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Λαϊκή Παιδεία και Οικονοµική Ανάπτυξη: Η εκπαιδευτική 
µεταρρύθµιση του 1929 
 

 

Εισαγωγή 
 

 

Σήµερα δεν αµφιβάλει κανείς, σε παγκόσµιο επίπεδο πλέον, ότι η εκπαίδευση 

παίζει αποφασιστικό ρόλο στην οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας. Η εκπαίδευση 

αποτελεί αντικείµενο επιστηµονικής θεώρησης της οικονοµικής ανάπτυξης ως 

ειδικότερου πεδίου θεωρίας και έρευνας του ευρύτερου τοµέα της οικονοµικής 

επιστήµης. Η διερεύνηση των προϋποθέσεων και των προσπαθειών για πιο 

αποτελεσµατικά εκπαιδευτικά συστήµατα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών 

ερευνητών σε συνδυασµό µε το ευρύτερο ενδιαφέρον για τη µελέτη των οικονοµικών της 

εκπαίδευσης. Άλλωστε, στην σύγχρονη βιβλιογραφία καταγράφεται µια ανανέωση του 

θεωρητικού ενδιαφέροντος και της εµπειρικής διερεύνησης για την εκπαιδευτική 

διαδικασία και τα αποτελέσµατα της στην επιτάχυνση της οικονοµικής ανάπτυξης µιας 

χώρας.  

Το ενδιαφέρον αυτό συνδέεται επίσης µε τη µεταµοντέρνα έµφαση που δίνεται 

στην αναζήτηση των µύθων και των πραγµατικοτήτων µέσα στις οποίες ζούµε. Στα 

πλαίσια αυτού του ευρύτερου ενδιαφέροντος, αναζητήσεις σχετικά µε περιγραφικές και 

ερµηνευτικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης στο χώρο των οικονοµικών της εκπαίδευσης 

αποτελούν προσπάθειες κριτικής και συγκριτικής αποτίµησης των σχέσεων 

αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος καθώς και της 

συµβολής της στην βελτίωση της παραγωγικότητας του εργατικού δυναµικού.   

Οι σπουδές µου και η ενασχόληση µου µε οδήγησαν στην επιλογή του 

συγκεκριµένου θέµατος για την εκπόνηση της εργασίας µου καθώς το θέµα αυτό απαιτεί 

την εµπλοκή ταυτόχρονα της οικονοµικής, της διοικητικής, κοινωνικής και της 

ιστοριογραφικής θεώρησης γύρω από την προβληµατική που αναπτύσσεται στο χώρο της 

εκπαίδευσης και αφορά όχι µόνο το φαινόµενο της εκπαίδευσης αλλά και το ρόλο της 

στην οικονοµική ανάπτυξη. Η σχέση του µε την εξουσία και ο τρόπος µε τον οποίο αυτή 
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εκφράζεται µέσω της εκπαιδευτικής πολιτικής διαµορφώνεται από εξελίξεις στην 

κοινωνία, στην οικονοµία και στην πολιτική. Παράλληλα η σχέση αυτή αποτελεί ένα 

ανοιχτό ερευνητικό πεδίο.  

Οι αντικειµενικές δυσκολίες που συναντήσαµε κυρίως λόγω της  έλλειψης των 

απαιτούµενων στοιχείων µετέτρεψαν την έρευνα µας, ιδιαίτερα την ποσοτική της 

διάσταση, σε ένα εξαιρετικά επίπονο έργο. Έτσι, δεν ισχυριζόµαστε ότι µε τη δική µας 

εργασία θα δοθούν οριστικές απαντήσεις. Η διατύπωση νέων προβληµατισµών, η 

πρόσθεση νέων στοιχείων και απαντήσεων αποτελεί µια βασική επιδίωξη της παρούσας 

εργασίας µας. 

Θα προσπαθήσουµε στα πλαίσια αυτά να συµπεριλάβουµε όλες εκείνες τις 

παραµέτρους (µεταβλητές), που διαµορφώνουν – επηρεάζουν το πλαίσιο ευρωπαϊκού 

εκσυγχρονισµού της χώρας, που είναι και η βασική επιδίωξη της πολιτικής του 

Βενιζέλου, για παράδειγµα: εκσυγχρονισµός - κοινωνία – πολιτική – οικονοµία –

ανάπτυξη –- εκπαίδευση – γλώσσα -  εκπαιδευτική πολιτική. Με την εν λόγω 

προσπάθεια αποσκοπούµε στο να διαµορφωθεί (συγκροτηθεί) ένα ερµηνευτικό πλαίσιο 

προσέγγισης και ανάλυσης του εκσυγχρονισµού και της προσπάθειας για οικονοµική 

µεγέθυνση της χώρας, σε σχέση µε την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση (την περίοδο που 

εξετάζουµε)  και τη συνολική προσπάθεια για αναδιάταξη της οικονοµικής και 

κοινωνικής δοµής της χώρας και του αναπροσανατολισµού και της ένταξής της στις 

αναπτυγµένες χώρες της Ευρώπης.   

Η ελληνική κοινωνία την ιστορική αυτή στιγµή διανύει µία µεταβατική περίοδο. 

Η καταστροφή της  Μ.Ασίας και µαζί µε αυτή η κατάρρευση της Μ. Ιδέας, περιορίζει 

τον ελληνισµό στα ελλαδικά κρατικά σύνορα και η χώρα επιδιώκει τον εκσυγχρονισµό 

της. Ο αστικός εκσυγχρονισµός της χώρας -βασική επιδίωξη της εκπαιδευτικής, 

οικονοµικής και αναπτυξιακής πολιτικής του Βενιζέλου αυτή την περίοδο - εκδηλώνεται 

πολύ έντονα στην εκπαίδευση (βασικός-σηµαντικός µοχλός για τον εκσυγχρονισµό) και 

την οικονοµική πολιτική, και είναι η κύρια επιδίωξη της προοδευτικής αστικής τάξης. 

Η πρόταση για εξευρωπαϊσµό της χώρας προβάλλεται σε ένα ιδιαίτερα  σύνθετο 

και πολύ φορτισµένο πολιτικό κλίµα. Οι κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις (πρόσφυγες, 

κοµµουνιστική ιδεολογία, οικονοµική κρίση, µεταβολές στη σύσταση του κοινωνικού 

σώµατος), επενεργούν καθοριστικά στη βιωσιµότητα συνολικά της µεταρρύθµισης της 
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εκπαίδευσης αλλά και ευρύτερα του εκσυγχρονισµού της χώρας (προσαρµογή στην 

οικονοµία της αγοράς και  µεταρρύθµιση των κρατικών µηχανισµών κατά τα πρότυπα 

των ευρωπαϊκών δοµών). 

Ο εκσυγχρονισµός του εκπαιδευτικού συστήµατος είναι νοητός στα πλαίσια των 

απαιτήσεων της παραγωγικής δοµής, της επιστήµης, της τεχνολογίας και της κοινωνίας. 

Για την κατανόηση των εκσυγχρονιστικών αιτηµάτων, και στην εποχή µας, απαιτείται η 

συγκρότηση ενός ανάλογου ερµηνευτικού πλαισίου. Εποµένως το ενδιαφέρον για τα 

εκπαιδευτικά πράγµατα µιας χώρας, που βρίσκεται σε µια σηµαντική µεταβατική 

ιστορική φάση και σε διαδικασία κοινωνικού και αναπτυξιακού µετασχηµατισµού, όπως 

αυτή που εξετάζουµε, παραµένει επίκαιρο, όχι µόνον για το µεθοδολογικό µοντέλο 

προσέγγισης αλλά και για το ίδιο το περιεχόµενο του εκσυγχρονισµού. Για τον 

εκσυγχρονισµό αυτό, σηµαντικό ρόλο καλείται να παίξει η εκπαίδευση, µέσα σε µια 

κοινωνική κατάσταση, η οποία βρίσκεται µεταξύ αναπτυξιακής υστέρησης και 

αναπτυξιακού εκσυγχρονισµού, ζήτηµα που παραµένει ανοιχτό και µας ενδιαφέρει και 

σήµερα. 

Θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να δεχτούµε ότι οι κοινωνικές αλλαγές που 

επιδιώκονται στην ελληνική επικράτεια από την κυβέρνηση Βενιζέλου, ήταν αποτέλεσµα 

απλά κοµµατικών συµφερόντων, σε µια περίοδο όπου σε όλη την Ευρώπη συµβαίνουν 

ραγδαίες αλλαγές και στον τοµέα της εκπαίδευσης, ως αποτέλεσµα κοινωνικών και 

οικονοµικών εξελίξεων. Ο εξευρωπαϊσµός της χώρας και η είσοδός της στον σύγχρονο 

κόσµο µε βάση την εκπαίδευση, ως αίτηµα υπήρχε πάντα.    

Η µέθοδος που χρησιµοποιήσαµε προκειµένου να κατανοήσουµε, να εξηγήσουµε 

και να ερµηνεύσουµε τα ζητήµατα που αφορούν το θέµα µας, είναι η Ιστορική 

Συγκριτική Ανάλυση1. Εξιστορούµε τις εξελίξεις και τα γεγονότα, αναζητούµε σχέση 

αιτίου – αιτιατού µε βάση κυρίως την ποιοτική ανάλυση των στοιχείων. Η µέθοδος αυτή 

αξιοποιήθηκε και για την εξεύρεση, ανάλυση και κατηγοριοποίηση µεγεθών 

απαραίτητων για το υπό χρήση υπόδειγµα στο τελευταίο µέρος της εργασίας. 

Αντίστοιχα, η µεθοδολογία του τελευταίου µέρους της εργασίας προέρχεται από τον 

χώρο της θεωρητικής των οικονοµικών της ανάπτυξης, καθώς εντοπίζει τους παράγοντες 

                                                 
1 Καζαµίας, Α. (2002), "Για µια νέα ανάγνωση της ιστορικο-συγκριτικής µεθόδου: Προβληµατισµοί και 
σχεδίασµα", Θέµατα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, ΕΛ.Ε.Ι.Ε., έτος Ά, τχ. 1 
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στους οποίους οφείλεται η οικονοµική πρόοδος µιας χώρας και προσδιορίζει την 

ποσοτική συµβολή τους. Η συγκεκριµένη µεθοδολογία χρησιµοποιείται και από τους 

ερευνητές των οικονοµικών της εκπαίδευσης, στην προσπάθεια τους να προσδιορίσουν 

ποσοτικά τη σηµαντική συµβολή της στην µεγέθυνση της οικονοµίας µιας χώρας.  

Οι πηγές που επιλέγονται είναι: οι εισηγητικές εκθέσεις, οι συζητήσεις της 

Βουλής και της Γερουσίας, οι ισχύοντες νόµοι, τα ΦΕΚ, διατάγµατα, υπουργικές 

αποφάσεις, τα αναλυτικά προγράµµατα, διάφορα αρχεία και βιβλιογραφικές αναφορές 

(παλαιότερες και σύγχρονες). Ειδικά για τα µεγέθη που απαιτούνται από το υπόδειγµα 

ανάλυσης στο τελευταίο µέρος της εργασίας παραθέτουµε ξεχωριστό κεφάλαιο όπου 

αναλύεται ο τρόπος συλλογής, ερµηνείας και κατηγοριοποίησης των δεδοµένων. Η 

αναφορά κρίθηκε σκόπιµη προκειµένου ο αναγνώστης να παρακολουθήσει την 

διαδικασία µέσω της οποίας προέκυψαν τα τελικά µεγέθη που χρησιµοποιούνται και 

παράλληλα να παρουσιαστούν αναλυτικά οι µέθοδοι εκτιµήσεων, όπου 

χρησιµοποιήθηκαν. 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο, προσπαθούµε να αιτιολογήσουµε την επιλογή του θέµατός 

µας αλλά και να οριοθετήσουµε την έρευνά µας και το σκοπό της. Επίσης  να ορίσουµε 

τα κριτήρια επιλογής του θέµατος, τα ερωτήµατα και τα δεδοµένα της έρευνας. 

 Η προσπάθεια που θα πραγµατοποιήσουµε µε την έρευνά µας αυτή, έχει ως 

σκοπό, να αναδείξει το πλαίσιο στο οποίο είχε υπαχθεί η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 

1929 για τις ανάγκες του εκσυγχρονισµού της ελληνικής κοινωνίας και της οικονοµικής 

της ανάπτυξης. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζουµε τις µεθόδους έρευνας που αξιοποιούνται, 

οι οποίες έχει τα χαρακτηριστικά µιας αναζήτησης και την προσπάθεια ερµηνείας και 

κατανόησης και ανάδειξης των διαφορετικών κοινωνικών πραγµάτων και κοινωνικών 

φαινοµένων της εποχής που εξετάζουµε σε σχέση µε τον βασικό άξονα της 

συλλογιστικής µας, την ανάπτυξη της χώρας. 

Στο ίδιο κεφάλαιο προσπαθούµε να αποσαφηνίσουµε, στο επίπεδο της 

εννοιολογικής προσέγγισης, θεµελιώδη ζητήµατα των βασικών εννοιών, που 

αξιοποιούνται σε διάφορα σηµεία της µελέτης, προκειµένου στη συνέχεια να είναι 
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ευχερέστερη η χρήση τους στην ανάλυσή µας. Τέτοιες έννοιες είναι: η Λαϊκή Παιδεία, η 

εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, η εκπαιδευτική πολιτική, η αποδοτικότητα, η 

παραγωγικότητα, το ανθρώπινο κεφάλαιο.  

Επιπλέον, εξετάζουµε ορισµένα θεωρητικά ζητήµατα που προκύπτουν από τη 

βιβλιογραφία των οικονοµικών της εκπαίδευσης, προκειµένου να οδηγηθούµε στις 

θεωρητικές προσεγγίσεις µε βάση τις οποίες αναλύεται και ερµηνεύεται η συµβολή της 

εκπαίδευσης στην οικονοµική ανάπτυξη.  

 

Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρούµε να παρουσιάσουµε τις κοινωνικές, πολιτικές 

και οικονοµικές σταθερές που προσδιορίζουν τη δηµόσια ζωή στην Ελλάδα και 

δροµολογούν τις εξελίξεις που οδηγούν στο γεγονός της µεταρρύθµισης για τον 

εκσυγχρονισµό της χώρας. 

Η πολιτική αστάθεια την περίοδο του Μεσοπολέµου, οι κοινωνικές διεργασίες 

που συµβαίνουν, το προσφυγικό ζήτηµα και οι αντιθέσεις στη νεοελληνική κοινωνία 

συνθέτουν ένα περιβάλλον συγκρουσιακό. Ένα περιβάλλον που δεν ευνοεί την αλλαγή 

της κατάστασης και την πρόοδο της χώρας. Η χώρα είχε άµεση ανάγκη από πολιτική 

σταθερότητα, να εδραιωθεί η σταθεροποίηση της οικονοµίας, µέσω της νοµισµατικής 

σταθεροποίησης και της εξυγίανσης των δηµόσιων οικονοµικών προκειµένου να 

χρηµατοδοτηθεί το όραµα του εκσυγχρονισµού µέσω της εισροής των ξένων κεφαλαίων. 

Ο ελληνικός λαός εµπιστεύεται την πρόοδο της στον Βενιζέλο (1928 – 1932).  

∆ύο είναι οι τοµείς δράσης στην εσωτερική πολιτική του Βενιζέλου, ο 

εκσυγχρονισµός και η οικονοµική ανασυγκρότηση της χώρας. Θεµελιώδη ζητήµατα για 

την αποκόλληση της από το τέλµα στο οποίο είχε περιέλθει µε τη συσσώρευση των 

προβληµάτων που αναφέραµε παραπάνω.  

Στα πλαίσια αυτής της ευρύτερης πολιτικής ο «Βενιζέλος προτείνει τελικά ένα 

όραµα αστικού εκσυγχρονισµού και υπόσχεται να «...κάµνει την Ελλάδα αγνώριστην»2.   

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο διαπραγµατευόµαστε την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση 

του 1929-1932, η οποία αποτελεί βασική συνιστώσα του προγράµµατος εκσυγχρονισµού 

                                                 
2 Μαυρογορδάτος Γ. - Χατζηιωσήφ Χ. (1988), "Βενιζελισµός και αστικός εκσυγχρονισµός", 
Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο,  σ. 391 
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της ελληνικής κοινωνίας από τον Βενιζέλο και το κόµµα των Φιλελευθέρων. Είναι µία 

προσπάθεια κοινωνικής και οικονοµικής ενσωµάτωσης των ευρύτερων λαϊκών 

στρωµάτων στην παραγωγική διαδικασία και την οικονοµική ανάπτυξη. 

Στα πλαίσια αυτά επιχειρείται η αλλαγή όχι µόνο της αναδιάρθρωσης των 

βαθµίδων της εκπαίδευσης και των κατευθύνσεών της, αλλά και η εκπαιδευτική 

φιλοσοφία, τα αναλυτικά προγράµµατα, οι µέθοδοι διδασκαλίας, η εκπαίδευση και 

µετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών κ.α. 

Η διερεύνηση µας λοιπόν δεν αποσκοπεί να δείξει ποια ήταν η εκπαιδευτική 

µεταρρύθµιση, ούτε ποιες ήταν οι φάσεις εξελίξεις της, αλλά να οδηγήσει στην 

κατανόηση της σχέσης της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 1929 µε την οικονοµική 

ανάπτυξη της χώρας και τον εκσυγχρονισµό της.  

 

Στο πέµπτο κεφάλαιο προσπαθούµε να δώσουµε µια εικόνα της εκπαιδευτικής 

κατάστασης µε την χρήση στατιστικών στοιχείων. Τα στοιχεία αφορούν τόσο βασικά 

µεγέθη της εκπαίδευσης όπως π.χ. εξέλιξη αριθµού µαθητών, σχολείων, δασκάλων 

καθώς και διάφορους δείκτες που χρησιµοποιούνται από ερευνητές των οικονοµικών της 

εκπαίδευσης σε σύγχρονες δηµοσιεύσεις τους, στο βαθµό που τα διαθέσιµα µεγέθη 

επιτρέπουν. Με την παρουσίαση των µεγεθών προσπαθούµε να καταλήξουµε σε 

ορισµένα συµπεράσµατα σχετικά µε τη συµβολή ειδικά της µεταρρύθµισης στην 

ανάπτυξη της χώρας προτού υπολογιστεί η συµβολή της εκπαίδευσης εν γένει κατά την 

περίοδο ενδιαφέροντός µας. ∆ηλαδή κάνουµε µία προσπάθεια να χαρτογραφήσουµε τις 

διασυνδέσεις εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης και οικονοµίας στην περίοδο του 

Μεσοπολέµου. 

Παράλληλα, παρουσιάζουµε την εξέλιξη των εκπαιδευτικών δαπανών καθώς και 

οικονοµικά στοιχεία που αφορούν την εκπαίδευση στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου. Τα 

στοιχεία που αφορούν τις εκπαιδευτικές δαπάνες παρουσιάζονται για πρώτη φορά και 

µας παραχωρήθηκαν από τον κ. Κωστελένο τον οποίο ευχαριστούµε θερµά. Η 

πρωτοτυπία των εν λόγω στοιχείων έγκειται στο γεγονός ότι περιλαµβάνουν δαπάνες για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς που πραγµατοποιούνται από διάφορους φορείς εκτός του 

Υπουργείου Παιδείας της περιόδου. Στη συνέχεια προχωρούµε στην ανάλυση των 
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δαπανών µέσω της κατασκευής διάφορων δεικτών που χρησιµοποιούνται στην σύγχρονη 

βιβλιογραφία. 

Σε µία περίοδο όπου η παγκόσµια οικονοµία ταλανίζεται από την οικονοµική 

κρίση τίθεται το θέµα της εξεύρεσης πόρων για τις εκπαιδευτικές δαπάνες και την 

χρηµατοδότηση της µεταρρύθµισης  

Στα πλαίσια αυτά η κυβέρνηση Βενιζέλου ψηφίζει µια σειρά από νοµοσχέδια και 

συνάπτει µια σειρά από δάνεια για να προχωρήσει η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και να 

υλοποιηθεί ο προγραµµατισµός ανάπτυξης της εκπαίδευσης της χώρας.  

 

Στο έκτο κεφάλαιο παραθέτουµε αναλυτικά τις διάφορες πηγές, καθώς και τον 

τρόπο επίλυσης των προβληµάτων που προέκυψαν στη συλλογή και επεξεργασία των 

απαιτούµενων µεγεθών για το υπόδειγµα ανάλυσης. Στην συνέχεια εκτιµούµε µε τη 

βοήθεια του υποδείγµατος ανάλυσης τη συµβολή της εκπαίδευσης στην οικονοµική 

µεγέθυνση της Ελλάδας την περίοδο 1928-1939. Προτού προχωρήσουµε στην εφαρµογή 

του υποδείγµατος παραθέτουµε µία σύντοµη ανάλυση της µεθόδου καθώς και τις 

προϋποθέσεις που συνεπάγεται η εφαρµογή της.  

 

Στο έβδοµο κεφάλαιο παραθέτουµε µία περίληψη των συµπερασµάτων όλων 

των προηγούµενων κεφαλαίων. 

 

Κλείνοντας την εργασία µου αυτή, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω θερµά 

όλους εκείνους που συνέβαλαν ο καθένας µε το δικό του τρόπο στη διεξαγωγή της 

παρούσας έρευνας 

Θα ήθελα να ξεκινήσω από την τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή και πρώτα τον 

κ. Απόστολο Παπαϊωάννου για όλα όσα έχει κάνει, την παρότρυνσή του, την 

εµπιστοσύνη που µου έδειξε και το υλικό που µου διέθεσε, για τη συστηµατική και 

ουσιαστική καθοδήγησή του, αλλά και τη συµπαράστασή του καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διεξαγωγής της έρευνας. Ευχαριστώ επίσης την κ. Κοσσυβάκη Φωτεινή και την κ. 

Σακελλαρίου Μαρία, µέλη της Τριµελούς Επιτροπής, η βοήθειά τους και η 

συµπαράστασή τους υπήρξε γενναιόδωρη, διαρκής  και σηµαντική καθώς και τα µέλη 
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της Επταµελούς Επιτροπής γιατί διέθεσαν αρκετό από τον πολύτιµο χρόνο τους για την 

ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. 

Θέλω να ευχαριστήσω ακόµη τον κ. ∆ηµάκο Γεώργιο, ειδικό σε θέµατα 

οικονοµικών της εκπαίδευσης, ο οποίος στήριξε την εργασία αυτή από την αρχή, µου 

πρόσφερε φιλόξενα πολύτιµη βοήθεια και µε ενθάρρυνε όλα αυτά τα χρόνια σε πολύ 

δύσκολες στιγµές και φάσεις αυτής της έρευνας. Η συµβολή του υπήρξε καθοριστική για 

την διαµόρφωσή και ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας. Επίσης τον κ.Μπάκα Θωµά 

που από την αρχή αυτής της προσπάθειας στάθηκε κοντά µου δίνοντας συµβουλές και 

ιδέες για την αντιµετώπιση εµποδίων που προέκυπταν. Να ευχαριστήσω και όλους του 

Φίλους και Γνωστούς, όσους µου συµπαραστάθηκαν και δεν αναφέρονται εδώ 

ονοµαστικά αλλά στάθηκαν δίπλα µου όλα αυτά τα χρόνια µε τις συµβουλές και την 

αγάπη τους και τέλος ευχαριστίες οφείλω στους υπευθύνους των διαφόρων υπηρεσιών, 

από όπου αντλήσαµε το υλικό, για την εµπιστοσύνη που µας έδειξαν και την προθυµία 

µε την οποία µας εξυπηρέτησαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΟ ΘΕΜΑ 
 

1.1 Το θέµα µας και οι περιορισµοί του 
 

 

Στην εξέλιξη της επιστήµης το ενδιαφέρον µας µονοπωλείται από την 

προσπάθεια ερµηνείας της σύγχρονης κατάστασης και πραγµατικότητας ή καλύτερα από 

την ερµηνεία των σύγχρονων φαινοµένων. Ωστόσο, κρίνεται αναγκαίο ο κάθε ερευνητής 

– µελετητής να ενηµερώνεται και για το παρελθόν, καθώς διαφορετικά ελλοχεύει ο 

κίνδυνος να παρουσιάσει ως νέο, κάτι που έχει ήδη δοκιµαστεί ή να υπερεκτιµήσει την 

αξία προτεινόµενων αλλαγών. Οι θεωρίες χωρίς την προοπτική του βάθους στερούνται 

συνοχής και παράλληλα κινδυνεύει να οδηγηθεί κανείς σε φαύλο κύκλο χωρίς να είναι 

δυνατή η συγκριτική θεώρηση µε το σήµερα3.  

Η έρευνα που σκοπεύει στο συστηµατικό και αντικειµενικό εντοπισµό, καθώς και 

την εκτίµηση και σύνθεση µαρτυριών, προκειµένου να διατυπωθούν συµπεράσµατα για 

γεγονότα και φαινόµενα του παρελθόντος και να επιτευχθεί η συγκριτική θεώρηση µε 

σύγχρονες προσεγγίσεις, είναι πράξη αναδόµησης και στοχεύει να πετύχει την πιστή 

αναπαράσταση της προηγούµενης εποχής. Η εν λόγω διαδικασία παρουσιάζει τις εξής 

ωφέλειες4: 

 

⇒ Προσφέρει τη δυνατότητα να αναζητούνται στο παρελθόν λύσεις για 

σύγχρονα προβλήµατα 

⇒ ∆ιαφωτίζει και ερµηνεύει τάσεις του παρόντος και του µέλλοντος 

⇒ Προσδιορίζει τη σηµασία και τα αποτελέσµατα των ποικίλων 

αλληλεπιδράσεων που διασταυρώνονται στους διαφορετικούς 

πολιτισµούς και τέλος,  

                                                 
3 Cohen, L. - Manion L. (1994), "Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας", µτφ. Μητσοπούλου και 
Φιλοπούλου, Μ., εκδόσεις «Μεταίχµιο», Αθήνα, σ. 71 
4 Cohen L. - Manion L., ό.π., σ. 71   
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⇒ Μας επιτρέπει να επανεκτιµούµε δεδοµένα σε σχέση µε επιλεγµένες 

υποθέσεις, θεωρίες και γενικεύσεις που διατυπώνονται σήµερα σχετικά µε 

το παρελθόν 

 

Η ειδική χρησιµότητά της στο χώρο της πολιτικής, της κοινωνικής εξέλιξης, της 

οικονοµικής ανάλυσης και στο χώρο της εκπαίδευσης θεωρείται απαραίτητη. ∆ιότι µας 

δίνεται η δυνατότητα να αντιλαµβανόµαστε σε βάθος τα διάφορα προβλήµατα, σε όλους 

τους παραπάνω τοµείς, και παράλληλα µας βοηθάει να κατανοούµε τη σηµερινή 

πραγµατικότητα, πράγµα που µπορεί να οδηγήσει στη διαµόρφωση µιας ισχυρής βάσης 

για παραπέρα εξέλιξη ή να αναδείξει τρόπους και λόγους ανάπτυξης θεωριών και 

πρακτικών. Ταυτόχρονα δηµιουργείται η προοπτική για σύγκριση και αξιολόγηση µε 

σύγχρονες διαδικασίες και πρακτικές. Παράλληλα επιτυγχάνουµε µια πληρέστερη 

κατανόηση της σχέσης µεταξύ των πολιτικών, κοινωνικών, οικονοµικών δεδοµένων, της 

εκπαίδευσης και της κοινωνίας γενικότερα5.  

Συγκεκριµένα επειδή υπάρχουν διαφορετικές εκτιµήσεις σχετικά µε τον 

προσανατολισµό της εκπαίδευσης την περίοδο που εξετάζουµε, µας ενδιαφέρει να 

παρουσιάσουµε (αναδείξουµε) την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1929 από την οπτική 

της οικονοµικής και αναπτυξιακής προοπτικής.  

Η προσπάθεια που θα πραγµατοποιήσουµε µε την έρευνά µας αυτή έχει αφετηρία 

την ανάδειξη του πλαισίου (θεωρητικό και πραγµατολογικό) στο οποίο είχε ενταχθεί η 

εκπαιδευτική µεταρρύθµιση τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο.  

Για την ανάδειξη αυτού του πλαισίου θα δηµιουργήσουµε έναν «ιστορικό τόπο», 

ο οποίος θα συνίσταται από δύο αλληλοδιαπλεκόµενα επίπεδα: το πρώτο θα αφορά τη 

θεωρητική κατασκευή (µε βάση το ιστορικό – κοινωνικό – πολιτικό πλαίσιο της 

συγκεκριµένης περιόδου) για τον προσδιορισµό της έννοιας της εκπαιδευτικής 

µεταρρύθµισης και το άλλο θα αναφέρεται στη διάγνωση την ανάλυση και ερµηνεία 

αυτού του φαινοµένου κατά την περίοδο από το 1928 - 1939 –σε σχέση µε τον 

εκσυγχρονισµό και την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Στόχος µας δεν είναι να 

δείξουµε πως διαµορφώθηκε το εκπαιδευτικό σύστηµα της περιόδου αυτής ούτε να 

εντοπίσουµε τις φάσεις προώθησής του. Μας ενδιαφέρει κυρίως να δούµε εάν το 

                                                 
5 Cohen, L. - Manion L., ό.π., σ. 71   
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σύστηµα αυτό προσέφερε στην ανάπτυξη της χώρας. Ελπίζουµε να κατανοήσουµε αυτή 

την εξέλιξη και να την ερµηνεύσουµε6, να εντοπίσουµε τις συνθήκες και τα αίτια 

εµφάνισής της και να προσδιορίσουµε τη σύνδεσή της µε τις προηγούµενες και επόµενες 

εξελίξεις7.  

Η δηµιουργία του εν λόγου πλαισίου στο πρώτο µέρος της εργασίας 

ευθυγραµµίζεται και µε την άποψη του Ψαχαρόπουλου8 αλλά και γενικότερα των 

οικονοµολόγων της εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τους οποίους προκειµένου τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν από τα υποδείγµατα ανάλυσης να είναι αξιόπιστα, πρέπει 

να αναλύονται σε συνδυασµό και µε µία ιστορική προσέγγιση, η οποία θα παρέχει 

αποδείξεις για την επιβεβαίωση ή την απόρριψη τους.   

Ταυτόχρονα, κατά τους Benavot-Riddle9, η επέκταση της επίσηµης εκπαίδευσης 

ειδικά κατά την περίοδο πριν το 1940 επηρεάστηκε πολύ περισσότερο από τις 

κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές συνθήκες από ότι µετά τον Β’ παγκόσµιο πόλεµο, 

καθιστώντας σηµαντική την αναφορά στο πλαίσιο της περιόδου. 

Επίσης επιδίωξή µας είναι να αποδώσουµε (σκιαγραφήσουµε) µια ευρύτερη 

προβληµατική, η οποία θα αγκαλιάζει, ως επιστηµονικό πρόβληµα αλλά και ιστορικό, 

και παράλληλα θα αποτυπώνει την κοινωνική και εκπαιδευτική πραγµατικότητα της 

συγκεκριµένης ιστορικής περιόδου και βέβαια σε σχέση πάντα µε το ευρύτερο 

κοινωνικό, πολιτικό, οικονοµικό και εκσυγχρονιστικό πλαίσιο της χώρας. Η εξέλιξη 

αυτή ευελπιστούµε να φέρει νέα γνώση για την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1929. 

Σηµείο αναφοράς της µελέτης µας είναι η χρονική περίοδος 1928 – 1939 καθώς 

αποτελεί την περίοδο εξέτασης του βασικού ερωτήµατος, στην οποία εντάσσεται και η 

περίοδος της διακυβέρνησης του Βενιζέλου (1928 – 1932), στη διάρκεια της οποίας 

αναλαµβάνονται πρωτοβουλίες για τον αστικό εκσυγχρονισµό του κράτους, που θα 

                                                 
6 Κυριαζή Ν. (2009), "Η κοινωνιολογική έρευνα: κριτική εισκόπηση των µεθόδων και των τεχνικών", 
εκδόσεις «Ελληνικά Γράµµατα», Αθήνα, σ. 292 – 295  
7 Μετά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο πολλλοί υποστηρικτές της µεταρρύθµισης της εκπαίδευσης άρχισαν να 
διαπιστώνουν µια σχέση ανάµεσα στην οικονοµική πρόοδο και την ποιότητα της εκπαίδευσης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, και δηµιουργείται ένα ενδιαφέρον για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ χωρών για 
τα εκπαιδευτικά συστήµατα τους (Benavot Α.-Riddle P. (1989), "The Expansion of Primary Education, 
1870-1940; Trends and Issues", Sociology of Education, Vol. 61, pp.191-210 ) 
8 Psacharopoulos G. (1984), "The Contribution of Education to Economic Growth: International 
Comparisons", in "International Comparisons of Productivity and Causes of the Slowdown", ed. Kendrick 
J.W., American Enterprise Institute-Ballinger  
9 Benavot Α.-Riddle P. (1989), ό.π.  
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έχουν σηµαντική συµβολή και στην µετέπειτα εξέλιξή του. Ωστόσο, η χρονική περίοδος 

που καλύπτει η έρευνά µας, επεκτείνεται σε διάφορα σηµεία της µελέτης και σε 

προγενέστερα χρονικά διαστήµατα. Έτσι, σε συγκεκριµένα σηµεία αναφέρεται και στην 

πρώτη περίοδο του Μεσοπολέµου (αλλά και προγενέστερα ) λόγω της ιδιαίτερης 

σηµασίας της σε σχέση µε τις προϋποθέσεις που δηµιουργούνται και µεταφράζονται 

αργότερα στο υπάρχον κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο.  

Στην εργασία µας εστιάζουµε το ερευνητικό µας ενδιαφέρον στην εκπαιδευτική 

µεταρρύθµιση του 1929 ως µοχλό ανάπτυξης της χώρας. Οι µεταρρυθµιστές κατόρθωσαν 

να µεταµορφώσουν κατά τέτοιο τρόπο το εκπαιδευτικό σύστηµα ώστε συγκεκριµένες 

όψεις του να παραµείνουν αναλλοίωτες παρά τις επεµβάσεις των επόµενων 

κυβερνήσεων, και ταυτόχρονα να συµβάλλουν στην αύξηση της "ποιότητας" του 

εργατικού δυναµικού που αποφοιτούσε από τα σχολεία και τα χρόνια που ακολούθησαν 

την τετραετία διακυβέρνησης των Φιλελεύθερων. Η στόχευση του ενδιαφέροντός µας 

στην εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1929 υπαγορεύεται επίσης στην ανάδειξη εκείνων 

των σηµείων του εκπαιδευτικού συστήµατος που αναµορφώθηκαν από την κυβέρνηση 

Βενιζέλου και συνέβαλαν στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, που ήταν και ο βασικός 

στόχος του κόµµατος των Φιλελευθέρων, έστω και εάν µετέπειτα η κυβέρνηση 

Τσαλδάρη, αλλά κυρίως η δικτατορία του Μεταξά επέβαλε ανατροπές στο προοδευτικό 

αυτό εκπαιδευτικό σύστηµα.  

 

Κύριος σκοπός λοιπόν της παρούσας µελέτης είναι να ανιχνεύσει τη σχέση 

ανάµεσα στην εκπαίδευση της περιόδου και την συµβολή της στην µακροχρόνια 

αναπτυξιακή τροχιά της Ελλάδας. Θα γίνει, δηλαδή, ανάλυση της παραπάνω 

προβληµατικής σε συνδυασµό µε τα υπάρχοντα δεδοµένα της εκπαιδευτικής 

µεταρρύθµισης και τη συµβολή της στην παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναµικού 

και κατά συνέπεια την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας εν γένει. 

Παράλληλα επιδιώκεται παρουσίαση, κριτική ανάλυση και αξιολόγηση των 

προτάσεων και των επιδράσεων των παραπάνω παραγόντων για το σχεδιασµό, τη 

διατύπωση και την εφαρµογή της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης  της περιόδου 1928 – 

1932, η οποία είναι µια ιδιαίτερα σηµαντική και ενδιαφέρουσα περίοδος για την εξέλιξη 

των νεοελληνικών πολιτικών, κοινωνικών, οικονοµικών πραγµάτων και την κατανόησή 
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τους (γενικότερα και της ιστορίας της εκπαίδευσης ειδικότερα). Θα επιχειρηθεί, δηλαδή, 

(ίσως για πρώτη φορά) σε αυτό το πλαίσιο και µε έµφαση στις συγκεκριµένες 

παραµέτρους, να προσδιορισθεί η πορεία και ο προσανατολισµός της εκπαίδευσης µέσα 

από την οπτική της οικονοµικής ανάπτυξης της Ελλάδας, σε συνδυασµό µε υπάρχοντα 

κοινωνικά, πολιτικά, διοικητικά και οικονοµικά  δεδοµένα. 

Αυτό θα γίνει σε σύνδεση µε το «συγκείµενό τους» (κοινωνικοοικονοµικό, 

ιδεολογικό και πολιτικό)10, δηλαδή, των δυνάµεων που καθορίζουν τον προσανατολισµό 

και το περιεχόµενο της εκπαίδευσης (πολιτεία, εργοδότες, κ.λπ.), τους εκπαιδευτικούς 

και διοικητικούς µηχανισµούς (εκπαιδευτικοί, διοικητικοί παράγοντες κ.λπ.), τα 

οικονοµικά µεγέθη της εκπαίδευσης (πόρους, δαπάνες κ.λπ.) αλλά και την προσέγγιση 

στο ιστορικό τους πλαίσιο11.   

Αναφορικά µε την εργασίας µας, αυτή διαρθρώνεται σε τρία µέρη. Στο πρώτο 

µέρος επιχειρούµε την άρθρωση ενός εννοιολογικού και θεωρητικό-µεθοδολογικού 

πλαισίου ανάλυσης και ερµηνείας του ρόλου της εκπαίδευσης στην οικονοµική ανάπτυξη  

µιας χώρας. Στο δεύτερο µέρος επιχειρούµε, µέσα από µια ιστορική ανασκόπηση της 

πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής πραγµατικότητας, να αναδείξουµε και να 

ερµηνεύσουµε το περιβάλλον, που εντάσσεται και προωθείται η εκπαιδευτική 

µεταρρύθµιση. Παράλληλα παρουσιάζουµε την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση εστιάζοντας 

κυρίως στα στοιχεία εκείνα που βοηθούν την ανάλυσή µας. 

 Στο τρίτο µέρος παραθέτουµε την ποσοτική ανάλυση του υπό εξέταση θέµατος. 

Σηµείο εκκίνησης της ποσοτικής παρουσίασης αποτελεί η παράθεση στατιστικών 

στοιχείων. Στην συνέχεια υπολογίζουµε την συµβολή της εκπαίδευσης στην οικονοµική 

ανάπτυξη και παρουσιάζουµε τα συµπεράσµατα της έρευνας. Τα συµπεράσµατα αυτής 

της έρευνας αναλύονται στην προοπτική της συµβολής της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης 

στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας µας.  

 

 
                                                 
10 Μπουζάκης, Σ. (2007), "Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση του 1929: «Νέα παράσταση της παλιάς 
κωµωδίας» ή «προσπάθεια των κοµµουνιζόντων, όπως υπονοµευθώσι τά θεµέλια του αστικού κράτους;»" 
στο Η Εκπαιδευτική Πολιτική στα χρόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου, Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα, 22 – 24 
Ιανουαρίου 2004,εκδόσεις «Ελληνικά Γράµµατα», σ. 146 κ.ε.    
11 Μπουζάκης Σ. (1994), "Εκπαιδευτικές Μεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα-Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια, 
Γενική και Τεχνικοεπαγγελµατική Εκπαίδευση", τόµος Α’, Τεκµήρια - Μελέτες Ιστορίας Νεοελληνικής 
Εκπαίδευσης, εκδόσεις «Gutenberg», Αθήνα , σ. 22 



 20

1.2 Κριτήρια επιλογής του θέµατος 
 

 

Το θέµα και η χρονική περίοδος που επιλέχθηκαν για έρευνα, δεν έγινε τυχαία. 

Έγινε µε βάση τα κριτήρια τα οποία απορρέουν από την ιδιαιτερότητα της 

συγκεκριµένης περιόδου που εξετάζουµε. Η συγκεκριµένη περίοδος αποτελεί περίοδο – 

κλειδί, µε έντονη σηµασία για τη βαθύτερη κατανόηση της διαµόρφωσης, αλλά και της 

µετέπειτα πορείας του νεοελληνικού κράτους12. Πρόκειται για µια περίοδο ραγδαίων 

οικονοµικών και κοινωνικών ανακατατάξεων και εµφάνιση νέων ιδεολογικών και 

πολιτικών δεδοµένων, χωρίς τη µελέτη των οποίων είναι ακατανόητη οποιαδήποτε 

πολιτική, οικονοµική, αναπτυξιακή και εκπαιδευτική µεταρρύθµιση ακόµη και σήµερα.  

Αφετηρία της εργασίας µας τίθεται το έτος 1928 και υποδεικνύεται κυρίως από 

την διαθεσιµότητα των στοιχείων, αλλά παράλληλα γιατί τη συγκεκριµένη χρονική 

στιγµή υπάρχει, µετά από αρκετά χρόνια πολιτικής αστάθειας και συνεχών 

επαναστάσεων, µια πολιτική σταθερότητα και οικονοµική κατάσταση «ορθή» και µια 

κοινωνική πραγµατικότητα διαφορετική από εκείνη της περιόδου πριν το 1928 και το 

1922.   

Η χρονική αυτή περίοδος αποτελεί έναν σηµαντικό σταθµό για τη χώρα µας τόσο 

σε σχέση µε τον προσανατολισµό της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης όσο και µε τη 

συνδεόµενη µε αυτήν οικονοµική ανάπτυξη της χώρας µας.  

Οι Βαλκανικοί πόλεµοι και ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος οδήγησαν στην 

απελευθέρωση και άλλων ελληνικών τµηµάτων της χώρας µας και έτσι η έκταση της 

Ελλάδας υπερδιπλασιάστηκε (από 63.211 τ.χλµ.στα 1907 σε 127.000 τ.χλµ. το 1920) και 

ο πληθυσµός της έφτασε τα 5.000.000. Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσµίου 

Πολέµου ακολουθεί η Μικρασιατική Καταστροφή της οποίας οι πολιτικές , κοινωνικές 

και οικονοµικές συνέπειες ήταν για τη χώρα µας φοβερές, αφού 1.220.00013 πρόσφυγες 

έπρεπε να εγκατασταθούν από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα14. Σε µία τέτοια δύσκολη 

                                                 
12 Ρήγος Α. (1988), "Η β’ Ελληνική ∆ηµοκρατία 1924-1935: κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής σκηνής", 
εκδόσεις «Θεµέλιο», Αθήνα, σ. 16 
13 Προγουλάκης Γ. (2009), "Σχεδίασµα Ελληνικής Οικονοµικής και Κοινωνικής Ιστορίας – Από την 
Μικρασιατική Καταστροφή στις παραµονές της Αντιπολίτευσης 1922-1972" 
14 Κόκκοτας Π. (1978), "Ο ρόλος της παιδείας στην οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδος", εκδόσεις «Α. 
Τούντα», Αθήνα, σ. 10 
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ιστορική, κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα η Ελλάδα έπρεπε να οικοδοµήσει 

το µέλλον της. 

  Η Μικρασιατική Καταστροφή αποτέλεσε βασικό γεγονός για τη δηµιουργία 

νέων κοινωνικών δεδοµένων και νέων παραγωγικών σχέσεων15. Έχουµε πλέον ένα 

ενιαίο, εθνικό Κράτος που περιλαµβάνει το σύνολο περίπου του εθνικού «κορµού».  Η 

Ελλάδα θα αποτελέσει στο εξής οικονοµικό και κοινωνικό σχηµατισµό σαν όλους τους 

άλλους µε την οριστική εξαφάνιση της δικέφαλης υπόστασης που τη χαρακτήριζε για 

έναν ολόκληρο αιώνα16.   

Μέσα, λοιπόν, σε αυτές τις νέες κοινωνικές συνθήκες θεσπίζεται από το 1928 µια 

διαφορετική οργάνωση της ανάπτυξης της χώρας (οικονοµικής, κοινωνικής, 

εκπαιδευτικής) και επιχειρείται για πρώτη φορά να επιβληθούν, µε αυτή την οργάνωση,  

διαδικασίες  ανάπτυξης όµοιες µε εκείνες άλλων ευρωπαϊκών χωρών17. Αν και η 

απόπειρα αυτή δεν έµελε να πετύχει τους σκοπούς της, στο χώρο της εκπαίδευσης 

επηρέασε την οργάνωσή της για πολλές δεκαετίες αργότερα από το δηµοτικό σχολείο ως 

τα πανεπιστήµια, αφού πολλά στοιχεία του παρελθόντος δεν έχουν χάσει την 

επικαιρότητά τους και εξακολουθούν να επηρεάζουν την εκπαιδευτική  πραγµατικότητα 

στη χώρα µας.  

Η άνοδος του Βενιζέλου στην εξουσία το 1928 συνδέθηκε µε την προοπτική της 

βελτίωσης του επιπέδου και την ποιότητα ζωής ολόκληρου του πληθυσµού και δεν 

υπήρχαν περιθώρια συµβιβασµών ή υποχώρησης. Τα προβλήµατα της χώρας βρίσκονταν 

στην πιο οξύτερη µορφή: από τη µια οι νέες χώρες και από την άλλη οι πρόσφυγες, σε 

συνδυασµό µε τη φυσιολογική αύξηση του πληθυσµού, δηµιούργησαν τεράστια 

αριθµητικά προβλήµατα: Η πυκνοκατοικηµένη Ελλάδα έπρεπε να ενσωµατώσει περίπου 

1.220.00018 ανθρώπους, χωρίς ίχνος από την κινητή περιουσία τους. Οι συνέπειες από 

την παρουσία τους στο ελληνικό κράτος επηρέασαν σε µεγάλο βαθµό τόσο τα κοινωνικά 

όσο και τα οικονοµικά πράγµατα της χώρας. Η χώρα στην αδυναµία της να ικανοποιήσει 

τις ανάγκες των προσφύγων οδηγήθηκε τότε στη σύναψη του λεγόµενου «Προσφυγικού 

                                                 
15 Τσουκαλάς Κ. (1977), "Εξάρτηση και Αναπαραγωγή, Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών 
µηχανισµών στην Ελλάδα (1830 – 1922)", εκδόσεις «Θεµέλιο», Αθήνα, σ.56 – 57 και Σβορώνος Ν. (1976), 
"Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας", µτφ. Ασδραχά Αικ., εκδόσεις «Θεµέλιο», Αθήνα, σ. 57 
16 Τσουκαλάς, Κ. (1977), ό.π., σ. 61  
17 Μαρκεζίνης Σπ. (1978), Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, σειρά Β΄ Σύγχρονος Ελλάς, τόµος 
Τρίτος, εκδόσεις «Πάπυρος», Αθήνα, σ. 348 – 351 
18 Προγουλάκης Γ. (2009), ό.π.  
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∆ανείου»19. Όµως τα δάνεια και η δηµοσιονοµική αστάθεια δηµιούργησαν προβλήµατα 

στην ελληνική οικονοµία: υψηλό πληθωρισµό, ανεργία, χαµηλά ηµεροµίσθια20 και 

όξυνση της νοµισµατικής αστάθειας µε αποτέλεσµα την αδυναµία προσέλκυσης ξένων 

επενδυτικών κεφαλαίων τα οποία θα υποστήριζαν τις φιλοδοξίες της κυβέρνησης του 

Βενιζέλου για αναµόρφωση και εκσυγχρονισµό του ελληνικού κράτους21. 

Οι εξελίξεις τόσο σε κοινωνικό όσο και οικονοµικό επίπεδο καθορίζονται από 

την επίλυση του προσφυγικού προβλήµατος, την εκβιοµηχάνιση της χώρας, τη δανειακή 

και γενικότερα την οικονοµική εξάρτηση από το εξωτερικό. Στρέφεται µε µεγαλύτερο 

ενδιαφέρον στην ανασυγκρότηση του κοινωνικού και οικονοµικού πεδίου, που πρέπει να 

ανασυγκροτηθεί µετά µία δεκαετία συνεχών και έντονων αναταράξεων.  Η οικονοµική 

αναδιάρθρωση του τόπου, το πιο επείγον από όλα τα τρέχοντα ζητήµατα, αποτελεί 

πρώτη προτεραιότητα, συνδεόµενο άµεσα µε την επιβίωση της ίδιας της χώρας και της 

οµαλής της πορείας στη νέα ευρωπαϊκή και παγκόσµια πραγµατικότητα που 

δηµιουργείται.  

Ως προς τα εκπαιδευτικά, πρόκειται για τα χρόνια της πρώτης, από τη σύσταση 

του νέου κράτους, µεταρρύθµισης που κατόρθωσε να φτάσει στη Βουλή των Ελλήνων 

και να επικυρωθεί µε σειρά νοµοθετηµάτων, αλλά και στις συγκυρίες καθώς και στη 

βούληση του τότε πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου αλλά και τους δύο διαδοχικούς 

Υπουργούς Παιδείας που ανέλαβαν την προώθηση και την υλοποίησή της: Κωνσταντίνο 

Γόντικα, που είχε την ευθύνη για την κατάρτιση των βασικών νοµοσχεδίων και του 

Γεωργίου Παπανδρέου που συνέχισε µε συνέπεια και αποφασιστικότητα την υλοποίησή 

της µέχρι το 193222. Στα πλαίσια αυτά πραγµατοποιήθηκαν βαθιές δοµικές και 

λειτουργικές αλλαγές, όπως για παράδειγµα το εξάχρονο ∆ηµοτικό Σχολείο, η ενιαία 

εξαετής Μέση Εκπαίδευση, η θεσµοθέτηση µέτρων για την επαγγελµατική εκπαίδευση, 

                                                 
 19 Τούντα-Φεργάδη Α. (1986), "Το Προσφυγικό ∆άνειο του 1924", Σειρά: Ιστορία και Κοινωνία, εκδόσεις 
«Παρατηρητής», Θεσσαλονίκη, σ. 21 
20 Ρηγίνος Μ. (1987), "Παραγωγικές δοµές και εργατικά ηµεροµίσθια στην Ελλάδα  - 1909 - 1936", 
Μελέτες Νεοελληνικής Ιστορίας , Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος , 
Αθήνα, σ. 38-61  
21 Πυρσός Α.Γ. (1936), "Συµβολή εις την Ιστορία Τραπέζης της Ελλάδος", τόµος Α’ εκδόσεις «Κύκλου», 
Αθήνα, σ. 22-23, επίσης Τσουλφίδης Λ. (2003), "Οικονοµική Ιστορία της Ελλάδος", εκδόσεις 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, σ. 240 
22 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (2004), "Τα Εκπαιδευτικά Συνέδρια του 1930", εποπτεία: ∆ηµαράς Α. – 
επιµ.  Καρακαλπάκης Κ., Αθήνα, σ. 473  
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η ίση µεταχείριση των γυναικών στην εκπαίδευση (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια), η 

ίδρυση του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης23. 

Οι µαθητές του δηµοτικού σχολείου από 273.788 που ήταν το σχολικό έτος 1910 

– 1911 έφτασαν τις 752.937 το 1931 – 32. Οι ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό ήταν 

µεγάλες ενώ υφίσταται έντονο κτηριακό πρόβληµα. Ακόµη και περιοχές που διέθεταν 

κτήρια αντιµετώπιζαν πρόβληµα καταλληλότητας: το 1916 από 1.166 διδακτήρια που 

επιθεωρήθηκαν, µόνο τα 346 κρίθηκαν υγιεινά24. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές που 

περιγράφουν πως στο διδακτικό προσωπικό περιλαµβάνονταν ακόµη και δάσκαλοι που 

µόλις γνώριζαν γραφή και ανάγνωση25. Ακόµη και οι «αντιπαθούντες» τη µεταρρύθµιση 

συµφωνούσαν πως το υπάρχον σύστηµα είχε φτάσει σε αδιέξοδο. Την απάντηση 

επιχείρησε να δώσει η κυβέρνηση µε το αίτηµα για «Λαϊκή Παιδεία». Το νέο σύνταγµα 

είχε ανοίξει το δρόµο για νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις.    

Απαιτούνταν πλέον µια αγωγή και παιδεία επηρεασµένη από την νέα ελληνική 

ιδιoσυγκρασία και πραγµατικότητα, απαγκιστρωµένη από τον ξεπερασµένο από τις 

εξελίξεις πλέον ροµαντισµό της αρχαίας ελληνικής παράδοσης. Η έµφαση δίνεται στο 

δηµοτικό σχολείο, το οποίο επιδιώκεται να γίνει το πραγµατικό σχολείο του λαού, όπου 

θα προσφέρονταν γνώσεις και θα καλλιεργούνταν στάσεις που µακροπρόθεσµα θα 

επέτρεπαν στις µεγάλες µάζες του πληθυσµού να αποκτήσουν εφόδια για τη ζωή και 

επίγνωση που θα έχει ο ρόλος τους στην κοινωνική δοµή αλλά και την προοπτική 

εξέλιξης και ανάπτυξης της χώρας.  

Μέσα στα νέα πλαίσια η εκπαίδευση γίνεται, εκτός από εθνική υπόθεση, στόχος 

πρώτης προτεραιότητας για την εξέλιξη της χώρας. Έτσι µε την ψήφιση των νόµων 

4897/29 και 4373/29 για την εκπαίδευση αναζητήθηκε η έξοδος από το προηγούµενο 

εκπαιδευτικό σύστηµα, που δεν µπορούσε πλέον να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της 

νέας οικονοµικής πραγµατικότητας που διαµορφώνονταν τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο.  

                                                 
23 Γενική Εισηγητική Έκθεσις επί των εκπαιδευτικών νοµοσχεδίων κατατεθέντα εις την Βουλήν κατά την 
συνεδρίαν της 2ας Απριλίου 1929 υπό του Υπουργού Παιδείας Κωνστ. Β. Γόντικα, Αθήνα 1929 στο 
Μπουζάκης Σ. (1994), ό.π., σ. 705 κ.ε.  
24 Γενική Εισηγητική Έκθεσις επί των εκπαιδευτικών νοµοσχεδίων κατατεθέντα εις την Βουλήν κατά την 
συνεδρίαν της 2ας Απριλίου 1929 υπό του Υπουργού Παιδείας Κωνστ. Β. Γόντικα, Αθήνα 1929 στο 
Μπουζάκης Σ. (1994), ό.π., σ. 646 κ.ε. 
25 Πρόκειται κυρίως για τους λεγόµενους δηµοδιδάσκαλους των δύο µαρτύρων 
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Το σύνθηµα «Λαϊκή Παιδεία» αποβλέπει στη δηµιουργία της σύγχρονης 

νεοελληνικής πραγµατικότητας, η οποία θα βελτίωνε το επίπεδο και την ποιότητα ζωής 

ολόκληρου του πληθυσµού. Ταυτόχρονα θα προσέφερε στους απόφοιτους της εξαετούς 

πλέον υποχρεωτικής εκπαίδευσης εφόδια που θα βελτίωναν τις δεξιότητες τους 

καθιστώντας τους περισσότερο παραγωγικούς, συνδέοντας την εκπαίδευση µε την 

επαγγελµατική αποκατάσταση και σε µακροοικονοµικό επίπεδο µε την οικονοµική 

µεγέθυνση. Τα αποτελέσµατα της προσπάθειας θα δικαιώσουν τους µεταρρυθµιστές 

καθώς στην τετραετία του Βενιζέλου οι απόφοιτοι του εξαετούς πλέον δηµοτικού 

σχολείου από 24.123 το 1928 θα φτάσουν τους 54.440 µόλις το 193226. Μέσα σε µόλις 

µία τετραετία θα γνωρίσουν πραγµατικά εντυπωσιακή αύξηση καθώς θα 

υπερδιπλασιαστούν, ενώ και µετά την κυβέρνηση του Βενιζέλου θα συνεχίσουν να 

αυξάνονται κυρίως λόγω των αλλαγών που προώθησε η µεταρρυθµιστική προσπάθεια 

του 1929. 

Η περίοδος 1928 -1932 είναι µία περίοδος που παρουσιάζει σηµαντικές αλλαγές 

και διαφοροποιήσεις από το παρελθόν, στηρίζεται σε έναν καινούργιο άξονα όπου τα 

οικονοµικά κριτήρια συµπλήρωναν τα κοινωνικά στην επιλογή λύσεων όχι µόνο σε 

πολιτικά, οικονοµικά, εκπαιδευτικά ζητήµατα αλλά και σε κοινωνικά, για κοινωνικές 

µεταρρυθµίσεις και αλλαγές µε κύριες εκφάνσεις τη δυναµική κινητικότητα στο χώρο 

των θεσµών και της εκπαίδευσης.  

 

 

1.3 Ερευνητικά ερωτήµατα 
 

 

Πριν διατυπώσουµε τα ερωτήµατά µας, θεωρούµε ιδεολογικά επιτρεπτό και 

αναγκαίο να αναφέρουµε σύντοµα την πορεία µε την οποία φτάσαµε στη διατύπωσή 

τους. Μπορούµε να ισχυριστούµε, τελικά, πως τα ερωτήµατα της έρευνάς µας είναι 

αποτέλεσµα της ακόλουθης πορείας:   

                                                 
26 Γ.Σ.Υ.Ε. (ετήσια έκδοση), "Στατιστική της δηµοτικής εκπαιδεύσεως", έτων 1928-1932 
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1. Η µελέτη της σύγχρονης βιβλιογραφίας (ξένης και ελληνικής), σχετικά µε το 

ρόλο της παιδείας στην οικονοµική ανάπτυξη των χωρών και ιδιαίτερα των Οικονοµικών 

της Εκπαίδευσης (που αναφέραµε παραπάνω) µας έδειξαν νέες διαστάσεις της 

λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήµατος, σε σχέση µε την ανάπτυξη µιας χώρας, και 

µας επέτρεψαν να αναρωτηθούµε για το βαθµό στον οποίο η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση 

του 1929 συνέβαλε στην επέκταση της Ελληνικής οικονοµίας. 

2. Η ενασχόλησή µου µε τα οικονοµικά της εκπαίδευσης στη θεωρία και την 

πράξη, οι εµπειρίες µου σε θέµατα εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής πραγµατικότητας, 

αποτέλεσαν τα πραγµατικά γεγονότα που µε παρακίνησαν στη διατύπωση των 

ερωτηµάτων µας. 

3. Τα δύο παραπάνω κίνητρα µε οδήγησαν στη βασική θεωρία της έρευνάς µου, 

που συνίσταται στην αποδοχή της θέσης για τη στενή σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην 

εκπαίδευση και την οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας. 

 Η κατευθυντήρια αυτή θεωρία µας βοήθησε να θέσουµε το ζήτηµα της σχέσης 

της εκπαίδευσης (µε αφετηρία την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση – εκσυγχρονισµός της 

εκπαίδευσης) µε την παραγωγικότητα του εργατικού δυναµικού και κατά συνέπεια τη 

συµβολή της στη µετέπειτα οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Η οικονοµική ανάπτυξη 

αυτή αντανακλάται από το µερίδιο της εκπαίδευσης στην αύξηση του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος της Ελλάδας κατά την εξεταζόµενη περίοδο. 

Η στοχοθεσία της έρευνάς µας καθώς και το παραπάνω κεντρικό ερώτηµα 

προσδιορίζουν αντίστοιχα επιµέρους ερευνητικά ερωτήµατα, τα οποία µε τη σειρά τους 

προσδιορίζουν αντίστοιχες περιοχές ενδιαφερόντων καθώς και µεθοδολογικές προτάσεις 

για τη διερεύνησή τους. Έτσι ερευνάται, ακόµη:   

 

 

⇒ Ποια ήταν η αποδοτικότητα της επένδυσης σε εκπαίδευση για ιδιώτες 

κατά την εξεταζόµενη περίοδο  

⇒ Πως εξελίχθηκαν τα βασικά εκπαιδευτικά µεγέθη, οι δαπάνες για την 

εκπαίδευση και πιο σύνθετοι εκπαιδευτικοί δείκτες κατά τη διάρκεια της 

διακυβέρνησης Βενιζέλου και τα χρόνια που ακολούθησαν. 



 26

⇒ Τα στατιστικά µεγέθη επιβεβαιώνουν ή απορρίπτουν την επιτυχία  της 

προσπάθειας των µεταρρυθµιστών  

⇒ Ποιες ήταν οι βασικές αρχές, τάσεις και κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής 

πολιτικής που ακολούθησε η επίσηµη πολιτεία για τη µεταρρύθµιση του 

εκπαιδευτικού συστήµατος .  

⇒ Με ποια συγκεκριµένα µέτρα επιχειρείται ο εκσυγχρονισµός του 

εκπαιδευτικού συστήµατος και ποια ήταν τα αποτελέσµατά τους. 

 

 

Τόσο το θεωρητικό πλαίσιο έρευνας όσο και το διατυπωµένο κεντρικό ερώτηµα 

µας επιτρέπουν να υποθέσουµε ότι η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση κλήθηκε να συµβάλει 

στη διαµόρφωση µιας συλλογικής συνείδησης,  για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη 

της χώρας. 

Υποθέτουµε ακόµη ότι η οργάνωση και η λειτουργία του εκπαιδευτικού 

συστήµατος που προωθήθηκε επηρεάστηκε από όλες τις παραµέτρους που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, και προσδιόρισαν ανάλογα και την εσωτερική οργάνωση του, καθώς η 

εκπαιδευτική µεταρρύθµιση θεωρήθηκε ένας από τους βασικούς µοχλούς 

εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης της χώρας, που θα καθόριζε σε µεγάλο βαθµό τις 

δυνατότητες και τις επιδράσεις της επίσηµης εκπαίδευσης στον αστικό εκσυγχρονισµό 

και την ανάπτυξη της χώρας µας. 

  

 

1.4  Η σηµασία της έρευνας 
 

 

Εργασίες συνθετικές πάνω σε ζητήµατα της σύνδεσης της εκπαιδευτικής 

µεταρρύθµισης του 1929 µε την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, µε βάση τη θεωρητική 

ανάλυση και την παράλληλη τεκµηρίωση της µε ποσοτικά στοιχεία, δεν υπάρχουν. Η 

έλλειψη αυτή δηλώνει, όπως αναφέραµε και στην εισαγωγή µας, τη σηµασία της έρευνάς 

µας, δηλαδή, να δούµε και να εξηγήσουµε το σύνθετο αυτό φαινόµενο της εκπαιδευτικής 

µεταρρύθµισης, σε σχέση µε τη παραπάνω προοπτική, και να κατανοήσουµε τις 
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δυναµικές ανάπτυξης και κοινωνικής εξέλιξης που δροµολογούσε για την ελληνική 

κοινωνία. 

Προηγούµενες έρευνες που αναφέρονται στη σχέση οικονοµίας και εκπαίδευσης 

για την Ελλάδα αναφέρονται σε άλλες χρονικές περιόδους, ενώ όσοι ερευνητές 

ασχολούνται µε την περίοδο ενδιαφέροντος µας, παρουσιάζουν τη συµβολή της 

εκπαίδευσης-εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης υπό εντελώς διαφορετικό πρίσµα. Η 

εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1929 συνιστά ένα πεδίο στο οποίο µέχρι σήµερα 

αρκετές µελέτες εξαντλούνταν κυρίως στην καταγραφή και ερµηνεία των νοµικών 

κειµένων (εισηγήσεις, νόµους, συζητήσεις της βουλής, αναλυτικά προγράµµατα  κ.α.) 

και στην διεξαγωγή συµπερασµάτων που δεν αγγίζουν την κύρια προβληµατική της 

εργασίας µας, καθώς οι µελέτες αυτές αποτελούσαν προσπάθειες ιστορικών της 

εκπαίδευσης. Τις περισσότερες φορές µάλιστα, οι καταγραφές αυτές των νοµικών 

κειµένων αποτελούσαν το µεγαλύτερο µέρος εργασιών, ερευνών και άρθρων. Και αυτό 

γιατί το βασικό παράδειγµα ανάλυσης ήταν το περιγραφικό. Παράλληλα, υπάρχουν 

κάποιες έρευνες που αναφέρονται στην περίοδο πριν από το 1922 (η διατριβή του Κ. 

Τσουκαλά27) που προσεγγίζουν περισσότερο τον κύριο στόχο της εργασίας µας, ωστόσο 

διαφέρουν αρκετά στην ακολουθούµενη µεθοδολογία. Η προβληµατική της έρευνάς µας 

στηρίζεται σε µια διαφορετική αντιµετώπιση του θέµατος. Βάση αποτελεί η σχέση 

οικονοµίας και εκπαίδευσης. 

Από τη µελέτη της βιβλιογραφίας των οικονοµικών της εκπαίδευσης 

παρατηρήσαµε ουσιαστικά την έλλειψη σχετικών ερευνών και προσεγγίσεων µε θέµα 

την συµβολή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας για την χρονική 

αυτή περίοδο. Συγκεκριµένα, καταφέραµε να εντοπίσουµε µόνο δύο άρθρα τα οποία 

πραγµατεύονται τη συµβολή εκπαιδευτικών µεγεθών στην οικονοµική µεγέθυνση της 

Ελλάδας  κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Τα άρθρα αυτά είναι των Roses-Wolf28 και των 

Bowman-Anderson29. Το πρώτο από τα προαναφερθέντα άρθρα συσχετίζει το ποσοστό 

ατόµων µαθητικής ηλικίας που είναι εγγεγραµµένο σε σχολείο, µε το επίπεδο 

εισοδήµατος της οικονοµίας. (Στην ανάλυση των παραγόντων που συµβάλλουν στην 

                                                 
27 Τσουκαλάς Κ. (1977), ό.π. 
28 Roses J.R.-Wolf N. (2008), "Aggregate Growth 1913-1950", Draft 
29 παρατίθεται στο Bowman M.J., "Education and Economic Growth, An Overview", στο T. King, 
"Education and Income", Working Paper No. 402, World Bank, pp. 1-71, 1980   
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οικονοµική ανάπτυξη (Growth Accounting) των ετών 1913-1950 δεν περιλαµβάνεται η 

Ελλάδα, λόγω έλλειψης στοιχείων). Ενώ αντίστοιχα το άρθρο των Bowman-Anderson 

προσπαθεί να συσχετίσει το επίπεδο εισοδήµατος της οικονοµίας µε το ποσοστό των 

ατόµων που ανήκουν στον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό και γνωρίζουν γραφή και 

ανάγνωση. Οι εν λόγω έρευνες χρησιµοποιούν διαφορετική µεθοδολογία από τη δικιά 

µας, και δεν εστιάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελλάδας της περιόδου. 

Αποτελούν περισσότερο έρευνες στις οποίες γίνονται συγκρίσεις µεταξύ χωρών. Ενώ 

αντίθετα, για την περίοδο µετά τον Β’ παγκόσµιο πόλεµο έχουν πραγµατοποιηθεί 

έρευνες και από Έλληνες ερευνητές µε θέµα την συµβολή της εκπαίδευσης στην 

οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας. Οι έρευνες αυτές παρουσιάζονται στο κεφάλαιο  6 

όπου αναλύεται και η µεθοδολογία που ακολουθούµε.  

Κατά την άποψή µας η εκτεταµένη έλλειψη στατιστικών µεγεθών έδρασε για 

τους ερευνητές ως αποθαρρυντικός παράγοντας για την εκπόνηση παρόµοιων µελετών 

της υπό εξέταση περιόδου. Οι σύγχρονες βάσεις δεδοµένων από τις οποίες µπορεί κανείς 

να αντλήσει στοιχεία (για την εµπειρική εφαρµογή των υποδειγµάτων ανάλυσης), 

παρέχουν ποσοτικά στοιχεία για την περίοδο µετά το 1950. Ελπίζουµε, έτσι, ότι η έρευνά 

µας θα συµβάλει στην παραπέρα εξήγηση και στην αποκάλυψη της σχέσης του 

φαινοµένου της εκπαίδευσης και της οικονοµικής ανάπτυξης, ειδικά την περίοδο που 

εξετάζουµε καθώς οι εµπειρικές έρευνες των οικονοµικών της εκπαίδευσης στην 

πλειοψηφία τους αναφέρονται στην περίοδο µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Θα 

συµβάλλει στη διερεύνηση της ποσοτικής συµβολής του εκπαιδευτικού συστήµατος µιας 

περιόδου όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχες εκτιµήσεις, καθώς και στην καλύτερη 

κατανόηση και γνώση των µηχανισµών που συνδέουν την εκπαίδευση µε την ανάπτυξη. 

Ακόµη µε την ολοκλήρωση της µελέτης µας πιστεύουµε και ελπίζουµε ότι θα 

συµπληρωθεί ο τοµέας αυτός της έρευνας  µε  νέα  εµπειρικά  δεδοµένα. Ταυτόχρονα θα 

παρουσιαστούν για πρώτη φορά στατιστικά µεγέθη τα οποία υπολογίσαµε κυρίως για να 

χρησιµοποιηθούν στο υπόδειγµα που εφαρµόζουµε στο τελευταίο µέρος της εργασίας. 

Τέτοια µεγέθη αποτελούν π.χ. η ιδιωτική αποδοτικότητα της επένδυσης σε εκπαίδευση, 

οι αποδοχές εργαζοµένων µε βάση το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, αριθµός αποφοίτων 

ανώτατης εκπαίδευσης για όλες τις σχολές την περίοδο 1837-1939, το ακαθάριστο 

ποσοστό εγγραφών, η συµβολή του εργατικού δυναµικού στην αύξηση του Α.Ε.Π. της 
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χώρας κατά την εξεταζόµενη περίοδο κ.α., τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

παραπέρα. Σήµερα επειδή υπάρχει ένα συνεχές ενδιαφέρον για την εκπαίδευση και τον 

ρόλο της στην αναπτυξιακή διαδικασία, πιστεύουµε ότι τα συµπεράσµατά της εργασίας 

µας θα εκτιµηθούν θετικά για την εξερεύνηση της ιστορικής αλήθειας, αλλά και τη 

διαχρονική συγκριτική εξέταση της συµβολής της εκπαίδευσης. 

Οι σύγχρονες κοινωνίες απαιτούν όλο και πιο έντονα από το εκπαιδευτικό µας 

σύστηµα περισσότερη αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα και ποιοτική λειτουργία, 

προκειµένου να επιτευχθούν υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης. Η οικονοµική µεγέθυνση δεν 

µπορεί να επιτευχθεί χωρίς µορφωµένο κόσµο, ειδικευµένους εργάτες και ειδικούς στους 

διάφορους τοµείς. Αυτό σηµαίνει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει ένα ευρύ σύγχρονο και 

καλά οργανωµένο σύστηµα εκπαίδευσης. Επιπλέον, το ενδιαφέρον των ανεπτυγµένων 

χωρών επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση του εκπαιδευτικού συστήµατος και της 

σύγχρονης επαγγελµατικής δοµής των κοινωνιών, ώστε να προσδιοριστεί η συµβολή της 

εκπαίδευσης στην παραγωγικότητα της εργασίας και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη των 

χωρών. Ειδικότερα, τα άτοµα να αποκτούν µέσω της εκπαίδευσης δεξιότητες και 

ικανότητες οι οποίες θα τους επιτρέπουν να προσαρµόζονται στις συνεχώς 

µεταβαλλόµενες µεθόδους και νοοτροπίες εργασίας30. Για τους παραπάνω λόγους οι 

έρευνες που ανάγονται στον τοµέα των οικονοµικών της εκπαίδευσης αποκτούν συνεχώς 

µεγαλύτερο θεωρητικό, ερευνητικό και πρακτικό ενδιαφέρον. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Κόκκοτας Π. (1978), "Ο ρόλος της παιδείας στην οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδος", εκδόσεις «Α. 
Τούντα», Αθήνα, σ. 26 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 

2.1 Η µεθοδολογική  προσέγγιση 
 

 

Πριν επιχειρήσουµε να παρουσιάσουµε τις µεθόδους που αξιοποιήσαµε για τη 

διερεύνηση των ερωτηµάτων της έρευνας, θεωρήσαµε σκόπιµο να περιγράψουµε µε 

συντοµία και σαφήνεια το υλικό της έρευνας.   

Σπάνια, νεοελληνική περίοδος έχει να επιδείξει ένα τόσο πλούσιο υλικό σε όλα τα 

επίπεδα. Οι ερευνητές της περιόδου είναι πρόθυµοι να δοκιµάσουν διάφορες 

προσεγγίσεις. Έτσι, διαδίδεται και στην Ελλάδα η σύνταξη και η δηµοσίευση 

στατιστικών που κατά την διάρκεια που εξετάζουµε είναι ήδη ευρέως διαδεδοµένες στις 

ΗΠΑ και τις περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές οικονοµίες31. Η συγκεκριµένη αυτή 

προσπάθεια παρ’όλες τις αδυναµίες, µας παρέχει πολύτιµο υλικό για την προσπάθεια 

αποσαφήνισης της συµπεριφοράς και ταυτότητας της Ελλάδας. Ωστόσο, το υλικό αυτό 

είναι σκόρπιο, ασυνεχές, και σε µεγάλο βαθµό αντιφατικό, µε σηµαντικές ανεπάρκειες 

στοιχείων οικονοµικής και κοινωνικής ανάλυσης32. Ταυτόχρονα παραµένουν, παρά τις 

προσπάθειες των ερευνητών, κενά και ελλείψεις στοιχείων σε αρκετά µεγέθη, τα οποία 

θα συνέβαλλαν στην παραπέρα αποσαφήνιση της περιόδου αυτής. 

 

 

2.2  Το υλικό της έρευνας 
 

 

Το υλικό της έρευνας αποτελείται κυρίως από:  

• από νόµους του κράτους και νοµοθετικά διατάγµατα,  

• εισηγητικές εκθέσεις νοµοσχεδίων,  

                                                 
31Κωστής Κ. (1989), "Η ελληνική οικονοµία στα χρόνια της κρίσης  1929 - 1932", στο «Ελευθέριος 
Βενιζέλος,  κοινωνία- οικονοµία - πολιτική  στην εποχή του», επιµ. Βερέµης Θ. - Γουλιµή Γ., εκδ. Γνώση, 
Αθήνα, σ. 194 
32 Ρήγος Α.(1988),  ό.π., σ.18 
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• φύλλα της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, Εφηµερίδα των Συζητήσεων της 

Βουλής, Εφηµερίδα των Συζητήσεων της Γερουσίας, 

• πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων,  

• πρακτικά γενικών συνελεύσεων και διοικητικών συµβουλίων εταιρειών,  

• συζητήσεις µε ερευνητές που ασχολούνται µε παρόµοια ζητήµατα,  

• άρθρα σε περιοδικά και εφηµερίδες (ενδεικτικά: Εφηµερίς των Φιλοµαθών, 

Πανδώρα, Αναγέννηση, Ελεύθερον Βήµα, Ακρόπολις, Ελεύθερος Τύπος και 

Πρωία), προσώπων που πρωταγωνίστησαν στην εκπαιδευτική µεταρρύθµιση,  

• βιβλία και δηµοσιεύµατα εκπαιδευτικών, παιδαγωγών και οικονοµολόγων,  

• στατιστικούς πίνακες, ισολογισµούς, απολογισµούς, δηµοσιονοµικά στοιχεία, 

στοιχεία οικονοµιών του εξωτερικού,   

• αρχειακό υλικό από το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, του 

Ελευθερίου Βενιζέλου, του Εµµανουήλ Τσουδερού, του Γεώργιου Χαριτάκη, της 

Πηνελόπης ∆έλτα, του Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Ε.Μ.Π. κ.α., του Ανώτατου 

Οικονοµικού Συµβουλίου (µελέτες), του Εµπορικού και Βιοµηχανικού 

Επιµελητηρίου , έρευνες σχετικές µε τη µεταρρύθµιση του 1929 κ.λπ.,  

που µας επέτρεψαν έτσι να κατανοήσουµε καλύτερα τα γεγονότα και τις εξελίξεις της 

εποχής εκείνης και παράλληλα (οι εν λόγω πηγές) µας βοήθησαν να ανακαλύψουµε και 

να επεξεργαστούµε τα απαιτούµενα στατιστικά µεγέθη που θα αξιοποιήσουµε στο 

εµπειρικό µέρος (ποσοτικό) της έρευνάς µας. Το υλικό αυτό µελετήθηκε και αναλύθηκε 

µε βάση την κύρια προβληµατική της εργασίας µας. Εποµένως στην έρευνά µας 

περιλαµβάνονται µόνο γραπτά τεκµήρια από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές.   

Στη συλλογή των δεδοµένων υιοθετήσαµε τη συγκριτική προσέγγιση, σύµφωνα 

µε την οποία ο ερευνητής πρώτα συλλέγει τα δεδοµένα και τα ταξινοµεί και στη συνέχεια 

τα επεξεργάζεται µε βάση κοινωνικά, ιστορικά, οικονοµικά ή και άλλα κριτήρια. Αλλά 

και η Ιστορική Έρευνα προτείνει33 την ίδια µέθοδο, σύµφωνα µε την οποία τα στοιχεία 

µας υποβάλλονται σε εσωτερική και εξωτερική κριτική. 

Το σηµαντικότερο όµως σε µια έρευνα είναι η ερµηνεία του υλικού, η αναζήτηση 

της σηµασίας του και η τοποθέτηση της πραγµατικότητάς µέσα σε ένα σύστηµα 

σηµείων. Τα κείµενα ή τα έγγραφα δεν αποτελούν οριστική απόδειξη µιας οποιαδήποτε 

                                                 
33 Cohen, L. - Manion L., ό.π., σ.79 
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αλήθειας, αλλά µαρτυρίες των οποίων το νόηµα πρέπει εµείς να συνθέσουµε µε τα 

ερωτήµατα της έρευνάς µας. 

Η επιλογή του υλικού έγινε επίσης µε βάση τα κεντρικά και τα επιµέρους 

ερωτήµατα της έρευνας και το πρόβληµα που θέλαµε να ερευνήσουµε. Προχωρήσαµε 

στη διαδικασία ανασυγκρότησης του υλικού της έρευνάς µας και εστιάσαµε το 

ενδιαφέρον µας στα στοιχεία που θεωρούσαµε σηµαντικά. Στη συνέχεια το υλικό που 

συγκεντρώθηκε, αφού πρώτα ταξινοµήθηκε µε χρονολογική ακολουθία,  αξιολογήθηκε 

τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, προκειµένου να διαπιστωθεί η αξία του για την 

έρευνά µας. Με βάση το υλικό διαµορφώσαµε γενικές ενότητες, οι οποίες 

κατηγοριοποιήθηκαν µε βάση τη διάρθρωση των ερωτηµάτων της έρευνας34.  

 

 

2.3   Η µέθοδος της έρευνας 
 

 

Για την κατανόηση και ερµηνεία (του υλικού) της έρευνά µας επιλέξαµε 

µεθόδους και από το χώρο των κοινωνικών επιστηµών αλλά και των οικονοµικών 

επιστηµών. Από το χώρο των κοινωνικών επιστηµών αξιοποιήσαµε κατά κύριο λόγο την 

Ιστορική – Συγκριτική Ανάλυση35, η οποία στοχεύει στην κατανόηση, την εξήγηση και 

την ερµηνεία των ιστορικών γεγονότων αλλά και την αναζήτηση σχέσεων αιτίου – 

αιτιατού και σχέσεων αλληλεπίδρασης. Κατά τον Καζαµία36, αποτελεί περισσότερο µία 

«ανασκοπική» παρά µία «προβλεπτική» ανάλυση. 

Η µέθοδος αυτή, η οποία µας επιτρέπει να χρησιµοποιήσουµε έννοιες, θεωρίες 

από άλλες επιστήµες, θεωρείται ως ένα από τα ενδιαφέροντα µοντέλα ανάλυσης καθώς 

και ερευνητική τεχνική αξιολόγησης στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες. 

∆ηµιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο ερµηνείας και κατανόησης των διαφορετικών 

συνθηκών ανάδειξης των ιστορικών φαινοµένων. 

                                                 
34 Κυριαζή Ν., ό.π., σ. 303 
35 Καζαµίας Α. (2002), ό.π., σ. 14 -15 
36 Καζαµίας Α. (2002), ό.π., σ. 15 
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Συστατικά στοιχεία χρησιµοποιούνται και από τη µέθοδο της «Ανάλυσης 

Περιεχοµένου», όπως συστηµατικά έχει περιγραφεί από τον Berelson37 και ενδείκνυται 

ιδιαίτερα για ιστορικές έρευνες. Από τις δύο µορφές «ανάλυσης», την ποιοτική και την 

ποσοτική, επιλέξαµε την «ποιοτική» ανάλυση περιεχοµένου.  

Η ανάλυση µας έδειξε µια εικόνα της εξέλιξης της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης 

και το είδος των σχέσεων της µε την οικονοµία της χώρας εκείνη τη χρονική στιγµή αλλά 

και ευρύτερα τις επιδράσεις της στη µελλοντική προοπτική ανάπτυξης της χώρας. Μέσα 

από τη σύγκριση αυτή αποκτήσαµε µια συνολική εικόνα αυτών των σχέσεων.  

Για να πετύχουµε αυτό θα επιδιώξουµε να προσδιορίσουµε τον τρόπο µε τον 

οποίο προωθείται αυτή η διαδικασία. Για το σκοπό αυτό θα βασιστούµε σε µία ποικιλία 

επίσηµων δεδοµένων και τη διαχρονική εξέλιξή τους που σχετίζονται µε την εκπαίδευση 

αλλά και την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Στη συνέχεια θα επιχειρήσουµε να 

απαντήσουµε στο βασικό ερώτηµα της έρευνάς µας, που είναι η συµβολή της 

εκπαίδευσης στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, µε τη βοήθεια της µεθόδου της 

"λογιστικής της οικονοµικής µεγεθύνσεως" η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο  

κεφάλαιο 7. 

 

 

2.4 Η Θεωρία του Ανθρώπινου Κεφαλαίου και τα Οικονοµικά της 
Εκπαίδευσης 
 

 

Ο κλάδος των οικονοµικών που ερευνά θέµατα σχετικά µε τους παράγοντες που  

επηρεάζουν την αναπτυξιακή διαδικασία αποδεικνύει πως η εκπαίδευση σχετίζεται 

θετικά µε την οικονοµική µεγέθυνση. Η βιβλιογραφία παρέχει αποδείξεις πως ο 

σχηµατισµός ανθρώπινου κεφαλαίου και η διαδικασία συσσώρευσης του αποτελεί έναν 

σηµαντικό παράγοντα οικονοµικής µεγέθυνσης µε άµεση όσο και έµµεση επίδραση. Η 

"παραπάνω" εκπαίδευση ειδικά των παραγωγικών οµάδων του πληθυσµού (15-64 ετών), 

στην πλειοψηφία των ερευνητικών δηµοσιεύσεων, αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα 

                                                 
37 Berelson B. (1952), "Content Analysis in Communication Research", Clencoe: The free Press 
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που εξηγεί γιατί υπάρχουν χώρες που διαθέτουν πλούτο, ενώ άλλες παραµένουν φτωχές. 

Η παραπάνω παραδοχή αποτελεί την βασική θέση της θεωρίας του ανθρώπινου 

κεφαλαίου38, θεωρία που υπήρξε το αρχικό θεωρητικό υπόβαθρο39. Η ανάπτυξη της 

θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου µέσω της εµπειρικής προσπάθειας ποσοτικοποίησης 

της συµβολής του ανθρώπινου κεφαλαίου και των διάφορων µορφών του, ώθησε στην 

δηµιουργία και ανάπτυξη του κλάδου των οικονοµικών της εκπαίδευσης ως  ξεχωριστού 

κλάδου της  οικονοµικής επιστήµης. 

Ο κλάδος των οικονοµικών της εκπαίδευσης τις τελευταίες δεκαετίες έχει 

γνωρίσει εκρηκτική εξάπλωση, σε τέτοιο βαθµό µάλιστα που είναι δύσκολο πλέον κανείς 

να παρακολουθήσει όλες τις δηµοσιεύσεις. Ειδικά, εάν ληφθούν υπόψη οι δηµοσιεύσεις 

που αναµιγνύουν τα οικονοµικά της εκπαίδευσης µε τα οικονοµικά της εργασίας ή τα 

δηµόσια οικονοµικά40. Η βιβλιογραφία είναι ανεξάντλητη.   

