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Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση στις μέρες μας σχετίζεται, 
πολλές φορές, με τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, τις γνώσεις που 
ενσωματώνονται στο εργατικό δυναμικό μιας χώρας με βάση τα τυπικά 
εκπαιδευτικά προσόντα. Εκκινώντας από παραδοχές όπως αυτές της θεωρίας 
του ανθρώπινου κεφαλαίου ή της θεωρίας της αναλογικής απόδοσης των 
επενδύσεων στην εκπαίδευση1, οι εκάστοτε ιθύνοντες κρατικών και 
υπερκρατικών φορέων συνδέουν αιτιακά την εκπαίδευση με την οικονομική 
ανάπτυξη, την προσφορά προηγμένων δεξιοτήτων και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο 
της στρατηγικής της Λισσαβόνας η Ευρωπαϊκή Ένωση θεώρησε το ανθρώπινο 
δυναμικό ως το πιο σημαντικό στοιχείο του ενεργητικού της Ευρώπης. Σε 
ανάλογη κατεύθυνση κινείται και η Στρατηγική «Ευρώπη 2020», σύμφωνα με 
την οποία, η δημογραφική απειλή και το ανεπαρκώς εκπαιδευμένο εργατικό 
δυναμικό θεωρούνται ζωτικής σημασίας προκλήσεις για το μέλλον της κοινής 
ευρωπαϊκής προσπάθειας και την ποιότητα ζωής των μελλοντικών γενεών2. 
Κατά συνέπεια, αποτελεί στρατηγική επιλογή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες που ανεβάζουν το γενικό μορφωτικό 
επίπεδο και μειώνουν τον αριθμό των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το 
σχολείο, ιδίως με τη συνέχιση του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και 
κατάρτιση 2010», το οποίο είχε βασιστεί άμεσα στη στρατηγική της 
Λισσαβόνας.  

Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» προτάσσει, παράλληλα, την άρση των 
περιφερειακών ανισοτήτων, είτε πρόκειται για τη λεγόμενη «περιφερειακή 
μεγέθυνση» είτε για την «την περιφερειακή απόκλιση»3, ως προϋπόθεση 
οικονομικής ολοκλήρωσης και κοινωνικής συνοχής. Τονίζεται μάλιστα 
χαρακτηριστικά πως «είναι επίσης σημαντικό, τα οφέλη από την οικονομική 
ανάπτυξη να διαδοθούν σε όλα τα μέρη της Ένωσης, ακόμη και στις πιο 
απομακρυσμένες περιοχές της, ενισχύοντας έτσι την εδαφική συνοχή»4. Ρόλο 
κλειδί στην υλοποίηση της συγκεκριμένης στρατηγικής καλούνται να παίξουν 
όχι μόνο τα Κράτη-μέλη αλλά και οι συγκροτημένες περιφερειακές ενότητες της 
Ε.Ε. Η περιφερειακή πολιτική βρίσκεται στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών της 
Ε.Ε., καθώς, όλο και περισσότερο, επικρατεί η αντίληψη ότι η πολιτική της 

1 Κελπανίδης, Μ., Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρίες και Πραγματικότητα, Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα, 2003, 261-263. 

2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρώπη 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, Βρυξέλλες, COM (2010) 2020, 2010,.  

3 Caraveli, H. & M. Tsionas, Where in the U-shaped curve is Europe found? An empirical 
analysis of centre-periphery in the EU, Journal of Economic Asymmetries, Vol. 6, No.1, 2009, 75-88. 

4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ό.π. 
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ανάπτυξης και της συνοχής συνδέεται με το χώρο και την ιδιαίτερη 
πλουτοπαραγωγική και πολιτισμική φυσιογνωμία του.  

Στην εργασία αυτή επιχειρείται η διερεύνηση των βασικών παραμέτρων 
που συγκρότησαν το χώρο της εκπαίδευσης στο Νομό Πέλλας στη διάρκεια του 
20ου αιώνα. Με βάση τις στατιστικές απογραφές της εκπαίδευσης που 
διενεργήθηκαν στο διάστημα 1926-2000, τις απογραφές πληθυσμού και μελέτες 
σχετικές με την εκπαίδευση και την οικονομία επιχειρείται να καταγραφούν και 
να ενταχθούν στο ερμηνευτικό τους πλαίσιο οι δείκτες που χαρτογραφούν την 
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος στο Νομό. Στο πλαίσιο αυτό, 
μελετώνται εκπαιδευτικοί δείκτες που αφορούν το μορφωτικό επίπεδο, τη 
συμμετοχή στην εκπαίδευση και τη σχολική επίδοση. Η αποτύπωση των 
χαρακτηριστικών αυτών της εκπαίδευσης στη διαχρονία τους στην Πέλλα δίνει 
τη δυνατότητα να εκτιμηθούν οι τάσεις που διαμόρφωσαν διαχρονικά την 
ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ, παράλληλα, η συσχέτισή τους με την 
εκπαιδευτική πραγματικότητα στο σύνολο της χώρας αναδεικνύει τα σχετικά 
επιτεύγματα και τις υστερήσεις. 

