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Η κοινωνική σύνθεση των δημόσιων σχολείων γονεϊκής 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία μελετά το φαινόμενο της γονεϊκής επιλογής δημοσίου 
σχολείου στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι το Ενιαίο Σχολείο μετά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο μαζικοποιείται και το αίτημα για ισότητα στην 
εκπαίδευση εντείνεται,  η φιλελευθεροποίηση της εκπαίδευσης και η 
κυριαρχία των κανόνων "της αγοράς" το έχουν καταστήσει παγκόσμιο. Στο 
πλαίσιο αυτό, μελετήσαμε το συγκεκριμένο φαινόμενο στην Ελλάδα και 
διαπιστώσαμε ότι υφίστανται αρκετά δημόσια σχολεία γονεϊκής επιλογής 
σε όλη την επικράτεια, τα οποία λειτουργούν με όρους σχετικής αυτονομίας 
και εφαρμόζουν διαφορετικό σύστημα εισαγωγής των μαθητών και 
πρόσληψης των καθηγητών: τα Πρότυπα, τα Πειραματικά, τα Μουσικά, τα 
Καλλιτεχνικά και τα Εκκλησιαστικά σχολεία. Βασικός σκοπός του 
παρόντος άρθρου είναι η κατάδειξη της κοινωνικής στρωματοποίησης των 
γονέων που τα επιλέγουν χρησιμοποιώντας ποσοτική ανάλυση των 
επαγγελμάτων τους με δύο διαφορετικά ερευνητικά εργαλεία: τους 
πίνακες επαγγελμάτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και τους πίνακες 
κοινωνικού κύρους «Measuring Occupational Prestige on the 2012 General 
Social Survey» του Πανεπιστημίου του Σικάγο (Smith & Son, 2014). Τόσο το 
κάθε ερευνητικό εργαλείο ξεχωριστά όσο και ο μεταξύ τους συσχετισμός 
απέδειξαν ότι η μέση αστική κοινωνική στρωματοποίηση αποτελεί την 
κυριαρχούσα στο σύνολο των συγκεκριμένων σχολείων. 
Λέξεις-κλειδιά: γονεϊκή επιλογή σχολείου, Πρότυπα, Πειραματικά, Μουσικά, 

Καλλιτεχνικά σχολεία 

Abstract 

The present paper studies the phenomenon of parental public school choice 
in Greece. Even though comprehensive schools and equity in education have 
been massively demanded after the World War II, new-liberalism and the 
“market rules” in education have made it universal. In this context, we 
studied this phenomenon in Greece and have noted that parental choice 
schools exist and function in a relative autonomy using a different entering 
system for both students and teachers. These are the Model, Experimental, 
Music, Art and Church schools. The main purpose of this article is tοpoint 
out the social class of the parents who choose them using quantitative 
analysis of their professions with two different research tools: the tables of 
professions by the Hellenic Statistical Authority and the tables of social 
status by the University of Chicago «Measuring Occupational Prestige on the 
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2012 General Social Survey» (Smith & Son, 2014). Each one and both of them 
combined have shown that the middle class is the dominant one in these 
schools. 
Keywords: parental school choice, Model, Experimental, Music, Art schools 

Εισαγωγή 

Βασικός σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να μελετηθεί το ζήτημα της 
γονεϊκής επιλογής ενός δημόσιου σχολείου στην Ελλάδα. Δημόσια σχολεία γονεϊκής 
επιλογής ονομάζονται τα σχολεία εκείνα τα οποία οι γονείς επιλέγουν καθ΄ 
υπέρβαση των θεσμοθετημένων τοπικών γεωγραφικών κριτηρίων. Συνεπώς, τα 
συγκεκριμένα σχολεία δέχονται μαθητές ανεξαρτήτως περιοχής προέλευσης.  

Οι επιμέρους στόχοι μας είναι καταρχάς, να εντοπίσουμε τα δημόσια σχολεία 
που συνιστούν μια διαφορετική γονεϊκή επιλογή, καθώς και τα κοινά τους 
χαρακτηριστικά παρά τις επιφανειακές διαφορές τους. Στη συνέχεια, θα 
προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε το κοινωνικό προφίλ των γονέων που 
προβαίνουν σε μία συνειδητή επιλογή ενός «διαφορετικού» από την γεωγραφική 
κατανομή σχολείου για τα παιδιά τους χρησιμοποιώντας τόσο τους πίνακες των 
επαγγελμάτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής όσο και τους πίνακες μέτρησης 
κοινωνικού κύρους των επαγγελμάτων «Measuring Occupational Prestige on the 
2012 General Social Survey» του Πανεπιστημίου του Σικάγο (Smith & Son, 2014).  

Κατά συνέπεια, τα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε είναι τα εξής: 
i) Ποια είναι τα δημόσια σχολεία γονεϊκής επιλογής στην Ελλάδα; 

Ποια τα κοινά χαρακτηριστικά τους που τα τοποθετούν στον ίδιο 
παρονομαστή, αν και επιφανειακά είναι τόσο διαφορετικά;  

ii) Ποια είναι η κοινωνική σύνθεση των συγκεκριμένων σχολείων; 
Ποιοι γονείς τα επιλέγουν; Ποιο είναι το κοινωνικό τους προφίλ; 

Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε το νομικό πλαίσιο της γονεϊκής επιλογής ενός 
δημοσίου σχολείου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις πρόσφατες νομοθετικές 
ρυθμίσεις. 

Η γονεϊκή επιλογή σχολείου στην Ελλάδα 

Γενικότερα, στη χώρα μας η επιλογή δημόσιου σχολείου γίνεται με βάση τις 
σχολικές περιφέρειες, δηλαδή με γεωγραφικά κριτήρια. Σύμφωνα με το ΠΔ 
79/2017, άρθρο 7, παρ. 4, οι γονείς/ κηδεμόνες υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις-
υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο δημοτικό σχολείο που ανήκουν σύμφωνα με τα 
όρια της σχολικής περιφέρειας, ενώ αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν 
και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν 
ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή. 

