέο τύπο σχολείου με διαφορετικό
ωράριο λειτουργίας, με νέα αντικείμενα εκπαίδευσης και δημιουργικής
απασχόλησης, με διαφορετικό εκπαιδευτικό προσωπικό από αυτό του πρωινού
κύκλου μαθημάτων. Μια νέα πραγματικότητα όμως εγκαινιάζεται και για τους
γονείς των μαθητών αυτών οι οποίοι καλούνται να επιλέξουν για τα παιδιά
τους για πρώτη φορά έναν τύπο σχολείου διαφορετικό από ότι οι ίδιοι πέρασαν
αλλά και με διαφορές αρκετές σε ότι γνώριζαν μέχρι τη στιγμή που
εμφανίστηκε ο νέος θεσμός. Οι γονείς είναι αυτοί που θα αποφασίσουν τελικά,
αν θα λειτουργήσει το Ολοήμερο, αφού η εγγραφή σε αυτό γίνεται μόνο με
αίτημά τους και δεν είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές. Οι γονείς είναι
αυτοί που θα συμβάλουν καθοριστικά με την επιλογή τους και στα αντικείμενα
που θα αναπτυχθούν στον νέο τύπο σχολείου. Νέο τοπίο όμως δημιουργείται
και για χιλιάδες εκπαιδευτικούς οι οποίοι καλούνται να στελεχώσουν τα
Ολοήμερα Δημοτικά. Εμφανίζονται για πρώτη φορά νέα εργασιακά ωράρια,
νέα καθήκοντα και υποχρεώσεις τα οποία προκύπτουν από τη διαφορετική
φιλοσοφία του θεσμού σε σχέση με το κλασικό δημοτικό, διαφορετική δομή
στην οργάνωση και στη λειτουργία σε σχέση με την προηγούμενη εμπειρία
τους, αλλάζουν οι εργασιακές σχέσεις και εμφανίζονται για πρώτη φορά οι
ελαστικές μορφές απασχόλησης.
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Το Ολοήμερο Σχολείο στις χώρες της Ευρώπης ξεκίνησε πολύ πιο νωρίς
από ότι στην Ελλάδα. Εκτός από την Πορτογαλία στις υπόλοιπες χώρες άρχισε
να λειτουργεί στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950, χρόνια μεταπολεμικά
στα οποία οι ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονταν σε εντατικούς ρυθμούς
εκβιομηχάνισης, το εργατικό δυναμικό ήταν πολύτιμο και γι’ αυτό τα
επιχειρήματα για την ίδρυση του νέου τύπου σχολείου είχαν κατά βάση πρώτα
κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα και στη συνέχεια παιδαγωγικό.
Στην Ελλάδα ο σπόρος της ίδρυσης τέτοιων σχολείων έπεσε πρώτα από
τους γονείς σε επίπεδο σχολικής μονάδας και συλλόγων γονέων στα μέσα της
δεκαετίας του 1980 με τη δημιουργία Σχολείων Διευρυμένου Ωραρίου. Στη
συνέχεια

το

Υπουργείο

Παιδείας

αναγνωρίζοντας

τις

ανάγκες

των

εργαζόμενων γονέων για φύλαξη και δημιουργική απασχόληση των παιδιών
τους έφτιαξε τα Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης τα οποία
λειτούργησαν από το σχολικό έτος 1994/1995 στηριζόμενα στην κοινωνική
πλευρά του όλου ζητήματος και λιγότερο στην παιδαγωγική. Τα τμήματα αυτά
λειτούργησαν παράλληλα με αυτά των γονέων.
Το 1997 επιχειρείται μια άλλου τύπου παρέμβαση στο θέμα του
Ολοήμερου και αυτή πραγματοποιείται με το Ν.2525/97 με τον οποίο έγινε
προσπάθεια να καθιερωθεί και να μορφοποιηθεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο
σχολείου. Με βάση το νόμο 2525/97 λειτούργησαν το σχολικό έτος 1998/1999
για πρώτη φορά Τμήματα διευρυμένου ωραρίου σε 1.000 σχολεία. Την
επόμενη σχολική χρονιά 1999/2000 προστέθηκαν στα ήδη υπάρχοντα σχολεία
άλλα 163 Τμήματα και συνολικά λειτούργησαν 1.500 Τμήματα Δημιουργικών
Δραστηριοτήτων. Το έτος 2000/2001 λειτούργησαν 2.029 ολοήμερα, ενώ την
επόμενη σχολική χρονιά 2001/2002 ο αριθμός ανέβηκε στα 2.521. Τα 3.577
έφτασαν τα Ολοήμερα το σχολικό έτος 2002/2003 και τα 8.000 τη σχολική
χρονιά 2003/2004 ενώ ο μαθητικός πληθυσμός των ολοήμερων αυξήθηκε κατά
120%.1 Δημιουργήθηκαν επίσης 28 σχολεία τα οποία λειτούργησαν ως
πειραματικά, ενώ το Νοέμβριο του 2002 αρχίζουν να εργάζονται στα
Ολοήμερα Δημοτικά και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων.
Θα λέγαμε δηλαδή ότι το Ολοήμερο Σχολείο πέρασε από αρκετά στάδια
και φάσεις στη διάρκεια της λειτουργίας του για να φτάσει στη σημερινή του
μορφή και δομή.

1

Μ. Παπαπέτρου-ΑΙΚ. Σουσαμίδου-Καραμπέρη, ό.π. σ. 23.
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Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι:
α) Να παρουσιάσει τα βασικά σημεία της θεσμικής εξέλιξης που έχουν
σχέση με την ίδρυση και λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου στην Ελλάδα
εντοπίζοντας τα σημεία εκείνα που αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα στην
εξέλιξη και στη διαμόρφωσή του, ενώ παράλληλα να γίνει μια σύντομη
ιστορική αναδρομή από την εμφάνιση του νέου θεσμού ως σήμερα.
β) Να κάνει μια σύντομη αναφορά των διαφόρων τύπων Ολοήμερων που
λειτουργούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες καθώς επίσης να παρουσιάσει τα
αποτελέσματα των κυριοτέρων ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι
σήμερα για τη λειτουργία των σχολείων αυτών στην Ελλάδα.
γ) Να καταγράψει και να παρουσιάσει μέσα από τα θεσμικά κείμενα τη
δομή, τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης του νέου σχολείου.
δ) Να διερευνήσει πώς εξελίσσεται η διεύρυνση του θεσμού του
Ολοήμερου μέσα από τον ορισμό νέων σχολείων και Τμημάτων αλλά και του
μαθητικού πληθυσμού των σχολείων αυτών στην Ελλάδα γενικά αλλά και
κατά γεωγραφική περιοχή από την έναρξη της λειτουργίας του θεσμού
(1998/1999) ως σήμερα.
ε) Να σκιαγραφήσει το νέο τύπο σχολείου μέσα από το πλήθος των
εκπαιδευτικών, δασκάλων και ειδικοτήτων, που διαμορφώνουν και υλοποιούν
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις δημιουργικές δραστηριότητες του
Ολοήμερου.
Ως υπόθεση στην εργασία είναι ότι σχεδόν στην πλειοψηφία τους τα
Δημοτικά Σχολεία της χώρας μας σήμερα λειτουργούν ως Ολοήμερα, ωστόσο
ο μαθητικός πληθυσμός που φοιτά στα Ολοήμερα Δημοτικά αποτελεί ένα
μικρό μόνο μέρος του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και δεν είναι αντίστοιχος με το μέρος εκείνο των σχολείων που
έχουν οριστεί ως Ολοήμερα. Η φοίτηση των μαθητών στα Ολοήμερα Σχολεία
δεν παρουσιάζει ομοιογένεια αλλά διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή στην οποία λειτουργεί το κάθε Ολοήμερο. Οι γονείς δεν επιλέγουν τη
λύση του Ολοήμερου για τα παιδιά τους με τον ίδιο τρόπο και στα ίδια
ποσοστά σε όλες τις εκπαιδευτικές περιφέρειες. Οι αλλοδαποί γονείς επιλέγουν
σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους Έλληνες γονείς τα παιδιά τους να φοιτούν
στα Ολοήμερα Δημοτικά. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι και η σύνθεση
του μαθητικού πληθυσμού των Ολοήμερων Δημοτικών σε σχέση με την
προέλευση των μαθητών διαφέρει από αυτήν των κλασικών δημοτικών
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σχολείων του πρωινού κύκλου μαθημάτων και η διαφορά αυτή εντοπίζεται σε
σχέση και με τη γεωγραφική περιοχή που λειτουργούν τα Ολοήμερα Δημοτικά.
Ο πληθυσμός των εκπαιδευτικών που λειτουργεί και εργάζεται στα
Ολοήμερα Δημοτικά αποτελεί ένα ποικιλόμορφο σχήμα το οποίο διαφέρει
κατά πολύ από αυτό του πρωινού κύκλου μαθημάτων τόσο ως προς την
επιστημονική κατεύθυνση όσο και από πλευράς εργασιακών σχέσεων. Η
σύνθεση του εκπαιδευτικού πληθυσμού των Ολοήμερων Δημοτικών
παρουσιάζει διαφορές από έτος σε έτος αλλά και από περιοχή σε περιοχή.
Η λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών συνετέλεσε αποφασιστικά στην
επίλυση ενός κοινωνικού προβλήματος, της επαγγελματικής αποκατάστασης,
για εκατοντάδες εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ
παράλληλα είχε ως αποτέλεσμα το άνοιγμα πολλών θέσεων εργασίας για
πολλές ειδικότητες εκπαιδευτικών.
Ολοήμερο σχολείο εννοιολογική προσέγγιση
Ολοήμερο Σχολείο είναι το σχολείο εκείνο στο οποίο το πρόγραμμά του
επεκτείνεται σε ολόκληρη την ημέρα. Αποτελεί ένα μοντέλο σχολείου
σύμφωνα με το οποίο αφιερώνεται περισσότερος χρόνος στη διαδικασία
ανάπτυξης και μάθησης και μπορεί να εξελιχθεί σε ζωτικό χώρο μάθησης και
εμπειριών για τα παιδιά.
Βασικές προϋποθέσεις οι οποίες μας επιτρέπουν να κάνουμε λόγο για
ολοήμερο σχολείο είναι η δυνατότητα παραμονής των μαθητών σε αυτό από
τις 08:00 ως περίπου στις 15:30 με μια υποχρεωτικότητα σε αυτό τουλάχιστον
τριών ημερών την εβδομάδα, η προσφορά ζεστού μεσημεριανού φαγητού σε
όλους τους μαθητές, η συνάφεια των μαθησιακών και παιδαγωγικών
δραστηριοτήτων κατά τις απογευματινές και πρωινές ώρες, η δε οργάνωση των
δραστηριοτήτων θα πρέπει να υπάγεται στη διεύθυνση του σχολείου.2 Κατά
μια άλλη εννοιολογική εκδοχή ολοήμερο σχολείο έχουμε όταν:
α. Υπάρχει επιμήκυνση του ωραρίου παρακολούθησης η οποία συνήθως
ξεπερνάει τις 8 ώρες την ημέρα.
β. Η ομαδοποίηση των μαθητών δε γίνεται με τα αυστηρά κριτήρια της
ηλικίας και της τάξης τους όπως συμβαίνει στο κλασικό σχολείο.
2
Σ. Μπουζάκης, «Το Ολοήμερο Σχολείο: Θεωρία και πράξη-Σύγχρονες τάσεις», στο ΔΟΕ-ΠΟΕΔ.
Το ολοήμερο σχολείο, Πρακτικά 9ου πανελλήνιου συνεδρίου δασκάλων νηπιαγωγών, Πάφος,1995,
σ. 35.

88

Η Δημογραφική εξέλιξη του μαθητικού και εκπαιδευτικού πληθυσμού

γ. Το ειδικευμένο προσωπικό στο ολοήμερο σχολείο είναι σε μεγαλύτερο
αριθμό από το προσωπικό στο κλασικό σχολείο.
δ. Το πρόγραμμα μαθημάτων και δραστηριοτήτων είναι διευρυμένο και
αναδιαρθρωμένο.3
Ολοήμερο Σχολείο είναι αυτό που παρέχει στους μαθητές μια ποικιλία
μαθησιακών ευκαιριών, δυνατότητες για εξατομικευμένη βοήθεια, καλύτερη
αξιοποίηση

του

ελεύθερου

χρόνου

κοινωνικοποίησης για τους μαθητές.

και

περισσότερες

ευκαιρίες

4

Ιστορική αναδρομή
Με ένα Βασιλικό Διάταγμα της 3ης Σεπτεμβρίου του 1880 «Περί μεθόδου
διδασκαλίας

εν

τοις

δημοτικοίς

σχολείοις»

αντικαταστάθηκε

η

Αλληλοδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας από τη Συνδιδακτική. Η αλλαγή αυτή
ασφαλώς και δεν αποτελούσε τυχαίο γεγονός για την ελληνική εκπαιδευτική
πραγματικότητα διότι την περίοδο αυτή και μάλιστα από το 1870
παρατηρούνται αλλαγές και διαφοροποιήσεις στις σχέσεις των κοινωνικών
ομάδων σε επίπεδο οικονομικό και πολιτικό. Με τις αλλαγές αυτές ουσιαστικά
έμπαιναν οι βάσεις για την ανάπτυξη των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής,
όπως η εμπορευματοποίηση της αγροτικής παραγωγής, η εισροή ελληνικού και
ξένου κεφαλαίου, η ανάπτυξη ναυτιλιακών δραστηριοτήτων και του
τραπεζικού συστήματος, η εμφάνιση της βιομηχανίας, οι επενδύσεις σε
εμπορικές επιχειρήσεις και διάφορες άλλες δραστηριότητες. Όλες αυτές οι
μεταβολές είχαν τον αντίκτυπό τους στο πολιτικό, στο ιδεολογικό και
κοινωνικό επίπεδο με αποτέλεσμα τη σταδιακή υποχώρηση ως εξαφάνιση των
παραδοσιακών κομμάτων και την επικράτηση μόνο δυο. Του κόμματος του
Χαρίλαου Τρικούπη (νεωτερικόν) και του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου και
αργότερα του Θεόδωρου Δεληγιάννη(εθνικόν). Και τα δυο κόμματα
αναγνώριζαν τα προβλήματα της εκπαίδευσης και συμφωνούσαν στην
αντικατάσταση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου, είχαν όμως διαφορετική
εκπαιδευτική πολιτική. Οι εξελίξεις όμως στην κοινωνική και πολιτική ζωή και
η ανάπτυξη των αστικών πληθυσμών έθετε το σπόρο για μια νέα εποχή.
3
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Έπρεπε λοιπόν να επικρατήσει μια άλλη αντίληψη αγωγής που θα μπορούσε
να εξυπηρετήσει τη νέα πραγματικότητα στην κοινωνία. Αυτή την
πραγματικότητα θα μπορούσε να εξυπηρετήσει η συνδιδακτική μέθοδος.
Η νέα μέθοδος διδασκαλίας, συνδιδακτική, αρχίζει να γίνεται πιο
συγκεκριμένη μέσα από μια σειρά οδηγιών που εγκρίνονται από τον Υπουργό
των Εκκλησιαστικών και της Παιδείας και ως δημιούργημα ανήκουν στον
Γενικό Επιθεωρητή, Δ.Γ. Πετρίδη. Το κείμενο των οδηγιών Πετρίδη έχει μια
αυστηρή θεωρητική τεκμηρίωση στην ερβαρτιανή, Παιδαγωγική, Διδακτική
και Ψυχολογία. Κάνει μια σαφή αναφορά στο σκοπό του δημοτικού σχολείου,
στη διδακτέα ύλη και στη διδακτική, μεθοδολογική προσέγγιση για όλα τα
γνωστικά αντικείμενα.5
Τα σχολεία διαιρούνταν σε τέσσερις και σπάνια σε πέντε ετήσιες τάξεις
ανάλογα με το πλήθος των μαθητών. Όσα σχολεία συγκέντρωναν μέχρι 50
μαθητές λειτουργούσαν με τέσσερις τάξεις στις οποίες δίδασκε ένας δάσκαλος.
Ο τύπος αυτών των σχολείων αντιπροσώπευε την πλειονότητα των σχολικών
μονάδων εκείνης της εποχής. Για να λειτουργήσει ένα τέτοιο, μονοθέσιο από
την άποψη του διδακτικού προσωπικού σχολείο, είχε δημοσιευτεί το
«Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου» το οποίο
εγκρίθηκε από τον Σ.Κ. Ρώμα, Υπουργό «επί των Εκκλησιαστικών και της
Παιδείας» και υπογράφτηκε από τον Γενικό Επιθεωρητή Δ.Γ. Πετρίδη.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι τέσσερις τάξεις ομαδοποιούνται σε τρεις ομάδες
εργασίας. Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου ξεκινάει από τις 8:00 το πρωί
μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι. Για μια ώρα, ως τις 13:00, διακόπτεται το
πρόγραμμα για φαγητό και ξεκούραση και συνεχίζεται απογευματινό μάθημα
από τις 13:00 ως τις 16:30. Το ωράριο αυτό ισχύει μέχρι το Πάσχα. Το
πρόγραμμα τροποποιείται κατά τη θερινή περίοδο όπου η ώρα έναρξης ήταν
7:00 το πρωί, ενώ η απογευματινή ζώνη ξεκινούσε από τις 14:00 και
ολοκληρωνόταν στις 18:15. Για το μεσημεριανό φαγητό οι μαθητές πήγαιναν
στα σπίτια τους, ενώ για τις μικρές τάξεις (Α και Β) προβλεπόταν διπλάσιος
χρόνος για ξεκούραση.
Ο τύπος αυτός του Δημοτικού σχολείου ήταν διαμορφωμένος σύμφωνα με
τα ευρωπαϊκά πρότυπα και προσαρμοσμένος στην παιδαγωγική της
γερμανικής σχολής που επηρέασε πολύ τη χώρα μας.
5
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Σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος θα πρέπει να πούμε ότι εκτός
από τα ακαδημαϊκά μαθήματα, Ανάγνωση, Γραφή, Γραμματική, Αριθμητική,
Ελληνική Ιστορία, Ιερή Ιστορία, Ιερή Κατήχηση, Γεωγραφία, Φυσικά,
Γυμναστική, Ιχνογραφία, που διδάσκονταν και στις δύο ζώνες εργασίας,
περιλαμβάνονταν επίσης καλλιγραφία, χειροτεχνία, ιχνογραφία, φυσικές και
χωρογνωστικές εκδρομές. Όλα τα μαθήματα είχαν χαρακτήρα ηθικολογικό και
ήταν οργανωμένα δασκαλοκεντρικά.
Ο τύπος αυτός του σχολείου λειτούργησε για να εξυπηρετήσει τις
κοινωνικές ανάγκες μέχρι τη δεκαετία του 60 στην ύπαιθρο. Η λειτουργία των
σχολείων με συγκεκριμένο τρόπο ατόνησε μετά τη δεκαετία του 70 εξαιτίας
πολιτικών μεταβολών και της ολοένα αυξανόμενης αστικοποίησης του
πληθυσμού που δημιούργησε και μια διαφορετική αντίληψη για τη λειτουργία
του σχολείου και την ανάμειξη της οικογένειας στην εκπαίδευση του παιδιού.6
Οι στόχοι του Ολοήμερου Σχολείου
Σύμφωνα με τις εγκυκλίους που το Υπουργείο Παιδείας στέλνει στα
σχολεία κάθε χρόνο για την οργάνωση και λειτουργία των Ολοήμερων στόχοι
των σχολείων αυτών είναι:
1. Το σχολείο να γίνει ο χώρος στον οποίο οι μαθητές θα αναπτύσσουν τις
γνωστικές, τις ερευνητικές, τις κατασκευαστικές και τις πολιτιστικές
τους δεξιότητες, αναπτύσσοντας παράλληλα την προσωπικότητα, το
χαρακτήρα τους, τις γνώσεις τους. Μαθαίνοντας πώς να μαθαίνουν, πώς
να αποδέχονται τους άλλους και πώς να είναι υπεύθυνοι και
δημιουργικοί.
2. Να εισάγει νέα στοιχεία στην εξελικτική πορεία των μαθητών, έτσι
ώστε αυτοί να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και στις
επιταγές μιας σύγχρονης κοινωνίας.
3. Να βοηθήσει την οικογένεια του μαθητή έτσι ώστε να μπορέσει να
ανταποκριθεί στη φροντίδα και στο κόστος που απαιτείται για την
αναζήτηση μιας επιπρόσθετης απασχόλησης εκτός σχολείου.
4. Να επιτευχθεί το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία μέσα από την
ενεργοποίηση των φορέων της τοπικής κοινωνίας.

6
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5. Να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της εκπαίδευσης μέσα από τη
συνεργασία όλων των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας.7
Οι ειδικότεροι στόχοι βέβαια είναι δυο και αναφέρονται στην εμπέδωση
των γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάσκονται οι μαθητές στο πρωινό
πρόγραμμα καθώς και ο εμπλουτισμός του πρωινού προγράμματος με επιπλέον
διδακτικά αντικείμενα.
Η εξέλιξη των Ολοήμερων Δημοτικών, των Ολοήμερων Τμημάτων και του
μαθητικού πληθυσμού στην Ελλάδα
Επίσημα στοιχεία τόσο για τα Ολοήμερα Δημοτικά όσο και για το
μαθητικό πληθυσμό τους υπάρχουν για τα σχολικά έτη 2003/2004, 2004/2005,
2005/2006 από την Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος σε επίπεδο
Σχολικών Μονάδων που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Εκπαιδευτικής
Έρευνας, ενώ για τα σχολικά έτη 2008/2009, 2009/2010, τα στοιχεία
προέρχονται από τη Διεύθυνση Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας. Για τα
σχολικά έτη 2006/2007 και 2007/2008 δεν υπάρχουν στοιχεία που να
αποτυπώνουν την εικόνα των Ολοήμερων Δημοτικών, των Τμημάτων αλλά και
του μαθητικού πληθυσμού.
Το Διάγραμμα 1 που ακολουθεί παρουσιάζει πώς εξελίσσονται τα
Ολοήμερα Δημοτικά. Παρατηρούμε ότι σε όλα τα σχολικά έτη που υπάρχουν
στοιχεία η πορεία των Ολοήμερων Δημοτικών είναι ανοδική. Αυτό σημαίνει
βασικά ότι υπάρχει ζήτηση από την πλευρά των γονέων οι οποίοι καταφεύγουν
στη λύση του Ολοήμερου και από την άλλη η πολιτεία καλύπτει αυτή την
ανάγκη ιδρύοντας ολοένα και περισσότερα Ολοήμερα Σχολεία. Με άλλα λόγια
θα λέγαμε ότι διακρίνουμε ταυτόχρονα με την πολιτική βούληση για την
εξάπλωση του θεσμού του Ολοήμερου και ένα ποσοστό αποδοχής από τους
γονείς. Έτσι τουλάχιστον δείχνει η εικόνα που παρουσιάζει τα Ολοήμερα
Δημοτικά να αυξάνονται. Τονίζουμε μάλιστα το δεύτερο σημείο καθώς
γνωρίζουμε ότι το Ολοήμερο είναι αυτό που λειτουργεί μόνο με απόφαση των
γονέων και αυτή είναι μια από τις ιδιαιτερότητες που έχει ο νέος τύπος
σχολείου. Το συμπέρασμα που διεξάγεται παρατηρώντας το διάγραμμα είναι
ότι κάθε σχολική χρονιά ορίζονταν με υπουργικές αποφάσεις νέα Ολοήμερα
Δημοτικά. Το σχολικό έτος 2009/2010 διαπιστώνουμε ότι το πλήθος τους

7
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φτάνει σε επίπεδα οροφής, αφού όπως επισημάναμε σε προηγούμενο τμήμα
της εργασίας, το 91% των δημοτικών έχουν χαρακτηριστεί Ολοήμερα. Είναι
μια λογική εξέλιξη αυτή καθώς υπάρχει η ανάγκη ενός τμήματος της κοινωνίας
για φύλαξη και προετοιμασία των μικρών μαθητών επιπλέον ώρες από το
πρωινό πρόγραμμα του σχολείου και από την άλλη το Ολοήμερο δεν κοστίζει
ιδιαίτερα στον κρατικό προϋπολογισμό, αφού δεν φτιάχνονται νέα σχολεία με
προδιαγραφές αλλά απλά διορίζονται επιπλέον δάσκαλοι ως εκπαιδευτικοίυπεύθυνοι και σε σχέση με τις ειδικότητες προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι
εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποτελούν φτηνό εργατικό δυναμικό. Συνεχίζοντας το
προηγούμενο σκεπτικό μπορούμε να προσθέσουμε ότι με τα Ολοήμερα
εγκαινιάζεται ένας νέος θεσμός ο οποίος δεν απαιτεί μεγάλα κόστη για τη
λειτουργία του. Τουλάχιστο όσο έχει σχέση με την κτιριακή υποδομή. Γι’ αυτό
παρατηρούμε και τη γρήγορη εξάπλωσή τους σε όλες τις περιφέρειες της
χώρας. Στα ήδη υπάρχοντα σχολικά κτίρια, με την ελάχιστη υλικοτεχνική
υποδομή, με χρηματοδότηση που προέρχεται από κονδύλια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης τα οποία η πολιτεία επεδίωκε να απορροφήσει κυρίως στα πρώτα έτη
λειτουργίας του θεσμού, διευρύνεται ένας νέος τύπος σχολείου. Σχετικά
πάντως με την υλικοτεχνική υποδομή θα πρέπει να προστεθεί ακόμη ότι δεν
υπάρχει ούτε καν ένας υποτυπώδης σχεδιασμός για την υλοποίηση και τη
στήριξη των Ολοήμερων Σχολείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει
θέσει επιστημονική ομάδα που ασχολήθηκε με το θέμα.
Διάγραμμα 1: Τα Ολοήμερα Δημοτικά

Πηγή: ΚΕΕ- Διεύθυνση Σπουδών Υπ. Παιδείας.

Μια αντίστοιχη εξέλιξη παρουσιάζουν και τα Ολοήμερα Τμήματα. Στο
σημείο αυτό να διευκρινίσουμε ότι έχει αξία να δει κανείς και αυτή την
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παράμετρο γιατί αποτυπώνεται πιο παραστατικά η εικόνα σε σχέση με τα
Ολοήμερα Σχολεία. Συνήθως σε πολυθέσια σχολεία λειτουργούν περισσότερα
του ενός Τμήματα.
Το Διάγραμμα 2 δείχνει πώς είναι η εικόνα και πώς εξελίχθηκε το πλήθος
των Ολοήμερων Τμημάτων, μια εικόνα η οποία δε διαφέρει από αυτή των
Ολοήμερων Σχολείων παρά μόνο στο πλήθος των Τμημάτων. Παρατηρούμε
και στην περίπτωση αυτή ότι η πορεία είναι καθαρά ανοδική και θα λέγαμε ότι
κορυφώνεται τα έτη 2009/2010. Είναι μια εικόνα αναμενόμενη καθώς είχαμε
παρακολουθήσει προηγουμένως την επέκταση των Ολοήμερων Δημοτικών και
θα πρέπει να επισημάνουμε ότι Ολοήμερα Δημοτικά και Ολοήμερα Τμήματα
είναι στοιχεία αλληλένδετα καθώς εκεί όπου ιδρύονται Ολοήμερα Δημοτικά
ιδρύεται και ένα τουλάχιστον Ολοήμερο Τμήμα. Βέβαια σε κάθε σχολείο
μπορεί να δημιουργηθούν και περισσότερα από ένα Ολοήμερα Τμήματα αλλά
αυτό έχει σχέση με τη ζήτηση που θα έχει ο θεσμός του Ολοήμερου στην κάθε
περιοχή. Είχαμε διαπιστώσει ότι αυτό γίνεται κυρίως στις μεγάλες πόλεις, ενώ
στην επαρχία ο κανόνας είναι διαφορετικός. Συγκρίνοντας τα Ολοήμερα
Δημοτικά με τα Ολοήμερα Τμήματα ως προς την εξέλιξή τους παρατηρούμε
μια απότομη άνοδο των Τμημάτων από το σχολικό έτος 2005/2006 στο
2008/2009, ενώ μια πιο ομαλή αύξηση σημειώνεται στα Ολοήμερα Δημοτικά.
Διάγραμμα 2: Τα Ολοήμερα Τμήματα

Πηγή: ΚΕΕ- Διεύθυνση Σπουδών Υπ. Παιδείας.

Στο σημείο αυτό θα δούμε πώς εξελίχθηκε ο μαθητικός πληθυσμός των
Ολοήμερων Δημοτικών τα σχολικά έτη 2003/2004, 2004/2005, 20005/2006,
2008/2009 και 2009/2010.
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Η πρώτη γενική εικόνα η οποία φαίνεται και από το Διάγραμμα 3 δείχνει
στα τρία σχολικά έτη (2003 -2006) πτώση του μαθητικού πληθυσμού των
Ολοήμερων Δημοτικών.
Πιο συγκεκριμένα παρατηρούμε το σχολικό έτος 2003/2004 έναν μαθητικό
πληθυσμό στα Ολοήμερα που φτάνει στις 137.545 μαθητές σύμφωνα με τα
στοιχεία από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και την Αποτύπωση του
Εκπαιδευτικού Συστήματος. Στην επόμενη σχολική χρονιά ο πληθυσμός αυτός
πέφτει στις 135.784, μειώθηκαν οι μαθητές των Ολοήμερων κατά 1.761 που σε
ποσοστό η μείωση είναι της τάξης του 1,28%, μικρό βέβαια ποσοστό αλλά σε
μια και μόνο σχολική χρονιά. Στη συνέχεια διαπιστώνουμε μια ακόμη μείωση
του μαθητικού πληθυσμού των Ολοήμερων το αμέσως επόμενο σχολικό έτος,
μια μείωση που φτάνει τους 5.263 μαθητές και σε ποσοστό αντιστοιχεί στο
3,88%. Το ποσοστό αυτό της μείωσης αφορά μια μόνο σχολική χρονιά.
Αθροιστικά τώρα θα λέγαμε ότι η μείωση του μαθητικού πληθυσμού των
Ολοήμερων στην τριετία φτάνει στο 5%.
Όπως φαίνεται και από το Διάγραμμα 3 μετά από το κενό των δυο
σχολικών ετών για το οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία, παρατηρούμε μια αύξηση
του μαθητικού πληθυσμού των Ολοήμερων Δημοτικών η οποία φτάνει και
ξεπερνάει τα όρια του σχολικού έτους 2003/2004. Συγκεκριμένα το σχολικό
έτος 2008/2009 οι μαθητές των Ολοήμερων φτάνουν σε όλη την Ελλάδα τους
138.199 και την επόμενη σχολική χρονιά τους 139.307.
Αυτή η εικόνα που παρατηρείται στο Διάγραμμα 3 και αναφέρεται στο
μαθητικό πληθυσμό παρουσιάζει μια αναντιστοιχία σε σχέση με τα
προηγούμενα διαγράμματα που παρουσίαζαν τα Ολοήμερα Δημοτικά και τα
Ολοήμερα Τμήματα σε όλη την Ελλάδα. Εκεί παρατηρήσαμε καθαρή ανοδική
πορεία τόσο στα Τμήματα όσο και στα Σχολεία. Ουσιαστικά δηλαδή
παρατηρούμε μια επέκταση του θεσμού του Ολοήμερου χωρίς αντίστοιχη
αύξηση του μαθητικού πληθυσμού.
Σε σχέση πάντως με το μαθητικό πληθυσμό των Ολοήμερων και την
πτωτική πορεία που δείχνει από το 2003/2004 ως το 2005/2006 θα πρέπει να
επισημάνουμε ότι την περίοδο αυτή διατυπώθηκαν πολλές επικρίσεις και
δημοσιεύτηκαν στον τύπο, πολλά άρθρα με σχόλια και στοιχεία για την
πτωτική πορεία που παρουσιάζουν τα Ολοήμερα Δημοτικά. Η Διδασκαλική
Ομοσπονδία έκανε λόγο για μείωση του αριθμού των μαθητών που φοιτούν
στα Ολοήμερα κατά 20% με 30% και έθετε ως αιτία τις κυβερνητικές επιλογές
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σχετικά με τη στελέχωση και τη χρηματοδότηση των Ολοήμερων Σχολείων.
Συγκεκριμένα γινόταν λόγος για καθυστέρηση στη στελέχωση των Ολοήμερων
με ειδικότητες, σε μείωση του ποσού που πληρώνονταν οι ωρομίσθιοι για να
διδάξουν στα Ολοήμερα και σε μειώσεις στους διορισμούς εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας γενικά. Σύμφωνα με την άποψη της Ομοσπονδίας των
Δασκάλων δηλαδή υπήρχε μαθητική διαρροή από τα Ολοήμερα που οφειλόταν
σε όλα τα παραπάνω προβλήματα. Έκαναν λόγο ακόμη και για εγκατάλειψη
του θεσμού.8
Μια άλλη οπτική του συγκεκριμένου θέματος που δίνει κάποιες λογικές
εξηγήσεις είναι ότι από αυτή την περίοδο αρχίζει και μια αισθητή μείωση
γενικά του μαθητικού πληθυσμού των δημοτικών σχολείων στην Ελλάδα και
είναι επομένως πιθανό να επηρεάζει αντίστοιχα και τον μαθητικό πληθυσμό
των Ολοήμερων. Επίσης θα πρέπει να επισημάνουμε ότι την τριετία αυτή οι
αλλοδαποί μαθητές που φοιτούν στα δημοτικά σχολεία της χώρας βρίσκονται
περίπου σε σταθερά επίπεδα. Παρατηρώντας δηλαδή κανείς τα στοιχεία του
μαθητικού πληθυσμού από την Ελληνική Στατιστική Αρχή τη συγκεκριμένη
χρονική περίοδο διαπιστώνει ότι δεν σημειώνεται αξιόλογη μεταβολή στους
αλλοδαπούς μαθητές. Το τονίζουμε αυτό διότι ένα σημαντικό μέρος του
μαθητικού πληθυσμού των Ολοήμερων αποτελούν οι αλλοδαποί και
παλιννοστούντες μαθητές. Κατά συνέπεια και οποιαδήποτε αυξομείωση στην
κατηγορία αυτή θα επηρεάζει και το συνολικό μαθητικό πληθυσμό των
Ολοήμερων. Έτσι ίσως θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε και την άνοδο που
παρατηρούμε στο μαθητικό πληθυσμό των Ολοήμερων τα σχολικά έτη
2008/2009 και 2009/2010. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι από το σχολικό έτος
2005/2006 ως το 2008/2009 αυξήθηκαν οι αλλοδαποί μαθητές στα δημοτικά
κατά 11.000 περίπου. Μια αύξηση που σε μια τετραετία κυμαίνεται στο 18%
περίπου. Είναι λοιπόν λογικό η αύξηση αυτή των αλλοδαπών που σημειώθηκε
στα δημοτικά σχολεία της Ελλάδας να επηρέασε και την αύξηση στο μαθητικό
πληθυσμό των Ολοήμερων καθώς όπως έχουμε δει οι αλλοδαποί δείχνουν μια
αρκετά μεγάλη προτίμηση στα Ολοήμερα Δημοτικά για λόγους που έχουμε
αναφερθεί ήδη.

8

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12305&subid=2&pubid=226894 8/02/2011
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Διάγραμμα 3: Ο μαθητικός πληθυσμός των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

Πηγή: ΚΕΕ- Διεύθυνση Σπουδών Υπ. Παιδείας.

Αλλοδαποί και Παλιννοστούντες μαθητές στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία
Η Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του 1970 άρχισε να δέχεται ένα
σημαντικό αριθμό παλιννοστούντων Ελλήνων και την τελευταία δεκαετία ένα
συνεχώς αυξανόμενο αριθμό αλλοδαπών εργαζόμενων και τα μέλη των
οικογενειών τους. Ουσιαστικά δηλαδή από τα μέσα της δεκαετίας του 1970
έγινε μια μετεξέλιξη της Ελλάδας από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής
μεταναστών.9 Η αλλαγή αυτή δεν ήταν δυνατόν να μην επηρεάσει και το
μαθητικό πληθυσμό των δημοτικών σχολείων.
Σήμερα λοιπόν ένα σημαντικό μέρος του μαθητικού πληθυσμού στα
δημόσια δημοτικά σχολεία της χώρας, 12,45% είναι αλλοδαποί και
παλιννοστούντες. Είναι επομένως φυσικό και τα Ολοήμερα Δημοτικά να έχουν
μαθητές αυτής της κατηγορίας. Θα πρέπει ίσως να επισημάνουμε στο σημείο
αυτό ότι μέσα στους βασικούς στόχους του Ολοήμερου ήταν και η ενίσχυση
των παιδιών που έρχονται στην Ελλάδα από ξένες χώρες και χρειάζονται
βοήθεια για την ομαλότερη ένταξή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι οι γονείς των μαθητών αυτών έχουν πολύ
μεγάλες ανάγκες απασχόλησης και προετοιμασίας για τα παιδιά τους γιατί τις
περισσότερες φορές οι ίδιοι δεν μπορούν να βοηθήσουν καθόλου στην
προετοιμασία τους για την επόμενη μέρα στο σχολείο παράλληλα όμως και οι
εργασιακές απαιτήσεις δεν τους επιτρέπουν από άποψη χρόνου να ασχοληθούν
με τα παιδιά τους. Το Ολοήμερο Σχολείο είναι μια λύση και γι’ αυτή την
κοινωνική ομάδα.
9
Μ. Δαμανάκης, Η Εκπαίδευση των Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών στην Ελλάδα
Διαπολιτισμική Προσέγγιση,Gutenberg, Αθήνα 1998, σσ. 40, 42.
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Η συνολική εικόνα για το μαθητικό πληθυσμό των Ολοήμερων Δημοτικών
στην Ελλάδα το σχολικό έτος 2008/2009 σε σχέση με τους αλλοδαπούς και
παλιννοστούντες μαθητές δίνεται από το Διάγραμμα 4. Διαπιστώνουμε καθαρά
ότι στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού των Ολοήμερων Δημοτικών
Σχολείων το 21% είναι αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές.
Διάγραμμα 4: Ο μαθητικός πληθυσμός των Ολοήμερων Δημοτικών σε σχέση με
τους αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές το σχολικό έτος 2008/2009

Πηγή: Διεύθυνση Σπουδών Υπ. Παιδείας.

Το Διάγραμμα 5 δείχνει το ποσοστό αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν στα
Ολοήμερα Δημοτικά στην Ελλάδα το σχολικό έτος 2009/2010. Παρατηρούμε
λοιπόν ότι το 23% του μαθητικού πληθυσμού των Ολοήμερων είναι αλλοδαποί
και παλιννοστούντες. Παρατηρούμε μάλιστα σε σχέση με το προηγούμενο έτος
μια αύξηση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες.
Διάγραμμα 5: Έλληνες και αλλοδαποί μαθητές στα Ολοήμερα Δημοτικά το έτος
2009/2010

Πηγή: Διεύθυνση Σπουδών Υπ. Παιδείας.
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Στο σημείο αυτό θα επιχειρήσουμε μια σύγκριση κατά εκπαιδευτική
περιφέρεια των στοιχείων που υπάρχουν για το μαθητικό πληθυσμό των
αλλοδαπών μαθητών στα Ολοήμερα Σχολεία ανάμεσα στα έτη 2008/2009 και
2009/2010.
Η πρώτη γενική παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι σε
πανελλαδικό επίπεδο υπάρχει μια σημαντική αύξηση των αλλοδαπών μαθητών
στα Ολοήμερα που κυμαίνεται στο 11,39%. Πιο συγκεκριμένα και σε
πραγματικούς αριθμούς μπορούμε να πούμε ότι το σχολικό έτος 2009/2010 οι
αλλοδαποί μαθητές που φοιτούν στα Ολοήμερα Δημοτικά ανέρχονται σε
32.475 από 29.155 που ήταν το 2008/2009. Έχουμε δηλαδή στη διάρκεια ενός
χρόνου 3.320 αλλοδαπούς μαθητές περισσότερους στα Ολοήμερα Δημοτικά.
Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τον πληθυσμό των αλλοδαπών μαθητών κατά
περιφέρεια στην Ελλάδα τα σχολικά έτη 2008/2009 και 2009/2010, ενώ στην
τέταρτη στήλη εκφράζεται το ποσοστό αύξησης ή μείωσης του πληθυσμού
αυτού που σημειώθηκε. Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι περιφέρειες στις οποίες
σημειώθηκε σημαντική αύξηση των αλλοδαπών μαθητών στα Ολοήμερα
Δημοτικά είναι το Νότιο Αιγαίο, 32,66%, η Αττική, 17,25%, το Βόρειο Αιγαίο,
15,22, η Κεντρική Μακεδονία, 12,74%, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
10,96%, η Στερεά Ελλάδα, 10,22%, η Ήπειρος, 6,61%, τα Ιόνια Νησιά, 4,13%.
Θα πρέπει να τονίσουμε τη μεγάλη αύξηση που παρατηρείται στην περιφέρεια
του Νοτίου Αιγαίου μια περιφέρεια που περιλαμβάνει τα Δωδεκάνησα και τις
Κυκλάδες. Ίσως αυτό έχει να κάνει και με τα μεγάλα κατά καιρούς κύματα
μεταναστών που φτάνουν στα νησιά αυτά ένα μέρος των οποίων παραμένει και
επομένως στέλνει τα παιδιά του στα Σχολεία. Φυσικά σημαντικά είναι και τα
ποσοστά αύξησης στην Αττική, στο Βόρειο Αιγαίο και στην Κεντρική
Μακεδονία, περιοχές που είναι πολυπληθείς σε μετανάστες και επομένως είναι
φυσικό να συναντάμε αυξημένα ποσοστά φοίτησης αλλοδαπών στα Ολοήμερα
καθώς θα λέγαμε ότι αποτελεί ο θεσμός του Ολοήμερου την πιο φτηνή και
εύκολη λύση για τα παιδιά τους, αφού τους προσφέρει φύλαξη μέχρι τις 4:15
το απόγευμα και μια σχετική προετοιμασία στα μαθήματα. Από την άλλη
μεριά περιφέρειες που σημειώνεται μείωση αλλά σε πολύ μικρά επίπεδα είναι
η Πελοπόννησος, 8,21%, η Δυτική Μακεδονία, 6,94%, η Δυτική Ελλάδα,
4,16%, η Κρήτη, 1,79%, η Θεσσαλία, 1,56% .
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Πίνακας 1: Αλλοδαποί και παλιννοστούντες στα Ολοήμερα τα σχολικά έτη
2008/2009 και 2009/2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ
ΣΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ2008/2009

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ
ΣΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ2009/2010

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

Α. Μακεδονία και
Θράκη

593

658

10,96

Αττική-Πειραιάς

14062

16487

17,25

Βόρειο Αιγαίο

414

477

15,22

Δυτική Ελλάδα
Δυτική
Μακεδονία
Ήπειρος

1130

1083

-4,16

418

389

-6,94

545

581

6,61

Θεσσαλία

1344

1323

-1,56

Ιόνια Νησιά
Κεντρική
Μακεδονία
Κρήτη

630

656

4,13

4703

5302

12,74

1900

1866

-1,79

Νότιο Αιγαίο

741

983

32,66

Πελοπόννησος

1511

1387

-8,21

Στερεά Ελλάδα

1164

1283

10,22

29155

32475

11,39

ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: Διεύθυνση Σπουδών Υπ. Παιδείας.

Στο σημείο αυτό θα επιχειρήσουμε μια συνολική διαχρονική παρουσίαση
των αλλοδαπών μαθητών στα Ολοήμερα όσο μας το επιτρέπουν τα στοιχεία
που υπάρχουν. Τα σχολικά έτη για τα οποία υπάρχουν στοιχεία για τη φοίτηση
των μαθητών από άλλες χώρες στα Ολοήμερα Δημοτικά είναι ελάχιστα
προκειμένου να βγουν ασφαλή συμπεράσματα. Σχετικά με την πηγή των
στοιχείων θα πρέπει να πούμε ότι για το σχολικό έτος 2005/2006 αυτά
προέρχονται από τα πρακτικά του Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου για
το Ολοήμερο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε
το έτος 2006. Τα στοιχεία για τα σχολικά έτη 2008-2010 προέρχονται από τη
Διεύθυνση Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας. Το Διάγραμμα 6 που
ακολουθεί δίνει την εικόνα του πληθυσμού των αλλοδαπών μαθητών στα
Ολοήμερα Δημοτικά τα τρία σχολικά έτη, 2005/2006, 2008/2009 και
2009/2010.
Η πρώτη εκτίμηση που προκύπτει από το Διάγραμμα 6 είναι ότι ο
μαθητικός πληθυσμός των αλλοδαπών μαθητών στα Ολοήμερα Δημοτικά
παρουσιάζει σαφή τάση αύξησης καθώς βλέπουμε ότι από το σχολικό έτος
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2005/2006 στο 2008/2009, σε διάστημα δηλαδή τριών σχολικών ετών έχουμε
5.575 επιπλέον αλλοδαπούς που φοιτούν στα Ολοήμερα που ισοδυναμεί με μια
αύξηση της τάξης του 23,64%. Σημαντική αύξηση όμως παρατηρούμε και σε
διάστημα μιας μόνο σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα από το σχολικό έτος
2008/2009 ως το 2009/2010 έχουμε 3.320 αλλοδαπούς μαθητές περισσότερους
που φοιτούν στα Ολοήμερα που σε ποσοστό η αύξηση αυτή κυμαίνεται στο
11,39%. Μεγαλύτερη βέβαια είναι η αύξηση στο διάστημα 2005/2010. Εκεί
καταγράφονται 8.895 αλλοδαποί μαθητές περισσότεροι στα Ολοήμερα
Δημοτικά που αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης της τάξης του 37,72%. Είναι
φανερό και από αυτά τα στοιχεία ότι μεγάλο μέρος των αλλοδαπών γονέων
επιλέγει τη λύση του Ολοήμερου για τα παιδιά του καθώς όπως έχουμε
αναφέρει και σε άλλο σημείο της εργασίας είναι η πιο πρόσφορη και
οικονομικότερη γι’ αυτούς λύση.
Διάγραμμα 6: Οι αλλοδαποί μαθητές στα Ολοήμερα Δημοτικά

Πηγή: Διεύθυνση Σπουδών Υπ. Παιδείας - Πρακτικά 20ού Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.

Ο πληθυσμός των εκπαιδευτικών των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων
Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι που έχει άμεση σχέση με τα Ολοήμερα
Δημοτικά είναι αυτό του πληθυσμού των εκπαιδευτικών που λειτουργούν και
εργάζονται σε αυτά. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Ολοήμερων θα
μπορούσαμε να το χωρίσουμε σε δυο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία
περιλαμβάνει τους δασκάλους που έχουν επιλέξει να εργαστούν σε αυτόν τον
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τύπο σχολείου και οι οποίοι έχουν αναλάβει τον τομέα της προετοιμασίας των
μαθητών στα μαθήματα της επόμενης μέρας με παράλληλη βοήθεια και
ενίσχυση κυρίως στα Μαθηματικά και στη Γλώσσα. Οι δάσκαλοι ορίζονται ως
υπεύθυνοι στο Ολοήμερο με αρμοδιότητες στο συντονισμό και στην καλή
διεξαγωγή του προγράμματος. Αξίζει να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι ο
ορισμός αυτός γίνεται μόνο μετά από επιθυμία των εκπαιδευτικών και χωρίς
κανένα άλλο κριτήριο το οποίο μπορεί να έχει σχέση με τις ιδιαιτερότητες του
συγκεκριμένου αντικειμένου. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους
εκπαιδευτικούς εκείνους που εργάζονται στα Ολοήμερα ως ωρομίσθιοι και
αναλαμβάνουν τα αντικείμενα των Νέων Τεχνολογιών-Πληροφορικής, των
Εικαστικών, της Θεατρικής Αγωγής, του Χορού, της Μουσικής και των
Αγγλικών.
Μια βασική διαφορά στις δυο κατηγορίες που αναφέρθηκαν είναι ότι στην
πρώτη οι δάσκαλοι που αναλαμβάνουν τα Ολοήμερα είναι συνήθως μόνιμοι ή
θα λέγαμε σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναπληρωτές, διαθέτουν δηλαδή μια
εργασιακή σταθερότητα που τους εξασφαλίζει πολύτιμη εμπειρία για την
οργάνωση της δουλειάς τους, βασικά εργασιακά δικαιώματα, άδειες,
επιδόματα, αλλά και μια στοιχειώδη οικονομική αυτονομία, ενώ η δεύτερη
κατηγορία περιλαμβάνει αποκλειστικά ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς οι οποίοι
προσλαμβάνονται για συγκεκριμένες ώρες απασχόλησης, κάτω από εντελώς
διαφορετικές εργασιακές συνθήκες και με αμοιβή που σε καμιά περίπτωση δεν
τους εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή διαβίωση. Ανάλογα με τον αριθμό των ωρών
που καλύπτουν οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί μπορεί να εργάζονται σε
περισσότερα από ένα Ολοήμερα. Αυτό παρεμπιπτόντως δημιουργεί αρκετές
δυσλειτουργίες στο πρόγραμμα των Σχολείων καθώς οι εκπαιδευτικοί αυτοί
είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται από σχολείο σε σχολείο σε περιορισμένο
χρόνο προκειμένου να καλύψουν πρόγραμμα που απαιτεί την παρουσία τους
σε δύο σχολεία την ίδια μέρα.
Τα στοιχεία που υπάρχουν για τον εκπαιδευτικό πληθυσμό των Ολοήμερων
προέρχονται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών
Ερευνών, Στατιστικής του Υπουργείου Παιδείας και αναφέρονται κυρίως στα
σχολικά έτη 2008/2009 και 2009/2010. Ένα μικρό τμήμα των στοιχείων για
τους εκπαιδευτικούς των Ολοήμερων Δημοτικών που αναφέρεται στο σχολικό
έτος
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Διδασκαλικής

Ομοσπονδίας

που

πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2006.
Στο Διάγραμμα 7 που ακολουθεί παρατηρούμε την εξέλιξη των δασκάλων
που υπηρετούν στα Ολοήμερα Δημοτικά σε συσχετισμό με το σύνολο των
ειδικοτήτων.
Βασικά συμπεραίνουμε μια σταθερή ανοδική πορεία στην πρόσληψη
δασκάλων στα Ολοήμερα από το 2005 ως το 2010. Αυτό εξηγείται καθώς
όπως έχουμε δει η βούληση της πολιτείας ήταν στην κατεύθυνση της
διεύρυνσης των Ολοήμερων και της επέκτασης γενικά του θεσμού σε
ολόκληρη τη χώρα. Για το σκοπό αυτό όμως χρειάζονται και οι υπεύθυνοι
δάσκαλοι οι οποίοι θα τα στελεχώσουν. Είναι μια λογική εξέλιξη η εικόνα που
μας δίνει το διάγραμμα 7 καθώς όπως έχουμε διαπιστώσει σε προηγούμενο
κεφάλαιο της έρευνας η πορεία εξέλιξης των Ολοήμερων Δημοτικών ήταν σε
όλα τα σχολικά έτη αυξητική.
Ειδικότερα παρατηρούμε ότι από το σχολικό έτος 2005/2006 ως το
2008/2009, σε ένα διάστημα δηλαδή τεσσάρων σχολικών ετών, οι δάσκαλοι
που εργάζονται στα Ολοήμερα Δημοτικά αυξήθηκαν κατά 1.267. Μια αύξηση
της τάξης του 29%. Από το σχολικό έτος 2008/2009 ως το 2009/2010 δεν
παρατηρείται κάποια αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με τους δασκάλους.
Διαπιστώνουμε ότι οι δάσκαλοι που εργάζονται στα Ολοήμερα το 2009/2010
βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη σχολική χρονιά με μια μικρή
αύξηση κατά 117 άτομα που σε ποσοστό αντιστοιχεί στο 2%. Θα λέγαμε ότι
και αυτή είναι μια αναμενόμενη εικόνα καθώς δεν παρατηρούνται μεγάλες
αυξήσεις στο μαθητικό πληθυσμό των Ολοήμερων στις συγκεκριμένες
σχολικές χρονιές.
Συγκρίνοντας

τώρα

τα

σχολικά

έτη

2005/2006

και

2009/2010

διαπιστώνουμε ότι οι δάσκαλοι που εργάζονται στα Ολοήμερα Δημοτικά
αυξήθηκαν στη διάρκεια μιας πενταετίας κατά 1.384 που σε ποσοστό η
αύξηση αυτή είναι της τάξης του 32%. Είναι μια λογική αύξηση καθώς την
περίοδο αυτή διευρύνθηκε αρκετά ο θεσμός του Ολοήμερου και ορίζονταν με
υπουργικές αποφάσεις σε κάθε σχολικό έτος όλο και περισσότερα σχολεία με
ολοήμερο πρόγραμμα.
Σε σχέση με τους δασκάλους το σύνολο των ειδικοτήτων δεν παρουσιάζουν
αξιόλογη μεταβολή σε αυτή την πενταετία. Από 6.253 εκπαιδευτικούς που
παρατηρούμε το σχολικό έτος 2005/2006 συμπεριλαμβανομένων και αυτών
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που εργάζονται με μορφή υπερωριακής απασχόλησης, φτάνουν τους 6.432 το
2008/2009 και στους 6.187 το σχολικό έτος 2009/2010. Από τα δεδομένα αυτά
συμπεραίνουμε ότι δεν έχουμε περισσότερη ανάπτυξη στον τομέα των
ειδικοτήτων, κάτι που ίσως θα περίμενε κανείς στην εξέλιξη του νέου θεσμού
του Ολοήμερου, ενός θεσμού ο οποίος εισάγει ως καινοτομία τα νέα
αντικείμενα. Το αντίθετο θα λέγαμε ότι παρατηρείται μια παγιωμένη
κατάσταση. Συναντάμε δηλαδή έναν σταθερό αριθμό εκπαιδευτικών
ειδικοτήτων σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας των Ολοήμερων και για τα έτη
αυτά φυσικά που υπάρχουν στοιχεία. Η εικόνα αυτή θα λέγαμε ότι δε
συμβαδίζει απόλυτα με την εξέλιξη του μαθητικού πληθυσμού των
Ολοήμερων διότι είχαμε παρατηρήσει σε προηγούμενο κεφάλαιο ότι από το
σχολικό έτος 2005/2006 ως το 2009/2010 οι μαθητές στα Ολοήμερα
αυξήθηκαν κατά 9.000 περίπου. Το αναμενόμενο θα ήταν να παρατηρήσουμε
και μια αντίστοιχη αύξηση στις ειδικότητες των εκπαιδευτικών. Εκείνο που
μπορεί να συμβαίνει στην περίπτωση αυτή είναι ότι η ζήτηση σε
εκπαιδευτικούς που μπορεί να προκύπτει από την αύξηση του μαθητικού
πληθυσμού των Ολοήμερων καλύπτεται από τους δασκάλους και όχι από
εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.
Συγκρίνοντας τους δασκάλους με τις ειδικότητες διαπιστώνουμε ότι ενώ
στην αρχή, 2005/2006, η διαφορά τους είναι αρκετά μεγάλη, παρατηρούμε ότι
στα Ολοήμερα εργάζονται 1.914 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων περισσότεροι σε
σχέση με τους δασκάλους, στη συνέχεια η διαφορά δασκάλων-ειδικοτήτων
μειώνεται. Το σχολικό έτος 2008/2009 πέφτει στους 826 εκπαιδευτικούς
ειδικοτήτων περισσότερους, ενώ το 2009/2010 φτάνει στους 464. Η εικόνα
αυτή ερμηνεύεται και από το σκεπτικό που αναπτύχθηκε στην προηγούμενη
παράγραφο ότι δηλαδή η αύξηση στους διορισμούς δασκάλων στα Ολοήμερα
Δημοτικά καλύπτει τη ζήτηση που υπάρχει σε εκπαιδευτικό προσωπικό για να
μπορούν να λειτουργήσουν τα Ολοήμερα προφανώς όμως δεν καλύπτονται
επαρκώς τα αντικείμενα των ειδικοτήτων. Με λίγα λόγια η πολιτεία φροντίζει
να καλύψει πρώτα τη θέση του δασκάλου στα Ολοήμερα για να εξασφαλίσει
προφανώς τη λειτουργία τους όμως δε φροντίζει με τον ίδιο τρόπο και για τις
ειδικότητες.
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Διάγραμμα 7: Συγκριτικά στοιχεία δασκάλων- ειδικοτήτων στα Ολοήμερα Δημοτικά

Πηγή: Διεύθυνση Σπουδών Υπ. Παιδείας - Πρακτικά 20ού Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.

