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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Βασικός προβληματισμός που οδήγησε στην επιλογή του θέματος ήταν η 

μελέτη ερευνών, που σχετίζονταν με το θέμα της σχολικής εγκατάλειψης και έχουν 

γίνει στο παρελθόν. Μελετήσαμε την έρευνα των Παλαιοκρασά, Ρουσέα και  

Βρετάκου (2001) με τίτλο «η γυμνασιακή σχολική διαρροή στην Ελλάδα: ποσοτικά 

και ποιοτικά στοιχεία». Μελετήσαμε επίσης και μια έρευνα του παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου με τίτλο «η μαθητική διαρροή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(Γυμνάσιο, Ενιαίο Λύκειο, ΤΕΕ) που πραγματοποιήθηκε το 2006 από τους 

Παναγιώτη Ρουσέα και Βασιλεία Βρεττάκου, εκπαιδευτικούς, και συνάμα στελέχη 

του παρατηρητηρίου μετάβασης. Από τη μελέτη των ερευνών αυτών προκύπτει ότι : 

α) ο νομός Ηρακλείου κατατάσσεται στους νομούς με διαχρονικά υψηλή μαθητική 

διαρροή. Σε σύνολο 54 νομών που έλαβαν μέρος στην έρευνα για τη γενιά 2000-2001 

παρατηρούμε ότι ο νομός ηρακλείου είναι στην τρίτη από την κορυφή, θέση, μετά τα 

Δωδεκάνησα κ το Ρέθυμνο στην διαρροή στο Λύκειο, με ποσοστό 6,57 %. β) ένας 

αρκετά μεγάλος αριθμός νέων δεν αρχίζουν καν ή δεν ολοκληρώνουν τη φοίτηση στο 

Γυμνάσιο. γ)Οι μαθητές των αγροτικών περιοχών εγκαταλείπουν το Γυμνάσιο σε 

πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τους μαθητές των αστικών περιοχών. δ)Οι νέοι που 

εγκατέλειψαν το Γυμνάσιο προέρχονται κυρίως από οικογένειες χαμηλού κoιvωvικό-

oικovoμικού και εκπαιδευτικού επιπέδου, πολλές από τις οποίες αντιμετωπίζουν και  

άλλα προβλήματα όπως υγείας. ε)Ως σημαντικότερος λόγος για τη διακοπή της 

φοίτησης στο Γυμνάσιο προβάλλεται από τους νέους η δυσκολία που αντιμετώπιζαν 

στα μαθήματα. στ) Μαθητές πoυ εγκαταλείπoυv συvειδητά τo σχολείο (πoλλές φορές 

ενάντια στη θέληση των γονέων τους), γιατί βιάζονται να βγάλουν δικά τους χρήματα 

και θεωρούν την παραμονή στο σχολείο χαμένο χρόνο. ζ) Κορίτσια εγκατέλειψαν 

καθώς παντρεύτηκαν και έχουν ήδη το πρώτο τους παιδί. η) Μαθητές ορφανοί ή με 

χωρισμένους γονείς, εγκαταλείπουν το σχολείο είτε γιατί αναγκάζονται vα εργαστούν 

σε εξωτερική εργασία ή στο σπίτι (τα κορίτσια) είτε γιατί το οικογενειακό πρόβλημα 

έχει επιδράσει καταλυτικά στη ψυχολογία τους. θ) Μαθητές (κυρίως αγόρια) 

εγκαταλείπουν το σχολείο για να βοηθήσουν στην εργασία των γονέων τους. ι) 

Μαθητές (κυρίως αγόρια) εγκαταλείπουν το σχολείο για vα εργαστούν σε εξωτερική 

εργασία και vα βοηθήσουν την οικογένεια που αντιμετωπίζει έντονο οικονομικό 

πρόβλημα. κ)Κορίτσια που μένουν συνήθως στο σπίτι, όπου αντικαθιστούν την 

εργαζόμενη μητέρα στο νοικοκυριό και στη φροντίδα των μικρότερων αδελφών. λ) 
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Μαθητές με γονείς αυστηρών αρχών (κυρίως o πατέρας), που πιστεύουν ότι "το 

σημερινό σχολείο έχει εκφυλιστεί, δε βοηθά ουσιαστικά το μαθητή αλλά αντιθέτως τov 

προετοιμάζει για παρεκτροπή και επομένως είναι καλύτερα για τα αγόρια να εργαστούν 

από νωρίς πριν μπλέξουν και για τα κορίτσια να παντρευτούν πριν το τελειώσουν» 

Αυτά οδηγούν σε χαμηλή επίδοση και αρνητική στάση απέναντι στο σχολείο με 

αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες εγκατάλειψης του.   

Έχοντας μελετήσει τα παραπάνω, επιδιώξαμε με τη μελέτη αυτή να δούμε 

πως εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό στο δήμο Γοργολαΐνη. Ένα δήμο που 

συμπαθούμε ιδιαίτερα και που από νωρίς κέντρισε το ενδιαφέρον μας, είτε γιατί για 

κάποιους από μας αποτέλεσε πλαίσιο εργαστηρίων μας, είτε επειδή κάποτε 

εργαστήκαμε εκεί, είτε  γιατί σαν Ηρακλειώτες τον επισκεπτόμαστε συχνά στο 

πλαίσιο κοινωνικών εκδηλώσεων. Όλα αυτά μας ευαισθητοποίησαν να μελετήσουμε 

τους λόγους της σχολικής εγκατάλειψης. 

 Έχοντας γνώση της περιοχής του δήμου Γοργολαΐνη παρατηρούμε ότι ο 

δήμος με την περίπτωση του οποίου θέλουμε να ασχοληθούμε είναι ένας αγροτικός 

δήμος, κλειστή κοινωνία αν και βρίσκεται κοντά στο Ηράκλειο. Τα παιδιά εργάζονται 

σε αγροτικές δουλείες και βοηθούν τους γονείς τους στα χωράφια ενώ παραδοσιακές 

αυστηρές αντιλήψεις για το ρόλο των κοριτσιών που πρέπει να παντρεύονται νωρίς 

ακόμα και χωρίς να έχουν τελειώσει το σχολείο και των αγοριών που από νωρίς 

βρίσκονται στο μεροκάματο, είναι συνήθη φαινόμενα. Συνήθως οι γονείς των παιδιών 

είναι άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο αλλά και οικονομικές δυσκολίες και 

άνθρωποι του μόχθου, ενώ τα παιδιά δεν έχουν ιδιαίτερες σχολικές επιδόσεις. 

Γνωρίζουμε ,έχοντας ασχοληθεί στο παρελθόν με το δήμο και έχοντας μιλήσει με 

πρόσωπα κλειδιά, ότι το φαινόμενο της σχολικής εγκατάλειψης του Γυμνασίου ή του 

Λυκείου υπάρχει και μένει να δούμε τις βαθύτερες αιτίες που οδηγούν τα παιδιά της 

περιοχής στην επιλογή τους αυτή.  

Γνωρίζοντας ότι η σχολική εγκατάλειψη οδηγεί σε αναζήτηση εργασίας 

ανειδίκευτης αλλά και το γεγονός ότι οι θέσεις ανειδίκευτων είναι επισφαλείς, είναι 

εύλογο ότι ακόμη και αν εξασφαλίσουν προσωρινά κάποια εργασία, θα κινδυνεύσουν 

να βρεθούν στο περιθώριο της οικονομικής δραστηριότητας αργότερα, μη έχοντας τα 

απαιτούμενα προσόντα. Η επαγγελματική τους πορεία δεν είναι ελπιδοφόρα, καθώς 

δεν υπάρχει ποικιλία στα επαγγέλματα που ασκούν ή απασχολούνται σε βοηθητικές 

εργασίες στα επαγγέλματα αυτά. Η ανεργία θα είναι προ των πυλών. 
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Σκοπός της έρευνάς μας είναι μέσα από συνεντεύξεις που πήραμε από νέους 

του δήμου Γοργολαΐνη , να κατανοήσουμε εις βάθος τους λόγους που ένας νέος 

αποφασίζει να διακόψει το σχολείο και πώς το πραγματοποιεί. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα-υποθέσεις που προκύπτουν από τον 

προβληματισμό είναι:  

 α) Ποιοι είναι οι λόγοι της σχολικής εγκατάλειψης στο αγροτικό δήμο 

Γοργολαΐνη. Σχετίζονται μόνο με την κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση του δήμου ή σχετίζονται και με την κακή απόδοση 

ορισμένων μαθητών και τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου; 

 β) Κατά πόσο έχει επιπτώσεις η επιλογή αυτή στη ζωή τους; 

Το πρώτο μέρος της μελέτης μας είναι το θεωρητικό μέρος και χωρίζεται  σε 

τρία κεφάλαια. Στο πρώτο γίνεται η παρουσίαση του δήμου Γοργολαΐνη, του νομού 

Ηρακλείου. Παρουσιάζονται στοιχεία για τον πληθυσμό, για την εκπαίδευση αλλά 

και τα σχολεία που υπάρχουν στο κάθε δημοτικό διαμέρισμα, η οικονομία της 

κοινότητας όσο αναφορά τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Επίσης 

γίνεται αναφορά στην αγροτική κοινωνία και τα κοινωνικό-πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά του δήμου. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμαστε στη στάση ζωής 

των νέων του δήμου Γοργολαΐνη , στους παράγοντες που την επηρεάζουν, στην 

κοινωνικοποίηση και στο σχέδιο ζωής των νέων και πώς διαμορφώνεται. Στο τρίτο 

κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην μαθητική διαρροή, τις αιτίες και τις συνέπειες της, 

μια κοινωνικό-ιστορική αναδρομή για την μαθητική διαρροή, τη μαθητική διαρροή 

στην Ελλάδα και ακολουθεί ο προβληματισμός συγκεκριμένα πλέον για το δήμο 

Γοργολαΐνη  σχετικά με το φαινόμενο της μαθητικής διαρροής.  

Το δεύτερο μέρος της μελέτης μας συνίσταται σε μια εμπειρική επιτόπια 

έρευνα που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τους λόγους που συμβάλλουν στην 

ύπαρξη και διατήρηση του φαινομένου της σχολικής εγκατάλειψης. Όσο αναφορά 

την μεθοδολογία, η έρευνα μας είναι ποιοτική, διότι θέλουμε να κατανοήσουμε 

καλύτερα τους λόγους που οδηγούν στη σχολική εγκατάλειψη μέσα από τις 

αφηγήσεις των ίδιων των νέων, να δούμε πώς βιώνουν τα ίδια τα υποκείμενα το 

φαινόμενο αυτό. Πεδίο μας ο δήμος Γοργολαΐνη του Νομού Ηρακλείου από τον 

οποίο δήμο επιλέξαμε νέους, αγόρια και κορίτσια που κατάγονται και διαβιούν εκεί, 

που εγκατέλειψαν το σχολείο και προβήκαμε σε συνεντεύξεις ημι-δομημένες τις 

οποίες στη συνέχεια αναλύσαμε και παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα, επιδιώκοντας 
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να δώσουμε απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα και στους προβληματισμούς μας, 

πάνω στο θέμα της μελέτης μας. 

Τέλος ολοκληρώνοντας τη μελέτη μας ακολουθεί στο τρίτο μέρος η τελική 

συζήτηση, με στόχο να παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την 

επεξεργασία του θεωρητικού και εμπειρικού μέρους.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΓΟΛΑΙΝΗ 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια σύντομη παρουσίαση του δήμου 

Γοργολαΐνη μέσα από την πάροδο των χρόνων. Εν συνεχεία αναφέρονται οι υποδομές 

(εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές) που υπάρχουν στα έξι δημοτικά 

διαμερίσματα του δήμου και στοιχεία της οικονομίας τoυ. Βάσει της ανάλυσης των 

στοιχείων αυτών, προσπαθούμε να συνθέσουμε το περιβάλλον που ζει και 

μορφώνεται ο νέος του εν λόγω δήμου.  

 

1.1 Γενικά στοιχεία 

  Ο δήμος Γοργολαΐνη είναι ένας ημιορεινός δήμος νοτιοδυτικά της πόλης του 

Ηρακλείου. Αποτελείται από τα δημοτικά διαμερίσματα του Αγ. Μύρωνα που είναι 

και η έδρα του δήμου, των Άνω Ασιτών, των Κάτω Ασιτών, του Πενταμοδίου, του 

Πετροκέφαλου και της Πυργούς. 

  Ο Άγιος Μύρωνας βρίσκεται 19 χλμ νοτιοδυτικά της πόλης του Ηρακλείου 

χτισμένος πάνω σε δύο λόφους του με καταπληκτική θέα προς το Ηράκλειο . Μετά 

τον Άγιο Μύρωνα συναντάμε τους Κάτω και τους Άνω Ασίτες, 23 χλμ από το 

Ηράκλειο. Οι Άνω και Κάτω Ασίτες είναι ορεινά χωριά και ένα μέρος της έκτασης 

τους είναι δασικές εκτάσεις στις πρόποδες του Ψηλορείτη. Το Πενταμόδι που είναι  

χτισμένο στην κοιλάδα του Γαζανού ποταμού είναι ένα από τα πιο παλιά χωριά της 

Κρήτης, 17 χλμ από το Ηράκλειο. Το Πετροκέφαλο, χτισμένο πάνω σε πετρώδη λόφο 

σε σχήμα κεφαλιού, βρίσκεται 16 χλμ μακριά από το Ηράκλειο, ενώ η Πυργού με θέα 

προς τον Κρουσώνα, απέχει 20 χλμ από το Ηράκλειο.  

Στο δήμο σύμφωνα με την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε( 2001) κατοικούν 3.171 

άτομα, εκ των οποίων τα 2886 είναι απογραφέντα στο Δήμο, ενώ τα 181 είναι 

απογραφέντα σε άλλους δήμους. Το 1/3 περίπου του πληθυσμού του δήμου κατοικεί 

στις Κάτω Ασίτες.  

Αναλυτικότερα η κατανομή του πληθυσμού κατά το 2001 για όλα τα 

δημοτικά διαμερίσματα  φαίνεται στον παρακάτω πίνακα μέσω του οποίου μπορούμε 

να πάρουμε πληροφορίες για τον πληθυσμό ανά δημοτικό διαμέρισμα και ανά φύλο. 
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Δημοτικό  Διαμέρισμα Σύνολο Άρρενες Θήλυ 

Αγ. Μύρωνας 730 361 369 

Άνω Ασίτες 452 230 222 

Κάτω Ασίτες 1228 650 578 

Πενταμόδι 280 139 141 

Πετροκέφαλο 129 66 63 

Πυργού 352 179 173 

Πηγή : Ε.Σ.Υ.Ε  Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά ανά δημοτικό διαμέρισμα και ανά 

φύλο 

Στα χωριά αυτά υπάρχουν πλήθος μνημείων που μαρτυρούν την ιστορικότητα 

της περιοχής όπως η μονή Αγίου Γεωργίου, οι εκκλησίες (Άγιος Μύρωνας, Άγιοι 

Απόστολοι, Άγιος Αντώνιος, Άγια Παρασκευή) και το λαογραφικό μουσείο –

ανακαινισμένο το 2005- στις Άνω Ασίτες. 

  Η περιοχή κατοικείται από την εποχή του χαλκού (3000-1100π.χ), σύμφωνα 

με ευρήματα που έχουν έρθει στο φώς. Οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει τάφους 

στην Πυργού, στο Πετροκέφαλο, στους Κάτω Ασίτες και στο Πενταμόδι. Κατά τα 

ρωμαϊκά χρόνια δημιουργούνται οι οικισμοί Ραύκος και Πάνονα. Η Ραύκος αργότερα 

μετονομάστηκε σε Μύρωνα, από το όνομα του επισκόπου Γόρτυνας. Μετά την 

κατάκτηση της Κρήτης από τους Άραβες χτίζονται τα χωριά Άνω και Κάτω Ασίτες. 

