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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι αλλαγές που συνέβησαν τις δύο τελευταίες δεκαετίες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα
δεν µπορούν να χαρακτηρισθούν ως ‘ριζοσπαστικές’, παρόλο που έτσι ακριβώς
παρουσιάστηκαν στις ευρύτερες λαϊκές µάζες. Το κύριο στοιχείο τους υπήρξε η σταδιακή
κατάργηση της επιλογής, µέσω εξετάσεων, στα χαµηλότερα επίπεδα και η διατήρησή της
µόνο στο τέλος του λυκείου. Αυτές οι αλλαγές - όλες προϊόν κρατικών επεµβατικών
πολιτικών - συνέβησαν ταυτόχρονα µε γενικότερες οργανωτικές αλλαγές της σχολικής ζωής
και εισαγωγή νέων αναλυτικών προγραµµάτων, και φαίνεται ότι ανταποκρίθηκαν στο
γενικότερο κλίµα πολιτικών αλλαγών και στις απαιτήσεις ευρύτερων λαϊκών στρωµάτων για
‘δικαιότερη’ κατανοµή των εκπαιδευτικών ευκαιριών (βλ. Νikta, 1991).
Ο κύριος στόχος του άρθρου είναι η µελέτη των τάσεων πρόσβασης στη Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση, µέσω του – καταργηµένου πλέον - συστήµατος των Γενικών Εξετάσεων, για
συγκεκριµένες κατηγορίες αποφοίτων (ταξινόµηση σύµφωνα µε το επάγγελµα και το
εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων), την πενταετία 1994-1999.1
Η πρόσβαση θα µελετηθεί µέσω της κατασκευής ∆εικτών Αντιπροσώπευσης, που θα
λαµβάνουν υπόψη την αντιπροσώπευση των ανωτέρω κατηγοριών, στον ‘ενεργό’ πληθυσµό
συνολικά, από τη µια, και στα διάφορα Ιδρύµατα, Σχολές και Τµήµατα της Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης, από την άλλη, µε τη χρήση δευτερογενών στοιχείων από την ΕΣΥΕ2. Αυτή
µάλιστα είναι ένα είδος follow-up study µιας αντίστοιχης µελέτης για το ακαδηµαϊκό έτος
1993-94,3 η οποία κατέδειξε ότι - από ποσοτική άποψη, τουλάχιστον – µέσω του συστήµατος
των Γ.Ε. άρχισε ένα πρωτοφανές ‘άνοιγµα’ της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
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Πρόθεση της παρούσας µελέτης είναι να εξετάσει τις ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές που
παρουσιάστηκαν στους ∆είκτες Αντιπροσώπευσης, και να τις συνδέσει µε αντίστοιχες
αλλαγές στην αγορά εργασίας, και τις επαγγελµατικές προοπτικές συγκεκριµένων
επιστηµονικών κλάδων.
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ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Ανεργία
Οι εκπαιδευτικές ανισότητες είναι άρρηκτα σχετιζόµενες µε την κοινωνική δοµή και,
συνακολούθως, τη δοµή της αγοράς εργασίας, η οποία επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τις
προσδοκίες που ενδέχεται να έχουν οι απόφοιτοι της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για τις
µελλοντικές επαγγελµατικές τους προοπτικές.
Ενώ η ελληνική οικονοµία έχει ξεπεράσει τα περισσότερα από τα διαθρωτικά µακροοικονοµικά προβλήµατα, παρουσιάζει αυξηµένα ποσοστά – κυρίως δοµικής – ανεργίας, η
οποία υπολείπεται µόνο της Ισπανίας, µέσα στην Ε.Ε.. Πιο συγκεκριµένα, η εικόνα της
ανεργίας έχει ως εξής (βλ. Πίνακα 1):
• Υπάρχει µια δραµατική συρρίκνωση του εργατικού δυναµικού τα 3 τελευταία χρόνια, ως
ποσοστού του συνολικού πληθυσµού, όχι µόνο λόγω της µείωσης των γεννήσεων, αλλά –
κυρίως θα έλεγα – λόγω της αύξησης των εισαγοµένων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, οι
οποίοι ‘καθυστερούν’ την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, µε την προοπτική µιας πιο
ευοίωνης επαγγελµατικής καριέρας που θα τους εξασφαλίσει το πτυχίο.
• Η επίσηµα καταγεγραµµένη ανεργία έφθασε το α’ τρίµηνο του 2001, σύµφωνα µε την
Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ, περίπου στο 10.9%. Σε απόλυτους αριθµούς, οι
άνεργοι, µετά από µια κάµψη µέσα στο 2000 (από 534,200 το α’ τρίµηνο, στους 471,800
το δ’ τρίµηνο), εµφανίζονται πάλι αυξηµένοι το α’ τρίµηνο του 2001 (476,600).
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• Η ανεργία µακράς διαρκείας (άνω των 12 µηνών) έφθασε στο 58.1% του συνόλου των
ανέργων - από 46% το 1988, 50% το 1990 και 54% το 1994 – και µόνο το α’ τρίµηνο του
2001 φάνηκαν πτωτικές τάσεις. Από αυτού, οι µισοί είναι ηλικίας 15-29 ετών, δηλαδή
νέοι άνθρωποι µε ή χωρίς ανώτερες σπουδές.
• Αυξάνεται η ανεργία ακόµα και των υπερ-ειδικευµένων (ή ‘πολυ-πτυχιούχων’), όπως
είναι εκείνοι που έχουν αποκτήσει µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο. Αυτή η κατηγορία,
από 4.8% ανεργία που παρουσίαζε το 1994, το 2000 έχει 5.6%.

Προοπτικές απασχόλησης
Ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τοµέας της οικονοµίας δεν ελκύει αποφοίτους
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Μπορεί να λεχθεί ότι η επέκταση του Τριτογενούς Τοµέα της
οικονοµίας – συνδεόµενη µε το µείζον δοµικό φαινόµενο της µείωσης του καθαρά αγροτικού
πληθυσµού και την άνοδο των ‘µεσαίων’ στρωµάτων – δεν επέφερε σηµαντικές
διαφοροποιήσεις στις µεσαίες ‘κλίµακες’ της µισθωτής εργασίας, ούτε µε όρους
εισοδηµατικών ανισοτήτων, ούτε µε όρους προοπτικών καριέρας ή άσκησης ελέγχου στην
εργασιακή διαδικασία. Η καθολική εξάπλωση της ∆ευτεροβάθµιας και η επέκταση της
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης τα τελευταία 20 χρόνια επέφερε µια πληθώρα υπερ-ειδικευµένων
αποφοίτων, οι οποίοι συχνά εξαναγκάζονται να δουλέψουν σε ειδικότητες όπου ένα ελάχιστο
επίπεδο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι συνήθως αρκετό. Παρά το γεγονός ότι η
ενδοεπιχειρησιακή

εµπειρία

παραµένει

ο

αποτελεσµατικότερος

τρόπος

ανοδικής

κινητικότητας για την πλειοψηφία των χαµηλών βαθµίδων υπαλληλικού προσωπικού, δεν
υπάρχει ακόµα καµία καθαρή ένδειξη που να δείχνει ότι οι ευκαιρίες να ανέβει κανείς στη
διοικητική ιεραρχία από τα ‘κάτω’ έχουν αυξηθεί δραµατικά, ιδίως όταν ληφθεί υπόψη η
εντεινόµενη έµφαση σε µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
Η µεγάλη πλειοψηφία των αποφοίτων των λεγόµενων ‘θεωρητικών’ επιστηµών, είτε
ασχολείται σε εντελώς άσχετα επαγγέλµατα, είτε ‘συµπληρώνει’ εισοδήµατα από την
ενασχόληση µε τη λεγόµενη ‘παρα-Παιδεία’ (φροντιστήρια, ιδιαίτερα µαθήµατα), είτε
καταλήγει σε θέσεις κατώτερου υπαλληλικού προσωπικού. Χαρακτηριστική ένδειξη της
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κατάστασης αυτής είναι, πάνω από όλα, η προσωπική αξιολόγηση, στην οποία προβαίνουν οι
συγκεκριµένοι απόφοιτοι, τόσο για τους τίτλους σπουδών τους, όσο και για το κύρος που
αυτοί ενδεχόµενα να έχουν. Όταν, σε παλαιότερη έρευνα, ερωτήθηκαν αποφοιτήσαντες από
πανεπιστηµιακά Τµήµατα Κοινωνικών & Οικονοµικών Επιστηµών, Ανθρωπιστικών
Σπουδών, ή από αντίστοιχα Τµήµατα των ΤΕΙ για το βαθµό ικανοποίησης από την τρέχουσα
απασχόλησή τους και το βαθµό σχετικότητας µεταξύ επαγγέλµατος και τίτλου σπουδών, η
εικόνα που δώθηκε ήταν άκρως ενδιαφέρουσα. Πιο συγκεκριµένα, οι περισσότεροι δήλωσαν
µικρή ικανοποίηση µε την τρέχουσα απασχόλησή τους, την αξιολόγησαν ως ‘άσχετη’ µε τις
σπουδές τους και παραδέχτηκαν ότι ξόδεψαν περισσότερο χρόνο για να βρουν δουλειά από
τους αποφοίτους πιο ‘θετικών’ εξειδικεύσεων (Ιατρική, Πολυτεχνικές, Φυσικές Επιστήµες)
(Κασιµάτη, 1991, σσ. 196-214 και 239-330).