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις «Εγγραφές, 
μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», άρθρο 16, μετεγγραφή μαθητή/τριας 
πραγματοποιείται εφόσον υπάρχει αποχρών λόγος είτε με αίτηση του/της 
ενδιαφερομένου/ης είτε χωρίς αίτηση για κάλυψη υπηρεσιακής ανάγκης με τις 
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διαδικασίες που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 19 και 20. Στο άρθρο 17στ 
προβλέπεται η δυνατότητα μετεγγραφών εκτός γεωγραφικής περιφέρειας στους 
μαθητές που θα φοιτήσουν σε Πρότυπα-Πειραματικά και Μουσικά-Καλλιτεχνικά 
σχολεία. Όλοι οι υπόλοιποι λόγοι που δικαιολογούν τη μετεγγραφή εκτός 
χωροταξικών ορίων είναι πράγματι λόγοι «αποχρώντες», όπως αλλαγή σχολικού 
περιβάλλοντος, μετακόμιση, κατάργηση σχολικής μονάδας, αλλαγή του προσώπου 
που ασκεί την επιμέλεια κλπ. Τα σχολεία που μπορούν να επιλέξουν οι Έλληνες 
γονείς με βάση τη νομοθεσία είναι:  

i) Δημόσια νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια 
ii)Ειδικά νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια ειδικής αγωγής για 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  
iii) Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία στις δύο πρώτες βαθμίδες 
iv) Μουσικά, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια 
v) Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια 
vi) Διαπολιτισμικά σχολεία 
vii) Μειονοτικά σχολεία 
viii) Ιδιωτικά σχολεία 
Όπως είναι φανερό, το σύστημα είναι συγκεντρωτικό και σαφές. Παρά τη 

σαφήνεια της ελληνικής νομοθεσίας, όμως, παρατηρείται στη χώρα μας το 
φαινόμενο πολλοί γονείς να μετακινούν τα παιδιά τους και να τα εγγράφουν σε 
άλλα σχολεία από αυτά της γειτονιάς τους. Για παράδειγμα, δηλώνουν ψευδή 
διεύθυνση κατοικίας για να φοιτήσουν σε άλλο δημόσιο σχολείο, ή τα εγγράφουν 
σε κάποιο πρότυπο, πειραματικό, μουσικό ή καλλιτεχνικό εφόσον περάσουν τις 
εξετάσεις ή κληρωθούν, ή τα εγγράφουν σε κάποιο ιδιωτικό, αν μπορούν να το 
πληρώσουν ή τα παρακινούν να δώσουν εξετάσεις για υποτροφία σε αυτά 
(Θεριανός & Φωτόπουλος, 2011). Η ίδρυση, δηλαδή, δημόσιων σχολείων γονεϊκής 
επιλογής, τα οποία μελετάμε, αποτελεί μια απάντηση στις απαιτήσεις των γονέων, 
όμως ταυτόχρονα αποτελεί έναν ιδεολογικό μηχανισμό, ο οποίος επιτρέπει στην 
κρατική εκπαιδευτική πολιτική να δημιουργεί νέες εκπαιδευτικές ταυτότητες 
εξασφαλίζοντας ευεργετήματα για ορισμένους τύπους σχολείων που στοχεύουν 
στην ανάδειξη «χαρισματικών» ή «ταλαντούχων» μαθητών (Ζορμπά, 2006). 
Δηλαδή, κάποια από τα σχολεία που μπορούν να επιλέξουν οι γονείς, θεωρούνται 
σχολεία-ελίτ στη δημόσια εκπαίδευση, όπως τα Πρότυπα και Πειραματικά, καθώς 
και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά. Κατά συνέπεια, υφίσταται μια αλληλεπίδραση 
ανάμεσα στο μακροεπίπεδο της πολιτικής και το μικροεπίπεδο της οικογενειακής 
στρατηγικής, για να υιοθετήσουμε τους όρους του «Τραπεζοειδούς του Coleman» 
(Coleman, 1990). 

Στην Ελλάδα από το σχολικό έτος 2015 μέχρι το 2019 στη συγκεκριμένη 
κατηγορία σχολείων ανήκαν 5 Πρότυπα, 63 Πειραματικά, 43 Μουσικά, 5 
Καλλιτεχνικά και 10 Εκκλησιαστικά, οπότε και ο αριθμός των Προτύπων και 
Πειραματικών άλλαξε λόγω αλλαγής της κυβέρνησης. Πλέον, υπάρχουν 28 
Πρότυπα και 34 Πειραματικά σε όλη την επικράτεια, ενώ ο αριθμός των υπολοίπων 
παρέμεινε σταθερός. Επιπλέον, κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η επιλογή 
μαθητών με διαφορετικό τρόπο (εξετάσεις, κλήρωση, συνέντευξη, συστατική 
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επιστολή) και η επιλογή καθηγητών από διοικητικά όργανα διαφορετικά σε σχέση 
με την υπόλοιπη εκπαίδευση, όπως η ΕΕΠΠΣ για τα Πρότυπα-Πειραματικά, το 
ΚΥΣΔΕ για τα Μουσικά-Καλλιτεχνικά, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 
Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για τα Εκκλησιαστικά.  

Άλλα χαρακτηριστικά που μοιράζονται τα συγκεκριμένα σχολείαείναι η 
σχετική διοικητική αυτονομία που διαθέτουν με τα αυτοτελή τμήματα για κάθε 
τύπο σχολείου στο Υπουργείο Παιδείας. Για παράδειγμα, το Αυτοτελές Τμήμα 
Προτύπων και Πειραματικών και η ΔΕΠΠΣ για τα Πρότυπα-Πειραματικά 
προσλαμβάνει καθηγητές μόνιμα διορισμένους με πενταετή τουλάχιστον 
προϋπηρεσία και αυξημένα τυπικά προσόντα κατόπιν αξιολόγησης. Στο Γραφείο 
Μουσικών Σχολείων και το αντίστοιχο Καλλιτεχνικών Σχολείων δέχονται τον 
φάκελο των μόνιμων καθηγητών με πενταετή και πάλι τουλάχιστον προϋπηρεσία 
και αποδεικτικά Μουσικών ή Καλλιτεχνικών Σπουδών. Η Διεύθυνση 
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής συγκεντρώνει μαζί με τις 
αιτήσεις και τα βιογραφικά των υποψηφίων μονίμων εκπαιδευτικών και τις 
συστατικές επιστολές από εκπροσώπους του εκκλησιαστικού χώρου. 
Αξιοσημείωτη θεωρείται η αυτονομία της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, η 
οποία με νομοθετική ρύθμιση δικαιούται να προσλαμβάνει δικούς της 
αναπληρωτές ή ωρομίσθιους καθηγητές με πόρους του Ιδρύματος, σε περίπτωση 
που το Υπουργείο δεν μπορέσει να καλύψει εγκαίρως (μέχρι 15 Οκτώβρη) τα κενά 
των καθηγητών. 