Η μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας βασίζεται στο ποσοτικό 
«παράδειγμα», καθώς επικεντρώνεται στην επεξεργασία και ερμηνεία 
ποσοτικών δεδομένων της εκπαίδευσης, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στις 
στατιστικές καταγραφές της. Αποτελεί, ωστόσο, η καταγραφή αυτή μέρος ενός 
ευρύτερου συνθετικού ερευνητικού εγχειρήματος που προϋποθέτει και τη 
συμβολή της ποιοτικής προσέγγισης, προκειμένου τα τελικά αποτελέσματα να 
αποβούν πιο ακριβή και να γίνουν κατανοητά στις λεπτομέρειές τους5. Υπό την 
έννοια αυτή, η συγκεκριμένη μελέτη επιχειρεί, στο στάδιο αυτό, να διερευνήσει 
κάποια βασικά χαρακτηριστικά του κοινωνικού φαινομένου της αγωγής, ως 
μέρος ενός project πολυμεθοδολογικών προσεγγίσεων και να προσδιορίσει 
βασικά ερωτήματα στων οποίων την συζήτηση θα συνεισφέρουν περαιτέρω 
ποιοτικές έρευνες και παρεμβάσεις. Πρόκειται για μια μεθοδολογική προσέγγιση 
που υιοθετεί το «μεθοδολογικό τριγωνισμό» ως μια σύνθετη διαδικασία κατά 
την οποία οι ποσοτικές και ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις μπορούν να 
αλληλοσυμπληρώνονται και να προσφέρουν μια διαφοροποιημένη προσέγγιση 
της αλήθειας6. 

 
Μορφωτικό Επίπεδο 

Στο επίπεδο του αλφαβητισμού παρατηρούνται αξιοσημείωτες επιδόσεις 
στο Νομό, σε σχέση με την πραγματικότητα που πρωτοκαταγράφεται στα 1920, 
όπου το 78,57% των κατοίκων φέρονται να μη γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. 
Αυτή η σημαντική υστέρηση των κατοίκων της περιοχής σε σχέση με τους 
κατοίκους στο σύνολο της χώρας φαίνεται να περιορίζεται με την πάροδο του 
χρόνου. Μάλιστα, από τη δεκαετία του 1960 ήδη λιγότεροι αναλφάβητοι, ως 
ποσοστό του πληθυσμού, καταγράφονται στο Νομό Πέλλας, σε σχέση με το 
σύνολο της χώρας (Πίνακας 1). Ωστόσο, μια προσεκτική μελέτη των 
συγκεκριμένων δεδομένων μάς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτή η εντυπωσιακή 
πορεία στο πεδίο του αλφαβητισμού δε σχετίζεται κύρια με την 

5 Τσιώλης, Γ. «Η σχέση ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες: Από την 
πολεμική των «παραδειγμάτων» στις συνθετικές προσεγγίσεις;» Δαφέρμος, Μ. κ.α. (επιμ.) Οι 
κοινωνικές επιστήμες στον 21ο αιώνα. Επίμαχα θέματα και προκλήσεις. Αθήνα, Πεδίο, 2011. 
6 Erzberger, C. & Prein, G., “Triangulation: Validity and empirically-based hypothesis 
construction”, Quality & Quantity, 31, 1997, 141-154. 
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αποτελεσματικότητα ή τη μορφωτική επίδραση του σχολικού θεσμού, που, 
ούτως ή άλλως υπολειτουργούσε στη δεκαετία του 19407. Η ελληνική 
απογραφή του 1920, η οποία στην παρούσα μελέτη αποτελεί τη βάση σύγκρισης 
της πορείας του αλφαβητισμού για τους επόμενους χρονικούς σταθμούς, ήταν η 
πληρέστερη δημοσιευμένη απογραφή από ιδρύσεώς του ελληνικού κράτους 
όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού (φύλο, ηλικία, 
γλώσσα, θρήσκευμα). Καθώς, για την περίπτωση του αλφαβητισμού, η ερώτηση 
που είχε τεθεί στους κατοίκους του ελληνικού Βασιλείου αναφερόταν στη 
δυνατότητα γραφής και ανάγνωσης της ελληνικής γλώσσας8, τα μεγάλα 
ποσοστά αναλφαβητισμού στην περιοχή του Νομού Πελλας ήταν συμβατά με 
την ύπαρξη συμπαγούς ξενόγλωσσου πληθυσμού στην περιοχή. Επομένως, όσο 
προχωρά η εθνολογική αλλοίωση του πληθυσμού, αποτέλεσμα της μαζικής 
μετανάστευσης ή της προσφυγιάς του ξενόγλωσσου πληθυσμού, κυρίως στη 
δεκαετία της κατοχής και της εμφύλιας σύρραξης9, και, κατά συνέπεια η 
διαμόρφωση διαφορετικών συσχετισμών στη γλωσσική συμπεριφορά των 
κατοίκων στην περιοχή, τόσο θεαματικότερη εμφανίζεται η εξέλιξη του 
αλφαβητισμού.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μορφωτικό επίπεδο πολιτών. Νομός Πέλλας και σύνολο Χώρας (1920-1961) 