Μια ενδιαφέρουσα επίσης πλευρά στο θέμα των εκπαιδευτικών που
εργάζονται στα Ολοήμερα Δημοτικά είναι και αυτή των ειδικοτήτων. Στο
σημείο αυτό θα εξετάσουμε τις διαφορές που παρατηρούνται στους
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα αντικείμενα στα Ολοήμερα στα τρία
σχολικά έτη για τα οποία υπάρχουν στοιχεία.
Μια πρώτη γενική παρατήρηση η οποία διεξάγεται και από το Διάγραμμα 8
είναι ότι όλες σχεδόν οι ειδικότητες παρουσιάζουν από αρκετά μεγάλες ως
μέτριες διακυμάνσεις. Κανένα από τα αντικείμενα δηλαδή που διδάσκονται, αν
εξαιρέσουμε αυτό της Μουσικής, δεν έχει μια σταθερή πορεία. Ακόμη και
εκείνα που είναι υποχρεωτικά παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις από έτος σε
έτος, διαφοροποιήσεις που υποδηλώνουν μια αστάθεια και μια ρευστότητα
στην οργάνωση και στη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού. Οι
διακυμάνσεις που παρατηρούνται στις ειδικότητες που διδάσκουν τα
αντικείμενα στα Ολοήμερα αντικατοπτρίζουν από τη μια μεριά την αστάθεια
που διακρίνει την εκπαιδευτική πολιτική στον συγκεκριμένο τομέα καθώς
παρατηρούμε ότι ακόμη και στα υποχρεωτικά αντικείμενα που διδάσκονται
στο Ολοήμερο δε φαίνεται να υπάρχει σαφής προσανατολισμός. Από την άλλη
και η στάση των γονέων δε φαίνεται να είναι σταθερή στις προτιμήσεις των
αντικειμένων επιλογής που υπάρχουν στο πρόγραμμα των Ολοήμερων. Επίσης
στο διάγραμμα αυτό φαίνεται κάτι που έχει τονιστεί και σε άλλο μέρος της
εργασίας και είναι το γεγονός ότι τα αντικείμενα που έχουν μπει στο
πρόγραμμα των Ολοήμερων δεν έχουν εισαχθεί με καθαρά παιδαγωγικά
κριτήρια αλλά περιέχουν και στοιχεία κοινωνικής πολιτικής. Αυτό φαίνεται
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έντονα στον τομέα των εκπαιδευτικών της Φυσικής Αγωγής οι οποίοι
απασχολούνται σε μεγάλα ποσοστά στα Ολοήμερα σε δυο παρεμφερή
αντικείμενα που είναι του Αθλητισμού και του Χορού. Αντικείμενα τα οποία
ουσιαστικά θα έπρεπε να υπάρχουν σε ενιαία μορφή.
Εξετάζοντας πιο αναλυτικά το Διάγραμμα 8 διαπιστώνουμε ότι η
ειδικότητα του Αθλητισμού παρουσιάζεται στο υψηλότερο σημείο της το
σχολικό έτος 2005/2006. Δηλαδή το σχολικό έτος αυτό έχουμε τους
περισσότερους εκπαιδευτικούς Αθλητισμού οι οποίοι εργάζονται στα
Ολοήμερα. Αν συνυπολογίσουμε βέβαια και τους εκπαιδευτικούς του χορού,
τότε η ειδικότητα των γυμναστών υπερτερεί και με διαφορά από τις υπόλοιπες
το σχολικό έτος 2005/2006. Αντίθετα το σχολικό έτος 2008/2009 παρατηρούμε
μια αισθητή πτώση της ειδικότητας αυτής όπως επίσης και των εκπαιδευτικών
που έχουν αναλάβει το αντικείμενο του χορού. Βέβαια συνυπολογίζοντας τους
εκπαιδευτικούς των δυο αυτών συναφών αντικειμένων το σχολικό έτος
2008/2009 παρατηρούμε ότι οριακά αποτελούν πάλι την ειδικότητα που
υπερτερεί σε σχέση με τις άλλες από πλευράς διορισμών. Στη συνέχεια το
επόμενο σχολικό έτος οι εκπαιδευτικοί των συγκεκριμένων αντικειμένων
παρουσιάζουν ανάκαμψη που φτάνει περίπου στα επίπεδα του 2005/2006 και
αποτελούν τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα από τους εκπαιδευτικούς των
ειδικοτήτων που εργάζονται στα Ολοήμερα Δημοτικά.
Οι εκπαιδευτικοί των Νέων Τεχνολογιών παρουσιάζουν μια ανοδική τάση
από το σχολικό έτος 2005/2006 στο 2008/2009, από εκεί και μέχρι το επόμενο
σχολικό έτος 2009/2010 υποχωρούν. Περισσότερους εκπαιδευτικούς Νέων
Τεχνολογιών συναντάμε το σχολικό έτος 2008/2009, έτος στο οποίο φαίνεται η
ειδικότητα αυτή να κατέχει την πρώτη θέση στους διορισμούς στα Ολοήμερα
Δημοτικά. Να σημειώσουμε ότι το αντικείμενο αυτό είναι υποχρεωτικό και
διδάσκεται στα παιδιά όλων των τάξεων του Ολοήμερου.
Στο υψηλότερό τους σημείο βρίσκονται το σχολικό έτος 2005/2006 οι
εκπαιδευτικοί της Αγγλικής Γλώσσας, ενώ υπάρχει υποχώρηση το σχολικό
έτος 2008/2009 και περίπου στα ίδια επίπεδα το επόμενο σχολικό έτος. Τα
Αγγλικά είναι ένα αντικείμενο το οποίο διδάσκεται σε μαθητές των τεσσάρων
τελευταίων τάξεων του δημοτικού.
Από το Διάγραμμα 8 επίσης διαπιστώνουμε ότι οι γυμναστές που
διδάσκουν το Χορό στα Ολοήμερα είναι αυξημένοι τη σχολική χρονιά
2005/2006, σημειώνουν μια αισθητή πτώση το σχολικό έτος 2008/2009 και
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ανακάμπτουν την επόμενη σχολική χρονιά 2009/2010. Παρουσιάζουν δηλαδή
την ίδια ακριβώς πορεία με τους εκπαιδευτικούς που έχουν αναλάβει τον
Αθλητισμό. Ο χορός στο Ολοήμερο είναι από τα αντικείμενα επιλογής γι’ αυτό
και παρατηρούμε μικρό αριθμό εκπαιδευτικών που εργάζονται στα Ολοήμερα
σε αυτό το αντικείμενο.
Αισθητές διαφορές από έτος σε έτος παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί των
Εικαστικών οι οποίοι το σχολικό έτος 2008/2009 παρουσιάζονται στο
υψηλότερό τους σημείο, ενώ μειώνονται το επόμενο σχολικό έτος 2009/2010.
Σταθερή ανοδική πορεία παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τη
Μουσική στα Ολοήμερα, αντικείμενο επιλογής για τους μαθητές όλων των
τάξεων του Ολοήμερου.
Διάγραμμα 8: Συγκριτικά στοιχεία ειδικοτήτων στα Ολοήμερα Δημοτικά

Πηγή: Διεύθυνση Σπουδών Υπ. Παιδείας - Πρακτικά 20ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.

Μια συνοπτική εικόνα μπορεί να δώσει επίσης ο Πίνακας 2 που ακολουθεί
και ο οποίος παρουσιάζει τα ποσοστά των δασκάλων και των εκπαιδευτικών
ειδικοτήτων που βρίσκονται και εργάζονται στα Ολοήμερα Δημοτικά σε σχέση
με το σύνολό τους τα σχολικά έτη 2005/2006, 2008/209 και 2009/2010.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι τα ποσοστά των δασκάλων ξεκινούν από 41% το
σχολικό έτος 2005/2006 και φτάνουν στο 50% του συνόλου των
εκπαιδευτικών των Ολοήμερων το σχολικό έτος 2009/2010. Οι εκπαιδευτικοί
των Αγγλικών βρίσκονται σταθεροποιημένοι στο 10% τα δυο συνεχόμενα
σχολικά έτη 2008/2009 και 2009/2010. Οι εκπαιδευτικοί του Αθλητισμού
παρουσιάζουν μια πτώση στο ποσοστό τους το σχολικό έτος 2008/2009 σε
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σχέση με το 2005/2006. Στις Νέες Τεχνολογίες παρατηρείται άνοδος το
σχολικό έτος 2008/2009, ενώ τα έτη 2005/2006 και 2009/2010 οι
εκπαιδευτικοί αυτοί βρίσκονται στα ίδια περίπου επίπεδα από άποψη
διορισμών. Οι εκπαιδευτικοί των Εικαστικών παρουσιάζουν μηδαμινές
διαφοροποιήσεις από έτος σε έτος της τάξης του 1%. Τα ποσοστά των
εκπαιδευτικών της Μουσικής φαίνεται να σταθεροποιούνται το σχολικό έτος
2009/2010 στο 6%, ενώ αυτά των εκπαιδευτικών του χορού να παρουσιάζουν
μικρές αυξομειώσεις. Οι εκπαιδευτικοί της Θεατρικής Αγωγής δεν
παρουσιάζουν αξιόλογες μεταβολές στα ποσοστά τους τα τρία σχολικά έτη που
εξετάζουμε. Τέλος για τα δυο σχολικά έτη 2008/2009 και 2009/2010 υπάρχει
κι ένα ποσοστό 1% το οποίο ανήκει στην κατηγορία των εκπαιδευτικών
εκείνων που επιλέγουν να εργαστούν με υπερωριακή απασχόληση στο
πρόγραμμα του Ολοήμερου.
Πίνακας 2: Ποσοστά δασκάλων και Ειδικοτήτων
στα Ολοήμερα Δημοτικά-συγκριτικά στοιχεία

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

2005/2006
41%

2008/2009
47%

2009/2010
50%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

13%

10%

10%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14%

10%

11%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

11%

13%

10%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

5%

6%

4%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

7%

6%

6%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

6%

3%

5%

3%

4%

3%

1%

1%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Πηγή: Διεύθυνση Σπουδών Υπ. Παιδείας-Πρακτικά 20ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.

Μερικά βασικά συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την επεξεργασία
των στοιχείων είναι ότι από την έναρξη λειτουργίας του Ολοήμερου Σχολείου
μέχρι σήμερα υπάρχει μια συνεχόμενη αύξηση στον ορισμό και κατά συνέπεια
στη λειτουργία νέων Ολοήμερων Δημοτικών τέτοια που να μπορούμε να
πούμε ότι σήμερα σχεδόν όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας λειτουργούν ως
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Ολοήμερα. Μια αντίστοιχη αύξηση παρατηρούμε και στα Ολοήμερα Τμήματα.
Ωστόσο το μέρος εκείνο του μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στα Ολοήμερα
δεν είναι αντίστοιχο του μέρους των δημοτικών που έχουν οριστεί ως
Ολοήμερα. Με λίγα λόγια η πολιτεία ορίζει σε κάθε σχολική χρονιά νέα
Ολοήμερα Δημοτικά για να καλύψει ακόμη και τις μικρές ανάγκες που μπορεί
να υπάρχουν και το κάνει σχετικά εύκολα με μοναδικό κόστος το διορισμό του
εκπαιδευτικού προσωπικού που θα στελεχώσουν αυτά τα σχολεία, αφού δεν
προβαίνει σε καμιά άλλη δαπάνη σε σχέση με την υλικοτεχνική υποδομή ή
ακόμη και τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων αυτών. Ωστόσο υπάρχουν
πολλοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εξέλιξη του μαθητικού
πληθυσμού στα Ολοήμερα Σχολεία και αυτοί είναι η γενική μείωση του
μαθητικού πληθυσμού στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, η αύξηση του
πληθυσμού των αλλοδαπών μαθητών στα δημόσια δημοτικά σχολεία της
χώρας αλλά και η στελέχωση των Ολοήμερων Δημοτικών όπως αυτή
οργανώνεται και πραγματοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας.
Σε σχέση με τους αλλοδαπούς μαθητές των Ολοήμερων Δημοτικών θα
πρέπει να πούμε ότι το γενικό συμπέρασμα που διεξάγεται από την
επεξεργασία των στοιχείων είναι ότι αυτοί παρουσιάζουν σταθερή αύξηση.
Συγκρίνοντας διαχρονικά τους δασκάλους με τις ειδικότητες των
εκπαιδευτικών που εργάζονται στα Ολοήμερα διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό
των δασκάλων σε σχέση με αυτό των ειδικοτήτων αυξάνεται. Διαπιστώνουμε
δηλαδή μια τάση για ισοσκελισμένο αριθμό δασκάλων – ειδικοτήτων στα
Ολοήμερα που αυτό στην ουσία σημαίνει λιγότερα αντικείμενα που έχουν
σχέση με τη δημιουργική απασχόληση και περισσότερη προετοιμασία. Αυτό
φανερώνει ίσως και ολιγωρία από την πλευρά της πολιτείας να ενισχύσει το
θεσμό του Ολοήμερου Δημοτικού με τα αντικείμενα που θα κάνουν το
πρόγραμμά του περισσότερο δημιουργικό και λιγότερο ακαδημαϊκό.
Ένα άλλο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι τα Ολοήμερα Δημοτικά έχουν
συμβάλει αποφασιστικά τα τελευταία δέκα χρόνια στο άνοιγμα νέων θέσεων
εργασίας για χιλιάδες εκπαιδευτικούς και κατά συνέπεια έχουν λύσει για
κάποιες ειδικότητες (δασκάλους κυρίως) το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα της
ανεργίας.
Το συμπέρασμα που διεξάγεται από την ανάλυση των στοιχείων που έχουν
σχέση με τις ειδικότητες είναι πάντως ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
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παιδείας

διαχειρίζεται

τους διορισμούς στα Ολοήμερα με κριτήρια

περισσότερο κοινωνικά και όχι παιδαγωγικά.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Αγγελοπούλου,

Δ.,

Ολοήμερο

Σχολείο:

Ίδρυση-Εξέλιξη-Προβλήματα

και

προβληματισμοί, στο Λουκέρης, Δ. (επιμέλεια), Ολοήμερο Σχολείο: Θεωρία, πράξη και
αξιολόγηση, Αθήνα 2005, ΠΑΤΑΚΗ.
Αρβανίτη, Ι. Κ., Η θεσμοθέτηση και η εξέλιξη του ολοήμερου σχολείου στην Ελλάδα, στο
Κυρίδης, Α. - Τσακιρίδου, Ε.- Αρβανίτη, Ι. (επιμέλεια),Το ολοήμερο δημοτικό σχολείο
στην Ελλάδα: ερευνητικές και θεωρητικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2006, Τυπωθήτω,
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ.
Δεμίρογλου, Π. Α., Η λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου στη χώρα μας,
θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση, Εκδ. Οικ. Αδελφών Κυριακίδη Θεσσαλονίκη
2005.
Κόπτσης,

Α.,

Το

Ολοήμερο

Κοινωνικό Σχολείο

της Βασικής

Εκπαίδευσης,

UNIVERSITY STUDIO PRESS, Θεσσαλονίκη 2005.
Κουλαϊδής, Β. (επιστημονική επιμέλεια), Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος σε
Επίπεδο Σχολικών Μονάδων, ΚΕΕ, Αθήνα 2005.
Κωνσταντίνου, Χ., Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του
Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου: Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και
Εκπαιδευτικών, Ινστιτούτο Εργασίας Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας
(ΙΝΕ), Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών-Μελετών Διδασκαλικής Ομοσπονδίας
Ελλάδας (ΙΠΕΜ), Αθήνα, 2007.
Μαρκαντωνάτου, Αγνή-Μαρία, Σαλτερής, Ν. (επιμέλεια), Ολοήμερο Σχολείο κοντινά
και μακρινά πλάνα, Ταξιδευτής, Αθήνα, 2006.
Μπελαδάκης,

Μ.,

Καινοτομίες

στην

Εκπαίδευση

Έννοια-Εφαρμογή-Διαχείριση-

Αξιολόγηση, Εμπειρική προσέγγιση: Η περίπτωση του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου,
Αθήνα 2007.
Μπουζάκης, Σ., Το Ολοήμερο Σχολείο: Θεωρία και πράξη-Σύγχρονες τάσεις, στο ΔΟΕΠΟΕΔ. Το ολοήμερο σχολείο, Πρακτικά 9ου πανελλήνιου συνεδρίου δασκάλων
νηπιαγωγών, Πάφος, 1995.
Παπαπέτρου, Μ., Σουσαμίδου-Καραμπέρη, Αικ., Ολοήμερο Σχολείο: Μια νέα
εκπαιδευτική πραγματικότητα, Θεσσαλονίκη 2004.

110

Η Δημογραφική εξέλιξη του μαθητικού και εκπαιδευτικού πληθυσμού

Πυργιωτάκης, Ι. Ε., Το ολοήμερο σχολείο στην Ελλάδα: Η περιπέτεια ενός νέου θεσμού,
στο Εκπαιδευτικές Καινοτομίες για το Σχολείο του Μέλλοντος, Τόμος, Α. επιμέλεια, Π.
Α. Αγγελίδης, Γ. Γ. Μαυροειδής, ΤΥΠΩΘΗΤΩ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ.
Πυργιωτάκης, Ι.Ε. (επιμέλεια), Ολοήμερο σχολείο λειτουργία και προοπτικές,
Υ.Π.Ε.Π.Θ./Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2002.
Τζάνη, Μ., Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, η ελληνική πρόταση για το σχολείο
του μέλλοντος, Θεσσαλονίκη 2006, ΕΡΩΔΙΟΣ.

EΝΤΥΠΑ
Διοικητική Ενημέρωση, Τ. 30, 2004.
Επιστημονικό Βήμα, Τ. 4, 2005.
Τα Εκπαιδευτικά, Τ. 61 62.
Μέντορας, Τ.10, 2007.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ
http://www.pi-schools.gr/programs/oloimero/oloimero_03_05/pages/progr_sinop.htm
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12305&subid=2&pubid=226894
http://www.kee.gr/attachments/file/enot1.pdf

ΠΗΓΕΣ
Νόμος υπ’ αριθμ.2525, «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις»,
αρ.4. Φ.Ε.Κ.188,23 Σεπτεμβρίου 1997, τ. Α’.
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ).
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).
Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: Διεύθυνση Σπουδών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Δ’ Ολοήμερο Σχολείο.
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΡΙΑΜΗ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΑΣ
«ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ»

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο μέσα από την έρευνα των αρχείων της
πλινθοκεραμοποιείας «Τσαλαπάτα», να σχηματίσουμε μία συγκεκριμένη
εικόνα για την δομή του εργατικού δυναμικού της βιομηχανίας του Νομού
Μαγνησίας κατά τον 20ο αιώνα. Πως θα μπορούσε η ηλικία των εργαζομένων,
η κατάρτιση τους, και το ημερομίσθιό τους - αμοιβή τους, σε συνδυασμό με τα
τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής (π.χ. η ηλεκτροκίνηση) να επηρεάσουν
αρνητικά την επιχείρηση έως την τελική παρακμή της. Για τον σκοπό αυτό
εξετάσαμε τα στοιχεία των αρχείων του ΔΗ.Κ.Ι. που αφορούν τους φακέλους
που

αναφέρονται

σε

στοιχεία

του

εργατικού

δυναμικού

της

πλινθοκεραμοποιείας «Τσαλαπάτα». Τα στοιχεία που καταγράφηκαν και
παρουσιάζονται αφορούν τα έτη 1945-1977.
Αντικείμενο

και

σκοπός

της

μελέτης

της

πλινθοκεραμοποιείας

«Τσαλαπάτα», ήταν ο σημαντικός ρόλος του εργοστασίου για την τοπική και
μη αγορά του νομού Μαγνησίας κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα και η
εξέταση του τι τελικά μεσολάβησε μέχρι την τελική παρακμή του.
Εξετάζοντας ιστορικά τη γέννηση της βιομηχανίας στην περιοχή της
Θεσσαλίας, όπου ανήκει το εν λόγω εργοστάσιο, παρατηρούμε τα εξής: Οι
πρώτες επενδύσεις προς την κατεύθυνση της μεταποίησης άρχισαν αμέσως
μετά την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα (1881). Η πρώτη δεκαετία
μετά την απελευθέρωση μπορεί να χαρακτηριστεί ως περίοδος προετοιμασίας
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της βιομηχανικής πόλης. Σιδηροδρομικές συνδέσεις και λιμενικά έργα άνοιξαν
τους ορίζοντες για την εκβιομηχάνισή της.1
Είναι κοινός τόπος ότι από την ίδρυσή του το Ελληνικό κράτος στήριξε
την οικονομία του σε έξω παραγωγικές δραστηριότητες, ενώ σε πολλές
περιπτώσεις τα ξένα δάνεια γλίτωσαν το ελληνικό κράτος από την πραγματική
κατάρρευση. Η συγκρότηση του βιομηχανικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε
με αργούς ρυθμούς και πάντοτε ακολουθώντας τις διεθνής εξελίξεις. Οι αιτίες
του φαινομένου αυτού δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν μόνο στην απουσία
ολοκληρωμένης και σταθερής κρατικής πολιτικής σε αυτόν τον τομέα, ούτε
στην νοοτροπία των επενδυτών. Αποτελούν συνάρτηση των οικονομικών και
κοινωνικών δομών του ελληνικού κράτους, το οποίο στη διαχρονία του
παραπαίει ανάμεσα στην παράδοση και τον εκσυγχρονισμό.
Μεγάλη αλλαγή στο εργατικό δυναμικό της περιοχής επέφερε η
εγκατάσταση περίπου 13.773 προσφύγων. Η συμβολή τους στο εργατικό
δυναμικό της χώρας εξασφάλισε φθηνό εργατικό δυναμικό στη βιομηχανία και
τεχνίτες, αν και το ποσοστό των αντρών ανάμεσα στους πρόσφυγες ήταν
μικρό. Η έλευση των προσφύγων θεωρήθηκε θετικός παράγοντας, διότι
εξασφάλιζε τη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού, αν και το μορφωτικό τους
επίπεδο ήταν χαμηλό, γεγονός το οποίο θεωρήθηκε ένας από τους λόγους που
ανέστειλαν την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας μαζί με την έλλειψη
πρώτων υλών και κεφαλαίων.2 Με την έλευση των προσφύγων παρατηρείται
έκρηξη της οικοδομικής βιομηχανίας, η οποία όμως μετά το 1932 δεν
υφίσταται, αφού η οικοδομική δραστηριότητα είχε σταθεροποιηθεί μετά την
τακτοποίηση των περισσότερων προσφύγων.3
Τη δεκαετία, 1930-1940 εγκαινιάστηκε μια νέα περίοδος όπου η πορεία
της τοπικής οικονομίας συνδέθηκε άμεσα με κεντρικές κρατικές επιλογές, οι
οποίες συντέλεσαν στο να εξελιχθεί ο Πειραιάς σε μεγάλο οικονομικό κέντρο
της Ελλάδας, με δυσμενής επιπτώσεις για την περιφέρεια.4
Τα στοιχεία που μας δίνονται για τα κυριότερα εργοστάσια της ελληνικής
βιομηχανίας, στο σύνολό της, για το 1939 δείχνουν πως στον κλάδο της

1
Θ. Μαλούτας, «ΒΟΛΟΣ Αναζήτηση της κοινωνικής ταυτότητας», Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις
Παρατηρητής, 1995, σσ. 99-101.
2
Μ. Δρίτσα, ό. π., σ. 73.
3
Μ. Ρηγίνος, Παραγωγικές δομές και εργατικά ημερομίσθια, Αθήνα, Εκδόσεις Εμπορική Τράπεζα,
1987, σσ. 81-82.
4
Α. Δημόγλου, ό.π., σ. 55.
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κεραμοποιείας - πλινθοποιείας δραστηριοποιούνται 80 εργοστάσια.
Ακολούθησαν τα δύσκολα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στον οποίο η
τοπική βιομηχανία βρέθηκε σε ύφεση. Οι βιομηχανίες είτε υπολειτουργούσαν
είτε έκλεισαν αναγκαστικά από την έλλειψη πρώτων υλών, επενδυτικών
κεφαλαίων και εργατικών χεριών. Όταν τελείωσε ο πόλεμος από τις 22
επιχειρήσεις που είχαν απογραφεί οι 8 είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους ενώ
κάποιες άλλες υπολειτουργούσαν. Το εργοστάσιο «Τσαλαπάτα» το οποίο
εξετάζει η παρούσα εργασία ανέστειλε τη λειτουργία του, όχι τόσο λόγω
εκτεταμένων ζημιών αλλά περισσότερο λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων του
σε πρώτες ύλες, καύσιμα και κεφάλαια.5
Στην περίοδο 1950-1967 οι κλάδοι με τους ταχύτερους ρυθμούς
ανάπτυξης ήταν οι κατασκευές-οικοδομές και η βιομηχανία.6 Οι κατασκευέςοικοδομές αποτελούσαν τον μοχλό της ανάπτυξης. Έπονται το εμπόριο, οι
τράπεζες και συναφείς κλάδοι. Την ίδια περίοδο η Ελλάδα ανήκει στην
κατηγορία των χωρών που χαρακτηρίζονται από ταχύρυθμη οικονομική
ανάπτυξη. Παρόλα αυτά, από το 1960 άρχισαν να γίνονται έντονα εμφανή τα
προβλήματα από την συγκέντρωση του μεγαλύτερου όγκου των εμπορικών
κινήσεων στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.
Η δεκαετία του 1960 ήταν καθοριστική για την ανάκαμψη της
βιομηχανίας της περιοχής, η οποία οδηγήθηκε σε άνθηση που διήρκεσε και τις
δύο επόμενες δεκαετίες.7 Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της δεκαετίας του 1960
ήταν η μετάβαση σε έναν πιο εξωστρεφή προσανατολισμό της αναπτυξιακής
πολιτικής της χώρας μας, με περισσότερο άνοιγμα προς τη διεθνή αγορά και
ενίσχυση του ρόλου των ξένων επενδύσεων.
Ωστόσο, στον συγκριτικό πίνακα της βιομηχανίας, προπολεμικά με το
έτος 1960, από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης, παρατηρούμε πως
για το είδος της βιομηχανίας που εξετάζει η παρούσα εργασία (κεραμοποιεία),
ο αριθμός των εργοστασίων που λειτουργούσαν προπολεμικά ήταν μόλις ένα
και απασχολούσε 250 εργαζόμενους, ενώ το 1960 τα εργοστάσια
κεραμοποιείας ήταν 2 και απασχολούσαν 210 εργαζόμενους. Οι κύριες αιτίες
αυτής της κάμψης στην Βιομηχανία από το 1960 εντοπίζονται στα εξής:
Γενικά αίτια: ο πόλεμος και οι σεισμοί της δεκαετίας του 1950 (1955/1957).
5

Α. Δημόγλου, ό.π., σσ. 61-62.
Ίδρυμα Σ. Καράγιωργα, πρακτικά συνεδρίου: Η ελληνική κοινωνία μετά την α’ μεταπολεμική
περίοδο (1945-1967), Αθήνα, 1994, σ. 40.
7
Α. Δημόγλου, ό.π., σσ. 60-61.
6
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Ειδικότερα αίτια: 1) Κρατική και διοικητική συγκέντρωση, ωθούσε μεγάλες
επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στην Αθήνα, 2) Μικρή αγοραστική δύναμη, 3)
Ελλιπής στελέχωση σε προσωπικό με σύγχρονη τεχνική κατάρτιση, 4) Σειρά
οικονομικών επιβαρύνσεων, όπως η φορολογία. Δεν προσέλκυε τις νέες
επενδύσεις και δεν επέτρεπε την αναβάθμιση των παλαιότερων, 5) Κρίνονταν
πλέον απαραίτητες οι σύγχρονες υποδομές.
Στις 9 Ιουλίου 1961, υπεγράφη συνθήκη σύνδεσης της Ελλάδας με την
Κοινή Αγορά. Έτσι αναπτερώνονται οι ελπίδες για ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας. Το 1965 ψηφίστηκε ο νόμος 4558/65 που προέβλεπε την ίδρυση
βιομηχανικών περιοχών στον Βόλο, με φορέα την ΕΤΒΑ.8 Αρχίζει να
διαφαίνεται ένας νέος κύκλος ανάπτυξης με άξονα την βιομηχανία, ο οποίος
υποστηρίχτηκε πλήρως από κεφαλαιούχους εκτός πόλεως. Ο στόχος των
συνδυασμένων προσπαθειών του κράτους μέσω νομοθεσίας, υποδομής,
οικονομικού πλαισίου, άμεσων επενδύσεων, ήταν να επιταχύνει με κάθε τρόπο
την εκβιομηχάνιση και να παρουσιάσει μια γοργά αυξανόμενη οικονομία ως
«βιτρίνα» που θα νομιμοποιούσε ταυτόχρονα και τον κρατικό μηχανισμό και
το ιδιωτικό κεφάλαιο (εγχώριο και ξένο). Οι ξένες επενδύσεις θεωρήθηκαν το
μεσο για το πρόγραμμα εκβιομηχάνισης της χώρας.9
Το 1965, το εργατικό δυναμικό της πλινθοκεραμοποιείας Ν&Σ
Τσαλαπάτα, που εξετάζει η παρούσα εργασία, γνωρίζουμε πως αποτελούνταν
από 199 εργαζομένους και το εργοστάσιο λειτουργούσε με ιπποδύναμη 300. Η
ανοδική πορεία της τοπικής βιομηχανίας διαπιστώνεται και από τα στατιστικά
στοιχεία του 1975. Έτσι, στην απογραφή του 1975 φαίνεται πως
δραστηριοποιούνταν στην περιοχή 96 Βιομηχανίες, οι οποίες απασχολούσαν
6.812 εργαζόμενους.
Ενώ, το 1960 οι Βιομηχανίες ήταν μόλις 54 και οι εργαζόμενοι σχεδόν οι
μισοί, 3.603. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Δελτίο Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βόλου (1976), στον Νομό Μαγνησίας το έτος
1975, στον κλάδο των οικοδομικών βιομηχανιών, ο αριθμός των βιομηχανιών
που δραστηριοποιούνταν ήταν 9 και το απασχοληθέν προσωπικό ανέρχονταν
στα 952 άτομα. Η οικονομική άνθηση του κλάδου της Βιομηχανίας
στηρίχθηκε σε μικρό βαθμό σε τοπικό κεφάλαιο, όμως η βιομηχανική
παράδοση της πόλης προσέλκυε επενδύσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
8
9

Α. Δημόγλου, ό.π., σ. 70.
Α. Λυμπεράκη, ό.π., σ. 123.
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Το 1979, η βιομηχανική περιοχή του Βόλου θεωρούνταν από την ΕΤΒΑ μια
από τις καλύτερα οργανωμένες, αλλά κορεσμένη. Την ίδια περίοδο οι
οικοδομικές βιομηχανίες στο νομό αριθμούνται σε 13 με απασχολούμενο
προσωπικό το οποίο ανέρχεται στα 1.147 άτομα. Η καλή πορεία της
βιομηχανίας διήρκεσε ως τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Η Υφαντουργία
και η Ένδυση-Υπόδηση, που αποτελούσαν σημαντικούς κλάδους της τοπικής
βιομηχανικής βάσης τις αρχές του 1980, δέχονται έντονες πιέσεις μετά την
ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ και την άρση των δασμών και άλλων
περιοριστικών μέτρων για την προστασία της εγχώριας παραγωγής. Από το
1988 άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για πολλές βιομηχανίες. Οι επιχειρήσεις
που κατάφεραν να αποφύγουν την καθοδική πορεία ήταν εκείνες οι οποίες
κατάφεραν να διαφοροποιήσουν την παραγωγή τους και να βελτιώσουν την
ποιότητα των προϊόντων τους.
Το υλικό που έχει συλλεχθεί μέχρι στιγμής για το εργοστάσιο
«Τσαλαπάτα» αφορά: Τις Προσλήψεις εργαζομένων για το χρονικό διάστημα
1945-1970, τις Απολύσεις εργαζομένων για το χρονικό διάστημα 1945-1967,
τις Καταστάσεις Πληρωμής Εργατών Εργοστασίου για το χρονικό διάστημα
1945-1954, τις αναφορές της βιομηχανίας στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
για το χρονικό διάστημα 1958-1975, τα Δελτία Βιομηχανικής Κινήσεως για το
χρονικό διάστημα 1957-1977 και τα Εργατικά Θέματα για το χρονικό
διάστημα 1959-1975.
Ως προς την επεξεργασία των στοιχείων, δυσκολίες παρουσιάστηκαν
καθώς σε αρκετές περιπτώσεις τα στοιχεία δεν ήταν συνεχή ή άλλαζαν κατά τη
διάρκεια των ετών ή απουσίαζαν στοιχεία για μεγάλα χρονικά διαστήματα και
επανέρχονταν, ή παρουσιάζονται στοιχεία μόνο για λίγα έτη και έπειτα δεν
επανεμφανίζονται. Για τους ανωτέρω λόγους όλα τα γραφήματα και οι πίνακες
που βρίσκονται στην εργασία είναι ιδίας επεξεργασίας. Επίσης, η βιβλιογραφία
για το θέμα που επεξεργαζόμαστε είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Για το κύριο μέρος
της εργασία, το υλικό που χρησιμοποιήθηκε είναι πρωτογενές, από τα αρχεία
του ΔΗ.Κ.Ι. Στοιχεία από την βιβλιογραφία ωστόσο έχουν χρησιμοποιηθεί για
την εισαγωγή της παρούσας εργασίας και την γενικότερη εξοικείωσή μας με το
θέμα που εξετάζουμε.
Το πρώτο κεφάλαιο, του πρώτου μέρους της εργασίας, αφορά τις
προσλήψεις και απολύσεις εργατικού δυναμικού της βιομηχανίας για τα έτη
1945-1970 και 1945-1967 αντιστοίχως. Οι πληροφορίες που αντλήθηκαν από
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τις συμβάσεις πρόσληψης αναφέρονται στα κάτωθι: Αρχικά πληροφορούμαστε
το φύλο του εργαζομένου, έπειτα την ακριβή ημερομηνία πρόσληψής του και
το έτος γέννησής του. Όπως λοιπόν προκύπτει από την περαιτέρω εξέταση
παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο μέρος των συμβάσεων εργασίας αναφέρονται
σε αντρικό εργατικό δυναμικό, το οποίο φαίνεται πως προσελήφθη στην
πλινθοκεραμοποιεΐα στην πλειοψηφία του κατά τον μήνα Φεβρουάριο και
κατά το έτος 1956. Για το έτος γέννησης των εργαζομένων μαθαίνουμε πως το
μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων γεννήθηκαν κατά το έτος 1928. Από
την συνδυαστική επεξεργασία της ημερομηνίας πρόσληψης και ημερομηνίας
γέννησης (όπου αναφέρονται και τα δύο στοιχεία) καταλήγουμε στο
συμπέρασμα πως οι εργαζόμενοι στην πλειοψηφία τους προσελήφθησαν στο
εργοστάσιο σε ηλικία 30-39 ετών. Περνώντας στις απολύσεις του εργατικού
δυναμικού, παρατηρούμε πως τα μόνα στοιχεία που εντοπίστηκαν αφορούν το
φύλο και την ακριβή ημερομηνία απόλυσης των εργαζομένων. Έτσι, η
πλειοψηφία των απολυμένων αφορά άντρες οι περισσότεροι εκ των οποίων
συμπεραίνουμε πως απολύθηκαν κατά τον μήνα Ιούνιο του έτους 1957.
Οι αυξημένες προσλήψεις στις αρχές του 1956 πιθανώς να οφείλονται στο
γεγονός ότι, όπως έχει προαναφερθεί τα έτη 1954–1955 έπληξαν το νομό
Μαγνησίας

καταστροφικοί

σεισμοί

οι

οποίοι

προκάλεσαν

στην

πλινθοκεραμοποιεία «Τσαλαπάτα» αρκετές ζημίες. Η αποκατάστασή τους
κρίθηκε άμεση για τη συνέχιση της λειτουργίας του εργοστασίου, κάτι που
ίσως αύξησε τις ανάγκες του εργοστασίου σε εργατικό δυναμικό στις αρχές
του 1956. Η αποκατάσταση των ζημιών ίσως έναν χρόνο μετά (1957) να
ευθύνεται για το ότι πολλά εργατικά χέρια δεν είχαν αντικείμενο εργασίας στο
εργοστάσιο και απολύθηκαν. Επίσης, στην απόλυση προσωπικού από την
βιομηχανία «Τσαλαπάτα» ίσως να συνετέλεσε το γεγονός ότι από τα τέλη της
δεκαετίας του 1950 άρχισαν να γίνονται έντονα εμφανή τα προβλήματα από
την συγκέντρωση των βιομηχανιών στον Πειραιά, με αποτέλεσμα η ζήτηση
των προϊόντων από τα περιφερειακά εργοστάσια να μειωθεί πολύ. Ένας ακόμη
λόγος ο οποίος ίσως να συνετέλεσε στην μείωση του εργατικού δυναμικού του
εργοστασίου, ήταν η παρουσία της ηλεκτροκίνησης. Η παρουσία της
ηλεκτροκίνησης, το ίδιο έτος, έκανε πιο εύκολη την παραγωγή των προϊόντων
του εργοστάσιου κάτι που θα σήμαινε την εγκατάσταση πολλών εργατικών
χεριών (κυρίως αντρικών) από μηχανές οι οποίες θα ήταν πιο αποδοτικές και
πιο οικονομικές.
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Συνεχίζοντας στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας εξετάστηκαν οι
καταστάσεις πληρωμής εργαζομένων για τα έτη 1945-1954. Από τη μελέτη
των καταγεγραμμένων σε αυτές στοιχεία καταλήγουμε στη διαπίστωση πως η
συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων που μελετήθηκαν αφορούν άντρες.
Επίσης, από την επεξεργασία των ημερομηνιών που εμφανίζονται στις εν λόγω
καταστάσεις πληρωμής φαίνεται πως ο μήνας με τις περισσότερες καταγραφές
έμμισθου εργατικού δυναμικού είναι ο Μάρτιος καθώς και ότι το έτος με τις
περισσότερες καταγραφές πληρωμών είναι το 1953.
Διάγραμμα 1: Σύνολο εργαζομένων ανά μήνα (1945-1954)
Άντρες

Γυναίκες

Σύνολο Εργαζομένων ανά μήνα

Δεκέμβριος

1391

Νοέμβριος

1414
1564

Οκτώβριος

1436

Σεπτέμβριος

1222

Αύγουστος

1618

Ιούλιος

1186

Ιούνιος

1588

Μάιος

1441

Απρίλιος

1945

Μάρτιος

1411

Φεβρουάριος

1829

Ιανουάριος
0

500

1000
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Πηγή: Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα δελτία βιομηχανικής ή
βιοτεχνικής κίνησης για τα έτη 1957-1977. Τα δελτία κατατίθενται από την
βιομηχανία στο Υπουργείο Βιομηχανίας με σκοπό να δηλωθούν οι εργασίες
της πλινθοκεραμοποιεΐας για το προηγούμενο έτος λειτουργίας της. Βρίσκουμε
πληροφορίες που αφορούν τον ακριβή αριθμό εργαζομένων την εικοσαετία
1957-1977 (άλλοτε ανά φύλο και άλλοτε συνολικά), τη θέση εργασίας που
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καλύπτουν οι εργαζόμενοι, τα παραγόμενα προϊόντα της βιομηχανίας και την
παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου ανά εικοσιτετράωρο. Από τα στοιχεία
που επεξεργαστήκαμε προκύπτει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων
καταγράφεται για το έτος 1961. Επίσης, από τα δελτία βιομηχανικής κίνησης
προκύπτει πως οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι άντρες οι οποίοι εργάζονται
στην βιομηχανία ως Εργατοτεχνίτες/Ανειδίκευτοι εργάτες.
Πίνακας 1: Εργατικό Δυναμικό κατά τα έτη 1956-1976
Άντρες
Υπάλληλοι

Γυναίκες

Τεχνικοί

Σύνολο
Προσωπικού

Ανειδίκευτοι
Εργάτες

1-10 / 31-12-1956

13

2

1-7 / 30-9-1957

13

2

179

24

218

15

1-10 / 31-12-1958

10

2

202

28

242
160

1959
1960

8

10

230

248
252

1961
1962

10

147

157

1963

11

180

191

1964

10

189

199

1965

10

185

195

1966

10

183

193

1968

10

170

180

1969

9

105

114

1970

9

105

114

1971

9

105

114

1972

110

1973

108
9

1974
1975

7

7

81

1976

8

6

83

105
95

10

107

Πηγή:Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι, 63/1.3 Στατιστικά στοιχεία για την πορεία της εταιρίας.

Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρονται τα στοιχεία που
αντλήθηκαν για την πλινθοκεραμοποιεία «Τσαλαπάτα» από τις αναφορές της
επιχείρησης στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, για τα έτη 1958-1977.
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Διάγραμμα 2: Μέσος όρος Εργατικού Δυναμικού 1958-1975
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Πηγή: Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι.

Στις αναφορές βρίσκονται πληροφορίες που αφορούν το εργατικό
δυναμικό ανά φύλο. Οι αναφορές δεν έχουν έναν συγκεκριμένο τρόπο γραφής.
Ο τρόπος γραφής τους ποικίλλει και διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες
και τις απαιτήσεις κάθε περιόδου. Έτσι, βρίσκουμε στοιχεία για το εργατικό
δυναμικό ανά τρίμηνο ή ανά δίμηνο, για τον τρόπο πληρωμής των
εργαζομένων και για τα προϊόντα παραγωγής του εργοστασίου. Από την
εξέταση των ανωτέρω στοιχείων καταλήγουμε πως ο μεγαλύτερος αριθμός των
εργαζομένων αντιστοιχεί σε άντρες και καταγράφεται τα έτη 1958-1959 με
πτωτική τάση έως το 1975 οπότε και τελικά το εργοστάσιο σταματάει τη
λειτουργία του. Επίσης, πληροφορούμαστε πως η αμοιβή των εργαζομένων
ήταν με ημερομίσθιο.
Όπως προκύπτει από την παράθεση των στοιχείων που βρέθηκαν στα
αρχεία της επιχείρησης, παρατηρούμε ότι τα στοιχεία που καταγράφονται στα
Δελτία Βιομηχανικής Κίνησης -Δ.Β.Κ.- (Τρίτο Κεφάλαιο) για τον αριθμό των
εργαζομένων και τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στον αριθμό του
εργατικού δυναμικού (υπολογίστηκαν κατά μέσο όρο) από την επιχείρηση στις
αναφορές

της

προς

την

ΕΣΥΕ,

παρουσιάζουν

σε

κάποια

σημεία

ανομοιομορφία. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται εκείνα τα στοιχεία
τα οποία αναφέρονται στην περίοδο 1958-1975.
Πίνακας 2: Συγκριτικά στοιχεία Εργατικού Δυναμικού 1958-1975
ΕΤΗ

ΕΣΥΕ

1958

243,75

Δ.Β.Κ.
242

1959

244

160
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1960

233,25

248

1961

207,3

252

1962

168,16

157

1963

192

191

1964

190,66

199

1965

204,16

195

1966

193

193

1967

190

-

1968

188

180

1969

177

114

1970

145,2

114

1971

127

114

1972

109,16

110

1973

109,16

108

1974

110,5

105

1975

107,25

95

Πηγή: Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι, 63/1.3 Στατιστικά στοιχεία για την πορεία της εταιρίας.

Στο τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους της εργασίας εξετάζονται τα
εργατικά θέματα των ετών 1959-1975. Ως εργατικά θέματα αναφέρονται τα
στοιχεία της πλινθοκεραμοποιείας που αφορούν υπουργικές αποφάσεις βάση
των οποίων ρυθμίζονται τα κατώτερα ημερομίσθια εργαζομένων ανά
ειδικότητα και ενίοτε ανά γεωγραφική περιφέρεια εργασίας τους (Νησιά, ν.
Αττικής και Ευβοίας, Λοιπή Ελλάδα). Από την εξέλιξη των ημερομισθίων σε
όλες τις υπουργικές αποφάσεις που εξετάστηκαν προκύπτει πως οι καλύτερα
αμειβόμενοι εργαζόμενοι (για όλες τις ειδικότητες) είναι εκείνοι του έτους
1975.
Από όλα τα ανωτέρω μπορούμε να σκιαγραφήσουμε το προφίλ του
εργαζόμενου στην πλινθοκεραμοποιεία «Τσαλαπάτα», για το χρονικό
διάστημα 1945-1977, ως εξής:
΄΄Στην πλινθοκεραμοποιεία «Τσαλαπάτα» (1945-1977) εργάζονται στην
πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού της επιχείρησης άντρες. Άρα, για τον άντρα
εργαζόμενο στην βιομηχανία προκύπτει πως προσελήφθη στο εργοστάσιο στις
αρχές του έτους 1956 και σε ηλικία 30-39 ετών. Εργάζεται με ημερομίσθιο και
καλύπτει θέση ‘Εργατοτεχνίτη’ χωρίς να κατέχει κάποια εξειδίκευση. Ωστόσο,
φαίνεται να παραμένει στο εργοστάσιο μέχρι μέσα του 1957΄΄.
Στο πρώτο κεφάλαιο του δευτέρου μέρους της εργασίας, γίνεται αναφορά
στα στοιχεία τριών άλλων εργοστασίων που εξετάστηκαν σε προηγούμενες
εργασίες στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ιστορική
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Δημογραφία». Έτσι, παρουσιάζονται τα προφίλ εργαζομένων τριών άλλων
βιομηχανιών του 20ου αιώνα τα οποία δραστηριοποιήθηκαν στο Νομό
Μαγνησία και σε σύγκριση με το προφίλ του εργαζόμενου έτσι όπως αυτό
προέκυψε από την επεξεργασία και μελέτη των στοιχείων που αναφέρονται
στην παρούσα εργασία για την πλινθοκεραμοποιεία «Τσαλαπάτα».
Στο δεύτερο κεφάλαιο του δευτέρου μέρους της εργασίας ασχολούμαστε
με τη μελέτη στοιχείων που αφορούν ιστορικά στατιστικά στοιχεία
βιομηχανίας κάποιων χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης. Τα στατιστικά στοιχεία
που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα αφορούν πληροφορίες για το
εργατικό δυναμικό, τους μισθούς, τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής, το
εξωτερικό εμπόριο και τη μόρφωση των πολιτών. Λόγος γίνεται για τις εξής
χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, της Γερμανία
(Ανατολική και Δυτική Γερμανία), Ουγγαρία, Ιρλανδία (Βόρεια και Νότια
Ιρλανδία), Ιταλία, Νορβηγία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία,
Σουηδία και Ελλάδα.
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ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΤΑ

Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1997 – 2010)

Οι τελευταίες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στην ελληνική εκπαιδευτική
πραγματικότητα στρέφονται στην ανάγκη να ανταποκριθεί η εκπαίδευση στις
σύγχρονες παιδαγωγικές και κοινωνικές αλλαγές, επηρεασμένες βέβαια και
από ανάλογες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν συντελεστεί στην
ευρωπαϊκή ένωση και στην Αμερική. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα η
γενίκευση του ολοήμερου νηπιαγωγείου από το Υπουργείο Παιδείας αποτελεί
μια προσπάθεια ουσιαστικής μεταρρύθμισης στο χώρο της εκπαίδευσης
προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα σπουδών και να αντιμετωπιστούν οι
προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύγχρονο ελληνικό νηπιαγωγείο.
Από το πρώτο έτος λειτουργίας του θεσμού, το 1997 ξεκίνησε πιλοτικά η
λειτουργία 160 ολοήμερων τμημάτων σε όλη την ελληνική επικράτεια, μέχρι
και σήμερα ο αριθμός των ολοήμερων τμημάτων αυξάνεται διαρκώς. Και έτσι,
ενώ αρχικά τα πρώτα ολοήμερα τμήματα απευθυνόταν σε εργαζόμενους
γονείς, από το 2003 η δυνατότητα φοίτησης σε ολοήμερο τμήμα προσφέρεται
σε όλους. Το ολοήμερο νηπιαγωγείο σα θεσμός συνεχίζει να αναπτύσσεται και
να αποκτά νέα δυναμική. Η λειτουργία του σε όλη την επικράτεια, ακόμη και
στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, η εδραίωσή του και η επέκτασή του είναι
σημαντική στη βελτίωση της προσχολικής αγωγής.
Συσχετίζοντας τα παραπάνω δεδομένα, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι
να επαληθεύσει την ακόλουθη υπόθεση εργασίας: Η τάση δημιουργίας και
λειτουργίας νέων ολοήμερων τμημάτων είναι ανοδική.
Παράλληλα με τη διερεύνηση της παραπάνω υπόθεσης θα ερμηνευτούν και
θα απαντηθούν τα διερευνητικά ερωτήματα που συνακόλουθα προκύπτουν και
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είναι τα εξής: Οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία του ολοήμερου
νηπιαγωγείου.
Ποιες κοινωνικές ομάδες εξυπηρετεί. Αποτελεί μία προσπάθεια αύξησης
των ευκαιριών για τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα; Είναι τα
Προγράμματα Σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών και των
εκπαιδευτικών;
Λειτουργεί με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή;
Συνεπάγονται οι περισσότερες ώρες λειτουργίας και περισσότερες
ακαδημαϊκές γνώσεις;
Αποτελεί το ολοήμερο νηπιαγωγείο μια προσπάθεια αναβάθμισης του
εκπαιδευτικού μας συστήματος;
Επιπλέον ερωτήματα που τίθενται και απαντώνται μέσω της στατιστικής
ανάλυσης και επεξεργασίας των δεδομένων είναι τα εξής: Ο θεσμός του
Ολοήμερου Νηπιαγωγείου βοήθησε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για
τους νηπιαγωγούς.
Είναι χρήσιμος στην ομαλή και πλήρη ένταξη των αλλοδαπών και
παλ/ντων νηπίων και προνηπίων στο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και στην
ελληνική κοινωνία.
Οι σύγχρονες οικογένειες της ελληνικής κοινωνίας προτιμούν για τα παιδιά
τους το ολοήμερο νηπιαγωγείο.
Η δημιουργία ολοήμερων νηπιαγωγείων συσχετίζεται με τοπικά και
πληθυσμιακά κριτήρια στις επιμέρους περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.
Οι πρωτογενείς πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για να εξετάσουμε την
αρχική υπόθεση εργασίας προέρχονται από τη Διεύθυνση Σπουδών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Αντλήθηκαν τα
στοιχεία του μαθητικού δυναμικού, των ολοήμερων τμημάτων και των
νηπιαγωγών που απασχολούνται σε αυτά για τις σχολικές χρονιές 2008/2009
και 2009/2010. Παράλληλα αντλήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) τα συγκεντρωτικά στοιχεία του συνόλου των νηπιαγωγείων της
χώρας και από την βιβλιογραφία το σύνολο των ολοήμερων νηπιαγωγείων για
κάθε μία από τις χρονιές που λειτουργεί ο θεσμός.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας το κύριο πρόβλημα που έπρεπε να
αντιμετωπιστεί ήταν η έλλειψη λεπτομερών δεδομένων για το θεσμό του
ολοήμερου νηπιαγωγείου. Πλήρη στοιχεία κατορθώθηκε να συλλεχθούν μόνο
για τα σχολικά έτη 2008-2009 και 2009-2010. Ενώ, ο θεσμός λειτουργεί από
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το σχολικό έτος 1997-1998, διαθέσιμα δεδομένα για τις προηγούμενες χρονιές
που λειτούργησε ο θεσμός, αφορούσαν μόνο το πλήθος των ολοήμερων
νηπιαγωγείων και σε μερικές περιπτώσεις και τον αριθμό των νηπιαγωγών. Για
αυτό το λόγο η εργασία επικεντρώθηκε στην επεξεργασία των δεδομένων για
τις χρονιές που υπήρχε λεπτομερή καταγραφή δεδομένων, ενώ για τις
προηγούμενες χρονιές ασχοληθήκαμε με το πλήθος των ολοήμερων τμημάτων
και του ποσοστού που αυτά καταλαμβάνουν επί του συνόλου των
νηπιαγωγείων της χώρας.
Η δημιουργία, οι επιρροές και η εξέλιξη του ελληνικού νηπιαγωγείου
Η καταγωγή και η έμπνευση των νηπιαγωγείων στην Ελλάδα προέρχεται
από τις ευρωπαϊκές χώρες. Η ίδρυση και η λειτουργία τους ως θεσμοποιημένα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, η οργάνωση και το περιεχόμενο της διδασκαλίας σ’
αυτά, η κατάρτιση των στελεχών τους, οφείλονται στην επίδραση των
γαλλικών και των γερμανικών προτύπων. Η θεσμοποιημένη μορφή της
προσχολικής αγωγής αποτελεί γεγονός των δύο τελευταίων αιώνων και αφού
είχε εμπεδωθεί η ανάγκη παροχής των στοιχειωδών γνώσεων σε ευρύτερα
κοινωνικά στρώματα στα πρωτοβάθμια σχολεία.
Αναζητώντας

τους

πρώτους

εισηγητές

της

προσχολικής

αγωγής,

αναγνωρίζουμε στο έργο του Πλάτωνα πολλές από τις παιδαγωγικές ιδέες οι
οποίες κατά ένα μεγάλο μέρος τους επηρέασαν και τις μεταγενέστερες
αντιλήψεις για τους σκοπούς της αγωγής. Τις ίδιες απόψεις του Πλάτωνα έχει
και ο Αριστοτέλης ενώ ενδιαφέρουσες για τα ζητήματα της προσχολικής
αγωγής είναι και οι απόψεις που διατυπώνονται και από τον Κικέρωνα, τον
Κουιντιλιανό και τον Πλούταρχο. Η πρώτη προσπάθεια για ένα ολοκληρωμένο
σύστημα προσχολικής αγωγής γίνεται από τον Κομένιο τον 17ο αιώνα. Στην
ανάπτυξη της προσχολικής παιδαγωγικής συμβάλλουν και οι ιδέες του John
Locke (1632-1704) του Jean Jacques Rousseau (1712-1778) και του J. H.
Pestalozzi (1746-1827).
Ο ιδρυτικός νόμος ΒΤΜΘ΄ του 1895 αποτέλεσε την αφετηρία της
αναγνώρισης από το ελληνικό κράτος του θεσμού της προσχολικής αγωγής. Ο
νόμος δεν ιδρύει δημόσια νηπιαγωγεία, αλλά επιτρέπει στους ιδιώτες να
ιδρύουν και να συντηρούν νηπιαγωγεία, ενώ καθιερώνει τον όρο
«νηπιαγωγείο»,

για να

δηλώσει

τα

ιδρύματα

προσχολικής

αγωγής,

προσδιορίζει την ηλικία των τροφίμων του νηπιαγωγείου και περιγράφει τα
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προσόντα του διδακτικού προσωπικού. Κατά τις τρεις πρώτες δεκαετίες του
επόμενου (20ου) αιώνα ο θεσμός του νηπιαγωγείου λειτουργεί υπό τις ίδιες
συνθήκες που είχαν επικρατήσει κατά την προηγούμενη περίοδο: λειτουργούν
κατά κανόνα από ιδιωτικούς φορείς, σε ορισμένες περιπτώσεις λειτουργούν
χάρη στις πρωτοβουλίες ορισμένων δήμων και κοινοτήτων ενώ ο βασικός
στόχος και το κύριο μέλημα των προγραμμάτων των ιδρυμάτων αυτών
παρέμεινε η γλωσσική καλλιέργεια και η προετοιμασία για το πρωτοβάθμιο
σχολείο. Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο παραμένει μη υποχρεωτική, υπάρχει η
καταβολή διδάκτρων, το διδακτικό προσωπικό προέρχεται από τις ίδιες σχολές
κατάρτισης και το περιεχόμενο καθώς και η μέθοδος διδασκαλίας ακολουθούν
πλήρως το φραιμπελιανό σύστημα, που έχει οριστικά απωθήσει το αντίστοιχο
αλληλοδιδακτικό. Με τα νομοσχέδια του 1913 (υπουργός Ι. Τσιριμώκος)
προβλεπόταν η υποχρεωτική φοίτηση στα νηπιαγωγεία από 4 ετών (εκεί που
θα λειτουργούσαν), ωστόσο δεν ψηφίστηκαν από τη Βουλή.
Επόμενος σταθμός στα θεσμικά μέτρα για την προσχολική αγωγή είναι οι
νόμοι του 1929. Ο νόμος 4397 του 1929, εντάσσει οριστικά το νηπιαγωγείο
στη στοιχειώδη εκπαίδευση, όπου φοιτούν νήπια των δύο φύλων, ηλικίας 4-6
χρονών, όχι υποχρεωτικά. Για πρώτη φορά διατυπώνεται ο σκοπός των
νηπιαγωγείων. Την ίδια χρονιά τα λειτουργούντα νηπιαγωγεία προσαρτήθηκαν
στο ΥΠΕΠΘ και μειώθηκε σε κάθε τάξη ο αριθμός των νηπίων.
Ακολουθεί η περίοδος της κατοχής όπου για τα ελληνικά δεδομένα σήμαινε
την πλήρη αποδιοργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Τα νηπιαγωγεία
επλήγησαν περισσότερο από τις άλλες σχολικές βαθμίδες. Μετά το 1939 και
για δεκαπέντε περίπου χρόνια υπάρχει «ζώνη σιγής» στατιστικών δεδομένων
για την προσχολική αγωγή. Η κατάσταση της φοίτησης την περίοδο αυτή ήταν
τραγική, αν κρίνουμε και από το γεγονός ότι στη δεκαετία 1940-1950
διορίστηκαν

μόνο

101

νηπιαγωγοί.