Η εκπαίδευση έχει θετική επίδραση τόσο στην ατοµική όσο και στην κοινωνική- 

συλλογική ευηµερία, στο σύνολο της οικονοµίας. Τα άτοµα επενδύουν στον εαυτό τους 

µέσω της εκπαίδευσης προκειµένου να αυξήσουν το εισόδηµα τους. Από 

µακροοικονοµική σκοπιά αθροίζοντας τα άτοµα, φτάνουµε στην ανάλογη απόδοση, που 

έχει η επένδυση στην εκπαίδευση, για το σύνολο της οικονοµίας41. ∆ηλαδή, παράλληλα 

µε το προσωπικό όφελος του ατόµου από την εκπαίδευσή του, σύµφωνα µε τους 

υπολογισµούς των οικονοµολόγων, η κοινωνία κερδίζει από την πνευµατική άνοδο του 

εργατικού δυναµικού και τη θετική επίδρασή του στην παραγωγικότητα και στις 

κοινωνικές αλλαγές42. Κατά συνέπεια, τα οικονοµικά της εκπαίδευσης ερευνούν την 

συµβολή της εκπαίδευσης τόσο από µικροοικονοµική όσο και από µακροοικονοµική 

σκοπιά. Η µικροοικονοµική οπτική ερευνά την συµβολή της εκπαίδευσης σε επίπεδο 

ατοµικό, ενώ αντίστοιχα η µακροοικονοµική την συµβολή που αυτή έχει στο σύνολο της 

                                                 
38 Schultz T. W. (1961), "Investment in Human Capital", American Economic Review, Vol. 51, No. 1, pp. 
1-17,  
39 Σύµφωνα µε αυτό το  αρχικό θεωρητικό σχήµα η εκπαίδευση θεωρείται «επένδυση», δηλαδή, υπάρχει 
ανταπόδοση από την επένδυση στην εκπαίδευση για τα άτοµα και την κοινωνία παρόµοια µε εκείνη που 
προέρχεται από την επένδυση φυσικού κεφαλαίου και δεν είναι καταναλωτικό αγαθό που µπορεί να 
αξιοποιηθεί µόνο για τον εµπλουτισµό των γνώσεων του ατόµου. Μια βελτιωµένη δεξιότητα µολονότι 
κοστίζει µια ορισµένη δαπάνη, αποζηµιώνει µε ένα όφελος. Όταν οι δαπάνες για την εκπαίδευση αυξάνουν 
την αξία της παραγωγικότητας του ατόµου τότε θα έχουν θετική απόδοση. Κατά συνέπεια, η εκπαίδευση 
δεν έχει µόνο κοινωνικό και πολιτιστικό σκοπό αλλά και οικονοµική «αξία» (Schultz T. W., (1961), ό.π.) 
40 Ψαχαρόπουλος Γ. (1999), "Οικονοµική της Εκπαίδευσης", εκδόσεις «Παπαζήση», Αθήνα, σ.14 
41 Ψαχαρόπουλος Γ. (1999), ό.π., σ. 53 
42 Κοκκοτα Π. (1978), ό.π., σ. 26  
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οικονοµίας. Ακολουθώντας την παραπάνω διάκριση τα οικονοµικά της εκπαίδευσης 

χωρίζονται σε Μικροοικονοµικά και Μακροοικονοµικά της Εκπαίδευσης.  

Η µικροοικονοµική σκοπιά των οικονοµικών της εκπαίδευσης αναπτύχθηκε 

κυρίως ως παρακλάδι των οικονοµικών της εργασίας. Η µικροοικονοµική θεώρηση 

εξετάζει από την µία µεριά, την συµβολή της εκπαίδευσης στην διαµόρφωση των 

εισοδηµάτων που απολαµβάνουν στην αγορά εργασίας οι εργαζόµενοι, και από την άλλη 

την συµβολή της εκπαίδευσης στην παραγωγικότητα και κατά επέκταση στην παραγωγή. 

Μία αύξηση του αποθέµατος ανθρώπινου κεφαλαίου οδηγεί σε υψηλότερη 

παραγωγικότητα της εργασίας και κατά συνέπεια σε ταχύτερους ρυθµούς ανάπτυξης43. 

Επιπλέον, µεταξύ άλλων ένα περισσότερο εκπαιδευµένο εργατικό δυναµικό είναι πιο 

αποτελεσµατικό στην υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτοµιών, δουλεύει καλύτερα σε 

οµάδες, χρειάζεται λιγότερη επίβλεψη, έχει καλύτερο ηθικό κ.τ.λ. Στην έρευνά µας η 

µόνη µέθοδος που θα χρησιµοποιηθεί από τα µικροοικονοµικά της εκπαίδευσης είναι η 

σύντοµη µέθοδος (short-cut method) υπολογισµού της αποδοτικότητας της εκπαίδευσης 

κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Η ανάλυση της εν λόγου µεθόδου παρατίθεται στο 

κεφάλαιο 5 όπου υπολογίζουµε την απόδοση που έχει η απόφαση για ένα άτοµο να 

επενδύσει σε "παραπάνω" εκπαίδευση το 1929 και το 1939 αντίστοιχα. Κατά συνέπεια 

δεν θα επεκταθούµε περισσότερο στην µικροοικονοµική σκοπιά, καθώς το κύριο βάρος 

της εργασίας µας πέφτει στην µέτρηση της συµβολής της εκπαίδευσης σε 

µακροοικονοµικό επίπεδο, αναλύοντας την συµβολή της στον ρυθµό οικονοµικής 

ανόδου. Για τον λόγο αυτό κρίνουµε σκόπιµη µία σύντοµη παρουσίαση των τάσεων της 

µακροοικονοµικής σκοπιάς των οικονοµικών της εκπαίδευσης.  

Λέγοντας οικονοµική µεγέθυνση αναφερόµαστε στην µεταβολή του εισοδήµατος 

σε µία οικονοµία όπως αυτή δίνεται από την µεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος (Α.Ε.Π). Προκειµένου να ληφθεί υπόψη και ο δηµογραφικός παράγοντας 

αρκετοί ερευνητές χρησιµοποιούν το κατά κεφαλήν µέγεθος που προκύπτει από το 

κλάσµα του Α.Ε.Π. προς τον πληθυσµό µιας χώρας. Το Α.Ε.Π. ως µέτρο του βιοτικού 

                                                 
43 βλ. ενδεικτικά Mincer J. (1974), "Schooling, Experience, and Earnings", Columbia University Press, 
New York  · Becker G. (1962), "Human Capital – A Theoretical and Empirical Analysis with special 
reference to Education", University of Chicago Press · Taubman P.J.-Wales T.J. (1974), "Higher Education 
and Earnings", McGraw-Hill, New York  
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επιπέδου µιας χώρας, έχει δεχτεί κριτική καθώς δεν λαµβάνει υπόψη του διάφορους 

ποιοτικούς παράγοντες44. 

 Με το πέρας του Β’ παγκοσµίου πολέµου οι οικονοµίες των χωρών γνώρισαν µία 

έντονη άνθηση η οποία ώθησε τους οικονοµολόγους στην αναζήτηση των αιτιών της 

οικονοµικής µεγέθυνσης. Οι απόψεις που επικρατούσαν την περίοδο απέδιδαν µεγάλη 

βαρύτητα στην συσσώρευση φυσικού κεφαλαίου. Παράλληλα µε το φυσικό κεφάλαιο, οι 

παράγοντες που θεωρούνταν πως συνέβαλαν στην οικονοµική µεγέθυνση ήταν το 

εργατικό δυναµικό και οι διάφορες χρήσεις της γης. Την παραπάνω σχέση εξέφραζαν 

µέσω της χρήσης της συνάρτησης παραγωγής. ∆ηλαδή µίας συνάρτησης που δείχνει τον 

τρόπο µε τον οποίο συνδυάζονται οι παραγωγικοί συντελεστές (γη, κεφάλαιο και 

εργασία) που συµµετέχουν στην παραγωγική διαδικασία, προκειµένου να παράγουν το 

προϊόν µιας χώρας, µε άλλα λόγια το Α.Ε.Π. 

 Οι εµπειρικές έρευνες που άρχισαν να διεξάγονται µε ολοένα και µεγαλύτερο 

ρυθµό, δεν επιβεβαίωναν την θεωρία καθώς ένα µεγάλο µέρος της οικονοµικής ανόδου 

όπως αυτή εκφράζεται από την µεγέθυνση του (κατά κεφαλήν) Α.Ε.Π., δεν µπορούσε να 

εξηγηθεί από τις αυξήσεις του φυσικού κεφαλαίου, της γης και του εργατικού δυναµικού. 

Το µέρος που παρέµενε ανεξήγητο προσπάθησαν οι αναπτυξιολόγοι να ερµηνεύσουν. Ο 

Solow45, το υπόδειγµα του οποίου αποτελεί σηµείο αναφοράς και πηγή έµπνευσης για 

την περαιτέρω έρευνα της οικονοµικής µεγέθυνσης, απέδωσε το ανερµήνευτο υπόλοιπο 

στην τεχνολογική πρόοδο. Το 1961 o Schultz46, κατά πολλούς ο θεµελιωτής των 

οικονοµικών της εκπαίδευσης, εισάγει την εκπαίδευση στην συνάρτηση παραγωγής, 

χρησιµοποιώντας την αποδοτικότητα των επενδύσεων που γίνονται στην εκπαίδευση. Θα 

ακολουθήσουν οι Denison47, Griliches-Jorgenson48, Harbeger-Selowski49 

χρησιµοποιώντας παραλλαγές του µεθοδολογικού πλαισίου της λογιστικής της  

                                                 
44 για τα µειονεκτήµατα χρήσης του Α.Ε.Π. βλ. οποιδήποτε εγχειρίδιο µακροοικονοµικής 
45 Solow R.M. (1957), "Technical Change and Aggregate Production Function", Review of Economics and 

Statistics, 39, pp. 312-320 
46 Schultz T.W. (1961), ό.π., pp. 1-17  
47 Denison E.F. (1963), "Measuring the Contribution of Education to Economic Growth", The Residual 

Factor and Economic Growth, OECD, και "The Sources of Economic Growth in the United States and the 
Alternatives before us", Supplementary Paper No. 13, Committee for Economic Development, N.Y. 1962, 
του ιδίου 
48 Jorgenson D.W.– Griliches Z. (1967), "The Explanation of Productivity Change", The Review of 

Economic Studies, Vol. 34, No. 3, pp. 249-283 
49 Harberger A.-Selowski Μ. (1966), "Key Factors in the Economic Growth of Chile", Conference of the 
next Decade of Latin America, mimeo 
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οικονοµικής µεγέθυνσης (Growth Accounting) που κατά τον Barro R.J.50 είναι: η 

µέθοδος που διασπά την παρατηρούµενη οικονοµική µεγέθυνση σε δύο συνιστώσες. Η 

πρώτη συνιστώσα αναφέρεται στην µεγέθυνση που οφείλεται στις µεταβολές των 

εισροών παραγωγικών συντελεστών, και η άλλη είναι το κατάλοιπο που αντανακλά την 

τεχνολογικό πρόοδο και διάφορα στοιχεία που δεν µπορούν να οριστούν ρητά. 

 Γύρω από αυτή τη σχέση έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις. 

Οι δυο κύριες αρχικές παραλλαγές, αυτές του Schultz και του Denison, θα 

χρησιµοποιηθούν από πλήθος ερευνητών προκειµένου να αναλυθεί η συµβολή της 

εκπαίδευσης στην οικονοµική µεγέθυνση. Η µεθοδολογία του Denison, η οποία είναι η 

παραλλαγή που θα εφαρµόσουµε στην έρευνα µας για την αποκωδικοποίηση της 

συµβολής της εκπαίδευσης, παρουσιάζεται πιο διεξοδικά στο κεφάλαιο 6 του παρόντος. 

Πάντως αξίζει να σηµειωθεί πως σε µία λιγότερο γνωστή προσέγγιση του Selowski51, 

ενσωµατώνεται στο υπόδειγµα του, και ο ρόλος της εκπαίδευσης ως παράγοντα που 

συµβάλει στην διατήρηση µιας "σταθερής εκπαιδευτικής στάθµης" των νεοεισερχόµενων 

στην αγορά εργασίας, παράγοντα που οι δυο προαναφερθείσες προσεγγίσεις 

παραλείπουν.  

Την δεκαετία του 1970 τα µακροοικονοµικά της εκπαίδευσης θα γνωρίσουν µία 

σχετική στασιµότητα σε σχέση µε τις "ζωηρές" δεκαετίες του 1950 και του 1960. 

Εξαιτίας του ολοένα και µεγαλύτερου όγκου διαθέσιµων στατιστικών στοιχείων η 

µέθοδος των ερευνητών άλλαξε προσανατολισµό προς την οικονοµετρική εκτίµηση της 

σχέσης εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Ο κάθε ερευνητής ακολουθούσε διαφορετική 

τεχνική εκτίµησης και για τον λόγο αυτό η κατηγοριοποίηση δεν είναι εύκολη. Η εξέλιξη 

και η συνεχώς καλύτερη οργάνωση διεθνών βάσεων δεδοµένων52 µε εθνικολογιστικά 

στοιχεία για ένα πλήθος χωρών, επίσης έστρεψε την εµπειρική διερεύνηση των 

ερευνητών της οικονοµικής µεγέθυνσης σε διακρατικές συγκρίσεις. Έτσι µέχρι και 

σήµερα ένα µεγάλο µέρος των δηµοσιεύσεων προσπαθεί να συσχετίσει την µεγέθυνση 

του Α.Ε.Π. σε ένα πλήθος χωρών µε διάφορες µεταβλητές που οι ερευνητές θεωρούν 

υπεύθυνες για το διαφορετικό βιοτικό επίπεδο µεταξύ των χωρών. Ανάµεσα στις 

                                                 
50 Barro R.J. (1998), "Notes on Growth Accounting", NBER Working Papers, Working Paper No. 6654 
51 Selowsky M. (1969), "On the Measurement of Education’s Contribution of Growth", Quarterly Journal 

of Economics, Vol. 83, No. 3, pp. 449-463  
52Penn World Table - Summers R. - Heston A.( 1998 & 2001), "A new Set of International Comparisons of 
International Comparisons "  World Development Indicators database, World Bank  
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µεταβλητές που αναφέρονται στα υποδείγµατα, το ανθρώπινο κεφάλαιο έχει κεντρική 

θέση στην ανάλυση.  

Στα µέσα της δεκαετίας του 1980 οι αναπτυξιολόγοι θα εστιάσουν και πάλι το 

ενδιαφέρον τους στην εκπαίδευση και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Το 1980 οι Romer P.53 

και Lucas R.54 θα φέρουν επανάσταση στην θεωρία της οικονοµικής ανάπτυξης 

εισάγοντας τα λεγόµενα ενδογενή υποδείγµατα µεγέθυνσης (ή νέα θεωρία µεγέθυνσης). 

Η θεµελιώδης διαφορά µεταξύ των νεοκλασικών (εξωγενών) και των ενδογενών 

υποδειγµάτων οικονοµικής µεγέθυνσης έγκειται στο ότι τα ενδογενή υποδείγµατα 

µεγέθυνσης αποκλίνουν από τον νόµο της φθίνουσας απόδοσης και η συνάρτηση 

παραγωγής παρουσιάζει σταθερές ή αύξουσες οικονοµίες κλίµακας. Επιπλέον, η 

τεχνολογία ορίζεται ενδογενώς (µέσω συναρτησιακής σχέσης) και δεν θεωρείται 

εξωγενώς δοσµένη (περίπτωση νεοκλασικών υποδειγµάτων)  

Οι παραπάνω διαφοροποιήσεις οφείλονται µεταξύ άλλων και στην µεταβολή της 

σηµασίας και του τρόπου συµβολής του ανθρώπινου κεφαλαίου στην οικονοµική 

ανάπτυξη. Τα νεοκλασικά υποδείγµατα θεωρούν την εκπαίδευση ως έναν επιπλέον 

συντελεστή παραγωγής ο οποίος διέπεται από ακριβώς τις ίδιες αρχές µε τους 

υπόλοιπους που χρησιµοποιούνται στην διαδικασία παραγωγής. Κατά συνέπεια, 

σύµφωνα µε την παραπάνω παραδοχή η εκπαίδευση µπορεί να παροµοιαστεί µε την 

αγορά ενός µηχανήµατος. Όπως για την επιχείρηση η αγορά ολοένα και περισσότερων 

µηχανηµάτων θα έχει µικρότερη απόδοση, έτσι και η συσσώρευση ανθρώπινου 

κεφαλαίου θα συνεπάγεται συνεχώς µικρότερη απόδοση. Στα νεοκλασικά υποδείγµατα 

λοιπόν, ισχύει ο νόµος των φθινουσών αποδόσεων55. Στην νέα θεωρία µεγέθυνσης 

(ενδογενή υποδείγµατα) η συσσώρευση γνώσης δεν συνεπάγεται µία συνεχώς φθίνουσα 

χρησιµότητα. Η συσσώρευση ανθρώπινου κεφαλαίου, διαφέρει από την συσσώρευση 

επενδυτικών αγαθών όπως τα µηχανήµατα σε ένα εργοστάσιο. Η νέα θεωρία µεγέθυνσης 

υποθέτει σταθερή ή αυξανόµενη αποδοτικότητα της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο 

και κατά συνέπεια σταθερές ή αυξανόµενες αποδόσεις κλίµακας. Με άλλα λόγια, µία 

                                                 
53 Romer P. (1986), "Increasing Returns and long-run Growth", Journal of Political Economy, Vol. 94, 
no.5 
54 Lucas R.E. (1988), "On the Mechanics of Economic Development", Journal of  Monetary Economics, 
Vol. 22, Issue 1, pp. 3-42 
55 βλ. οποιοδήποτε εγχειρίδιο µικροοικονοµικής θεωρίας 
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αύξηση της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο θα συνεπαγόταν µία παρόµοια ή ακόµα 

και αυξηµένη απόδοση της επένδυσης.  

Τα εν λόγω υποδείγµατα δίνουν έναν διαφορετικό ρόλο στο ανθρώπινο κεφάλαιο 

συνδέοντας το άµεσα µε έννοιες όπως καινοτοµία, υιοθέτηση τεχνολογίας, διάχυση 

δεξιοτήτων και εξωτερικές οικονοµίες. Ο Lucas56 επιµένει σε µία συγκεκριµένη µορφή 

εσωτερικότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου. Το µέσο επίπεδο ανθρώπινου κεφαλαίου 

µιας χώρας έχει επιρροή στην παραγωγικότητα των εργαζοµένων εν γένει, ανεξάρτητα 

από το εάν κάποιος εργαζόµενος έχει λάβει εκπαίδευση ίση µε το µέσο επίπεδο ή το 

επίπεδο εκπαίδευσης του είναι χαµηλότερο. Κατά συνέπεια όλοι επωφελούνται από το 

επιπλέον ανθρώπινο κεφάλαιο. Ο Romer57 αναπτύσσει ένα υπόδειγµα οικονοµικής 

µεγέθυνσης στο οποίο η µακροχρόνια ανάπτυξη µιας οικονοµίας ωθείται πρωταρχικά 

από την συσσώρευση γνώσης. Οι φθίνουσες αποδόσεις των παραγωγικών συντελεστών 

µπορούν να εξαλειφθούν από την βελτίωση της γνώσης. Ενώ η συσσώρευση ανθρώπινου 

κεφαλαίου προκύπτει από την συσσώρευση του φυσικού κεφαλαίου. Η βιβλιογραφία των 

ενδογενών υποδειγµάτων έχει γνωρίσει µεγάλη αύξηση από την δεκαετία του 1980.  

Την αντίληψη των υπέρµαχων της ενδογενούς θεωρίας, ότι τα αποθέµατα 

φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου (άποψη νεοκλασικών) δεν µπορούν να εξηγήσουν 

γιατί άλλες χώρες είναι πλούσιες ενώ άλλες είναι φτωχές, ήρθε να αµφισβητήσει µία 

έρευνα των Mankiw-Romer-Weil (MRW)58. Οι MRW έχοντας στην διάθεσή τους πλέον 

σύγχρονες βάσεις δεδοµένων µε πλήθος στοιχείων προχώρησαν σε µία οικονοµετρική 

ανάλυση του νεοκλασικού υποδείγµατος του Solow (ό.π.) για ένα µεγάλο δείγµα 98 

χωρών. Στην συνέχεια προχώρησαν στην ίδια ανάλυση περιλαµβάνοντας και το 

ανθρώπινο κεφάλαιο ως ξεχωριστό παραγωγικό συντελεστή στην συνάρτηση παραγωγής 

(αποκαλώντας το επαυξηµένο µοντέλο Solow). Τα αποτελέσµατα από την πρώτη 

ανάλυση (απλό υπόδειγµα Solow), δεν ικανοποίησαν τους αναλυτές. Ο εµπειρικός 

έλεγχος του επαυξηµένου µοντέλου ωστόσο, ερµήνευσε ένα πολύ µεγαλύτερο µέρος της 

διακύµανσης του εισοδήµατος µεταξύ των χωρών. Συγκεκριµένα οι τρεις µεταβλητές 

φυσικό κεφάλαιο, εργασία και ανθρώπινο κεφάλαιο εξηγούσαν το 80% της διακύµανσης 

                                                 
56 Lucas R.E. (1988), ό.π. 
57 Romer P. (1986), ό.π. 
58 Mankiw G.-Romer D.-Weil D. (1992), "A Contribution to the Empirics of Economic Growth", The 

Quarterly Journal of Economics, Vol. 107, No. 2, pp. 407-437 
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του κατά κεφαλήν εισοδήµατος στις διάφορες χώρες. Επιπλέον κατέληξαν στο 

συµπέρασµα πως η βαρύτητα των τριών συντελεστών παραγωγής είναι περίπου ίση.  

Τα συµπεράσµατα της έρευνας των MRW σε συνδυασµό µε τον επιτυχή 

εµπειρικό έλεγχο του "επαυξηµένου" µοντέλου δηµιούργησαν ένα καινούργιο ρεύµα 

στην βιβλιογραφία της µεγέθυνσης το οποίο οι Klenow-Rodriguez59 θα αποκαλέσουν 

λίγα χρόνια αργότερα ως νεοκλασική αναβίωση (neoclassical revival). Την κεντρική ιδέα 

της µεθοδολογίας των MRW θα ακολουθήσει πλήθος ερευνητών60.  

Συνοψίζοντας, η σύγχρονη εµπειρική έρευνα των οικονοµικών της ανάπτυξης 

χωρίζεται σε δύο σκέλη τα οποία αναπτύσσονται παράλληλα. Συνεχώς διεξάγονται 

εµπειρικές έρευνες ακολουθώντας µία από τις παραπάνω προσεγγίσεις. Το ένα σκέλος 

(νεοκλασικό) περιλαµβάνει το ανθρώπινο κεφάλαιο, στις διάφορες παραλλαγές που αυτό 

συναντάται στις δηµοσιεύσεις, ως έναν επιπλέον παραγωγικό συντελεστή σε συνδυασµό 

µε την εργασία και την συσσώρευση του φυσικού κεφαλαίου. Ενώ το δεύτερο σκέλος 

(ενδογενή υποδείγµατα), συνδέει το ανθρώπινο κεφάλαιο µε την συσσώρευση γνώσης 

και την παρουσία εξωτερικοτήτων. Κατά τις υποθέσεις της ενδογενούς θεωρίας το 

ανθρώπινο κεφάλαιο γεννά συνεχώς καινούργιες ιδέες εξελίσσοντας την επιστηµονική 

γνώση, προωθώντας την παραγωγικότητα της εργασίας και τελικώς  την οικονοµική 

ανάπτυξη. 

 

 

2.5  Τρόπος ερµηνείας των δεδοµένων 
 

 

Για την ερµηνεία των δεδοµένων βασιστήκαµε σε δύο αλληλοεµπλεκόµενες 

διαδικασίες. Η µία σχετίζεται µε τη θεωρητική προσέγγιση και ανάλυση και τα 

ερµηνευτικά εργαλεία και η άλλη µε τη µελέτη, τη διαχείριση, την κατανόηση και 

ερµηνεία του υλικού και παράλληλα τη σύνδεση του µε τη θεωρητική κατασκευή. Οι δύο 

                                                 
59 Klenow P.-Rodriguez-Clare A. (1997), "The Neoclassical Revival in Growth Economics: Has it Gone 
Too Far?", NBER Macroeconomics Annual 1997, Vol. 12, pp. 73 – 114,  MIT Press   
60 ενδεικτικά Young A. (1995), "The Tyranny of Numbers: Confronting the Statistical Realities of the East 
Asian Growth Experience", The Quarterly Journal of Economics, Vol. 110, No. 3, pp. 641-680 και 
Gundlach E., "The Role of Human Capital in Economic Growth: New Results and alternative 
Interpretations", Weltwirtschaftliches Archiv 
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αυτές διαδικασίες βασίζονται τόσο στη συστηµατική µελέτη των πηγών όσο και στις 

ανάλογες νοητικές επεξεργασίες. Με αυτό τον τρόπο προσέγγισης η ανάλυση του 

περιεχοµένου των στοιχείων λάµβανε υπόψη τη σχέση ανάµεσα στη θεωρία61, το πεδίο 

έρευνας και το υλικό που το αφορούσε, την επεξεργασία του υλικού  και το αποτέλεσµα 

της ανάλυσης µε βάση το υλικό στα πλαίσια της θεωρίας. Η διαδικασία στόχευε στη 

σύνθεση της θεωρίας µε την πράξη (εµπειρικά δεδοµένα). 

Με βάση τη λογική µιας τέτοιας διεργασίας και µεθοδολογικής στρατηγικής 

µπορούµε να ισχυριστούµε ότι πρόκειται για µία διεπιστηµονική προσέγγιση, η οποία 

διευκόλυνε έναν διάλογο µεταξύ των επιστηµών αλλά και της έρευνάς µας ώστε να 

ανταποκριθεί στα ερωτήµατά της.  

Επιχειρήσαµε µε στοιχεία διαρθρωτικής και συστηµατικής ανάλυσης καθώς και 

µε στοιχεία από την κοινωνική, πολιτική και κυρίως την οικονοµική πραγµατικότητα, να 

διερευνήσουµε τα ερωτήµατα που αφορούν ένα ιστορικό υποκείµενο, αυτού της 

εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης και τη σχέση του µε την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. 

Η ερµηνεία µας βασίστηκε επιπλέον στη µελέτη της δευτερογενούς βιβλιογραφίας και 

παράλληλα στη λειτουργική σύνδεσή της µε την πρωτογενή βιβλιογραφία, γιατί δε 

θέλαµε να παραγνωρίσουµε το θεωρητικό πλαίσιο και τη δευτερογενή βιβλιογραφία. 

 

 

2.6  Εννοιολογικοί ορισµοί 
 

 

Η αναγκαιότητα εννοιολογικής παρουσίασης καίριων όρων που 

χρησιµοποιούνται σε κάθε εργασία θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση62, για την 

πληρέστερη κατανόηση των διαφόρων θεµάτων. Οι αποσαφηνίσεις που ακολουθούν 

κρίθηκαν αναγκαίες γιατί σχετίζονται µε κεντρικά θέµατα της παρούσας εργασίας. 

Ειδικότερα αποσαφηνίζονται οι όροι Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση, 

                                                 
61 Verma G.K. - Beard, R.M. (1981), "What is Education Research?: Perspectives on Techniques of 
Research", Aldershot Hants: Gower 
62 Παρασκευόπουλος Ι. (1993), "Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας", τόµος 1, εκδ. Ιδιωτική Έκδοση, 
Αθήνα, σ. 84 - 87 και Παπαναστασίου, Ε. Κ. (2005), "Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής  Έρευνας", Λευκωσία 
σ. 56   
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Εκπαιδευτική Πολιτική, Λαϊκή Παιδεία, Παραγωγικότητα, Αποδοτικότητα και 

Ανθρώπινο Κεφάλαιο,  ώστε να είναι ευχερέστερη η χρήση τους στην ανάλυσή µας.  

 

2.6.1 Εκπαίδευση 
 

Με τον όρο εκπαίδευση εννοούνται οι οργανωµένες διαδικασίες µάθησης που 

αναλαµβάνονται από την Πολιτεία και οι οποίες παρέχονται στα σχολεία των 

διαφορετικών βαθµίδων, προκειµένου να αποκτήσουν οι νέοι χρήσιµες γνώσεις και 

δεξιότητες63. Εναλλακτικά, η θεσµοθετηµένη µορφή διδασκαλίας που διεξάγεται σε 

σχολεία (δηµόσια και ιδιωτικά) όλων των βαθµίδων. 

Από την παρουσίαση της έννοιας του όρου εκπαίδευση προκύπτουν ορισµένα 

βασικά χαρακτηριστικά της, για παράδειγµα η οργανωµένη µορφή, η διεξαγωγή της σε 

οργανωµένες µονάδες και οι ελεγχόµενες προδιαγραφές της λειτουργίας της. Όλα αυτά 

τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα εξειδικεύονται µέσα από το θεσµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης, 

το οποίο αποτελεί την έκφραση της πολιτικής ιδεολογίας της κάθε εξουσίας64. 

 

2.6.2. Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση 
 

Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση θεωρείται κάθε αλλαγή ή ρύθµιση που 

πραγµατοποιείται από την πολιτεία στο εκπαιδευτικό σύστηµα, όταν αυτό κρίνεται 

απαραίτητο, και αφορά στοιχεία µιας ή περισσότερων βαθµίδων της εκπαίδευσης ή 

ακόµη και ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστηµα.  

Σκοπός µιας µεταρρύθµισης είναι η αναδιαµόρφωση και ο εκσυγχρονισµός του 

εκπαιδευτικού συστήµατος µιας χώρας, προκειµένου να µπορεί αυτό να ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις της εποχής. Γι΄αυτό και η  εκπαίδευση θα πρέπει να παρακολουθεί την 

εξέλιξη του ανθρώπου για να µπορεί να είναι χρήσιµη και αποτελεσµατική στον ρόλο 

που καλείται να παίξει. «Η παιδεία γίνεται άχρηστη και βλαβερή όταν δεν προσαρµόζεται 

                                                 
63 Παππάς Α. (1990), "Σύγχρονη Θεωρία και Πράξη της Παιδείας", τοµ. Α΄, εκδόσεις «∆ελφοί», Αθήνα, σ. 
40 
64 Μπάκας Θ.(2001), "Εκπαιδευτική Πολιτική και Συνδικαλιστικό Κίνηµα των Εκπαιδευτικών στην 
Ελλάδα µετά το 1974", (αδηµοσίευτη διατριβή), Αθήνα,  σ. 28  
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στην εξέλιξη της ζωής και ακόµη όταν δεν υποβοηθή την εξέλιξη. Και επειδή η ροή της 

ζωής και η αλλαγή των όρων της είναι αδιάκοπη, η µεταρρύθµιση και της παιδείας είναι 

φαινόµενο που πρέπει να συνοδεύει αδιάκοπα την ύπαρξη της»65. Με βάση αυτό το νόηµα 

η εκπαίδευση χρειάζεται διαρκείς αλλαγές και ανανέωση, γιατί οι ανάγκες της κοινωνίας 

συνεχώς µεταβάλλονται, τα µορφωτικά αγαθά αµφισβητούνται και οι µορφές της 

κοινωνικής συνείδησης και της συλλογικής αντίληψης αλλάζουν, ανάλογα µε την 

οργάνωση της οικονοµικής ζωής και τους κοινωνικούς προβληµατισµούς66. 

Το εκπαιδευτικό σύστηµα έχει µεγάλη σηµασία για την ανάπτυξη µιας χώρας και 

γι' αυτό σχεδόν όλες οι χώρες του κόσµου ασκούν µεγάλη επιρροή στη διαµόρφωση των 

εκπαιδευτικών πραγµάτων. ∆ηλαδή, ενδιαφέρονται για το σχολικό κλίµα, για την 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών, για τις µεθόδους  διδασκαλίας, για τα προγράµµατα κ.α. 

Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του συστήµατος εκπαίδευσης σε µία χώρα είναι 

µια σύνθετη διαδικασία, η οποία επηρεάζεται από την κοινωνική, πολιτική και 

ιδεολογική της πραγµατικότητα. ∆ηλαδή, οι αλλαγές που συντελούνται (στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα) επηρεάζονται από πολιτικά κόµµατα, εκπαιδευτικές οργανώσεις, 

παιδαγωγικά ιδρύµατα, την εκκλησία, και ιδιαίτερα από  όλες εκείνες τις δυνάµεις οι 

οποίες ασκούν τη µεγαλύτερη κοινωνική εξουσία. 

Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση µπορεί να είναι µερική, όταν επιδιώκει αλλαγές σε 

ένα ή σε περισσότερα µέρη του εκπαιδευτικού συστήµατος, µπορεί να είναι ολική, όταν 

τροποποιείται το σύνολο της εξωτερικής και εσωτερικής δοµής, µπορεί να είναι επίσης 

εξωτερική, δηλαδή οι µεταβολές να αφορούν τη σχολική οργάνωση, τους σχολικούς 

τύπους, τις βαθµίδες, την ιεράρχηση, την αυτοτέλειά κ.λπ.67, ή εσωτερική, δηλαδή οι 

αλλαγές να αφορούν το περιεχόµενο,  τους σκοπούς της εκπαίδευσης, τα  αναλυτικά 

προγράµµατα, τα διδακτικά βιβλία, τα µέσα διδασκαλίας το σύστηµα αξιολόγησης 

κ.λπ.68. 

                                                 
65 Γληνός, ∆. (1924), "Ο Σκοπός της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας", Αθήνα, σ. 9 
66 Βώρος Φ.Κ. (1986), "Εκπαιδευτική Πολιτική - Προσδοκίες και Πράξεις", Αθήνα, σ. 75 
67 Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση - λήµµα στο "Λεξικό σχολικής Παιδαγωγικής", µεταφ. Κουτσούκης Ελ., 
εκδόσεις «Αφοί Κυριακίδη», Θεσσαλονίκη, 1982 
68Anweiler O. – Kuebart F. – Liegle L. – Schäfer H.-P. – Süssmuth R. (1987), "Εκπαιδευτικά συστήµατα 
στην Ευρώπη", εκδόσεις «Αφοί Κυριακίδη», Θεσσαλονίκη, σ. 34  
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Οι προϋποθέσεις που θα µπορούσαν να επηρεάσουν µια εκπαιδευτική 

µεταρρύθµιση είναι η ανάγκη για αλλαγή, η ευρύτερη λαϊκή βούληση, η ύπαρξη 

συστηµατικών παιδαγωγικών ερευνών και η έκφραση των µελλοντικών γενεών69.  

Οι αλλαγές που θεσπίζονται στο χώρο της εκπαίδευσης στοχεύουν στην 

ανανέωση των εκπαιδευτικών πραγµάτων και στη διαµόρφωση νέων κατευθύνσεων και 

νέων προσανατολισµών. Η πολιτεία θα πρέπει όµως να µελετά µε προσοχή τις αλλαγές 

που συµβαίνουν στον κοινωνικό ιστό, στο οικονοµικό και επιστηµονικό πεδίο της χώρας, 

αλλά και διεθνώς, και έγκαιρα και αποτελεσµατικά να προχωρά στην αναδιάταξη της 

εκπαιδευτικής δοµής. 

Στα πλαίσια αυτά η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1929 επιδιώκει µια δοµική 

αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος, προκειµένου να καταπολεµηθεί ο 

αναλφαβητισµός, να  προωθηθεί το σχολείο εργασίας, να θεσµοθετηθεί η τεχνική και 

επαγγελµατική εκπαίδευση κ.α. 

 

2.6.3 Λαϊκή Παιδεία 
 

Μέσα από τις  παραπάνω προσεγγίσεις της εκπαίδευσης, τις σχέσεις της µε την 

παιδεία και τον πολιτισµό µιας εποχής, φτάνουµε στον ορισµό του όρου Λαϊκή Παιδεία, 

διατύπωση που εµπεριέχει το στοιχείο της δυναµικής ενέργειας µεταξύ ατόµου - 

εκπαίδευσης και κοινωνίας – πολιτισµού (ατοµική και κοινωνική ευηµερία). Χωρίς να 

επεκταθούµε, παραπέµποντας στη βιβλιογραφία, θα περιοριστούµε, για την 

αποσαφήνιση του όρου Λαϊκή Παιδεία, µόνο στις κυρίαρχες απόψεις µερικών από τους  

εµπνευστές αυτής της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθµισης. Μια προσέγγιση η οποία µπορεί 

να οριστεί ως ιδεαλιστική, στηρίζεται σε ένα αµφίδροµο χαρακτήρα, δηλαδή την 

καλλιέργεια ψυχικών και πνευµατικών ικανοτήτων αλλά και την επαγγελµατική 

επάρκεια «δια τον αγώνα της ζωής»70. 

«Το δηµοκρατικό Ιδεώδες της Λαϊκής Παιδείας είναι να καλλιεργήση όλας τας 

ψυχικάς και πνευµατικάς ικανότητας των ανθρώπων, ώστε και το γενικόν επίπεδον του 

                                                 
69  Φράγκος Χ. (1986),  "Επίκαιρα   θέµατα  Παιδείας", εκδόσεις «Gutenberg», Αθήνα , σ.  70 κ.ε   
70 Παπανδρέου Γ. (1932), "Η ∆ηµοκρατία και η Λαϊκή Παιδεία", στο Επετηρίς ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως, 
εκδόσεις «∆ηµητράκου Α.Ε.», Αθήναι, σ. 3  
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λαϊκού πολιτισµού να αυξηθεί, και όλοι οι άνθρωποι να παρασκευασθούν επαγγελµατικώς 

επαρκέστερον δια τον αγώνα της ζωής, εις τρόπον ώστε να γίνη περισσότερον γόνιµος ο 

ατοµικός µόχθος και περισσότερον αυξηµένον το εθνικόν εισόδηµα, του οποίου η δίκαια 

κατανοµή να εξασφαλίζη την κοινήν  ευηµερίαν»
71

. 

Στη µελέτη αυτή οι αναφορές στον όρο «Λαϊκή Παιδεία» παραπέµπουν στην 

ηθική και υλική εξύψωση όλων των ανθρώπων: ∆ηλαδή την αληθινά επαρκή γενική 

µόρφωση «του πολίτη της ∆ηµοκρατίας»72 αλλά και τη δηµιουργία κοινής συνείδησης 

της σηµαντικής και επείγουσας αυτής ανάγκης.  

∆ιαπιστώνεται µια στροφή του ενδιαφέροντος για την γενική ανύψωση των 

λαϊκών µαζών, δηλαδή την επέκταση της µόρφωσης σε όλα τα παιδιά του λαού73. Μια 

τέτοια επέκταση υποστηρίζεται ότι οδηγεί στη «λαϊκή ενότητα»74 και παράλληλα 

διευρύνει τις δεξαµενές, από τις οποίες µπορούν να αντληθούν οι πνευµατικοί ηγέτες 

ενός τόπου, ότι είναι ασφαλέστερες οι ποιοτικές επιλογές και πολυαριθµοτέρες οι 

δυνάµεις που θα χρησιµοποιηθούν για την ανύψωση του πολιτισµού µιας φυλής75. Και 

γι’ αυτό γίνεται λόγος για ανώτερα και κατώτερα λαϊκά σχολεία, για λαϊκές βιβλιοθήκες, 

για λαϊκά πανεπιστήµια.     

Τα χρόνια αυτά γενικεύεται ο όρος «λαϊκό σχολείο» (άλλοτε εξέφραζε το 

δηµοτικό σχολείο)76, που υποτίθεται, ότι προετοιµάζει για τη ζωή τις µεγάλες λαϊκές 

µάζες, εκείνες που δεν µπορούν να ακολουθήσουν ανώτερα µαθήµατα, και για τις οποίες 

δεν υπήρχε ούτε µορφωτικό σχολείο ούτε επαγγελµατικό. Με άλλα λόγια ο µεγαλύτερος 

πληθυσµός της χώρας αγρότες, εργάτες και τεχνίτες, ρίχνονταν στη ζωή χωρίς να είναι 

                                                 
71 Παπανδρέου Γ., Ό.π. σ. 3 
72 Παπανδρέου Γ., ό.π. σ. 5 
73 Κακούρος Ε. (1932), "Η προοπτική του Λαϊκού Σχολείου", στο «Επετηρίς ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως», 
εκδ.όσεις«∆ηµητράκου Α.Ε.», Αθήναι, σ. 7  
74 Παλαιολόγου Γ. (1932), "Λαϊκή µόρφωσις – Λαϊκό σχολείο", στο «Επετηρίς ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως», 
εκδ.όσεις«∆ηµητράκου Α.Ε.», Αθήναι, σ. 181 
75 Κακούρος Ε., ό.π., σ. 10 
76 «…ένα σχολείο που θα είναι κατά την επικρατούσα έκφραση της εποχής, πραγµατικά 
«λαϊκό»….ανανέωση της αρχικής γερµανικής –ορολογικής τουλάχιστο-  επίδρασης: Volksschule- 
{σχολείο του λαού} … και θυµίζω ότι στο διάταγµα του 1834 χρησιµοποιείται εναλλακτικά και ο όρος 
«του λαού σχολείον» (∆ηµαράς Α. (1992), "Χαρακτηριστικά Αστικού Φιλελευθερισµού στα Εκπαιδευτικά 
Προγράµµατα των Κυβερνήσεων Βενιζέλου", στο «Βενιζελισµός και Αστικός Εκσυγχρονισµός», επιµελ. 
Μαυρογορδάτος Γ.Θ – Χ. Χατζηιωσήφ, Ηράκλειο, σ.25.    
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προετοιµασµένος ούτε µε γενική µόρφωση σοβαρή ούτε µε επαγγελµατική. Η 

επαγγελµατική µόρφωση ήταν σχεδόν ανύπαρκτη77.  

Το συµπλήρωµα αυτών των ελλείψεων είναι η προοπτική του «λαϊκού σχολείου», 

είναι το ιδανικό σχολείο, δηλαδή το σχολείο της κοινωνικής ολότητας, όπου το κάθε 

παιδί ανάλογα µε τις κλίσεις του και τις ικανότητές του θα προετοιµάζεται για να γίνει 

ενεργητικό και εξυψωτικό µέλος της κοινωνίας, µέσα στην οποία ζει. Έτσι η 

αναγραφόµενη προοπτική του λαϊκού σχολείου περιλαµβάνει όλους τους τύπους και όλες 

τις βαθµίδες των σχολείων από την κατώτερη  έως την ανώτερη. Γιατί όλοι αυτοί οι 

τύποι σχολείων και όλες οι βαθµίδες χρειάζονται για να εξυπηρετηθούν οι πολύµορφες 

απαιτήσεις της κοινωνικής ζωής78. 

 

2.6.4 Παραγωγικότητα 
 

Σε πολλά σηµεία της έρευνας αναφερόµαστε στην επίδραση που η εκπαίδευση 

έχει στην παραγωγικότητα των εργαζοµένων. Η έννοια της παραγωγικότητας συχνά 

συγχέεται µε την έννοια της αποδοτικότητας. Κατά συνέπεια σκόπιµο είναι να 

αποσαφηνιστούν οι δύο παραπάνω έννοιες. 

Η παραγωγικότητα ορίζεται ως η εκροή µιας παραγωγικής διαδικασίας ανά 

µονάδα εισροής. Πιο συγκεκριµένα, η παραγωγικότητα της εργασίας αντιστοιχεί στην 

ποσότητα εργασίας που απαιτείται για την παραγωγή µιας συγκεκριµένης µονάδας. 

Εναλλακτικά, ο λόγος της ποσότητας παραγωγής προς τον αριθµό εργαζοµένων. Όταν 

υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία εργατοωρών (γινόµενο αριθµού εργαζοµένων µε ώρες 

εργασίας) προτιµώνται σε σχέση µε τον αριθµό των εργαζοµένων. Από µακροοικονοµική 

άποψη, η παραγωγικότητα της εργασίας µετράται από τον λόγο Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος µιας χώρας ανά οικονοµικά ενεργό άτοµο ή όταν υπάρχουν στοιχεία Α.Ε.Π. 

ανά εργατοώρα. 

Η παραγωγικότητα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως τη φύση και την 

ποσότητα του υπάρχοντος φυσικού κεφαλαίου, την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, τις 

πρακτικές διοίκησης και τη βελτίωση δεξιοτήτων του παραγωγικού δυναµικού της 

                                                 
77 Κακούρος Ε., ό.π., σ. 8. 
78 Κακούρος Ε., ό.π., σ. 15 κ.ε. 
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χώρας. Η βελτίωση της παραγωγικότητας είναι σηµαντικός παράγοντας ανόδου του 

βιοτικού επιπέδου καθώς µέσα από την αύξηση της προστιθέµενης αξίας στην παραγωγή 

αυξάνεται και κατά αυτό τον τρόπο το εισόδηµα το οποίο τελικά θα διανεµηθεί. 

Εναλλακτικά, όσο περισσότερο ανταγωνιστική είναι µία οικονοµία τόσο µεγαλύτερα θα 

είναι τα διαθέσιµα εισοδήµατα τα οποία θα µπορεί να προσφέρει στους πολίτες της. 

Το επίπεδο παραγωγικότητας συνδέεται ταυτόχρονα και µε την αποδοτικότητα 

των επενδύσεων που πραγµατοποιούνται σε µία χώρα. Οι πιο αποδοτικές επενδύσεις 

συνεπάγονται πιθανότατα την ταχύτερη ανάπτυξη στον µέσο και µακροπρόθεσµο 

χρονικό ορίζοντα, καθώς αποτελούν έναν από τους σπουδαιότερους προσδιοριστικούς 

παράγοντες της οικονοµική µεγέθυνσης. 

 

2.6.5 Αποδοτικότητα 
 

Η αποδοτικότητα είναι η σχέση µεταξύ του οικονοµικού αποτελέσµατος και των 

κεφαλαίων που χρησιµοποιούνται. Η αποδοτικότητα αποτελεί τη διαφορά µεταξύ της 

ωφέλειας και του κόστους εκφρασµένη όχι σε όρους φυσικών ποσοτήτων αλλά σε όρους 

χρηµατικούς. Η αποδοτικότητα εκφράζεται µε ένα αριθµοδείκτη που έχει αριθµητή το 

καθαρό κέρδος µιας οικονοµικής περιόδου και αντίστοιχα παρονοµαστή τα κεφάλαια 

που απασχολούνται στη διάρκεια της ίδιας περιόδου. 

Η αποδοτικότητα χρησιµοποιείται συχνά στη βιβλιογραφία των οικονοµικών της 

εκπαίδευσης. Η έννοια της αποδοτικότητας αποτελεί βασικό στοιχείο στην ανάλυση 

κόστους-οφέλους καθώς, όπως και γενικότερα στην οικονοµία έτσι και στην εκπαίδευση, 

οι περιορισµένοι πόροι πρέπει να τοποθετούνται-χρησιµοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο 

που να µεγιστοποιείται το αποτέλεσµα. 

Τέλος, µία συχνά χρησιµοποιούµενη διάκρισή της στα οικονοµικά της 

εκπαίδευσης είναι η ιδιωτική και κοινωνική αποδοτικότητα. Η ιδιωτική αποδοτικότητα 

λαµβάνει υπόψη τα έξοδα στα οποία προβαίνει ένα άτοµο ή ένα νοικοκυριό, ενώ 

αντίθετα η κοινωνική αποδοτικότητα περιλαµβάνει εκτός των ποσών που επενδύουν οι 

ιδιώτες και τα ποσά που το κράτος διαθέτει.  
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2.6.6 Ανθρώπινο Κεφάλαιο 

 

 

Λέγοντας ανθρώπινο κεφάλαιο αναφερόµαστε στο σύνολο των ικανοτήτων, 

έµφυτων και επίκτητων, ενός ατόµου. Περιλαµβάνει φυσικές ικανότητες, γνώσεις, 

εξειδίκευση και εµπειρία και προάγεται µέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 

άσκησης ή της εξειδίκευσης79. Κατά συνέπεια η εκπαίδευση καθορίζει σε µεγάλο βαθµό 

τη συσσώρευση του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Η µορφή αυτή «κεφαλαίου» είναι 

σηµαντική επένδυση καθώς είναι πολύ αποδοτική για την οικονοµική ανάπτυξη µιας 

χώρας. Κατά τον Schultz80 το «...πλέον ουσιώδες χαρακτηριστικόν του οικονοµικού µας 

συστήµατος είναι η ανάπτυξις του ανθρώπινου κεφαλαίου», ενώ συνεχίζει εξηγώντας πως 

χωρίς το ανθρώπινο κεφάλαιο θα υπήρχε µοναχά σκληρή χειρωνακτική εργασία και 

φτώχεια.  

Για τον  Schultz81 το ανθρώπινο κεφάλαιο έχει τρεις διακεκριµένες ιδιότητες, οι 

οποίες τονίζουν τη διαφορετικότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου σε σχέση µε το φυσικό 

κεφάλαιο, α. Είναι ενσωµατωµένο στον άνθρωπο, β. Αποτελεί κεφάλαιο διότι όπως και 

στην περίπτωση του φυσικού κεφαλαίου αποτελεί πηγή µελλοντικών ικανοποιήσεων και 

κερδών και γ. δεν διαχωρίζεται από το άτοµο που το κατέχει. 

Τα οικονοµικά της εκπαίδευσης χρησιµοποιούν διάφορους δείκτες ή 

υποκατάστατες µεταβλητές (proxy), προκειµένου να ποσοτικοποιήσουν τη συµβολή του 

ανθρώπινου κεφαλαίου. Ενδεικτικά, οι µεταβλητές που συναντώνται συχνότερα στη 

βιβλιογραφία είναι τα ποσοστά εγγεγραµµένων ατόµων µαθητικής ηλικίας στα σχολεία, 

τα ποσοστά εγγράµµατων-αγράµµατων, τα µέσα έτη εκπαίδευσης του πληθυσµού, οι 

αποδοχές ανά εκπαιδευτικό επίπεδο. Σε πρόσφατη έρευνα του ο Barro82 χρησιµοποιεί ως 

                                                 
79 ∆ηµάκος Γ. (2004), "Οικονοµικά της Εκπαίδευσης", Αθήνα, σ. 49 κ.ε.  
80 Schultz T.W. (1972), "Η οικονοµική αξία της εκπαιδεύσεως", µεταφ. Κουτσουµάρη Γ.Φ., εκδόσεις 
«Παπαζήση», Αθήνα, σ.13 
81 Schultz T.W. (1972), ό.π., σ.13 
82 Barro R. (2001), "Human capital and growth", American Economic Association Papers and Proceedings 

of the Hundred Thirteenth Annual Meeting of the American Economic Association, Vol. 91, No. 2, pp. 12-
17 
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µέτρο του ανθρώπινου κεφαλαίου, τις επιδόσεις των µαθητών διάφορων χωρών σε 

διεθνή τεστ δεξιοτήτων. 

 

 

2.7  ∆υσκολίες της έρευνας 
 

 

Στην  έρευνά µας αντιµετωπίσαµε αρκετά προβλήµατα και δυσκολίες, τα 

σηµαντικότερα από αυτά ήταν τα εξής: 

 

⇒ ∆εν υπήρχαν στατιστικά µεγέθη απαραίτητα για την εφαρµογή των 

υποδειγµάτων, καθώς οι βάσεις δεδοµένων αναφέρονται στην περίοδο 

µετά το 1950.  

⇒ Υπήρξε µεγάλη δυσκολία στη συγκέντρωση πρωτογενούς υλικού λόγω 

της διασποράς των αρχείων, της φύσης του υλικού, της απροθυµίας των 

αρµόδιων φορέων να βοηθήσουν και της δύσκολης πρόσβασης του κοινού 

σε αυτά. 

⇒ Υπήρχε δυσκολία εύρεσης ορισµένων δηµοσιευµάτων που προέρχονταν 

από περιοδικά και εφηµερίδες. Οι βιβλιοθήκες αυτές έθεταν ειδικούς 

περιορισµούς για την πρόσβαση στο υλικό αυτό, ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις δεν επιτράπηκε η πρόσβαση. 

⇒ Ήταν δύσκολη η αναζήτηση, η µελέτη άρθρων, συνεντεύξεων στον 

ηµερήσιο και περιοδικό τύπο, εξαιτίας έλλειψης αρχείου τύπου στις 

διευθύνσεις των εφηµερίδων. Αναζήτησα και βρήκα αρχείο τύπου στη 

βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων και στο Ίδρυµα Ελευθερίου 

Βενιζέλου, αλλά και εκεί υπήρξαν δυσκολίες λόγω της µη 

ολοκληρωµένης αρχειοθέτησης. 

⇒ Ήταν δύσκολη επίσης η εξεύρεση του υλικού και από διάφορες συλλογές 

νοµοθετικών κειµένων γιατί τα κείµενα αυτά βρίσκονταν διάσπαρτα µέσα 

σε άλλα κείµενα.  



 50

 

Προκειµένου να ξεπεραστούν πολλά από τα παραπάνω προβλήµατα χρειάστηκε 

από τη µεριά µας πολύ υποµονή και επιµονή, χρόνος και πάρα πολλές αντοχές. Η αγάπη 

µας και το ενδιαφέρον µας για το υπό διερεύνηση ζήτηµα, µας βοήθησαν και να 

υποµείνουµε αυτόν τον κόπο αλλά και να ολοκληρώσουµε την έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ «ΤΟΠΟΣ» 
 

3.1 Τα σηµαντικότερα πολιτικά, κοινωνικά και οικονοµικά γεγονότα 
της ∆ηµοκρατίας του Μεσοπολέµου  

 

Η περίοδος του Μεσοπολέµου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο περιγράφεται από ορισµένα 

χαρακτηριστικά στοιχεία. Κυβερνήσεις παρέµειναν στην εξουσία κατά µέσο όρο επτά 

µήνες ή ένα έτος. Ταυτόχρονα, απέναντι σε αυτή την αστάθεια, τίθεται στη διάρκεια του 

µεσοπολέµου, το δίλληµα, δηµοκρατία ή ολοκληρωτικά καθεστώτα. Πολλές χώρες, στο 

δεύτερο ήµισυ της δεκαετίας του 1930 όπως και η Ελλάδα, εγκατέλειψαν τη δηµοκρατία 

και προσχώρησαν στη δικτατορία. 

Στοιχείο του Μεσοπολέµου είναι και η δηµιουργία της Ένωσης Σοσιαλιστικών 

∆ηµοκρατιών, δηλαδή η ύπαρξη ενός δεύτερου «ισχυρού κόσµου» µε βασική θέση την 

αντιπαράθεση µε τον πρώτο «κόσµο», τον κόσµο της ∆ύσης. Στην Ελλάδα η τάση αυτή 

εκφράστηκε µε την ίδρυση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος και την εκλογή για πρώτη 

φορά το 1926 των πρώτων κοµµουνιστών βουλευτών.  Ένα άλλο χαρακτηριστικό του 

Μεσοπολέµου είναι η οικονοµική κρίση του 1929 και η πιθανότητα ενός νέου πολέµου 

που επέτεινε την ανασφάλεια και την αστάθεια των πολιτών της Ευρώπης.83.   

Η περίοδος του Μεσοπολέµου στην Ελλάδα παρουσιάζει έναν µεταβατικό 

χαρακτήρα. Έχουµε συνεχείς εναλλαγές κυβερνήσεων, λόγo πολιτικής αστάθειας, όπου 

κόµµατα µε αντίρροπες θέσεις στην ιδεολογική και οικονοµική τους φιλοσοφία 

εναλλάσσονται µε τόσο γρήγορο ρυθµό ώστε να µη δηµιουργούνται προοπτικές 

σταθερότητας, απαραίτητη προϋπόθεση, για την ανάπτυξη του ελληνικού κράτους84.   

Ο µεσοπόλεµος παρόλα αυτά έχει µια ιδιαίτερη σηµασία για την νεοελληνική 

πραγµατικότητα. Είναι µία «περίοδος - κλειδί» για τη βαθύτερη κατανόηση της 

διαµόρφωσης, αλλά και της µετέπειτα πορείας των κοινωνικών µετασχηµατισµών85. Το 

σύγχρονο ελληνικό κράτος ως κοινωνική, οικονοµική και πολιτική οντότητα είναι 

                                                 
83Λοβέρδου Α. (2001), "Πολιτική Ιστορία της Ελλάδας 1828 – 1975: αφορµή για εµβάθυνση στη 

σύγχρονη ιστορία µας", εκδόσεις «Σάκκουλας», Αθήνα , σ.119 κ.ε 
84 Ψαλιδόπουλος Μ. (1989), "Η κρίση του 1929 και οι Έλληνες Οικονοµολόγοι", ΄Ιδρυµα ΄Ερευνας και 
Τεχνολογίας, Αθήνα σ. 75 
85 Ρήγος Α. (1988), ό.π., σ.16  
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αναγκασµένο πλέον να ζήσει και να αναπτυχθεί, µετά την τεράστια καταστροφή του 

1922, µέσα σε ορισµένα πλέον γεωγραφικά όρια και µε µια προσδιορισµένη αγορά86. 

∆ιότι η Μικρασιατική καταστροφή δεν τερµάτισε µόνο µία περίοδο αλλά έγινε η 

αφετηρία µιας νέας πραγµατικότητας87. Η Ελλάδα έπρεπε να απορροφήσει το σύνολο 

του ελληνισµού, η προσωρινότητα τελειώνει οριστικά, η νέα πραγµατικότητα που 

δηµιουργείται δεν είναι εύκολη υπόθεση, το µέγεθος της καταστροφής και οι κοινωνικές 

και οικονοµικές ανακατατάξεις την κάνουν ακόµη πιο πολύπλοκη εξέλιξη. Ταυτόχρονα, 

κατά τη διάρκεια όλης της µεσοπολεµικής περιόδου το πολιτικό σύστηµα ταλανιζόταν 

από την κληρονοµιά του εθνικού διχασµού, που είχε ξεσπάσει κατά την διάρκεια του 

πρώτου παγκόσµιου πολέµου, ο οποίος συνέχιζε να διαιρεί και να εξαντλεί την πολιτική 

ζωή του τόπου.   

Η περίοδος του Μεσοπολέµου, στην οποία εντάσσεται ένα µεγάλο µέρος του 

έργου του Βενιζέλου, θεωρείται η περίοδος που η ελληνική οικονοµία και η ελληνική 

κοινωνία αποκτά τα βασικά καπιταλιστικά χαρακτηριστικά, που βρίσκονται στη βάση 

της σηµερινής νέο- ελληνικής πραγµατικότητας88. 

Η Ελλάδα του 1930 συνεχίζει να είναι µια κατεξοχήν αγροτική κοινωνία  µε έναν 

αυξηµένο τοµέα υπηρεσιών , που το µεγάλο µέρος τους τον αποτελούσε  ο κρατικός 

µηχανισµός, ο οποίος απορροφούσε σχεδόν όλους εκείνους που εγκατέλειπαν την 

ύπαιθρο και που η υπό ανάπτυξη βιοµηχανία δεν µπορούσε να τους εξασφαλίσει θέσεις 

εργασίας. Η γεωργία απασχολούσε παραπάνω από το 60% του ενεργού πληθυσµού και 

συµµετείχε κατά 50% στο σχηµατισµό του ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος. Στο 

στάδιο αυτό το κρατικός µηχανισµός απορροφούσε σηµαντικό µέρος του οικονοµικού 

πλεονάσµατος.  

Η ελληνική αστική τάξη, που αποτελεί πλέον και την κυρίαρχη τάξη, επιθυµεί τη 

διοργάνωση ενός σύγχρονου κράτους κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η ανεργία και η 

υποαπασχόληση συνεχίζονταν, το εθνικό εισόδηµα έµενε άνισα κατανεµηµένο, το 

φορολογικό σύστηµα βασισµένο στους έµµεσους φόρους, έπληττε τους οικονοµικά 

ασθενέστερους.   

                                                 
86 Ρήγος Α., ό.π., σ. 16 
87 ∆αφνή Γ. (1955), "Η Ελλάς µεταξύ δύο Πολέµων 1923-1940", τόµ. Α’, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα, σ. 5 
88 Μουζέλης Ν. (1980), "Οικονοµία και κράτος στην εποχή του Βενιζέλου", στο «Μελετήµατα γύρω από 

το Βενιζέλο και την εποχή του», επιµέλεια Βερέµης Θ. – ∆ηµητρακόπουλος Ο., εκδόσεις  «Φιλιππότης» 
Αθήνα, σ. 9 
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Παρά τις ποσοτικές επιτυχίες, λόγω της νοµισµατικής σταθεροποίησης και της 

προσέλκυσης των ξένων κεφαλαίων, η χώρα παρουσιάζει από κάθε άλλη φορά έναν µη 

ισορροπηµένο χαρακτήρα. Η παγκόσµια κρίση που συγκλόνισε την ανθρωπότητα, 

επηρέασε αποφασιστικά, µε κάποια χρονική υστέρηση, και τις εξελίξεις στην Ελλάδα και 

οι επιπτώσεις στα ασθενέστερα στρώµατα ήταν τραγικές. Παρά τις ευκολίες που 

παραχωρήθηκαν στον τοµέα της βιοµηχανίας παραµένει εξαιρετικά αδύναµος και µεγάλο 

µέρος αυτού διατηρεί ακόµη βιοτεχνικό χαρακτήρα.  

Ο ερχοµός των προσφύγων, παρά τις αναστατώσεις που δηµιουργήθηκαν, 

σήµαινε την προσφορά άφθονης φτηνής εργασίας, τη στιγµή που επρόκειτο να 

εισρεύσουν στη χώρα νέα ξένα κεφάλαια µε τη µορφή κρατικών δανείων, διεθνούς 

βοήθειας για τους πρόσφυγες, τις επενδύσεις για τα δηµόσια έργα κ.λπ.89.  

Η περίοδος αυτή είναι µία περίοδος απελπισίας, ωστόσο γεννιέται µια νέα 

περίοδος ελπίδων και απογοητεύσεων90. Πρόκειται για µια περίοδο ραγδαίων 

οικονοµικών και κοινωνικών ανακατατάξεων και νέων ιδεολογικών και πολιτικών 

δεδοµένων οδηγώντας την µεσοπολεµική κοινωνική πραγµατικότητα σε µια 

συσσώρευση αντιφάσεων που παίρνουν τη µορφή µιας βαθειάς κρίσης91 .   

Κρίσης οικονοµικής, στο βαθµό που τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα 

αντιµετωπίζονταν µε εκδόσεις ακάλυπτου χαρτονοµίσµατος, αναγκαστικά δάνεια καθώς 

και χάρη στον εξωτερικό δανεισµό και στην επιβολή έκτακτης ανάγκης για όλη τη 

διάρκεια του Μεσοπολέµου92.  

Κρίσης κοινωνικής στο βαθµό που τα νέα πληθυσµιακά και γεωπολιτικά 

δεδοµένα δηµιουργούν νέα και οξυµµένα οικονοµικοκοινωνικά προβλήµατα και τη 

µετατροπή µιας αγροτικής κοινωνικής πραγµατικότητας σε µια σύγχρονη βιοµηχανική 

κοινωνία που επιδιώκει να αντιµετωπίσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εσωτερικής 

αγοράς που δηµιουργείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 

                                                 
89 Από το 1923 µέχρι το 1940 τα ξένα κεφάλαια που εισέρρευσαν στη χώρα ανήλθαν σε 42.403.300 λίρες. 
Μια ανευ προηγουµένου εισροή κεφαλαίων στη σύγχρονη ελληνική ιστορία και µάλιστα στα πλαίσια ενός 
τόσο σύντοµου χρονικόυ διαστήµατος (Αγιοπετρίτη Α. (1972), "Τα δηµόσια εξωτερικά δάνεια", στο 
Στατιστικαί Μελέται 1821-1971, Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήναι ) 
90 Θεοτοκάς Γ. (1973), "Ελεύθερο Πνεύµα", επιµ. Κ.Θ. ∆ηµαράς, εκδ. Ερµής, Αθήνα, σ. 36. 
91 Μαυρογορδάτος Γ.Θ. (1977), "Οι διαστάσεις του κοµµατικού φαινοµένου στην Ελλάδα: Παραδείγµατα 
Μεσοπολέµου", στο «Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήµης: Κοινωνικές και Πολιτικές ∆υνάµεις στην 
Ελλάδα», εκδόσεις «Εξάντας», Αθήνα, σ. 162 – 165 
92 Βεργόπουλος Κ. (1978), "Εθνισµός και οικονοµική ανάπτυξη - Η Ελλάδα στο µεσοπόλεµο", εκδόσεις  
«Εξάντας», Αθήνα,  σ. 52 
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Κρίσης ιδεολογικής τη στιγµή που ο µύθος της Μεγάλης Ιδέας πρέπει να 

εγκαταλειφθεί µαζί µε την Μικρασιατική Καταστροφή συµπαρασύροντας µαζί της την 

εµπιστοσύνη στις αξίες και τους θεσµούς του αστικού πολιτικού συστήµατος.  

Κρίσης πολιτικής στο βαθµό που η αστική δηµοκρατία δεν κατορθώνει  να 

υπερβεί την τυπική της διάσταση και να αποκτήσει κοινωνικό περιεχόµενο93.  

Κρίσης τελικά «αναπροσαρµογής» η οποία «αναφερόταν κυρίως στις νέες 

λειτουργικές ανάγκες ενός κοινωνικού µετασχηµατισµού που θα προσδιορίζονταν µε βάση 

τα νέα σύνορα του και στη µετατροπή ενός µη παραγωγικού πληθυσµού σε παραγωγικό
94

». 

Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο των αντιφάσεων και των κρίσεων 

διαµορφώνεται η Β Ελληνική ∆ηµοκρατία  «ως µεταβατική κατάσταση από τη µια 

δικτατορία στην άλλη ..»95. Η «Επανάσταση του ‘22» «έσωσε το κοινωνικό καθεστώς»96 

αλλά ταυτόχρονα νοµιµοποίησε και τις επεµβάσεις του στρατού στα πολιτικά δρώµενα 

της χώρας97. Η ιστορία αυτή συνεχίζεται καθ’ όλη  τη διάρκεια του Μεσοπολέµου 

επηρεάζοντας άµεσα τη λειτουργία των πολιτειακών θεσµών.  

Την ιστορική αυτή στιγµή υπάρχει στην Ελλάδα µια απέραντη απαισιοδοξία. « Η 

Ελλάδα βρέθηκε … χωρίς πολίτευµα, χωρίς σύνταγµα, µήτε θεσµούς, µήτε κρατική 

οργάνωση, χωρίς ιδεολογίες, γιατί όλες είχαν χρεοκοπήσει στη συνείδηση του έθνους»98.  

Η απαισιόδοξη αυτή εικόνα, που κυριαρχούσε στην ελληνική πραγµατικότητα, 

µπορούσε, σύµφωνα µε πολλούς, να ανατραπεί από τη χαρισµατική προσωπικότητα του 

Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος θα µπορούσε να εκτονώσει τα κοινωνικά θέµατα 

χρηµατοδοτώντας την οικονοµική ανάπτυξη µε τη βοήθεια του ξένου κεφαλαίου και του 

φτηνού εργατικού δυναµικού99. Ωστόσο η πρόθεσή του για επαναπατρισµό και η 

ανάµιξή του στην πολιτική ζωή του τόπου για άλλη µία φορά αναζωπυρώνει τα παλιά 

πάθη και τις πολώσεις. «...Η επιστροφή του κ. Βενιζέλου στην Ελλάδα απειλεί να 

                                                 
93 Ρήγος Α.ό.π., σ. 265 κ.ε.. 
94 Τσουκαλάς, Κ., ό.π., σ. 377 
95 Μάξιµου, Σ. (1975), "Κοινοβούλιο ή δικτατορία;", επιµ., Αξελού Λ. Α., εκδόσεις «Στοχαστής», Αθήνα, 
σ. 45 
96 Μάξιµου, Σ., ό. π., σ. 46 
97 Βερέµης Θ. (1983), "Οι επεµβάσεις του στρατού στην ελληνική πολιτική – 1916- 1936", Αθήνα, σ. 24 
98  Θεοτοκάς, Γ. (1979), "Αργώ", εκδόσεις Εστία., τόµος Ά., σ. 48 
99 Mazower M. (2002), "Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου", µεταφ. Μαρκέτος Σ., 
Μορφωτικό Ιδρυµα Εθνικής Τραπέζης,  Αθήνα  σ. 52, κ.ε. 
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επαναφέρει για άλλη µια φορά τον πολιτικό λέβητα στο σηµείο βρασµού»100. Για όλους 

αυτούς τους λόγους η µελέτη του µεσοπολεµικού σχηµατισµού έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για την εποχή που εµείς εξετάζουµε. Την ανάλυσή µας θα ξεκινήσουµε µε την 

οικονοµική κατάσταση της περιόδου. 

 

 

3.2 Η Οικονοµική  κατάσταση 
 

 

 Μελετώντας την οικονοµική πραγµατικότητα την περίοδο του Μεσοπολέµου η 

οικονοµική κρίση που ξέσπασε το 1929, και λίγο αργότερα αφήνει τα αποτυπώµατα της 

και στην ελληνική οικονοµία, αποτελεί σηµείο αναφοράς σηµατοδοτώντας µια αλλαγή 

κατεύθυνσης επηρεασµένη σίγουρα και από τις διεθνείς εξελίξεις. Την περίοδο που 

προηγείται της κρίσης, εξαιρουµένων κάποιων περιορισµών, η ελληνική οικονοµική 

πραγµατικότητα εκτυλίσσεται σε ένα πλαίσιο οικονοµικού φιλελευθερισµού. Οι 

πολιτικοί εκπρόσωποι της συγκεκριµένης φιλοσοφίας µε κύριο πρεσβευτή τους τον 

Ελευθέριο Βενιζέλο πιστεύουν στη διεθνή συνεργασία µε τα υπόλοιπα κράτη και στην 

ελευθερία επιχειρηµατικής δράσης. Με την εµφάνιση όµως των συνεπειών της κρίσης 

στην ελληνική οικονοµική δραστηριότητα, και ιδιαίτερα ύστερα από το χρεοστάσιο τον 

Μάιο του 1932 το ελληνικό κράτος αλλάζει κατεύθυνση και αναζητά λύσεις στον 

κρατικό παρεµβατισµό και στον προστατευτισµού της ελληνικής οικονοµικής 

δραστηριότητας. Το λαϊκό κόµµα, σίγουρα επηρεασµένο και από τις διεθνείς εξελίξεις 

που περιόρισαν σε σηµαντικό βαθµό τη γενικότερη ιδέα της διεθνής ανταλλαγής, 

προσάπτουν στο ελληνικό κράτος έναν πιο εσωστρεφή χαρακτήρα101. 

Η Ελλάδα το 1928 είναι µια χώρα που η οικονοµία της παρουσιάζει τα 

χαρακτηριστικά της καθυστέρησης. Το µακροχρόνιο δηµοσιονοµικό έλλειµµα της έχει 

δηµιουργήσει ένα τεράστιο δηµόσιο χρέος, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι 

µόνιµα παθητικό, η εσωτερική αξία του νοµίσµατος της µειώνεται συνεχώς και η 

αντίστοιχη εξωτερική του είναι ασταθής, υποκινούµενες από τις αρνητικές ψυχολογικές 

                                                 
100 Mazower M. (2002), ό.π., σ. 44 
101 Ψαλιδόπουλος Μ., ό.π., σ. 96 
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συνέπειες του πληθωρισµού και το έντονο κλίµα κερδοσκοπίας. Παράλληλα 

παρατηρείται µια απότοµη αύξηση του πληθυσµού της, εξαιτίας της µαζικής 

µετακίνησης του πληθυσµού των προσφύγων, και η έλλειψη επαρκούς παραγωγικού 

δυναµικού που δηµιουργεί έντονες πιέσεις στην εσωτερική αγορά. 

Η οικονοµική υποδοµή της χώρας την περίοδο αυτή θεωρείται ανεπαρκής. Η 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο, αν και αυξάνονται 

µε ταχύτατο ρυθµό, βρίσκονται ακόµη στην αρχική τους φάση. Το ίδιο ισχύει και για τις 

επικοινωνίες και τα µεταφορικά µέσα102. Η ποιότητά τους και η ποσότητά τους υστερούν 

πολύ, σε σύγκριση µε τις ευρωπαϊκές χώρες. Εξαίρεση αποτελεί η εµπορική ναυτιλία, 

στην οποία η Ελλάδα εξαιτίας της µακράς παράδοσης που είχε στο συγκεκριµένο χώρο, 

καταλάµβανε το 1929 την 10η θέση διεθνώς.  

 Η οικονοµική κρίση του 1929 θα παρουσιάσει δύο πρόσωπα στην Ελλάδα. Το 

πρώτο αφορά τη χρόνια και υποβόσκουσα αγροτική κρίση, η οποία δείχνει τα πρώτα 

σηµάδια της από τις αρχές της δεκαετίας 1920 εξαιτίας των διαρθρωτικών της 

προβληµάτων. Το δεύτερο αφορά τη συναλλαγµατική κρίση, το οποίο µεταφέρεται µέσω 

του ισοζυγίου πληρωµών και του νοµισµατικού συστήµατος που ίσχυε την περίοδο, στην 

ελληνική οικονοµία και οφείλεται στη µεταφορά ελληνικών κεφαλαίων στο εξωτερικό 

και τη διακοπή της εισροής δανειακών κεφαλαίων του εξωτερικού103. 

 

 

3.2.1 Εργατικό δυναµικό 

 

Ο πληθυσµός της χώρας το 1928, σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής του 

ίδιου έτους, ανερχόταν σε 6.204.684104 άτοµα. Η εξέλιξη του ενεργού πληθυσµού 

παρουσιάζεται στον πίνακα 1. 

 

 

                                                 
102 Χαριτάκης  Γ. (1929), "Οικονοµική επετηρίς της Ελλάδος", Ένωσις Ελληνικών Τραπεζών, Αθήνα, σ.45 
103 Κωστής Κ. (1989), "Η Ελληνική Οικονοµία στα χρόνια της κρίσης 1929-1932", στο  «Ελευθέριος 

Βενιζέλος, Κοινωνία-Οικονοµία-Πολιτική στην εποχή του», επιµ. Βερεµής Θ., εκδ. «Γνώση», Αθήνα, σ. 213 
104  Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, Γ.Σ.Υ.Ε., Απογραφή πληθυσµού 1928, 15 – 16 Μαϊου 1928, Αθήνα 
1934, τόµος 1 
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Πίνακας 1 

Ενεργός πληθυσµός  

1907 – 1940 

 
Ενεργός 

πληθυσµός 
% 

Ποσοστό (%) 
επί του συνολικού 

πληθυσµού 

Ποσοστό (%) 
επί του πληθυσµού 
άνω των 10 ετών 

1907 
Σύνολο 727.085 100 27 38 

Άνδρες 670.560 92,7   
Γυναίκες 56.525 7,3   

1920 

Σύνολο 1.610.286 100 32 41,1 

Άνδρες 1.391.104 86,4   
Γυναίκες 219.188 13,6   

1928 
Σύνολο 2.415.078 100 38,9 50,3 

Άνδρες 1.781.640 73,8   
Γυναίκες 633.365 26,2   

1940 
Σύνολο 2.995.000 100 40,7 51,9 

Άνδρες 2.200.700 73,4   
Γυναίκες 794.300 26,6   

 

Πηγές: ΓΣΥΕ, "Στατιστική επετηρίδα της Ελλάδος 1930", σ. 75, Φράγκος ∆. (1980), "Ο οικονοµικά 
ενεργός πληθυσµός της Ελλάδας", ΚΕΠΕ, Αθήνα, σ. 40 και Μακρής Ε. (1972), "Ο οικονοµικώς ενεργός 
πληθυσµός της Ελλάδος και η απασχόλησις αυτού, 1821 - 1971", στο «Στατιστικές µελέτες 1821 - 1971», 
ΕΚΚΕ, Αθήνα, σ. 150 
 

Μεταξύ του 1920 - 1940, οι «παραγωγικές οµάδες» του πληθυσµού (15 - 64) 

παραµένουν σχεδόν σταθερές, ενώ και η οµάδα του πληθυσµού 65+ κινείται 

αντίστοιχα105.  

Η διαρροή παραγωγικού πληθυσµού µέσω της µετανάστευσης αντισταθµίστηκε 

από την είσοδο των προσφύγων της Μ. Ασίας. Μεγάλο µέρος των 1.200.000 περίπου 

προσφύγων, ήταν ηλικιωµένοι, γυναίκες και παιδιά106. Την περίοδο 1928-1940 

παρατηρείται υψηλό ποσοστό γεννήσεων και χαµηλή θνησιµότητα (ρυθµός µέσης 

ετήσιας αύξησης πληθυσµού 1,5%)107. Τα παραπάνω φανερώνονται και από την εξέλιξη 

των δεικτών εξάρτησης και γήρανσης στο Πίνακα 2. 

                                                 
105 Πρέπει να συνεκτιµηθεί ότι σε χώρες χαµηλού επιπέδου ανάπτυξης, όπως η Ελλάδα της εποχής, η 
οµάδα ηλικιών 0 - 14 έτη έχει µεγάλη συµµετοχή στην παραγωγική διαδικασία. 
106 Ρηγίνος Μ. (1987), ό.π., σ. 67-71  
107 www.demography-lab.prd.uth.gr/,  "Πρόσφατες δηµογραφικές εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο", 
Ζήκου Χ. - Βούλγαρης Κ. - Στεφάνου Β.,  Ε.Σ.Υ.Ε. - Τµήµα Φυσικής Κίνησης Πληθυσµού 
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∆ιάγραµµα 1 

Κατανοµή πληθυσµού  

κατά οµάδες ηλικιών 
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Πηγή: Ρηγίνος Μ. (1987), "Παραγωγικές δοµές και εργατικά ηµεροµίσθια 1909 - 1936", σ. 67 

 

 

Πίνακας 2 

Έτος 1920 1925 1928 1935 1940 
∆είκτης 

Εξάρτησης 
66,4 63,1 61,4 66,9 67,3 

∆είκτης 
Γήρανσης 

16,6 19,44 18,75 17,94 18,9 

 

Πηγή: Ρηγίνος Μ. (1987), ό.π., σ. 67 

 

 

Εξετάζοντας αναλυτικότερα την διάρθρωση του παραγωγικού πληθυσµού 

βλέπουµε ότι το µεγαλύτερο τµήµα του, σε ποσοστό 61% (γεωργία 53,6%, κτηνοτροφία 

6,9%, αλιεία 0,6%, µεταλλεία – ορυχεία 0,3%) απασχολούνταν στον πρωτογενή τοµέα 
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παραγωγής και ιδιαίτερα στη γεωργία. Στο δευτερογενή τοµέα απασχολούνταν µόλις το 

18% και στον τριτογενή το υπόλοιπο 21%108.     

 

Πίνακας 3 

Κατανοµή ενεργού πληθυσµού 

 κατά τοµείς παραγωγής 

Τοµείς 1907 1920 1928 

Πρωτογενής 47,02 58,05 61,36 

∆ευτερογενής 16,99 18,33 17,84 

Τριτογενής 35,99 23,62 20,84 

 

Πηγές: ΓΣΥΕ, Στατιστική επετηρίδα της Ελλάδος 1930, σ. 75, Φράγκος ∆., ό.π., σ. 40 και Μακρής Ε., 
ό.π., σ. 150 

 

 

3.2.2 Πρωτογενής τοµέας 
 

 

Ο πρωτογενής τοµέας παραγωγής αποτελεί σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης 

περιόδου τον βασικό κλάδο παραγωγής και απασχόλησης της ελληνικής οικονοµίας και 

του εργατικού δυναµικού της. 

Η γεωργία σε όλη τη διάρκεια του µεσοπολέµου προµηθεύει τη χώρα µε 

πολύτιµα συναλλαγµατικά διαθέσιµα. Μετά την αγροτική µεταρρύθµιση οι συνθήκες του 

µικρού κλήρου που δηµιουργούνται, ωθούν την αγροτική παραγωγή σε εντατική 

εµπορευµατοποίηση. Αποτέλεσµα αυτού, είναι να δηµιουργείται το εξής παράλογο: Ενώ 

το 60% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού ασχολείται στον ευρύτερο αγροτικό τοµέα, 

η χώρα δεν έχει αυτάρκεια σε βασικά γεωργικά προϊόντα. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει 

το ελληνικό κράτος σε κρατική παρέµβαση στην αρχή µε δειλά βήµατα και αργότερα 

ιδιαίτερα στην τετραετία διακυβέρνησης του Βενιζέλου θα αναχθεί η αυτάρκεια 

γεωργικών προϊόντων της χώρας σε σύνθηµα.  

                                                 
108 Χαριτάκης Γ. (1929), ό.π., σ. 14 
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Οι καλλιέργειες που επικρατούσαν στον ελλαδικό χώρο, χαρακτηρίζονταν από τη 

µονοµέρεια της διάρθρωσης τους, το υψηλό παραγωγικό τους κόστος και τη χαµηλή, σε 

σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στρεµµατική απόδοση109. Η αγροτική µεταρρύθµιση 

στην ουσία εξαφάνισε τη µεγάλη ιδιοκτησία και σε συντριπτικό ποσοστό ταύτισε των 

καλλιεργητή µε τον ιδιοκτήτη110. Σε αρκετές περιπτώσεις τα κτήµατα ήταν τόσο 

µικροσκοπικά ώστε ήταν αδύνατον να αποδώσει οποιοδήποτε άλλο προϊόν εκτός από τον 

καπνό, ωθώντας τους παραγωγούς να αγοράζουν τα υπόλοιπα απαραίτητα γεωργικά 

προϊόντα111. Μόλις στα µέσα της δεκαετίας του 1920 ο γεωργικός τοµέας θα γνωρίσει 

την υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτοµιών όπως η εισαγωγή αγροτικών µηχανηµάτων και 

την εντατικοποίηση καλλιέργειας της γης. Κατά την διάρκεια της κρίσης αλλά και 

µετέπειτα τα αγροτικά  εισοδήµατα επλήγησαν σοβαρά από την πτώση των τιµών των 

γεωργικών προϊόντων, που συµπίεσε τα κέρδη τους. 

Η ίδρυση της ΑΤΕ το 1929 διευκόλυνε τη δηµιουργία αγροτικών συνεταιρισµών 

που χορηγούσαν δάνεια µε σχετικά ευνοϊκούς όρους στα µέλη τους, και ίδρυσε 

κρατικούς οργανισµούς που αγόραζαν τα κυριότερα προϊόντα σε τιµές παρέµβασης112. Η 

ίδρυση της ΑΤΕ σήµανε και το τέλος της µάστιγας της τοκογλυφίας των αγροτών113. Η 

ΕΤΕ που µέχρι τότε διαχειριζόταν την αγροτική πίστη παραχωρούσε κεφάλαια µόνο σε 

µεγάλους εµπόρους οι οποίοι µε τη σειρά τους τα διοχέτευαν στην αγορά µε τελικούς 

αποδέκτες τους καλλιεργητές αφού προηγουµένως είχαν µεσολαβήσει άλλοι δανειστές 

αυξάνοντας διαδοχικά τα επιτόκια. 

 Tο 1928 οι εξαγωγές της Ελλάδας αποτελούνται κατά 90% από γεωργικά 

προϊόντα και κυρίως ηµιπολυτελείς αγαθά, όπως ο καπνός και η σταφίδα114. Την περίοδο 

του Μεσοπολέµου παρ’ όλες τις προσπάθειες που είχαν γίνει, δεν έχουµε θεαµατικές 

                                                 
109 "Τα πρώτα 50 χρόνια της τράπεζας της Ελλάδος", Ίδρυµα  Eκτυπώσεως Tραπεζογραµµατίων και Aξιών 
της Tραπέζης, Αθήνα 1978, σ.16 επίσης ∆ερτιλής Γ. (1984), "Ελληνική Οικονοµία και Βιοµηχανική 
Επανάσταση (1830 - 1910)",  εκδόσεις «Αντ. Ν. Σάκκουλα»,  Αθήνα, σ. 41  
110 Μπουρνόβα Ε. - Προγουλάκης Γ. (1999), "Ο Αγροτικός Κόσµος 1830-1940", στο Κρεµµυδάς Β. (επιµ.) 
Εισαγωγή στη Νεοελληνική Οικονοµική Ιστορία (18

ος
 – 20ος Αιώνας), εκδ. Τυπωθήτω – Γιώργος ∆αρδανος, 

Αθήνα, στο "Εισαγωγή στην Νεοελληνική Οικονοµική Ιστορία (18ος -20ος αιώνας)", διεύθυνση: 
Κρεµµύδας Βασίλης, εκδόσεις  «τυπωθήτω-Γιώργος ∆αρδανος» , σ. 83 
111 Mazower M. (2002), ό.π., σ. 162 
112 Μπούρνοβα Ε. – Προγουλάκης Γ., ό.π., σ. 87 
113 ∆ερτιλής Γ.Β. (1993), "Ατελέσφοροι ή Τελέσφοροι; Φόροι και Εξουσία στο Νεοελληνικό Κράτος", 
Εκδόσεις «Αλεξάνδρεια», Αθήνα, σ. 77-78 και στο ∆ρίτσα Μ. (1990), "Βιοµηχανία και Τράπεζες στην 
Ελλάδα του µεσοπολέµου", Μελέτες Οικονοµικής Ιστορίας, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τράπεζας,  
Αθήνα, σ. 92 
114 Χαριτάκης Γ., σ. 45, ό.π. 
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µεταβολές, που να ανταποκρίνονται στην αύξηση των αναγκών του πληθυσµού. Έχουµε, 

δηλαδή υστέρηση στο γεωργικό προϊόν. Αύξηση παρουσιάζει µόνο ο καπνός (85%), το 

κρασί (54%) και η κορινθιακή σταφίδα (27%)115. Οι συνθήκες αυτές δηµιουργούσαν 

δυσκολίες τόσο στους γεωργούς, τους εµπόρους όσο και στην ελληνική οικονοµία ως 

σύνολο καθώς αυτή ήταν εξαρτηµένη από λίγα προϊόντα, εξαγόµενα σε εξίσου λίγες 

αγορές116. 