Ένας ακόμη κοινός τόπος των σχολείων αυτών είναι η αυξημένη κατά τον 
νόμο, οικονομική στήριξη από πλευράς Υπουργείου Παιδείας. Εδώ, βέβαια, οι 
νομοθετικές ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται πάντα. Για παράδειγμα, η στήριξη των 
Προτύπων-Πειραματικών με ψυχολόγο, γραμματέα, φύλακα δεν υλοποιήθηκε ποτέ 
και το επίδομα των καθηγητών, παρά το γεγονός ότι είχε ψηφιστεί με νόμο, 
ουδέποτε δόθηκε. Τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά δικαιούνται δωρεάν μεταφορά και 
σίτιση, τα οποία δεν είναι λίγες οι φορές που καθυστερούν πολύ, όπως και οι 
προσλήψεις καθηγητών για τις ειδικότητες, οι οποίες μπορεί να πραγματοποιηθούν 
ακόμη και περί τα Χριστούγεννα. Στα Εκκλησιαστικά τη σίτιση αναλαμβάνει η 
Εκκλησία ή το εκάστοτε Ίδρυμα, όπως της Ριζαρείου, ενώ παλιότερα προβλεπόταν 
και μεταφορά και σίτιση. 

Βέβαια, το βασικότερο χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων δημόσιων 
σχολείων είναι ο ισχυρός γονεϊκός ρόλος και η γονεϊκή εμπλοκή τόσο στην επιλογή 
όσο και στη σχολική ζωή του παιδιού. Για τον λόγο αυτό, θέσαμε τους γονείς στο 
μικροσκόπιο και μελετήσαμε το κοινωνικό τους προφίλ χρησιμοποιώντας την 
ποσοτική μέθοδο, την οποία παρουσιάζουμε στη συνέχεια. 

Μέθοδος 

H παρούσα έρευνα θα χρησιμοποιήσει ποσοτικά στοιχεία, τα οποία αφορούν 
στο επίπεδο κοινωνικού κύρους των επαγγελμάτων των γονέων και κηδεμόνων 
των μαθητών των σχολείων που εξετάζουμε. Τα στοιχεία αυτά συνελέγησαν από τη 
βάση δεδομένων του MySchool και είναι χρήσιμα, διότι δείχνουν ότι οι γονείς που 
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επιλέγουν τα σχολεία που εξετάζουμε έχουν ένα μέσο επαγγελματικό επίπεδο και 
κοινωνικό κύρος. Η βάση δεδομένων του MySchool, την οποία χρησιμοποιήσαμε, 
αναφέρει ανώνυμα τα καταγεγραμμένα επαγγέλματα των γονέων στα Πρότυπα, 
Πειραματικά, Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία κατά τη σχολική χρονιά 2014-15. 
Με τον τρόπο αυτό συλλέξαμε 7.500 περίπου καταχωρίσεις, το οποίο αποτελεί ένα 
έγκυρο και αξιόπιστο δείγμα σκοπιμότητας 62% σε ένα σύνολο 12.000 περίπου 
μαθητών. Για την επεξεργασία των στοιχείων χρησιμοποιήσαμε δύο ερευνητικά 
εργαλεία. Το πρώτο προέρχεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και το 
δεύτερο αποτελεί πίνακες με το κοινωνικό κύρος κάθε επαγγέλματος, σύμφωνα με 
το Πανεπιστήμιο του Σικάγο. 

Εργαλεία 

Ανάλυση των επαγγελμάτων των γονέων με βάση τους πίνακες της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 

Για την έρευνά μας αντλήσαμε από τα δημοσιευμένα στοιχεία της 
απογραφής πληθυσμού του 2011 και συγκεκριμένα από τα «Μητρώα και 
Ταξινομήσεις» την «Στατιστική Ταξινόμηση των επαγγελμάτων κατά ISCO 08», 
καθώς και τον «Πίνακα A12. Απογραφή Πληθυσμού 2011. Απασχολούμενοι, κατά 
επάγγελμα (μονοψήφιο) και υπηκοότητα». Στον πρώτο πίνακα κατά ISCO 08, 
διαπιστώσαμε ότι η κατάταξη των επαγγελμάτων γίνεται με βάση το «επίπεδο». 
Δηλαδή, η Ελληνική Στατιστική Αρχή έχει χωρίσει 620 επαγγέλματα σε 9 
κατηγορίες υπό τον δηλωτικό τίτλο «Επίπεδο επαγγέλματος», οι οποίες είναι οι 
εξής: 

1. Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 
2. Επαγγελματίες  
3. Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 
4. Υπάλληλοι γραφείου 
5. Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές 
6. Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς 
7. Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 
8. Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού 

και συναρμολογητές (μονταδόροι) 
9. Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες. 