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Γενικές παρατηρήσεις
Σε διάφορα ενηµερωτικά φυλλάδια που έχει κατά καιρούς διανείµει το ΥΠΕΠΘ (1997 &
2000), υποσχόταν 85.000 νέες θέσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Αντί αυτού έχουµε (στοιχεία ΥΠΕΠΘ
για τους εισακτέους το 2001) 63.662 θέσεις, από τις οποίες µάλιστα οι 1.468 αναφέρονται,
είτε σε Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές, Σχολές που εποπτεύονται από το Υπ. Εµπ.
Ναυτιλίας, είτε σε διάφορες ιδιωτικές ∆ραµατικές Σχολές, Σχολές Χορού κλπ. (σύνολο 338
άτοµα).
Σε γενικές γραµµές, η βαθµολογία των υποψηφίων των Γενικών Εξετάσεων δεν έχει µια
σταθερότητα. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις βάσεις εισαγωγής, οι οποίες εξαρτώνται, τόσο από
το γενικό επίπεδο επίδοσης, όσο και από τις (κεντρικά καθοριζόµενες) προσφερόµενες θέσεις
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.
Υπάρχουν πάντως ορισµένες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που µπορούν να γίνουν πάνω
στις αυξοµειώσεις των βάσεων εισαγωγής και τη σχέση αυτών µε συγκεκριµένα γνωστικά
πεδία (βλ. ΕΣΥΕ, διάφορα έτη).
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Σε πανεπιστηµιακά Τµήµατα που συνδέονται µε επαγγέλµατα που και εκ παραδόσεως
απολαµβάνουν υψηλό κύρος στην ελληνική – και όχι µόνο – κοινωνία, αλλά και διατηρούν
ακόµα το χαρακτήρα του ‘κλειστού επαγγέλµατος’ (αυστηρά ελεγχόµενες διαδικασίες
απονοµής άδειας εξάσκησης επαγγέλµατος και παρακολούθησης της επαγγελµατικής
εξέλιξης, ύπαρξη επιστηµονικών-επαγγελµατικών ενώσεων µε υψηλό βαθµό πολιτικής
επιρροής κλπ.), οι βάσεις είναι – γενικά - υψηλές και οι εισαγωγή δύσκολη. Στα παραπάνω
περιλαµβάνονται: α) οι Ιατρικές Σχολές, οι οποίες παρουσιάζουν τις υψηλότερες βάσεις σε
οποιαδήποτε µορφή εξετάσεων πανελλαδικού χαρακτήρα, β) οι Πολυτεχνικές Σχολές οι
βάσεις των οποίων αν και δεν είναι το ίδιο υψηλές µε τις προηγούµενες, διατηρούνται σε
υψηλά σχετικά επίπεδα, µε µικρές µόνο αυξοµειώσεις (1996-2001), γ) οι Νοµικές Σχολές, και
δ) οι Σχολές και Τµήµατα που αντιστοιχούν σε σύγχρονους κλάδους του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος.
Στις λεγόµενες ‘Θεωρητικές’ Σχολές, εκείνες µε υψηλή ζήτηση και κύρος (λόγω και του
‘κλειστού’ χαρακτήρα τους), όπως η Νοµική, ακόµα και αν χαρακτηρίστηκαν από πτωτικές
τάσεις, η τελική πτώση ήταν πολύ πιο συγκρατηµένη από εκείνη των υπολοίπων σχολών
‘µαζικής φοίτησης’ (βλ. ΕΣΥΕ, διάφορα έτη· επίσης, Gouvias, 1998).
Τα υπόλοιπα Τµήµατα των ‘Ανθρωπιστικών’ και ‘Κοινωνικών Σπουδών’, παρουσιάζουν
χαµηλές βάσεις εισαγωγής, ενώ παράλληλα έχει δραστικά αυξηθεί – από το ΥΠΕΠΘ - ο
αριθµός εισακτέων τους, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη αύξηση της χρηµατοδότησης για
υποδοµή.4