Οι εµπορικοί περιορισµοί και η πτώση της διεθνούς ζήτησης είχαν ως 

αποτέλεσµα τα αποθέµατα του καπνού και της σταφίδας να αυξηθούν καθιστώντας 

επιτακτική την παρέµβαση του κράτους. Αποτέλεσµα της διεθνούς κρίσης ήταν η 

παραγωγή των προϊόντων αυτών την περίοδο µετά το 1933 να συρρικνωθεί. Όµως 

παράλληλα θα αυξηθεί η ζήτηση γεωργικών προϊόντων προσανατολισµένων προς την 

εσωτερική αγορά, όπως το βαµβάκι, τα σιτηρά, οι ζωοτροφές και τα κτηνοτροφικά 

προϊόντα. Οι αλλαγές αυτές βοήθησαν και στην εξοικονόµηση πολύτιµου 

συναλλάγµατος117. 

 

 

3.2.3 Βιοµηχανία 
 

 

Περνώντας στην παρουσίαση της βιοµηχανικής δραστηριότητας στον Ελλαδικό 

χώρο παρατηρούµε πως την περίοδο 1914-1922  παρατηρείται µια πρώτη συστηµατική 

προσπάθεια εκβιοµηχάνισης της χώρας που οφείλεται µεταξύ άλλων στην  αυξηµένη 

ζήτηση προϊόντων εξαιτίας του πολέµου, την παραµονή των ξένων στρατευµάτων στη 

χώρα και τη συσσώρευση κεφαλαίων εξαιτίας των πολεµικών κερδών. Στη συνέχεια η 

βιοµηχανία θα γνωρίσει αλµατώδη αύξηση εξαιτίας της διεύρυνσης της εσωτερικής 

αγοράς µε την εισροή των προσφυγικών πληθυσµών καθώς και την ανάπτυξη εντελώς 

νέων βιοµηχανικών κλάδων, όπως το τεχνητό µετάξι, οι ηλεκτρικοί λαµπτήρες, είδη από 

                                                 
115 Χαριτάκης Γ., ό.π., σ. 123 κ.ε. 
116 Mazower M. (1992), "Οικονοµική πολιτική στην Ελλάδα, 1932 -1936", στο  «Βενιζελισµός και Αστικός 
Εκσυγχρονισµός», επιµ. Μαυρογορδάτος Γ.-Χατζηιωσήφ Χ., Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 
Ηράλειο, σ. 180  
117 Βεργόπουλος Κ., ό.π., σ. 37  
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ελαστικό κ.λπ.118. Μέχρι τη νοµισµατική σταθεροποίηση η βιοµηχανία αναπτύσσεται 

χάρη στις συνθήκες υψηλού πληθωρισµού, υποτίµησης του νοµίσµατος και της 

δασµολογικής προστασίας του κράτους. Ιδρύθηκε πλήθος επιχειρήσεων που κάλυπταν τα 

υψηλά κόστη παραγωγής µε πληθωριστικά κέρδη, συνθήκη που απέτρεπε την 

προσπάθεια βελτίωσης της παραγωγικότητας 

Παρά το γεγονός ότι η ακαθάριστη αξία της βιοµηχανικής παραγωγής το 1928 σε 

τρέχουσες τιµές είναι 6,5 φορές µεγαλύτερη της αντίστοιχης 1921, και σε πραγµατικούς 

όρους είναι σχεδόν διπλάσια µε βάση τον τιµάριθµο λιανικής πωλήσεως, ο βιοµηχανικός 

κλάδος συµµετέχει κατά πολύ µικρό ποσοστό στο Α.Ε.Π. Οι παραδοσιακοί βιοµηχανικοί 

κλάδοι των ειδών διατροφής, της κλωστοϋφαντουργίας, των χηµικών προϊόντων και της 

κατεργασίας δέρµατος καλύπτουν πάνω από το 70% της συνολικής βιοµηχανικής 

παραγωγής και αποτελούν τα κύρια εξαγωγικά προϊόντα. Επιπλέον ο βιοµηχανικός 

κλάδος είναι σε πολύ µεγάλο βαθµό ακόµη εξαρτηµένος από το εξωτερικό λόγω των 

εισαγωγών σε πρώτες ύλες και καύσιµα αλλά και σε µηχανολογικό εξοπλισµό και 

ηµικατεργασµένα προϊόντα, γεγονός που επαληθεύεται και από το µόνιµα ελλειµµατικό 

για όλη την περίοδο εµπορικό ισοζύγιο προϊόντων 119.  

  Οι αριθµοί  µιλούν από µόνοι τους: µόλις το 10% της συνολικής απασχόλησης 

αφορά τον δευτερογενή τοµέα σε αντίθεση µε τον πρωτογενή που την ίδια περίοδο 

απασχολεί το 80%, αναλογία που δεν θα µεταβληθεί ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της 

εξεταζόµενης περιόδου αν αναλογιστούµε ότι στα χρόνια της κρίσης του ’29, ο 

αγροτικός πληθυσµός αντιπροσωπεύει το 65% περίπου του οικονοµικά ενεργού 

πληθυσµού.120 

 Από τη µια µεριά, βλέπουµε ένα µεγάλο αριθµό µικρών οικογενειακών 

αυτοχρηµατοδοτούµενων µονάδων εκµεταλλευόµενες κυρίως τις κακές συγκοινωνίες 

αλλά και τους υψηλούς δασµούς και γενικά την προστασία του κράτους, και από την 

άλλη µεριά ένα µικρό αριθµό µεγάλων εταιρειών που έχουν πρόσβαση σε πιστώσεις 

είναι τεχνολογικά εξελιγµένες και απασχολούν το µεγαλύτερο µέρος εργατικού 

δυναµικού. Επιπλέον, οι περισσότεροι κλάδοι χαρακτηρίζονται από υψηλή συγκέντρωση 

                                                 
118Ρηγίνος Μ., ό.π., σ. 156 επίσης στο  Χουµανίδης Λ. Θ. (1990), "Οικονοµική Ιστορία της Ελλάδος, από 
της Τουρκοκρατίας µέχρι του έτους 1935", τ. Β’,  εκδόσεις «Παπαζήση», Αθήνα σ. 364,  και Βεργόπουλος 
Κ., σ. 20, ό.π.   
119 "Τα πρώτα 50...", ό.π., σ.19-20 
120 Κωστής Κ., ό.π.,  σ. 200  
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όπου λίγες µεγάλες βιοµηχανίες στην ουσία µονοπωλούν τα µεγάλα µερίδια της αγοράς. 

Ωστόσο η προστασία που παρείχε το κράτος σίγουρα κερδοφόρα και για το ίδιο, δε 

βοηθούσε στη δηµιουργία συνθηκών ανταγωνισµού που θα επέτρεπαν στο βιοµηχανικό 

τοµέα να αναπτυχθεί121. ∆εν στηριζόταν σε κίνητρα υποστήριξης κλάδων που 

παρουσίαζαν συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Έτσι δηµιουργήθηκαν βιοµηχανίες που 

εξαρτιόνταν από τη συνεχή προστασία του κράτους. 

 Η αφαίρεση του εκδοτικού προνοµίου από την ΕΤΕ µε την ίδρυση της ΤτΕ είχε 

θετικό αντίκτυπο και στη βιοµηχανία καθώς η Εθνική Τράπεζα άρχισε να κατευθύνει τις 

πιστώσεις της προς τον βιοµηχανικό τοµέα122. 

 Στα χρόνια της κρίσης η ελληνική βιοµηχανία δεν γνωρίζει την οξύτατη και 

επιµονή κρίση που παρουσιάζεται στις άλλες ανεπτυγµένες χώρες. Αν και συγκεκριµένοι 

κλάδοι της ελληνικής βιοµηχανίας θα γνωρίσουν µεγάλη κάµψη στις δραστηριότητες και 

τις επιδόσεις τους τα χρόνια της κρίσης, η γενική εικόνα του βιοµηχανικού τοµέα 

φανερώνει µια σύντοµη επαναφορά στα µεγέθη του 1929. 

 Τα µέτρα για την προστασία της εγχώριας βιοµηχανίας το 1931 - 32 

δηµιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες, µέσω της δέσµευσης του συναλλάγµατος, της 

υποτίµησης της δραχµής, των εισαγωγικών περιορισµών και την εξάπλωση του 

δασµολογίου123. Τα µέτρα αυτά υποδεικνύονται από την οικονοµική πολιτική του 

κράτους που δεν είναι άλλη παρά η µείωση του εµπορικού ελλείµµατος και η άρση της 

πίεσης του συναλλαγµατικού καλλύµατος. Οι βιοµήχανοι εκµεταλλεύονται τις ευνοϊκές 

για αυτούς συνθήκες εσωστρέφειας και ταυτόχρονα µε την εσωστρέφεια και τον 

προσανατολισµό στην εγχώρια αγορά που έδωσε µεγάλη ώθηση στην βιοµηχανική 

παραγωγή µετά το 1932, αναπτύχθηκαν και νέες εξωτερικές αγορές κυρίως στην 

κεντρική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Μ. Ανατολή124. 

 

 

                                                 
121 Mazower M. (2002), ό.π., σ. 130 - 131 
122 Αντωνίου Α. - Κωστελένος Γ. - Κασκαρρέλης Ι. -  και Κωστελένος Γ. - Βασιλείου ∆. - Κουνάρης Ε. - 
Πετµεζάς Σ. - Σφακιανάκης Μ. (2007), "Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 1830 - 1939", Πηγές Οικονοµικής 
Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας, Ποσοτικά στοιχεία και στατιστικές σειρές, ΚΕΠΕ και ΙΑΕΤΕ, Αθήνα,  σ. 
100 
123 Βεργόπουλος Κ. (1978), σ. 80, επίσης  Χατζηιωσήφ Χ. (1993), "Η γηραιά σελήνη - η βιοµηχανία στην 
ελληνική  οικονοµία, 1830 - 1940", εκδόσεις  «Θεµέλιο-Ιστορική Βιβλιοθήκη»,  Αθήνα, σ. 303 
124 ∆ρίτσα Μ., ό.π., σ. 192. και στο Βεργόπουλος Κ., ό.π., σ. 76   
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3.2.4 Νοµισµατική Σύστηµα 

 

 

Με το τέλος του πρώτου παγκοσµίου πολέµου οι οικονοµίες όλων των χωρών 

προσπαθώντας να αντιµετωπίσουν το φαινόµενο του έντονου πληθωρισµού που τις 

έπληττε, άρχισαν να επιδιώκουν την νοµισµατική εξυγίανση. Στην κατεύθυνση αυτή 

εκφράστηκαν πολλές εναλλακτικές απόψεις τελικά όµως επικράτησε η επάνοδος στο 

κανόνα χρυσού, που ως µειονέκτηµα του είχε βέβαια την εξάρτηση του νοµισµατικού 

συστήµατος από την ασταθή αξία του. 

Μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) το 1928, συχνά το κράτος 

δανειζόταν από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  (ΕΤΕ) για να καλύψει τις ανάγκες του. 

Το κράτος προκειµένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες που δηµιουργούσαν οι συνθήκες 

του πολέµου αλλά και οι µεταπολεµικές ανάγκες,  προχωρούσε µέσω της ΕΤΕ στην 

έκδοση ακάλυπτου χαρτονοµίσµατος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η 

χρηµατοδότηση της µικρασιατικής εκστρατείας σχεδόν αποκλειστικά µε ακάλυπτα 

τραπεζογραµµάτια125. Έτσι, χρησιµοποιώντας το γνωστό ορισµό του πληθωρισµού πολύ 

περισσότερο χρήµα κυνηγούσε πολύ λιγότερα αγαθά, διαταράσσονταν η σταθερότητα της 

δραχµής µέσα από µία συνεχή αύξηση του γενικού επιπέδου τιµών126. Αποτέλεσµα του 

πληθωρισµού ήταν η υποτίµηση του εθνικού νοµίσµατος.  Η συγκεκριµένη πρακτική θα 

δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα στην ελληνική οικονοµία ιδιαίτερα από το 1922 και 

ύστερα, δηµιουργώντας µία περίοδο µεγάλης νοµισµατικής αστάθειας. Εκτός των 

πληθωριστικών πιέσεων είχε και συνέπειες ψυχολογικού χαρακτήρα, όσον αφορά την 

εµπιστοσύνη του κοινού στο εθνικό νόµισµα127. 

 Παράγοντα όξυνσης της νοµισµατικής αστάθειας αποτελεί επίσης και η µετά το 

τέλος του Α’ παγκοσµίου Πολέµου ανορθολογική φάση επέκτασης του ελληνικού 

τραπεζικού συστήµατος, η οποία επέτρεπε την κερδοσκοπία επί του συναλλάγµατος 

πολλών τραπεζών, την οποία προκαλούσε ο έντονος πληθωρισµός. Η νοµισµατική 

                                                 
125 Ψαλιδόπουλος Μ., ό.π., σ. 56,  επίσης  Χατζηιωσήφ Χ., ό.π., σ. 50 
126 Τσουλφίδης  Λ. (2003), "Οικονοµική Ιστορία της Ελλάδος", εκδόσεις Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, σ. 
239, και Πυρσός Α.Γ. (1936), "Συµβολή εις την Ιστορία Τραπέζης της Ελλάδος", σ. 34-35, τόµος Α’, 
εκδόσεις «Κύκλου», Αθήνα 
127 Τσουλφίδης  Λ., ό.π., σ. 239, ό.π., και Πυρσός Α.Γ., ό.π., τ Α’, σ. 34-35, και Τραγάκης Γ. Ε. (2001),  
"Oικονοµική ιστορία του ελληνισµού", Αθήνα : Εταιρεία Αρχειακών Μελετών & Εκδόσεων , σ. 820 
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αστάθεια δηµιουργούσε πολύ σοβαρά προβλήµατα για την ελληνική οικονοµία από τα 

οποία το σηµαντικότερο ήταν η αδυναµία προσέλκυσης ξένων επενδυτικών 

κεφαλαίων128. 

Όταν το 1926  η οικουµενική κυβέρνηση θα ζητήσει από την Κοινωνία των Εθνών  

(ΚτΕ) να προχωρήσει στην παραχώρηση ενός µεγάλου δανείου η αντιπροσωπεία της 

δηµοσιονοµικής επιτροπής της ΚτΕ θα θέσει τις εξής προϋποθέσεις προκειµένου να 

προχωρήσει στην δανειοδότηση:             

• Ίδρυση Κεντρικής Τράπεζας (απαραίτητη προϋπόθεση)   

• Σταθεροποίηση του εθνικού νοµίσµατος  

• ∆ιευθέτηση των δηµόσιων οικονοµικών129 

επιπλέον την εκκαθάριση του κυµαινόµενου χρέους και την αποκατάσταση στις 

εξωτερικές συναλλαγές130. 

Η επίτευξη σταθεροποίησης του νοµίσµατος σήµαινε συµµόρφωση της Ελλάδας 

στα διεθνή πρότυπα, δηλαδή επάνοδο στον κανόνα του χρυσού. Έτσι καθιερώθηκε στην 

Ελλάδα ο κανόνας συναλλάγµατος χρυσού. Το ελληνικό νόµισµα δέθηκε στην αγγλική 

λίρα σε επίπεδο υψηλότερο από το αντίστοιχο προπολεµικό συνυπολογίζοντας και την 

υποτίµηση που είχε εν τω µεταξύ υποστεί131. 

Η προϋπόθεση που έθετε  η Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ) για την ίδρυση κεντρικής 

τράπεζας θορύβησε ιδιαίτερα τους εκπροσώπους της ΕΤΕ, η οποία µέχρι εκείνη τη 

στιγµή είχε το εκδοτικό προνόµιο. Στο µυαλό των δηµιουργών της ΤτΕ  βρίσκεται η 

πλήρης εκµετάλλευση των δυνατοτήτων  όλων των µέτρων νοµισµατικής πολιτικής που 

έχει στην διάθεσή της κάθε κεντρική τράπεζα (πολιτική ανοιχτής αγοράς, προεξοφλητικό 

επιτόκιο, υποχρεωτικά ρευστά διαθέσιµα κ.ά.)132. Όµως, σε πολλές χώρες οι κεντρικές 

τράπεζες κατά την ίδρυση και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους αντιµετωπίζουν εχθρική 

διάθεση από µέρους των εµπορικών τραπεζών. Και στην περίπτωση της Ελλάδος οι 

εµπορικές τράπεζες και κυρίως η ΕΤΕ κατά περίοδος προχωρούσαν σε κερδοσκοπικές 

επιθέσεις εναντίον του εθνικού νοµίσµατος, ανταλλάσσοντας µαζικές ποσότητες 

                                                 
128 Πυρσός Α.Γ., ό.π., τ. Α’, σ. 22-23, επίσης Τσουλφίδης  Λ., ό.π., σ. 240, και στο  Χουµανίδης Λ. Θ., ό.π.,  
τ. Β’, σ. 306  
129 Τσουλφίδης  Λ., ό.π., σ. 240, επίσης στο  Πυρσός Α.Γ., σ. 80, τ. Α’, ό.π. 
130 "Τα πρώτα 50...", ό.π., σ.43  
131 "Τα πρώτα 50...", ό.π., σ.44 
132 βλ. οποιοδήποτε εγχειρίδιο µακροοικονοµικής θεωρίας 
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τραπεζογραµµατίων µε συνάλλαγµα ή χρυσό προκαλώντας έντονες πιέσεις στα 

διαθέσιµα της κεντρικής τράπεζας133.  

Τον πρώτο καιρό λειτουργίας της ΤτΕ το ενεργητικό της αποτελούνταν κυρίως 

από δηµόσιο χρέος και στο χαρτοφυλάκιο της δεν υπήρχαν πιστωτική τίτλοι ώστε να 

παρεµβαίνει στην αγορά βραχυπρόθεσµων πιστώσεων και ο µόνος τρόπος παρέµβασης 

στη χρηµαταγορά ήταν ο προεξοφλητικός τόκος134. Σε αντίθεση µε τα άλλα εµπορικά 

ιδρύµατα που είχαν µεγαλύτερη οικονοµική επιφάνεια και το χαρτοφυλάκιό τους 

εµπεριείχε µεγαλύτερη ποικιλία δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρακάµπτουν τις 

ενέργειες της ΤτΕ. 

Με την εγκατάλειψη του χρυσού κανόνα από τη Μ. Βρετανία το 1931 και την 

αβεβαιότητα που ακολουθεί εντείνονται οι κερδοσκοπικές κινήσεις εναντίον του εθνικού 

νοµίσµατος. Οι εµπορικές τράπεζες προχωρούν στην κερδοσκοπική αγορά µεγάλων 

ποσοτήτων χρυσού και συναλλάγµατος µειώνοντας τα αποθέµατα της ΤτΕ σε 

ανησυχητικό βαθµό135. Ταυτόχρονα, οι προσδοκίες του κοινού το ωθούν να  προσπαθεί 

να απαλλαγεί  από τις δραχµές, που πίστευαν πως σύντοµα θα υφίσταντο υποτίµηση. Η 

κυβέρνηση προχωράει στην επιβολή συναλλαγµατικών περιορισµών. Τα µέτρα 

περιλάµβαναν το µονοπώλιο της αγοραπωλησίας χρυσού και συναλλάγµατος από την 

ΤτΕ καθώς και τη σύσταση επιτροπής η οποία θα έκρινε χωριστά την κάθε αίτηση 

χορήγησης συναλλάγµατος για οποιοδήποτε λόγο136. Στην κυβέρνηση άρχισε να 

συζητείται η πιθανότητα επιβολής χρεοστασίου, αλλά ο Βενιζέλος δεν ήθελε να 

καταφύγει στη συγκεκριµένη λύση πρώτου εξαντλήσει κάθε δυνατότητα δανεισµού 

προκειµένου να προχωρήσει στην εκτέλεση και ολοκλήρωση των παραγωγικών έργων. 

Η περίοδος θα τερµατιστεί µε την εγκατάλειψη του κανόνα του συναλλάγµατος 

χρυσού, την υποτίµηση του εθνικού νοµίσµατος κατά 60%, την επιβολή για άλλη µια 

φορά της αναγκαστικής κυκλοφορίας της δραχµής, την επιβολή πολλών προστατευτικών 

µέτρων και τελικά το 1932 την κήρυξη της χρεοκοπίας. 

                                                 
133 Ψαλιδόπουλος Μ., ό.π., σ. 86 
134 Ψαλιδόπουλος Μ., ό.π., σ. 89 
135 Mazower M. (1989), "Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του 1931", στο «Ελευθέριος Βενιζέλος,  

κοινωνία- οικονοµία - πολιτική  στην εποχή του», στο «Ελευθέριος Βενιζέλος,  κοινωνία- οικονοµία - 
πολιτική  στην εποχή του», επιµ. Βερέµης Θ. - Γουλιµή Γ., εκδόσεις «Γνώση», Αθήνα, σ. 235, επίσης  
Πυρσός Α.Γ., τόµος Ά, ό.π., σ. 159 κ.ε.,  επίσης στο  Τσουλφίδης  Λ., ό.π., σ. 262 
136 Ψαλιδόπουλος Μ., ό.π., σ. 88, επίσης Πυρσός Α.Γ. (1946), "Συµβολή εις την Ιστορία Τραπέζης της 
Ελλάδος", τόµος Β’, εκδόσεις «Τυπο-Εκδοτική», Αθήνα, σ. 104-105 
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Μαζί µε όλα τα αρνητικά αποτελέσµατα θα δηµιουργηθούν όλες οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την ενθάρρυνση της εγχωρίας βιοµηχανικής ανάπτυξης. Η ΤτΕ µέσα 

από τα προαναφερθέντα µέτρα θα ενισχύσει την θέση της και αφού αναπτυχθεί  

οικονοµικά θα µπορέσει να υποστηρίξει τα αίτια παρουσίας της και µε τον καιρό να 

µπορεί να επιδρά ενεργά στην άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής της χώρας. 

 

  

3.2.5 ∆ηµόσια Οικονοµικά 
  

 

Η έκδοση ακάλυπτων χαρτονοµισµάτων καθώς και η επιβολή των αναγκαστικών 

δανείων προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε χρήµα για τους πολέµους και τις 

µεγάλες µετακινήσεις πληθυσµών αποδιοργάνωσαν τα δηµόσια οικονοµικά. Η 

χρηµατοδότηση του κράτος την περίοδο 1920-1927 προήλθε από διάφορες πηγές, από τις 

οποίες τα τακτικά έσοδα δεν αποτελούσαν τη σηµαντικότερη. Αντίθετα η έκδοση 

χαρτονοµίσµατος και τα δάνεια κάλυψαν το µεγαλύτερο µέρος των αναγκών του 

δηµοσίου. Το σηµαντικότερο εξωτερικό δάνειο είναι το λεγόµενο «προσφυγικό» που 

εκδόθηκε το ∆εκέµβριο του 1924 που προοριζόταν για την αποκατάσταση των 

προσφυγικών πληθυσµών.  

Μελετώντας πιο προσεκτικά τη διάρθρωση των κρατικών δαπανών την περίοδο 

µεταξύ του 1920 και 1927, περίοδο κατά την οποία οι κρατικές δαπάνες 

πενταπλασιάστηκαν, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι τα έξοδα των πολεµικών 

υπουργείων απορροφούν έναν πολύ µεγάλο ποσοστό του σύνολο των δηµόσιων 

δαπανών.  

Στη διάρκεια του µεσοπολέµου η ελληνική οικονοµία θα επιβαρυνθεί σφοδρά 

από τη συνεχή αύξηση του δηµόσιου χρέους. ∆ιάφοροι παράγοντες συντελούν στη 

διόγκωσή του, ο κυριότερος όµως είναι η συνεχόµενη σύναψη δανείων µετά το 1923 

µεταξύ των ελληνικών κυβερνήσεων και διαφόρων φορέων του εσωτερικού και του 

εξωτερικού. Καθώς µε το πέρασµα του χρόνου η Ελλάδα «νοικοκυρεύει» τα δηµόσια 

οικονοµικά της, ιδίως µετά το 1928 και τη νοµισµατική σταθεροποίηση, αποκτά ξανά 

την εµπιστοσύνη της ξένης κεφαλαιαγοράς και κατά συνέπεια τη δυνατότητα σύναψης 
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δανείων, την οποία θα χρησιµοποιήσει η ελληνική οικονοµία προκειµένου να καλύπτει 

τα ελλείµµατα του ισοζυγίου πληρωµών. 

Η εµµονή του Βενιζέλου στη διεκπεραίωση των µεγάλων παραγωγικών έργων, 

δείχνει τη βαθιά πίστη που ο ίδιος είχε, ότι τα συγκεκριµένα έργα αποτελούσαν την λύση 

στο φλέγον ζήτηµα της οικονοµικής ανάπτυξης. Ο τρόπος χρηµατοδότησης τους, µέσω 

συνεχούς κρατικού δανεισµού, προϋπέθετε την ύπαρξη οικονοµικής σταθερότητας, η 

οποία θα επέτρεπε τη συνέχιση της εισροής των ξένων κεφαλαίων, που απαιτούνταν για 

την κάλυψη των ελλειµµάτων του ισοζυγίου πληρωµών, η οποία µε τη σειρά της θα 

επέτρεπε τη διατήρηση της νοµισµατικής σταθεροποίησης και κατ' επέκταση θα έδινε 

την δυνατότητα ισοσκέλισης του δηµόσιου προϋπολογισµού. Ήδη όµως από τα µέσα του 

1929 η δυνατότητα δανεισµού γίνεται όλο και πιο µικρή και µέχρι την άνοιξη του 1931 

θα  έχει εξαντληθεί τελείως137.  

Η υποτίµηση που υπέστη η δραχµή µετά την εγκατάλειψη της χρυσής βάσης 

έκαναν πολύ δυσχερέστερη την καταβολή των τοκοχρεολυσίων. Προκειµένου ο 

δηµόσιος τοµέας να προχωρήσει στην εξυπηρέτηση του εξωτερικού δηµόσιου χρέους 

έπρεπε να προβεί σε µεγαλύτερη δαπάνη για την αγορά συναλλάγµατος, κάνοντας την 

κήρυξη του χρεοστασίου αναπόφευκτη. Η κατά κεφαλήν επιβάρυνση του εξωτερικού 

χρέους ήταν στην Ελλάδα 43 $, ενώ σε άλλες βαλκανικές χώρες ήταν αντίστοιχα 32 $ 

στη Ρουµανία, 28 $ στην Ουγγαρία, 27 $ στη Γιουγκοσλαβία, 19 $ στη Βουλγαρία, 14 $ 

στην Πολωνία, 12 $ στην Τσεχοσλοβακία138. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της περιόδου 1916-1939 το εµπορικό ισοζύγιο 

εµφανίζεται µόνιµα ελλειµµατικό, καθώς κατά µέσο όρο οι εξαγωγές αποτελούν το 50% 

των εισαγωγών139. Το εµπορικό ισοζύγιο επιδεινώνεται µε την εισροή των προσφύγων 

στη χώρα και την απότοµη αύξηση των αναγκών που αυτή προκάλεσε σε είδη διατροφής 

αλλά και στέγασης, παρά τη συµβολή τους στην αύξηση της εγχώριας παραγωγικής 

δραστηριότητας. Το µεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών αποτελούνταν από τρόφιµα 

των οποίων η ζήτηση δεν επηρεαζόταν από τις εισοδηµατικές µεταβολές και ταυτόχρονα 

η µείωση των ελληνικών εξαγωγών δηµιουργούσαν ένα µόνιµο έλλειµµα στο ισοζύγιο 

                                                 
137 Κωστής Κ., ό.π., σ. 214-217 
138 "Τα πρώτα 50...", ό.π., σ. 44, και Βεργόπουλος Κ., ό.π., σ. 69  
139 Ψαλιδόπουλος Μ., ό.π., σ. 50 
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τρεχουσών συναλλαγών140. Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους και 

για εισαγωγές παρέµεναν ανεπηρέαστες, και από την άλλη η µείωση εισπράξεων 

συναλλάγµατος από τις εξαγωγές εξηγεί το έντονο πρόβληµα στο ισοζύγιο πληρωµών, το 

οποίο µεταφερόταν µέσω του νοµισµατικού συστήµατος που ίσχυε στην οικονοµία.   

Η εµµονή του Βενιζέλου στην εκτέλεση και στην προσπάθεια αποπεράτωσης των 

µεγάλων παραγωγικών έργων, που στην πλειοψηφία τους ήταν γεωργικής χρήσης 

εξηγείται από το γεγονός πως το µεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών ήταν είδη 

τροφίµων. Έτσι προχώρησε µε απώτερο σκοπό την προσπάθεια µείωσης των εισαγωγών 

και την αντίστοιχη εκροή συναλλάγµατος προκειµένου να αντιστραφεί η 

ελλειµµατικότητα του ισοζυγίου πληρωµών. 

 

 

3.2.6  Φορολογικό Καθεστώς 
 

 

Η εξεταζόµενη περίοδος δεν αποτελεί εξαίρεση των τάσεων φορολόγησης που 

έχουν αρχίσει να ισχύουν από τα µέσα του 19ου αιώνα, καθώς οι έµµεσοι φόροι 

συνεχίζουν να αυξάνονται σε βάρος των άµεσων. Οι έµµεσοι φόροι την τριετία 1833 - 

1835 αντιπροσωπεύουν το 29% των κρατικών εσόδων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό την 

τριετία 1931 - 1933 εκτινάσσεται στο 82%. Σε όλη τη διάρκεια από τα τέλη του 20ου 

αιώνα έως και το τέλος εξεταζόµενης περιόδου, παρατηρούµε ότι οι άµεσοι φόροι 

µεταβάλλονται λιγότερο έντονα σε σχέση µε τους έµµεσους. Η σχέση άµεσων και 

έµµεσων φόρων, από 1 προς 1,87 το 1920 ανέρχονται σε 1 προς 3,14 το 1927. 

Εναλλακτικά οι έµµεσοι φόροι το 1927 ήταν 18 φορές µεγαλύτεροι από τους 

αντίστοιχους του 1920141. 

Παράλληλα παρατηρείται η έµφαση των κυβερνήσεων απέναντι στην ανάπτυξη 

της γεωργικής οικονοµίας142. Η φορολόγηση των αγροτικών στρωµάτων συνεχώς 

                                                 
140 Το πλεόνασµα των άδηλων πόρων- δηλαδή τα µεταναστευτικά εµβάσµατα, τα έσοδα από την ελληνική 
ναυτιλία, καθώς και οι πρόσοδοι ελληνικών κεφαλαίων τοποθετηµένων στο εξωτερικό- την ίδια περίοδο 
καλύπτουν µόλις το 12% έως το 15% του εµπορικού ελλείµµατος της χώρας 
141 Τα πρώτα 50...", ό.π., σ.44 
142 Τραγάκης Γ.Ε., ό.π., σ. 1043 
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περιορίζεται ( µε την µείωση ή κατάργηση ολοένα και περισσότερων αγροτικών άµεσων 

φόρων) ενώ αντίθετη είναι η εξέλιξη της φορολογικής επιβάρυνσης κυρίως των αστικών 

στρωµάτων χαµηλού εισοδήµατος. Η µείωση των εσόδων του κράτους από τους αγρότες 

αντισταθµίζεται µε την αύξηση των έµµεσων φόρων. Η συνεχής άνοδος των έµµεσων 

φόρων επιβαρύνει αναλογικά περισσότερο τους µισθωτούς και τα χαµηλά εισοδήµατα εν 

γένει σε σχέση µε τα αστικά στρώµατα υψηλών εισοδηµάτων (που διαθέτουν και την 

δυνατότητα φοροδιαφυγής). Ταυτόχρονα ο φόρος µισθωτών υπηρεσιών αυξάνεται 

περισσότερο από κάθε άλλη κατηγορία άµεσου φόρου. Φόροι επί του κεφαλαίου όπως ο 

φόρος περιουσίας, κληρονοµιών, οικοδοµών υπάρχουν αλλά οι συντελεστές είτε είναι 

χαµηλοί είτε αναλογικοί. Παρατηρείται λοιπόν µια µετατόπιση της φορολογικής 

επιβάρυνσης, κυρίως µέσω της άµεσης φορολόγησης, από τους αγροτικούς πληθυσµούς 

στους αστικούς µικρών εισοδηµάτων.143 

Στην περίοδο µεταξύ του 1920 και του 1927, οι τεράστιες δηµόσιες δαπάνες 

αδυνατούσαν να καλυφθούν από τα δηµόσια τακτικά έσοδα, παρά την µεγέθυνση τους. 

Η χαµηλή αναλογία άµεσων και έµµεσων φόρων στο σύνολο των δηµόσιων εσόδων, θα 

ωθήσει στην έκδοση ακάλυπτου χαρτονοµίσµατος και σε δάνεια όπως είδαµε παραπάνω. 

Το ζήτηµα της φορολογίας για πρώτη φορά επί πρωθυπουργίας Βενιζέλου (1928-

1932) θα συζητηθεί κριτικά διερευνώντας την δυνατότητα χρησιµοποίησης των φόρων 

ως µέσω άσκησης οικονοµικής πολιτικής. Για πρώτη φορά θα συζητηθούν έννοιες όπως 

«βαριά φορολογία» και κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις των έµµεσων φόρων144. 

Ωστόσο παρά τη βελτίωση του φορολογικού συστήµατος τη συγκεκριµένη περίοδο, η 

φορολογία δεν έπαψε να στηρίζεται στους έµµεσους φόρους, και στην ουσία συνεχίζει 

να είναι µέσο κάλυψης των ταµειακών αναγκών του κράτους. Επιπλέον η διατήρηση του 

ισοσκελισµένου προϋπολογισµού, ως προϋπόθεση απαραίτητη για την νοµισµατική 

σταθεροποίηση του 1928, αναγκάζει την κυβέρνηση να επιµείνει στη διατήρηση της 

υπάρχουσας φορολογίας, δυσχεραίνοντας  την κατάσταση διαβίωσης για τους πολίτες. 

 

 

                                                 
143 ∆ερτιλής Γ.Β., ό.π., σ. 23 κ.ε. 
144 Κωστής Κ., ό.π., σ. 217 
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3.3 Η Πολιτική κατάσταση 
 

 

Ο πολιτικοί της περιόδου χαρακτηριζόταν από έλλειψη αυτοπεποίθησης. 

Προσπάθειες που γινόταν από µέρους των κυβερνήσεων να εφαρµόσουν πολιτικές 

προκαλούσαν έντονες διαµαρτυρίες και διαδηλώσεις που αρκετές φορές κατέληγαν και 

σε αιµατοχυσίες. Η ηττοπάθεια των πολιτικών της περιόδου επέτρεπε σε αξιωµατικούς 

του στρατού να καταλάβουν την εξουσία µε πραξικόπηµα, και από την άλλη ενθάρρυνε 

τη δυσπιστία του λαού απέναντι σε οτιδήποτε είχε σχέση µε το ελληνικό κρατικό 

µηχανισµό145. Στην Ελλάδα του µεσοπολέµου η απειλή πραξικοπήµατος είναι πάντα 

υπαρκτή. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται εύκολα αντιληπτό πόσο σηµαντικό πολιτικό  

παράγοντα αποτελεί ο στρατός. Και οι δύο κύριες αντιµαχόµενες παρατάξεις  είχαν την 

δική τους στρατιωτική µερίδα και οι ίδιοι οι αξιωµατικοί θεωρούσαν την ανάµειξή και 

την διασύνδεσή τους στην πολιτική ζωή ως παράγοντα ανέλιξης146. 

Το 1928 (19 Αυγούστου) κερδίζει τις εκλογές µε τεράστια πλειοψηφία (61%)147 

και παραµένει στην εξουσία µια ολόκληρη τετραετία148. Η θριαµβευτική του επιτυχία, 

την οποία ο ίδιος ονόµασε «κοινοβουλευτική δικτατορία»149, αποδίδεται κυρίως στην 

κούραση του λαού από τα πραξικοπήµατα, την ακυβερνησία και τις άγριες κοµµατικές 

διαµάχες, την προσωπικότητά του και τα αδιέξοδα οποιασδήποτε άλλης λύσης150. Έτσι, 

µε τις βουλευτικές εκλογές της 19 Αυγούστου 1928 ο Βενιζέλος καθίσταται κυβερνήτης 

της χώρας µε ισχυρότατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η ευρεία εκλογική του νίκη  

κατευνάζει τις πολώσεις που επανεµφανίζονται και δίνει την δυνατότητα στον Βενιζέλο 

να αφοσιωθεί στην πολιτική ανοικοδόµησης που είχε εγκαινιαστεί από τους προκατόχους 

του. Επανέρχεται τότε στη χώρα µία περίοδος οµαλών και κοινωνικών πολιτικών 

εξελίξεων. Οι αντιδράσεις για την επάνοδό του στην ενεργό πολιτική τερµατίζονται µε 

τις εκλογές αλλά και µε τις πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει αµέσως µε την ανάληψη της 

                                                 
145 ∆αφνής Γ., ό.π., σ. 272  
146 Βερέµης Θ. (1983), ό.π., σ. 24  
147 Σβορώνος Ν. (1976), "Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας", µτφ. Ασδραχά Αικ., εκδόσεις 
«Θεµέλιο», Αθήνα, σ. 126 – 127 
148 Σβορώνος, Ν., ό.π., σ. 128 
149 Γρηγοριάδης Φ. (1972), "Ελληνική ∆ηµοκρατία 1924-1935", εκδόσεις «Κέδρηνος», Αθήνα, σ. 206 
150 Ανδρικόπουλου Γ. (1987), "Η δηµοκρατία του µεσοπόλεµου 1922-1936", εκδόσεις «Φυτράκης», 
Αθήνα, σ. 40 κ.ε. 
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εξουσίας για την επίλυση θεµάτων που αφορούσαν την Ελλάδα µε τις γειτονικές χώρες, 

υπογράφοντας σύµφωνα φιλίας, και τον διακανονισµό των ελληνικών χρεών µε τις 

κυβερνήσεις ξένων κρατών, αλλά και τη σύναψη δανείων παραγωγικού χαρακτήρα151.            

  Αυτή η πραγµατικότητα επιτρέπει στην ισχυρή προσωπικότητα του Βενιζέλου, 

να εµφανιστεί ως ο πολιτικός ηγέτης που είναι σε θέση να διατηρήσει τη συνοχή της 

αστικής διαχείρισης του κρατικού µηχανισµού. Η επανεµφάνισή του στη διαχείριση της 

πολιτικής εξουσίας είναι καταλυτική152, κάλυψε ένα τεράστιο πολιτικό κενό. Το κενό 

που είχε δηµιουργήσει η απαξίωση των πολιτειακών και πολιτικών θεσµών, οι συνεχείς 

επεµβάσεις των στρατιωτικών και τα µόνιµα πολιτικά αδιέξοδα. Ο Βενιζέλος συνέβαλε 

αποφασιστικά στην παγίωση της προεδρικής δηµοκρατίας αλλά και των 

κοινοβουλευτικών θεσµών. Κάλυψε το κενό αυτό και προσέφερε χρήσιµες υπηρεσίες 

στη χώρα του και το λαό153.  

 Η στάση του απέναντι στην αντιπολίτευση ήταν διαλλακτική και ιδιαίτερα έναντι 

του Λαϊκού Κόµµατος, µε το οποίο επιδίωξε τη συνεργασία, ενδίδοντας πολλές φορές σε 

υπερβολικές απαιτήσεις, µε στόχο να εξοµαλύνει τις παλιές αντιθέσεις154.  

Ως Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, µετά την παραίτηση του Κουντουριώτη 

υποστήριξε, µεταξύ των Καφαντάρη και Ζαΐµη, τον δεύτερο, ο οποίος ανέλαβε το 

προεδρικό του αξίωµα στις 15 Οκτωβρίου του 1929. Η κυβέρνηση Βενιζέλου είχε να 

αντιµετωπίσει σοβαρά εσωτερικά και εξωτερικά ζητήµατα. Το σπουδαιότερο εσωτερικό 

πρόβληµα, το οποίο είχε χαρακτήρα εθνικού ζητήµατος, ήταν η αποκατάσταση των 

προσφύγων και σπουδαιότερο εξωτερικό ζήτηµα ήταν οι διαφορές µε την Τουρκική 

∆ηµοκρατία, οι οποίες προήλθαν από το προσφυγικό ζήτηµα. Η συνθήκη της Λοζάνης, η 

οποία τακτοποιούσε σε ένα βαθµό τα ζητήµατα των προσφύγων και τις διαφορές µεταξύ 

των δύο χωρών, δυσαρέστησε τους πρόσφυγες, οι οποίοι αν και υποστήριξαν τον 

Βενιζέλο στις εκλογές, θεώρησαν τη συµφωνία ως «έγκληµα κατά του έθνους», µε 

αποτέλεσµα ένα µεγάλο µέρος των προσφύγων να στραφούν εναντίον του155. Η 

                                                 
151Παπαρρηγοπούλου  Κ. (1930), "Ιστορία του ελληνικού έθνους", 8η έκδ., µετά προσθηκών, σηµειώσεων 
και βελτιώσεων επι τη βάσει των νεωτάτων πορισµάτων της ιστορικής ερεύνης , υπό Παύλου Καρολίδου 
εκδόσεις «Ελευθερουδάκης», Εν Αθήναις, σ. 418 κ.ε.  
152 Ρήγος, Α. (1995), "Τα κρίσιµα χρόνια 1922 – 1935", τόµ. 1, εκδόσεις «Παπαζήσης», Αθήνα, σ. 205 
153 Ανδρικόπουλου Γ., ό.π., σ. 37 κ.ε. 
154 Παπαρρηγοπούλου  Κ., ό.π., σ. 419 κ.ε. 
155 Παπαρηγόπουλος, ό.π., σ. 420 κ.ε.  
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δυσαρέσκειά τους αυτή εκδηλώνεται µε την οργάνωση ενός αντιβενιζελικού 

συλλαλητηρίου στις 22 Ιουνίου του 1929.  

Το ζήτηµα που τελείωνε µε τη συνθήκη της Λοζάνης, ήταν το ζήτηµα της 

Μεγάλης Ιδέας. Έπρεπε πλέον η Ελλάδα πολιτικά να λέει – φέρεται και να σκέπτεται 

διαφορετικά, η Ελλάδα δεν έχει «Μεγάλη Ιδέα» και αυτό το διακήρυξε  ο  Βενιζέλος 

κρίνοντας και βλέποντας τα πράγµατα από µια πραγµατικότητα η οποία είχε 

δηµιουργηθεί και είχε αλλάξει τα πολιτικά δεδοµένα156. Οι πρόσφυγες υποδέχτηκαν την 

υπογραφή του ελληνοτουρκικού συµφώνου µε αγανάκτηση και απογοήτευση. Αιτία, 

κατά τον Mazower157, ήταν και η συνειδητοποίηση πως έπρεπε πλέον να παραιτηθούν 

από κάθε ελπίδα επιστροφής στις προηγούµενες πατρίδες τους.  Η ευηµερία της Ελλάδας 

εξαρτιόταν σε µεγάλο βαθµό από τη συνειδητοποίηση αυτή, όπως θα φανεί και από την 

συµβολή των προσφυγικών πληθυσµών στην αναπτυξιακή τροχιά της χώρας για πολλές 

δεκαετίες αργότερα. 

Η πολιτική της Μεγάλης Ιδέας είχε λήξει µε τη Μικρασιατική Καταστροφή. Η 

απώλεια της Μ. Ασίας, οι γενικές οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες στην Ευρώπη 

µετά τον πόλεµο, είχαν ανατρέψει τη βάση της µέχρι το 1920 εξωτερικής πολιτικής και 

δεν ήταν δυνατό µετά τη  συνθήκη της Λοζάνης  η συνέχισή της. Η δηµιουργηθείσα νέα 

κατάσταση, η οποία είχε οδηγήσει την Ελλάδα σε κατάσταση πλήρους διεθνούς 

αποµόνωσης,  απαιτούσε µια εντελώς διαφορετική εξωτερική πολιτική, η οποία θα 

εξασφάλιζε στη χώρα µεγάλης διάρκειας εξωτερική ειρήνη, µε πλήρη αποκατάσταση των 

σχέσεων µε τη Γιουγκοσλαβία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και την καθιέρωση σχέσεων 

ειλικρινούς φιλίας µε την Ιταλία και την Τουρκία.  Επιπλέον η κατάσταση αυτή 

στερούσε την Ελλάδα από τη δυνατότητα να υποστηρίζει ακόµη και τις πιο δίκαιες 

διεθνής αξιώσεις της , οικονοµικές ή πολιτικές, πράγµα που την καθιστούσε ανίσχυρη σε 

κάθε διεθνή πίεση και κινδύνευε έτσι η ασφάλειά της και η εδαφική της ακεραιότητα158.  

Στα πλαίσια αυτής της νέας εξωτερικής πολιτικής ο Βενιζέλος προχώρησε 

ταχύτατα στην υλοποίηση αυτού του ειρηνικού του προγράµµατος και υπέγραψε τρία 

                                                 
156 Παραρρηγόπουλος. ό.π., σ. 419 κ.ε. 
157 Μazower M. (2002), ό.π., σ. 178 κ.ε.  
158 Μιχαλακέας Τ. (1964), "Ιστορική σύνθεσις (1917-1922) – Βίβλος Ελευθερίου Βενιζέλου - Η ιστορία 
της Νεωτέρας Ελλάδος", Ιστορικαί Εκδόσεις, Αθήνα, σ. 518 κ.ε. 
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σηµαντικά σύµφωνα: την Ελληνο - ιταλική συµφωνία, την Ελληνο - γιουγκοσλαβική 

συµφωνία και την Ελληνο - τουρκική φιλία159. 

«Όσον αφορά τας σχέσεις µας προς τους γείτονάς µας, επιθυµώ να 

επαναλάβω…….. ότι η Ελλάς αποδέχεται ειλικρινώς και ανεπιφυλάκτως τας συνθήκας της 

ειρήνης, δια των οποίων ετερµατίσθει ο µεγάλος πόλεµος. Επιθυµούµεν να 

εξασφαλίσσωµεν µε την δηµοκρατικήν Τουρκίαν σχέσεις όσον το δυνατόν φιλικάς»
160.  

Στο µέλλον οι σχέσεις µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας προσλαµβάνουν έναν 

χαρακτήρα καλών γειτονικών σχέσεων, άσχετο µε το Ανατολικό Ζήτηµα,  µε πολλές 

ελπίδες για φιλικές σχέσεις µεταξύ των δύο κρατών. 

Η οριστική τακτοποίηση των προβληµάτων µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, 

θεωρήθηκε η  «ογκωδεστέρα υπηρεσία» την οποία προσέφερε η κυβέρνηση Βενιζέλου 

στη Χώρα, έδινε αποφασιστική στροφή στην ανατολική πολιτική της Ελλάδας161. 

Έληξαν οι εκκρεµότητες των ελληνοτουρκικών σχέσεων και επιτεύχθηκε µετά από πέντε 

αιώνες «η πρώτη οριστική ελληνοτουρκική συµφιλίωση»162.  

Η Ελλάδα µε τη σύναψη της ελληνοτουρκικής φιλίας έλυσε το πρόβληµα της 

ασφάλειάς της και µπορούσε ανενόχλητα πλέον να ασχοληθεί και να συνεχίσει το έργο 

της εσωτερικής οργάνωσης και οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας. Κεφαλαιώδους 

σηµασίας για την ασφάλεια αλλά και την ανάπτυξη της Ελλάδας είναι επίσης και οι 

συµφωνίες µε την Ιταλία και τη Γιουγκοσλαβία. 

 Η πολιτική αυτή ήταν καθαρώς ειρηνική, µια πολιτική η οποία δεν είχε σηµασία 

µόνο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα, αλλά και την οικονοµική ανάπτυξη, αφού 

επέτρεψε µειώσεις στρατιωτικών δαπανών ύψους  547.000.000 δραχµών ετησίως. Κατά 

την τετραετία που κυβέρνησε ο Βενιζέλος η συνολική οικονοµία, από τη µείωση των 

στρατιωτικών δαπανών,  ανήλθε στο ποσό των 2.118.000.000 δραχµών163. Καταλαβαίνει 

κανείς ποια ήταν µακροπρόθεσµα τα αποτελέσµατα στη θέση της χώρας, την ανάπτυξη 

και την οικονοµία. Το πολιτικό κόστος των κινήσεων του Βενιζέλου ήταν πολύ υψηλό, 

καθώς οι υπαρχηγοί του κόµµατός του άρχισαν να αµφισβητούν τον τρόπο που διοικούσε 

το κόµµα του, ενώ παράλληλα έχασε τη σηµαντική υποστήριξη των προσφύγων µετά την 

                                                 
159  Μιχαλακέα Τ., ό.π., σ. 523 κ.ε. 
160 Λόγος Θεσσαλονίκης, 22 Ιουλίου 1928.    
161 Μιχαλακέα Τ., ό.π., σ.536 κ.ε. 
162 Μιχαλακέα Τ., ό.π., σ. 531 κ.ε. 
163 Μιχαλακέα Τ., ό.π., σ. 539. 
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προσέγγιση µε την Τουρκία, δυσαρέσκεια που οι πολιτικοί αντίπαλοί του και οι 

προσφυγοπατέρες  εκµεταλλευτήκαν στο έπακρο164.      

Η «ειρηνική τετραετία» του Βενιζέλου το 1928-1932 παρά τα όποια σφάλµατα, 

µπορεί να χαρακτηριστεί από την ύπαρξη συγκεκριµένης πολιτικής και την ισχυρή 

βούληση για την εφαρµογή της. Μάλιστα στην εφαρµογή της συνέχισε την προσπάθεια 

που είχαν ξεκινήσει οι προκάτοχοί του, πράγµα σπάνιο για την πολιτική πρακτική της 

εποχής. Αντίθετα οι διάδοχοι του Λαϊκού Κόµµατος που ανέλαβαν την πρωθυπουργία 

µετά το 1932 µπορούν να χαρακτηρισθούν από τη γενικότητα των πολιτικών τους 

στόχων και την απουσία συγκεκριµένου πολιτικού προγράµµατος165. 

 

                  

3.4  Η Κοινωνική κατάσταση  
 

 

Το 1922 ο µύθος της Μεγάλης Ιδέας συντρίβεται και ο «νεοελληνικός 

σχηµατισµός»166 ανατρέπεται (µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή), ενώ ο 

διαµορφούµενος «κοινωνικός σχηµατισµός» για πρώτη φορά περιορίζεται µέσα σε 

συγκεκριµένα γεωγραφικά και οικονοµικά όρια ενώ ο πολιτικός κόσµος συνεχίζει να 

πολώνεται ανάµεσα στους δύο «πολιτικούς κόσµους» που δηµιούργησε η δεκαετία του 

«Εθνικού διχασµού»167.  

Οι εξελίξεις που ακολούθησαν µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, ειδικότερα 

µε την είσοδο στην Ελλάδα ενός εκατοµµυρίου προσφύγων (από τους οποίους το 

µεγαλύτερο µέρος ήταν ακτήµονες), η αποστράτευση πολλών δεκάδων χιλιάδων 

στρατιωτικών, ο πληθωρισµός, η εξαθλίωση των οικονοµικά ασθενέστερων,  

δηµιούργησαν µια νέα κατάσταση αλλά και κοινωνική πραγµατικότητα, πολύ 

διαφορετική από αυτή της προηγούµενης περιόδου, η οποία θα επηρεασθεί επίσης από 

την παγκόσµια οικονοµική κρίση του 1929. Για να γίνει κατανοητή αυτή η 

πραγµατικότητα, προϋποθέτει µια προσέγγιση και µια περιγραφή του τρόπου που οι 

                                                 
164 Mazower M. (2002), ό.π., σ. 178 
165 MazowerΜ. (2002), ό.π., σ. 51 
166 Ρήγος Α (1995), ό.π., σ. 133 
167 Ρήγος Α. (1995), ό.π., σ. 123 
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διάφορες κοινωνικές οµάδες εµφανίζονται αυτή τη χρονική περίοδο, που δρουν,  

συµπλέκονται και εξελίσσονται. Απαιτεί επίσης και σύνδεση µε την προηγούµενη 

ιστορική περίοδο. Μια τέτοια όµως περιγραφή και ανάλυση της κοινωνικής κατάστασης 

της περιόδου που εξετάζουµε σε βάθος είναι ένα θέµα πολύ σύνθετο και µπορεί να µας 

πάει αρκετά µακριά από το αντικείµενο της εργασίας µας.   

Επειδή όµως µια µεταρρύθµιση είναι πάντα αποτέλεσµα κοινωνικών διεργασιών, 

θεωρούµε απαραίτητο να επιχειρήσουµε τουλάχιστον µια σύντοµη παρουσίασή της,  

χωρίς ωστόσο να εξαντλούµε την ανάλυση των χαρακτηριστικών της ελληνικής 

κοινωνίας της εποχής του Μεσοπολέµου. Θα επιχειρήσουµε απλά να αποδεσµεύσουµε 

από τον πλούτο του διαθέσιµου υλικού ορισµένα µόνο χαρακτηριστικά που µας εισάγουν 

στο γενικό κλίµα της εποχής στο οποίο έδρασαν ο αστικός, ο αγροτικός και ο εργατικός 

κόσµος. Σε αυτά τα πλαίσια επιχειρούµε µια σύντοµη παρουσίαση της κατάστασης της 

ελληνικής κοινωνίας κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέµου.   

 

 

3.4.1 Ο αγροτικός κόσµος  
 

Στη µεσοπολεµική περίοδο, που µας ενδιαφέρει, ο αγροτικός κόσµος, παρά τη 

δυναµική εµφάνιση των µηχανισµών παγκόσµιας αγοράς εξακολουθεί καθ’ όλη την 

παραπάνω περίοδο να αποτελεί την περισσότερο πολυάριθµη τάξη της χώρας. 

Παραπάνω από το 60% περίπου του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού  της χώρας 

απασχολείται στον αγροτικό τοµέα168. Κατά συνέπεια, ο πρωτογενής τοµέας παραγωγής 

αποτελεί σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου το βασικό κλάδο παραγωγής και 

απασχόλησης της ελληνικής οικονοµίας και του εργατικού δυναµικού της. 

Οι κυρίαρχες µορφές παραγωγής στην ελληνική ύπαιθρο ήταν µέχρι τις πρώτες 

δεκαετίες του 19ου αιώνα η µεγάλη ιδιοκτησία, η οποία αξιοποιείται από τους άµεσους 

παραγωγούς και του επίµορτου καλλιεργητή, και ο µικρός κλήρος169. Τον 19ο αιώνα η 

γεωργική οικονοµία ήταν υποανάπτυκτη. Οι καλλιέργειες ήταν εκτατικές µε µικρό 

κλήρο, ενώ τα µεγάλα κτήµατα καλλιεργούνταν µε τη µέθοδο της επιστασίας και της 

                                                 
168 Φράγκος ∆. (1980), "Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός της Ελλάδας, ΚΕΠΕ, Αθήνα, σ. 40 
169 Τσουκαλάς, Κ. (!977), ό.π.,  σ. 71 κ.ε 
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µίσθωσης όπου το φορολογικό σύστηµα ήταν επαχθέστατο170. Στον σαφή  διαχωρισµό 

αυτών των δύο µορφών παραγωγικών σχέσεων συνετέλεσαν οι ιστορικές συνθήκες. Η 

µεγάλη ιδιοκτησία αποτελούσε εξαίρεση µέσα στο αγροτικό σύστηµα της Ελλάδας και 

βρίσκονταν συγκεντρωµένη σε καθορισµένες περιοχές (Αττική, τη Φθιώτιδα, την 

Εύβοια, Θεσσαλία και την Άρτα). Ακολουθεί η πρώτη αγροτική µεταρρύθµιση κατά την 

οποία διανέµονται οι εθνικές γαίες αλλά οι µεγάλες ιδιοκτησίες της Άρτας και της 

Θεσσαλίας που προσαρτίζονται στο κράτος εκείνη την περίοδο παραµένουν ακέραιες.171 

Την εύφορη θεσσαλική πεδιάδα εκµεταλλεύεται µια µικρή οµάδα πλουσίων Ελλήνων της 

διασποράς η οποία βρέθηκε νοµικά να κατέχει την ιδιοκτησία. Η ληστρική 

εκµετάλλευση του κάµπου και των κατοίκων της Θεσσαλίας οδήγησε σε κοινωνικούς 

αγώνες για αναδιανοµή της  γης. 

Η επόµενη αγροτική µεταρρύθµιση που πραγµατοποιήθηκε µετά το 1923 διένεµε 

σχεδόν όλες τις µεγάλες ιδιοκτησίες που υπήρχαν έως τότε στη χώρα ( στο διάστηµα από 

1923 – 1938 διανεµήθηκαν πάνω από 17.000.000 στρέµµατα µεγάλης ιδιοκτησίας).  Τη 

βασική συνιστώσα την περίοδο που εξετάζουµε  αποτελούν κυρίως µικροϊδιοκτήτες, 

ακτήµονες και κολίγοι, µε εξαίρεση το αγροτικό πρόβληµα στις πεδινές περιοχές της 

Άρτας και της Θεσσαλίας. 

Μεταξύ µικροϊδιοκτητών και ακτηµόνων υπάρχουν οι διαφοροποιήσεις σε 

οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο και οι οποίες επηρεάζονται και εντείνονται επίσης από 

τη διαρκή κρατική παρεµβατικότητα και την άναρχη εισβολή στον αγροτικό χώρο των 

µηχανισµών της παγκόσµιας αγοράς172. Έντονες επίσης διαφοροποιήσεις 

παρουσιάζονται και ανάµεσα στις διάφορες κατηγορίες µικροϊδιοκτητών - παραγωγών, 

διαφοροποιήσεις οι οποίες έχουν σχέση τόσο µε την έκταση της καλλιεργούµενης γης 

όσο και µε το είδος της καλλιέργειας  και µε τις παράλληλες κτηνοτροφικές 

εκµεταλλεύσεις.  

Η τεράστια καταστροφή, η πίεση για αποκατάσταση - εγκατάσταση των χιλιάδων 

προσφυγικών οικογενειών και η επανένταξη στην παραγωγή χιλιάδων πολεµιστών, 

απαιτούν από την κυβέρνηση Βενιζέλου να προχωρήσει η ολοκλήρωση της αγροτικής 

                                                 
170 Τραγάκης Γ. Ε., ό.π., σ. 1000  
171 Μπουρνόβα Ε. Προγουλάκης Γ., ό.π., σ. 45 

172 Τσουκαλάς, Κ. (1977), ό.π., σ. 85 – 96 
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µεταρρύθµισης, που είχε εξαγγείλει από το 1917 η κυβέρνηση Εθνικής Άµυνας. Οι 

προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τις ελληνικές κυβερνήσεις προκειµένου να 

αποκατασταθούν οι πρόσφυγες στράφηκαν κυρίως προς τη φθηνότερη  αγροτική τύπου  

αποκατάσταση. Η κρατική πολιτική δηλαδή που ακολουθήθηκε, µε την παραχώρηση 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων γης, στέγης και εργαλείων, ώθησε τις µάζες των 

προσφύγων προς την αγροτική παραγωγή173.   

Οι πρόσφυγες οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν στην µεγάλη τους πλειοψηφία 

αγροτικής προέλευσης εγκαταστάθηκαν κυρίως στη ∆υτ. Μακεδονία, ∆υτ. Θράκη και 

Θεσσαλία. Η εγκατάστασή τους στις ιδιοκτησίες τους έγινε µε όρους φαινοµενικά 

διαφορετικούς από τους γηγενής, δηλαδή συνοδεύονταν και µε τα αναγκαία οικονοµικά 

και τεχνικά µέσα. Αυτό µαζί µε τη διαφορετική νοοτροπία αλλά και την τεχνική στην 

εκµετάλλευση της γης εντείνει τις αντιθέσεις οι οποίες πολλές φορές αποκτούν την 

περίοδο αυτή µεγάλη ένταση174. 

Η αγροτική µεταρρύθµιση, η πιο ριζοσπαστική µεταρρύθµιση σε όλο τον 

ευρωπαϊκό χώρο, δεν ανταποκρίνεται όµως στις προσδοκίες των αγροτών. Οι 

οικονοµικοί όροι είναι δυσβάστακτοι για τους νέους ιδιοκτήτες175 χωρίς καµιά 

οικονοµική και αγροτική βοήθεια υποδοµής, χρεωµένοι στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και στις 

Τράπεζες µε χρέη που συνεχώς αυξάνουν. Κλήροι ασύµφοροι µικρής ιδιοκτησίας176, 

διεσπαρµένοι σε διάφορα σηµεία και χωρίς καµία προστασία. Η αγροτική µεταρρύθµιση, 

σε συνδυασµό µε το κληρονοµικό δίκαιο, διαίρεσε παραπέρα την έγγειο ιδιοκτησία, 

δηµιουργώντας συνθήκες µικρής και κατακερµατισµένης ιδιοκτησίας177. Οι συνθήκες 

είναι αρνητικές και το αγροτικό κατά κεφαλήν εισόδηµα µειώνεται διαρκώς µη 

                                                 
173 ∆ρίτσα Μ. (1989), "Πρόσφυγες και εκβιοµηχάνιση", στο  «Ελευθέριος Βενιζέλος, Κοινωνία-Οικονοµία-
Πολιτική στην εποχή του», επιµ. Βερεµής Θ., εκδόσεις «Γνώση», Αθήνα, σ. 43  
174 Το µεγαλύτερο µέρος των απαλλοτριώσεων της αγροτικής µεταρρύθµισης έγιναν τα έτη 1923 και 1925. 
Εξαιτίας του έντονου πληθωρισµού οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων που απαλλοτριωθηκαν, υπολογίζοντας σε 
προπολεµικές δραχµές την αξία των αποζηµιώσεων επί της γης, επωµίστηκαν στην ουσία το κόστος της 
µεταρρύθµισης, και αντέδρασαν έντονα αναπτύσσοντας παράλληλα εχθρικά αισθήµατα απέναντι στους 
πρόσφυγες αποκαλώντας τους "...ως «Τουρκόσπορους» και επιδροµείς κατά της Παλαιάς Ελλάδας...", 
χαρακτηρισµός που θα χρησιµοποιηθεί αργότερα και για τους Κρήτες και τους εν γένει Βενιζελικούς 
οπαδούς. Mazower M. (2002), ό.π., σ. 109, επίσης  Χουµανίδης Λ. Θ. (1990), ό.π., τόµ. ΄Β, σ. 344 
175 Βεργόπουλος Κ. (1975), "Το αγροτικό ζήτηµα στην Ελλάδα: το πρόβληµα της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης της γεωργίας", εκδόσεις «Εξάντας», Αθήνα, σ. 155 
176 Ευελπίδης Χ. (1944), "Η γεωργία της Ελλάδος – Οικονοµική και Κοινωνική Άποψις", εκδόσεις «Ο 
λόγος», Αθήναι, σ. 25 
177 Κωστής Κ., "Αγροτική µεταρρύθµιση και οικονοµική ανάπτυξη", σ. 152, στο  «Βενιζελισµός  και 
αστικός εκσυγχρονισµός», επίσης στο  Γριτσόπουλος Ε. (1972), "Η ιστορία της γεωργικής στατιστικής της 
Ελλάδος", σ. 228, στο «Στατιστικές Μελέτες  1821 – 1971», ΕΚΚΕ, Αθήνα 1972 
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επαρκώντας πολλές φορές ούτε για την επιβίωσή τους178. Την ίδια περίοδο οι 

δυνατότητες µετανάστευσης στο εξωτερικό είναι ανύπαρκτες, γεγονός που οδηγεί στην 

εσωτερική µετανάστευση προς τα δύο µεγάλα αστικά κέντρα την Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη, τα οποία αναπτύσσονται ραγδαία και άναρχα179.  

Βασική επιδίωξη της αναδιανοµής της γης είναι η άµεση αύξηση της αγροτικής 

παραγωγής και ταυτόχρονα η αύξηση των κρατικών εσόδων µε τη φορολογία των 

ιδιοκτητών και των προϊόντων180 και µέσα από τη διαδικασία αυτή τη µεταφορά αξιών 

από το γεωργικό τοµέα παραγωγής στον βιοµηχανικό µε παράλληλη µείωση των 

εισαγωγών για την εξοικονόµηση συναλλάγµατος. Για την επίτευξη των στόχων αυτών η 

κυβέρνηση Βενιζέλου προωθεί µια σειρά από µέτρα παρέµβασης181, εισάγει τιµές 

ασφάλειας για τα γεωργικά προϊόντα, αυξάνει τους εισαγωγικούς δασµούς και θεσπίζει 

µέτρα συγκέντρωσης σιταριού. Ταυτόχρονα προχωράει στην ίδρυση της Αγροτικής 

Τράπεζας182, διευκολύνοντας την δηµιουργία αγροτικών συνεταιρισµών που χορηγούσαν 

δάνεια µε σχετικά ευνοϊκούς όρους στα µέλη τους, και προώθησε τεράστια 

εγγειοβελτιωτικά έργα183. Επίσης λαµβάνονται µέτρα κατά της τοκογλυφίας184 της 

εγκατάλειψης γης από τους αγρότες και ιδρύεται αυτόνοµο Υπουργείο Γεωργίας, καθώς 

µέχρι τη στιγµή εκείνη το υπουργείο εθνικής οικονοµίας ασχολούνταν µε τις υποθέσεις 

της γεωργίας185. 

Η µεγάλη πλειοψηφία των αγροτών την εποχή αυτή βρίσκεται αντιµέτωπη µε 

έναν κρατικό µηχανισµό ο οποίος συνέχιζε να προάγει τις πελατειακές σχέσεις και να 

αποτελεί την εγγύηση της ιδιοκτησίας  γης, που η ίδια είχε παραχωρήσει. Με την 

κατασκευή των µεγάλων έργων γεωργικής υποδοµής που σχεδιάζει και προωθεί η 

κυβέρνηση Βενιζέλου (µε στόχο την αύξηση της αγροτικής παραγωγής), την ίδρυση 

αγροτικών συνεταιρισµών, την ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας (φορέα της αγροτικής 

πίστης), τα αγροτικά δάνεια και τα προστατευτικά µέτρα υπέρ των αγροτών επιδιώκεται 

να βελτιωθεί η οικονοµική και κοινωνική τους κατάστασή.  

                                                 
178 Ευελπίδης, Χ. (1944), ό.π., σ. 26 
179 Ευελπίδης, Χ. (1950), "Οικονοµική και Κοινωνική Ιστορία της Ελλάδος", Αθήνα, σ. 80 κ.ε. 
180 Σιδέρης Α. (1932), "Η γεωργική φορολογία", Αθήνα, σ. 66 κ.ε. 
181 Στεφανίδης ∆. (1947), "Εισαγωγή εις την αγροτικήν πολιτικήν", Αθήνα, σ.93 κ.ε. 
182 Ψαλιδόπουλος Μ. (1989), ό.π., σ. 87  
183 Στεφανίδης ∆., ό.π., 206 
184 Μπούρνοβα Ε. – Προγουλάκης Γ., ό.π., σ. 87 
185 Χουµανίδης Λ. Θ. (1990), τ. Β’, σ. 332 
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3.4.2  Εργατική τάξη    
 

 

Στα πλαίσια της εξέλιξης κοινωνικών στρωµάτων και οµάδων κατά την περίοδο 

του Μεσοπολέµου, ενδεικτική είναι η εργατική τάξη, όχι πολυάριθµη, όµως αρκετά 

σηµαντική από την άποψη της οργάνωσής της. Ο τρόπος µε τον οποίο ήταν οργανωµένη 

η παραγωγική δοµή της Ελλάδας δεν ώθησε στην δηµιουργία ισχυρού συνδικαλιστικού 

κινήµατος. Η έλλειψη βαριάς βιοµηχανίας, µεγάλων αγροτικών εκµεταλλεύσεων και η 

µικροαστική χροιά των µικρών οικογενειακών επιχειρήσεων αποτέλεσαν τροχοπέδη για 

την συνείδηση της εργατικής τάξης. Την ίδια περίοδο υπάρχουν συνδικαλιστικές 

οργανώσεις µε πάνω από 100.000 µέλη186, όµως ο αριθµός των οργανώσεων είναι πολύ 

µεγάλος σε σχέση µε των αριθµό των µελών µε αποτέλεσµα την ανοµοιογένεια των 

αιτηµάτων και τις εσωτερικές συγκρούσεις µεταξύ µελών και οργανώσεων. Όλα τα 

παραπάνω επιδρούσαν αρνητικά στην αποτελεσµατικότητά τους και στην ενσωµάτωση 

των εργατικών αιτηµάτων στο πολιτικό σύστηµα. 

Το 1920 σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής από το σύνολο του ενεργού 

εργατικού πληθυσµού το 70,5% απασχολείται στη βιοµηχανία και είναι εξαρτώµενοι 

εργάτες, ενώ το 23,5% ανεξάρτητοι επαγγελµατίες. Το 1928 το ποσό των εξαρτωµένων 

εργατών, σύµφωνα µε την απογραφή,  περιορίζεται στο 55%, δηλαδή µειώνεται, ενώ το 

ποσοστό των ανεξάρτητων επαγγελµατιών αυξάνεται και ανέρχεται στο 28%. 

Παράλληλα σύµφωνα µε την βιοµηχανική απογραφή του 1930187 σε κάθε βιοµηχανική 

επιχείρηση αντιστοιχούν κατά µέσο όρο µόλις 2,71 µισθωτοί. Από τα παραπάνω 

διαπιστώνουµε ότι το 1930 επικρατεί ο µικροεπαγγελµατισµός ενώ σε σχέση µε το 1920 

παρατηρείται επιπλέον µία υποχώρηση των βιοµηχανικών εργατών προς όφελος των 

µικροεπαγγελµατιών. 

                                                 
186 Mazower Μ. (2002), σ. 54-55 
187 "Απογραφή των καταστηµάτων των βιοµηχανικών και εµπορικών επιχειρήσων ενεργηθείσα τον 
Σεπτεµβρίον του 1930", (χ.ε.), Αθήναι  
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Παράλληλα αυξάνεται στην αγορά εργασίας η συµµετοχή της γυναίκας εξαιτίας 

των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται (υφαντουργία, ταπητουργία, τρόφιµα κ.α.)188. 

αλλά σε πολύ µεγάλο βαθµό και των νεαρών αγοριών λόγω της εισροής των 

προσφύγων189. Η εισροή των προσφύγων συµπιέζει τα εργατικά ηµεροµίσθια προς τα 

κάτω. Η συγκράτηση των φτηνών εργατικών µισθών, αλλά και η υπερεργασία αποτελούν 

θετικό παράγοντα για τον βιοµηχανικό τοµέα190. Αυξάνεται δηλαδή, η ζήτηση 

ανειδίκευτου και φτηνού εργατικού δυναµικού µε περιορισµένη εκπαίδευση και 

µειωµένη παραγωγικότητα. Όσον αφορά το προσφυγικό εργατικό δυναµικό, εάν 

αναλογιστεί κανείς ότι στην πλειοψηφία του αποτελούνταν από γυναίκες και παιδιά, 

καταλήγει στο συµπέρασµα ότι πρόκειται κυρίως για ανειδίκευτο εργατικό δυναµικό. 

Αποτέλεσµα αυτής της εξέλιξης είναι, να αυξηθεί η ζήτηση των γυναικών στην αγορά 

εργασίας και ο δείκτης συµµετοχής της στο συνολικό αριθµό των απασχολουµένων, 

δηλαδή  του ενεργού εργατικού πληθυσµού, να ανεβαίνει.  

Σύµφωνα µε την βιοµηχανική απογραφή του 1920191 από τα άτοµα που έχουν 

δηλωθεί ως εργάτες το 78,95% είναι άνδρες, ενώ το 21,05% γυναίκες. Οι άνδρες νέοι 

έως 18 ετών αποτελούν το 16,99% του εργατικού δυναµικού ενώ οι νέες έως 18 ετών το 

8,96% αντίστοιχα. Τα αντίστοιχα µεγέθη σύµφωνα µε την βιοµηχανική απογραφή του 

1930192 διαµορφώνονται ως εξής από το σύνολο των ατόµων που έχουν δηλωθεί ως 

εργάτες το 74,16% είναι άνδρες, ενώ το 25,84% είναι γυναίκες. Το 18,59% του ανδρικού 

εργατικού δυναµικού είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών ενώ το αντίστοιχο µέγεθος είναι 

11,89% για τις γυναίκες. Ενώ σε απόλυτους αριθµούς ο αριθµός των εργαζόµενων 

γυναικών στην βιοµηχανία το 1920 είναι 20.615 ενώ ο αντίστοιχος αριθµός το 1930 

αυξάνεται σε 56.224. Ενώ σύµφωνα µε την απογραφή του 1928 το 31,5% του ενεργού 

προσφυγικού πληθυσµού που απασχολούσε η βιοµηχανία ήταν γυναίκες.  

Αυτό που επίσης επηρεάζει τη φύση της εργατικής τάξης είναι οι οικονοµικές 

µονάδες και το µέγεθός τους. Το 1920 το 58,2% των εργαζοµένων απασχολούνταν σε 

καταστήµατα που απασχολούσαν 1-5 άτοµα. Τα καταστήµατα που απασχολούσαν 1 -5 

                                                 
188 Χατζηιωσήφ Χ., σ. 103 
189 Ρηγίνος Μ., σ. 180 
190 Χατζηιωσήφ Χ., σ. 101 
191 "Aπογραφή των βιοτεχνικών καί βιοµηχανικών επιχειρήσεων (1920)", Εθνικό Τυπογραφείο, Εν 
Αθήναις 1926 
192 "Απογραφή των καταστηµάτων των βιοµηχανικών...1930", ό.π. 
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άτοµα αποτελούσαν την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων αντιστοιχώντας στο  

91,9% των οικονοµικών µονάδων. Ουσιαστικά επρόκειτο για µικρές οικογενειακές 

επιχειρήσεις ή εργαστήρια, όπου οι αντιθέσεις µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών 

αµβλύνονταν λόγω των προσωπικών ή συγγενικών σχέσεων αλλά και το  άγχος της 

ανεργίας, χάρις στο οποίο γίνονταν επιρρεπείς τόσο σε οικονοµικές προοπτικές και 

απαιτήσεις. Το 1928 απασχολούνταν στη βιοµηχανία 429.831 εργαζόµενοι από αυτούς 

µόνο το 56,3% ήταν εξαρτηµένοι εργάτες, το υπόλοιπο 6,8% ήταν εργοδότες που 

απασχολούσαν µέλη των οικογενειών τους και το 65% ήταν ανεξάρτητοι επαγγελµατίες. 

∆ηλαδή, µόνο το 6,8% του ενεργού πληθυσµού απασχολούνται ως υπάλληλοι και ως 

εργάτες και το ποσοστό αυτό είναι πολύ µικρό σε σχέση µε το σύνολο του πληθυσµού 

της χώρας. Παράλληλα, σύµφωνα πάντα µε τα στοιχεία των βιοµηχανικών απογραφών 

του 1920 και του 1930, το 1920 κάθε βιοµηχανική επιχείρηση κατά µέσο όρο απασχολεί 

3,01 µισθωτούς ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 1930 µειώνεται σε 2,71. Η εξέλιξη αυτή 

µας πληροφορεί πως, µέσα στο διάστηµα της εν λόγω δεκαετίας έχουν ιδρυθεί πλήθος 

µικρών βιοτεχνιών.    

Τα συγκριτικά αυτά στοιχεία των απογραφών του 1920 και 1928 δεν µας 

αποκαλύπτουν σίγουρα κάποια ειδυλλιακή εικόνα της ελληνικής κοινωνίας. Οι 

συγκρούσεις ανάµεσα στις διαφορετικές κοινωνικές οµάδες ήταν πολλαπλές, 

πολυδιάστατες και σε πολλά επίπεδα. Γιατί το κράτος εξακολουθεί να είναι παντού 

παρόν, γραφειοκρατικό και διογκωµένο, η ρευστότητα εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τα 

πράγµατα και τα κόµµατα βασισµένα σε πολιτικές πελατείες συγκρούονταν γύρω από 

διαφόρους πολιτικούς. 

 Σηµαντικά εξωτερικά γεγονότα, όπως η Ρωσική Επανάσταση ήταν φυσικό να 

επηρεάσει το εργατικό κίνηµα και στην Ελλάδα και να δώσει ελπίδες στις 

κυριαρχούµενες τάξεις, όµως οι λύσεις που δόθηκαν µακροπρόθεσµα ενίσχυσαν κυρίως 

τα µικροαστικά στρώµατα193. Τα διλήµµατα που τίθενται είναι πολλά και σοβαρά.   Στο 

κλίµα της περιόδου φαίνεται να επικρατούσε ανασφάλεια, φόβος και µεγάλη 

απογοήτευση, καταστάσεις που εύκολα µπορούσαν να µετατραπούν και να γίνουν  

εκρηκτικές. Παρ΄ όλα αυτά δεν προωθούνται µεταρρυθµίσεις, όπως συµβαίνει µε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, αλλά µέτρα κατασταλτικά για τα λαϊκά στρώµατα και ενίσχυση των 

                                                 
193 ∆ρίτσα Μ. (1990), ό.π., σ. 63 κ.ε. 
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µικροαστών µέσα από διαδικασίες ελάχιστα θεσµοθετηµένες. Ενώ η ανεργία επιδιώκεται 

να περιορισθεί µε διορισµούς στο δηµόσιο, την ενίσχυση µικρών οικογενειακών 

επιχειρήσεων και την αυτοαπασχόληση194.                   

Θα απαιτηθεί αρκετό χρονικό διάστηµα, µετά την «κοινωνική τρικυµία» του 

1922, την παγκόσµια οικονοµική κρίση και την ιδεολογική αλλαγή των προσφυγικών 

στρωµάτων σε εργάτες µε ταξική συνείδηση, να ξεπεραστεί η διάσπασή του, για να 

έχουµε τη δεκαετία του ’30 µια πρώτη σοβαρή παρουσία της, και τη διεκδίκηση µεριδίου 

από το συνολικό κοινωνικό πλούτο που της αναλογεί195. Το κυρίαρχο κοινωνικό και 

πολιτικό κλίµα της δεκαετίας του ΄30 συνταράσσεται από απεργίες και κοινωνικές 

διεκδικήσεις και µάλιστα παρά την παγκόσµια οικονοµική κρίση196. Μία εξέλιξη η οποία 

θα ανακοπεί από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. 

  

 

3.4.3 Αστικός χώρος  
 

Η συγκρότηση του αστικού πληθυσµού από άποψη κυρίως «κοινωνικο – 

επαγγελµατική» και η ανάπτυξή του κατά τη χρονική περίοδο που µας ενδιαφέρει,  

θεωρούνται κρίσιµα για τις κοινωνικές και οικονοµικές εξελίξεις. Τα πολυπληθέστερα 

στρώµατα του πληθυσµού των πόλεων αποτελούνται από συµπαγή µικροαστικά 

στρώµατα που αναπτύσσονται συνεχώς197. ∆ηλαδή, µικροεπαγγελµατίες κάθε 

κατηγορίας, µικροβιοτέχνες, µεσάζοντες, ελεύθεροι επαγγελµατίες, κατώτεροι 

στρατιωτικοί,  δηµόσιοι, ιδιωτικοί και εµπορικοί υπάλληλοι, οι οποίοι δεν αποτελούν µια 

διακεκριµένη κοινωνική τάξη αλλά διάφορα στρώµατα ανοµοιογενή, σε σχέση µε το 

εισόδηµα, το µορφωτικό επίπεδο, την απασχόληση στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα κ.λπ. 

Μεταξύ αυτών, έχουν εγκατασταθεί στην πρωτεύουσα και οι γόνοι των µικροϊδιοκτητών 

αγροτικών στρωµάτων198.  

                                                 
194∆ρίτσα Μ. (1990), ό.π., σ. 63 κ.ε. 
195 Σβορώνος Ν., ό.π., σ. 130 – 131 
196 Μοσκώφ Κ. (1979), "Εισαγωγικά στην Ιστορία του Κινήµατος της Εργατικής Τάξης - Η διαµόρφωση 
της Εθνικής και κοινωνικής συνείδησης στην Ελλάδα", (χ.ο.), Θεσσαλονίκη, σ. 4. κ.ε. 
197 Τσουκαλάς Κ., ό.π., σ. 205 
198 Τσουκαλάς Κ., ό.π., σ.205 – 206. 
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Σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο του µεσοπολέµου η έντονη µικροαστική χροιά 

και ο εµποροµεσιτισµός αποτελεί τυπικό χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας. Τα 

µικροαστικά στρώµατα συγκροτούνται ως µη παραγωγικά κοινωνικά στρώµατα µε 

βασική αντίληψη την κατοχύρωση των συµφερόντων στη βάση κρατικών 

παραχωρήσεων και προνοµίων, µε απέχθεια προς κάθε χειρωνακτική εργασία και 

άρνηση  της αγροτικής τους καταγωγής.  

Αυτή η διαδικασία για καλύτερες προϋποθέσεις και όρους ζωής καλείται να 

προσφέρει η παιδεία, µία διαδικασία όχι για ουσιαστική πρόσβαση στη γνώση αλλά για 

απόκτηση του τυπικού χαρτιού προσόντος, ως µέσου για την είσοδο στη δηµόσια 

διοίκηση, τα ελεύθερα επαγγέλµατα και το εµπόριο199. Η απαίτηση αυτή προσδιορίζει το 

είδος και την ιδεολογία της παρεχόµενης εκπαίδευσης, τη µονόδροµη πορεία προς τις 

ανώτατες σχολές, της παραγωγής κανενός είδους νέας γνώσης, της µη σύνδεσης της 

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µε τις κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες της χώρας200. 

Έτσι, ενώ η αγροτική µεταρρύθµιση µέσα από τον ριζοσπαστικό χαρακτήρα έλυσε το 

αγροτικό πρόβληµα, το πρόβληµα των αστικών κέντρων και ειδικά της πρωτεύουσας 

εµφανιζόταν περισσότερο δυσεπίλυτο. 

 Ο πληθυσµός της πρωτεύουσας αυξάνεται πολύ γρήγορα από µετακινήσεις 

πληθυσµών που προέρχονται κυρίως από τον αγροτικό πληθυσµό. Μία αύξηση η οποία 

συντελείται «όχι ως διαδικασία εκβιοµηχάνισης αλλά απλώς εµπορευµατοποίησης» και 

ανάπτυξης του τριτογενή τοµέα χωρίς παραγωγική συµβολή στην Ελληνική 

οικονοµία201. Αρκετοί δικαιούχοι της αγροτικής µεταρρύθµισης πουλούσαν τον κλήρο 

τους και αναζητούσαν εργασία στα αναπτυσσόµενα αστικά κέντρα ως µισθωτοί, 

καταστηµατάρχες ή µικρέµποροι202.  

  Το 1920 ο πληθυσµός της Αθήνας ανέρχεται σε 453.000203 και το 1928 σε 

850.000. Μέσα σε οχτώ χρόνια η αύξηση των κατοίκων σε Αθήνα και Πειραιά είναι της 

τάξη του 77%,  σε αντίθεση µε άλλες πόλεις που παρουσιάζουν στασιµότητα ή 

                                                 
199 Τσουκαλάς Κ., ό.π., σ. 208. 
200 Τσουκαλάς Κ., ό.π., σ. 389 
201 Τσουκαλάς Κ., ό.π., σ.164. 
202 Mazower Μ. (2002), ό.π., σ. 111 
203 Τσουκαλάς Κ., ό.π., σ. 167 κ.ε. 
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µείωση204. Το σηµαντικότερο γνώρισµα αυτής της αστικής συγκέντρωσης είναι η 

συνεχής και άµετρη αύξηση του πληθυσµού της πρωτεύουσας.  

Και οι πρόσφυγες επηρεάζουν και επιφέρουν βαθιές αλλαγές στη σύνθεση του 

αστικού πληθυσµού της πρωτεύουσας. Αίτιο της στροφής και των αστών προσφύγων στο 

µικρεµπόριο ήταν η ζωηρή ατµόσφαιρα οικονοµικής ανάπτυξης που επικρατούσε στην 

Ελλάδα στα µέσα της δεκαετίας του 1920. Οι πρόσφυγες χρησιµοποιούσαν τις εύκολες 

πιστώσεις που τους παραχωρούνταν επενδύοντας τις κυρίως σε εισαγόµενα αγαθά. Στη 

συνέχεια έχοντας δηµιουργήσει αποθέµατα εισαγόµενων αγαθών καρπωνόταν την 

διαφορά των τιµών που δηµιουργούσε ο πληθωρισµός, εδραιώνοντάς τους στην ουσία ως 

µεσάζοντες205.  

Στην Αθήνα του 1928 το ποσοστό των προσφύγων αποτελούσε το 28,2% του 

συνολικού πληθυσµού της. Η «υπεραστικοποίηση» όµως αυτή ακινητοποιούσε πόρους 

σε µη παραγωγικούς τοµείς, όπως τη δηµιουργία υπηρεσιών απαραίτητων για µεγάλες 

συγκεντρώσεις πληθυσµού. Ασφαλώς η επαγγελµατική κατανοµή παρουσίαζε διαφορές, 

όµως αν δούµε τη σταθερά αυξανόµενη τάση των αντιπαραγωγικών δραστηριοτήτων, 

λογικό φαίνεται ότι αυτοί που µετανάστευσαν εντάχθηκαν σε µεγάλο βαθµό στη 

µικροαστική τάξη, στα ελεύθερα επαγγέλµατα και στη δηµόσια διοίκηση. Η σύνθεση του 

πληθυσµού ηλικίας 10 ετών και άνω του νοµού Αττικής το 1920 και το 1928 

παρουσιάζεται στοn πίνακα 4 αντίστοιχα, παρέχοντας µία ένδειξη της επαγγελµατικής 

σύνθεσης στην ευρύτερη επαρχία του µεγαλύτερου αστικού κέντρου της εποχής. 