Ανάλυση των επαγγελμάτων των γονέων με δείκτες κοινωνικού κύρους 

Στην έρευνά μας, όμως, δεν περιοριστήκαμε στην ανάλυση του 
επαγγελματικού επίπεδου των γονέων σύμφωνα με τους διαθέσιμους πίνακες της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αλλά προχωρήσαμε στη διερεύνηση του κοινωνικού 
κύρους των επαγγελμάτων τους σύμφωνα με τους πίνακες «Measuring 
Occupational Prestige on the 2012 General Social Survey» του Πανεπιστημίου του 
Σικάγο (Smith & Son, 2014). Η συγκεκριμένη έρευνα είναι η τέταρτη που διεξάγεται 
από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Η πρώτη υλοποιήθηκε το 1947, η δεύτερη το 
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1963-65, η τρίτη το 1989 και η τέταρτη το 2012. Σύμφωνα με την έρευνα 
αξιολογήθηκαν με βάση το κοινωνικό τους κύρος 860 επαγγέλματα με κλίμακα από 
το 1 έως το 9, όπου το 1 είναι το χαμηλότερο και το 9 το υψηλότερο. Κάνοντας μια 
πρόχειρη σύγκριση με το ελληνικό ερευνητικό εργαλείο της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής, διαπιστώνουμε ότι και στα δύο χρησιμοποιούν 9 κατηγορίες, με αντίστροφη 
όμως αξιολογική κλίμακα. Δηλαδή, στην ελληνική κατάταξη το 1 είναι το αξιολογικά 
μεγαλύτερο, ενώ στην έρευνα του Σικάγο το 9. 

Αποτελέσματα 

Κατά την επεξεργασία των ποσοτικών στοιχείων με βάση τους πίνακες της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αν συνδυάσουμε τον τίτλο της κατάταξης και το 
περιεχόμενο κάθε κατηγορίας, δηλαδή το γεγονός ότι στον αριθμό 1 βρίσκονται τα 
«Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη» και στον αριθμό 9 οι «Ανειδίκευτοι 
εργάτες, χειρώνακτες, μικροεπαγγελματίες», εύκολα συνάγουμε το συμπέρασμα 
ότι η συγκεκριμένη κατάταξη επαγγελμάτων έχει γίνει με βάση την 
προαπαιτούμενη εκπαίδευση, τις απολαβές και το κύρος κάθε επαγγέλματος, 
στοιχεία δηλαδή κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Στη συνέχεια της επεξεργασίας των 
δεδομένων μας από το MySchool, γράψαμε δίπλα στο επάγγελμα του γονέα ένα από 
τα νούμερα 1-9 που αντιστοιχεί στο επίπεδό του, σύμφωνα με τον αντίστοιχο 
πίνακα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Από την στατιστική ανάλυση προέκυψε 
ο Πίνακας 1 στην επόμενη σελίδα. 

Επιχειρώντας να τον ερμηνεύσουμε, διαπιστώνουμε ότι στα δημόσια  
σχολεία γονεϊκής επιλογής το μεγαλύτερο μέρος των γονέων (το 36,18%) είναι 
επαγγελματίες με επίπεδο επαγγέλματος 2, δηλαδή «Ασκούντες επιστημονικά 
επαγγέλματα και μηχανικοί, επαγγελματίες του τομέα υγείας, εκπαιδευτικοί, 
επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης, επαγγελματίες του τομέα των 
τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας και επαγγελματίες του νομικού, 
κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου» σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ακολουθούν με 23,86% οι «Υπάλληλοι γραφείου» με 
επίπεδο επαγγέλματος 4. Οι δύο αυτές κατηγορίες συγκεντρώνουν ήδη το 60% του 
συνόλου των γονέων. Σημαντικό είναι το ποσοστό των «Τεχνικών και Ασκούντων 
συναφή επαγγέλματα» (16,16%) στο επίπεδο 3 και των «Εξειδικευμένων τεχνιτών 
και ασκούντων συναφή επαγγέλματα» (8,85%) στο επίπεδο 7. Τα επίπεδα 5, 6 και 
8 υποεκπροσωπούνται: οι πωλητές, οι γεωργοί και οι χειριστές μηχανημάτων 
αποτελούν συνολικά το 12%. Χαρακτηριστικό είναι, τέλος, ότι τα δύο άκρα της 
κλίμακας, δηλαδή το 1 και το 9 εκπροσωπούνται ελάχιστα: στο 1 με τα «Ανώτερα 
διευθυντικά και διοικητικά στελέχη» κατατάσσονται μόνο το 1,72% του δείγματος 
και ακόμη λιγότεροι στο 9 με τους «Ανειδίκευτους εργάτες,  χειρώνακτες και 
μικροεπαγγελματίες» (1,13%). Τα ευρήματα αυτά, κατόπιν, τα συνδυάσαμε με τον 
Πίνακα A12. Απογραφή Πληθυσμού 2011. «Απασχολούμενοι, κατά επάγγελμα 
(μονοψήφιο) και υπηκοότητα», όπου οι εργαζόμενοι ολόκληρης της επικράτειας 
κατατάσσονται κατά επίπεδο επαγγέλματος. 
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Πίνακας 1. 
Πλήθος και ποσοστά ανά επαγγελματική κατηγορία , λαμβάνοντας υπόψη το 
δείγμα 7.444 ατόμων (γονέων) στo πλαίσιο της παρούσας μελέτης.  

Επάγγελμα Συχνότητα Ποσοστό 
1. Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 128 1,72% 
2. Επαγγελματίες 2692 36,18% 
3. Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 1203 16,16% 
4.Υπάλληλοι γραφείου 1776 23,86% 
5. Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και 
πωλητές 

306 4,11% 

6. Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι 
και αλιείς 

235 3,16% 

7. Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

658 8,85% 

8. Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές 
(μονταδόροι) 

359 4,83% 

9. Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και 
μικροεπαγγελματίες 

84 1,13% 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2, τα ποσοστά των επαγγελματιών στο κάθε 
επίπεδο διαμορφώνονται ως εξής: το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων 
(22,66%) απασχολείται στην παροχή υπηρεσιών (επίπεδο επαγγέλματος 5), 
ακολουθεί το επίπεδο 2 με τους επαγγελματίες σε ποσοστό 18,21% και οι 
εξειδικευμένοι τεχνίτες (επίπεδο 7) με 12,29%. Τέλος, τα άκρα της κλίμακας 
εκπροσωπούνται με 5,86% το 1 με τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και με 9,46% 
το 9 με τους ανειδίκευτους εργάτες. 
 