19
20

10
 

Μορφωτικό επίπεδο Ν. 
Πέλλας 

Σύνολο 
Χώρας 

      Ν. Πέλλας % Σύνολο 
Χώρας 

Εγγράμματοι (γνωρίζοντες 
γραφήν και ανάγνωσιν) 

13190 1938846 21,43 48,43 

Αγράμματοι & μη δηλώσαντες 
παίδευσιν 

48364 2064998 78,57 51,57 

19
28

11
 Εγγράμματοι (γνωρίζοντες 

γραφήν και ανάγνωσιν) 
34837 2890052 46,76 59,01 

Αγράμματοι & μη δηλώσαντες 
παίδευσιν 

39670 2001254 53,24 40,09 

19
51

12
 Εγγράμματοι (γνωρίζοντες 

γραφήν και ανάγνωσιν) 
75044 5118541 64,46 67,05 

Αγράμματοι & μη δηλώσαντες 
παίδευσιν 

41379 2514260 35,54 32,95 

7 Βώρος, Φ.Κ., «Η Ελληνική Εκπαίδευση κατά τη δεκαετία 1940-50», Νέα Παιδεία, 40, 
1986, 25-32. 

8 Μιχαλόπουλος, Ι. Έκθεσις περί του τρόπου επεξεργασίας των δελτίων της απογραφής του 
πληθυσμού της 18ης Δεκεμβρίου 1920, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1922. 

9 Κωστόπουλος, Τ., Η Απαγορευμένη Γλώσσα. Κρατική Καταστολή των Σλαβικών 
Διαλέκτων στην Ελληνική Μακεδονία, Αθήνα, Μαύρη Λίστα, 2000, 222-259. 

10 Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πληθυσμός του Βασιλείου της Ελλάδος κατά 
την απογραφή της 19 Δεκεμβρίου 1920, Πραγματικός πληθυσμός κυρωθείς δια του από 31 
Αυγούστου 1920, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1921. 

11 Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του 
πληθυσμού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 1928, τ. ΙΙ: Ηλικία - Οικογενειακή κατάστασις - 
Παίδευσις, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1935. 

12 Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού 
της 7ης Απριλίου 1951, τ. ΙΙ: Πίνακες δημογραφικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών του 
πληθυσμού, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1955. 
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19
61

13
 Εγγράμματοι (γνωρίζοντες 

γραφήν και ανάγνωσιν) 
105900 5668100 83,91 82, 29 

Αγράμματοι & μη δηλώσαντες 
παίδευσιν 

20300 1220000 16,09 17,71 

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των κατοίκων του Νομού Πέλλας, 
όπως αυτά καταγράφηκαν στις απογραφές του πληθυσμού των ετών 199114 
και 200115, αναδεικνύουν τη γενική βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου. 
Ωστόσο, οι επιδόσεις που καταγράφονται υπολείπονται σε σχέση με τις 
επιδόσεις των κατοίκων της χώρας. Σαφείς διαφοροποιήσεις παρατηρούνται 
στις ομάδες των Αποφοίτων της Στοιχειώδους Εκπαίδευσης, όσων δεν 
ολοκλήρωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση και των αγραμμάτων, κυρίως λόγω 
της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει ο νομός στην ποσοστιαία συμμετοχή των 
μεγάλων ηλικιών στο συνολικό πληθυσμό. Παράλληλα, σχετική υστέρηση 
εντοπίζεται στις υπόλοιπες κατηγορίες, η οποία εμφανίζεται εντεινόμενη το 
2001 σε σχέση με το 1991.  

Σε σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τη συσχέτιση του 
επιπέδου εκπαίδευσης με τους νομούς όπου απογράφηκε ο πληθυσμός το 
200116, αξιοποιήθηκαν δύο μέθοδοι της Ανάλυσης Δεδομένων, η Ανάλυση 
Αντιστοιχιών και η Ιεραρχική Ταξινόμηση, προκειμένου να εντοπιστούν τα 
κριτήρια διαφοροποίησης των νομών και αυτοί να ταξινομηθούν σε ομάδες με 
κοινά χαρακτηριστικά. Η έρευνα οδηγεί στο συμπέρασμα πως, σύμφωνα με την 
απογραφή του 2001, στην Ελλάδα «επιβιώνουν σημαντικές αντιθέσεις στο επίπεδο του 
επιπέδου εκπαίδευσης των κατοίκων». Ωστόσο, οι κάτοικοι του Νομού Πέλλας δε 
συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών που χαρακτηρίζονται από τη συνύπαρξη 
διαμετρικά αντιθέτων μορφωτικών καταστάσεων (μεγάλα ποσοστά του 
πληθυσμού είτε με υψηλό μορφωτικό επίπεδο είτε με πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου), οι οποίες συνήθως επιδεινώνουν τη δυναμική κοινωνικού 
αποκλεισμού των στρωμάτων εκείνων που έχουν στερούνται πρόσβασης στα 
μορφωτικά αγαθά17. Αντίθετα, στις προβολές των κατηγοριών των επιπέδων 
εκπαίδευσης η αποφοίτηση από ΤΕΣ, ΤΕΛ ή Ανώτερες σχολές είναι αυτή που 
κυρίως χαρακτηρίζει τους κατοίκους της περιοχής. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Μορφωτικό επίπεδο 1991 & 2001 