Μεταπολεμικά

ο

αριθμός

των

νηπιαγωγείων και των παιδιών παρουσιάζει μια σταθερή αύξηση και ισόρροπη
κατανομή σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας.
Ο σκοπός του νηπιαγωγείου τροποποιήθηκε με το νόμο της 9/8/1962 (Β.Δ.
494/1962 «Περί του αναλυτικού προγράμματος των νηπιαγωγείων του
Κράτους», ΦΕΚ 124/9-8-1962). Το ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα του 1962
περιέχει ελάχιστες μεθοδικές οδηγίες, ενώ τα περισσότερα ξένα συνοδεύονται
από εκτεταμένες οδηγίες. Το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα του 1962 είναι
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προοδευτικό για την εποχή του, αλλά στα πλαίσια της ελληνικής
πραγματικότητας.
Ακολουθεί το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 476/1980 (Φ.Ε.Κ.
132/22.5.1980) «Περί του Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράμματος του
Νηπιαγωγείου» και το τρίτο αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο περιέχεται στο
Προεδρικό Διάταγμα 486/1989 (Φ.Ε.Κ. 208/1989 τ. Α΄) «Αναλυτικό και
Ημερήσιο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου». Το προτελευταίο αυτό πρόγραμμα
του ελληνικού νηπιαγωγείου, είναι το αναλυτικότερο από όλα τα προηγούμενα
και συνοδεύεται από βοήθημα με πρόσθετες πληροφορίες για την παιδαγωγό.
Στη σύγχρονη εποχή η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι
υποχρεωτική και απαρτίζεται από το νηπιαγωγείο, που συνιστά την
προσχολική εκπαίδευση, και το δημοτικό σχολείο, που καλύπτει τον πρώτο
κύκλο της γενικής εκπαίδευσης. Η λέξη νηπιαγωγείο σημαίνει κυριολεκτικά
τον εκπαιδευτικό θεσμό όπου παρέχεται αγωγή στα νήπια. Θεωρητικά στη
νηπιακή ηλικία υπάγονται παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών. Ο λόγος ύπαρξης του
νηπιαγωγείου συνδέεται άμεσα με τις κοινωνικές, τις συναισθηματικές, και τις
πρακτικές ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους και έχει ως
αποστολή του να παρέχει ένα περιβάλλον στο οποίο τα νήπια θα αρχίσουν να
ανεξαρτητοποιούνται από την καθημερινή και ενδεχομένως αποκλειστική
επίβλεψη των γονέων τους μαθαίνοντας να αλληλεπιδρούν με τους
συνομηλίκους τους.
Η λειτουργία του σημερινού νηπιαγωγείου καθορίζεται από τον
Ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης», στον οποίο στο άρθρο 3 ορίζεται: «Σκοπός του νηπιαγωγείου
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να
αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στο
πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης». Το 1999 εκπονήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ένα νέο
πρόγραμμα για τη γλώσσα στο νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 93/10-02-99), σύμφωνα με
το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών, το οποίο περιλαμβάνεται στο
τελευταίο πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο. Το νέο πρόγραμμα
ενσωματώνει το νηπιαγωγείο στον ενιαίο σχεδιασμό της εκπαίδευσης και
αναγνωρίζει τον εκπαιδευτικό ρόλο του νηπιαγωγείου. Το Διαθεματικό Ενιαίο
Πλαίσιο

Προγράμματος

Σπουδών

(ΔΕΠΠΣ)

για

το

νηπιαγωγείο,

εναρμονιζόμενο με τα ΔΕΠΠΣ των επόμενων βαθμίδων, προβάλλει τη
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διαθεματική προσέγγιση ως διδακτική μεθοδολογία για την κατάκτηση της
γνώσης.
Το ολοήμερο νηπιαγωγείο - ορισμός και λόγοι που οδήγησαν στη
θεσμοθέτησή του
Το ελληνικό νηπιαγωγείο παραδοσιακά ακολουθεί ένα ωράριο από τις
8.00΄ μέχρι τις 12.30΄. Το ολοήμερο νηπιαγωγείο ή εισαγωγικό σχολείο
διευρυμένου ωραρίου, το οποίο θεσπίστηκε με το ν. 2525/1997, άρθρο 3 (ΦΕΚ
188,τ. Α΄) είναι ένας καινούριος θεσμός της εκπαίδευσης, ο οποίος μπορεί να
ικανοποιεί ταυτόχρονα τις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις των παιδιών
του νηπιαγωγείου αλλά και τις ανάγκες της σημερινής και της αυριανής
οικογένειας. Για την εφαρμογή του προγράμματος εργάζονται δύο νηπιαγωγοί.
Η λειτουργία του διαρκεί οχτώ ώρες ημερησίως και προσφέρει στα παιδιά
επιπλέον χρόνο για ποικιλία παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, οι οποίες
αποσκοπούν στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Ακολουθεί δηλαδή τη φιλοσοφία
του αναλυτικού προγράμματος του κλασικού νηπιαγωγείου, αλλά ο επιπλέον
χρόνος δίνει τη δυνατότητα να επιτευχθούν οι στόχοι του με μεγαλύτερη άνεση
και πληρότητα. Επιπρόσθετα ο χώρος του εμπλουτίζεται υλικοτεχνικά,
προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών για φαγητό και ύπνο. Το
ολοήμερο νηπιαγωγείο εξυπηρετεί κοινωνικές ανάγκες, καθώς αυξάνονται
αριθμητικά διαρκώς οι εργαζόμενοι γονείς, οι άγαμες μητέρες, οι μονογονεϊκές
οικογένειες κ.ά.
Κατά τα τελευταία έτη στη χώρα μας η μεταβολή της δομής και της
λειτουργίας της οικογένειας και του τρόπου ζωής εξαιτίας των σύγχρονων
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών όπως η μαζική είσοδος των γυναικών στην
αγορά εργασίας, η μετάβαση από τη διευρυμένη στην «πυρηνική» οικογένεια
με μέλη μόνο τους γονείς και τα παιδιά, η αύξηση του αριθμού των
μονογονεϊκών οικογενειών και των άγαμων μητέρων, η μείωση των
κοινωνικών επαφών των παιδιών και η έλλειψη ελεύθερων χώρων για
κινητικές δραστηριότητες οδηγούν στην ανάγκη του επαναπροσδιορισμού του
ρόλου του νηπιαγωγείου και στη θεσμοθέτηση μιας νέας μορφής με
διευρυμένο ωράριο, όπως είναι σήμερα το ολοήμερο νηπιαγωγείο.
Ένας ακόμη λόγος που συνηγορεί υπέρ της δημιουργίας του ολοήμερου
νηπιαγωγείου είναι η έλευση μεταναστευτικών και προσφυγικών ομάδων στην
Ελλάδα, η οποία οδηγεί στην αλλαγή της σύνθεσης της άλλοτε αμιγούς
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κοινωνίας της και τη μετατροπή της σε σύνθετη-πολυπολιτισμική. Κατ’
επέκταση αλλαγές σημειώθηκαν και στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού
της χώρας.
Η αναγκαιότητα της θεσμοθέτησης του ολοήμερου νηπιαγωγείου δεν
προέκυψε όμως μόνο από τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις.
Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν η δυνατότητα του ολοήμερου
νηπιαγωγείου να λειτουργήσει αντισταθμιστικά και να συμβάλλει έτσι στην
άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά
και τα σύγχρονα αναπτυξιακά και παιδαγωγικά δεδομένα.
Η αντισταθμιστική αγωγή στο νηπιαγωγείο
Το ολοήμερο νηπιαγωγείο ασκεί σημαντική επίδραση στη σωματική,
συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη των νηπίων και αποτελεί
ισχυρό παράγοντα αντισταθμιστικής αγωγής. Η αντισταθμιστική αγωγή
παρέχεται μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε
παιδιά που προέρχονται από περιβάλλοντα χωρίς πολλά ερεθίσματα, σε παιδιά
από χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου οικογένειες, σε παιδιά
μεταναστών, παιδιά με πολιτισμική στέρηση, σε παιδιά που δυσκολεύονται
στην επικοινωνία τους με τους άλλους και στην κοινωνικοποίησή τους. Η
έννοια της προσχολικής και σχολικής αντισταθμιστικής αγωγής δεν
εξαντλείται στην απλή παροχή παιδαγωγικής υποστήριξης σε μη προνομιούχα
παιδιά και δεν έχει στόχο μόνο την προσαρμογή του μη προνομιούχου
αποστερημένου παιδιού στους κανόνες και τους κώδικες του μεσαίου
κοινωνικού στρώματος, αλλά και της χειραφέτησής του.
Το ολοήμερο νηπιαγωγείο με τον περισσότερο χρόνο που διαθέτει και το
πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον που προωθεί μπορεί να άρει τις
εκπαιδευτικές

ανισότητες,

να

εξασφαλίσει

κατάλληλα

αναπτυξιακά

προγράμματα, τα οποία αποβλέπουν στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των
παιδιών, ώστε να ενταχθούν ομαλά στη ζωή του νηπιαγωγείου και να έχουν τις
ίδιες ευκαιρίες με τα παιδιά που προέρχονται από προνομιούχες κοινωνικές
τάξεις. Μπορεί ακόμα να εξομαλύνει τις σημαντικές κοινωνικές και
πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των παιδιών, όταν τα προετοιμάζει και τα
βοηθάει να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, αλλά και τις κοινωνικές τους
δεξιότητες με το να νιώθουν ότι είναι ευπρόσδεκτα, αποδεκτά και ασφαλή. Η
εξομάλυνση των πολιτιστικών διαφορών ενισχύεται με την προσπάθεια που
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καταβάλλουν οι νηπιαγωγοί στο ολοήμερο νηπιαγωγείο από τη μια μεριά να
χρησιμοποιούν ποικίλες πολιτιστικές και εθνικές ομάδες μια ποικιλία
στρατηγικών, οι οποίες είναι σύστοιχες με τους τρόπους μάθησης, και από την
άλλη να έχουν βαθιά γνώση της ξεχωριστής καταγωγής των παιδιών και
παράλληλα την ικανότητα να μετατρέπουν τη γνώση αυτή σε αποτελεσματική
διδασκαλία. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι έρευνες που επισημαίνουν
ότι το πρόγραμμα του ολοήμερου νηπιαγωγείου έχει θετικότερα αποτελέσματα
για τα παιδιά των μειονοτήτων και του χαμηλού κοινωνικοοικονομικού
επιπέδου από ότι για τα προνομιούχα παιδιά. Επιπρόσθετα και άλλες έρευνες
καταδεικνύουν ότι η φροντίδα υψηλής ποιότητας που προσφέρει το ολοήμερο
νηπιαγωγείο σε φτωχά παιδιά συνδέεται με τα καλύτερα γνωστικά
αποτελέσματα. Τέλος ένας αυξανόμενος αριθμός ερευνών αποκαλύπτει τα
βραχυπρόθεσμα οφέλη του ολοήμερου νηπιαγωγείου για τα φτωχά παιδιά.
Σύγχρονα αναπτυξιακά και παιδαγωγικά δεδομένα
Για τη δημιουργία και την υποστήριξη ενός προγράμματος σύμφωνου με
την ανάπτυξη του παιδιού, την αποφυγή επιζήμιων και την προαγωγή
αποτελεσματικών εκπαιδευτικών τακτικών, είναι εξαιρετικά σημαντική η
γνώση του τρόπου με την οποία τα παιδιά αναπτύσσονται. Δεδομένων των
πορισμάτων τα οποία αποδεικνύουν ότι τα μικρά παιδιά μαθαίνουν με
διαφορετικό τρόπο, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν οι παιδαγωγοί είναι
ότι η εκπαίδευση των μικρών παιδιών πρέπει να είναι σύμφωνη με τα δικά
τους μοναδικά μοντέλα μάθησης. Συνακόλουθα, κατά τον σχεδιασμό ενός
ποιοτικού αναπτυξιακού προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι
ευκαιρίες των παιδιών να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες για την ανάπτυξή
τους, η γνώση των εκπαιδευτικών για τη σωματική, κοινωνική και γνωστική
ανάπτυξη των παιδιών, οι ακαδημαϊκοί, οι οποίοι έχουν σημαντικό ρόλο σε ένα
ποιοτικό πρόγραμμα και τέλος ο χώρος όπου εφαρμόζεται ένα ποιοτικό
πρόγραμμα.
Ολοήμερο νηπιαγωγείο-το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του
Η

λειτουργία

του

δημόσιου

ολοήμερου

νηπιαγωγείου

ξεκίνησε

οργανωμένα από το Υπουργείο Παιδείας (ΥΠΕΠΘ) το σχολικό έτος 19971998.
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Σκοπός του ολοήμερου νηπιαγωγείου είναι η αναβάθμιση της προσχολικής
εκπαίδευσης, η ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών
ηλικίας 4-6 χρόνων στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, η ολοκληρωμένη προετοιμασία των νηπίων για το Δημοτικό
Σχολείο, η ενίσχυση του ρόλου της κρατικής μέριμνας με στόχο τη μείωση των
μορφωτικών και κοινωνικών διακρίσεων και την εξυπηρέτηση των
εργαζόμενων γονέων.
Η φοίτηση στα Νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια
που συμπληρώνουν την 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων
(4) ετών. Η φοίτηση όσων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής
συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών είναι υποχρεωτική.
Ο αριθμός των νηπίων ανά τμήμα (χωρίς να γίνεται διάκριση σε ολοήμερο
ή κλασικό) ορίζεται με νομική διάταξη. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 3 του
νομού 1566/85 ο αριθμός ανά τμήμα ορίζεται στα 30 νήπια. Ωστόσο για
ειδικούς λόγους που έχουν να κάνουν τόσο με τους διαθέσιμους χώρους όσο
και με την οργάνωση του προγράμματος, μπορούν να λειτουργούν τμήματα
ολοήμερου με 20 νήπια, μετά από έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, αφού βεβαίως ληφθούν μέτρα για την φοίτηση των επιπλέον
νηπίων σε όμορο ολοήμερο νηπιαγωγείο. Ο αριθμός των νηπίων ανά
νηπιαγωγό ορίζεται στα είκοσι πέντε (25) νήπια. Ο ελάχιστος αριθμός των
νηπίων για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος είναι 7 μαθητές.
Κάθε

τμήμα

ολοήμερου

προγράμματος

στελεχώνεται

από

δύο

νηπιαγωγούς. Η ανάληψη ωραρίου γίνεται με απόφαση του Συλλόγου
Διδασκόντων. Οι θέσεις των Νηπιαγωγών στα νηπιαγωγεία είναι ενιαίες, χωρίς
να γίνεται διάκριση σε θέσεις για πρωινό ή απογευματινό ωράριο, για κλασικό
ή ολοήμερο πρόγραμμα και κατά συνέπεια όλες οι Νηπιαγωγοί έχουν τα ίδια
δικαιώματα στην επιλογή προγράμματος και ωραρίου. Στο σημερινό
νηπιαγωγείο

το

Αναλυτικό

Πρόγραμμα

σπουδών

(ΑΠΣ),

προβλέπει

δραστηριότητες που βοηθούν τα παιδιά να καλλιεργήσουν μαθησιακές
περιοχές που αναφέρονται στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά, τη Μελέτη
περιβάλλοντος, τη Δημιουργική Έκφραση (Εικαστικά, Δραματική Τέχνη,
Μουσική, Φυσική Αγωγή) και την Πληροφορική.
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Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα ολοήμερου νηπιαγωγείου
Σύμφωνα με τους Herman (1984), Gullo et al. (1986), Gullo (1990), Illinois
State Board of Education (1990), Cryan et al. (1992), Johnson (1993),
Rothenberg (1995), Squier, Krogler & Miels (1995), Elicker & Mathur (1997)
και Schubert (1997) τα πλεονεκτήματα του ολοήμερου νηπιαγωγείου είναι τα
εξής:
Παρέχεται περισσότερος χρόνος για εξατομικευμένη εκπαίδευση και για ένα
πρόγραμμα αναπτυξιακά πιο κατάλληλο.
Υπάρχει περισσότερος χρόνος, ώστε να αναπτύξουν τα παιδιά μια θετική
αυτοεικόνα και περισσότερο σεβασμό για τον εαυτό τους και τους άλλους.
Οι χρονικές φάσεις για μαθησιακές εμπειρίες είναι μεγαλύτερες, και
πραγματοποιούνται σε πιο ξεκούραστη ατμόσφαιρα. Οι εμπειρίες αυτές μπορεί
να περιλαμβάνουν γλωσσικές, κοινωνικές, φυσικές, μαθηματικές, εικαστικές,
μουσικές και κινητικές δραστηριότητες.
Υπάρχει περισσότερος χρόνος για την παιδαγωγό να παρατηρεί και να
ανακαλύπτει τις ατομικές ανάγκες των παιδιών, αλλά και να δείχνει
μεγαλύτερη προσοχή στο καθένα χωριστά.
Υπάρχει

μεγαλύτερη

ευλυγισία

στο

πρόγραμμα

και

παρέχεται

περισσότερος χρόνος για παιχνίδι, συζητήσεις, εξερευνήσεις, ανακαλύψεις,
πρακτική στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη λήψη αποφάσεων, καθώς και για
δραστηριότητες που συνήθως δεν αναπτύσσονται αρκετά σε αυτό (π.χ.
εκπαιδευτικοί περίπατοι, μαγειρική, δραματοποίηση ή κουκλοθέατρο).
Υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για τα παιδιά, ώστε να αναπτύξουν
κοινωνικές σχέσεις με τα άλλα παιδιά ή τις παιδαγωγούς.
Παρέχεται επιπλέον χρόνος στα παιδιά να μιλούν για τις εμπειρίες τους, να
επιλύουν προβλήματα και να σκέφτονται κριτικά.
Υπάρχει μεγαλύτερη εξισορρόπηση μεταξύ των δραστηριοτήτων που
προτείνονται από την παιδαγωγό και αυτών που ξεκινούν από τα παιδιά.
Υπάρχει καλύτερη σύνδεση των δραστηριοτήτων και μείωση των
μεταβατικών φάσεων.
Παρέχεται

περισσότερος

χρόνος

για

την

αντιμετώπιση

ατομικών

προβλημάτων, καθώς και των προβλημάτων των δίγλωσσων παιδιών, των
παιδιών με ειδικές ανάγκες κ.λπ.
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Υπάρχει περισσότερος χρόνος κατά τη διάρκεια του γεύματος, ώστε να
συζητήσουν για την υγιεινή διατροφή, για καλές συνήθειες όσον αφορά το
φαγητό κ.λπ.
Το πρόγραμμα και το περιβάλλον είναι πιο σταθερά για τα παιδιά, τα οποία
αναγκαστικά θα πήγαιναν σε άλλο μέρος ή κέντρο, στο οποίο θα τα φρόντιζαν
άλλοι, μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς τους.
Προσφέρεται περισσότερος χρόνος στην παιδαγωγό να γνωρίσει καλύτερα
τους γονείς και να έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται μαζί τους.
Η ημέρα κυλάει με λιγότερο άγχος για τα παιδιά και τις παιδαγωγούς, λόγω
της άνεσης που παρέχει το διευρυμένο ωράριο.
Σχετικά με τα μειονεκτήματα του ολοήμερου νηπιαγωγείου, οι επικριτές
του υποστηρίζουν ότι:
Στο ολοήμερο νηπιαγωγείο υπάρχει κίνδυνος να δοθεί έμφαση στην
ακαδημαϊκή διδασκαλία, αφού αφιερώνεται περισσότερος διδακτικός χρόνο σε
δεξιότητες γραφής, ανάγνωσης και μαθηματικών στην καθημερινή τους
διδασκαλία.
Η πολύωρη παραμονή στο ολοήμερο νηπιαγωγείο κουράζει τα παιδιά.
Το ολοήμερο Νηπιαγωγείο είναι ακριβό επειδή απαιτεί περισσότερο
διδακτικό προσωπικό, χώρο και υλικοτεχνική υποδομή.
Επίσης, πολλοί ερευνητές επισημαίνουν ότι με την πάροδο του χρόνου δεν
υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στο κλασικό και το ολοήμερο
νηπιαγωγείο. Η έρευνα Lazar έδειξε ότι πολλά από τα οφέλη που προκύπτουν
από την παρακολούθηση ολοήμερων προγραμμάτων εξασθενούν κατά τη
διάρκεια του τρίτου χρόνου φοίτησης στο σχολείο.
Στατιστική ανάλυση-επεξεργασία στατιστικών στοιχείων
Στη στατιστική ανάλυση που ακολουθεί θα επικεντρωθούμε στη χωρική
μελέτη των ολοήμερων νηπιαγωγείων. Ουσιαστικά μας ενδιαφέρει η μελέτη
της λειτουργίας τους στις 13 περιφέρειες που καλύπτουν τον Ελλαδικό χώρο.
Επιπλέον θα γίνει και η συγκριτική μελέτη μεταξύ των σχολικών ετών 20082009 και 2009-2010 για κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ολοήμερων
νηπιαγωγείων που μας ενδιαφέρουν.
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Πηγή: Γούπος Θ., 2006β, σχολικά έτη 1997-2008 και Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Επιχειρησιακών Ερευνών, Στατιστικής του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ., σχολικά έτη 2008-2010.

Αρχικά, παρουσιάζεται ένας πίνακας με τα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία (Ο.Ν.)
ανά σχολικό έτος, από το έτος 1997 (έτος δημιουργίας του θεσμού) μέχρι το
2010.
Σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τον Πίνακα 1 είναι η σταδιακή
αύξηση των ολοήμερων νηπιαγωγείων ανά έτος. Στον πίνακα παρουσιάζονται
στατιστικά στοιχεία για τον συνολικό αριθμό των νηπιαγωγείων, για τα νέα
ολοήμερα νηπιαγωγεία που δημιουργούνται, για τον συνολικό αριθμό
ολοήμερων νηπιαγωγείων καθώς και το ποσοστό αύξησης τους κατά έτος.
Επίσης, υπάρχουν στοιχεία για τον αριθμό των νηπίων και προνηπίων, όπως
επίσης και για τις νέες οργανικές θέσεις νηπιαγωγών που δημιουργούνται.
Τέλος, σημαντική παρατήρηση που εξάγεται από τον πίνακα είναι ότι το
σχολικό έτος 2009-2010 το ποσοστό των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων σε σχέση
με το συνολικό αριθμό νηπιαγωγείων αγγίζει το 50%.
Ακολουθεί ο πίνακας 2 με τις συχνότητες των διευθύνσεων ανά
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης:
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Πίνακας 2: Συχνότητες και ποσοστά των Διευθύνσεων Π.Ε ανά Π.Δ.Ε.
ΠΔΕ

Frequency

%

Valid Percent Cumulative Percent

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

5

8,6

8,6

8,6

ΑΤΤΙΚΗΣ

7

12,1

12,1

20,7

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

3

5,2

5,2

25,9

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

3

5,2

5,2

31,0

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

4

6,9

6,9

37,9

ΗΠΕΙΡΟΥ

4

6,9

6,9

44,8

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

4

6,9

6,9

51,7

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

4

6,9

6,9

58,6

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

8

13,8

13,8

72,4

ΚΡΗΤΗΣ

4

6,9

6,9

79,3

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2

3,4

3,4

82,8

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

5

8,6

8,6

91,4
100,0

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

5

8,6

8,6

Total

58

100,0

100,0

Πηγή: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών, Στατιστικής του ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Δ.Β.Μ.Θ.

Όπως παρατηρείται από τον πίνακα 2 ο συνολικός αριθμός των
Διευθύνσεων Π.Ε. σε όλη την Ελλάδα είναι 58.
Συγκριτική μελέτη για τα σχολικά έτη 2008-2009 και 2009-2010
Σε αυτό το εδάφιο θα παρουσιάσουμε συγκριτικούς πίνακες για τα σχολικά
έτη 2008-2009 και 2009-2010.
Πίνακας 3: Συγκριτικός πίνακας για τα νηπιαγωγεία που μετατράπηκαν σε
ολοήμερα μεταξύ των σχολικών ετών 2008-2009 και 2009-2010
Descriptive Statistics
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ
ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2008-2009
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ
ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2009-2010
Valid N (listwise)

Πηγή: Διεύθυνση Προγραμματισμού
ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.

και

N

Sum

Mean

58

2825

48.71

58

3044

52.48

Επιχειρησιακών

ερευνών,

Στατιστικής

του
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Στον πίνακα 3 παρατηρείται αύξηση 219 επιπλέον νηπιαγωγείων που
μετατράπηκαν σε ολοήμερα από το 2008-2009 στο 2009-2010 με ποσοστό
αύξησης 7,75%.
Πίνακας 4: Συγκριτικός πίνακας για τον αριθμό ολοήμερων τμημάτων που
λειτουργούν για τα σχολικά έτη 2008-2009 και 2009-2010
Descriptive Statistics
N
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 200858
2009
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 20092010
Valid N (listwise)

Πηγή: Διεύθυνση Προγραμματισμού
ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.

58

Sum

Mean

2764

47.66

2896

49.93

58

και

Επιχειρησιακών

ερευνών,

Στατιστικής

του

Από τον πίνακα 4 φαίνεται ότι μεταξύ των δύο ετών ο αριθμός των
ολοήμερων τμημάτων που λειτουργούν αυξήθηκε κατά 132 με ποσοστό
αύξησης 4,77%.
Πίνακας 5: Συγκριτικός πίνακας για τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν σε
ολοήμερα νηπιαγωγεία κατά τα σχολικά έτη 2008-2009 και 2009-2010
Descriptive Statistics
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΑ
ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2008-2009
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΑ
ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2009-2010
Valid N (listwise)

N

Sum

Mean

58

34263

590.74

58

35072

604.69

58

Πηγή: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών ερευνών, Στατιστικής του ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Δ.Β.Μ.Θ.

Στον πίνακα 5 παρατηρούμε ότι μεταξύ των σχολικών ετών 2008-2009 και
2009-2010 ο αριθμός των νηπίων που φοιτούν σε ολοήμερα νηπιαγωγεία
αυξήθηκε κατά 809 επιπλέον νήπια με ποσοστό αύξησης 2,36%.
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Πίνακας 6: Συγκριτικός πίνακας για τον αριθμό των προνηπίων που φοιτούν σε
ολοήμερα νηπιαγωγεία κατά τα σχολικά έτη 2008-2009 και 2009-2010
Descriptive Statistics
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΑ
ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2008-2009
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΑ
ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2009-2010
Valid N (listwise)

N

Sum

Mean

58

13968

240.83

58

14957

257.88

58

Πηγή: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών, Στατιστικής του ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Δ.Β.Μ.Θ.

Ο αριθμός των προνηπίων που φοιτούν στα ολοήμερα τμήματα των
ολοήμερων νηπιαγωγείων αυξήθηκε κατά 989, με ποσοστό αύξησης 7,08%.
Πίνακας 7: Συγκριτικός πίνακας για τον αριθμό των αλλοδαπών και παλ/ντων
νηπίων που φοιτούν σε ολοήμερα νηπιαγωγεία κατά τα σχολικά έτη 2008-2009
και 2009-2010
Descriptive Statistics
N
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΠΑΛ/ΝΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ
ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2008-2009
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΠΑΛ/ΝΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ
ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2009-2010
Valid N (listwise)

Su
m

Mean

58

7208

124.28

58

7685

132.50

58

Πηγή: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών, Στατιστικής του ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Δ.Β.Μ.Θ.

Στον πίνακα 7 παρατηρούμε ότι μεταξύ των σχολικών ετών 2008-2009 και
2009-2010 ο αριθμός των αλλοδαπών και παλ/ντων νηπίων που φοιτούν σε
ολοήμερα νηπιαγωγεία αυξήθηκε κατά 477 επιπλέον νήπια, με ποσοστό
αύξησης 6,61%.
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Πίνακας 8: Συγκριτικός πίνακας για τον αριθμό των αλλοδαπών και παλ/ντων
προνηπίων που φοιτούν σε ολοήμερα νηπιαγωγεία κατά τα σχολικά έτη 20082009 και 2009-2010
Descriptive Statistics
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΠΑΛ/ΝΤΩΝ
ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
2008-2009
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΠΑΛ/ΝΤΩΝ
ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
2009-2010
Valid N (listwise)

N

Sum

Mean

58

2775

47.84

58

3245

55.95

58

Πηγή: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών ερευνών, Στατιστικής του ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΒΜΘ.

Ο αριθμός των αλλοδαπών και παλ/ντων προνηπίων που φοιτούν στα
ολοήμερα τμήματα των ολοήμερων νηπιαγωγείων αυξήθηκε κατά 470 μεταξύ
των δύο σχολικών ετών με ποσοστό αύξησης 16,93%.

Πίνακας 9: Συγκριτικός πίνακας για τον αριθμό των νηπιαγωγών που
εργάζονται σε ολοήμερα τμήματα ολοήμερων νηπιαγωγείων κατά τα σχολικά έτη
2008-2009 και 2009-2010
Descriptive Statistics
N

Sum

58

5232

90.21

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2009-2010

58

5432

93.66

Valid N (listwise)

58

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2008-2009

Mean

Πηγή: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών ερευνών, Στατιστικής του ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Δ.Β.Μ.Θ.

Τέλος, στον πίνακα 9 παρατηρούμε ότι μεταξύ των σχολικών ετών 20082009 και 2009-2010 αυξήθηκε και ο αριθμός των νηπιαγωγών που εργάζονται
σε ολοήμερα τμήματα των ολοήμερων νηπιαγωγείων. Συγκεκριμένα, 200
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επιπλέον νηπιαγωγοί εργάζονται σε ολοήμερα νηπιαγωγεία κατά το σχολικό
έτος 2009-2010 σε σχέση με το 2008-2009, με ποσοστό αύξησης 3,82%.
Είναι φανερό ότι η προσχολική εκπαίδευση απαιτείται πλέον να συμβαδίζει
με τα νέα δεδομένα των σύγχρονων κοινωνικών και παιδαγωγικών αλλαγών.
Παρόλο που η ιστορία της προσχολικής αγωγής αριθμεί πάνω από 150 χρόνια,
συστηματικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που προωθούν τη μάθηση και είναι
προς όφελος της ανάπτυξης των μικρών παιδιών εντούτοις ξεκίνησαν από το
1960 και μετά. Τα τελευταία χρόνια στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της
εκπαίδευσης

εντάσσεται

και

η

υιοθέτηση

ευρύτερων

εκπαιδευτικών

καινοτομιών, μία εκ των οποίων είναι και η ίδρυση και γενίκευση του
ολοήμερου νηπιαγωγείου. Προκειμένου να οδηγηθούμε στην αναβάθμιση της
λειτουργίας της προσχολικής εκπαίδευσης, επιχειρείται η μετάθεση των
προτεραιοτήτων

στην

κατεύθυνση

της

ποιοτικής

αναβάθμισης

των

εκπαιδευτικών υπηρεσιών, της εσωτερικής μεταρρύθμισης του νηπιαγωγείου,
της ενίσχυσης του ρόλου και της προσφοράς του και της σύνδεσής του με τις
άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες.
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης θα απαντήσουμε ότι
η υπόθεση εργασίας μας επαληθεύεται:
Η τάση δημιουργίας και λειτουργίας νέων ολοήμερων τμημάτων είναι
ανοδική.
Πιο συγκεκριμένα: Για τα εξεταζόμενα έτη 2008-2009 και 2009-2010
παρατηρούμε αύξηση στον αριθμό των νηπιαγωγείων που με υπουργική
απόφαση έχουν μετατραπεί σε ολοήμερα σε ποσοστό 7,75%. Από το πρώτο
έτος ίδρυσης των ολοήμερων νηπιαγωγείων μέχρι και σήμερα η αύξηση φτάνει
περίπου στο 50%. Παρατηρούμε αύξηση των ολοήμερων τμημάτων που
λειτουργούν κατά τα εξεταζόμενα σχολικά έτη σε ποσοστό 4,77%, αύξηση του
αριθμού νηπίων που φοιτούν σε αυτά σε ποσοστό 2,36%, αύξηση του αριθμού
προνηπίων σε ποσοστό 7,08%, αύξηση του αριθμού αλλοδαπών και
παλιννοστούντων νηπίων σε ποσοστό 6,61, αύξηση του αριθμού αλλοδαπών
και παλιννοστούντων προνηπίων σε ποσοστό 16,93% και τέλος αύξηση των
νηπιαγωγών που εργάζονται στα ολοήμερα τμήματα των ολοήμερων
νηπιαγωγείων σε ποσοστό 3,82%. Στην έρευνά μας, όσον αφορά τη μεταβλητή
«αριθμός νηπιαγωγείων που έχουν μετατραπεί σε ολοήμερα με υπουργική
απόφαση» παρατηρούμε ότι υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση με τη μεταβλητή
«αριθμός νηπιαγωγών που εργάζονται σε ολοήμερα τμήματα των ολοήμερων
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νηπιαγωγείων». Θετικές συσχετίσεις παρατηρούμε ακόμη και για τα ακόλουθα
ζεύγη των μεταβλητών που εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία: «αριθμός
νηπιαγωγών

που

εργάζονται

σε

ολοήμερα

τμήματα

των

ολοήμερων

νηπιαγωγείων» και «αριθμός ολοήμερων τμημάτων που λειτουργούν κατά το
σχολικό έτος 2008-2009 και 2009-2010».
Η μελέτη της δημογραφικής εξέλιξης των ολοήμερων νηπιαγωγείων στην
Ελλάδα μας έδειξε ότι ο θεσμός του ολοήμερου νηπιαγωγείου στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και στην ελληνική κοινωνία έχει απήχηση και
επιδρά θετικά. Η παροχή παιδείας και εκπαίδευσης που προσφέρουν κυρίως
σε παιδιά που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα
μειώνουν τις κοινωνικές διαφορές. Με τον περισσότερο χρόνο που διαθέτει το
ολοήμερο νηπιαγωγείο και το πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον που
προωθεί μπορεί να άρει τις εκπαιδευτικές ανισότητες, να εξασφαλίσει
κατάλληλα αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία αποβλέπουν στην ενίσχυση
των δυνατοτήτων των παιδιών, ώστε να ενταχθούν ομαλά στη ζωή του
νηπιαγωγείου και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τα παιδιά που προέρχονται
από προνομιούχες κοινωνικές τάξεις.
Υψηλή προτίμηση στο θεσμό του ολοήμερου νηπιαγωγείου δείχνουν και οι
οικογένειες των αλλοδαπών και παλιννοστούντων παιδιών. Επιπλέον τόσο οι
απομακρυσμένες όσο και οι αστικές περιοχές με μεγάλο πληθυσμό
επωφελούνται από το θεσμό του νηπιαγωγείου. Αναμφίβολα, τα ολοήμερα
νηπιαγωγεία συμβάλλουν αποφασιστικά στην βελτίωση και εξέλιξη του
εκπαιδευτικού συστήματος.
Εκτός των άλλων πλεονεκτημάτων, η δημιουργία και η επιτυχία τους μέχρι
στιγμής έχει σαν αποτέλεσμα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για
τους νηπιαγωγούς.
Καταληκτικά, το ολοήμερο νηπιαγωγείο αποτελεί σήμερα ισχυρό θεσμό με
ουσιαστική και σημαντική προσφορά στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Μέσα
από αυτό τον καινοτόμο θεσμό δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι επίκεντρο των
προσπαθειών όλων των συμμετεχόντων θα πρέπει να είναι το παιδί και ότι για
την επιτυχή και συνεχιζόμενη λειτουργία του θα πρέπει να συμβάλουν, η
πολιτεία με την υλική και θεσμική της συμπαράσταση, οι εκπαιδευτικοί με το
αμείωτο ενδιαφέρον σε κάθε τους προσπάθεια και τέλος οι γονείς με τη
συνεργασία, την κατανόηση και τη συμπαράσταση στο ακούραστο και
δημιουργικό έργο των νηπιαγωγών.
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ΧΑΡΟΥΛΑ ΘΗΡΕΣΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΣΤΗ ΣΙΚΕΛΙΑ: 2000-2007.

Ο τελευταίος Παγκόσμιος Πόλεμος, σε όλες τις εμπόλεμες χώρες και σε
όλες εκείνες που δοκίμασαν μια εχθρική κατοχή, συντέλεσε σε μια σημαντική
αύξηση του αριθμού των νεαρών εγκληματιών. Η αιχμαλωσία και η εκτόπιση
για πολιτικούς λόγους ή για καταναγκαστική εργασία χώρισε αναρίθμητες
οικογένειες. Από την πλευρά του ο υποσιτισμός αύξησε τον αριθμό των
οικονομικής μορφής παραβάσεων: κλοπές, καταχρήσεις και κάθε είδους
«εμπορία». Επειδή επηρέασε τη φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού,
προκάλεσε σε αυτό αντιδράσεις ηθικής αστάθειας, που ευνόησαν το
«σκάσιμο» από το σχολείο, τη φυγή από το πατρικό σπίτι, την ομαδική
αλητεία. Η μαύρη αγορά, τα θεάματα του θανάτου, της καταστροφής και της
δυστυχίας, που προκαλούσαν συχνά στο παιδί βαθιά συναισθηματικά
τραύματα και δεν μπορούσαν παρά να υποβιβάσουν στην εκτίμηση του τις
σπουδαιότερες ανθρώπινες αξίες, οι ευκαιρίες για μια ζωή χειραφετημένη και
ελεύθερη που παρείχαν τα πολεμικά στρατόπεδα, η γοητευτική εικόνα του
πολεμιστή - ελευθερωτή, που παρέσυρε πολλές φορές τα αγόρια στη φυγή και
τα κορίτσια στην πορνεία, επρόκειτο να χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο
την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί από τον πόλεμο. 1
Διάφοροι μελετητές υπογραμμίζουν την πρωταρχική σημασία των
οικογενειακών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων της νεανικής
εγκληματικότητας. Στις μέρες μας το παιδί «κολυμπά» μέσα σ’ ένα ορισμένο
περιβάλλον, οικογενειακό, συντροφικό, ομάδων νέων και συμμοριών. Το
περιβάλλον αυτό σε συνδυασμό με τις άθλιες συνθήκες κατοικίας που

1

Chazal, J., Η παιδική εγκληματικότητα, χ. έ., Αθήναι 1967. σ.σ. 5-6.
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παρέχονται από τους γονείς ή τους συντρόφους των γονέων, τα θεάματα του
δρόμου, τους ήρωες του κινηματογράφου ή των περιοδικών, αποτελούν
βλαβερές

επιδράσεις

στην

ψυχολογία

του

παιδιού.

Η

ενδεχόμενη

κοινωνικότητα ή αντικοινωνικότητα του περιβάλλοντος επιδρά και αυτή πάνω
στο παιδί. Τα περιβάλλοντα σημαδεύουν με την ιδιαίτερη σφραγίδα τους,
ορισμένους νεαρούς εγκληματίες και είναι αυτά που τους διαμορφώνουν. Είναι
εξακριβωμένο ότι περισσότεροι από τους μισούς νεαρούς εγκληματίες έχουν
υποφέρει από κάποια συναισθηματική έλλειψη που οφειλόταν είτε στο θάνατο
των γονιών τους είτε στο χωρισμό τους από αυτούς, είτε στην αδιαφορία τους,
στην ψυχρότητα τους, στον εγωισμό τους ή στην αδυναμία τους να τ’
αγαπήσουν.
Όπως αναφέρεται από τη Σπινέλλη (το έγκλημα που βρίσκεται στον
πυρήνα της εγκληματολογίας δεν είναι μια έννοια αυτονόητη, αδιαμφισβήτητη
ή μονοδιάστατη. Για το Γάλλο κοινωνιολόγο Durkheim (1858-1917) μια
πράξη είναι εγκληματική όταν θίγει τα έντονα και επαρκώς προσδιοριζόμενα
συναισθήματα της συλλογικής συνείδησης. Ο Κωνσταντίνος Γαρδίκας (18961984) -ο πρώτος καθηγητής της εγκληματολογίας στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- όρισε την εγκληματολογία ως την
επιστήμη που «σπουδάζει το έγκλημα ως πραγματικόν (ψυχικόν και φυσικόν)
γεγονός και τα μέσα της κατ’ αυτού πάλης». Ο Leaute αναφέρει ότι
εγκληματολογία είναι «η επιστημονική μελέτη του εγκληματικού φαινομένου».
Σε παρόμοιο επίπεδο κινείται και ο W. Morrison: «εγκληματολογία είναι η
συζήτηση για το έγκλημα και τις μεθόδους με τις οποίες η κοινωνία το
αντιμετωπίζει». Η ποικιλία των ορισμών της εγκληματολογίας οφείλεται στο
ότι κάθε εγκληματολόγος ανάλογα με τον κλάδο από τον οποίο και προέρχεται
προσεγγίζει την μελέτη του εγκλήματος από διαφορετική πλευρά).
Επηρεασμένη από τα δημοσιεύματα του ιταλικού τύπου καθώς και από τις
μελέτες του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ιταλίας, αποφάσισα να μελετήσω
και να προσεγγίσω δημογραφικά το κομμάτι εκείνο του πληθυσμού των
καταγγελθέντων ανήλικων εγκληματιών, παραθέτοντας στοιχεία για ένα από
τα σημαντικότερα διαχρονικά και συνάμα σύγχρονα προβλήματα τα οποία
απασχολούν την κοινωνία, αυτό της εγκληματικότητας ανηλίκων.
Η παρούσα μελέτη που εκπονείται στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού
προγράμματος σπουδών «Ιστορική Δημογραφία» έχει ως στόχο την
δημογραφική προσέγγιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων στην Σικελία
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κατά τα έτη 2000 – 2007. Για τον σκοπό αυτό, αρχικά, χρειάστηκε να
εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά των ανηλίκων καταγγελθέντων2 εγκληματιών
και την κατηγορία του εγκλήματος που είχαν διαπράξει και στο τέλος να
παραθέσουμε τα αίτια, προσπαθώντας να απαντήσουμε στη βασική υπόθεση
της εργασίας, γιατί οι ανήλικοι εγκληματούν στη Σικελία;
Γιατί όμως επιλέχθηκε η Σικελία, και γιατί η συγκεκριμένη χρονική
περίοδος; Η επιλογή της Σικελίας έγινε εξαιτίας της επιθυμίας μου να
μελετήσω την περιοχή στην οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά μια από τις
σημαντικότερες εγκληματικές οργανώσεις, η Μαφία ή Κόζα Νόστρα. Το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (2000 -2007) επιλέχτηκε διότι στόχος μου
ήταν να παρουσιάσω την σημερινή εικόνα της εγκληματικότητας ανηλίκων
στη Σικελία, δηλαδή, ποιοι και πόσοι είναι οι ανήλικοι εγκληματίες στην
Σικελία του σήμερα. Επιπλέον, δεν παρατηρούνται πολιτικές, οικονομικές και
κοινωνικές μεταβολές. Τέλος, η πρόσβαση στα στοιχεία μέσω της ISTAT (της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ιταλίας) ήταν πιο εύκολη, γεγονός που
βοήθησε στην εκπόνηση αυτής της εργασίας.
Η συνολική εικόνα της εγκληματικότητας ανηλίκων στη Σικελία: 2000 –
2007
Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται η συνολική εικόνα της εγκληματικότητας
ανηλίκων στην Σικελία. Για να είναι πληρέστερη η μελέτη στη συγκεκριμένη
περιοχή παραθέτουμε παρακάτω (Π.1) τον πληθυσμό ανηλίκων της Σικελίας,
ειδικότερα το ηλικιακό φάσμα 10 έως 17 ετών.
Πίνακας 1: Πληθυσμός ανηλίκων Σικελία 2000 – 2007
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΙΚΕΛΙΑ 2000 - 2007
ΗΛΙΚΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

10 ετών

26.706

25.832

52.538

11 ετών

26.902

25.455

52.357

12 ετών

27.445

25.619

53.064

13 ετών

27.900

26.437

54.337

14 ετών

28.527

27.001

55.528

2
Τα δεδομένα προέρχονται από τις καταγγελίες εις βάρος των ανηλίκων, οι οποίες
παρουσιάστηκαν στις Εισαγγελίες της δημοκρατίας στα δικαστήρια για ανήλικους.
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15 ετών

29.535

28.082

57.617

16 ετών

30.582

29.625

60.207

17 ετών

32.355

31.099

63.454

ΣΥΝΟΛΟ

229.952

219.150

449.10

Πηγή: ISTAT, έτη 2000 – 2007.

Από τον επόμενο πίνακα (Π.2), προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του
πληθυσμού στη Σικελία κατά τα έτη 2000 – 2007, το κατέχουν οι γυναίκες
(52%) ενώ το μικρότερο ποσοστό το κατέχουν οι άνδρες (48%).
Πίνακας 2: Πληθυσμός Σικελίας 2000 – 2007
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ 2000 - 2007
ΕΤΗ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

2000 - 2007

2.401.542

2.567.449

4.968.991

Πηγή: ISTAT, έτη 2000 – 2007.

Διάγραμμα 1: Πληθυσμός Σικελίας 2000 –07, ποσοστιαία σύνθεση κατά φύλο

Πηγή: ISTAT, έτη 2000 – 2007.

Από τον επόμενο πίνακα (Π.3) προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό
ανηλίκων εγκληματιών στην Σικελία κατά έτη 2000 – 2007, το κατέχουν οι
άνδρες (92%) ενώ το μικρότερο ποσοστό το κατέχουν οι γυναίκες (8%).
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Πίνακας 3: Ανήλικοι Εγκληματίες, Σικελία 2000 – 2007, κατά φύλο
ΦΥΛΟ
ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΣΙΚΕΛΙΑ
2000- 2007

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

35163

3153

38316

Πηγή: ISTAT, Εγκληματολογική Στατιστική ετών 2000 – 2007.

Διάγραμμα 2: Ανήλικοι Εγκληματίες, Σικελία 2000 – 2007, ποσοστιαία
σύνθεση κατά φύλο

Πηγή: ISTAT, Εγκληματολογική Στατιστική ετών 2000 – 2007.

Από τον επόμενο πίνακα (Π.4) προκύπτει πως κατά την οκταετία 2000 –
2007 η εγκληματικότητα, με εξαίρεση τα έτη 2004 και 2005, που παρουσίασε
μια αύξηση, δεν παρουσιάζει αξιόλογη διακύμανση. Κυμαίνεται όμως σε
υψηλά επίπεδα.
Πίνακας 4: Συνολικής εγκληματικότητα στα έτη 2000 – 2007 στη Σικελία
ΕΤΗ
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
4961
4741
4507
4817
5160
5372
4397
4361
38316

Πηγή: ISTAT, Εγκληματολογική Στατιστική ετών 2000 – 2007.
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Διάγραμμα 3: Συνολική εγκληματικότητα στα έτη 2000 – 2007 στην Σικελία

Πηγή: ISTAT, Εγκληματολογική Στατιστική ετών 2000 – 2007.

Όσον αφορά την υπηκοότητα (Πίνακας 5), το μεγαλύτερο ποσοστό
εγκλημάτων έχει διαπραχθεί από τους Ιταλούς (95% των καταγγελθέντων στα
έτη 2000 – 2007) ενώ το μικρότερο ποσοστό εγκλημάτων έχει διαπραχθεί από
αλλοδαπούς (5% των καταγγελθέντων στα έτη 2000 – 2007). Είναι θεμιτό
όμως να σημειωθεί ότι το ποσοστό των Ιταλών εγκληματιών υπερέχει κατά
πολύ σε σχέση με αυτό των αλλοδαπών. Συνεπώς η συντριπτική πλειοψηφία
των εγκλημάτων έχει διαπραχθεί από τους Ιταλούς.
Πίνακας 5: Ανήλικοι καταγγελθέντες στα έτη 2000 – 2007, στη Σικελία, κατά
υπηκοότητα
ΕΤΗ

ΙΤΑΛΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

2000

4609

352

2001

4600

141

2002

4347

160

2003

4650

167

2004

4927

233

2005

5101

271

2006

4195

202

2007

3978

383

ΣΥΝΟΛΟ

36.407

1909

Πηγή: ISTAT, Εγκληματολογική Στατιστική ετών 2000 – 2007.
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Διάγραμμα 4: Ανήλικοι καταγγελθέντες, στα έτη 2000 – 2007, στη Σικελία,
ποσοστιαία σύνθεση κατά υπηκοότητα

Πηγή: ISTAT, Εγκληματολογική Στατιστική ετών 2000 – 2007.

Σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα (Π.6) τα περισσότερα εγκλήματα
διαπράττονται από ανήλικους οι οποίοι βρίσκονται στην ηλικία των 17 (34%)
και 16 (26%) ετών, ακολουθούν οι ανήλικοι 15 ετών (18%) ενώ οι ανήλικοι
που βρίσκονται σε ηλικία κάτω των 143 (11%) ετών διαπράττουν τα λιγότερα
εγκλήματα. Συνοψίζοντας, η ηλικία η οποία κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό
εγκληματικότητας είναι αυτή των 17 ετών (34%) ενώ αυτή που κατέχει το
μικρότερο είναι η ηλικία των κάτω των 144 και 14 ετών (11%). Χρονολογικά
δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες διακυμάνσεις, με εξαίρεση τα έτη 2004 και 2005
όπου και σημειώνεται μια αύξηση του ποσοστού εγκληματικότητας.
Πίνακας 6: Ανήλικοι καταγγελθέντες, (Ιταλοί – Αλλοδαποί) στα έτη 2000 –
2007, στη Σικελία, κατά ηλικία

ΗΛΙΚΙΑ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2007

Σύνολο ανηλίκων

<14

680

560

503

489

544

540

490

4209

14

588

533

527

557

570

546

472

4260

15

827

917

760

877

936

927

777

6817

16

1273

1260

1191

1197

1382

1450

1168

10136

17

1593

1471

1526

1697

1728

1909

1454

12894

Σύνολο

4961

4741

4507

4817

5160

5372

4361

38316

Πηγή: ISTAT, Εγκληματολογική Στατιστική ετών 2000 – 2007.
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Διάγραμμα 5: Ανήλικοι καταγγελθέντες, στα έτη 2000 – 2007, στην Σικελία,
ποσοστιαία σύνθεση κατά ηλικία

Πηγή: ISTAT, Εγκληματολογική Στατιστική ετών 2000 – 2007.