Πίνακας 2. 
Ποσοστά (%) ανά επαγγελματική κατηγορία για το σύνολο των κατοίκων της 
Ελλάδας σε Απογραφή Πληθυσμού 2011 με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής για όλη την επικράτεια. 

Επαγγελματικό επίπεδο Ποσοστό επαγγελμ. 
κατηγορίας (%) επί του 
συνολικού δείγματος 

1. Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 5,86% 

2. Επαγγελματίες 18,21% 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  150 
 

 
 

3. Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 8,86% 

4.Υπάλληλοι γραφείου 7,87% 

5. Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και 
πωλητές 

22,66% 

6. Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, 
δασοκόμοι και αλιείς 

8,49% 

7. Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

12,29% 

8. Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και εξοπλισμού και 
συναρμολογητές (μονταδόροι) 

6,30% 

9. Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και 
μικροεπαγγελματίες 

9,46% 

 

 

 

Σχήμα 1. 
Συγκριτική θεώρηση των ποσοστών κάθε επαγγελματικού επιπέδου στην 
επικράτεια και στα δημόσια σχολεία γονεϊκης επιλογής. 
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Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, αν κάνουμε τη σύγκριση των ποσοστών κάθε 
επαγγελματικού επιπέδου από τη μια μεριά των δημόσιων σχολείων γονεϊκής 
επιλογής και από την άλλη ολόκληρης της επικράτειας, μπορούμε να καταλήξουμε 
στα παρακάτω συμπεράσματα: 

Αρχικά, οι «Επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικοί, νομικοί, καλλιτέχνες» 
(επίπεδο 2) αποτελούν τη βασική ομάδα επαγγελματιών στους γονείς των 
σχολείων που μελετάμε με ποσοστό 36%, ενώ στο σύνολο της επικράτειας 
αποτελούν μόνο το 18% περίπου. Δηλαδή, το ποσοστό τους στα συγκεκριμένα 
σχολεία είναι το διπλάσιο. Στη συνέχεια, οι «Απασχολούμενοι στην παροχή 
υπηρεσιών και πωλητές» (επίπεδο 5), οι οποίοι αποτελούν την πολυπληθέστερη 
ομάδα στην επικράτεια με ποσοστό σχεδόν 23%, στα δημόσια σχολεία γονεϊκής 
επιλογής υποεκπροσωπούνται με ποσοστό μόλις 4%. Ακόμη, οι «Υπάλληλοι 
γραφείου» (επίπεδο 4) εκπροσωπούνται επαξίως στα σχολεία που μελετάμε με 
24% περίπου, ενώ στην επικράτεια κατέχουν μόνο το 8% περίπου. Αντιθέτως, οι 
«Ανειδίκευτοι εργάτες» του επιπέδου 9 υποεκπροσωπούνται στα σχολεία της 
έρευνάς μας με μόλις 1% περίπου, ενώ στην επικράτεια καταλαμβάνουν το 12% 
περίπου. Όσο για τα «Ανώτερα διευθυντικά στελέχη» του επιπέδου 1, στην 
επικράτεια καταλαμβάνουν το 6% περίπου, ενώ στα υπό έρευνα σχολεία 
αποτελούν λίγο λιγότερο από το 2 % περίπου. 

Από τα παραπάνω μπορεί να συνάγει κανείς το συμπέρασμα ότι τα άκρα της 
κλίμακας, τόσο η ανώτερη βαθμίδα, όσο και η κατώτερη υποεκπροσωπούνται στα 
σχολεία που μελετάμε. Συνεπώς, δεν τα προτιμά ούτε το «ανώτερο», το πιο 
εύρωστο οικονομικά στρώμα, το οποίο πιθανόν να κάνει την επιλογή του ιδιωτικού 
σχολείου, ούτε το «κατώτερο», το πιο φτωχό, το οποίο στρέφεται μόνο στο σχολείο 
της γειτονιάς, χωρίς να εξετάζει άλλες επιλογές στη δημόσια εκπαίδευση. Ακόμη, 
και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, οι κατηγορίες που αποτελούν την πλειονότητα 
στα υπό μελέτη σχολεία με 60%  είναι οι 2 και 4, ενώ στην επικράτεια οι δύο αυτές 
κατηγορίες συγκεντρώνουν μόνο το 26%. Αυτό δείχνει ότι άνθρωποι μέσης 
οικονομικής κατάστασης και αυξημένου εκπαιδευτικού επιπέδου, ιδιαίτερα στην 
κατηγορία 2, είναι αυτοί που συνειδητά επιλέγουν και στηρίζουν τα συγκεκριμένα 
σχολεία. 

 
Πίνακας 3. 
Τύποι Σχολείων Γονεϊκής επιλογής και Επαγγελματικό Επίπεδο 

Τύπος Σχ. Μονάδας Μέσος όρος Πλήθος N Τυπική απόκλιση 
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με 
Λυκειακές Τάξεις 

3,76 123 1,942 

Μουσικό Γενικό Λύκειο 3,06 139 1,456 

Μουσικό Γυμνάσιο 3,41 237 1,782 

Μουσικό Γυμνάσιο με Μουσικές 
Λυκειακές Τάξεις 

4,03 3157 2,058 
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Ολοήμερο Πειραματικό Δημοτικό 
Σχολείο ενταγμένο στο 
Πανεπιστήμιο 

3,45 706 1,730 

Ολοήμερο Πειραματικό Δημοτικό 
Σχολείο μη ενταγμένο στο 
Πανεπιστήμιο 

3,93 222 1,936 

Ολοήμερο Πειραματικό 
Νηπιαγωγείο ενταγμένο στο 
Πανεπιστήμιο 

3,00 16 1,633 

Πειραματικό Γυμνάσιο 3,55 770 1,835 

Πειραματικό Γυμνάσιο με 
Λυκειακές Τάξεις 

3,10 211 1,539 

Πειραματικό Λύκειο 3,45 906 1,815 

Πρότυπο Γυμνάσιο 3,19 555 1,639 

Πρότυπο Λύκειο 3,33 400 1,711 

Σύνολο 3,68 7442 1,919 

 