∆είκτες Αντιπροσώπευσης – παρουσίαση των αποτελεσµάτων
Ορισµοί
Η κατασκευή των ∆εικτών Αντιπροσώπευσης (∆.Α.) στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
βασίστηκε σε δύο ειδών στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ): τις
Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού για τα έτη 1998-2000, από τη µια, και τα Στατιστικά της
Εκπαίδευσης (∆ιεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών της ΕΣΥΕ), όσο αφορά τους πρωτοετείς
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φοιτητές για το ακαδηµαϊκό έτος 1998-99 (τελευταία διαθέσιµα στοιχεία σε εθνικό επίπεδο)5.
Χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία που αφορούν στο επάγγελµα και το εκπαιδευτικό επίπεδο των
γονέων.
Με αφετηρία αυτές τις δύο ταξινοµήσεις, και για λόγους συγκρισιµότητας, η τελική
κατηγοριοποίηση της παρούσας µελέτης περιλαµβάνει - ύστερα από µια σύµπτυξη
κατηγοριών - 7 κατηγορίες (βλ. Πίνακα 2 και για τις τρεις ταξινοµήσεις).
Για το εκπαιδευτικό επίπεδο ο συγγραφέας δεν προέβη σε νέα ταξινόµηση, µια και οι δύο
υπάρχουσες της ΕΣΥΕ συµφωνούν µεταξύ τους, παρά την ελαφρώς διαφορετική γραµµατική
διατύπωση στις δύο τελευταίες κατηγορίες (βλ. Πίνακα 3).
- Οι ∆είκτες Αντιπροσώπευσης που βασίζονται στο επάγγελµα γονέων υπολογίζονται από τη
διαίρεση του ποσοστού της προς εξέταση κατηγορίας πρωτοετών φοιτητών (π.χ. φοιτητές
των οποίων ο πατέρας, ή η µητέρα, κατέχουν διευθυντική θέση σε µια επιχείρηση) στο
σύνολο των πρωτοετών στο συγκεκριµένο Ίδρυµα, Σχολή ή Τµήµα, µε το ποσοστό που έχει η
συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία (π.χ. ‘πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά ή
διευθυντικά επαγγέλµατα’) στο σύνολο του ενεργού πληθυσµού άνω των 45 ετών.
Είναι πολύ σηµαντικό ότι τα νεώτερα στοιχεία εµπεριέχουν πληροφορίες και για το
επάγγελµα της µητέρας, κάτι το οποίο έλειπε παλαιότερα.
Πρέπει, επίσης, να τονιστεί ότι - αν και στους υπολογισµούς των δεικτών ελήφθησαν
υπόψη - στους πίνακες και στα γραφήµατα δεν περιελήφθησαν τα µέλη της κατηγορίας 7,
δηλαδή ‘πρόσωπα µη δυνάµενα να καταταγούν’ (κατηγορία 10 στην ταξινόµηση της ΕΣΥΕ),
µια και δεν έχουµε µια καθαρή εικόνα του κοινωνικο-οικονοµικού προφίλ των ατόµων που
την αποτελούν.
- Οι ∆είκτες εκείνοι που βασίζονται στο εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων (ανάλογη
διαδικασία υπολογισµού) αποτελούν µια εξίσου σηµαντική πληροφορία, όσο αφορά τη
διερεύνηση του ρόλου που παίζει το ‘πολιτισµικό κεφάλαιο’, τόσο για την πιθανότητα
ανωτέρων σπουδών, όσο και για το συγκεκριµένο τοµέα σπουδών που θα ακολουθηθεί,
δηλαδή, την αξιολόγηση των µελλοντικών επαγγελµατικών προοπτικών του κάθε φοιτητή6.
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Ανισότητες Βασισµένες στο Επάγγελµα Γονέων
Πανεπιστήµια
Από την εξέταση των Πινάκων 4 & 5 και των Γραφηµάτων 1-6, που αναπαριστούν τη
διαχρονική εξέλιξη των ∆.Α.(µόνο για το επάγγελµα πατέρα) προκύπτουν τα παρακάτω:
• Βλέπουµε ότι η κατηγορία 1 (µέλη των βουλευοµένων σωµάτων και πρόσωπα που ασκούν
επιστηµονικά ή διευθυντικά επαγγέλµατα), όσο αφορά το επάγγελµα πατέρα,
αντιπροσωπεύεται στο σύνολο των ΑΕΙ στον ίδιο βαθµό µε το συνολικό ενεργό
πληθυσµό της χώρας (δείκτης = 1), ενώ σε πολλά ιδρύµατα υπο- αντιπροσωπεύεται.
Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε την εικόνα που είχαµε σχηµατίσει για το 1994 (βλ. Gouvias,
1998b), όπου σε όλα τα Ανώτατα Ιδρύµατα υπερ-αντιπροσωπευόταν, γεγονός που
φαίνεται ξεκάθαρα και στο Γράφηµα 1. Όταν όµως εξετάζουµε την αντιπροσώπευση µε
βάση το επάγγελµα µητέρας, τότε η κατηγορία αυτή – και τα κοινωνικο-οικονοµικά
στρώµατα που περιλαµβάνει - φαίνεται να υπερ-αντιπροσωπεύεται, µε µεγαλύτερους
δείκτες να παρουσιάζονται στα Πολυτεχνεία – και ιδιαίτερα στο Εθνικό Μετσόβειο
Πολυτεχνείο, όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 1.
• Οι ∆είκτες Αντιπροσώπευσης στα ΑΕΙ έχουν εντυπωσιακά βελτιωθεί, σε σχέση µε το
19947, κυρίως για τις κατηγορίες 2 & 3 (2 = επαγγ. γραφείου & παρεµφερή· 3 = αυτοαπασχολούµενοι έµποροι - υπάλληλοι εµπορίου (λιαν. - χονδρ.) & συναφή - αυτοαπασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών). Αυτές οι δυο κατηγορίες υπερσκελίζουν την
κατηγορία 1 στις περισσότερες πανεπιστηµιακές σχολές, ακόµα και στις ‘τεχνολογικές’
ειδικότητες (βλ. Πίνακες 4 & 5 και Γραφήµατα 2 & 3). Εδώ βέβαια πρέπει να σηµειωθεί
ότι η κατηγορία 3 περιλαµβάνει αρκετά περισσότερα άτοµα από ό,τι στους δείκτες για το
1994 (επιπλέον τους αυτο-απασχολούµενους στην παροχή υπηρεσιών, που αποτελούν το
12.7% των απασχολουµένων) λόγω έλλειψης αναλόγων στοιχείων, αλλά και
συµβατότητας των κατηγοριών επαγγελµατικής ταξινόµησης ανάµεσα στην Έρευνα
Εργατικού ∆υναµικού και τα Στατιστικά Παιδείας της ΕΣΥΕ. Γι’αυτό το λόγο και
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φαίνεται υπερ-αντιπροσωπευµένη στους αντίστοιχους δείκτες του 1998, σε σχέση µε
εκείνους του 1994.
• Οι υπόλοιπες κατηγορίες είναι ξεκάθαρο ότι υπο-αντιπροσωπεύονται. Επιπροσθέτως, οι
κατηγορίες 4 (γεωργικά, αλιευτικά & δασικά επαγγέλµατα) και 6 (ανειδίκευτοι εργάτες,
χειρωνάκτες και µικροεπαγγελµατίες) παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις (βλ. Πίνακες 4 & 5
και Γραφήµατα 4 µε 6), ενώ η κατηγορία 5 (ειδικευµένοι τεχνίτες), αν και παρουσιάζει –
σε σχέση µε το 1994 – ελαφρά ανοδικές τάσεις των ∆.Α., αυτές δεν είναι
ανταποκρίνονται σε στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα δύο έτη αναφοράς,
(βλ. Πίνακες 4 & 5 και Γράφηµα 5). Σε απόλυτους δε αριθµούς παρατηρείται πτώση –
όπως θα δούµε παρακάτω.

TEI
Από την εξέταση του Πίνακα 6 και των Γραφηµάτων 7-12, που αναπαριστούν τη διαχρονική
εξέλιξη των ∆.Α.(µόνο για το επάγγελµα πατέρα), προκύπτουν τα παρακάτω:
• Εδώ παρατηρείται πάλι – όπως και το 1994 – η γνωστή υπο-αντιπροσώπευση των πιο
‘προνοµιούχων’ κατηγοριών, αλλά µε µια ελαφρά (όχι στατιστικά σηµαντική) τάση
ανόδου του δείκτη αντιπροσώπευσης (Πίνακας 6 και Γράφηµα 7).
• Εντυπωσιακή είναι η άνοδος της οµάδας 3 (στατιστικά σηµαντική στο .005 επίπεδο), ενώ
αξιοσηµείωτη είναι η κάθοδος της οµάδας 5, που αντιπροσωπεύει τους ‘ειδικευµένους
τεχνίτες’ (όχι όµως στατιστικά σηµαντική) (Πίνακας 6 και Γραφήµατα 9 & 11).
• Η οµάδα 6 (ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και µικροεπαγγελµατίες), όπως φαίνεται
στον Πίνακα 6 και το Γράφηµα 12, παραµένει η περισσότερο αποκλεισµένη, ακόµα και
στα ΤΕΙ, που έχουν αποδειχτεί πολύ πιο ‘προσβάσιµα’ για τις λιγότερο προνοµιούχες
κοινωνικές οµάδες (βλ. Πολυδωρίδη, 1995β και 1996· Gouvias, 1998b· Γουβιάς, 1999).