 Πραγματικός πληθυσμός Απογραφή 
1991 % 

Πραγματικός πληθυσμός Απογραφή 
2001 % 

  Νομός 
Πέλλας  

Σύγκριση ΜΟ 
Μακεδονίας  

Σύγκριση 
ΜΟ Χώρας  

Νομός 
Πέλλας  

Σύγκριση ΜΟ 
Μακεδονίας  

Σύγκριση 
με ΜΟ 

13 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - 
κατοικιών της 19 Μαρτίου 1961, τ. II: Εκπαίδευσις (Επίπεδον γενικής εκπαιδεύσεως, 
επαγγελματική εκπαίδευσις), Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1961. 

14 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - 
κατοικιών της 17ης Μαρτίου 1991, τ. ΙΙ: Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του 
πληθυσμού, Αθήνα, 1998. 

15 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού - 
κατοικιών της 18ης Μαρτίου 2001 Μόνιμος πληθυσμός, τ. ΙΙ: Δημογραφικά και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά του πληθυσμού, Αθήνα, 2007. 

16 Στάθης, Ε., Τραντάς, Π., Αθανασιάδης, Η., «Η Κατανομή του Επιπέδου Εκπαίδευσης 
στους Νομούς της Ελλάδας Σύμφωνα με την Απογραφή του 2001», Πρακτικά 18ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου Στατιστικής, Αθήνα: Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, 2005, 351-356.  

17 Eurostat, Combating Poverty and Social Exclusion. A Statistical; Portrait of the European 
Union, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010, 71-75. 
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Χώρας  

Κάτοχοι 
μεταπτυχιακού 
τίτλου 

0,1 -0,23 -0,33 0,23 -0,42 -0,62 

Πτυχιούχοι 
Ανωτάτων 
Σχολών 

3,4 -2,22 -2,83 5,68 -0,08 -3,21 

Πτυχιούχοι ΤΕΙ 
(ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ) 

1,0 -0,44 -0,36 2,84 -0,57 -0,52 

Πτυχιούχοι 
Ανωτέρων 
Σχολών 

0,3 -0,12 +0,41 2,96 -0,32 -0,81 

Απόφοιτοι 
Μέσης 
Εκπαίδευσης 

15,1 -6,13 -8,37 22,49 -4,72 -5,50 

Τελείωσαν τη Γ' 
τάξη Γυμνασίου 

9,6 -0,87 -1,21 11,30 -0,9 -0,72 

Απόφοιτοι 
Στοιχειώδους 
Εκπαίδευσης 

47,3 +5,56 +7,70 39,20 +3,44 +6,64 

Δεν τελείωσαν 
Στοιχειώδη 
Εκπαίδευση 

15,0 +2,63 +4,38 10,35 +1,85 +3,67 

Αγράμματοι (μη 
γνωρίζοντες 
γραφή-
ανάγνωση) 

8,3 +1,81 +1,44 4,94 +1,57 +1,09 

 
Συμμετοχή στην Εκπαίδευση 

Στον άξονα της συμμετοχής στην εκπαίδευση καταγράφονται (α) ο 
μαθητικός πληθυσμός που φοιτά στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και (β) τα δεδομένα που προκύπτουν για τη σχολική διαρροή στο 
Νομό Πέλλας.  

Ο λόγος που διαμορφώνεται ως προς τον αριθμό των μαθητών των 
δημοτικών σχολείων διαφοροποιείται εντυπωσιακά στους νομούς της Δυτικής 
και Κεντρικής Μακεδονίας και το σύνολο της χώρας (Πίνακας 3). Σε σχέση με το 
196518, ο αριθμός των μαθητών δημοτικού που φοιτούν το 200019 κυμαίνεται 
μόλις στο 1/4 για τα Γρεβενά, στο 1/3 στις Σέρρες και λίγο πάνω από το μισό 
για την Πέλλα, που, συγκριτικά, παρουσιάζει περιορισμένες απώλειες. Στο 
σύνολο της χώρας η ίδια αναλογία κυμαίνεται στα 2/3. Πρόκειται για μια εικόνα 
που δεν αποτυπώνει, προφανώς, κάποια πρόωρη μαθητική διαρροή, αλλά τη 
συρρίκνωση της ηλικιακής αυτής ομάδας ως ποσοστό του πληθυσμού. Στην 
απογραφή του 1971 η ηλικιακή ομάδα 0-18 αποτελούσε το 36,52% του 
συνολικού πληθυσμού του Νομού, ενώ το 2001 το ποσοστό αυτό καταγράφηκε 

18 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική της Εκπαιδεύσεως κατά το 
Σχολικόν Έτος 1965-66. Στοιχειώδης Εκπαίδευσις, Αθήναι: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1968. 