Στον Πίνακα 3 διαπιστώνουμε ότι ο Μέσος Όρος του επαγγελματικού 
επιπέδου σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή για τα υπό έρευνα σχολεία 
βρίσκεται στο 3,68, δηλαδή λίγο παραπάνω από τον αριθμητικό μέσο όρο του 4,5. 
Αυτό δείχνει ότι οι γονείς των σχολείων αυτών έχουν ένα μέσο και λίγο υψηλότερο 
επαγγελματικό επίπεδο σε σχέση με τα επαγγέλματα ολόκληρης της επικράτειας. 
Το υψηλότερο επαγγελματικό επίπεδο, και συνεπώς στη συγκεκριμένη μέτρηση με  
την μικρότερη τιμή, εντοπίζεται στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία με 3 και 
ακολουθούν τα Μουσικά Λύκεια με 3,06 και τα Πειραματικά Γυμνάσια με Λυκειακές 
Τάξεις με 3,1 ενώ λίγο χαμηλότερα κυμαίνονται τα Πρότυπα Γυμνάσια με 3,19. 

Στη συνέχεια, κάνοντας σύγκριση του δεύτερου εργαλείου, αυτό των 
δεικτών κοινωνικού κύρους του Πανεπιστημίου του Σικάγο, με το ελληνικό 
ερευνητικό εργαλείο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, διαπιστώσαμε ότι και τα 
δύο χρησιμοποιούν 9 κατηγορίες, με αντίστροφη όμως αξιολογική κλίμακα. 
Δηλαδή, στην ελληνική κατάταξη το 1 είναι το αξιολογικά μεγαλύτερο, ενώ στην 
έρευνα του Σικάγο το 9. 

Οι Mackinnon και Langford στο βιβλίο τους The meaning of occupational 
prestige scores: A Social Psychological Analysis and Interpretation (Mackinnon & 
Langford, 1994) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μέτρηση του κοινωνικού κύρους 
συνδέεται άμεσα με το επίπεδο της εκπαίδευσης του κάθε ανθρώπου, καθώς και με 
το γεγονός ότι αξιολογούνται περισσότερο οι απαιτήσεις μιας δουλειάς παρά οι 
οικονομικές απολαβές. Επιπλέον, τέτοιες μετρήσεις επιτρέπουν να γίνουν 
συγκρίσεις κοινωνιολογικές τόσο εξελικτικά στην πάροδο των ετών σε μία χώρα, 
όσο και συγκριτικά σε περισσότερες από μία χώρες, γεγονός που τις καθιστά 
ιδιαιτέρως σημαντικές. Στη δική μας έρευνα η χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου 
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μας βοήθησε να βρούμε τον μέσο όρο του κοινωνικού κύρους  των γονέων των υπό 
έρευνα σχολείων και έτσι να πλησιάσουμε με ασφάλεια πλέον την κοινωνική τους 
διαστρωμάτωση. Συνεπώς, αφού φτιάξαμε μία στήλη με την τιμή του κοινωνικού 
κύρους των επαγγελμάτων των 7.444 γονέων, βρήκαμε ότι ο μέσος όρος τους 
βρίσκεται στο 4,98, κατά τι λιγότερο από 5 σε μία κλίμακα από το 1 έως το 9 και 
λίγο παραπάνω από τον μέσο όρο του 4,5. Αυτό στατιστικά δηλώνει ότι οι γονείς 
των σχολείων αυτών ανήκουν στα μεσαία κοινωνικά στρώματα και, αν το 
συνδυάσουμε με τους προηγούμενους πίνακες, με αυξημένο μορφωτικό επίπεδο.  
 
Πίνακας 4. 
Τύποι σχολείων γονεϊκής επιλογής και κοινωνικό κύρος 

Τύπος Σχ. Μονάδας Μέσος όρος Πλήθος (N) Τυπική απόκλιση 
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με 
Λυκειακές Τάξεις 

4,902 123 1,0251 

Μουσικό Γενικό Λύκειο 5,173 139 1,0013 

Μουσικό Γυμνάσιο 5,150 237 1,1552 

Μουσικό Γυμνάσιο με Μουσικές 
Λυκειακές Τάξεις 

4,821 3159 1,1042 

Ολοήμερο Πειραματικό Δημοτικό 
Σχολείο ενταγμένο στο 
Πανεπιστήμιο 

5,067 706 1,1756 

Ολοήμερο Πειραματικό Δημοτικό 
Σχολείο μη ενταγμένο στο 
Πανεπιστήμιο 

4,829 222 1,1658 

Ολοήμερο Πειραματικό 
Νηπιαγωγείο ενταγμένο στο 
Πανεπιστήμιο 

5,150 16 1,2660 

Πειραματικό Γυμνάσιο 5,059 770 1,1409 

Πειραματικό Γυμνάσιο με 
Λυκειακές Τάξεις 

5,306 211 1,1791 

Πειραματικό Λύκειο 5,122 906 1,1503 

Πρότυπο Γυμνάσιο 5,208 555 1,1858 

Πρότυπο Λύκειο 5,159 400 1,1947 

Σύνολο 4,986 7444 1,1451 

 

Επιπλέον, από την ανάλυση μέσω SPSS διαπιστώνουμε ότι ο τύπος σχολείου 
με το υψηλότερο κοινωνικό κύρος είναι το Πειραματικό Γυμνάσιο με Λυκειακές 
τάξεις με 5,3, ακολουθούν τα Πρότυπα Γυμνάσια με 5,2, τα Μουσικά Λύκεια με 5,17 
και τα Πρότυπα Λύκεια με 5,159. Το χαμηλότερο εντοπίζεται στα Μουσικά 
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Γυμνάσια με Λυκειακές τάξεις και είναι 4,821. Τα παραπάνω γίνονται ευκολότερα 
αντιληπτά και από το «αραχνοειδές» διάγραμμα που ακολουθεί. 

 

 
 

Σχήμα 2: Αραχνοειδές διάγραμμα κοινωνικού κύρους ανά τύπο δημόσιου σχολείου 
γονεϊκής επιλογής. 
 