Ανισότητες Βασισµένες στο Εκπαιδευτικό Επίπεδο Γονέων
Πανεπιστήµια
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Από την εξέταση των Πινάκων 7 & 8 , που αναπαριστούν τη διαχρονική εξέλιξη των ∆.Π. σε
σχέση µε το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων, προκύπτουν τα παρακάτω:
• Εδώ εξακολουθούµε να έχουµε υπερ-αντιπροσώπευση της ανώτερης κατηγορίας
(εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων = µεταπτυχιακό δίπλωµα), µε δείκτες που κυµαίνονται από
λίγο παραπάνω από 2,5 µέχρι 12,5 φορές πάνω από το ποσοστό αντιπροσώπευσης της
κατηγορίας αυτής στο σύνολο του ενεργού πληθυσµού (στο σύνολο της Ανώτατης
Εκπαίδευσης, οι δείκτες είναι 7,3 και 5,2 όταν εξετάζουµε το εκπαιδευτικό επίπεδο του
πατέρα και της µητέρας αντίστοιχα). Εντυπωσιάζει όµως η θεαµατική πτώση των δεικτών
σε σχέση µε το 1994. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι Σχολές και Τµήµατα
µε παραδοσιακά αυξηµένο ‘κύρος’, από τη µια µεριά (Ιατρική, Θετικές Επιστήµες), και
‘άµεσο αντίκρυσµα’ στην αγορά εργασίας και επαγγελµατικές προοπτικές, από την άλλη
(πολυτεχνικές ειδικότητες), παρουσιάζουν και τη µεγαλύτερη αντιπροσώπευση των
φοιτητών µε γονείς που κατέχουν µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Για παράδειγµα, η
υπο-κατηγορία ‘φοιτητές µε επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα έναν µεταπτυχιακό τίτλο’,
έχουν δείκτη αντιπροσώπευσης 18,8 στην Ιατρική Σχολή και 5,47 περίπου στη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η εικόνα αυτή διατηρείται σε όλα
σχεδόν τα ΑΕΙ, και είναι πιο εντυπωσιακή σε Τµήµατα προσανατολισµένα σε
τεχνολογικά επαγγέλµατα ή ειδικότητες που σχετίζονται µε παροχή υπηρεσιών στον
ευρύτερο Τραπεζικό & Χρηµατοπιστωτικό Τοµέα της Οικονοµίας (βλ. Πίνακα 8).
• Και οι κατηγορίες 2 & 3 (πτυχίο ανώτατης και πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης) έχουν
ελαφρώς µειωµένους ∆είκτες Αντιπροσώπευσης, αν και εξακολουθούν να υπεραντιπροσωπεύονται στα ΑΕΙ. Βέβαια, δεν υπάρχουν απολύτως συγκρίσιµα στοιχεία
ανάµεσα στα δύο εξεταζόµενα σχολικά έτη, γιατί το 1993-94 οι δύο αυτές κατηγορίες
ήταν συγχωνευµένες σε µία.
• Η κατηγορία ‘απόφοιτοι λυκείου’ φαίνεται να υπερ-αντιπροσωπεύεται, αν και σε
µικρότερο βαθµό από το 1993-94.8
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• Ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση της κατηγορίας ‘απόφοιτοι γυµνασίου’ που υπεραντιπροσωπεύεται στα περισσότερα Τριτοβάθµια Ιδρύµατα και µεµονωµένα Τµήµατα –
ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το εκπαιδευτικό επίπεδο της µητέρας - ενώ το 1993-94 στη
συντριπτική πλειοψηφία των Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων υπο- αντιπροσωπευόταν.9
Αυτή η εικόνα έρχεται σε αντίθεση, τόσο µε τα µεγάλα ποσοστά ανεργίας που
χαρακτηρίζουν αυτήν την κατηγορία εκπαιδευτικού επιπέδου (βλ. Πίνακα 1), όσο και
από γενικότερη χειροτέρευση της σχετικής θέσης που έχουν τα παιδιά εκείνων που οι
επαγγελµατικές τους προοπτικές συνδέονται περισσότερο µε το απολυτήριο της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και µικροεπαγγελµατίες)
για εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (εκτενέστερος σχολιασµός θα γίνει
παρακάτω).
• Εκείνες οι κατηγορίες που παραµένουν τυπικά και ουσιαστικά υπο-αντιπροσωπευµένες
είναι οι τρεις τελευταίες (φοιτητές µε γονείς αποφοίτους δηµοτικού, µε γονείς που δεν
τελείωσαν δηµοτικό και µε γονείς αγράµµατους).

TEI
Και στα ΤΕΙ οι τέσσερις πρώτες κατηγορίες υπερ-αντιπροσωπεύονται σε σηµαντικό βαθµό,
µε φθίνουσες πάντως τάσεις, ενώ η κατάσταση υπο-αντιπροσώπευσης των υπολοίπων
κατηγοριών παραµένει σχεδόν αµετάβλητη (βλ. Πίνακας 9). Πιο συγκεκριµένα:
• Η ανώτερη κατηγορία (εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων = µεταπτυχιακό δίπλωµα) ξεπερνά
κατά πολύ τον (υποθετικό) δείκτη ‘ίσης αντιπροσώπευσης’, δηλαδή το 1, χωρίς όµως να
φθάνει τα εντυπωσιακά νούµερα του 1993-94.
• Οι φοιτητές µε γονείς αποφοίτους Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης (σύµφωνα µε την
προ του 2001 ταξινόµηση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης), καθώς και εκείνοι µε γονείς
αποφοίτους λυκείου υπερ-αντιπροσωπεύονται, µε ελαφρές τάσεις µείωσης. ∆ιαφορές
ανάµεσα στο επίπεδο των γονέων δεν υπάρχει, όσο αφορά στο ρόλο που παίζει αυτό
στους ∆είκτες Αντιπροσώπευσης.
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• Η κατηγορία ‘φοιτητές µε γονείς αποφοίτους γυµνασίου’ σηµειώνει µια αξιοσηµείωτη
άνοδο σε σχέση µε το 1993-94, η οποία µάλιστα είναι και στατιστικά σηµαντική για την
περίπτωση του επιπέδου εκπαίδευσης του πατέρα.10
• Οι τρεις τελευταίες κατηγορίες υπο-αντιπροσωπεύονται σε σηµαντικό βαθµό, χωρίς να
διαφαίνεται µια τάση βελτίωσης σε σχέση µε το έτος αναφοράς. Έτσι, τα στρώµατα
αυτά, παρόλο το πρόσφατο ‘άνοιγµα’ της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, δεν έχουν
ευεργετηθεί, όπως τουλάχιστον οι επίσηµες διακηρύξεις εδήλωναν.11

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Καταρχή πρέπει να τονιστεί ότι οι ταξινοµήσεις που έγιναν στην παρούσα µελέτη, όπως και
κάθε είδους ταξινόµηση που αναφέρεται σε ευρύτερες κοινωνικές οµαδοποιήσεις, είναι
χρήσιµες µόνο σε µακρο-επίπεδο (κοινωνία, συλλογικοί φορείς) και µόνο για αναλυτικούς
σκοπούς. Είναι φανερό ότι οι κατηγοριοποιήσεις αυτές ‘συλλαµβάνουν’ µόνο συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά των ατόµων που – υποτίθεται ότι – τις αποτελούν και όχι όλες τις ποσοτικές
και ποιοτικές εκφάνσεις της καθηµερινής τους ζωής.
Οι ταξινοµήσεις της ΕΣΥΕ – πάνω στις οποίες βασίστηκε και το ταξινοµητικό σχήµα της
παρούσας µελέτης - δεν παρουσιάζουν ούτε διαχρονική σταθερότητα (π.χ. τα στοιχεία που
αναφέρονται στο επάγγελµα της µητέρας) αλλά ούτε και αναλυτική ευκρίνεια. Παράδειγµα
είναι η ταξινόµηση ‘ΣΤΕΠ92’, από τη µία, και τα Κοινωνικά Στατιστικά / Στατιστικά
Εκπαίδευσης, από την άλλη: οι πρώτες 3 κατηγορίες της πρώτης, και οι 2 πρώτες της
δεύτερης – αν και για στατιστικούς λόγους συγχωνεύτηκαν σε µία – περιέχουν
επαγγελµατικές κατηγορίες, που αλληλεπικαλύπτονται ή/και διαφέρουν σε αρκετά σηµεία,
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αναλόγως των κριτηρίων που είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν (αµοιβή, θέση στην
εργασία, τοµέας απασχόλησης, αρµοδιότητες, βαθµός αυτονοµίας, κλπ.).
Επιπρόσθετα, είναι πολύ πιθανό πολλές από τις δυνατότητες ή αδυναµίες οι οποίες
αποδίδονται σε κάποια άτοµα λόγω της περίληψής τους σε συγκεκριµένες κοινωνικές
κατηγορίες – ή ‘στρώµατα’ ή ‘τάξεις’ – να µην βιώνονται από αυτά ως τέτοιες, µέσα από µια
υποκειµενική εκτίµηση της πραγµατικότητας. Με άλλα λόγια, ως συγγραφέας της παρούσας
µελέτης, έχω επίγνωση του κινδύνου του συνδρόµου της ‘κυτιοποίησης ανθρώπων’ σε
κατηγορίες ετικέτες (Rikowski, 2001), που ελλοχεύει σε µακρο-προσεγγίσεις της αγοράς
εργασίας.
Πέρα από το επιχείρηµα ότι η επικέντρωση στο µακρο- ή το µικρο-επίπεδο είναι ζήτηµα
που άπτεται των επιστηµονικών και ιδεολογικών καταβολών του κάθε ερευνητή-συγγραφέα,
και πέρα από την παραδοχή ότι τέτοιου είδους µελέτες µπορούν κάλλιστα να συµπληρωθούν
και εµπλουτισθούν µε αντίστοιχης θεµατικής αντικείµενα έρευνας στο µικρο-επίπεδο, είναι
ανάγκη να γίνει µια επισήµανση.
Ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας της οργανωτικής δοµής του ελληνικού εκπαιδευτικού
σχηµατισµού δεν συνηγορεί υπέρ µιας απροβληµάτιστης υιοθέτησης οπτικών που
συσχετίζονται µε επιµέρους ιδιαιτερότητες (ατοµικές, σε επίπεδο σχολικής µονάδας, ακόµα
και αναφορικά µε το τοπικό ή το περιφερειακό επίπεδο), προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα
εξηγητικό πλαίσιο αναφοράς για το σύστηµα πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.
Ιδιαίτερα όταν κανείς µελετά ανισότητες που τυχόν επικρατούν, είτε στην πρόσβαση αυτή
καθεαυτή, είτε στη συχέτισή της µε τη δοµή της αγοράς εργασίας, είναι περισσότερο οι
διαδικασίες ‘πολιτικής χειραγώγησης’ και ‘διαπραγµάτευσης’ (Archer, 1979) οι οποίες
παίζουν πρωτεύοντα εξηγητικό ρόλο.
Η χρήση των γενικών στατιστικών στοιχείων και κατηγοριών της ΕΣΥΕ, δοσµένη φυσικά
µέσα από ένα θεωρητικό πλαίσιο που λαµβάνει υπόψη του τις προαναφερθείσες
εννοιολογικές δυσκολίες, µπορεί να φανερώσει γενικότερα δοµικά στοιχεία του
εκπαιδευτικού συστήµατος και να περιγράψει τάσεις, ακόµα και αν τα ‘περιθώρια λάθους’ –
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µε τη στατιστική αλλά και την ευρύτερη επιστηµονική έννοια του όρου – είναι
αξιοµνηµόνευτα.