Στην Αθήνα συγκέντρωσε τις δραστηριότητές της επίσης και η άρχουσα τάξη, 

θεµελιώνοντας την οικονοµική της δύναµη στον έλεγχο και στην εκµετάλλευση του 

κρατικού µηχανισµού. Στη βάση αυτή οικοδοµήθηκε το πελατειακό σύστηµα πολιτικών 

σχέσεων. Αυτή η µορφή σχέσεων υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια το εµπόδιο να 

οργανωθεί ο αγροτικός και εργατικός κόσµος, προκειµένου να αποκτήσουν ουσιαστική 

παρουσία στις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις206. 

 

 

                                                 
204 Τσουκαλάς, κ., ό.π., σ. 171 κ.ε. 
205 Mazower Μ. (2002), ό.π., σ. 185 κ.ε.  
206 Τσουκαλάς Κ., ό.π., σ. 221 
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Πίνακας 4 

Πληθυσµός 10 ετών και  

άνω κατά επάγγελµα 1920 και 1928 

Κύριο Επάγγελµα 

Έτος 1920 1928 

Γεωργία 42.774 51.873 

Κτηνοτροφία 7.770 9.120 

Αλιεία 1.725 2.432 

Σύνολο 52.269 63.425 

Μεταλλεία-Ορυχεία 25.680 3.008 

Βιοµηχανία γεωργικών  
Προϊόντων 

28.776 

 Υφαντική βιοµηχανία 18.778 

Χηµική βιοµηχανία 2.682 

Σύνολο 75.916 126.190 

Γενικές υπηρεσίες 25.635 
118.691 

∆ιοίκηση και ελευθέρια  
Επαγγέλµατα 

52.874 

Εµπόριο 43052 59.526 

Σύνολο 121.561 178.217 

 

Πηγές: ΓΣΥΕ, Απογραφές του πληθυσµού 1920, 1928 

 

Η γενική διαπίστωση που απορρέει από τα παραπάνω είναι ότι έχουµε 

ταχύτατους ρυθµούς ανάπτυξης αστικής συγκέντρωσης και χαµηλό ποσοστό 

παραγωγικού πληθυσµού. Παντού κυριαρχούν οι υπάλληλοι, έµποροι, ελεύθεροι 

επαγγελµατίες και κάθε λογής µεσάζοντες. Το 1928 απασχολούνται στο τριτογενή τοµέα 

396.508 ή το 15,2% του ενεργού πληθυσµού της χώρας207. Η κατάσταση αυτή δρα 

αρνητικά στην εκβιοµηχάνιση, καθώς το πλεόνασµα εργατικού δυναµικού του 

πρωτογενή τοµέα δεν στρέφεται στην προµήθεια της βιοµηχανίας µε εργάτες, αλλά 

                                                 
207 Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Απογραφή πληθυσµού 
1928, 15 – 16 Μαϊου 1928, Αθήνα 1934 
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απορροφάται από αντιπαραγωγικές δραστηριότητες. Ενώ η εγκατάλειψη της υπαίθρου 

σηµαίνει παράλληλη µείωση ζήτησης βιοµηχανικών προϊόντων από τον πρωτογενή 

τοµέα208. 

Η Ελλάδα µετά τη Μικρασιατική  Καταστροφή  αλλά και κατά τη διάρκεια του 

Μεσοπολέµου βρίσκεται µε έναν υπερτροφικό αστικό πληθυσµό. Η νέα πραγµατικότητα 

απαιτεί τη µετατροπή ενός µη παραγωγικού πληθυσµού σε παραγωγικό, προκειµένου να 

δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για οικονοµική ανάπτυξη209.   

 Οι πρώτες αυτές προσπάθειες ξεκινούν µε την προώθηση για ανάπτυξη του 

βιοµηχανικού κλάδου. Η πλειοψηφία του πολιτικού κόσµου της περιόδου, ακόµη και 

επιφανής πολιτικές προσωπικότητες, θεωρούσαν τον δευτερογενή τοµέα µόνο ως ένα 

µέσο για να αυξηθούν τα κρατικά έσοδα µέσω των δασµών, παραγκωνίζοντας την 

αναπτυξιακή του συµβολή. Παράλληλα, η επιβίωσή της βιοµηχανίας, σύµφωνα πάντα µε 

τις πολιτικές προσωπικότητες της περιόδου, οφειλόταν στην κρατική προστασία210 και 

στο γεγονός ότι µέσω των δασµών συγκεντρώνονταν τα µισά έσοδα του 

προϋπολογισµού. Ο Βενιζέλος είχε εντελώς διαφορετική άποψη για το φλέγον ζήτηµα 

της ανάπτυξης της βιοµηχανίας. Συχνά σε συνοµιλίες του µε επιφανείς βιοµήχανους τους 

παρότρυνε να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους. Στην παρότρυνσή του αυτή έβλεπε την 

δυνατότητα να εξασφαλιστεί εργασία για την µεγάλη µάζα των προσφύγων και την 

διέξοδο στο άκρως επείγον έργο της επανεγκατάστασης211  

 

 

 
 
 
 

                                                 
208 Κωστής Κ. (1988), "Αγροτική  µεταρρύθµιση και οικονοµική ανάπτυξη", στο «Βενιζελισµός  και 
αστικός εκσυγχρονισµός», επιµέλεια Μαυρογορδάτος Γ.-Χατζηιωσήφ Χ., Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, Ηράκλειο, σ. 153 κ.ε., επίσης στο ∆ερτιλής Γ., ό.π., σ. 44-45  
209 Ρήγος Α., ό.π., σ. 136 
210 Βεργόπουλος Κ. (1978), "Εθνισµός και οικονοµική ανάπτυξη - Η Ελλάδα στο µεσοπόλεµο", εκδόσεις  
«Εξάντας», Αθήνα, σ. 79-80 
211 Mazower Μ., ό.π., σ. 135  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.   Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ  
 
 

«Η Ελλάς  (…) δια να κλείση την απόστασιν  που την χωρίζει από τα προηγµένα 

κράτη, έχει ανάγκην παραγωγικών ανθρώπων»
212. 

 

4.1 Η µεταρρύθµιση από την οπτική της πολιτικής, ιδεολογικής και 
οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας 

 

 

Ο Βενιζέλος ένα µεγάλο µέρος της εκλογικής του εκστρατείας το 1928 το 

αφιέρωσε στην ανόρθωση της χώρας, ιδιαίτερα στην οικονοµική της ανόρθωση, δηλαδή 

«την αύξηση της παραγωγής µε τη βοήθεια µεγάλων τεχνικών έργων στην πόλη και στην 

ύπαιθρο»213 (Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύεται για την αναδιάρθρωση της γεωργικής 

καλλιέργειας µε την εκπαίδευση και την ενίσχυση των αγροτών). Όµως για να 

σταθεροποιηθεί η οικονοµία και να διευκολυνθεί η εκβιοµηχάνιση της χώρας είχε άµεση 

ανάγκη από πολιτική και οικονοµική σταθερότητα. 

Για την επίτευξη αυτού σκοπού ο Βενιζέλος θα «συναρµόσει τις διπλωµατικές 

του αναζητήσεις µε τη διασφάλιση των προϋποθέσεων»214 της ειρήνης και της 

σταθερότητας, πράγµα το οποίο εξασφάλισε µε τις συµφωνίες που υπέγραψε µε όλες 

σχεδόν τις γειτονικές χώρες. 

Στον τοµέα της εσωτερικής πολιτικής δύο είναι οι κύριοι άξονες: η οικονοµική 

ανασυγκρότηση της χώρας και η µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος. 

Στα πλαίσια αυτής της προοπτικής επιδιώκει να αυξήσει τις δυνατότητες του 

κρατικού προϋπολογισµού, µε την περικοπή δαπανών από την εθνική άµυνα,  

προκειµένου να διασφαλίσει την αναγκαία χρηµατοδότηση για την αναδιάταξη της 

παραγωγικής δοµής της χώρας και τον οικονοµικό της εκσυγχρονισµό. ∆ηλαδή, «...ο 

                                                 
212 Στεφάνου Στ. (1965-1969), "Ελευθερίου Βενιζέλου Πολιτικαί Υποθήκαι", τοµ. 2ος, [χ.ο.], Αθήνα, σ. 371 
213 Βουρνάς Τ. (1977), "Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας: από την έλευση του Βενιζέλου στην Ελλάδα, 
1909, ως την έκρηξη του ελληνοϊταλικού πολέµου, 28 Οκτωβρίου 1940", εκδόσεις «Τολίδης», Αθήνα, 
σ.336 
214 Σβολόπουλος Κ. (1992), "Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική (1900 – 1945) ", εκδόσεις «Εστία», Αθήνα, 
σ. 212 – 213 
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Βενιζέλος προτείνει ένα όραµα αστικού εκσυγχρονισµού και υπόσχεται να κάνει την 

Ελλάδα αγνώριστη»215.  

Η κατασκευή των µεγάλων έργων και η βελτίωση της υποδοµής της χώρας 

απαιτούσαν χρηµατικά κεφάλαια, τα οποία εξασφαλίστηκαν από τη διεθνή 

χρηµαταγορά216 πράγµα το οποίο όµως συνετέλεσε στη στενή εξάρτηση της εθνικής 

οικονοµίας από τα ξένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.  

Την εξέλιξη της εκπαιδευτικής πολιτικής την περίοδο αυτή θα πρέπει να τη δει 

κανείς κάτω από τα πολιτικά κοινωνικά και οικονοµικά γεγονότα της περιόδου αυτής, 

γιατί συνδέονται στενά µεταξύ τους. Εποµένως οι εκπαιδευτικές αλλαγές, που 

µελετώνται σε αυτή την εργασία, θεωρούµε ότι είναι µέρος των ευρύτερων πολιτικών και 

κοινωνικο-οικονοµικών εξελίξεων που λαµβάνουν χώρα στη φάση αυτή του 

εκσυγχρονισµού της ελληνικής κοινωνίας και την εξέλιξη του ελληνικού κράτος σε ένα 

σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.  

«…Η ανόρθωσις της Ελλάδος είναι προ πάντος ζήτηµα εκπαιδευτικής 

ανορθώσεως. ΄Αν δεν έχοµεν παιδείαν, δεν είναι δυνατόν να οµιλούµεν περί ανορθώσεως, 

αλλά θα καταλήξωµεν πάλιν εκεί που κατελήξαµεν από ετών»
217

.     

Oι άσχηµες οικονοµικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες δηµιούργησαν την 

ανάγκη και το κλίµα για µεταρρυθµίσεις στην νοµισµατική, δηµοσιονοµική και 

οικονοµική ζωή εν γένει της χώρας. Σε µια περίοδο µε τεράστια προβλήµατα στην 

εκπαίδευση το αίτηµα για Λαϊκή Παιδεία  είναι αντικειµενικά δηµοκρατικό. 

 «Ήδη όπως πάντες πιστεύοµεν ότι µετά την οριστικήν διαµόρφωσιν των τυχών του 

Έθνους ηµών, έληξεν η περίοδος των πολεµικών προσπαθειών και άρχεται ο εργώδης 

αγών της ειρηνικής εργασίας της συστηµατικής και µεθοδικής καλλιέργειας και 

αναπτύξεως των ηθικών και υλικών δυνάµεων του Έθνους»
218

 .  

Οι φιλελεύθερες αστικές πολιτικές δυνάµεις αλλά και άλλες οικονοµικές 

δυνάµεις της χώρας, απογοητευµένες από τα κοινωνικά αδιέξοδα, τις αρνητικές εξελίξεις  

                                                 
215 Μαυρογορδάτου Γ., ό.π., σ.50 
216 Σβολόπουλος Κ., ό.π., σ. 18 
217 Τηλικίδης Γ., Β΄ Συζήτησις επί των άρθρων και του συνόλου του σχέδίου νόµου, παρατίθεται στο 
Μπουζάκης Σ. (1994), ό.π., τόµος Α’, σ. 759  
218 Γενική Εισήγητική Έκθεσις, Επί των Εκπαιδευτικών νοµοσχεδίων, κατατεθέντα εις την Βουλήν κατά 
την συνεδρίαν της 2ας Απριλίου 1929 υπό του υπουργού Παιδείας Κ.Β. Γόντικα, Αθήνα 1929, στο 
Μπουζάκης Σ. (1994), ό.π., τοµος Α΄, σ. 646  
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στην οικονοµία, απαιτούν την έξοδο προς τα εµπρός. Συνειδητοποιούν την ανάγκη για 

την ανύψωση του µορφωτικού επιπέδου των ελλήνων πολιτών219.  

Οι εκπαιδευτικές αλλαγές που προτείνονται από την κυβέρνηση Βενιζέλου, 

εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Η µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος και η 

αναβάθµιση της εκπαίδευσης προωθούνται µε µια σειρά από νοµοθετήµατα και 

αποσκοπούν στην ίδρυση του Λαϊκού Σχολείου, στην ίδρυση τεχνικών και γεωργικών 

σχολείων, στην ανέγερση σχολικών κτηρίων, σχολικών βιβλιοθηκών, εργαστηρίων και 

στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών220 και είναι τα εξής221:  

1.Σχέδιο νόµου «περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως»: τα νηπιαγωγεία, τα δηµοτικά 

σχολεία, τα κατώτερα επαγγελµατικά σχολεία, την κατώτερη οικοκυρική σχολή θηλέων, 

τα νυχτερινά σχολεία, τα υπαίθρια δηµοτικά σχολεία. 

2. Σχέδιο νόµου το «περί διαρρυθµίσεως των Σχολείων της Μέσης 

Εκπαιδεύσεως»: τα γυµνάσια αρρένων και θηλέων, τα πρακτικά λύκεια, τα ανώτερα 

Παρθεναγωγεία θηλέων. 

3. Σχέδιο νόµου «περί ∆ιδασκαλείων των Νηπιαγωγών». 

4. Σχέδιο νόµου «περί τροποποιήσεως του νόµου 3182 περί των ∆ιδασκαλείων 

της ∆ηµοτικής εκπαιδεύσεως». 

5.   Σχέδιο νόµου «περί ιδρύσεως ∆ιδασκαλείου Οικοκυρικής Εκπαιδεύσεως». 

6. Σχέδιο νόµου «περί µεταρρυθµίσεως του ∆ιδασκαλείου της Μέσης 

Εκπαιδεύσεως». 

7. Σχέδιο νόµου «περί ιδρύσεως Πειραµατικών Σχολείων εν τοις Πανεπιστηµίοις  

Αθηνών και Θεσσαλονίκης». 

8.  Σχέδιο νόµου «περί τροποποιήσεως του νόµου 3190 περί του αριθµού και των 

αποδοχών των εις εκπαιδευτικάς αδείας αποστελλοµένων λειτουργών Μέσης 

Εκπαιδεύσεως». 

9. Σχέδιο νόµου «περί εκδόσεως µεταφράσεων αρχαίων κλασσικών και νεωτέρων 

ξένων έργων». 

                                                 
219 Τις εξελίξεις την περίοδο αυτή τις καθορίζουν τρείς βασικοί παράγοντες : η οικονοµική εξάρτηση, ως 
χαρακτηριστικό γνώρισµα της οικονοµικής ανάπτυξης, το ιδεολογικό κενό που αφήνει η εγκατάλειψη της 
Μεγάλης Ιδέας και η καλλιέργεια αρνητικού κλίµατος σχετικά µε τις νέες πολιτικές ιδέες που εµφανίζονται 
(Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, ό.π., σ. 485) 
220 Λέφας Χ. (1942), "Ιστορία της Εκπαιδεύσεως", Ο.Ε.Σ.Β, Αθήναι, σ.246 – 250 
221 Χατζηστεφανίδης Θ.∆. (1986), "Ιστορία της Νεοελλενηικής Εκπαίδευσης (1821-1986) ", εκδόσεις 
«∆ηµ. Ν. Παπαδήµας», Αθήνα, σ. 274 
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10. Σχέδιο νόµου «περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 21 Απριλίου 1926 

Ν. ∆ιατάγµατος περί διαβαθµίσεως των δηµοδιδασκάλων». 

11. Σχέδιο νόµου «περί Επιθεωρητών της ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως και των 

βοηθών αυτών». 

12. Σχέδιο νόµου «περί ανεγέρσεως διδακτηρίων καθ’ άπαν το Κράτος». 

13  Σχέδιο νόµου «περί Σωµατικής Αγωγής των Νέων». 

14. Σχέδιο νόµου «περί διαρρυθµίσεως των ∆ηµοσίων Ιατρικών Σχολών». 

 

Η προσεκτική ανάγνωση των νοµοσχεδίων µας επιτρέπει να δούµε τις βασικές 

κατευθύνσεις της µεταρρύθµισης του 1929, σύµφωνα µε τις οποίες το σχολείο µπορεί να 

συµβάλλει στην κοινωνικοποίηση, την πολιτικοποίηση του ατόµου, στην οικονοµική 

ανάπτυξη της χώρας και στην κοινωνική δικαιοσύνη και παράλληλα να διαµορφώσει 

έναν εκπαιδευτικό πολιτισµό ο οποίος θα λειτουργεί θετικά  σε οποιεσδήποτε 

µεταρρυθµίσεις.   

«Επειδή όµως πιστεύω, όπως και πάντες υµείς, ότι η ανόρθωσις της εκπαιδεύσεώς 

µας επιτακτική είναι και ταχέως πρέπει να αρχίση..»
222

, «είναι µεγίστη ανάγκη της 

Ελληνικής κοινωνίας και µέγιστον άµα συµφέρον αυτής, η τοιαύτη προπαρασκευή»
223

.      

     

  

4.1.1 Βασικές κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης 
 

 

Όπως είδαµε και στο κεφάλαιο 4 που αφορούσε την κοινωνική και πολιτική 

κατάσταση της Ελλάδας τη διάρκεια του Μεσοπολέµου, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται 

από µεταβολές στις παραγωγικές σχέσεις, και τίθεται επιτακτικά το αίτηµα για 

προσαρµογή της εκπαίδευσης σε αυτές. 

Η «µονολιθικότητα του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, ο ψευτοκλασικιστικός του 

προσανατολισµός, η έλειψη πρακτικού πνεύµατος και η τυφλή προσκόληση στην παράδοση 

                                                 
222 Γενική Εισήγητική Έκθεσις..., Αθήνα 1929, στο Μπουζάκης Σ. (1994), ό.π., τοµ. Α΄, σ. 704 
223 Γενική Εισήγητική Έκθεσις..., Αθήνα 1929, στο Μπουζάκης Σ. (1994), ό.π., τοµ. Α΄, σ. 669 
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(βασικά χαρακτηριστικά του προηγούµενου εκπαιδευτικού συστήµατος), προκαλούσαν 

έντονη κριτική».  

Το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας βρίσκεται σε «οικτρή» κατάσταση. Ο 

χρόνος για εκσυγχρονισµό της χώρας, δηλαδή µεταρρυθµίσεις σε όλα τα επίπεδα του 

κράτους, είχε πια ωριµάσει. Όλα φαίνεται να απαιτούν τη µεταρρύθµιση που θα αλλάξει 

την κοινωνική πραγµατικότητα224. Γεννιούνται νέες ιδέες και τείνουν να επικρατήσουν. 

∆ηµιουργείται µία τεράστια δυναµική για αλλαγή, η οποία κινητοποιεί σχεδόν όλες τις 

δυνάµεις της χώρας.  

Στα πλαίσια αυτών των προοπτικών και προσδοκιών προτείνεται η εκπαιδευτική 

µεταρρύθµιση του 1929, για την αλλαγή του µέχρι τότε αντιπαραγωγικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος, η οποία αποτελεί το σηµαντικότερο σταθµό στην εκπαιδευτική ιστορία της 

περιόδου αυτής αλλά και της χώρας γενικότερα.  

Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται το περιεχόµενο της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης 

να έχει κυρίαρχα ιδεολογικά – παιδαγωγικά ρεύµατα, τον «Εκπαιδευτικό ∆ηµοτικισµό» 

και το «Σχολείο εργασίας»225. Οι νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις που προωθούνται, 

στοχεύουν στην αλλαγή στάσης, συστήµατος αξιών και  της νοοτροπίας226.   

Το προηγούµενο εκπαιδευτικό σύστηµα, σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση του 

υπουργού παιδείας κ. Γόντικα στη Βουλή, κατά την κατάθεση των νοµοσχεδίων για την 

εκπαίδευση, «αφήνει µέγα µέρος του (λαού) αγράµµατον, εις το υπόλοιπων µέρος του 

πληθυσµού παρέχει µόνον ψυχία τινά γενικής µορφώσεως ουδεµίαν δε επαγγελµατικήν, 

(και) ως εκ της ελλείψεως κατωτέρων επαγγελµατικών σχολείων παρασύρει πολλούς εις 

                                                 
224 Χαρίτος Γ.Χ. (2007), "Υποµνήµατα του Αλ. ∆ελµούζου στον Ελ. Βενιζέλο – Προσδοκίες για τον 
επηρεασµό της εκπαιδευτικής πολιτικής", στο «Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Βενιζέλου», 
Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα, 22-24 Ιανουαρίου 2004, εκδόσεις «Ελληνικά Γράµµατα», Αθήνα, σ. 132  
225 ∆ηµαράς Αλ. (1988), "Ιδεολογικά ρεύµατα και βενιζελισµοί: Εκπαίδευση", στο: Συµπόσιο για τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο – Πρακτικά, εκδ. Ε.Λ.Ι.Α. – Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα, σ. 331-332 
226 Η προσπάθεια της µεταρρύθµισης θα επανεργποιήσει τις αντιδράσεις όλων των συντηρητικών 
δυνάµεων και την γνώριµη τακτική της αναβολής (Γάτος Γ. (2003), "Το µέγα πάθος του εκπαιδευτικού 
δηµοτικισµού - 41 γράµµατα του Γληνού στον ∆ελµούζο, εκδόσεις «Ελληνικά Γράµµατα», Αθήνα", σ. 57). 
Κατά τον Μπουζάκη η µεταρρύθµιση βάλλεται από τις εξής οµάδες συµφερόντων: Εκκλησία, Φιλοσοφική 
Σχολή Αθηνών, Λαϊκό Συντηρητικό Κόµµα, Συνδικάτα Εκπαιδευτικών (∆ΟΕ – ΟΛΜΕ), συντηρητικούς 
διανοούµενους κ.α. µε απώτερο στόχο την ακύρωση της µεταρρύθµισης,  τη διατήρηση της προηγούµενης 
παραδοσιακής εκπαίδευσης και της προηγούµενης κοινωνικής πραγµατικότητας. Στις διαβουλεύσεις 
επαναφέρουν το γλωσσικό ζήτηµα εκµεταλευόµενοι τις απόψεις τις συντηρητικής µερίδας καθώς και τον 
γενικότερο φόβο απέναντι στον αναπτυσσόµενο κοµµουνισµό, ταυτίζοντας τον µε τον εκπαιδευτικό 

δηµοτικισµό. (Μπουζάκης Σ. (2007), "Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1929... ", ό.π., σ. 154)  



 93

την Μέσην Εκπαίδευσιν και τους αποδίδει εις την κοινωνίαν ανικάνους προς δηµιουργικήν 

εργασίαν»
227

.  

 

Πίνακας 5 

Η εκπαίδευση την περίοδο  

1868-1911 

Έτος 
∆ηµοτικά Σχολεία Ελληνικά Σχολεία Γυµνάσια 

µαθητές σχολεία δάσκαλοι µαθητές σχολεία δάσκαλοι µαθητές σχολεία δάσκαλοι 

1868 54.406 1.051 1.074 6.706 119 256 2.094 16 107 

1879 79.448 1.172 - 8.728 167 - 3.214 22 - 

1902 204.749 3.317 4.029 - - - - - - 

1908 241.433 3.418 4.336 20.517 314 931 4.998 39 280 

1911 - - - 22.296   5.197   

 

Πηγές: Μαυροµιχάλης Α., "Έκθεσις προς την Α.Μ., περί της καταστάσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος 
και της ∆ηµόσιας Παιδεύσεως από του 1866 αχρι τέλους του ∆εκεµβρίου 1868, Αθήνα 23 ∆εκεµβρίου 
1868", Πανδώρα τ. ΙΘ’ 1868 – 1869, σ. 338-339 · "Επετηρίς ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως 1901-1902" υπό 
Μπουκουβάλα Γ.,  Έτος Α’, σ. 166-167, εκ του τυπογραφείου «Ανέστη Κωσταντινίδου»., εν Αθήναις 1902 
· "Επετηρίς του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης 1907-1908", σ. 86-87, 
110-113 και 130-131, τύποις Π.∆. Σακελαρίου, εν Αθήναις 1909 · Ρέπουλης Ε., "Μελέτη µετά σχεδίου 
νόµου πέρι µεταναστεύσεως", σ. 40-45, τυπογραφείον «Ο Υψηλάντης» Ηλία Παπαπαύλου, εν Αθήναις 
1912 · Ζιώγου –Καραστεργίου Σ., "Η µέση εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1939)", σ. 237, 
Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1986. 

 
 

«Ο εκπαιδευτικός οργανισµός µε τις διάφορες βαθµίδες… ήταν φτιαγµένος για να 

εξυπηρετή τα λίγα παιδιά των ανώτερων τάξεων, που είχαν τα µέσα να εξακολουθήσουν 

Πανεπιστηµιακές σπουδές. Για τις υπόλοιπες λαϊκές τάξεις ούτε µορφωτικό σχολείο ούτε 

επαγγελµατικό υπήρχε. Και όλη αυτή η πνευµατική σύνθλιψη ενός λαού γινότανε µέσα σ’ 

ένα σύγνεφο ρωµαντισµού και εν ονόµατι της δόξας και του πολιτισµού των αρχαίων 

προγόνων µας, µε τη γνωστή µωρή αντίληψη, πως θα γινόµαστε και εµείς σαν τους 

αρχαίους, αν κατορθώναµε  να µιµηθούµε τις εξωτερικές µορφές του πολιτισµού τους. Το 

                                                 
227 Γενική Εισήγητική Έκθεσις... στο Μπουζάκης Σ. (1994), ό.π., τοµ. Α΄, Αθήνα, σ. 659  
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ότι ο λαός, στη µεγαλύτερή του πλειονότητα, έµενε σε πραγµατικό σκοτάδι, και ριχνότανε 

απαράσκευος στη βιοπάλη, κανείς δεν τό βλεπε, δε µπορούσε να το δεί»
228

. 

Στον πίνακα 5 παρουσιάζουµε την εξέλιξη των βασικών εκπαιδευτικών µεγεθών 

για τα τρία είδη σχολείων και για την περίοδο από το 1868 έως και το 1911.  

Η εξέλιξη των αριθµών φανερώνει µία τάση επέκτασης του εκπαιδευτικού 

συστήµατος στη χώρα, ωστόσο τα µεγέθη µπορούν να θεωρηθούν χαµηλά. Σε 

συνδυασµό και µε την εξέλιξη άλλων µεγεθών όπως το ποσοστό του πληθυσµού που 

είναι αναλφάβητο βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε µία εξαιρετικά δυσµενή κατάσταση. 

∆ηλαδή, το µέχρι τότε δηµοτικό (τετράχρονο) σχολείο, επιδίωκε βασικά να 

αλλάξει τη µητρική γλώσσα των παιδιών και να τα προετοιµάσει για το Ελληνικό 

σχολείο και αυτό µε τη σειρά του να τα προετοιµάσει για το γυµνάσιο. Οι λίγες φτωχές 

γνώσεις που προσφέρονταν στα παιδιά χάνονταν µόλις αυτά εγκατέλειπαν το σχολείο. 

Μεγάλο µέρος του ελληνικού λαού, δεν πήγαινε στο σχολείο και ήταν σχεδόν 

αγράµµατο. Αυτή η παραµέληση της εκπαίδευσης του λαού εµπόδιζε και την ανάπτυξη 

της χώρας. Αφού, σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία του 1928229, ενώ τα µεγαλύτερα 

ποσοστά του παραγωγικού πληθυσµού της χώρας ήταν αγρότες (30,55%) και εργάτες 

(11,58%), τα σχολεία που υπήρχαν προετοίµαζαν τους νέους όχι για τους αντίστοιχους 

τοµείς ανάπτυξης της χώρας αλλά για ελεύθερα επαγγέλµατα, το εµπόριο και τις 

δηµόσιες υπηρεσίες {υπάλληλοι - εµπόριο, ανταλλαγές, κ.λπ. 4,32% - ελεύθερα 

επαγγέλµατα και δηµόσιες υπηρεσίες 3,87%)230. ∆ηλαδή η επαγγελµατική µόρφωση 

ήταν σχεδόν ανύπαρκτη.  

∆εν είναι λοιπόν καθόλου παράδοξο η στρεβλή εξέλιξη και καθυστέρηση στην 

ανάπτυξη της χώρας και ούτε γιατί η εκπαίδευση χαρακτηρίζεται ως «ολιγαρχική», όταν 

οι ισχυρές τάξεις είχαν άφθονα τα σχολεία για τα παιδιά τους ενώ οι αγρότες, οι εργάτες 

και οι τεχνίτες δεν είχαν ούτε τα στοιχειώδη για τη µόρφωση των παιδιών τους. «Λίγα 

κολυβογράµµατα αρκούσαν»231, όσο για την ανάγκη επαγγελµατικής εκπαίδευσης των 

νέων στην Ελλάδα αυτή είχε σχεδόν πλήρως παραµεληθεί.  

                                                 
228 Κακούρος Ε. (1932), "Η προοπτική του λαϊκού σχολείου", στο Επετηρίς ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως, 

εκδ. «∆ηµητράκου Α.Ε.», Αθήναι , σ. 8 – 9 
229 Παρατίθεται στο Κακούρος Ε., ό.π., σ. 9 
230 Παρατίθεται στο Κακούρου Ε., ό.π., σ. 9  
231 Κακούρου Ε., ό.π., σ. 10 



 95

Η ανάγκη όµως για την οικονοµική ανόρθωση της χώρας αρχίζει να γίνεται 

έντονα αισθητή και δεν είναι άσχετη τόσο µε την επικράτηση του θετικισµού, σε σχέση 

µε τον ροµαντισµό, την εξέλιξη του τεχνικού πολιτισµού αλλά και την επικράτηση των 

δηµοκρατικών αντιλήψεων στη χώρα µας. Είναι τρείς τάσεις που προβάλλονται καθαρά 

µέσα από στην εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1929.    

Επίσης τα προγράµµατα και οι µέθοδοι διδασκαλίας µέχρι τότε είναι µόνο 

θεωρητικά. Λόγω της έλλειψης εργαστηρίων και οργάνων διδασκαλίας δηµιουργούν την 

τάση των µαθητών για τα λόγια και όχι τα έργα, δηλαδή, δεν προάγουν την αγάπη αλλά 

την περιφρόνησή τους προς την παραγωγική εργασία232.  

Η τεχνική εκπαίδευση δεν προωθήθηκε, µε φυσική συνέπεια να αποµακρύνονται 

οι µαθητές από «τα πράγµατα, δηλαδή από το πνεύµα του θετικισµού» προς βλάβη των 

πλουτοπαραγωγικών κλάδων της χώρας και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου του 

λαού.  

«Το γεγονός και µόνον ότι το εκπαιδευτικόν ηµών σύστηµα, ….. παρέµεινεν εν ταις 

κυρίαις αυτού γραµµαις αµετάβλητον από της ιδρύσεως του ελληνικού Κράτους µέχρι 

σήµερον είναι ικανόν να δείξη το µέγεθος της εν τω πεδίω τούτω καθυστερήσεως ηµών και 

ουδείς πλέον αµφιβάλλει ότι επιτακτικώτατη ανάγκη επιβάλλει την ριζικήν αυτού 

αλλαγην»
233.  

Σε γενικές γραµµές το εκπαιδευτικό σύστηµα δεν µπορούσε πλέον να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας αλλά και τον εκσυγχρονισµό της, διότι δεν 

υπήρχε ενιαία διοίκηση στην εκπαίδευση, ενιαία µελέτη των αναγκών της χώρας, ενιαία 

κατεύθυνση της εκπαίδευσης, µεγάλο µέρος του πληθυσµού έµενε αναλφάβητο, η 

κατεύθυνση της ήταν καθαρά θεωρητική και λειτουργούσε σε βάρος της πνευµατικής και 

υλικής βελτίωσης του λαού234.  

«∆εν γίνεται πλέον κοινωνική, πολιτική ή πολιτειακή µεταρρύθµισις εν τω 

πεπολιτισµένω κόσµω χωρίς να αποβλέψη αύτη εις την παιδείαν και εις τη δια της παιδείας 

παγίωσιν αυτής εν ταις ψυχαίς των πολιτών, διότι µόνον δια της τοιαύτης πιστεύει ότι είναι 

δυνατόν να τεθούν αδιάσειστα τα θεµέλια της οριστικής της επικρατήσεως»235.   

                                                 
232 Γενική Εισήγητική Έκθεσις... στο Μπουζάκης Σ. (1994), ό.π., τοµ. Α΄, Αθήνα, σ. 659 κ.ε. 
233 Γενική Εισήγητική Έκθεσις... στο Μπουζάκης Σ. (1994), ό.π., τοµ. Α΄, Αθήνα, σ. 647 
234 Ό. π., σ. 661  
235 Ό.π., σ. 646. 
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Τα βασικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης που προτείνεται, 

είναι236 η επιδίωξη των υπευθύνων να προσαρµοστεί το σχολείο στις ιδιαίτερες ανάγκες 

της οικονοµικής επέκτασης της χώρας. Για πρώτη φορά ο «σκοπός των δηµοτικών 

σχολείων είναι η στοιχειώδης προπαρασκευή των µαθητών δια την ζωήν και η παροχή εις 

αυτούς των απαραίτητων προς µόρφωσιν χρηστού πολίτου στοιχείων»237, δηλαδή ο 

πρακτικός και κοινωνικός χαρακτήρας του σχολείου, µία από τις καινοτοµίες αυτής της 

µεταρρύθµισης. Μία καινοτοµία η οποία οδηγεί στην ίδρυση των κατώτερων 

επαγγελµατικών σχολών «..για (την) επαγγελµατική προπαρασκευή των µη επιθυµούντων 

ν΄ακολουθήσουν ανωτέρας σπουδάς εις σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως αποφοίτων 

δηµοτικού σχολείου προς άσκησιν γεωργικού, εµπορικού, βιοτεχνικού ή οικονοµικού 

επαγγέλµατος»
238 (βασικό  αίτηµα της µεταρρύθµισης του 1913). 

«Η λαϊκή Παιδεία ήθελε αποτελέσει θεµελιώδες περιεχόµενο της Λαϊκής 

∆ηµοκρατίας»
239. 

 «Με την ίδρυση των κατώτερων επαγγελµατικών σχολείων … για πρώτη φορά 

πλαταίνουν οι ορίζοντες της λαϊκής παιδείας, και δίνεται η σωστή κατεύθυνση που πρέπει 

να πάρει στο εξής η εκπαίδευση των λαϊκών µαζών. Η επαγγελµατική προπαρασκευή των 

παιδιών της µεγάλης πλειονότητας του λαού, συνδυασµένη µε ανάλογη γενική µόρφωση, 

είναι δικαίωµα των λαϊκών τάξεων και χρέος της πραγµατικής δηµοκρατίας»240.  

Από τα βασικότερα αιτήµατα της µεταρρύθµισης είναι η ενσωµάτωση των 

µαθητών στην αγορά εργασίας αλλά και η ιδεολογική τους ενσωµάτωση, τα οποία θα 

οδηγήσουν σε αυτό που οι οπαδοί της µεταρρύθµισης αποκαλούν «λαϊκή ενότητα»241. 

Όµως η µεταρρυθµιστική αυτή πολιτική χρειαζόταν και την οικονοµική στήριξη 

της πολιτείας. Το θέµα αυτό εντοπίζεται στη Εισηγητική Έκθεση κατά τη συζήτηση στη 

Βουλή από τον Υπουργό Γόντικα. Αξιοσηµείωτη επίσης είναι και η οµολογία του Γ. 

Παπανδρέου στη Βουλή κατά τη συζήτηση των νοµοσχεδίων (Ιούνιος 1929), ο οποίος 

                                                 
236 Είναι τα ίδια µε αυτά των προοδευτικών µεταρυθµίσεων που προηγήθηκαν, δηλαδή του 1913 και 1917 
237 Ν. 4397 του 29, αρθ. 3, παρ. 1 «Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως», παρατίθεται στο Μπουζάκης (1994), 
ό.π., σ. 854 
238 Ο.π., αρθ. 17, (Ν. 4397/1929) 
239 Παπανδρέου Γ. (1932), "Η ∆ηµοκρατία και η Λαϊκή Παιδεία", στο Επετηρίς ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως, 
εκδ. «∆ηµητράκου Α.Ε.», Αθήναι , Επετηρίς της ∆ηµοτικής εκπαιδεύσεως, σ.5 
240 Κακούρος Ε., ό.π., σ. 13 
241 Φραγκουδάκη Α. (1977), "Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και φιλελεύθεροι διανοούµενοι-‘Αγονοι αγώνες 
και ιδεολογικά αδιέξοδα στο µεσοπόλεµο", εκδόσεις «Κέδρος», σ. 61 
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δηλώνει ότι το «κρίσιµο σηµείο αδυναµίας» της επικείµενης εκπαιδευτικής 

µεταρρύθµισης είναι η έλλειψη οικονοµικών πόρων.  

«Θλιβερόν µόνον είναι, ότι ο κ. υπουργός των Οικονοµικών και πάλιν 

αντιπολιτεύεται τον κ. υπουργόν της Παιδείας.  Τα µέσα τα οποία προς τούτο διατίθενται 

είναι προφανώς ελάχιστα. Εκπαιδευτική µεταρρύθµισις πλέον δεν σηµαίνει εύρεσιν 

κατευθύνσεως, διότι η κατεύθυνσις υφίσταται. Εκπαιδευτική µεταρρύθµισις σηµαίνει πλέον 

εύρεσιν χρήµατος…η εκπαιδευτική αναγέννησις προσκρούει εις σκοπέλους 

οικονοµικούς»
242. 

«…εµείς πρώτοι θα ευχόµαστε τα ποσά αυτά αν µπορούσαν να είναι από τον πρώτο 

κι’όλας χρόνο δεκαπλάσια και παραπάνω»243. 

Από την άλλη µεριά το αίτηµα για µεταρρύθµιση δεν µπορούσε να είναι άµεσα 

υλοποιήσιµο, κάτι που από την αρχή οµολογείται, προσδιόριζε όµως το πλαίσιο µιας 

πορείας, η οποία θα κατέληγε στον εκσυγχρονισµό της εκπαίδευσης. Γίνεται δηλαδή 

αντιληπτό ότι η µεταρρύθµιση είναι µια µακρά πορεία και µόνο βαθµιαία θα µπορούσε 

να εξελιχθεί, να προσαρµόζεται δηλαδή και να είναι σύµφωνη µε τις δυνάµεις της χώρας 

αλλά και τα πραγµατικά οικονοµικά της δεδοµένα.  

 Ήταν φυσικό ότι η πλήρης εφαρµογή της θα απαιτούσε ένα µεγάλο χρονικό 

διάστηµα. Και ως τέτοια είχε σχεδιαστεί και από τους υποστηρικτές της, δηλαδή να 

ακολουθήσει µια σταδιακή πορεία εφαρµογής244, προκειµένου πέρα από τη διασφάλιση 

της χρηµατοδότησης, να υπάρχει επίσης ρεαλισµός στην εφαρµογή και την υλοποίηση 

της245.  

Η αγόρευση του Γ. Καφαντάρη (τέως Υπουργού Οικονοµικών) επί του 

προϋπολογισµού του έτους 1929-1930, στις 27 Ιουνίου 1929, τα κύρια σηµεία της οποίας 

δηµοσιεύονται στην εφηµερίδα Ελεύθερον Βήµα246, φωτογραφίζει την κατάσταση των 

δηµόσιων οικονοµικών της χώρας. Ο επιφανής Έλληνας πολιτικός δηλώνει πως παρά το 

γεγονός ότι ο προϋπολογισµός παρουσιάζει πλεόνασµα 8 εκατοµµυρίων και οι συντάκτες 

                                                 
242 Εφηµερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασης 110, 24 Ιουνίου 1929, εν Πειραιεί 1930, τοµ. 2ος, 
σ. 1.234  - 1235 
243 "Τα εκπαιδευτικά νοµοσχέδια-ΣΤ’. Το ζήτηµα των διδασκαλείων", εφηµερίδα «Ελεύθερον Βήµα», 29 
Ιουνίου 1929 
244 "Τα εκπαιδευτικά νοµοσχέδια-Α’. Η θολές πηγές µιας κριτικής", εφηµερίδα «Ελεύθερον Βήµα», 23 
Ιουνίου 1929 
245 Εφηµερίς των συζητήσεων της Βουλής, ό.π., σ. 1.236-1.237 
246 "Η αγόρευσις του κ. Καφαντάρη", εφηµερίδα «Ελεύθερον Βήµα», 27 Ιουνίου 1929 
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του ήταν συντηρητικοί στον υπολογισµό των εσόδων, όσον αφορά τα έξοδα εκφράζει 

επιφυλάξεις καταλήγοντας να δηλώνει πως  «…επί τη βάσει των σηµερινών δεδοµένων, ο 

προϋπολογισµός του 1929 – 1930 ίσταται επί ξυρού ακµής, οιαδήποτε αδεξιότης ή 

αντίξοος περίστασης εµφανίζει τον κίνδυνον να δηµιουργηθεί έλλειµα µικρόν ή µεγάλον, αι 

συνέπειαι του οποίου θα είνε δυσάρεστοι δια την οικονοµική ζωή της χώρας».  

 

 

4.1.2 Οι βασικές αρχές της εκπαιδευτικής πολιτικής 
 

Η πολιτική βούληση αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήµατος από την κυβέρνηση 

Βενιζέλου υπάρχει και η ελληνική κοινωνία φαίνεται πιο ώριµη να δεχθεί  αλλαγές στην 

εκπαίδευση αλλά και γενικότερα συµπαρίσταται στις ανορθωτικές της προσπάθειες,  

ύστερα από µια σειρά ατελέσφορες, περιορισµένες και αποσπασµατικές αλλαγές στην 

εκπαίδευση (νοµοσχέδια ΒΤΜΘ/1895, 1889, 1913). Η µεταρρύθµιση του 1929 αποτελεί  

τον σηµαντικότερο σταθµό στην προπολεµική εκπαιδευτική ιστορία247 της Ελλάδας 

καθώς αποτελεί την ουσιαστικότερη προσπάθεια εγκαθίδρυσης και θεµελίωσης του 

σύγχρονου αστικού σχολείου. Το σχολείο που θεσµοθετείται την περίοδο εκείνη θα 

παραµείνει µέχρι το 1964 µε κάποιες ασήµαντες αλλαγές.  

Το αίτηµα ενός εκπαιδευτικού συστήµατος να ανταποκρίνεται στα ιδεώδη και 

στις ανάγκες του αστικού κράτους δεν τίθεται πρώτα φορά ως ζητούµενο στη 

µεταρρυθµιστική προσπάθεια του 1929, έχει ήδη τεθεί από το 1870. Τα νοµοσχέδια του 

Τσιριµώκου για παράδειγµα δίνουν όλο το βάρος τους στη σχέση εκπαίδευσης και 

οικονοµίας248. Τα µέτρα όµως που υιοθετούνται έχουν αποσπασµατικό χαρακτήρα ενώ οι 

αντιπαθούντες την µεταρρύθµιση χρησιµοποιούν την τακτική της αναβολής και η 

εφαρµογή των νοµοσχεδίων δεν ολοκληρώνεται 249. 

                                                 
247 Φραγκουδάκη Α., ό.π., σ.59 
248 Χαραλάµπους ∆.Φ. (1987), "Ο εκπαιδευτικός Όµιλος: η ίδρυση, η δράση του για την εκπαιδευτική 
µεταρρύθµιση και η διάσπασή του" , Παιδαγωγικές Μελέτες και Έρευνες 10, εκδοτικός οίκος αδελφών 
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, σ. 152   
249 "Τα εκπαιδευτικά νοµοσχέδια-ΣΤ’...", εφηµερίδα «Ελεύθερον Βήµα», ό.π., επίσης στο Εφηµερίς των 
συζητήσεων της Γερουσίας, Σύνοδος Α’, συνεδρίασις 43η, 26 Ιουλίου 1929, εκ του Εθνικού 
Τυπογραφείου, εν Αθήναις, σ. 383 και 392 
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 Η µεταρρύθµιση αυτή ήρθε να λύσει βασικά προβλήµατα που χρόνιζαν και 

ιδιαίτερα από το 1920 και µετά είχαν ενταθεί, καθώς την περίοδο αυτή κυριαρχεί ήδη η 

αστική τάξη250. Η µέχρι τότε γενική κατεύθυνση της επίσηµης παιδείας αρχίζει να 

αποκτά έναν διαφορετικό προσανατολισµό. Ο διαφορετικός προσανατολισµός 

επιβάλλεται από τη συνειδητοποίηση της ανάγκης αναπαραγωγής της αστικής τάξης251. 

Η µεταρρύθµιση του ’29 προχωρά στη θεµελίωση του αστικού σχολείου και της 

αστικοδηµοκρατικής κατεύθυνσης της, καθώς και της µεταλαµπάδευσης των αρχών 

λειτουργίας των κοινοβουλευτικού συστήµατος252. 

Παράλληλα, απώτερη επιδίωξη αυτής της πολιτικής ήταν η προβολή «ενός νέου 

εθνικού οράµατος, ικανού ν’ αντικαταστήσει το παλιό που χάθηκε αµετάκλητα»253 και το 

οποίο θα εύρισκε ανταπόκριση στα πλατιά λαϊκά στρώµατα. ∆ηλαδή, η εκπαίδευση 

καλούνταν να συµβάλει στην ιδεολογική νοµιµοποίηση της νέας εθνικής πολιτικής για 

την εσωτερική αναδιαµόρφωση της χώρας254. 

Οι µεταρρυθµιστές προχώρησαν στην εφαρµογή ενός ακόµα ζητήµατος που 

εκκρεµούσε από την εισροή των προσφύγων στην Ελλάδα και απειλούσε την κοινωνική 

σταθερότητα της χώρας. Με την µεταρρύθµιση του 1929 καθιερώθηκε ένα ενιαίο 

εκπαιδευτικό σύστηµα για όλες τις περιοχές της χώρας255. Το ενιαίο σχολικό σύστηµα 

αφορούσε τόσο τις Νέες Χώρες όσο και την Παλαιά Ελλάδα. Οι κοινές εκπαιδευτικές 

εµπειρίες γηγενών και προσφύγων ήταν προϋπόθεση για την εθνική και κοινωνική 

σταθερότητα256. 

Το παραδοσιακό σχολείο δεν µπορούσε να παίξει αυτόν το ρόλο. ∆εν µπορούσε 

να υποστηρίξει το νέο όραµα του «αστικού εθνικισµού», που προωθούσε η κυβέρνηση 

των Φιλελευθέρων, δηλαδή το όραµα του εκσυγχρονισµού της ελληνικής κοινωνίας, της 

                                                 
250 Περσιάνης Π. (2002), "Η εκπαιδευτική γνώση στη ∆ευτεροβάθια εκπαίδευση της Ελάδας (1833-1929)", 
εκδόσεις «Άτραπος», Αθήνα, σ. 26   
251 Μαραγκού-Πρόκου Σ. (1980), "Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση και Σχολικό κτίριο-Συγκριτική θεώρηση 
των κπαιδευτικών συστηµάτων και των σχολικών κτιρίων Γενικής Εκπαίδευσης στις χώρες της ∆υτικής 
Ευρώπης και στην Ελλάδα", [χ.ό.], Θεσσαλονίκη, σ.200 
252 Φραγκουδάκη Α., ό.π., σ.66 
253 Μαυρογορδάτου Γ. (1983), ό.π, σ.50 
254 Πεπελάση – Μίνογλου Ι. (1988), "Ο Βενιζέλος και το ξένο κεφάλαιο (1918 – 1932)", στο «Συµπόσιο 

για τον Ελευθέριο Βενιζέλο», Πρακτικά, εκδ. Ε.Ι.Ε. - Ε.Λ.Ι.Α. – Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα, σ. 147 
255 "Τα εκπαιδευτικά νοµοσχέδια-Α’…", εφηµερίδα «Ελεύθερον Βήµα», ό.π. 
256 Κρητικός Γ., "Ένταξη προσφύγων και σταθερότητα στον Ελληνικό χώρο", στο «Η εκπαιδευτική 
πολιτική στα χρόνια του Βενιζέλου», σ.356,  Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα, 22-24 Ιανουαρίου 2004, 
εκδόσεις «Ελληνικά Γράµµατα», Αθήνα 2007 
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διαµόρφωσης της νέας εθνικής συνείδησης, της οικονοµίας  και της ανάπτυξης της 

χώρας257.  

Οι πολίτες της χώρας θα έπρεπε «να προπαρασκευάζονται επαρκώς δια τον 

οικονοµικόν βίον, εις τρόπον ώστε αι πλουτοπαραγωγικαί δυνάµεις της χώρας να γίνονται 

αφθονώτεραι εις απόδοσιν δια της επαρκούς ειδικής προπαρασκευής όλων των 

καλλιεργητών της γής και όλων των επαγγελµατιών, προς κοινήν ευηµερίαν και των 

ατόµων και του συνόλου»
258.  

∆εν µπορούσε πλέον η εκπαίδευση να απευθύνεται µόνο στους λίγους που 

µπορούσαν να αντέξουν το κόστος της µορφωτικής πορείας. Η ελληνική κοινωνία 

έπρεπε να εξελιχθεί, δεν µπορούσε µέσα από έναν τέτοιο σχολικό µηχανισµό να 

προωθήσει τα φιλόδοξα σχέδια της οικονοµικής της αναδιάρθρωσης και τη διαµόρφωση 

της νέας εθνικής συνείδησης.  

Όλα αυτά συναποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την αλλαγή της 

κατεύθυνσης της εκπαίδευσης προς την πρακτική και γεωργική - τεχνική εκπαίδευση, 

την αλλαγή, δηλαδή του κοινωνικο – επαγγελµατικού χάρτη,  η οποία επιβάλλεται από 

το στοιχείο του ανταγωνισµού και τα νέα οικονοµικά δεδοµένα, προκειµένου να 

ολοκληρωθεί το «αστικό σχολείο», το οποίο µε τη σειρά του θα συµβάλλει στην 

ολοκλήρωση της αστικοποίησης της ελληνικής κοινωνίας259.  

Τα νοµοσχέδια που κατατέθηκαν συνοδεύονται από µια εκτεταµένη εισηγητική 

έκθεση, στην οποία απεικονίζεται το πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και οι 

αρχές που τη διέπουν. Παράλληλα φαίνεται η συστηµατικότητα και η σοβαρότητα µε την 

οποία αντιµετωπίζονται τα εκπαιδευτικά ζητήµατα της χώρας260.  

Η Γενική Εισηγητική Έκθεση,  που συνοδεύει τα νοµοσχέδια, κάνει µια σε βάθος 

ανάλυση και παρουσίαση των ιδιαίτερων γνωρισµάτων και συνθηκών που 

διαµορφώθηκαν στην ελληνική κοινωνία αλλά και στην εκπαίδευση τα προηγούµενα 

χρόνια της ελεύθερης Ελλάδα. Και µε βάση αυτά τα συµπεράσµατα και τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της ελληνικής κοινωνίας καταρτίσθηκαν τα νοµοσχέδια για 

                                                 
257 Μαυρογορδάτος Γ. (1983), ο.π., σ. 50 
258 Εφηµερίς των συζητήσεων της Βουλής, ό.π., σ. 1.232 
259 Τόγιας Β. (1990), "Το µάθηµα των νέων ελληνικών στη µέση εκπαίδευση - Ιστορική θεώρηση (1833 – 
1967)", τοµ. Β, Α.Π.Θ. – Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών – Ίδρυµα Μανώλη Τριανταφυλλίδη,  
Θεσσαλονίκη, σ. 474 
260 Χαραλαµπίδης Θ. (1971), "Οι κυριότεροι σταθµοί της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ελλάδος (1821 – 
1971)", [χ.ό.], Αθήνα , σ. 15 κ.ε. 
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την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και εξειδικεύτηκε και εφαρµόστηκε η εκπαιδευτική 

πολιτική.  

    Στην ανάλυση που ακολουθεί παρουσιάζουµε τις πιο σηµαντικές από αυτές και 

παράλληλα επισηµαίνουµε τη σηµασία τους για την παροχή καλύτερης εκπαίδευσης στα 

παιδιά του ελληνικού λαού.  

 

 

4.1.3 Το Εκπαιδευτικό σύστηµα και οι γενικοί του προσανατολισµοί   
 

 «Το ισχύον εκπαιδευτικόν σύστηµα έχει χαρακτήρα αποκλειστικώς θεωρητικόν και 

ουδόλως πρακτικόν. Και ενώ προορισµός της εκπαιδεύσεως, ως γνωστόν είναι, να 

διαµορφώση ανθρώπους πολίτας και επαγγελµατίας, το σηµερινόν εκπαιδευτικόν σύστηµα 

αποβλέπει µόνον εις την δηµιουργίαν ανθρώπων πολιτών, παραγνωρίζει όµως τον 

θεµελιώδη οικονοµικόν χαρακτήρα της ζωής και δεν λαµβάνει καµίαν πρόνοιαν, δια την 

προπαρασκευήν προς τον οικονοµικόν βίον»261.   

Απαιτείται το σχολείο να µετατραπεί σε παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης 

και διαδικασία µέσω της οποίας οι νέοι της χώρας θα ενταχθούν επαγγελµατικά στην 

κοινωνία. Η απαίτηση αυτή είναι η κυριότερη αιτία για την αυστηρή κριτική που 

ασκείται στο προηγούµενο εκπαιδευτικό καθεστώς και αντ΄αυτού προτείνεται να υπάρχει 

στο σχολείο σχολικός κήπος262, εργαλεία και υλικά, εργαστήρια φυσικής, χηµείας και 

σχολική βιβλιοθήκη, δηλαδή µια τάση για «το σχολείο εργασίας»263 και τον γενικό 

εκσυγχρονισµό της διδασκαλίας και του σχολείου, µε βασική επιδίωξη την άρση της 

περιφρόνησης των νέων για την παραγωγική εργασία264, δηλαδή τη βάση για την 

«προκοπή της χώρας». 

Στα πλαίσια αυτά θα γίνουν ακόµα µερικές βασικές παρεµβάσεις, όπως η 

συγκέντρωση όλης της διοίκησης της εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας και η ίδρυση 

                                                 
261 Παπανδρέου Γ., Πρακτικά Βουλής, Γενική εισήγησις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής – ∆ια τα 
εκπαιδευτικά Νοµοσχέδια, στο Μπουζάκης Σ. (1994), ό.π., τοµ. Α΄, Αθήνα, σ. 719  
262 Εφηµερίς των συζητήσεων της Γερουσίας, …26ης Ιουλίου, ό.π., σ. 387 κ.ε. 
263 Μεταρρύθµιση προέβλεπε επίσης την ίδρυση δύο ακόµη τύπων σχολείων: τα Γυµνάσια και τα 
Πρακτικά Λύκεια (Νοµοσχέδιο «Περί διαρρυθµίσεως της Μέσης εκπαιδεύσεως», Ν. 4373/1929). 
264 Ρεπουλής Εµµ. (1912), "Μελέτη µετά σχεδίου νόµου περί µεταναστεύσεως", τυπογραφείον «Ο 
Υψηλάντης», εν Αθήναις, σ. 44-45 
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του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Συµβουλίου. Μέσα από τα νοµοσχέδια διαφαίνεται η τάση 

να αναλάβει το κράτος τον κυρίαρχο ρόλο στο χώρο της εκπαίδευσης. Η κρατική 

παρέµβαση γίνεται φανερή από το ρόλο που προτείνεται να αναλάβει το Υπουργείο 

Παιδείας σε όλα σχεδόν τα ζητήµατα λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήµατος.  

Προτείνεται να γίνεται κεντρικά η κατάρτιση του περιεχοµένου της εκπαίδευσης 

µέσα από τα αναλυτικά προγράµµατα. Επίσης ζητήµατα του προσωπικού όπως η 

εκπαίδευση, η επιµόρφωση, η µετεκπαίδευση συνιστάται να ρυθµίζονται κεντρικά από 

το υπουργείο Παιδείας.  

Σύµφωνα µε τα νοµοσχέδια έχουµε σηµαντικές αλλαγές στο πνεύµα του 

εκπαιδευτικού συστήµατος, οι οποίες εκφράζονται και µε αλλαγές στα εξωτερικά τους 

χαρακτηριστικά, δηλαδή, εξάχρονο δηµοτικό σχολείο, εξάχρονη υποχρεωτική φοίτηση, 

εξάχρονο γυµνάσιο µε διακλάδωση των σπουδών µετά τη δεύτερη τάξη, - κλασική, 

πρακτική, γεωργική κατεύθυνση-, φροντίδα για την προσχολική αγωγή, για την 

εκπαίδευση (µόρφωση) του διδακτικού προσωπικού, γα την επαγγελµατική εκπαίδευση, 

για τη σωµατική αγωγή, για την εκπαίδευση των κοριτσιών.        

∆ηµιουργούνται προϋποθέσεις για µια αλλαγή και ταυτόχρονα έναν περιορισµό 

των επιδράσεων όλων εκείνων των συντηρητικών δυνάµεων οι οποίες δεν επέτρεψαν να 

προχωρήσουν οι µεταρρυθµίσεις του 1913 και 1917. 

Μέχρι το 1930 πολλά πράγµατα αλλάζουν στο χώρο της εκπαίδευσης, οι αριθµοί 

και τα οικονοµικά στοιχεία, είναι σηµαντικά ζητήµατα, ωστόσο εκτενέστερη ανάλυση 

των µεγεθών για την εκπαίδευση παραθέτουµε στο κεφάλαιο 5 του παρόντος. 

 Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 1929, βελτιώνονται τόσο τα 

ποσοστά της φοίτησης των νέων στο σχολείο όσο και η οργάνωση των σχολείων σε 

άλλους τοµείς της εκπαίδευσης, δηλαδή, η ίδρυση νέων σχολικών κτιρίων και η 

οργάνωση σχολείων «γενικής λαϊκής µορφώσεως» (Νηπιαγωγεία και ∆ηµοτικά σχολεία), 

η ίδρυση, η υποστήριξη των σχολικών βιβλιοθηκών, η συστηµατική οργάνωση 

συσσιτίων, η προστασία της υγείας των µαθητών265 µε την οργάνωση και ενίσχυση της 

σχολικής ιατρικής υπηρεσίας, η ενίσχυση ιδρυµάτων κοινωνικής πρόνοιας, η ίδρυση και 

η αύξηση του αριθµού των νυχτερινών σχολείων, η καταπολέµηση του αναλφαβητισµού 

                                                 
265 Λαµπαδαρίου Ε. (1932), "Η Ελληνική σχολική υγιεινή (ιστορία-εξέλιξις-αποτελέσµατα) ", στο Επετηρίς 
∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως, εκδ. «∆ηµητράκου Α.Ε.», Αθήναι, σ. 138 κ.ε.  
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των στρατιωτών που υπηρετούν τη θητεία τους και τέλος η απαίτηση του νόµου από το 

1936 να µην προσλαµβάνονται εργαζόµενοι χωρίς το απολυτήριο του ∆ηµοτικού 

Σχολείου266. 

Στον τοµέα της τεχνικής εκπαίδευσης διαπιστώνεται µεγάλη καθυστέρηση 

γι’αυτό προτείνεται η ενίσχυσή της και ταυτόχρονα η ίδρυση και η οργάνωση τεχνικών 

σχολείων κατώτερης και µέσης εκπαίδευσης µε παράλληλη επιµόρφωση των ήδη 

εργαζοµένων σε εργοστάσια. Ιδρύονται επίσης σχολές εργοδηγών, µηχανολόγων και 

άλλων ειδικοτήτων, οι οποίες διοικούνται από επαγγελµατικές οργανώσεις µε την 

εποπτεία όµως του κράτους. 

Αναγνωρίζεται η σηµασία της γεωργικής εκπαίδευσης, αφού ένα µεγάλο µέρος 

του πληθυσµού ασχολείται µε τη γεωργία, γι’ αυτό προτείνεται και προωθείται η ίδρυση 

γεωργικών σχολείων διετούς και τριετούς εκπαίδευσης, τα οποία θα προετοιµάζουν 

όσους νέους επιθυµούν να ασχοληθούν µε το επάγγελµα του γεωργού.  

Λαµβάνεται µέριµνα επίσης για τη µετατροπή πολλών µέσων εµπορικών σχολών 

σε κατώτερα εµπορικά σχολεία και την ίδρυσή τους σε διάφορα εµπορικά κέντρα 

αποδίδοντας ιδιαίτερη σηµασία στην επιµόρφωση των εργαζοµένων σε καταστήµατα και 

εµπορικά γραφεία. 

 

 

4.2 Σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης 
 

  

Η στοιχειώδης εκπαίδευση, σύµφωνα µε τον νόµο 4397/ 1929, περιλαµβάνει τα 

σχολεία της γενικής εκπαίδευσης (µόρφωσης) και τα σχολεία της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης. Στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης (µόρφωσης) υπάγονται τα 

νηπιαγωγεία, τα δηµοτικά σχολεία και οι νυχτερινές σχολές. Στα σχολεία 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης υπάγονται τα κατώτερα επαγγελµατικά σχολεία, δηλαδή τα 

γεωργικά, τα εµπορικά, τα ναυτικά, τα βιοτεχνικά και οι οικοκυρικές σχολές για τα 

                                                 
266 Καλεράντε Ε. (2007), "Προσέγγιση του θέµατος του αναλφαβητισµού", στο «Η εκπαιδευτική πολιτική 
στα χρόνια του Βενιζέλου», Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα, 22-24 Ιανουαρίου 2004, εκδόσεις «Ελληνικά 
Γράµµατα», Αθήνα, σ.275 
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κορίτσια. Όλα τα σχολεία της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως είναι µικτά εκτός από τις 

οικοκυρικές σχολές για τα κορίτσια.   

Τα νοµοσχέδια της µεταρρύθµισης πρότειναν πολλά θετικά µέτρα που δεν 

µπορούν να αγνοηθούν. Οι κυριότερες προβλέψεις του για τη στοιχειώδη εκπαίδευση 

µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

1. Ίδρυση εξαετών δηµοτικών σχολείων υποχρεωτικών για όλα τα παιδιά ηλικίας  

6 – 12.   

2. Ίδρυση νυχτερινών σχολείων για τον περιορισµό του αναλφαβητισµού  

3. Ίδρυση σχολείων για παιδιά µε ειδικές ανάγκες  

4. Ίδρυση τεχνικών σχολών στο επίπεδο της ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 

5. Ίδρυση Νηπιαγωγείων διετούς εκπαίδευσης. 

 

4.2.1 Ο θεσµός του νηπιαγωγείου 
 

Ο θεσµός του νηπιαγωγείου θεωρείται από την κυβέρνηση Βενιζέλου 

θεµελιώδους σηµασίας. Για πρώτη φορά το κράτος θεωρεί την προσχολική αγωγή ως 

υποχρέωση της Πολιτείας και αυτό αποτελεί ένα καινούργιο στοιχείο στην ιστορία της 

νεοελληνικής παιδείας267. Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης που 

προωθείται, προτείνεται  η ίδρυσή νηπιαγωγείων τόσο στις ξενόφωνες περιοχές, όσο και 

τις εργατικές και βιοµηχανικές περιοχές των µεγάλων αστικών κέντρων, όµως 

ταυτόχρονα επιδιώκεται και η καλύτερη οργάνωσή τους.  

Η προώθηση (επέκταση) του θεσµού αυτού, πέρα από την κοινωνικοποιητική του 

σηµασία, πιστεύεται ότι θα διευκολύνει τα παιδιά στη διδασκαλία του σχολείου και θα 

περιορίσει σηµαντικά τη µεγάλη σχολική αποτυχία µαθητών στα σχολεία της 

στοιχειώδους εκπαίδευσης. Παράλληλα η κυβέρνηση Βενιζέλου µε τον θεσµό των 

νηπιαγωγείων αποβλέπει και στην καταπολέµηση του αναλφαβητισµού των κατώτερων 

κοινωνικών στρωµάτων, τόσο ξενόφωνων όσο και αγροτικών - εργατικών, µέσω της 

παροχής κατάλληλης εκπαίδευσης από το επίπεδο του νηπιαγωγείου268. ∆ηλαδή, σκοπός 

                                                 
267 ∆ηµαράς Α., "Η µεταρρύθµιση που δεν έγινε", τοµ. Β΄, 1895 – 1967, εκδόσεις «Ερµής», Αθήνα 1984, 
σ. κβ΄.   
268 Καλεράντε Ε., ό.π., σ. 274 



 105

των νηπιαγωγείων είναι η «υποβοήθησις της σωµατικής και πνευµατικής εξελίξεως των 

νηπίων και η δια του τρόπου αυτού προπαρασκευή αυτών δια το δηµοτικόν σχολείων»
269. 

Ανεξάρτητα από τον καθαρά σχολικό χαρακτήρα της παιδαγωγικής εργασίας του 

νηπιαγωγείου, η παιδαγωγική τοποθέτηση, ως προς το σκοπό του νηπιαγωγείου εκφράζει 

τις απόψεις της Νέας Αγωγής.   

Θεσµοθετείται επίσης ο περιορισµός των νηπίων ανά νηπιαγωγό και προωθείται 

η καλύτερη οργάνωσή των κτιριακών εγκαταστάσεων των νηπιαγωγείων για την 

προστασία της υγείας (σωµατικής  και  πνευµατικής) των παιδιών. 

 

Πίνακας 6 

 Το νηπιαγωγείο την περίοδο  

1928-1939  

Έτος 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1935 1936 1938 1939 

Νηπιαγωγεία 369 445 514 539 535 539 562 51 743 771 

Νηπιαγωγοί 392 439 522 542 554 534 585 639 781 815 

Νήπια 

Εγγραφ. 
18.146 21.101 27.525 28.209 30.841 29.679 30.941 34.509 38.388 39.413 

Νήπια 

Φοιτήσ. 
16.501 19.028 25.114 25.485 28.247 26.711 28.670 32.177 36.036 37.588 

 

Πηγή: Γ.Σ.Υ.Ε., "Στατιστική της στοιχειώδους εκπαίδευσης", έτη 1928-1939 

 

Τα ιδρύµατα προσχολικής αγωγής θα ανήκουν πλέον στα σχολεία γενικής 

µόρφωσης και θα φοιτούν νήπια και των δύο φύλων, ηλικίας 4- 6 ετών, χωρίς η φοίτηση 

να είναι υποχρεωτική. ∆υνητικά η προσχολική αγωγή επεκτείνονταν στα νήπια όλης της 

επικράτειας µε προτεραιότητα στους εργατικούς και προσφυγικούς συνοικισµούς 

αστικών περιοχών270. ∆ηλαδή η πολιτεία αναγνωρίζει τη σηµαντικότητα της 

προσχολικής αγωγής και το ρόλο των νηπιαγωγείων τόσο για την κοινωνική προσφορά 

και τη βοήθειά τους στους εργαζόµενους γονείς όσο και στην προσφορά τους στο 

δηµοτικό σχολείο. 

                                                 
269 Νόµος 4397/16.8.1929, αρθ. 2..., παρατίθεται στο Μπουζάκης (1994), ό.π., σ. 854 
270 Ν. 4397/1929, αρθ. 2, παρ. 1, παρατίθεται στο Μπουζάκης (1994), ό.π., σ. 854 
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Το ενδιαφέρον της Πολιτείας γίνεται εντονότερο για την ίδρυση περισσότερων 

νηπιαγωγείων και η νέα εκπαιδευτική νοµοθεσία διευκολύνει την ίδρυση µονοτάξιων και 

διτάξιων νηπιαγωγείων µε µικρότερο αριθµό νηπίων271. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 

6 το σχολικό έτος 1927 – 1928 υπήρχαν σε όλη την Επικράτεια µόνο 369 νηπιαγωγεία 

όµως το σχολικό έτος 1931 – 1932 έφθασαν τα 535 και στα οποία υπηρετούσαν 554 

νηπιαγωγοί272. Βέβαια οι ανάγκες της προσχολικής αγωγής ήταν και παρέµειναν για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα µεγάλες και η βελτίωση της κατάστασης των νηπιαγωγείων 

δεν προχώρησε µε τους επιθυµητούς ρυθµούς.        

 

 

4.2.2 Το δηµοτικό σχολείο 
 

Μέσω της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 1929 συµβαίνουν αξιόλογες 

καινοτοµίες στη στοιχειώδη εκπαίδευση, οι οποίες εκφράζουν το νέο πνεύµα της 

αγωγής273 και εκπαίδευσης και τη διαφορετική ατµόσφαιρα στα  εκπαιδευτικά πράγµατα 

της χώρας.  

Μέσω των µεταρρυθµιστικών νοµοσχεδίων προτείνεται και θεσµοθετείται τελικά, 

η δηµοτική εκπαίδευση να γίνει εξαετής, υποχρεωτική για αγόρια και κορίτσια274 και 

µάλιστα πραγµατικά εξαετής για όλα τα ελληνόπουλα, µε την κατάργηση της 

δυνατότητας των µαθητών να µεταβαίνουν στις µέσες σχολές από µικρότερες τάξεις. 

Επιθυµία των µεταρρυθµιστών ήταν «… από την τωρινή χάρτινη υποχρεωτική φοίτησι να 

φτάσουµε στο σηµείο που όλα τα παιδιά να φοιτούν πραγµατικά 6 χρόνια στο 

δηµοτικό…»
275 Η  µετάβαση πλέον σε ανώτερα σχολεία (επαγγελµατικά, ανώτερα η 

γενικής µορφώσεως) γίνεται µόνο µέσω της αποφοίτησης από την έκτη τάξη του 

δηµοτικού σχολείου. Παράλληλα, µε την κατάργηση των ελληνικών σχολείων (τριετής 

φοίτηση) και την µετατροπή των γυµνάσιων σε εξατάξια, πρόθεση της κυβέρνησης των 

                                                 
271 Ν. 4397/1929, αρθ. 2, παρ. 2, παρατίθεται στο Μπουζάκης (1994), ό.π., σ. 854 
272 Γ.Σ.Υ.Ε., Στατιστική της Εκπαιδεύσεως, ό.π., έτη 1928 και 1932 
273 Για µία συνοπτική παρουσίαση βλ. ενδεικτικά Φράγκος Χ.Π. (1977), "Ψυχοπαιδαγωγική", εκδόσεις 
«Παπαζήσης», Αθήνα  
274 Νόµος 4397/ αρθ. 6, παρ.1,  παρατίθεται στο Μπουζάκης (1994), ό.π., σ. 856 
275 "Τα εκπαιδευτικά νοµοσχέδια-∆’. Το πρόβληµα της µέσης παιδείας, βαθµιαία αντικατάσταση ή χάος", 
εφηµερίδα «Ελεύθερον Βήµα», 27 Ιουνίου 1929 
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Φιλελευθέρων είναι η αύξηση της παρεχόµενης µόρφωσης στη Γενική Εκπαίδευση, και 

από ενδεκαετής να γίνει δωδεκαετής.  

Η εξαετής υποχρεωτική φοίτηση προβλέπονταν από τα συντάγµατα του 1911 και 

του 1927 όµως µία µερίδα µαθητών αρκετά µεγάλη εγκατέλειπε το δηµοτικό σχολείο 

πριν την ολοκληρώσει276. Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην  

Εισηγητικής Έκθεσης από τα 953.000 παιδιά που έπρεπε να φοιτούν στο σχολείο το 

σχολικό έτος 1928 -1929 είχαν εγγραφεί στα δηµόσια σχολεία µόνο 662.000 και στα 

ιδιωτικά 23.998. ∆ηλαδή 200.000 παιδιά υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης δεν 

γράφονταν καθόλου στο σχολείο, συνυπολογίζοντας βέβαια και τους 65.135 µαθητές που 

φοιτούσαν στα Ελληνικά σχολεία. Το πρόβληµα αυτό γινόταν ακόµη πιο µεγάλο γιατί 

και από τους µαθητές που εγγράφονταν κανονικά, αρκετοί µαθητές εγκατέλειπαν το 

σχολείο πριν από την Τετάρτη τάξη, και αυτό είχε σαν αποτέλεσµα τα ποσοστά των 

αναλφάβητων να µεγαλώνουν διαρκώς και να διατηρούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα277.  

Και σε προηγούµενες µεταρρυθµιστικές προσπάθειες είχε επιχειρηθεί η επιβολή 

της υποχρεωτικής φοίτησης στα δηµοτικά σχολεία χωρίς τα αναµενόµενα ωστόσο 

αποτελέσµατα278. Προκειµένου να υποχρεωθούν οι γονείς των µαθητών να γράψουν τα 

παιδιά τους στο δηµοτικό σχολείο ο νόµος προέβλεπε κυρώσεις. Η τελευταία 

προσαρµογή στις κυρώσεις πραγµατοποιήθηκε το 1926 και αποτελούνταν από 

χρηµατικές ποινές, ποινές φυλάκισης ή ακόµα τον επιπλέον χρόνο υπηρεσίας στον 

στρατό των παιδιών που δεν είχαν το απολυτήριο δηµοτικού. Ωστόσο όλες οι ποινές 

βασίζονταν στην καταγγελία των διευθυντών των σχολείων οι οποίοι δίσταζαν να 

προχωρήσουν σε µηνύσεις. Το σύστηµα που εισήχθηκε και καθιερώθηκε από την 

κυβέρνηση των Φιλελευθέρων, αντίθετα παρουσίασε εξαιρετική αποτελεσµατικότητα. 

Τις ποινές δεν θα επέβαλαν πλέον τα δικαστήρια αλλά οι επιθεωρητές βασιζόµενοι στις 

καταγγελίες των διευθυντών279. Η αλλαγή αυτή συνδυάστηκε και µε την πρόνοια για την 

ενίσχυση των οικονοµικά ασθενέστερων280, µέσω παροχής βιβλίων, υποδηµάτων,  

ρουχισµού κ.τ.λ. Το ποσοστό φοίτησης των µαθητών αυξήθηκε θεαµατικά. Μόλις δύο 

χρόνια αργότερα η εικόνα που παρουσιάζεται είναι τελείως διαφορετική.  

                                                 
276 Λέφας Χ., ό.π., σ. 48 κ.ε. 
277 Γενική Εισηγητική Έκθεσις..., στο Μπουζάκης (1994), τ. Α’,  ό.π., σ. 655 
278 Μαραγκού-Πρόκου Σ., ό.π., σ. 148 
279 Λέφα Χ., ό.π., σ.56-57 
280 Εφηµερίς των συζητήσεων της Βουλής, ό.π., σ. 1.234 
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Η µεικτή φοίτηση σε όλη τη στοιχειώδη εκπαίδευση (εκτός από τις κατώτερες 

οικοκυρικές σχολές), αποτελεί µιας εξαιρετικής σηµασίας καινοτοµία, «…δια της 

γενικεύσεως της συνεκπαιδεύσεως , ελπίζωµεν ότι θα µειώσωµεν κατά πολύ το ποσοστό 

των αναλφαβήτων της µελλούσης γενεάς…»281. Η πρόταση για συνεκπαίδευση καθιερώνει 

νέα κοινωνικά ήθη και αποτελεί κίνηση προς την σωστή κατεύθυνση προκειµένου να 

καταπολεµηθεί σηµαντικά ο αναλφαβητισµός, που ήταν αρκετά υψηλός στις γυναίκες. 

Επιπλέον, δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αναβάθµιση της γυναίκας και τη 

συµµετοχή της στην παραγωγή και τη δηµόσια ζωή της χώρας. Κάτι που σε όλα τα 

ανεπτυγµένα κράτη είχε προ πολλού καθιερωθεί. 

Μέσα στις νέες συνθήκες της κοινωνικής πραγµατικότητας ο σκοπός της αγωγής 

αλλάζει, δεν γίνεται πλέον λόγος για εθνική, θρησκευτική, οικογενειακή και κοινωνική 

αγωγή, το δηµοτικό σχολείο οφείλει να προσαρµοστεί στις σύγχρονες κοινωνικές 

ανάγκες, µε ιδιαίτερη έµφαση στον ωφελιµιστικό-βιοτικό χαρακτήρα της µάθησης282 και 

µε βασικό σηµείο αναφοράς τη χρησιµότητα και τη λειτουργικότητα των γνώσεων283. 

Η συνεχώς αυξανόµενη πολυπλοκότητα της ζωής και ο κλιµακούµενος 

επαγγελµατικός ανταγωνισµός σε συνδυασµό µε την κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας και 

την πάροδο των πολέµων284, καθιστούσε ανεπίκαιρη την καλλιέργεια των εθνικών αξιών 

σε σχέση µε τις απαιτήσεις της καθηµερινής ζωής285. Μέχρι τότε το γενικότερο πνεύµα 

της εκπαίδευσης είναι ηθικοπνευµατικό και εθνικιστικό και πρακτικά εκδηλώνεται µε 

την έντονη προσήλωση στην διδασκαλία της νεκρής γλώσσας και τον αρχαίο ελληνικό 

πολιτισµό σε βάρος των θετικών µαθηµάτων286. Η επιµονή στον ψευτοκλασικισµό του 

µέχρι τότε εκπαιδευτικού συστήµατος, µεταξύ άλλων, είχε ως αρνητική επίπτωση την 

καλλιέργεια στους µαθητές της απέχθειας προς την χειρωνακτική εργασία σε µία περίοδο 

που η οικονοµική πολιτική της χώρας βασιζόταν σε αυτήν287.  

                                                 
281 Γενική Εισηγητική Έκθεσις..., στο Μπουζάκης Σ. (1994), ό.π., σ. 709 
282 Κουντουράς Μ. (1985), "Κλείστε τα σχολεία (εκπαιδευτικά άπαντα)", επιµ. ∆ηµαράς Α., τόµος Α’, 
εκδόσεις «Γνώση» , σ. 244 
283  Φραγκουδάκη Α., ό.π., σ. 60  
284 Περσιάνης Π., ό.π., σ. 193 κ.ε. 
285 Λέφα Χ., ό.π., σ. 17 κ.ε. 
286 Μαραγκού-Πρόκου Σ., ό.π., σ. 148 
287 Ρεπουλής Εµµ., ό.π., σ. 44-45 
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Η αντίδραση του Βενιζέλου στα επιχειρήµατα της αντιπολίτευσης για το θέµα του 

κλασικισµού στην εκπαίδευση φαίνεται και από την εξής δήλωσή του «...µπορώ να 

φανταστώ κλασσική παιδεία και χωρίς τα Αρχαία
288

».  

Ο σκοπός που θέτουν πλέον τα εκπαιδευτικά νοµοσχέδια για τα δηµοτικά σχολεία 

χαρακτηρίζεται ως καθαρά αστικός289. ∆ηλαδή, σκοπός του δηµοτικού σχολείου για 

πρώτη φορά στην επίσηµη εκπαίδευση προτείνεται να «είναι η στοιχειώδης 

προπαρασκευή των µαθητών δια την ζωήν και παροχή εις αυτούς των απαραίτητων προς 

µόρφωσιν χρηστού πολίτου στοιχείων»
290. Η κατεύθυνση του σκοπού αλλάζει και ως 

βασική αρχή θέτει την προσαρµογή στην πραγµατικότητα.  

Η προσπάθεια αυτή έχει ως µακροπρόθεσµη προοπτική, τη βελτίωση του 

επιπέδου της εκπαίδευσης, την αποµάκρυνση από τον µέχρι τότε ολιγαρχικό χαρακτήρα 

αλλά και τον εκσυγχρονισµό της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα. Η ανεπάρκεια του 

προηγούµενου συστήµατος δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σύγχρονες ανάγκες της 

κοινωνίας.  

Η καταπολέµηση του αναλφαβητισµού παραµένει πρώτη προτεραιότητα για την 

κυβέρνηση, διότι «… κατά µέσο όρον το ήµισυ περίπου του Ελληνικού πληθυσµού είναι 

σήµερον αναλφάβητον ακόµη, δια να επαναλάβωµεν την ωραίαν εικόνα του ∆άντε, “κάτω 

από ουρανόν χωρίς άστρα”…», δηλώνει ο Γ. Παπανδρέου στη Βουλή το 1929 ως Γενικός 

Εισηγητής των εκπαιδευτικών νοµοσχεδίων291. Το «µοναδικόν µέσον νοµίζοµεν ότι είναι 

η ίδρυσις νυκτερινών σχολών εις τα διδακτήρια των κρατικών σχολείων, ένθα διδάσκαλοι, 

σχολικοί ιατροί ή και άλλοι τινές επιστήµονες θα ήτο δυνατόν ου µόνον τας στοιχειώδεις 

γνώσεις  γραφής και αναγνώσεως να διδάξωσι αλλά και γενικοτέρας µορφώσεως γνώσεις 

π.χ. περί καθαριότητας, υγιεινής, περί καθηκόντων και δικαιωµάτων του πολίτου αυτοίς να 

µεταδώσωσι»
292. Στους σκοπούς της ίδρυσης των νυχτερινών σχολών συγκαταλέγονταν 

πέρα από την καταπολέµηση του αναλφαβητισµού, η παροχή στους αγράµµατους 

στοιχείων µορφώσεως για τη σύγχρονη ζωή, ο επιστηµονικός διαφωτισµός των µεγάλων 

λαϊκών στρωµάτων για τη διάλυση προλήψεων και δεισιδαιµονιών και τέλος η 

υποβοήθηση της γλωσσικής ανάπτυξης των ξενόφωνων. 

                                                 
288 Παρατίθεταο στο Κρητικός Γ., ό.π., σ. 360 
289 Φραγκουδάκη Α., ό.π., σ.60 
290 Ν. 4397, αρθ. 3, παρ. 1, παρατίθεται στο Μπουζάκης (1994), τ.Α’, ό.π., σ. 854  
291 Εφηµερίς των συζητήσεων της Βουλής, ό.π., σ. 1.233 
292 Γενική Εισηγητική Έκθεσις..., στο Μπουζάκης Σ. (1994), ό.π., σ. 709 
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Η εφαρµογή της σχετικής νοµοθετικής επιταγής αποδείχτηκε ότι δεν ήταν εύκολη 

υπόθεση αφού και ο ίδιος ο Παπανδρέου διαπιστώνει πως οι προβλεπόµενες πιστώσεις 

ήταν απολύτως ανεπαρκής. «Ότι θα είχε κανείς να παρατηρήση είναι η ανεπάρκεια των 

µέσων, τα οποία διατίθενται προς τον σκοπόν αυτόν. ∆ια το προσεχές έτος αναγράφεται 

ποσόν 1.400.000 δραχµών, δια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσουν 300 νυχτεριναί 

σχολαί. Εκφράζοµεν την ευχήν, όπως αι οικονοµικαί µας συνθήκαι του µέλλοντος 

επιτρέψουν την διάθεσιν µεγαλειτέρων ποσών»
293. Ιδρύθηκαν συνολικά 90 νυχτερινές 

σχολές294.    

Το εξαετές δηµοτικό σχολείο θεωρείται ένας βασικός σταθµός της γενικής 

Λαϊκής Παιδείας, όµως πρέπει να οργανωθεί για να µπορέσει να ανταποκριθεί στο 

µέγιστο βαθµό της αποδοτικότητάς του. Σχεδιάζεται ο εφοδιασµός του µε τα απαραίτητα 

µέσα διδασκαλίας, την ίδρυση και τον εµπλουτισµό σχολικών βιβλιοθηκών και τη 

λειτουργία άρτια οργανωµένων σχολικών κήπων.  

Για την βελτίωση του περιεχοµένου της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα του 

διδακτικού έργου θα έπρεπε τα σχολεία να εφοδιαστούν «δια των απαραίτητων οργάνων 

και σκευών διδασκαλίας, δια εργαστηρίων φυσικής, χηµείας και χειροτεχνίας, δια της 

ιδρύσεως των σχολικών κήπων και σχολικών βιβλιοθηκών»
295. ∆ηλαδή το σύγχρονο 

«σχολείο εργασίας» έπρεπε να πλαισιωθεί µε ποικίλο υλικό και πλούσιο εξοπλισµό, 

προκειµένου να ανταποκριθεί στο νέο προσανατολισµό και τη στροφή της εκπαίδευσης 

στις πρακτικές ανάγκες της σύγχρονης ζωής296. Το σχέδιο νόµου που αφορούσε τη 

στοιχειώδη εκπαίδευση, προέβλεπε την ίδρυση σε κάθε δηµοτικό σχολείο ενός σχολικού 

κήπου για τη διδασκαλία των φυσιογνωστικών µαθηµάτων και την «απόκτησιν υπό των 

µαθητών προκαταρκτικών γνώσεων καλλιεργείας της γης»
297. 