19 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος Μαθητές εγγεγραμμένοι στα Δημόσια 
Δημοτικά κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Φορέα – Έναρξη, 2000, διαθέσιμο στο 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1401/Other/A1401_SED12_TB_A
N_00_2000_02AE_F_GR.pdf 
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στο 22,67%. Για το σύνολο της χώρας τα ποσοστά είναι 32,96 και 21,82%, 
αντίστοιχα. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Μαθητές δημοτικών σχολείων (1965-2000) 

   1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
 ΗΜΑΘΙΑΣ 14636 13748 13739 13680 13736 12216 9693 8997 
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 55976 64273 75604 79168 80931 77726 66639 65628 
 ΚΙΛΚΙΣ 11590 11238 9247 7499 5669 5144 4505 4480 
 ΠΕΛΛΑΣ 17553 16713 15134 13622 12347 11149 9800 9266 
 ΠΙΕΡΙΑΣ 13806 12798 15134 11310 10549 9400 8099 8115 
 ΣΕΡΡΩΝ 32671 28270 22644 19770 17757 14217 10811 10165 
 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9102 8619 8039 7687 7223 6712 5571 5928 
ΚΕΝΤΡ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

155334 155659 159541 152736 148212 136564 115118 112579 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 965782 948097 933581 899526 889648 834688 679288 641368 
 
Μάλιστα, στη δεκαετία 1990-2000, προκύπτει για το Νομό Πέλλας μια 

σχετικά ικανοποιητική αναλογία μαθητών δημοτικών σχολείων ανά 1000 
κατοίκους, η οποία, αν και φθίνει συν τω χρόνω, υπερβαίνει σταθερά το μέσο 
όρο της χώρας από το 1992 έως το 2000 (Πίνακας 4). Λιγότερο καλή είναι η 
προβολή της συμμετοχής των ηλικιακών ομάδων της δευτεροβάθμια 
εκπαίδευσης του Νομού στα Γυμνάσια και Λύκεια, καθώς ο Νομός Πέλλας 
υπολείπεται τόσο του μέσου όρου της χώρας όσο και νομών οι οποίοι 
παρουσιάζουν χειρότερη εικόνα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
Ανισοκατανομές που προϊδεάζουν για αυξημένη μαθητική διαρροή. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ανά 1000 Κατοίκους 
Μαθητές δημοτικού ανά 1000 κατοίκους 

   1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ 

82,1 83,3 76,0 71,5 67,3 64,1 61,6 60,1 59,8 59,2 58,8 

ΝΟΜΟΣ 
ΠΕΛΛΑΣ 

81,3 79,6 76,5 74,8 72,2 69,5 68,1 66,2 66,4 65,6 64,5 

Μαθητές Β/άθμιας εκπαίδευσης ανά 1000 κατοίκους 
 ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ 

70,2 70,3 80,6 80,2 78,3 76,0 73,9 71,4 67,5 70,3 69,7 

ΝΟΜΟΣ 
 ΠΕΛΛΑΣ 

60,8 59,9 70,0 69,0 72,9 71,1 70,5 69,4 64,0 70,3 71,2 

 
Η μαθητική διαρροή, η εγκατάλειψη του σχολείου από τους μαθητές, 

αποτελεί φαινόμενο που συνυφαίνεται με συγκεκριμένα κοινωνικά και 
οικονομικά προβλήματα και σχετίζεται με τον κοινωνικό αποκλεισμό, δηλαδή 
την κοινωνική υποβάθμιση του ατόμου και την αποδοχή από το ίδιο του 
υποβαθμισμένου κοινωνικού του ρόλου20. Η καταγραφή της μαθητικής 
διαρροής στο επίπεδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βρίσκεται από τα μέσα 
της δεκαετίας του 1980 στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος του 
Παρατηρητηρίου Μετάβασης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Μέχρι στιγμής, 

20 Δήμου, Γ., “Σχολική αποτυχία και κοινωνικός αποκλεισμός: Εννοιολογικές 
διασαφηνίσεις”, στο: Κωνσταντίνου, Χ., Γ. Πλειός (επιμ.) Σχολική Αποτυχία και Κοινωνικός 
Αποκλεισμός: Αιτίες, συνέπειες και αντιμετώπιση, ΑΘήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1999, 33-37. 
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έχουν διεξαχθεί τρεις έρευνες καταγραφής της μαθητικής διαρροής από το 
Παρατηρητήριο Μετάβασης21.  

Για το σύνολο της χώρας, τα ερευνητικά πορίσματα δείχνουν μια συνεχή 
καθοδική πορεία του ποσοστού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την 
εκπαίδευση και τοποθετούν τη χώρα μας σε μεσαία θέση σε σύγκριση με άλλες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης22. Ωστόσο, κοινωνικοί και οικονομικοί λόγοι 
παραμένουν να οδηγούν μαθητές και μαθήτριες στην εγκατάλειψη του 
σχολείου. Αποτελεί, επομένως, σημαντική συνιστώσα της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και του αποτελέσματος που αυτή επιδιώκει η ποσοστιαία μικρή 
μαθητική διαρροή.  