Ενώ κατά την Ενετοκρατία έγγραφα δίνουν πληροφορίες για το Πενταμόδι και την 

Πυργού. 

Σημαντικό μνημείο της περιοχής εκείνης η εκκλησία του Άγιου Ιωάννη με το 

έμβλημα των Φραγκισκανών. 

Την περίοδο της Τουρκοκρατίας πολλοί κάτοικοι εγκαταλείπουν την περιοχή. 

Όσοι έμειναν υπέστησαν τα δεινά του Τούρκου κατακτητή και των γενίτσαρων. Η 

περιοχή της Πυργούς και του Άγιου Μύρωνα ήταν τα ορμητήρια για τους Τούρκους 

με αρχηγό τον Χασάν Πασά. Μετά την ανεξαρτησία της Κρήτης (1898), πολλοί 

αντάρτες από τον Αγ. Μύρωνα και τα γύρω χωριά θα πάρουν μέρος στον 

Μακεδονικό αγώνα (1904-1908) καθώς επίσης και στους Βαλκανικούς Αγώνες και τη 

Μικρασιατική Εκστρατεία. Στη μάχη της Κρήτης πήραν μέρος πολλοί κάτοικοι του 

Μαλεβιζίου και συνέβαλλαν στη καθυστέρηση της επέλασης των γερμανικών 

στρατευμάτων (http://www.gorgolaini.gr). 
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Διοικητικά μετά από την τροποποίηση των δήμων σύμφωνα με το σχέδιο  

Καλλικράτης ο δήμος Γοργολαΐνη  θα συγχωνευτεί  με τον δήμο Ηρακλείου με το νέο 

έτος (2011). 

1.2 Εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές υποδομές για τους νέους 

Οι υποδομές (εκπαιδευτικές, πολιτιστικές) κάθε περιοχής συντελούν στην 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων και στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων 

προσωπικοτήτων ώστε να εξελιχθούν και να προοδεύσουν μέσα στην σύγχρονη 

κοινωνία. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι του δήμου που έχουν στόχο την διατήρηση των 

παραδόσεων του τόπου και τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών τους 

πραγματοποιούν κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες πολυήμερες 

εκδηλώσεις(θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες) και πανηγύρια. Οι πολιτιστικοί 

σύλλογοι σε συνεργασία με τη νομαρχιακή επιτροπή λαϊκής επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε) 

διενεργούν διάφορα σεμινάρια για την καλλιέργεια των δεξιοτήτων τόσο των νέων 

όσο και των μεγαλυτέρων σε ηλικία, ενώ τα αθλητικά σωματεία ( Γοργολαΐνη , 

Ραύκος, Ένωση Ασιτών), καταφέρνουν να διαπλάθουν τόσο το σώμα όσο και το 

πνεύμα των αγοριών και των κοριτσιών του εν λόγω δήμου. Το ποδόσφαιρο αποτελεί 

μια από τις λίγες διεξόδους των νέων στο δήμο Γοργολαΐνη όπως προκύπτει από την 

έρευνα πεδίου. 

Όσο αφορά την εκπαίδευση, υπάρχουν όλες οι βαθμίδες Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για παιδιά προσχολικής ηλικίας υπάρχει 

βρεφονηπιακός σταθμός στις Κάτω Ασίτες ενώ νηπιαγωγείο έχει η Πυργού, οι Κάτω 

Ασίτες, οι Άνω Ασίτες και ο Άγιος Μύρωνας. Τα δημοτικά σχολεία της περιοχής 

αναλυτικά είναι: το μονοθέσιο δημοτικό της Πυργούς, το μονοθέσιο δημοτικό των 

Άνω Ασιτών και το δημοτικό στις Κάτω Ασίτες που οι τάξεις του είναι από τέσσερις 

και πάνω ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Το δημοτικό του Άγιου Μύρωνα 

(τριθέσιο) έχει 49 παιδιά κατά τη σχολική χρονιά 2010-2011 και πέρυσι (2009), είχε 

λειτουργήσει ως ολοήμερο. Τα δημοτικά που υπήρχαν στο Πενταμόδι και στο 

Πετροκέφαλο έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους από δεκαετίας και οι μαθητές 

των περιοχών αυτών φιλοξενούνται στο δημοτικό του Άγιου. Μύρωνα. Στις Κάτω 

Ασίτες στον Άγιο Μύρωνα και στη μονή Γοργολαΐνη, λειτουργεί δανειστική 

βιβλιοθήκη (http://www.gorgolaini.gr). 

Όσον αφορά τη μέση εκπαίδευση υπάρχει το Γυμνάσιο και το γενικό Λύκειο του 

Αγ. Μύρωνα, που φιλοξενεί τόσο τους μαθητές του δήμου Γοργολαΐνη όσο και μαθητές 



12 
 

από τα Σταυράκια και τις Βούτες. Οι μαθητές από τα Σταυράκια και τις Βούτες 

μεταφέρονται με έξοδα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ηρακλείου . Το Γυμνάσιο έχει 

έξι τμήματα , δύο τμήματα σε κάθε τάξη δυναμικότητας 17-20 μαθητών. Στο Λύκειο 

υπάρχουν δύο τμήματα στην Α΄ Λυκείου δυναμικότητας 16-20 μαθητών, ένα τμήμα 

στην Β΄ και ένα τμήμα στην Γ΄ τάξη. Στο δήμο δεν υπάρχει ΕΠΑ.Λ. και σχολές 

Ο.Α.Ε.Δ. 

Σύμφωνα με την διευθύντρια του Λυκείου του Αγ. Μύρωνα κα Μανδαλενάκη, η 

μαθητική διαρροή τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί, ενώ η μεγαλύτερη διαρροή 

πραγματοποιείται μετά την Α΄ Λυκείου. Κατά τη φετινή σχολική χρονιά (2009-2010), 

23 από τα 27 παιδιά που αποφοίτησαν από το Γυμνάσιο συνεχίζουν στην Α΄ Λυκείου 

προκειμένου να φοιτήσουν στις σχολές του Ο.Α.Ε.Δ. Ο συγκεκριμένος επαγγελματικός 

προσανατολισμός όμως κατά την άποψη της κα Μανδαλενάκη, δεν εξασφαλίζει στα 

παιδιά ένα καλύτερο μέλλον. Επίσης πολλά κορίτσια αρραβωνιάζονται και 

εγκαταλείπουν το σχολείο. 

Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ.Ε, (2001) (πίνακας 1 του παραρτήματος) φαίνεται ότι: 

Α) τα νέα παιδιά δεν εγκαταλείπουν το δημοτικό 

Β) οι προηγούμενες γενιές ήταν σε μικρότερο ποσοστό απόφοιτοι Λυκείου 

Γ) ελάχιστοι είναι αυτοί που προχωρούν στην ανώτατη εκπαίδευση 

  Από την έρευνα πεδίου και τη συνέντευξη με τη λυκειάρχη που 

πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2010 φτάνουμε στο συμπέρασμα  ότι η μαθητική 

διαρροή σχετίζεται με τις υπάρχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, την έλλειψη 

στήριξης από το οικογενειακό περιβάλλον, τις αντιλήψεις που θέλουν τα κορίτσια να 

παντρεύονται πριν ακόμα τελειώσουν το σχολείο αλλά και τα συσσωρευμένα κενά που 

έχουν οι μαθητές από τα πρώιμα μαθητικά τους χρόνια λόγω της χαμηλής 

δυναμικότητας βασικών δομών όπως το δημοτικό(μονοθέσιο, διθέσιο). 

1.3 Η οικονομία του δήμου Γοργολαΐνη   

       Σύμφωνα με τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τους Παναγιώτη Ρουσέα και 

τη Βασιλεία Βρεττάκου ως ερευνητές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κατά το (2006), 

προκύπτει ότι η μαθητική διαρροή σε αγροτικές περιοχές είναι μεγαλύτερη από τις 

αστικές περιοχές επειδή οι μαθητές εμπλέκονται στις αγροτικές δουλειές που κατά 

κανόνα απαιτούν εργατικά χέρια .Μας ενδιαφέρει να αναφερθούμε στην οικονομική 

δραστηριότητα των κατοίκων του δήμου Γοργολαΐνη και στη συνέχεια να 
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διερευνήσουμε κατά πόσο η δραστηριότητα αυτή έχει επηρεάσει τη μαθητική 

διαρροή... 

           Η περιοχή λοιπόν του δήμου Γοργολαΐνη είναι κατεξοχήν αγροτική περιοχή με 

32.000 στρέμματα καλλιεργούμενων εκτάσεων και 7.000 περίπου στρεμμάτων 

βοσκοτόπια σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (Ε.Σ.Υ.Ε, 2001). 

Γοργολαΐνη  Σύνολο 

εκτάσεων 

Καλλιεργούμενες 

εκτάσεις 

Βοσκότοποι 

Αγ. Μύρωνας 12,0 11,5 -------- 

Άνω Ασίτες 11,5 5,9 4,4 

Κάτω Ασίτες 8,8 7,1 1,6 

Πενταμόδι 2,7 2,5 --------  

Πυργού 3,6 3,2 --------- 

Πετροκέφαλο 3,1 2,7 --------- 

           

        Από τα χρόνια της Ενετοκρατίας, το Μαλεβίζι ήταν τόπος παραγωγής κρασιού 

εξαιρετικής ποιότητας το οποίο εξαγόταν μέχρι την Αλεξάνδρεια και την 

Κωνσταντινούπολη. Σήμερα τα κύρια γεωργικά προϊόντα της περιοχής είναι το 

επιτραπέζιο σταφύλι, τα οινοστάφυλα και το λάδι ενώ καλλιεργούνται όλων των 

ειδών τα κηπευτικά. Χαρακτηριστικό προϊόν της περιοχής είναι το μέλι μιας και το 

κλίμα ευνοεί την εκτροφή της μέλισσας. Η κτηνοτροφία είναι ανεπτυγμένη στα χωριά 

Άνω και Κάτω Ασίτες εξαιτίας των βοσκότοπων που εκτείνονται στους πρόποδες του 

Ψηλορείτη. Εκεί υπάρχουν μονάδες εκτροφής. Κατά προσέγγιση στην περιοχή 

εκτρέφονται 10.000 αιγοπρόβατα. Τα κτηνοτροφικά προϊόντα της περιοχής είναι το 

τυρί και ο ανθότυρο. 

         Οι απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα είναι 741 άτομα σε σύνολο 1328 

οικονομικά ενεργών ατόμων όπως φαίνεται και από τον πίνακα 2 του παραρτήματος 

μέσω του οποίου φαίνεται ο αριθμός των οικονομικά ενεργών ατόμων και οι 

απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (E.Σ.Υ.Ε, 2001).  

Συνολικά στο δευτερογενή τομέα δραστηριοποιούνται μονάδες στήριξης οικιακού 

εξοπλισμού, μονάδες επισκευής οχημάτων και μονάδες επεξεργασίας προϊόντων. 

Αναλυτικά υπάρχουν 2 ξυλουργεία, 4 μηχανουργεία, 3 σιδηρουργία, 6 ελαιουργεία, 2 
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εργαστήρια ραπτικής, ποτοποιείο, βαρελοποιείο,  φανοποιείο, βιοτεχνία 

αγγειοπλαστικής, τυροκομείο, βιοτεχνία αεριούχων ποτών, πρατήριο καυσίμων.  

        Μετά το έτος 2000 ένας μικρός αριθμός γυναικών (17 μέλη) είναι οργανωμένες 

στους δύο συνεταιρισμούς, τη «Μελισσάνθη» και τα «Ασιτιανά εδέσματα» που 

παράγουν πλήθος παραδοσιακών προϊόντων .Όπως προκύπτει από τον πίνακα 2 του 

παραρτήματος (Ε.Σ.Υ.Ε, 2001), 147 άτομα απασχολούνται στο δευτερογενή τομέα. 

Οι κάτοικοι που απασχολούνται στον τριτογενή τομέα εργάζονται σε δημοτικές 

υπηρεσίες, ΕΛ.Τ.Α ή σε παντοπωλεία, κρεοπωλεία, κομμωτήρια, κουρεία, 

στεγνοκαθαριστήρια και κέντρα διασκέδασης όπως καφενεία και καφετέριες. Κάποιοι 

απασχολούνται σε δραστηριότητες που μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον 

των επισκεπτών.  

        Κοντά στον οικισμό Πενταμόδι έχει συσταθεί ο ιππικός όμιλος «Δούρειος 

Ίππος». Ο «Δούρειος ίππος» έχει 17 άλογα και τέσσερις χωμάτινες πίστες όπου 

παραδίνονται μαθήματα ιππασίας. Σε όλα τα χωριά λειτουργούν καζάνια εξαιρετικής 

ποιότητας. Σε κάποια από αυτά ο επισκέπτης ή ο τουρίστας μπορεί να συμμετάσχει 

ενεργά στην παραγωγή του κρασιού και της ρακής και στο παραδοσιακό γλέντι που 

ακολουθεί.  

        Στους Άνω Ασίτες λειτουργεί τυροκομείο (http://www.gorgolaini.gr). Συνολικά 

343 άτομα στο σύνολο του πληθυσμού απασχολούνται στον τριτογενή τομέα 

σύμφωνα με τον πίνακα 2 του παραρτήματος (Ε.Σ.Υ.Ε, 2001). 

        Όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις και από στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε το αγροτικό 

επάγγελμα είναι το κυρίαρχο επάγγελμα αλλά λόγω της απαξίωσης των αγροτικών 

προϊόντων πολλοί εργάζονται παράλληλα ως οικοδόμοι, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, 

μηχανικοί αυτοκινήτων. Οι γυναίκες απασχολούνται με τα οικιακά, ιδιαίτερα εάν δεν 

έχουν μάθει κάποια τέχνη και αν δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους.  

1.4 Αγροτική κοινωνία και κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά 

Γενικά όταν αναφερόμαστε στο χωριό, φανταζόμαστε σε αντίθεση με την πόλη, 

μια μικρή  κοινωνία αλληλεγγύης, μια συμβιωτική ομάδα με έντονα τα στοιχεία της 

κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, δομημένη με βάση την οικογένεια και τη 

συγγένεια και βέβαια μια κοινωνία που οι κάτοικοί της έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο 

ζωής που διαφέρει από τον αστικό (Νιτσιάκος,1991). 
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 Η αγροτική κοινότητα όπως προβάλλει μέσα από την εμπειρική ανίχνευση των 

χαρακτηριστικών της, σύμφωνα με την Λαμπίρη-Δημάκη (στον Παπαταξιάρχη, 1990) 

είναι μια κοινωνία: 

Α) Ανοιχτή και κινητική. Τα μέλη της κυκλοφορούν και εγκαθίστανται έξω από 

τα όρια της αγροτικής κοινότητας μέσα από τις διαδικασίες της εξωτερικής και 

της εσωτερικής μετανάστευσης και της εξωγαμίας. Η αγροτική κοινωνία στις 

μέρες μας δεν είναι μια κλειστή κοινωνία που παράγει το δυναμικό στο εσωτερικό 

της, αλλά μια ανοιχτή κοινωνία που βρίσκεται σε επαφή με τον αστικό χώρο και 

τις μικρομεσαίες και μεσαίες τάξεις. Επίσης δέχεται έντονες οικονομικές 

επιδράσεις μέσω της διεθνοποίησης των αγορών, την εκβιομηχάνιση και τον 

τεχνολογικό εκσυγχρονισμό. 

Β) Είναι μια κοινωνία κατά βάση δημοκρατική. Δε χαρακτηρίζεται από έντονες 

κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, μετά από τις αγροτικές μεταρρυθμίσεις της 

ενοποιημένης Ελλάδας στις  αρχές του 19ο αιώνα.   

Γ) Είναι μια κοινωνία οικονομικά και κοινωνικά εξαρτημένη. Τα μέλη της 

εξαρτώνται από το κράτος και την αγροτική πολιτική του. 