Η εισαγωγή θεσµών όπως ο σχολικός κήπος, η σχολική βιβλιοθήκη, το σχολικό 

εργαστήριο, πέρα του ότι συνιστούσαν µια ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική καινοτοµία, 

αναγνωρίζονταν ταυτόχρονα και ως αποτελεσµατικό µέσο διαπαιδαγωγήσεως των νέων.  

                                                 
293 Εφηµερίς των συζητήσεων της Βουλής , ό.π., σ. 1.233 
294 "Το έργον της Κυβερνήσεως Βενιζέλου κατά την τετραετίαν 1928 – 1932: τι υπεσχέθη προεκλογικώς 
και τι επραγµατοποίησε", επιµ. Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού, Αθήναι, Αύγουστος 1932, σ. 239 
295  Γενική Εισηγητική Εκθεσις..., στο Μπουζάκης (1994), τ. Α’, ό.π., σ. 666 
296 Μέχρι τότε η κάλυψη των ελλείψεων σε εποπτικά υλικά γίνονταν από χρήµατα που προέρχονταν από 

εράνους και εισφορές των κατοίκων αλλά και δωρητών.  
297 Ν.4397/1929, αρθ.13, παρ. 1, παρατίθεται στο Μπουζάκης (1994), τ. Α’, ό.π., σ. 859 



 111

Το πρόβληµα που προκύπτει για την προώθηση και αυτής της σηµαντικής 

εκπαιδευτικής καινοτοµίας είναι η περιορισµένη χρηµατοδότησή της από τον κρατικό 

προϋπολογισµό298. Λαµβάνοντας υπόψη βέβαια και την δυσχερή διεθνή οικονοµική 

συγκυρία το σχολικό έτος 1929 – 1930, «…διαθέτοµεν σήµερον, δι’οργάνωσιν σχολικών 

κήπων, πεντακοσίας χιλιάδας, δηλαδή κατά σχολείων, όταν λάβωµεν υπόψιν 8 χιλιάδας 

σχολεία, δραχµάς 62. ∆ι’ εφοδιασµόν σχολείων µε υλικά χειροτεχνίας 1 εκατοµµύριων, 

δηλαδή κατά σχολείων δραχµάς 120»
299. Αντίστοιχα για την περίπτωση των σχολικών 

βιβλιοθηκών το ποσό ήταν 200.000 δρχ. ενώ για τα σχολικά εργαστήρια δαπανήθηκαν 

2.000.000 δρχ. µόνο. Λόγω της δηµοσιονοµικής στενότητας η κυβέρνηση υποστηρίζει 

την άποψη της βαθµιαίας εφαρµογής του θεσµού διαθέτοντας «κατ’ έτος ωρισµένου 

ποσού εκ του προϋπολογισµού όπερ µε την πάροδον των ετών και αναλόγως προς τας 

οικονοµικάς συνθήκας του κράτους να βαίνει διαρκώς αυξανόµενον µέχρις εντελούς 

πληρώσεως των αναγκών»
300.  

 

        

4.2.3 Σχολεία για παιδιά µε ειδικές ανάγκες 

 

 

Στο Νοµοσχέδιο για τη ∆ηµοτική Εκπαίδευση περιλαµβάνεται επίσης νοµοθεσία 

ίδρυσης ειδικών σχολείων «δια παιδιά τα οποία παρουσιάζουσι πνευµατικάς ή σωµατικάς 

νόσους αίτινες δεν επιτρέπουσι την φοίτησιν αυτών εις τα συνήθη σχολεία»  προκειµένου 

να «...παρεµποδισθή η ολοκληρωτική αυτών πνευµατική αποτύφλωσις και η ηθική 

διαστροφή, εις ην είναι αµετάκλητως κατεδικασµένα, εφ’όσον εγκαταλείπονται... ...παρά 

της  Πολιτείας εις την τύχην των» 301,. Μία καινοτοµία πολύ προοδευτική για την εποχή 

εκείνη παρά τον δυνητικό χαρακτήρα της σχετικής διάταξης.   

 

                                                 
298 Εφηµερίς των συζητήσεων της Γερουσίας, σύνοδος Γ’ – Μέρος Β’, Συνεδρίασης 86η, 4ης Ιουνίου 1931, 
σ. 1007-1008 
299 Εφηµερίς των συζητήσεων της Βουλής, ό.π., σ. 1.235 
300 Γενική Εισηγητική Έκθεσις..., στο Μπουζάκης (1994), τ. Α’, ό.π., σ. 667 
301 Γενική Εισηγητική Έκθεσις..., στο Μπουζάκης (1994), τ. Α’, ό.π., σ. 670 
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4.2.4 Κατώτερα Επαγγελµατικά Σχολεία 
 

  

«..Απόφοιτοι της πρώτης ή δευτέρας ή τρίτης τάξεως (ελληνικού σχολείου), µηδεµίαν 

εργασίαν και τέχνην διδαχθέντες, προς ουδεµίαν προπαρασκευασθέντες, άγοντες ήδη 

ηλικίαν 12-14 ετών, εντρεπόµενοι (!) κατά το πλείστον, να θέσουν χείρα επί του αρότρου, 

αν είναι υιοί γεωργών, θεωρούµενοι υπό των απλοϊκών γονέων ότι είναι γραµµατισµένοι 

πλέον, ρίπτονται εις το πέλαγος του βίου µε µόνα εφόδια τα εκ των γραµµατικών γνώσεων, 

επιζητούντες επί τινά χρόνον θέσιν υπηρέτου η υπαλλήλου εις οιουδήποτε είδους 

κατάστηµα, έως ου γείνουν και οι ίδιοι µικρέµποροι, παντοπώλαι ή εδωδιµοπώλαι ή 

οινοπώλαι ή καφεπώλαι»302. 

Χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού συστήµατος του 19ου αιώνα έως και το 1929 

είναι η απόλυτη παραµέληση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης που οφείλεται κατά κύριο 

λόγο στην αδιαφορία της πολιτείας, αλλά και στον αργό ρυθµό εκβιοµηχάνισης που 

παρουσιάζει η χώρα303.  

Ο εκπαιδευτικός όµιλος, εκπρόσωπος της φιλελεύθερης µερίδας της αστικής 

τάξης, πιέζει για την ίδρυση επαγγελµατικής εκπαίδευσης από την πρώτη φάση 

εκβιοµηχάνισης της ελληνικής οικονοµίας. Παρά το πρώιµο των προβληµατισµών 

αναφορικά µε την αναγκαιότητα οργάνωσής της, οι πρώτες µικτές, τετραετούς διάρκειας 

και ισότιµες µε το γυµνάσιο, δηµόσιες εµπορικές σχολές ιδρύονται µόλις το 1903. Έως 

τότε η ιδιωτική πρωτοβουλία κάλυπτε τις ανάγκες για τεχνική-επαγγελµατική 

εκπαίδευση. Η απουσία σχολείων για τα παιδιά των κατώτερων τάξεων µεταφράζονταν 

στον παρασιτισµό και την θεσιθηρία που επικρατούσε στην ελληνική κοινωνική 

πραγµατικότητα της περιόδου304.    

Το εκπαιδευτικό σύστηµα θεωρήθηκε υπεύθυνο για το ότι δεν προωθούσε την  

Εθνική ευηµερία της χώρας. Και αυτό διότι το ίδιο το σύστηµα δεν προέβλεπε καµία 

προοπτική για τους χιλιάδες αποφοίτους του δηµοτικού σχολείου (τετράχρονου), οι 

οποίοι δεν συνέχιζαν τη φοίτησή τους σε σχολεία µέσης εκπαίδευσης, αλλά 

                                                 
302 Ρεπουλής Ε., ό.π., σ. 44  
303 Περσιάνης Π., ό.π., σ. 259-260  
304 Μαραγκού-Πρόκου Σ., ό.π., σ. 200 
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κατευθύνονταν στην αγορά εργασίας (σε κάποιο επάγγελµα), στη γεωργία ή στο 

εµπόριο. Τα παιδιά αυτά ήταν πολλές χιλιάδες και αποτελούσαν το εργατικό δυναµικό 

της χώρας. Είναι φανερό ότι το µεγαλύτερο µέρος των παιδιών, µετά την αποφοίτηση 

κατευθύνονταν στην αγορά εργασίας χωρίς οποιαδήποτε προετοιµασία. Η ανάγκη για 

κοινωνικές αλλαγές και οικονοµική ανάπτυξη επέβαλε την ανάληψη οποιασδήποτε 

δαπάνης για την ίδρυση επαγγελµατικών σχολείων προκειµένου να προετοιµαστούν οι 

µαθητές για τους τοµείς της οικονοµίας, τους οποίους επρόκειτο να απασχοληθούν.  

Η κυβέρνηση Βενιζέλου θα προχωρήσει στην ίδρυση κατώτερων επαγγελµατικών 

σχολείων ακολουθώντας το πνεύµα του αστικού εκσυγχρονισµού που είχε θέσει ως 

προτεραιότητα κατά την «ειρηνική τετραετία» αλλά και σε προηγούµενες προσπάθειες. 

Τα σχολεία αυτά σκοπό είχαν την προετοιµασία για την επαγγελµατική δραστηριότητα 

των αποφοίτων του δηµοτικού που δεν είχαν σκοπό να συνεχίσουν σε σχολεία της µέσης 

εκπαίδευσης και αποτέλεσαν µία από τις σηµαντικότερες καινοτοµίες της εν λόγω 

µεταρρύθµισης305. 

Τα σχολεία αυτά, µε µορφή καθαρά επαγγελµατική, εθεωρούντο ως σχολεία 

δεύτερου κύκλου λαϊκής εκπαίδευσης και η ίδρυσή τους θεωρήθηκε άµεσης 

προτεραιότητας, η δε δαπάνη για το κόστος της ίδρυσής τους παραγωγική, διότι θα 

συνέβαλε στην αύξηση του δηµόσιου και ιδιωτικού πλούτου.  

Τα κατώτερα επαγγελµατικά σχολεία υπάγονται στη στοιχειώδη εκπαίδευση και 

διακρίνονται σε τέσσερις επαγγελµατικές κατευθύνσεις: τη γεωργική, την εµπορική, τη 

βιοτεχνική και τις οικοκυρικές σχολές για τα κορίτσια. Η φοίτηση στα σχολεία αυτά 

είναι διετής, είναι δωρεάν και δεν είναι υποχρεωτική306. Στα σχολεία αυτά 

προετοιµάζονται «τα παιδιά του λαού για τη ζωή …. και το σχολείο αποκτά άµεση 

λειτουργικότητα και σύνδεση µε τη ζωή»
307. Θεσµοθετείται επίσης, στο χώρο της 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης η θέση του Γενικού Επιθεωρητή Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης µε αποκλειστικό καθήκον την παρακολούθηση της λειτουργίας των ειδικών 

επαγγελµατικών σχολών µέσης και κατώτερης εκπαίδευσης. 

                                                 
305 Φραγκουδάκη Α., ό.π., σ. 60 και Χατζηστεφανίδης Θ.∆., σ. 274 
306 ∆ηλαδή η στοιχειώδης εκπαίδευση άρχιζε µε το νηπιαγωγείο (φοίτηση διετής), συνεχίζονταν µε το 
υποχρεωτικό εξαετές δηµοτικό σχολείο και ολοκληρώνονταν µε τα επαγγελµατικά σχολεία (η φοίτηση δεν 
είναι υποχρεωτική).  
307 ∆ερβίση Στ. (1985), "Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης και Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Σύστηµα", 
εκδ. «Μέλισσα», Θεσσαλονίκη, σ. 77. 
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Το 50,86% του πληθυσµού της χώρας µας κατά την εξεταζόµενη περίοδο  

ασχολούνταν στον πρωτογενή τοµέα, το 23,86% µε τη βιοµηχανία και βιοτεχνία, το 

9,46% το εµπόριο και το 8,59% µε τα ελεύθερα επαγγέλµατα και οι νέοι δεν είχαν 

οποιαδήποτε προετοιµασία για αυτούς τους τοµείς ανάπτυξης308. Έτσι, καθώς ένα 

µεγάλο µέρος του πληθυσµού της Ελλάδας ασχολούνταν επαγγελµατικά µε τον 

πρωτογενή τοµέα παραγωγής και ιδίως µε την γεωργία, η γεωργική εκπαίδευση έπρεπε 

να προωθηθεί309. Η ίδρυσή τους επιτελεί έναν επιπλέον σκοπό. Την αναχαίτιση της 

αποστροφής του ελληνικού λαού για την χειρωνακτική εργασία310.  

Τα κατώτερα επαγγελµατικά σχολεία «…προορίζονται να επαναφέρουν την 

απωλεσθείσαν αγάπην του Ελληνικού λαού προς την εργασίαν και προς την γήν, χάρις εις 

τας οποίας ελπίζοµεν ότι θα είναι δυνατόν ίσως να γίνη µία αναθεώρησις του πίνακος των 

ηθικών αξιών ο οποίος είναι  σήµερον τόσον ανώµαλος εις τον τόπο µας, εις τρόπον ώστε 

επικεφαλής µεν αυτού να είναι ο θεσιθήρας εις δε την κατώτατην βαθµίδα του, 

συγκέντρωναν την κοινήν αδιαφορίαν, δυσµένειαν και την περιφρόνησιν, ο παραγωγός, ο 

καλλιεργητής της γής, ο τροφοδότης της χώρας»311.     

Στη βάση αυτής της προοπτικής δίνεται προτεραιότητα στην ίδρυση και 

λειτουργία των Γεωργικών Σχολείων. «Επιτακτικότερον παντός άλλου κατωτέρου 

επαγγελµατικού σχολείου έχοµεν την ανάγκην των γεωργικών, ου µόνον διότι ο πληθυσµός 

µας είναι κατά το ήµισυ και πλέον γεωργικός (…) αλλά και διότι η γεωργία είναι η 

κυριωτέρα µας πηγή εθνικού πλούτου»312.  

Μάλιστα ιδρύονται ειδικά σε περιοχές στις οποίες λειτουργούν γεωργικοί 

σταθµοί και γεωργικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα ιδρύονται  επιµορφωτικά σχολεία για 

την επιµόρφωση των ήδη απασχολουµένων στη γεωργία και επίσης προτείνεται στη 

Γεωπονική Σχολή Αθηνών να ειδικεύει επιστήµονες γεωπόνους και συγχρόνως να 

καταρτίζει παιδαγωγικά όσους από τους πτυχιούχους επιθυµούν να γίνουν καθηγητές σε 

γεωργικές σχολές. 

                                                 
308 Γενική Εισηγητική Έκθεσις..., στο Μπουζάκης (1994), ό.π., τοµ. Α΄, Αθήνα, σ. 668 
309 Κουντουράς Μ., ό.π., τόµος Ά, σ. 247 
310 Εφηµερίς των συζητήσεων της Γερουσίας, …4ης Ιουνίου 1931, σ. 1007 και στο Εφηµερίς των 
συζητήσεων της Γερουσίας, …26ης Ιουλίου 1929, ό.π., σ. 387 και 391 
311 Εφηµερίς των συζητήσεων της Βουλής, ό.π., σ. 1.235 
312 Εφηµερίς των συζητήσεων της Γερουσίας, …26ης Ιουλίου 1929, ό.π., σ. 374 
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Ειδικά για την περίπτωση των γεωργικών σχολείων η επιµονή του Βενιζέλου 

προκειµένου να προωθήσει την ίδρυση και λειτουργία τους, κατά την άποψή µας, ήταν 

στενά συνυφασµένη και µε την κατεύθυνση της οικονοµικής πολιτικής της κυβέρνησης 

των Φιλελευθέρων. Όπως περιγράψαµε στο κεφάλαιο 4, όπου αναλύθηκε η οικονοµική 

κατάσταση της χώρας, ο Βενιζέλος και οι υπεύθυνοι χάραξης της οικονοµικής πολιτικής 

της χώρας είχαν ως τρόπο χρηµατοδότησης του προγράµµατος εκσυγχρονισµού της 

χώρας τον εξωτερικό δανεισµό. Προϋπόθεση της συνέχισης της εισροής των δανειακών 

κεφαλαίων ήταν να υπάρχει οικονοµική σταθερότητα. Η επίτευξη της αυτάρκειας της 

χώρας σε γεωργικά προϊόντα θα οδηγούσε σε µία πολύ σηµαντική µείωση των 

εισαγωγών, που αποτελούνταν κυρίως από είδη διατροφής και θα είχε ως αποτέλεσµα 

την µείωση της εκροής συναλλάγµατος, αποφορτίζοντας την πίεση στα συναλλαγµατικά 

διαθέσιµα της ΤτΕ313 και την παράλληλη µείωση του µόνιµου ελλείµµατος του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών. Κάτω από αυτό το πρίσµα η προώθηση των γεωργικών 

σχολείων την δεδοµένη στιγµή επιβάλλονταν και από τους παραπάνω λόγους.      

Ενδιαφέρον είναι να αναφέρουµε ότι το σχολικό έτος 1928 – 1929, πρώτο έτος 

διακυβέρνησης της χώρας από τους Φιλελεύθερους,  λειτουργούσαν µόνο τρία κατώτερα 

γεωργικά σχολεία314, ενώ µέχρι το τέλος της θητείας της (σχολ. έτος 1932 – 1933) 

ιδρύθηκαν 35, αλλά λειτούργησαν µόνο 28. Γράφτηκαν 557 µαθητές, φοίτησαν όµως 

µόνο 475. Παρά τις εξαγγελίες των µεταρρυθµιστών για βαθµιαία ίδρυση των 

επαγγελµατικών σχολείων315 εξέλιξη τους δεν µπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα επιτυχηµένη 

για την κυβέρνηση Βενιζέλου316.  

Όµως παρά αυτή την αρνητική εξέλιξη στο θεσµό των επαγγελµατικών σχολείων 

δεν µπορεί κανείς να µην υποστηρίξει ότι η κατώτερη επαγγελµατική εκπαίδευση θα 

αντικαταστήσει το µέχρι τότε µονοδιάστατο χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος317. Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση του 1929 µπορεί να θεωρηθεί ως η 

                                                 
313 Θυµίζουµε εδώ οτι η Ελλάδα ακολουθεί τον κανόνα συναλλάγµατος-χρυσού 
314 "Το έργον της κυβερνήσεως του Βενιζέλου κατά την...", ό.π., σ. 92 
315 "Τα εκπαιδευτικά νοµοσχέδια-Β’ Τα πράγµατα στην θέσι τους", εφηµερίδα «Ελεύθερον Βήµα», 24 
Ιουνίου 1929 και στο "Τα εκπαιδευτικά νοµοσχέδια-∆’…", εφηµερίδα «Ελεύθερον Βήµα», ό.π.  
316 Παρόµοια προβλήµατα διαπιστώνει κανείς και στις άλλες κατευθύνσεις των επαγγελµατικών σχολείων, 
δήλαδή αυτά δεν µπόρεσαν να συγκεντρώσουν ικανοποιητικό αριθµό µαθητών. Οι λόγοι είναι πολλοί και 
για να εξηγηθηθεί το φαινόµενο αυτό θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του τη µέχρι τότε εκπαιδευτική και 
κοινωνική πραγµατικότητα.   
317 Μαραγκού – Πρόκου Στ., ό.π., σ. 200 
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πρώτη ουσιαστική προσπάθεια να ρυθµιστούν ενιαία και συνολικά τα θέµατα της 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και δεν µπορεί να αµφισβητηθεί ότι η εν 

λόγω µεταρρύθµιση θεσπίζει για πρώτη φορά δίκτυο επαγγελµατικής εκπαίδευσης318. 

 

 

4.3 Σχολεία  Μέσης Εκπαίδευσης 

 

 

Ο νόµος του 1929 για τη Μέση Εκπαίδευση, αποτελεί τη σπουδαία προσπάθεια 

για την αλλαγή της και όπως φαίνεται και από το περιεχόµενό του νόµου, έχουµε ριζικές 

αλλαγές στο πνεύµα του συστήµατος, αλλαγές οι οποίες εκφράζονται µε τα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά του. Αντί για τα Ελληνικά Σχολεία και τα Γυµνάσια ιδρύθηκαν Σχολεία 

Μέσης Εκπαίδευσης εξατάξια, χωρισµένα σε δύο κύκλους µε διακλάδωση σπουδών 

(κλασσική, πρακτική, γεωργική κατεύθυνση) µετά τη δεύτερη τάξη: τον κατώτερο κύκλο 

µε δύο τάξεις (είναι τα κατώτερα επαγγελµατικά σχολεία) και τον ανώτερο µε τέσσερις 

(Κλασσικά Γυµνάσια, τα Πρακτικά Λύκεια και οι Μέσες Επαγγελµατικές Σχολές – 

γεωργικές, εµπορικές κ.α.) επιδιώκοντας την εξειδίκευση στις τελευταίες τάξεις του. Σε 

πόλεις όπου υπάρχουν και οι δύο τύποι σχολείων (γυµνάσιο και πρακτικό λύκειο) 

µπορούν να συγχωνευθούν σε ένα εκπαιδευτήριο υπό την ονοµασία «Σχολή Μέσης 

Εκπαίδευσης».  

Με το Ν. 4373/1929319 προωθούνται µια σειρά από αλλαγές, οι οποίες 

µεταβάλλουν την εξωτερική διάρθρωση της Μέσης Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα 

προαναγγέλλουν σηµαντικές καινοτοµίες στην εσωτερική της δοµή  (µεταφράσεις, νέα 

προγράµµατα κ.α.).   

Θεσπίζονται τα εξατάξια γυµνάσια και τα πρακτικά λύκεια και καταργούνται τα 

καλούµενα Ελληνικά Σχολεία320. Στα εκπαιδευτικά αυτά ιδρύµατα γίνονται δεκτοί 

µαθητές κάτοχοι του εξαταξίου δηµοτικού σχολείου µετά από εισιτήριες εξετάσεις.  

                                                 
318 Περσιάνης Π., ό.π., σ. 259-260 
319 Παρατίθεται στο Μπουζάκης (1994), τόµος Α’, ό.π., σ. 843 κ.ε. 
320 Χατζηστεφανίδης Θ.∆., σ. 275 
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Παρά την εκσυγχρονιστική τάση της λειτουργίας της Μέσης Εκπαίδευσης κύριος 

σκοπός της συνεχίζει να παραµένει η επιστηµονική προετοιµασία των νέων που 

επιθυµούν να ακολουθήσουν ανώτερες σπουδές. Παράλληλα µε τον κύριο σκοπό της 

µέσης εκπαίδευσης γίνεται προσπάθεια να προσαρµοστεί και η µέση εκπαίδευση στην 

προετοιµασία για την επαγγελµατική ζωή321. Ακόµη δηλαδή και το θεωρητικό σχολείο 

µέσης εκπαίδευσης να παρέχει γνώσεις και ικανότητες χρήσιµες για την αντιµετώπιση 

της επαγγελµατικής ζωής και να µην αποτελούν απλά σχολεία για την προπαρασκευή 

των µαθητών για ανώτερες σπουδές. Όχι προβαθµίδα του πανεπιστηµίου αλλά 

παράλληλη παροχή εξειδικευµένων γνώσεων χρήσιµων για την επαγγελµατική και 

κοινωνική ζωή322. Στις βασικές επιδιώξεις της Μέσης Εκπαίδευσης εντάσσεται δηλαδή 

και η χρησιµότητα και η λειτουργικότητα της αποκτώµενης γνώσης προκειµένου αυτή να 

αξιοποιηθεί στην απρόσκοπτη ένταξη των νέων στη σύγχρονη κοινωνική 

πραγµατικότητα. 

Το 1931 κατά την δεύτερη φάση της µεταρρύθµισης, συντάσσεται νέο 

πρόγραµµα µαθηµάτων στα σχολεία της µέσης εκπαίδευσης που καθιερώνει την 

διδασκαλία των Νέων Ελληνικών σε όλες τις τάξεις του, εισάγει την προαιρετική 

επιλογή µαθηµάτων καθώς και το µάθηµα της Σωµατικής Αγωγής. 

 Κεντρική επιδίωξη της εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Βενιζέλου είναι 

ο περιορισµός µαθητικού πληθυσµού της Μέσης Εκπαίδευσης κατά «41%, δηλαδή ενώ 

εις τα 1928 οι µαθηταί των σχολείων τούτων ήσαν 96.214, εφέτος (1932) κατήλθον εις 

57.225»
323. 

Η πολιτική αναδιοργάνωσης της Μέσης Εκπαίδευσης υποδηλώνει τη σταθερή 

βούληση της κυβέρνησης Βενιζέλου για τη στροφή της Γενικής Εκπαίδευσης σε 

περισσότερο πρακτική κατεύθυνση προκειµένου η νέα γενιά να γίνει ικανή να ασχοληθεί 

δηµιουργικά και παραγωγικά, δηλαδή µε παραγωγικές επαγγελµατικές δραστηριότητες. 

Η τάση αυτή της εκπαιδευτικής πολιτικής των «Φιλελευθέρων» συµπυκνώνεται στα 

παρακάτω αποσπάσµατα δηλώσεων του Βενιζέλου στο «Ελεύθερον Βήµα» της 30ης 

Απριλίου του 1929: 

                                                 
321 Μαραγκού-Πρόκου Σ., "Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση και Σχολικό κτίριο-Συγκριτική θεώρηση των 
εκπαιδευτικών συστηµάτων και των σχολικών κτιρίων Γενικής Εκαπίδευσης στις χώρες της ∆υτικής 
Ευρώπης και στην Ελλάδα", σ.151, Θεσσαλονίκη 1980 
322 Μπουζάκης Σ. (1986), ό.π., σ. 86 
323 "Το έργον της κυβερνήσεως Βενιζέλου...", ό.π., σ. 185 
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«Εγώ προσωπικώς, θα έβλεπα ευχαρίστως και τον περιορισµόν του αριθµού των 

Γυµνασίων, προκειµένου εις την θέσιν των να ιδρυθούν επαγγελµατικαί σχολαί πρακτικής 

µορφώσεως»
324.    

 «…θα καταργήσω 60 γυµνάσια έστω και αν µε ανατρέψουν»
 325

.    

«Νοµίζω προτιµώτερον, να µη κάµωµεν δέκα σχολεία παραπάνω και να κάµωµεν 

το σχολείον της τεχνικής εκπαιδεύσεως»
326. 

Μέσα από τη µείωση του αριθµού των αποφοίτων του γυµνασίου επιδιώκεται να 

εξισορροπηθεί η αναλογία αποφοίτων της Μέσης Εκπαίδευσης και φοιτητών στα 

Πανεπιστήµια327. Η πληθώρα των αποφοίτων σχολείων κλασικών Γυµνασίων ώθησε 

στην δηµιουργία ενός µεγάλου αριθµού ατόµων µε κλασική παιδεία η οποία ουδόλως 

τους χρησίµευε στην άσκηση του επαγγέλµατός των. Οι άνεργοι απόφοιτοι της µέσης 

εκπαίδευσης αναζητούσαν µία θέση στο δηµόσιο ή σε άλλες υπαλληλικές θέσεις του 

τριτογενή τοµέα. Ο διογκούµενος αριθµός αποφοίτων µέσης εκπαίδευσης και το υψηλό 

ποσοστό ανεργίας τους κατά κοινοβουλευτικούς παράγοντες αποτελούσε πρόβληµα 

ακόµη και για την αποσταθεροποίηση της κοινωνίας, «…το προλεταριάτον του κολλάρου 

όπως ονοµάζεται ο θεσµός των θεσιθηρών, οι οποίοι κατατρυχόµενοι από την στέρησιν και 

την ηµιµάθειαν, θα παρασκεύασουν εις το µέλλον… τον στρατόν της κοινωνικής 

ανατροπής!. Πρέπει να δυσκολεύσωµεν την άφθονον εισαγωγήν εις τας σχολάς της µέσης 

εκπαιδεύσεως…»
328

.  

Το πρόβληµα του πληθωρισµού των µαθητών µέσης εκπαίδευσης γίνεται 

προσπάθεια να αναχαιτιστεί µέσω της ίδρυσης των Ανώτερων Παρθεναγωγείων, των 

µέσων επαγγελµατικών σχολών και των αυστηρών εισαγωγικών εξετάσεων329. Η 

κυβέρνηση Βενιζέλου προκειµένου να περιορίσει τον αριθµό των θεσιθηρών 

προσπάθησε να στρέψει τους νέους προς την γη330.  

                                                 
324 Στεφάνου Σ., "Ελευθερίου Βενιζέλου Πολιτικαί Υποθήκαι", τοµ., 2ος, Αθήνα 1969, 373. 
325Παρατίθεται στο Περσιάνης Π., ό.π., σ. 224 
326 Στεφάνου Σ., ό.π., 373 
327 Αντωνίου ∆. (1987), "Τα προγράµµατα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929)", τόµος Πρώτος, Ιστορικό 
Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, Αθήνα, σ.68  
328 Εφηµερίς των συζητήσεων της Βουλής, ό.π., σ. 1.238 
329 "Τα εκπαιδευτικά νοµοσχέδια-Β’…", εφηµερίδα «Ελεύθερον Βήµα», ό.π., και στο "Επετηρίς ∆ηµοτικής 

εκπαίδευσης", ό.π., σ. 388-389 επίσης Χατζηστεφανίδης Θ.∆., ό.π., σ. 277 
330 Κρητικός Γ., ό.π., σ. 372 
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Η πραγµατικότητα αυτή κάνει φανερή την επιδίωξη διασύνδεσης της οικονοµικής 

ανάπτυξης και του εκπαιδευτικού συστήµατος, επηρεάζοντας έτσι τη διαµόρφωση της 

κοινωνικοεπαγγελµατικής διάρθρωσης και τη δηµιουργία ενός σύγχρονου µοντέλου 

δράσης της οικονοµίας αλλά και να συµβάλει σε µια γενικότερη µεταβολή της ανάπτυξης 

της χώρας331. ∆ηλαδή γίνεται προσπάθεια να διαµορφωθεί ένα νέο πλαίσιο που να 

διασφαλίζει τις κοινωνικές εξελίξεις και παράλληλα να επιταχύνει την οικονοµική 

ανάπτυξη της χώρας Οι πολιτικές προθέσεις για προσανατολισµό της Μέσης 

εκπαίδευσης σε παραγωγική κατεύθυνση είναι φανερές.  

Παρά τις επικρίσεις όµως που αντιµετωπίζει η κυβέρνηση συνεχίζει να επιµένει 

και να αισιοδοξεί. Ένα από τα σκέλη της κριτικής που δέχεται αφορά την δυνατότητα 

υλοποίησης του µεγαλόπνοου σχεδίου της. Οι επικριτές αποκαλούν την µεταρρυθµιστική 

προσπάθεια εµπαιγµό του Ελληνικού λαού. Στην κριτική αυτή που της ασκείται, ο Γ. 

Παπανδρέου από το βήµα της βουλής στις 24 Ιουνίου του 1929, αφού προηγουµένως έχει 

εκθέσει µε λεπτοµέρεια την διαδικασία υλοποίησης για την µέση εκπαίδευση, απαντά 

πως εντός µιας πενταετίας θα έχει πραγµατοποιηθεί.  

      

 

4.4  Εκπαίδευση των κοριτσιών 
   

 

Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια είχε πολύ σηµαντική επιρροή στη ισότητα της 

συµµετοχής των δύο φύλων ειδικά στην πρωτοβάθµια αλλά και στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση, µέσω της καθιέρωσης των µικτών σχολείων. Εν γένει η εκπαίδευση των 

κοριτσιών απασχολεί σηµαντικά τους µεταρρυθµιστές του 1929 οι οποίοι αφιερώνουν 

έναν µεγάλο όγκο σελίδων στα νοµοσχέδια της µεταρρύθµισης για το εν λόγω θέµα, σε 

αντίθεση µε την µέχρι τότε αδιαφορία της επίσηµης πολιτείας332. Το πνεύµα της 

µεταρρύθµισης ακολουθεί και προσπαθεί να ανταποκριθεί στις µεταβολές της 

κοινωνικής πραγµατικότητας.  

                                                 
331 ∆ηµαράς Α. (1988), ό.π., σ. 333 
332 "Τα εκπαιδευτικά νοµοσχέδια-Ε’ Η γυναικεία µόρφωσι και οι αγράµµατοι", εφηµερίδα «Ελεύθερον 
Βήµα», 28 Ιουνίου 1929 
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Η καθιέρωση των µικτών δηµοτικών σχολείων, µε παράλληλα οικονοµικά οφέλη 

για το κράτος (µείωση απαιτούµενου αριθµού εκπαιδευτικών, αιθουσών, εποπτικών 

µέσων κ.τ.λ.), ώθησε στην καταπολέµηση του αναλφαβητισµού των κοριτσιών που 

έφτανε σε πολύ υψηλά ποσοστά κατά την εξεταζόµενη περίοδο333. Ο νόµος αυτός 

άλλαξε επίσης τη γενικότερη διάθεση που επικρατούσε για τη µόρφωση και εκπαίδευση 

των γυναικών, καθώς µέσω της ισότητας πρόσβασης των δύο φύλων στην εκπαίδευση, 

παρείχε τη δυνατότητα να ενταχθούν κανονικά στην αγορά εργασίας και οι γυναίκες, 

έχοντας την ευκαιρία να εγκαταλείψουν τον µέχρι τότε ρόλο που προέβλεπε για αυτές η 

κοινωνία334. Επιπλέον, καθιερώθηκε ισότιµη και οµοιόµορφη Β’µια εκπαίδευση µέσω 

της ίδρυσης και λειτουργίας µικτών γυµνασίων στις επαρχίες. Τέλος, η δυνατότητα της 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και για τα κορίτσια περιλαµβάνεται στα ιδιαιτέρως θετικά 

βήµατα ως άµεση συνάρτηση της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας. Μέσω της 

παραπάνω ισονοµίας αναβαθµίζεται η κοινωνική θέση και τα πολιτικά δικαιώµατα των 

Ελληνίδων335. Ωστόσο οι γονείς είχαν ακόµη τη δυνατότητα να επιλέξουν για τα 

κορίτσια τους ένα µικτό ή ένα σχολείο θηλέων. Σε όλα τα υπόλοιπα ανεπτυγµένα κράτη 

ο θεσµός της συνεκπαίδευσης ίσχυε ήδη αρκετό καιρό. 

Τα κορίτσια έπρεπε να αποκτήσουν άρτια γενική µόρφωση, να εκπαιδευτούν και 

να αποκτήσουν επαγγελµατική ειδίκευση. Η πολιτεία θεωρεί χρέος της τη ρύθµιση της 

µόρφωσης του γυναικείου πληθυσµού της χώρας, αφού περίπου το 70% αυτού του 

πληθυσµού είναι αγράµµατο336. Στα πλαίσια αυτά προτείνεται τόσο η συνεκπαίδευση σε 

µικτά σχολεία όσο και η ίδρυση σχολείων θηλέων337 (επαγγελµατικά σχολεία, και 

οικοκυρικές σχολές, ανώτερα παρθεναγωγεία-στη θέση των Αστικών του 1913-, 

Γυµνάσια θηλέων στα αστικά κέντρα, ∆ιδασκαλεία αρρένων-Θηλέων και µικτά, 

Νυχτερινά σχολεία και Μέσες επαγγελµατικές σχολές). Αυτό «…εξασφαλίζει ίσες 

                                                 
333 Γ.Σ.Υ.Ε, "Στατιστική Επετηρίδα 1951", Εθνικό Τυπογραφείο 
334 Φουρναράκη Ε. (1987), "Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών-Ελληνικοί προβληµατισµοί (1830-
1910)", Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, Αθήνα, σ. 17  κ.ε. 
335 Μπακαλάκη Α.-Ελεγµίτου Ε. (1987), "Η εκπαίδευση «εις τα του οίκου» και τα γυναικεία καθήκοντα-
Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως την εκπαίδευτική µεταρρύθµιση του 1929", Ιστορικό Αρχείο 
της Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, Αθήνα, σ. 180 κ.ε  ·  Ζιώγου-Καραστεργίου Σ. 
(2007), "Η γυναικεία εκπαίδευση στο πλαίσιο των µεταρρυθµίσεων του Ελευθερίου Βενιζέλου", στο "Η 
Εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου", Πρακτικά συνεδρίου, Εθνικό Ίδρυµα 
Ερευνών & Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", εκδόσεις «Ελληνικά Γράµµατα», Αθήνα, σ. 320 
336 Γενική Εισήγητική Έκθεσις... στο Μπουζάκης Σ. (1994), ό.π., τοµ. Α΄, σ. 653, 678 κ.ε., 710 
337 "Τα εκπαιδευτικά νοµοσχέδια-Ε’ Η γυναικεία…", εφηµερίδα «Ελεύθερον Βήµα», ό.π. 
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ευκαιρίες εκπαίδευσης στους µαθητές και στις µαθήτριες, αφού καθιερώνει Γυµνάσια 

θηλέων και αρρένων στις πόλεις και µικτά στις επαρχίες»338.  

 

 

4.5 Τα αναλυτικά προγράµµατα 
       

 

Τα νέα αναλυτικά προγράµµατα, παρά τη διατήρηση κάποιων χαρακτηριστικών 

από τα παλιά, επιφέρουν µια ουσιαστική αλλαγή. Υπάρχουν αξιόλογες καινοτοµίες που 

εκφράζουν την αντίληψη και το νέο πνεύµα των εκπαιδευτικών πραγµάτων, οι οποίες 

διατυπώνονται σε µια σειρά από ενδιαφέρουσες παιδαγωγικές προτάσεις, για παράδειγµα 

η άποψη για τη σωµατική αγωγή, τα προαιρετικά µαθήµατα, τα «απογεύµατα ελεύθερης 

εργασίας», το δικαίωµα του συλλόγου των καθηγητών να αυξοµειώνει τις ώρες 

διδασκαλίας των µαθηµάτων κ.α. Στα εκπαιδευτικά πράγµατα όλες αυτές οι 

προοδευτικές αλλαγές δηµιουργούν µια διαφορετική ατµόσφαιρα, σε σχέση µε το 

παρελθόν, και ταυτόχρονα δηλώνουν την αποφασιστικότητα της πολιτείας να 

εκσυγχρονίσει το  ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα αλλά και µακροπρόθεσµα την 

ελληνική κοινωνία. 

Τα νέα αναλυτικά προγράµµατα της Μέσης Εκπαίδευσης σηµατοδοτούν µια τοµή 

για τις µεταγενέστερες εξελίξεις. Εισάγουν νέες ιδέες στη σχολική πραγµατικότητα και 

τη διδακτική εργασία. Οι βασικές του καινοτοµίες είναι οι εξής: 

1. Η διάκριση αρχαία και νέα ελληνικά δεν υφίσταται πλέον και υπάρχει µόνο η 

ένδειξη «Ελληνικά»339. Πρόκειται για µια ανατροπή στο κυρίαρχο πνεύµα της 

αρχαιοµάθειας και σε βαθιά ριζωµένες αντιλήψεις340. 

2. Η διδασκαλία των κλασικών γλωσσών περιορίζεται σηµαντικά. 

3. Το µάθηµα των λατινικών γίνεται προαιρετικό341. 

                                                 
338 Ζιώγου-Καραστεργίου Σ., σ. 355 κ.ε. 
339 Κάτω από αυτόν τον τίτλο συνδυάζεται η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας και γραµµατείας µε τη 
διδασκαλία κειµένων από την αρχαία ελληνική γραµµατεία σε µεταφράσεις  στη νέα ελληνική. Τόγιας Β., 
ό.π., σ. 455-457 και 476 και  Περσιάνης Π., ό.π., σ. 52-54  
340 Εφηµερίς των συζητήσεων της Γερουσίας, … 4ης Ιουνίου 1931, ό.π., σ. 1000 
341 Νούτσος Χ. (1988), "Προγράµµατα µέσης εκπαίδευσης και κοινωνικός έλεγχος: 1931-1973", εκδόσεις: 
«Θεµέλιο», Αθήνα, σ. 216 κ.ε. 
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4. Τα µαθήµατα του προγράµµατος διακρίνονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά.  

5. Καθιερώνονται τα «ελεύθερα απογεύµατα» και τα «µαθήµατα ειδικής επιδόσεως» 

(Ένα φάσµα από πολλαπλές δραστηριότητες όπως: επισκέψεις σε διάφορα µουσεία, 

αρχαιολογικά µνηµεία, βιοµηχανικά κέντρα, ενασχόληση στο σχολικό κήπο, µελέτη στη 

µαθητική βιβλιοθήκη κ.λπ.). ∆ραστηριότητες και ασχολίες που επιλέγονται ελεύθερα 

από τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς και διαµορφώνουν µια νέα σχολική και 

εκπαιδευτική πραγµατικότητα η οποία διαπνέονταν από το Σχολείο Εργασίας342. 

Τα δε «µαθήµατα ειδικής επιδόσεως» απευθύνονταν σε οµάδες µαθητών και 

µαθητριών, κυρίως των τελευταίων τάξεων, που έδειχναν κλίση και ενδιαφέρουσα 

επίδοση σε ορισµένα µαθήµατα. 

6. Θεσµοθετείται η δυνατότητα παρέκκλισης από το επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα 

µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.  

7. Η διδασκαλία των µαθήµατος των νέων ελληνικών επεκτείνεται σε όλες τις τάξεις 

και ο χρόνος διδασκαλίας αυξάνεται. Η δε δηµοτική γλώσσα αποκτά µια ιδιαίτερη 

βαρύτητα στο πρόγραµµα και για πρώτη φορά στην ιστορία του µαθήµατος  ορίζεται από 

το πρόγραµµα η διδασκαλία της στη Μέση Εκπαίδευση.  

«Με το πρόγραµµα αυτό …. Η δηµοτική γλώσσα παίρνει µια σεβαστή θέση και, θα 

έλεγα, κυρίαρχη θέση µέσα στο γυµνάσιο»
343. 

8. Εισάγεται για πρώτη φορά η διδασκαλία των αρχαίων συγγραφέων από 

µετάφραση.  

9. Εισάγεται επίσης για πρώτη φορά το µάθηµα της «Αγωγής του Πολίτη». 

     10. Στο Πρόγραµµα προστίθεται για πρώτη φορά το µάθηµα της «Φιλοσοφικής 

Προπαιδείας». 

Στην πραγµατικότητα επρόκειτο για ένα πρόγραµµα που «...είναι εµποτισµένο µε 

πνεύµα νέο και προοδευτικό, µέσα στα πλαίσια του αστικού φιλελευθερισµού»344. 

Πρόκειται  για µια προοδευτική αλλαγή στη δοµή και στο πνεύµα του περιεχοµένου της 

σχολικής γνώσης, η οποία στοχεύει σε µία ευρύτερη διάσταση της φιλοσοφίας του 

Σχολείου Εργασίας. 

                                                 
342 ∆ηµαράς Α., "Η µετρρύθµιση που δεν έγινε…", ό.π., σ. 175 
343 Κουντουρά Μ., ό.π., σ. 97 
344 Τόγιας Β., ό.π., σ. 496 
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Ταυτόχρονα εισάγει το Πρόγραµµα του 1931 µια νέα εξέλιξη και δυναµική στην 

εκπαίδευσή της χώρας µας και αυτό το στοιχείο της δυναµικής, δηµιουργείται από την 

απαίτηση για ποιοτική ανέλιξη της εκπαίδευσής αλλά και του εκσυγχρονισµού της χώρας 

µας. Και είναι αυτό που διακρίνει αυτό το πρόγραµµα σε σχέση µε τα προηγούµενα345. 

∆ιαπιστώνει κανείς ότι το στοιχείο που διαπνέει το πρόγραµµα, είναι αυτό του 

εκσυγχρονισµού, στοιχεία τα οποία διατυπώνονται στις καινοτοµίες και στους 

νεωτερισµούς του.  

 

 

4.6 Εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού 
 

 

Η εκπαίδευση και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί πάντοτε ιδιαίτερο 

σηµείο αναφοράς οποιασδήποτε προσπάθειας µεταβολής ενός εκπαιδευτικού 

συστήµατος. Προκειµένου να προσαρµοστεί στους εκάστοτε σκοπούς που θέτουν οι 

µεταρρυθµιστές ενός εκπαιδευτικού συστήµατος, αλλαγές προβλέπονται και στον τοµέα 

της εκπαίδευσης του διδακτικού προσωπικού.  

∆ύσκολα µπορεί µία εκπαιδευτική µεταρρύθµιση να προχωρήσει, εάν ταυτόχρονα 

δεν µεταρρυθµιστεί και το σύστηµα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί 

τελικά, θα κληθούν να εφαρµόσουν στην πράξη τις ιδέες της νέας κατεύθυνσης. Επειδή 

οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσµα µιας µεταρρύθµισης, 

οποιαδήποτε επιχείρηση αλλαγής συχνά συνοδεύεται, µεταξύ άλλων,  και από µέτρα 

ενίσχυσης της θέσης τους. Ταυτόχρονα, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών δεν µπορεί να 

θεωρηθεί κοινωνικά ουδέτερη, αλλά επηρεάζεται από τις ιδεολογικές θέσεις και 

αντιλήψεις της εκάστοτε κοινωνικοπολιτικής δύναµης που έχει την εξουσία.  

Την περίοδο που εξετάζουµε, βασική φροντίδα της πολιτείας είναι η άρση του 

αδιεξόδου από την προβληµατική κατάσταση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών µε την 

καθιέρωση µιας σταθερής εκπαιδευτικής πολιτικής. «Εν πρώτοις λοιπόν είναι 

απαραίτητον να επέλθη οµοιοµορφία της µορφώσεως του διδακτικού προσωπικού και προς 

                                                 
345 Νούτσος Χ., ό.π., σ. 244 και Περσιάνης Π., ό.π., σ. 193 κ.ε. 
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τούτο δέον να ορίσωµεν ένα ενιαίον τύπον ∆ιδασκαλείου δι΄ άπαν το κράτος»
346.  

Παράλληλα, βασικός προσανατολισµός της εκπαίδευσης των δασκάλων παραµένει η 

ενεργοποίηση διεργασιών στην εκπαιδευτική συνείδηση του διδακτικού προσωπικού για 

την αποδοχή και την υποστήριξη των µέτρων της µεταρρύθµισης της Λαϊκής Παιδείας. 

 

4.6.1 Τα ∆ιδασκαλεία των Νηπιαγωγών 

 

Την περίοδο που εξετάζουµε λειτουργούν συνολικά επτά τριτάξια διδασκαλεία 

νηπιαγωγών τα οποία είχαν ιδρυθεί το 1918. Στα ∆ιδασκαλεία Νηπιαγωγών µπορούσαν 

να φοιτήσουν µαθήτριες οι οποίες είχαν αποφοιτήσει από το ∆ηµοτικό Σχολείο347. Οι 

µεταρρυθµιστές δεν µείωσαν τον αριθµό και δεν µετέβαλαν και τον τύπο των 

διδασκαλείων. Ωστόσο, αύξησαν τα έτη εκπαίδευσης των νηπιαγωγών από τρία σε 

τέσσερα. Παράλληλα προχώρησαν και στην προσθήκη νέων µαθηµάτων στο πρόγραµµα, 

ώστε η εκπαίδευσή τους να είναι καλύτερη και πιο ολοκληρωµένη µε  την αναγκαία 

φιλοσοφική και παιδαγωγική µόρφωση. 

 

4.6.2 Τα ∆ιδασκαλεία των ∆ασκάλων 
 

Η κατάσταση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών την περίοδο αυτή εµφανίζει 

µία ανοµοιογένεια, η οποία δηµιουργούσε προβλήµατα. Υπάρχει µία ποικιλία δασκάλων, 

σε σχέση µε την εκπαίδευσή τους. Υπάρχουν δάσκαλοι µε προέλευση το ελληνικό 

σχολείο και χωρίς παιδαγωγική κατάρτιση και δάσκαλοι µε πτυχίο ∆ιδασκαλείου. Από 

τους 13.000 δασκάλους που υπηρετούσαν στην εκπαίδευση το 1929 οι 5000 ήταν χωρίς 

πτυχίο διδασκαλείου348. Αυτό η ποικιλία εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών αποτελούσε 

για την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ένα από τα βασικότερα θέµατα που έπρεπε να 

αντιµετωπιστούν για να προχωρήσει η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση.  

                                                 
346 Γενική Εισήγητική Έκθεσις...στο Μπουζάκης Σ. (1994), τόµ. Α΄, σ. 687 
347 Γενική Εισήγητική Έκθεσις...στο Μπουζάκης Σ. (1994), τόµ. Α΄, σ. 685 
348 Εφηµερίς των συζητήσεων της Γερουσίας, …26ης Ιουλίου 1929, ό.π., σ. 385 και στο Γενική Εισηγητική 
Έκθεσις...στο Μπουζάκης Σ. (1994), τόµ. Α΄, σ. 684 
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Μέχρι εκείνη τη χρονική στιγµή, για την εκπαίδευση των δασκάλων, υπήρχαν 

µονοτάξια, πολυτάξια, διδασκαλεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και του ∆ήµου 

Πειραιά, καθώς και ιερατικές σχολές. Κάθε χρόνο αποφοιτούσαν από όλα τα 

∆ιδασκαλεία της χώρας 1380 δάσκαλοι από τους οποίους µπορούσαν να απορροφηθούν 

περίπου 600-800349. 

Για την καλύτερη λειτουργία των διδασκαλείων, τον τρόπο και το περιεχόµενο 

της εκπαίδευσης των δασκάλων προτάθηκαν µια σειρά από µέτρα τα οποία ήταν στα 

πλαίσια των οικονοµικών δυνατοτήτων και του προϋπολογισµού για την εκπαίδευση 

αλλά και του πνεύµατος της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης. Έτσι από την ποικιλία αυτή 

των ∆ιδασκαλείων επιλέγη για την εκπαίδευση των δασκάλων ο τύπος του πολυταξίου 

∆ιδασκαλείου (πενταταξίου) στο οποίο θα γίνονταν δεκτοί απόφοιτοι της δευτέρας τάξης 

του εξατάξιου Γυµνασίου ή Πρακτικού Λυκείου350.  

Στο µέλλον δεν θα διορίζονταν πλέον δάσκαλοι άλλης εκπαίδευσης πλην εκείνων 

που θα ήταν απόφοιτοι των ∆ιδασκαλείων. Ταυτόχρονα δροµολογήθηκαν µέτρα για τα 

διδασκαλεία, την επιµόρφωση των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών αλλά και την άρση 

των µισθολογικών τους διαφορών. Με βάση αυτή την άποψη ψηφίζεται ο Ν. 4368/1929, 

σύµφωνα µε τον οποίο καταργούνται όλα τα µονοτάξια ∆ιδασκαλεία και τα υπόλοιπα 

µετατρέπονται σε πεντατάξια. Το ακαδηµαϊκό έτος 1929–30 λειτουργούν 17 πεντατάξια 

∆ιδασκαλία351. 

Με τις ρυθµίσεις αυτές διατηρήθηκαν τα πλεονεκτήµατα του πολυταξίου 

∆ιδασκαλείου, διότι αυτός ο τύπος ∆ιδασκαλείου διαπιστώθηκε ότι εξασφάλιζε τη 

δυνατότητα για αρτιότερη επιστηµονική και παιδαγωγική κατάρτιση των δασκάλων. 

Παράλληλα, ευκολότερα µπορούσε να στεγαστεί και να διοικηθεί ένα πεντατάξιο 

∆ιδασκαλείο και τέλος µπορούσαν να φοιτήσουν στα ∆ιδασκαλεία µαθητές από όλη τη 

χώρα και όχι µόνο από τα αστικά κέντρα, αφού η ηλικία των µαθητών, που επιθυµούσαν 

να φοιτήσουν στα διδασκαλεία, ορίζονταν στα 15 και όχι στα 12 έτη.  

Βασική επιδίωξη των µεταρρυθµιστών αναφορικά µε την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών, είναι ο αναπροσανατολισµός και η λειτουργική αναβάθµιση της Λαϊκής 

Παιδείας. Την παραπάνω αντίληψη εκφράζει και ο Κακούρος σε άρθρο του σε γνωστή 

                                                 
349 Γενική Εισήγητική Έκθεσις...στο Μουζάκης Σ. (1994), τοµ. Α΄, σ. 691 
350 "Τα εκπαιδευτικά νοµοσχέδια-ΣΤ’…", εφηµερίδα «Ελεύθερον Βήµα», ό.π.    
351 Λέφα Χ., όπ., σ. 246 
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εφηµερίδα της εποχής352, «…ο δικός µας όµως νοµοθέτης συλλογίστηκε πως πρώτα-

πρώτα ο τόπος µας έχει ανάγκην από µία εξάχρονη στοιχειώδη εκπαίδευση πραγµατικά 

υποχρεωτική και αληθινά ουσιαστική. Αυτά (πεντατάξια διδασκαλεία) τουλάχιστον θα µας 

δώσουν δασκάλους που αγαπούν το σχολείο και το έργο τους και δεν θα το θεωρούν γεφύρι 

για να περάσουν κάπου αλλού, δασκάλους για ένα σωστό εξάχρονο δηµοτικό».  

   

4.6.3 Η εκπαίδευση εκπαιδευτικών Μέσης εκπαίδευσης 
 

Η παιδαγωγική κατάρτιση των πτυχιούχων του Πανεπιστηµίου που επιθυµούσαν 

µελλοντικά να διορισθούν ως καθηγητές στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, ήταν µέχρι 

τότε ανεπαρκής. Οι εκπαιδευτικοί της µέσης εκπαίδευσης εκπαιδεύονταν στο 

πανεπιστήµιο στις αντίστοιχες σχολές κατά διαφορετικό τρόπο και ανάλογα µε την 

ειδικότητα. Παράλληλα, το ∆ιδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης, το οποίο είχε ιδρυθεί  το 

1910, δεν θεωρήθηκε ο καταλληλότερος τρόπος για την παιδαγωγική κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης. Η φοίτηση στο διδασκαλείο δεν ήταν υποχρεωτική, 

ενώ παράλληλα δε µπορούσαν όλοι οι εκπαιδευτικοί να φοιτήσουν στο ∆ιδασκαλείο.  

Για την παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών µέσης εκπαίδευσης 

προτάθηκε τότε πρώτον, η ίδρυση έδρας Παιδαγωγικής στη φιλοσοφική Σχολή του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών και δεύτερον, καθιερώθηκε ως υποχρεωτική η παρακολούθηση 

του µαθήµατος της Παιδαγωγικής για όσους επιθυµούσαν να γίνουν εκπαιδευτικοί. 

Πέρα όµως από τη θεωρητική τους κατάρτιση θεωρήθηκε αναγκαία και η 

πρακτική παιδαγωγική τους κατάρτιση. Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκαν πειραµατικά 

σχολεία353 ένα στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και ένα στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.  Η 

πρακτική άσκηση των πτυχιούχων στα σχολεία αυτά θα γινόταν µετά την απόκτηση του 

πτυχίου και για ένα εξάµηνο για όσους επιθυµούσαν να διορισθούν ως εκπαιδευτικοί. Με 

τον τρόπο αυτό επιτυγχάνετο η πρακτική παιδαγωγική κατάρτιση των µελλοντικών 

εκπαιδευτικών. Ωστόσο και στην περίπτωση της παιδαγωγικής κατάρτισης των 

                                                 
352 "Τα εκπαιδευτικά νοµοσχέδια-ΣΤ’ Το ζήτηµα των διδασκαλείων", ό.π. 
353 Κάθε Πειραµατικό σχολείο θα αποτελείται από ένα εξαετές γυµνάσιο και ένα εξαετές δηµοτικό 
σχολείο. 
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εκπαιδευτικών µέσης εκπαίδευσης η ελλιπής χρηµατοδότηση στάθηκε εµπόδιο στην 

υλοποίηση όλων των ρυθµίσεων που προβλέπονταν. 

Ανακεφαλαιώνοντας θα µπορούσαµε να πούµε ότι και στον τοµέα της 

εκπαίδευσης αλλά και της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών προωθούνται µέτρα που 

στοχεύουν στην αναβάθµισή τους. Επιστεύετο ότι ο «ενθουσιασµός και η αποστολική 

πίστις του δασκάλου» αποτελούσαν «την πρώτη και θεµελιώδη προϋπόθεσιν της 

ευδοκιµήσεως του Σχολείου και της Παιδείας»
354 τόσο για την «αύξηση» του «Λαϊκού 

Πολιτισµού», την επαρκή επαγγελµατική προετοιµασία των νέων για τον «αγώνα της 

ζωής», όσο και για τη θετική και γόνιµη συµβολή του καθενός στην αύξηση του εθνικού 

εισοδήµατος, µε απώτερο στόχο την κοινή ευηµερία355, προωθώντας παράλληλα τον 

δηµοκρατικό της χαρακτήρα της κοινωνίας.  

   

 

4.7  Σχολικά κτήρια και εσωτερική οργάνωση 
 

 

Έχει υποστηριχθεί ότι το σχολικό περιβάλλον επιδρά θετικά στη διαδικασία 

µάθησης, διότι οι µαθητές ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους το περνούν µέσα στο 

σχολείο και οι επιδράσεις αυτού του περιβάλλοντος παίζουν ρόλο σηµαντικό στη 

διαµόρφωση της προσωπικότητά τους. Η άνεση των χώρων διευκολύνει τη µάθηση και 

επιτρέπει την άνετη και αποτελεσµατική διδασκαλία, ειδικότερα η ύπαρξη χώρων 

παιχνιδιού, βιβλιοθηκών και εργαστηρίων.  

Με τον όρο διδακτήριο, εννοούµε το κτίριο εντός του οποίου οργανώνεται η 

διαδικασία µάθησης αλλά και οι διάφορες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός του, για 

παράδειγµα  τα εργαστήρια, το γυµναστήριο, τα παιδαγωγικά υλικά διδασκαλίας κ.α. και 

παράλληλα εξασφαλίζει τα στοιχειώδη της σχολικής Υγιεινής. 

Σύµφωνα µε το σύνταγµα της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, η φοίτηση των 

Ελληνοπαίδων στο δηµοτικό σχολείο ήταν υποχρεωτική. Αυτό σήµαινε ότι η πολιτεία 

είχε την υποχρέωση να εξασφαλίσει και τα ανάλογα διδακτήρια τα οποία θα πληρούσαν 
                                                 
354 Παπανδρέου Γ., ό.π., σ. 5 κ.ε. 
355 Παπανδρέου Γ., ό.π., σ. 3  
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τους βασικούς όρους της Υγιεινής και της Παιδαγωγικής.  Και όµως το ελεύθερο κράτος 

για µεγάλο χρονικό διάστηµα δεν έδειξε το ανάλογο ενδιαφέρον και δεν διασφάλιζε τους 

χρηµατοδοτικούς πόρους για τη χάραξη και τη συνεπή εφαρµογή ενός ρεαλιστικού  

προγράµµατος κατασκευής σχολικών διδακτηρίων.  

Με τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους σχολικά κτήρια δεν υπήρχαν. Αρχικά τα 

σχολεία στεγάζονταν εντός των εκκλησιών ή σε κτίρια τα οποία εθεωρούντο 

ακατάλληλα για οποιαδήποτε άλλη χρήση356. Το πρόβληµα των σχολείων αρχίζει και 

γίνεται οξύ και διάφοροι παιδαγωγοί και υγιεινολόγοι εφιστούν την προσοχή καθώς κάθε  

µέρα οι µαθητές περνούν περίπου 8 ώρες στο χώρο του σχολείου357. 

Το 1834 µε νόµο η εξεύρεση, η συντήρηση και η κατασκευή σχολικών 

διδακτηρίων  ανατίθεται  στους δήµους, στους οποίους είχε ανατεθεί και ευθύνη για τη 

δηµοτική εκπαίδευση. Κάθε δήµος είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση κατάλληλης 

στέγης είτε µέσω της κατασκευής είτε µέσω ενοικίασης από ιδιώτες, ενώ οι 

αρµοδιότητες τους επεκτείνονται και στην εξασφάλιση του αναγκαίου υλικού. Όµως η 

ανέγερση διδακτηρίων από τους δήµους δεν ήταν δυνατή, αφού οι δήµοι δεν µπορούσαν 

οικονοµικά να ανταποκριθούν. Το πρόβληµα είναι ιδιαίτερα οξύ σε δήµους που 

αποτελούνται από ελάχιστες οικογένειες στους οποίους τα έσοδα δεν επαρκούν ούτε για 

πιο άµεσες ανάγκες358. Το Υπουργείο Παιδείας µε εγκυκλίους προσπαθούσε να 

ενεργοποιήσει τους δήµους να διαθέτουν τα ανάλογα χρήµατα για την κατασκευή, τη 

συντήρηση και λειτουργία των σχολείων, κάτι όµως που δεν είχε τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα. 

«Από των µέσων του Σεπτεµβρίου µέχρι τέλους του Μαρτίου διεκόπησαν τα 

µαθήµατα, διότι ο δήµαρχος δεν επλήρωνε το ενοίκιον και οι ιδιοκτήται  τούτου ένεκα 

ηρνούντο να µισθώσωσιν εις αυτόν τας οικίας των, η δε ευρεθείσα, ένθα νυν το 

διδακτήριον, είνε κακίστη , αριστερά τω εις το διδακτήριον ανερχοµένω διαµένουσι 

χοίροι…»359. 

                                                 
356 Λέφα Χ., ό.π., σ. 478  
357 Καλαφάτη Ε. (1988), Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 1821-1929-Από τις 
προδιαγραφές στον προγραµµατισµό,  Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαιάς, Γενική Γραµµατεία Νέας 
Γενιάς, Αθήνα, σ. 171 
358Καλαφάτη Ε., ό.π., σ. 117 
359 Λέφα Χ., ό.π., σ. 481. 
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Από εκθέσεις επιθεωρητών το 1893 και το 1896360 η κατάσταση στα διδακτήρια 

περιγράφεται ως «άθλια».  

«Υπέρ τα 60 όµως διδακτήρια του νοµού δεν είνε πλέον σχολεία, αλλ’ ελεειναί 

φωλεαί και τρώγλαι, αίτινες πολλάκις εµποδίζουσι την εργασίαν»
361.  

Η κατάσταση αυτή των διδακτηρίων ονοµάστηκε από τον Υπουργό Αθ. Ευταξία 

«αίσχος δι’ ηµάς»
362. 

Η «άθλια» αυτή κατάσταση προκάλεσε έντονες διαµαρτυρίες, όχι µόνο στις 

εκπαιδευτικές αρχές, αλλά και της κοινής γνώµης η οποία απαιτεί από την πολιτεία να 

παρέµβει, διότι οι δήµοι και να είχαν την καλή πρόθεση δεν θα µπορούσαν να 

ανταποκριθούν σε αυτή τους την υποχρέωση. Έπρεπε να συµβάλει το ίδιο το κράτος. 

Με τους νόµους ΒΤΕ΄(1895) και ΒΤΜΘ΄(1895) η δαπάνη ανέγερσης 

διδακτηρίων θα επιβάρυνε πλέον όχι µόνο τους δήµους αλλά και το ίδιο το Κράτος363. 

Στα πλαίσια αυτά ιδρύεται τότε στο Υπουργείο Παιδείας αρχιτεκτονική υπηρεσία η 

οποία θα είχε την ευθύνη της ανέγερσης σχολικών διδακτηρίων. Ο νόµος του 1895 

δηµιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε µέχρι το τέλος του 1909 να χτιστούν 418 νέα 

διδακτήρια364 µε συνολικό κόστος 8.898.458 δραχµές365.  

Μέχρι το τέλος του 1911 ο αριθµός των σχολείων που κατασκευάστηκαν από 

εκπαιδευτικά τέλη είναι 407366. 

Το θετικό στοιχείο του κτηριακού προβλήµατος έγκειται στο γεγονός ότι δεν 

αποτελεί σηµείο διαµάχης όπως διάφοροι άλλοι τοµείς της εκπαίδευσης κατά την 

εξεταζόµενη περίοδο. Τόσο οι δηµοτικιστές όσο και οι συντηρητικοί αναγνωρίζουν το 

πρόβληµα και συµφωνούν ότι αποτελεί κύριο µειονέκτηµα του υπάρχοντος 

εκπαιδευτικού συστήµατος.   

Το 1920 χτίστηκαν άλλα 80 (περίπου) διδακτήρια και ο συνολικός τους αριθµός 

ανέρχονταν σε 500. Όµως και το σύστηµα κοινής επιβάρυνσης δήµων και κράτους, που 

                                                 
360 Λέφα Χ., ό.π., σ. 480 και 481 
361 Λέφα Χ., ό.π., σ. 482 
362 Λέφα Χ., ό.π., σ. 482 
363 Καλαφάτη Ε., σ.182-183 
364 Τα σχολεία αυτά χτίστηκαν από τον νοµοµηχανικό Καλλία. Στα διδακτήρια αυτά δόθηκε έµφαση 
κυρίως στην εξωτερική τους αισθητική και ήταν όλα του ίδιου τύπου σχολεία. Ήταν µεγαλοπρεπή και 
ονοµάζονταν «µικρά Πανεπιστήµια».  
365 Υπουργείον ∆ηµόσιας Εκπαιδεύσεως, "Επετηρίς του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της 
∆ηµόσιας Εκπαίδευσης 1907-1908", τύποις Π.∆. Σακελαρίου, εν Αθήναις 1909 
366 Υπουργείον ∆ηµόσιας Εκπαιδεύσεως, "Στατιστική της δηµόσιας εκαπιδεύσεως 1910-1911, Αθήνα 1912 
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εφαρµόστηκε δεν έλυσε το διδακτηριακό πρόβληµα, διότι ο τρόπος χρηµατοδότησης 

αποδείχθηκε ανεπαρκής και τα χρήµατα που προορίζονταν γι’ αυτόν το σκοπό δεν 

αρκούσαν ούτε για τη συντήρηση των υπαρχόντων διδακτηρίων.  

Το σχολικό ζήτηµα εµφάνιζε τις παραµονές της µεταρρύθµισης του 1929 δύο 

διαστάσεις: Από τη µια µεριά έχουµε σοβαρή έλλειψη διδακτηρίων και από την άλλη 

πολλά από τα ήδη λειτουργούντα σχολικά κτήρια ήταν ανθυγιεινά367 και ακατάλληλα για 

να φοιτήσουν µαθητές.  

Μέχρι το 1929 οι χρηµατοδοτικοί πόροι προέρχονταν από τα εκπαιδευτικά 

τέλη368 από τις κοινότητες και τους δήµους369 και δωρεές ευπόρων αστών κυρίως της 

διασποράς370. 

Το σχολικό έτος 1928 – 29 επιθεωρήθηκαν 1996 διδακτήρια από αυτά τα 799 

θεωρήθηκαν υγιεινά, τα 580 µέτρια και τα 617 χαρακτηρίστηκαν ανθυγιεινά371.   

Για το λόγο αυτό η κυβέρνηση Βενιζέλου ψηφίζει το 1929 το νόµο 4179 «περί 

ανεγέρσεως διδακτηρίων», όπου ορίζονται οι πόροι για την απόκτηση «ευπρεπών» 

διδακτηρίων τα οποία να πληρούν τους όρους της υγιεινής και της παιδαγωγικής. 

Με βάση τον νόµο αυτό η κυβέρνηση Βενιζέλου, στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής 

Μεταρρύθµισης του 1929, ξεκίνησε µια αληθινή σταυροφορία η οποία κινητοποίησε όχι 

µόνο το ενδιαφέρον των δήµων αλλά και τη γενναία συµµετοχή όλων για την υλοποίηση 

του έργου αυτού, το οποίο η πολιτεία από µόνη της δεν ήταν σε θέση να υλοποιήσει. Η 

έκκληση της κυβέρνησης προς όλες τις δυνάµεις της χώρας, εντός και εκτός της 

Ελλάδας, δηµιούργησε µία νέα δυναµική, µία δυναµική την οποία προκάλεσε κυρίως η 

επιθυµία της ελληνικής κοινωνίας αλλά και όλων των κοινωνικών και πολιτικών 

δυνάµεων της χώρας για  αλλαγή και ανάπτυξη της χώρας. 

«∆ι’αυτού (διδακτηριακό ζήτηµα), η Κυβέρνησις κάνει µία µεγάλην χειρονοµίαν 

και αναγράφει 100 εκατοµµύρια εις τον προϋπολογισµόν του 1929, δια την ίδρυσιν 

κατάλληλων διδακτηρίων τόσον εις την πρωτεύουσαν όσον και εις τας επαρχίας»
372.  

                                                 
367 Κουντουράς Μ., ό.π., τόµος Α’,  σ. 63 
368 Μέρος των οποίων καλύπτονταν από τους µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τους φοιτητές 
369 Λαµπαδάριου Ε., ό.π., σ. 135 
370 Καρδαµίτση-Αδάµη Μ. (2007), "Το εκπαιδευτικό κτίριο κατά την διακυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου", 
στο «Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Βενιζέλου»,  Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα, 22-24 
Ιανουαρίου 2004, εκδόσεις «Ελληνικά Γράµµατα», Αθήνα, σ.342 
371 Λαµπαδαρίου Ε., ό.π., σ.138 
372 Εφηµερίς των συζητήσεων της Βουλής, ό.π., σ. 1240 
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Στα πλαίσια αυτής της δυναµικής και της επιθυµίας για αλλαγή αυτής της 

απαράδεκτης πραγµατικότητας προωθείται τότε ένα τεράστιο πρόγραµµα για την 

οριστική αντιµετώπιση του προβλήµατος της έλλειψης σχολικών διδακτηρίων. Ένα 

πρόβληµα, που παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες, δεν µπόρεσε ποτέ µέχρι τότε να 

αντιµετωπιστεί.  

Στον πίνακα 7 παραθέτουµε την εξέλιξη της υγιεινής των διδακτηρίων όπως αυτή 

προκύπτει από τις Στατιστικές της Εκπαιδεύσεως. 

 

Πίνακας 7 

Υγιεινή ∆ιδακτηρίων 

Έτος 

Ποσοστό υγιεινών 

διδακτηρίων (%) 

∆ηµοτική 

Εκπαίδευση 

Μέση  

Εκπαίδευση 

1929 58 52 

1930 65 73 

1931 66 77 

1932 70 75 

1933 67 75 

1934 - 78 

1935 70 80 

1936 72 76 

1937 - 74 

1938 70 78 

1939 72 84 

 

Πηγές: Γ.Σ.Υ.Ε., Στατιστικές της Εκπαιδεύσεως, έτη 1928-1939 
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«Είναι αληθές, ότι η διδακτηριακή κατάστασις βελτιώθηκε αισθητώς τα τελευταία 

χρόνια και στις Νέες χώρες, ιδίως δε στη Μακεδονία, αλλά υπάρχουν ακόµη περιφέρειες, 

στις οποίες η διδακτηριακή κατάσταση δεν απέχει πολύ από της πρωτογόνου»
373. 

«Αθλιέστερη ακόµη παρουσιάζεται η κατάσταση στη ∆ηµοτική Εκπαίδευση από την 

άποψη της εσωτερικής οργανώσεως. Θα φανεί ίσως απίστευτο, και γεγονός είναι, ότι 

υπάρχουν σχολεία που δεν έχουν ούτε θρανία. Τα παιδιά εξακολουθούν να κάθονται 

οκλαδόν ή σε λιθάρια»
374.  

Προκειµένου να υλοποιηθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία ανέγερσης των 

σχολικών διδακτηρίων αλλά κυρίως εξαιτίας των περιορισµένων οικονοµικών πόρων, 

υπεγράφει µε πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Παιδείας  Γ. Παπανδρέου, στις 4 Ιουνίου 

1930 ανάµεσα στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και τη Σουηδική εταιρεία Aktiebolaget Kreuger 

και Roll σύµβαση δανείου ενός εκατοµµυρίου λιρών (318.000.000 δραχ.), η οποία 

κυρώνεται µε το νόµο 4799 του 1930375. Το δάνειο που έχει µείνει γνωστό και ως 

σουηδικό, θα απαντήσει στο πρόβληµα της χρηµατοδότησης των σχολικών κτιρίων. Με 

το παραπάνω δάνειο θα εγκαινιαστεί η φάση της ιστορίας του σχολικού κτιρίου που 

αποκαλείται και ως «φάση Παπανδρέου» ενώ τα σχολεία που χτίζονται αναφέρονται και 

σχολεία Παπανδρέου ή σχολεία του 30’376.  

Η µετά τη σύναψη του δανείου περίοδος θεωρήθηκε ως η πιο σηµαντική και πιο 

ενδιαφέρουσα για το ζήτηµα της σχολικής στέγης. Προκλήθηκε «πραγµατικώς 

διδακτηριακός οργασµός και οι δήµοι έφθασαν εις το µεγαλύτερον σηµείον της αποδόσεώς 

των, χάρις εις τας προσπαθείας του κέντρου και των κατά τόπους επιθεωρητών»
377. Μέχρι 

το 1932, ήτοι από το 1928 έως το 1932, χτίστηκαν ή χτίζονταν 3.167 νέα σχολικά 

κτήρια378. Από αυτά 330 ήταν πολυτάξια και χτίστηκαν στις πόλεις τα δε υπόλοιπα σε 

κοινότητες της χώρας. Η συνολική δαπάνη για την ανέγερση των 3167 νέων σχολικών 

κτηρίων ανήλθε σε ενάµιση δισεκατοµµύριο δραχµές (1.500.000)379. Από το ποσό αυτό 

τα 550 εκατοµµύρια κατεβλήθησαν από κράτος και τα υπόλοιπα (περίπου ένα 

                                                 
373 Φωτόπουλος Ι. (1932), "Η δηµοτική µας εκπαίδευση και σκέψεις για την βελτίωσή της", στο Επετηρίς... 
", ό.π., σ. 307 
374 Φωτόπουλος Ι., ό.π., σ. 307 
375 ∆ηµαράς Α. (1984), ό.π., τόµος Β’, σ. 173  
376 Καρδαµίτση-Αδάµη Μ., ό.π., σ.347 
377 Λέφα Χ., ό.π., σ. 494 
378 "Το έργο της Κυβέρνησεως Βενιζέλου κατά... ", ό.π., σ. 180-190  
379 Καλαφάτη Ε., ό.π., σ. 217 
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δισεκατοµµύριο) κατεβλήθησαν από τους δήµους και τις κοινότητες. Αυτό ήταν 

αποτέλεσµα της βαθιάς απήχησης που είχε η έκκληση της κυβέρνησης Βενιζέλου στους 

δήµους και στις κοινότητες για την υλοποίηση αυτού του τεράστιου έργου για την 

επιτυχία της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης που είχε ανάγκη η χώρα. 

Πίνακας 8 

∆ιδακτηριακά έργα που υλοποιήθηκαν  

από το 1928 έως το 1932 

Ι. Περατωθέντα διδακτήρια 

α. ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 1.745 µε αίθουσες διδασκαλίας 3.636 

β. Μέσης Εκπαίδευσης 64 » 363 

Σύνολο 1.809 » 4.029 

ΙΙ. Προσθήκες αιθουσών 

α.Σε 60 διδακτήρια δηµοτικής εκπαίδευσης - » 100 

β.Σε 11 διδακτήρια Μέσης Εκπαίδευσης - » 19 

Σύνολο 1.809 » 4.149 

ΙΙΙ. ∆ιδακτήρια ηµιτελή 

α. ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 1.118 » 3.142 

β. Μέσης Εκπαίδευσης 62 » 415 

Σύνολο 2.989 » 7.702 

ΙV.∆ιδακτήρια υπό ανέγερση 

Εν όλω 178 » 498 

Σύνολο 3.167 » 8.200 

 

Πηγή: Επετηρίς της ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως, επιµ. Ν. Σµυρνή, Α. Βλάχου, Παπαγεωργίου Β., εκδ. οίκος 
«∆ηµητράκου Α.Ε.», Αθήνα 1932, σ. 391 κ.ε. 

 

Η σύναψη του δανείου εκφράζει ταυτόχρονα την «προοδευτική πολιτική» που 

εφαρµόζει στην εκπαίδευση ο Γ. Παπανδρέου380 στη διάρκεια της υπουργικής του 

θητείας. Και ο Λέφας, παρά τις επιφυλάξεις που διατυπώνει, αναγνωρίζει ότι «η µετά την 

                                                 
380 ∆ηµαράς Α. (1984), "Πενήντα χρόνια πριν: 1931 – το αξεπέραστο όριο,",   «∆ελτίο της Εταιρείας 
Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και γενικής Παιδείας», αρ. 6, Αθήνα, σ. 84 
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σύναψιν του ανωτέρω δανείου περίοδος είνε η πλέον γόνιµος εις την ιστοριών του 

διδακτηριακού ζητήµατος»
381. Μάλιστα αξίζει να αναφερθεί πως τα σχολεία του 1930 

θεωρούνται η καλύτερη στιγµή της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής382.  

Η κυβέρνηση Βενιζέλου δείχνει δηλαδή µε µια σειρά από ενέργειες το ξεχωριστό 

της ενδιαφέρον για το διδακτηριακό, έναν τοµέα της εκπαίδευσης που παρουσίαζε 

σοβαρή καθυστέρηση και θα δηµιουργούσε δυσκολίες στις προοπτικές εξέλιξης και  

εκσυγχρονισµού της ελληνικής κοινωνίας.  

Το 1928, επί πρωθυπουργίας Βενιζέλου, η σύγχρονη αντίληψη της έννοιας 

σχολικό κτίριο συγκροτείται σε όλα της τα στοιχεία µέσω της δηµιουργίας ενός ικανού 

οργανισµού µε αποκλειστική αρµοδιότητα την κατασκευή και κατανοµή των σχολείων 

στο σύνολο της χώρας383.  

Είναι φυσικό να µη λύθηκαν όλα τα προβλήµατα που αφορούσαν τη σχολική 

στέγη σε όλη την επικράτεια. Γιατί και το κόστος ήταν µεγάλο και οι ελλείψεις ήταν 

πάρα πολλές σε διδακτήρια και αίθουσες διδασκαλίας. Πραγµατοποιήθηκε όµως ένα 

µεγάλο βήµα και ταυτόχρονα καθιστούσε αναγκαία τη συνέχιση του προγράµµατος της 

σχολικής στέγης και στα µετέπειτα χρόνια για αλλαγή αυτής της κατάστασης που 

επικρατούσε στη σχολική στέγη. Αν και «µετά την εξάντληση του δανείου,  διδακτηριακή 

κίνησις έγινε νωθεστέρα»
384. 

Τα χρήµατα που δαπανήθηκαν για τη σχολική στέγη από 1928 έως και το 1931 

και ειδικότερα από τον Αύγουστο του 1928 µέχρι τον Αύγουστο του 1931 υπολογίζονται 

σε 1.476.000.000 δραχµές (8.200 αίθουσες χ 180.000 η µία).Πιο συγκριµένα διέθεσαν: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
381 Λέφας Χ., όπ., σ. 493 
382 Καρδαµίτση-Αδάµη Μ., ό.π., σ. 347 
383 Καλαφάτη Ε., ό.π., σ. 219 
384 Λέφας Χ., ό.π., σ. 496 
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Πίνακας 9 

Πηγές χρηµατοδότησης δαπανών 

 για τα σχολικά διδακτήρια 

Χρηµατοδότηση από: 

Ι. Το ∆ηµόσιο 

α. Εκπαιδευτικά τέλη 73.700.000 

β. Προϋπολογισµός 156.500.000 

γ.∆άνειο 318.000.000 

Σύνολο 548.200.000 

ΙΙ. ∆ήµους και Κοινότητες 

Σύνολο 952.000.000 

Γεν. Σύνολο 1.500.200.000 

 

Πηγή: Επετηρίς της ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως, επιµ. Ν. Σµυρνή, Α. Βλάχου, Παπαγεωργίου Β., εκδ. οίκος 
«∆ηµητράκου Α.Ε.», Αθήνα 1932, σ. 391 κ.ε. 

 

Το κράτος θα συνεχίσει και τα επόµενα χρόνια να διαθέτει χρήµατα για την 

ολοκλήρωση των υπό κατασκευήν διδακτηρίων προκειµένου να λύσει οριστικά το 

ζήτηµα της στέγασης των µαθητών της χώρας.  

 

 

4.8 Η ∆ιοίκηση της εκπαίδευσης 
 

 

Ο Γ. Παπανδρέου το 1929 κατά την υποστήριξη των εκπαιδευτικών νοµοσχεδίων 

στη βουλή θα υπερασπιστεί τον ενιαίο χαρακτήρα της διοίκησης της εκπαίδευσης 

λέγοντας τα εξής: «Προς επίτευξιν όµως του σκοπού αυτού (εκπαιδευτικής 

µεταρρύθµισης), επιβάλλεται προηγουµένως να οργανωθεί νοµοθετικώς η ενιαία διοίκηση 

της εκπαιδεύσεως. Πρέπει λοιπόν να δηµιουργηθεί από τούδε το ανώτατον εκπαιδευτικόν 

συµβούλιον αποτελούµενον από εκπαιδευτικούς συµβούλους του υπουργείου της Παιδείας 
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και από αντιπροσώπους του υπουργείου της Γεωργίας, της Εθνικής Οικονοµίας και της 

Συγκοινωνίας. Αί αποφάσεις του ανώτατου εκπαιδευτικού συµβουλίου θα είναι 

υποχρεωτικές για τον υπουργόν. Κύριε πρόεδρε της Κυβερνήσεως…πάσχοµεν από την 

µαταιότητα των υπηρεσιών να επαυξάνουν τας εξουσίας των. Ακριβώς προς καταστολήν 

αυτής της επικινδύνου µαταιότης επιβάλλεται η πυγµή της Κυβερνήσεως να δηµιουργήση 

µίαν ενιαίαν διοίκησην της εκπαιδεύσεως. Εκείνο το οποίον, επαναλαµβάνω, αποτελεί 

καθ’ηµάς την ουσίαν του ζητήµατος είναι το ανώτατον εκπαιδευτικόν συµβούλιον. Επίσης 

η υποχρεωτικότης των αποφάσεων αυτού»
385. 

Στις 18 Φεβρουαρίου του 1930 ο Γ. Παπανδρέου υποβάλει στη Βουλή το 

νοµοσχέδιο «Περί διοικήσεως της εκπαιδεύσεως» το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή και 

τη Γερουσία και περιβλήθηκε την ισχύ του νόµου 4653/1930. Ο νέος νόµος βασιζόταν 

στις παρακάτω βασικές αρχές:  

Α) τη χάραξη ενιαίας κατευθυντήριας γραµµής  

Β) τη διάκριση των συµβουλίων µε βάση τα διοικητικά και επιστηµονικά ζητήµατα  

Γ) η αποκέντρωση της Μέσης εκπαίδευσης  

Σύµφωνα µε τις βασικές αυτές αρχές διαµορφώθηκε το νέο διοικητικό σύστηµα 

εκπαίδευσης.  

Με τον παραπάνω νόµο ιδρύθηκε και το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συµβούλιο 

(Α.Ε.Σ.). Το  Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συµβούλιο υπό την προεδρία του εκάστοτε 

υπουργού απαρτίζονταν από 51 µέλη (µε πρόεδρο τον υπουργό Παιδείας)386 και στη 

σύνθεσή του αντιπροσωπεύονταν σχεδόν όλοι οι κλάδοι της κοινωνικής ζωής. Για πρώτη 

φορά θεσµοθετείται η συµµετοχή εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων σε ένα 

ανώτατο επιτελικό εκπαιδευτικό όργανο και επηρεάζουν σε ένα βαθµό τα εκπαιδευτικά 

πράγµατα της χώρας387. 

 Η θεσµοθέτηση του οργάνου αυτού αποτελεί µία καινοτοµία, η οποία διασφάλιζε 

τον ενιαίο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, συντόνιζε τις όποιες προσπάθειες για την 

εκπαίδευση, συζητούσε  τις εκπαιδευτικές ανάγκες για κάθε κλάδο της εκπαίδευσης, 

καθόριζε κοινές αρχές για τη σύνταξη των αναλυτικών προγραµµάτων, αποφάσιζε για 

                                                 
385 Εφηµερίς των συζητήσεων της Βουλής, ό.π., 1237 
386 Τζαρτζας Γ. (2007), "Το εκπαιδευτικό Συµβούλιο και η Εκπαιδευτική Πολιτική του Ελ. Βενιζέλου", στο 
«Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Βενιζέλου», Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα, 22-24 Ιανουαρίου 
2004, εκδόσεις «Ελληνικά Γράµµατα», Αθήνα, σ.382 
387 Λέφας Χ., ό.π., σ. 312 
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την κατάργηση και ίδρυση σχολείων, συζητούσε τα µέτρα για την αποτελεσµατικότερη 

διοίκηση της εκπαίδευσης, αλλά και για τα αναγκαία οικονοµικά µέσα που απαιτούνταν 

για τη βελτίωση της εκπαίδευσης388. Σύµφωνα µε το νόµο αυτό το Α.Ε.Σ. συνέρχονταν 

σε τακτική συνεδρίαση κάθε δύο χρόνια. Συνολικά έγιναν δύο τέτοιες συνεδριάσεις, οι 

οποίες συνετέλεσαν καθοριστικά στην εκπαιδευτική πρόοδο της χώρας389 διότι στα 

πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών µελετήθηκε σε βάθος το εκπαιδευτικό σύστηµα της 

χώρας και οι προτάσεις που προέκυψαν απετέλεσαν το απαραίτητο υλικό για τη 

δροµολόγηση µελλοντικών εξελίξεων και µεταρρυθµίσεων. Παράλληλα και µε τον ίδιο 

νόµο συστάθηκε και το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο, το οποίο χωρίστηκε σε Γνωµοδοτικό 

Συµβούλιο (πενταµελές) και σε ∆ιοικητικό Συµβούλιο (αποτελούνταν από οχτώ τακτικά 

µέλη και δύο αιρετά ). 