Τα υψηλότερα ποσοστά μαθητικής διαρροής παρουσιάζονται στην Κρήτη 
και τα νησιά του Αιγαίου, περιοχές τουριστικά αναπτυγμένες, με αποτέλεσμα 
πολλοί μαθητές να εγκαταλείπουν το σχολείο για τις οικογενειακές τουριστικές 
επιχειρήσεις, καθώς και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, περιφέρεια με 
ιδιαιτερότητες λόγω των μειονοτικών ομάδων. Ειδικότερα, με βάση την έρευνα 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η μαθητική διαρροή εντοπίζεται στο Γυμνάσιο 
και το Λύκειο, αφού στο δημοτικό σχολείο έχει σχεδόν εξαλειφθεί (εκτός λίγων 
εξαιρέσεων αθίγγανων και μεταναστών). Στο Γυμνάσιο η μαθητική διαρροή 
ανέρχεται στο 6,09% (για τη γενιά των μαθητών που εισήλθαν στην Α΄ 
Γυμνασίου το 2000 - 2001).23 Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το 6,98% 
που είχε καταγραφεί στην αντίστοιχη έρευνα του 2000 για τη γενιά του 1997-
98.24 Στο Λύκειο η μαθητική διαρροή είναι σχετικά μικρή (3,32%). Αντίθετα, 
ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στη δευτεροβάθμια τεχνολογική 
εκπαίδευση, καθώς το ποσοστό διαρροής στα ΤΕΕ φθάνει στο 20,28%25. 

Οι τρεις σχετικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί δίνουν τη δυνατότητα να 
αξιολογηθεί διαχρονικά η επίδοση του Νομού Πέλλας στον τομέα αυτό. 
Ιδιαίτερα αρνητική είναι η επίδοση της περιφέρειας στο γυμνασιακό επίπεδο, 
καθώς εμφανίζεται αυξημένη πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου στην 
υποχρεωτική ακόμη βαθμίδα. Αξιοσημείωτο είναι πως στη γενιά μαθητών 1987-
1988 το 21% των μαθητών του Νομού εγκατέλειψε πρόωρα το Γυμνάσιο, ενώ 
για το σύνολο της χώρας το αντίστοιχο ποσό ανήλθε στο 12,5. Είναι, ωστόσο, 
μια τάση που φαίνεται να περιορίζεται προς το τέλος αυτής της περιόδου, όπου 
ο Νομός εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας 
(Γράφημα 1).  

 
 
 
 
 

21 Παλαιοκρασάς, Στ., Π. Ρουσέας, Β. Βρετάκου, Η γυμνασιακή σχολική διαρροή στην 
Ελλάδα: ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1994, Παλαιοκρασάς, 
Στ., Π. Ρουσέας, Β. Βρετάκου, Μαθητική Διαρροή στο Γυμνάσιο (Φουρνιά Μαθητών 1997/98), 
Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001, Ρουσέας, Π., Β. Βρετάκου, Η Μαθητική Διαρροή στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο, Ενιαίο Λύκειο, ΤΕΕ), Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
2006. 

22 Παλαιοκρασάς, Στ., Π. Ρουσέας, Β. Βρετάκου (2001). ό.π.   
23 Ρουσέας, Π., Β. Βρετάκου (2006) ό.π., 54.  
24 Παλαιοκρασάς, Στ., Π. Ρουσέας, Β. Βρετάκου (2001). ό.π.  
25 Ρουσέας, Π., Β. Βρετάκου (2006) ό.π. . 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1. Ποσοστιαία Κατανομή μαθητικής διαρροής στα Γυμνάσια (Γενιές μαθητών 1987-
2000) 

 
 
Αντίστοιχα, μη ικανοποιητική είναι η κατάταξη της περιοχής και ως προς 

τη μαθητική διαρροή στον ανώτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Στους αντίστοιχους αξιολογικούς πίνακες ο Νομός Πέλλας βρίσκεται, τόσο στα 
Γενικά Λύκεια όσο και στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, κατά κανόνα 
λίγο κάτω από το μέσο όρο της χώρας και μεταξύ της δεύτερης ομάδας νομών με 
χαμηλές επιδόσεις έως το 2000 (Γράφημα 2). 
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Γράφημα 1. Μαθητική Διαρροή στο Γενικό Λύκειο και την ΤΕΕ (Γενιά μαθητών 2000-01) 

 
Σχολική Επίδοση 

Η μαθητική επίδοση στις πανελλήνιες εξετάσεις αποτελεί, για την 
περίπτωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, το μοναδικό ίσως 
αξιολογικό δείκτη της εξωτερικής αποτελεσματικότητας του σχολείου, καθώς 
οποιαδήποτε προσπάθεια τυπικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 
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προσέκρουε, μέχρι πρόσφατα, σε έντονες αντιδράσεις. Το αδιάβλητο της 
διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων προσδιορίζει τη δυνατότητα να 
εξαχθούν συγκριτικά δεδομένα για τη μαθητική επίδοση και τις παραμέτρους 
που την προσδιορίζουν. Μεταξύ των παραμέτρων αυτών, η γεωγραφική θέση 
των σχολείων εξετάζεται συστηματικά σε σχετικές έρευνες. Επομένως, ο 
προσδιορισμός της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με το Νομό Πέλλας είναι 
δυνατή στη βάση της δευτερογενούς ανάλυσης δεδομένων που προέκυψαν από 
έρευνες για τις πανελλήνιες εξετάσεις των ετών 1990, 1991, 2000 και 2001. Για 
το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται βασικά εργαλεία της περιγραφικής 
στατιστικής, όπως κατανομές συχνοτήτων, ο μέσος όρος, η τυπική απόκλιση, η 
μικρότερη και η μεγαλύτερη τιμή.  