Δ) Η αγροτική είναι μια κοινωνία τόσο κοινωνικών αντιδράσεων όσο και 

συμβιβασμών επηρεασμένη από τις διαδικασίες αλλαγής στις οποίες μετέχει. 

Ε) Η αγροτική κοινωνία είναι μία κοινωνία σε κρίση. Αντλεί ολοένα και 

περισσότερο τις αξίες του καταναλωτισμού και του ατομικισμού από την αστική 

κοινωνία.  

        Θεμελιώδης παράγοντας κοινωνικής συγκρότησης των αγροτικών κοινωνιών 

είναι οι σχέσεις συγγένειας και οι οικογενειακές σχέσεις.  

        Η συγγένεια σε όλες τις μορφές της αποτελούσε  τη βάση για οικονομική 

συνεργασία, πολιτική και συμμετοχή σε διάφορες εθιμικές τελετές. Το όλο πλέγμα 

των κοινωνικών σχέσεων και η συμπεριφορά των ατόμων καθοριζόταν από το 

σύστημα συγγένειας.(Νιτσιάκος, 1991). Η οικογένεια, ως δομικό στοιχείο της 

κοινωνίας μας είναι ένα θεσμός που παραδοσιακά προάγει την κοινωνική συνοχή, 

μεταφέρει  στα μέλη της τις αξίες της κοινωνίας και προάγει την ενσωμάτωση τους 

σε αυτήν. Τα μέλη της έχουν συγκεκριμένους ρόλους. 

        Στην παραδοσιακή οικογένεια κάθε οικιακή ομάδα είναι δυνατόν να αποτελείται 

από μία ή περισσότερες οικογένειες οι οποίες όχι μόνο κατοικούν στον ίδιο χώρο 
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αλλά και εργάζονται στον ίδιο γεωγραφικό χώρο. Δηλαδή αποτελεί ομάδα 

συγκατοίκησης παραγωγής και κατανάλωσης. Στη παραδοσιακή οικογένεια έχουμε 

ισχυρή διαφοροποίηση των ρόλων μέσα στην οικογένεια ανάλογα με το φύλλο και 

κατ΄ επέκταση και στην κοινότητα. Οι οικονομικές λειτουργίες διαχωρίζονται συχνά 

σύμφωνα με το φύλο και την ηλικία των μελών καθώς και τα παιδιά συμμετέχουν σε 

αυτές. Πολλές φορές λόγω της γενικότερης αντίληψης για την εκπαιδευτική 

διαδικασία κάποια από τα παιδιά  την εγκαταλείπουν  για να συνεισφέρουν στην 

παραγωγική διαδικασία. Στις περιπτώσεις αυτές εκπαιδευτικό ρόλο παίζει η 

οικογένεια, η οποία έχει και τη μοναδική ευθύνη των μελών ως προς την απόκτηση 

των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη διαδικασία της παραγωγής και τη μεταβίβαση 

της πολιτισμικής κληρονομιάς και των αξιών της κοινωνίας (Μουσούρου, 1993). 

      Περνώντας από την διευρυμένη στην απλή οικογένεια ατονεί το αίσθημα του 

συλλογικού συμφέροντος έναντι του ατομικού συμφέροντος, οι σχέσεις εξουσίας 

μέσα στην οικογένεια  αλλάζουν και το ζευγάρι αποκτά περισσότερη ισχύ. 

(Νιτσιάκος, 1991). 

Στη σημερινή εποχή τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές κοινωνίες η οικογένεια 

έχει ρόλο περισσότερο κοινωνικοποιητικό και λιγότερο εκπαιδευτικό, λόγω του ότι η 

οικογένεια δεν είναι φορέας παραγωγής και κατανάλωσης ,αλλά περισσότερο φορέας 

κατανάλωσης. 

Κύριος φορέας εκπαίδευσης είναι το σχολείο. To σχολείο και η γενικότερη 

επιμόρφωση των νέων μπορεί να τους βοηθήσει να χαράξουν τις στρατηγικές για την 

επίτευξη των στόχων τους σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. Σύμφωνα με τον 

Κασίμη, καθηγητή Αγροτικής Κοινωνιολογίας (http://www.tovima.gr,1999) στην 

προσπάθεια αυτή χρειάζεται να υιοθετηθούν νέες παραγωγικές δραστηριότητες και 

να ανταπεξέλθουν σε προβλήματα όπως ο πολυτεμαχισμός της εκμετάλλευσης και το 

χαμηλό επίπεδο της οικονομικοτεχνολογικής υποδομής. Oι νέες παραγωγικές 

δραστηριότητες θα μπορούσαν να είναι η χρήση του αγροτικού χώρου για 

δραστηριότητες καταναλωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και όχι αποκλειστικά 

στην πρωτογενή παραγωγή, διαμορφώνοντας έτσι νέες ευκαιρίες τοπικής ανάπτυξης, 

νέες ταυτότητες και νέες διαδικασίες αναπαραγωγής του αγροτικού πληθυσμού. Ένας 

νέος αγροτικός πληθυσμός μπορεί να δημιουργηθεί με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αξιοποιώντας ζητήματα που αφορούν όλους μας όπως η αξιοποίηση των 

φυσικών πόρων(π.χ. νερό), η ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίμων. 



17 
 

Στην κοινότητα που μελετάμε η οικονομική οργάνωση της κοινότητας εκτός από 

τις αμιγώς αγροτικές δραστηριότητες αναπτύσσονται και νέες οικονομικές 

δραστηριότητες όπως ο αγροτουρισμός, η ίδρυση συνεταιρισμών. 

Ο θεσμός της οικογένειας είναι ισχυρός. Κύριος παράγοντας επιρροής των νέων 

είναι η οικογένεια και εν συνεχεία το σχολείο. Υπάρχει προσήλωση στις παραδόσεις 

και στις προλήψεις ιδιαίτερα των γηραιότερων. Ο κοινωνικός έλεγχος που ασκείται 

από τους γηραιότερους πάνω στην ηθική υπόσταση και τη συμπεριφορά των νέων 

είναι μεγάλος. Οι νέοι παντρεύονται σε μικρή ηλικία. Υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα 

στα δύο φύλα έτσι οι γυναίκες είναι σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τον άντρα. 

Με βάση τις συνθήκες του οικογενειακού και του ευρύτερου περιβάλλοντος του 

σε συνδυασμό με τη δική του προσωπικότητα κάθε νέος υιοθετεί σταδιακά τη στάση 

ζωής του και φτιάχνει το δικό του σχέδιο ζωής – η έννοια του οποίου – θα αναλυθεί 

στο επόμενο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, 

ΣΧΕΔΙΟ ΖΩΗΣ  

2.1 Εισαγωγικά 

Μετά από την περιγραφή των δημογραφικών στοιχείων του δήμου 

Γοργολαΐνη  θα αναφερθούμε στη στάση ζωής των νέων.  Δηλαδή, θα δούμε τον 

ορισμό της έννοιας στάσης, τις διαστάσεις της και τους παράγοντες που την 

επηρεάζουν. Επίσης θα αναφερθούμε στην έννοια της κοινωνικοποίησης, τις φάσεις 

που την αποτελούν καθώς και τους θεσμούς  με τους οποίους πραγματοποιείται. Η 

κοινωνικοποίηση κάθε παιδιού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη στάση ζωής του, 

διότι μέσα από αυτήν το παιδί αρχίζει και μαθαίνει τρόπους συμπεριφοράς που θα τον 

βοηθήσουν στη μετέπειτα ζωή του, βλέπει τις πρώτες του εικόνες και ζει τα πρώτα 

του βιώματα τα οποία αργότερα θα τον βοηθήσουν  να αποκτήσει τη δική του στάση 

ζωής. Τέλος θα αναφερθούμε στο σχέδιο ζωής των νέων. Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα 

παρουσιάσουμε την οικολογική θεωρία όπου είναι άμεσα συνυφασμένη με την 

ψυχολογία του ανθρώπου η οποία επηρεάζει το σχέδιο ζωής των νέων. 

Στόχος όλων των παραπάνω είναι να κατανοήσουμε με ποιόν τρόπο 

διαμορφώνεται η προσωπικότητα των νέων και το πώς οι αυτοί παράγοντες μπορεί να 

επιδρούν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των  νέων που κατοικούν στο δήμο 

Γοργολαΐνη υπό την έννοια ότι κάθε παράγοντας δεν έχει την ίδια ισχύ σε κάθε 

κοινωνία. Σε άλλες κοινωνίες πρωταρχικός παράγοντας είναι η οικογένεια σε άλλους 

τόπους πρωταρχικός παράγοντας μπορεί να είναι ο κοινωνικός περίγυρος. Στο σχέδιο 

ζωής θα δούμε παράγοντες που επιδρούν στους νέους για τις αποφάσεις που παίρνουν 

για τη ζωή τους σε κάθε κατάσταση της ζωής τους.  

 

2.2 Τι είναι η στάση ζωής των νέων  

Παρακάτω θα δούμε τι ορίζουμε της ως στάση ζωής των νέων. Έτσι θα 

μπορέσουμε να αντιληφθούμε τη συγκεκριμένη έννοια και να κατανοήσουμε τον 

τρόπο που αντιμετωπίζουν οι νέοι του δήμου Γοργολαΐνη  τα θέματα που τους 

απασχολούν. Οι στάσεις ζωής των νέων αντιπροσωπεύουν την αντίληψη που έχουν οι 

άνθρωποι για ορισμένα κοινωνικά φαινόμενα και προσανατολίζει  τον άνθρωπο  είτε 

στην επαγγελματική επιλογή  είτε στην επιλογή  οικογένειας είτε στη σχέση του με 

τους φίλους του είτε σε άλλους τομείς της ζωής του. Ο κάθε άνθρωπος διαμορφώνει   

τη δική του στάση ζωής. Οι νέοι σήμερα γίνονται αποδέκτες πολλών μηνυμάτων και 
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από την οικογένεια τους και από το σχολείο και από τους φίλους τους αλλά και από 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουν 

τις καταστάσεις της ζωής τους. Με το να κατανοήσουμε τι επηρεάζει τη στάση ζωής 

των νέων θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τη συμπεριφορά των νέων, καθώς πολλές 

φορές η απάντηση σε μια συμπεριφορά δυσνόητη βρίσκεται είτε μέσα στην κοινωνία 

που κατοικεί ο νέος, είτε στην ίδια του την οικογένεια, είτε σε άλλους παράγοντες 

που για τους ανθρώπους που ζουν έξω από αυτήν, είναι δυσδιάκριτη. 

Η στάση ζωής σύμφωνα με τους ψυχολόγους ορίζεται ως μια τρισδιάστατη 

έννοια που αποτελείται από το γνωστικό στοιχείο, το συναισθηματικό στοιχείο και τη 

συμπεριφορά του ατόμου. 

Στην γνωστική διάσταση των στάσεων αναφέρονται οι γνωστικές λειτουργίες 

που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη νοημοσύνη. Σ’ αυτές τις λειτουργίες ένα 

χαρακτηριστικό το οποίο αποτύπωσε ο Bruner είναι η κατηγοριοποίηση των ιδεών 

(Γεώργας, 1986). Οι γνωστικές λειτουργίες μπορούν να επεξεργάζονται αφηρημένες 

έννοιες και σύμβολα και δεν επηρεάζονται από ερεθίσματα φυσικού περιβάλλοντος. 

Το μειονέκτημα που μπορεί να υπάρχει είναι ότι τοποθετεί στην ίδια κατηγορία 

φαινόμενα όπου διαφέρουν ουσιαστικά. Μια δεύτερη διάσταση στο γνωστικό 

στοιχείο είναι η εγωκεντρικότητα. Δηλαδή ορισμένες στάσεις του ανθρώπου είναι 

βαθιά ριζωμένες στο εγώ του ανθρώπου.  Αυτό γίνεται για δυο λόγους: α) επειδή η 

κοινωνία τις δέχεται αυτές τις στάσεις και τις θεωρεί ορθές αλλά και β)επειδή είναι 

σωστές για το ίδιο το άτομο. Η τρίτη διάσταση των στάσεων είναι η πολιτιστική. Σ’ 

αυτήν οι στάσεις ορίζονται ανάλογα με την κοινωνία. Η κάθε κοινωνία είναι 

διαφορετική και βλέπει τελείως διαφορετικά τα διάφορα φαινόμενα. Για παράδειγμα 

αλλιώς σκέφτεται τον όρο διασκέδαση ο έλληνας και αλλιώς ένας άνθρωπος που ζει 

σε μια χώρα της Αφρικής  (Γεώργας,1986) 

Η συναισθηματική διάσταση είναι αποτέλεσμα μάθησης δηλαδή η 

συναισθηματική αντίδραση έχει συνδεθεί με τη στάση κάτω από συνθήκες ενίσχυσης 

ή κάποιας κοινωνικής παραμέτρου. Συναισθηματική διάσταση είναι η 

συνειδητοποίηση και περιγραφή κατάστασης από το ίδιο το άτομο όσο και η μέτρηση 

αντιδράσεων από το νευρικό σύστημα του ατόμου (Γεώργας,1986) 

Τέλος η διάσταση της συμπεριφοράς ως προς τις στάσεις που έχει ένα άτομο 

βασίζεται σε δυο διαστάσεις σύμφωνα με τον Τριάντη(Γεώργας,1986). Στα θετικά ή 

αρνητικά συναισθήματα και στην  επιθυμία ή αποφυγή επαφής. Σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζει η κοινωνία και οι κανόνες της για τη συμπεριφορά ενός ατόμου. Η 
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κοινωνία είναι αυτή που προσδιορίζει ποιοι είναι οι κανόνες πρέπουσας 

συμπεριφοράς. Με αυτούς τους κανόνες θα πρέπει να εναρμονίσει ένα άτομο τη 

συμπεριφορά του.(Γεώργας,1986). 

Συνοψίζοντας βλέπουμε ότι η στάση ζωής των νέων είναι μια σύνθετη έννοια. 

Χωρίζεται σε τρεις διαστάσεις και η κάθε μια έχει υποκατηγορίες. Γι’ αυτό και ο 

κάθε άνθρωπος έχει μια στάση ζωής και δε μοιάζει με του άλλου. Μέσα όμως από 

αυτήν μπορούν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα για ένα άτομο και τον τρόπο που 

συμπεριφέρεται μέσα σε μια κοινωνία. 

 

2.3 Παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις ζωής των νέων  

Σε μια κοινωνία οι αλλαγές που γίνονται στις στάσεις ζωής των ανθρώπων 

είναι πολλές. Αυτό είναι καλό εφόσον με αυτές μπορεί να καλυτερέψει η ζωή του 

ανθρώπου. Όμως πόσο εύκολο είναι να επηρεαστεί η στάση ζωής ενός νέου ατόμου; 

Παρακάτω θα παρατεθούν οι πιο σημαντικοί παράγοντες που μπορούν να 

αναπτύξουν στάση ζωής για ένα άτομο αλλά και μπορούν να την αλλάξουν.  