Η εγκυρότητα της κλίμακας επαγγελματικού κύρους εξετάστηκε μέσω της 
αξιολόγησης της συσχέτισής της με μια καθιερωμένη κλίμακα επαγγελμάτων, όπως 
είναι αυτή της Εθνικής Στατιστικής Αρχής. Βρέθηκε ότι μεταξύ των δύο αυτών 
μεταβλητών υφίσταται ισχυρή και στατιστικώς σημαντική συσχέτιση (r= 
+0,651, p<0,001). Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι το 42,38% της διακύμανσης στο 
κοινωνικό κύρος εξηγείται στατιστικά από την κατάταξη των επαγγελμάτων της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, γεγονός που καθιστά και τα δύο ερευνητικά εργαλεία 
έγκυρα και αξιόπιστα. Ο τελευταίος Πίνακας (5) περιλαμβάνει την αριθμητική 
κατανομή των επαγγελμάτων των γονέων σε όλα τα σχολεία που μελετάμε. 

 
Πίνακας 5. 
Η αριθμητική δύναμη κάθε επαγγέλματος στα δημόσια σχολεία γονεϊκής επιλογής 
(Πρότυπα-Πειραματικά-Μουσικά-Καλλιτεχνικά) 

Επαγγέλματα γονέων στα Πρότυπα-
Πειραματικά, Μουσικά, Καλλιτεχνικά 

Αριθμητική 
Δύναμη 

 
Ποσοστό% 

Επιχειρηματίας   111 1,49 

Δικηγόρος  113 1,52 

Μηχανολόγος μηχανικός  132 1,77 

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5

5.1
5.2
5.3
5.4

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με 
Λυκειακές Τάξεις

Μουσικό Γενικό Λύκειο

Μουσικό Γυμνάσιο

Μουσικό Γυμνάσιο με 
Μουσικές Λυκειακές 

Τάξεις

Ολοήμερο Πειραματικό 
Δημοτικό Σχολείο 
ενταγμένο στο …

Ολοήμερο Πειραματικό 
Δημοτικό Σχολείο μη 

ενταγμένο στο …
Ολοήμερο Πειραματικό 
Νηπιαγωγείο ενταγμένο 

στο Πανεπιστήμιο

Πειραματικό Γυμνάσιο

Πειραματικό Γυμνάσιο με 
Λυκειακές Τάξεις

Πειραματικό Λύκειο

Πρότυπο Γυμνάσιο

Πρότυπο Λύκειο
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Μαιευτής  1 0,01 

 Γιατρός  234 3,14 

Πολιτικός μηχανικός  175 2,35 

 Χημικός μηχανικός  50 0,67 

 Αρχιτέκτονας  65 0,87 

 Ηλεκτρολόγος μηχανικός  127 1,71 

Δικαστικός  21 0,28 

Οδοντίατρος  68 0,91 

 Διδακτικό προσωπικό ανώτατων ιδρυμάτων  87 1,17 

Μηχανικός περιβάλλοντος  4 0,05 

Ναυπηγός μηχανικός  16 0,21 

Μηχανικός   43 0,58 

Μηχανικός μεταλλείων  7 0,09 

Ελεύθερος επαγγελματίας  758 10,18 

Δημόσιος υπάλληλος   430 5,78 

Στρατιωτικός  227 3,05 

Ιδιωτικός υπάλληλος  907 12,18 

Αστυνομικός  157 2,11 

Καλλιτέχνης  42 0,56 

Εκπαιδευτικός 566 7,60 

Αθλητής 4 0,05 

Ναυτικός  67 0,90 

Επαγγελματίας  πληροφορικής  43 0,58 

Υπάλληλος τράπεζας  160 2,15 

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος  3 0,04 

Εμποροϋπάλληλος  28 0,38 

Κτηματομεσίτης 7 0,09 

Ειδικευμένος τεχνίτης  51 0,69 

Φυσιοθεραπευτής  24 0,32 

Έμπορος 251 3,37 

Ιερέας-κληρικός    81 1,09 

Οικονομολόγος  70 0,94 

Πυροσβέστης  63 0,85 

Φωτογράφος  35 0,47 

Ηλεκτρονικός  59 0,79 

Μουσικός    120 1,61 

Υπάλληλος γραφείου  8 0,11 

Ασφαλιστής  41 0,55 

Γεωπόνος   64 0,86 

Λογιστής   109 1,46 

Δημοσιογράφος  55 0,74 
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Κτηνίατρος  23 0,31 

Χειροτέχνης  5 0,07 

Ψυχολόγος  15 0,20 

Δημοτικός υπάλληλος  114 1,53 

Υπάλληλος  ΔΕΗ  47 0,63 

Αγιογράφος  12 0,16 

Δασολόγος  17 0,23 

Ιατρικός επισκέπτης  21 0,28 

Πωλητής  21 0,28 

Νοσηλευτής  51 0,69 

Οπτικός  8 0,11 

Εργολάβος  46 0,62 

Κομμωτής-αισθητικός  16 0,21 

Ταχυδρομικός υπάλληλος   21 0,28 

Αρχαιολόγος   5 0,07 

Βιοτέχνης  35 0,47 

Φαρμακοποιός  44 0,59 

Αρχειοφύλακας και έφορος αρχαιοτήτων  6 0,08 

Υπάλληλος ΔΕΚΟ  27 0,36 

Δάσκαλος οδήγησης  5 0,07 

Τουριστικός πράκτορας  11 0,15 

Ξενοδοχοϋπάλληλος  10 0,13 

Κοινωνικός λειτουργός  3 0,04 

Διακοσμητής  2 0,03 

Υπάλληλος  ΝΠΔΔ   10 0,13 

Ξενοδόχος  17 0,23 

Ταξιδιωτικός συνοδός-ξεναγός  4 0,05 

Συμβολαιογράφος  1 0,01 

Κοινωνιολόγος  4 0,05 

Λογοθεραπευτής  3 0,04 

Οικοδόμος  160 2,15 

Οδηγός  129 1,73 

Ηλεκτρολόγος  232 3,12 

Σιδηρουργός  14 0,19 

Αγρότης  147 1,97 

Εργάτης  78 1,05 

Μάγειρας   21 0,28 

Υδραυλικός  54 0,73 

Αυτοκινητιστής  122 1,64 

Μηχανικός αυτοκινήτων  64 0,86 

Ξυλουργός-μαραγκός  38 0,51 
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Αγρονόμος-τοπογράφος  20 0,27 