Η εξέλιξη της πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
Αδιαµφισβήτητα, η πρόσβαση στην Ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια
της τελευταίας εικοσαετίας έγινε αρκετά πιο εύκολη για τα λιγότερο προνοµιούχα – µε όρους
επαγγελµατικής ισχύος ή εκπαιδευτικών προσόντων – κοινωνικά στρώµατα. Όπως µάλιστα
καταδείχθηκε και στην παρούσα µελέτη, το ‘άνοιγµα’ της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης υπήρξε
ιδιαίτερα εντυπωσιακό το δεύτερο µισό της δεκαετίας του ΄90.
Παρόλα αυτά, πρέπει να γίνουν κάποιες σηµαντικές επισηµάνσεις, οι οποίες, αν και δεν
στοχεύουν να µειώσουν την αξία αυτού καθεαυτού του ‘ανοίγµατος’ στην πρόσβαση, θα
µπορέσουν να το εντάξουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προβληµατισµού, το οποίο έχει να κάνει
µε πρακτικά, καθηµερινά ερωτήµατα που αναγκαστικά παρεισφρύουν στη συζήτηση για τους
σκοπούς και τα αποτελέσµατα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
1. Η µαζικοποίηση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µε την υποδοχή χιλιάδων νέων
φοιτητών, πέρα από την ικανοποίηση του χρονίου αιτήµατος για ‘εκδηµοκρατισµό’, δε
σηµαίνει απαραίτητα και καλύτερη ποιοτικά Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόβληµα
παρουσιάζεται πιο εύγλωττα αν συνδέσει κανείς αυτήν την ‘εισροή’ φοιτητικού /
σπουδαστικού δυναµικού µε τις ισχνές αυξήσεις στις δαπάνες του Κρατικού
Προϋπολογισµού για την Παιδεία και την - αναλογικά µε άλλες ∆υτικές χώρες καθηλωµένη σε απαράδεκτα χαµηλά επίπεδα γενικότερη χρηµατοδότηση της δηµόσιας
εκπαίδευσης στη χώρα µας (βλ. UNESCO, 2000 & 2002· επίσης, Αντιτετράδια της
Εκπαίδευσης, τ. 57, σ. 35-36).
2. Μήπως το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων, ως διαδικασία πρόσβασης στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, τόσο στον τρόπο διεξαγωγής τους (εξέταση σε 4 µαθήµατα,
τελείως αποκοµµένη από την επίδοση στο λύκειο) όσο και προετοιµασίας τους (δηλώσεις
προτίµησης πριν να διαπιστωθεί η πραγµατική επίδοση στις εξετάσεις), δηµιούργησε τις
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συνθήκες για ευρύτερη πρόσβαση, γιατί βασίστηκε πρώτιστα στην τύχη; Και αν ναι,
µήπως το αποτέλεσµα αυτό αντιστραφεί, από τη στιγµή που και ο τρόπος υπολογισµού
των ‘µορίων’ εισαγωγής αλλάζει (συνυπολογισµός της βαθµολογίας και στα –
πανελληνίως εξεταζόµενα - µαθήµατα της Β΄ λυκείου, ύπαρξη συγκεκριµένων
µαθηµάτων αυξηµένης βαρύτητας, ανάλογα µε το επιστηµονικό πεδίο) αλλά και οι
δηλώσεις προτίµησης γίνονται µετά τη γνωστοποίηση των ‘µορίων’;
3. Οι απαιτήσεις για εξειδίκευση, τουλάχιστον στις ανώτερες βαθµίδες της επιχειρηµατικής
‘πυραµίδας’, δεν αφήνουν περιθώρια για να πιστέψει κανείς ότι οι πιο προνοµιούχες
κοινωνικές οµάδες ‘υποχωρούν’ από τις βλέψεις τους να σπουδάσουν τα παιδιά τους µε
τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις και ‘εγκαταλείπουν’ την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.
Μήπως λοιπόν αυτή η φαινοµενική υπο-αντιπροσώπευσή τους, σηµαίνει έναρξη ή/και
συνέχιση των σπουδών τους σε πανεπιστήµια του εξωτερικού;
4. Η µαζική εισροή φοιτητικού πληθυσµού στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση δεν µας λέει
πολλά πράγµατα για τις διαφοροποιήσεις των γνωστικών πεδίων που προσφέρονται από
τα διάφορα ιδρύµατα, ούτε και για τη συσχέτιση των πεδίων αυτών µε τις δοµές της
αγοράς εργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Με άλλα λόγια, µήπως η
αντιπροσώπευση ευρύτερων στρωµάτων σε συγκεκριµένα προγράµµατα σπουδών οδηγεί
- όχι νοµοτελειακά, αλλά στη συγκεκριµένη εθνική και διεθνή συγκυρία - σε παράλληλη
υποβάθµιση των αντιστοίχων επαγγελµάτων στην κοινωνική ιεράρχηση της εργασίας
(βλ. Πολυδωρίδη, 1995α, κεφ. 2);
Το πρώτο ζήτηµα (η ποιότητα της παρεχόµενης Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης), αν και
αναµφίβολα έχει εξέχουσα σηµασία στο σύγχρονο εκπαιδευτικό προβληµατισµό, δεν είναι
δυνατόν να αναλυθεί επί του παρόντος επειδή η ολόπλευρη και λεπτοµερής ανάλυσή του
µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσα από διεπιστηµονική συνεργασία, και σε έναν αρκετά
διευρυµένο χρονικό ορίζοντα.12 Για το δεύτερο ζήτηµα, θα χρειαστεί λίγη υποµονή µέχρι να
υπάρξουν τα σχετικά πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία από την ΕΣΥΕ. Για το τρίτο – αν και
πολλοί ίσως θεωρήσουν την απάντηση αυτονόητη – επίσης δεν υπάρχει κάποιο αξιόπιστο
ερευνητικό δεδοµένο, οπότε δεν πρόκειται να επιχειρηθεί εδώ µια βεβιασµένη απάντηση. Για
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το τέταρτο όµως, στο φως των ευρηµάτων της παρούσας µελέτης, είναι ανάγκη να
διευκρινισθούν κάποια πράγµατα.
Είναι γνωστό ότι οι επαναστατικές τεχνολογικές αλλαγές του δεύτερου µισού του 20ου
αιώνα έχουν επιφέρει ριζικές ανακατατάξεις στις οικονοµικές, πολιτικές και ευρύτερες
κοινωνικές δοµές ανά την υφήλιο, µε κυρίαρχο στοιχείο την αλληλεξάρτηση των - πάλαι
ποτέ – ‘εθνικών οικονοµιών’ και τη σταδιακή συγχώνευσή τους σε αυτό που ευρύτερα
ονοµάζεται ‘παγκόσµια οικονοµία’. Υποστηρίζεται ευρέως ότι το «παλιό [επιστηµονικό]
παράδειγµα της µαζικής παραγωγής βασικά τυποποιηµένων αγαθών ….. που απαιτούσε όλο
και υψηλότερη διοχέτευση κεφαλαίου, ενέργεια και πρώτων υλών για να παραχθούν όλο και
περισσότερα αγαθά» δίνει τη θέση του σε ένα «νέο παράδειγµα … µε υιοθέτηση επιλογών
που απαιτούν πολύ λιγότερη ενέργεια και πρώτες ύλες κατά µονάδα παραγόµενου
προϊόντος» (Colombo, 1988, σελ. 23). Τώρα η ίδια η βιοµηχανία γίνεται βοηθητική και,
συχνά χρήζουσα υπεργολαβίας (contracting out)», και είναι σίγουρη πλέον «η µετάβαση
προς µια µετα-βιοµηχανική, προσανατολισµένη στον τοµέα των υπηρεσιών κοινωνία …»
(στο ίδιο, σελ. 24).
Σε αυτή την ‘τριτογενοποίηση’ των οικονοµιών – τουλάχιστον όπως αυτή βιώνεται στις
πιο ανεπτυγµένες τεχνολογικά χώρες της ∆ύσης – η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Και αυτό
δεν το φανερώνουν µόνο τα στατιστικά στοιχεία για την απασχόληση13, αλλά και η ανάλυση
που κάναµε γύρω από τους ∆.Α. στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.