Οι παράγοντες αυτοί είναι: α) η οικογένεια, η οποία από βρεφική ηλικία 

μαθαίνει σε ένα παιδί τρόπους συμπεριφοράς και του δίνει τα απαραίτητα εφόδια για 

να μπορέσει να διαμορφώσει τη δική του στάση ζωής.  Στην εφηβεία η επιρροή 

γίνεται μικρότερη (Χασάπη,1980).  Μετά από επιτόπια έρευνα παρατηρήσαμε ότι στο 

δήμο Γοργολαΐνη  τα παιδιά δίνουν μεγάλη σημασία στην άποψη της οικογένειας και 

κυρίως του πατέρα. Από αυτόν επηρεάζονται περισσότερο ενώ η μητέρα έχει τον 

σημαντικότατο ρόλο της ανατροφής των παιδιών και της συμπεριφοράς τους μέσα 

στο σπίτι. Στο δήμο αυτό κρατάνε τους παραδοσιακούς ρόλους. Ο άντρας δουλεύει 

και βγάζει χρήματα και η γυναίκα σκέφτεται από μικρή να παντρευτεί και να 

αποκατασταθεί. Με αυτό το σκεπτικό μεγαλώνουν οι γονείς τα παιδιά τους και μ’ 

αυτό πορεύονται τα παιδιά στη ζωή τους. β) Οι επιδράσεις των ομηλίκων. Οι στάσεις 

ζωής επηρεάζονται από τις απόψεις που έχουν τα νέα άτομα. Τα άτομα ίδιας ηλικίας 

μπορούν να επηρεάσουν ένα νέο άτομο (Χασάπη,1980). Σύμφωνα με την επιτόπια 

έρευνα που πραγματοποιήσαμε συμπεράναμε ότι στο δήμο Γοργολαΐνη  τα παιδιά 

επηρεάζονται επίσης και από τους συνομηλίκους τους. Μπορεί μια κοπέλα να 

σταματήσει  το σχολείο για να παντρευτεί και να επηρεάσει μια φίλη της και να 

σταματήσει κι αυτή το σχολείο και να θέλει να παντρευτεί.  Αυτό όμως προέρχεται 

από την επιρροή της οικογένειας στο άτομο. γ) Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που 

προβάλουν στάσεις ζωής και αξίες  και επηρεάζουν  τα νέα παιδιά στη διαδικασία 
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διαμόρφωσης στάσης ζωής . Η πιο μεγάλη επιρροή έρχεται από την τηλεόραση 

(Χασάπη,1980).  Πολλά νέα παιδιά ταυτίζονται με άτομα που βλέπουν στην 

τηλεόραση και διαμορφώνουν όχι τη δική τους στάση ζωής αλλά το μόνο που κάνουν 

είναι να μιμούνται τη στάση ζωής των ανθρώπων αυτών. Η επιτόπια έρευνα μας δίνει 

την αίσθηση ότι στο δήμο Γοργολαΐνη οι νέοι δεν επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό  

από τα ΜΜΕ όσο από την οικογένεια και τους φίλους. Όπως αναφέρει και ο Tonnies 

υπάρχουν δυο τύποι κοινωνικών σχηματισμών 1) η gemeinchaft δηλαδή η κοινότητα  

όπου αναφέρεται στους σχηματισμούς ομάδας που εδρεύουν στα συναισθήματα της 

ενότητας και στους αμοιβαίους δεσμούς οι οποίοι γίνονται αισθητοί ως στόχος που 

διατηρείται και 2)η gesellschaft δηλαδή η κοινωνία όπου τα μέλη των ομάδων έχουν 

μεμονωμένους στόχους. Ακλουθώντας τη σκέψη του Τonnies θεωρούμε ότι η 

κοινωνία του δήμου Γοργολαΐνη  προσομοιάζει  στην πρώτη 

κατηγορία(www.worldlingo.com). δ) Η εκπαίδευση και το σχολείο επηρεάζει τη 

στάση ζωής των νέων. Οι δάσκαλοι μπορούν να γίνουν πρότυπα για τους νέους με τα 

θετικά και αρνητικά στοιχεία που μπορεί να έχει αυτό (Χασάπη,1980). Από την 

επιτόπια έρευνα μας φαίνεται ότι στο δήμο Γοργολαΐνη  το σχολείο είναι δευτερεύον.  

Από την έρευνα πεδίου με νέους της περιοχής προέκυψε επίσης ότι η 

οικογένεια είναι ο κατεξοχήν παράγοντας που επηρεάζει τη στάση ζωής των νέων,  

ενώ το σχολείο είναι δευτερεύον, καθώς τα μεν αγόρια θέλουν να δουλέψουν  τα δε 

κορίτσια να παντρευτούν ενώ τα ΜΜΕ και οι ομάδες ομηλίκων επηρεάζουν σε πολύ 

μικρότερο βαθμό. 

Oι παράμετροι που συμβάλλουν στην αλλαγή των στάσεων ζωής μπορεί να 

είναι οι εξής: η πηγή του μηνύματος, το μήνυμα, ο στόχος του μηνύματος και οι 

συνθήκες κάτω από τις οποίες βρίσκεται ένα άτομο (Γεώργας, 1986). Η πηγή του 

μηνύματος μπορεί να είναι ένα άτομο ή μια κοινωνική ομάδα. Επίσης μπορεί να είναι 

και ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Περιλαμβάνει τις γνώσεις και εμπειρίες αυτού 

που θέλει να περάσει ένα μήνυμα προς το ακροατήριο του, την εμπιστοσύνη του 

δέκτη προς τον πομπό, την αρέσκεια του και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (Γεώργας, 

1986). 

Γνώσεις και εμπειρίες: Σ’ αυτήν την κατηγορία τον σημαντικότερο ρόλο 

παίζουν οι γνώσεις και οι εμπειρίες αυτού που μεταφέρει το μήνυμα καθώς όσες 

περισσότερες είναι τόσο αξιόπιστο είναι το μήνυμα. Αν αυτός ο άνθρωπος  έχει 

μεγάλο κύρος είναι πιθανό να επηρεάσει τη γνώμη του ακροατηρίου πάνω σε μια 
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στάση ζωής, ακόμα και αν η άποψη του είναι αντίθετη από την άποψη του δέκτη 

(Γεώργας, 1986). 

Εμπιστοσύνη: Η συγκεκριμένη παράμετρος έχει σχέση και με τις γνώσεις και 

τις εμπειρίες του πομπού, του ατόμου δηλαδή που μεταφέρει ένα μήνυμα και μπορεί 

να αλλάξει τη στάση ζωής των νέων. Όμως η σχέση αυτή δεν είναι απόλυτη. Μπορεί 

ένα άτομο να επηρεαστεί από τις γνώσεις αυτού που μεταφέρει το μήνυμα, μπορεί 

όμως και το άτομο που μεταφέρει το μήνυμα να είναι αξιόπιστο χωρίς να έχει τις 

απαραίτητες γνώσεις. Μπορεί να αλλάξει τη στάση ζωής ενός ατόμου εφόσον είναι 

της εμπιστοσύνης του (Γεώργας, 1986). 

Η αρέσκεια: Ένας ακόμη τρόπος που μπορεί ένας άνθρωπος να αλλάξει τη 

στάση ζωής του είναι το αν του αρέσει το άτομο που στέλνει το μήνυμα ως 

προσωπικότητα ακόμη και αν είναι άγνωστος. Αν ο δέκτης του μηνύματος βρίσκει 

ότι έχει χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά που έχει ο πομπός του μηνύματος. 

Μέσα μαζικής ενημέρωσης: Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως η 

τηλεόραση έχουν αποκτήσει τεράστια δύναμη και μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο 

βαθμό τη στάση ζωής των ανθρώπων και κυρίως των νέων, που ενστερνίζονται σε 

μεγάλο βαθμό τις απόψεις της (Γεώργας, 1986). 

Η δεύτερη παράμετρος που μπορεί να αλλάξει τις στάσεις ζωής των 

ανθρώπων είναι το μήνυμα και πιο συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά του. Σ’ αυτήν 

περιλαμβάνονται τα μονόπλευρα ή αντίθετα επιχειρήματα, η σειρά των αντίθετων 

επιχειρημάτων, οι προθέσεις της πηγής, η ασυμφωνία στόχου και μηνύματος, η 

συχνότητα του μηνύματος και η χρήση του φόβου (Γεώργας, 1986). 

Η τρίτη παράμετρος που συμβάλλει στην ανάπτυξη και αλλαγή στάσης των 

ανθρώπων είναι ο στόχος του μηνύματος. Σ’ αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται 

τα συναισθήματα των ακροατών. Αν ο δέκτης διάκεινται φιλικά στον ομιλητή τότε 

και η διάθεση του θα είναι φιλική.  Εδώ παρουσιάζεται  η νοημοσύνη των ακροατών, 

η προσωπικότητα τους και αν αυτή επηρεάζεται από άτομα κύρους, αν ένα άτομο 

αντιστέκεται σε προσπάθειες επηρεασμού των στάσεων του που αυτό ονομάζεται 

αντίσταση στην αλλαγή των στάσεων. Στόχος λοιπόν είναι δυο φαινόμενα που 

χαρακτηρίζουν το στόχο του μηνύματος: είναι οι ατομικές διαφορές τα 

χαρακτηριστικά δηλαδή των ακροατών και οι ψυχολογικοί μηχανισμοί, ποιοι είναι 

και ο τρόπος λειτουργίας τους (Γεώργας, 1986). 

Τελευταία παράμετρος που επηρεάζει τη στάση ζωής των ανθρώπων είναι οι 

συνθήκες κάτω από τις οποίες βρίσκεται το άτομο για να γίνει αυτή η αλλαγή. 
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Σημαντικός είναι και ο ρόλος της συναισθηματικής κατάστασης του ατόμου και αν 

είναι έτοιμος να δεχθεί μια αλλαγή, όπως δηλαδή το ονομάζει ο Lewis  ψυχολογικό 

χώρο-χρόνο (Γεώργας, 1986). 

Μέσα από την επιτόπια έρευνα που πραγματοποιήσαμε στο δήμο Γοργολαΐνη  

παρατηρούμε ότι στην κοινωνία αυτή πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζει η οικογένεια. 

Σ’ αυτήν την κοινωνία οι αλλαγές στη ζωής των νέων γίνονται πολύ δύσκολα. Οι νέοι 

του δήμου Γοργολαΐνη  κατά κανόνα φαίνεται ότι βαδίζουν στα βήματα των γονιών 

τους και προσπαθούν να ζήσουν με τον τρόπο που ζουν εκείνοι.    

Συμπερασματικά παρατηρούμε ότι η στάση ζωής των νέων μπορεί να 

επηρεαστεί από πολλές παραμέτρους γι’ αυτό και βλέπουμε ότι άλλη στάση ζωής 

είχαν οι νέοι πριν δέκα χρόνια και άλλη στάση ζωής έχουν οι νέοι στη σημερινή 

εποχή. Η αλλαγή στη στάση ζωής των νέων είναι καθημερινή λόγω των πολλών 

μηνυμάτων που λαμβάνουν από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση ζωής 

τους είτε αυτή είναι η οικογένεια είτε είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είτε οι 

συνομήλικοι τους είτε μέσα από το σχολείο. 

 

2.4 Κοινωνικοποίηση  

Στο σημείο αυτό θα παρουσιαστεί ο ορισμός της κοινωνικοποίησης καθώς και 

οι κατηγορίες της. Θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι για τη μετέπειτα ζωή 

του ανθρώπου καθώς ξεκινάει από τα πρώτα στάδια της ζωής του, από τη στιγμή της 

γέννησης του και σταματάει στο θάνατο. Γι’ αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι 

κοινωνικοποίηση αλλά και σε ποιες κατηγορίες χωρίζεται. Μέσα από τις κατηγορίες 

κοινωνικοποίησης θα μπορέσουμε να εστιάσουμε στους νέους του δήμου Γοργολαΐνη  

μέσω και της  επιτόπιας έρευνα που πραγματοποιήθηκε. 

Ακριβής ορισμός  για την έννοια της  κοινωνικοποίησης δεν υπάρχει. Γι  αυτό 

θα παρατεθούν παρακάτω ορισμένοι από τους πιο σημαντικούς που έχουν 

διατυπωθεί. Οι περισσότεροι αφορούν την ένταξη του ατόμου μέσα σε μια κοινωνία. 

Σύμφωνα λοιπόν με τον Elkin ( στον Πυργιωτάκη, 1982: 269) κοινωνικοποίηση είναι 

η διαδικασία μέσα από την οποία «ένα άτομο μαθαίνει τους τρόπους μιας κοινωνίας ή 

μιας κοινωνικής ομάδας ώστε να είναι σε θέση να είναι ενεργό μέλος της». Ο 

Hurrelman (στη Νόβα-Καλτσούνη,1998) από την άλλη έδωσε μια άλλη διάσταση 

στην έννοια της κοινωνικοποίησης καθώς έλαβε υπόψη του ότι η κοινωνικοποίηση 

δεν μπορεί να έχει ούτε διαχρονικό ούτε διαπολιτισμικό χαρακτήρα και το 

περιεχόμενο της έχει σχέση με την οργάνωση και τη λειτουργία μιας κοινωνίας. Ο 
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Hurrelman λοιπόν θεώρησε ότι κοινωνικοποίηση είναι «η διαδικασία διαμόρφωσης 

και ανάπτυξης της προσωπικότητας ενός ατόμου σε εξάρτηση από και σε 

αντιπαράθεση με τους κοινωνικούς και πραγματικούς –υλικούς όρους ζωής που 

απαντώνται σε χρονική στιγμή, της ιστορικής πορείας της κοινωνίας». Πρόκειται για 

μια διαδικασία όπου άνθρωπος και κοινωνία συμπράττουν, έτσι ώστε ένας βιολογικός 

οργανισμός να διαμορφωθεί σε μια κοινωνική προσωπικότητα που αναπτύσσεται σε 

μια σχέση αλληλεπίδρασης με τις συνθήκες ζωής της (Νόβα-Καλτσούνη,1998:15). 

Η κοινωνικοποίηση χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες: στην πρωτογενή, τη 

δευτερογενή, την τριτογενή και την άτυπη κοινωνικοποίηση. Η πρωτογενής χωρίζεται 

σε δυο φάσεις. Στην πρώτη φάση η κοινωνικοποίηση έχει να κάνει με το 

συναισθηματικό στοιχείο ενός ατόμου αλλά και με το κοινωνικό. Στη δεύτερη φάση ο 

άνθρωπος οικειοποιείται την πολιτιστική κληρονομιά και τις πολιτιστικές αξίες. Ένα 

άτομο κατά την ανατροφή του βιώνει τις πολιτιστικές αξίες, διαμορφώνει ηθική 

συνείδηση,  αποκτά την πολιτιστική του ταυτότητα. Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγμα του Konig (Πυργιωτάκη,1982) ο οποίος χαρακτήρισε αυτή τη φάση ως 

«πολιτιστική γένεση». Ο Konig λοιπόν είπε ότι ένας Ευρωπαίος δεν είναι Ευρωπαίος 

επειδή γεννήθηκε στην Ευρώπη αλλά επειδή οικειοποιήθηκε τον συγκεκριμένο  

πολιτισμό. Αν είχε γεννηθεί στην Ευρώπη και μεγάλωνε στην Ασία θα είχε 

οικειοποιηθεί τον Ασιατικό πολιτισμό. 

Η δευτερογενής  κοινωνικοποίηση είναι συνέχεια της πρωτογενούς. Σ’ αυτήν 

το άτομο είναι μεγαλύτερης ηλικίας και έχει ήδη περάσει την πρώτη φάση της 

κοινωνικοποίησης. Στη δευτερογενή κοινωνικοποίηση το άτομο αρχίζει και μαθαίνει 

νέους ρόλους στη ζωή του. Αρχίζει δηλαδή και μαθαίνει νέες μορφές συμπεριφοράς 

ανάλογα με το ρόλο που έχει στην κοινωνία. Γνωρίζει τη συμπεριφορά του πατέρα, 

του συζύγου, του επαγγελματία. Ανάλογα δηλαδή με το ρόλο που βρίσκεται σε 

κάποια στιγμή της ζωής του έχει και την ανάλογη συμπεριφορά (Πυργιωτάκη,1982). 

Η τριτογενής κοινωνικοποίηση είναι «η διαδικασία της διαμόρφωσης της 

δομής της προσωπικότητας ενός ατόμου κατ’ αντιπαράθεση  με τις απαιτήσεις οι 

οποίες προκύπτουν από τη διαδικασία παραγωγής. Πρόκειται δηλαδή για 

κοινωνικοποίηση μέσα στο επάγγελμα» (Καζάζη,1993:107). Η κοινωνικοποίηση 

αυτή ξεκινάει από τη στιγμή που ένα άτομο αναλαμβάνει ένα ρόλο άμεσα 

συνδεδεμένο με το επάγγελμά του. Η κοινωνικοποίηση αυτή είναι συνεχής και 

αδιάκοπη καθώς το άτομο που εργάζεται θα πρέπει να ενημερώνεται καθημερινά  για 

τις αλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα στη δουλειά του, τόσο για τις συνθήκες 
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εργασίας του όσο και για τις απαιτήσεις που έχει η εργασία του. Το αποτέλεσμα 

αυτής της κοινωνικοποίησης είναι η ταύτιση του εργαζομένου με το επάγγελμα του. 