Εγκλήματα
Από τον επόμενο πίνακα (Π.7), προκύπτει ότι την οκταετία 2000 – 2007 τα
κυριότερα

εγκλήματα

των

ανηλίκων

είναι

αυτά

κατά

περιουσίας,

συγκεκριμένα οι κλοπές, (οι οποίες κατέχουν και το μεγαλύτερο ποσοστό), η
κλεπταποδοχή, οι υλικές ζημιές – προκληθείσες βλάβες σε ζώα, οι ληστείες, τα
άλλα εγκλήματα κατά περιουσίας και τέλος η απάτη (η οποία κατέχει και το
μικρότερο ποσοστό). Δευτερευόντως οι ανήλικοι διαπράττουν εγκλήματα κατά
προσώπου, όπως άλλα εγκλήματα κατά προσώπου (τα οποία κατέχουν και το
μεγαλύτερο

ποσοστό),

δολιοφθορές,

ενδοοικογενειακή

βία-απειλές,

σεξουαλική βία και τέλος ανθρωποκτονία εκ προθέσεως (η οποία κατέχει και
το μικρότερο ποσοστό), ενώ ακολουθούν τα εγκλήματα κατά της ασφάλειας,
της οικονομίας και του δημοσίου, με την επεξεργασία και τη διακίνηση
ναρκωτικών ουσιών να κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό, τα άλλα εγκλήματα
κατά της ασφάλειας, της οικονομίας και του δημοσίου καθώς και τις απάτες
και πλαστοπροσωπίες. Επιπλέον παρατηρείται αυξημένο το ποσοστό κάποιων
άλλων εγκλημάτων τα οποία δεν κατηγοριοποιούνται ειδικά. Τέλος τα
εγκλήματα κατά του κράτους, των άλλων κοινωνικών θεσμών και της
δημόσιας τάξης, όπως η βία – αντίσταση κατά της αρχής, τα άλλα εγκλήματα
κατά του κράτους, των άλλων κοινωνικών θεσμών και της δημόσιας τάξης
καθώς και η σύσταση συμμορίας και σύσταση συμμορίας σύμφωνα με τα
πρότυπα της μαφίας δε διαπράττονται από μεγάλο αριθμό ανηλίκων σε σχέση
154

Δημογραφική προσέγγιση της εγκληματικότητας ανηλίκων στη Σικελία

με τις υπόλοιπες κατηγορίες εγκλημάτων. Το λαθρεμπόριο κατέχει το
μικρότερο ποσοστό. Όπως αναφέρεται από τον Ανδριαννάκη (το έγκλημα το
οποίο διαπράττεται κυρίως από ανήλικους είναι η κλοπή, κατά τον Mergen,
στη διάρκεια των αιώνων η κλοπή παραμένει ένα έγκλημα που προτιμούν οι
νέοι. Διαφέρει μόνο η τάση ως προς το τι πρέπει να κλέπτεται και το πώς
κλέπτεται. Σύμφωνα επίσης με τον Γαρδίκα η κλοπή τελείται συχνότερα από
παιδιά, γιατί σε αυτά η επιθυμία για να απολαύσουν πράγματα είναι
ισχυρότερη, κατευθύνονται περισσότερο από ένστικτο και γιατί δεν έχουν
χρήματα για να τ’ αποκτήσουν).
Πίνακας 7: Ανήλικοι καταγγελθέντες, Σικελία 2000 – 2007, κατά την τυπολογία
του εγκλήματος

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Α-Γ

Κατά προσώπου
Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως

71

Δολιοφθορές

3044

Ενδοοικογενειακή βία, απειλές, κ.τ.λ.

1407

Σεξουαλική βία

652

Άλλα εγκλήματα κατά προσώπου

3976

Σύνολο

9130

Κατά της περιουσίας
Κλοπές

8369

Ληστείες

1619

Υλικές ζημιές, προκληθείσες βλάβες σε ζώα, κ.τ.λ.

2361

Απάτη, κ.τ.λ.

145

Κλεπταποδοχή, κ.τ.λ.

2990

Άλλα εγκλήματα κατά περιουσίας

457

Σύνολο

15941

Κατά της ασφάλειας, της οικονομίας και του δημοσίου
Επεξεργασία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών
Απάτες και πλαστοπροσωπίες
Άλλα εγκλήματα κατά της ασφάλειας, της οικονομίας
δημοσίου
Σύνολο

8048
413
και του
431
8892
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Κατά του κράτους, των άλλων κοινωνικών θεσμών και της
δημόσιας τάξης
Βία - αντίσταση, κ.τ.λ. κατά της αρχής
Σύσταση συμμορίας και σύσταση συμμορίας σύμφωνα με τα πρότυπα
της μαφίας
Άλλα εγκλήματα κατά του κράτους, των άλλων κοινωνικών θεσμών
και της δημόσιας τάξης
Σύνολο
Λαθρεμπόριο
Άλλα εγκλήματα

1009

714
1799
18
2536

Σύνολο

38316

76

Πηγή: ISTAT, Εγκληματολογική Στατιστική ετών 2000 – 2007.

Συνοψίζοντας, και στις εννέα επαρχίες της Σικελίας, το μεγαλύτερο
ποσοστό εγκλημάτων έχει διαπραχθεί από τους άνδρες ενώ το μικρότερο από
τις γυναίκες. Όσον αφορά την υπηκοότητα δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις
ανάμεσα στις επαρχίες, δηλαδή τα περισσότερα εγκλήματα έχουν διαπραχθεί
από τους Ιταλούς και τα λιγότερα από τους αλλοδαπούς. Ως προς την ηλικία οι
ανήλικοι 17 ετών έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή σε εγκληματικές πράξεις ενώ
οι ανήλικοι 14 ετών την μικρότερη. Υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση στο
Παλέρμο και την Έννα όπου ένα μικρό ποσοστό ανηλίκων κάτω των 14 ετών
έχει διαπράξει εγκλήματα. Επιπλέον, στο Παλέρμο, το Τράπανι, τη Μεσσίνα,
τον Ακράγα, την Κατάνη και την Ραγκούζα έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή σε
εγκλήματα κατά της περιουσίας με κυρίαρχο έγκλημα την κλοπή, στην
Καλτανισέττα, και στις Συρακούσες έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή σε
εγκλήματα κατά της ασφάλειας, της οικονομίας και του δημοσίου, με κυρίαρχο
έγκλημα την επεξεργασία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ η Έννα
αποτελεί τη μοναδική επαρχία στην οποία μεγαλύτερη συμμετοχή έχουμε στα
εγκλήματα κατά προσώπου με κυρίαρχο έγκλημα τις δολιοφθορές.
Παρατηρείται, ότι σε όλες τις επαρχίες έχουμε μία μικρή ή μηδενική
συμμετοχή από ανήλικους σε λαθρεμπόριο.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το μεγαλύτερο ποσοστό εγκληματικότητας
εμφανίζεται στο Παλέρμο, την Κατάνη, τη Μεσσίνα και τις Συρακούσες
γεγονός που πιθανότατα να οφείλεται στο αυξημένο πληθυσμιακό δυναμικό
των επαρχιών αυτών. Ειδικότερα, για το Παλέρμο, το οποίο εμφανίζει και το
μεγαλύτερο ποσοστό, θα λέγαμε ότι οφείλεται στο ότι ως πόλη έχει ένα
παρελθόν, άμεσα συνδεδεμένο με μία από τις βιαιότερες εγκληματικές
οργανώσεις την Μαφία ή αλλιώς Κόζα Νόστρα, η οποία και έκανε την
εμφάνιση της στην περιοχή αυτή το 1860. Εκτός αυτού, είναι η πρωτεύουσα
της Σικελίας, με την μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού και ένα από τα
156

Δημογραφική προσέγγιση της εγκληματικότητας ανηλίκων στη Σικελία

σημαντικότερα τουριστικά θέρετρα της, γεγονός το οποίο αυξάνει την
εγκληματικότητα. Η Κατάνη, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε, ότι εξαιτίας του
φοιτητικού πληθυσμού, είναι μια πόλη με έντονους ρυθμούς προσελκύοντας
στην περιοχή αυτή περισσότερα άτομα νεαρής ηλικίας τα οποία και αναζητούν
διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης και έχοντας δυσκολία να βρουν μια
θέση εργασίας είναι πιθανό να διαπράξουν εγκλήματα. Επιπλέον, η παρουσία
ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος, όπως αυτό της Κατάνης, συντελεί στην
ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας καθιστώντας έτσι ένα κλίμα οικονομικής
ευφορίας, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε πιθανές εγκληματικές πράξεις, όπως
κλοπές. Με τη σειρά της η Μεσσίνα, εκτός του μεγάλου πληθυσμιακού
δυναμικού της είναι ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός με το
σπουδαιότερο εμπορικό λιμάνι σε όλη την Ιταλία, και έχει καθημερινά μεγάλη
επισκεψιμότητα. Επιπλέον, υποδέχεται μεγάλο αριθμό κρουαζιερόπλοιων. Εν
συνεχεία, οι Συρακούσες, έχουν ένα ποσοστό ανεργίας 18%, ανύπαρκτες
προοπτικές ανάπτυξης λόγω των δομικών ελλείψεων και έλλειψη οικονομικού
προγραμματισμού. Επιπλέον αντιπροσωπεύουν μια θεμελιώδη εμπορική
αναφορά εξαιτίας του λιμανιού της Augusta καθώς και τουριστικό και
αρχαιολογικό πόλο έλξης. Συνάμα είναι οδικός και σιδηροδρομικός κόμβος. Η
οικονομία της βασίζεται στην αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία και
χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλά επίπεδα. Πιθανόν οι παράγοντες αυτοί να
είναι που καθορίζουν το ποσοστό αυτό της εγκληματικότητας και το καθιστούν
υψηλό συγκριτικά με το πληθυσμιακό δυναμικό της περιοχής.
Ένα μέτριο έως και χαμηλό ποσοστό εγκληματικότητας, που κυμαίνεται
από 9% έως 3% εμφανίζουν δύο άλλες επαρχίες, η Έννα και η Καλτανισέτα.
Οι επαρχίες αυτές εμφανίζουν μικρά ποσοστά εγκληματικότητας εξαιτίας της
χαμηλής συγκέντρωσης κατοίκων, η οποία και οφείλεται στην μεταπολεμική
μετανάστευση λόγω των άσχημων οικονομικών συνθηκών. Πιο συγκεκριμένα,
η οικονομία της Καλτανισέττα βασίζεται στη γεωργία, στην κτηνοτροφία
καθώς και στην εξαγωγή θειαφιού, η οποία στο παρελθόν συνδεόταν με τις
επιχειρηματικές δραστηριότητες της μαφίας. Η Έννα είναι μια από τις 15
επαρχίες της Ιταλίας με τους λιγότερους κατοίκους. Η οικονομία της
στηρίζεται στη γεωργία και στη μεταλλουργία, ενώ το ποσοστό ανεργίας
φτάνει το 32%.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επαρχία της Ραγκούζα, η οποία και
εμφανίζει ποσοστό εγκληματικότητας μόνο 4%, το οποίο οφείλεται στην
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οικονομική ευμάρεια της περιοχής. Το ποσοστό ανεργίας αγγίζει μόνο το 9%,
χαρακτηριστικό του ότι αποτελεί πρότυπο μοντέλο οικονομίας. Η αναλογία
πλούσιου και φτωχού είναι η μικρότερη στο νότο και είναι η τέταρτη επαρχία
σε σειρά στην Ιταλία για το μικρό αριθμό σε απάτες και η έκτη για τον μικρό
αριθμό πτωχεύσεων. Είναι η πιο πλούσια περιοχή στη Σικελία, ενώ
ταυτόχρονα τα επίπεδα απασχόλησης και το κατά κεφαλήν μέσο εισόδημα
είναι από τα πιο υψηλά στη νότια Ιταλία. Αποτελεί έδρα πολυάριθμων
εταιριών, και σημαντικό οικονομικό πόλο έλξης στο νότο καθώς και την πιο
σημαντική περιοχή εξαγωγών στη Σικελία. Επιπλέον, στη Ραγκούζα εδρεύει η
BAPR (Banca Agricola Popolare di Ragusa), η οποία είναι η τέταρτη Αγροτική
Λαϊκή Τράπεζα. Η οικονομία της στηρίζεται στη γεωργία, στην κτηνοτροφία
και στην βιομηχανία η οποία και καλύπτει το 15% του πληθυσμού, στις
υπηρεσίες και στον τουρισμό που καλύπτει το 10% του τουρισμού της
Σικελίας.
Τέλος, το Τράπανι και ο Ακράγας, δύο επαρχίες με κοινά χαρακτηριστικά,
εμφανίζουν ένα όχι ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό εγκληματικότητας σε σχέση με
τον πληθυσμό τους, που φτάνει το 6% και 8%. Και οι δύο αυτές επαρχίες
έχουν έντονο πολιτιστικό παρελθόν και παρόν στο οποίο αναδείχτηκαν και
συνεχίζουν να αναδεικνύονται σπουδαίες προσωπικότητες. Ο τομέας της
παιδείας είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος αφού στο Τράπανι εδρεύουν
πανεπιστημιακές σχολές, ενώ ο Ακράγας αποτελεί την έδρα όλων των
εκπαιδευτικών βαθμίδων. Όσον αφορά την οικονομία, παρότι και οι δύο είναι
τουριστικές περιοχές, το Τράπανι ευδοκιμεί στον τριτογενή τομέα, στην αλιεία,
στην εξαγωγή και στο εμπόριο μαρμάρου. Ενώ ο Ακράγας ευδοκιμεί στη
γεωργία και στη βιοτεχνία. Ίσως το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των επαρχιών
αυτών συντελεί ώστε το ποσοστό εγκληματικότητας να βρίσκεται σε χαμηλά
επίπεδα.
Τα πιθανά αίτια της εγκληματικότητας των ανηλίκων
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του φαινομένου της
εγκληματικότητας ανηλίκων, το οποίο αναντίλεκτα προκύπτει από μια σειρά
μελετών, γεγονός το οποίο έχει απασχολήσει τις κυβερνήσεις όλου του κόσμου
καθώς και της Ιταλίας. Τα διαπραχθέντα εγκλήματα διαφέρουν από περιοχή σε
περιοχή,

οι

περιοχές

οι

οποίες

κατέχουν

το

μεγαλύτερο

ποσοστό

εγκληματικότητας είναι η Απουλία, η Καλαβρία, η Καμπανία και η Σικελία
158

Δημογραφική προσέγγιση της εγκληματικότητας ανηλίκων στη Σικελία

(την οποία και μελετάμε στην παρούσα εργασία). Παραθέτοντας σε αυτό το
σημείο τα πιθανά αίτια της εγκληματικότητας των ανηλίκων έχουμε την
ευκαιρία να κατανοήσουμε τις γνωστές και άγνωστες πτυχές του διαχρονικού
και συνάμα σύγχρονου αυτού φαινομένου.
Η περιφέρεια είναι ο αστικός χώρος στον οποίο καλλιεργούνται πιο
εύκολα αρνητικές συνθήκες οι οποίες ωθούν στην εγκληματικότητα τους
νέους, όπου είναι αναγκασμένοι να ζουν σε συνθήκες κοινωνικής αστάθειας.
Η αλλαγή της σύγχρονης κοινωνίας δημιουργεί νέου είδους αποκλεισμό,
πιο περίπλοκο αν το συγκρίνουμε με την παραδοσιακή περιθωριοποίηση της
φτώχειας υπό την κοινωνικό-οικονομική έννοια. Το μεγαλύτερο μέρος των
νέων της περιφέρειας είναι σε θέση να εξασφαλίσει τα επιθυμητά
καταναλωτικά αγαθά, ενώ ο παραδοσιακός αποκλεισμός παραμένει κυρίως
όσον αφορά την είσοδο και τη σχολική καριέρα καθώς και την περιθωριακή
θέση στο σχολικό σύστημα, εν συνεχεία αντικατοπτρίζεται στην αγορά
εργασίας, προκαλώντας προβλήματα ανεργίας και ώθησης στην ανεύρεση
εργασίας. Τα παιδιά της περιφέρειας δεν καταφέρνουν να είναι πρωταγωνιστές
των αλλαγών της σύγχρονης κοινωνίας τις οποίες βιώνουν με παθητικό τρόπο.
Οι νέοι βομβαρδίζονται από πληροφορίες, εικόνες και ερεθίσματα τα οποία
φθάνουν διαμέσου των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ζουν την δύσκολη
περίοδο της εφηβείας σε ένα κοινωνικό σύστημα στο οποίο δεν υπάρχουν πια
αξίες.
Η εκπαίδευση (πιο συγκεκριμένα το σχολείο) σήμερα φαίνεται να
αδυνατεί να θέσει κανόνες και πρότυπα τα οποία θα μπορούσαν να
αναπτύξουν την προσωπικότητα του νέου, επίσης η ύπαρξη ανηλίκων οι οποίοι
δεν έχουν ούτε την βασική εκπαίδευση ή μόρφωση. Το μεγαλύτερο μέρος των
νέων (τουλάχιστον στην περιφέρεια) δεν ξεκινάει ανώτατες σπουδές ενώ
υπάρχουν πολλές περιπτώσεις εγκατάλειψης του σχολείου σε ηλικία 13-14
ετών. Η καθημερινότητα των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο γίνεται μια
αυτόματη επανάληψη πράξεων δίχως νόημα. Η έννοια του χώρου και του
χρόνου μεταβάλλονται και η νύχτα γίνεται κυρίαρχο πεδίο ανακάλυψης και
περιπέτειας, συχνά πεδίο εμπλοκής σε εγκληματικές πράξεις.
Το αίσθημα ταυτότητας και δικαιοδοσίας σε μια γειτονιά οδηγούν στη
δημιουργία της «παρέας» (στην ουσία συμμορίας). Η κατοχή του εδάφους
γίνεται διαμέσου συμβόλων, όπως γκράφιτι. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε
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συγκρούσεις μεταξύ ομάδων από διαφορετικές γειτονιές για την «επιβολή στο
χώρο».
Με τη μετανάστευση, στην Ιταλία αναπτύχθηκαν ραγδαία συμπεριφορές
απόρριψης προερχόμενες πάντα από τη συνεχή αύξηση των αλλοδαπών, που
έχουν εισέλθει συχνά παράνομα στη χώρα (λαθρεπιβατών), με αποτέλεσμα οι
νέοι μαζί με τους ενήλικες να εκδηλώνουν μια εχθρότητα προς τους
μετανάστες, με επιθετική συμπεριφορά που πολλές φορές ξεπερνά τα όρια της
λεκτικής βίας. Η ισχυρή παρουσία των αλλοδαπών σε δύο ορατές ομάδες
παραβατών (αυτή των διακινητών ναρκωτικών ουσιών στο δρόμο και των
ατόμων που εκπορνεύονται), οδήγησαν στη σκέψη ότι η μετανάστευση είναι η
κύρια αιτία της αστικής αβεβαιότητας.
Η εκμετάλλευση ανηλίκων από τρίτους, (αφορά περισσότερο τους
αλλοδαπούς) όπου ένας υποτιθέμενος κηδεμόνας, που αποκαλείται συχνά
«θείος», παρακινεί τους νέους σε εγκληματικές πράξεις. Οι εγκληματικές
οργανώσεις όπου έχουν σαν ενασχόληση τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών,
χρησιμοποιούν για τη διακίνηση αυτή ανήλικους αλλοδαπούς, παιδιά, τα οποία
είναι διατεθειμένα να «στρατολογηθούν» από τις εγκληματικές οργανώσεις
γιατί, είτε δεν έχουν δουλειά, είτε εφόσον έχουν αμείβονται με ελάχιστα
χρήματα. Συχνά μερικοί ανήλικοι «καλούνται» από τη χώρα τους και
εισέρχονται παράνομα στην Ιταλία με μοναδικό σκοπό να διαπράξουν αυτά τα
εγκλήματα.
Η οικογένεια, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε, ότι διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο όσον αφορά την εγκληματικότητα των ανηλίκων, τα παιδιά
χωρισμένων γονιών ή μονογονεϊκών οικογενειών, τα παιδιά τα οποία ζουν για
κάποιο λόγο μακριά από την οικογένεια τους, τα παιδιά όπου η οικογένειά
τους τα εξωθεί στην παιδική εργασία, τα παιδιά τα οποία έχουν δεχθεί
ενδοοικογενειακή βία ή σεξουαλική βία (από κάποιο μέλος της οικογένειάς
τους), τέλος τα παιδιά του «boss», δηλαδή που ο πατέρας είναι αρχηγός μιας
εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία έχουν περάσει αρνητική παιδική ηλικία και
η μοίρα τους είναι σημαδεμένη έχοντας μια εγκληματική προδιάθεση εξαιτίας
του τρόπου που έχουν μεγαλώσει, είναι αυτά τα οποία συχνά διαπράττουν
εγκλήματα.
Η κακή χρήση του διαδικτύου ή μη ελεγχόμενη χρήση του, οδηγεί τους
νέους να γίνονται δέκτες βίας και αρνητικών προτύπων χωρίς να είναι σε θέση
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να φιλτράρουν αυτά τα οποία πολλές φορές βλέπουν στις διάφορες
ιστοσελίδες.
Τα βιντεοπαιχνίδια, σύμφωνα με μελέτες: οι νέοι οι οποίοι παίζουν
βιντεοπαιχνίδια γίνονται πιο επιθετικοί λόγω της βίας που εμπεριέχεται σε
αυτά. Επιπλέον, αυτή η ενασχόλησή ευνοεί ώστε να χάσουν οι νέοι την επαφή
με τον πραγματικό κόσμο.
Η τηλεόραση, με την προβολή ταινιών βίας ή και ακόμη με τα δελτία
ειδήσεων που προβάλλουν συνεχώς σκηνές βίας.
Η κληρονομικότητα: παιδιά με γονείς με διάφορα νοσήματα δηλαδή
ψυχικά

ηθικά

σωματικά,

όπως,

παράφρονες,

αλκοολικούς,

αλήτες,

εγκληματίες, φυματικούς, αφροδισιακούς, τα οποία θα κληρονομήσουν, αν όχι
την ίδια ακριβώς, πάθηση των γονέων τους ασφαλώς όμως τη διάθεση προς
αυτήν.
Η ελαστική νομοθεσία για τα εγκλήματα των ανηλίκων τα οποία
καταγγέλλονται, αλλά συχνά δε καταδικάζονται, δίνουν το κίνητρο στους
νέους να εγκληματούν χωρίς να έχουν το φόβο της φυλάκισης. Επιπλέον, η
ελευθερία υπό παρακολούθηση και τα αναμορφωτήρια απαλλάσσουν τους
ανήλικους από τον φόβο εγκλεισμού στη φυλακή οδηγώντας τους πολλές
φορές στη διάπραξη εγκλημάτων.
Η φτώχεια και ο κοινωνικός χαρακτηρισμός: οι νέοι που ζουν στα όρια
της φτώχειας, που χρησιμοποιούν την κλοπή ως μέσο επιβίωσης ή επιβολής.
Επιπλέον οι νέοι οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την ίδια την κοινωνία, ως
αλήτες, επαίτες, εγκληματίες, ανίκανοι να ξεφύγουν από το χαρακτηρισμό που
τους έχει δοθεί μη έχοντας καμία προοπτική εξέλιξης και βελτίωσης.
Ο μιμητισμός: τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις ανηλίκων
προς τους συνομήλικούς τους έχοντας ως στόχο να κλέψουν ένα μπουφάν
«μάρκας» ή ένα κινητό (το φαινόμενο είναι γνωστό ως baby gang). Πρόκειται
για παιδιά συχνά κάτω των 14 ετών τα οποία δεν έχουν αναπτύξει ακόμα την
κριτική ικανότητα, αλλά προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις μιμούμενοι τους
ενήλικες. Τα παιδιά αυτά δεν αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, αλλά
βλέπουν αυτό το είδος δραστηριότητας σαν έναν τρόπο για να περάσουν την
ώρα τους, να νιώσουν πιο δυνατές συγκινήσεις ώστε να καταπολεμήσουν την
ανία και το αίσθημα της προσωπικής ανασφάλειας τα οποία τα ωθεί να γίνουν
μέλη μιας ομάδας.
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Η υπέρμετρη ελευθερία, την οποία έχουν οι νέοι σήμερα σε σχέση με το
παρελθόν, οι νέοι δε γνωρίζουν ποια είναι τα όρια της και συχνά τα ξεπερνούν
υποκύπτοντας σε εγκληματικές πράξεις.
Η ζωή στις μητροπόλεις, η ανεργία, η φτώχεια, η υποβάθμιση του
θεσμού της οικογένειας, η βία και η αποξένωση των ανθρώπων που
συναντάται σε αυτές, αναπτύσσουν αντικοινωνικές συμπεριφορές και εν
συνεχεία πολλές φορές εγκληματικές.
Η κοινωνικο-οικονομική υποβάθμιση και η έλλειψη μελλοντικής
προοπτικής επιτυχίας, είναι στοιχεία που ωθούν πολλούς νέους να
διαπράττουν εγκλήματα όλο και πιο αξιόποινα.
Η Σικελική Μαφία, ονομασία, δομή, μύηση, συγκρότηση, σημαντικά
πρόσωπα
Η Σικελική Μαφία, ή πιο απλά Μαφία, ή ακόμη πιο σωστά Κόζα Νόστρα,5
είναι μια εγκληματική μυστική οργάνωση ανδρών, η οποία δημιουργήθηκε στα
μέσα του 19ου αιώνα στη Σικελία της Ιταλίας. Παρακλάδι της εμφανίστηκε
στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών στα τέλη του 19ου αιώνα,
μετά από διάφορα κύματα μεταναστών από τη Σικελία. Λεξικό της ιταλικής
γλώσσας, το Devoto-Oli, περιγράφει τη μαφία ως: «Ένα σύμπλεγμα μικρών,
υπόγειων οργανώσεων (οι συμμορίες) οι οποίες χαρακτηρίζονται από κώδικα
σιωπής

(ομερτά)6

και

ασκούν

κάποιον

έλεγχο

σε

επιχειρηματικές

δραστηριότητες, καθώς και στη διοίκηση της Σικελίας». Σύμφωνα με τον
ιστορικό Πάολο Πετσίνο: «Η μαφία είναι ένα είδος οργανωμένου εγκλήματος
το οποίο όχι μόνο δραστηριοποιείται σε διάφορα παράνομα πεδία, αλλά έχει
επίσης την τάση να ασκεί κυριαρχία». Η λέξη «mafia» προέρχεται από το
παλιό σικελικό επίθετο «mafiusu», το οποίο έχει τις ρίζες του στο αραβικό
mahjas που σημαίνει αυτόν που κομπάζει με επιθετικό τρόπο. Μια
κυριολεκτική μετάφραση είναι το «κόρδωμα», η «πόζα», αλλά μπορεί επίσης
να μεταφραστεί ως «τόλμη», «νταηλίκι». Αναφερόμενο σε κάποιον, το
«mafiusu» στη Σικελία του 19ου αιώνα ήταν ασαφές και σήμαινε αυτόν που
εκφοβίζει, τον τραμπούκο, υπερόπτη, τολμηρό, δραστήριο, και περήφανο,
σύμφωνα με τον ακαδημαϊκό Ντιέγκο Γκαμπέτα. Η σύνδεση της λέξης με την
εγκληματική μυστική οργάνωση έγινε για πρώτη φορά στο θεατρικό έργο «I
5
6

Cosa Nostra.
omertà.
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mafiusi di la Vicaria», των Τζουζέπε Ριτσότο και Γκαετάνο Μόσκα, του
οποίου κεντρική υπόθεση είναι εγκληματικές συμμορίες στη φυλακή του
Παλέρμο. Οι λέξεις «Mafia» ή «mafiusi» (πληθυντικός του «mafiusu») δεν
αναφέρονται καμιά στιγμή στο έργο, και κατά πάσα πιθανότητα μπήκαν στον
τίτλο μόνο για να δώσουν τοπικό χρώμα. Έτσι, η σύνδεση της λέξης «mafiusi»
με τις εγκληματικές συμμορίες έγινε από τον τίτλο του θεατρικού έργου, σε
μια περίοδο που οι συμμορίες αυτές ήταν κάτι καινούργιο στη σικελική και
ιταλική κοινωνία. Συνεπώς, η λέξη «μαφία» δημιουργήθηκε από ένα καθαρά
λογοτεχνικό κείμενο, το οποίο λίγη σχέση είχε με την πραγματικότητα και που
χρησιμοποιήθηκε από τρίτους για να την περιγράψει. Ο όρος «μαφία»
χρησιμοποιήθηκε έπειτα στις πρώτες εκθέσεις και αναφορές του ιταλικού
κράτους στο φαινόμενο. Η λέξη «μαφία» έκανε την πρώτη της επίσημη
εμφάνιση το 1865 σε μια έκθεση του νομάρχη του Παλέρμο, του μαρκήσιου
Φιλίπο Αντόνιο Γκουαλτέριο. Ο Λεοπόλντο Φρανκέτι, Ιταλός βουλευτής που
ταξίδεψε στη Σικελία και έγραψε μια από τις πιο έγκυρες εκθέσεις για τη
μαφία το 1876, περιέγραψε τον όρο «Μαφία»: «ο όρος μαφία βρήκε μια τάξη
βίαιων εγκληματιών που ήταν έτοιμοι και περίμεναν ένα όνομα για να τους
ορίσει και, δεδομένου του ειδικού τους χαρακτήρα και σημασίας στη σικελική
κοινωνία, είχαν το δικαίωμα να έχουν διαφορετικό όνομα από τους κοινούς
εγκληματίες σε άλλες χώρες». Σύμφωνα με κάποιους μαφιόζους, το
πραγματικό όνομα της Μαφίας είναι Cosa Nostra (Κόζα Νόστρα, κυριολεκτικά
«δικό μας πράγμα»), που σημαίνει ο κόσμος μας, η παράδοσή μας, οι αξίες
μας. Πολλοί υποστήριξαν, συμπεριλαμβανομένου του λιποτάκτη της μαφίας
Τομάζο Μπουσκέτα, ότι η λέξη «μαφία» ήταν λογοτεχνικό δημιούργημα.
Άλλοι «λιποτάκτες», όπως ο Αντόνιο Καλντερόνε και ο Σαλβατόρε Κοντόρνο
είπαν το ίδιο πράγμα. Σύμφωνα με αυτούς, το πραγματικό όνομα ήταν «κόζα
νόστρα». Για τους ανθρώπους που ανήκουν στην οργάνωση, δεν υπάρχει η
ανάγκη να την ονομάσουν. Οι μαφιόζοι συστήνουν γνωστά μέλη σε άλλα
γνωστά μέλη ως ανήκοντες στην «cosa nostra» (το πράγμα μας) ή «la stessa
cosa » (το ίδιο πράγμα).
Η μύηση στις περισσότερες οικογένειες γίνεται όταν κάποιος γίνει
συνεργάτης και, έπειτα, στρατιώτης. Όπως περιέγραψε ο Τομάζο Μπουσκέτα
στον δικαστή Τζοβάνι Φαλκόνε, ο αρχάριος παρουσιάζεται με τουλάχιστον
τρεις «άνδρες τιμής» της οικογένειας και ο πρεσβύτερος από τους παρόντες
τον προειδοποιεί ότι «αυτός ο Οίκος» είναι για να προστατέψει τους αδύνατους
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από τη δύναμη των ισχυρών. Μετά τρυπά το δάχτυλο του αρχάριου και χύνει
λίγο αίμα σε θρησκευτική εικόνα, συνήθως κάποιου Αγίου. Η εικόνα μένει στο
χέρι του «καινούριου» και σ' αυτήν ανάβει φωτιά. Ο αρχάριος πρέπει να
αντέξει το κάψιμο της φωτιάς αλλάζοντας χέρια μέχρι αυτή να καεί ολόκληρη,
ενώ ορκίζεται πίστη στις αρχές της Κόζα Νόστρα λέγοντας «να καεί η σάρκα
μου σαν αυτόν τον άγιο αν παραβώ τον όρκο μου». Οι Σικελοί έχουν επίσης
έναν κώδικα σιωπής, την ομερτά, ο οποίος απαγορεύει σε οποιονδήποτε
άνθρωπο, άνδρα, γυναίκα ή παιδί, να συνεργαστεί με οποιονδήποτε τρόπο με
την αστυνομία ή την κυβέρνηση, ακόμη κι αν μια γυναίκα γνωρίζει τον
δολοφόνο του άντρα της.
Τις πληροφορίες όσον αφορά την διοικητική συγκρότηση της μαφίας τις
οφείλουμε στον δικαστή Τζοβάνι Φαλκόνε. Ο Μπουσκέτα αποκάλυψε στον
Φαλκόνε την πυραμιδοειδή διοικητική συγκρότηση της Κόζα Νόστρα. Οι
απλοί στρατιώτες συντάσσονται σε ομάδες των δέκα ατόμων με επικεφαλής
έναν καποντετσίνα (δέκαρχο). Κάθε καποντετσίνα δίνει λόγο στο εκλεγμένο
αφεντικό μίας τοπικής συμμορίας ή «οικογένειας» τον κάπο, ο οποίος
πλαισιώνεται από έναν υπαρχηγό και από έναν ή περισσότερους κονσιλιέρι
(συμβούλους). Τρεις οικογένειες γειτονικών περιοχών είναι οργανωμένες σε
ένα μανταμέντο (περιφέρεια). Ο επικεφαλής του κάθε μανταμέντο είναι μέλος
της επιτροπής, του κοινοβουλίου ή συμβουλίου των διοικητικών υπευθύνων
της Κόζα Νόστρα για την επαρχία του Παλέρμο. Θεωρητικά, αυτού του
επαρχιακού επιπέδου διοίκησης προΐσταται ένα περιφερειακό σώμα, το οποίο
απαρτίζεται από αφεντικά της μαφίας από ολόκληρη τη Σικελία. Στην πράξη
όμως, το Παλέρμο κυριαρχεί στη σικελική μαφία: σχεδόν οι μισές από περίπου
εκατό οικογένειες της Σικελίας έχουν ως έδρα τους το Παλέρμο και την
επαρχία του, ενώ το αφεντικό της Επιτροπής του Παλέρμο διαδραματίζει
ηγετικό ρόλο στο σύνολο της σικελικής μαφίας.
Η Σικελία το μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου με 4.968.991 κατοίκους
καθώς και η περιοχή της Ιταλίας στην οποία έκανε την εμφάνιση της για
πρώτη φορά μια από τις βιαιότερες εγκληματικές οργανώσεις, η Μαφία,
αποτελεί αναντίρρητα πρόσφορο έδαφος προς μελέτη. Με τη βοήθεια της
εγκληματολογικής στατιστικής των ετών 2000 – 2007 καταφέραμε να
αποτυπώσουμε στην παρούσα εργασία την εικόνα της εγκληματικότητας
ανηλίκων για τις 9 επαρχίες της Σικελίας, Παλέρμο, Τράπανι, Μεσσίνα,
Ακράγας, Καλτανισέττα, Έννα, Κατάνη, Ραγκούζα, και Συρακούσες
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ξεχωριστά καθώς και την συνολική της εικόνα, προβαίνοντας στα παρακάτω
συμπεράσματα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε για τη Σικελία τα οποία
αφορούν τους καταγγελθέντες ανήλικους προκύπτει ότι η εγκληματικότητα
κατά την οκταετία 2000 – 2007 δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες διακυμάνσεις, με
εξαίρεση τα έτη 2004 και 2005, (όπου και σημειώνεται αύξηση των
διαπραχθέντων εγκλημάτων). Κυμαίνεται όμως σε υψηλά επίπεδα (έχουμε
38.316 καταγγελθέντες). Σχετικά με το φύλο των ανηλίκων, το μεγαλύτερο
ποσοστό εγκλημάτων έχει διαπραχθεί από άνδρες, 92% (έχουμε 35.163
καταγγελθέντες) ενώ το μικρότερο από γυναίκες, 8% (έχουμε 3.153
καταγγελθέντες). Διαπιστώνουμε, ότι το ποσοστό των ανδρών υπερέχει κατά
πολύ σε σχέση με αυτό των γυναικών. Όσον αφορά την υπηκοότητα,
παρατηρείται ότι οι Ιταλοί διαπράττουν τα περισσότερα εγκλήματα σε
ποσοστό 95% (έχουμε 36.407 καταγγελθέντες) ενώ τα λιγότερα εγκλήματα
διαπράττονται από τους αλλοδαπούς σε ποσοστό 5% (έχουμε 1909
καταγγελθέντες). Τα παραπάνω στοιχεία μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η
διάπραξη εγκλημάτων στην Σικελία είναι «τοπική υπόθεση». Εν συνεχεία,
όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες διαπιστώνουμε, ότι οι ανήλικοι 17 ετών
έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην εγκληματικότητα, σε ποσοστό 34% ενώ οι
ανήλικοι κάτω των 14 (< 14) και 14 ετών έχουν την μικρότερη, σε ποσοστό
11%. Επιπλέον, κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα 2000 – 2007, το
μεγαλύτερο ποσοστό εγκλημάτων αφορά την κατηγορία κατά της περιουσίας,
σε ποσοστό 41% (έχουμε 15.941 καταγγελίες), με κυρίαρχο έγκλημα τις
κλοπές ενώ ακολουθούν τα εγκλήματα κατά προσώπου, σε ποσοστό 24%,
(έχουμε 9.130 καταγγελίες) με κυρίαρχο έγκλημα την ενδοοικογενειακή βία –
απειλές, τα εγκλήματα κατά της ασφάλειας, της οικονομίας και του δημοσίου,
σε ποσοστό 23% (έχουμε 8.892 καταγγελίες) με κυρίαρχο έγκλημα την
επεξεργασία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και τέλος τα εγκλήματα κατά
του κράτους, των άλλων κοινωνικών θεσμών και της δημόσιας τάξης, σε
ποσοστό 5% (έχουμε 1799 καταγγελίες) και με κυρίαρχο έγκλημα τη βίααντίσταση κατά της αρχής. Το έγκλημα το οποίο προτιμάται λιγότερο από τους
ανήλικους είναι το λαθρεμπόριο (έχουμε μόνο 18 καταγγελίες). Τέλος, όσον
αφορά την κατηγορία του εγκλήματος και το φύλο, στη Σικελία οι άνδρες
συμμετέχουν περισσότερο σε κλοπές και στην επεξεργασία και διακίνηση
ναρκωτικών ουσιών, ενώ συμμετέχουν λιγότερο σε ανθρωποκτονία εκ
165

Χαρούλα Θηρεσία Καρβούνη

προθέσεως και σύσταση συμμορίας σύμφωνα με τα πρότυπα της μαφίας. Οι
γυναίκες συμμετέχουν περισσότερο σε κλοπές, δολιοφθορές και στην
επεξεργασία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών ενώ συμμετέχουν λιγότερο σε
ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, λαθρεμπόριο, σεξουαλική βία και σύσταση
συμμορίας σύμφωνα με τα πρότυπα της μαφίας. Βάσει των προαναφερθέντων
προκύπτει το προφίλ του ανήλικου εγκληματία στη Σικελία. Ο ανήλικος
εγκληματίας στη Σικελία είναι άνδρας, Ιταλός, 17 ετών και διαπράττει
περισσότερο εγκλήματα κατά της περιουσίας δηλαδή κυρίως κλοπές.
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ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ (1889-1940)

Τα μαθητολόγια συνιστούν βασική πηγή έρευνας όχι μόνο για την
εκπαίδευση αλλά και γενικότερα για την κοινωνική και οικονομική ιστορία
ενός τόπου.1 Η βασική αρχειακή μας ύλη είναι από τα βασικότερα και
επισημότερα βιβλία που διατηρεί κάθε σχολείο και μας παρέχει πληροφορίες
για ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων όπως τον αριθμό των μαθητών, το φύλο, τον
τόπο καταγωγής, τις όποιες αλλαγές στον τόπο διαμονής, το επάγγελμα του
πατέρα, την ηλικία εγγραφής στο σχολείο. Με την αξιοποίηση των στοιχείων
ενός μαθητολογίου μας επιτρέπεται η μετάβαση από τις εκπαιδευτικές στις
κοινωνικές πραγματικότητες.2
Η περίοδος που εξετάζουμε (1889-1940) είναι περίοδος με μεγάλες
αλλαγές στις κεντρικές εκπαιδευτικές επιλογές και συνεχείς απόπειρες
μεταρρυθμίσεων. Σκοπός της μελέτης μας είναι αφενός μεν να εντοπίσουμε
μέσα από τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές μεταβολές που συμβαίνουν
στο ευρύτερο περιβάλλον τις συγκλίσεις ή τις αποκλίσεις της σχολικής
μονάδας από τις κεντρικές επιλογές του κράτους για την στοιχειώδη
εκπαίδευση, μέσα από την προσέγγιση του αρχειακού υλικού ενός δημοτικού
σχολείου στην επαρχία της Κέρκυρας, αφετέρου να προσδιορίσουμε τη σχέση

1
Βλ. Β. Κρεμμυδάς, «Τα μαθητολόγια ως πηγή κοινωνικής ιστορίας. Ένα δείγμα:
Κωνσταντινούπολη 1884-1891», Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, Πρακτικά Επιστημονικού
Συνεδρίου «Πόλη και Παιδεία. Ουκ εισέτι εάλω και εάν εάλω η Πόλις», Ελληνικά Γράμματα,
Αθήνα 1997.
2
Βλ. Α. Μηλίτση-Νίκα, Η Μέση Εκπαίδευση στην Μεσσηνία, 1833-1910 Όψεις της Μεσσηνιακής
κοινωνίας μέσα από την Εκπαίδευση, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων- Γενικά
Αρχεία του Κράτους- Αρχεία ν. Μεσσηνίας, Καλαμάτα 2004, σ. 12.
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ανάμεσα στην εκπαίδευση και την κοινωνία, όπως διαμορφώνεται σε τοπικό
επίπεδο.
Με βάση τα επεξεργασμένα στοιχεία των μαθητολογίων του Δημοτικού
Σχολείου Αργυράδων το ενδιαφέρον της μελέτης επικεντρώνεται ειδικότερα σε
ερωτήματα όπως:
• Το εκπαιδευτικό δίκτυο που αναπτύχθηκε στην Κέρκυρα κάλυπτε και
σε ποιο βαθμό τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής;
• Αγόρια και κορίτσια είχαν τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Πώς αντιμετώπισαν το ζήτημα η πολιτεία και η
τοπική κοινωνία;
• Η κοινωνική και οικονομική κατάσταση της οικογένειας επηρέαζε τη
μαθητική τους σταδιοδρομία και ποιες κοινωνικοεπαγγελματικές ομάδες
είχαν περισσότερες πιθανότητες περάτωσης των σπουδών τους;
Πηγές της εργασίας είναι το αρχείο του Δημ. Σχολείου Αργυράδων, τόσο
τα μαθητολόγια του σχολείου Αρρένων (1889-1928), του σχολείου Θηλέων
(1909-1928) και του μικτού δημοτικού σχολείου Αργυράδων (1929-1940), τα
βιβλία γενικού ελέγχου όπου καταγράφονται οι επιδόσεις των μαθητών, το
βιβλίο νοσηρότητας μαθητών (1922-1951), το πρωτόκολλο αλληλογραφίας
του σχολείου, το βιβλίο επιθεώρησης (1923-1930). Επίσης χρησιμοποιήθηκαν
στοιχεία από την ΕΣΥΕ, σε σχέση με τις στατιστικές εκπαίδευσης για την
περίοδο 1926-1940 αλλά και από τις επίσημες απογραφές πληθυσμού καθόλη
την περίοδο μελέτης.
Χρονολογική αφετηρία της μελέτης μας είναι το 1889, έτος που ξεκινάει
το αρχειακό μας υλικό. Η μελέτη μας ολοκληρώνεται το 1940, οπότε και
ανοίγεται ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην ιστορία της χώρας με τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο, την Κατοχή και τον Εμφύλιο, που επηρέασαν τη χώρα και
κατά συνέπεια και την εκπαίδευση.
Την ιστορία των μικρών τόπων, όπως η Κέρκυρα, που είναι πλούσια σε
περιεχόμενο και πολύμορφη, ανέλαβαν να συγγράψουν κατά καιρούς ντόπιοι
λόγιοι, από αγάπη προς την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Όμως συχνά καταγράφουν
τα γεγονότα συναισθηματικά, προβάλλοντας κάθε τοπικό στοιχείο ως
μοναδικό και μ’ αυτό τον τρόπο μειώνεται η επιστημονικότητα και η
σοβαρότητα του έργου τους. Για το λόγο αυτό υπάρχει δυσκολία αξιοποίησης
της τοπικής βιβλιογραφίας. Δυσχέρειες υπήρξαν και με το αρχειακό υλικό του
σχολείου, όπως για παράδειγμα, τα στοιχεία του σχολείου Θηλέων, τα οποία
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αντιμετωπίστηκαν με επιφυλακτικότητα, καθώς εντοπίστηκαν αρκετές
περιπτώσεις εικονικών εγγραφών και προαγωγών στα μαθητολόγια.
Η παρούσα μελέτη διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια: Στο πρώτο κεφάλαιο
εξετάζεται σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο τόσο το νησί της Κέρκυρας όσο
και το χωριό των Αργυράδων. Περιγράφεται επίσης και η ανάπτυξη του
σχολικού δικτύου την περίοδο μελέτης μας. Γίνεται αναφορά στον τρόπο με
τον οποίο το νέο ελληνικό κράτος προσπάθησε να οργανώσει σε θεσμικό
πλαίσιο την πρωτοβάθμια εκπαίδευση των παιδιών και ποιες ήταν οι
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που επηρέασαν το σύστημα εκπαίδευσης. Σ΄
αυτό το κεφάλαιο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην εκπαιδευτική ιστορία των
Ιονίων νήσων καθώς η Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα και οι
προηγούμενες εμπειρίες εκπαίδευσης του τόπου ήταν ένας παράγοντας που
εξηγεί τις τυχόν διαφοροποιήσεις.
Στο δεύτερο κεφάλαιο προσπαθούμε να αποτυπώσουμε τη δομή του
δημοτικού σχολείου Αργυράδων, μέσα από την οργάνωση των τάξεων, τη
δημιουργία σχολείου Θηλέων για την εκπαίδευση των κοριτσιών και την
εξέλιξη του στο χρόνο. Επιπλέον παρουσιάζονται και αναλύονται οι ειδικές
περιπτώσεις μαθητών, όπως για παράδειγμα, οι ορφανοί. Αναλύονται, στη
συνέχεια, οι παράγοντες που επηρέασαν τη φοίτηση των μαθητών δίνοντας
έμφαση τόσο στο είδος της φοίτησης, στη συμμετοχή των φύλων στη
στοιχειώδη εκπαίδευση, πώς οι επιδόσεις κυμαίνονται διαχρονικά και
συγκριτικά ως προς τα φύλα και την κοινωνική προέλευση των μαθητών.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε θέματα σχολικής υγιεινής, με
βάση το βιβλίο νοσηρότητας μαθητών του Δημοτικού σχολείου Αργυράδων
από το 1922 μέχρι και το 1951. Αποτυπώνεται η συχνότητα εμφάνισης
κάποιων νοσημάτων στους μαθητές αλλά και ο τρόπος αντιμετώπισης των
θεμάτων υγείας τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας όσο και στην χάραξη μιας
ευρύτερης υγειονομικής πολιτικής.
Η Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα το 1864 υπήρξε ένα κομβικό
γεγονός για την ιστορία της Κέρκυρας τόσο σε δημογραφικό επίπεδο όσο και
σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Συμπερασματικά μπορούμε να
πούμε ότι το γενικότερο ιστορικό, γεωγραφικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο
προσδιόρισε ως ένα βαθμό τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η εκπαίδευση
στην Κέρκυρα κατά την εξεταζόμενη περίοδο.
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Με την ίδρυση του Νεοελληνικού Κράτους, 1828, με κυβερνήτη τον Ι.
Καποδίστρια, γίνεται προσπάθεια οργάνωσης της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Φιλοδοξία του ήταν να εξασφαλίσει μαζική και δωρεάν μόρφωση στο λαό και
παράλληλα να ενισχύσει την επαγγελματική εκπαίδευση. Εφαρμόζει την
αλληλοδιδακτική μέθοδο διδασκαλίας, καθώς ήταν ο μόνος τρόπος, τη
δεδομένη περίοδο, να οργανωθεί το δίκτυο στοιχειώδους εκπαίδευσης σε
σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα οικονομικά
μέσα ούτε και το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό. Η δολοφονία του
Καποδίστρια και οι αναταραχές που ακολούθησαν ανέστειλαν τις όποιες
προσπάθειες.
Η άφιξη του Όθωνα στην Ελλάδα σηματοδοτεί ένα σημαντικό κεφάλαιο
στην ιστορία της Νεοελληνικής εκπαίδευσης. Διαμορφώνεται το νομοθετικό
πλαίσιο, συστήνονται σχολεία. Όμως, ο προσανατολισμός της βασικής
εκπαίδευσης αλλάζει και η διάρθρωση της εκπαίδευσης είναι μονοδρομική και
κάθετη με έντονο κλασικιστικό χαρακτήρα, δίνοντας έμφαση στη μέση και
ανώτερη παιδεία, αγνοώντας την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση.
Μετά την εκθρόνιση του Όθωνα το ελληνικό κράτος επεκτείνει τα σύνορά
του, ενσωματώνοντας περιοχές όπως τα Επτάνησα (1864) και τη Θεσσαλία
(1881). Σε εκπαιδευτικό επίπεδο οι αλλαγές αργούν να έρθουν. Οι
διαπιστωμένες δυσλειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος μορφώθηκαν σε
πολλές απόπειρες μεταρρυθμίσεων, κυρίως την τελευταία εικοσαετία του 19ου
αιώνα, που όμως δεν ευδοκιμούν, εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας και των
διαρκών εναλλαγών των κυβερνήσεων. Το 1895 ψηφίζεται ο νόμος ΒΤΜΘ΄,
διατηρώντας τα βασικά χαρακτηριστικά των προηγούμενων νομοθετημάτων,
χωρίς οι προτάσεις για τις εκπαιδευτικές μεταβολές να συνιστούν στην
πραγματικότητα

ουσιαστικές

τομές,

αλλά

περισσότερο

παρεμβάσεις

διορθωτικού χαρακτήρα.
Από τα τέλη του 19ου αιώνα οι προσπάθειες για ανανέωση της
εκπαίδευσης έγιναν πιο έντονες, μετατοπίζοντας το πεδίο των αντιπαραθέσεων
στο γλωσσικό ζήτημα, όπου οι συγκρούσεις παίρνουν δραματικό χαρακτήρα,
όπως συνέβη με τα «Ευαγγελιακά» (1901) και τα «Ορεστειακά» (1903), με
εθνική έξαρση και χρήση βίας. Η αντίδραση στα καθιερωμένα έρχεται με την
ίδρυση του Παρθεναγωγείου του Βόλου (1908), ενός σχολείου με διαφορετικό
προσανατολισμό, και με την ίδρυση του Εκπαιδευτικού Ομίλου (1910), ο
οποίος αποτέλεσε έναν από τους σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία της
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εκπαίδευσης και είχε στις τάξεις του τους φιλελεύθερους διανοούμενους της
εποχής.
Η πρώτη προσπάθεια μεταρρύθμισης τον 20ό αιώνα έγινε το 1913, με
στόχο να αντιμετωπιστούν τα χρονίζοντα προβλήματα της εκπαίδευσης, όμως
και αυτή η προσπάθεια απέτυχε, καθώς τα νομοσχέδια συνάντησαν ισχυρή
αντίδραση, με αποτέλεσμα να μη ψηφιστούν. Το 1917 η κυβέρνηση Ε.
Βενιζέλου επαναφέρει και, τελικά, επικυρώνει νομοθετικά όλα όσα
προβλέπονταν στα νομοσχέδια του 1913 και σχετίζονταν με τη διάρθρωση του
εκπαιδευτικού συστήματος, εισάγοντας τη διδασκαλία της δημοτικής γλώσσας
σ’ όλο το δημοτικό σχολείο. Η μεταρρύθμιση του 1917 υπήρξε μια
ολοκληρωμένη παρέμβαση στα εκπαιδευτικά πράγματα, θα καταργηθεί, εν
τούτοις, τρία χρόνια αργότερα μετά την πτώση της κυβέρνησης Βενιζέλου.
Το 1929 έχουμε και την τελευταία μεταρρυθμιστική προσπάθεια, σε
σχέση πάντα με την περίοδο μελέτης μας, η οποία ρύθμιζε περισσότερο τα
εξωτερικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης (οργάνωση – διοίκηση) παρά τα
εσωτερικά (προγράμματα – μέθοδοι). Ανακόπτεται και αυτή η προσπάθεια. Ο
αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό μετά το 1932, η δικτατορία της 4ης Αυγούστου
1936 και μετέπειτα ο πόλεμος, η κατοχή, ο εμφύλιος την ακύρωσαν σε πολλά
από τα βασικά της σημεία.
Στα Ιόνια νησιά η δημόσια εκπαίδευση πριν την Ένωση ξεκίνησε
ουσιαστικά να διαμορφώνεται από την περίοδο της Επτανήσου Πολιτείας
(1799-1807) και αργότερα επί Βρετανικής Προστασίας (1814-1864). Με την
Ένωση των Επτανήσων, η Κέρκυρα διέθετε ένα δίκτυο προκαταρκτικών
σχολείων, την Ιόνιο Ακαδημία, Λύκειο, Γυμνάσιο και Ιεροσπουδαστήριο, το
οποίο ενσωματώθηκε στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα του Ελληνικού
κράτους.
Η εικόνα της στοιχειώδους εκπαίδευσης στην Κέρκυρα, όπως αυτή
παρουσιάζεται στις εκθέσεις των Επιθεωρητών, στα πλαίσια του νεοελληνικού
κράτους, είναι άκρως απογοητευτική, σε σχέση με τη φοίτηση των μαθητών,
την κατάσταση των διδακτηρίων και την «ποιότητα» του εκπαιδευτικού
προσωπικού. Οι επίσημες στατιστικές της Εκπαίδευσης από την Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία, δείχνουν μια σταδιακά αυξητική πορεία των εγγραφών
και της φοίτησης στα δημοτικά σχολεία του νησιού.
Το χωριό Αργυράδες, το δημοτικό σχολείο του οποίου μας απασχόλησε
στη μελέτη μας, βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού της Κέρκυρας, 31
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χιλιόμετρα από την πόλη της Κέρκυρας. Το όνομα του χωριού προέρχεται από
το επώνυμο «Αργυρός»,3 μια βυζαντινή αρχοντική οικογένεια που κατείχε
πολλές ιδιοκτησίες στη ΒΔ Ελλάδα κατά την ύστερη Βυζαντινή περίοδο. Η
πρώτη αναφορά των Αργυράδων, ως τοπωνύμιο, εμφανίζεται το 1508 σε
νοταριακό έγγραφο, που αναφέρεται σε ενοικίαση γης.4
Οι Αργυράδες, με το Β.Δ. της 8-1-1866 «Περί δημοτικής διαιρέσεως του
ν. Κερκύρας», αποτελούν την έδρα του δήμου Κορισσίων με αριθμό κατοίκων
στο δήμο που φτάνει στις 1.917 ψυχές.5 Περιλαμβάνει τα χωριά Αργυράδες,
Νεοχωράκι Μαραθιά, Περιβόλι, Ρουμανάδες (Κολοκύθι), Κορακάδες,
Βασιλάτικα, Κουσπάδες, Χλωμό, Άγιο Δημήτριο, Άνω και Κάτω Σπήλαιον,
Βιταλάδες.6 Λίγα χρόνια αργότερα, με νέο Β.Δ στις 20-12-1869, οι
υφιστάμενοι δήμοι μετασχηματίζονται: ο Δήμος Κορισσίων συγχωνεύεται με
τον Δήμο Λευκιμμαίων, με έδρα του νέου δήμου το Περιβόλι και σύνολο
πληθυσμού 4.969.7
Το 1912 ο νόμος για την αυτοδιοίκηση αλλάζει και οι Αργυράδες μαζί με
τους οικισμούς του Μαραθιά και Κολοκυνθίου αποτελούν κοινότητα, ενώ το
Νεοχωράκι ως οικισμός ανήκει στην κοινότητα Βασιλατίκων. Η κοινότητα
Αργυράδων λειτούργησε μέχρι και το 1998, όπου ενώθηκε με τις κοινότητες
Περιβολίου, Αγ. Νικολάου, Κουσπάδων, Βασιλατίκων, Κορακάδων (ή
Πετριτή) δημιουργώντας τον δήμο Κορισσίων, σύμφωνα με τις επιταγές του
αυτοδιοικητικού νόμου «Καποδίστριας». Το 2010, με τον νέο αυτοδιοικητικό
νόμο «Καλλικράτης», οι Αργυράδες αποτελούν πλέον δημοτικό διαμέρισμα
του ενιαίου δήμου Κέρκυρας. Οι αλλαγές στην οργάνωση της τοπικής
αυτοδιοίκησης επηρέασε και τη σύσταση του μαθητικού δυναμικού του
δημοτικού σχολείου, καθώς οι αλλαγές των οικισμών και χωριών σε μια ενιαία
δομή ή και αντίστροφα, άλλοτε συνένωνε άλλοτε δημιουργούσε νέα σχολεία.