Σε έρευνα που εστίασε στους παράγοντες που επηρέασαν τη μαθητική 
επίδοση στις πανελλήνιες εξετάσεις των ετών 1990 και 1991 διερευνήθηκε και η 
παράμετρος των νομαρχιακών ενοτήτων26. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο 
Νομό Πέλλας παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. Από τα συγκεκριμένα στοιχεία 
προκύπτει πως τόσο το 1990 όσο και το 1991 οι μαθητές των Νομού 
παρουσιάζουν επιδόσεις που υπολείπονται χαρακτηριστικά άλλων Νομών και 
περιοχών της χώρας. Μεταξύ των 51 διοικητικών περιφερειών που εξετάζονται, 
ο Νομός Πέλλας κατατάσσεται στην 28η θέση για το 1990 και στην 26η θέση για 
το 1991, με βάση το μέσο όρο των επιδόσεων των μαθητών τους στις 
πανελλήνιες εξετάσεις.  
 

Πίνακας 5. Περιγραφική Στατιστική των Επιδόσεων στις Πανελλήνιες Εισαγωγικές 
Εξετάσεις (Σύνολο Χώρα, Ν. Πέλλας 1990 & 1991) 

Κατάταξη Αριθμός 
Μαθητών 

Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Ελάχιστος 
Βαθμός 

Μέγιστος 
Βαθμός 

1990 28ος/51 
Ν. ΠΕΛΛΑΣ  444 9,55 5,06 1,25 19,13 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 50844 10,3 4,78 0,49 19,76 
1991 26ος/51 
Ν. ΠΕΛΛΑΣ 422 9,34 5,01 0,41 19,22 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 54200 9,42 4,91 0,18 19,59 
 

Η κατάσταση φαίνεται να επιδεινώνεται το σχολικό έτος 2000-2001, 
καθώς στη φθίνουσα ταξινόμηση βάσει του μέσου όρου του βαθμού πρόσβασης 
των μαθητών της Γ’ Λυκείου (Πίνακας 6) ο Νομός Πέλλας έρχεται 43ος και βάσει 
του ποσοστού επιτυχόντων στα πανεπιστημιακά Τμήματα και τα Τμήματα των 
ΤΕΙ, σε σχέση με τις προτιμήσεις που αποτυπώνονται στο μηχανογραφικό 
δελτίο, ο Νομός Πέλλας έρχεται 44ος μεταξύ των νομών της Ελλάδας. Γενικότερα, 
ως προς την επίδοση των μαθητών στις πανελλήνιες εξετάσεις, ο Νομός Πέλλας 
φαίνεται να παρουσιάζει χειροτέρευση στο διάστημα 1990-2000, καθώς δεν 
εμφανίζει ικανοποιητικές θέσεις στη σχετική κατάταξη τόσο στην αρχή όσο και 
στο τέλος της δεκαετίας.  

 
 

26 Kosmopoulou, A., Assessment of School Effectiveness Using Multilevel Models, 
Μεταπτυχιακή Εργασία, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1998. 

 9 

                                                 



Πίνακας 6. Φθίνουσα ταξινόμηση βαθμού πρόσβασης μαθητών Λυκείου ανά Νομό στις 
Πανελλήνιες Εξετάσεις (σχολικό έτος 2000-2001)27 

 ΝΟΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΕΝ. ΒΑΘΜ. ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

% 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

5 ΚΟΖΑΝΗ 1211 13,1536 3,3776 1,60% 
1
9 

ΗΜΑΘΙΑ 989 12,8862 3,4226 1,30% 

2
4 

ΚΙΛΚΙΣ 403 12,8082 3,388 0,50% 

3
3 

ΦΛΩΡΙΝΑ 363 12,6426 3,546 0,50% 

4
3 

ΠΕΛΛΑ 854 12,308 3,582 1,00% 

  ΣΥΝΟΛΟ 78687 12,8185 3,5566 100,00% 
 

Πίνακας 7. Φθίνουσα ταξινόμηση ποσοστού επιτυχόντων μαθητών Λυκείων ανά νομό στις 
πανελλήνιες εξετάσεις (σχολικό έτος 2000-2001)28 

 ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ % ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ % ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ 
1 ΚΟΖΑΝΗ 1039 172 85,80% 14,20% 
7 ΦΛΩΡΙΝΑ 301 62 82,92% 17,08% 
11 ΗΜΑΘΙΑ 813 176 82,20% 17,80% 
16 ΚΙΛΚΙΣ 328 75 81,39% 18,61% 
44 ΠΕΛΛΑ 649 205 76,00% 24,00% 
  ΣΥΝΟΛΟ 63142 15545 80,24% 19,76% 