Τέλος η άτυπη κοινωνικοποίηση αφορά τους υπόλοιπους παράγοντες που 

μπορούν να επηρεάσουν την προσωπικότητα ενός ατόμου. Ονομάζεται  άτυπη επειδή 

δε διέπεται από κανόνες και νόμους (Καζάζη,1993). Οι πιο σημαντικοί είναι οι 

ομάδες συνομηλίκων και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι ομάδες συνομηλίκων 

έχουν ως κριτήριο τη συμπάθεια των μελών τους. Έχουν πολύ μεγάλη δύναμη καθώς 

αν και δεν είναι οργανωμένες μέσα από αυτές οργανώνονται κουλτούρες, αξίες και 

τρόποι συμπεριφοράς (Πυργιωτάκη, 1992). 

Μέσα από την έρευνα πεδίου παρατηρήσαμε ότι οι νέοι του δήμου 

Γοργολαΐνη θεωρούν ως σημαντικότερη κατηγορία κοινωνικοποίησης την πρωτογενή 

κοινωνικοποίηση καθώς πιστεύουν ότι είναι πολύ σημαντικές οι πολιτιστικές αξίες 

και το αξιακό σύστημα μιας κοινωνίας καθώς και το συναισθηματικό στοιχείο ενός 

ατόμου αλλά και το κοινωνικό. Επίσης και η δεύτερη κατηγορία κοινωνικοποίησης 

είναι πολύ σημαντική γι’ αυτούς όμως ακόμη δεν τους αφορά γιατί δεν έχουν περάσει 

σ’ αυτό το επίπεδο. Οι νέοι του δήμου Γοργολαΐνη  πιστεύουν ότι όλες οι κατηγορίες 

κοινωνικοποίησης είναι σημαντικές καθώς θεωρούν τη σχέση τους με τους 

συνομηλίκους τους πολύ σημαντικές ειδικά με τα άτομα που βρίσκονται στην ίδια 

κοινότητα. 

 

2.5 Θεσμοί κοινωνικοποίησης  

Παρακάτω θα δούμε τους θεσμούς κοινωνικοποίησης των νέων. Οι θεσμοί 

αυτοί βοηθούν ουσιαστικά τους νέους στα πρώτα  βήματα της ζωή τους. Τους 

επηρεάζουν μέχρι την εφηβεία, αλλά και αργότερα τους βοηθούν να συνεχίσουν σε 

κάθε δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν ή σε κάθε απόφαση που πρέπει να 

πάρουν. Θεσμός είναι ένα παγιωμένο κανονιστικό πλαίσιο το οποίο ρυθμίζει την 

κοινωνικά προσανατολισμένη δράση, προσδίδοντας σταθερότητα και διάρκεια 

κάνοντάς την προβλέψιμη μέσω της τυποποίησης στην οποία την υποβάλλει (Νόβα- 

Καλτσούνη,1998). 

Η κοινωνικοποίηση του ατόμου περνά από διάφορα στάδια. Τον πρώτο λόγο 

στα πρώτα χρόνια της ζωής του έχει η οικογένεια του. Αργότερα, από την ηλικία των 

έξι-εφτά ετών, ένα άτομο αρχίζει να κοινωνικοποιείται στο σχολείο. Στην ίδια 

περίπου ηλικία σημαντικό ρόλο για την ομαλή κοινωνικοποίηση ενός ατόμου παίζουν 

οι ομάδες ομηλίκων. 
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Η οικογένεια αναλαμβάνει από τη γέννηση ενός ατόμου να τον εντάξει στην 

κοινωνία.  Μέσα από την οικογένεια το παιδί θα μάθει τι είναι κοινωνικά αποδεκτό 

και τι όχι, θα μάθει πρότυπα συμπεριφοράς και θα αρχίσει να συγκροτεί την 

προσωπικότητά του. Η οικογένεια ανάλογα με τα βιώματα που είχε, με το μορφωτικό 

επίπεδο των γονιών, την εργασία τους και το εισόδημα τους, μαθαίνει στο παιδί της 

τρόπους που πρέπει να συμπεριφέρεται στην κοινωνία.. 

Μετά από την οικογένεια το σχολείο είναι ο σημαντικότερος θεσμός   

κοινωνικοποίησης. Το παιδί στο σχολείο  αρχίζει και κατανοεί τους σωστούς τρόπους 

συμπεριφοράς και το τι τιμωρείται και τι όχι. Επίσης  το παιδί αρχίζει και λείπει 

πολλές ώρες από το σπίτι του και πρέπει να αντιμετωπίσει διάφορες καταστάσεις που 

θα του προκύψουν μέσα στο σχολείο. Το σχολείο έχει διπλό χαρακτήρα: από τη μια 

το άτομο αφομοιώνεται μέσα στην κοινωνία και από την άλλη τροφοδοτεί την 

κοινωνία με  εργατικό δυναμικό όπου θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει μόλις ένα 

άτομο ολοκληρώσει τις σπουδές του.  

Σημαντικό ρόλο για την κοινωνικοποίηση ενός μαθητή στο σχολείο 

διαδραματίζει η σχέση του με τους υπόλοιπους συμμαθητές του. Οι σχέσεις των 

συμμαθητών επηρεάζονται από δύο παράγοντες: α) από την επίδοση στα μαθήματα 

και β) από τον ρόλο που θα αναλάβει ο κάθε μαθητής στο σχολείο, παραδείγματος 

χάρη, αν είναι ο αρχηγός του σχολείου ή αν είναι ο ντροπαλός του σχολείου κ.α. Και 

στους δυο αυτούς παράγοντες ο δάσκαλος έχει τον πρώτο λόγο καθώς από την άποψη 

που θα έχει σχηματίσει για τα παιδιά  σε θέματα διαβάσματος αλλά  και από τη 

συμπεριφορά του απέναντι σ’ αυτά μπορεί να τα επηρεάσει στην κοινωνικοποίηση 

τους (Νόβα-Καλτσούνη, 1998). 

Ο τελευταίος θεσμός κοινωνικοποίησης έχει σχέση με το σχολείο αλλά δεν 

είναι απόλυτη η σχέση του. Είναι οι ομάδες ομηλίκων δηλαδή τα άτομα που είναι 

ίδιας περίπου ηλικίας και  συναναστρέφεται ένα άτομο. Αυτό μπορεί να γίνει είτε 

μέσα από το σχολείο όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είτε όμως και σε άλλες 

δραστηριότητες ενός παιδιού όπως το παιχνίδι  με τους φίλους του  ή αν έχει ενταχθεί 

σε μια ομάδα που ασχολείται με κάποιο άθλημα όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, 

κολύμβηση και άλλα. Οι ομάδες ομηλίκων είναι πολύ σημαντικός θεσμός 

κοινωνικοποίησης γιατί μέσα από αυτές το παιδί προσπαθεί να φτιάξει έναν κόσμο 

χωρίς τον αυστηρό έλεγχο των γονιών  με άτομα που έχουν ίδιες εμπειρίες και ίδιες 

αντιλήψεις. Σ’ αυτές τις ομάδες όμως μπορούν να παρέμβουν οι ενήλικες (γονείς ή 
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δάσκαλοι) αν βλέπουν ότι τα παιδιά δε συμπεριφέρονται σωστά  σύμφωνα με αυτά 

που θεωρούν οι ίδιοι σωστά (Νόβα-Καλτσούνη, 1998). 

  Μέσα από την επιτόπια έρευνα που πραγματοποιήσαμε διαπιστώσαμε ότι οι 

νέοι του δήμου Γοργολαΐνη  θεωρούν ότι ισχυρότερος θεσμός κοινωνικοποίησης 

είναι η οικογένεια, καθώς τη θεωρούν ως το σημαντικότερο εφόδιο για την ομαλή 

κοινωνικοποίησή τους στην κοινωνία. Πιστεύουν ότι οι υπόλοιποι θεσμοί 

κοινωνικοποίησης είναι δευτερεύοντες. 

 

2.6 Σχέδιο ζωής των νέων  

Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και φτιάχνει μια δική του σκέψη για τον 

τρόπο με τον οποίο θα ζήσει τη ζωή του και τις αποφάσεις που θα πάρει γι’ αυτήν. 

Πολλοί ψυχολόγοι προσπάθησαν να ερμηνεύσουν την πολύπλοκη συμπεριφορά του 

ατόμου και τον τρόπο που σχεδιάζουν τη ζωή τους. Με το σχέδιο ζωής των νέων θα 

μπορέσουμε να κατανοήσουμε τους παράγοντες που επιδρούν σ’ αυτούς και  μέσα 

από αυτούς τους παράγοντες να δούμε τι επηρεάζει τους νέους μιας περιοχής και ποια 

είναι τα δεδομένα που λαμβάνουν υπ’ όψιν τους για να πάρουν μια απόφαση για τη 

ζωή τους αργότερα.  

Παρακάτω απεικονίζονται πέντε κατηγορίες, οι οποίες είναι τα βασικά 

στοιχεία της οικολογικής ψυχολογίας. Η οικολογική θεωρία  ερμηνεύει τον τρόπο 

συμπεριφοράς ενός ατόμου. Η  θεωρία αυτή μας βοηθάει να κατανοήσουμε τον τρόπο 

μέσα από τον οποίο ένας άνθρωπος οργανώνει τον τρόπο ζωής του. Η πρώτη 

κατηγορία αυτής της θεωρίας περιλαμβάνει τα οικολογικά στοιχεία (Γεώργας, 1986). 

Σ’ αυτήν την κατηγορία εντάσσονται τα γεωγραφικά στοιχεία της περιοχής που ζει 

ένας άνθρωπος όπως αν είναι ορεινή η περιοχή που ζει ή πεδινή. Επίσης 

περιλαμβάνονται τα χωροταξικά στοιχεία, δηλαδή αν είναι μια πυκνοκατοικημένη 

πόλη ή ένα χωριό αραιοκατοικημένο. Τέλος υπάρχουν και  τα δημογραφικά στοιχεία 

της περιοχής δηλαδή  αν οι κάτοικοι είναι μόνιμοι σε μια περιοχή ή αν αλλάζουν 

συνεχώς κατοικίες (Γεώργας, 1986). 

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει την οργάνωση και τους θεσμούς της 

κοινωνίας. Εδώ αναφέρεται η οικονομική οργάνωση μιας κοινωνίας (αν είναι 

αλιευτική, αγροτική, βιομηχανική). Επίσης ο τρόπος λειτουργίας στους θεσμούς της 

κοινωνίας. Ενδεικτικά αναφέρονται η θρησκεία, το εκπαιδευτικό σύστημα, τα μέσα 

ενημέρωσης. 
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Οι δεσμοί με ομάδες στην ανθρώπινη κοινότητα είναι η τρίτη κατηγορία που 

βασίζεται η οικολογική ψυχολογία. Αναφέρονται στο ανθρώπινο στοιχείο για τις 

σχέσεις που έχουν διάφορες ομάδες μέσα στην κοινότητα και το βαθμό που μπορεί να 

επηρεάσουν ένα άτομο μέσα σε μια κοινότητα. Σύμφωνα με τον Barker και τον 

Bronferbrenner η ομάδα που ανήκει ένα άτομο τον επηρεάζει (Γεώργας, 1986). 

Στην τέταρτη κατηγορία ανήκει η οικογένεια.  Η οικογένεια είναι ο μοναδικός 

φορέας που επηρεάζει ένα παιδί μέχρι αυτό να πάει στο σχολείο. Μέχρι τότε αυτή 

είναι που του δίνει τα απαραίτητα εφόδια για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις 

δυσκολίες που θα συναντήσει αλλά και του διαμορφώνει κατά ένα σημαντικό 

κομμάτι τον τρόπο ζωής του ανάλογα με τον τρόπο διαπαιδαγώγησης από τους γονείς 

του. 

Τελευταία κατηγορία είναι το ίδιο το άτομο. Σ’ αυτήν εντάσσονται οι 

διαφορές που έχουν οι άνθρωποι σε βασικές στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν όπως 

είναι η προσωπικότητα, η νόηση, οι αξίες που έχει πάρει από την οικογένεια του, οι 

στάσεις, η συμπεριφορά του, τα κίνητρα συμπεριφοράς, η αντίληψη και οι βιολογικοί 

παράγοντες. 

Οι μεταβλητές που επηρεάζουν τις πέντε κατηγορίες της οικολογικής 

ψυχολογίας είναι η διασπορά των οικολογικών στοιχείων, δηλαδή πόσα μέλη 

περιλαμβάνει μια οικογένεια ή πόσο πυκνοκατοικημένη είναι η περιοχή που 

κατοικείται, η πολυπλοκότητα των κοινωνικών στοιχείων, ο βαθμός της ανθρώπινης 

επαφής που έχει σχέση με το άτομο, την οικογένεια, τους δεσμούς με ομάδες και 

κοινότητες και τους θεσμούς της κοινωνίας και οι κοινωνικές αλλαγές (Γεώργας, 

1986). 

 

2.7 Ανακεφαλαίωση  

Στο σημείο αυτό το θεωρητικό κομμάτι  που έχει σχέση με τη στάση ζωής των 

νέων και την κοινωνικοποίησή τους έφτασε στο τέλος του. Ξεκινήσαμε με τη στάση 

ζωής των νέων και τους παράγοντες που μπορούν και την επηρεάζουν. Ακολούθησε η 

κοινωνικοποίηση και οι θεσμοί της. Στην κοινωνικοποίηση προσπαθήσαμε να βρούμε 

έναν ακριβή ορισμό για την έννοια αυτή. Έπειτα παραθέσαμε τις κατηγορίες που 

χωρίζεται η κοινωνικοποίηση. Μετά ασχοληθήκαμε με τους θεσμούς της και τη 

σημαντικότητά τους. Στο τέλος έγινε μια εκτενής αναφορά στο σχέδιο ζωής των νέων 

και στην οικολογική θεωρία η οποία μας βοήθησε να καταλάβουμε τον τρόπο με τον 

οποίο οι νέοι προσπαθούν να οργανώσουν τη ζωή τους. Τέλος γίνεται μια απλή 
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αναφορά στις μεταβλητές που επηρεάζουν τις κατηγορίες της οικολογικής 

ψυχολογίας. 

Όλα αυτά προσπαθήσαμε να τα συνδέσουμε με τους νέους του δήμου 

Γοργολαΐνη  όπου μέσα από επιτόπια έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατανοήσαμε 

τον τρόπο ζωής τους καθώς και μάθαμε τον τρόπο κοινωνικοποίησής τους στην 

κοινωνία αλλά και το τι σκέφτονται για τη μετέπειτα ζωή τους με το σχέδιο ζωής  

Τα συμπεράσματα που βγήκαν ήταν η κυρίαρχη θέση της οικογένειας στο 

δήμο Γοργολαΐνη καθώς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας του νέου. Επίσης ότι η στάση ζωής γενικότερα είναι μια 

πολυδιάστατη έννοια με πολλές παραμέτρους. Οι νέοι γενικότερα επηρεάζονται 

καθημερινά από οικογένεια, φίλους, μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλα σε αντίθεση 

με το δήμο Γοργολαΐνη όπου οι νέοι σ’ εκείνοι την περιοχή εμφανίζονται σταθεροί 

και στις απόψεις τους αλλά και δύσκολα αλλάζουν τη στάση ζωής τους. 

Το θεωρητικό κομμάτι αυτό ήταν δύσκολο αλλά πολύ ενδιαφέρον. Μάθαμε 

έννοιες που δεν είχαμε σαφή άποψη γι’ αυτές και προσπαθήσαμε να τις 

παρουσιάσουμε όσο λεπτομερέστερα μπορούσαμε. Δυστυχώς η βιβλιογραφία που 

βρήκαμε δεν ήταν πρόσφατη αλλά νομίζουμε ότι ήταν πλήρης. 