3
Βλ. Χαρ. Κόλλας, Η νήσος των Κορυφών τον 16ο αι από μαρτυρίες του Ιστορικού αρχείου
Κέρκυρας, τ. Α΄, Κέρκυρα 1994, σ.465 και http://www.korission.gov.gr/Default.aspx?tabid=236 άρθρο
του Θεοφάνη Καββαδία.
4
Στο συγκεκριμένο νοταριακό έγγραφο εμφανίζεται ο Γεώργιος Ρόφης να πληρώνει ενοίκιο για
ένα χωράφι στον ευγενή Μισέρ Στέφανο Πετριτή. Βλ. σχετ. Μπάμπης Ν. Πανδής, Το Βαϊλάτο του
Αλεύχιμου και το Πεντάχωρο, εκδ. κ. Ντούζγος & Σια Ο.Ε Αθήνα 1986, σ. 42.
5
Βλ. Π. Πανδής, Η εξέλιξη του πληθυσμού του νομού Κέρκυρας 1864-1999, εκδ. Μπάστα, Αθήνα
1999, σσ. 48-49.
6
Βλ. Μ. Χουλιαράκης, Γεωγραφική, Διοικητική και Πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος, 1821-1971,
τ.Α΄, μέρος Ι, ΕΚΚΕ, Αθήναι 1973. σ. 164.
7
Βλ. Μ. Χουλιαράκης, Γεωγραφική…, ό.π, πίνακας 5, σ. 174 και Π. Πανδής, Η εξέλιξη…, ό.π, σσ.
50-51.
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Στις Αργυράδες υπάρχουν αναφορές για τη λειτουργία σχολείου
στοιχειώδους εκπαίδευσης από τα μέσα του 19ου αιώνα. Επίσημα ιδρύεται
δημοτικό σχολείο Αρρένων το 1881, με άγνωστη την ημερομηνία πρώτης
λειτουργίας και αρκετά χρόνια αργότερα, το 1908 ιδρύεται το σχολείο
Θηλέων, με σκοπό να καλύψει την ανάγκη εκπαίδευσης των κοριτσιών. Από
το σχολείο εξυπηρετούνται, εκτός από τα παιδιά του συγκεκριμένου χωριού,
μαθητές από χωριά της ευρύτερης περιοχής. Με την πρόοδο των ετών οι
εγγραφές νέων μαθητών αυξάνονται.
Πίνακας 1: Σύνολο εγγραφέντων μαθητών στο Δημ. Σχολ. Αργυράδων 1889-1940
Σχολ.Έτος

Σύνολο
εγγραφέντων

Νέες εγγραφές

f

Σχολ.έτος

1889

35*

35**

100

1915

1890

41*

10

24,39

1916

1891

32*

5

15,63

1917

1892

40*

13

32,50

1893

35*

3

8,57

1894

49*

23

1895

61*

25

1896

57*

1897

Σύνολο
εγγραφέντων

Νέες εγγραφές

166

29

165

f
17,47

40

24,24

167

47

28,14

1918

175

52

29,71

1919

164

38

23,17

46,94

1920

169

29

17,16

40,98

1921

165

34

20,61

6

10,53

1922

163

20

12,27

49*

4

8,16

1923

159

28

17,61

1898

68*

25

36,76

1924

162

30

18,52

1899

62*

10

16,13

1925

182

39

21,43

1900

62*

12

19,35

1926

206

55

26,70

1901

78*

21

26,92

1927

221

43

19,46

1902

79*

14

17,72

1928

229

41

17,90

1903

76*

20

26,32

1929

230

58

25,22

1904

67*

16

23,88

1930

251

38

15,14

1905

67*

12

17,91

1931

242

54

22,31

1906

65*

16

24,62

1932

256

47

18,36

1907

67*

15

22,39

1933

283

38

13,43

1908

68*

11

16,18

1934

297

45

15,15

1909

135

77

57,04

1935

285

66

23,16

1910

119

23

19,33

1936

321

51

15,89

1911

133

24

18,05

1937

349

61

17,48

1912

158

45

28,48

1938

358

47

13,13

1913

152

35

23,03

1939

345

71

20,58

1914

174

55

31,61

1940

386

71

18,39

* Από το σχολ. έτος 1899/1900 μέχρι και το 1908/1909 παραθέτουμε μόνο τα στοιχεία των
εγγραφέντων αρρένων, καθώς δε λειτουργούσε σχολείο Θηλέων εκείνη την περίοδο και δεν
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έχουμε στοιχεία για τη φοίτηση των κοριτσιών. Από το 1909 και μετά οι αριθμοί αφορούν το
σύνολο των εγγραφέντων αρρένων και θηλέων στο δημοτικό σχολείο.
** Πριν το 1889 δεν έχουμε στοιχεία από το μαθητολόγιο, έτσι κάνουμε την υπόθεση ότι και
οι 35 μαθητές του συγκεκριμένου σχολικού έτους είναι νέες εγγραφές.
Πηγή: Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Αργυράδων 1889-1940.

Πίνακας 2: Τόπος κατοικίας μαθητών δημοτικού σχολείου Αργυράδων 1889-1940
Τόπος κατοικίας

Σύνολο

άρρενες

θήλεις

N

F

N

f

N

f

Αργυράδες

1307

75,68

776

71,99

531

81,82

Νεοχωράκι

179

10,36

124

11,50

55

8,47

Μαραθιάς

133

7,70

79

7,33

54

8,32

Κολοκύθι

89

5,15

81

7,51

8

1,23

Κορακάδες

1

0,06

1

0,09

-

-

Μελίκια

2

0,12

2

0,19

-

-

Νότος

3

0,17

3

0,28

-

-

Κουσπάδες

1

0,06

1

0,09

-

-

Βασιλάτικα

1

0,06

1

0,09

-

-

Αγ.Δημήτριος

2

0,12

2

0,19

-

-

Σταυρός

1

0,06

-

-

1

0,15

Χλωμός

8

0,46

8

0,74

-

-

Σύνολο

1727

100

1078

100

649

100

Πηγή: Μαθητολόγια Δημοτικού σχολείου Αργυράδων 1889-1940.

Τα μαθητολόγια του δημοτικού σχολείου Αρρένων αφορούν την περίοδο
1889-1928. Η πλειονότητα των μαθητών προέρχεται από αγροτικές
οικογένειες, εντυπωσιακά όμως είναι και τα ποσοστά των διαφορετικών
επαγγελματικών επιλογών των γονέων, που δικαιολογούνται τόσο από το
μέγεθος όσο και τη γεωγραφική θέση του χωριού. Τα ποσοστά εγγραφής των
αρρένων μαθητών στην Α΄ τάξη υπερτερούν των άλλων τάξεων, με μεγάλα
ποσοστά διαρροής στις επόμενες τάξεις. Με την πάροδο των ετών, οι μέσοι
όροι εγγραφής στις υπόλοιπες τάξεις αυξάνονται αλλά η εγγραφή δεν σημαίνει
απαραίτητα και φοίτηση.
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Διάγραμμα 1: Μέσος όρος εγγραφής αρρένων ανά τάξη 1889-1922

Πηγή: Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Αργυράδων 1889-1928.

Διάγραμμα 2: Μέσος όρος εγγραφής αρρένων ανά τάξη 1923-1928

Πηγή: Μαθητολόγια Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Αργυράδων 1889-1928.

Το 1909 άρχισε να λειτουργεί, παράλληλα με το Αρρένων, και το
δημοτικό σχολείο Θηλέων, για να καλύψει το κενό της εκπαίδευσης των
κοριτσιών. Οι «παρατυπίες» στα μαθητολόγια του σχολείου Θηλέων με
εικονικές εγγραφές και εικονικές προαγωγές, πιθανόν, έγιναν με στόχο ν’
αποφευχθεί ο υποβιβασμός ή ακόμα και η κατάργηση του σχολείου ελλείψει
μαθητριών.
Λαμβάνοντας υπόψιν τα διαθέσιμα στοιχεία, έτσι όπως καταγράφονται
στο αρχείο του σχολείου, παρατηρούμε ότι τα κορίτσια, σε μεγαλύτερα
ποσοστά από τα αγόρια, δυσκολεύονται να προαχθούν στην επόμενη τάξη και
ελάχιστα από αυτά καταφέρνουν να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους, με
αποτέλεσμα να διαρρέουν.
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Διάγραμμα 3: Κατανομή νέων εγγραφών στο σχολείο Θηλέων σε σχέση με το
σύνολο των εγγραφών 1909-1928

Πηγή: Μαθητολόγιο Δημοτ. Σχολείου Θηλέων Αργυράδων 1909-1928.

Το 1929 το διτάξιο δημοτικό σχολείο Αρρένων και το μονοτάξιο Θηλέων
ενώνονται σε τριτάξιο μικτό δημοτικό σχολείο. Η συνεκπαίδευση αγοριών και
κοριτσιών είναι πλέον γεγονός.
Παρατηρούμε ότι ο αριθμός των μαθητών και μαθητριών που εγγράφονται
στον

νέο

τύπο

σχολείου

αυξάνεται,

καθώς

στα

μαθητολόγια

συμπεριλαμβάνονται στο σύνολό τους τα παιδιά σχολικής ηλικίας του χωριού,
καθώς η φοίτηση είναι πλέον υποχρεωτική.8 Το μέσο ποσοστό νέων εγγραφών
για την περίοδο 1929-1940 είναι το 18,2% των συνολικών εγγραφών, φαίνεται
όμως ότι στην ουσία η φοίτηση, κυρίως για τα κορίτσια, δεν είναι σταθερή. Οι
γονείς δεν πείθονται προφανώς για την αναγκαιότητα της γυναικείας
εκπαίδευσης, πόσο μάλλον της συνεκπαίδευσης των δύο φύλων, παρ’ όλα
αυτά τις εγγράφουν και στη συνέχεια διαρρέουν.

8
Βλ. σχετ. ν. 4373/1929, Σ. Μπουζάκης, Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα,
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια, Γενική και τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση, τ. Α΄, Gutenberg,
Αθήνα 2007, ό.π., σ. 856.
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Διάγραμμα 4: Μαθητές του Μικτού Δημ. Σχολείου Αργυράδων
ανά φύλο και ανά έτος

Πηγή: Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Αργυράδων 1929-1940.

Η αριθμητική υπεροχή των μαθητών που προέρχονται από αγροτικά
περιβάλλοντα μας πείθει για τη χρησιμοποίηση του σχολείου ως μέσου για
κοινωνική ανέλιξη. Οι μαθητές όμως που καταφέρνουν να ολοκληρώσουν
επιτυχώς τη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκουν στα ανώτερα και τα μεσαία
στρώματα.
Μια ιδιαίτερη ομάδα μαθητών του σχολείου είναι οι μαθητές που κατά την
πρώτη εγγραφή τους στο σχολείο είναι ορφανοί και όσοι ορφανεύουν στην
πορεία. Παρατηρήθηκε υψηλή διαρροή των μαθητών αυτών από το σχολείο,
σε μεγαλύτερα ποσοστά τα κορίτσια (90,7%) έναντι των αγοριών (56,25%),
κυρίως για λόγους επιβίωσης.
Διάγραμμα 5: Περιγραφή φοίτησης ορφανών αρρένων μαθητών 1889-1940

Πηγή: Μαθητολόγια Δημοτικού σχολείου Αργυράδων 1889-1940.
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Διάγραμμα 6: Περιγραφή φοίτησης ορφανών θηλέων 1889-1940

Πηγή: Μαθητολόγια Δημοτικού σχολείου Αργυράδων 1889-1940.

Η σχολική αργοπορία (επανάληψη τάξης) βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση
με την κοινωνικοοικονομική προέλευση των μαθητών. Η μη συστηματική
φοίτηση ή η διακοπή της για ένα χρονικό διάστημα έχει ως αποτέλεσμα την
επανεγγραφή του μαθητή στην ίδια τάξη ακόμα και με χρονικά κενά
μεγαλύτερα του ενός έτους. Πιθανές αιτίες της σχολικής αργοπορίας είτε η
κακή επίδοση είτε οικογενειακοί λόγοι, αφού οι αγροτικές δραστηριότητες της
οικογένειας απαιτούσαν ενεργή συμμετοχή όλων των μελών της. Η Α΄ τάξη
είναι η τάξη εκείνη με τη μεγαλύτερη σχολική καθυστέρηση και για τα δύο
φύλα. Οι μαθητές με το μεγαλύτερο συντελεστή αργοπορίας είναι οι ορφανοί
μαθητές και όσοι προέρχονται από αγροτικές οικογένειες.
Πίνακας 3: Δείκτες σχολικής αργοπορίας μαθητών στο Δημ. Σχολείο
Αργυράδων 1889-1940
Σύνολο Μαθητών
A'
Τάξη

Β'
Τάξη

Γ'
Τάξη

Δ'
Τάξη

Ε'
Τάξη

ΣΤ'
Τάξη

Σύνολο

Σύνολο Μαθητών

1661

1146

940

722

380

279

1720

Σύνολο Αργοπορούντων

1143

379

351

219

96

43

1463

Δείκτης Αργοπορούντων Μαθητών
(Αργοπορούντες / Σύνολο)

69%

33%

37%

30%

25%

15%

85%

Δείκτης Αργοπορίας [Έτη]
(Έτη Φοίτησης / Πλήθος Μαθητών)

2,39

1,48

1,59

1,43

1,45

1,25

2,25

Δείκτης Αργοπορίας Αργοπορούντων
(Έτη Φοίτησης / Πλήθος Αργοπορούντων
Μαθητών)

3,03

2,45

2,58

2,42

2,77

2,65

2,47

Πηγή: Αρχείο Μαθητολογίου Δημ. Σχολείου Αργυράδων, 1889-1940.
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Διάγραμμα 7: Συντελεστής αργοπορίας στο Δημ. Σχολείο Αργυράδων 1889-1940

Πηγή: Αρχείο Μαθητολογίου Δημ. Σχολείου Αργυράδων, 1889-1940.

Στο αρχείο του δημοτικού σχολείου Αργυράδων υπήρχε και το βιβλίο
Νοσηρότητας μαθητών (1922-1951) και περιελάμβανε τις διαγνώσεις του
σχολιάτρου κατά τις επισκέψεις του στο σχολείο. Η προφύλαξη του μαθητικού
πληθυσμού από τα λοιμώδη νοσήματα συνιστούσε κύριο μέλημα της
Σχολιατρικής υπηρεσίας. Δημιουργήθηκαν, γι΄ αυτό το λόγο, κοινωνικοί
θεσμοί πρόνοιας για τους νοσούντες μαθητές, όπως τα υπαίθρια σχολεία, τα
πρεβαντόρια, τα τραχωματικά σχολεία, θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική
ατομική εξέταση των μαθητών από τους σχολιάτρους και ενισχύθηκε ο ρόλος
των δασκάλων, οι οποίοι αναλαμβάνουν το έργο προφύλαξης και ενημέρωσης
των μαθητών σε θέματα υγειινής και ενίοτε της θεραπείας τους.
Στο Δημοτικό σχολείο Αργυράδων οι επισκέψεις του Σχολιάτρου, και
ακολούθως οι καταγραφές, δεν είναι συνεχείς. Το γεγονός ότι ο Σχολίατρος
εξέταζε τους παρόντες μαθητές την ημέρα της εξέτασης δικαιολογεί τη
διαφορά του αριθμού των εγγεγραμμένων μαθητών και αυτού των νοσούντων.
Η πλειονότητα των μαθητών που διαγνώστηκαν πάσχει από ένα μόνο νόσημα.
Τα οφθαλμολογικά νοσήματα παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα και
αμέσως μετά τα δερματολογικά. Αν και δεν έχουμε πληροφορίες από το αρχείο
μας, σε σχέση με το σχολείο Θηλέων κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, για να
δούμε την πραγματική διάσταση της νοσηρότητας των δύο φύλων, φαίνεται ότι
τα αγόρια είναι περισσότερο ευάλωτα σε ασθένειες οφθαλμολογικές και
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δερματικές, ενώ τα κορίτσια -από το Μικτό Δημοτικό Σχολείο- εμφανίζονται
να πάσχουν κυρίως από οφθαλμολογικά νοσήματα.
Διάγραμμα 8: Κατανομή νοσημάτων ανά φύλο μαθητή
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Πηγή: Βιβλίο Νοσηρότητας μαθητών 1924-1951, αρχείο Δημ. Σχολ. Αργυράδων.

Διάγραμμα 9: Κατανομή νοσημάτων ανά τάξη εγγραφής
οφθαλμολογικά
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Πηγή: Βιβλίο Νοσηρότητας μαθητών 1924-1951, αρχείο Δημ. Σχολ. Αργυράδων.

Πέρα από τις διαγνώσεις των ασθενειών, ο Σχολίατρος δίνει οδηγίες προς
τους δασκάλους, τόσο για τη θεραπεία όσο και για την πρόληψη μετάδοσης
νοσημάτων όπως η φυματίωση ή η ψώρα.
Η μελέτη και η συστηματική αξιοποίηση αρχειακών πηγών εκπαίδευσης,
όπως τα μαθητολόγια των σχολείων, μπορούν όχι μόνο ν’ ανασυνθέσουν την
εκπαιδευτική εικόνα ενός τόπου σε μια περίοδο της Ιστορίας, αλλά και
γενικότερα την κοινωνική, οικονομική ιστορία ενός τόπου.
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ΜΑΓΚΟΥΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ
ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (1981-2008)

Στην παρούσα μελέτη διερευνάται το ζήτημα της συμμετοχής του φύλου
στην ελληνική εκπαίδευση την περίοδο 1981-2008. Επιλέξαμε την περίοδο
αυτή, διότι το διάστημα αυτό στην ελληνική εκπαίδευση σηματοδοτούνται
σημαντικές αλλαγές. Τότε συμβαίνουν αρκετές μεταρρυθμίσεις κυρίως μετά το
1982 που σηματοδοτούν και εξελίσσουν το εκπαιδευτικό σύστημα.
Στόχος της εργασίας είναι η εξέταση της μορφής και της έντασης της
ανισότητας και των διακρίσεων ως προς το φύλο, στο πλαίσιο του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος. Συγκεκριμένα εξετάζουμε: α) το πως εξελίχθηκε η
συμμετοχή του φύλου και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης (μελετώντας
μαθητικό και εκπαιδευτικό πληθυσμό), β) ποιες συνθήκες επέτρεψαν την άνιση
εκπροσώπηση του φύλου, γ) μέσα από ποιες πολιτικές, κοινωνικές και
οικονομικές συνθήκες άρχισαν να αίρονται οι διακρίσεις και δημιουργούνται
οι προϋποθέσεις για ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και δ) πως διαμορφώνεται
σήμερα η εικόνα, εάν δηλαδή εξακολουθούν να υπάρχουν και σε ποια μορφή
διακρίσεις σε σχέση με το φύλο.
Έχοντας τα απαραίτητα ποσοτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από την
Ε.Σ.Υ.Ε., το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Υπουργείο Παιδείας, προβήκαμε
στη σύνταξη της εργασίας. Τα στοιχεία αυτά καλύπτουν την περίοδο 19812008 και εξυπηρετούν στην ποσοτική διάσταση του υπό διερεύνηση
ζητήματος. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με το excel. Παρ’ όλα αυτά ήταν
αναγκαία και η ποιοτική διερεύνηση του ζητήματος προς μια κατεύθυνση
ερμηνείας των ποσοτικών αποτελεσμάτων. Για το λόγο αυτό αναζητήθηκαν
βιβλιογραφικές αναφορές σε σχέση με την εξέλιξη του νομικού πλαισίου που
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αφορούσε στην οργάνωση της εκπαίδευσης, καθώς και σε σχέση με τα
κοινωνικά στερεότυπα που καθοδηγούσαν τις εκπαιδευτικές επιλογές των
ανθρώπων.
Όσον αφορά το μαθητικό πληθυσμό παρατηρήσαμε στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση άρση της ανισότητας κατά των γυναικών με τη θέσπιση του
υποχρεωτικού χαρακτήρα της. Οι μαθητές των Νηπιαγωγείων ακολουθούν
σταθερή ανοδική πορεία καθ’ όλη την περίοδο που εξετάζουμε, αν
εξαιρέσουμε την πτώση που σημειώνεται το σχολικό έτος 1985-1986, εξαιτίας
της υπογεννητικότητας. Η αύξηση των τελευταίων ετών ενδέχεται να
υποδηλώνει την ένταξη των παιδιών των μεταναστών. Ωστόσο η γυναικεία
συμμετοχή είναι σταθερή, με υπεροχή των αγοριών.
Στο Δημοτικό εγγράφεται μεγάλος αριθμός μαθητών που δεν έχει
παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων. Από το 1982
μέχρι το 1984 διαπιστώνουμε αυξομείωση στον αριθμό των μαθητών και από
την περίοδο αυτή μέχρι το 1990 διαπιστώνεται πτώση, η οποία συνεχίζεται ως
το 1998. Ο αριθμός των μαθητών αυξάνεται για ένα χρόνο και μετά πάλι
σημειώνει πτώση έως το 2001. Από το 2001 μέχρι το 2004 ακολουθεί αυξητική
πορεία, η οποία ανακόπτεται το 2004 και μέχρι το 2008 ο αριθμός θα μειωθεί
σημαντικά (30% σε σχέση με το 1982-1983). Η πτώση που παρατηρείται την
περίοδο 1984-1998, οφείλεται στην υπογεννητικότητα και η αύξηση των
επόμενων χρόνων οφείλεται στα παιδιά μεταναστών. Τα στοιχεία που
διαθέτουμε αποδεικνύουν ότι ο αριθμός των μαθητών στα δημόσια δημοτικά
υπερέχει απ’ αυτό των ιδιωτικών. Η γυναικεία συμμετοχή ακολουθεί πτωτική
τάση και παρατηρούμε σε όλη την περίοδο που εξετάζουμε υπεροχή των
αγοριών. Το φαινόμενο ερμηνεύεται από το γνωστό δημογραφικό φαινόμενο
του μικρού αριθμού των κοριτσιών επί του γενικού πληθυσμού και αφετέρου
ενδεχόμενες ατέλειες στις εκτιμήσεις ως προς το μέγεθος του γενικού
πληθυσμού, στις ηλικιακές ομάδες που εξετάζουμε. Η μαθητική διαρροή στο
Δημοτικό είναι της τάξεως του 1,5%. Παρατηρούμε ότι την περίοδο αυτή δεν
τελειώνουν το σχολείο όλοι οι μαθητές που εγγράφονται στη δεύτερη βαθμίδα
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όσον αφορά τον γυναικείο πληθυσμό
παρατηρείται το ίδιο ποσοστό. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών που δεν
τελειώνουν το δημοτικό εντοπίζεται στην περιοχή της Πρωτεύουσας και στις
αστικές περιοχές.
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Στο γυμνάσιο, την πρώτη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
διαφαίνεται πτώση στο μαθητικό πληθυσμό της τάξεως του 23%. Η γυναικεία
συμμετοχή βρίσκεται σε ισορροπία της τάξεως του 47,7%, με αντρική υπεροχή
πάντα. Όσον αφορά την γεωγραφική κατανομή των μαθητών, οι περισσότεροι
βρίσκονται στην περιοχή της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας καθ’ όλη
τη διάρκεια της έρευνάς μας, γεγονός που παρατηρείται και στο γυναικείο
πληθυσμό. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας αυτής είναι ότι το
ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο ποικίλλει στις διάφορες
περιοχές της Ελλάδας. Τα ποσοστά αυτά κυμαίνονται από 1% ως 29%. Το
ποσοστό μαθητικής διαρροής είναι μεγάλο, όμως μειώνεται στο 6,1% από
12,6%. Το ποσοστό των αγοριών που εγκαταλείπει το σχολείο είναι
μεγαλύτερο από αυτό των κοριτσιών και αυξάνεται συνεχώς, εν αντιθέσει
αυτού των κοριτσιών που μειώνεται, γεγονός που παρατηρείται σε όλα τα
γεωγραφικά διαμερίσματα. Μεγαλύτερο ποσοστό διαρροής εμφανίζουν οι
νησιωτικές περιοχές του Ιονίου και Αιγαίου, η Κρήτη και η Θράκη, καθώς και
οι αστικές περιοχές. Η μείωση της διαρροής εμφανίζεται σε όλα τα
γεωγραφικά διαμερίσματα εκτός της Αττικής. Οι περισσότεροι μαθητές
προτιμούν τα δημόσια γυμνάσια και όχι τα ιδιωτικά. Ο πληθυσμός των
δημόσιων σχολείων από το 1982-2008 έχει μειωθεί αισθητά. Από την άλλη
στα ιδιωτικά σχολεία παρατηρούμε μικρή αύξηση στον μαθητικό πληθυσμό,
που από το 1998-2008 αυξάνεται κατά 4,4%.
Διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό των μαθητών Λυκείου αυξάνεται κατά
7,3% και η συμμετοχή των κοριτσιών στο επίπεδο του Γενικού Λυκείου είναι
μεγαλύτερη. Οι μαθητές μειοψηφούν σε σχέση με τις μαθήτριες σε όλη την
περίοδο που εξετάζουμε. Το 1981-1982 αποτελούν το 45,8% και το 2007-2008
το 46,5%. Το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών λυκείου εντοπίζεται στην περιοχή
της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι μεγάλο
ποσοστό μαθητών συναντάμε και στην περιοχή της Κρήτης αναλογικά με τον
πληθυσμό του νησιού. Το ίδιο συμβαίνει και με το γυναικείο πληθυσμό.
Παρατηρούμε μεγάλο ποσοστό διαρροής, κυρίως μετά την μεταρρύθμιση
Αρσένη (1997), που ίσως οφείλεται στις νέες εξεταστικές διαδικασίες που
θεσπίζονται και είναι μεγαλύτερη για το πληθυσμό των αγοριών. Αυτό
οφείλεται στο μικρό αριθμό τους, αλλά και στο ότι τα αγόρια επιλέγουν να
συνεχίσουν στην Τεχνολογική Εκπαίδευση. Οι νησιωτικές και οι αστικές
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περιοχές παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά διαρροής. Το 1/3 του
μαθητικού πληθυσμού που διέρρευσε εντοπίζεται στην Αττική.
Η εξέλιξη της συμμετοχής των φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση
ακολουθεί ανάλογη πορεία μ΄ αυτή των μαθητών του Λυκείου. Όμως η
υπεροχή των γυναικών είναι ακόμα μεγαλύτερη. Οι γυναίκες παίρνουν πτυχίο
σε μεγαλύτερο ποσοστό, σε σύγκριση με τους άνδρες. Το 1983-1984
παρατηρείται πτώση της τάξεως του 71%, γεγονός περίεργο διότι στο
φοιτητικό πληθυσμό εντάσσονται και οι φοιτητές της Γυμναστικής Ακαδημίας.
Τα επόμενα έτη σημειώνεται μικρή αύξηση και το 1986-1987 ο πληθυσμός
πενταπλασιάζεται.

Αυτό

συμβαίνει

διότι

το

1986

ιδρύονται

νέα

πανεπιστημιακά τμήματα (Ιόνιο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Θεσσαλονίκης, και
διάφορα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης). Το ακαδημαϊκό
έτος 1991-1992 έχουμε αύξηση του φοιτητικού πληθυσμού στο 1,5%, ώσπου
το 1995-1996 παρουσιάζεται μειωμένος κατά 10%. Από το σημείο αυτό έως το
2005-2006 ακολουθεί ανοδική πορεία, διότι εισάγονται οι πρώτοι φοιτητές της
μεταρρύθμισης Αρσένη, η οποία δεν ανακόπτει την αυξητική πορεία και
ιδρύονται νέα πανεπιστήμια (Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής
Μακεδονίας). Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή των φοιτητών το
μεγαλύτερο ποσοστό εντοπίζεται στην περιοχή της Αττικής, στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Αυτό οφείλεται στον αριθμό των τμημάτων που υπάρχουν στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη μεγάλη προσφορά θέσεων, για τους
αποφοίτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η συμμετοχή των γυναικών
είναι μεγαλύτερη σήμερα στις φιλολογικές επιστήμες (80%), στις νομικές
(65%) και στις ιατρικές (60%) και χαμηλότερη, στις θετικές επιστήμες (42%)
και στις επιστήμες του μηχανικού (35%).
Επίσης παρατηρείται αύξηση του μαθητικού πληθυσμού της Ανώτερης
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Η ανοδική τάση οφείλεται στην ίδρυση νέων
Τ.Ε.Ι. (Λαμίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων). Αντίθετα ο
μαθητικός πληθυσμός της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης μειώνεται. Στην
Ανώτερη Τεχνολογική Εκπαίδευση υπερέχουν αριθμητικά οι γυναίκες, ενώ
στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση οι άνδρες. Η Αττική είναι η περιοχή που
συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό σχολών και κατ’ επέκταση και φοιτητών.
Το 2007-2008 το 17% των σχολών και το 39,8% των φοιτητών βρίσκεται στην
περιοχή της Πρωτεύουσας. Οι σχολές που έχουν την μεγαλύτερη συμμετοχή
είναι των Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Διοίκησης και Οικονομίας και
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Τεχνολογικών Εφαρμογών. Στις σχολές που σχετίζονται με την υγεία οι
γυναίκες πλειοψηφούν (80%). Μεγάλο ποσοστό γυναικών παρατηρούμε στις
σχολές Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών (73,4%) και Διοίκησης και
Οικονομίας (65%).
Μελετώντας το πληθυσμό του διδακτικού προσωπικού, παρατηρούμε ότι,
αντίθετα με τις διεθνείς τάσεις στην Ελλάδα το 1981-1982 οι γυναίκες
αποτελούν το 48,3%, ενώ το 2007-2008 υπερτερούν σημαντικά 65,9%. Το
διδακτικό προσωπικό των νηπιαγωγείων σημειώνει αύξηση λόγω της
δημιουργίας των ολοήμερων Νηπιαγωγείων και η συντριπτική πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών είναι γυναίκες. Σύμφωνα με τη γεωγραφική κατανομή, ο
εκπαιδευτικός πληθυσμός ακολουθεί τον μαθητικό και βγάζουμε τα ίδια
συμπεράσματα. Επιπλέον ο μεγαλύτερος αριθμός νηπιαγωγών εντοπίζεται στα
δημόσια σχολεία. Όσον αφορά την ηλικία των νηπιαγωγών παρατηρούμε ότι
μέχρι και το 1999 το μεγαλύτερο ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 30-34 ετών. Από
2000 και μετά βλέπουμε περισσότερους νηπιαγωγούς ηλικίας 35-39 και τα δύο
τελευταία έτη της έρευνας το μεγαλύτερο ποσοστό είναι 40 και άνω. Για την
περίοδο του 2001-2008 διαπιστώνουμε πως μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών
έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές ή κατέχει και άλλο δίπλωμα.
Το ποσοστό των δασκάλων στην δεύτερη βαθμίδα της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης την πρώτη δεκαετία εμφανίζεται αυξημένο, παρατηρούμε ότι ο
αριθμός των εκπαιδευτικών έχει αυξηθεί κατά 5.681 δασκάλους. Σε σχέση με
την γυναικεία εκπροσώπηση παρατηρούμε ότι ακολουθεί την ίδια αυξητική
πορεία (1982-1983 48,3% και 1991-1992 52,4%). Επιπλέον διαπιστώνουμε ότι
από το σχολικό έτος 1988-1989 οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών.
Την επόμενη δεκαετία παρατηρούμε ότι ο αριθμός των δασκάλων έχει μειωθεί
κατά 2,4%, ενώ το 2007-2008 διαπιστώνουμε αύξηση της τάξεως του 24,4%.
Ο γυναικείος πληθυσμός αντίθετα καθ’ όλη τη διάρκεια σημειώνει αύξηση. Με
βάση την γεωγραφική κατανομή το μεγαλύτερο ποσοστό των δασκάλων
συγκεντρώνεται στην περιοχή της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, με
μεγαλύτερο ποσοστό στις αστικές και σε δεύτερο επίπεδο αγροτικές περιοχές.
Το ίδιο συμβαίνει και με το γυναικείο πληθυσμό. Μελετώντας το πληθυσμιακό
μας δείγμα παρατηρούμε ότι το 1982-1983 μόλις το 2,3% του πληθυσμού
κατέχει και άλλο πτυχίο Α.Ε.Ι. και το 0,09% διδακτορικό. Το 2006-2007 το
8,9% κατέχει και άλλο πτυχίο, το 3,2% μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και
το 0,3% διδακτορικό. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί σε όλη τη διάρκεια της
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πρώτης δεκαετίας ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 29 ετών και κάτω. Το
μεγαλύτερο ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού ακολουθεί ηλικιακά το γενικό
πληθυσμό.
Το ποσοστό των καθηγητών Γυμνασίου την περίοδο που μελετάμε
αυξάνεται κατά 57,7% και υπερισχύουν οι γυναίκες, οι οποίες από το 1981 έως
το 2007 αυξάνονται κατά 58%. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί εντοπίζονται
στο δημόσιο Γυμνάσιο. Το 1981 μόλις το 9,8% των καθηγητών έχει αποκτήσει
μεταπτυχιακό δίπλωμα ή έχει κάνει επιπλέον σπουδές. Το 2001 το ποσοστό
σημειώνει μεγάλη άνοδο (29,5%), καταλήγοντας το 2007 στο 30,7%. Οι
ειδικότητες που προτιμά ο εκπαιδευτικός πληθυσμός και συνδέεται άμεσα με
της απαιτήσεις και το αναλυτικό πρόγραμμα του ελληνικού Γυμνασίου
δημόσιου και ιδιωτικού, είναι αυτές του Φιλολόγου και του Μαθηματικού. Σε
σχέση με το γυναικείο φύλλο παρατηρούμε ότι οι γυναίκες προτιμούν
περισσότερο τις θεωρητικές ειδικότητες και οι άνδρες τις θετικές. Η δεύτερη
ειδικότητα που προτιμούν οι γυναίκες είναι αυτή της Αγγλικής Φιλολογίας. Το
μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών εντοπίζεται στην περιοχή της Αττικής
και της Κεντρικής Μακεδονίας. Η ηλικιακή κατανομή του δείγματος μας, μας
δείχνει τόσο στο συνολικό όσο και στο γυναικείο πληθυσμό ότι με το πέρασμα
των ετών ο πληθυσμός μας γερνάει. Αυτό είναι συνέπεια, ειδικότερα τα
τελευταία χρόνια, του ότι αργούν οι εκπαιδευτικοί να διοριστούν, εξαιτίας του
αυξημένου αριθμού τους.
Ο πληθυσμός των εκπαιδευτικών Λυκείου εμφανίζεται αυξημένος το
2006-2007 κατά 56,5%, όμως το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται το σχολικό
έτος 2005-2006 (58,1%). Το 1981-1982 οι γυναίκες αποτελούν το 45,1% του
συνολικού πληθυσμού των καθηγητών και το 2007-2008 το 50,7%. Βλέπουμε
λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες υπερτερούν στον πληθυσμό του
διδακτικού προσωπικού. Από το 1981-1982 μέχρι το 2006-2007 σημειώνουν
αύξηση της τάξεως του 61,3%. Οι ειδικότητες που έχουν την μεγαλύτερη
συμμετοχή είναι των φιλολόγων και των μαθηματικών. Οι γυναίκες προτιμούν
την Ελληνική και Αγγλική Φιλολογία, πράγμα που αποτυπώνεται σε όλα τα
σχολικά έτη που μελετήσαμε. Επίσης οι περιοχές που εμφανίζουν το
μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών είναι η περιοχή της Πρωτεύουσας και
Μακεδονίας και Θράκης σε όλη την περίοδο της έρευνας μας και
συγκεκριμένα

στην

Ανατολική

Μακεδονία-Θράκη.

Οι

περισσότεροι

εκπαιδευτικοί εντοπίζονται στα δημόσια λύκεια, σε όλη τη διάρκεια της
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έρευνάς μας. Το μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών παρουσιάζεται
εξαιρετικά ανεβασμένο τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την προηγούμενη
περίοδο. Το 1981-1982 μόλις το 16% έχει κάνει μεταπτυχιακές ή άλλες
σπουδές και το 2006-2007 το 34%. Η ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκει η
πλειοψηφία του διδακτικού προσωπικού σε όλη αυτή τη μακρά περίοδο είναι
αυτή των 39-44 ετών (1981-1982 27,4% και 2006-2007 26,7%).
Στην

ανώτατη

εκπαίδευση

μελετήσαμε

ξεχωριστά

το

διδακτικό

προσωπικό που ανήκει και διδάσκει στο ίδιο τμήμα, από αυτό που διδάσκει σε
μία σχολή, αλλά ανήκει σε άλλη. Σε σχέση με το πληθυσμό του διδακτικού
προσωπικού που ανήκει και διδάσκει στο ίδιο τμήμα, παρατηρήσαμε ότι το
1981-1982 το διδακτικό προσωπικό ήταν 7.489 καθηγητές και το 2007-2008 ο
πληθυσμός αυξάνεται κατά 43,8%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην δημιουργία
νέων σχολών την περίοδο αυτή, καθώς επίσης και στις διάφορες θεσμικές
αλλαγές. Το 1981-1982 οι γυναίκες αποτελούν το 35,3% του διδακτικού
προσωπικού της ανώτατης εκπαίδευσης. Το ποσοστό αυτό το 2001-2002
μειώνεται στο 30% και το 2007-2008 οι γυναίκες αποτελούν το 32,5%.
Παρατηρούμε λοιπόν πως οι γυναίκες αποτελούν μειοψηφία στον εκπαιδευτικό
πληθυσμό της ανώτατης εκπαίδευσης.
Μελετώντας το διδακτικό προσωπικό που διδάσκει σε μία σχολή, αλλά
ανήκει σε άλλη, παρατηρούμε ότι ακολουθεί ανοδική τάση. Από το 1981 μέχρι
το 2008 παρατηρούμε αύξηση της τάξεως του 92%. Οι γυναίκες και εδώ
αποτελούν μειοψηφία, το 1981-1982 είναι το 8,7% και το 2007-2008 το
31,4%. Ωστόσο παρατηρούμε μεγάλη αύξηση, ενώ αντίθετα όσον αφορά την
ανδρική εκπροσώπηση διαπιστώνουμε αρνητική πορεία. Το 1981-1982
αποτελούν το 92,3% και το 2007-2008 το ποσοστό έχει μειωθεί στο 63%.
Παραμένουν όμως η πληθυσμιακή ομάδα με την μεγαλύτερη εκπροσώπηση.
Όσο υψηλότερη είναι η διδακτική βαθμίδα, διαπιστώνουμε ότι τόσο
χαμηλότερη είναι η γυναικεία εκπροσώπηση. Βέβαια με το πέρασμα των
χρόνων το ποσοστό έχει αυξηθεί, αλλά παρ’ όλα αυτά οι γυναίκες μειοψηφούν
στις ανώτερες βαθμίδες. Το 2007-2008 οι γυναίκες αποτελούν το 40% των
Λεκτόρων,

το

28,2%

των

Επίκουρων

Καθηγητών,

το

32,5%

των

Αναπληρωτών και μόλις το 19% των Καθηγητών.
Ο πληθυσμός των εκπαιδευτικών της τεχνολογικής εκπαίδευσης
μελετήθηκε σύμφωνα με τον ίδιο διαχωρισμό που έγινε για την ανώτατη
εκπαίδευση. Ο πληθυσμός του διδακτικού προσωπικού τεχνολογικής
191

Φύλο και Εκπαίδευση

εκπαίδευσης που διδάσκει και ανήκει στο ίδιο τμήμα, την περίοδο 1981-2008,
παρουσιάζει άνοδο της τάξεως του 75%. Στο διάστημα αυτό συνέβησαν
διάφορες αυξομειώσεις. Ο μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευτικών εντοπίζεται το
2004-2005 (11.578 εκπαιδευτικοί. Το έτος αυτό ιδρύεται το Τ.Ε.Ι. Ιονίων
Νήσων) και ο μικρότερος το 1994-1995 (2.501 εκπαιδευτικοί), αν και το έτος
αυτό ιδρύονται δύο νέα Τ.Ε.Ι. (Λαμίας και Ηπείρου). Το 1981-1982 οι
γυναίκες αποτελούν το 25,6% του πληθυσμού των εκπαιδευτικών που διδάσκει
και ανήκει στην ίδια σχολή, ποσοστό που έχει αυξηθεί το 2007-2008 (37.8%).
Η γυναικεία συμμετοχή παρουσιάζει αρκετές διακυμάνσεις. Το ακαδημαϊκό
έτος 1994-1995 που έχουμε το μικρότερο αριθμό εκπαιδευτικών, οι γυναίκες
αντίθετα αποτελούν μεγάλο ποσοστό (31,7%). Το 1997-1998 είναι η χρονιά
που οι γυναικεία συμμετοχή φτάνει στο απόγειό της (39,7%). Γενικότερα
παρατηρούμε ότι οι γυναίκες μειοψηφούν στην τεχνολογική εκπαίδευση, αλλά
η συμμετοχή τους ακολουθεί ανοδική πορεία.
Το διδακτικό προσωπικό που διδάσκει σε ένα τμήμα, αλλά δεν ανήκει σε
αυτό το 1988-1989 (59,1%) παρουσιάζει πτωτική τάση σε σχέση με το 19811982. Από τότε και στο εξής ο πληθυσμός των εκπαιδευτικών που δεν ανήκει
στο τμήμα που διδάσκει αυξάνεται συνεχώς, έτσι το 2007-2008 έχει αυξηθεί
κατά 84,4% από το 1988-1989. Την ίδια πορεία ακολουθεί και ο γυναικείος
πληθυσμός. Το 1988-1989 σημειώνει πτώση 42,4% και το 2007-2008
αυξάνεται κατά 82,6%. Παρ’ όλο που σημειώνει πτώση το συγκεκριμένο
ακαδημαϊκό έτος η γυναικεία εκπροσώπηση παρουσιάζεται αυξημένη έναντι
των ανδρών (1981-1982 28,8% και 1988-1989 40,6%). Το 1995-1996 το
ποσοστό έχει μειωθεί στο 29,5%, ενώ τα επόμενα έτη αυξάνεται και το 20072008 φτάνει στο 36,6%. Το μεγαλύτερο ποσοστό των διδασκόντων της
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης εντοπίζονται στην περιοχή της Αττικής και κυρίως
στο Τ.Ε.Ι. Αθηνών.
Το

διδακτικό

προσωπικό

Επαγγελματικής

και

Εκκλησιαστικής

Εκπαίδευσης παρουσιάζει πτώση το 2001-2002 της τάξεως του 49,3%, ενώ το
ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 αυξάνεται κατά 5,3%. Βέβαια οι εκπαιδευτικοί
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αποτελούν την πλειοψηφία όλα αυτά τα
χρόνια (1981-1982 95,5% κα 2007-2008 80%). Μελετώντας χωριστά την κάθε
κατηγορία παρατηρούμε ότι ο πληθυσμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
τόσο όσοι διδάσκουν και ανήκουν στην ίδια σχολή, όσο και όσοι δεν
διδάσκουν στο τμήμα που ανήκουν, παρουσιάζει πτωτική πορεία. Στον
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πληθυσμό των διδασκόντων που διδάσκει και ανήκει στο ίδιο τμήμα, το 19811982 οι γυναίκες αποτελούν το 32%, το 1991-1992 το 44,4%, το 2001-2002 το
33,6% και το 2007-2008 το 39%. Η γυναικεία συμμετοχή στον πληθυσμό των
διδασκόντων που δεν ανήκει στο τμήμα που διδάσκει αποτυπώνεται ως εξής:
το 1981-1982 είναι 33,9%, το 1991-1992 είναι 25%, το 2001-2002 είναι 54%
και το 2007-2008 είναι 65%. Παρατηρούμε ότι στην δεύτερη κατηγορία το
ποσοστό συμμετοχής των γυναικών ακολουθεί ανοδική τάση και από το 20012002 και μετά οι γυναίκες αποτελούν πλειοψηφία. Στην Εκκλησιαστική
Εκπαίδευση το μεγαλύτερο ποσοστό των διδασκόντων δεν ανήκει στην σχολή
που διδάσκει. Η γυναικεία παρουσία είναι πολύ μικρή σχεδόν ανεπαίσθητη. Το
1981-1982 μόνο 1 εκπαιδευτικός διδάσκει στο τμήμα που ανήκει και το 20072008 καμία. Το 1981-1982 στους 45 διδάσκοντες, που δεν ανήκουν στο τμήμα
που διδάσκουν μόνο 1 είναι γυναίκα, γεγονός που ανατρέπεται το 2007-2008
και στους 90 διδάσκοντες εντοπίζουμε 24 γυναίκες. Εκεί που οι γυναίκες
αποτελούσαν μόνο το 2%, το 2007-2008 το ποσοστό αυξάνεται και έτσι
αποτελούν το 26,7%. Το μεγαλύτερο ποσοστό των διδασκόντων της
Επαγγελματικής και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης συγκεντρώνεται στην
περιοχή της Αττικής. Όπως και στην ανώτατη βαθμίδα έτσι και εδώ
παρατηρούμε ότι η συμμετοχή των γυναικών περιορίζεται ανεβαίνοντας
εκπαιδευτική βαθμίδα. Οι άνδρες κυριαρχούν στις υψηλότερες θέσεις των
καθηγητών και επίκουρων.
Γενικότερα διαπιστώσαμε ότι στην Ανώτατη και Ανώτερη Εκπαίδευση
παρατηρείται ανδρική υπεροχή. Την τελευταία δεκαετία ο/η εκπαιδευτικός
ξεκινά τη σταδιοδρομία του σε μεγαλύτερη ηλικία, σε σχέση με τα πρώτα
χρόνια της περιόδου που εξετάζουμε. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώσαμε
μικρή αύξηση του ποσοστού των εκπαιδευτικών που έχουν αποκτήσει άλλο
πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και υπεροχή των γυναικών. Οι
αδιόριστοι εκπαιδευτικοί αυξάνονται σε σχέση με το παρελθόν. Ο ειδικότητες
που εμφανίζουν μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών είναι

αυτές του

Μαθηματικού και του Φιλολόγου. Αυτό υπαγορεύεται από το εκπαιδευτικό
σύστημα και το αναλυτικό πρόγραμμα. Οι άνδρες προτιμούν τις θετικές
επιστήμες, ενώ οι γυναίκες τις θεωρητικές και τις δευτερεύοντες ειδικότητες.
Η αναλογία μαθητών-εκπαιδευτικών παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση σε
όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Στο Νηπιαγωγείο η αναλογία από 1 προς 15,4
το 1981-1982, φτάνει στο 1 προς 11,3 το 2007-2008. Στη δημοτική εκπαίδευση
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η αναλογία από 1 προς 24, καταλήγει το 2007-2008 στο 1 προς 11. Βελτίωση
σημειώνει και στη δευτεροβάθμια, από 1 προς 21, φτάνει στο 1 προς 11 στο
Γυμνάσιο και από 1 προς 18, στο 1 προς 10 για το Λύκειο. Στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, διατηρείται σταθερή στο 1 προς 11 στην ανώτατη και στην
ανώτερη από 1 προς 8,5 φτάνει στο 1 προς 9,4. Η ανώτερη βαθμίδα είναι η
μόνη που δεν παρουσιάζει βελτίωση στην αναλογία μαθητών-εκπαιδευτικών.
Μελετώντας τον μαθητικό πληθυσμό όλων των βαθμίδων διαπιστώνουμε,
υπεροχή των γυναικών στις υψηλότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Αντίθετα
στον εκπαιδευτικό πληθυσμό παρατηρούμε, ότι όσο ανεβαίνουμε βαθμίδα
μειώνεται η γυναικεία εκπροσώπηση.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ: ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΙΑΣ.