∆ιαφοροποιήσεις µε βάση το επάγγελµα γονέων
Στη διαχρονική αύξηση των δεικτών για τα παιδιά των κατηγ. 2 & 3 θα µπορούσε κανείς να
διακρίνει µια ‘µεσο-αστική’ και ‘µικρο-αστική επέλαση’ στην Ανώτατη Εκπαίδευση; Να
σηµαίνουν άραγε οι µεγάλοι δείκτες καλύτερη προετοιµασία για τις Γ.Ε. από τις
συγκεκριµένες κατηγορίες αποφοίτων λυκείου, ή ότι απλά κάποιες σχολές δεν δηλώνονται
καν από τα παιδιά των πιο ‘προνοµιούχων στρωµάτων’; Και τελικά µόνο η κατηγορία 1 της
ταξινόµησης της ΕΣΥΕ µπορεί να θεωρηθεί ‘προνοµιούχα’, ή µήπως και οι 2 & 3;
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Το πτυχίο, από όποιο πανεπιστηµιακό τµήµα και αν προέρχεται, είναι σηµαντικό για την
ελληνική οικογένεια, ακόµα κι αν ποτέ δεν ληφθεί για τον Χ λόγο. Μερικοί πιστεύουν ότι η
εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση είναι, πάνω από όλα «µια πράξη τιτλοδότησης ….
βασικό συστατικό στην συµβολική κατασκευή της κοινωνικής θέσης» (Benincasa, 1998, σελ.
39). Οι ΓΕ λειτούργησαν ως ένας µηχανισµός ‘µυσταγώγησης’ της κοινωνικής αυτής
κατασκευής. Κι αυτό γιατί αντιµετωπίστηκαν από την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας
ως µια αντικειµενική εξέταση του τι έµαθε ο κάθε µαθητής/τρια σε όλη τη µαθητική του/της
ζωή, άρα και ως η δικαιότερη δυνατή λύση για την επιλογή των ‘ικανότερων’ και
‘ακαδηµαϊκά προσανατολισµένων’. Η αύξηση ∆.Α. των κατηγοριών 2 & 3 συνδέεται, όχι
µόνο µε την προαναφερθείσα ‘διόγκωση’ του τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας – και την
παράλληλη ‘µεσο-αστοποίηση’ σηµαντικών µερίδων του πληθυσµού, τις τελευταίες τρεις
δεκαετίες – αλλά επίσης και µε ευρύτερες ιδεολογικές και πολιτισµικές επιδράσεις που αυτή
η διόγκωση είχε πάνω στις γονεϊκές προσδοκίες για τη µελλοντική αποκατάσταση των
τέκνων τους (βλ. Τσουκαλάς, 1977 & 1986· Μαλούτας & Οικονόµου, 1992). Οι άνθρωποι
αυτοί ‘επενδύουν’ – µε την καθαρά οικονοµική αλλά και τη συµβολική έννοια του ρήµατος –
στο µέλλον των παιδιών τους, το οποίο το οραµατίζονται µέσα στον τριτογενή τοµέα, σε µια
απασχόληση που θα µοιάζει µε τη δική τους (µη χειρωνακτική, δηλαδή), αλλά που θα είναι
ταυτόχρονα καλύτερα αµοιβώµενη µε µεγαλύτερη ισχύ επιβολής και ενδεδειµένη µε
αυξηµένο γόητρο.
Γεννιέται όµως το ερώτηµα, γιατί οι κατηγορίες 4, 5 και 6, όχι µόνο δεν καταφέρνουν να
αυξήσουν – συγκριτικά – τη συµµετοχή τους, αλλά η ‘αντιπροσώπευσή τους’ µειώνεται
αισθητά; Είναι χαρακτηριστικό ότι για το 1998-99 η ‘αντιπροσώπευση’ της κατηγορίας 4
(πατέρας σε γεωργικά, αλιευτικά & δασικά επαγγέλµατα) στους πρωτοετείς φοιτητές/τριες των
πανεπιστηµίων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης ήταν 308, 442 και 101, ενώ το
1993-94, οι αντίστοιχοι αριθµοί ήταν 347, 658 και 137! Στο δε Γεωπονικό Πανεπιστήµιο –
όπου, λόγω της οικογενειακής απασχόλησης, θα περίµενε κανείς µια σταθερή
‘εκπροσώπηση’ του αγροτικού πληθυσµού – έχουµε το ακαδηµαϊκό έτος 1998-99 33 παιδιά
αγροτών (ή κτηνοτρόφων, ή αλιέων), σε σχέση µε 42 το 1993-94. Ακόµα και η κατηγορία 5
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(ειδικευµένοι τεχνίτες), που φαίνεται να έχει αυξήσει τους ∆.Α. της στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση, µεταξύ 1993-94 και 1998-99, σε απόλυτους αριθµούς έχει µείωση αντί για
αύξηση στα περισσότερα πανεπιστήµια. Ακόµα και στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο - το
κατεξοχήν τριτοβάθµιο ίδρυµα για τεχνολογικές σπουδές ανώτερου χαρακτήρα - τα παιδιά
ειδικευµένων τεχνιτών ήταν 163 το 1998-99, σε σχέση µε 187 το 1993-94 (ΕΣΥΕ,
αδηµοσίευτα στοιχεία).
Όπως υποστηρίχθηκε και παραπάνω, και εξήχθη και από παλαιότερα ευρήµατα (Gouvias,
1998a,b· Γουβιάς, 1999) τα ΤΕΙ προσέφεραν έναν εναλλακτικό δρόµο για τους αποφοίτους
λυκείου, που είτε είχαν συστηµατικά αποκλειστεί από την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, είτε
ενδιαφέρονταν για διαφορετικού τύπου ανώτερες σπουδές. Φυσικά πρέπει να είµαστε αρκετά
προσεκτικοί όταν κρίνουµε πως οι λειτουργία των ΤΕΙ ήταν µια δραστική πρόκληση στις
παραδοσιακές τάσεις επιλεκτικότητας των σχολικών µηχανισµών. Μερικοί µπορεί να
υποστηρίξουν ότι απλά αναπαρήγαγαν αυτές τις τάσεις µε το να δέχονται τους ‘κακούς
µαθητές’ του λυκείου.
Σε µια πρόσφατη έρευνα πεδίου σε µια ελληνική πόλη της περιφέρειας (Benincasa, 1998),
καταγράφηκε µια γενική ‘αντιπάθεια’ για τα ΤΕΙ. Αν και σχεδόν όλοι οι ερωτώµενοι
παραδέχτηκαν ότι «συγκριτικά µε τα Πανεπιστήµια, τα ΤΕΙ προσφέρουν γνώσεις και τίτλους
σπουδών που είναι πιο χρήσιµα στην αγορά εργασίας», όταν ερωτήθηκαν για τις προτιµήσεις
τους, έκλιναν σαφώς υπέρ των Πανεπιστηµίων. Τα ΤΕΙ θεωρήθηκαν ως «χαµηλότερου
γοήτρου» (σελ. 36).
Επιπλέον, διαπιστώσαµε ότι και στα ΤΕΙ ισχύουν σχεδόν οι ίδιες τάσεις όσο αφορά την
αντιπροσώπευση των επαγγελµατικών κατηγοριών 4-6. Πιο συγκεκριµένα, οι τάσεις είναι
πτωτικές για αυτές τις κατηγορίες, ακόµα και για την κατηγορία 5 (ειδικευµένοι τεχνίτες), η
οποία φαίνεται να υπερ-αντιπροσωπεύεται σε όλα τα ΤΕΙ, αλλά σε αρκετά χαµηλότερο
βαθµό από ό,τι το 1993-94.
Χωρίς να υποστηρίζεται ότι η µόνο οικονοµική άνεση είναι εκείνη που δίνει το
συγκριτικό πλεονέκτηµα στα παιδιά των ατόµων που απασχολούνται στον τριτογενή τοµέα14,
φαίνεται ότι τα υπαλληλικά στρώµατα και οι απασχολούµενοι σε επαγγέλµατα εµπορίου και
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υπηρεσιών (αυτο-απασχολούµενοι, µε προσωπικό ή µη), µπορούν, και καλύτερη
προετοιµασία να προσφέρουν στα παιδιά τους για τις εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση, αλλά και να τους εξασφαλίσουν – ευκολότερα – µια θέση ακόµα και σε
‘δυσπρόσιτες’, µέχρι πριν λίγα χρόνια, ειδικότητες.
Και η κατηγορία 1 τι κάνει; Πέρα από µια εύλογη (εναλλακτική) απάντηση που
αντιστοιχεί στην προαναφερθείσα υπόθεση 3 (‘στροφή’ σε πανεπιστήµια του εξωτερικού),
πρέπει να τονίσουµε ότι η κατηγορία 1 (τα ‘πιο προνοµιούχα’ κοινωνικά στρώµατα)
εξακολουθεί να παρουσιάζει αυξηµένους ∆.Α. σε όλα τα πανεπιστηµιακά Τµήµατα, και
ιδιαίτερα στα Πολυτεχνεία, στις Ιατρικές και τις Νοµικές Σχολές και επαγγέλµατα της ‘Νέας
Οικονοµίας’ (Ν.Ο.). Φυσικά, πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι ούτε η κατηγορία 1 (µέλη των
βουλευοµένων σωµάτων, και πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά ή διευθυντικά επαγγέλµατα),
είναι οµοιογενής, και περιλαµβάνει επαγγέλµατα µε διαφορετικά επίπεδα αµοιβών,
συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων, περιθώρια αυτονοµίας και, φυσικά, απόλαυσης κοινωνικού
γοήτρου. Ίσως µια συν-εξέταση και του παράγοντα του εκπαιδευτικού επιπέδου θα
ξεκαθάριζε λίγο περισσότερο κάποιες συγχύσεις.