Το έργο του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου ήταν η επιστηµονική και παιδαγωγική 

µελέτη των ζητηµάτων των σχολείων (καταργήθηκε το 1933 µετά την πτώση της 

κυβέρνησης Βενιζέλου), ενώ του ∆ιοικητικού η διοίκηση και η εποπτεία της 

εκπαίδευσης. 

Η διοικητική αυτή αλλαγή στο χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης πέτυχε να 

διευρύνει τη δηµοκρατική δοµή στη λειτουργία της οργάνωσης αλλά και στην 

αντιπροσωπευτικότητα. Τερµάτισε τη µονοκρατορία του Υπουργού και παράλληλα 

περιόρισε την επιρροή των γραφειοκρατικών οµάδων και µηχανισµών του Υπουργείου 

Παιδείας µε την αλλαγή του συσχετισµού των δυνάµεων390. Παράλληλα εξασφάλισε 

ενότητα και αποτελεσµατικότητα στη διοίκηση και εποπτεία των σχολείων, ιδιαίτερα 

όµως διασυνδέθηκε οργανικά µε τη γενική µεταρρυθµιστική φιλοσοφία και προοπτική 

της αναπτυξιακής πολιτικής του Βενιζέλου.  

Η κατάθεση του νοµοσχεδίου συνοδεύτηκε από ισχυρές αντιδράσεις των 

εκπαιδευτικών συνδικάτων καθώς διεκδικούσαν την ύπαρξη ενός περισσότερο 

                                                 
388 Ευαγγελόπουλος Σπ. (1987), "Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης - Οργάνωση και ∆ιοίκηση της 
Εκπαίδευσης", τόµος 1ος , εκδόσεις «∆ανιάς», Αθήνα , σ. 57 κ.ε. 
389 Λέφας Χ., ό.π., σ. 308-318 
390 Ανδρέου Απ., - Παπακωνσταντίνου Γ. (1990), "Οργάνωση και ∆ιοίκηση του Εκπαιδευτικού 
Συστήµατος - Θεωρητική προσέγγιση και Ιστορική επισκόπηση", εκδόσεις «Εξάντας», Αθήνα, σ. 62 κ.ε. 
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αποκεντρωµένου µοντέλου διοίκησης µε απώτερο σκοπό την µείωση του κρατικού 

ελέγχου στο σώµα  των εκπαιδευτικών391.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
391 Αθανασιάδης Χ. (2007), "Εκπαιδευτικά συνδικάτα και Βενιζελική εκπαιδευτική πολιτική (1928-32)", 
στο «Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Βενιζέλου», Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα, 22-24 Ιανουαρίου 
2004, εκδόσεις «Ελληνικά Γράµµατα», Αθήνα, σ.136-137 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ 

ΑΡΙΘΜΟΥΣ 
 

5.1 Βασικά Μεγέθη 
 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε µία εικόνα της 

κατάστασης της εκπαίδευσης κατά την εξεταζόµενη περίοδο εστιάζοντας το ενδιαφέρον 

µας σε αριθµητικά µεγέθη και δείκτες. Η περίοδος ανάλυσης στο παρόν κεφάλαιο 

επεκτείνεται κυρίως για λόγους διαχρονικής σύγκρισης και διαπίστωσης µακροχρόνιων 

τάσεων των υπό ανάλυση µεγεθών. Στο βαθµό που το επιτρέπουν τα διαθέσιµα 

στατιστικά στοιχεία εκτός των βασικών µεγεθών, θα προχωρήσουµε στην κατασκευή 

δεικτών που περιέχονται στις σύγχρονες βάσεις δεδοµένων διεθνών οργανισµών392, 

καθώς και των δεικτών που συναντώνται συχνότερα στην βιβλιογραφία των οικονοµικών 

της εκπαίδευσης και χρησιµοποιούνται ως υποκατάστατες µεταβλητές (proxies) για το 

ανθρώπινο κεφάλαιο προκειµένου το τελευταίο να συµπεριληφθεί σε υποδείγµατα που 

µελετούν την σχέση µεταξύ οικονοµικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης. 

Αφετηρία της ανάλυσης µας αποτελεί η παρουσίαση της εξέλιξης βασικών 

µεγεθών τα οποία αφορούν την δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση κατά την εξεταζόµενη 

περίοδο. 

Από την εξέταση του πίνακα 10 διαπιστώνουµε , µε εξαίρεση την δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση, µία γενικά αυξητική τάση των µεγεθών η οποία ωστόσο διακόπτεται από 

κυµάνσεις. Την οµαλότερη εξέλιξη καθώς και µία µεγάλη ποσοστιαία αύξηση των 

µεγεθών παρατηρούµε στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, δικαιώνοντας τις προσπάθειες 

των διάφορων κυβερνήσεων επέκτασης της µέσω των αλλαγών που ξεκινούν οι 

Φιλελεύθεροι το 1929. Αντίστοιχα θετική είναι και η εξέλιξη στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση.  

 

                                                 
392 ενδεικτικά: Unesco/OECD/Eurostat (UOE) Database, National Center for Education Statistics (IES), 
International Labor Organization (ILO), OECD Online Education Database, International Association for 
the Evaluation of  Educational Achievement (IEA), International Bureau of Education (IBE) – Country 
Dossiers  
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Πίνακας 10 

  ∆ηµόσια-Ιδιωτική  
Εκπαίδευση 

 

Έτος 

Μαθητές 

∆ηµ.Εκπ. 

Μαθητές 

Μ.Εκπ. Φοιτητές 
Σχολεία 

∆ηµ.Εκπ. 

Σχολεία 

Μ.Εκπ. 
Α.Ε.Ι. ∆άσκαλοι 

Καθηγητές 

Μ.Εκπ. 

Καθηγητές 

Α.Ε.Ι. 
Εγγεγρ. Εγγεγρ. 

1927 672.772 108.104 - 7.907 812 - 12.864 3.326 - 

1928 680.365 110.725 - 7.985 831 - 13.498 3.656 - 

1929 678.447 106.343 - 8.265 836 - 13.931 3.599 - 

1930 728.420 86.682 7.984 7.833 612 6 14.632 3.590 244 

1931 769.720 75.233 8.486 7.901 533 7 14.576 3.683 280 

1932 824.011 71.676 9.456 8.081 524 7 14.669 3.741 309 

1933 864.105 67.321 10.401 8.089 529 7 14.438 3.839 311 

1934 895.787* 76.748 10.396 - 529 7 14.647* 3.979 354 

1935 923571 76.610 11.069 8.311 546 7 15.321 4.327 361 

1936 957474 79.558 10.257 8.403 429 7 15.970 4.452 360 

1937 1001072 86.957 10.561 8.505 522 7 17.168 4.552 380 

1938 1032070 100.318 11.140 8.648 817** 7 16.482 4.512 508 

1939 1029671 135.552 9.713 8.672 833** 16*** 16.848 4.964 555 

 

Πηγές: Γ.Σ.Υ.Ε., Στατιστικές της Εκπαιδεύσεως, έτη 1926-1939 

*=εκτιµήσεις 

**= άθροισµα σχολείων νέου και παλιού τύπου µεταρρύθµισης 1937 

*** = Παιδαγωγικές ακαδηµίες γίνονται ανώτατα ιδρύµατα µε τον Αναγκ. Νόµο 953/1937 

  

Αντίθετα στην περίπτωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εκτός του αριθµού 

του εκπαιδευτικού προσωπικού ο οποίος µεγεθύνεται, ο αριθµός των σχολείων και των 

µαθητών γνωρίζει σηµαντική κάµψη στην διάρκεια της περιόδου. Η παρατηρούµενη 

µείωση στην αρχή της περιόδου µπορεί να αποδοθεί στην κατάργηση των τριετών 

ελληνικών σχολείων και στην απαγόρευση φοίτησης των αποφοίτων δ’ τάξης δηµοτικού 

σχολείου σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. Επιπλέον η δυσχερής οικονοµική κατάσταση 

που κορυφώνεται το 1931 επιβάλλει σε αρκετούς µαθητές να προτιµήσουν σχολές µε 

λιγότερες απαιτούµενες δαπάνες. Έτσι, παρατηρείται στροφή αρκετών αποφοίτων του 
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εξαετούς πλέον δηµοτικού σχολείου και στις διάφορες σχολές τεχνικής επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) τις οποίες η µεταρρύθµιση οργάνωσε και προώθησε σηµαντικά.  

Η εξέλιξη των βασικών µεγεθών των Τ.Ε.Ε. παρουσιάζονται στον πίνακα 11.   

 

Πίνακας 11 

-Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση- 

Έτος 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 

Σχολές 167 181 155 149 140 155 159 143 123 

∆ιδακτικό 

Προσωπικό 
842 924 901 875 925 999 984 940 779 

Μαθητές 

Εγγεγραµµένοι 
14.435 13.831 13.072 12.902 10.138 13.495 13.906 15.395 16.313 

 

Πηγή: Στατιστική της Ειδικής Εκπαίδευσης έτη 1930-1938 

  

Το ποσοστό των µαθητών που επιλέγει το 1930 να φοιτήσει σε σχολή Τ.Ε.Ε. 

αποτελεί το 14% του συνόλου µαθητών µέσης εκπαίδευσης. Το ποσοστό συνεχίζει να 

αυξάνεται και το 1933 αγγίζει  το 16%  (που είναι και η υψηλότερη τιµή). Η τιµή αυτή 

διατηρείται µέχρι και το 1937 όπου και εµφανίζεται µια πρώτη υποχώρηση των 

ποσοστών φοίτησης στο 15% του αριθµού των µαθητών σε σχολές των Τ.Ε.Ε. Από την 

ανάγνωση του παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι η τεχνική – επαγγελµατική 

εκπαίδευση δεν γνώρισε την αναµενόµενη επέκταση. Εκτός της ελλιπούς 

χρηµατοδότησης της, η εξέλιξη του αριθµού εγγεγραµµένων µαθητών, µαρτυρεί ότι οι 

µαθητές δεν πείστηκαν ότι η επαγγελµατική εκπαίδευση αποτελούσε µία εναλλακτική 

που θα τους εξασφάλιζε καλύτερη επαγγελµατική προοπτική.  

Λαµβάνοντας υπόψη και την εξέλιξη του πληθυσµού, ο αριθµός των 

εγγεγραµµένων µαθητών/φοιτητών (σε δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία) - φοιτητών, 

εκφραζόµενος ως αναλογία επί 10.000 κατοίκων διαµορφώνεται ως εξής: 
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Πίνακας 12 

Μαθητές/Φοιτητές ανά 10.000 κατοίκους 

(∆ηµόσια–Ιδιωτικά Σχολεία) 

Ανά 10.000 

κατοίκους 
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1935 1936 1938 1939 

Μαθητές 

∆ηµ.Εκπ. 
1.132 1.118 1.185 1.229 1.309 1.355 1.406 1.439 1.439 1.411 

Μαθητές 

Μ.Εκπ. 
178 169 136 116 110 - 112 115 142 188 

Φοιτητές - - 12 13 13 16 16 15 15 13 

 

Πηγή: Γ.Σ.Υ.Ε., Στατική της Εκπαιδεύσεως, έτη 1928-1939 

Στον πίνακα 12 φαίνεται πιο καθαρά η αυξητική τάση των εγγεγραµµένων 

µαθητών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση έναντι της δευτεροβάθµιας και της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ειδικά για την δευτεροβάθµια εκπαίδευση, το 1932 το 

ποσοστό των µαθητών που γράφονται στην 1η τάξη σχολείων µέσης εκπαίδευσης393 προς 

τον αριθµό των εγγεγραµµένων στην 6η τάξη του δηµοτικού το αµέσως προηγούµενο 

έτος είναι 33,9% (εξαιρουµένων των µαθητών των Τ.Ε.Ε. για τις οποίες δεν υπάρχουν 

στοιχεία φοίτησης κατά τάξεις). Ενώ το 1935 το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 

31,4%. 

Η εξέλιξη της µικτής υποχρεωτικής εκπαίδευσης όπως προκύπτει από τον 

παραπάνω πίνακα, την οποία ο ίδιος ο Βενιζέλος θεωρούσε ως «...τις ρίζες και την ελπίδα 

του έθνους» για την αποµάκρυνση από την ολιγαρχικότητα και την µονοµέρεια του µέχρι 

τότε δηµοτικού σχολείου394, δικαιώνει  τους µεταρρυθµιστές.  

 

5.2 Εσωτερική αποδοτικότητα  
 

 

Με βάσει τα διαθέσιµα στοιχεία, παραθέτουµε στους πίνακες που ακολουθούν 

δείκτες που παρέχουν ενδείξεις για την εξέλιξη της εσωτερικής αποδοτικότητας του 

                                                 
393 Στους µαθητές 1ης τάξης σχολείων µ.εκπαίδευσης, λόγω έλλειψης στοιχείων, περιλαµβάνονται και όσοι 
επαναλαµβάνουν την τάξη 
394 Μπουζάκης (1994), ό.π., τ. Α’, σ. 64 
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εκπαιδευτικού συστήµατος και της ικανότητας του να διατηρεί τους µαθητές στους 

κόλπους του στις διάφορες βαθµίδες εκπαίδευσης.    

Αρχικά παρουσιάζουµε το ποσοστό των µαθητών της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που φοιτούν ως το τέλος της σχολικής χρονιάς, σε σχέση 

µε τον αριθµό των µαθητών που γράφτηκαν στην αρχή του ίδιου σχολικού έτους. Στη 

συνέχεια εµφανίζουµε το ποσοστό των µαθητών που προήχθησαν στην επόµενη τάξη  

προς τους µαθητές που φοίτησαν κανονικά σε όλη την διάρκεια της σχολικής  χρονιάς 

(βλ. πίνακα  13). 

Πίνακας 13 

-∆ηµοτική  Εκπαίδευση- 

Έτος 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1935 1936 1938 1939 

Φοιτήσ. 

επί 100 

εγγράφ. 

90,77 90,14 91,18 92,08 - 90,77 91,19 91,83 91,58 92,46 

Προαχθ. 

επί 100 

φοιτής. 

74,65 74 75,64 76,79 78,42 78,53 79,39 79,3 81,15 81,43 

 

Πηγές: ΓΣΥΕ, Στατιστικές της εκπαίδευσης, έτη 1928-1939 

 

Πίνακας 14 

-Μέση Εκπαίδευση- 

Έτος 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1936 1937 1938 1939 

Φοιτήσ. 

επί 100 

εγγραφ. 

91,4 92,3 92,5 92,3 93,3 93,5 93,5 93,2 93,6 91 95,6 95,6 

Προαχθ. 

επί 100 

φοιτήσ. 

74,5 63,2 59,1 59,3 61,2 62,4 61,8 57,1 56,7 56,8 61 60 

 

Πηγές: ΓΣΥΕ, Στατιστικές της εκπαίδευσης, έτη 1927-1939 
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Από τους παραπάνω πίνακες (πίνακας 13)  προκύπτει ότι το ποσοστό των 

µαθητών και για τις δύο βαθµίδες εκπαίδευσης, που συνεχίζει τη φοίτηση (µετά την 

εγγραφή), σε σχέση µε τον αριθµό των εγγραφέντων µαθητών, είναι και παραµένει 

υψηλό (περίπου στα ίδια υψηλά επίπεδα) και µάλιστα µε αυξητικές τάσεις. Αντίθετα για 

την περίπτωση της δεύτερης αναλογίας (πίνακας 14) οι δύο βαθµίδες εκπαίδευσης δεν 

κινούνται παράλληλα. Παρά το γεγονός ότι και οι δύο εκπαιδευτικές βαθµίδες ξεκινούν 

από το ίδιο ποσοστό, η πρωτοβάθµια εκπαίδευση διαγράφει σε όλη την περίοδο αυξητική 

τροχιά, ενώ αντίθετα η µέση εκπαίδευση κινείται καθοδικά σηµατοδοτώντας συνεχώς 

µεγαλύτερα ποσοστά αποτυχίας των µαθητών της µέσης εκπαίδευσης.  

Στους πίνακες 15 και 16 που ακολουθούν παραθέτουµε για την πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση την αναλογία των µαθητών, που φοιτούν στην τελευταία 

τάξη δηµοτικού/γυµνασίου ως προς τους µαθητές της πρώτης τάξης καθώς και το 

ποσοστό των µαθητών που προήχθησαν της 6ης τάξης δηµοτικού/γυµνασίου προς τους 

προαχθέντες τις 1ης.   

Πίνακας 15 

-∆ηµοτική Εκπαίδευση- 

Έτος 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1935 1936 1938 1939 
Φοιτήσ. 
στην 6η/ 
φοιτήσ. 
στην 1η 

13,73 16,18 18,97 24,44 27,96 29,18 29,3 30,94 35,41 31,8 

Προαχθ. 
της 6ης/ 
προαχθ. 
της 1ης 

20,83 24,61 28,91 36,63 39,98 41,91 41,26 43,73 49,23 44,21 

 

Πηγές: ΓΣΥΕ, Στατιστικές της εκπαίδευσης, έτη 1928-1939 

 

Με βάση την ανάγνωση των δεικτών επαναλαµβάνεται η ανοδική κίνηση της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και η αντίστοιχη καθοδική της δευτεροβάθµιας. Ειδικά για 

την περίπτωση της δηµοτικής εκπαίδευσης και οι δύο δείκτες, που παρουσιάζονται στον 

πίνακα 15 και αφορούν τη δηµοτική εκπαίδευση, δείχνουν ταυτόχρονα και το βαθµό 

επιτυχίας της επιβολής του υποχρεωτικού εξατάξιου δηµοτικού σχολείου. Και οι δύο 

αναλογίες (πίνακας 16 στα έτη διακυβέρνησης των Φιλελεύθερων παρουσιάζουν 

σηµαντική αύξηση, αφού εντός µιας τετραετίας οι φοιτήσαντες και προαχθέντες µαθητές 
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της 6ης τάξης του δηµοτικού διπλασιάζονται ως προς τους αντίστοιχους της 1ης τάξης. Η 

εξέλιξη αυτή µαρτυρεί ότι η υποχρέωση για εξαετή φοίτηση υλοποιείται και αποδίδει 

απτά αποτελέσµατα για την «... αυτοτελή αυτάρκη εκπαίδευσιν και εις τα 95% του 

ελληνικού λαού, τα οποία σήµερον παραγκωνίζονται, παρά το γεγονός ότι ισχύει 

δηµοκρατικόν πολίτευµα»395. Η αύξηση των εν λόγω ποσοστών συνεχίζεται και µετά το 

1932 µε βραδύτερο ωστόσο ρυθµό.  

 

Πίνακας 16 

-Μέση Εκπαίδευση- 

Έτος 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

φοιτήσ.στην 6η/ 

φοιτησ. στην 1η 

(Γυµνάσια) 

44,3 60,2 48,7 40,5 41 41,2 30,9 31,2 24,6 18,6 

φοιτήσ.στην 6η/ 

φοιτησ. στην 1η 

(Πρ.Λύκεια) 

37,6 65,2 41,2 36,4 31,9 38,7 33,1 33,7 31,3 24,5 

προαχθ.της 6/ 

προαχθ. της 1η 

(γυµνάσια) 

74,6 94,3 66,2 58,1 62,1 59,9 42,2 32,1 35,7 28,6 

προαχθ.της 6/ 

προαχθ.της 1η 

(Πρ. Λύκεια) 

67,6 91,3 53,7 49,8 47,9 61,1 43,6 33,7 50,8 41,8 

 

Πηγές: ΓΣΥΕ, Στατιστικές της εκπαίδευσης, έτη 1927-1939 

  

 Για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση η εξέλιξη παρουσιάζει εντελώς αντίθετη 

εικόνα καθώς στο τέλος της περιόδου τα αντίστοιχα ποσοστά έχουν υποστεί σηµαντική 

µείωση. Συγκριτικά ανάµεσα στα γυµνάσια και στα πρακτικά λύκεια, η κατάσταση για 

τα γυµνάσια είναι σαφώς δυσµενέστερη, αφού τα αντίστοιχα ποσοστά περιορίζονται  

κάτω από το µισό. Πάντως και για τα δύο είδη σχολείων η εξέλιξη των ποσοστών 

συνεπάγεται µία πτώση στην εσωτερική αποδοτικότητα της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, δεδοµένου πως τα γυµνάσια είναι τα πολυπληθέστερα σχολεία µέσης 

εκπαίδευσης από άποψη εγγεγραµµένων µαθητών. 

                                                 
395 Μπουζάκης Σ. (1994), ό.π., τ. Α’, σ. 64 
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Πίνακας 17 

-Τριτοβάθµια Εκπαίδευση- 

Έτος 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

Έτη σπουδών 
πτυχιούχων 

(%) 

1-4 11,9 6,5 7,6 7,8 6,1 9,4 9,1 7,3 22,7 30,8 

5-6 61,4 53,2 58,8 62,5 55,5 46,6 58,9 57,1 45,7 39,1 

7-10 24,7 37,6 28,1 23,5 31,4 26,1 18,7 22,2 20,2 23,1 

επέτυχαν σε 
πτυχιακές εξετάσεις / 

προσήλθαν σε πτυχιακές 
εξετάσεις 

69,1 70,3 72,1 68,3 75,1 75,9 70,9 50,3 50,9 64,6 

 

Πηγές: ΓΣΥΕ, Στατιστικές της εκπαίδευσης, έτη 1929-1939  

  

Ο πίνακας 17 αναφέρεται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και συγκεκριµένα στον 

µεταβολή των απαιτούµενων ετών προκειµένου οι φοιτητές να αποκτήσουν το πτυχίο 

τους καθώς και στην εξέλιξη του ποσοστού επιτυχίας των προσελθόντων σε πτυχιακές 

εξετάσεις. Το 1930 το µεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών (61,4%) αποκτούν πτυχίο µετά 

από 5-6 έτη ενώ µεγάλη είναι και η αναλογία των φοιτητών που χρειάζεται 7-10 έτη. Τα 

ποσοστά βελτιώνονται στην διάρκεια της περιόδου και παρόλο που η µερίδα των 

φοιτητών που σπουδάζει περισσότερο από 7 έτη κινείται στο ίδιο περίπου επίπεδο στο 

τέλος της περιόδου παρατηρούµε µία σηµαντική αύξηση της κατηγορίας 1-4 έτη και 

παράλληλη µείωση της κατηγορίας 5-6 έτη. Ωστόσο η παραπάνω εξέλιξη ειδικά µετά το 

1937 επηρεάζεται και από την µετατροπή των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών σε ανώτατα 

ιδρύµατα, στα οποία η φοίτηση είναι διετής (και µπορεί να επεκταθεί κατά ένα έτος).   

 Τέλος, στα διαγράµµατα που ακολουθούν παρουσιάζουµε την εξέλιξη του 

αριθµού των αποφοίτων των τριών βαθµίδων των κρατικών σχολείων και ανώτατων 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων  (για την περίπτωση των ιδιωτικών δεν υπάρχουν στοιχεία). Το 

διάγραµµα που αναφέρεται στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση περιλαµβάνει δύο 

καµπύλες. Η µία αναφέρεται στους απόφοιτους µέσης εκπαίδευσης ενώ η δεύτερη στο 

άθροισµα αποφοίτων µέσης εκπαίδευσης και αποφοίτων σχολών Τεχνικής 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.). 
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∆ιάγραµµα 2 

Αριθµός Αποφοίτων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
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∆ιάγραµµα 3 

Αριθµός Αποφοίτων Μ. Εκπαίδευσης και σχολών Τ.Ε.Ε.  
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∆ιάγραµµα 4 

Αριθµός Αποφοίτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
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Πηγές: ΓΣΥΕ, Στατιστικές της Εκπαίδευσης, έτη 1929-1939 

 

Κατά την διάρκεια της περιόδου 1928-1939 οι απόφοιτοι της πρωτοβάθµιας και 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αυξάνονται και σχεδόν διπλασιάζονται σε αριθµό στο τέλος 

της περιόδου. Η αύξηση ειδικά στους απόφοιτους δηµοτικού στην διάρκεια της 

διακυβέρνησης του Βενιζέλου είναι εντυπωσιακή καθώς σε διάστηµα 4 ετών ο αριθµός 

τους έχει ήδη διπλασιαστεί ενώ συνεχίζει να αυξάνεται, µε µικρότερο ρυθµό βέβαια, και 

µετά το 1933 καταλήγοντας το 1937, έτος κατά το οποίο επανέρχεται το τετραετές 

δηµοτικό σχολείο, να είναι 2,8 φορές µεγαλύτερος. Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση η 

εξέλιξη στην αρχή της περιόδου είναι περισσότερο ήπια και µε κυµάνσεις ενώ η µεγάλη 

αύξηση τους παρουσιάζεται στην περίοδο µετά το 1936. Ένα σηµαντικό µέρος της 

αύξησης οφείλεται και στην µετατροπή των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών σε ανώτατα 

ιδρύµατα όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Αντίθετα ο αριθµός των απόφοιτων 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης παρουσιάζει µεγάλη πτώση. Η προσθήκη των αποφοίτων 

των Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών µέχρι το 1937, έτος µέχρι το οποίο διαθέτουµε 

στοιχεία για την επαγγελµατική εκπαίδευση, δεν βελτιώνει αισθητά την κατάσταση.  

Γενικά η εικόνα που αποκοµίζουµε από τους παραπάνω πίνακες αλλά και την  

ανάλυση είναι πως η δηµιουργία των µικτών εξαετών δηµοτικών σχολείων αλλά και 

γενικότερα τα µέτρα που λήφθησαν από τους µεταρρυθµιστές είχαν µεγάλο αντίκτυπο 
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στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και προώθησαν σηµαντικά (τουλάχιστον) την ποσοτική 

επέκτασή της, δηµιουργώντας παράλληλα µία δυναµική η οποία δεν εξαντλήθηκε στην 

τετραετία της διακυβέρνησης του Βενιζέλου. 

Η αυξηµένη "προσοχή" των µεταρρυθµιστών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

ευθυγραµµίζεται µε τα συµπεράσµατα µιας σειράς ερευνών και της γνωστής θέσης των 

οικονοµολόγων της εκπαίδευσης που αποδεικνύουν πως και για την περίπτωση των 

αναπτυσσόµενων οικονοµιών η απόδοση της επένδυσης στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη σε µεγαλύτερη εκπαιδευτική βαθµίδα396. Επιπλέον, 

οι Vandenbussche–Aghion-Meghir397 αποδεικνύουν πως ένα πολύ εξειδικευµένο 

εργατικό δυναµικό έχει µεγαλύτερη συµβολή σε οικονοµίες που βρίσκονται κοντά στο 

"τεχνολογικό όριο", κατάσταση που δεν µπορούµε να ισχυριστούµε πως ισχύει για την 

ελληνική οικονοµία της περιόδου. Ενώ ο Papageorgiou398 σε έρευνα του αποδεικνύει πως 

η πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι σηµαντική για την κατασκευή τελικών αγαθών ενώ η 

δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση σχετίζεται περισσότερο µε την τεχνολογική 

καινοτοµία. 

Επιπλέον, η κατασκευή σχολικών κτιρίων σε συνδυασµό µε τα µέτρα που 

λήφθησαν στην εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, όπως αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 4, είχαν ως 

αποτέλεσµα την καθιέρωση της εξαετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης επεκτείνοντας την 

παραµονή ενός ολοένα και αυξανόµενου ποσοστού των µαθητών στο σχολείο. «Όταν 

σήµερα ευρισκώµεθα ενώπιον της πραγµατικότητας των τεσσάρων ετών, καθ’άπασαν την 

Παλαιάν Ελλάδα, αποτελεί προφανή πρόοδον η επιβολή εκπαιδεύσεως έξ ετών»
399.  Μέχρι 

το 1928 πολλά παιδιά αποχωρούσαν ακόµη και στην β’ η γ’ τάξη του δηµοτικού ενώ 

στην δ’ τάξη έφταναν λιγότεροι από τους µισούς που εγγράφονταν στην α’ τάξη, παρά 

την ίδρυση των πλήρων ή εξαετών δηµοτικών σχολείων από τις αρχές του αιώνα. 

Γεγονός που εξηγεί και τα µεγάλα ποσοστά αναλφαβητισµού.400 Ενώ σε περιοχές που 

διέθεταν σχολικά κτίρια δεν εφαρµόζονταν αυστηρά οι διατάξεις της υποχρεωτικής 

                                                 
396 βλ. ενδεικτικά Psacharopoulos G. Patrinos H.A. (2004), "Returns to Investment in Education: A Further 
Update", Education Economics, Vol. 12, Issue 2, pp. 111-134 
397 Vandenbussche J.-Aghion P.-Meghir C. (2006), "Growth, distance to frontier and composition of human 
capital", Journal of Economic Growth, Vol. 11, No. 2 
398 Papageorgiou C. (2003), "Distinguishing between the effects of primary and post-primary education on 
economic growth", Review of Development Economics, Vol. 7, Iss. 4, pp. 622-635  
399 Εφηµερίς των συζητήσεων της Βουλής, ό.π., σ. 1234 
400 Μπουζάκης Σ. (1994), ό.π., τ. Α’, σ. 655  
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φοίτησης. Κατά τους Lau - Jamison - Louat401 τα τέσσερα έτη πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

αποτελούν το όριο, µετά το οποίο η πρωτοβάθµια εκπαίδευση αρχίζει να έχει επιρροή στην 

παραγωγικότητα. 

Μία ιδέα της ποσοτικής συµβολής της µη εγκατάλειψης του σχολείου και της 

επιπλέον εκπαίδευσης µας δίνουν οι Coulombe-Trembley402 που πραγµατοποίησαν 

έρευνα για την περίοδο 1960-1995 για 14 χώρες του ΟΟΣΑ. Στην έρευνα αυτήν 

αποδεικνύουν πως η παραµονή κατά ένα έτος παραπάνω στο σχολείο ισοδυναµεί µε µία 

αύξηση στην µέση παραγωγικότητα του εργατικού δυναµικού κατά 7% περίπου. Ενώ, σε 

µετρήσεις που κάνει ο Denison403 σε υποθετικό σενάριο παραµονής των µαθητών για µια 

επιπλέον χρονιά στο σχολείο υπολογίζει πως η επιπλέον ποιότητα του εργατικού 

δυναµικού θα έχει µια συµβολή στο µέγεθος του ΑΕΠ της τάξης του 1,4%. Η αντίστοιχη 

εκτίµηση των Psacharopoulos-Patrinos404 για την µέση απόδοση παραµονής µιας 

επιπλέον χρονιάς στο σχολείο είναι 10%.  

 

 

5.3 Θετική – θεωρητική κατεύθυνση - τριτοβάθµια εκπαίδευση 
 

 

Στο παρακάτω διάγραµµα θα παρουσιάσουµε την εξέλιξη αποφοίτων 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, διακρίνοντας τους σε απόφοιτους σχολών καθαρά 

θεωρητικής κατεύθυνσης και σε απόφοιτους σχολών θετικής κατεύθυνσης µε σκοπό να 

συµπεράνουµε την µεταβολή της εν λόγω αναλογίας. Το διάγραµµα παρουσιάζει την 

εξέλιξη της επιτυχίας απαγκίστρωσης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από το πνεύµα  

κλασικισµού που διακατέχει και την τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα. 

 

 

                                                 
401 Lau L.J. – Jamison D.T. – Louat F. (1991), "Education and Productivity in Developing Countries – An 
Aggregate Production Function Approach", Policy Research Working Papers Series No. 612, World Bank  
402 Coulombe S. – Trembley J. (2006), "Literacy and Growth", Topics in Macroeconomics: Vol. 6: Iss. 2 
403 Denison E. F. (1962), "The sources of economic growth in the United States and the alternatives before 
us", σ. 74, published by Committee for Economic Development, U.S.A. 
404 Psacharopoulos G. Patrinos H.A. (2004), ό.π. 
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∆ιάγραµµα 5 

Απόφοιτοι Θετικών-Πρακτικών  
και Θεωρητικών Σχολών 
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Θεωρητική Κατεύθυνση Θετική-Πρακτική Κατεύθυνση

 
 
Σηµείωση: Στην κατηγορία των σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης περιλαµβάνονται η Θεολογία, η Νοµική 
και η Φιλοσοφική, ενώ όλες οι υπόλοιπες κατατάσσονται στις σχολές µε θετική-πρακτική κατεύθυνση.  

 
Πηγές: δικοί µας υπολογισµοί µε βάση στοιχεία από τις πηγές του πίνακα 25. 

 

 

5.4 Χάσµα Φύλου405 
 

 

Εάν εκπαιδεύσουµε ένα αγόρι, εκπαιδεούµε ένα άτοµο, εάν εκπαιδεύσουµε ένα 

κορίτσι εκπαιδευόυµε µία οικογένεια - ένα ολόκληρο έθνος - Αφρικανική παροιµία - 

χρησιµοποιήθηκε από τον J. Wolfensohn, πρόεδρο της παγκόσµιας τράπεζας το 1995.406 

Η παραπάνω δήλωση αντανακλά την στρατηγική της παγκόσµιας τράπεζας απέναντι 

στην εκπαίδευση των γυναικών καθώς και την πεποίθηση των οικονοµολόγων της 

                                                 
405 Χάσµα φύλλου (Gender gap) κατά τους Barro-Lee (1996) ο λόγος των µέσων ετών εκπαίδευσης 
γυναικών προς τα µέσα έτη εκπαίδευσης ανδρών  
406 παρατίθεται στο Knowles S.-Lorgelly P.K.-Owen D. (2002), "Are educational gender gaps a brake in 
economic development? Some cross-country empirical evidence", Oxford Economic Papers, Vol. 54, Issue 
1, pp. 118-149, Oxford Journals 
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ανάπτυξης πως η γυναικεία µόρφωση είναι παράγοντας-κλειδί για την άνοδο του 

βιοτικού επιπέδου ειδικά αναπτυσσόµενων οικονοµιών.  

Ειδικά για την περίπτωση της υπό εξέταση εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης η 

καθιέρωση των µικτών σχολείων και η ταυτόχρονη κατάργηση των διαφορετικών 

αναλυτικών προγραµµάτων για τα σχολεία των θηλέων, το 1929 δεν µεταφράζονται µόνο 

ως ίσες ευκαιρίες πρόσβασης για την περίπτωση των µαθητριών στην εκπαίδευση αλλά 

ταυτόχρονα ως επιθυµία της πολιτείας να ενταχθούν και οι γυναίκες στην παραγωγική 

διαδικασία και να εγκαταλειφθεί ο µέχρι τότε ρόλος της γυναικείας εκπαίδευσης ως 

αναπαραγωγικός για τον «κοινωνικό προορισµό» τους ως σύζυγο και µητέρες. Η 

καθιέρωση των µικτών δηµοτικών σχολείων λύνει τυπικά το πρόβληµα της πρόσβασης 

των γυναικών στην εκπαίδευση το οποίο πλέον αποτελεί µόνο πρόβληµα αντιλήψεων και 

προκατάληψης για τον ρόλο και τον προορισµό των δύο φύλων.407  

∆ιάγραµµα 6 

Εγγεγραµµένοι µαθητές κατά φύλο 
(∆ηµοτική Εκπαίδευση) 

 

Πηγή: Μπελλογιάνης Γ. – Κουγιουµουτζάκη Φ. – Καλαµατιανού Α. (2007), "Η συµµετοχή του φύλλου 

στην ελληνική εκπαίδευση: ένα κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισµικό ζητούµενο", 5ο ∆ιεπιστηµονικό 
∆ιαπανεπιστηµιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.∆.Ε. 

 

 
                                                 
407 Μπελλογιάνης Γ. – Κουγιουµουτζάκη Φ. – Καλαµατιανού Α. (2007), "Η συµµετοχή του φύλλου στην 

ελληνική εκπαίδευση: ένα κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισµικό ζητούµενο", 5ο ∆ιεπιστηµονικό 
∆ιαπανεπιστηµιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.∆.Ε. "Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία - Από το χθες 
στο αύριο", Μέτσοβο 27-30 Σεπτεµβρίου 2007 
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Και για την περίπτωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης η µεταρρυθµιστική 

προσπάθεια του ’29 µε την καθιέρωση ενιαίων µικτών σχολείων προσφέρει ίσες 

ευκαιρίες εκπαίδευσης στα δύο φύλλα και αποτελεί το χρονικό σηµείο κατά το οποίο η 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση παύει να αποτελεί σε µεγάλο βαθµό προνόµιο των ανδρών408, 

κατάσταση που επικρατούσε κυρίως µέχρι το 1914 όταν ιδρύονται τα αστικά σχολεία 

θηλέων αλλά και σε µικρότερο βαθµό µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1920.  

Στα διαγράµµατα (διάγραµµα 6 & 7) επιβεβαιώνεται ο καθοριστικός ρόλος της 

µεταρρύθµισης στην γυναικεία συµµετοχή ειδικά στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 

     

∆ιάγραµµα 7 

            Εγγεγραµµένοι µαθητές κατά φύλο 
( 3 Τάξεις Γυµνασίου) 

 

Πηγή: Μπελλογιάνης Γ. – Κουγιουµουτζάκη Φ. – Καλαµατιανού Α. (2007), ό.π. 
 

Ο Benavot409 εκτιµάει για ένα σύνολο 96 χωρών, ανάµεσα τους και για την 

Ελλάδα, για την περίοδο 1960-1985 πώς ειδικά για λιγότερο ανεπτυγµένες οικονοµίες, το 

ποσοστό εγγραφών των κοριτσιών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση έχει µεγαλύτερη 

                                                 
408 Ζιώγου-Καραστεργίου Σ., ό.π., σ. 231,  260 κ.ε., 281-286 και Φουρναράκη Ε., ό.π.,  σ. 17  κ.ε. και 344-
346 
409 Benavot A., "Education, Gender, and Economic Development: A Cross-National Study", Sociology of 

Education, Vol. 62, No. 1, Special Issue on Gender and Education, pp. 14-32, (Jan., 1989)  
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επιρροή στην µακρόχρονη οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας410. Οι Knowles-Lorgelly-

Owen411 καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η γυναικεία εκπαίδευση έχει στατιστικά 

σηµαντική επιρροή στην παραγωγικότητα της εργασίας, ενώ αντίστοιχα η επιρροή της 

εκπαίδευσης των αγοριών είναι λιγότερο σαφής και πως µία πιο ισορροπηµένη κατανοµή 

της εκπαίδευσης ανάµεσα στα δύο φύλλα θα συνεπαγόταν ένα πιο υψηλό κατά κεφαλήν 

εισόδηµα. Ο Klasen412 σε έρευνα του για την περίοδο 1960-1992 και για 109 χώρες 

συµπεραίνει πως η ανισότητα των φύλλων στην εκπαίδευση υπονοµεύει την οικονοµική 

ανάπτυξη άµεσα µέσω της µείωσης του ανθρώπινου κεφαλαίου και έµµεσα 

επηρεάζοντας το µέγεθος της επένδυσης και της πληθυσµιακής αύξησης.  

Γενικότερα οι οικονοµολόγοι µέσα από την έρευνα για την επίπτωση στην 

οικονοµική ανάπτυξη της άνισης εκπαίδευσης των δύο φύλων έχουν καταλήξει στα 

εξής413: 

1. στην βάση της υπόθεσης ότι η "ικανότητα των ατόµων" σε µία χώρα κατανέµεται 

κανονικά ανάµεσα στα αγόρια και στα κορίτσια, η άνιση εκπαίδευση των δύο 

φύλων συνεπάγεται την εκπαίδευση "λιγότερο ικανών" αγοριών σε βάρος 

κοριτσιών. Ως αποτέλεσµα το χαµηλότερο "µέσο επίπεδο ικανότητας" στα 

εκπαιδευµένα παιδιά. 

2. Ασιατικές οικονοµίες στις οποίες υπήρχαν κλάδοι που µπορούσαν να 

απασχολήσουν γυναίκες προώθησαν την γυναικεία εκπαίδευση προκειµένου 

περισσότερες γυναίκες να συµµετέχουν στην αγορά εργασίας εκµεταλλευόµενοι 

τις µισθολογικές διαφορές µεταξύ ανδρικής και γυναικείας εργασίας ενισχύοντας 

τις επενδύσεις και την ανάπτυξη 

3. Η γυναικεία εκπαίδευση έχει αποδειχτεί ότι έχει σηµαντική επιρροή στην 

ποσότητα και ποιότητα εκπαίδευσης των παιδιών των εκπαιδευµένων γυναικών. 

Κατά συνέπεια µείωση της ανισότητας συνεπάγεται "καλύτερο ανθρώπινο 

κεφάλαιο" για την επόµενη γενιά.  

                                                 
410 ωστόσο για την δευτεροβάθµια εκπαίδευση οι συντελεστές παλινδρόµησης και των αγοριών και των 
κοριτσιών δεν είναι στατιστικά σηµαντικοί. 
411 Knowles S.-Lorgelly P.K.-Owen D. (2002), ο.π. 
412 Klasen S. (2002), "Low Schooling for Girls, slower Growth for All? Cross-country Evidence on the 
Effect of Gender Inequality in Education on Economic Development", The World Bank Economic Review, 
Vol. 16, No. 3, pp. 345-373, World Bank 
413 Klasen S. (2002), ό.π. 
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4. Τέλος παρατηρείται ισχυρή θετική σχέση µεταξύ ανώτερης εκπαίδευσης των 

γυναικών και µείωσης της "γονιµότητας" που επιδρά ως γνωστόν θετικά σε 

αναπτυσσόµενες οικονοµίες 

Ο πίνακας 9 παρουσιάζει την εξέλιξη της ποσοστιαίας αναλογίας των αποφοίτων 

κατά φύλο για τις διάφορες εκπαιδευτικές βαθµίδες. 

 

Πίνακας 18 

Γυναίκες απόφοιτοι ανά 100 

άνδρες απόφοιτους 

(%) 

αποφοίτων 
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

πρωτο/µια 43,0 44,3 41,9 47,2 52,6 55,1 54,4 56,1 57,0 - 63,2 71,0 

δευ/µια 39,4 43,0 33,9 31,1 29,9 31,0 44,9 39,4 39,2 44,7 37,7 49,4 

τριτο/µια - - 10,8 9,7 10,3 8,1 9,8 10,4 12,1 11,8 17,4 13,8 

Τ.Ε.Ε. - - 12,7 13,4 16,1 12,6 16,3 10,4 9,9 8,5 - - 

 
Πηγές: Ε.Σ.Υ.Ε, Στατιστική της Εκπαιδεύσεως, έτη 1928-1939 

 

 

Εάν εξαιρέσουµε την περίπτωση των Τ.Ε.Ε., για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες 

παρατηρούµε πως η ανισότητα των αποφοίτων των δύο φύλων µειώνεται στο τέλος της 

περιόδου. Με βάση τα όσα αναλύθηκαν παραπάνω για την συµµετοχή των γυναικών στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα παρατηρούµε πως και στον πίνακα 18 την οµαλότερη και 

µεγαλύτερη αύξηση παρατηρούµε και πάλι στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ η 

αντίστοιχη γυναικεία εκπροσώπηση στην δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση 

παρουσιάζει µικρότερη αύξηση µε περισσότερες κυµάνσεις. Σύµφωνα µε όσα 

αναλύθηκαν παραπάνω, η επιτυχία ενσωµάτωσης των γυναικών στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα, ειδικά στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα 

συµβολής στην οικονοµική ανάπτυξη που πιστώνεται η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 

1929.  
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5.5 ∆είκτης αναλφαβητισµού ενηλίκων 
 

 

Στον πίνακα 19 που ακολουθεί πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του ποσοστού 

εγγράµµατων-αγράµµατων του πληθυσµού καθώς και ο αντίστοιχος πληθυσµός ηλικίας 

10 ετών και άνω. Ο παραπάνω δείκτης αποτελεί µέτρο αποτελεσµατικότητας της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στον εφοδιασµό βασικών δεξιοτήτων του πληθυσµού414 και 

αποτελεί τη βάση για την περαιτέρω εκπαίδευση του πληθυσµού. Η σύγχρονη χρήση του 

δείκτη415 αναφέρεται συνήθως στις ηλικιακές οµάδες του πληθυσµού άνω των 15 ετών, 

ωστόσο για λιγότερο ανεπτυγµένες οικονοµίες όπως η Ελλάδα κατά την εξεταζόµενη 

περίοδο άτοµα ηλικίας κάτω των 15 ετών έχουν µεγάλη συµµετοχή στην παραγωγική 

διαδικασία. 

Ο εγγραµµατισµός και η ικανότητα διεκπεραίωσης βασικών µαθηµατικών 

υπολογισµών έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την παραγωγικότητα των ατόµων ιδίως σε 

επαγγέλµατα χαµηλών απαιτήσεων416. Μία αύξηση της παραγωγικότητας του εργατικού 

δυναµικού εφόσον καλύπτει το αντίστοιχο κόστος της θα οδηγήσει σε αύξηση της 

παραγωγής της χώρας που θα εµφανιστεί ως αύξηση στο Α.Ε.Π.  

Παρά την συνεχώς βελτιούµενη εικόνα για όλη την περίοδο που διαθέτουµε 

στοιχεία το ποσοστό αναλφάβητων παραµένει εξαιρετικά υψηλό. Το πρόβληµα είναι 

πολύ πιο έντονο εάν παρατηρήσουµε τα αντίστοιχα ποσοστά των γυναικών. Η επέκταση 

του σχολικού συστήµατος παρά τις καταβαλλόµενες προσπάθειες των κυβερνήσεων δεν 

καταφέρνει να καταπολεµήσει τον αναλφαβητισµό και η συµµετοχή των µαθητών στην 

επταετή υποχρεωτική εκπαίδευση παραµένει µικρή. Το 1920, ενώ υφίσταται ακόµη 

έντονο κτιριακό πρόβληµα ειδικά στην περιφέρεια, στο σύνολο του πληθυσµού το 58% 

                                                 
414 Η χρήση του δείκτη σε σύγχρονες µελέτες περιλαµβάνει την ικανότητα το άτοµο να µπορεί να 

διεκπαιρεώνει βασικούς µαθηµατικούς υπολογισµούς ή ακόµα και πρόσθετες δεξιότητες που απαιτούνται 
σε χώρους εργασίας, πράγµα που δεν ισχύει για τον δείκτη όπως παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα, 
καθώς κατά τις απογραφές απαραίτητη προϋπόθεση ήταν τα άτοµα να γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. - 
OECD and Statistics Canada (1995), "Literacy, Economy and Society - Results of the First International 
Adult Literacy Survey", Paris and Ottawa 
415 Στις ετήσιες εκθέσεις του Ο.Η.Ε. Human Development Report (HDR) όπου παρουσιάζονται οι 
επιδόσεις των χωρών µε βάση κοινωνικοοικονοµικούς δείκτες, το συνδυασµένο ακαθάριστο ποσοστό 
εγγεγραµένων µαζί µε τον δείκτη αλφαβητισµού ενηλίκων δίνουν το επίπεδο εκπαίδευσης (educational 
attainment) συµµετέχοντας κατά 1/3 και 2/3 στον υπολογισµό του αντίστοιχα. Το επίπεδο εκπαίδευσης 
απότελεί συστατικό του HDI (Human Development Index)   
416
 Benavot Α., (1989), ό.π. 
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ανήκει στους αγράµµατους ενώ για την ηλικία των 10 ετών και άνω, που περιλαµβάνει 

µεγαλύτερο µέρος των παραγωγικών οµάδων, ο µισός πληθυσµός δεν γνωρίζει γραφή 

και ανάγνωση. 

 

Πίνακας 19 

Κατανοµή πληθυσµού σε εγγράµµατους 

και αγράµµατους 

-Σύνολο Πληθυσµού- 

 
-10 ετών και άνω- 

 
 
 
 

 

 

 
Πηγές: Γ.Σ.Υ.Ε, Στατιστική Επετηρίδα 1951, σ. 53 
  

 

Η κυβέρνηση του Βενιζέλου εντοπίζοντας το τεράστιο πρόβληµα θα προχωρήσει 

ειδικά σε ενέργειες καταπολέµησης του αναλφαβητισµού. Προς την κατεύθυνση αυτή, 

εκτός των αλλαγών που πραγµατοποιεί στην ηµερήσια δηµοτική εκπαίδευση µε την 

µεταβολή του νόµου περί συνεκπαιδεύσεως αγοριών και κοριτσιών όπως είδαµε 

παραπάνω, θα προωθήσει την ίδρυση δηµόσιων νυχτερινών δηµοτικών, σχολείων, 

υποχρεώνοντας παράλληλα τους εργοδότες να επιτρέπουν στους εργαζόµενους την 

παρακολούθηση των µαθηµάτων στην περίπτωση που οι ώρες εργασίας συµπίπτουν µε 

τις ώρες µαθηµάτων. «Η κυβέρνησις έχουσα πλήρη συναίσθησιν της τραγικής 

καταστάσεως, πάυει πλέον να εµπιστεύεται µόνον εις την ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν τον 

περιορισµόν του αναλφαβητισµού. Ιδρύει κρατικάς νυκτερινάς σχολάς
417

». Ταυτόχρονα θα 

                                                 
417 Εφηµερίς των συζητήσεων της Βουλής, ό.π., σ. 1.233 

Έτη 
απογραφών 

1870 1879 1907 1920 1928 

Φύλο αρρ. θήλ. Σύν. αρρ. θήλ. Σύν. αρρ. θήλ. Σύν. αρρ. θήλ. Σύν. αρρ. θήλ. Σύν. 

Εγγράµµατοι 29 6 18 31 7 19 50 17 34 56 27 42 64 36 50 

Αγράµµατοι 71 94 82 69 93 81 50 83 66 44 73 58 36 64 50 

Έτη 
Απογραφών 

1907 1920 1928 

Φύλο αρρ. θήλ. Σύν. αρρ. θήλ. Σύν. αρρ. θήλ. Σύν. 

Εγγράµµατοι 60 20 39 66 36 50 76 41 58 

Αγράµµατοι 40 80 61 34 64 50 24 59 42 
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προχωρήσει στην υποχρεωτική διδασκαλία των στρατιωτών418 και θα εισάγει την 

απαγόρευση, η οποία θα αρχίσει να ισχύει σταδιακά ανάλογα µε την ηλικία του 

εργαζοµένου, να προσλαµβάνονται εργάτες στην βιοµηχανία που δεν έχουν 

ολοκληρώσει την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Επιθυµία των µεταρρυθµιστών ήταν η 

παραπάνω απαγόρευση να ισχύσει καθολικά µετά το 1936419. Ωστόσο η έλλειψη των 

αντίστοιχων ποσοστών για περίοδο µεταγενέστερη του 1928 δεν µας επιτρέπουν να 

αξιολογήσουµε τα αποτελέσµατα της προσπάθειας της κυβέρνησης των Φιλελευθέρων.  

Το ποσοστό αλφαβητισµού έχει χρησιµοποιηθεί από διάφορους ερευνητές ως 

δείκτης ανθρώπινου κεφαλαίου για τη µελέτη της συµβολή της εκπαίδευσης στην 

οικονοµική ανάπτυξη420. Σε έρευνα τους οι Bowman και Anderson421 (ό.π.) ανέλυσαν 

την σχέση ανάµεσα στον δείκτη εγγραµµάτων και το Α.Ε.Π. Για χώρες που βρίσκονται 

στα πρώτα στάδια ανάπτυξης καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι προκειµένου κάποια 

χώρα να δείξει σταθερά σηµάδια ανάπτυξης πρέπει το ποσοστό των εγγράµµατων να 

είναι µεταξύ 30-40%, ποσοστό που επιτυγχάνει η Ελλάδα από το 1907. Ενώ ο Hicks422 

υποστηρίζει πως µία µέση αύξηση του ποσοστού εγγραµµάτων κατά 20% θα οδηγήσει 

σε αντίστοιχη αύξηση του Α.Ε.Π. κατά 0,5%. 

 

 

5.6 Ποσοστό Εγγεγραµµένων 
 

 

Παρακάτω θα παρουσιάσουµε το ακαθάριστο ποσοστό εγγεγραµµένων στην 

προσχολική αγωγή καθώς και στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Το ακαθάριστο ποσοστό 

εγγραφών αποτελεί έναν γενικό δείκτη συµµετοχής του πληθυσµού που βρίσκεται στην 

                                                 
418 Εφηµερίς  των συζητήσεων της Βουλής, ό.π., σ. 1234 
419 Καλεράντε Ε., ό.π., σ.275 
420 βλ. ενδεικτικά: Coulombe S. – Trembley J. (2006), ό.π. ·  Nunez C.E., "Literacy and Economic Growth 
in Spain 1860-1977" στο Acena P.- Simpson J. (1995), "The Economic Development of Spain since 1870", 
Edward Elgar Publishing Company, US · Bowman M.J., "Education and Economic Growth, An Overview", 
στο T. King (1980), "Education and Income", Working Paper No. 402, World Bank, pp. 1-71   
421 αποτελέσµατα παλιότερης έρευνας παρατίθονται στο Bowman M.J., (1980), ό.π. 
422 Hicks N. (1980), "Economic Growth and Human  Resources", Staff Working Paper No. 408, World 
Bank, παρατίθεται στο Μαγουλά Θ.Μ., (1998), "Εκπαίδευση και Οικονοµική Μεγέθυνση – Η Ελληνική 
Πραγµατικότητα", Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (διδακτοριή διατριβή), Αθήνα  
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επίσηµη µαθητική ηλικία στο εκάστοτε εκπαιδευτικό επίπεδο και ταυτόχρονα έναν 

δείκτη της ικανότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος να «φιλοξενήσει» τα άτοµα 

µαθητικής ηλικίας. Κατά τους Psacharopoulos – Arriagada423 τα ποσοστά 

εγγεγραµµένων µετρούν την προσπάθεια που καταβάλει µία χώρα να επηρεάσει το 

απόθεµα του ανθρώπινου κεφαλαίου της. Σύµφωνα µε τους ερευνητές τουλάχιστον 

µέρος µίας αύξησης (µε κάποια χρονική υστέρηση) του εν λόγου ποσοστού θα 

µετατραπεί σε αύξηση του αποθέµατος ανθρώπινου κεφαλαίου. Η έλλειψη στοιχείων 

αντίστοιχων για την δευτεροβάθµια - τριτοβάθµια εκπαίδευση δεν επιτρέπει τον 

υπολογισµό του συνδυασµένου ακαθάριστου ποσοστού εγγεγραµµένων424 που 

χρησιµοποιείται σε σύγχρονες αναλύσεις.  

Ο δείκτης µπορεί να ξεπεράσει την τιµή 100 καθώς στους εγγεγραµµένους 

µαθητές περιλαµβάνονται τόσο άτοµα που γράφονται νωρίτερα ή αργότερα από την 

επίσηµη ηλικία εγγραφής όσο και άτοµα που επαναλαµβάνουν κάποια τάξη.  

 

Πίνακας 20 

Ακαθάριστο Ποσοστό Εγγραφών 

-Προσχολική Αγωγή- 

Έτος 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1935 1936 

Πληθυσµός 

Μαθητικής 

Ηλικίας425 

135.158 136.687 138.336 140.300 141.942 143.583 147.975 150.017 

Εγγεγραµ. 

Μαθητές 
20.737 24.031 30.948 31.314 33.731 32.517 34.169 38.138 

Ακαθ.Ποσοστό 

Εγγραφών 
15,3 17,6 22,4 22,3 23,8 22,6 23,1 25,4 

 

 

                                                 
423 Psacharopoulos G.-Arriagada A.M. (1986), "The educational composition of the labor force: An 
international comparison", International Labour Review, Vol. 125, No. 5, September-October 
424 Αποτελεί το ποσοστό εγγεγραµµένων σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης 
425 Ο πληθυσµός µαθητικής ηλικίας παρατίθεται στις δηµοσιεύσεις της Γ.Σ.Υ.Ε. (Γ.Σ.Υ.Ε., Στατιστική της 

Εκπαίδευσης, έτη 1927-1936), υπολογίστηκε δε κατά την απογραφή του 1928 ως ποσοστό επί του 
συνολικού πληθυσµού. Ο πληθυσµός µαθητικής ηλικίας αναφέρεται σε όλα τα ετήσια δηµοσιεύµατα, 
ωστόσο το ποσοστό δεν αλλάζει αλλά παραµένει σταθερό. Συγκεκριµένα σε όλα τα έτη 2,18% του 
συνολικού πληθυσµού. Κατά συνέπεια θα υπάρχει πιθανή υποεκτίµηση ή υπερεκτίµηση του πληθυσµού 
µαθητικής ηλικίας.    
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-Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση- 

Έτος 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1935 1936 

Πληθυσµός 

Μαθητικής 

Ηλικίας426 

827.071 836.428 846.515 858.533 868.581 878.627 905.501 917.996 

Εγγεγραµ. 

Μαθητές 
680.365 678.447 728.420 769.720 824.011 864.105 922.971 957.474 

Ακαθ.Ποσοστό 

Εγγραφών 
82,3 81,1 86,0 89,7 94,9 98,3 101,9 104,3 

 

Πηγές: ∆ικοί µας υπολογισµοί µε βάση στοιχεία της ΓΣΥΕ, Στατιστική της Εκπαιδεύσεως, έτη 1928-1936 

 

Από την εξέταση των δύο πινάκων παρατηρούµε για όλη την περίοδο µία γενικά 

αυξητική τάση των δεικτών που ενώ για την περίπτωση της προσχολικής αγωγής είναι 

λιγότερο ευθύγραµµη για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, µε εξαίρεση µία µικρή πτώση 

στην αρχή της περιόδου που οφείλεται στην αλλαγή της κατάστασης, είναι ξεκάθαρη. Τα 

ποσοστά φοίτησης νηπίων στα διετή νηπιαγωγεία υπολείπονται σε µεγάλο βαθµό των 

αντίστοιχων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ειδικά για την περίπτωση της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µετά την θέσπιση της µεταρρυθµιστικής προσπάθειας και 

µέχρι το 1932 ο δείκτης αυξάνεται θεαµατικά προσεγγίζοντας το 100% το οποίο όµως θα 

αγγίξει αργότερα µέσα στην τριετία 1933-1935. Αυτό αποτελεί παράλληλα και ένδειξη 

πως το κράτος είναι σε θέση να παράσχει εκπαίδευση σε όλα τα άτοµα της επίσηµης 

µαθητικής ηλικίας. Μεγάλο µέρος του έντονου ρυθµού του δείκτη την περίοδο 1929-

1932 µπορεί να πιστωθεί στην µεταρρύθµιση, καθώς η επιτυχία των µέτρων υλοποίησης 

της αντανακλώνται στην εγγραφή ολοένα και περισσότερων µαθητών στην προσχολική 

και πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 

 Στον πίνακα 21 και το αντίστοιχο διάγραµµα 8 παρουσιάζουµε επιλεκτικά για ένα 

σύνολο µεσογειακών χωρών την πορεία του ποσοστού εγγραφών για την περίοδο από το 

1870 έως το 1940 προκειµένου να σχηµατίσουµε µία εικόνα για την κατάσταση που την 

ίδια περίοδο ισχύει σε άλλες χώρες. 

 

                                                 
426 Αντίστοιχα το ποσοστό για πληθυσµό µαθητικής ηλικίας πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι σε όλα τα 
έτη 13,72% του συνολικού πληθυσµού. 
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Πίνακας 21 
Μη-Προσαρµοσµένο Ποσοστό Εγγεγραµµένων 1875-1940 

(πρωτοβάθµια εκπαίδευση) 

Χώρα 
1870 

-75 
1880 1890 1900 1910 1920 1930 

1935 

-40 

Ελλάδα 20,3 30,2 31,7 36,1 40,2 36,1 53,2 59,2 

Ιταλία 28,6 34,6 37 38,2 44,6 50,6 59,3 59,1 

Πορτογαλία 13,4 21,8 22,2 20,6 18,7 13,8 26,6 28,6 

Ισπανία 42,2 54,3 51,6 48,1 35,3 37,1 36,4 43,8 

                   

 Πηγή: Benavot Α.-Riddle P., "The Expansion of Primary Education, 1870-1940; Trends and Issues", 
Sociology of Education, Vol. 61, pp.191-210, (Jul. 1989)   

 
 

∆ιάγραµµα 8 
Μη-Προσαρµοσµένο Ποσοστό Εγγραφών 1875-1940 

(Πρωτοβάθµια εκπαίδευση) 
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Πηγή: Benavot-Riddle (1989) ό.π  

 
 

Παρατηρούµε λοιπόν (πίνακας 21) πως η Ελλάδα το 1870 (σηµείο εκκίνησης της 

υπό ανάλυσης περιόδου) καταλαµβάνει την τρίτη θέση και η µόνη χώρα που βρίσκεται 

χαµηλότερα είναι η Πορτογαλία ενώ στην κορυφή βρίσκεται η Ισπανία. ∆ιαπιστώνουµε 

επίσης, ότι τα ποσοστά της Ελλάδας και της Ιταλίας, σε όλη την περίοδο µέχρι και το 

1935, διαγράφουν µία οµαλή και µάλιστα αυξητική τάση, ενώ η Ισπανία σηµειώνει 
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µεγάλη κάµψη στα ποσοστά της. Η Ελλάδα διατηρεί, µε εξαίρεση το 1920, σχετικά 

σταθερή απόσταση από την Ιταλία την οποία µετά από την απότοµη αύξηση του 

ποσοστού στο τέλος της περιόδου ξεπερνά. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι για την 

αντίστοιχη περίοδο στο Ηνωµένο Βασίλειο, στην αρχή της περιόδου, το 48% του 

πληθυσµού µαθητικής ηλικίας όπως ορίζεται παρακάτω εγγράφεται στην πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση ενώ το 1940 το ποσοστό αυξάνεται σε 73,3%. Για την Γαλλία έχουµε 57,4% 

το 1875 και 79% το 1930. 

Οι τιµές που αναφέρονται από τους Benavot – Phyllis δεν συµφωνούν µε τις 

αντίστοιχες δικές µας καθώς στην έρευνα τους χρησιµοποιούν το µη-προσαρµοσµένο 

ποσοστό εγγεγραµµένων. Λόγω έλλειψης στοιχείων χρησιµοποιούν για όλες τις χώρες 

που περιλαµβάνουν στην ανάλυση τους τις ηλικίες 5-14 ως ηλικία του µαθητικού 

πληθυσµού πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και δεν προσαρµόζουν την ηλικία για κάθε χώρα 

ξεχωριστά.  

Τα ποσοστά εγγεγραµµένων έχουν χρησιµοποιηθεί από πολλούς ερευνητές427 ως 

υποκατάστατη µεταβλητή (proxy) του ανθρώπινου κεφαλαίου για την ενσωµάτωση του 

σε υποδείγµατα που µελετούν τους παράγοντες οικονοµικής µεγέθυνσης. Οι Sala-i-

Martin et al.428 σε ανάλυση τους εξάγουν το συµπέρασµα πως µεταξύ 67 µεταβλητών 

που χρησιµοποιούνται σε διάφορα οικονοµικά υποδείγµατα µακροχρόνιας µεγέθυνσης 

και διάφορους ερευνητές, µε περίοδο ανάλυσης το 1960-1996, ξεχωρίζουν τρείς για την 

υψηλή επεξηγηµατική-ερµηνευτική τους δύναµη. Οι τρείς αυτές µεταβλητές είναι το 

ποσοστό των εγγεγραµµένων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, οι σχετικές τιµές των 

κεφαλαιουχικών αγαθών και το αρχικό επίπεδο εισοδήµατος µιας οικονοµίας. Η 

Bowman429 σε έρευνα της καταλήγει πως το ποσοστό εγγραφών στην πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση το 1930 ερµηνεύει τις διαφορές στο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. 78 χωρών την 

περίοδο 1955. Ενώ οι Roses-Wolf430 σε έρευνα που πραγµατοποιούν για 23 ευρωπαϊκές 

                                                 
427 βλ. ενδεικτικά  Mankiw G.-Romer D.-Weil D. (1992), "A Contribution to the Empirics of Economic 

Growth", The Quarterly Journal of Economics, Vol. 107, No. 2, pp. 407-437 · Barro  R.J. (1991), 

"Economic Growth in a Cross Section of Countries", The Quarterly Journal of Economics, Vol. 106, No. 2, 

pp. 407-443 · Bowman M.J. (1980), ό.π. 
428 Sala-i-Martin X. - Doppelhofer G.- Miller R.I. (2004), "Determinants of Long-Term Growth: A 
Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE) Approach", American Economic Review 94, pp. 813-
835 
429 Bowman M.J., ό.π. 
430 Roses J.R.-Wolf N. (2008), "Aggregate Growth 1913-1950", Draft  
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χώρες συµπεριλαµβανοµένου και της Ελλάδας για την περίοδο 1913-1950, 

χρησιµοποιούν τα ποσοστά εγγραφών µε µία χρονική υστέρηση 10 ετών και µεταβλητές 

για το επενδυτικό περιβάλλον προκειµένου να µελετήσουν την οικονοµική σύγκλιση των 

διάφορων χωρών. Από την ανάλυση τους προκύπτει πως ευνοϊκές µεταβολές στα 

προαναφερθέντα µεγέθη επιτάχυναν την οικονοµική σύγκλιση. 

 

 

5.7 Εκπαιδευτικό Επίπεδο και Αµοιβές431 

 
 

 Το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζοµένων έχει επίπτωση στις αποδοχές που 

απολαµβάνουν οι εργαζόµενοι στην αγορά εργασίας. Στον διάγραµµα 9 θα 

παρουσιάσουµε την εξέλιξη της µισθολογικής διαφοράς των εργαζοµένων διαφορετικών 

εκπαιδευτικών επιπέδων για την περίπτωση της Ελλάδας κατά το χρονικό διάστηµα 

1929-1991. Η ανάλυση βασίζεται στην αναλογία των µισθών εργαζοµένων 

δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ως προς τον αντίστοιχο µισθό 

εργαζοµένων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που επιλέγουµε ως κατηγορία αναφοράς. Για 

το 1928 τα στοιχεία αναφέρονται σε αµοιβές µόνο του δηµόσιου τοµέα.  

Το 1928 τα άτοµα που διέθεταν τίτλο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κέρδιζαν 

περίπου 2,5 φορές περισσότερα από τα άτοµα που είχαν τίτλο πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και 1,9 φορές περισσότερα από τους απόφοιτους δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης. Το 1939 οι αντιστοιχίες µισθών απόφοιτων τριτοβάθµιας προς απόφοιτους 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι 2,52  ενώ οι απόφοιτοι τριτοβάθµιας προς απόφοιτους 

δευτεροβάθµιας είναι 1,38. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
431 Οι λεπτοµέρειες υπολογισµού καθώς και οι πηγές από τις οποίες αντληθηκαν τα στοιχεία αµοιβών για 
την περίοδο 1929- 1939 παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 6.  
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∆ιάγραµµα 9 
Αναλογία αποδοχών εργαζοµένων ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 

0
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Πρωτο/µια Εκπ. ∆ευτερ/µια Εκπ. Τριτ/µια Εκπ.

 
 
Πηγές:  Περίοδος 1928-1939: ∆ικοί µας υπολογισµοί 
               Περίοδος 1961-1991: ∆ηµάκος Γ. (1996), "Εκπαίδευση-Παραγωγικότητα, Κοινωνική και 
Οικονοµική Ανάπτυξη της Ελλάδος- (1961-1991)", ∆ιδακτορική ∆ιατριβή Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, σ. 84   
 

Παρατηρούµε κατά την προπολεµική περίοδο πως ειδικά οι εργαζόµενοι µε τίτλο 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης απολάµβαναν πολύ υψηλές αµοιβές. Κατά την σύγκριση της 

διαχρονικής µεταβολής των σχετικών αποδοχών οι αναλογίες των µισθών των δύο 

ανώτερων εκπαιδευτικών επιπέδων µειώνονται και ο κύριος λόγος είναι η αύξηση των 

αποφοίτων δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στον οικονοµικά ενεργό 

πληθυσµό432. Ενώ την µεγαλύτερη µείωση στις αποδοχές τους υφίστανται οι απόφοιτοι 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης καταλήγοντας στο τέλος της περιόδου να αµείβονται µε µισθό 

1,51 φορές µεγαλύτερο του αντίστοιχου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

 

5.8 Αποδοτικότητα της επένδυσης σε εκπαίδευση 
 
 

Στην συνέχεια θα υπολογίσουµε την απόδοση που είχε κατά την περίοδο 

εξέτασης η απόφαση ενός ατόµου να επενδύσει στην προσωπική του εκπαίδευση. Ένα 
                                                 
432 ∆ηµάκος Γ. (1996), "Εκπαίδευση-Παραγωγικότητα, Κοινωνική και Οικονοµική Ανάπτυξη της 
Ελλάδος-(1961-1991)", ∆ιδακτορική ∆ιατριβή Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, σ. 84  
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άτοµο όταν αποφασίσει να συνεχίσει τις σπουδές του πέραν της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης, υφίσταται κάποιο κόστος. Το κόστος αυτό µπορεί να είναι άµεσο (π.χ. 

δίδακτρα) ή έµµεσο (π.χ. διαφυγόν εισόδηµα). Ο εν λόγω δείκτης µετρά κατά πόσο τα 

οφέλη που αποκοµίζει ένας εργαζόµενος υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου 

καλύπτουν το κόστος που υφίσταται από την απόφασή του να επενδύσει στην 

εκπαίδευση του.   

Στην βιβλιογραφία των οικονοµικών υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις 

υπολογισµού των οικονοµικών ωφελειών της εκπαίδευσης. Η πρώτη προσέγγιση πηγάζει 

από την βιβλιογραφία των οικονοµικών της εργασίας ενώ η δεύτερη από την 

χρηµατοοικονοµική θεωρία433.  

Η προσέγγιση που πηγάζει από τα οικονοµικά της εργασίας στην βασική της 

µορφή434 εκτιµά οικονοµετρικά την σχέση µεταξύ των ετών εκπαίδευσης, της 

επαγγελµατικής εµπειρίας και των αντίστοιχων αποδοχών (Μινσεριανή συνάρτηση). Η 

βασική µινσεριανή συνάρτηση435, έχει επεκταθεί σε µεταγενέστερες µελέτες (Human 

Capital Earnings Function) περιλαµβάνοντας περισσότερες µεταβλητές436 προκειµένου 

να αποµονωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα η επίδραση της εκπαίδευσης στις αποδοχές των 

εργαζοµένων. Ο συντελεστής προσδιορισµού R
2 ερµηνεύεται ως το ποσοστό της 

διακύµανσης των µισθών που οφείλεται στο διαφορετικό επίπεδο ανθρώπινου 

κεφαλαίου. Είναι ευρέως αποδεκτή µέθοδος και χρησιµοποιείται και από τις νοµικές 

αρχές αρκετών χωρών, για τον υπολογισµό αποζηµιώσεων σε περίπτωση τραυµατισµού 

ή θανάτου εργαζοµένου437.  

                                                 
433 Για µία σύγκριση των δύο µεθόδων βλ. Kara O. (2010), "Comparing two approaches to the rate of return 
to investment in education", Education economics, v. 18, no. 2. pp.153-165 
434 Mincer J. (1974), "Schooling, experience and earnings", NBER, New York και Becker G. S.-Barry R. 
Chiswick (1966). "Education and the Distribution of Earnings", American Economic Review, Vol. 56, May, 
pp. 358-69 
435      log y=a+bS+cX+dX

2
 +e  

όπου: S έτη εκπαίδευσης, X έτη εργασιακής εµπειρίας. Ελλείψει στοιχείων για την επαγγελµατική 
εµπειρία, ο Mincer χρησιµοποιεί την µέγιστη δυνατή εµπειρία που θα µπορούσε κάποιος εργαζόµενος να 
έχει µε βάση την ηλικία του. 
436 Η µεταβλητή S που στην βασική Μινσεριανή συνάρτηση αντιπροσωπεύει τα χρόνια εκπαίδευσης 
αντικαθίσταται από σειρά ψευδοµεταβλητών (dummy variables) που αναλύουν περαιτέρω την εκπαίδευση 
σε επίπεδα, τύπο κ.λπ. Π.χ. για τα τρία εκπαιδευτικά επίπεδα έχουµε: 

log y=a+b1d1+b2d2+b3d3+cX+dX2 +e 
437 Chiswick B.R. (1997), "Interpreting the Coefficient of Schooling in the Human Capital Earnings 

Function", World Bank Policy Research Working Paper No. 1790 , World Bank 
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 Εναλλακτικά, η προσέγγιση που προέρχεται από την χρηµατοοικονοµική θεωρία, 

λαµβάνει υπόψη τη χρονική αξία του χρήµατος (time-value of money). Τα κόστη και τα 

οφέλη της εκπαίδευσης αναλύονται όπως σε οποιαδήποτε άλλη επένδυση. Προκειµένου 

να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν την επένδυση σε εκπαίδευση τόσο σε ατοµικό 

επίπεδο όσο και συλλογικό χρησιµοποιείται ο Εσωτερικός Βαθµός Απόδοσής 

(προτιµάται συνήθως) ή η Καθαρά Παρούσα Αξία438. Οι συγκεκριµένες µέθοδοι 

καθιστούν δυνατή την σύγκριση του κόστους και του οφέλους που δηµιουργούνται σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους και παράλληλα υπολογίζουν εάν συµφέρει ή όχι µία 

επενδυτική πρόταση.  

Ο δείκτης αποτελεί στην ουσία το επιτόκιο της επενδυτικής απόφασης. Η 

απόδοση της επένδυσης σε εκπαίδευση πρέπει στη συνέχεια να συγκριθεί µε 

εναλλακτικές τοποθετήσεις, όπως την κατάθεση του αντίστοιχου κεφαλαίου σε 

τραπεζικό λογαριασµό ή την αγορά οµολόγων. Προκειµένου να θεωρείται ορθολογική η 

απόφασή κάποιου να επενδύσει σε εκπαίδευση, θα πρέπει η απόδοσή της να είναι 

υψηλότερη από το χωρίς κίνδυνο επιτόκιο (που παρέχουν θεωρητικά π.χ. τα οµόλογα). 

Αυτό γίνεται διότι η εκπαίδευση δεν έχει εγγυηµένη απόδοση. Οι αµοιβές που 

απολαµβάνουν οι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης διαφέρουν σηµαντικά (δεν είναι 

εγγυηµένες) και σε συγκεκριµένες περιπτώσεις µπορεί να είναι ίσες µε τις αµοιβές ενός 

εργαζοµένου χαµηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου. Επιπλέον, δεν είναι βέβαιο ότι 

κάποιος θα φέρει εις πέρας τις σπουδές του. Το ρίσκο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στην 

επενδυτική απόφαση και να αντισταθµιστεί µε την µεγαλύτερη απόδοση της εκπαίδευσης 

σε σχέση µε τις εγγυηµένες εναλλακτικές της. Ο τύπος υπολογισµού της είναι ο εξής: 

 

 

 

όπου:  

   
είναι η διαφορά µισθού µεταξύ εργαζοµένων διαδοχικού εκπαιδευτικού 

επιπέδου (για b-a έτη),  

                                                 
438 βλ. οποιοδήποτε εγχειρίδιο Χρηµατοοικονοµικών 
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το  αντιπροσωπεύει το άµεσο κόστος της επιπλέον εκπαίδευσης (π.χ. δίδακτρα),  

ενώ το   είναι το διαφυγόν εισόδηµα (έµµεσο κόστος) κατά την διάρκεια της 

εκπαίδευσης του ατόµου (για a επιπλέον έτη), τέλος 

το r είναι το επιτόκιο που εξισώνει το κόστος µε τα οφέλη και αποτελεί την 

αποδοτικότητα της επένδυσης σε εκπαίδευση.  

Οι υψηλότερες αµοιβές αποτελούν το κίνητρο για την επένδυση σε εκπαίδευση 

πέραν των υποχρεωτικών ετών εκπαίδευσης (αγοραίο όφελος). Υπάρχουν και µη 

χρηµατικά κίνητρα όπως π.χ. το χαµηλότερο ποσοστό ανεργίας απόφοιτων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης σε µία χώρα, ωστόσο η σηµασία τους είναι υποδεέστερη ειδικά σε επίπεδο 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

Εκτός της αποδοτικότητας που έχει η επένδυση σε εκπαίδευση για το άτοµο 

υπολογίζεται και η αντίστοιχη απόδοση που έχει για το σύνολο (κοινωνική 

αποδοτικότητα). Το κράτος προβαίνει σε διάφορες δαπάνες για την εκπαίδευση είτε 

άµεσες, π.χ. µισθοί καθηγητών, κατασκευή σχολείων, βιβλιοθηκών, εργαστηρίων κ.λπ., 

είτε έµµεσες, π.χ. τα διαφυγόντα εισοδήµατα φοιτητών δεν φορολογούνται-χάνονται 

έσοδα για το κράτος, µειώνεται η παραγωγή της οικονοµίας όταν άτοµα ικανά να 

εργαστούν φοιτούν σε Πανεπιστήµια. Τα κοινωνικά οφέλη από ένα περισσότερο 

εκπαιδευµένο εργατικό δυναµικό είναι πολλαπλά. Από την εξοικονόµηση ποσών για την 

δηµόσια υγεία, τους πιο ενηµερωµένους πολίτες, την κοινωνική συνοχή, µέχρι την 

µεγαλύτερη κατανάλωση (έσοδα από έµµεσους φόρους) και τους υψηλότερους άµεσους 

φόρους που πληρώνει ένα άτοµο εφόσον αµείβεται καλύτερα. Η διαφορά µεταξύ 

ιδιωτικής και κοινωνικής αποδοτικότητας συνιστά και µέτρο της δηµόσιας επιχορήγησης 

των δαπανών εκπαίδευσης.  

Μία σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο µεθόδων είναι ότι η οικονοµετρική 

προσέγγιση προσπαθώντας να προσδιορίσει την επίδραση της εκπαίδευσης αποµονώνει 

όλους τους υπόλοιπους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδοχές των εργαζοµένων. 

Αντίθετα, στην χρηµατοοικονοµική προσέγγιση όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες 

λαµβάνονται υπόψη και αποτελούν συνιστώσες που επηρεάζουν την απόφαση ενός 

επενδυτή. Οι διαφορές των δύο µεθόδων επηρεάζουν τα αποτελέσµατα που προκύπτουν 
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(που µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά) καθώς και την ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

αυτών.  

Η επιλογή της µεθόδου και για την αποδοτικότητα της εκπαίδευσης κατά την 

εξεταζόµενη περίοδο επιβάλλεται από τα διαθέσιµα στοιχεία. Με βάση τα στοιχεία που 

είχαµε στην διάθεσή µας επιλέξαµε την µέθοδο που µπορούσαµε να εφαρµόσουµε. 

Ειδικά η οικονοµετρική µέθοδος απαιτεί πλήθος στοιχείων τα οποία δεν είναι διαθέσιµα. 

Για την περίοδο εξέτασης καταφέραµε να υπολογίσουµε µόνο µέσους όρους αµοιβών µε 

βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο, των πιο αντιπροσωπευτικών κατηγοριών εργαζοµένων. 

Οι πηγές των στοιχείων αναφέρονται αναλυτικά στους πίνακες 26 & 27 (σελίδα 188-189 

του πάροντος). Με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιµα µπορεί να υπολογιστεί η 

αποδοτικότητα της επένδυσης σε εκπαίδευσης µόνο µε την Σύντοµη Μέθοδο (Short-cut 

Method). Ο τύπος υπολογισµού για την ιδιωτική και την κοινωνική αποδοτικότητα 

αντίστοιχα είναι439: 

 

         

 

 

 

 

όπου: 

    είναι η διαφορά των µέσων όρων µισθού εργαζοµένων διαδοχικών 

εκπαιδευτικών επιπέδων,  

 ο αριθµός ετών που διαρκεί η φοίτηση στο εκπαιδευτικό επίπεδο i και το  

                                                 
439 Προκύπτουν από τον εξής προσεγγιστικό τύπο:   

      

 εάν δεχτούµε πως     τότε:  
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 είναι το ετήσιο κοινωνικό κόστος.  

Τα περιορισµένα στοιχεία που µπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα µας επιτρέπουν 

την εκτίµηση µόνο της ιδιωτικής αποδοτικότητας της επένδυσης σε εκπαίδευση για το 

1928 και το 1939 για τον δηµόσιο τοµέα. Σύµφωνα µε την εν λόγω µέθοδο, το 1928 η 

απόφαση ενός ατόµου να επενδύσει σε τριτοβάθµια εκπαίδευση υπολογίζεται ως εξής440: 

 

     

 
Αντίστοιχα εργαζόµαστε για τον υπολογισµό της αποδοτικότητας της  

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης το 1939:  

 

 

 
Παρατηρούµε πως η αποδοτικότητα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης πέφτει µεταξύ 

της αρχής (21,8%) και του τέλους (18,4%) της εξεταζόµενης περιόδου, καθώς η 

προσφορά (ο αριθµός) εργαζοµένων µε τριτοβάθµια εκπαίδευση ξεκινά να 

ευθυγραµµίζεται µε την ζήτηση εργατικού δυναµικού αντίστοιχου εκπαιδευτικού 

επιπέδου. Οι ιδιαίτερα υψηλές τιµές εν γένει σε όλη την περίοδο µας δείχνουν ότι 

υπάρχει έλλειψη σε εργαζόµενους υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου που για τον λόγο 

αυτό απολαµβάνουν υψηλές αµοιβές. Επιπλέον, η εκπαίδευση αποτελεί έναν αξιόλογο 

τρόπο αύξησης των εισοδηµάτων ενός εργαζοµένου και αποτελεί κίνητρο για την 

περαιτέρω εκπαίδευση του. Μία ενδεχόµενη αύξηση της προσφοράς ειδικευµένου 

εργατικού δυναµικού θα ρίξει τις αµοιβές του.  

 Η τιµή της ιδιωτικής αποδοτικότητας της εκπαίδευσης εκτός από τις 

µισθολογικές διαφορές, υποδεικνύει και κατευθύνσεις εκπαιδευτικής πολιτικής441. Οι 

υψηλές τιµές της απόδοσης που παρατηρούνται κατά την περίοδο εξέτασης, µπορούν να 

µεταφραστούν και ως ανάγκη επέκτασης της εκπαίδευσης και διευκόλυνσης της 

                                                 
440 Τα µέσα ετήσια εισοδήµατα προκύπτουν από τα αντίστοιχα µηνιαία που παρουσιάζονται στον πίνακα 
26 & 27, σ. 188-189 του παρόντος πολλαπλασιαζόµενα επί 12. 
441

Psacharopoulos G.-Mattson R. (1998). "Estimating the Returns to Education: A 

Sensitivity Analysis of Methods and Sample Size", Journal of Educational Planning and Administration, 
Vol. 12, No. 3 (July), pp. 271-287 
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πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστηµα προκειµένου να έρθει σε ισορροπία η προσφορά 

µε την ζήτηση εκπαιδευµένου προσωπικού.   

 
 

5.9 Εκπαιδευτικές ∆απάνες 
 
  

Τα κονδύλια για την εκπαίδευση παρατίθενται στους προϋπολογισµούς και 

απολογισµούς442 του Ελληνικού κράτους της περιόδου όπου περιέχεται λογαριασµός για 

τις δαπάνες του υπουργείου Παιδείας. Ωστόσο ο παραπάνω λογαριασµός περιέχει µόνο 

µέρος των συνολικών δαπανών που καταβάλλονταν και κατά συνέπεια υποεκτιµά το 

σύνολο των χρηµάτων που διατίθενται για την εκπαίδευση. Αρκετές κατηγορίες 

εκπαιδευτικών δαπανών στηρίζονται οικονοµικά και από άλλα  υπουργεία. Για 

παράδειγµα οι εµπορικές και γεωργικές σχολές χρηµατοδοτούνταν και από το υπουργείο 

Εθνικής οικονοµίας και υπουργείο Γεωργίας αντίστοιχα. Το υπουργείο Συγκοινωνιών 

χρηµατοδοτούσε το Πολυτεχνείο, επιπλέον και τα προβλεπόµενα έξοδα των ναυτικών 

και στρατιωτικών σχολών δεν περιλαµβάνονται στα έξοδα του υπουργείου παιδείας443.  

Τα στοιχεία κόστους που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα λαµβάνουν υπόψη 

στον υπολογισµό τις δαπάνες που καταβλήθηκαν από όλους τους φορείς και 

παρουσιάζουν το σύνολο των εκπαιδευτικών δαπανών  για την περίοδο 1900-1939. Ο 

παρακάτω πίνακας αποτελεί µέρος του προς έκδοση βιβλίου "∆ηµόσιες ∆απάνες 1833-

1939"444 που µας παραχωρήθηκε από τον κ. Κωστελένο, τον οποίο ευχαριστούµε θερµά.  