Όπως είναι γνωστό, η κατάσταση και το επίπεδο της υγείας του
πληθυσμού είναι παράγοντες που επηρεάζουν το βιοτικό επίπεδο του
πληθυσμού σε κάθε χώρα και κάθε εποχή. Αξίζει να εξεταστούν οι παράγοντες
που μεταβάλλουν και επηρεάζουν την υγεία του πληθυσμού, καθώς γύρω από
την υγεία έχει δημιουργηθεί σήμερα σε όλες τις χώρες ένα σύστημα παροχής
υγειονομικών υπηρεσιών, το οποίο στοχεύει στην καλυτέρευση της ίδιας της
υγείας των ατόμων και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού
τους γενικότερα.
Η παρούσα μελέτη συσχετίζει το δημογραφικό παράγοντα με τις
προσφερόμενες στον πληθυσμό υπηρεσίες υγείας. Με πεδίο αναφοράς τη
σημερινή Ελλάδα, η εργασία επικεντρώνεται στις υγειονομικές υπηρεσίες που
παρέχονται στους νομούς Μεσσηνίας, Λακωνίας και Ηλείας. Στους νομούς
αυτούς μελετάται η ανάπτυξη του δικτύου προσφοράς υγείας1 σε συνδυασμό
με τα δημογραφικά δεδομένα που αφορούν στον εξεταζόμενο πληθυσμό.2
Η μελέτη στηρίζεται στο εξής ερώτημα: πόσον οι δομές των
προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας στους τρεις αυτούς νομούς καλύπτουν τον
υπάρχοντα πληθυσμό; Η απάντηση δε στο παραπάνω ερώτημα έρχεται μέσα
από τη διατύπωση και απάντηση άλλων υποερωτημάτων, όπως: α) Ποιοι είναι
οι φορείς προσφοράς υγειονομικής φροντίδας; β) Υφίσταται σχέση μεταξύ της
1

Στην παρούσα εργασία, με τον όρο «υπηρεσίες υγείας» εννοούμε τις προσφερόμενες δομές
υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), οι οποίες συνίστανται στα Νοσοκομεία, Κέντρα
Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, καθώς επίσης και στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υγειονομικών
υπηρεσιών, όπως οι ιδιώτες ιατροί και τα ιδιωτικά θεραπευτήρια.
2
Χρησιμοποιώντας τον όρο «δημογραφικός παράγοντας», αναφερόμαστε στην πληθυσμιακή
δομή, πυκνότητα και διασπορά των πολιτών, των εξεταζόμενων περιοχών. Δηλαδή, το μέγεθος του
πληθυσμού τους (μετρήσιμο μέγεθος σε χιλιάδες), την σχέση του πληθυσμού αυτού με την έκταση
στην οποία κατοικούν (μετρήσιμο μέγεθος σε κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο) και τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά του (φύλο, ηλικία).
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υπάρχουσας διοικητικής διαίρεσης των νομών και των δομών υγείας; γ)
Παίζουν ρόλο οι δημογραφικοί παράγοντες (ηλικία, φύλο κ.λπ.) στη
διαμόρφωση προσφοράς υπηρεσιών υγείας; δ) Ποιος είναι ο βαθμός
συσχέτισης του γεωγραφικού ανάγλυφου των νομών και της κατανομής των
δομών υγείας;
Από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας παρατηρούμε ένα μεγάλο
αριθμό εργασιών σχετικών με την παροχή υπηρεσιών υγείας και τον
δημογραφικό παράγοντα. Στο ζήτημα το οποίο εξετάζουμε, υπάρχει ένας
αριθμός μελετών, οι οποίες συσχετίζουν την υγειονομική φροντίδα με τον
πληθυσμό. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία των Τσάτσαρη, Κάτσιου, Δημητράκη
και Ντούβαλη,3 όπου γίνεται προσπάθεια ανεύρεσης του συσχετισμού ψυχικών
νοσημάτων και γεωγραφικού χώρου στους νομούς Ιωαννίνων και Μαγνησίας.
Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα πως υφίσταται συσχετισμός μεταξύ της
ψυχιατρικής νοσηρότητας και του υψομέτρου της κατοικίας του πληθυσμού.
Σε αντίστοιχη μελέτη περιοχών προέβησαν και οι Μωυσίδης, Ανθοπούλου και
Ντυκέν,4 οι οποίοι έκαναν έρευνα σε δύο κοινότητες του νομού Φθιώτιδας με
σκοπό την κατάδειξη των συνθηκών διαβίωσης μιας συγκεκριμένης
πληθυσμιακής ομάδας, αυτής των ηλικιωμένων. Στην συγκεκριμένη έρευνα
ακολουθήθηκε η χρήση ερωτηματολογίου, δια μέσου του οποίου έγινε
προσπάθεια αποτύπωσης τόσο των χρόνιων όσο και των παροδικών
νοσημάτων που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος πληθυσμός. Συμπέρασμα της
εν λόγω εργασίας ήταν πως σε επίπεδο γεωγραφικής κατανομής, οι κάτοικοι
της πιο απομακρυσμένης κοινότητας μεταβαίνουν πολύ λιγότερο στο
νοσοκομείο της περιοχής και δέχονται την φροντίδα των οικογενειακών τους
μελών και των οικείων τους.
Σε μελέτη των Κυριόπουλου, Γκρέγκορυ και Οικονόμου5 για την χρήση
των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας από τους πολίτες της χώρας μας
εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα σε ό,τι έχει να κάνει με το σύνολο του
πληθυσμού. Αφενός παρατηρήθηκε πως ο γεωγραφικός παράγοντας καθώς και
3
Τσατσαρης, Α., Κάτσιος, Ι., Δημητράκη, Μ., Ντούβαλη, Ρ., Γεωγραφικός χώρος και ασθένειες.
Συσχέτιση της γεωγραφικής κατανομής των ψυχιατρικών νοσημάτων με χωρικές συνιστώσες:
Εφαρμογή στους νομούς Ιωαννίνων και Μαγνησίας, ΤΟΠΟΣ - Επιθεώρηση Χωρικής Ανάπτυξης,
Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος, 24 - 25/2005, σσ. 131-146.
4
Μωυσίδης, Α., Ανθοπούλου, Θ., Ντύκεν, Μ. – Ν., Οι Ηλικιωμένοι στον αγροτικό χώρο:
συνθήκες διαβίωσης και όψεις κοινωνικού αποκλεισμού. Μελέτη περίπτωσης σε δύο κοινότητες,
Gutenberg, Αθήνα 2002.
5
Κυριόπουλος, Γ., Γκρέγκορυ, Σ., Οικονόμου, Χ., Υγεία και υπηρεσίες υγείας στον Ελληνικό
πληθυσμό, Παπαζήσης, Αθήνα 2003.
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το φύλο, δεν αποτελούν αιτίες συχνής νοσοκομειακής περίθαλψης, εν
αντιθέσει με κοινωνικούς παράγοντες, όπως η εκπαίδευση και οι οικονομική
κατάσταση των πολιτών. Αντίστοιχη είναι και η έρευνα της Σερελέα6 που σε
ένα ειδικότερο πλαίσιο ασχολείται με τις ασθένειες των ηλικιωμένων με βάση
τις αιτίες θανάτου του πληθυσμού. Συμπερασματικά αναφέρεται πως οι αιτίες
θανάτου των ηλικιωμένων εξαρτώνται από το επίπεδο παρεχόμενων
υπηρεσιών καθώς επίσης και πως οι αιτίες θνησιμότητας των ηλικιωμένων
έχουν άμεση σχέση με γεωγραφικές και περιβαλλοντολογικές συνθήκες.
Η εργασία του Σαρρή,7 μεταξύ άλλων, καταλήγει στο συμπέρασμα πως οι
ανισότητες στον υγειονομικό τομέα, που προέρχονται από την γεωγραφική
κατανομή, έχουν ως κύριο αποδέκτη συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες,
όπως οι ηλικιωμένοι. Η εργασία του Pastrano8 ασχολείται με το κατά πόσον η
χωρική χωρική κατανομή των μεταναστών και εποχιακών εργατών στην
Φλόριντα επηρεάζει την προσβασιμότητα αυτών και των οικογενειών τους στις
κλινικές πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. Καταλήγει δε στο γεγονός
πως παρουσιάζονται ανισότητες ανά πολιτεία και πως υφίσταται άνιση
προσβασιμότητα

στις

προσφερόμενες

υπηρεσίες

υγείας

μεταξύ

των

μεταναστών – εργατών και του υπόλοιπου πληθυσμού.
Μελέτη που ασχολείται με την υγεία συγκεκριμένων ομάδων, είναι αυτή
του Nettleton,9 ο οποίος μεταξύ άλλων καταλήγει στο συμπέρασμα πως η
υγεία ευπαθών ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι, επηρεάζεται από πολλούς
παράγοντες, όπως είναι το περιβάλλον και η προσβασιμότητα στις
προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας. Επίσης, αναφέρεται πως το ζήτημα της
προσβασιμότητας είναι ένα σύνθετο φαινόμενο καθώς υπάρχουν και άλλοι
παράγοντες που διαπλέκονται με αυτόν, όπως κοινωνικοί και οικονομικοί. Η
έρευνα του Sylvestre10 έδειξε πως στις Η.Π.Α. υπάρχει συσχετισμός επιλογής
κατοικίας των ηλικιωμένων και δομών υπηρεσιών υγείας. Σκοπός του
πληθυσμού αυτού είναι να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στις υπηρεσίες
6
Σερελέα, Γ., Η διαφορική θνησιμότητα στην Ελλάδα 1971 – 1991: Περιφερειακή διάσταση της
θνησιμότητας των ενηλίκων, Διδακτορική Διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 1998.
7
Σαρρής, Μ., Κοινωνιολογία της υγείας και ποιότητα ζωής, Παπαζήση, Αθήνα 2001.
8
Pastrano, J., 2008, Health care resource allocation: Potential access to clinics for Florida’s
migrant and seasonal farm workers and their dependents, Thesis submitted in partial fulfillment of
the requirements for the degree of Master’s of Science, Florida.
9
Nettleton S., Κοινωνιολογία της υγείας και της ασθένειας, Τυπωθήτω, Αθήνα 2002.
10
Sylvestre, G. M., An analysis of the individual and environmental change determinants of the
personal outcomes of recent movers to government-subsidized senior housing, University of
Manitoba, 2005.
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κοινωνικής φροντίδας, με στόχο την όσο το δυνατόν λιγότερη μετακίνηση και
την μείωση των πιθανοτήτων ατυχημάτων. Η προαναφερθείσα έρευνα έρχεται
να

επιβεβαιώσει
12

Πουλοπούλου,

αντίστοιχη

παλαιότερων

ετών

(Rudzitis11),

Έμκε-

όπου καταλήγει στο συμπέρασμα πως μοναδικός τρόπος

«καταπολέμησης» τόσο της γεωγραφικής απομόνωσης όσο και της αδυναμίας
πρόσβασης στις δομές υγειονομικής φροντίδας, είναι η συγκατοίκηση με τα
τέκνα των ηλικιωμένων ή με συγγενικά εν γένει πρόσωπα.
Με τη σύγκριση πληθυσμού αγροτικών και αστικών περιοχών ασχολείται
η μελέτη του Bien,13 ο οποίος σε δείγμα πληθυσμού στην Πολωνία, από
αγροτικές και αστικές περιοχές, κατέδειξε πως οι κάτοικοι των αγροτικών
περιοχών υστερούσαν κατά πολύ έναντι των αντίστοιχων των αστικών
περιοχών, τόσο σε επίπεδο κατάστασης υγείας, όσο και σε ποσοστό χρήσης
των προσφερόμενων δομών κοινωνικής φροντίδας. Ως αιτία του γεγονότος
αυτού επισημαίνεται η γεωγραφική απομόνωση των πρώτων, η οποία οδηγεί
και σε αδυναμία πρόσβασης στις δομές υγείας.
Όπως προαναφέρθηκε, για την διερεύνηση των ερωτημάτων που τίθενται
στην παρούσα μελέτη, επελέγησαν οι νομοί Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας,
καθώς είναι όμοροι μεταξύ τους, παρουσιάζουν διαφορετικό ανάγλυφο (Ηλεία
– πεδινό/ημιορεινό, Λακωνία – ορεινό, Μεσσηνία – πεδινό) και διαφορές στον
πληθυσμό τους. Επελέγησαν τρεις νομοί με σκοπό, αφενός τη σύγκριση
μεταξύ

τους,

αφετέρου

την

καλύτερη

δεδομένα

που

δυνατή

επιβεβαίωση

των

αποτελεσμάτων.
Όσον

αφορά

τα

αφορούν

στις

δομές

υγείας

χρησιμοποιήθηκαν αυτά των ετών 2009 και 2010, ενώ τα δημογραφικά
δεδομένα προέρχονται από την τελευταία απογραφή πληθυσμού της (πρώην)
ΕΣΥΕ (2001). Θεωρήθηκε καλύτερη η χρήση των ευρημάτων της απογραφής
παρά εκείνη των μεσοαπογραφικών διαστημάτων. Για τη διοικητική διαίρεση
των νομών, χρησιμοποιήθηκαν οι «Καποδιστριακοί» δήμοι και όχι οι
«Καλλικρατικοί» του τελευταίου έτους, καθώς όταν ξεκίνησε η εκπόνηση της

11
Rudzitis, G., «Geographical research and gerontology: an overview» στο Gerontologist, n. 24,
1984.
12
Έμκε – Πουλοπούλου, Η., Έλληνες ηλικιωμένοι πολίτες. Παρελθόν, παρόν και μέλλον, Έλλην,
Αθήνα 1999.
13
Bien, B., «Health care services for the elderly living in the rural area of Poland» στο Przegl
Lek., v. 59 (4-5), σσ. 211-5, 2002.
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εργασίας δεν είχε ακόμη καθοριστεί το νομικό πλαίσιο της διοικητικής αυτής
αναδιάρθρωσης, ούτε όμως και τα όρια των νέων δήμων.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ακολουθήθηκε η κάτωθι μεθοδολογική
διαδικασία: α) Εύρεση στοιχείων από φορείς οι οποίοι σχετίζονται με το υπό
εξέταση ζήτημα (Ελληνική Στατιστική Αρχή, Υγειονομική Περιφέρεια,
Νοσοκομεία κ.ά.), β) Διερεύνηση βιβλιογραφίας, σχετικής με το θέμα, γ)
Αναφορά σε έρευνες ελληνικές και ξένες, που αναλύουν επιμέρους τμήματα
του θέματος της εργασίας. H επεξεργασία των στοιχείων έγινε με τη χρήση του
λογισμικού προγράμματος Excel.
Η μελέτη χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο αναφέρεται, εν γένει, η
κείμενη νομοθεσία που αφορά στις υπηρεσίες υγείας, ενώ στο δεύτερο και το
τρίτο γίνεται η ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που αφορούν
στον πληθυσμό των νομών Ηλείας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και των ήδη
υπαρχουσών δομών υγείας.
Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται ακροθιγώς το υφιστάμενο
νομικό πλαίσιο που αφορά στις υπηρεσίες υγείας καθώς επίσης και θεωρητικά
στοιχεία για τις πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια υπηρεσίες
υγείας τόσο σε επίπεδο κράτους όσο και σε επίπεδο ιδιωτών. Παραλλήλως,
αναφέρεται η σχέση τοπικής κοινωνίας και δημόσιας υγείας και πώς η σχέση
αυτή υφίσταται.
Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει δημογραφικά στοιχεία που αφορούν στους
τρεις υπό εξέταση νομούς και στοιχεία που αφορούν στη γεωγραφική
μορφολογία των νομών. Αφενός, γίνεται μια προσπάθεια απαρίθμησης των
δομών του ΕΣΥ,14 μόνο όμως σε ό, τι έχει να κάνει με την δυναμικότητα15
αυτών και πιο συγκεκριμένα με τις κλίνες και το ιατρικό προσωπικό.
Αφετέρου μνημονεύονται όλα τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και ιδιώτες ιατροί των
νομών. Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται: α) αριθμός κατοίκων σε επίπεδο
νομού και δήμων, β) πυκνότητα πληθυσμού, γ) διαχωρισμός πληθυσμού κατά
φύλο, δ) δεδομένα που αφορούν στην ηλικία του πληθυσμού, ε) ο διοικητικός
διαχωρισμός των νομών σε επιμέρους δήμους, στ) το γεωγραφικό ανάγλυφο

14

Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία.
Δεν αναφέρονται το νοσηλευτικό προσωπικό, η διοικητική και τεχνική υπηρεσία κ.λπ. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διοικητική διαίρεση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων βλ.
Καλογεροπούλου, Μ., Μουρδουκούτας, Π., Υπηρεσίες Υγείας Οργάνωση & Διοίκηση,
Αποδοτικότητα, Ποιότητα, τόμ. Β’, Κλειδάριθμος, Αθήνα 2009, σσ. 114 – 115 και Τούντας, Γ.,
Υπηρεσίες Υγείας, Οδυσσέας / Νέα Υγεία, Αθήνα 2008, σσ. 161 - 168.
15
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των νομών και των δήμων, ζ) στατιστικά στοιχεία με χιλιομετρικές αποστάσεις
σε κάθε νομό, από την έδρα των δήμων μέχρι και το νοσοκομείο του νομού.
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται σύγκριση των τριών νομών σε επίπεδο
πληθυσμού και πυκνότητας με σκοπό να διαφανεί εάν επηρεάζει ο πληθυσμός
τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας, δηλαδή εάν το φύλο, η ηλικία και η
πυκνότητα του πληθυσμού αποτελούν παράγοντες ικανούς να επηρεάσουν το
δίκτυο υπηρεσιών υγείας. Σκοπός της παράθεσης των παρά πάνω δεδομένων,
αλλά και της σύγκρισής τους είναι να κατανοήσουμε εάν η προσβασιμότητα
στις υπηρεσίες υγείας επηρεάζει την προσφορά και χωροθέτηση των δομών
υγείας.
Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται δεδομένα που αφορούν
στις υπάρχουσες δομές υγείας στους τρεις αυτούς νομούς. Πιο συγκεκριμένα:
α) Ο αριθμός των ιδιωτών ιατρών στους τρεις νομούς, οι ειδικότητές τους και
η γεωγραφική τους κατανομή, β) ο αριθμός και η τοποθεσία που βρίσκονται τα
Περιφερειακά Ιατρεία, Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία, γ) ο αριθμός των
ιατρών που απασχολούν τα Κ.Υ. και Νοσοκομεία, δ) τα ιατρεία και
εργαστήρια με τα οποία είναι εξοπλισμένα τα Π.Ι., ε) ο αριθμός των Ιδιωτικών
Θεραπευτηρίων ανά νομό, ειδικότητα, και κλίνες,16 στ) τα διαγνωστικά
κέντρα.
Πληθυσμιακά και γεωγραφικά δεδομένα
Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση προσφοράς υγειονομικής φροντίδας,
διαδραματίζει ο δημογραφικός παράγοντας και πιο συγκεκριμένα ο πληθυσμός
και η κατανομή του στον χώρο. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο το οικιστικό
δίκτυο είναι ταξινομημένο και ο τρόπος που αυτό επιδρά στις υπηρεσίες
υγείας.17 Εξεταζόμενες περιοχές της εργασίας αυτής είναι οι νομοί Ηλείας,
Λακωνίας και Μεσσηνίας. Από διοικητική υγειονομική άποψη οι τρεις αυτοί
νομοί ανήκουν στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων
16
Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), ανήκοντα σε
ιδιώτες ιατρούς και στελεχώνονται από ιδιώτες ιατρούς. Η γρήγορη και ραγδαία αύξησή τους, έχει
να κάνει με την όλο και πιο αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας, την ενσωμάτωση και σταδιακή
αύξηση χρήσης ιατρικής τεχνολογίας, καθώς και της υπερεξειδίκευσης στον τομέα της υγείας. Για
περισσότερες πληροφορίες βλ. Πιερράκος Γ., Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & Τοπική Κοινωνία,
Παπαζήση, Αθήνα 2008, σ. 65.
17
Ανδριώτη, Δ., Ρουμελιώτη, Α., Δημογραφία, Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας, Παπαζήση,
Αθήνα 2007, σ. 147 και Μάνιου, Μ., «Η σημερινή εικόνα των δημόσιων και ιδιωτικών
νοσοκομείων στην Ελλάδα», στο ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ, Τ. 8ος, τ. 4ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2009, σελ. 393.
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Νήσων, Δυτικής Ελλάδος και Ηπείρου, ενώ καθαρά διοικητικά, με βάση την
κατανομή

σε

Πελοποννήσου.

διοικητικές
Οι

νομοί

περιφέρειες,
αυτοί

ανήκουν

βρίσκονται

στο

στην

Περιφέρεια

νότιο

τμήμα

της

Πελοποννήσου και είναι από τους μεγαλύτερους πληθυσμιακά στην
συγκεκριμένη περιφέρεια. Συνολικά, ο νομός Ηλείας είναι ο δεύτερος
μεγαλύτερος στην Πελοπόννησο μετά τον νομό Αχαΐας και ο νομός
Μεσσηνίας τρίτος, ενώ πανελλαδικώς ο νομός Ηλείας καταλαμβάνει την 13η
θέση, ο νομός Μεσσηνίας την 15η και ο νομός Λακωνίας την 37η.
Εξίσου σημαντική παράμετρος είναι η προσβασιμότητα στις δομές υγείας,
δηλαδή το πόσο προσπελάσιμες είναι στον πολίτη. Η προσβασιμότητα18 είναι
μια από τις στοιχειώδης αρχές λειτουργίας των δομών υγείας. 19
Με τον όρο προσβασιμότητα εννοούμε την άμεση πρόσβαση στις
προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας, χωρίς να εξετάζουμε το αποτέλεσμα αυτών,
την ικανοποίηση του πολίτη ή την ποιότητά τους. Βεβαίως, για να μπορεί να
υφίσταται η αρχή αυτή θα πρέπει να υπάρχουν ισοκατανεμημένες δομές υγείας
σε όλο το εύρος της περιφέρειας, προς εξυπηρέτηση του συνόλου του
πληθυσμού αλλά και επαρκές οδικό δίκτυο για τα μέσα μεταφοράς.
Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν είναι ενδεικτικά της προσβασιμότητας
στις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας, καθώς για να ισχύουν οι συγκεκριμένοι
χρόνοι πρόσβασης στα νοσοκομειακά ιδρύματα αλλά και οι αποστάσεις, θα
πρέπει να υφίστανται κανονικές συνθήκες. Και με τον όρο κανονικές συνθήκες
εννοούμε τα προβλεπόμενα κατά τόπους όρια ταχύτητας, η ομαλή λειτουργία
της κίνησης, η μη ύπαρξη ακραίων καιρικών φαινομένων.
Σε ό,τι αφορά τους τρεις υπό εξέταση νομούς, συγκεντρώθηκαν οι
αποστάσεις των εδρών του κάθε δήμου του νομού από τα νοσοκομεία και με
χρονομετρημένες διαδρομές, έγινε προσπάθεια να καταδειχθεί εάν η
προσβασιμότητα των πολιτών στις δομές υγείας, δύναται να επηρεάζει την
προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών.
Σε επίπεδο νοσοκομείων, υπάρχουν επτά συνολικά στους νομούς Ηλείας,
Λακωνίας και Μεσσηνίας. Ένα στην έδρα κάθε νομού, δηλαδή Πύργο, Σπάρτη
και Καλαμάτα, και τέσσερα ακόμη στους νομούς, αυτά των Γ.Ν. Αμαλιάδας,
Γ.Ν. – Κ.Υ. Κρεστένων, Γ.Ν. – Κ.Υ. Μολάων και Γ.Ν. – Κ.Υ. Κυπαρισσίας.
18

Τούντας, Γ., Υπηρεσίες Υγείας, Οδυσσέας / Νέα Υγεία, Αθήνα 2008, σ. 111.
Θεοδώρου, Μ., Σαρρής, Μ., Σούλης, Σ., Συστήματα υγείας και ελληνική πραγματικότητα,
Παπαζήση, Αθήνα 2001, σσ. 75 – 80.
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Αυτά τα οποία βρίσκονται στις έδρες των δήμων είναι Γενικά Νοσοκομεία,
εξυπηρετούν περιστατικά του συνόλου του νομού και προβλέπεται να
καλύπτουν τις ανάγκες από 500.000 έως και 1.5000.000 κατοίκους.
Στην προσπάθεια παράθεσης μιας συνολικής εικόνας των νοσοκομείων
των τριών νομών, εξετάστηκαν συνοπτικά όλες τις υπηρεσίες που παρέχουν
καθώς και οι υποδομές τους.
Σε επίπεδο υποδομών, μεγαλύτερο είναι το Γ.Ν. Πύργου «Ανδρέας
Παπανδρέου» με 87 ιατρούς ως προσωπικό, 16 ιατρεία και 2 εργαστήρια.
Ακολουθεί το νοσοκομείο της Αμαλιάδας με 52 γιατρούς, 6 ιατρεία και 3
εργαστήρια και τέλος το νοσοκομείο Κρεστένων με 36 ιατρούς, 7 ιατρεία και 1
εργαστήριο.
Όπως

γίνεται

κατανοητό,

παρατηρείται

διαφοροποίηση

των

προσφερομένων υπηρεσιών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Από γεωγραφικής
άποψης, το Γ.Ν. Πύργου παρέχει τις περισσότερες ειδικότητες ιατρών από όλα
τα νοσοκομεία του νομού. Όπως προείπαμε, ο συγκεκριμένος δήμος
παρουσιάζει την μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού στον Ν. Ηλείας.
Το δεύτερο μεγαλύτερο νοσοκομείο έχει την έδρα του στον δεύτερο
μεγαλύτερο δήμο του νομού, στον Δ. Αμαλιάδας. Ο συγκεκριμένος δήμος
βρίσκεται στην βόρεια πλευρά του νομού. Το δε νοσοκομείο των Κρεστένων
έχει την έδρα του στον Δ. Σκιλλούντος, τρίτο σε πληθυσμό δήμο του Ν. Ηλείας
και βρίσκεται στην νότια πλευρά του νομού.
Παρατηρούμε πως στον Ν. Ηλείας υπάρχει μια σχετικώς ορθολογική
ανάπτυξη και κατανομή του, τόσο σε επίπεδο αριθμού του πληθυσμού, όσο και
σε επίπεδο πυκνότητας. Σε σύγκριση με τις περιοχές που βρίσκονται τα
νοσοκομεία, βλέπουμε πως υπάρχει άμεσος συσχετισμός του πληθυσμού του
νομού με την κατανομή των δομών υγείας στον συγκεκριμένο νομό.
Κατ’ αντιστοιχία, στον Ν. Λακωνίας έχουν ιδρυθεί δύο νοσοκομεία, το
Γ.Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ «ΙΩ.& ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» και το Νοσοκομείο Μολάων. Το
νοσοκομείο της Σπάρτης είναι το μεγαλύτερο από τα δύο νοσοκομεία, διαθέτει
67 ιατρούς από όλες τις ειδικότητες, 11 ιατρεία και 3 εργαστήρια. Στο δε
Νοσοκομείο Μολάων υπάρχουν 29 ιατροί, 12 ιατρεία και 2 εργαστήρια, όσα
περίπου διαθέτει και το Νοσοκομείο της Σπάρτης.
Συγκρίνοντας το ιατρικό προσωπικό των δύο νοσοκομείων, παρατηρούμε
πως αυτό των Μολάων υστερεί σημαντικά σε αριθμό ιατρών έναντι του Γ.Ν.
Σπάρτης, έχοντας μόνο ειδικότητες όπως του Παθολόγου, Μικροβιολόγου,
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Καρδιολόγου, Παιδιάτρου, Ορθοπεδικού, ενώ και ο αριθμός των ιατρών είναι
πολύ μικρός. Εντύπωση κάνει το γεγονός πως το Νοσοκομείο των Μολάων
έχει αριθμό εργαστηρίων και ιατρείων σχεδόν ίσο με αυτό του Γ.Ν. Σπάρτης
ενώ από τα περιφερειακά Νοσοκομεία – Κ.Υ. και των τριών νομών έχει την
καλύτερη κάλυψη σε ιατρεία και εργαστήρια.
Όσον αφορά την γεωγραφική τους κατανομή, το Γ.Ν. Σπάρτης βρίσκεται
στη ΒΔ πλευρά του Ν. Λακωνίας σε αντίθεση με το Νοσοκομείο των Μολάων
που βρίσκεται στην άκρως αντίθετη, δηλαδή στην ΝΑ. Παρατηρούμε
αντίστοιχη κατανομή των δομών, με αυτή του Ν. Ηλείας, όπου γίνεται
προσπάθεια της όσο το δυνατόν καλύτερης γεωγραφικής κάλυψης του
πληθυσμού.
Τελευταίος υπό εξέταση νομός είναι ο Ν. Μεσσηνίας. Όπως και στον Ν.
Λακωνίας, κι εδώ υπάρχουν δύο Νοσοκομεία. Το πρώτο είναι το Γ.Ν.
Νοσοκομείο Καλαμάτας και το δεύτερο το Νοσοκομείο – Κ.Υ. Κυπαρισσίας.
Όπως φαίνεται κι από τον προηγούμενο πίνακα, το Γ.Ν. Καλαμάτας διαθέτει
τους περισσότερους ιατρούς από όλα τα νοσοκομεία των εξεταζόμενων νομών.
68 ιατροί, 23 ειδικοτήτων, 8 αγροτικοί ιατροί και 31 ειδικευόμενοι.
Παραλλήλως, διαθέτει και τα περισσότερα ιατρεία (18 ιατρεία και 7
εργαστήρια).
Σε ό,τι αφορά το Κ.Υ. – Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, είναι ένα από τα
καλύτερα, σε προσφερόμενες υπηρεσίες, περιφερειακά νοσοκομεία των τριών
νομών. Διαθέτει 18 ιατρούς 14 ειδικοτήτων, 6 ειδικευόμενους και 14
αγροτικούς ιατρούς καθώς επίσης 10 ιατρεία και 8 εργαστήρια.
Τα Κέντρα Υγείας αποτελούν μια μορφή αποκεντρωμένης μονάδας
προσφοράς υγειονομικών υπηρεσιών και κοινωνικής φροντίδας. Ιδρύθηκαν με
το ν. 1397/1983, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε και το ΕΣΥ. Σκοπός του νόμου
αυτού ήταν ο επαναπροσδιορισμός και αναδιοργάνωση του εθνικού δικτύου
υγείας στην Ελλάδα και η όσο το δυνατόν καλύτερη υγειονομική κάλυψη του
πληθυσμού. Θα κατανέμονταν σε 190 στις αγροτικές περιοχές και 210 στις
αστικές. Εντούτοις, τα Κ.Υ. των αστικών περιοχών δεν έτυχαν αντίστοιχης
ανάπτυξης με αυτά των αγροτικών, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός αυτός να
εξυπηρετείται ως επί το πλείστον από τα Γενικά Νοσοκομεία των νομών.
Στους υπό εξέταση νομούς λειτουργούν πέντε στον Ν. Ηλείας, τέσσερα
στον Ν. Λακωνίας και έξι στον Ν. Μεσσηνίας. Το κάθε Κ.Υ. αποτελεί
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δορυφόρο του νοσοκομείου στο οποίο ανήκει διοικητικώς και το ιατρικό
προσωπικό του εντάσσεται στις αντίστοιχες ειδικότητες του νοσοκομείου.
Στον Ν. Ηλείας, τα 3 από τα 5 Κ.Υ. (Κ.Υ. Ανδρίτσαινας, Κ.Υ. Αρχαίας
Ολυμπίας και Κ.Υ. Γαστούνης) ανήκουν στο Γ.Ν. Πύργου «Ανδρέας
Παπανδρέου» ενώ τα υπόλοιπα 2 (Κ. Υ. Βάρδας και Κ. Υ. Σιμόπουλου) στο
Γ.Ν. Αμαλιάδας. Το Κ.Υ. Ανδρίτσαινας διαθέτει 2 ιατρεία, αυτό της Αρχαίας
Ολυμπίας ένα ιατρείο και 1 εργαστήριο και το Κ.Υ. Γαστούνης είναι το
μεγαλύτερο με 3 ιατρεία και 2 εργαστήρια. Τα άλλα δύο Κ.Υ. έχουν 2 ιατρεία
και 1 εργαστήριο αυτό της Βάρδας και 1 εργαστήριο το Κ.Υ. Σιμόπουλου.
Το ίδιο ακριβώς παρατηρούμε πως συμβαίνει και στον Ν. Λακωνίας. Τα
Κ.Υ. προσφέρουν υπηρεσίες με ιατρικό προσωπικό κάτω των δέκα ατόμων με
βασικούς ιατρούς γενικούς ιατρούς παθολόγους και αγροτικούς ιατρούς.
Ιδιαιτέρως σημαντικό όμως είναι το γεγονός πως σε επίπεδο ιατρείων και
εργαστηρίων, η προσφορά είναι αρκετά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στον
Ν. Ηλείας.
Πιο συγκεκριμένα, τα Κ.Υ. Γυθείου και Βλαχιώτη έχουν από 4 ιατρεία και
1 εργαστήριο το καθένα, το Κ.Υ. Αρεόπολης 1 ιατρείο και 1 εργαστήριο, ενώ
το Κ.Υ. Νεάπολης 3 ιατρεία και 1 εργαστήριο. Τέλος, το Κ.Υ. Καστορείου δε
προσφέρει κάποιο ιατρείο ή εργαστήριο.
Τελευταίος είναι ο Ν. Μεσσηνίας, ο οποίος, έχει στην επικράτειά του έξι
Κ. Υ., τα οποία ανήκουν διοικητικώς στο Γ.Ν. Καλαμάτας. Και στα Κ.Υ. του
Ν. Μεσσηνίας υφίσταται η ίδια κατάσταση με αυτή των υπολοίπων νομών. Σε
όλα σχεδόν τα Κ.Υ. το ιατρικό προσωπικό δε ξεπερνάει τα 10 άτομα.
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το Κ.Υ. Μεσσήνης που αριθμεί 17 ιατρούς ως
προσωπικό.
Κι εδώ η συντριπτική πλειοψηφία του προσωπικού είναι γενικοί ιατροί
παθολόγοι και αγροτικοί ιατροί, ενώ οι υπόλοιπες ειδικότητες που
συναντώνται πιο συχνά είναι αυτές του οδοντιάτρου και του μικροβιολόγου.
Από άποψη δομών, τα Κ.Υ. Πύλου και Μεσσήνης παρουσιάζουν
καλύτερες υγειονομικές δυνατότητες καθώς διαθέτουν 4 ιατρεία και 1
εργαστήριο. Ακολουθεί με 3 ιατρεία και 2 εργαστήρια το Κ.Υ. Μελιγαλά, τα
Κ.Υ. Γαργαλιάνων και Φιλιατρών με 2 ιατρεία και με 1 ιατρείο και 1
εργαστήριο το Κ.Υ. Αγίου Νικολάου. Παρατηρούμε μια κλιμακούμενη
δυναμική των Κέντρων Υγείας, η οποία μπορεί να εξηγηθεί εάν αναζητήσουμε
τον πληθυσμό και την πυκνότητα των δήμων όπου βρίσκονται τα Κέντρα
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Υγείας. Τέλος, συνολικά, στον Ν. Μεσσηνίας υπάρχουν 42 Περιφερειακά
Ιατρεία, 37 στον Ν. Λακωνίας και στον Ν. Ηλείας 36.
Στον Ν. Ηλείας λειτουργούν 4 συνολικά θεραπευτήρια, εκ των οποίων τα
3 είναι δημόσια και το ένα ιδιωτικό, 336 κλινών συνολικά. Αντιστοίχως στον
Ν. Λακωνίας, υπάρχουν δύο θεραπευτήρια και τα δύο δημόσια, 268 κλινών και
στον Ν Μεσσηνίας δραστηριοποιούνται 6 κλινικές (2 Ν.Π.Δ.Δ. και 4
ιδιωτικές), 500 κλινών.
Ξεχωριστή «οντότητα» αποτελούν τα διαγνωστικά κέντρα, τα οποία
προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες διάγνωσης, υποστηριζόμενες από
τεχνολογικό εξοπλισμό. Αποτελούν εξέλιξη των εργαστηριακών μονάδων των
προηγούμενων δεκαετιών και σκοπός τους είναι η διάγνωση, μέσω ιατρικής
παρακολούθησης.
Δεν υπάρχουν διαγνωστικά κέντρα σε όλους τους νομούς που εξετάζουμε.
Στον Ν. Ηλείας δεν υφίσταται κανένα, ενώ από ένα υπάρχει στους νομούς
Λακωνίας και Μεσσηνίας. Και τα δύο βρίσκονται στον μεγαλύτερο δήμο των
αντίστοιχων νομών, και πιο συγκεκριμένα στην πρωτεύουσά τους (Σπάρτη και
Καλαμάτα).
Πίνακας 1: Ιδιώτες Ιατροί ανά νομό
ΝΟΜΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ
539
269
413

Πηγή: Ιατρικοί Σύλλογοι Ν. Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Παρατηρούμε στον πίνακα 1, ο οποίος περιέχει συνοπτικά το πλήθος τους
και στους τρεις νομούς, πως περισσότερους ιδιώτες ιατρούς έχει ο Ν. Ηλείας, ο
αριθμός των οποίων φτάνει τους 539. Αυτό σημαίνει πως, θεωρητικώς,
αντιστοιχούν 0,3 γιατροί ανά 100 κατοίκους του νομού. Στην πραγματικότητα
η αναλογία ιατρών ανά 100 κατοίκους είναι μεγαλύτερη επειδή υπάρχουν και
οι ιατροί που εντάσσονται σε άλλες δομές υγείας,20 που είδαμε πιο πάνω, και οι
ιατροί αυτοί δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι. Σε αντιστοιχία με τα
προηγούμενα, στον Ν. Λακωνίας υπάρχουν 269 ιατροί και αντιστοιχούν 0,3

20

Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Διαγνωστικά Κέντρα και Ιατροί όπως οι
ειδικευόμενοι, οι αγροτικοί και οι ιατροί των νοσοκομείων.
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ανά 100 κατοίκους και στον Ν. Μεσσηνίας 413, με 0,25 γιατρούς ανά 100
κατοίκους.
Στον Ν. Ηλείας, συγκεκριμένοι δήμοι παρουσιάζουν μεγάλη πληθυσμιακή
συγκέντρωση αλλά ταυτοχρόνως συγκέντρωση υγειακών δομών. Ο Δ. Πύργου,
ο Δ. Αμαλιάδας, ο Δ. Σκιλλούντος, ο Δ. Γαστούνης και ο Δ. Αρχαίας Ολυμπίας
παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση από όλους τους υπόλοιπους.
Ο Ν. Λακωνίας, όπως είδαμε και πιο πάνω, έχει τους λιγότερους ιατρούς
απ’ όλους τους νομούς. 269 συνολικά ιατροί εκ των οποίων οι 153 βρίσκονται
στην πρωτεύουσα του νομού, την Σπάρτη. Αντιστοιχία δηλαδή 0,84 ιατροί ανά
100 κατοίκους, η καλύτερη αναλογία σε δήμο στον νομό. Απεναντίας, οι
ιατροί που απομένουν είναι 116, και καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες των
υπολοίπων 74.627 κατοίκων του νομού. Η αντιστοιχία δηλαδή είναι 0,16
γιατροί ανά 100 κατοίκους, το μικρότερο ποσοστό που έχουμε συναντήσει
μέχρι τώρα. Σε συνδυασμό και με το γεγονός πως από τους 116 ιατρούς που
απομένουν, οι 100 βρίσκονται στους πέντε μεγαλύτερους σε πληθυσμό και
πυκνότητα δήμους μετά από τον Δ. Σπάρτης, καταλαβαίνουμε τον άμεσο
συσχετισμό μεγέθους του πληθυσμού, πυκνότητας πληθυσμού και δομών
υγείας.
Τελευταίος υπό εξέταση νομός, είναι ο Ν. Μεσσηνίας. Δεύτερος σε
πληθυσμό ιατρών μετά τον Ν. Ηλείας, αλλά πρώτος σε διασπορά ειδικοτήτων.
Όντως, πλην των οδοντιάτρων (176) που και στους τρεις νομούς παρουσιάζουν
μεγάλο πλήθος, ο Ν. Μεσσηνίας έχει αρκετά καλύτερη κατανομή ειδικοτήτων
των ιατρών. 25 ιατροί είναι παθολόγοι, 23 γυναικολόγοι, 21 μικροβιολόγοι, 19
γενικής ιατρικής και από 16, καρδιολόγοι, παιδίατροι και οφθαλμίατροι.
Συγκρίνοντας και τους τρεις νομούς μαζί καταλήγουμε στο συμπέρασμα
πως καλύτερη προσβασιμότητα στο γενικό νοσοκομείο έχουν οι κάτοικοι του
Ν. Μεσσηνίας καθώς η έδρα και του πιο απομακρυσμένου δήμου ή κοινότητας
δεν απέχει χρονικά πάνω από 60 λεπτά. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός οι πιο
απομακρυσμένοι δήμοι απέχουν περίπου 60 χλμ από την έδρα του
νοσοκομείου του νομού. Στο Ν. Ηλείας, οι δύο πιο απομακρυσμένοι δήμοι από
το νοσοκομείο (Δ. Ανδρίτσαινας και Δ. Λάμπειας) απέχουν χρονικά 80 λεπτά
αλλά και χιλιομετρικά πάνω από 60 χιλιόμετρα. Τελευταίος ο Ν. Λακωνίας,
όπου παρατηρούμε μεγάλες χρονικές και χιλιομετρικές αποστάσεις. Πιο
απομακρυσμένος χιλιομετρικά δήμος είναι ο Δ. Βοιών και η Κ. Ελαφονήσου
που απέχουν 109 χλμ από το νοσοκομείο του νομού. Οι συγκεκριμένοι
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απέχουν 120 και 140 λεπτά από το νοσοκομείο ενώ πάνω από 60 λεπτά
απέχουν 7 ακόμη δήμοι.
Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός πως είναι αρκετά λίγοι οι ιδιώτες
ιατροί καθώς επίσης ακόμη λιγότεροι οι ιατροί των νοσοκομείων και των Κ.Υ.
με αποτέλεσμα να υποστελεχώνονται οι συγκεκριμένες δομές υγείας.
Παραλλήλως, υπάρχουν εργαστήρια και ιατρεία που προσφέρουν τα Κ.Υ., τα
οποία δεν προσφέρονται σε νοσοκομεία, καταδεικνύοντας έτσι την έλλειψη
επικοινωνίας μεταξύ νοσοκομείων και Κ.Υ.
Σαν βασικό συμπέρασμα, μπορούμε να θεωρήσουμε τον συσχετισμό
δημογραφικού παράγοντα και προσφερόμενων δομών υγείας. Παρατηρήσαμε
πως όλες ανεξαρτήτως οι δομές υγείας βρίσκονταν στους μεγαλύτερους
πληθυσμιακά δήμους αλλά και σε αυτούς που παρουσιάζουν μια σχετικά
αυξημένη πυκνότητα. Εάν εξαιρέσουμε τα Γενικά Νοσοκομεία κάθε νομού,
που παγίως βρίσκονται στην έδρα του νομού, όλα τα υπόλοιπα νοσοκομεία και
Κ.Υ. έχουν ως έδρα τους μεγάλους σε πληθυσμό δήμους. Επιπλέον, τόσο οι
ιδιώτες ιατροί, όσο και τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και ιδιωτικές κλινικές
επιλέγουν ως έδρα τους την πρωτεύουσα του νομού.
Σημαντική είναι επίσης η συσχέτιση προσβασιμότητας στις υπηρεσίες
υγείας από τους πολίτες και προσφερόμενων υγειονομικών δομών. Πιο
καταφανής είναι η σύγκριση Μεσσηνίας και Λακωνίας όπου στον μεν πρώτο
νομό η πρόσβαση στο γενικό νοσοκομείο είναι και πιο γρήγορη και πιο άμεση
ενώ στον δεύτερο υπάρχει μεγάλη χρονοτριβή στην πρόσβαση από
απομακρυσμένες περιοχές.
Άμεσα συσχετιζόμενο με την προσβασιμότητα είναι το γεωγραφικό
ανάγλυφο καθώς οι γεωγραφικές δυσκολίες και ανωμαλίες που παρουσιάζει ο
κάθε νομός δυσχεραίνει την πρόσβαση σε αυτές. Αυτό καθίσταται κατανοητό
από την σύγκριση του Ν. Λακωνίας με τον Ν. Μεσσηνίας όπου το μέγιστο
χρονικό όριο πρόσβασης του νοσοκομείου του πρώτου νομού από
απομακρυσμένο, ορεινό δήμο είναι τα 140 λεπτά ενώ στον Ν. Μεσσηνίας δεν
υπερβαίνει τα 60.
Σημαντική είναι η συσχέτιση ηλικιωμένου πληθυσμού και δομών υγείας
αφού όπως είδαμε και πιο πάνω αρκετοί δήμοι παρουσιάζουν αρκετά αυξημένο
πληθυσμό ηλικιωμένων οι οποίοι δυσκολεύονται να μεταβούν στις έδρες των
νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Κατά συνέπεια, αναγκάζονται να
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προσφεύγουν στα περιφερειακά ιατρεία, τα οποία αποτελούν το τελευταίο
επίπεδο αποκέντρωσης του ΕΣΥ.
Όπως γίνεται κατανοητό, η ύπαρξη των Π.Ι. δεν οφείλεται μόνο στους
ηλικιωμένους αλλά σε όλους τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών
οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα προσέγγισης των κεντρικών δομών υγείας.
Είναι όμως εξίσου σημαντικό να αναφέρουμε πως αυτές οι ανισότητες που
συναντούμε στην προσβασιμότητα, έχουν να κάνουν τόσο με το γεωγραφικό
ανάγλυφο που προαναφέραμε, όσο και με την διοικητική διαίρεση των νομών.
Και το τελευταίο συμπέρασμα επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι οι
υπάρχουσα διοικητική διαίρεση των νομών σε δήμους έχει συνδυαστεί με την
αντίστοιχη υγειονομική διαίρεση, αφού στην έδρα των υπαρχόντων δήμων
τοποθετούνται οι δομές υγείας (νοσοκομεία, κ.υ.κ.ά).
Τέλος, στο ερώτημα εάν οι δομές των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας
στους τρεις αυτούς νομούς καλύπτουν τον υπάρχοντα πληθυσμό, τα
αποτελέσματα της έρευνας απέδειξαν πως δεν υπάρχει επαρκής κάλυψη των
πολιτών των νομών από τις υπάρχουσες δομές υγείας. Αφενός υπάρχουν
περιοχές που δεν έχουν στην έδρα τους κάποιο νοσοκομείο ή Κ.Υ. (αλλά ούτε
και όμορός τους δήμος), αφετέρου, η αναλογία ιατρών – πολιτών (τόσο σε
επίπεδο νοσοκομείου, όσο και σε επίπεδο ιδιωτών ιατρών) και κλινών –
πολιτών είναι πολύ μεγάλη, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό δύσκολη την
υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού.
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χωρικές συνιστώσες: Εφαρμογή στους νομούς Ιωαννίνων και Μαγνησίας, ΤΟΠΟΣ -
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Επιθεώρηση Χωρικής Ανάπτυξης, Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος, 24 - 25/2005, σσ.
131-146.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ:
• Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ.).
o Πραγματικός Πληθυσμός Απογραφής της 18ης Μαρτίου 2001.
o Μόνιμος πληθυσμός. Νομοί, δήμοι, κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα
και οικισμοί. Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001.
o Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, Γεωγραφικές
ζώνες, περιφέρειες, νομοί, δήμοι/κοινότητες και δημοτικά/κοινοτικά διαμερίσματα.
Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001.
o Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί,
δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα (αστικά, αγροτικά, πεδινά,
ημιορεινά και ορεινά) και οικισμοί. Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001.
o Πραγματικός πληθυσμός, επιφάνεια και πυκνότητα του πληθυσμού, με διάκριση σε
αστικές και αγροτικές περιοχές καθώς, και σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
Μέσος σταθμικός των υψομέτρων. Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001.
• 6η Δ.Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
o Ιατρεία, εργαστήρια, κλίνες και χειρουργεία Νοσοκομείων.
o Ιατρεία και εργαστήρια Κέντρων Υγείας.
o Αριθμός Περιφερειακών Ιατρείων.
o Ιδιωτικές κλινικές (κλίνες) και Διαγνωστικά Κέντρα.
• Ιατρικοί Σύλλογοι Μεσσηνίας, Λακωνίας, Πύργου / Ολυμπίας και Αμαλιάδας.
o Μητρώο Ιατρών, ειδικότητα και έδρα ιατρείου.
• Οδοντιατρικοί Σύλλογοι Μεσσηνίας, Λακωνίας και Ηλείας.
o Μητρώο Ιατρών και έδρα ιατρείου.
• Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος.
o Στοιχεία που αφορούν στην έκταση των νομών Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ (1922-1940) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η παρούσα μελέτη με τίτλο «Δημογραφική προσέγγιση των γεωργικών
οικογενειών κατά τη διάρκεια του ελληνικού Μεσοπολέμου (1922-1940)Παραδείγματα αγροτικών περιφερειών της Μακεδονίας», πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Ιστορική Δημογραφία» του τμήματος Ιστορίας του
Ιονίου Πανεπιστημίου και αποτελεί απότοκο διετούς ερευνητικής διαδικασίας.
Βιβλία, δημοσιεύσεις της εποχής, αλλά και πιο σύγχρονα συγγράμματα και
μελέτες, υπήρξαν καθόλα χρήσιμα με τις ξεχωριστές προσεγγίσεις και θέσεις
τους.
Οι κύριες πηγές όμως, αντλήθηκαν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και την Α.Τ.Ε.,
ύστερα από πολύμηνη έρευνα στα ιστορικά αρχεία των υπηρεσιών. Από την
ΕΛ.ΣΤΑΤ., εντάχθηκαν στο τελικό κείμενο τα αποτελέσματα των απογραφών
του 1920 και 1928 και οι τόμοι για τη φυσική κίνηση του πληθυσμού και τις
αιτίες

θανάτου

ξεχωριστά,

του

διαστήματος

1921-1938.

Επίσης,

χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες για τη τουριστική και μεταναστευτική κίνηση
του β’ μισού του Μεσοπολέμου (1931-1940). Από το Ιστορικό Αρχείο της
Α.Τ.Ε., συγκεντρώθηκε και συμπεριλήφθηκε ένας σημαντικός αριθμός
μελετών από τη σειρά «Δελτίον Α.Τ.Ε.» για τα έτη 1936-1940.
Η πολιτική αστάθεια, αλλά και οι οικονομικές διακυμάνσεις διαδραμάτισαν
το δικό τους ρόλο στην τελική διαμόρφωσή του ελληνικού Μεσοπολέμου.
Χρονολογία σταθμό, αποτέλεσε η λήξη των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μ.
Ασία, που ανέδειξε μία νέα τάξη πραγμάτων σε όλα τα επίπεδα. Η έλευση ενός
τεράστιου όγκου προσφύγων στη χώρα αναδεικνυόταν ως μία από τις
σημαντικότερες συνέπειες της ήττας στο μικρασιατικό μέτωπο. Το
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«προσφυγικό» ζήτημα, επιζητούσε άμεση και υπεύθυνη επίλυση. Η ανάγκη
διευθέτησής του, οδήγησε στην οριστική προώθηση της Αγροτικής
Μεταρρύθμισης που είχε ξεκινήσει σποραδικά, ήδη κάποια χρόνια πριν,
μετατρέποντας με ριζοσπαστικό τρόπο το τοπίο της υπαίθρου. Υπό αυτό το
χωροχρονικό πρίσμα, το κύριο αντικείμενο του παρόντος πονήματος αποτελεί
η γεωργική οικογένεια.
Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι οικογένειες των μικρών καλλιεργητών,
που εκπροσωπούσαν και το κυρίαρχο μεσοπολεμικό σύστημα εγγείου
εκμετάλλευσης.
Τα ερευνητικά ερωτήματα που ετέθησαν ήταν τα εξής: Η ενδεχόμενη
επίδραση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών α) στο
πληθυσμιακό προφίλ των γεωργικών οικογενειών της Ελλάδος, μέσα από τη
σύγκριση τους με τις υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες και β) στη θετική
ή αρνητική εξέλιξη της φυσικής κίνησής τους. Επίσης, μέσω των επιμέρους
περιπτώσεων, κάποιων εκ των αγροτικών περιφερειών της Μακεδονίας,
μελετάται εάν και σε ποια σημεία επετεύχθη γ) η μερική ή καθολική
εγκατάσταση προσφυγικών οικογενειών και η εφαρμογή της Αγροτικής
Μεταρρύθμισης δ) η μεταβολή στην προϋπάρχουσα κοινωνική δομή των
γηγενών ε) οι αλλαγές στις μεθόδους εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων στ) η
βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των γεωργικών οικογενειών.
Η σύγκριση μεταξύ των απογραφών του 1920 και 1928 φέρνει σε μεγάλο
βαθμό κοινά αποτελέσματα. Η Γεωργία ήταν το πιο πολυπληθές επάγγελμα και
για τα δύο φύλα. Στην απογραφή του 1920, τα αγροτικά επαγγέλματα
κάλυπταν το 57,13% (926.314 άτομα) σε ένα παραγωγικό σύνολο του
1.500.000 σχεδόν, ενώ το 1928, μόνο στη Γεωργία, απασχολούνταν 1.475.641
άτομα. Αισθητή ήταν η αύξηση τόσο στη Βιομηχανία (από 380.000 περίπου
άτομα, στις 542.429 το 1928) όσο και στην κατηγορία των εργατών.
Ας σημειωθεί ότι, ένα μεγάλο μέρος των προσφύγων είχε κατευθυνθεί στη
Βιομηχανία, ειδικά στις πιο αστικοποιημένες περιοχές, αλλά και σε μέρη των
Νέων Χωρών, όπως η Θεσσαλονίκη και η Καβάλα.
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Διάγραμμα 1: Κατανομή των γενικών κατηγοριών επαγγελμάτων στο σύνολο
της Ελλάδος (αμφότερων των φύλων) για το έτος 1920

Πηγή: Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Απογραφή του
πληθυσμού της Ελλάδος κατά τη 19η Δεκεμβρίου 1920, Αθήνα, εκδ. Εθνικό Τυπογραφείο, 1928, Τ. Ι,
σ. ξη.

Διάγραμμα 2: Παραγωγικός πληθυσμός ανά γενική κατηγορία επαγγέλματος
στο σύνολο της Ελλάδος (1928)

Πηγή: Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Στατιστικά
αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 1928, Πραγματικός και
Νόμιμος πληθυσμός-Πρόσφυγες, ό.π., σ. ιβ.

Εξετάζοντας μεμονωμένα τον αγροτικό πληθυσμό, έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον να δει κανείς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, υπό την παράμετρο
της οικογενειακής κατάστασης. Με μία γενική διαπίστωση, τα μεγαλύτερα
γεωγραφικά διαμερίσματα της ηπειρωτικής Ελλάδος σε έκταση, ήταν και
εκείνα τα οποία συγκέντρωναν το μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Αυτό συνέβαινε
και στην περίπτωση των εγγάμων, που αποτελούσε την πολυπληθέστερη
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ομάδα αυτής της κατηγοριοποίησης. Παρατηρείται μάλιστα μία μεγάλη
αριθμητική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα, με τους άρρενες να έχουν μία
σαφή πληθυσμιακή υπεροχή. Το εν λόγω γεγονός, ίσως αιτιολογείται εν μέρει
από το ότι, η πλειοψηφία των γυναικών, (όπως είχε δηλωθεί τουλάχιστον στην
απογραφή του 1928) εμφανιζόταν περισσότερο ως ένα σημαντικό τμήμα του
μη παραγωγικού πληθυσμού και όχι του ενεργά απασχολούμενου (σε κάποιους
από τους τομείς της εθνικής οικονομίας). Από την άλλη, οι άγαμοι ήταν
λιγότεροι από τους έγγαμους αγρότες κατά το ήμισυ περίπου, και για τα δύο
φύλα.
Διάγραμμα 3: Γεωγραφική κατανομή των έγγαμων του πρωτογενούς τομέα στο
σύνολο της Ελλάδος για το 1928 (αμφότερων των φύλων)

Πηγή: Παπαϊωάννου, Γ., Δημογραφική προσέγγιση των γεωργικών οικογενειών κατά τη διάρκεια
του ελληνικού Μεσοπολέμου, Παραδείγματα αγροτικών περιφερειών της Μακεδονίας-Παράρτημα,
Κέρκυρα, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2011, σ. 117.

Διάγραμμα 4: Γεωγραφική κατανομή των άγαμων του πρωτογενούς τομέα στο
σύνολο της Ελλάδος για το έτος 1928 (αμφότερων των φύλων)

Πηγή: Στο ίδιο.
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Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Κτηνοτροφία, ως
υποκατηγορία επαγγέλματος του Πρωτογενούς τομέα, συγκέντρωνε τα
μεγαλύτερα ποσοστά της στους άγαμους άρρενες. Στην περίπτωση των χήρων
τα δεδομένα διαφοροποιούνταν σε μεγάλο βαθμό, μιας και εκεί οι γυναίκες
ξεπερνούσαν κατά κάποιες χιλιάδες τους άνδρες.
Διάγραμμα 5: Γεωγραφική κατανομή των χήρων του πρωτογενούς τομέα στο
σύνολο της Ελλάδος για το έτος 1928 (αμφοτέρων των φύλων)

Πηγή: Στο ίδιο.

Διάγραμμα 6: Γεωγραφική κατανομή των διαζευγμένων του πρωτογενούς
τομέα στο σύνολο της Ελλάδος για το έτος 1928 (αμφότερων των φύλων)

Πηγή: Στο ίδιο.
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Αν και αρκετά πιο περιορισμένοι αριθμητικά και στα δύο φύλα (ιδίως
στους άνδρες), σε σχέση με τις δύο προηγούμενες κατηγορίες οικογενειακής
κατάστασης, η κατανομή τους ανάμεσα στα γεωγραφικά διαμερίσματα υπήρξε
παρόμοια. Μόνο σε κάποια από αυτά συνέβαινε το αντίθετο (στη Θεσσαλία,
την Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο νησιωτικό χώρο). Οι
γυναίκες, ακολουθούσαν την ίδια σειρά στη γεωγραφική κατανομή. Τέλος, οι
περισσότεροι διαζευγμένοι -άνδρες και γυναίκες- βρίσκονταν στη Μακεδονία.
Βάσει της παραμέτρου της κοινωνικής θέσης επί του επαγγέλματος, ήδη
από το 1920, φαίνεται ότι η πλειονότητα των γεωργών εφάρμοζε την
οικογενειακή μικροκαλλιέργεια. Αυτό αποδεικνύει τα πρώτα αποτελέσματα
της αγροτικής μεταρρύθμισης, μέσα από μία σειρά έργων, που είχαν ξεκινήσει
σταδιακά και σποραδικά. Η εντατική της μορφή όμως, αποτυπώνεται στην
απογραφή του 1928.
Διάγραμμα 7: Γεωργοί στο σύνολο της Ελλάδος ανά κοινωνική τάξη του
επαγγέλματος (άρρενες) για το έτος 1920

Πηγή: Στο ίδιο, σσ. 28-29.