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό για την 

πτυχιακή μας εργασία, τη μαθητική διαρροή, την οποία μελετήσαμε θεωρητικά στο 

κεφάλαιο που ακολουθεί και που σύμφωνα με την επιτόπια έρευνα μας στο δήμο 

Γοργολαΐνη, είναι ένα θέμα σοβαρό και εμφανίζεται όχι σπάνια στην περιοχή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ 

Μετά την παρουσίαση του δήμου, του πληθυσμού, της εκπαίδευσης, της 

οικονομίας και των κοινωνικό-πολιτισμικών χαρακτηριστικών του δήμου Γοργολαΐνη 

αλλά και τη στάση ζωής και το σχέδιο ζωής των νέων, θα περάσουμε στην μαθητική 

διαρροή. Θα αναφερθούμε στην έννοιά της, στις αιτίες και συνέπειες που έχει, σε μια 

κοινωνικό-ιστορική αναδρομή, στην κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα και στο 

προβληματισμό που υπάρχει από μέρος μας για το θέμα στο συγκεκριμένο δήμο.  

 

3.1 Γενικά περί «Μαθητικής Διαρροής».  

3.1.1 Διαστάσεις του προβλήματος : 

Στη εκπαιδευτική γλώσσα ο όρος «διαρροή» αναφέρεται στους νέους εκείνους 

οι οποίοι δεν ολοκληρώνουν την εκπαίδευση που ορίζεται από τη νόρμα ως η 

ελάχιστη αναγκαία εκπαιδευτική προαπαίτηση στην κοινωνία όπου ζουν. «Νόρμα» 

στην προκειμένη περίπτωση είναι τουλάχιστον στις περισσότερες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η υποχρεωτική 

εκπαίδευση διαφέρει από χώρα σε χώρα, συνήθως διαρκεί 9-10 χρόνια, ξεκινά στην 

ηλικία των 5-6 ετών και καταλήγει στην ηλικία των 15-16, και περιλαμβάνει την 

πρωτοβουλία εκπαίδευση και τον κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας. Τα εφόδια 

που αποκτά το άτομο στις εκπαιδευτικές αυτές βαθμίδες, θεωρούνται αναγκαία 

συνθήκη για τη συνέχιση των σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα, για την 

παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και για την 

ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, βεβαίως σε χαμηλών απαιτήσεων δραστηριότητες 

(Παλαιοκρασάς Σ.,Ρουσέας Π.,Βρετάκου Β. 2006). Κατά έναν δεύτερο ορισμό, ο 

όρος «διαρροή» αναφέρεται στους νέους εκείνους οι οποίοι ολοκληρώνουν την 

εκπαίδευση που έχουν ξεκινήσει. Ο ορισμός αυτός είναι υπό μία έννοια ευρύτερος, 

εφόσον περιλαμβάνει και άτομα και άτομα που διακόπτουν σπουδές  σε ανώτερες 

εκπαιδευτικές βαθμίδες, χρησιμοποιείται δηλαδή διασταλτικά, ώστε να περιλαμβάνει 

και τη σπουδαστική διαρροή (Παλαιοκρασάς Σ.,Ρουσέας Π.,Βρετάκου Β. 2006). 

Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί ορισμοί για τη διαρροή των 

μαθητών από το εκπαιδευτικό σύστημα (dropouts) και ποικιλία σχετικών όρων, 

ανάλογα με την έμφαση η οποία δίδεται σε επιμέρους παραμέτρους του φαινόμενου, 

που σχετίζονται με τα αίτια, τις συνθήκες, τη διάρκεια, τη βαθμίδα εκπαίδευσης, τη 

χρονική στιγμή της διαρροής, κι αυτό διότι θεωρείται ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα: 
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 Στην οριστική εγκατάλειψη του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα και 

στην εγκατάλειψη ενός συγκεκριμένου σχολείου και συνέχιση σπουδών σε 

κάποιο άλλο, ενδεχομένως και κατώτερης βαθμίδας. 

 Στην οριστική εγκατάλειψη του σχολείου και στην προσωρινή 

εγκατάλειψη και επιστροφή σ’ αυτό μετά από κάποιο μικρό ή μεγάλο 

χρονικό διάστημα. 

 Στην εγκατάλειψη του σχολείου λόγω ελλιπούς φοίτησης και στην 

εγκατάλειψη του σχολείου από ανάγκη να μείνει ο νέος στο σπίτι και να 

φροντίσει κάποιο άρρωστο μέλος της οικογένειας. 

 Στην εγκατάλειψη του σχολείου λόγω χαμηλών επιδόσεων  και στην 

εγκατάλειψη από ανάγκη να εργαστεί ο νέος για να βοηθήσει οικονομικά 

την οικογένειά του.  

 Στη μη εγγραφή σε μια υποχρεωτική σχολική βαθμίδα και στη διακοπή της 

φοίτησης κατά τη διάρκεια των σπουδών στη βαθμίδα αυτή.  

 Στην εγκατάλειψη του σχολείου στην αρχή του σχολικού στην αρχή 

σχολικού έτους και στην εγκατάλειψη στο τέλος του σχολικού  έτους   

 Στην εγκατάλειψη των σπουδών στην υποχρεωτική εκπαίδευση και στην 

εγκατάλειψη των σπουδών σε βαθμίδες μη υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

(π.χ. ανώτερος κύκλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης)κτλ.(Παλαιοκρασάς Σ., Ρουσέας Π., Βρετάκου Β. 2006).  

Το πλήθος αυτών των παραμέτρων υπαγορεύει διαφορετικές προσεγγίσεις όχι 

μόνο σε επίπεδο ορισμού και σε επίπεδο μέτρησης αλλά και σε επίπεδο πρόληψης  

και αντιμετώπισης της μαθητικής διαρροής. 

Συνήθως εξετάζονται τρεις διαστάσεις του προβλήματος: 

1. Το επίπεδο του σχολείου (υποχρεωτική εκπαίδευση, ανώτερος κύκλος 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τριτοβάθμια εκπαίδευση) 

2. Ο τύπος της διαρροής (δεν άρχισε καν τη φοίτηση στη συγκεκριμένη, 

σταμάτησε για ένα διάστημα και επέστρεψε, διέκοψε οριστικά ) 

3. Τα αίτια της διαρροής (χαμηλή επίδοση, εμπλοκή με την αγορά εργασίας 

λόγοι υγείας, προσωπικά ή κοινωνικά προβλήματα κτλ) (Παλαιοκρασάς 

Σ.,Ρουσέας Π.,Βρετάκου Β. 2006). 
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3.1.2 Αιτίες και συνέπειες:  

 Έρευνες έχουν δείξει ότι η διαρροή είναι πολύ-παραγοντικό φαινόμενο και 

ότι η εγκατάλειψη του σχολείου είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία «απεμπλοκής» 

από το σχολείο και τα μαθησιακά δρώμενα, που αρχίζει συχνά πολύ νωρίς, ήδη στις 

πρώτες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σημείο εκκίνησης μπορεί να είναι  η 

πρώιμη σχολική αποτυχία, που κάνει το παιδί να αμφισβητήσει  τις ικανότητες του 

και εξασθενεί βαθμιαία τον σύνδεσμο του με το σχολείο. Σημείο εκκίνησης μπορεί να 

είναι όμως και τα προβλήματα συμπεριφοράς, οι απουσίες, η επανάληψη τάξης, η 

έλλειψη συμμετοχής στο μάθημα, η παραβατικότητα κ.α.(Παλαιοκρασάς Σ.,Ρουσέας 

Π.,Βρετάκου Β. 2006).     

Οι παράγοντες διαρροής θα μπορούσαν να διακριθούν σε δυο μεγάλες 

κατηγορίες: 

α) Τους παράγοντες που συνδέονται με την οικογένεια του νέου (κοινωνικοί, 

οικογενειακοί) και τέτοιοι είναι: η χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση της 

οικογένειας, η διαφορετική φυλή και εθνική καταγωγή, η κακή σχολική επίδοση των 

αδελφών, η πιθανή διαρροή μεγαλύτερου αδελφού η οικογενειακή κινητικότητα, η 

έλλειψη στήριξης του νέου από τους γονείς, οι μειωμένες εκπαιδευτικές προσδοκίες 

των γονέων, η αρνητική στάση ή η αδιαφορία των γονέων προς το σχολείο, η 

αστάθεια του οικογενειακού περιβάλλοντος, η μονογονεϊκή οικογένεια, η εύρεση 

εργασίας, προσωπικά ή κοινωνικά προβλήματα κ.α. και β)Τους παράγοντες που 

σχετίζονται με το σχολείο και την εμπειρία του νέου σ’ αυτό (σχολικοί), και τέτοιοι 

παράγοντες είναι η κακή σχολική επίδοση, οι πολλές απουσίες, τα προβλήματα 

πειθαρχίας, οι συγκρούσεις με συμμαθητές ή\και καθηγητές, η προηγούμενη κακή 

σχολική επίδοση, η συχνή αλλαγή σχολείου, η έλλειψη ενδιαφέροντος, η επανάληψη 

τάξης κ.α., παράγοντες οι οποίοι εμφανίζονται συνήθως πολύ σύντομα αφότου το 

παιδί αρχίσει το σχολείο (Παλαιοκρασάς Σ.,Ρουσέας Π.,Βρετάκου Β. 2006).     

Το μέγεθος της διαρροής συνδέεται και με ποικίλα χαρακτηριστικά των ίδιων 

των σχολείων, όπως είναι το μέγεθος του σχολείου, η αναλογία εκπαιδευτικών και 

μαθητών, τα συστήματα πειθαρχίας και αξιολόγησης των μαθητών, η ποιότητα του 

σχολικού περιβάλλοντος, το σχολικό κλίμα που ευνοεί ή αποθαρρύνει αναλόγως την 

εμφάνιση αντικοινωνικής συμπεριφοράς, το πρόγραμμα σπουδών, ο βαθμός στον 

οποίο το σχολείο φροντίζει και στηρίζει τους μαθητές του όσον αφορά ακαδημαϊκά 

προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς. Από τους οικογενειακούς παράγοντες πιο 

ισχυρός εμφανίζεται συνήθως η χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση, που 
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μετράται στο εισόδημα των γονέων και στην εκπαίδευση τους, ενώ από τους 

σχολικούς παράγοντες η χαμηλή επίδοση στα μαθήματα, που μετράται αντίστοιχα 

στους βαθμούς (Παλαιοκρασάς Σ.,Ρουσέας Π.,Βρετάκου Β. 2006).  

Ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας και χρονικού σημείου και ανεξαρτήτως 

αιτίων η διαρροή έχει αρνητικές συνέπειες, τόσο άμεσα για το ίδιο το άτομο όσο και 

έμμεσα για την κοινωνία. Οι νέοι που για οποιονδήποτε λόγο εγκαταλείπουν πρόωρα 

το εκπαιδευτικό σύστημα, δεν διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια για να 

αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής .Κινδυνεύουν να μην βρουν δουλειά, αλλά 

και αν βρουν να μην εργάζονται σε καλές συνθήκες και να μην κερδίζουν τόσα όσα 

οι συνομήλικοί τους που ολοκληρώνουν την εκπαίδευση τους βρίσκονται σε ομάδα 

υψηλότερου κινδύνου από τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες για χρήση ουσιών και 

αλκοόλ και γενικότερα για παραβατική συμπεριφορά, και είναι πιο πιθανό να 

εξαρτώνται στο μέλλον από δομές κοινωνικής πρόνοιας. Διακατέχονται από 

συναισθήματα αποτυχίας, έντονης απογοήτευσης, μοναξιάς και ανασφάλειας, έχουν 

έλλειψη αυτοπεποίθησης και επιδεικνύουν εχθρική στάση και επιθετικότητα απέναντι 

σε γονείς και δασκάλους. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αν η μεταβατική περίοδος 

προς την ενεργό ζωή έχει γενικά μετατραπεί για πολλούς νέους σε περίοδο αδράνειας 

και αβεβαιότητας, για τους νέους που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο συνδέεται 

πολλές φορές με οδυνηρά βιώματα (Παλαιοκρασάς Σ.,Ρουσέας Π.,Βρετάκου Β. 

2006).     

Οι νέοι αυτοί που είτε έμειναν εξαρχής έξω από την εκπαιδευτική διαδικασία είτε δεν 

ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση είτε είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης αλλά χωρίς κατάρτιση και απειλούνται από υποαπασχόληση, ανεργία, 

περιθωριοποίηση και κοινωνικό αποκλεισμό, εμφανίζονται στη σχετική βιβλιογραφία 

ως «μειονεκτούντες νέοι» μαζί με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους αλλοδαπούς, 

τους πρόσφυγες, τους τσιγγάνους και άλλες κοινωνικές ομάδες στις οποίες μια 

πλειάδα παραγόντων δυσχεραίνει την πλήρη ένταση στην κοινωνία (Παλαιοκρασάς 

Σ.,Ρουσέας Π.,Βρετάκου Β. 2006).      

Όλοι οι παράγοντες κινδύνου που αναφέρθηκαν παραπάνω (κοινωνικοί, 

οικογενειακοί και σχολικοί), θα μπορούσαν θεωρητικά να χρησιμεύουν στον 

προσδιορισμό των νέων που είναι πιθανό να διαρρεύσουν, χωρίς όμως να αποτελούν 

ασφαλή κριτήρια. Διότι υπάρχουν περιπτώσεις διαρροής όπου δεν συντρέχουν 

παράγοντες κινδύνου, ενώ, απεναντίας, υπάρχουν περιπτώσεις μαθητών με πολλούς 

παράγοντες κινδύνου, που παραμένουν στο σχολείο και ολοκληρώνουν τη φοίτηση. 



34 
 

Σε κάθε περίπτωση, η διαρροή είναι βασική ένδειξη ότι ένας νέος δεν πέτυχε στο 

σχολείο και κινδυνεύει να μην πετύχει στην ενήλικη ζωή, και πρέπει να δοθεί έμφαση 

στην πρώιμη διάγνωση, στην πρόληψη και στην αντιμετώπισή της (Παλαιοκρασάς Σ., 

Ρουσέας Π.,Βρετάκου Β, 2006).  

 

3.1.3  Κοινωνικό-ιστορική αναδρομή. 

Στην χώρα μας το δικαίωμα για υποχρεωτική εκπαίδευση και δωρεάν παιδεία 

κατοχυρώνεται με την υπογραφή συμφωνιών και συμβάσεων αλλά και συνταγματικά 

με τον τελευταίο καταστατικό χάρτη της χώρας μετά τη μεταπολίτευση, το Σύνταγμα 

του 1975. Αξίζει λοιπόν να γίνει μια σύντομη κοινωνικό-ιστορική αναδρομή σχετικά 

με το θέμα της μαθητικής διαρροής και του θεσμού της υποχρεωτικής σχολικής 

εκπαίδευσης βάσει του θεσμικού πλαισίου. 