Λιμενικός  22 0,3 

Μελισσοκόμος  9 0,12 

Φύλακας  8 0,11 

Χειριστής σταθερών εγκαταστάσεων  20 0,27 

Κτηνοτρόφος  19 0,26 

Ζαχαροπλάστης   4 0,05 

Υλοτόμος  1 0,01 

Πτηνοτρόφος  3 0,04 

Δασοφύλακας  7 0,09 

Προσωπικό ασφαλείας  1 0,01 

Διανομέας  5 0,07 

Φανοποιός  2 0,03 

Κηπουρός   1 0,01 

Οικιακά  1 0,01 

Σωφρονιστικός υπάλληλος  2 0,03 

Αλιέας  16 0,21 

Αρτοποιός  34 0,46 

Γεωργός  19 0,26 

Ελαιοχρωματιστής  56 0,75 

Εργολάβος κηδειών  1 0,01 

Ψυκτικός  12 0,16 
 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 5, βλέπουμε ότι ιδιαίτερη προτίμηση για τα 
συγκεκριμένα σχολεία έχουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (12,78%), ακολουθούν οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες (10,18%), οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας (7,60%), οι οποίοι μαζί με το διδακτικό προσωπικό των 
Πανεπιστημίων (1,17%) φτάνουν το 8,77%, και οι δημόσιοι υπάλληλοι (5,78%). Για 
τους εκπαιδευτικούς οφείλουμε να κάνουμε ιδιαίτερη μνεία, καθώς ως μέλη του 
εκπαιδευτικού χώρου έχουν πολλές προσλαμβάνουσες και η προτίμησή τους 
συνιστά μια επιλογή συνειδητή και βαρύνουσα. Κατά τη γνώμη μας, άρρητα 
εννοείται ότι και οι ίδιοι οι άνθρωποι από τον χώρο της εκπαίδευσης δεν 
εμπιστεύονται τα καθορισμένα με γεωγραφικά κριτήρια δημόσια σχολεία «της 
γειτονιάς» και προτιμούν να κάνουν μια επιλογή δημόσιου μεν αλλά διαφορετικού 
τύπου και σκοπιμότητας σχολείου, στοιχείο που θα φανεί και στην ανάλυση των 
συνεντεύξεων συγκεκριμένων γονέων που ακολουθεί. 

Συμπερασματικά μιλώντας, από την ποσοτική έρευνα διαπιστώνουμε ότι οι 
γονείς που συνειδητά επιλέγουν τα υπό έρευνα σχολεία ανήκουν κατά πλειονότητα 
στα μεσαία στρώματα με επαγγέλματα μέσου και υψηλού κοινωνικού κύρους και 
αυξημένο μορφωτικό επίπεδο. 
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Συζήτηση 

Με την παρούσα έρευνα συνδέονται για πρώτη φορά δομικά και λειτουργικά 
όλα τα δημόσια σχολεία που συνιστούν γονεϊκή επιλογή, είτε είναι Πρότυπα-
Πειραματικά είτε Μουσικά-Καλλιτεχνικά είτε Εκκλησιαστικά, κάνοντας μια 
απόπειρα να αναδειχθεί ο κοινός παρονομαστής και η κοινή συνισταμένη τους: η 
συνειδητή επιλογή ενός «άλλου», «διαφορετικού» δημόσιου διαδημοτικού σχολείου 
από την πλευρά του γονέα, προκειμένου ο τελευταίος να υπερπηδήσει το 
συγκεντρωτικό, κεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα και να εξασφαλίσει επιπλέον 
προνόμια για το παιδί του.  

Για τον λόγο αυτό, θέσαμε τους γονείς στο μικροσκόπιο και μελετήσαμε το 
κοινωνικό τους προφίλ. Με τη βοήθεια μιας βάσης δεδομένων από το MySchool, 
εξετάσαμε 7.444 καταχωρίσεις με επαγγέλματα γονέων των σχολείων αυτών, διότι 
το επάγγελμα, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, αποτελεί τον βασικό δείκτη της 
κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Χρησιμοποιώντας τα Επίπεδα Επαγγέλματος, όπως 
ταξινομούνται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ανακαλύψαμε ότι οι γονείς των 
συγκεκριμένων σχολείων έχουν ένα μέσο με αυξητική τάση επαγγελματικό επίπεδο. 
Πιο συγκεκριμένα, στην καθοδική από άποψη επιπέδου κλίμακα από το 1 έως το 9, 
ο Μέσος όρος του επαγγελματικού επιπέδου των σχολείων αυτών είναι το 3,8. Στη 
συνέχεια, χρησιμοποιήσαμε τον Πίνακα με το Κοινωνικό Κύρος των Επαγγελμάτων 
του Πανεπιστημίου του Σικάγου και ανακαλύψαμε ότι ο αντίστοιχος Μέσος Όρος 
των γονέων των σχολείων αυτών σε μία ανοδική κλίμακα από άποψη κοινωνικού 
κύρους εννεάβαθμη κλίμακα είναι το 4,98, δηλαδή και πάλι στο μέσο κοινωνικό 
κύρος με αυξητική τάση. Με τη χρήση και σύγκριση των δύο αυτών εργαλείων 
αφενός είδαμε ότι εμφανίζεται μεγάλη συσχέτιση μεταξύ τους (r=+0,651), γεγονός 
που διασφαλίζει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους, και αφετέρου με 
επιστημονικά πλέον αποδεδειγμένο τρόπο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το 
κοινωνικό προφίλ των γονιών που επιλέγουν τα συγκεκριμένα σχολεία είναι των 
μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων. 
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