∆ιαφοροποιήσεις µε βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων
Όπως είδαµε από την εξέταση των ∆.Α. σε σχέση µε το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων
(Πίνακες 7 & 8 για τα ΑΕΙ, και 9 για τα ΤΕΙ), ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που κατέχει
πατέρας ή η µητέρα ενός/µιας αποφοίτου λυκείου αποδεικνύεται καθοριστικός παράγοντας
για τις πιθανότητες πρόσβασής του/της στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, και µάλιστα σε
τµήµατα που συνδέονται, είτε µε επαγγέλµατα της Νέας Οικονοµίας (Χρηµατοπιστωτική,
Πληροφορική, Επικοινωνίες, Ηλεκτρονική, Βιοτεχνολογία κλπ.), είτε µε παραδοσιακά
επαγγέλµατα υψηλού γοήτρου (Νοµική, Ιατρική) (βλ. Πίνακας 8). Άρα, ένα συµπληρωµατικό
κριτήριο για τον πιθανό διαχωρισµό της επαγγελµατικής κατηγορίας σε περισσότερες και πιο
συνεκτικές υπο-κατηγορίες, θα µπορούσε να είναι η κατοχή ή όχι µεταπτυχιακού τίτλου.15
Κάτι αντίστοιχο (δηλ. συσχέτιση κατηγορίας επαγγέλµατος και εκπαιδευτικού επιπέδου) θα
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µπορούσε να γίνει και στις υπόλοιπες οµαδοποιήσεις, µε απώτερο στόχο οι ∆.Α. να
ανταποκρίνονται σε περισσότερο ουσιώδη και ικανά για επαγωγικές διασαφηνίσεις δεδοµένα.
Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο τονίστηκε και σε παλαιότερα ευρήµατα
(Gouvias, 1998b, σελ. 323-324) είναι ότι οι απόφοιτοι της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ
και ΤΕΙ), αν και υπερ-αντιπροσωπεύονται σε σχέση µε το ποσοστό που έχουν στο σύνολο
του ενεργού πληθυσµού (βλ. Πίνακες 7-9), εντούτοις, παρουσιάζουν σε πολλές περιπτώσεις
χαµηλότερους δείκτες από τους αποφοίτους λυκείου, ιδιαίτερα αν επιλέξουµε να
επικεντρωθούµε στους αποφοίτους ΤΕΙ, ή αν εξετάσουµε τους δείκτες που βασίζονται στο
εκπαιδευτικό επίπεδο της µητέρας. Η εξήγηση δεν είναι – και δεν θα µπορούσε να είναι –
ξεκάθαρη, αλλά φαίνεται ότι είναι δυνατό να συσχετισθεί µε τα ευρύτερα χαρακτηριστικά
της αγοράς εργασίας. Από τη στιγµή που είναι γνωστό πως, πλέον, η κατοχή ενός πτυχίου
πανεπιστηµίου δεν αποτελεί εχέγγυο επαγγελµατικής αποκατάστασης όπως στο παρελθόν, οι
προοπτικές απασχόλησης των πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης δεν διαγράφονται
ευοίωνες, ιδιαίτερα για θέσεις µισθωτής εργασίας στον τριτογενή τοµέα. Από την άλλη
µεριά, πολλοί από τους έχοντες χαµηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο πιέζονται στη λύση της
δηµιουργίας µιας (οικογενειακής) επιχείρησης, προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις
αντιξοότητες της αγοράς εργασίας, µε τα µεγάλα ποσοστά ανεργίας. Αν και αυτό δε
συµβαίνει στο βαθµό που είχε παρατηρηθεί στο παρελθόν (Τσουκαλάς, 1977 & 1987), αυτή
η µορφή µικρο-µεσαίας επιχείρησης φαίνεται να προσέφερε οικονοµικές απολαβές σε πολλές
ελληνικές οικογένειες, τόσες φυσικά ώστε, όχι απαραίτητα να δηµιουργηθούν µεγάλα
αποθέµατα πλούτου, αλλά να προβούν σε σοβαρής κλίµακας ‘επενδύσεις’ στο (εκπαιδευτικό)
µέλλον των παιδών τους.
Είναι αλήθεια, επίσης, ότι οι ‘χαµηλότερες’ κατηγορίες βρήκαν στα ΤΕΙ ένα ‘καταφύγιο’,
αν και η υπο-αντιπροσώπευση των χαµηλότερων (εκπαιδευτικά) κατηγοριών (απόφοιτοι
δηµοτικού και κάτω) οµοιάζει µε εκείνη στα ΑΕΙ, κάτι το οποίο παλαιότερα δεν προέκυπτε
από τα στατιστικά στοιχεία (Gouvias, 1998b).