Το θέμα ξεκινάει από την Κρητική Πολιτεία. Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον 

το γεγονός ότι στην νεοσύστατη Κρητική Πολιτεία που δημιουργήθηκε μετά από την 

απελευθέρωση από τον Τουρκικό ζυγό το 1898, η εξουσία έλαβε σοβαρά υπόψη το 

μεγάλο θέμα της εκπαίδευσης του Κρητικού λαού. Στο πρώτο λοιπόν Σύνταγμα της 

Κρητική Πολιτείας του 1899, στο άρθρο 21 ο νομοθέτης κάνει λόγο για την σημασία, 

τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης και επισημαίνει ότι « Η Δημοτική 

Εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και παρέχεται δωρεάν». Επίσης στο άρθρο 29 

επισημαίνεται: «Η εις τα δημοτικά σχολεία φοίτησης αρένων και θήλεων είναι 

υποχρεωτική από του 6ου της ηλικίας έτους αρχόμενου, μέχρι του 9ου 

συμπληρωμένου». Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί ότι εκτός από την θεσμοθέτηση 

ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μέριμνα του νομοθέτη για την τήρηση και εφαρμογή 

του νόμου. Με τρόπο άμεσο και σαφή ασκεί έλεγχο και επισημαίνει την ευθύνη για 

την απουσία ή την απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο, επιρρίπτοντας μέρος 

της ευθύνης τόσο στους γονείς όσο και στους φορείς της σχολικής μαθησιακής 

διαδικασίας (Βουιδάσκης Β.,1996) 

Κατά την Μετά-ενωτική περίοδο από το 1913 έως το 1964 όπου η Κρήτη 

ενώθηκε με την Ελλάδα αλλά και με το εκπαιδευτικό της σύστημα. Συγκεκριμένα στο 

τέλος της δεκαετίας του 1920 στο νέο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας του 

1927 στο άρθρο 23 γίνεται σαφής λόγος για την υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όχι 

όμως και για κυρώσεις στους παραβάτες γονείς. Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 

1930 με την αντιμεταρρύθμιση του Μεταξά, όχι μόνο δεν έγινε λόγος για 

υποχρεωτική φοίτηση στο δημοτικό σχολείο αλλά στην πραγματικότητα μ αυτήν 
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επήλθε ουσιαστική υποβάθμιση του θέματος. Με τον νόμο 770 του 1937 το δημοτικό 

σχολείο συρρικνώθηκε, λειτουργώντας μόνο με τέσσερις τάξεις, αφού τις δύο 

τελευταίες μπορούσαν να τις παρακολουθήσουν μόνο όσοι το επιθυμούσαν να 

συνεχίσουν στο νεοσύστατο οκτατάξιο Γυμνάσιο, ως πρώτη και Δευτέρα τάξη του 

Γυμνασίου. Μετά την κατοχή του 1940 επαναφέρεται με το Σύνταγμα του 1952 η 

προ-δικτατορική εκπαιδευτική πολιτική της χώρας, και τα Ελληνόπουλα όλων των 

κοινωνικών τάξεων είχαν το δικαίωμα, αλλά και συγχρόνως την υποχρέωση να 

ολοκληρώσουν δωρεάν τον εξαετή κύκλο της σχολικής τους εκπαίδευσης στο 

δημοτικό σχολείο (Βουιδάσκης, Β:1996).  

Την περίοδο από το 1964 μέχρι και σήμερα η υποχρεωτική φοίτηση των 

μαθητών από εξάχρονη έγινε εννιάχρονη. Αυτή ήταν μια μεταρρυθμιστική 

προσπάθεια του Γ. Παπανδρέου, η οποία επέφερε σημαντικές βελτιώσεις σε 

ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα και βαθιές τομές στην γενική εκπαίδευση. Σε 

αυτή λοιπόν την μεταρρυθμιστική προσπάθεια βρίσκεται η αρχή της κατοχύρωσης 

του δικαιώματος της εννιάχρονης σχολικής εκπαίδευσης, αλλά συγχρόνως και η 

αφετηρία του προβλήματος της μαθητικής διαρροής στα γυμνάσια κυρίως αλλά και 

στα λύκεια της χώρας. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω φαίνεται ότι η μαθητική διαρροή στο Ελληνικό 

σχολείο είναι διαχρονικά υπαρκτό πρόβλημα για αυτό λοιπόν τον λόγω έχουν γίνει 

πολλές έρευνες με θέμα την μαθητική διαρροή για να βρεθεί το ποσοστό αλλά και οι 

αιτίες της διαρροής προκειμένου να υπάρξει πρόληψη του 

προβλήματος.(Βουιδάσκης, Β:1996) 

 

3.2 Η μαθητική διαρροή στην Ελλάδα  

Η μαθητική διαρροή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έχει σχεδόν 

εκμηδενιστεί στη χώρα μας. Αυτό προκύπτει από τη διερεύνηση των μαθητικών ροών 

σ’ αυτό το εκπαιδευτικό επίπεδο (Σταμέλος Γ 2002). Επισημαίνεται όμως ότι υπάρχει 

ένα πολύ μικρό ποσοστό παιδιών που θα έπρεπε να εγγράφεται στο εκπαιδευτικό 

σύστημα και δεν παρουσιάζεται ποτέ στο σχολείο. Τα παιδιά αυτά ανήκουν κυρίως 

σε ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες πχ. αθίγγανοι, μετανάστες κτλ. (ΥΠΕΠΘ, 1995). 

Στην Ελλάδα, δεκαπέντε περίπου χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση της 

εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η μαθητική διαρροή στο Γυμνάσιο έχει 

βέβαια υποχωρήσει, εξακολουθεί όμως να είναι σημαντική με συνέπεια ένας αρκετά 

μεγάλος αριθμός νέων να μην αρχίζουν καν ή να μην ολοκληρώνουν τη φοίτηση στο 
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Γυμνάσιο. Οι νέοι αυτοί δεν έχουν άλλες ευκαιρίες να αναπληρώσουν το 

εκπαιδευτικό τους κενό, να αναπροσανατολιστούνε για κάποιο άλλο τύπο σχολείου ή 

για κάποιο σχήμα επαγγελματικής κατάρτισης ή έστω να πιστοποιήσουν προσόντα 

που εμπειρικά απέκτησαν και να ενταχθούν σε κάποιο άτυπο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα, εφόσον όλα τα προγράμματα κατάρτισης προϋποθέτουν απολυτήριο 

Γυμνασίου ή Λυκείου. Τη μειονεκτική τους θέση ενισχύει το γεγονός ότι η κοινωνία 

στην οποία ζουν απέχει πολύ από εκείνη των γονέων τους και προσφέρει πολύ λίγες 

θέσεις για ανειδίκευτους ή για άτομα με χαμηλά τυπικά προσόντα. Κι αυτό γιατί οι 

επιπτώσεις της υψηλής τεχνολογίας έχουν ανάλογο αντίκτυπο και στη χώρα μας, και 

οι Ευρωπαϊκές οικονομικές τάσεις επηρεάζουν ολοένα και πιο πολύ και τη ζήτηση 

επαγγελμάτων σε εθνικό επίπεδο. Ήδη παρατηρείται και προβλέπεται πιο έντονη στο 

μέλλον η πτωτική πορεία της απασχόλησης στον παραδοσιακά ισχυρό στην Ελλάδα 

αγροτικό τομέα, στη μεταποίηση και στις κατασκευές, στους τομείς δηλαδή που 

συγκεντρώνουν εργατικό δυναμικό με σχετικά χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. 

Από την άλλη πλευρά, αυξάνονται διαρκώς οι προοπτικές απασχόλησης στις 

υπηρεσίες (τουρισμό, επικοινωνίες, συγκοινωνίες, ασφάλιση, υγεία κτλ.), που 

φαίνεται να συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά πτυχιούχων. Τέλος, πολλές θέσεις 

εργασίας χαμηλού επιπέδου καταλαμβάνονται πλέον από το εισρέον ξένο, συχνά 

παράνομο και γι’ αυτό φθηνότερο εργατικό δυναμικό(Παλαιοκρασάς 2001). Σήμερα 

βέβαια πολλοί από τους νέους αυτούς έχουν ακόμη τη δυνατότητα απασχόλησης σε 

εργασίες της οικογένειας ή σε άλλες ανειδίκευτες εργασίες. Αυτός είναι ο λόγος 

άλλωστε που η κατηγορία αυτή εμφανίζεται στις στατιστικές ανεργίας με αισθητά 

χαμηλά ποσοστά, πολύ χαμηλότερα από εκείνα των αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης  

(Παλαιοκρασάς 2001). 

Με βάση τα στοιχεία της τελευταίας έρευνας μαθητικής διαρροής του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Γ’ έρευνα), η μαθητική διαρροή στο σύνολο της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τους μαθητές που γράφτηκαν στην Α΄ Γυμνασίου το 

2000-01 εκτιμήθηκε περίπου στο 14%. Η εκτίμηση αυτή αλλά και οι δείκτες 

τελευταίων ετών της Euro stat για την «Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου» 

τοποθετούν τη χώρα μας σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

μεσαία θέση. (ΥΠΕΠΘ, 2007). 

Η παρουσίαση και η ανάλυση των δεδομένων της τελευταίας έρευνας του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όσον 

αφορά στη γενιά των μαθητών του έτους 2003-04, προκάλεσε ανησυχία λόγω της 
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μικρής αύξησης του ποσοστού μαθητικής διαρροής στο Γυμνάσιο. Στο σύνολο της 

χώρας από τους μαθητές που γράφτηκαν κανονικά στην Α΄ Γυμνασίου το έτος 2003-

04 διέρρευσαν σε ποσοστό 6,51% αλλάζοντας τα δεδομένα της συνεχούς πτωτικής 

τάσης της σχολικής εγκατάλειψης. Και σε αυτήν την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η μισή 

μαθητική διαρροή οφείλεται σε μαθητές που δεν παρουσιάζονται καθόλου στην Α΄ 

τάξη. Υψηλότερα ποσοστά εγκατάλειψης επισημαίνονται στην Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη (9,36%), στην Αττική (7,77%) και στην Κρήτη (7,77) 

(ΥΠΕΠΘ 2007).  

 

3.2.1  Προβληματισμός για το θέμα της μαθητικής διαρροής όπως προκύπτει από τις 

έρευνες  

Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα «η μαθητική διαρροή στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση (Γυμνάσιο, Ενιαίο Λύκειο, ΤΕΕ)» που πραγματοποιήθηκε το 2006 από 

τους Παναγιώτη Ρουσσέα και Βασιλεία Βρεττάκου εκπαιδευτικούς και συνάμα 

στελέχη του παρατηρητηρίου μετάβασης αλλά και από τις έρευνες που ήδη 

αναφέρθησαν προκύπτουν τα εξής : 

 ο νομός Ηρακλείου κατατάσσεται στους νομούς με διαχρονικά υψηλή 

μαθητική διαρροή. Σε σύνολο 54 νομών που έλαβαν μέρος στην ερεύνα 

για τη γενιά 2000-2001 παρατηρούμε ότι ο νομός Ηρακλείου είναι στην 

τρίτη από την κορυφή θέση μετά τα Δωδεκάνησα κ το Ρέθυμνο στην 

διαρροή στο Λύκειο με ποσοστό 6,57 %. 

 ένας αρκετά μεγάλος αριθμός νέων δεν αρχίζουν καν ή δεν ολοκληρώνουν 

τη φοίτηση στο Γυμνάσιο. 

 Οι μαθητές των αγροτικών περιοχών εγκαταλείπουν το Γυμνάσιο σε πολύ 

μεγαλύτερο ποσοστό από τους μαθητές των αστικών περιοχών 

 Οι νέοι που εγκατέλειψαν το Γυμνάσιο προέρχονται κυρίως από 

οικογένειες χαμηλού κοινωνικό-oικovoμικού και εκπαιδευτικού επιπέδου, 

πολλές από τις οποίες αντιμετωπίζουν και πρόσθετα προβλήματα 

 Ως σημαντικότερος λόγος για τη διακοπή της φοίτησης στο Γυμνάσιο 

προβάλλεται από τους νέους η δυσκολία που αντιμετώπιζαν στα μαθήματα 

 Μαθητές πoυ εγκαταλείπουν συvειδητά τo σχολείο (πολλές φορές ενάντια 

στη θέληση των γονέων τους), γιατί βιάζονται να βγάλουν δικά τους  

χρήματα και θεωρούν την παραμονή στο σχολείο χαμένο χρόνο. 
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 Κορίτσια που παντρεύτηκαν και έχουν ήδη το πρώτο τους παιδί. 

 Μαθητές ορφανοί ή με χωρισμένους γονείς, που εγκαταλείπουν το 

σχολείο είτε γιατί αναγκάζονται να εργαστούν σε εξωτερική εργασία ή 

στο σπίτι (τα κορίτσια) είτε γιατί το οικογενειακό πρόβλημα έχει 

επιδράσει καταλυτικά στην ψυχολογία τους. 

 Μαθητές (κυρίως αγόρια) που εγκαταλείπουν το σχολείο για να 

βοηθήσουν στην εργασία των γονέων τους. 

 Μαθητές (κυρίως αγόρια) που εγκαταλείπουν το σχολείο για να 

εργαστούν σε εξωτερική εργασία και να βοηθήσουν την οικογένεια που 

αντιμετωπίζει έντονο οικονομικό πρόβλημα. 

  Κορίτσια που μένουν συνήθως στο σπίτι, όπου αντικαθιστούν την 

εργαζόμενη μητέρα στο νοικοκυριό και στη φροντίδα των μικρότερων 

αδελφών. 

  Μαθητές με γονείς αυστηρών αρχών (κυρίως o πατέρας), που πιστεύουν 

ότι "το σημερινό σχολείο έχει εκφυλιστεί, δε βοηθά ουσιαστικά το μαθητή 

αλλά αντιθέτως τον προετοιμάζει για παρεκτροπή και επομένως είναι 

καλύτερα για τα αγόρια να εργαστούν από νωρίς πριν μπλέξουν και για τα 

κορίτσια να παντρευτούν πριν το τελειώσουν» 

Παράγοντες που οδηγούν σε σχολική διαρροή συμφώνα με τις παραπάνω έρευνες 

είναι : 

1 η εμπλοκή με εργασία 

2 το χαμηλό κοινωνικό οικονομικό εκπαιδευτικό επίπεδο οικογένειας 

3 η αρνητική ή αδιάφορη στάση γονέων προς το σχολείο 

4 τα ιδιαιτέρα οικογενειακά προβλήματα ή υγείας  

5 η απόσταση του σχολείου από το σπίτι 

6 η ενασχόληση με τουριστικό τομέα 

7 η ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκουν κάποια από τα παιδιά 

που εγκαταλείπουν Αυτά οδηγούν σε χαμηλή επίδοση και αρνητική στάση 

απέναντι στο σχολείο κ τελικά αυτά είναι κ η αφορμή που το σταματούν 

(Παλαιοκρασάς Σ.,Ρουσέας Π.,Βρετάκου Β. 2006). 
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3.3. Ανακεφαλαίωση 

Μελετώντας όλα τα παραπάνω και έχοντας γνώση της περιοχής του δήμου 

Γοργολαΐνη  παρατηρούμε ότι ο δήμος με την περίπτωση του οποίου ασχοληθήκαμε 

είναι ένας αγροτικός δήμος, κλειστή κοινωνία αν και βρίσκεται κοντά στο Ηράκλειο. 

Τα παιδιά εργάζονται σε αγροτικές δουλείες και βοηθούν τους γονείς τους στα 

χωράφια ενώ παραδοσιακές αυστηρές αντιλήψεις για το ρόλο των κοριτσιών που 

πρέπει να παντρεύονται νωρίς ακόμα και χωρίς να έχουν τελειώσει το σχολείο και 

των αγοριών που από νωρίς βρίσκονται στο μεροκάματα, είναι συνήθη φαινόμενα. 

Συνήθως οι γονείς των παιδιών είναι άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο αλλά και 

οικονομικές δυσκολίες και άνθρωποι του μόχθου ενώ τα παιδιά δεν έχουν ιδιαίτερες 

σχολικές επιδόσεις. Γνωρίζουμε, έχοντας μιλήσει με πρόσωπα κλειδιά ότι το 

φαινόμενο της σχολικής εγκατάλειψης του Γυμνασίου ή του Λυκείου υπάρχει και 

μένει να δούμε τις βαθύτερες αιτίες που οδηγούν τα παιδιά της περιοχής στην επιλογή 

τους αυτή.  