 

 

 

 

                                                 
442 Υπουργείο Οικονοµικών (διάφορα έτη), "Απολογισµός εσόδων και εξόδων του Κράτους", Εθνικό 
Τυπογραφείο, εν Αθήναις 
443 Πεσµαζόγλου Γ.Ι. (χ.χ.), "Τα δηµόσια Οικονοµικά, 1927-1928- Εισήγησις επί του προυπολογισµού-
Ανασκόπησις του φορολογικού συστήµατος-Το δηµόσιον Χρέος", Έκδοσις «Γκρέκα», Αθήναι, σ. 25 
444 Αντωνίου Α., Κωστελένος Γ., Κασκαρρέλης Ι., "∆ηµόσιες ∆απάνες 1833-1939", Πηγές Οικονοµικής 
Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας, Ποσοτικά Στοιχεία και Στατιστικές Σειρές, Ερευνητικές Συνεργασίες 3, 
ΚΕΠΕ και Ιστορικό Αρχέιο ΕΤΕ, Προς Έκδοση 
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Πίνακας 23 

Εκπαιδευτικές ∆απάνες σε τρέχουσες τιµές και σε τρέχουσες νοµισµατικές µονάδες  (1833-1939) 

Έτη 
/ 

Year 

Στρατιωτική 
Eκπαίδευση / 

Military 
Education 

Γεωργικής 
Εκπαίδευσης / 

Agric. 
Education 

Λοιπές - 
Εκπαίδευσης / 

Other 
Education * 

Εκπαιδευτικές / 
Education 

3β 5β 6β 8 
1900 605.964,42 193.000,00   4.648.845,05 

1901 2.127.538,41 334.000,00   5.465.055,76 

1902 605.613,52 463.899,37   5.625.436,25 

1903 567.503,57 130.244,67   5.573.073,55 

1904 561.147,90 73.086,35   5.679.029,54 

1905 515.673,64 55.206,33   5.781.284,36 

1906 515.315,48 46.110,07   6.906.136,78 

1907 481.069,93 39.328,09   4.568.047,18 

1908 475.819,65 62.424,42   6.006.991,75 

1909 506.234,30 20.791,08   6.661.501,67 

1910 491.875,83 25.301,90   7.552.932,95 

1911 529.120,00 24.896,00 4.968,00 7.125.526,92 

1912 430.337,75 64.440,00 21.761,65 6.904.269,82 

1913 65.679,43 76.518,00 4.692,50 6.843.747,56 

1914 219.418,43 52.826,00 377,60 9.259.853,15 

1915 429.160,49 150.434,00 0,00 13.023.994,90 

1916 443.974,11 111.977,54 0,00 13.229.121,75 

1917 303.021,16 200.426,59 0,00 16.484.197,87 

1918 307.401,60 414.180,47 0,00 26.576.212,23 

1919 190.497,35 698.812,30 413.574,00 24.737.142,14 

1920 7.219.257,75 1.370.588,85 16.155,60 55.749.655,55 

1921 8.947.749,60 2.307.468,85 0,00 61.743.287,31 

1922 4.981.628,35 3.520.814,80 0,00 120.293.552,05 

1923 26.336.352,40 3.425.381,45 0,00 187.875.465,65 

1924 7.348.821,55 2.683.420,05 0,00 338.351.945,30 

1925 18.968.585,90 4.004.615,00 0,00 421.784.238,65 

1926 15.291.288,00 3.801.704,85 0,00 438.395.774,85 

1927 16.704.698,70 3.428.800,70 0,00 494.719.910,10 

1928 17.247.781,70 3.571.749,00 0,00 597.440.468,05 

1929 18.744.261,15 4.436.915,65 0,00 775.087.378,65 

1930 14.502.140,90 5.562.065,35 0,00 786.268.785,00 

1931 14.563.083,00 6.627.200,25 0,00 669.783.239,10 

1932 10.010.319,70 6.761.707,60 540.549,40 682.785.076,50 

1933 42.280.964,70 6.910.632,40 826.067,20 715.485.965,75 

1934 12.778.656,35 9.738.065,80   889.131.630,80 

1935 7.376.636,85 0,00   943.802.989,10 

1936 0,00 0,00   961.904.734,72 

1937 7.041.357,05     959.686.451,25 

1938 8.212.513,95     988.205.797,25 

1939 10.606.421,80     1.031.942.779,15 
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Πηγή: Αντωνίου Α., Κωστελένος Γ., Κασκαρρέλης Ι. (Προς Έκδοση), "∆ηµόσιες ∆απάνες 1833-
1939", Πηγές Οικονοµικής Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας, Ποσοτικά Στοιχεία και Στατιστικές 

Σειρές, Ερευνητικές Συνεργασίες 3, ΚΕΠΕ και Ιστορικό Αρχείο ΕΤΕ  
 
 

Στην συνέχεια στο διάγραµµα 10 που ακολουθεί, απεικονίζεται γραφικά η 

εξέλιξη του αθροίσµατος των παραπάνω κατηγοριών δαπανών. 

 

∆ιάγραµµα 10 

Εκπαιδευτικές ∆απάνες
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Πηγές: βλ. πηγές πίνακα 13 

 

Από το διάγραµµα προκύπτει µία µακροχρόνια αυξητική τάση των δαπανών. 

Μέχρι το 1920 περίπου ο ρυθµός αύξησης εµφανίζεται µικρότερος από τον αντίστοιχο 

µετά το 1920 η οποία οφείλεται ωστόσο και στην εξέλιξη των τιµών που κατά τα 

συγκεκριµένα έτη σηµείωσαν µεγάλη άνοδο. Την περίοδο διακυβέρνησης του Βενιζέλου 

και της µεταρρυθµιστικής προσπάθειας παρατηρείται µία µεγάλη αύξηση των δαπανών η 

οποία ακολουθείται από µία κάµψη για να επανέλθει πάλι µετά το 1934 προφανώς 

επηρεασµένη και από την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία.  

Ωστόσο προκειµένου να εξάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα από το παραπάνω 

διάγραµµα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η εξέλιξη των τιµών καθώς οι παραπάνω 

δαπάνες δεν είναι αποπληθωρισµένες. Πιο αξιόπιστα συµπεράσµατα µπορούν να 

εξαχθούν από τα διαγράµµατα που παραθέτουµε στη συνέχεια.  



 173

∆ιάγραµµα 11 

Εκπαιδευτικές δαπάνες ως 
ποσοστό του Α.Ε.Π.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1
9
0
0

1
9
0
1

1
9
0
2

1
9
0
3

1
9
0
4

1
9
0
5

1
9
0
6

1
9
0
7

1
9
0
8

1
9
0
9

1
9
1
0

1
9
1
1

1
9
1
2

1
9
1
3

1
9
1
4

1
9
1
5

1
9
1
6

1
9
1
7

1
9
1
8

1
9
1
9

1
9
2
0

1
9
2
1

1
9
2
2

1
9
2
3

1
9
2
4

1
9
2
5

1
9
2
6

1
9
2
7

1
9
2
8

1
9
2
9

1
9
3
0

1
9
3
1

1
9
3
2

1
9
3
3

1
9
3
4

1
9
3
5

1
9
3
6

1
9
3
7

1
9
3
8

1
9
3
9

Έτος

(% )

 

Πηγές: ∆ικοί µας υπολογισµοί µε βάση στοιχεία από Αντωνίου Α., Κωστελένος Γ., Κασκαρρέλης Ι., ό.π. 
και Κωστελένος Γ., Βασιλείου ∆., Κουνάρης Ε., Πετµεζάς Σ., Σφακιανάκης Μ., "Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν 1830 - 1939", Πηγές Οικονοµικής Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας, Ποσοτικά στοιχεία και 
στατιστικές σειρές, ΚΕΠΕ και ΙΑΕΤΕ, Αθήνα 2007 
 

 

Στο διάγραµµα 11 παρουσιάζεται η εξέλιξη των εκπαιδευτικών δαπανών ως 

ποσοστό του Α.Ε.Π. Η εξέλιξη του παραπάνω ποσοστού µας παρέχει πληροφόρηση για 

το επίπεδο "προσοχής" των εκάστοτε κυβερνήσεων αναφορικά µε την εκπαίδευση. 

Γενικά σε όλη την περίοδο οι δαπάνες αποτελούν ένα πολύ µικρό ποσοστό του Α.Ε.Π.  

Στην αρχή της περιόδου παρατηρούµε πως η χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης αποτελεί 

ποσοστό µικρότερο του 1% (συγκεκριµένα 0,93 %) και για την περίοδο µέχρι το 1923 το 

αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνάει το 1,5 %. Μετά το 1923 ωστόσο παρατηρείται µία 

αυξητική τάση για να φτάσει στην υψηλότερη τιµή του το 1930 (2,6 % περίπου), την 

περίοδο ενδιαφέροντος µας. Ταυτόχρονα σε όλη την διάρκεια της διακυβέρνησης του 

Βενιζέλου παρατηρούµε τις υψηλότερες τιµές του εν λόγου ποσοστού για όλη την 

διάρκεια των 40 ετών που παρουσιάζονται στο διάγραµµα. Το ποσοστό που δαπανάται 

την περίοδο της µεταρρυθµιστικής προσπάθειας µπορεί να είναι µικρότερο από τις τιµές 
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3-5% που αποτελούν το µέσο ποσοστό που ξοδεύουν στις µέρες µας οι χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση ωστόσο για την Ελλάδα µπορεί να θεωρηθεί 

υψηλό καθώς µόλις το 1975 θα ξαναφτάσει σε αντίστοιχο επίπεδο445. 

 

∆ιάγραµµα 12 

Εκπαιδευτικές δαπάνες ως 
ποσοστό των κρατικών δαπανών
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Πηγές: ∆ικοί µας υπολογισµοί µε βάση στοιχεία από Αντωνίου Α., Κωστελένος Γ., Κασκαρρέλης Ι., ό.π. 
και Χαριτάκης Γ., "Οικονοµική Επετηρίς της Ελλάδος - Έτος 1939", τεύχος 2, σ. 170 - Πίνακας 5, 
τυπογραφείον Σ.Κ. Βλαστού, εν Αθήναις 1940 
  

 

 Στο διάγραµµα 12 όπου παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικές δαπάνες ως ποσοστό 

επί του συνόλου των κρατικών δαπανών η εικόνα που σχηµατίζεται είναι ελαφρώς 

διαφοροποιηµένη. Και πάλι στην αρχή της περιόδου τα ποσοστά είναι χαµηλά ενώ µετά 

το 1923 το αντίστοιχο ποσοστό αυξάνεται. Οι υψηλότερες τιµές παρατηρούνται κατά τα 

έτη 1933-1935 (9,9%-10,4%-9,4% αντίστοιχα) την περίοδο µετά την κυβέρνηση 

Βενιζέλου που όµως µέχρι τότε δαπανά το µεγαλύτερο ποσοστό στην εκπαίδευση σε 

σχέση µε τις κυβερνήσεις που προηγούνται. Παράλληλα κατά την περίοδο 

διακυβέρνησης του Βενιζέλου αυξάνεται σηµαντικά και το σύνολο των κρατικών εξόδων 

επηρεάζοντας τις τιµές του δείκτη. Ενδεικτικά, οι κρατικές δαπάνες από 9 δις το 1928 το 

1929 ξεπερνούν τα 18 δις, ενώ το 1934 περιορίζονται στα 7 δις. 

 

                                                 
445 Σαίτη Α., "Εκπαίδευση και Οικονοµική Ανάπτυξη", σ.106-πίνακας 2.7, εκδόσεις «τυπωθήτω», Αθήνα 
2000 
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∆ιάγραµµα 13 
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Πηγές: Χαριτάκης Γ., "Οικονοµική Επετηρίς της Ελλάδος", έτος 1937 τεύχος 2, σ. 215, έτος 
1939, τεύχος 2, σ.  170 – Πίνακας 2 

 

 

Στο διάγραµµα 13 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της ποσοστιαίας 

συµµετοχής των διάφορων υπουργείων στο σύνολο των κρατικών εξόδων. Σε όλη την 

περίοδο το υπουργείο το οποίο έχει την µεγαλύτερη συµµετοχή στα κρατικά έξοδα είναι 

το υπουργείο οικονοµικών. Η συµµετοχή του υπουργείου οικονοµικών κυµαίνεται 

µεταξύ 33,2% και 66,8% του συνόλου των εξόδων στην διάρκεια της περιόδου 1929-

1939 λόγω της εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους. Την δεύτερη θέση κατέχει άλλοτε το 

υπουργείο στρατιωτικών και άλλοτε το υπουργείο συγκοινωνιών όταν εκτελούνται 

δηµόσια έργα όπως η κατασκευή του σιδηροδρόµου. Σχετικά µε την συµµετοχή του 

υπουργείου παιδείας την µεγαλύτερη τιµή παρατηρούµε πάλι µέσα στην περίοδο 

διακυβέρνησης του Βενιζέλου και µάλιστα το 1931 όταν η συµµετοχή ανέρχεται στο 

8,37%, ενώ το ακριβώς προηγούµενο έτος το υπουργείο στρατιωτικών παρουσιάζει την 

µικρότερη τιµή. Μέρος της µείωσης των στρατιωτικών δαπανών συνδέεται µε τις 

επιλογές εξωτερικής πολιτικής του Βενιζέλου µε αποτέλεσµα την απελευθέρωση 

πολύτιµων πόρων σε µία οικονοµικά δυσµενής περίοδο. Οι επιλογές της εξωτερικής 
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πολιτικής του, εκτός της ασφάλειας επέτρεψαν µειώσεις στρατιωτικών δαπανών ύψους  

547.000.000 δραχµών ετησίως. Σύµφωνα µε τον Μιχαλακέα446, κατά την τετραετία που 

κυβέρνησε ο Βενιζέλος η µείωση των στρατιωτικών δαπανών, ανήλθε στο ποσό των 

2.118.000.000 δραχµών.  

 
 

Αποδοχές Εκπαιδευτικών 
 
 
 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουµε τις µέσες µηνιαίες αµοιβές των 

εκπαιδευτικών των τριών εκπαιδευτικών επιπέδων.  

                                        

         Πίνακας 24 

Μέσες Μηνιαίες Αµοιβές 

Εκπαιδευτικών σε δρχ. 

Έτος 

Αµοιβές 

Εκπαιδευτικών 

∆ηµ.Εκπ. Μ.Εκπ. Αν.Εκπ. 

1930 1.906 2.939 7.275 

1939 2.053 3.397 6.800 

 
Πηγές: ∆ικοί µας υπολογισµοί µε βάση στοιχεία από Μισθολόγιον ∆ηµοσίων Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Υπαλλήλων 1859- 1947", σ. 67-69, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, εν Αθήναις 1947 · 
ΓΣΥΕ, Στατιστικές της Εκπαίδευσης, ετών 1929-1939  
 
Σηµείωση: Οι αµοιβές που παρουσιάζονται στον πίνακα 24 αποτελούν τον σταθµικό µέσο της κατανοµής 
του βαθµού που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί στην υπηρεσία, επί των αντίστοιχο µισθό του κάθε βαθµού. 

 
 

Τα έτη παραµονής στην υπηρεσία αποτελούν την κύρια πηγή διαφοροποίησης 

στην µισθοδοσία των εκπαιδευτικών. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηµοτικής 

εκπαίδευσης σε ποσοστό 70-80% έχει πτυχίο διδασκαλείου (οι απόφοιτοι του 

Σχολαρχείου και των τάξεων του Γυµνασίου περιορίζονται), ενώ της δευτεροβάθµιας 

κατά 70% περίπου πτυχίο πανεπιστηµίου. Το 1930 η αµοιβή των καθηγητών 

πανεπιστηµίου είναι 3,8 φορές µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των δασκάλων 

                                                 
446 Μιχαλακέα , Τ., ό.π., σ. 539. 
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πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ η αντίστοιχη αναλογία των καθηγητών δευτεροβάθµιας 

προς δασκάλους πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι 1,54. Στο τέλος της περιόδου οι 

αµοιβές των καθηγητών πανεπιστηµίου είναι 3,3 φορές µεγαλύτερες των δασκάλων ενώ 

των καθηγητών δευτεροβάθµιας 1,65. Από τις αναπροσαρµογές των µισθών όπως 

παρουσιάζονται εδώ, οι περισσότερο ευνοηµένοι είναι οι καθηγητές µέσης εκπαίδευσης 

καθώς οι µισθοί τους επιδέχονται την µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ενώ οι µισθοί των 

καθηγητών πανεπιστηµίου παρόλο που κινούνται καθοδικά παραµένουν σε υψηλό 

επίπεδο και µπορούν να συγκριθούν µε την µέση αµοιβή ενός έµπειρου δικηγόρου ή 

λογιστή της περιόδου. Αντίστοιχα, οι δάσκαλοι της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης το 1930 

µπορούν να συγκριθούν µισθολογικά µε τους αντίστοιχους µέσους µισθούς των 

ειδικευµένων βιοµηχανικών εργατών ενώ το 1939 η αναλογία ανατρέπεται προς όφελος 

του ειδικευµένου εργάτη. Ωστόσο οι αµοιβές των εκπαιδευτικών όπως υπολογίζονται 

εδώ επηρεάζονται και από την κατανοµή των βαθµών που έχουν στην υπηρεσία οι 

εκπαιδευτικοί. 

Συµπερασµατικά, η ανάλυση των παραπάνω µεγεθών µπορεί να χρησιµεύσει ως 

ένα µέσο ένδειξης της πολιτικής της κυβέρνησης των Φιλελευθέρων για την εκπαίδευση. 

Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση λαµβάνει χώρα σε µία δύσκολη περίοδο και η πλήρης 

υλοποίηση της θα κοστίσει πολλά χρήµατα. Το εκπαιδευτικό σύστηµα εξαρτάται άµεσα 

από το εκάστοτε οικονοµικό υπόβαθρο καθώς η εκπαίδευση από την καθιέρωσή της ως 

υποχρεωτική, οδήγησε τις κυβερνήσεις των χωρών να αναλαµβάνουν τη χρηµατοδότησή 

της µέσα από τα γενικά κρατικά έσοδα447. Κατά τις διαβουλεύσεις για τον σχεδιασµό της 

ο Γ. Παπανδρέου τον Ιούνιο του 1929 θα εκφράσει τον προβληµατισµό του λέγοντας 

πώς η µεταρρύθµιση προσκρούει «εις σκοπέλους οικονοµικούς» επικρίνοντας 

ταυτόχρονα τον υπουργό Οικονοµικών, πως «αντιπολιτεύεται τον κ. υπουργόν της 

παιδείας»448. Ταυτόχρονα, η εµπειρία αποδεικνύει πως σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης 

οι συνολικές δαπάνες του υπουργείου Παιδείας και ιδίως οι επενδυτικές περιορίζονται 

αντίστοιχα449.  

                                                 
447 Καράγιωργας ∆. (1981), "∆ηµόσια Οικονοµική - Οι οικονοµικές λειτουργίες του κράτους", εκδόσεις 
«Παπαζήσης», Αθήνα, σ. 102 κ.ε   
448 Εφηµερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 110, 24 Ιουνίου 1929, εν Πειραιεί 1930, τοµ. 2ος, 
σ. 1235, 1233, 1234 
449 Ματθαίου ∆. - Γ. ∆ηµάκος - Ε. Καρατζιά- Σταυλιώτη (1999), Ανάλυση Κόστους της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, στο Μαθηµατική Επιθεώρηση, τ. 51, σσ. 131-143 
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Η προσαρµογή στις δύσκολες συνθήκες και η ανησυχία υπερβολικής 

επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισµού ώθησε τους µεταρρυθµιστές να 

προχωρήσουν βαθµιαία και µε βάση τα µέσα που µπορούσαν να διατεθούν, «…κάθε µας 

βήµα πρέπει να προσαρµόζεται στης δικές µας συνθήκες και νάναι σύµφωνο µε τα µέσα, 

που έχοµε πραγµατικά σήµερα και που µπορούµε να διαθέσουµε. Η βαθµιαία µετάβασι και 

βελτίωσι είνε προϋπόθεση και βασική αρχή των νοµοσχεδίων»
450

. Υπό το πρίσµα των 

παραπάνω δεδοµένων η εξέλιξη των εκπαιδευτικών δαπανών την περίοδο 

διακυβέρνησης του Βενιζέλου µαρτυρούν την ύπαρξη ισχυρής πολιτικής βούλησης να 

προχωρήσει η µεταρρύθµιση. Τα ποσοστά δαπανών που σε περιπτώσεις αποτελούν και 

τα υψηλότερα στο υπό ανάλυση διάστηµα, δείχνουν πως η κυβέρνηση στήριξε 

οικονοµικά το εκπαιδευτικό της εγχείρηµα. 

Ωστόσο, µία απλή αύξηση των διάφορων κατηγοριών εκπαιδευτικών δαπανών451 

ή το κόστος ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος δεν αντανακλά απαραίτητα µία 

αντίστοιχη αύξηση της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας της παρεχόµενης 

εκπαίδευσης452. Προϋπόθεση προκειµένου τα αποτελέσµατα της να έχουν επίπτωση στην 

οικονοµική ανάπτυξη είναι να υπάρχει και σωστή κατανοµή των πόρων453. Ταυτόχρονα 

οι δαπάνες για την εκπαίδευση αποτελούν και ένα από τα διαθέσιµα µέσα αναδιανοµής 

του εισοδήµατος σε µία οικονοµία454. Το συµπέρασµα για την επιτυχή άσκηση 

κοινωνικής πολιτικής δεν µπορεί να στηριχτεί µονό σε µία αύξηση των εν λόγω 

δαπανών. Τα διαθέσιµα στοιχεία εξόδων δεν αναλύονται παραπέρα σε κατηγορίες όπως 

καταναλωτικές – επενδυτικές δαπάνες ή δαπάνες ανά εκπαιδευτικό επίπεδο που θα 

επέτρεπαν µία διεξοδικότερη ανάλυση για µία πιο ολοκληρωµένη εικόνα.  

                                                 
450 "Τα εκπαιδευτικά νοµοσχέδια-Β’ Τα πράγµατα στην θέσι τους", εφηµερίδα «Ελεύθερον Βήµα», 24 
Ιουνίου 1929 
451 Για µία παρουσίαση των διάφορων κατηγιοριών εκπαιδευτικών δαπανών βλ. Λαµπρόπουλος Χ. - 
Ψαχαρόπουλος Γ. (1990), Κοινωνιολογικές διαστάσεις της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, Επιθεώρηση 

Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 77, Αθήνα, Ε. Κ. Κ. Ε., σσ. 172 – 209 
452 ∆ηµάκος Γ., "Ανάλυση του Κοινωνικού Κόστους της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης", Μαθηµατική 

Επιθεώρηση, Τεύχος 57, 2002, σσ. 35-51 
453 Judson R., "Economic Growth and Investment in Education: How Allocation Matters", Journal of 

Economic Growth, 3: pp. 337-359 (December 1998) 
454 Πεσµαζόγλου Σ. (1987), "Εκπαίδευση και ανάπτυξη στην Ελλάδα 1948-1985 - Το ασύµπτωτο µιας 
σχέσης", εκδόσεις «Θεµέλιο», Αθήνα, σ. 62-63  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.  Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

6.1 Εισαγωγή 
 

 

 Η εφαρµογή του υποδείγµατος του Denison για την περίοδο 1928 - 1939, που 

αποτελεί την ποσοτική διάσταση του υπό διερεύνηση θέµατος, ενείχε πολλές δυσκολίες 

εξαιτίας της έλλειψης των απαιτούµενων στατιστικών µεγεθών. Αναπόφευκτο ήταν να 

έρθουµε αντιµέτωποι µε προβλήµατα που εµφανίζονται κατά την αναζήτηση σε 

πρωτογενείς πηγές. Εκτός της δυσκολίας εύρεσης και συγκέντρωσης των παραπάνω 

πηγών, αρκετές φορές οι πηγές ήταν ασαφείς καθώς και αντιφατικές µεταξύ τους. Κατά 

συνέπεια κρίνουµε πως είναι απαραίτητο να αναφερθούν αναλυτικά οι διάφορες πηγές, 

καθώς και ο τρόπος επίλυσης των προβληµάτων που προέκυψαν στη συλλογή και 

επεξεργασία τους για την δηµιουργία των απαιτούµενων µεγεθών. Η παντελής έλλειψη 

συγκεκριµένων στοιχείων σε ορισµένες περιπτώσεις δεν επέτρεψε να αποφευχθούν 

εκτιµήσεις, άλλοτε µε την εφαρµογή απλών µεθόδων (imputation) και άλλοτε µε τη 

χρήση περισσότερο πολύπλοκων προσεγγίσεων, οι οποίες αναφέρονται κατά περίπτωση. 

 

 

6.2 Εκπαιδευτικά µεγέθη 
 

 

 Ή ΕΣΥΕ διαθέτει στοιχεία για την εκπαίδευση που καλύπτουν την περίοδο 

1927 - σήµερα. Οι εκδόσεις της διακόπτονται κατά το διάστηµα 1940 - 1954. Από τις  

εκδόσεις της περιόδου 1927 - 1940 χρησιµοποιήθηκαν κυρίως οι ετήσιες Στατιστικές της 

Εκπαίδευσης  και οι Στατιστικές Επετηρίδες των εξεταζόµενων ετών. Επιπλέον 

χρησιµοποιήθηκε η «Επετηρίς δηµοτικής εκπαιδεύσεως», έκδοση του υπουργείου 

παιδείας του 1932. Συµπληρωµατικά δευτερογενή στοιχεία για την εκπαίδευση, 

προγενέστερα του 1927, αντλήθηκαν από το «Επετηρίς ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως 1901 - 
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1902», το «Επετηρίς του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της ∆ηµόσιας 

Εκπαιδεύσεως 1907 - 1908», τη «Στατιστική της Εκπαιδεύσεως για το σχολικό έτος 1910 

- 1911», τη µελέτη του Mitchell B.R., «International historical statistics-Europe, 1750-

1988», Macmillan 1992, και τη µελέτη των Banks A.S.- Textor R.B., «A cross - polity 

survey», MIT Press, 1963.  

 Σε καµία από τις βιβλιογραφικές πηγές δεν παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά µε 

τη διάρθρωση του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού ανά εκπαιδευτικό επίπεδο για την 

εξεταζόµενη περίοδο, στοιχείου απαραίτητου για το υπό χρήση υπόδειγµα455. Για το 

λόγο αυτό προχωρήσαµε στην εκτίµηση του παραπάνω µεγέθους, µέσω της προσπάθειας  

κατασκευής των χρονολογικών σειρών αποφοίτων των τριών εκπαιδευτικών βαθµίδων 

πριν το 1928. Στον υπολογισµό αυτό λάβαµε υπόψη ότι το µέσο προσδόκιµο ζωής, για 

την αναφερόµενη περίοδο, προσεγγίζει τα 50 έτη456, και σχηµατίσαµε µια εκτίµηση της 

εκπαιδευτικής διάρθρωσης της «παραγωγικής» οµάδας του πληθυσµού. Στους 

υπολογισµούς µας, λόγω έλλειψης στοιχείων, δεν λαµβάνουµε υπόψη τη θνησιµότητα 

και τη µετανάστευση.  

 Αναφορικά µε τον αριθµό αποφοίτων των τριών βαθµίδων εκπαίδευσης της 

περιόδου 1928 – 1939 οι Στατιστικές της Εκπαίδευσης αναφέρουν µόνο τον ετήσιο 

αριθµό αποφοίτων κάθε βαθµίδας. Οι εκδόσεις της ΕΣΥΕ δεν παρέχουν στοιχεία 

αποφοίτων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πριν το 1927 και 

τριτοβάθµιας πριν το 1929. 

 Ειδικότερα για την κατασκευή της χρονολογικής σειράς των αποφοίτων της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης χρησιµοποιήθηκε η διατριβή του Λαππά Κ.457, όπου βρήκαµε 

στοιχεία για τον αριθµό των αποφοίτων έως και το 1912. Το κενό µεταξύ του 

διαστήµατος 1912 – 1929, όταν ξεκινάνε οι εκδόσεις της ΕΣΥΕ για την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, συµπληρώθηκε από τις ετήσιες λογοδοσίες των πρυτάνεων. Οι λογοδοσίες 

δεν καλύπτουν όλο το διάστηµα και έτσι προκειµένου να αποφύγουµε τη χρήση 

εκτιµήσεων, χρειάστηκε να καταφύγουµε στην καταµέτρηση των πτυχιούχων του 

                                                 
455 Στην απογραφή του 1951 παρουσιάζονται για πρώτη φορά  στοιχεία  για το εκπαιδευτικό επίπεδο  του 
πληθυσµού,  ενώ σε µεταγενέστερες απογραφές τα εν λόγω στοιχεία αναλύονται σε περισσότερο βάθος.  
456 Φράγκος ∆.Μ. (1980), σ. 50  
457 Λάππας Κ. (2004), "Πανεπιστήµιο  και φοιτητές  στην Ελλάδα  κατά  τον 19ο αιώνα", εκδοτικός οίκος: 
Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών  (Ε.Ι.Ε)- Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Αθήνα  
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Ε.Κ.Π.Α από τα ετήσια µητρώα αποφοίτων που βρίσκονται στο ιστορικό αρχείο του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών458.  

 Στο αρχείο του Ε.Μ.Π., εντοπίσαµε  τόµο µε τίτλο "∆ιπλωµατούχοι ανωτάτων 

σχολών Ε.Μ.Π., 1890 - 1949"459, καθώς και επετηρίδες που αναφέρονται στον αριθµό 

των αποφοίτων για τα υπόλοιπα πανεπιστήµια. Στον πίνακα 1 του παραρτήµατος 

παρουσιάζονται οι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της περιόδου 1837-1929 ανά 

έτος. 

 Όσον αφορά τους αποφοίτους πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

δεν στάθηκε δυνατό να βρεθούν στοιχεία για την κατασκευή αντίστοιχων σειρών 

προκειµένου να υπολογίσουµε τη συµµετοχή του αριθµού αποφοίτων πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό της υπό εξέταση 

περιόδου. Έτσι προχωρήσαµε σε στατιστική εκτίµηση ακολουθώντας τα βασικά σηµεία 

της µεθοδολογίας που εφαρµόζουν οι Lau-Jamison-Louat460 σε αντίστοιχο πρόβληµα. Οι 

λεπτοµέρειες της µεθόδου εκτίµησης παρατίθενται στο παράρτηµα του παρόντος 

κεφαλαίου.  

 Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει πως οι ερευνητές461 σε 

παρόµοιου είδους προβλήµατα χρησιµοποιούν κάποια παραλλαγή της µέθοδο perpetual 

                                                 
458  Τα µητρώα  αποφοίτων αποτελούνται  από  χωριστούς τόµους για  κάθε ακαδηµαϊκό έτος και κάθε  
σχολή του Ε.Κ.Π.Α. Σε κάθε τόµο περιέχεται για κάθε υποψήφιο ενδεικτικό προσέλευσης σε  πτυχιακές 
εξετάσεις, όπου  σηµειώνεται αναλυτικά  ο βαθµός  του υποψηφίου  σε κάθε εξεταζόµενο µάθηµα  και 
εξάγεται  ένας συνολικός βαθµός µε βάση τον οποίο ο υποψήφιος  είτε απορρίπτετε  είτε παίρνει  το 
πτυχίο.  Εξαίρεση  αποτελεί  το  "Ευρετήριο  πτυχιούχων φυσικοµαθηµατικής σχολής"  όπου απλά 
σηµειώνεται  το  ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο και έτος απόκτησης πτυχίου κάθε  υποψηφίου.   
459 Πρόκειται για κατάσταση πτυχιούχων για κάθε σχολή του Ε.Μ.Π. όπου αναφέρεται το ονοµατεπώνηµο 
του κάθε πτυχιούχου ανά ακαδηµαικό έτος 
460 Lau L. J. – Jamison D. – Louat F. (1991), "Education and Productivity in Developing Countries – An 
Aggregate Production Function Approach", Working Papers No.612, World Bank 
461 Kyriacou G.A. (1991), "Level and Growth Effects of Human Capital: A Cross-Country Study", C.V. 

Starr Center for Applied Economics WorkingPapers No.91-26 , New York University  · Barro R. J. – Lee 
J.W. (1993), "International Comparisons of  Educational Attainment", Working Paper No. 4349, NBER 

Working Paper Series, · Barro, R.J. - Lee, J.W. (1996). "International Measures of Schooling Years and 
Schooling Quality", American Economic Review, 86, pp. 218-23 ·  Barro R. J. – Lee J.W. (2001), 
"International Data on Educational Attainment - Updates and Implications ", Oxford Economic Papers, 
Vol. 53 (3,Jul),pp. 541-563 · de la Fuente A. – Domench R. (2006), "Human Capital in Growth 
Regressions: How Much Difference Does Data Quality Make?", Journal of the European Economic 

Association, Vol. 4, No. 1, pp. 1-36 · Nehru, V. - Swanson E. – Dubey A. (1995), "A New Database on 
Human Capital Stocks in Developing and Industrial Countries: Sources, Methodology and Results", 
Journal of Development Economics, 46, pp. 379-401 
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inventory462. Ωστόσο στην περίπτωση µας ο τρόπος µε τον οποίο εφαρµόζεται η 

συγκεκριµένη µέθοδος στις παραπάνω έρευνες δεν ενδείκνυται καθώς το χρονικό 

διάστηµα για το οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία είναι µεγάλο και κυρίως, µεσολαβεί ο Β’ 

Παγκόσµιος Πόλεµος που διακόπτει την οµαλή εξέλιξη των µεγεθών.  

 Στον πίνακα 25 παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της εκτίµησης για τον αριθµό 

των αποφοίτων των τριών βαθµίδων εκπαίδευσης στο σύνολο του πληθυσµού και στον 

οικονοµικά ενεργό πληθυσµό. 

   

 
Πίνακας 25  

Επίπεδο εκπαίδευσης  
πληθυσµού 

 

Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

1928 1940 
Στον 

πληθυσµό 
Στον οικον.ενεργό 

πληθυσµό 
Στον 

πληθυσµό 
Στον οικον.ενεργό 

πληθυσµό 

∆εν έχουν ολοκληρώσει  
∆ηµοτικό 

- 1.725.734 - 1.395.985 

Απόφοιτοι 
∆ηµοτικής εκπαίδευσης 

660.336 548.079 1.371.208 1.138.102 

Απόφοιτοι 
Β/µιας εκπαίδευσης 

316.235 303.586 433.562 416.220 

Απόφοιτοι 
Γ/µιας εκπαίδευσης 

28.428 26.154 48.594 44.707 

                 βλ. παράρτηµα παρόντος κεφαλαίου 

 

6.3 Μισθοί 
 

 

 Αναφορικά µε τα επίπεδα αµοιβής των διάφορων κατηγοριών εργαζοµένων 

κατά την εξεταζόµενη περίοδο, υπάρχουν διάφορες βιβλιογραφικές πηγές. Επιπλέον, 

µετά το 1935 άρχισαν να θεσπίζονται συλλογικές συµβάσεις εργασίας, οι οποίες 

ανανεώνονται και υφίστανται µέχρι την περίοδο της κατοχής Κατά την διάρκεια της 

κατοχής το κράτος αναλαµβάνει αποκλειστικά τον καθορισµό των αποδοχών των 

εργαζοµένων στην προσπάθεια του να συγκρατήσει το κόστος ζωής και τιµών εν γένει. 

                                                 
462 βλ ενδεικτικά Meinen G. – Verbiest P. – de Wolf  P.P. (1998), "Perpetual Inventory Method – Service 
lives, Discard Patterns and Depriciation Methods", Statistics Netherlands Department of National Account 
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Κατά συνέπεια και οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας αποτελούν µία επιπλέον πολύτιµη 

πηγή την οποία θα χρησιµοποιήσουµε σε διάφορα σηµεία της ανάλυσης µας. 

 Ένα επίσης ζητούµενο µέγεθος είναι ο µισθός ανά εκπαιδευτικό επίπεδο. Σε 

παρόµοιες εµπειρικές έρευνες που αναφέρονται σε µεταγενέστερη περίοδο για την 

περίπτωση της Ελλάδας αντλήθηκαν στοιχεία από τις απογραφές πληθυσµού της ΕΣΥΕ 

καθώς και ειδικές µελέτες αφιερωµένες αποκλειστικά στον υπολογισµό των παραπάνω 

µεγεθών. Για την εξεταζόµενη περίοδο αντίστοιχες µελέτες δεν υπάρχουν, ενώ ούτε η 

απογραφή του 1928 περιέχει τα εν λόγω στοιχεία463. Εξαίρεση αποτελεί µια χειρόγραφη 

µελέτη του Αναπλιώτη που αναφέρεται στο εκπαιδευτικό επίπεδο των εργαζοµένων στις 

βιοµηχανίες του Πειραιά. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλαµε να την εντοπίσουµε 

αυτό δεν στάθηκε δυνατό. Έγινε προσπάθεια να καλυφθεί το συγκεκριµένο κενό ωστόσο 

γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι αποτελεί ξεχωριστό θέµα έρευνας και τα στοιχεία που 

αναφέρονται παρακάτω, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν υπόκεινται σε πλείστους 

περιορισµούς. Κατά συνέπεια, ο στόχος της προσπάθειας µας περιορίζεται στο να 

σχηµατιστεί µία πρώτη εντύπωση της διαφοράς των µισθών των εργαζοµένων 

διαφορετικού εκπαιδευτικού επιπέδου καθώς η περαιτέρω διερεύνηση του εν λόγω 

θέµατος ξεφεύγει από τα όρια ανάλυσης µας.  

 Η κύρια πηγή από την οποία αντλήθηκαν στοιχεία προκειµένου να συνδεθούν 

οι µισθοί µε το εκπαιδευτικό επίπεδο των εργαζοµένων για τον δηµόσιο τοµέα ήταν τα 

Φ.Ε.Κ.464. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία αναφέρονται στις προϋποθέσεις 

πρόσληψης για συγκεκριµένο βαθµό δηµόσιου υπαλλήλου. Στα Φ.Ε.Κ. µπορέσαµε 

έµµεσα να εξάγουµε σχέσεις µισθών και εκπαιδευτικού επιπέδου. Οι µισθοί που 

αναφέρονται κατά περίπτωση συµφωνούν ή παρουσιάζουν  µικρή απόκλιση από τις 

κατηγορίες µισθών που υπάρχουν στο "Μισθολόγιον δηµοσίων, πολιτικών και 

στρατιωτικών υπαλλήλων"465, από το οποίο αντλούµε τους µισθούς κυρίως του 

διοικητικού και δικαστικού κλάδου δηµοσίων υπαλλήλων και των διάφορων βαθµών 

                                                 
463 Η απογραφή του 1940 περιέχει µόνο τα πλέον βασικά µεγέθη καθώς η ΕΣΥΕ δεν κατόρθωσε να την 
ολοκληρώσει.   
464 Στις πηγές του πίνακα 27 αναφέρονται ενδεικτικά ορισµένα από τα Φ.Ε.Κ. που χρησιµοποιήθηκαν  
465 Ταµείον Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, "Απογραφή ∆ηµοσίων, Πολιτικών Υπαλλήλων (∆εκέµβριος 
1945)- Μισθολόγιον ∆ηµοσίων Πολιτικών και Στρατιωτικών Υπαλλήλων 1859- 1947", σ. 67-69, εκ του 
Εθνικού Τυπογραφείου, εν Αθήναις 1947  
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τους466. Οι µισθοί των δηµοσίων υπαλλήλων αναπροσαρµόστηκαν το 1928 και µέχρι το 

1934 παραµένουν σταθεροί, όταν υφίστανται νέα αναπροσαρµογή η οποία θα ισχύσει 

από το 1934 έως την περίοδο της κατοχής.467                           

           Από τα Φ.Ε.Κ. καταφέραµε να εξάγουµε σχέσεις για το εκπαιδευτικό επίπεδο των 

εργαζοµένων. Για τους αποφοίτους τριτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

βρέθηκαν ρητές αναφορές, ενώ αντίστοιχα για τους αποφοίτους πρωτοβάθµιας ή άτοµα 

που δεν είχαν ολοκληρώσει την πρωτοβάθµια εκπαίδευση οι αναφορές ήταν λιγότερο 

σαφείς. Ειδικότερα, ο βαθµός του Εισηγητή, Γραµµατέα Α’ και Β’ τάξεως προϋπέθετε 

άτοµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Αντίστοιχα ο βαθµός του Ακόλουθου, Γραφέα Α’ και 

Β’ τάξεως αποφοίτους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ για τις διάφορες τάξεις του 

κλητήρα εντοπίσαµε αναφορές που είτε απαιτούσαν απόφοιτους δηµοτικής εκπαίδευσης 

ή εναλλακτικά άτοµα που "...γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση". Λαµβάνοντας υπόψη και 

τη γενική διάρθρωση του εκπαιδευτικού επιπέδου των ανώτερων βαθµών, θεωρούµε 

τους κλητήρες διαφόρων τάξεων, ως αποφοίτους πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.         

 Σε κάποια εκ των Φ.Ε.Κ. οι ίδιοι βαθµοί µπορούσαν να καλυφθούν από άτοµα 

διαφορετικού εκπαιδευτικού επιπέδου. Αναλυτικότερα, σε ορισµένες περιπτώσεις ο 

βαθµός του γραµµατέα Α’ και Β’ µπορούσε να καλυφθεί από αποφοίτους µέσης 

εκπαίδευσης ωστόσο, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που συναντήσαµε ο παραπάνω 

βαθµός έπρεπε να καλύπτεται από αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης468. Στους 

παραπάνω βαθµούς του ∆ηµόσιου τοµέα περιλαµβάνονται εργαζόµενοι όλων των 

ειδικοτήτων. 

       Τα παραπάνω παρουσιάζονται στον πίνακα 27 και 28 για το 1939 και το 1928 

µαζί µε τους αντίστοιχους µισθούς του κάθε βαθµού. Οι µισθοί έχουν αναχθεί σε 

χάρτινες δραχµές και σε ηµερήσιες αµοιβές, για λόγους σύγκρισης, διαιρώντας διά του 

26. Επιπλέον στον ίδιο πίνακα έχουµε εξάγει έναν µέσο όρο µισθού για τα τρία 

εκπαιδευτικά επίπεδα των εργαζοµένων καθώς και τους δείκτες οµογενοποίησης, οι 

οποίοι θα χρησιµοποιηθούν παρακάτω στην ανάλυση µας. Προς το παρόν απλά 

                                                 
466 Για τον κλάδο των Αξιωµατικών δεν εντοπίσαµε πληροφορίες για το εκπαιδευτικό επίπεδο 
467 όλοι οι µισθοί έχουν αναχθεί  σε χάρτινες δραχµές    
468 Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, 1939,αρ.Φ. 497-σ. 3219, αρ.Φ. 193-σ.1297, αρ. Φ. 215-σ.1431, αρ.Φ.168-
σ. 1092, αρ.Φ. 178–σ.1192, αρ.Φ.366 –σ.2447, αρ.Φ.449 –σ.2893, αρ.Φ.448 –σ.2885, αρ.Φ.496 –σ.3203, 
αρ.Φ. 308–σ.2060, αρ.Φ. 88–σ.601, αρ.Φ. 104–σ.704, αρ.Φ. 195–σ.1314, αρ.Φ. 55–σ.372, αρ.Φ. 329-
σ.2202, 
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αναφέρουµε ότι οι συγκεκριµένοι δείκτες είναι ο λόγος του µέσου µισθού των 

εργαζοµένων τριτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ως προς τον µέσο µισθό του 

εργαζόµενου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης τον οποίο θεωρούµε ως κατηγορία αναφοράς. 

         Όσον αφορά τον ιδιωτικό τοµέα οι κύριες πηγές από τις οποίες αντλήσαµε 

στοιχεία αµοιβών ανά εκπαιδευτικό επίπεδο είναι οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας, οι 

ετήσιες Οικονοµικές Επετηρίδες του Χαριτάκη (για τα έτη 1928-1939) και το ιστορικό 

αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ( Ι.Α.Ε.Τ.Ε.). Ο Αποστολάκος (τµηµατάρχης 

συλλογικών συµβάσεων και µισθού στο υπουργείο εργασίας της περιόδου) σηµειώνει 

πως τα κατώτατα όρια που ορίζονταν από τις συλλογικές συµβάσεις ήταν στην 

πραγµατικότητα οι µισθοί των διαφόρων κατηγοριών εργαζοµένων και πολύ σπάνια οι 

αµοιβές ήταν υψηλότερες469. Κατά συνέπεια, οι συλλογικές συµβάσεις αποτελούν 

αντιπροσωπευτική εικόνα της µισθολογικής κατάστασης της περιόδου. Από τις δύο 

πρώτες πηγές χρησιµοποιήσαµε στοιχεία που αφορούσαν τις αµοιβές χηµικών και 

φαρµακοποιών, που εργάζονταν είτε στην βιοµηχανία είτε σε ανώνυµες εταιρείες. Στα 

πρακτικά του γενικού συµβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ( Ε.Τ.Ε.)470 

βρήκαµε στοιχεία αµοιβών για µηχανικούς, δικηγόρους και λογιστές που εργάζονταν 

στην Ε.Τ.Ε. 

  Σε κανονισµό πρόσληψης υπαλλήλων του ταµειακού κλάδου της Ε.Τ.Ε που 

εντοπίσαµε στο Ι.Α.Ε.Τ.Ε.471, απαραίτητο προσόν  πρόσληψής των υποψηφίων ήταν το 

απολυτήριο µέσης εκπαίδευσης. Μετά την επιτυχή δοκιµασία σε σχετικό διαγωνισµό οι 

επιτυχόντες διορίζονται στη θέση του διαχειριστή Γ’472. Αλλά και γενικότερα στις  

προσλήψεις της η ΕΤΕ, από το 1914 και ύστερα, που αφορούν κατώτερο και βοηθητικό 

προσωπικό προϋποθέτει οι υποψήφιοι, µεταξύ άλλων, να είναι απόφοιτοι της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (εξαιρούνται οι κλητήρες και οι θυρωροί), µειώνοντας την 

µέχρι τότε σηµασία της προϋπηρεσίας σε παρεµφερή επαγγέλµατα. Το βοηθητικό 

                                                 
469 Αποστολάκου Ι. Χ., "Μισθοί και Ηµεροµίσθια, Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας", τεύχος πρώτον, σ. 
257, Αθήναι 1947 
470 Ι.Α.Ε.Τ.Ε., Σειρά: Πρακτικά του Γενικού Συµβουλίου της Ε.Τ.Ε., 1931-1939, συνεδρίαση 28–12-1937, 
σ. 246-251 και  Ι.Α.Ε.Τ.Ε., Σειρά: Πρακτικά του Γενικού Συµβουλίου της Ε.Τ.Ε., 1939-1944, συνεδρίαση 
29-11-1939, σ. 237-245 
471 Ι.Α.Ε.Τ.Ε., "Κανονισµός περί προσλήψεως και προαγωγής υπαλλήλων ταµειακού κλάδου", Α1-Σ1-Υ3-
Φ60  
472 Ι.Α.Ε.Τ.Ε., "Κανονισµός περί προσλήψεως και προαγωγής υπαλλήλων ταµειακού κλάδου", σ. 2, Α1-
Σ1-Υ3-Φ60 
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προσωπικό αρχίζει και διευρύνεται και σε αυτό προστίθενται νέες κατηγορίες 

υπαλλήλων, όπως οι δακτυλογράφοι (αποκλειστικά γυναίκες), οι εισπράκτορες και οι 

γραφείς. Οι προϋποθέσεις πρόσληψης για τις παραπάνω κατηγορίες εργαζοµένων είναι 

παρόµοιες µε αυτές των υπαλλήλων της κατώτερης οµάδας ιεραρχίας473. 

         Οι αµοιβές των υπαλλήλων Ανώνυµων Εταιρειών, γραφείων και επιχειρήσεων 

που εµφανίζονται στον πίνακα 27, αποτελούν τον µέσο όρο των κατώτατων ορίων 

συλλογικών συµβάσεων, µεταξύ άλλων, των υπαλλήλων των εργαζοµένων σε Αν. 

Εταιρείες, σε τράπεζες, σε γραφεία, σε εµπορικά καταστήµατα, σε καταστήµατα 

χονδρικής πωλήσεως, σε καταστήµατα εµπορίου τροφίµων και κατά την άποψή µας 

αποτελεί ικανοποιητικό δείγµα. 

 Τέλος σύµφωνα µε τον Σ.Ε.Β. όσον αφορά τους βιοµηχανικούς εργάτες κατά 

την περίοδο πριν την έναρξη του Β’ παγκόσµιου πολέµου το µέσο αντρικό ηµεροµίσθιο 

ήταν 90 δρχ.474 ενώ το 1928, 76 δρχ.475. Συγκρίνοντας τις αµοιβές των εργατών στην 

βιοµηχανία - βιοτεχνία σε σχέση µε τις άλλες κατηγορίες εργαζοµένων παρατηρήσαµε το 

υψηλό κόστος της βιοµηχανικής εργατικής δύναµης. Η αµοιβή συγκεκριµένων 

κατηγοριών ειδικευµένων κυρίως εργατών, ξεπερνούσε ορισµένες φορές και τις 130 - 

140 δρχ. ηµερησίως.  

 Στις λιγότερο ανεπτυγµένες οικονοµίες όπου η υιοθέτηση της τεχνολογίας στην 

παραγωγή είναι περιορισµένη, η παραγωγή βασίζεται στην εµπειρία και δεξιοτεχνία του 

εργάτη. Ο βαθµός της απαιτούµενης δεξιοτεχνίας του εργάτη στους διάφορους κλάδους 

σε συνδυασµό µε την δύναµη των συνδικάτων προσδιορίζουν το ύψος του 

ηµεροµισθίου476. Ωστόσο η εισροή των προσφύγων αύξησε τον αριθµό των γυναικών και 

πολύ περισσότερο των νεαρών αγοριών στις βιοµηχανίες, ορφανών προσφύγων στην 

πλειοψηφία τους, που έπρεπε να εργαστούν προκειµένου να επιζήσουν. Έτσι, ιδιαίτερα 

τον πρώτο καιρό µετά την µικρασιατική καταστροφή η παραπάνω κατάσταση συµπίεσε 

τα ηµεροµίσθια προς τα κάτω. Ενώ, η µείωση του αριθµού παιδιών που απασχολούνται 

                                                 
473 Πιζάνιας Π. (1985), "Μισθοί και εισοδήµατα στην Ελλάδα (1842 - 1923), Το παράδειγµα των 
υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας", Πηγές Οικονοµικής Ιστορίας, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 
Αθήνα, σ. 56-60, 151-152 και 154  
474 Σ.Ε.Β. (1948), "Η Ελληνική Βιοµηχανία κατά το 1947", Αθήναι, σ. 71 
475 Ρηγίνος Μ., ό.π., σ. 38-61 
476 Ο χαµηλός βαθµός εκµηχάνισης της βιοµηχανίας συνεπάγεται ανελαστική ή χαµηλή ελαστικότητα 
ζήτησης εργασίας  
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στη βιοµηχανία, µετά το 1931 µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την αύξηση του µέσου 

ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.477 

 Τα προαναφερθέντα ηµεροµίσθια αποτελούν την µέση αµοιβή ανειδίκευτων και 

ειδικευµένων βιοµηχανικών εργατών. Σε όλες τις άλλες κατηγορίες αµοιβών των 

εργαζοµένων εργαστήκαµε χρησιµοποιώντας τις άνευ εµπειρία αµοιβές, συνεπώς για την 

περίπτωση των βιοµηχανικών εργατών θα χρησιµοποιήσουµε το µέσο ηµεροµίσθιο του 

ανειδίκευτου εργάτη. Η εθνική συλλογική σύµβαση εργασίας των εργατών βιοµηχανικών 

επιχειρήσεων που θεσπίζεται στις 19 Αυγούστου 1938 ορίζει ως κατώτατη αµοιβή του 

ανειδίκευτου εργάτη ηµεροµίσθιο 58 δρχ. Αναλύοντας ταυτόχρονα και τις ειδικές 

κλαδικές συµβάσεις, στις οποίες το κατώτατο ηµεροµίσθιο είναι ελαφρώς υψηλότερο, 

προκύπτει ότι ο µέσος όρος ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου βιοµηχανικού εργάτη το 

1939 είναι 65 δρχ.478 ενώ το 1928 αντίστοιχα 52 δρχ. 

 Οι βιοµηχανικοί εργάτες υπάλληλοι ανωνύµων εταιρειών-γραφείων καθώς και 

οι κλητήρες-θυρωροί, στην περίπτωση της Ε.Τ.Ε θεωρούνται απόφοιτοι πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης 

 Ο Α.Ο.Σ. σε δηµοσίευση του479 υπολογίζει πως για την περίοδο που εξετάζουµε 

οι αµοιβές που απολαµβάνουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας είναι κατά 10-40% 

µικρότερες από τις αντίστοιχες των ανδρών.  Από την ανάλυση των διαθέσιµων πηγών 

και κυρίως για τους βιοµηχανικούς-βιοτεχνικούς εργάτες και τους υπαλλήλους γραφείων 

τραπεζών, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ανωνύµων εταιρειών εν γένει υπολογίσαµε 

ότι η αµοιβές των γυναικών αντιστοιχούν στο 68% των αντίστοιχων ανδρικών αµοιβών. 

 Για το 1928 οι αντίστοιχες πηγές480 ήταν πολύ λιγότερες και από τα στοιχεία 

που συγκεντρώσαµε καταφέραµε µόνο για τον δηµόσιο τοµέα να εξάγουµε σχέσεις 

µισθών ανά εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς για τον ιδιωτικό τοµέα οι πηγές ήταν ελάχιστες 

προκειµένου να σχηµατισθεί µια αντιπροσωπευτική εικόνα. Για τον λόγο αυτό στην 

ανάλυσή µας θα χρησιµοποιηθούν οι αµοιβές του 1939.  

 Με βάση τα παραπάνω χωρίσαµε τους εργαζόµενους τόσο του δηµόσιου όσο 

και του ιδιωτικού τοµέα, σε τρία εκπαιδευτικά επίπεδα για το 1939 και το 1928. Σε 

                                                 
477 Ρηγίνος Μ., ό.π., σ. 196 
478 Αποστολάκου Ι. Χ., , σ. 30 κ.ε.  
479 Ανώτατον Οικονοµικόν Συµβούλιον (Απρίλιος 1937), "Η ελληνική οικονοµία κατά το έτος 1937", εκ 
του Εθνικού τυπογραφείου, σ. 117 
480 Βλ. Πηγές πίνακα 28 (1928) για µία αναλυτική παρουσίαση 
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απόφοιτους τριτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Τα 

παραπάνω παρουσιάζονται στους πίνακες 26 και 27. 
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Τραπεζικός 
Τοµέας 
(Ε.Τ.Ε.) 

Απόφ. 
Α.Ε.Ι. 

Απόφ. 
Μ.Εκπ. 

Απόφ. 
Πρ.Εκπ. 

 

Απόφ. 
Α.Ε.Ι. 

Απόφ. 
Μ.Εκπ. 

Απόφ. 
Πρ.Εκπ. 

Χ
η

µ
ικ

ο
ί 

Φ
α

ρ
µ

α
κ

ο
π

ο
ιο

ί 

- 
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ς 

Μ
η
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ο

γι
σ

τή
ς 

∆
ια
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ς 

Β
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ό

ς 
Α

’ 

Β
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ς 
Β

’ 

Ε
ισ
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ά
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τω

ρ
 ∆

 

Κ
λ
η

τή
ρ
α

ς-

Θ
υ
ρ
ω

ρ
ό

ς 

Α
’-

Γ
’ 

Αµοιβή 
(σε δρχ. 
χάρτινες) 

192 
123- 
173 

- 71 
169- 
331 

148 131 110 
105- 
72 

Μ. Όρος 170 - 71 250 129,6 88,5 

∆είκτης 
Οµογεν. 

2,39  1 2,82 1,46 1 
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Πηγές: δικοί µας υπολογισµοί µε βάση στοιχεία από: Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, βλ. ενδεικτικά 1939, 
(τεύχος Πρώτον), αρ.Φ.497- σ. 3219, αρ.Φ.154-σ. 1017, αρ.Φ.193-σ. 1297, αρ.Φ. 329–σ.2202, αρ.Φ. 366–
σ.2447, αρ.Φ.403 –σ.2651, αρ.Φ.449 –σ.2893, αρ.Φ.448 –σ.2885, αρ.Φ. 496–σ.3203, αρ.Φ. 88-σ. 601, 
αρ.Φ. 215 - σ.1430, αρ.Φ. 196 - σ.1328, αρ.Φ. 187- σ.1251, αρ.Φ. 170- σ.1106, αρ.Φ. 123- σ.845, αρ.Φ. 
308-σ.2060, αρ.Φ. 168- σ.1092, αρ.Φ. 178- σ.1192, αρ.Φ. 195- σ.1314, αρ.Φ. 104- σ.704, αρ.Φ.55 - σ.372, 
αρ.Φ. 294- σ.1952, αρ.Φ. 299- σ.1995, αρ.Φ. 306- σ.2044, αρ.Φ. 287–σ.1907, αρ.Φ. 299–σ.1995, αρ.Φ. 
299–σ.1996, αρ.Φ. 268–σ.1759, αρ.Φ. 310–σ.2073, αρ.Φ. 302- σ.2017· Ταµείον Προνοίας ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων (1947), "Απογραφή ∆ηµοσίων, Πολιτικών Υπαλλήλων (∆εκέµβριος 1945)- Μισθολόγιον 
∆ηµοσίων Πολιτικών και Στρατιωτικών Υπαλλήλων 1859- 1947", εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, εν 
Αθήναις, σ. 67-69 · Αποστολάκου Ι. Χ. (1947), "Μισθοί και Ηµεροµίσθια, Συλλογικές Συµβάσεις 
Εργασίας", τεύχος πρώτον, Αθήναι, σ. 4, 30, 81, 223  · Σ.Ε.Β. (1948), "Η Ελληνική Βιοµηχανία κατά το 
1947", Αθήναι, σ. 71 · Α.Ο.Σ. (ετήσια έκδοση), "Η Ελληνική οικονοµία" 1935-1939 · Χαριτάκης Γ., 
"Οικονοµική Επετηρίς της Ελλάδος" έτους 1934 -σ. 241-251 και έτους 1935 -σ. 226-233, χορηγία της 
Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος,  τυπογραφείον Σ.Κ. Βλαστού, εν Αθήναις 1936· Ι.Α.Ε.Τ.Ε., "Κανονισµός 
περί προσλήψεως και προαγωγής υπαλλήλων ταµειακού κλάδου", Α1-Σ1-Υ3-Φ60, Ι.Α.Ε.Τ.Ε., Σειρά: 
Πρακτικά του Γενικού Συµβουλίου της Ε.Τ.Ε., 1931-1939, συνεδρίαση 28–12-1937, σ. 246-251 και  
Ι.Α.Ε.Τ.Ε., Σειρά: Πρακτικά του Γενικού Συµβουλίου της Ε.Τ.Ε., 1939-1944, συνεδρίαση 29-11-1939, σ. 
237-245 

 
 

    Πίνακας 27 
 Αµοιβές µε βάση  

εκπαιδευτικό επίπεδο 
 

 1928  

∆ηµόσιος 
Τοµέας 

Βιοµηχανία- 
Βιοτεχνία 

Απόφ. 
Α.Ε.Ι. 

Απόφ. 
Μ.Εκπ. 

Απόφ. 
Πρ.Εκπ. 

 

Απόφ. 
Α.Ε.Ι. 

Απόφ. 
Μ.Εκπ. 

Απόφ. 
Πρ.Εκπ. 

Ε
ισ

η
γη

τή
ς 

Γ
ρ
α

µ
µ

α
τέ

α
ς 

Α
’ 

Γ
ρ
α

µ
µ

α
τέ

α
ς 
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’ 

Α
κ

ό
λ
ο

υ
θ
ο

ς 

Γ
ρ
α

φ
έα

ς 
Α

’ 

Γ
ρ
α

φ
έα

ς 
Β

’ 

Κ
λ
η

τή
ρ
α

ς 
 

- - 

Ε
ρ
γά

τε
ς 

Αµοιβή 
(σε δρχ. 

129 111 88 70 60 45 37-51 - - 52 
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χάρτινες) 

Μ. Όρος 109,3 58,3 44 - - 52 

∆είκτες 
Οµογεν. 

2,48 1,325 1   1 

 
Πηγές: ∆ικοί µας υπολογισµοί µε βάση στοιχεία από Ν.∆. 25/25 Σεπτεµβρίου 1924, "Περί των αποδοχών 
των δηµοσίων πολιτικών υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών", Κώδηξ της ∆ικαστικής εφηµερίδος «Θέµις» 
(1924), Αθήνα, σ. 515-519 · Ταµείον Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, "Απογραφή ∆ηµοσίων, Πολιτικών 
Υπαλλήλων (∆εκέµβριος 1945)- Μισθολόγιον ∆ηµοσίων Πολιτικών και Στρατιωτικών Υπαλλήλων 1859- 
1947", εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, εν Αθήναις 1947, σ. 67-69 · Ρηγίνος Μ., ό.π., σ. 38 · 

 

 
 
 

6.4 Εθνικολογιστικά Μεγέθη 
 

 

 Το πρώτο έτος κατά το οποίο ξεκινάει η συστηµατική καταγραφή των 

εθνικολογιστικών µεγεθών είναι το 1948481. Για την περίοδο πριν τον Β’ παγκόσµιο 

πόλεµο η διαδικασία  υπολογισµού των  εθνικολογιστικών µεγεθών  διαφέρει από την 

σύγχρονη. Στοιχεία για το Α.Ε.Π. της περιόδου 1928 - 1939 αντλήσαµε από τις 

χρονοσειρές που έχουν κατασκευαστεί από τον Γ. Κωστελένο482 , καθώς αποτελούν την 

µοναδική πηγή αναφοράς του εν λόγω µεγέθους µε βάση τις σύγχρονες πρακτικές 

µέτρησής του. Μοναδική ίσως εξαίρεση αποτελεί η προσπάθεια του Γ. ∆ερτιλή483. 

Πάντως και την περίοδο του µεσοπολέµου διάφοροι συγγραφείς της εποχής 

ασχολήθηκαν µε την σύνταξη εθνικολογιστικών µεγεθών, έχοντας προφανώς κατανοήσει 

την χρησιµότητα των µακροοικονοµικών µεγεθών. Ενδεικτικά για την περίοδο 

ενδιαφέροντος µας, αναφέρουµε: Π.Β. ∆ερτιλής484, Ανώτατον Οικονοµικών Συµβούλιον 

                                                 
481 Βασίλειον της Ελλάδος -  Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, "Εθνικοί Λογαριασµοί της 
Ελλάδος  1948 - 1970"   
482 Κωστελένος Γ., Βασιλείου ∆., Κουνάρης Ε., Πετµεζάς Σ., Σφακιανάκης Μ. (2007), ό.π., που είναι η 
συνέχεια, επέκταση και σε κάποιες περιπτώσεις διόρθωση της πρώτης έκδοσης του Kostelenos G. (1995), 
"Money and Output in modern Greece, (1858-1938), KEPE, Athens  
483 ∆ερτιλής Γ. (1993), "Ατελέσφοροι ή τελέσφοροι; Φόροι και εξουσία στο νεοελληνικό κράτος", 
εκδόσεις «Αλεξάνδρεια», Αθήνα  
484 ∆ερτιλής Π. Β. (1933), Το Εθνικόν Εισόδηµα της Ελλάδος, ανατύπωσις εκ του «Α.Ο.Κ.Ε., τεύχος ∆’ 
(1932), Αθήναι  
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485(Α.Ο.Σ.), Μουσµούτης Ν.486, Ευελπίδης Χ487. Ωστόσο οι διάφορες εκτιµήσεις των 

µεγεθών διαφέρουν µεταξύ τους καθώς ο κάθε συγγραφέας προσεγγίζει τα διάφορα 

µεγέθη χρησιµοποιώντας διαφορετική µέθοδο (εθνικό ή εγχώριο εισόδηµα, σε τιµές 

αγοράς ή σε τιµές παραγωγικών συντελεστών) δεδοµένου ότι η έννοια του Α.Ε.Π., όπως 

και οι ενιαίοι τρόποι µέτρησης του είναι µεταγενέστεροι.  

Αποτέλεσµα του διαφορετικού τρόπου υπολογισµού του Α.Ε.Π. προπολεµικά 

ήταν ο υπολογισµός της αµοιβής του παραγωγικού συντελεστή της εργασίας στο σύνολο 

της οικονοµίας ή αλλιώς η τιµή της ελαστικότητας της εργασίας 
  

ή του µεριδίου 

εργασίας, να σταθεί αδύνατος. Από τις διαθέσιµες πηγές ξεχωρίζουν οι υπολογισµοί του 

Γ. Χαριτάκη και Χ. Ευελπίδη488 και του Π. ∆ερτιλή489 οι οποίοι παρουσιάζουν 

συνοπτικές εκτιµήσεις των ετήσιων αµοιβών των εργαζοµένων διαφόρων κλάδων. Στις 

παραπάνω πηγές δεν αναφέρεται ποιο µέρος των κατά περίπτωση αµοιβών αποτελούν το 

µερίδιο της εργασίας ή την αµοιβή του παραγωγικού συντελεστή εργασία. Επιπλέον δεν 

εντοπίσαµε στοιχεία τα οποία θα επέτρεπαν µία αξιόπιστη εκτίµηση του εν λόγω 

µεγέθους.  

 

Πίνακας 28 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν(σε σταθερές τιµές 1914) 

Έτος 

Α.E.Π 
(χιλιάδες 

δρχ.) 

Ρυθµ.µεταβ. 

Α.Ε.Π. 
Α.Ε.Π./ 

Κεφαλήν 

Ρυθµ.µεταβ. 

Α.Ε.Π./ 

Κεφαλήν 
1919 1.129.857  234,7  

1920 1.410.411 24,83 281,1 19,81 

1921 1.439.035 2,03 282,7 0,57 

1922 1.471.597 2,26 247,6 -12,42 

1923 1.309.372 -11,02 215,5 -12,99 

1924 1.484.058 13,34 250,6 16,29 

1925 1.590.990 7,21 265,5 5,97 

1926 1.634.905 2,76 268,4 1,09 

                                                 
485 Α.Ο.Σ. Ανώτατον Οικονοµικόν Συµβούλιον, Οι δείκται της οικονοµικής δραστηριότητος της Ελλάδος 
κατά τα έτη 1928-1934, εκ του Εθνικού τυπογραφείου, εν Αθήναις 
486 Μουσµούτης Ν., (1949), Το εθνικόν εισόδηµα : τα πορίσµατα της επιτροπής, [χ.ο.], Αθήναι  
487 Ευελπίδης Χ. (1938), Το Εθνικόν εισόδηµα, ανατυπώσεις από την Αγροτικήν Οικονοµίαν, Εκδόσεις 
"Φλάµµα", Αθήναι 
488 Χαριτάκης Γ. (1940), "Οικονοµική Επετηρίς της Ελλάδος, 1939", χορηγία της Εθνικής Τραπέζης της 
Ελλάδος,  τυπογραφείον Σ.Κ. Βλαστού, εν Αθήναις, σ. 79 · Ευελπίδης Χ. (1944), "Οικονοµική και 
κοινωνική σηµασία της γεωργικής παραγωγής", εκδόσεις «Ο λόγος», Αθήναι · Πολίτη ∆. [χ.χ.], 
"Παραγωγή, παραγωγικότης και εθνικόν εισόδηµα", εκδόσεις «ΑΛΦΑ», σ. 115   
489 ∆ερτιλής Π. Β. (1933), ό.π., σ. 18-25 
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1927 1.586.246 -2,98 257,2 -4,19 

1928 1.729.994 9,06 278,8 8,42 

1929 1.811.652 4,72 286,9 2,89 

1930 1.950.230 7,65 306,3 6,77 

1931 1.933.182 -0,87 299,1 -2,34 

1932 1.876.030 -2,96 286,7 -4,16 

1933 2.018.529 7,6 304,7 6,28 

1934 2.197.799 8,88 326,7 7,22 

1935 2.362.801 7,51 345,6 5,78 

1936 2.311.371 -2,18 333,2 -3,58 

1937 2.621.762 13,43 373 11,94 

1938 2.588.572 -1,27 363,5 -2,56 

1939* 2.488.145 -3,88 - - 
 

Πηγή: Κωστελένος Γ., Βασιλείου ∆., Κουνάρης Ε., Πετµεζάς Σ., Σφακιανάκης Μ., "Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν 1830 - 1939", ό.π. 
*=Α.Ε.Π. (σε σταθερές τιµές) του έτους 1939 και ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ, δικές µας εκτιµήσεις490

 

 

Σε πολλές εµπειρικές µελέτες τα µερίδια της εργασίας και του κεφαλαίου 

παρουσιάζουν διαχρονικά σχετικά σταθερές τιµές και η συνήθης αναλογία τους είναι 

περίπου 2/3 για την εργασία και 1/3 για το κεφάλαιο491. Ο πίνακας 29 παρουσιάζει τα 

µερίδια κεφαλαίου και εργασίας για διάφορες χώρες κατά την περίοδο 1973 - 1982. 

Έρευνες για χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν στοιχεία για την εξαγωγή των µεριδίων 

χρησιµοποιούν διεθνείς τιµές αναφοράς 0,7 για την εργασία και 0,3 για το κεφάλαιο. 

Επίσης, οι Englander και Gurney492 υπολογίζουν για µια σειρά χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. το 

µερίδιο του κεφαλαίου µεταξύ 0,3 - 0,4. Μικρότερη συµφωνία υπάρχει ανάµεσα στους 

ερευνητές για την περίπτωση των αναπτυσσόµενων οικονοµιών και κατά πόσο η εν λόγω 

αναλογία επιβεβαιώνεται και στην περίπτωσή τους.  

 

Πίνακας 29 

 Μερίδιο κεφαλαίου – εργασίας 

 
Μερίδιο 
κεφαλαίου 

Μερίδιο 
Εργασίας 

                                                 
490 Παλινδρόµηση µε εξαρτηµένη µεταβλητή το ΑΕΠ σε σταθερές τιµές και ανεξάρτητη το ΑΕΠ σε 
τρέχουσες.       Μοντέλο παλινδρόµησης: 
 ΑΕΠ (σταθ.)= 1062399,854 + 0,026*ΑΕΠ (τρεχ.). Σύµφωνα µε test Durbin-Watson δεν υπάρχει 
αυτοσυσχέτιση πρώτου βαθµού. Από το Normal Plot ισχύει η κανονικότητα. Από το plot των residuals 
προς τα προβλεπόµενα η διακύµανση είναι σταθερή.  
491 ∆ηµάκος Γ. (2004), ό.π., σ. 162 
492 Englander S. Gurney Α. (1994), "OECD Productivity Growth: Medium-Term Trends", OECD 

Economic Studies, No. 22, pp. 111-129 
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Γαλλία 0,30 0,70 

Γερµανία 0,30 0,70 

Ιαπωνία 0,29 0,71 

Ολλανδία 0,30 0,70 

Μ. Βρετανία 0,26 0,74 

ΗΠΑ 0,27 0,73 

Μ. όρος 0,29 0,71 

 

Πηγή: Maddison (1987) παρατίθεται στο 
∆ηµάκος Γ. (2004), ό.π, σ. 162 

 

Ωστόσο, ο Young493 υποστηρίζει πως οι αυξηµένες τιµές µεριδίου κεφαλαίου 

σε λιγότερο ανεπτυγµένες οικονοµίες οφείλονται στην επιρροή των 

αυτοαπασχολούµενων, τµήµα του εισοδήµατος των οποίων στους εθνικούς 

λογαριασµούς συµπεριλαµβάνεται λανθασµένα στο κεφάλαιο. Όσο περισσότεροι οι 

αυτοαπασχολούµενοι τόσο µεγαλύτερη η µεροληψία. Για τέσσερις ασιατικές οικονοµίες, 

κάνοντας αναλυτικές εκτιµήσεις για τους αυτοαπασχολούµενους, αναφέρει τιµές 

µεριδίου του κεφαλαίου 0,32 για την Κορέα, 0,29 για την Ταϊβάν, 0,53 για την 

Σιγκαπούρη και 0,37 για το Χονγκ Κονγκ για την περίοδο 1960 - 1990. Και ο Gollin494 

αναφέρεται στην επίδραση των αυτοαπασχολούµενων και επιπλέον επιβεβαιώνει πως οι 

τιµές των εισοδηµατικών µεριδίων και για ανεπτυγµένες αλλά και για αναπτυσσόµενες 

χώρες, συνήθως παραµένουν σταθερές για µεγάλες χρονικές περιόδους. Για την Ελλάδα 

ερευνητικές εργασίες που έχουν πραγµατοποιηθεί, εκτιµούν την τιµή της ελαστικότητας 

εργασίας ελαφρώς υψηλότερη από 2/3495.  Εκτιµούµε εύλογη, έχοντας υπόψη τα 

παραπάνω, µια τιµή µεριδίου της εργασίας  0,65.  

 

6.5 Μέθοδος Ανάλυσης  
  

                                                 
493 Young A. (1995), "The Tyranny of Numbers: Confronting the Statistical Realities of the East Asian 
Growth Experience", The Quarterly Journal of Economics, Vol. 110, No. 3, pp. 641-680   

494 Gollin D. (2002), "Getting Income Shares Right", The Journal of Political Economy, Vol. 110, No. 2, 
pp. 458-474  
495 0,68 για την περίοδο 1960-1994 βλ. ενδεικτικά Senhadji A. (2000), "Sources of Economic Growth: 
An Extensive Growth Accounting Exercise", IMF Staff Papers, Vol. 47, No. 1, International Monetary Fund  
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 Η έντονη µεταπολεµική οικονοµική άνθηση των χωρών θα ωθήσει στην 

αφύπνιση  του ενδιαφέροντος των οικονοµολόγων για την διερεύνηση των συντελεστών 

της µεγέθυνσης και στην ανάπτυξη των πρώτων υποδειγµάτων οικονοµικής ανάπτυξης. 

To 1954 ο νοµπελίστας οικονοµολόγος A. Lewis496 θα διατυπώσει την άποψη πως το 

κεντρικό σηµείο της αναπτυξιακής διαδικασίας είναι η αποταµίευση και η συσσώρευση 

φυσικού κεφαλαίου. Η κρατούσα αντίληψη της εποχής είναι πως οι παράγοντες οι οποίοι 

επιδρούν άµεσα στην οικονοµική ανάπτυξη είναι οι επενδύσεις (ποσοστό αποταµίευσης 

στο προϊόν της οικονοµίας) και η συσσώρευση φυσικού κεφαλαίου, η αύξηση του 

εργατικού δυναµικού απασχολούµενο στις διάφορες παραγωγικές εργασίες καθώς και οι 

παραγωγικές χρήσεις της γης. Η σχέση αυτή θα παρουσιαστεί µε την αθροιστική 

συνάρτηση παραγωγής η οποία σε µακροοικονοµικό επίπεδο δείχνει τον τρόπο µε τον 

οποίο συνδυάζονται το κεφάλαιο, η γη και η εργασία προκειµένου να παραχθεί το Α.Ε.Π. 

µιας χώρας. Ο Abramowitz497 παρατηρεί ότι µεταξύ των δεκαετιών 1869-78 και 1944-53 

στις Η.Π.Α. ο τετραπλασιασµός του κατά κεφαλήν εθνικού προϊόντος δεν µπορεί να 

αποδοθεί στην αύξηση των "κλασικών" παραγωγικών συντελεστών. Κατά συνέπεια ένα 

σηµαντικό τµήµα της αύξησης του Α.Ε.Π. παραµένει ανεξήγητο και οι οικονοµολόγοι 

αναζητούν πιθανούς παράγοντες ερµηνείας.  

 Ως αποτέλεσµα εισάγεται η εκπαίδευση ως συντελεστής στην συνάρτηση 

παραγωγής µε σκοπό την περαιτέρω ερµηνεία του "ανεξήγητου" υπολοίπου (residual) ή 

του "...µέτρου της άγνοιας µας" κατά τον Abramowitz, και τον ποσοτικό προσδιορισµό 

της συµβολής της στην αύξηση του Α.Ε.Π. Ο κατά πολλούς θεµελιωτής των 

οικονοµικών της εκπαίδευσης T.W. Schultz, χρησιµοποιεί την απόδοση που έχουν οι  

δαπάνες που γίνονται για την αύξηση του αποθέµατος γνώσεων και δεξιοτήτων498. 

Αντίθετα, ο Denison499, το υπόδειγµα του οποίου θα αξιοποιήσουµε στην ανάλυση µας, 

                                                 
496 Lewis W.A. (1954), “Economic Development with Unlimited Supplies of Labor,” The Manchester 

School of Economic and Social Studies, Vol. 22, pp. 139-191 
497 Abramovitz M. (1956), "Resource and Output Trends in the United States since 1870"   

The American Economic Review, Vol. 46, No. 2, pp. 5-23  
498 Schultz T.W. (1961), "Investment in Human Capital", The American Economic Review, Vol. 51, No. 1, 
pp. 1-17 και "Education and economic growth" στο "Social Forces influencing American Education", 
University of Chicago Press, 1961 του ιδίου 
499 Denison E.F. (1963), "Measuring the Contribution of Education to Economic Growth", The Residual 

Factor and Economic Growth, OECD και "The Sources of Economic Growth in the United States and the 
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λαµβάνει υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης του εργατικού δυναµικού και την 

επίδρασή τους στην παραγωγικότητα.. Έτσι εισάγεται από τον Denison η έννοια 

"ποιοτική εργασία" (labor quality) ως εναλλακτική αυτής του Schultz "ποιοτικό 

κεφάλαιο" η οποία χρησιµοποιείται στη συνάρτηση παραγωγής. Και οι δύο παραπάνω 

προσεγγίσεις χρησιµοποιούν την µεταβολή της σύνθεσης του εκπαιδευτικού επιπέδου 

του εργατικού δυναµικού ως παράµετρο ποιότητας, σταθµίζοντας την είτε µε την 

αποδοτικότητα της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο είτε µε στοιχεία αµοιβών ανά 

εκπαιδευτικό επίπεδο500. Μια διεξοδική και ακριβής µέτρηση µε την χρήση της 

παραπάνω µεθοδολογίας αιχµαλωτίζει τις "ποιοτικές" αλλαγές του εργατικού δυναµικού 

και παρά το γεγονός ότι αποτυγχάνει να εξηγήσει όλο το ανερµήνευτο υπόλοιπο501 

αποσπά κάθε στοιχείο ποιοτικής αλλαγής ή άµεσης συµβολής του ανθρώπινου 

κεφαλαίου στην οικονοµική ανάπτυξη502, παράγοντα που µαζί µε το φυσικό κεφάλαιο 

θεωρούνται πλέον πρωταρχικοί για την µακροχρόνια µεγέθυνση µιας χώρας503. 

 Ο Denison στην ανάλυση του θα χρησιµοποιήσει την µέθοδο στάθµισης των 

εισροών εργασίας και κεφαλαίου µε τα οριακά προϊόντα τους σε συστατικά του 

συντελεστή εργασία, ενώ οι Grilliches και Jorgenson504 σε συστατικά του παραγωγικού 

συντελεστή κεφάλαιο. Οι παραπάνω συγγραφείς µαζί µε την συµβολή των Solow505 και 

Kendrick506 αποτελούν τους θεµελιωτές της έρευνας της οικονοµικής ανάπτυξης που 

στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ως Λογιστική της οικονοµικής µεγέθυνσης 

(Growth Accounting) και κατά τον Barro R.J.507 είναι: η µέθοδος που διασπά την 

παρατηρούµενη οικονοµική µεγέθυνση σε δύο συνιστώσες. Η πρώτη συνδέεται µε τις 

                                                                                                                                                 
Alternatives before us", Supplementary Paper No. 13, Comitee for Economic Development, N.Y. 1962, του 
ιδίου 
500 Bowman M.J. (1964), "Schultz, Denison and the contribution of ‘Eds’ to National Income Growth",The 

Journal of Political Economy, Vol. 72, No. 5, pp. 450-464  
501 Jeong H. – Townsend R.M. (2004), "Discovering the Sources of TFP Growth: Occupational Choice and 
Financial Deepening" 
502 Harberger A.C. (1998),  "A Vision of the Growth Process", The American Eonomic Review, Vol.88, 
No.1, pp.1-32  
503 Gemmell N. (1996), "Evaluating the Impact of  Human Capital; Stocks and Accumulation on Economic 
Growth-Some new Evidence", Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 58, No.1, pp. 9-28 
504 Jorgenson D.W. – and Griliches Z. (1967), "The Explanation of Productivity Change", The Review of 

Economic Studies, Vol. 34, No. 3 (Jul., 1967), pp. 249-283  
505 Solow R.M. (1957), "Technical Change and Aggregate Production Function", Review of Economics and 

Statistics, 39, pp. 312-320 
506 Kendrick J.W. (1961), "Productivity Trends in the United States", Princeton NJ, Princeton University 

Press 
507 Barro R.J. (1998), "Notes on Growth Accounting", NBER Working Papers, Working Paper No. 6654 
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µεταβολές των εισροών παραγωγικών συντελεστών και η δεύτερη µε το κατάλοιπο που 

αντανακλά την τεχνολογικό πρόοδο και διάφορα άλλα στοιχεία.  

 Το 1961 ο T. W. Schultz υποστηρίζει πως το 21-40% της οικονοµικής 

µεγέθυνσης της περιόδου 1929 - 1956 στις Η.Π.Α. οφείλεται στην εκπαίδευση, ενώ ο 

Denison508 για την περίοδο 1929- 1957 αποδίδει το 23% της οικονοµικής µεγέθυνσης 

στο αυξηµένο επίπεδο εκπαίδευσης του εργατικού δυναµικού. Αντίστοιχες µελέτες για 

λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, που συµπεριλαµβάνουν και την Ελλάδα θα 

πραγµατοποιηθούν από τον Krueger509, ο οποίος για την περίπτωση της Ελλάδας 

συµπεραίνει πώς το 33% της διαφοράς του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. µεταξύ της Ελλάδας 

και των Η.Π.Α. εξηγείται από την διαφορά αποθέµατος ανθρώπινου κεφαλαίου µεταξύ 

των δύο χωρών, και τον Nadiri510 ο οποίος χρησιµοποιεί τις εκτιµήσεις της έρευνας του 

Βολουδάκη511.  

 Εµπειρικές έρευνες οικονοµικής ανάπτυξης "τύπου – Denison", µε ειδική µνεία 

στην εκπαίδευση για την περίπτωση της Ελλάδας έγιναν από τον S. Bowles για την 

περίοδο 1951 - 1961, τους Θ. Λιανό - Α. Μυλωνά για τη δεκαετία 1961 - 1971, τον Ε. 

Βολουδάκη για την περίοδο 1951-1966 (οι εκτιµήσεις του οποίου θα χρησιµοποιηθούν 

και από τον Nadiri, ό.π.), τους Γ. Ψαχαρόπουλο - Α. Καζαµία για το 1977, τους Μ. 

Καραµάνης – Γ. Ιωαννίδη για την δεκαετία 1961 – 1971, από τον Γ. ∆ηµάκο για την 

περίοδο 1961 – 1991 και τέλος από την Θ. Μαγουλά επίσης για την περίοδο 1961 – 

1991512. Για την προπολεµική περίοδο αντίστοιχες µελέτες δεν έχουν πραγµατοποιηθεί. 

                                                 
508 Denison E. F. (1974), "Accounting for United States economic growth, 1929-1969", Brookings 

Institution, Washington   
509 Krueger Α. Ο. (1968), "Factor Endowments and Per Capita Income Differences among Countries",   

The Economic Journal, Vol. 78, No. 311, pp. 641-659  
510 Nadiri M.I. (1972), "International Studies of Factor Inputs and Total Factor Productivity: A brief 
Survey", Review of Income and Wealth, Vol. 18, No.2, pp. 129-54 
511 Voloudakis E. (1970), "Major Sources of the Postwar Growth of the Greek Economy, (mimeo.) Athens 
512 Μαγουλά Θ. (1998), ό.π. · ∆ηµάκος Γ. (1996), ό.π.  ·  Caramanis M. – Ioannides Y. (1980),  "Sources of 
Growth and the Contribution of Education, Sex and Age Structure to the Growth Rate of the Greek 
Economy", Greek Economic Review, vol. 2., No.2 · Ψαχαρόπουλος Γ. – Καζαµίας Α. (1985), "Παιδεία και 
ανάπτυξη στην Ελλάδα - Κοινωνική και Οικονοµική µελέτη της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης", Ε.Κ.Κ.Ε. · 
Psacharopoulos G. (1973), "Returns to Education: An international Comparison", Amsterdam ·Voloudakis 
E. (1970), "Major Sources of the Postwar Growth of the Greek Economy, (mimeo.) Athens · Λιανός Θ- 
Μυλωνάς Α. (1975), "Η συµβολή των συντελεστών παραγωγής στον ρυθµό ανάπτυξης  της Ελληνικής 
Οικονοµίας, 1961 - 1971,  ΚΕΠΕ,  Ερευνητικές Εργασίες  Νο. 1, Αθήνα και Bowles S. (1971),  "Growth 
Effects of changes in Labor Quality and Quantity, Greece 1951-1961, Harvard University Press, Harvard 
Economic Studies 
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Για τη δεκαετία 1951 – 1961 o Bowles διαπιστώνει ότι η συµβολή είναι περίπου 

3% του ρυθµό µεταβολής του Α.Ε.Π., ενώ ο Βολουδάκης για την ίδια χρονική περίοδο 

υπολογίζει την συµβολή σε 10% περίπου του ρυθµού αύξησης του Καθαρού Εθνικού 

Προϊόντος. Αντίστοιχα για τη δεκαετία 1961 – 1971 οι  Λιανός –  Μυλωνάς 

προσδιορίζουν τη συµβολή στο 3,1%, οι Καραµάνης - Ιωαννίδης από 3% έως 5% και 

πλέον, ο ∆ηµάκος 2,92%, τέλος η Μαγουλά σε 0,16%. Για την δεκαετία 1971 - 1981, η 

αντίστοιχη συµβολή σύµφωνα µε τον ∆ηµάκο είναι 3,11%, ενώ κατά την Μαγουλά είναι  

1,18%. Τέλος για τη δεκαετία 1981 - 1991 η συµβολή κατά τον ∆ηµάκο είναι της τάξης 

του 11,93%, ενώ κατά την Μαγουλά 2,25%. 