Το μεγαλύτερο ποσοστό άνηκε στους εργοδότες, που χρησιμοποιούσαν
μόνο πρόσωπα της οικογένειάς τους για την καλλιέργεια της γης. Σε αυτό
βεβαίως, έρχεται να υπερθεματίσει το 25,41% των ατόμων, που εργάζονταν
στη Γεωργία, ως συνεργαζόμενα οικογενειακά μέλη του κληρούχου αρχηγού
του οίκου. Συνολικά δηλαδή, η οικογενειακή αυτοκαλλιέργεια, συγκέντρωνε
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το 56,58% του γεωργικού κόσμου το 1928. Αρκετά πιο χαμηλό ήταν το
ποσοστό της ομάδας των εργοδοτών, που χρησιμοποιούσε υπαλλήλους και
εργάτες για την καλλιέργεια της γης (6,89%). Σε αυτό το σημείο θα μπορούσε
να γίνει ένας παραλληλισμός με την απογραφή του 1920. Εκεί, οι
αυτοκαλλιεργητές, αναφέρονται με τη γενική ονομασία «Ανεξάρτητοι», ενώ
στην απογραφή του 1928, ήταν χωρισμένοι σε δύο διαφορετικές κατηγορίες˙
τους «ατομικώς εργαζόμενους» και όσους καλλιεργούσαν τη γη με την αρωγή
της οικογένειά τους. Επίσης, στην απογραφή του 1920, δεν υπήρχε
καταγεγραμμένος ο αριθμός των συνεργαζόμενων μελών ως ομάδα κοινωνικής
τάξης. Κατ’ αντιστοιχία έλειπαν από εκείνη του 1928, όσες ήταν
συνδυασμένες με παλαιότερα συστήματα εγγείου εκμετάλλευσης, όπως οι
«Μορτίτες». Το εν λόγω γεγονός, ενδεχομένως να συνδυάζεται με τη σταδιακή
μείωση ή την εξασθένιση των παραδοσιακών μορφών της εγγείου ιδιοκτησίας
(τσιφλίκι). Στο γυναικείο γεωργικό πληθυσμό, τα δεδομένα αποκρυστάλλωναν
μία διαφορετική εικόνα. Συγκεκριμένα, το 57,57% του συνόλου, άνηκε στα
συνεργαζόμενα μέλη. Βεβαίως, τα παραπάνω στοιχεία στο σύνολό τους,
έβγαζαν απόλυτα ενισχυμένο το σύστημα της αυτοκαλλιέργειας.
Διάγραμμα 8: Κοινωνική θέση αγροτών επί του επαγγέλματος στο σύνολο της
Ελλάδος για το έτος 1928 (άρρενες)

Πηγή: Στο ίδιο, σσ. 96-97.
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Διάγραμμα 9: Κοινωνική θέση αγροτών επί του επαγγέλματος στο σύνολο της
Ελλάδος για το έτος 1928 (θήλεις)

Πηγή: Στο ίδιο.

Όσον αφορά στη Γαμηλιότητα, τα στοιχεία αποτυπώνουν αποκλειστικά το
δημογραφικό προφίλ των αρρένων αγροτών, οι οποίοι όπως έδειξαν οι
απογραφές του 1920 και 1928, υπερτερούσαν των θηλέων.
Διάγραμμα 10: Αριθμός γάμων αρρένων γεωργών στο σύνολο της Ελλάδος
(1921-1938)

Πηγή: Στο ίδιο, σσ.239-268.

Αυτό βεβαίως θα μπορούσε να οδηγήσει κάποιον στο επισφαλές
συμπέρασμα ότι, επρόκειτο για το σύνολο των γάμων που σύναψαν όσοι είχαν
δηλώσει (άνδρες και γυναίκες) ως κύριο επάγγελμα τη Γεωργία. Ενδεχομένως,
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στα πλαίσια ενός υποθετικού σεναρίου, να μπορούσε να ισχύει μία τέτοια
εικασία. Αυτό, γιατί στην πλειονότητά τους οι γεωργοί, νυμφεύονταν γυναίκες
της ίδιας επαγγελματικής τάξης. Τα δύο πρώτα χρόνια, εκείνα δηλαδή που
ακολούθησαν άμεσα της Μικρασιατικής Καταστροφής, έγιναν οι λιγότεροι
γάμοι. Αντίθετα, από την αμέσως επόμενη χρονιά, παρατηρήθηκε μία ανοδική
πορεία στον αριθμό τους. Θα πρέπει να σημειωθεί βεβαίως, ότι τα δεδομένα
στο κοινωνικό γίγνεσθαι της Ελλάδας είχαν αλλάξει σημαντικά. Μάλιστα, η
ενίσχυση του πληθυσμού, φαίνεται ότι επηρέαζε παράλληλα την πορεία των
γάμων. Η περιοδικότητα της αυξομείωσης της εν λόγω δημογραφικής
μεταβλητής, έβρισκε αντιστοιχία στις κανονικότητες της δομής της ελληνικής
κοινωνίας. Γνωρίζοντας ότι, τα έτη 1928, 1932 και 1936 ήταν δίσεκτα, μπορεί
να δικαιολογηθεί η πτώση της συχνότητας των γαμήλιων τελετών για τα
συγκεκριμένα χρόνια.
Μελετώντας τη Γεννητικότητα, παρατηρείται μία αριθμητική διαφορά
ανάμεσα σε άρρενα και θήλεα τέκνα. Ωστόσο, η τάση των τιμών, στις
περισσότερες περιπτώσεις, είναι κοινή και για τα δύο φύλα. Χαρακτηριστικά,
το έτος 1927 ήταν εκείνο με τις λιγότερες γεννήσεις, όπως αντίστροφα το 1934
με τις περισσότερες. Αντίθετα, ο αριθμός των θνησιγενών ήταν κατά πολύ
μικρότερος. Επίσης, τα θήλεα τέκνα ήταν λιγότερα και σε αυτήν την
περίπτωση από τα άρρενα. Από αυτό το στοιχείο προκύπτει ότι, αν και
γεννιούνταν περισσότερα αγόρια, η ενδομητρική ή η περιγεννητική τους
θνησιμότητα ήταν μεγαλύτερη από των κοριτσιών.
Διάγραμμα 11: Γεννήσεις ζώντων τέκνων της ελληνικής υπαίθρου, αμφότερων
των φύλων (1926-1938)

Πηγή: Στο ίδιο, σσ. 270-275.
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Διάγραμμα 12: Γεννήσεις νεκρών τέκνων της ελληνικής υπαίθρου, αμφότερων
των φύλων (1926-1938)

Πηγή: Στο ίδιο.

Στην κατανομή των θανάτων, βάσει της οικογενειακής κατάστασης, η πιο
πολυπληθής κατηγορία και στα δύο φύλα, ήταν εκείνη των αγάμων κάτω των
15 ετών. Αν σκεφτεί κάποιος ότι, σε αυτήν την κατηγορία, βρισκόταν η
πλειονότητα των ηλικιακών βαθμίδων των ανηλίκων, μπορεί με κάποιον τρόπο
να δικαιολογήσει το μεγάλο αριθμό τους. Όσοι ήταν δηλωμένοι ως «έγγαμοι»,
αποτελούσαν τη δεύτερη πιο πολυπληθή ομάδα και στα δύο φύλα Μία
σημαντική αλλαγή υπήρξε στην κατηγορία των χήρων. Εκεί, οι γυναίκες ήταν
σχεδόν οι διπλάσιες από τους άνδρες.
Διάγραμμα 13: Θάνατοι αρρένων και θηλέων αγροτών στο σύνολο της Ελλάδος
(1925-1937)

Πηγή: Στο ίδιο.

224

Γεώργιος Παπαϊωάννου

Διάγραμμα 14: Θάνατοι αρρένων γεωργών από ελονοσία στο σύνολο της
Ελλάδος (1921-1938)

Πηγή: Στο ίδιο, σσ. 118-141.

Η πληθυσμιακή συμφόρηση των πρώτων χρόνων της εγκατάστασης,
δικαιολογεί σήμερα τα αυξημένα θανατηφόρα κρούσματα ελονοσίας.
Επρόκειτο λοιπόν, για μία περίοδο, κατά την οποία η ασθένεια βρισκόταν σε
έξαρση. Στο β΄μισό του Μεσοπολέμου όμως, παρατηρείται η εξασθένισή της,
γεγονός που συνδυάστηκε με μερικά από τα πιο σημαντικά εγγειοβελτιωτικά
έργα, στην εντατικοποίηση των οποίων σημαντικό ρόλο έπαιξε και η ίδρυση
της Α.Τ.Ε. και η δράση του Υπουργείου Γεωργίας. Επίσης θα πρέπει να
αναφερθεί ότι, από τον τόμο του 1932 έως και το 1938, αλλάζει η ονομασία
της ασθένειας από «ελώδης πυρετός-ελώδης καχεξία», σε «ελονοσία».
Διάγραμμα 15: Σύνολο θανάτων μεταξύ ελληνικής υπαίθρου και άστεων
ανά φύλο και αιτία θανάτου, κατά τα έτη 1934-1938

Πηγή: Στο ίδιο.
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Αμφότερα τα φύλα παρουσίαζαν κοινή πορεία στην εξέλιξη των θανάτων.
Ωστόσο, αν και ποσοτικά δεν υπήρχε μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε άρρενες και
θήλεις, οι θάνατοι των δεύτερων ήταν περισσότεροι. Όμως, η πιο συχνή αιτία
θανάτου για τους άρρενες, τόσο των άστεων όσο και της υπαίθρου (στο
σύνολο των ετών 1934-1938) ήταν η πνευμονία. Το ίδιο ίσχυε και για τις
γυναίκες των πόλεων, σε αντίθεση με εκείνες της υπαίθρου, των οποίων
κυριότερη αιτία θανάτου ήταν ο γεροντικός μαρασμός. Μία ξεχωριστή
περίπτωση ήταν τα θανατηφόρα κρούσματα της ελονοσίας. Η επταπλάσια
σχεδόν διαφορά μεταξύ υπαίθρου και πόλεων, οδηγεί στο ξεκάθαρο
συμπέρασμα ότι, η ελονοσία (αν και δεν ήταν η πιο θανατηφόρα ασθένεια των
αγροτικών πληθυσμών βάσει των στοιχείων) υπήρξε κυρίως νόσημα της
πρώτης. Επιπροσθέτως, εάν πολλά από τα θανατηφόρα κρούσματα πνευμονίας
οφείλονταν τελικά στην ελονοσία, ίσως η ισχύουσα κατάσταση για την
τελευταία να ήταν διαφορετική στην πραγματικότητα (πυρετός, πνευμονία).
Από την άλλη, οι θάνατοι από πνευμονία στην ύπαιθρο, ήταν λιγότεροι από
εκείνους των πόλεων. Η γρίπη, ασθένεια που επέφερε σημαντικό αριθμό
θανάτων, φαίνεται να οδηγούσε σε μεγαλύτερες απώλειες στην ύπαιθρο,
εξίσου και στα δύο φύλα. Βέβαια, το γεγονός δικαιολογεί ο -έτσι και αλλιώςμεγαλύτερος πληθυσμός της υπαίθρου σε σχέση με εκείνο των άστεων.
Διάγραμμα 16: Μεταναστευτική κίνηση των αρρένων γεωργών προς το
εξωτερικό (1931-1940)

Πηγή: Στο ίδιο.
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Για τη Μετανάστευση η αριθμητική υπεροχή των ανδρών, υπήρξε κάτι
παραπάνω από δεδομένη. Το γεγονός αυτό, επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό ότι η
μετανάστευση, αφορούσε κυρίως στους άνδρες και ειδικότερα όσους
βρίσκονταν σε παραγωγική ηλικία, μιας και στις άλλες χώρες πήγαιναν ως
εργατικό δυναμικό. Το 1937 (ο αριθμός τους) εκτοξεύτηκε στους 557,
αποτελώντας τη χρονιά με τη μεγαλύτερη μετανάστευση αρρένων γεωργών
προς το εξωτερικό. Από εκείνο το σημείο, μέχρι και το 1940, υπήρξε μία
ραγδαία μείωση στις μετακινήσεις αυτού του χαρακτήρα. Για το ίδιο χρονικό
διάστημα, ο γυναικείος πληθυσμός της συγκεκριμένης ομάδας επαγγελμάτων,
ακολούθησε παρόμοιες διακυμάνσεις. Ωστόσο, σε σχέση με τον αντίστοιχο
αντρικό ήταν μηδαμινός.
Η συντριπτική πλειονότητα, όσων είχαν δηλώσει γεωργοί και έφευγαν από
την Ελλάδα, συγκεντρώνοντας το 60,38% του συνόλου, ήταν οι εργάτες. Το
συγκεκριμένο γεγονός μπορεί να δικαιολογηθεί, εάν αναλογιστεί κάποιος τη
δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόταν η εν λόγω ομάδα.
Αμέσως μετά, ακολουθούσε η τάξη των ανεξάρτητων γεωργών με 32,51%. Το
ποσοστό αντιπροσώπευαν 1.367 άτομα. Μικρή αναλογία στο μεταναστευτικό
σώμα του συνολικού διαστήματος 1931-1940, είχαν οι εργοδότες στη Γεωργία.
Από την άλλη, τα συνεργαζόμενα άρρενα μέλη των οικογενειών, που
μετανάστευσαν καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών, αντιπροσώπευαν το 0,21% (33
άτομα). Δε θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο το πλήθος όσων, η κοινωνική
θέση επί του επαγγέλματος, ήταν ακαθόριστη. Έτσι λοιπόν, πίσω από το
ποσοστό του 4,35%, βρίσκονταν 183 άτομα.
Διάγραμμα 17: Τόπος προέλευσης των κατοίκων της γεωργικής περιφέρειας
Θεσσαλονίκης το έτος 1936

Πηγή: Στο ίδιο, σσ. 295-300.
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Η έξοδος και η είσοδος διαφορετικών πληθυσμιακών στοιχείων, διαδραματίστηκε
με τον πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Μεγάλο
πρόβλημα για τις ελληνικές κυβερνήσεις αποτέλεσε η αποκατάσταση του
νεοεισαχθέντος πληθυσμού σε ολόκληρη η χώρα. Ακόμη και στην περιφέρεια της
Θεσσαλονίκης, από την οποία αποχώρησε ένας σημαντικός αριθμός ανταλλάξιμων
γηγενών κατοίκων, η κατάσταση δεν ήταν πιο εύκολη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
της πύκνωσης του πληθυσμού, το γεγονός ότι, ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο το 1920
αντιστοιχούσαν 16 κάτοικοι, ενώ το 1935, 53. Επίσης, η μεταβολή επήλθε και στη
σύνθεση του πληθυσμού. Το 38,7% εκπροσωπούσε τους γηγενείς κατοίκους της
περιοχής, αποτελώντας με αυτόν τον τρόπο και την πλειονότητα (7.292 οικογένειες).
Οι 3.747 οικογένειες, που προέρχονταν από το ανατολικό τμήμα της Θράκης,
συγκέντρωναν το 32,5% του συνόλου του αγροτικού πληθυσμού. Ακολουθούσαν οι
3.580 οικογένειες των προσφύγων της Μικράς Ασίας, όπου ποσοστιαίως
αντιπροσώπευαν το 31%, ενώ 1.000 περίπου λιγότερες, ήταν όσες είχαν φθάσει στη
Θεσσαλονίκη από την περιοχή του Πόντου και του Καυκάσου. Το σύνολο αυτών των
2.410 οικογενειών, εκπροσωπούσε το 20,9% του συνόλου. Τέλος, αξιοσημείωτος
ήταν και ο αριθμός των 1.800 οικογενειών που είχαν εγκατασταθεί στα χωριά και
τους συνοικισμούς της Θεσσαλονίκης και προέρχονταν από τη Βουλγαρία. Το
ποσοστό τους, όπως δείχνει και το παραπάνω γράφημα, υπολογιζόταν περίπου στο
15% επί του συνόλου. Μία από τις πολλές περιπτώσεις προσφυγικών συνοικισμών
στην αγροτική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, υπήρξε το Καλοχώρι. Φαίνεται ότι, η
συγκεκριμένη περιοχή, παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αρμόδιες υπηρεσίες
της εποχής, εφόσον -με αφορμή την πενιχρή αποδοτικότητα κάποιων χωριών της
Θεσσαλονίκης- πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή μελέτη από τον Κ. Παναγιωτόπουλο,
για λογαριασμό της Α.Τ.Ε.
Διάγραμμα 18: Τόπος προέλευσης των κατοίκων του Καλοχωρίου κατά το έτος 1932

Πηγή: Στο ίδιο, σ. 301.
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Το Καλοχώρι που ήταν γνωστό και με την ονομασία «Κασκάρκα»,
αποτελούσε αμιγώς προσφυγικό συνοικισμό, από την εποχή της ίδρυσής του.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της συγκεκριμένης μελέτης ιδρύθηκε μόλις το 1917
από τους πρώτους προσφυγικούς πληθυσμούς που κατέφθαναν στην περιοχή
από

Ανατολική

εγκαταστάθηκαν

Θράκη
ελάχιστες

και

Βουλγαρία.

οικογένειες

και

Ωστόσο,
από

τη

μετά
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το

1923,

Ασία.

Ο

Παναγιωτόπουλος για το 1932, καταγράφει ότι οι οικογένειες του συνοικισμού
υπολογίζονταν στις 282. Ο συγκεκριμένος αριθμός συμπίπτει με εκείνον που
έδινε για το ίδιο έτος ο Τσώλης. Η ποσοστιαία απόδοση του πλήθους αυτών
των οικογενειών δίνει σαφές αριθμητικό προβάδισμα σε εκείνες που είχαν
προέλθει από την Ανατολική Θράκη και αποτελούσαν παράλληλα παλαιότερο
-χρονικά- στοιχείο του συνοικισμού. Το 66,3% αυτών, αντιστοιχούσε σε 187
οικογένειες για το έτος 1932. Σχεδόν στο ήμισυ, υπολογίστηκε το πλήθος όσων
είχαν μετακινηθεί στο χώρο από τη Βουλγαρία. Το 33% περίπου του συνόλου
τους, αποκρινόταν σε 85 οικογένειες. Αισθητά λιγότερες, ήταν όσες είχαν
εγκατασταθεί πιο πρόσφατα, από τη Μικρά Ασία. Σε πραγματικούς αριθμούς,
το 1,1% αντιπροσώπευε μόλις 3 οικογενειακά νοικοκυριά. Από την Ήπειρο
είχαν προέλθει 2 οικογένειες (0,70%), ενώ από άλλα μέρη (χωρίς να
προσδιορίζονται περαιτέρω ποια ήταν) καταγράφηκαν 5 (1,8%).
Η εποίκηση του συνοικισμού, έφερε αρχικά σε αυτόν ένα σχετικά μικρό
αριθμό οικογενειών το 1917, ως απόρροια μίας ιδιαίτερα έντονης περιόδου
στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Η πρώτη ομάδα που κατέφθασε,
προερχόταν στο σύνολό της από την ανατολική Θράκη, ενώ το πλήθος της δε
ξεπερνούσε τις 40 οικογένειες. Μέχρι το 1919, η αύξηση του υπήρξε σταθερή,
εφόσον από 85 το 1918, αυξήθηκαν στις 125. Η μεγάλη μείωση των
οικογενειών κατά το 1920 δικαιολογείται από το ότι αρκετοί από τους
εγκατασταθέντες επέστρεψαν στη Θράκη, περιοχή από την οποία είχαν
προέλθει (δε διασαφηνίζεται βέβαια σε ποιο τμήμα της), μειώνοντας σχεδόν
στο τριπλάσιο τον αριθμό τους. Αυτή η πληθυσμιακή κάμψη όμως ήταν
προσωρινή, μιας και από το 1921 κιόλας, οι οικογένειες αυξήθηκαν και πάλι,
κατακόρυφα, στις 115.
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Διάγραμμα 19: Αριθμός των οικογενειών στο Καλοχώρι
για το διάστημα των ετών 1917-1931

Πηγή: Στο ίδιο.

Στο συνοικισμό Καλοχωρίου εγκαταστάθηκε μία μεγάλη ομάδα ελληνικών
οικογενειών, των οποίων η αρχική προέλευση τοποθετούταν στη Βουλγαρία. Η
προηγούμενη και προσωρινή διαμονή τους, ήταν η ευρύτερη περιοχή της
Θεσσαλίας, από όπου όμως αναγκάστηκαν να μετακινηθούν παίρνοντας μία
βορειότερη κατεύθυνση. Κύριος λόγος αυτής της μετακίνησης, η ανεπάρκεια
των κλήρων, που τους είχε παραχωρηθεί στη θεσσαλική γη. Το 1923,
παρατηρείται

μία

εξαιρετικά
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ολοκληρωθεί, μιας και οι 65 οικογένειες που βρέθηκαν στο Καλοχώρι,
μεταφέρθηκαν εκ νέου από την περιοχή της Θράκης. Κατά τα επόμενα έτη, η
αύξηση υπήρξε σταθερή, φθάνοντας στα μεγαλύτερα μεγέθη της κατά το
διάστημα 1929-1931. Εκείνη την περίοδο ουσιαστικά, η θετική φυσική κίνηση,
ταυτιζόταν περισσότερο με την αύξηση της Γαμηλιότητας και τη δημιουργία
νέων οικογενειακών νοικοκυριών. Το κίνητρο για μία τέτοια κίνηση ήταν
βεβαίως πολύ ισχυρό. Η προϋπόθεση να είναι κανείς έγγαμος για να του
παραχωρηθεί κληρομερίδιο, αποτέλεσε την κυριότερη αιτία για το εν λόγω
δημογραφικό φαινόμενο κατά το 1929. Το έτος 1935, παρουσιάζεται μία μικρή
μείωση στον αριθμό των οικογενειών. Αν και στο κείμενο του Μούτσιου η
αιτία δε διευκρινιζόταν, ήταν για ακόμη μία φορά δεδομένη η πληθυσμιακή
υπεροχή των ελληνικών οικογενειών που προήλθαν από τη Θράκη (189),
έναντι εκείνων «εκ Βουλγαρίας» (85) και των «εκ Μικράς Ασίας» (4).
Αντίθετα, ο Παναγιωτόπουλος, ο οποίος ανέλυσε διεξοδικά το Καλοχώρι,
εντόπισε μία μείωση των γάμων για τα τελευταία έτη δίνοντας συγκεκριμένη
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εξήγηση. Για εκείνον, η κύρια αιτία μείωσής τους, ήταν η φτώχεια των
κατοίκων του συνοικισμού. Η αρωγή των αρμόδιων υπηρεσιών, που
επιμελήθηκαν της εγκατάστασης του πληθυσμού το προηγούμενο διάστημα,
δεν ήταν μηδαμινή. Όταν αυτή έπαψε ή ελαττώθηκε, φάνηκε η αδυναμία ενός
σημαντικού συνόλου των αγροτών της εποχής, να εξασφαλίσει τα απαραίτητα
για την επιβίωσή του. Ωστόσο, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, ειδικά εάν
συγκριθεί με τα πρώτα χρόνια εγκατάστασης των τελευταίων προσφυγικών
ομάδων του 1923-1924, είχε βελτιωθεί αισθητά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
η υπεροχή κατά 50% των γεννήσεων επί των θανάτων το έτος 1931.
Η κυριότερη ασθένεια που προσέβαλλε τους κατοίκους του Καλοχωρίου,
ήταν η ελονοσία. Ο Παναγιωτόπουλος μάλιστα, δεν παραλείπει να τονίσει τη
μαζικότητα με την οποία μεταδιδόταν στο Καλοχώρι. Χωρίς να περιέχονται
περαιτέρω στοιχεία στη μελέτη του, γίνεται γνωστό ότι σχεδόν το σύνολο των
οικογενειών, είχε νοσήσει από ελονοσία. Μία αντίστοιχη εικόνα, επικρατούσε
και στο σύνολο της περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα στις πεδινές
εκτάσεις, η ελονοσία προσέβαλλε μέχρι και το 80% των κατοίκων.
Διάγραμμα 20: Συνολικός και παραγωγικός πληθυσμός ανά φύλο κατά το έτος
1932 στο συνοικισμό Καλοχωρίου

Πηγή: Παναγιωτόπουλος, Κ., «Ο συνοικισμός του Καλοχωρίου (Κασκάρκας)», Δελτίον Α.Τ.Ε., εκδ.
Α.Τ.Ε., 1936, Αθήνα, Τ. Β’, τευχ. ΙΙ-ΙΙΙ, σσ. 113-162, 213-248.

Κατά το έτος 1932 οι κάτοικοι στο Καλοχώρι, υπολογίστηκαν γύρω στους
1.076. Οι άρρενες ήταν 547, ενώ οι γυναίκες 529. Άρα, ο πληθυσμός υπήρξε
μοιρασμένος στη μέση, με μία μικρή αριθμητική υπεροχή των ανδρών. Η
εικόνα όμως για τον ενεργό πληθυσμό του συνοικισμού είναι διαφορετική. Οι
άνδρες σε αυτήν την κατηγορία ήταν διπλάσιοι από τις θήλεις. Ο παραγωγικός
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ανδρικός πληθυσμός εκτιμήθηκε στα 347 άτομα, ενώ ο γυναικείος στα 164. Η
συντριπτική πλειονότητα των κατόχων γης ήταν γεωργοί με τη στενή έννοια.
Το 1931, δήλωναν «γεωργοί» 257 άτομα, αποτελώντας το 94,49% των
καταγεγραμμένων αγροτικών επαγγελμάτων. Ο βασικός κλήρος αυτών ήταν
και ο μεγαλύτερος, ξεπερνώντας τα 24 στρέμματα κατά άτομο. Το Υπουργείο
Γεωργίας, όριζε αύξηση των διανεμηθέντων στρεμμάτων, ανάλογα με το
μέγεθος της οικογένειας. Ενώ για τους γηγενείς ξεκινούσε από τα πέντε μέλη,
στις προσφυγικές οικογένειες άρχιζε στα 3-4 μέλη. Στην περίπτωση ενός
αμιγώς προσφυγικού συνοικισμού, όπως το Καλοχώρι, εφαρμόστηκε
εκτεταμένα, η διανομή μεγαλύτερων κλήρων.
Πίνακας1: Αριθμός κληρούχων ανά πλήθος διανεμηθέντων στρεμμάτων
ΚΛΗΡΟΥΧΟΙ ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΚΛΗΡΟ
ΚΛΗΡΟΣ (Δ. ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΡΟΥΧΩΝ

Μέχρι 5

1

Από 10 έως 15

30

Από15 έως 20

7

Από 20 έως 25

41

Από 25 έως 30

21

Από 30 έως 35

105

Από 35 έως 40

62

Από 40 έως 45

1

Από 45 έως 50

5

ΣΥΝΟΛΟ

273

Πηγή: Παναγιωτόπουλος, Κ., στο ίδιο, σ. 124.

Η πιο συνηθισμένη διανεμηθείσα έκταση ήταν μεταξύ των 30-35
στρεμμάτων, αφού κατά το 1930, 105 οικογένειες είχαν στην κατοχή τους γη,
αυτού του μεγέθους. Το σύνηθες μέγεθος ήταν μεταξύ των 3-4 μελών, η
περίπτωση

δηλαδή

απεικονίζονται

τα

μίας

κλασικής

χορηγηθέντα

πυρηνικής
δάνεια.

Τα

οικογένειας.
περισσότερα

Κάτωθι,
ήταν

βραχυπρόσθεσμα με αποτέλεσμα να υπερχρεώνεται το νοικοκυριό. Αντίθετα,
τα έργα που άρχισαν να γίνονται προς το τέλος του Μεσοπολέμου, απέδωσαν
εξαιτίας των μακροπρόθεσμων δανείων της Α.Τ.Ε. για την κατασκευή
φρεάτων και άλλων απαραίτητων έργων. Με τη σωστή κατεύθυνση εκ μέρους
των υπαλλήλων της Α.Τ.Ε., αυξήθηκαν τα εργατικά χέρια των οικογενειών,
που επιχείρησαν να προβούν σε αυτή τη διαδικασία αλλαγής. Με τη σωστή
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τεχνογνωσία και τα κατάλληλα εφόδια, ο πειραματισμός με άλλες ποικιλίες ή
ακόμη και με άλλα είδη καλλιέργειας μπορούσε να αυξήσει έως και τέσσερις
φορές, την οικογενειακή παραγωγή και κατ’ επέκταση την ετήσια πρόσοδο.
Διάγραμμα 21: Τα χορηγηθέντα δάνεια από το «γεωργικό πιστωτικό
συνεταιρισμό» Καλοχωρίου κατά τη διάρκεια των ετών 1925-1928

Πηγή: Παπαϊωάννου, Γ., στο ίδιο, σ. 302.

Συμπερασματικά, η οικονομική και κοινωνική πολιτική που ασκήθηκε στο
μεγαλύτερο διάστημα της περιόδου, είχε ως κύριο προσανατολισμό την
αποκατάστασή των γεωργικών οικογενειών. Βέβαια, θα μπορούσε να
διαπιστώσει κάποιος ορθώς, ότι επρόκειτο για έναν ακόμη κρίκο σε μία
αλυσίδα γεγονότων, που είχαν προηγηθεί και είχαν ως απώτερο σκοπό την
επίλυσή του Αγροτικού Ζητήματος. Η μαζική εισροή του προσφυγικού
πληθυσμού όμως, ως απρόσμενο γεγονός τέτοιας έκτασης, κατέστησε την
Αγροτική Μεταρρύθμιση των χρόνων του Μεσοπολέμου, ως ένα ξεχωριστό
κεφάλαιο της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας. Την κατάσταση βέβαια ωφέλησε
η προσάρτηση ενός μεγάλου μέρους της σημερινής Ελλάδος, αφού ως
περιουσία του Δημοσίου, οι πολλές και εύφορες γαίες του βόρειου τμήματος
κυρίως, διανεμήθηκαν στις άκληρες και προσφυγικές οικογένειες. Εκεί
ακριβώς άρχισε να παγιώνεται μία νέα κατάσταση, η οποία γνώρισε αρκετές
φορές αναβολές στα παρελθόντα έτη, διαμορφώνοντας πια ένα νέο προφίλ για
τον Έλληνα γεωργό. Επρόκειτο για την εφαρμογή του συστήματος της μικρής
εγγείου ιδιοκτησίας, που είχε ως βασικό χαρακτηριστικό της την αυτοτέλεια
των καλλιεργητών της. Η διάσπαση των τσιφλικιών και η νομή τους σε
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μικρότερες εκτάσεις, συμβόλισε παράλληλα το μεταίχμιο από μία εποχή που
είχε παρέλθει σε μία καινούρια. Στην πραγματικότητα όμως, εκείνο το
διάστημα, οι επικρατούσες συνθήκες είχαν περισσότερο μία μουντή χροιά. Ο
Μεσοπόλεμος υπήρξε κατεξοχήν περίοδος αστάθειας, εναλλαγής και
ανατροπής πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων και η γεωργική
οικογένεια, ήταν άμεσος αποδέκτης των μεταβολών που πραγματοποιήθηκαν
σε όλα τα επίπεδα.
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΡΝΑΡΑ

ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ
ΑΙΓΗΝΙΤΕΙΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Η παρούσα μελέτη έγινε προκειμένου να υποστηριχτεί ως Διπλωματική
Εργασία στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Μ.Π.Σ.),
με θέμα την Ιστορική Δημογραφία, του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου. Το θέμα της εργασίας που επιλέχθηκε, απαντάει στο ερώτημα
αν και κατά πόσο οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύτηκαν την περίοδο 1941-1948
στο Αιγηνίτειο νοσοκομείο έχουν κάποια επιπλέον επιβάρυνση της ψυχικής
τους ισορροπίας και γενικότερα της υγείας τους, λόγω των γεγονότων που
λαμβάνουν χώρα τη συγκεκριμένη περίοδο.
Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο συγκεκριμένο ερώτημα,
χρησιμοποιήσαμε το ιστορικό αρχείο ασθενών του νοσοκομείου και
συγκεκριμένα το Μητρώο Εσωτερικών Ασθενών από 01/01/1941 έως
26/1/1948. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία στα διαθέσιμα
Μητρώα Ασθενών του νοσοκομείου, από αυτό το χρονικό διάστημα και μετά.
Το αρχείο το οποίο διασώζεται, διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση και
διαθέτει πολλές πληροφορίες για τους ασθενείς. Διατηρεί μια ενιαία αρίθμηση,
οπότε γνωρίζουμε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή έχει νοσηλεύσει 8.307 ασθενείς.
Τη συγκεκριμένη περίοδο την οποία εξετάσαμε, οι εισαγωγές είναι 1.600
άτομα. Αναφερόμαστε πάντα σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στο Αιγινήτειο,
έστω και για μία μέρα, και όχι σε εκείνους οι οποίοι επισκέφτηκαν τα
εξωτερικά ιατρεία. Στο Μητρώο Ασθενών, το οποίο είναι κοινό για την
ψυχιατρική και τη νευρολογική κλινική, υπάρχουν οι ακόλουθες πληροφορίες
για τον ασθενή, με τον ακριβή τρόπο με τον οποίο αυτές τιτλοφορούνται:
Ονοματεπώνυμο,

Φύλο,

Ηλικία,

Πατρίδα,

Θρησκεία,

Οικογενειακή
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κατάσταση,

Επάγγελμα,

Συγγενείς

ή

Κηδεμόνες,

Διαμονή

(αυτών),

Ημερομηνία εισαγωγής, Διάγνωση, Ημερομηνία εξόδου, Έκβαση του
ασθενούς, Σημειώσεις.
Ο φόβος και το άγχος στην Ελλάδα (1941-1949)
Σε κάθε νέα χώρα που καταλαμβάνουν οι Γερμανοί, έχουν κύριο στόχο τη
δημιουργία «υπηκόων», οι οποίοι θα μπορούσαν να εργαστούν υπάκουα στη
χιτλερική στρατιωτική μηχανή. Για την επίτευξη αυτού του στόχου υπάρχει
ένας σχεδιασμός, ο οποίος, ως έσχατη λύση, χρησιμοποιεί συγκεκριμένα μέσα
(μαζικές πράξεις βίας)1 για την τρομοκράτηση του λαού, με σκοπό την
υποταγή των κατεκτημένων. Υπογραμμίζουμε ότι και εδώ -όπως και σε κάθε
τρομοκρατική επιχείρηση- το βάρος δίνεται στην εφαρμογή ενός σχεδίου, το
οποίο στοχεύει στον εκβιασμό μιας συμπεριφοράς. Το μέσο για την επίτευξή
του, είναι η πρόκληση του φόβου, ο οποίος οδηγεί στην εξασθένιση της
βούλησης του υποταγμένου λαού.
Την περίοδο της κατοχής ο θάνατος παραμονεύει παντού χωρίς εμφανή
αίτια. Οι άνθρωποι ζουν με μια διαρκή αγωνία, η οποία είναι πάντα παρούσα,
με τη μορφή του ψυχαναγκασμού.2 Την κατάσταση καθιστούν ανυπόφορη οι
δημόσιες εκτελέσεις αθώων πολιτών, των οποίων τα σώματα μένουν για μέρες
εκτεθειμένα στον τόπο της εκτέλεσης, ώστε να σκορπίσουν ακόμη
περισσότερο φόβο. Ωστόσο, πρωταρχικός στόχος τέτοιων πράξεων δεν είναι
να τιμωρηθούν οι ένοχοι, ούτε να αποτραπούν αντιστασιακές ενέργειες στο
μέλλον. Πρωτίστως, ενδιαφέρει η διαμόρφωση ενός κλίματος συνεχούς
αγωνίας για τη συνέχιση της ζωής.3
Η πείνα, κατά τη διάρκεια της κατοχής, σε συνδυασμό με όλα τα
προηγούμενα συντελεί και εκείνη στην κάμψη του ηθικού και στην
εγκαθίδρυση της τρομοκρατίας. Δεν γνωρίζουμε αν η έλλειψη τροφίμων και η
κατάσχεσή τους από τους Γερμανούς είναι ένας ακόμη τρόπος άσκησης
ψυχολογικής βίας και φόβου προς τους κατακτημένους ή ένα άσχετο με αυτά
γεγονός. Πάντως, όταν άρχισε να γίνεται αισθητή η έλλειψη τροφής, έχουμε
πολλές ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με τους Φ. Σκούρα, Α.
Χατζηδήμο, Α. Καλούση και Γ. Παπαδημητρίου, οι οποίες δεν είναι πάντα
1
2
3

Κ. Γρίβας, Τρομοκρατία, Αθήνα, Παπαζήση, 2001, σ. 30.
Φ. Σκούρας, Α. Χατζηδήμος, Α. Καλούσης, Γ. Παπαδημητρίου, ό.π., σ. 145.
Μ. Μαζάουερ, ό.π., σ. 256.
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αμιγείς, αλλά συνδυάζονται και με άλλους παράγοντες.4 Οι ψυχικές συνέπειες
από την πείνα ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, ακόμα και την
κοινωνική θέση του ατόμου. Δεν εμφανίζονται ταυτόχρονα με τον υποσιτισμό,
αλλά έχουμε μια περίοδο επώασης, κατά την οποία, οι σωματικές φθορές από
την έλλειψη τροφής, δεν συμβαδίζουν με τις ψυχικές. Ως συνέπεια του
υποσιτισμού έχουμε την εμφάνιση ψυχικών ασθενειών, όπως η μελαγχολία,
αλλά και ασθενειών του νευρικού συστήματος. Επίσης έχουμε αύξηση της
νοσηρότητας, λόγω εξασθένισης του ανοσοποιητικού συστήματος, κυρίως στα
παιδιά.5
Οι επαναλαμβανόμενες δυσκολίες στην καθημερινότητα της ζωής, όπως η
αναζήτηση τροφής, η απαγόρευση της κυκλοφορίας, οι αεροπορικές
επιδρομές, το κρύο, ο χαμός προσφιλών προσώπων, μεγάλωσαν την ψυχική
πίεση που δέχτηκε ο λαός. Η τρομοκρατία και η προσπάθεια εγκατάστασης
του φόβου και του άγχους είναι πιο έντονη στις αρχές της κατοχής και κυρίως
το 1942, παρότι οι περισσότερες ομαδικές σφαγές σημειώθηκαν το 1944. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρεται από τους Φ. Σκούρα, Α. Χατζηδήμο, Α. Καλούση
και Γ. Παπαδημητρίου, οι συνθήκες της κατοχής δημιούργησαν μια αδιάκοπη
αγχώδη κατάσταση, το λεγόμενο «άγχος της κατοχής». Η αίσθηση του
συνεχούς και αδιάκοπου κίνδυνου της ζωής, καθώς και ο έντονος
ψυχαναγκασμός, διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες που οδηγούν στην
ανάπτυξη ψυχοπαθολογικών διαταραχών. Ειδικότερα, οι έντονες ψυχολογικές
πιέσεις, εξαιτίας της άσκησης τρομοκρατίας από τους Γερμανούς, αποτελούν
πηγή για την ανάπτυξη τραυματικών ψυχονευρωτικών καταστάσεων. Από την
άλλη πλευρά, η συμμετοχή στην αντίσταση εμποδίζει σε σημαντικό βαθμό την
εμφάνιση ψυχονευρωτικών διαταραχών. Άτομα τα οποία λαμβάνουν ενεργά
μέρος

στην

αντίσταση

αντιμετωπίζουν

αποτελεσματικά

τα

απανωτά

6

ψυχολογικά shock που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της κατοχής. Σημαντικές
μαρτυρίες τονίζουν ότι η βία και η φρίκη του πολέμου αποτυπώνεται στα
πρόσωπα των ανθρώπων που επέζησαν από τις καταστροφές. Απλοί χωρικοί,
οι οποίοι είδαν τα σπίτια και το βιος τους να καίγεται. Τα παιδιά τους να
λιμοκτονούν και τις γυναίκες τους να γεννάνε πρόωρα κάτω από το βάρος του
φόβου και του άγχους. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, οι άντρες
4
5
6

Φ. Σκούρας, Α. Χατζηδήμος, Α. Καλούσης, Γ. Παπαδημητρίου, ό.π., σσ. 322-324.
Φ. Σκούρας, Α. Χατζηδήμος, Α. Καλούσης, Γ. Παπαδημητρίου, στο ίδιο, σ. 324.
Φ. Σκούρας, Α. Χατζηδήμος, Α. Καλούσης, Γ. Παπαδημητρίου, στο ίδιο, σ. 268.
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εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και τις οικογένειες τους, για να επανδρώσουν
αντιστασιακές ομάδες του βουνού και έτσι να σωθούν. Οι γυναίκες είναι
αναγκασμένες να σηκώσουν ένα βαρύ σωματικό και ψυχολογικό φορτίο, το
οποίο δεν το αντέχουν πάντα. Παρόλα αυτά, η σωματική αντοχή που δείχνουν
οι άνθρωποι, στις σχετικές κακουχίες, είναι μεγάλη. Δε συμβαίνει όμως το ίδιο
πάντα και με την ψυχική αντοχή και δύναμη. Πολλοί είναι εκείνοι που μέσα
από τους εφιάλτες τους, ζουν ξανά και ξανά ως το τέλος της ζωής τους, τις
φρικαλέες στιγμές που έχουν βιώσει.7 Καθ’ όλη τη διάρκεια του 1944, η
Αθήνα ζει κάτω από το μόνιμο εφιάλτη του φόβου. Οι συμπλοκές στους
δρόμους είναι καθημερινές. Σημαντικό ρόλο στα γεγονότα που ακολουθούν
διαδραμάτισε η περίφημη εθνοφυλακή. Οι δυνάμεις της αυξήθηκαν σημαντικά·
στα μέσα του 1945 βρέθηκαν να αριθμούν περίπου εξήντα χιλιάδες άντρες.
Πολύ σύντομα αυτή η δύναμη ξέφυγε από τον έλεγχο της κυβέρνησης και δρα
ανεξέλεγκτα σε όλη τη χώρα, σκορπώντας επιπλέον τον τρόμο. Μέσα σε
λίγους μήνες οι πρώην αντάρτες παίρνουν πάλι τα όπλα και το δρόμο του
βουνού για να προστατέψουν τον εαυτό τους. Πρόκειται για τη λεγόμενη
«λευκή τρομοκρατία», όπως ονομάστηκε αργότερα.8
Όλα τα παραπάνω γεγονότα της περιόδου 1945-1946, σε συνδυασμό με τα
βιώματα και τις μνήμες της κατοχής και του πολέμου, δεν είναι δυνατόν να
γνωρίζουμε ακριβώς τι αλλαγές επιφέρουν στον ψυχισμό και στην
προσωπικότητα των ανθρώπων. Οι άνθρωποι, τους οποίους, το πρόσφατο
παρελθόν τούς έχει κλονίσει ή τους έχει καταστρέψει την ίδια τους την
ταυτότητα, δεν μπορούν να συνεχίσουν την καθημερινή τους ζωή. Η
ανθρώπινη συμπεριφορά κάτω από συνθήκες φόβου και βίας αλλάζει και
γίνεται ανεξέλεγκτη. Τα παραδοσιακά πρότυπα συμπεριφοράς έχουν εκλείψει
και αυτό κάνει την περίοδο αυτή κρίσιμη και μεταβατική. Η συμπεριφορά
τους, πλέον, εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες.9
Η βία και οι συνθήκες διαβίωσης, κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου πολέμου
(1946-1949) επιδείνωσαν την ήδη βεβαρημένη ψυχολογική κατάσταση του
λαού. Η ανάλυση της φύσης της βίας κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου είναι μια
πολύ δύσκολη υπόθεση. Σύμφωνα με τον ψυχίατρο Ν. Σιδέρη, ο εμφύλιος
είναι ένας πραγματικός πόλεμος, ο οποίος πέρα από τη στρατιωτική
7

Μ. Mazower, ό.π., σσ. 202-212.
Μ. Mazower, ό.π., σσ. 380-383.
9
M. Mazower, Μετά τον πόλεμο, Η ανασυγκρότηση της οικογένειας του έθνους και του κράτους
στην Ελλάδα, 1943-1960, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2000, σ. 146.
8
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επικράτηση και την πολιτική εκμηδένιση του αντιπάλου, διεξάγεται για τον
επηρεασμό και την κατακυρίευση του νου των ανθρώπων.10 Η επικράτηση
ορισμένων ιδεών γίνεται πιο εύκολα όταν ο νοητικός κόσμος ορισμένων
ανθρώπων δεν είναι αποκρυσταλλωμένος και κυρίως δεν διαπνέεται από την
ορθολογική ανάλυση των γεγονότων. Έτσι, η αφύπνιση των ενστίκτων οδηγεί
στην κυριαρχία του φόβου, η οποία πλέον γίνεται βασικό κίνητρο
συμπεριφοράς.11 Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες μορφές
αντιδράσεων (σφαγές, ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια)·ακόμη και μεταξύ μελών
της ίδιας οικογένειας. Οι πράξεις του αντιπάλου καθιστούν απειλή αφανισμού
για ολόκληρη ομάδα πολιτών. Οι πράξεις αυτές δρουν παράλληλα με το άγχος
των καθημερινών δυσκολιών και γίνονται πηγή φόβου, ο οποίος βρίσκει
πρόσφορο έδαφος στις ψυχές των απλών ανθρώπων. Η απειλή κατά της ζωής,
την οποία αισθάνεται ο λαός, είναι ανομολόγητη πολλές φορές. Η
εσωτερίκευση και η απόκρυψή της προκαλεί έναν ανείπωτο τρόμο.12
Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα (1940-1950)
Η δεκαετία του 1940-50 για την Ελλάδα είναι μία από τις πιο κρίσιμες
περιόδους της νεότερης ιστορίας της. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η
εμπλοκή της χώρας σ’ αυτόν αποτελούν την αρχή των δεινών. Ακολουθεί η
κατοχή της χώρας από τις γερμανικές, ιταλικές και βουλγαρικές δυνάμεις, η
αντίσταση των Ελλήνων κατά των κατακτητών και ο εμφύλιος πόλεμος.
Κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων γεγονότων σημειώνονται και
σημαντικές δημογραφικές εξελίξεις. Σύμφωνα με μελέτη του Β. Κοτζαμάνη, η
οποία εκδόθηκε από την Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, αν αθροίσουμε
τον αριθμό των νεκρών α) από βίαιο θάνατο (στο μέτωπο, σε εκτελέσεις, στις
φυλακές ή από αντίποινα), β) από πείνα, γ) από εκείνους που πέθαναν στην
εξορία και δ) από τις απώλειες του πληθυσμού λόγω υπογεννητικότητας, τότε
ο πληθυσμός της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
υπέστη μία μείωση της τάξεως των 600.000 με 700.000 ατόμων, δηλαδή το
10% περίπου του πληθυσμού. Ο υπολογιζόμενος πληθυσμός ανέρχεται σε
7.356.000, το έτος 1947. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, ο σχετικός
10
Ν. Σιδέρης, Ν. Κοταρίδης, Ο Εμφύλιος ως ψυχολογική αναμέτρηση, στο, Πτυχές του εμφυλίου
πολέμου 1946-1949, Αθήνα, ΦΙΛΙΣΤΩΡ, 2000, σ. 147.
11
Ν. Σιδέρης, Ν. Κοταρίδης, στο ίδιο, σσ. 147-148.
12
Ν. Σιδέρης, Πολιτική ψυχολογία και κουλτούρα στον εμφύλιο, στο Το εμφύλιο δράμα, Αθήνα,
Δοκιμές, 1997, σσ. 66-67.
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υπολογισμός αναφέρει ότι έχασαν τη ζωή τους ή εκτοπίστηκαν από τη χώρα
152.000 άτομα.13 Στον πίνακα που ακολουθεί, μπορούμε να δούμε συνοπτικά,
γεννήσεις, γάμους και θανάτους, συγκεκριμένων ετών για το σύνολο της
χώρας.
Πίνακας 1: Γεννήσεις - Θάνατοι - Γάμοι (1938-1950)
ΕΤΟΣ
1938
1939
1940
1949
1950

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
184.509
178.852
179.500
147.264
152.845

ΘΑΝΑΤΟΙ
93.766
100.459
93.830
61.132
56.00614

ΓΑΜΟΙ
46.027
47.559
32.830
47.729
57.669

Πηγή: ΕΣΥΕ, Συνοπτική στατιστική επετηρίδα της Ελλάδος, Αθήνα, 1954. σ. 19.

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρείται μια εμφανή μείωση των γεννήσεων,
ανάμεσα στα έτη 1940 και 1949, συνέπεια της μείωσης των γάμων. Κατά τη
διάρκεια των πολέμων, η μειωμένη γαμηλιότητα είναι αναμενόμενη, λόγω των
δύσκολων συνθηκών οι οποίες επικρατούν. Πολλοί άντρες σκοτώθηκαν κατά
τη διάρκεια των πολέμων, ενώ άλλοι φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν ή έφυγαν
από τη χώρα. Επίσης, πολλές γυναίκες έπαθαν φυσική στείρωση, λόγω του
υποσιτισμού. Οι γεννήσεις αρχίζουν να αυξάνονται ξανά κατά τη δεκαετία του
1950. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των νεκρών
της περιόδου 1941-1950, πρέπει να αρκεστούμε στους υπολογισμούς που
έγιναν σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή του 1951. Σύμφωνα με
όσα ήδη έχουμε αναφέρει, οι συνολικές απώλειες της περιόδου κυμαίνονται
από 752.000 έως 852.000 άτομα.
Η έρευνα που κατέθεσε ο Κ. Δοξιάδης, ως υπουργός ανοικοδομήσεως το
1946, μας δίνει τα παρακάτω στοιχεία για τις γεννήσεις και τους θανάτους που
σημειώθηκαν στο σύνολο της χώρας.15

13
Β. Κοτζαμάνης, «Η κινητικότητα του αγροτικού πληθυσμού στη δεκαετία 1940-50 και η
αναδιάρθρωση του κοινωνικό-δημογραφικού χάρτη της μεταπολεμικής Ελλάδας», Ε.Κ.Ε., 1990,
τεύχος 77, σ. 97.
14
Η σημαντική πτώση του αριθμού των θανάτων, η οποία παρατηρείται τα έτη 1949 και 1950,
οφείλεται κυρίως στην μείωση της βρεφικής θνησιμότητας, καθώς και στην μείωση των θανάτων
λόγω ασθενειών (όπως η ελονοσία, η φυματίωση και η εντερίτιδα). Βλ. ΕΣΥΕ, Συνοπτική
στατιστική επετηρίδα της Ελλάδος, Αθήνα, 1954. σ. 19.
15
Εξαιρούνται οι περιοχές οι οποίες τελούν υπό Βουλγαρική κατοχή κατά τα έτη 1941-1944.
Πρόκειται για την περιοχή της Δράμας και της Καβάλας, στην Ανατολική Μακεδονία, Βλ. Χ.
Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα, Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης, Αθήνα, Παπαζήση,
1995, Τ.1, σ. 75.
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Πίνακας 2: Γεννήσεις και Θάνατοι στη διάρκεια της Κατοχής
ΕΤΟΣ
1941
1942
1943
1944
ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
135.000
107.000
152.000
165.000
559.000

ΘΑΝΑΤΟΙ
229.000
328.000
188.000
110.000
855.000

ΔΙΑΦΟΡΑ
-94.000
-221.000
-36.000
+55.000
-296.000

Πηγή: Κ. Δοξιάδης, Καταστροφές οικισμών, Αθήνα, 1946, Υπουργείο Ανοικοδομήσεως αρ. 11, σ. 12.

Σύμφωνα, με την συγκεκριμένη έρευνα, έχουν πληγεί περισσότερο τα
άτομα μεγάλης ηλικίας (χωρίς αυτή να διευκρινίζεται) και τα παιδιά ηλικίας 05 ετών. Παρατηρούμε λοιπόν, μια έντονη επιδείνωση στα δύο «άκρα του
ηλικιακού φάσματος». Ο λιμός και οι ασθένειες, είναι η κύρια αιτία θανάτου
για τις συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού. Επίσης, ανάμεσα στα δύο φύλα, οι
άντρες είναι εκείνοι που επλήγησαν περισσότερο, αφού ο αριθμός των
θανάτων αυξήθηκε 9 φορές σε σχέση με τις γυναίκες, στις οποίες έχουμε
αύξηση 4 φορές. Ειδικότερα, στην περιοχή της Πρωτεύουσας η διαφορά
γεννήσεων - θανάτων την περίοδο 1941-1944, είναι -40.000.16 Συνέπεια της
έλλειψης απογραφών είναι και η διαφορά που υπάρχει στον υπολογισμό για
τον συνολικό αριθμό των θανάτων της περιόδου ανάμεσα στις διάφορες
μελέτες.
Κατά τη δεκαετία 1940-50 έχουν πραγματοποιηθεί και σημαντικές
μετακινήσεις πληθυσμών εντός της χώρας. Οι μετακινήσεις αυτές αφορούν
κυρίως τον αγροτικό πληθυσμό. Οι κύριες αιτίες των μετακινήσεων αυτών
είναι οι πόλεμοι, η πείνα και η αντίσταση. Η μορφολογία της χώρας -σε
περιοχές όπως η Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και η ορεινή
Πελοπόννησος- την καθιστούν ιδανική για τη διεξαγωγή αντίστασης με τη
μορφή ανταρτοπόλεμου. Επίσης, η μεγάλη πλειοψηφία του αγροτικού
πληθυσμού έλαβε μέρος στην αντίσταση και τον εμφύλιο στο πλευρό των
ανταρτών και επωμίστηκε τα αντίποινα των Γερμανών, καθώς και το βάρος
της ήττας του εμφυλίου.17 Σύμφωνα με τον Κ. Δοξιάδη, την περίοδο 1940-46,
έχουμε πλήρη καταστροφή 118.000 σπιτιών σε αγροτικές περιοχές και μερική
καταστροφή για 723.000. Επιπρόσθετα, υπέστησαν καταστροφές 1.339 πόλεις
και χωριά, από τα οποία τα 67 καταστράφηκαν ολοσχερώς. Βασιζόμενος στα
16
17

Κ. Δοξιάδης, Καταστροφές οικισμών, Αθήνα, Υπουργείο Ανοικοδομήσεως, 1946, αρ. 11, σ.12.
Β. Κοτζαμάνης, ό.π., σσ. 100-101.
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παραπάνω στοιχεία, πραγματοποίησε μια εκτίμηση για τον αριθμό των ατόμων
που έμειναν άστεγοι και φτάνουν σχεδόν το 1.000.000.18
Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, πραγματοποιούνται μεγάλες
μετακινήσεις ατόμων από τις αγροτικές στις αστικές περιοχές. Οι μετακινήσεις
αυτές σε ορισμένες περιπτώσεις παίρνουν τη μορφή μαζικής φυγής. Πρόκειται
για εθελούσιες ή και για αναγκαστικές μετακινήσεις, κάτω από το βάρος νέων
καταστροφών και απειλών.19 Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία η
κατανομή του πληθυσμού της χώρας, ανάμεσα σε αστικό και αγροτικό, στη
διάρκεια του εμφυλίου είναι: αγροτικός 4.953.280 ή 70,2% του συνόλου του
πληθυσμού. Και αστικός 2.107.610 ή 29,8% του συνολικού πληθυσμού. Η
εικόνα όμως, αυτή έχει ανατραπεί το 1951 με τις μετακινήσεις των αγροτικών
πληθυσμών. Από την απογραφή που διενεργείται, διαμορφώνεται ως εξής:
αγροτικός πληθυσμός 4.824.896 ή 63,2% και αστικός 2.807.905 ή 36,8% του
συνολικού πληθυσμού. Μέσα σε μια δεκαετία έχουμε μείωση του αγροτικού
πληθυσμού κατά 8% και αντίστοιχη αύξηση του αστικού.20 Τα γεγονότα που
διαδραματίζονται τη δεκαετία 1940-50 οδηγούν στην ανατροπή της σχέσης
αγροτικού-αστικού πληθυσμού που υπήρχε μέχρι τότε.
Η δημογραφική αποτύπωση των ασθενών του Αιγινητείου Νοσοκομείου την
περίοδο 1941-1948
Από τη συλλογή στοιχείων που πραγματοποιήσαμε στο αρχείο του
Αιγινητείου21 νοσοκομείου, για τα έτη 1941-1948 και συγκεκριμένα από τα
18

Κ. Δοξιάδης, ό.π., σ. 60.
Β. Κοτζαμάνης, ό.π., σ. 108.
20
ΕΣΥΕ, Συνοπτική στατιστική επετηρίδα της Ελλάδος, Αθήνα, ΕΣΥΕ, 1954, σ. 27. Ο αστικός
πληθυσμός περιλαμβάνει τον πληθυσμό της Διοικήσεως πρωτευούσης, καθώς και τον πληθυσμό
των δήμων και κοινοτήτων οι οποίοι κατά την απογραφή του 1951 έχουν πάνω από 10.000
κατοίκους.
21
Το Αιγινήτειο ιδρύθηκε το 1904 με πρωτοβουλία του πρώτου καθηγητή ψυχιατρικής Μιχαήλ
Κατσαρά -μαθητή του J.M. Charcot- χάρη στο κληροδότημα του Διονυσίου, και της Ελένης
Αιγινήτου (βασιλικό διάταγμα 19/7/1904). Ο Διονύσιος Αιγινήτης υπήρξε καθηγητής Ειδικής
Νοσολογίας και Θεραπευτικής. Το νοσοκομείο, από την ίδρυσή του, στέγασε την έδρα της
Νευρολογικής - Ψυχιατρικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
ρόλος που κατέχει ακόμη και σήμερα. Στα εγκαίνια υπήρχαν στο νοσοκομείο 24 κλίνες. Τα πρώτα
χρόνια λειτουργίας το νοσοκομείο είχε 25 άτομα προσωπικό, για συνολικά 44 ασθενείς. Οι
ψυχοπαθείς ασθενείς ήταν οι πλειοψηφία των ασθενών, έναντι των νευρολογικών. Η νοσηλεία στο
νοσοκομείο δεν ήταν δωρεάν και η χρέωση ήταν ανάλογη της τάξης που επέλεγε ο ασθενής. Έτσι
για την Α΄ τάξη πλήρωνε 360 δρχ. το μήνα, για τη Β΄ 210 δρχ. το μήνα και για τη Γ΄ 120 δρχ. το
μήνα. Ανάλογες με την τάξη νοσηλείας ήταν και οι παροχές. Η Α΄ τάξη, για παράδειγμα,
νοσηλευόταν στο πρώτο κτήριο, είχε πέντε δωμάτια των 2-3 κλινών και αντιστοιχούσαν τρεις
νοσοκόμοι για κάθε δέκα αρρώστους, οι οποίοι έμεναν σε δωμάτια απέναντι από εκείνα των
ασθενών. Η Γ΄ τάξη βρισκόταν στο ισόγειο δίπλα από τα λουτρά και την αίθουσα
ηλεκτροθεραπείας. Για τη νευρολογική κλινική υπήρχε ένας θάλαμος των δέκα κλινών για τους
19
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Μητρώα Ασθενών, μπορούμε να διερευνήσουμε το δημογραφικό και
κοινωνικό προφίλ των ασθενών της συγκεκριμένης περιόδου. Στη διάθεσή μας
έχουμε τα στοιχεία 1.600 ασθενών οι οποίοι εισάγονται τα αντίστοιχα έτη.
Διάγραμμα 1: Εισαγωγή ασθενών κατ’ έτος
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Πηγή: Μητρώο ασθενών Αιγινητείου Νοσοκομείου 1941-1948.