 
Σύνοψη των ευρημάτων 

Η σύνοψη των βασικών χαρακτηριστικών της εκπαίδευσης στο Νομό 
Πέλλας, όπως αυτά προκύπτουν από την αποτύπωση των εκπαιδευτικών 
δεικτών με βάση τις σχετικές απογραφές στο διάστημα 1926-2000, θα 
μπορούσε να περιλάβει τα εξής: 

• Παρατηρείται σημαντική αύξηση του μορφωτικού επιπέδου των 
κατοίκων της περιοχής στο διάστημα 1926-2000. Σε ό,τι αφορά την 
παράμετρο του αλφαβητισμού, η αύξηση αυτή οφείλει να γίνει 
κατανοητή κυρίαρχα σε σχέση με την εθνολογική αλλοίωση του 
πληθυσμού, κυρίως στη δεκαετία της κατοχής και της εμφύλιας 
σύρραξης, το πρόγραμμα γλωσσικού εξελληνισμού και, κατά συνέπεια, τη 
διαμόρφωση διαφορετικών συσχετισμών στη γλωσσική συμπεριφορά 
των κατοίκων στην περιοχή. 

• Προς τα τέλη της επισκοπούμενης περιόδου η αποφοίτηση από τις 
Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές, τα Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια ή τις 
Ανώτερες Μεταδευτεροβάθμιες Σχολές αποτελεί κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό του μορφωτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής. 
Παράλληλα, οι επιδόσεις που καταγράφονται στις στατιστικές 
απογραφές των ετών 1991 και 2001 υπολείπονται σε σχέση με τις 
επιδόσεις των κατοίκων της χώρας και αυτή η σχετική υστέρηση 
εμφανίζεται εντεινόμενη το 2001, σε σχέση με το 1991. 

27 Βλ. Κατωπόδης, Ι., Στατιστική Ανάλυση Αποτελεσμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων 
2001, Μεταπτυχιακή Εργασία, 2003, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 187-191. 

28 Ό.π. 
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• Ως προς την παράμετρο της συμμετοχής στην εκπαίδευση, αξιοσημείωτη 
είναι η εντυπωσιακή μείωση κατά 50% περίπου του αριθμού των 
μαθητών της δημοτικής εκπαίδευσης στην περιοχή από το 1965 στο 
2000, που σχετίζεται με τη σχετική συρρίκνωση της ηλικιακής ομάδας 0-
18 ως ποσοστού ενός πληθυσμού που αριθμητικά μένει στάσιμος στη 
διάρκεια 1961-1991. Ωστόσο, η αναλογία μαθητών δημοτικών σχολείων 
ανά 1000 κατοίκους, αν και φθίνει συν τω χρόνω, παραμένει 
ικανοποιητική υπερβαίνοντας σταθερά το μέσο όρο της χώρας από το 
1992 έως το 2000. Αντίθετα, λιγότερο ικανοποιητική είναι η προβολή της 
συμμετοχής των ηλικιακών ομάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
του Νομού στα Γυμνάσια και Λύκεια. 

• Ανησυχητικά είναι τα δεδομένα που προκύπτουν από την καταγραφή της 
μαθητικής διαρροής μεταξύ των μαθητών του Νομού στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Ιδιαίτερα αρνητική είναι η επίδοση της περιφέρειας στο 
γυμνασιακό επίπεδο, καθώς εμφανίζεται αυξημένη πρόωρη εγκατάλειψη 
του σχολείου στην υποχρεωτική ακόμη βαθμίδα. Ωστόσο, η τάση αυτή 
φαίνεται να περιορίζεται συν τω χρόνω, καθώς ο Νομός εμφανίζει για τη 
γενιά μαθητών 2000-01 καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με το μέσο όρο 
της χώρας. 

• Η σχολική επίδοση των μαθητών της Γ’ Λυκείου του Νομού Πέλλας, όπως 
αυτή αποτυπώνεται στη διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων, 
εμφανίζεται χαμηλή στις αποτυπώσεις που πραγματοποιήθηκαν για τα 
έτη 1990, 1991 και 2000.  

• Από τη συγκριτική παράθεση των δεδομένων που αναφέρονται στους 
εκπαιδευτικούς δείκτες των τελευταίων δεκαετιών προκύπτει πως ο 
Νομός Πέλλας παρουσιάζει σχετική υστέρηση σε σχέση με όμορους 
Νομούς με παραπλήσια πλουτοπαραγωγικά και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά. Μια σειρά παραγόντων που σχετίστηκαν με τη 
δημογραφική, κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα των 
τελευταίων δεκαετιών φαίνεται να ευνόησαν, τελικά, τη «χαμηλή 
εξωτερική αποτελεσματικότητα του σχολικού θεσμού». 

 
 
 

Γιάννης Μπέτσας  
Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  

impetsas@uowm.gr  
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