 

 

6.6 Η µέθοδος ανάλυσης σε αλγεβρικούς όρους 
 

 

 Την περίοδο 1928 - 1939 η ελληνική οικονοµία θα γνωρίσει ταχείς ρυθµούς 

ανάπτυξης που σε όρους µέσης ετήσιας µεταβολής του Α.Ε.Π. αγγίζουν το 4,2%. Η 

διεθνής κρίση του 1929 δεν θα επηρεάσει την Ελλάδα όσο τις χώρες της δύσης και τις 

περισσότερο εκβιοµηχανισµένες οικονοµίες τους. Κατά την εξεταζόµενη περίοδο η 

Ελλάδα θα εκδηλώσει τις, µέχρι τότε, εν δυνάµει δυνατότητες της επουλώνοντας τις 

πληγές των µεταπολεµικών συνεπειών και της ανταλλαγής των πληθυσµών, αγγίζοντας 

και πάλι σε όρους κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. τα προπολεµικά επίπεδα της «χρυσής περιόδου» 

της ελληνικής οικονοµίας.  

 Στόχος του εν λόγω κεφαλαίου είναι η αναγνώριση και η ποσοτικοποίηση της 

συµβολής των µεταβολών της ποσότητας αλλά και της ποιότητας της εργασίας στον ταχύ 

ρυθµό ανάπτυξης της περιόδου. Σηµείο εκκίνησης του εν λόγου µοντέλου είναι µια 

συνάρτηση παραγωγής που απεικονίζει την εκροή ως συνάρτηση των εισροών και του 

χρόνου. 

 Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω µπορούµε να ξεκινήσουµε γράφοντας τη 

συνάρτηση παραγωγής ως εξής: 
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όπου 

Υ= Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

Κ= Κεφάλαιο συµπεριλαµβανοµένου και του εδάφους 

L= Εργασία 

 t= Χρόνος 

 

Για την συνάρτηση παραγωγής ισχύουν οι εξής παραδοχές513: 

(1). είναι συνάρτηση σταθερής ελαστικότητας υποκατάστασης (C.E.S.) µε 

ελαστικότητα ίση µε τη µονάδα (υποπερίπτωση Cobb-Douglas) 

(2) παρουσιάζει σταθερές αποδόσεις κλίµακας 

(3)  χαρακτηρίζεται από θετικά και φθίνοντα οριακά προϊόντα ως προς το φυσικό 

κεφάλαιο και την εργασία 

Η χρονική µεταβλητή t αντιπροσωπεύει την συµβολή όλων των παραγόντων στο 

Y, εκτός του κεφαλαίου και της εργασίας, που δεν απεικονίζονται στην παραπάνω 

συνάρτηση ξεχωριστά (Total Factor Productivity - TFP)514. Η βιβλιογραφία παρέχει 

διαφορετικούς ορισµούς του TFP. Κάποιοι συγγραφείς εστιάζουν στην τεχνολογία ή την 

"συνταγή" παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών515, άλλοι στις εξωτερικότητες516, άλλοι 

στις διαρθρωτικές αλλαγές των τοµέων παραγωγής, ενώ άλλοι αναφέρονται στην 

υιοθέτηση µεθόδων παραγωγής µε στόχο τη συρρίκνωση του κόστος παραγωγής517, ενώ 

στην ίδια µεταβλητή περιλαµβάνονται τα πιθανά λάθη στους υπολογισµούς και στα 

δεδοµένα. Σε συγκρίσεις µεταξύ χωρών ο παράγοντας TFP αποτελεί µέτρο του πόσο 

περισσότερο ή λιγότερο οι ίδιες ποσότητες παραγωγικών  συντελεστών θα παρήγαγαν. 

Κατά τον Denison οι τρεις κύριοι παράγοντες που είναι οι οικονοµίες κλίµακος, η 

ανακατανοµή πόρων και η τεχνολογική εξέλιξη, αναλύονται περαιτέρω σε: µεγέθυνση 

                                                 
513 βλ. οποιοδήποτε εγχειρίδιο οικονοµικής θεωρίας 

514 Κατά τον Tinbergen δίδεται από τη σχέση      

515 Grossman G.M. - Helpman E. (1990), "Comparative Advantage and Long-Run Growth", The American 

Economic Review, Vol. 80, No. 4, pp. 796-815  
516 Lucas R.E. (1988), "On the Mechanics of Economic Development", Journal of  Monetary Economics, 
Vol. 22, Issue 1, pp. 3-42 
517 Harberger A.C. (1998), "A Vision of the Growth Process", The American Economic Review, Vol. 88, 
Issue 1, pp. 1-32 
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των εθνικών και τοπικών αγορών, τα εµπόδια στις διεθνείς συναλλαγές, τη µείωση της 

απασχόλησης στον αγροτικό τοµέα, τις διακυµάνσεις στην συνολική ζήτηση, τη 

µεταφορά πόρων από την αγροτική στην βιοµηχανική παραγωγή και την υστέρηση στην 

υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτοµιών.  

 Καθώς ενδιαφερόµαστε για την συµβολή των διαφόρων παραγόντων στην 

οικονοµική µεγέθυνση, δηλαδή την διαχρονική µεταβολή του Α.Ε.Π., παραγωγίζουµε 

την (1) ως προς το χρόνο: 

 

                

 

Συµβολίζοντας µε  ,  ,  τις παραγώγους των Υ, Κ, L αντίστοιχα ως προς t: 

                  διαιρώντας τα µέλη της σχέσης µε Υ έχουµε: 

 
                  η οποία µπορεί να γραφεί και ως εξής: 

                                              (2) 

 

Οι µερικές παράγωγοι του Y ως προς  K, L παριστούν τα οριακά κοινωνικά 

προϊόντα του κεφαλαίου και της εργασίας αντίστοιχα, οι όροι , ,  τις ποσοστιαίες 

µεταβολές και οι όροι   και    τις ελαστικότητες παραγωγής (elasticity 

of production-output) ως προς τον αντίστοιχο παραγωγικό συντελεστή ή το µέτρο της 

σχετικής συµµετοχής των συντελεστών κεφάλαιο και εργασία στο προϊόν, εναλλακτικά 

την ποσοστιαία µεταβολή του Y δεδοµένης µιας µεταβολής 1% στον αντίστοιχο 

παραγωγικό συντελεστή.  

Εάν τεθεί όπου
 

 ,
 

 ,  και όπου 

 

  ,  ,    

η σχέση (2) παίρνει την ακόλουθη µορφή:   
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                                                                             (3)
 
 

 

Η σχέση (3)  αποτελεί την βασική εξίσωση του υποδείγµατος, η οποία αποδίδει 

τον ρυθµό µεταβολής του Y (αριστερό µέλος της εξίσωσης) στο άθροισµα της συµβολής 

του κεφαλαίου (προσθετέος ), της εργασίας (προσθετέος ) και του 

ανερµήνευτου υπολοίπου (προσθετέος R). ∆ιαιρώντας την (3) µε  µπορούµε να 

εκφράσουµε την βασική εξίσωση σε όρους ετησίων ποσοστών µεγέθυνσης. Λόγω 

έλλειψης ετήσιων στοιχείων, στην παρούσα µελέτη θα χρησιµοποιηθούν τα µέσα ετήσια 

ποσοστά µεγέθυνσης. 

                                                                     (4) 

Η χρήση της εξίσωσης (4) προϋποθέτει ότι: 

 Α. Η οικονοµία  λειτουργεί κάτω από συνθήκες τέλειου ανταγωνισµού. Κατά 

συνέπεια το εισόδηµα του κάθε παραγωγικού συντελεστή ισούται µε την οριακή 

προσφορά του στην παραγωγή (Marginal Productivity Theory). Κάθε παραγωγικός 

συντελεστής απασχολείται στον βαθµό που η αξία του προϊόντος του ισούται µε το 

«ενοίκιο» του, δηλαδή την αµοιβή του. Η ελληνική οικονοµία της περιόδου 

χαρακτηρίζεται από ατέλειες και ανισορροπία στην αγορά των παραγωγικών 

συντελεστών και δεν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η παραπάνω παραδοχή απεικονίζει 

την πραγµατικότητα. Ανάµεσα στους παράγοντες που µπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι, 

σε λιγότερο ανεπτυγµένες οικονοµίες, για την αναντιστοιχία των παραπάνω µεγεθών 

είναι η δύναµη των εργατικών σωµατείων και το επίπεδο των κατώτατων αµοιβών που 

ορίζονται σε συλλογικές συµβάσεις, και κατά πόσο διαφέρουν από το οριακό προϊόν του 

κάθε κλάδου εργασίας. Αντίστοιχα, για την περίπτωση του κεφαλαίου η πιθανή 

προσπάθεια του κράτους να επηρεάσει θετικά την ζήτηση κεφαλαίων ή το επίπεδο 

απασχόλησης µειώνοντας το κόστος του χρήµατος ή επιδοτώντας ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί πως ενώ η αξία του οριακού προϊόντος ανειδίκευτης εργασίας 

είναι µικρότερη από τον αντίστοιχο µισθό που απολαµβάνουν οι εργαζόµενοι, το 

αντίθετο ισχύει για τις αµοιβές στην περίπτωση εργαζοµένων "υψηλότερων ικανοτήτων", 



 201

εξοµαλύνοντας τις διαφορές στα εν λόγω µεγέθη. Αντίστοιχες "αντίρροπες δυνάµεις" 

έχουν παρατηρηθεί και στις διάφορες κατηγορίες κεφαλαίων, ειδικά µεταξύ ιδιωτικών 

και δηµόσιων. 

 Η ισότητα οριακού προϊόντος και αµοιβής είναι απαραίτητη για δύο σηµεία της 

µελέτης. Για τον υπολογισµό των ελαστικοτήτων παραγωγής και του δείκτη "ποιότητας 

εργασίας". Στην δεύτερη περίπτωση, που θα αναλυθεί στην επόµενη παράγραφο, δεν 

απαιτείται η ισότητα αρκεί να διατηρείται η αναλογικότητα µισθών και οριακού 

προϊόντος. Ο µικρός αριθµός των παρατηρήσεων, που έχουµε στην διάθεσή µας, για τα 

χρησιµοποιούµενα µεγέθη, δεν µας επιτρέπει την οικονοµετρική εκτίµηση, που θα µας 

απάλλασσε και από την υπόθεση της ισότητας τον οριακών προϊόντων των παραγωγικών 

συντελεστών µε την αντίστοιχη τιµή τους518.  

 Ορίζοντας ως µ, ν τις οριακές αµοιβές του κεφαλαίου και της εργασίας 

αντίστοιχα, από την ισότητα οριακής αµοιβής και οριακού προϊόντος έχουµε: 

 

                                     (5 α)                                          
 

                                   (5 β)    

 

Οι παραπάνω τύποι παριστάνουν τα µερίδια του κεφαλαίου και της εργασίας, ή 

τα εισοδηµατικά µερίδια ή τις ελαστικότητες παραγωγής.  

 Β. Η συνάρτηση παραγωγής είναι γραµµική οµογενής. Στην περίπτωση αυτή αν 

διπλασιαστούν οι ποσότητες όλων των εισροών θα διπλασιαστεί και η ποσότητα της 

εκροής519. Η συνάρτηση συνεπάγεται εποµένως την ύπαρξη σταθερών αποδόσεων 

κλίµακας παραγωγής. Επιπλέον, σύµφωνα µε την οικονοµική ερµηνεία του θεωρήµατος 

Euler, όταν η συνάρτηση παραγωγής είναι οµογενής πρώτου βαθµού και η αµοιβή κάθε 

συντελεστή ισούται µε το οριακό του προϊόν, τότε το άθροισµα των αµοιβών των 

συντελεστών θα ισούται µε το παραγόµενο προϊόν: 

               διαιρώντας µε το Υ 

                                                 
518 Barro R.J. (1998), "Notes on Growth Accounting", NBER Working Papers, Working Paper No. 6654  
519 Έάν η συνάρτηση παραγωγής είναι τύπου Cobb-Douglas έχουµε: 
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Βάσει των παραπάνω υποθέσεων έχουµε: 

                                                                          (6) 

 

 Γ. Τέλος, οι ελαστικότητες του κεφαλαίου και της εργασίας παραµένουν σταθερές κατά 

τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου 

Ωστόσο, η χρήση της µεθόδου Denison µεταφράζει σε όρους οικονοµικής 

µεγέθυνσης µόνο την αύξηση της "ποιότητας" του εργατικού δυναµικού, την αύξηση του 

εκπαιδευτικού επιπέδου εάν ως "διάσταση" ποιότητας επιλεγεί η εκπαίδευση. Κατά 

συνέπεια ένα µεγάλο µέρος της συµβολής της εκπαίδευσης, που συντελεί στην 

διατήρηση µιας "σταθερής εκπαιδευτικής στάθµης" των νεοεισερχοµένων στην 

παραγωγική διαδικασία δεν αντανακλάται στα αποτελέσµατα της µεθόδου520. 

Παράγοντας σηµαντικός για την εξεταζόµενη περίοδο καθώς η περίοδος 1928-1940 

παρουσιάζει υψηλό ποσοστό γεννήσεων και χαµηλή θνησιµότητα (ρυθµός µέσης ετήσιας 

αύξησης πληθυσµού 1,5%)521. Επιπλέον, µια ολοκληρωµένη αξιολόγηση της συµβολής 

της εκπαίδευσης στην οικονοµική ανάπτυξη δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς να ληφθεί 

υπόψη το εναλλακτικό κόστος των πόρων που τοποθετούνται στην εκπαίδευση522. 

 Η διάρθρωση και η σηµασία του πρωτογενούς τοµέα της ελληνικής οικονοµίας 

λόγω της µεγάλης συµµετοχής του εργατικού δυναµικού της χώρας κατά την 

εξεταζόµενη περίοδο στον αγροτικό τοµέα, συνιστά έναν παράγοντα υποεκτίµησης της 

συµβολής της εκπαίδευσης. Εν γένει, το απόθεµα ανθρώπινου κεφαλαίου εξηγεί µεγάλο 

µέρος της διαφοράς παραγωγικότητας στον αγροτικό τοµέα µεταξύ χωρών. Στην διεθνή 

βιβλιογραφία αναφέρεται ως ο παράγοντας του "εκπαιδευµένου αγρότη" (Educated 

Farmer)523. ∆ιάφορες µελέτες έχουν αποδείξει την ισχυρή θετική σχέση µεταξύ 

εκπαίδευσης και παραγωγικότητας στον αγροτικό τοµέα. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι 

                                                 
520 Selowsky M. (1969), "On the Measurement of Education’s Contribution of Growth", Quarterly Journal 

of Economics, Vol. 83, No. 3, pp. 449-463 · Bowman M.J. (1980), ό.π.   
521 www.demography-lab.prd.uth.gr/,  "Πρόσφατες δηµογραφικές εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο", 
Ζήκου Χ. - Βούλγαρης Κ. - Στεφάνου Β.,  Ε.Σ.Υ.Ε. - Τµήµα Φυσικής Κίνησης Πληθυσµού 
522 Judson R. (1998), ό.π. · Bowles S. (1971), ό.π.  
523 Psacharopoulos G. (1984), "The contribution of Education to Economic Growth: International 
Comparisons", Ed. J.W. Kendrick, American Enterprise Institute, pp. 187-207   
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στην Ταϊλάνδη η πιθανότητα υιοθέτησης λιπασµάτων και λοιπών σύγχρονων τεχνικών 

ήταν 3 φορές µεγαλύτερη σε αγρότες µε εκπαίδευση τουλάχιστον 4 ετών από "λιγότερο" 

εκπαιδευµένους524, ενώ στο Νεπάλ η ολοκλήρωση τουλάχιστον 7 ετών εκπαίδευσης 

αύξησε την παραγωγικότητα των αγροτών στην παραγωγή σιταριού περισσότερο από ¼  

και στο ρύζι 13%525. Η παραπάνω συµβολή της εκπαίδευσης παραµένει στο κατάλοιπο 

καθώς στις περισσότερες µελέτες, όπως και στην παρούσα, δεν χρησιµοποιούνται 

αµοιβές του αγροτικού αλλά του δευτερογενή και τριτογενή τοµέα παραγωγής.  

 Τέλος, ο όρος συµβολή της εκπαίδευσης, όπως χρησιµοποιείται εδώ αποτελεί 

υποεκτίµηση της πραγµατικής συµβολής της καθώς η εκπαίδευση δηµιουργεί εξωτερικές 

οικονοµίες οι οποίες δεν απεικονίζονται από τις διαφορές αµοιβών του εργατικού 

δυναµικού526. Επιπλέον η εκπαίδευση έχει ισχυρό αντίκτυπο στην παιδική θνησιµότητα, 

την γονιµότητα και την κατανοµή του εισοδήµατος.  

 

 

6.7 "Ποιοτική" εργασία κατά Denison 
 

 

Οι διαφορές  παραγωγικότητας µεταξύ οµάδων του εργατικού δυναµικού λόγω 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, και κατά συνέπεια οι διαφορές της συµβολής τους 

στην παραγωγή του Α.Ε.Π., δεν απεικονίζονται σε απλές µετρήσεις του οικονοµικά 

ενεργού πληθυσµού. Σε αυτήν την παράγραφο θα ασχοληθούµε µε τον ορισµό και τον 

τρόπο µέτρησης της «ποιότητας» του εργατικού δυναµικού και πως αυτή ενσωµατώνεται 

στην συνάρτηση παραγωγής. Η εισαγωγή των διάφορων χαρακτηριστικών ποιότητας 

όπως εκπαίδευση, ηλικία, φύλο κ.τ.λ. ως µεταβλητή της συνάρτησης παραγωγής γίνεται 

µέσω της κατασκευής του δείκτη "ποιότητα της εργασίας" ή "ποιοτική εργασία". Ο 

δείκτης ανάγει σε οµοιογενής µονάδες την διάρθρωση του εργατικού δυναµικού µε βάση 

το επιλεγµένο ποιοτικό χαρακτηριστικό. 

                                                 
524 Birdsall N. (1993), "Social Development in Economic Development", World Bank Policy 

research working Papers, WPS 1123, Washington DC.  
525 Jamison D. – Mook P. (1984), "Farmer education and farm efficiency in Nepal: The role of schooling, 
extension services, and cognitive skills" World Development,  Vol. 12, pp. 67-86  
526 Selowsky M. (1968), "Labor Input Substitution in the Study of Sources of Growth and Educational 
Planning", Economic Development Report 116, Center of International Affairs, Harvard University   
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Ειδικότερα, για την περίπτωση της εκπαίδευσης ο τρόπος που η επιπλέον 

εκπαίδευση µεταφράζεται σε αυξηµένη ποιότητα είναι µέσω των υψηλότερων επιπέδων 

αµοιβής που απολαµβάνουν οι "περισσότερο εκπαιδευµένοι" εργαζόµενοι στην αγορά 

εργασίας. Σκοπός της χρήσης του δείκτη είναι να συλλάβει και να ποσοτικοποιήσει την 

µεταβολή στην ποιότητα του εργατικού δυναµικού µέσω της µεταβολής των 

ολοκληρωµένων ετών φοίτησης σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα σε δεδοµένη χρονική περίοδο. 

Μια αύξηση του αριθµού εργαζοµένων ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου, βασιζόµενοι 

στην υπόθεση ότι απολαµβάνουν υψηλότερες αµοιβές, θα οδηγήσει σε µια µεγαλύτερη 

αύξηση του Α.Ε.Π. σε σχέση µε µια παρόµοια αύξηση του αριθµού εργαζοµένων 

χαµηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου. Παρόµοια είναι η ερµηνεία της χρήσης του δείκτη 

για οποιοδήποτε άλλο ποιοτικό χαρακτηριστικό. Η χρήση της εν λόγω µεθόδου 

συνεπάγεται την υιοθέτηση της υπόθεσης ότι όλες οι ποιοτικές διαφορές ανάµεσα στις 

διάφορες υποκατηγορίες εργασίας αντανακλούνται στις µισθολογικές διαφορές τους527.  

Προκειµένου να αφαιρεθούν από το "ανερµήνευτο υπόλοιπο" όσο το δυνατόν 

περισσότερα στοιχεία άµεσης συµβολής του ανθρώπινου κεφαλαίου στην οικονοµική 

ανάπτυξη, επιθυµητό είναι στην κατασκευή των εν λόγω δεικτών το εργατικό δυναµικό 

να διακρίνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες, όπως ολοκληρωµένα έτη 

σπουδών, φύλο, τύπος και ποιότητα εκπαίδευσης, περιοχές απασχόλησης, κλάδος 

απασχόλησης, η ηλικιακή κατανοµή του εργατικού δυναµικού, οι ώρες εργασίας κ.τ.λ.528 

Σταθµίζοντας τις παραπάνω κατανοµές µε τις αντίστοιχες αµοιβές τις κάθε υποοµάδας, 

υπολογίζεται η συµβολή της ποιοτικής µεταβολής των εισροών της εργασίας στην 

ανάπτυξη.  

Ο λεπτοµερής υπολογισµός των δεικτών στην πράξη αποτελεί δύσκολο 

εγχείρηµα καθώς για αρκετές χώρες, ανάµεσά τους και η Ελλάδα για την περίοδο πριν 

τον Β’ Παγκόσµιο πόλεµο, υπάρχουν δυσκολίες εύρεσης αξιόπιστων στατιστικών 

στοιχείων. Ταυτόχρονα, η εκπαίδευση αποτελεί επένδυση και κατανάλωση529, και 

αλληλεπιδρά µε άλλα χαρακτηριστικά της εργασίας που δύσκολα µετρώνται. Για την 

εξεταζόµενη περίοδο τα διαθέσιµα στοιχεία επιτρέπουν τον υπολογισµό µόνο ενός 

ποιοτικού χαρακτηριστικού του εργατικού δυναµικού, του εκπαιδευτικού επιπέδου. 

                                                 
527 Denison E. F. (1962), ό.π. σ. 76 
528 Jorgenson D.W.-Griliches Ζ. (1967), ό.π.  
529 Nadiri (1972), ό.π. 
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Ειδικά για την περίπτωση αναπτυσσόµενων οικονοµιών σηµαντικός παράγοντας είναι η 

κατανοµή του εργατικού δυναµικού στου τοµείς παραγωγής, καθώς αποτελεί σηµαντικό 

επεξηγηµατικό παράγοντα της διαφοράς µεταξύ ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων 

οικονοµιών. Ταυτόχρονα, η µετακίνηση των εργαζοµένων µεταξύ των τοµέων 

παραγωγής είναι παράγοντας που στο βραχυχρόνιο διάστηµα µεταβάλλεται εντονότερα 

σε σχέση µε την ηλικιακή κατανοµή530 ή το επίπεδο εκπαίδευσης. Η συµβολή τους 

ωστόσο δεν υπερβαίνει την σηµασία του εκπαιδευτικού επιπέδου του εργατικού 

δυναµικού, το οποίο ανάµεσα στους παράγοντες ηλικιακή κατανοµή, κλαδική κατανοµή 

και φύλο, σύµφωνα µε τους Bosworth - Collins531 έχει την µεγαλύτερη συµβολή.  

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω µπορούµε να ξεκινήσουµε ορίζοντας την εργασία L 

ως συνάρτηση του αριθµού των εργαζοµένων της οικονοµίας Α, και της µέσης ποιότητας 

τους Q. Εποµένως ο παραγωγικός συντελεστής εργασία µπορεί να εκφραστεί ως εξής:   

                                                                                (7) 

 

∆ιακρίνοντας το εργατικό δυναµικό σε ν κατηγορίες µε βάση το επιλεγµένο 

χαρακτηριστικό ποιότητας π.χ. φύλο, εκπαιδευτικό επίπεδο κ.τ.λ., η σχέση (7) γράφεται: 

                                   (8) 

 

όπου = αριθµός εργαζοµένων κατηγορίας 1,2,...,ν και  

 

όπου  ο λόγος του οριακού προϊόντος  (αµοιβής) κατηγορίας  εργαζοµένων i προς το 

οριακό προϊόν (αµοιβής) της κατηγορίας που επιλέγεται ως κατηγορία αναφοράς, ή ο 

οριακός λόγος υποκατάστασης (ΟΛΥ) µεταξύ των κατηγοριών εργασίας i και o. Ο 

δείκτης οµογενοποίησης ή τυποποίησης   αποτελεί τον δείκτη ο οποίος ανάγει σε 

αριθµό εργαζοµένων κατηγορίας αναφοράς, τον αριθµό των εργαζοµένων των διαφόρων 

                                                 
530 Becker G.S. (1962), "Investment in Human Capital: A Theoritical Analysis", Journal of Political 

Economy, Vol. 70, No. S5: pp. 9 
531 Bosworth B. – Collins S. (1996), "Economic Growth in East Asia: Accumulation versus Assimilation", 
Brookings Papers on Economic Activity, Vol. 1996, Issue 2, pp. 135-191  
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κατηγοριών µε βάση το ποιοτικό χαρακτηριστικό που επιλέγεται κάθε φορά. Κατά 

συνέπεια ο δείκτης "ποιότητας εργασίας" δίνεται από την εξής σχέση:  

 

                                                                    (9) 

 

και αποτελεί τον σταθµικό µέσο των δεικτών οµογενοποίησης.  Από την  (9) προκύπτει:  

                                               
(10)

 

 

Με τον τρόπο αυτό ο παραγωγικός συντελεστής εργασία µετατρέπεται σε  

οµογενή παράγοντα, που σηµαίνει πως µία µεταβολή 1% στον αριθµό των εργατών ή σε 

κάποιο χαρακτηριστικό ποιότητας τους, έχει την ίδια συµβολή. 

Έχοντας γνωστές τις αρχικές και τελικές τιµές των L, A, Q για την υπό εξέταση 

περίοδο και υποθέτοντας ότι µεγεθύνονται µε σταθερό εξωγενή ρυθµό, οι ρυθµοί 

µεταβολής δίνονται από τους τύπους: 

 
 ,  ,  

 

όπου Lο, Ao, Qo  οι τιµές στην αρχή της περιόδου ανάλυσης των L, A, Q, αντίστοιχα. 

Αντικαθιστώντας στην (10) έχουµε:
 

 
    

     δεδοµένου ότι  
 

                                                                                  (11)
 

 

Από την (11) προκύπτει ότι ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής της εργασίας 

ισούται µε το άθροισµα των µέσων ετήσιων ρυθµών µεταβολής της ποσότητας και της 

ποιότητας της εργασίας. Η µεταβολή της ποιότητας παριστάνει την µεταβολή των 

διαφόρων χαρακτηριστικών ποιότητας της εργασίας που έχουν επιλεγεί π.χ. φύλο, 

επίπεδο εκπαίδευσης, ηλικία κ.λπ., καθώς και την αλληλεπίδραση µεταξύ τους. 
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Προκειµένου να υπολογισθεί η συµβολή του παραγωγικού συντελεστή εργασία στην 

µεταβολή του Α.Ε.Π. αρκεί να πολλαπλασιάσουµε την σχέση (11) µε την ελαστικότητα 

παραγωγής του συντελεστή εργασία. Έτσι έχουµε: 

    ή    
 

 

Προχωρώντας στην ανάλυση των χαρακτηριστικών ποιότητας του εργατικού 

δυναµικού, έστω ότι θα αναλυθεί το φύλο και το εκπαιδευτικό επίπεδο του εργατικού 

δυναµικού. Ειδικότερα ορίζοντας 3 κατηγορίες εκπαιδευτικού επιπέδου532, 

( ), και το φύλο του εργατικού δυναµικού ( ), 

µε αντικατάσταση στην (8) έχουµε: 

  και 

 

οπότε οι δείκτες ποιότητας προσαρµοσµένοι στο εκπαιδευτικό επίπεδο και το φύλο 

αντίστοιχα είναι: 

 

 

 

Συνδυάζοντας τις παραπάνω κατηγορίες ποιότητας εργασίας, ο δείκτης ποιότητας  

γράφεται:  

     
ή    εναλλακτικά      όπου: 

= δείκτης ποιότητας φύλου  

= δείκτης ποιότητας εκπαιδευτικού επιπέδου 

                                                 
532 Ελλείψει στατιστικών στοιχείων δεν ακολουθούµε τα διεθνή πρότυπα κατηγοριοποίησης ISCED της  
UNESCO.  
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δείκτης ποιότητας αλληλεπίδρασης φύλου και εκπαιδευτικού επιπέδου  

Οι αλληλεπιδράσεις µπορούν να υπολογιστούν ως κατάλοιπα: 

 

Σύµφωνα µε όσα αναλύθηκαν παραπάνω για την (11), εύκολα προκύπτει ότι: 

              
αντικαθιστώντας στην (11) έχουµε:  

 

   και πολλαπλασιάζοντας µε την ελαστικότητα παραγωγής 

προκειµένου να υπολογίσουµε την συµβολή του συντελεστή εργασία στον ρυθµό 

µεταβολής του Α.Ε.Π. έχουµε:  

   ή εναλλακτικά, ως ποσοστό επί του ρυθµού 

αύξησης: 

                                                                (12) 

 

 

Αντικαθιστώντας την τιµή  στην βασική εξίσωση (3) καταλήγουµε533: 

                                             (13) 

εναλλακτικά ως ποσοστό επί του ρυθµού αύξησης του Α.Ε.Π.: 

                     (14) 

Ο κάθε όρος εκφράζει την συµβολή του αντίστοιχου παράγοντα ως ποσοστό επί του 

ρυθµού αύξησης του Α.Ε.Π. Αναλυτικότερα ο όρος: 

                                                 
533  Εάν στην ανάλυση συµπεριλαµβάνονταν και µια επιπλέον "διάσταση" ποιότητας π.χ. κλάδος 
απασχόλησης, ο δείκτης ποιότητας προσαρµοσµένος στον κλάδο απασχόλησης είναι: 

  όπου  κ=κλάδος απασχόλησης 1,2,3. Συνδυάζοντας φύλο, 

εκπαιδευτικό επίπεδο και κλάδο απασχόλησης, ο δείκτης ποιότητας γράφεται:
 

ή  όπου: 

 ,  ,  ,  αποτελούν τις αλληλεπιδράσεις των αντίστοιχων κατηγοριών ποιότητας. Σύµφωνα 

µε όσα αναλύθηκαν παραπάνω, τελικά προκύπτεί ότι: 

 . Αντίστοιχα εργαζόµαστε και για περισσότερα 

χαρακτηριστικά ποιότητας 
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  είναι η συµβολή του φυσικού κεφαλαίου στο ρυθµό µεταβολής του Α.Ε.Π. σε 

ποσοστό επί του 
 

  
είναι η συµβολή της ποσότητας (Α) εργασίας στο ρυθµό µεταβολής του Α.Ε.Π. σε 

ποσοστό επί του  

  είναι η συµβολή της ποιότητας εργασίας ως προς το φύλο στο ρυθµό µεταβολής 

του Α.Ε.Π. σε ποσοστό επί του  

  
είναι η συµβολή της ποιότητας της εργασίας ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο στο 

ρυθµό µεταβολής του Α.Ε.Π. σε ποσοστό επί του 
 

  είναι η συµβολή της ποιότητας της εργασίας ως προς το φύλο και το 

εκπαιδευτικό επίπεδο στο ρυθµό µεταβολής του Α.Ε.Π. σε ποσοστό επί του  

  
είναι η συµβολή της τεχνολογίας στο ρυθµό µεταβολής του Α.Ε.Π. σε ποσοστό επί 

του  

Η διαθεσιµότητα στατιστικών στοιχείων περιορίζει τις "διαστάσεις" ποιότητας 

του εργατικού δυναµικού της εν λόγου µελέτης στο εκπαιδευτικό επίπεδο. Στην  

παράγραφο που ακολουθεί θα προχωρήσουµε στον υπολογισµό των όρων της βασικής 

εξίσωσης (14). 

 

 

6.8 Υπολογισµός συµβολής του παραγωγικού συντελεστή εργασία στον 
ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας 
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 Η ανάλυση µας θα ξεκινήσει µε τον υπολογισµό της συµβολής της ποσότητας του 

παραγωγικού συντελεστή εργασία, ή εναλλακτικά την µεταβολή του αριθµού  

απασχολούµενου εργατικού δυναµικού της χώρας κατά την εξεταζόµενη περίοδο, στο 

ρυθµό µεταβολής του Α.Ε.Π. Με βάση τα στοιχεία των πινάκων 25,26,27 και 29, θα 

προχωρήσουµε στον υπολογισµό του όρου  της βασικής εξίσωσης (14). 

Χρησιµοποιώντας όσα έχουν αναφερθεί στο προηγούµενο κεφάλαιο για την 13ετία 

1928-1940 έχουµε από τις σχέσεις: 

    ,       
 

Στο τέλος της περιόδου ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός της χώρας είναι: 

2.995.014 

αντίστοιχα για την αρχή της περιόδου: 

 

2.603.553     οπότε έχουµε:    

 

1,15035       και     (1,15035)     Άρα  0,010774 

 

Πολλαπλασιάζοντας τον ρυθµό µεταβολής µε την ελαστικότητα της εργασίας 

προκύπτει η συµβολή της ποσοτικής µεταβολής της εργασίας στον ρυθµό ανάπτυξης. 

∆εδοµένου της τιµής του µέσου ετησίου ρυθµού αύξησης 4,11%, και του γινοµένου   

που ισούται µε 0,70031 έχουµε:  

 

  
 

 

Κατά συνέπεια, η συµβολή της αύξησης του αριθµού του εργατικού δυναµικού 

της χώρας την περίοδο 1928-1940 στο ρυθµό αύξησης του Α.Ε.Π. είναι 17,03%.   
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6.9 Υπολογισµός της συµβολής της εκπαίδευσης στο ρυθµό µεταβολής 

του Α.Ε.Π. 

 

 

 Απαραίτητο βήµα για τον υπολογισµό της συµβολής της εκπαίδευσης στον ρυθµό 

µεταβολής του Α.Ε.Π. είναι η µετατροπή των εργαζοµένων διαφόρων εκπαιδευτικών 

επιπέδων σε οµοιογενείς µονάδες. Στην ανάλυσή µας χρησιµοποιήσαµε ως κατηγορία 

αναφοράς τους απόφοιτους πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, συνεπώς µε την χρήση των 

δεικτών οµογενοποίησης, οι οποίοι υπολογίστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, έχουµε 

ανάγει τους εργαζοµένους όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων σε εργαζοµένους 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

 Στην συνέχεια προχωρούµε στον υπολογισµό του δείκτη ποιότητας εργασίας534 

όπως έχει αναλυθεί στην παράγραφο 6.7:  

 

 

 

Για το 1928 η τιµή του δείκτη ισούται µε: 

 

 

 

Για το 1940 αντίστοιχα: 

 

 

 

                                                 
534 Στην ανάλυση µας περιοριζόµαστε σε 4 εκπαιδευτικά επίπεδα: Απόφοιτοι Πανεπιστηµίου, Απόφοιτοι 
Μέσης Εκπαίδευσης, Απόφοιτοι Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και µη ολοκληρώσαντες την Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση.   
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Ο ρυθµός µεταβολής του δείκτη ποιότητας υπολογίζεται ως εξής: 

 

 

 

Κατά συνέπεια για την περίοδο 1928 – 1940: 

 

Από την παραπάνω τιµή που αφορά όλη την περίοδο, προκύπτει πως ο  ετήσιος  ρυθµός 

µεταβολής που ισούται µε:     

Εάν πολλαπλασιάσουµε την παραπάνω τιµή µε την ελαστικότητα της εργασίας 

προκύπτει η συµβολή της εκπαίδευσης στο ρυθµό µεταβολής του Α.Ε.Π.: 

 

 

 

Προκειµένου να εκφράσουµε την παραπάνω συµβολή ως ποσοστό επί του ρυθµού 

µεταβολής του Α.Ε.Π., και λαµβάνοντας υπόψη τον µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής του,   

έχουµε: 

 

 

 
Κατά συνέπεια, η συµβολή της εκπαίδευσης στον ρυθµό µεταβολής του Α.Ε.Π. για την 

περίοδο 1928 – 1940 είναι 3,05%. 
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6.10 Παράρτηµα Κεφαλαίου 

6.10.1 Πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (1837-1929)   

Πίνακας Ι -  Πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (1837-1929) 
Έτος 

Θεολογική 
σχολή 

Νοµική 
Σχολή 

Ιατρική 
σχολή 

Φιλοσοφική 
Σχολή 

Φυσικό 
τµήµα 

Μαθηµατικό 
Τµήµα 

Φαρµακευτικό 
σχολείο 

Σύνολο 
α̟οφοίτων 

1840- 1841       5 5 

1841- 1842       1 1 

1842- 1843   1    8 9 

1843- 1844       5 5 

1844- 1845   2 1   1 4 

1845- 1846  1 4    2 7 

1846- 1847   3    7 10 

1847- 1848   4    6 10 

1848- 1849  3 6    1 10 

1849- 1850  4 9 1  1 6 21 

1850- 1851  6 8 1   7 22 

1851- 1852  4 9 1   7 21 

1852- 1853  12 13 3   6 34 

1853- 1854  10 20    11 41 

1854- 1855  9 19 2   8 38 

1855- 1856  10 37 1  1 12 61 

1856- 1857 1 12 44 4   14 75 

1857- 1858  18 46 4   5 73 

1858- 1859  47 46 2   17 112 

1859- 1860  25 32    11 68 

1860- 1861  37 19 4   1 61 

1861- 1862  49 27 10   7 93 

1862- 1863 1 41 12 1   9 64 

1863- 1864 2 40 28 3    73 

1864- 1865  44 26 3  1 2 76 

1865- 1866 1 65 28 10   7 111 

1866- 1867 3 61 35 14  2 14 129 

1867- 1868 1 81 35 14 1  5 137 

1868- 1869 1 79 49 8 2 2 6 147 

1869- 1870  74 38 8  2 8 130 

1870- 1871 3 67 55 9   11 145 

1871- 1872 2 71 58 7  1 14 153 

1872- 1873 2 59 94 9  1 16 181 

1873- 1874 1 72 50 2  3 11 139 

1874- 1875 1 70 82 5   11 169 

1875- 1876 2 83 100 6   13 204 

1876- 1877 4 107 97 11   13 232 

1877- 1878 3 68 105 5 4 2 21 208 

1878- 1879 2 103 105 4 2  1 217 

1879- 1880 5 113 114 8  4 12 256 

1880- 1881 4 118 128 16 1 3 13 283 

1881- 1882 1 85 115 20 3 1 9 234 

1882- 1883 9 156 129 27 4 3 5 333 

1883-1884 8 159 154 17 1 3 5 347 

1884- 1885 4 167 137 27 6 5 13 359 

1885- 1886 10 128 167 16 4 4 10 339 

1886- 1887 4 73 49 14 2 5 2 149 

1887- 1888 4 224 95 20 6  10 359 

1888- 1889 5 208 138 21 12 8 10 402 

1889- 1890 5 141 115 39 6 11 33 350 

1890- 1891 4 270 262 46 9 12 33 636 

1891- 1892 6 232 182 48 8 17 42 535 

1892- 1893 9 197 190 38 6 12 22 474 

1893- 1894 5 187 145 33 11 28 27 436 



 214

 
Σηµειώσεις: Οι αριθµοί που εµφανίζονται µε  το σύµβολο (*) είναι εκτιµήσεις  
**= δεν υπάρχουν στοιχεία ανά χρονιά για Α.Σ.Ο.Ε.Ε., άθροισµα αποφοίτων  1920-1929 
 

Πηγές: Λάππας Κ. (2004), "Πανεπιστήµιο  και φοιτητές  στην Ελλάδα  κατά  τον 19ο αιώνα", 
εκδοτικός οίκος: Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών  (Ε.Ι.Ε)- Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Αθήνα · Ε.Κ.Π.Α. 
(1912),  "Ο εορτασµός της 75ης επετείου του Πανεπιστηµίου Αθηνών (1837-1912), Αθήνα · Μητρώα 
Αποφοίτων Θεολογικής-Νοµικής-Ιατρικής-Φιλοσοφικής σχολής ετών 1912-1923, (Α.4 - Α.8) Ιστορικό 
Αρχείο Ε.Κ.Π.Α. · Ευρετήριον Πτυχιούχων Φυσικοµαθηµατικής Σχολής · Ε.Μ.Π. "∆ιπλωµατούχοι 
Ανώτατων Σχολών Ε.Μ.Π. 1890-1949" · "Τα κατά την πρυτανείαν Γεωργίου Ι. ∆έρβου, πρυτανεύσαντος 
κατά το ακαδηµαϊκόν έτος 1913 - 1914", Βλαστός, Σ.Κ. (εκδ., τυπ.), Εν Αθήναις 1915 · "Έκθεσις των 
πεπραγµένων επί τε της πρώτης και της δευτέρας αυτού πρυτανείας (1914-1915 και 1915-1916) / Ι. Ε. 
Μεσολωρά" · "Έκθεσις... (1917-1918 και 1919-1920) / Γ. Ι. Αγγελοπούλου", Εν Αθήναις, Ε.Κ.Π.Α. 1931 · 
"Έκθεσις... 1923-1924 / ∆. Π. Παππούλια", εν Αθήναις 1925 · "Έκθεσις...1924 -1925 / Κ. ∆. Ζεγγέλη, εν 
Αθήναις 1926" · "Έκθεσις...1925-1926 / Σ. Μεναρδου", εν Αθήναις 1930  · "Έκθεσις...1926-1927 / Β. 
Αιγινίτου", εν Αθήναις1931 · "Έκθεσις...1927-1928 / Ν. Σ. Αλιβιζάτου", εν Αθήναις 1930 · "Έκθεσις... 
1928-1929 / Γ. Θ. Ματθαιοπούλου", εν Αθήναις 1931, Κιντής Α. Α. "Ο.Π.Α. - 85 χρόνια προσφοράς", 
Αθήνα 2007 · Α.Γ.Σ. "Επετηρίς ακαδηµαϊκού έτους 1965 - 66", Αθήνα 1966 

 

Έτος 
Θεολογιή 

Σχολή 
Νοµιή 
σχολή 

Ιατριή 
σχολή 

Φιλοσο-
φκή 

Σχολή 

Φυσιό 
τµήµα 

Μαθηµατικό 
τµήµα 

Χηµικό 
τµήµα 

Φαρµακευτικό 
σχολείο 

Οδοντι- 
ατρικό 
τµήµα 

Ε.Μ.Π ΑΣΟΕΕ Α.Γ.Σ. 
Σύνολο 

α̟οφοίτων 

1894- 1895 10 233 106 40 4 19  28     440 

1895- 1896 7 211 198 38 4 11  17     486 

1896- 1897 13 180 159 43 8 16  27     446 

1897- 1898 6 320 260 26 8 11  30     661 

1898- 1899 6 272 244 41 11 14  52     640 

1899- 1900 9 330 246 28 10 12  54     689 

1900- 1901 8 275 209 42 8 7  37     586 

1901- 1902 16 307 165 56 6 9  41     600 

1902- 1903 14 131 180 45 3 11  39     423 

1903- 1904 14 227 134 47 4 9  25     460 

1904- 1905 15 184 134 40 10 8  24     415 

1905- 1906 12 219 112 32 18 3  28     424 

1906- 1907 16 254 114 35 21 6  25     471 

1907- 1908 19 215 130 40 16 12  24     456 

1908- 1909 13 256 130 43 19 11  37     509 

1909- 1910 17 333 160 43 15 7  39     614 

1910- 1911 24 299 160 32 14 12  55     596 

1911- 1912 23 229 192 42 17 11  37     551 

1912-1913 21 88 168 36* 9 5  25     352 

1913-1914 25 116 278 30 14 8  61  16   548 

1914-1915 15 369 274 75 27 18  57  26   861 

1915-1916 20 126 98 33 7 8  23  20   335 

1916-1917 24 374 154 41* 61 21  45  22   742 

1917-1918 28 203 103 48 22 12  24 5 34   479 

1918-1919 7 207 73 59* 16 7  11 15* 41   436 

1919-1920 12 243 95 70* 39 11 19 21 24 48   582 

1920-1921 30 351 204 82* 52 19 31* 76 28* 90   963 

1921-1922 14 322 216* 93* 14 12 42* 35 32* 19   799 

1922-1923 33 609 228* 104 19 23 54* 76 35* 70  5 1256 

1923-1924 32 902 240 100 38 21 65 84 39 47  18 1.586 

1924-1925 37 725 229 81 35 23 83 85 72 71  19 1.460 

1925-1926 13 273 318 72 11 20 36 45 327 104  25 1.244 

1926-1927 36 493 186 66 22 38 55 64 86 88  22 1.156 

1927-1928 31 499 264 107 42 45 61 52 66 77  16 1.260 

1928-1929 52 533 248 87 34 47 37 77 95 88 328** 15 1.641 
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6.10.2 Μέθοδος εκτίµησης αποφοίτων πρωτοβάθµιας/δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης 

 

 

 Παρακάτω αναλύουµε την µεθοδολογία που ακολουθήσαµε για την κατασκευή 

των χρονοσειρών των αποφοίτων ∆ηµοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης για την περίοδο 

1878-1928. Οι εν λόγω χρονοσειρές χρησιµοποιηθήκαν για την εκτίµηση του 

εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσµού το 1928 (πίνακας 25, σ. 182 του παρόντος). Για 

την αντιµετώπιση του προβλήµατος ακολουθήσαµε τις βασικές κατευθύνσεις της 

έρευνας των Lau-Jamison-Louat535.  

 Ο χειρισµός των δεδοµένων παρουσίασε ιδιαίτερη δυσχέρεια καθώς η εκτίµηση 

αφορά µεγάλη περίοδο και τα παρατηρούµενα δεδοµένα τα οποία χρησιµοποιήθηκαν 

στην εκτίµηση ήταν περιορισµένα. Η φύση (ανυπαρξία κυκλικότητας ή/και 

εποχικότητας) µας οδήγησαν στην εφαρµογή µοντέλου γραµµικής πρόβλεψης.  

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προχωρήσαµε στην εφαρµογή µοντέλου 

παλινδρόµησης. Σκοπός της εφαρµογής είναι η εκτίµηση της τάσης και µέσα από τη 

διαδικασία αυτή η εκτίµηση του πληθυσµού των προηγούµενων περιόδων. Τα 

εκτιµώµενα αποτελέσµατα δεν είναι ιδανικά καθώς οι παρατηρούµενες τιµές, οι οποίες 

χρησιµοποιήθηκαν και στην εκτίµηση, ήταν σχετικά λίγες σε σύγκριση µε την περίοδο 

εκτίµησης. Παρόλα αυτά είναι πολύ καλές και τα σφάλµατα (αποκλίσεις) εξ ίσου µικρές. 

Στις χρονοσειρές των αποφοίτων δηµοτικής και µέσης εκπαίδευσης χρησιµοποιήσαµε 

δεδοµένα της περιόδου 1928-1971 και αντικαταστήσαµε τις όποιες ελλιπείς τιµές µε 

κυλιόµενο µέσο όρο 3 ετών.   

Ξεκινώντας από την χρονοσειρά των αποφοίτων µέσης εκπαίδευσης, στο µοντέλο 

η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι το πλήθος των αποφοίτων µέσης εκπαίδευσης και η 

ανεξάρτητη µεταβλητή µας οι περίοδοι. Όλες οι εκτιµήσεις γίνονται αναδροµικά. Η 

µεταβλητή Υ αναφέρεται στους αποφοίτους της µέσης εκπαίδευσης και η ανεξάρτητη 

µεταβλητή Χ σε κάθε περίοδο. Το µοντέλο έχει την ακόλουθη µορφή: 

εββ +Χ+= 10Y , 

                                                 
535 Lau L. J. – Jamison D. – Louat F. (1991), ό.π. 
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όπου ε το τυχαίο σφάλµα, δηλαδή απόκλιση της εκτιµώµενης τιµής από αυτή που έχει 

παρατηρηθεί. 

Ο συντελεστής προσδιορισµού 2R  του µοντέλου είναι ίσος µε 0,865 ή 86,5%. 

Για να θεωρηθεί ότι ένα µοντέλο παλινδρόµησης είναι ικανοποιητικό, σύµφωνα µε τον 

Καφφέ536 θα πρέπει ο συντελεστής προσδιορισµού να έχει τιµή µεγαλύτερη του 60%. Ο 

συντελεστής προσδιορισµού 2R  µετρά το ποσοστό των µεταβολών της εξαρτηµένης 

µεταβλητής Υ οι οποίες οφείλονται σε µεταβολές των ανεξάρτητων µεταβλητών Χ. 

Υψηλές τιµές του συντελεστή προσδιορισµού σηµαίνουν πως µεγάλο ποσοστό της 

µεταβλητότητας των δεδοµένων ερµηνεύεται από τις ανεξάρτητες µεταβλητές του 

γραµµικού µοντέλου παλινδρόµησης το οποίο προσαρµόζεται στα δεδοµένα µας.   

Η τιµή 86,5% σηµαίνει πως αν εφαρµόσουµε το συγκεκριµένο µοντέλο στα 

δεδοµένα µας ερµηνεύεται το 86,5% της µεταβλητότητας- πληροφορίας. Παράλληλα, 

παρατηρούµε ότι οι δύο µεταβλητές µεταξύ τους παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντική 

θετική συσχέτιση, γεγονός το οποίο επαληθεύεται, καθώς όσο αυξάνεται η περίοδος τόσο 

περισσότεροι είναι και οι απόφοιτοι της µέσης εκπαίδευσης.  

 

 

 

Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει το κατά πόσο το συγκεκριµένο µοντέλο 

θεωρείται κατάλληλο για την εφαρµογή του στα δεδοµένα µας. Σύµφωνα µε τον 

Καφφέ537, ο πίνακας ανάλυσης της διακύµανσης που ακολουθεί, απεικονίζει ένα 

συνολικό έλεγχο για τη στατιστική σηµαντικότητα του µοντέλου παλινδρόµησης. Ο 

έλεγχος βασίζεται στην συνάρτηση F και ελέγχει την υπόθεση αν οι συντελεστές των 

ανεξάρτητων µεταβλητών που συµµετέχουν στο µοντέλο είναι ταυτόχρονα µηδέν ή όχι. 

Όταν το Sig. είναι µικρότερο του 0,05 τότε απορρίπτουµε την αρχική υπόθεση, δηλαδή 

αποδεχόµαστε ότι το µοντέλο είναι στατιστικά σηµαντικό.  

                                                 
536 Καφφές ∆. (1991), "Μαθήµατα Ανάλυσης Παλινδρόµησης", Εκδόσεις Σταµούλης, σ.145 κ.ε. 
537 Καφφές ∆. (1991), ό.π., σ.145 κ.ε. 
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Από τον πίνακα της ανάλυσης διακύµανσης µπορούµε να διαπιστώσουµε τι 

ποσοστό της συνολικής διακύµανσης του δείγµατος επεξηγείται από το µοντέλο της 

παλινδρόµησης. Βάσει του ακόλουθου πίνακα, το σύνολο της διακύµανσης του 

δείγµατος (Total= 1,683ε10) είναι άθροισµα της διακύµανσης της παλινδρόµησης 

(Regression= 1,456ε10) και της διακύµανσης του λάθους (Residual= 0,2271ε9). Όσο 

καλύτερο είναι το µοντέλο της παλινδρόµησης τόσο µεγαλύτερο µέρος της συνολικής 

διακύµανσης του δείγµατος αυτό επεξηγεί. Η τιµή της στατιστικής συνάρτησης του 

ελέγχου είναι ίση µε 211,594 και το P-value είναι ίσο µε 0,000 µικρότερο του 0,05 και 

συνεπώς αποδεχόµαστε πως το συγκεκριµένο πολλαπλό γραµµικό µοντέλο είναι 

κατάλληλο. 

 

 

a. Predictors: (Constant), Περίοδος 
b. Dependent Variable: Μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης 

 

Η εκτίµηση των συντελεστών του µοντέλου παλινδρόµησης πραγµατοποιείται 

εφαρµόζοντας τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Λαµβάνοντας υπόψη τη µέθοδο 

αυτή επιλέγουµε την ευθεία εκείνη η οποία προσαρµόζεται (αντιπροσωπεύει) καλύτερα 

στα δεδοµένα µας.  

Στην συνέχεια πρέπει να γίνει έλεγχος της στατιστικής σηµαντικότητας των 

συντελεστών του µοντέλου παλινδρόµησης. Με βάση την συνάρτηση t ελέγχουµε την 

υπόθεση αν ο συντελεστής παλινδρόµησης της εκάστοτε ανεξάρτητης µεταβλητής που 

συµµετέχει στο µοντέλο είναι µηδέν ή όχι. Όταν το Sig. είναι µικρότερο του 0,05 τότε 

απορρίπτουµε την αρχική υπόθεση και αποδεχόµαστε ότι ο συντελεστής παλινδρόµησης 

θεωρείται στατιστικά σηµαντικός.  

Παρόλο που το µοντέλο µας ερµηνεύει καλά τα δεδοµένα εντούτοις προκύπτει 

πρόβληµα από το γεγονός ότι αν προσπαθήσουµε να εκτιµήσουµε προηγούµενες 
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περιόδους κάποια στιγµή η εξαρτηµένη µεταβλητή παίρνει αρνητικές τιµές. Οι Lau-

Jamison-Louat538 στην έρευνα τους αντιµετωπίζουν το παραπάνω πρόβληµα θέτοντας τις 

αρνητικές τιµές, όπου αυτές εµφανίζονται ίσες µε 0. Στην ανάλυση µας παρατηρήσαµε 

πως εάν παραλείψουµε την σταθερά β0 τότε η εκτίµηση γίνεται καλύτερη (ο συντελεστής 

προσδιορισµού 2R  λαµβάνει τιµή 0,865 ή 86,5% από 0,745 ή 74,5% µαζί µε την 

σταθερά β0) και επιπλέον λύνεται το πρόβληµα των αρνητικών τιµών. Άρα αφαιρούµε 

από το µοντέλο µας το σταθερό παράγοντα β0.  

Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει την εκτιµηθείσα τιµή του συντελεστή 

παλινδρόµησης 1β  µόνο (καθώς η σταθερά 0β  όπως αναφέραµε παραπάνω έχει 

αποκλεισθεί), που είναι ίσος µε  240,456. Συνεπώς έχουµε: Χ= 456,240Y . Το υπό 

χρήση µοντέλο ουσιαστικά αποτελεί εκτίµηση του παράγοντα της τάσης στα δεδοµένα 

µας. 

 

 

 

 Στη συνέχεια θα χρησιµοποιήσουµε πάλι την ίδια µέθοδο για την πρόβλεψη των 

αποφοίτων της δηµοτικής εκπαίδευσης. Αυτή τη φορά η µεταβλητή Υ αναφέρεται στους 

αποφοίτους της δηµοτικής εκπαίδευσης και η ανεξάρτητη µεταβλητή Χ, όπως και στο 

προηγούµενο, σε κάθε περίοδο. Και στην περίπτωση των αποφοίτων δηµοτικής 

εκπαίδευσης παραλείψαµε τον σταθερό όρο β0.  

Ο συντελεστής προσδιορισµού 2R  του µοντέλου λαµβάνει τιµή 0.929 ή 92.9%. 

Αυτό σηµαίνει ότι το µοντέλο µας ερµηνεύει το 92.9% της πληροφορίας των δεδοµένων 

µας. Κατά συνέπεια ερµηνεύεται ένα πολύ σηµαντικό µέρος της πληροφορίας. 

 

                                                 
538 Lau L. J. – Jamison D. – Louat F. (1991), ό.π. 
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Παράλληλα το µοντέλο είναι στατιστικά σηµαντικό καθώς η τιµή της στατιστικής 

συνάρτησης είναι F=429.050 και το P-value ίσο µε το 0. 

 

 

 

Τέλος, ο εκτιµώµενος πλέον συντελεστής παλινδρόµησης λαµβάνει τιµή ίση µε 

1β =1274,853 έτσι έχουµε Χ= 853,1274Y .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

7.1 Συµπερασµατικές Παρατηρήσεις 
 

 

Στο τελευταίο τµήµα της εργασίας µας θα προχωρήσουµε σε µια συνολική 

θεώρηση της προσπάθειας που καταβάλαµε για να διερευνήσουµε τον ρόλο και τη 

συµβολή της εκπαίδευσης στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, προκειµένου να 

απαντηθεί το κεντρικό ερευνητικό ερώτηµα της εργασίας µας. Στο πλαίσιο αυτής της 

εργασίας, δεν επιχειρήσαµε, ούτε ήταν δυνατό άλλωστε, να εξαντλήσουµε όλες τις 

παραµέτρους που σχετίζονται µε την επίδραση της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης και 

γενικότερα της εκπαίδευσης στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.  

Στην ανάλυση της έρευνάς µας καταβάλαµε προσπάθεια να απαντήσουµε στα 

ερευνητικά µας ερωτήµατα και να αναλύσουµε τις µεταβολές που συντελούνται την 

περίοδο κατά την οποία πλέον κυριαρχεί πια ο νέος τρόπος παραγωγής (καπιταλιστικός) 

στη δοµή και στη λειτουργία των πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών θεσµών. 

Πρόκειται για την περίοδο κατά την οποία η ελληνική οικονοµία και κοινωνία αποκτά τα 

βασικά καπιταλιστικά χαρακτηριστικά στη βάση της νεοελληνικής πραγµατικότητας, 

ενώ κοινωνικές αντιθέσεις αναδεικνύουν τις αξιώσεις νέων κοινωνικών στρωµάτων 

αναφορικά µε τη διαχείριση της εξουσίας539. 

Οι αλλαγές που δροµολογήθηκαν δηµιούργησαν την ανάγκη για µεταβολές και 

στο εκπαιδευτικό σύστηµα, προκειµένου να αναβαθµιστεί το ανθρώπινο κεφαλαίο που 

θεωρήθηκε απαραίτητο για την ανάπτυξη της χώρας. Η µεταβολή της κατεύθυνσης της 

εκπαιδευτικής πολιτικής απέβλεπε στο να συµβάλει στην έξοδο από τον φαύλο κύκλο 

της εκπαιδευτικής υπανάπτυξης και της οικονοµικής καθυστέρησης. 

Ο εκσυγχρονισµός της εκπαίδευσης συνδέθηκε µε πολλές και ριζικές µεταβολές. 

Η προσπάθεια για την αναδιάρθρωσή της σχεδιάστηκε µε βάση την κοινωνική και 

οικονοµική κατάσταση. Σύµφωνα µε τα αρχικά µας ερωτήµατα, µπορούµε να 

                                                 
539 Μουζέλης Ν. (1980), ό.π., σ.3 
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ισχυριστούµε ότι η εκπαιδευτική πολιτική και η οργάνωση της εκπαίδευσης συνδέθηκαν 

άµεσα µε τη µορφή της παραγωγικής διαδικασίας και γενικά τις οικονοµικές σχέσεις 

στην κοινωνία. Από αυτή τη σύνδεση προκύπτει, ότι η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση 

εντάχθηκε στα πλαίσια εκσυγχρονισµού του ελληνικού κράτους. «Είναι η πρώτη σοβαρή 

κι επιστηµονικά προετοιµασµένη προσπάθεια της αστικής τάξης µας για να µπει στον κύκλο 

της καπιταλιστικής οικονοµίας µε µια συγχρονισµένη χρησιµοποίηση όλων των δυνάµεων, 

που η ανώµαλη οικονοµική ανάπτυξή της στα τελευταία χρόνια βαστούσε σκόρπιες ως 

τώρα»
540. Επρόκειτο για διαδικασία κρίσιµη για την οικονοµική ανάπτυξη και τον 

εκσυγχρονισµό της ελληνικής κοινωνίας. 

Η εκπαίδευση αποτελεί έναν χώρο για πολλαπλές επιστηµονικές προσεγγίσεις 

(παιδαγωγική, κοινωνιολογική, ψυχολογική, ανθρωπολογική, πολιτική κ.λπ.). Στη δική 

µας µελέτη, εστιάσαµε στην προσέγγιση των Οικονοµικών της Εκπαίδευσης. Η 

συγκεκριµένη προσέγγιση δεν είναι µόνο θεωρητική αλλά λαµβάνει υπόψη τις πρακτικές 

επιπτώσεις αυτής της εκπαιδευτικής πολιτικής, µέσα από την ανάλυση της εξέλιξης 

εµπειρικών δεδοµένων και µεγεθών που σχετίζονται µε την παραπάνω οπτική. Συνεπώς, 

η ανά χείρας µελέτη φιλοδοξεί να βοηθήσει στην εξήγηση αλλά και την αποκάλυψη της 

συµβολής της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της χώρας τη δεκαετία λίγο πριν τον 

Β΄Παγκόσµιο Πόλεµο και ακόµη στην κατανόηση και στην επέκταση της γνώσης της 

οικονοµικής αξίας της εκπαίδευσης και τη συµβολή της στην αύξηση της 

παραγωγικότητας του εργατικού δυναµικού.  

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας µας 

µπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

Η αποδοτικότητα της επένδυσης σε εκπαίδευση υπολογίστηκε για το 1928 και το 

1939. Οι τιµές της αποδοτικότητας της επένδυσης σε τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι 

21,8% και 18,4% αντίστοιχα. Για τον υπολογισµό χρησιµοποιήθηκε η σύντοµη µέθοδος 

(short-cut method) η οποία ήταν η µόνη µέθοδος που µπορούσε να εφαρµοστεί µε βάση 

τα διαθέσιµα στοιχεία.  

Αναλύοντας τα αποτελέσµατα της αποδοτικότητας συµπεραίνουµε πως οι υψηλές 

τιµές της αποδοτικότητας σηµαίνουν πως η επένδυση ενός ατόµου σε τριτοβάθµια 

                                                 
540 Σωµερίτης Σ. (1928), "Οικονοµική πολιτική και αστική σταθεροποίηση", περ., Αναγέννηση, χρονιά Β΄, 
τχ. 9ο , σ. 413. 
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εκπαίδευση κατά την περίοδο εξέτασης είναι µία επένδυση µε γενναιόδωρη ανταµοιβή 

και αποτελεί αξιόλογο τρόπο αύξησης των εισοδηµάτων ενός εργαζοµένου. Επιπλέον, 

σηµατοδοτεί την έλλειψη εργατικού δυναµικού εκπαιδευµένου δικαιολογώντας τις 

µεγάλες αποδοχές τους. Παράλληλα η πτωτική τάση της αποδοτικότητας διαχρονικά 

µαρτυρεί την ευθυγράµµιση της προσφοράς εργαζοµένων µε τριτοβάθµια εκπαίδευση µε 

την ζήτηση για εργατικό δυναµικό αντίστοιχου επιπέδου. Μία ενδεχόµενη περαιτέρω 

αύξηση του αριθµού εργαζοµένων µε τριτοβάθµια εκπαίδευση (προσφορά) θα συµπιέσει 

τις αµοιβές τους προς τα κάτω.  

Σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής οι υψηλές τιµές της αποδοτικότητας της 

εκπαίδευσης µπορούν να ερµηνευτούν και ως ανάγκη επέκτασης της εκπαίδευσης καθώς 

και της διευκόλυνσης πρόσβασης των πολιτών στο εκπαιδευτικό σύστηµα, 

εξισορροπώντας την ζήτηση µε την προσφορά για εκπαιδευµένο εργατικό δυναµικό.      

 Στην συνέχεια, σύµφωνα µε τις µετρήσεις µας η συµβολή της αύξησης του 

αριθµού του εργατικού δυναµικού της χώρας την περίοδο 1928-1940 στο ρυθµό αύξησης 

του Α.Ε.Π. είναι 17,03%, ενώ η βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου του εργατικού 

δυναµικού για την αντίστοιχη περίοδο αντιστοιχεί στο 3,05% του ρυθµού αύξησης του 

ΑΕΠ την ίδια περίοδο.  

Η ανάλυση για την συµβολή της εκπαίδευσης στην οικονοµική µεγέθυνση της 

χώρας κατά την περίοδο 1928 - 1940, έγινε µε βάση το υπόδειγµα του Denison. 

Σύµφωνα µε τις παραδοχές του υποδείγµατος η παραγωγικότητα του εργατικού 

δυναµικού αυξάνει µε την "επιπλέον" εκπαίδευση του. Ο βασικός σύνδεσµος της 

εκπαίδευσης µε την οικονοµική ανάπτυξη είναι η παραγωγικότητα των εργαζοµένων. 

Ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που εφοδιάζει τους εργαζόµενους µε γνώσεις χρήσιµες για 

την εργασία τους συµβάλει στην ένταξη τους στην παραγωγική διαδικασία και στην 

αποτελεσµατικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους καθιστώντας τους περισσότερο 

παραγωγικούς. Η βελτίωση παρουσιάζεται µε διάφορους τρόπους όπως η ικανότητα για 

καλύτερη συνεργασία µε άλλους εργαζοµένους, η ευκολότερη υιοθέτηση τεχνολογικών 

καινοτοµιών, χαµηλότερο ποσοστό ατυχηµάτων, υψηλότερο ηθικό, χαµηλότερα ποσοστά 

απουσίας κ.τ.λ. Μία αύξηση της παραγωγικότητας του εργατικού δυναµικού, εφόσον 

καλύπτει το κόστος της, µεταφράζεται στην αύξηση του παραγόµενου προϊόντος της 

οικονοµίας. Η βελτίωση της παραγωγικότητας του εργατικού δυναµικού λόγω της 
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παραπάνω εκπαίδευσης αντανακλάται στις υψηλότερες αµοιβές που απολαµβάνουν οι 

εργαζόµενοι στην αγορά εργασίας.  

Στην θέση αυτή στηρίχθηκε το σύνολο της µεταρρυθµιστικής προσπάθειας του 

1929, επιδιώχθηκε δηλαδή, µέσα από όλες τις αλλαγές, η επένδυση στο ανθρώπινο 

κεφάλαιο και η βελτίωση της παραγωγικότητας του εργατικού δυναµικού προκειµένου 

να επιταχύνει η οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας. «Η Ελλάς  (…) δια να κλείση την 

απόστασιν που την χωρίζει από τα προηγµένα κράτη, έχει ανάγκην παραγωγικών 

ανθρώπων»
541. Ειδικότερα, φάνηκε από την ανάλυση των δεδοµένων, ότι οι αλλαγές της 

εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης που έπαιξαν τον σηµαντικότερο ρόλο στην αναβάθµιση 

του ανθρώπινου κεφαλαίου και τη συµβολή της εκπαίδευσης στην οικονοµική ανάπτυξη 

ήταν οι εξής:  

 

1. Μέχρι το 1928 πολλά παιδιά δεν ολοκλήρωναν την υποχρεωτική εκπαίδευση, 

εξαιτίας της ύπαρξης του έντονου κτιριακού προβλήµατος και της χαλαρής εφαρµογής 

των διατάξεων περί υποχρεωτικής φοίτησης, γεγονός που εξηγεί και τα µεγάλα ποσοστά 

αναλφαβητισµού542. Λόγω αυτής της κατάστασης, η εκπαίδευση απευθυνόταν µόνο 

στους λίγους που µπορούσαν να αντέξουν το κόστος της µορφωτικής πορείας. Μέσα από 

έναν τέτοιο σχολικό µηχανισµό η ελληνική κοινωνία θα αδυνατούσε να εκπληρώσει τα 

φιλόδοξα σχέδια της οικονοµικής της αναδιάρθρωσης  

Τα µέτρα που λήφθηκαν κατά την περίοδο που εξετάζουµε, είχαν ως αποτέλεσµα 

την εντυπωσιακή ποσοτική επέκταση της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στα χρόνια 

διακυβέρνησης των Φιλελεύθερων αλλά και µετέπειτα. Οι συνεχείς προσπάθειες για 

βελτίωση της εκπαίδευσης και η προνοιακή πολιτική (δωρεάν φοίτηση, δωρεάν συσσίτια 

κ.α.), εκφάνσεις της πολιτικής της Λαϊκής Παιδείας, αποµακρύνουν τον, µέχρι τότε, 

ολιγαρχικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήµατος. 

Η µεταρρύθµιση δεν είχε ως αποτέλεσµα µόνο την αύξηση των ποσοστών 

εγγραφής µαθητών αλλά και την παραµονή τους στα σχολεία για περισσότερα χρόνια, 

οδηγώντας στην πραγµατική καθιέρωση της εξαετούς υποχρεωτικής φοίτησης των 

µαθητών στα σχολεία. Η αύξηση ειδικά στους απόφοιτους δηµοτικού στην διάρκεια της 

                                                 
541 Στεφάνου Στ., ό.π., τοµ. 2ος, σ. 371 
542 Μπουζάκης Σ. (1994), ό.π., τ. Α’, σ. 655  
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διακυβέρνησης του Βενιζέλου είναι εντυπωσιακή, καθώς σε διάστηµα µόλις 4 ετών ο 

αριθµός τους έχει ήδη διπλασιαστεί ενώ συνεχίζει και ύστερα να διαγράφει αυξητική 

τροχιά. 

2. Στην ίδια κατεύθυνση είναι και οι ενέργειες για την καταπολέµηση του 

εντονότατου προβλήµατος του αναλφαβητισµού που πλήττει µεγάλο µέρος του 

πληθυσµού της χώρας. Έτσι, οργανώνεται η ίδρυση νυχτερινών σχολών στα διδακτήρια 

τον σχολείων και νηπιαγωγείων στις ξενόφωνες, εργατικές και βιοµηχανικές περιοχές. 

Ταυτόχρονα, θα προωθηθεί η υποχρεωτική διδασκαλία των αναλφάβητων στρατιωτών 

και η απαγόρευση, η οποία θα αρχίσει να ισχύει σταδιακά ανάλογα µε την ηλικία του 

εργαζοµένου, να προσλαµβάνονται εργάτες και εργάτριες στην βιοµηχανία που δεν 

έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθµια εκπαίδευση543. Συνέπεια των παραπάνω ενεργειών 

ήταν η αναβάθµιση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας. 

3. Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια του 1929, µέσω της καθιέρωσης των µικτών 

σχολείων και την ταυτόχρονη κατάργηση των διαφορετικών αναλυτικών προγραµµάτων, 

σε αντίθεση µε την µέχρι τότε αδιαφορία της επίσηµης πολιτείας, είχε πολύ σηµαντική 

επιρροή στην ισότητα της συµµετοχής των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Οι 

παραπάνω ρυθµίσεις δεν µεταφράζονται µόνο ως ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην 

εκπαίδευση αλλά ταυτόχρονα ως επιθυµία της πολιτείας να ενταχθούν και οι γυναίκες 

στην παραγωγική διαδικασία. Μέσα σε αυτήν τη δυσµενούς οικονοµική κατάσταση της 

περιόδου, οι εν λόγω κινήσεις συνεπάγονταν και οικονοµικά οφέλη για το κράτος, µέσω 

της µείωσης των εκπαιδευτικών αναγκών. 

Ειδικά για την περίπτωση αναπτυσσόµενων οικονοµιών, όπως η Ελλάδα του 

Μεσοπολέµου, η γυναικεία εκπαίδευση είναι παράγοντας-κλειδί για την άνοδο του 

βιοτικού επιπέδου µιας χώρας. Μέσω της ισότητας πρόσβασης στην εκπαίδευση, οι 

γυναίκες είχαν την δυνατότητα να ενταχθούν κανονικά στην αγορά εργασίας, 

εγκαταλείποντας τον µέχρι τότε κοινωνικό ρόλο τους ως συζύγου ή µητέρας544. Για την 

περίοδο εξέτασης, υπολογίσαµε πως οι αµοιβές των γυναικών αντιστοιχούσαν στο 65% 

περίπου των αντίστοιχων ανδρικών αµοιβών, ενώ σε συγκεκριµένους κλάδους έφτανε σε 

πολύ χαµηλότερα επίπεδα. Η απασχόλησή των γυναικών, δεδοµένης της µισθολογικής 

                                                 
543 "Επετηρίς ∆ηµοτικής Εκπαδεύσεως", ό.π., σ. 384-385  και  Καλεράντε Ε., ό.π, σ.275  
544 Φουρναράκη Ε., ό.π,  σ. 17  κ.ε. επίσης Ζιώγου-Καραστεργίου Σ. (1986), ό.π., σ. 355 κ.ε. 
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διαφοράς, συνεπάγονταν φθηνότερο εργατικό δυναµικό και κατά συνέπεια βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και επιτάχυνση της ανάπτυξης της χώρας. Επιπλέον, µετά το 1931 

µειώθηκε ο αριθµός των παιδιών που απασχολούνταν ειδικά στην βιοµηχανία, 

ενισχύοντας την παραπάνω συµβολή της γυναικείας εργασίας. 

4.Η µεταρρύθµιση του 1929 µπορεί να θεωρηθεί ως η πρώτη συστηµατική 

προσπάθεια να προωθηθεί η επαγγελµατική εκπαίδευση καθώς για πρώτη φορά από την 

ίδρυση του νεοελληνικού κράτους ιδρύεται δίκτυο επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Τα 

σχολεία αυτά, µε µορφή καθαρά επαγγελµατική, αποκλειστικό σκοπό είχαν την 

προετοιµασία των µαθητών για την επαγγελµατική δραστηριότητα τους και αποτέλεσαν 

µία από τις σηµαντικότερες καινοτοµίες της εν λόγω µεταρρύθµισης. Η φοίτηση στα 

σχολεία αυτά ήταν διετής, δωρεάν και δεν ήταν υποχρεωτική. 

Με την ίδρυση του δικτύου επαγγελµατικής εκπαίδευσης επιπλέον γίνεται 

προσπάθεια να περιοριστεί το πρόβληµα του πληθωρισµού των αποφοίτων της κλασικής 

µέσης εκπαίδευσης. Η κλασική παιδεία που αποκτούσαν οι απόφοιτοι του µέχρι τότε 

κλασικού γυµνασίου, δεν χρησίµευε στην άσκηση κάποιου επαγγέλµατός, και κατά 

συνέπεια προσανατολίζονταν στην αναζήτηση µίας θέσης στο δηµόσιο ή σε άλλες 

υπαλληλικές θέσεις του τριτογενή τοµέα. Την περίοδο αυτή η Ελλάδα είναι µία 

οικονοµία µε διογκωµένο τοµέα υπηρεσιών, του οποίου µεγάλο µέρος αποτελούσε ο 

κρατικός µηχανισµός που απορροφούσε σηµαντικό µερίδιο του οικονοµικού 

πλεονάσµατος545. Την αρνητική αυτή κατάσταση προσπάθησαν οι µεταρρυθµιστές να 

αντιµετωπίσουν παρέχοντας στους αποφοίτους του δηµοτικού την εναλλακτική 

προοπτική των επαγγελµατικών σχολείων.  

Ωστόσο η εξέλιξη της επέκτασης των Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών δεν 

µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική.  

5. Η επέκταση των Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών και ιδιαίτερα των 

Γεωργικών Σχολών ήταν αναγκαία για έναν ακόµη λόγο.  

Ενώ το µεγαλύτερο µέρος του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της χώρας µας 

κατά την εξεταζόµενη περίοδο ασχολούνταν στον ευρύτερο πρωτογενή τοµέα, παρόλα 

αυτά η χώρα δεν έχει αυτάρκεια σε βασικά γεωργικά προϊόντα. Οι καλλιέργειες που 

επικρατούσαν στον ελλαδικό χώρο, χαρακτηρίζονταν από το υψηλό παραγωγικό τους 

                                                 
545 Ρήγος Α. (1995), ό.π., σ. 67 
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κόστος και την χαµηλή, σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές και σε ορισµένες περιπτώσεις 

βαλκανικές χώρες, στρεµµατική απόδοση546. Ταυτόχρονα, ενώ το µεγαλύτερο µέρος του 

πληθυσµού ασχολούνταν επαγγελµατικά µε τον πρωτογενή τοµέα παραγωγής και ιδίως 

µε την γεωργία, οι νέοι δεν αποκτούσαν οποιαδήποτε προετοιµασία από το εκπαιδευτικό 

σύστηµα για αυτόν τον τοµέα παραγωγής547. 

Παράλληλα, προϋπόθεση της συνέχισης της εισροής των δανειακών κεφαλαίων 

από το εξωτερικό, βασικού τρόπου χρηµατοδότησης του προγράµµατος εκσυγχρονισµού 

της χώρας, ήταν η ύπαρξη οικονοµικής σταθερότητας. Η επίτευξη της αυτάρκειας της 

χώρας σε γεωργικά προϊόντα θα οδηγούσε σε µία πολύ σηµαντική µείωση των 

εισαγωγών, που αποτελούνταν κυρίως από είδη διατροφής και θα είχε ως αποτέλεσµα 

την µείωση της εκροής συναλλάγµατος. Έτσι, θα αποφορτίζονταν η πίεση στα 

συναλλαγµατικά διαθέσιµα του κεντρικού πιστωτικού ιδρύµατος της χώρας548 και θα 

επιτυγχάνονταν η απαιτούµενη οικονοµική σταθερότητα, µέσω της µείωσης του 

ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει την 

κυβέρνηση του Βενιζέλου, στην αναγωγή της αυτάρκειας γεωργικών προϊόντων σε 

βασικό σύνθηµα της οικονοµικής πολιτικής του. Στη βάση αυτής της προοπτικής δίνεται 

ιδιαίτερη προτεραιότητα στην ίδρυση και λειτουργία των Γεωργικών Σχολείων.  

Παρά αυτή την αρνητική εξέλιξη στο θεσµό των επαγγελµατικών σχολείων, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, η επαγγελµατική εκπαίδευση όπως προωθήθηκε, θα 

αντικαταστήσει τον µέχρι τότε µονοδιάστατο χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος549. 

6. Η µεταρρύθµιση του 1929 αποτέλεσε προσπάθεια για την θεµελίωση του 

σύγχρονου αστικού σχολείου. Ήδη από το 1920 κυριαρχεί η αστική τάξη και ο 

διαφορετικός προσανατολισµός των επίσηµων θεσµών επιβάλλεται από τη 

συνειδητοποίηση της ανάγκης αναπαραγωγής της. Η προοπτική µιας ορθολογικής 

οργάνωσης του κράτους και ισχυροποίησης αστικών θεσµών θα καθησύχαζε τις 

ανησυχίες, των κοινωνικών οµάδων που επεδίωκαν την εξουσία, σχετικά µε τη 

                                                 
546 Τα πρώτα 50..., ό.π., σ.16 επίσης ∆ερτιλής Γ. (1984), ό.π., σ. 41 
547 Μπουζάκης Σ. (1994), ό.π., σ.668 
548 Θυµίζουµε εδώ οτι η Ελλάδα ακολουθεί τον κανόνα συναλλάγµατος-χρυσού 
549 Μαραγκού – Πρόκου Στ., ό.π.,  σ. 200 
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διατήρηση των συµφερόντων τους  και την εξέλιξη της Ελλάδας σε αστικού τύπου 

χώρα550.  

Το µέχρι τότε επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα δεν µπορούσε να υποδυθεί αυτόν 

το ρόλο. ∆εν µπορούσε να υποστηρίξει το νέο όραµα του «αστικού εθνικισµού». Κατά 

συνέπεια το αίτηµα για ένα εκπαιδευτικό σύστηµα, το οποίο θα προετοίµαζε τους νέους 

για την ένταξή τους  στην οικονοµική ζωή της χώρας έγινε πιο επιτακτικό από κάθε άλλη 

φορά.  

Η καινούργια οικονοµική πραγµατικότητα που έχει ήδη καιρό διαµορφωθεί και ο 

κλιµακούµενος επαγγελµατικός ανταγωνισµός συναποτελούσαν τις αναγκαίες 

προϋποθέσεις για την αλλαγή της εκπαίδευσης προς µία περισσότερο πρακτική 

κατεύθυνση, προκειµένου να ολοκληρωθεί το «αστικό σχολείο». 

Η µεταρρύθµιση του ’29 προχωρά στην θεµελίωση του αστικού σχολείου και της 

αστικοδηµοκρατικής κατεύθυνσης του551. Οι µαθητές θα πρέπει πλέον «να 

προπαρασκευάζονται επαρκώς δια τον οικονοµικόν βίον, εις τρόπον ώστε αι 

πλουτοπαραγωγικαί δυνάµεις της χώρας να γίνονται αφθονώτεραι εις απόδοσιν...»552. Η 

µεταστροφή πρακτικά εκδηλώνεται µε την έµφαση στην παροχή γνώσεων απαραίτητων 

για την µελλοντική επαγγελµατική δραστηριότητα των µαθητών.  

 

Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση λαµβάνει χώρα σε µία δύσκολη περίοδο και η 

πλήρης υλοποίηση της ήταν εξαιρετικά δαπανηρή. Κατά τις διαβουλέυσεις για τον 

σχεδιασµό της ο Γ. Παπανδρέου τον Ιούνιο του 1929 θα εκφράσει τον προβληµατισµό 

του λέγοντας πώς η µεταρρύθµιση προσκρούει «εις σκοπέλους οικονοµικούς». Κατά 

συνέπεια, κάτω από τον φόβο της υπερβολική επιβάρυνσης του κρατικού 

προϋπολογισµού οι µεταρρυθµιστές προχώρησαν βαθµιαία και µε βάση τα µέσα που 

µπορούσαν να διατεθούν. Η έλλειψη κονδυλίων δεν επέτρεψε την γρήγορη προώθηση 

της αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήµατος ενώ συγκεκριµένοι τοµείς δεν 

χρηµατοδοτήθηκαν ικανοποιητικά. 

                                                 
550 Ρήγος Α. (1995), ό.π. 
551 Φραγκουδάκη Α., ό.π., σ.60 
552 Εφηµερίς των συζητήσεων της Βουλής», Συνεδρίασης 110, 24 Ιουνίου 1929, εν Πειραιεί 1930, τοµ. 2ος, 
σ.1.231 
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Από την ανάλυση των δεικτών, που µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία στάθηκε 

δυνατό να κατασκευάσουµε, επιβεβαιώνεται η ύπαρξη ισχυρής πολιτικής βούλησης της 

κυβέρνησης του Βενιζέλου προκειµένου να προχωρήσει η µεταρρύθµιση.  

Ειδικότερα, συγκεκριµένοι δείκτες, όπως το ποσοστό των εκπαιδευτικών 

δαπανών ως προς το Α.Ε.Π. για την περίοδο 1900-1940, παρουσιάζει την µεγαλύτερη 

τιµή του το 1930 (2,6 % περίπου του Α.Ε.Π.). Ταυτόχρονα, στην διάρκεια της τετραετίας 

του Βενιζέλου παρατηρούµε τις υψηλότερες τιµές του εν λόγου ποσοστού εν γένει. Ενώ 

και η εξέλιξη της συµµετοχής του Υπουργείου Παιδείας στο σύνολο των κρατικών 

εξόδων παρουσιάζει την ίδια εικόνα. Η µεγαλύτερη τιµή παρατηρείται πάλι µέσα στην 

περίοδο διακυβέρνησης του Βενιζέλου ( το 1931 όταν η συµµετοχή ανέρχεται στο 

8,37%).  

Τα παραπάνω αποτελούν ένδειξη ότι η κυβέρνηση Βενιζέλου προσπάθησε να 

στηρίξει οικονοµικά το φιλόδοξο εκπαιδευτικό της εγχείρηµα. Ωστόσο, υπήρξαν και 

τοµείς της µεταρρύθµισης οι οποίοι δεν  χρηµατοδοτήθηκαν επαρκώς µε συνέπεια να µην 

παρουσιάσουν τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα.  

Παρά την ισχυρή επιθυµία να προχωρήσει η επαγγελµατική εκπαίδευση, 

ιδιαίτερα η γεωργική, δεν φαίνεται να υπήρξε η ανάλογη οικονοµική στήριξη.  

Παράλληλα µε την έλλειψη εξειδικευµένου διδακτικού προσωπικού, τα κονδύλια, 

παρόλο που στην περίπτωση της γεωργικής εκπαίδευσης αυξήθηκαν κατά την περίοδο 

διακυβέρνησης των Φιλελεύθερων, δεν επαρκούσαν. Το ίδιο πρόβληµα  της 

περιορισµένης χρηµατοδότησης παρουσιάστηκε και στα νυχτερινά σχολεία και σε 

θεσµούς όπως ο σχολικός κήπος, η σχολική βιβλιοθήκη και το σχολικό εργαστήριο. 

Κατά συνέπεια, η τεχνική και η επαγγελµατική εκπαίδευση δεν συνέβαλαν στο 

βαθµό που επιθυµούσαν οι µεταρρυθµιστές στην ανάπτυξη, και σίγουρα λιγότερο, µε 

βάση τους αριθµούς, από ότι η επέκταση της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, η εφαρµογή 

της εξαετούς εκπαίδευσης και η πρόσβαση της γυναίκας στην εκπαίδευση. Μέτρα που 

είχαν µεγάλο αντίκτυπο στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα της περιόδου και η δυναµική 

τους δεν ανακόπηκε µετά την τετραετία του Βενιζέλου. 
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