Στο προηγούμενο διάγραμμα βλέπουμε την πορεία εισαγωγής των
ασθενών, από το 1941 έως το 1948.22 Η αύξηση των εισαγωγών είναι εμφανής
καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου. Εξαίρεση αποτελεί μόνο το έτος 1944,
κατά το οποίο έχουμε μείωση του αριθμού εισαγωγών των ασθενών. Είναι η
χρονιά αποχώρησης των Γερμανών από την Αθήνα και κατόπιν από την
Ελλάδα. Το 1945, το Αιγινήτειο κατάφερε να νοσηλεύσει πάνω από 250
άτομα, σημαντικός αριθμός αν αναλογιστεί κάποιος τα 44 άτομα που
νοσηλεύτηκαν κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του. Συνδυάζοντας τα δύο
προηγούμενα διαγράμματα προκύπτουν τα επόμενα δύο, στα οποία μπορούμε
να διακρίνουμε συνολικά, την πορεία των εισαγωγών παράλληλα με το φύλο
των νοσηλευομένων.

άντρες και ένας θάλαμος των δέκα κλινών για τις γυναίκες. Βλ. Δ. Πλουμπίδης, Συμβολή στη
μελέτη της ιστορίας της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα, Αθήνα, 1981, σ. 160.
22
Η καταγραφή για το έτος 1948 αφορά μόνο τον Ιανουάριο. Από εκεί και μετά δεν υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία. Οπότε, τονίζουμε ότι, όταν αναφερόμαστε στο έτος 1948, αναφερόμαστε μόνο
στα στοιχεία τα οποία αφορούν σε ένα μήνα (και όχι δώδεκα, όπως στα υπόλοιπα έτη).
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Διάγραμμα 2: Εισαγωγή ασθενών ανά φύλο

754
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Πηγή: Μητρώο ασθενών Αιγινητείου Νοσοκομείου 1941-1948.

Από το σύνολο των ασθενών το 52,87% είναι άντρες (846) και το υπόλοιπο
47,12% (754) γυναίκες. Μπορούμε να διακρίνουμε ότι δεν υπάρχει έντονη
διαφοροποίηση μεταξύ των δύο φύλων.
Διάγραμμα 3: Οικογενειακή κατάσταση ασθενών
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Πηγή: Μητρώο ασθενών Αιγινητείου Νοσοκομείου 1941-1948.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των νοσηλευομένων είναι άγαμοι και μετά
ακολουθούν οι έγγαμοι. Αξιοσημείωτη είναι η εμφάνιση είκοσι περίπου
ατόμων οι οποίοι δηλώνουν χωρισμένοι ή εν διαστάσει και σε κατάσταση
χηρείας. Εντύπωση προκαλεί ότι σε 184, από τις 1600 εγγραφές, δεν έχει
δηλωθεί η οικογενειακή κατάσταση του ασθενή. Η μέση ηλικία γάμου το 1938
είναι τα 23,4 έτη για τη γυναίκα και τα 28,3 έτη για τον άνδρα. Τη δεκαετία
του 1940 δεν έχουμε στοιχεία για το μέσο όρο ηλικίας γάμου. Κατά τη
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διάρκεια όμως των πολέμων, εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν, η
γαμηλιότητα είναι μειωμένη. Αυτό έχει το αποτέλεσμα της μειωμένης
γεννητικότητας των επόμενων ετών.23
Διάγραμμα 4: Ασθενείς ανά γεωγραφικό διαμέρισμα
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Πηγή: Μητρώο ασθενών Αιγινητείου Νοσοκομείου 1941-1948.

Το επόμενο στοιχείο που μπορούμε να αναλύσουμε είναι η περιοχή
καταγωγής των ασθενών από τον Ελλαδικό χώρο. Το κριτήριο που επιλέξαμε
είναι ο διαχωρισμός της χώρας σε γεωγραφικά διαμερίσματα, όπως ισχύει και
σήμερα. Η περιοχή της Πελοποννήσου συγκεντρώνει την πλειοψηφία των
ασθενών και ακολουθούν η Στερεά Ελλάδα με την Αττική. Η απόσταση από
την Αθήνα, όπου βρισκόταν το νοσοκομείο, των άλλων περιοχών ή η
λειτουργία αντίστοιχου θεραπευτηρίου στην περιοχή αποτελεί τροχοπέδη για
την μετακίνηση των πολιτών.
Γνωρίζουμε ότι λειτουργούσαν ήδη το Φρενοκομείο Κέρκυρας, το οποίο
κάλυπτε τα Ιόνια νησιά και την Ήπειρο, καθώς και τα ψυχιατρικά νοσοκομεία
της Κρήτης και της Θεσσαλονίκης. Επίσης, δέχονται άτομα με ψυχιατρικά
προβλήματα το Σκύλιτσειο νοσοκομείο στη Χίο, καθώς και το άσυλο της
Σύρου.24

23
24

ΕΣΥΕ, Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος, Αθήνα, ΕΣΥΕ, 1958.
Α. Καράβατος, Δ. Πλουμπίδης, Γ. Χριστοδούλου, στο ίδιο, σσ. 966-968.
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Διάγραμμα 5: Εισαγωγή ασθενών ανά μήνα
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Πηγή: Μητρώο ασθενών Αιγινητείου Νοσοκομείου 1941-1948.

Με την κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων καταλήγουμε και σε μια
κατηγοριοποίηση κατά εποχές. Έχουμε λοιπόν τα ακόλουθα δεδομένα. Οι
εισαγωγές την Άνοιξη ήταν 431, το καλοκαίρι 407, το φθινόπωρο 411 και το
Χειμώνα 351. Τα υψηλότερα ποσοστά εισαγωγών συγκεντρώνονται την
Άνοιξη και κυρίως το μήνα Μάιο. Υπάρχει μια θεωρία που αναφέρει ότι η
θερμοκρασία ασκεί μεγάλη επιρροή στις ψυχοπάθειες και για το λόγο αυτό
έχουμε έξαρση των κρουσμάτων την Άνοιξη σε σχέση με το Χειμώνα. Ο
Genovino Ferri, ψυχίατρος-ψυχοθεραπευτής υποστηρίζει ότι η ζέστη αυξάνει
την ερεθιστικότητα του νευρικού συστήματος. Κατά την ίδια περίοδο ο
οργανισμός δεν καταναλώνει πολύ ενέργεια για τη διατήρηση της θερμότητας
του οργανισμού, συνεπώς η διαθέσιμη ενέργεια προσπαθεί να βρει τρόπους
εκτόνωσης.25 Ίσως όμως και τα καιρικά φαινόμενα να αποτρέπουν ένα ταξίδι
μέχρι την Αθήνα κατά τη διάρκεια του Χειμώνα. Οι ασθενείς με διαμονή εκτός
Αθηνών είναι πιθανό να περιμένουν να ταξιδέψουν με καλύτερες καιρικές
συνθήκες. Οι αγροτικές εργασίες είναι ένας ακόμη λόγος που θα απέτρεπε
πολλούς αγρότες από την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού κατά τη διάρκεια των
αγροτικών εργασιών όπως η σπορά ή ο τρύγος. Για το λόγο αυτό ίσως
διακρίνουμε και μια αύξηση των εισαγωγών τον Νοέμβριο, έναντι των
υπολοίπων μηνών του Φθινοπώρου και το Μάιο, έναντι των άλλων μηνών της
Άνοιξης.

25

http://www.kentroraix.gr/old_omilies.html.
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Διάγραμμα 6: Διάρκεια παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο

Πηγή: Μητρώο ασθενών Αιγινητείου Νοσοκομείου 1941-1948.

Η διάρκεια παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο είναι κυρίως πάνω
από ένα μήνα και μέχρι έξι μήνες. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι υπάρχουν
περιπτώσεις με παραμονή άνω του ενός έτους. Χαρακτηριστική είναι η
περίπτωση μιας γυναίκας από την Άμφισσα, είκοσι ενός ετών, η οποία έπασχε
από τη ΝΟΣΟ ΤΟΥ FRIEDREICH, μια κληρονομική ασθένεια που προκαλεί
μυϊκή αδυναμία, προβλήματα ομιλίας και συντονισμού των κινήσεων. Η
ασθενής εισήχθη στο νοσοκομείο το 1944 και εξήλθε το 1950. Στον πίνακα
που ακολουθεί μπορούμε να δούμε την κατηγοριοποίηση των ασθενειών που
συναντήσαμε κατά την καταγραφή του αρχείου.
Πίνακας 3: Παθήσεις ασθενών Αιγινήτειου νοσοκομείου - περίοδος 1941-1948
ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ26
ΨΥΧΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΨΥΧΩΣΕΙΣ
ΣΥΦΙΛΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ-ΝΕΥΡΟΣΥΦΙΛΗ*
ΔΙΑΦ. ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ
ΑΛΛΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

210
74

ΣΧΕΤΙΚΗ (%)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
24,82%
8,75%

193
91

ΣΧΕΤΙΚΗ (%)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
25,60%
12,07%

115
55
72

13,59%
6,50%
8,51%

32
87
36

4,24%
11,54%
4,77%

26

Σύμφωνα με τον καθηγητή κ. Παπαγεωργίου, «Σχιζοφρένεια» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται
για μια μεγάλη ομάδα ψυχώσεων με βαθιές διαταραχές της προσωπικότητας, νοσηρό αυτισμό,
χαρακτηριστικές διαταραχές στη λειτουργία της σκέψης και του λόγου, απώλεια του αυτοελέγχου,
αίσθημα έλεγχου από ξένες δυνάμεις, συχνά ψευδαισθήσεις, ανώμαλες συγκινησιακές ροπές, που
δεν ανταποκρίνονται στην περίσταση, ποικιλόμορφες ψυχοκινητικές διαταραχές, αρνητισμό και
ταυτόχρονα (εκτός από σπάνιες περιπτώσεις) διαύγεια συνείδησης και διατήρηση των διανοητικών
ικανοτήτων. Για τη σχιζοφρένεια δεν υπάρχει ένας σαφής ορισμός, αλλά κυρίως μια περιγραφή
των συμπτωμάτων. Αυτό μας δείχνει την πολυμορφία και την πολυπλοκότητα των ψυχικών
ασθενειών.

251

Το δημογραφικό και κοινωνικό προφίλ των ασθενών του Αιγηνίτειου Ψυχιατρ. Νοσοκ.

ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Κ.Ν.Σ.
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ
ΟΓΚΟΙ-ΚΑΡΚΙΝΟΙ
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΕΣ-ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ
ΑΛΛΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
ΨΥΧΟΝΕΥΡΩΣΗ-ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΑ
ΕΓΚ.ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΟΙΑΚΑΘΗΣΤΕΡΙΣΗ
ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ
ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΙΑ-ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ
ΝΕΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΟΥΔΕΝ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΝ
Ή
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΝ-ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΕΝ ΕΤΕΘΕΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ

37
40

4,49%
4,73%

28
17

3,71%
2,25%

45

5,32%

09

1,19%

25
22
8
23
17

2,96%
2,48%
0,95%
2,72%
2,01%

16
18
27
11
15

2,12%
2,39%
3,58%
1,46%
1,86%

14
15

1,65%
1,77%

11
0

1,46%
0,0%

0
9

0,00%
0,95%

14
10

1,86%
1,33%

67

7,80%

140

18,57%

846

100%

754

100%

Πηγή: Μητρώο ασθενών Αιγινητείου Νοσοκομείου 1941-1948.
*

Στην κατηγορία έχουμε εντάξει τη σύφιλη στο πρώτο στάδιο, τη νωτιαία φθίση και την

προϊούσα γενική παράλυση που είναι τα στάδια της σύφιλης του νευρικού συστήματος.

Διάγραμμα 7: Έκβαση ασθενών κατά την έξοδο από το νοσοκομείο.
ποσοστιαία έκφραση

Πηγή: Μητρώο ασθενών Αιγινητείου Νοσοκομείου 1941-1948.

Από το προηγούμενο διάγραμμα, ιδιαίτερα αξιοσημείωτο, είναι το πολύ
μικρό ποσοστό ασθενών το οποίο έχει ιαθεί πλήρως κατά την αποχώρησή του
από το νοσοκομείο. Το 50% περίπου των νοσηλευομένων δεν παρουσιάζουν
καμία αλλαγή. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση, γιατί
το νοσοκομείο που εξετάζουμε στεγάζει τη νευρολογική και την ψυχιατρική
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κλινική και οι περισσότερες ασθένειες που απαντάμε σ’ αυτό είναι ανίατες. Τα
αίτια και ο τρόπος ίασης της σχιζοφρένειας, για παράδειγμα, είναι κάτι που
ακόμα ερευνάται από την ιατρική κοινότητα. Αρκετές, είναι, όμως, και οι
περιπτώσεις ασθενών, οι οποίοι εμφανίζουν κάποια βελτίωση, μικρή ή μεγάλη,
από την αρχική τους κατάσταση. Για παράδειγμα, για τη σύφιλη ή την
εγκεφαλική της μορφή μόλις το 1945 άρχισε να χρησιμοποιείτε η πενικιλίνη
για την αντιμετώπιση της. Έως τότε είναι 100% θανατηφόρα, ακόμη και αν
υπάρχει έγκαιρη διάγνωση. Από τις εγγραφές στο μητρώο του νοσοκομείου
διαπιστώνουμε ότι οι περισσότεροι ασθενείς μεταβαίνουν σ’ αυτό στα
τελευταία στάδια της νόσου, οπότε δεν είναι δυνατό να τους παρασχεθεί
βοήθεια. Οι γιατροί του νοσοκομείου, πολλές φορές, περιορίζονται μόνο στην
διάγνωση και την καταγραφή των συμπτωμάτων της νόσου. Όπως βλέπουμε
και στο διάγραμμα 7, οι θάνατοι δεν είναι πολύ συχνό φαινόμενο στο
Αιγινήτιο τη συγκεκριμένη περίοδο. Το γεγονός ότι το νοσοκομείο
εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο είδος ασθενειών, είναι καταλυτικός παράγοντας
για το ποσοστό των 8 θανάτων ανά 100 ασθενείς. Οι θάνατοι εντοπίζονται,
κυρίως, στην περίοδο της κατοχής, κατά την οποία οι θάνατοι από ασιτία και
καχεξία είναι όχι μόνο καθημερινοί αλλά και πάρα πολύ συχνοί. Αξίζει όμως,
να δούμε την εξέλιξη του συγκεκριμένου φαινομένου στη διάρκεια των ετών.
Η σύγκριση των δύο περιόδων 1941-1944 και 1945-1948
Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά των ασθενών,
διαχωρίζοντάς τους σε δύο περιόδους, την κατοχή και τον εμφύλιο, ώστε μέσα
από αυτή τη σύγκριση να εντοπίσουμε και να καταγράψουμε τις ενδεχόμενες
διαφορές. Η πρώτη περίοδος ξεκινάει το 1941, οπότε έχουμε και τον ερχομό
των Γερμανών στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Αθήνα. Ολοκληρώνεται το
1944, με τη λήξη του Β΄ παγκοσμίου πολέμου, έτος που αποχώρισαν οι
κατακτητές. Η δεύτερη περίοδος ξεκινάει το 1945, τη χρονιά προοίμιο για τον
τρίτο και πιο έντονο γύρο του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα. Οφείλουμε,
αρχικά, να παρατηρήσουμε ότι οι γενικότερες αναταραχές της εποχής, καθώς
και τα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου,
έχουν σημαντική ομοιότητα με τα γεγονότα που έζησαν οι πολίτες κατά τη
διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Με τον παραπάνω διαχωρισμό, θα
προσπαθήσουμε να διακρίνουμε αν υπάρχει διαφορετικό προφίλ για τους
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ασθενείς, των δύο περιόδων, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στο Αιγινήτειο
νοσοκομείο.
Την περίοδο 1941-1944 έχουμε εισαγωγή, κατά μέσο όρο, 15,81 ασθενών
το μήνα (για διάστημα 48 μηνών). Ενώ την περίοδο 1945-1948, έχουμε κατά
μέσο όρο, 22,72 ασθενείς το μήνα (για την επόμενη περίοδο, η οποία
αντιστοιχεί σε διάστημα 37 μηνών).
Διάγραμμα 8: Ασθενείς ανά φύλο και περίοδο (1941-1948)

Πηγή: Μητρώο ασθενών Αιγινητείου Νοσοκομείου 1941-1948.

Η αύξηση των ασθενών κατά την περίοδο 1945-1948 είναι φανερή και από
το διάγραμμα 8. Η αποχώρηση των Γερμανών και η μετακίνηση πολλών
κατοίκων της υπαίθρου στα αστικά κέντρα είναι δύο πιθανές αιτίες οι οποίες
καθιστούν πιο εύκολη την πρόσβαση ασθενών στα νοσοκομεία της Αθήνας.
Υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία στη μετακίνηση μετά την κατοχή, καθώς
αποδεσμεύονται τα μεταφορικά μέσα τα οποία είχαν επιτάξει οι Γερμανοί. Οι
μετακινήσεις πληθυσμών αύξησαν των πληθυσμό των πόλεων, άρα και των
πιθανών ασθενών. Τέλος, η συνεχής βία και η φρίκη του πολέμου που έζησαν
οι πολίτες κατά τη διάρκεια της κατοχής έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των
κρουσμάτων ψυχασθενειών.
Πίνακας 4: Έκβαση ασθενών Αιγινήτειου Νοσοκομείου 1941-1948
ΕΚΒΑΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΛΑΦΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ή ΕΛΑΦΡΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ
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1941-1944
94
63
7

1945-1948
110
67
14
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ΜΕΓΑΛΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΙΑΣΙΣ
ΘΑΝΑΤΟΣ
Η ΑΥΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΑ

43
30
21
84
318
97
758

79
38
18
28
354
134
842

Πηγή: Μητρώο ασθενών Αιγινητείου Νοσοκομείου 1941-1948.

Ανάμεσα στις δύο περιόδους παρατηρούμε, κυρίως, την αισθητή μείωση
των θανάτων, καθώς και την αύξηση των περιπτώσεων βελτίωσης της
κατάστασης του ασθενή. Η μείωση των θανάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο
στην επάρκεια τροφίμων και την εξάλειψη των συμπτωμάτων της πείνας και
της καχεξίας. Οι θάνατοι στο νοσοκομείο κατά την περίοδο 1945-1948
μειώνονται στο ¼ περίπου. Επίσης υπάρχει αξιοσημείωτη αύξηση ασθενών,
των οποίων η κατάσταση της υγείας τους βελτιώθηκε, σημαντικά ή λίγο, κατά
την δεύτερη περίοδο. Η μετακίνηση των εν λόγω ασθενών προς τα αστικά
κέντρα τους έδωσε την δυνατότητα να φροντίσουν συστηματικότερα και πιο
αποτελεσματικά την υγεία τη δική τους ή των οικείων τους.
Στον πίνακα που ακολουθεί πραγματοποιήσαμε μια καταγραφή των
θανάτων που σημειώθηκαν στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια των δύο
περιόδων και ανάλογα με την αιτία θανάτου.
Πίνακας 5: Αιτίες θανάτου ασθενών Αιγινήτειου 1941-1948
ΑΙΤΙΑ
ΚΑΧΕΞΙΑ-ΠΕΙΝΑ
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
ΕΝΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΔΥΣΠΝΟΙΑ
ΚΑΡΔΙΑΚΗ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΠΑΡΑΛΥΣΗ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
ΕΠΙΛΗΨΙΑ
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ
ΑΙΜΟΡΑΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΑ

1941-1944
27
4
0
5

1945-1948
2
1
1
0

ΣΥΝΟΛΟ
29
5
1
5

9

1

10

1
2
1

0
0
0

1
2
1

49

5

54

Πηγή: Μητρώο ασθενών Αιγινητείου Νοσοκομείου 1941-1948.

Από τους 112 θανάτους, οι οποίοι σημειώνονται στο νοσοκομείο την
περίοδο που εξετάζουμε, στοιχεία έχουμε μόνο για τους 54. Από τα 84 άτομα
που απεβίωσαν την περίοδο 1941-1944, μόνο για τα 49 από αυτά γνωρίζουμε
την αιτία θανάτου (δηλαδή, περίπου για το ½). Για την περίοδο 1945-1948,
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από τους 28 θανάτους έχουμε καταγεγραμμένο αίτιο για τους 5 (περίπου για το
1/6). Είναι προφανές ότι η πείνα και η καχεξία είναι η κύρια αιτία θανάτου
κατά την περίοδο της κατοχής. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε και την περίπτωση
μιας δολοφονίας ασθενούς από «έτερο φρενοβλαβή», όπως έχει καταγραφεί
στο μητρώο ασθενών. Υπάρχει μεγάλη πτώση της θνησιμότητας στην περίοδο
1945-1948 σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Οι θάνατοι περιορίζονται
από 84 σε 28 δηλαδή στο 1/3. Πολύ σημαντική εξέλιξη η οποία θα πρέπει να
οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της στην επάρκεια τροφής και την
εξασθένηση των συμπτωμάτων της πείνας. Υπάρχει μια γενικότερη ύφεση της
θνησιμότητας από όλα τα αίτια της περιόδου 1941-1944. Περιορίζονται οι
θάνατοι από λοιμώξεις, καρδιακή ανεπάρκεια, πνευμονία αποτέλεσμα και των
καλύτερων συνθηκών διαβίωσης σε σχέση με την περίοδο της κατοχής.
Όταν σε μια κοινωνία επικρατεί πολεμική ατμόσφαιρα, τότε οι πιέσεις που
ασκούνται στην προσωπικότητα του ατόμου είναι δυσβάστακτες. Το άτομο δεν
έχει ισχυρή προσωπική βούληση και δεν δρα ως αυτόνομη προσωπικότητα. Ο
φόβος των ανθρώπων και των κοινωνιών μπροστά στον πόλεμο, ακόμα και
πριν τον βιώσουν είναι μεγάλος.
Η έλλειψη κοινωνικής ασφάλισης και περίθαλψης, η στενότητα στη
διάθεση τροφίμων, οι άσχημες συνθήκες υγιεινής, οι αναγκαστικές
μετακινήσεις πληθυσμών και η οικονομική δυσχέρεια χαρακτηρίζουν την
περίοδο τόσο της κατοχής, όσο και του εμφυλίου πολέμου.
Σύμφωνα με έναν από τους πιο σημαντικούς κοινωνιολόγους, τον Emile
Durkheim, η ανθρώπινη συμπεριφορά επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις
κοινωνικές συνθήκες. Για αυτόν το λόγο ο βαθμός και η ικανότητα της
κοινωνικής ενσωμάτωσης, αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στην ψυχική
υγεία του ατόμου. Οι συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα όλη τη δεκαετία
του 1940, δεν διασφαλίζουν την απαραίτητη κοινωνική συνοχή που χρειάζεται.
Θεσμοί, όπως η οικογένεια και η θρησκεία, οι οποίοι μπορούν να γίνουν η
βάση σύστασης κοινωνικών ομάδων, οι οποίες με την αλληλεγγύη που
παρέχουν, βοηθούν τον άνθρωπο να ενσωματωθεί κοινωνικά, είναι σε κρίση τη
δεκαετία που εξετάζουμε.
Η εκδήλωση μιας ψυχικής ασθένειας επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό και
από την κοινωνία στην οποία ανήκει ένα άτομο. Οι συνήθειες, τα ήθη και τα
έθιμα, ο πολιτισμός ενός έθνους επηρεάζουν, όχι μόνο τον τρόπο εκδήλωσής
της, αλλά και το βαθμό που είναι δυνατή η αντιμετώπιση. Τα χρόνια μετά τη
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γερμανική κατοχή, σήμαναν για τη χώρα την είσοδο σε μια εποχή με τη
μεγαλύτερη απουσία κοινωνικής πολιτικής του κράτους, έως τότε, από
οποιαδήποτε άλλη περίοδο στη νεοελληνική ιστορία.
Τα γεγονότα που έζησαν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της κατοχής, η
πείνα και το καθεστώς του μόνιμου φόβου και άγχους οδήγησαν σε μια
σταδιακή αύξηση των εισαγωγών στο Αιγινήτειο νοσοκομείο. Οι μετακινήσεις
του πληθυσμού από τις αγροτικές περιοχές προς τα μεγάλα αστικά κέντρα
λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν στην ύπαιθρο κατά την αποχώρηση
των Γερμανών και καθ’ όλη τη διάρκεια του εμφυλίου, αύξησαν ακόμη
περισσότερο τους κατοίκους των πόλεων. Οι άνθρωποι αυτοί ερχόμενοι στα
αστικά κέντρα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν νοσοκομεία που
βρίσκονται εκεί, τα οποία λόγω της απόστασης, ήταν δυσπρόσιτα.
Καταλήγοντας, μπορούμε να διατυπώσουμε το συμπέρασμα ότι κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του 1940 δεν παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές
στο δημογραφικό προφίλ των ασθενών του Αιγινητείου νοσοκομείου. Αυτό
ισχύει και για τις δύο ιστορικές περιόδους που διακρίναμε σε αυτήν τη
δεκαετία. Συνεπώς, εφόσον οι λόγοι δεν εντοπίζονται σε αιτίες δημογραφικές,
η απάντηση στο ερευνητικό μας ερώτημα περί των αιτιών εισαγωγής των
ασθενών είναι η ακόλουθη: οι λόγοι για τους οποίους έχουμε σταδιακή αύξηση
των εισαγωγών στο νοσοκομείο, οφείλονται στις ιδιαίτερες ψυχολογικές και
κοινωνικές συγκυρίες -τις οποίες περιγράψαμε- της συγκεκριμένης ιστορικής
περιόδου.
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.
Η κοινωνική ασφάλιση ως θεσμός αποτελεί τον πρόδρομο της δημιουργίας
του κράτους-πρόνοιας. Ειδικότερα, η έννοια της πρόνοιας και της ευθύνης της
κοινωνίας μέσω του κράτους, απέναντι στα άτομα–πολίτες της, προϋπάρχει
της γέννησης του κράτους πρόνοιας. Ακριβώς αυτή η συγκεκριμένη αντίληψη
μπορεί να θεωρηθεί ως ο πρόδρομος της σύστασης του κράτους-πρόνοιας.
Συγκεκριμένα στις αρχές του αιώνα παρατηρείται η ανάπτυξη αυτής της
αντίληψης, η οποία οδήγησε στην δημιουργία του κράτους-πρόνοιας. Οι
κοινωνικές ασφαλίσεις γεννήθηκαν στην Γερμανία και η πατρότητα αποδίδεται
στον καγκελάριο Bismark ο οποίος το 1881 με διάγγελμα του έδινε μια
σύγχρονη αντίληψη για το κράτος. Βέβαια η κύρια ανάπτυξη του κράτουςπρόνοιας συντελείται στην περίοδο αμέσως μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.1
Η ανάπτυξη του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα
πραγματοποιήθηκε κατά έναν τρόπο αποσπασματικό, μέσω της σύστασης
αυτοτελών φορέων ασφάλισης που κάλυπταν συγκεκριμένες ομάδες του
πληθυσμού με βάση επαγγελματικά κριτήρια και χαρακτηριστικά. Δεν
υιοθετήθηκε ένα ενιαίο ασφαλιστικό καθεστώς για όλους τους εργαζομένους
αλλά πληθώρα συστημάτων κύριας, επικουρικής και συμπληρωματικής
ασφάλισης.2
Η αντιμετώπιση των αναγκών στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης ήταν
εξίσου περιστασιακή, όπως περιστασιακά αναπτύχθηκε και το θεσμικό πλαίσιο
για την κοινωνική προστασία.3 Πρέπει να σημειωθεί ότι η κοινωνική ασφάλιση
1
Π. Πέτρουλας, Σ. Ρομπόλης, Μ. Χλέτσος, Ε. Ξυδέας, Η Κοινωνική Ασφάλιση στην Ελλάδα: Η
περίπτωση του ΙΚΑ, Αθήνα, ΙΝΕ, 1993, σσ. 17-18.
2
3

http://www.ggka.gr/asfalistikokefIII.htm

Σ. Ρομπόλης, Μ. Χλέτσος, Η Κοινωνική Πολιτική μετά την κρίση του Κράτους-Πρόνοιας,
Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 1995, σ. 75.
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στην Ελλάδα αρχίζει να διαμορφώνεται με την ίδρυση αλληλοβοηθητικών
ταμείων και η ανάπτυξή της καθυστέρησε σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες.4 Επίσης χαρακτηρίζεται από την προνοιακή μορφή στα επιζώντα μέλη
των οικογενειών των εργαζομένων που σταδιακά άρχισε να λαμβάνει τη
μορφή κάλυψης κατά των κινδύνων και συγκεκριμένα του γήρατος, της
αναπηρίας και του θανάτου.5
Αναλυτικότερα,

η

πρώτη

μορφή

οργάνωσης

του

Ελληνικού

κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος παρουσιάζεται το 1836 όταν συστήνεται
το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ). Οι αρχές δημιουργίας του βασίζονται
στο σύστημα πρόνοιας του 18ου αιώνα που είχαν αναπτύξει οι ναυτικοί
συνεταιρισμοί των νησιών και των παραλιών του Αιγαίου.6 Μεταξύ άλλων,
οριζόταν ότι για την περίθαλψη των χήρων και των ορφανών θα διετίθετο το
1/70 των καθαρών κερδών κάθε ταξιδιού.7 Η καθ’ εαυτή λειτουργία του
Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου άρχισε το 1861 με την ψήφιση του νόμου
ΧΛΒ΄ στις 29 Ιουλίου 1861,8 με το οποίο ορίζονται τα ασφαλιστικά
δικαιώματα

των

«πάσης

θαλάσσης

εργατών»

καθώς

και

των

«καταπεπονημένων-αναπήρων εργατών και των χηρών και ορφανών αυτών».9
Την

ίδια

χρονιά

διαμορφώνονται

τα

ασφαλιστικά

ταμεία

των

μεταλλουργών με τον νόμο ΧΣ΄ περί μεταλλείων, και με τον νόμο ΧΝΒ΄
ορίζονται τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων.10 Μέχρι
το 1911 οι κρατικοί υπάλληλοι δεν είχαν την σιγουριά της μονιμότητας και ο
διορισμός τους θεωρούνταν ευνοιοκρατικός, με αποτέλεσμα η κάθε αλλαγή
κυβέρνησης να συνοδεύεται και από εκκαθαρίσεις τις δημόσιες υπηρεσίες.11
Αυτή η κατάσταση ήταν ίσως ένας από τους λόγους που η ασφάλιση των
δημοσίων υπαλλήλων δεν απασχόλησε ιδιαίτερα το κράτος. Ιδρύθηκαν επίσης
ασφαλιστικοί φορείς για τις χήρες και τα ορφανά των αξιωματικών του
στρατού το 1853 και του πολεμικού ναυτικού το 1856 και των μεταλλουργών
το 1882, καλύπτοντας τους κινδύνους γήρατος, επαγγελματικών ατυχημάτων,
4

Π. Πέτρουλας, Σ. Ρομπόλης, Μ. Χλέτσος, Ε. Ξυδέας, Η Κοινωνική Ασφάλιση στην…, ό.π., σ. 18.
Π. Πέτρουλας, Σ. Ρομπόλης, Μ. Χλέτσος, Ε. Ξυδέας, Η Κοινωνική Ασφάλιση στην…, ό.π., σ. 19.
6
Γ. Υφαντόπουλος, «Το Κράτος Πρόνοιας και η Συνταξιοδοτική πολιτική στην Ελλάδα, στις
χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. και της Ε.Ο.Κ.»., Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 1990 / 73Α, σ. 220.
7
Στο ίδιο.
8
Γ. Τσαλίκης, Η θεμελίωση της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, Αθήνα, Παπαζήσης, 2008, σ.
223.
9
Γ. Υφαντόπουλος, «Το Κράτος Πρόνοιας και η Συνταξιοδοτική …, ό. π., σ. 220.
10
Στο ίδιο.
11
Γ. Τσαλίκης, Η θεμελίωση της Κοινωνικής Ασφάλισης …, ό.π., σ. 44.
5
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ασθενείας, ανικανότητας και θανάτου.12 Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω
και μελετώντας την χρονολογική σειρά ίδρυσης των Ταμείων ασφάλισης,
διαπιστώνει κανείς, ότι ο θεσμός δεν δημιουργήθηκε για να καλύψει τις
ανάγκες των εργαζομένων που είχαν την μεγαλύτερη ανάγκη κοινωνικής
προστασίας, αλλά χρησιμοποιήθηκε από την κρατική εξουσία ως μηχανισμός
ενσωμάτωσης ορισμένων κοινωνικών ομάδων που η απασχόλησή τους
συνδεόταν με τη διαχείριση της εξουσίας.13
Στην συνέχεια έχουμε τον πολλαπλασιασμό των κλαδικών ασφαλιστικών
ταμείων και σ’ αυτό συνετέλεσε ο «περί σωματείων» νόμος του 1914, καθώς
και το τροποποιητικό διάταγμα της 15ης Μαΐου του 1920 με τίτλο «Περί
επαγγελματικών σωματείων», ο οποίος παρείχε στα επαγγελματικά σωματεία
την δυνατότητα ίδρυσης «αλληλοβοηθητικών ταμείων» με την μορφή νομικών
προσώπων και υπό κρατική εποπτεία.14 Η έλλειψη κρατικών πόρων, κυρίως
λόγω της Μικρασιατικής καταστροφής και της εισροής 1,5 εκατομμυρίου
προσφύγων, καθώς και η οικονομική ύφεση που παρατηρήθηκε την περίοδο
1922-1935, είχε ως αποτέλεσμα να διευρυνθεί η ήδη ασυντόνιστη ανάπτυξη
πολλών επαγγελματικών ασφαλιστικών ταμείων, όπως των καπνεργατών το
1925, των υγειονομικών το 1928, των νομικών το 1929, των μυλεργατών το
1929, των αρτεργατών το 1929, των εφημεριδοπωλών το 1929, των κληρικών
το 1930, των τυπογράφων το 1931, των κεραμοποιών το 1934, που
δημιουργήθηκαν, κυρίως λόγω συντεχνιακών πιέσεων των εργαζομένων.15 Την
ίδια

περίοδο

έχουμε

την

ίδρυση

των

ασφαλιστικών

ταμείων

των

αυτοκινητιστών το 1932, των μηχανικών το 1934, των επαγγελματιών και
βιοτεχνών το 1934. Ακολουθεί η ίδρυση του ταμείου των εμπόρων το 1940 και
καταλήγουμε στην ίδρυση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων το 1961
(ΟΓΑ).16
Με γνώμονα την κατάσταση που δημιουργήθηκε με την ανεξέλεγκτη
ίδρυση των ασφαλιστικών ταμείων, οι κυβερνήσεις των Φιλελευθέρων και των
Λαϊκών, με την σειρά τους προσπάθησαν να δώσουν λύση στο θέμα της
κοινωνικής ασφάλισης, με τους νόμους 5733 του 1932 και 6298 του 1934,
12

Π. Πέτρουλας, Σ. Ρομπόλης, Μ. Χλέτσος, Ε. Ξυδέας, Η Κοινωνική Ασφάλιση στην…, ό.π., σ. 18.
Π. Πέτρουλας, Σ. Ρομπόλης, Μ. Χλέτσος, Ε. Ξυδέας, Η Κοινωνική Ασφάλιση στην…, ό.π., σ. 19.
14
Κ. Μαυρέας, «Κοινωνική πολιτική και ιδεολογία στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου: Επιδράσεις
και εξελίξεις με αφορμή το ζήτημα των κοινωνικών ασφαλίσεων», Θέσεις, 1998 / 64, σ. 128.
15
Γ. Υφαντόπουλος, «Το Κράτος Πρόνοιας και η Συνταξιοδοτική …, ό. π., σ. 221.
16
Π. Πέτρουλας, Σ. Ρομπόλης, Μ. Χλέτσος, Ε. Ξυδέας, Η Κοινωνική Ασφάλιση στην…, ό.π., σσ.
18-19.
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αντίστοιχα, που όριζε την ίδρυση, μεταξύ άλλων, του μεγαλύτερου
ασφαλιστικού φορέα της Ελλάδας, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ΙΚΑ).
Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στο Ίδρυμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, ως το σπουδαιότερο από πλευράς ασφαλιστικής κάλυψης
ίδρυμα, και παρουσιάζει την λειτουργία του από την έναρξή του έως το τέλος
του 20ου αιώνα. Το χρονικό πλαίσιο της μελέτης δηλαδή ξεκινάει από το 1937
και καταλήγει στο 2000, έτος κατά το οποίο θεσπίζονται μεγάλες αλλαγές στη
λειτουργία του Οργανισμού και της ελληνικής κοινωνικής ασφάλισης
γενικότερα.
Σκοπός της εργασίας είναι να δείξει την διαχρονική εξέλιξη του ΙΚΑ και
τον τρόπο που αυτό επηρεάστηκε από τις κρατικές παρεμβάσεις που
πραγματοποιήθηκαν στο εξεταζόμενο χρονικό όριο. Στην εργασία διερευνάται
εάν το πρόβλημα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει το ΙΚΑ οφείλεται στο τρόπο
λειτουργίας του και επιδιώκεται η απάντηση σε μια σειρά από ερωτήματα
όπως, κάτω από ποιες συνθήκες ιδρύθηκε, ποιες κοινωνικές ομάδες ασφάλισε,
τι είδους ασφάλιση παρείχε, πώς εξελίχθηκαν οι ροές ασφαλισμένων και
συνταξιούχων αυτή την περίοδο, καθώς και πώς διαγράφεται η οικονομική
κατάσταση του οργανισμού.
Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζετε η διοικητική οργάνωση του ΙΚΑ από την
μέρα της δημιουργίας του σύμφωνα με το νόμο που το διέπει, και θα
παρουσιάσουμε αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την διοικητική και την
υγειονομική λειτουργία του.
Με το Ν.6298/34 που ψηφίζεται στην Ελληνική Βουλή έχουμε την ίδρυση
του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας, του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, το οποίο άρχισε να λειτουργεί ουσιαστικά στις 19/12/193717
μόνο στην Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, όπου βρισκόταν και η
πλειοψηφία των εργαζομένων που ασφάλιζε ο νέος φορέας. Ως το τέλος του
1938 θα επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της χώρας.18 Όπως όριζε ο νόμος, το
ΙΚΑ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και το ενδεκαμελές διοικητικό
συμβούλιο θα ήταν αποτελούμενο από τέσσερις εκπροσώπους των
εργαζομένων και των εργοδοτών και τρεις κρατικούς εκπροσώπους
οριζόμενους από την κυβέρνηση. Ανάλογη σύνθεση θα είχαν και τα
17
18

Π. Πέτρουλας, Σ. Ρομπόλης, Μ. Χλέτσος, Ε. Ξυδέας, Η κοινωνική Ασφάλιση…, ό. π., σ. 19.
Στο ίδιο.
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περιφερειακά

υποκαταστήματα.

Πρώτος

πρόεδρος

του

Διοικητικού

συμβουλίου ορίσθηκε ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος και διευθυντής ο
Χρήστος Αγαλλόπουλος.19
Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στα οικονομικά μεγέθη που
αφορούν το ΙΚΑ, θα παρουσιάσουμε την εξέλιξη των εσόδων και των εξόδων
και θα γίνει μία επιμέρους ανάλυση των δαπανών. Επίσης για τις παροχές
ασθενείας σε είδος, που διακρίνονται σε δαπάνες ιατρικής περίθαλψης,
δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης και δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης.
Οι παροχές ασθενείας σε χρήμα διακρίνονται σε περιοδικές χρηματικές
παροχές και σε εφάπαξ χρηματικές παροχές.
Περιοδικές ονομάζονται οι ασφαλιστικές παροχές, που καταβάλλονται σε
τακτά, συνήθως μηνιαία, διαστήματα μέχρι να εξουδετερωθούν οι επιπτώσεις
του κινδύνου, ενώ εφάπαξ καλούνται αυτές που χορηγούνται μία φορά, μόλις
εμφανιστεί ο συγκεκριμένος ασφαλιστικός κίνδυνος.20
Περιοδικές είναι οι συντάξεις και τα επιδόματα. Τα επιδόματα είναι
περιοδικές χρηματικές παροχές, που επιδιώκουν την αναπλήρωση της
απώλειας εισοδήματος από ανικανότητα εργασίας, την συνδρομή στην άρση
της ανικανότητάς αυτής ή την κάλυψη δαπανών από ασφαλιστικούς κινδύνους.
Σε αντίθεση με τις συντάξεις, έχουν περιορισμένη, συνήθως, χρονική διάρκεια,
όπως άλλωστε και οι αντίστοιχοι κίνδυνοι. Τα επιδόματα είναι: α) ασθενείας,
β) μητρότητας, γ) αναπροσαρμογής, δ) ανεργίας, ε) οικογενειακών βαρών, στ)
στράτευσης.21
Στις εφάπαξ χρηματικές παροχές περιλαμβάνονται: α) βοηθήματα γάμου
και τοκετού, β) έξοδα κηδείας, γ) δάνεια αυτοστέγασης, δ) βοήθημα για
απώλεια θέσης εργασίας.22
Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στα είδη της ασφαλιστικής κάλυψης και
στις παροχές του ΙΚΑ. Ο νέος ασφαλιστικός φορέας ξεκίνησε να λειτουργεί σε
περιορισμένη γεωγραφική βάση το 1937 και όπως όριζε ο νόμος, ασφαλίζει τα
πρόσωπα που έχουν κύριο επάγγελμα την παροχή έμμεσης εξαρτημένης
εργασίας, καθώς και ειδικές κατηγορίες προσώπων όπως ορκωτούς λογιστές,

19

Κ. Μαυρέας, «Κοινωνική πολιτική και ιδεολογία στην Ελλάδα…», ό.π., σ. 131.
Γ. Δ. Σκουτέλης, Κοινωνικές Ασφαλίσεις: Ανάπτυξη και Κρίση, Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών
Υγείας, Αθήνα, 1990, σ. 46.
21
Στο ίδιο, σσ. 46-47.
22
Στο ίδιο, σ. 47.
20
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εφημεριδοπώλες, συγγραφείς, κ.λπ.23 Οι κίνδυνοι που καλύπτει είναι η
μητρότητα, η αναπηρία, το ατύχημα, το γήρας, το θάνατο και την ασθένεια
πλην της ανεργίας.24
Αναλυτικότερα έχουμε τον κλάδο παροχών ασθενείας και μητρότητας σε
είδος και σε χρήμα, ο κλάδος ασθενείας και μητρότητας σε χρήμα, ο κλάδος
εργατικών ατυχημάτων και ο κλάδος συντάξεων,25 για τον οποίο υπάρχει
αναφορά σε άλλο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ
εξυπηρετούνται για τον κίνδυνο της ανεργίας από τον Οργανισμό
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), αυτοτελή φορέα που ιδρύθηκε
το 1954 και υπαγόταν στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.26
Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην συνταξιοδοτική κάλυψη που
προσφέρει το ΙΚΑ και αναφέρουμε στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των
συνταξιούχων, πώς εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια, καθώς και τις χρηματικές
απολαβές των συνταξιούχων. Οι συντάξεις χαρακτηρίζονται με βάση το λόγο
για τον οποίο κάποιος λαμβάνει την οικονομική απολαβή και διακρίνονται σε
συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, θανάτου.27
Οι συντάξεις στο ΙΚΑ άρχιζαν να δίδονται στους δικαιούχους σχεδόν από
τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ασφαλιστικού φορέα. Ήδη από το 1939
έχουμε τους πρώτους συνταξιούχους, οι οποίοι λάμβαναν σύνταξη αναπηρίας
και θανάτου κάποιου συγγενικού τους προσώπου.
Συμπερασματικά

λοιπόν

βάσει

των

στατιστικών

δεδομένων

που

επεξεργαστήκαμε, όσον αφορά τις μονάδες του ΙΚΑ, και πιο συγκεκριμένα τα
παραρτήματα, τα υποκαταστήματα και τα περιφερειακά καταστήματα,
παρατηρούμε αύξηση του συνολικού αριθμού τους σε όλο το χρονικό εύρος
της μελέτης μας. Σ’ αυτό συνετέλεσαν τα νομοθετήματα που θεσπίστηκαν
μέσα στα χρόνια αυτά και ουσιαστικά είχε αποτέλεσμα να καλύψουν σταδιακά
όλες τις γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται και
αύξηση του προσωπικού του Ιδρύματος. Ειδικότερα, το διοικητικό προσωπικό
κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό από τον συνολικό αριθμό του προσωπικού, για

23
24

http://www.ggka.gr/asfalistikokefIII.htm.

Σ. Βελλιανίτης, Η Κοινωνική Ασφάλισις εν Ελλάδι, Αθήνα, 1951, σ. 16.
25
Π. Πέτρουλας, Σ. Ρομπόλης, Μ. Χλέτσος, Ε. Ξυδέας, Η κοινωνική Ασφάλιση…, ό.π., σ. 20.
26
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Γ. Υφαντόπουλος, «Το Κράτος Πρόνοιας και η Συνταξιοδοτική … ό. π., σ. 226.
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να ακολουθήσει το ιατρικό προσωπικό και το υγειονομικό προσωπικό που
παρότι αυξήθηκε, παρέμεινε με το μικρότερο ποσοστό.
Οι παροχές ασθενείας διακρίνονται σε είδος και σε χρήμα. Οι παροχές σε
είδος, που αποτελούνται από την ιατρική, την φαρμακευτική και την
νοσοκομειακή περίθαλψη, είναι πάντα μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες σε
χρήμα. Αναλυτικότερα, για τις παροχές σε είδος, αποδεικνύεται ότι
μεγαλύτερη συμμετοχή στα συνολικά έξοδα της συγκεκριμένης κατηγορίας
έχουν η φαρμακευτική και η νοσοκομειακή περίθαλψη, έχοντας ποσοστό
περίπου 40% η κάθε μία ξεχωριστά. Για τις παροχές σε χρήμα, την μεγαλύτερη
συμμετοχή την έχει η κατηγορία του επιδόματος κοινής νόσου ή ασθενείας και
ακολουθεί η κατηγορία του επιδόματος μητρότητας, τα έξοδα κηδείας, τα
λοιπά επιδόματα και το επίδομα ατυχήματος.
Σε ότι αφορά τις παροχές των συντάξεων, η κατηγορία που κατέχει το
μεγαλύτερο ποσοστό ως προς τις συνολικές δαπάνες για συντάξεις είναι οι
συντάξεις γήρατος, διατηρώντας το μεγαλύτερο ποσοστό από τις αρχές της
δεκαετίας του ’50 και πιο συγκεκριμένα από το 1952. Επίσης, το μεγάλο
ποσοστό αύξησης των συνταξιούχων σε σχέση με το αντίστοιχο μικρότερο
ποσοστό αύξησης των ασφαλισμένων, των οποίων ο λόγος μειώθηκε σε
επίπεδα αρκετά χαμηλά, περίπου 2,2 ασφαλισμένοι αναλογούν σε 1
συνταξιούχο, συντέλεσε από την πλευρά του στην όξυνση του προβλήματος με
το έλλειμμα που αντιμετωπίζει το ΙΚΑ. Βέβαια, πρέπει να αναφέρουμε ότι την
δεκαετία 1985-1995 κατά την οποία το ΙΚΑ, παρουσιάζει τα μεγαλύτερα
ποσοστά ελλείμματος, ο λόγος των ασφαλισμένων προς τους συνταξιούχους
είναι αρκετά μεγαλύτερος από τα επίπεδα του λόγου που παρατηρούνται στα
τελευταία χρόνια της δεκαετίας του ’90, χρονική περίοδος που το ΙΚΑ έχει
μειώσει το έλλειμμα του. Συμπερασματικά λοιπόν, η αύξηση του ελλείμματος
δεν οφείλεται αποκλειστικά στην μείωση του λόγου των ασφαλισμένων προς
τους συνταξιούχους.
Στο σκέλος των οικονομικών μεγεθών παρατηρείται αύξηση τόσο στα
έσοδα, όσο και στα έξοδα του ταμείου. Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα αυξήθηκαν
ως αποτέλεσμα παραγόντων όπως η αύξηση των άμεσα ασφαλισμένων, που
συνεπάγεται

αύξηση

των

εργατικών

και

εργοδοτικών

εισφορών,

η

σημαντικότερη πηγή εσόδων, καθώς και λόγω της κρατικής επιχορήγησης που
ορίστηκε με τον νόμο 1846/51 και άρχισε να δίνεται από το 1992, μέτρο το
οποίο δε λειτούργησε σωστά καθώς το έλλειμμα συνέχισε να υφίσταται από το
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1992 έως το τέλος της εξεταζόμενης περιόδου. Ένα γεγονός που συμβάλει στο
περιορισμό του ποσοστού αύξηση των εσόδων σε σχέση με την αύξηση του
ποσοστού των εξόδων είναι η αδυναμία σύλληψης της ασφαλιστές ύλης καθώς
και η εισφοροδιαφυγή. Επίσης από τις σημαντικότερες αιτίες μείωσης των
εσόδων ήταν και ο συγκεκριμένος τρόπος χρησιμοποίησης των αποθεματικών
του ασφαλιστικού φορέα.
Αναφορικά με τα έξοδα, παρατηρείται μια αύξηση, μεγαλύτερη των
εσόδων σε απόλυτα μεγέθη, η οποία οφείλεται αφενός μεν στην αύξηση του
αριθμού των συνταξιούχων καθώς και στην μεγάλη αύξηση των εξόδων
παροχών ασθενείας σε είδος και σε χρήμα.
Αναλυτικότερα, η ποσοστιαία αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων ήταν
πολύ μεγαλύτερη από την ποσοστιαία αύξηση των άμεσα ασφαλισμένων. Αυτό
οφείλεται κυρίως σε πολλά αίτια, τα οποία δεν σχετίζονται με την λειτουργία
του Ιδρύματος, όπως η ωρίμανση του συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης,
η γήρανση του πληθυσμού, η βελτίωση των όρων ζωής με αποτέλεσμα να
μεγαλώσει το προσδόκιμο ζωής για τους ανθρώπους και παράλληλα η μείωση
της γεννητικότητας.
Επίσης η αύξηση στα κατώτατα όρια των συντάξεων του ΙΚΑ, η
αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση, κοινωνική ομάδα η
οποία είχε την δυνατότητα να συνταξιοδοτείται με λιγότερα έτη ασφάλισης
υπό προϋποθέσεις, η αλόγιστη επέκταση των βαρέων και ανθυγιεινών
επαγγελμάτων η αύξηση των λοιπών κοινωνικών παροχών και η ένταξη
προβληματικών ασφαλιστικών ταμείων στο ΙΚΑ μέσω συγχωνεύσεων οι
οποίες έλαβαν χώρα καθ’ όλη την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου,
συνέβαλλαν στην μεγάλη αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων και στα
έξοδα της κατηγορίας αυτής.
Η αναζήτηση λοιπόν των αιτιών της κρίσης του ασφαλιστικού φορέα δεν
πρέπει να περιοριστεί μόνο σε ένα μόνο επίπεδο. Επηρεάζεται καθοριστικά
από παράγοντες τόσο ενδογενείς που σχετίζονται με την κοινωνική πολιτική
που ασκεί το κράτος και η κάθε κυβέρνηση από την πλευρά της, καθώς και
από εξωγενείς παράγοντες που έχουν να κάνουν με την άσκηση της
οικονομικής πολιτικής του κράτους και συγκεκριμένων δημογραφικών
παραγόντων.
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