Τελικές παρατηρήσεις
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Από την παρούσα µελέτη προέκυψαν ορισµένα στοιχεία – τα οποία βέβαια θα πρέπει στο
εγγύς µέλλον να αξιολογηθούν στη βάση νεώτερων στατιστικών στοιχείων γύρω από την
πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µε το νέο σύστηµα:
•

∆ιεφάνη µια πόλωση ανάµεσα σε δύο ακραίες οµαδώσεις, τόσο στην κατηγοριοποίηση
που έγινε µε βάση το επάγγελµα, όσο και σε εκείνη που έγινε µε βάση το εκπαιδευτικό
επίπεδο. Έτσι, µε βάση το πρώτο κριτήριο, ξεχώρισε η υπερ-αντιπροσώπευση
επαγγελµατικών κατηγοριών που ‘ανήκουν’ στα ανώτερα και µικρο-µεσαία κλιµάκια του
τριτογενούς

τοµέα,

ενώ

εντυπωσίασε

η

υπο-αντιπροσώπευση

επαγγελµατικών

κατηγοριών που ‘ανήκουν’ στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα και – επιπροσθέτως εκτελούν ανειδίκευτες χειρωνακτικές εργασίες.
•

Σχετική µε την προηγούµενη, είναι και η παρατήρηση ότι, στη συµµετοχή στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, παρουσιάζεται µια ‘οριζόντια’ διαφοροποίηση (ανάµεσα σε
τοµείς της οικονοµίας), παρά ‘κάθετη’ (µεταξύ επιπέδων της εργασιακής ιεραρχίας).
Αυτό - πέρα από µια εύλογη ικανοποίηση που πιθανώς δηµιουργήσει στους χαράσσοντες
την εκπαιδευτική πολιτική αυτού του τόπου - χρήζει περαιτέρω ανάλυσης µε τη βοήθεια
πολλαπλών (ποιοτικά και ποσοτικά) στατιστικών πηγών, µεθοδολογικών εργαλείων,
αλλά και θεωρητικών προσεγγίσεων.

•

Η ανάγκη αυτή για το συγκεκριµένο ‘σώµα’ πληροφοριών που µας απασχόλησε στην
παρούσα µελέτη µπορεί να εξυπηρετηθεί από: α) τη συνδυασµένη ανάλυση των
παραγόντων ‘επάγγελµα γονέων’ και ‘εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων’, και ίσως τη
δηµιουργία νέων ταξινοµήσεων, και β) την παροχή από την ΕΣΥΕ – και άλλες ανάλογες
υπηρεσίες – πληροφοριών σχετικά µε ευρύτερα χαρακτηριστικά των επαγγελµατικών
κατηγοριών της ταξινόµησης ΣΤΕΠ92.

• Επίσης, φαίνεται ότι το επάγγελµα µητέρας παίζει σηµαντικό διαφοροποιητικό ρόλο
στους ∆είκτες Αντιπροσώπευσης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Αυτό παρουσιάζεται
πιο έντονο όταν εξετάζουµε γυναίκες εργαζόµενες από την κατηγορία 1, δηλαδή τα πιο
‘προνοµιούχα’ κοινωνικά στρώµατα, τα οποία φαίνεται να υπερ-αντιπροσωπεύονται, µε
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µεγαλύτερους δείκτες να παρουσιάζονται στα δύο Πολυτεχνεία (Ε.Μ.Π. και Κρήτης). Το
γεγονός αυτό - για το οποίο δυστυχώς δεν επαρκούν εδώ τα στοιχεία για µια ενδελεχή
µελέτη – συνδέεται έµµεσα µε την ολοένα και αυξανόµενη συµµετοχή των γυναικών
στην αγορά εργασίας, και φυσικά δηλώνει ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα – ή
µειονεκτήµατα – που αποκτά κάποια εργαζόµενη στον κοινωνικό καταµερισµό της
εργασίας µπορούν, τηρουµένων των αναλογιών, να επηρεάσουν και τις δυνατότητες των
παιδιών της να σπουδάσουν και να πραγµατοποιήσουν τις όποιες επαγγελµατικές τους
φιλοδοξίες.
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1

Για µια συστηµατικότερη µελέτη γύρω τη σχέση µεταξύ διαφόρων προσωπικών και κοινωνικών
χαρακτηριστικών των Ελλήνων µαθητών στο τελευταίο έτος του λυκείου και των πιθανοτήτων που
έχουν να περάσουν στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, καθώς και του τρόπου ‘διασποράς’ τους στα
διάφορα Τµήµατα, βλέπε Gouvias, 1998a και Γουβιάς 1999. Τα στοιχειά της έρευνας αφορούσαν την
ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας.
2

∆ιεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών / Τµήµα Στατιστικών Παιδείας.

3

Βλέπε Gouvias, 1998b.

4

Παράδειγµα το Τµήµα Κοινωνιολογίας Κρήτης (Ρέθυµνο), το οποίο στις αρχές της δεκαετίας του ’90
δεχόταν 50 φοιτητές, και το ακαδηµαϊκό έτος 2001-02 δέχθηκε 115 φοιτητές (σε 10 χρόνια αύξηση
130%, ή 13 % το χρόνο)!

5

Έντυπο ΣΕ11 της ΕΣΥΕ, το οποίο καλούνται να συµπληρώσουν οι πρωτοετείς φοιτητές όταν
εγγράφονται στο ίδρυµα υποδοχής.

6

Αυτό βέβαια, δε σηµαίνει νοµοτελειακά, ούτε ότι η απόφαση για συγκεκριµένους κλάδους σπουδών
είναι πάντα αποτέλεσµα µιας ρασιοναλιστικής-υπολογιστικής διαδικασίας (ακόµα και µε το νέο
σύστηµα των πανελληνίων εξετάσεων, ο παράγοντας τύχη παίζει σηµαντικό ρόλο για την εισαγωγή
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση), ούτε και ότι η εισαγωγή σε µια σχολή σηµαίνει υποχρεωτικά και
περάτωση των σπουδών (πολύ υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης σπουδών, ιδιαίτερα σε περιφερειακά
ιδρύµατα), αλλά ούτε και ότι η κατοχή ενός συγκεκριµένου πτυχίου οδηγεί σε αντίστοιχο επάγγελµα.
7

Βλέπε Gouvias, 1998b.

8

Οι διαφορές αυτές, µάλιστα, είναι για την κατηγορία ‘εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα’, στατιστικά
σηµαντικές σε επίπεδο σηµαντικότητας 0.02 (Fisher’s t-test), ενώ για την κατηγορία ‘εκπαιδευτικό
επίπεδο µητέρας’ δεν είναι.
9

Οι διαφορές αυτές, µάλιστα, είναι για την κατηγορία ‘εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα’, στατιστικά
σηµαντικές σε επίπεδο σηµαντικότητας 0.01 (Fisher’s t-test), ενώ για την κατηγορία ‘εκπαιδευτικό
επίπεδο µητέρας’ δεν είναι.
10

Σε επίπεδο σηµαντικότητας 0.01 (Fisher’s t-test).

11

Βλέπε σχετικά ενηµερωτικά φυλλάδια του ΥΠΕΠΘ (1997 & 2000) καθώς και την Εισηγητική
Έκθεση του Ν. 2525/97.

12

Εννοείται ότι τέτοια (σοβαρή) απόπειρα δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα, µε αποτέλεσµα, η
προαναγγελθείσα αξιολόγηση όλων των ανώτερων ιδρυµάτων από το ΥΠΕΠΘ, να φαντάζει σχεδόν
‘ευλογοφανής’, µπροστά στην ένδεια σχετικών ερευνητικών πορισµάτων. Φυσικά, οι πολιτικές
διαστάσεις ενός τέτοιου εγχειρήµατος δεν είναι αµελητέες.
13

Το ποσοστό των απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα, από 54% το 1961, έπεσε στο 15.7% το
2001 (β΄τρίµηνο). Τα αντίστοιχα ποσοστά για το δευτερογενή και τον τριτογενή τοµέα είναι, 19% &
22.8%, και 27% & 61.2%, αντίστοιχα (Τσουκαλάς, 1977· ΕΣΥΕ, 2001, αδηµοσίευτα στοιχεία).
14

Ούτε υπάρχει κάποια οµοιογένεια στις επαγγελµατικές οµάδες που περιλαµβάνει ο τοµέας αυτός της
οικονοµίας, ούτε µεγάλη σαφήνεια στα κριτήρια κατάταξης, αλλά ούτε και το µέσο επίπεδο αµοιβών –
οι οποίες είναι γενικά υψηλότερες από τους άλλους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας– µπορεί να
χρησιµεύσει ως ικανοποιητικός δείκτης, από τη στιγµή που υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις (βλ. ΕΣΥΕ,
1999).
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15

Ούτε στους στόχους της προκειµένης µελέτης, αλλά ούτε και στα ασφυκτικά (χωρικά και χρονικά)
όρια ενός µόνο επιστηµονικού άρθρου, ήταν η λεπτοµερής αυτή διαδικασία, η οποία όµως κάλλιστα
µπορεί να γίνει στο προσεχές µέλλον.
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