Γνωρίζοντας ότι η σχολική εγκατάλειψη οδηγεί σε αναζήτηση εργασίας 

ανειδίκευτων αλλά και το γεγονός ότι οι θέσεις ανειδίκευτων έχουν μειωθεί τα 

τελευταία χρόνια είναι εύλογο ότι ακόμη και αν εξασφαλίσουν προσωρινά κάποια 

εργασία, θα κινδυνεύσουν να βρεθούν στο περιθώριο της οικονομικής 

δραστηριότητας αργότερα μη έχοντας τα απαιτούμενα προσόντα. Η επαγγελματική 

τους πορεία δεν είναι ελπιδοφόρα καθώς δεν υπάρχει ποικιλία στο επαγγέλματα που 

ασκούν ή απασχολούνται σε βοηθητικές εργασίες στα επαγγέλματα αυτά. Η ανεργία 

θα είναι προ των πυλών (Παλαιοκρασάς Σ., Ρουσέας Π., Βρεττάκου Β. 2001). 

Όλα αυτά βέβαια μπορούν να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν από τις ποιοτικές 

συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με κατοίκους του δήμου Γοργολαΐνη .  
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

Στο σημείο αυτό θα παρουσιάσουμε το εμπειρικό μέρος της μελέτης μας. 

Πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης προκειμένου να συλλεχθούν οι απαραίτητες 

πληροφορίες και να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα:  

 Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν κάποιους νέους να εγκαταλείψουν το 

σχολείο στο αγροτικό δήμο Γοργολαΐνη  .  

 Τι συνέπειες έχει αυτή η επιλογή για τους ίδιους τους νέους.   

Επιδιώκεται η σκιαγράφηση της επικρατούσας κατάστασης, σχετικά με την σχολική 

εγκατάλειψη, στο δήμο Γοργολαΐνη .  

 

4.1 Η ερευνητική στρατηγική 

  Είναι μια νατουραλιστική διερευνητική περιγραφική έρευνα με 

χαρακτηριστικό το χαμηλό βαθμό ή την απουσία περιοριστικών ελέγχων και 

ρυθμιστικών παρεμβάσεων. Η πραγματοποίησή της γίνεται στο φυσικό περιβάλλον 

των υποκειμένων με ευέλικτο μεθοδολογικό τρόπο (διερευνητική) και βασικό στόχο 

την παρατήρηση και καταγραφή των διαφόρων εκφάνσεων του φαινομένου 

(περιγραφική), την αναζήτηση και τον εντοπισμό γενικών τάσεων που αφορούν τις 

μεταβλητές τους ερευνητικού ερωτήματος. Πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης που 

χαρακτηρίζεται από την διεξοδική εις βάθος ανάλυση των δεδομένων και τη συλλογή 

πληροφοριών πάνω στο θέμα των αιτιών της σχολικής εγκατάλειψης των νέων σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή , το δήμο Γοργολαΐνη .Σκοπός μας δεν είναι η ερμηνεία του 

φαινομένου και η γενίκευση των ευρημάτων σε ευρύτερα σύνολα, αλλά η όσο το 

δυνατόν πληρέστερη απεικόνιση της παρούσας κατάστασης του φαινομένου, όπως 

αυτό εμφανίζεται κάτω από τις παρούσες συνθήκες στο δήμο 

(Παρασκευόπουλος,1993).  

   Ως προς το είδος των εμπειρικών δεδομένων που συλλέγονται είναι ποιοτική, 

ενώ ως προς το είδος της λογικής της ανάλυσης είναι επαγωγική. Ως προς τον αριθμό 

των εξεταζομένων ατόμων είναι δειγματοληπτική, ενώ ως προς το χώρο που 

διεξάγεται είναι επιτόπια.  
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Η συλλογή και η μελέτη των δεδομένων θα ακολουθήσουν ποιοτικές 

αναλυτικές διαδικασίες. Η χρησιμοποίηση ποιοτικής έρευνας ενδείκνυται καθώς 

θέλουμε να περιγράψουμε ένα κοινωνικό φαινόμενο, αυτό της σχολικής 

εγκατάλειψης και να διερευνήσουμε τους λόγους που οδηγούν σε αυτήν, όπως 

υποκειμενικά παρουσιάζονται από τη σκοπιά των ερωτώμενων μέσω αφηγήσεων, να 

δούμε πώς βιώνουν τα ίδια τα υποκείμενα το φαινόμενο και να ανακαλύψουμε 

κρυμμένες πτυχές του φαινομένου της σχολικής εγκατάλειψης. Πεδίο μας ο δήμος 

Γοργολαΐνη  από τον οποίο δήμο επιλέξαμε νέους, αγόρια και κορίτσια που 

κατάγονται από κει, που εγκατέλειψαν το σχολείο και προβήκαμε σε συνεντεύξεις 

ημιδομημένες τις οποίες στη συνέχεια αναλύσαμε. 

Η συμμετοχή των ερωτώμενων έγινε σε εθελοντική βάση και βέβαια δεν ήταν 

υποχρεωμένοι να απαντήσουν σε κάποια ερώτηση αν δεν το επιθυμούσαν. 

Χρησιμοποιήθηκε μαγνητόφωνο κατόπιν συνεννόησης με τους ερωτώμενους και 

βεβαιώθηκαν για το απόρρητο της συνομιλίας και την τήρηση της ανωνυμίας τους. 

 
4.2 Η μεθοδολογία της συνέντευξης –ημιδομημένες συνεντεύξεις 
  
  Στην συγκεκριμένη έρευνα η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με 

τη χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων. Η ημιδομημένη συνέντευξη χαρακτηρίζεται 

από ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων, αλλά παρουσιάζει  ευελιξία ως προς 

τη σειρά των ερωτήσεων, την τροποποίηση του περιεχομένου των ερωτήσεων 

ανάλογα με τον ερωτώμενο, και ως προς την προσθαφαίρεση ερωτήσεων και 

θεμάτων για συζήτηση (Ιωσηφήδης,2003:40).Οι ημιδομημένες συνεντεύξεις 

συγκροτούνται από ένα θεματικό οδηγό και ερευνούν σε βάθος και επιδιώκουν να 

επεκταθούν στα ζητήματα και τα θέματα που αναδύονται κατά τη διάρκειά της. 

Επιτρέπουν στους ανθρώπους να απαντούν περισσότερο με τους δικούς τους όρους 

ελεύθερα και αυθόρμητα και καθώς έχει μια δομή, επιτρέπει την σύγκριση 

απαντήσεων στο μετέπειτα στάδιο της ανάλυσης. Βασικός στόχος είναι η καταγραφή 

στάσεων και όχι η γενίκευση και η δημιουργία θεωρίας. Απαραίτητο για την επιτυχή 

έκβαση της έρευνας είναι η συμπεριφορά αποδοχής από μέρος του ερευνητή καθώς 

και η το άνετο κλίμα συζήτησης και προϋποθέτει προσωπική αλληλεπίδραση και 

συνεργασία ανάμεσα στον ερευνητή και τον ερωτώμενο. Με την ημιδομημένη 

συνέντευξη λαμβάνουμε την ιδέα που έχουν οι ερωτώμενοι για την πραγματικότητα 

και τη δική τους υποκειμενική ερμηνεία, συλλέγουμε γνώσεις για τις εμπειρίες, τα 
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συναισθήματα και τις γνώμες τους και θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε σαν 

μια συζήτηση με «σκοπό» (Ράτσικα:2008). Καθώς μας ενδιέφερε να διερευνήσουμε 

στάσεις και αντιλήψεις και να κατανοήσουμε κοινωνικές συμπεριφορές μέσα από την 

εμπειρία και τα μάτια των ερωτώμενων, ο τύπος αυτός συνέντευξης κρίνεται ως ο 

καταλληλότερος. 

 

4.3 Το περιεχόμενο των συνεντεύξεων 

 Οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν δομήθηκαν σε 5 βασικές θεματικές 

ενότητες περικλείοντας έτσι το σύνολο της ζωής των νέων, μέσα από την οπτική της 

εκπαίδευσης που είναι και ο σκοπός της έρευνας.  

Η πρώτη θεματική ενότητα έχει να κάνει με τη συλλογή των ατομικών 

στοιχείων του ερωτώμενου και πληροφορίες για την οικογένειά του, αριθμό μελών 

εργασία μελών οικογένειας, μορφωτικό επίπεδο κλπ . 

Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά τις εμπειρίες του από τη ζωή στο σχολείο, 

τη γνώμη του για το σχολείο και για τη σχολική διαρροή.  

Η τρίτη θεματική ενότητα αφορά την τωρινή κατάστασή του, την 

επαγγελματική ή οικογενειακή κατάστασή του και τις δυσκολίες που πιθανόν 

αντιμετωπίζει.  

  Η τέταρτη αφορά την οικονομική δραστηριότητα και γενικά την απασχόληση 

των νέων στο χωριό. Εξετάζονται συν τοις άλλοις οι ευκαιρίες απασχόλησης των 

νέων στο χωριό που διαμένουν, οι επαγγελματικές προοπτικές καθώς και τα 

παραδοσιακά επαγγέλματα.  

Τέλος περνώντας στην κοινωνική ζωή στο χωριό στην πέμπτη ενότητα, 

εξετάζονται παράγοντες όπως αν τους αρέσει η ζωή στο χωριό, ελλείψεις , αν υπάρχει 

κοινωνικός έλεγχος, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, ενώ οι συνεντεύξεις 

τελειώνουν με την ερώτηση που αφορά τη μελλοντική τους κατάσταση όπως τη 

φαντάζονται σε 2-3 χρόνια από τώρα.  

 

4.4 Το δείγμα  

4.4.1 Κριτήρια επιλογής του δείγματος  

Στην παρούσα έρευνα οι νέοι που αποτέλεσαν το δείγμα ανταποκρίνονταν στα 

ακόλουθα κριτήρια: α) η ηλικία τους κυμαίνεται από 16-26 χρόνια. Κι αυτό διότι από 

τη μια στη χώρα μας η μικρότερη επιτρεπόμενη ηλικία για την εργασία είναι τα 15 

χρόνια ενώ από την άλλη θεωρητικά στην ηλικία των 26-27 χρόνων τα περισσότερα 
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άτομα έχουν τελειώσει τη στρατιωτική τους θητεία και έχουν περάσει στο στάδιο του 

επαγγελματικού προσανατολισμού και στη λογική της αναζήτησης εργασίας. 

Παράλληλα θέλαμε να μην έχουν περάσει πολλά χρόνια από την ημέρα της 

εγκατάλειψης του σχολείου ώστε να δούμε και στην πράξη πόσο η εγκατάλειψη 

επηρεάζει και την εργασία αλλά και τους υπόλοιπους τομείς της ζωής τους, β) να 

ανήκουν και στα δύο φύλα γ) να έχουν σταματήσει το σχολείο δ) να εργάζονται σε 

διαφορετικές εργασίες ε) να είναι έγγαμοι και άγαμοι. Ως προς τον αριθμό των 

περιπτώσεων του δείγματος ορίσαμε το εύρος του αριθμού των συνεντεύξεων σε 

περίπου 10, με βασικό κριτήριο ολοκλήρωσης της διαδικασίας τον κορεσμό των 

απαντήσεων κατά τη λήψη των συνεντεύξεων. 

 

4.4.2 Διαδικασία επιλογής του δείγματος  

 Η επιλογή των νέων που πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια 

πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία προσώπων κλειδιών. Συγκεκριμένα ένας 

καθηγητής που αναπτύσσει δράσεις στο χωριό των Κάτω Ασιτών μας έφερε σε 

επικοινωνία με άτομα για να μας δώσουν τις πρώτες συνεντεύξεις. Πέρα από αυτό 

όλοι οι μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου Αγίου Μύρωνα, γνώριζαν προσωπικά 

τον σπουδαστή – εκπαιδευτικό της ομάδας μας, μια που στο παρελθόν είχε 

υπηρετήσει στο σχολείο εκείνο . Είναι χαρακτηριστικό ότι 3 έφηβοι που μας έδωσαν 

συνέντευξη ήταν μαθητές του σπουδαστή. Οι μαθητές αυτοί αλλά και άλλοι μαθητές, 

λειτούργησαν σαν πρόσωπα κλειδιά, πείθοντας και άλλα άτομα που πληρούσαν τις 

προϋποθέσεις του δείγματος, να μας μιλήσουν. Έτσι η γνωριμία αυτή λειτούργησε 

θετικά ως άνοιγμα πόρτας, ενώ οι ίδιοι οι νέοι που είχαν περάσει από το στάδιο της 

συνέντευξης με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας μας παρέπεμπαν στους επόμενους 

πιθανούς ερωτώμενους. Ακολουθούσε τηλεφωνική επικοινωνία με τα άτομα που μας 

είχαν προτείνει, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η αρχική θετική διάθεση τελικά δεν 

συνεχίστηκε με αποτέλεσμα να μην προχωράμε σε συνέντευξη. Η συντριπτική 

πλειοψηφία όμως δεχόταν, μετά τις απαραίτητες εξηγήσεις για το σκοπό της έρευνας 

και την προέλευσή μας. 

 

4.4.3 Γενικά στοιχεία  

Αν και αρχικά είχαν προγραμματιστεί γύρω στις 15 συνεντεύξεις οι συνθήκες 

που εμφανίστηκαν στην πορεία, μας οδήγησαν να μειώσουμε τον αριθμό των 

συνεντεύξεων σε 10. Ήδη είχε αρχίσει να επέρχεται κορεσμός στις απαντήσεις αλλά 
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συνάμα ήταν πολύ δύσκολο να δεχτούν κάποιοι νέοι να μας δώσουν συνέντευξη. Αν 

και αρκετοί στην περιοχή έχουν σταματήσει το σχολείο, κάποιοι ήταν πολύ 

επιφυλακτικοί και δίσταζαν να δώσουν συνέντευξη. Άλλοι έλειπαν στρατιώτες ή 

εργάζονται αρκετές ώρες και δεν έβρισκαν χρόνο για να συμμετέχουν στην έρευνα . 

Δεν έλειψαν και αυτοί που ενώ δέχτηκαν αρχικά, μετά την τελευταία στιγμή 

ακύρωναν τη συνάντησή μας.  

Οι περισσότερες συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των 

ερωτώμενων, μια πραγματοποιήθηκε στον τόπο εργασίας και τρείς σε κάποια ήσυχη 

καφετέρια των Κάτω Ασιτών . Όλα τα παραπάνω μέρη, ήταν μέρη που επέλεξαν οι 

ερωτώμενοι και αυτό βοήθησε στο να νιώθουν οικεία και να είναι πιο ανοικτοί κατά 

τη διάρκεια της συνέντευξης. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν το διάστημα από 

τον Απρίλιο του 2010 έως και τον Ιούνιο του 2010. 

 

4.4.4 Το αρχείο των συνεντεύξεων-παρουσίαση δείγματος 

 Δέκα νέοι αποτελούν το δείγμα μας. Οι ηλικίες τους είναι από 16-26 χρόνια 

είναι 4 γυναίκες και 6 άνδρες, από τους οποίους 5 είναι έφηβοι και 1 ενήλικος.  

Τέσσερα άτομα είναι παντρεμένα και συγκεκριμένα όλες οι κοπέλες του δείγματος 

και έξη ελεύθερα. Επτά άτομα από τα δέκα (6 άνδρες και 1 γυναίκα) εργάζονται ενώ 

τρείς από τις τέσσερεις παντρεμένες κοπέλες, δεν εργάζονται. Από τα άτομα που 

συμμετείχαν στην έρευνα μας, έξη έχουν απολυτήριο Γυμνασίου και σταμάτησαν το 

σχολείο είτε στην πρώτη τάξη του Λυκείου ή δεν συνέχισαν σε αυτό, ενώ τέσσερα 

σταμάτησαν προτού τελειώσουν το Γυμνάσιο. Παραθέτουμε στο σημείο αυτό κάποια 

βασικά και δευτερεύοντα δημογραφικά στοιχεία των συνεντευξιαζόμενων και 

συγκεκριμένα την ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, την περιγραφή της 

οικογένειας, ,την επαγγελματική αλλά και την μορφωτική κατάσταση των ίδιων αλλά 

και των μελών της οικογένειάς τους, καθώς και το πότε εγκατέλειψαν το σχολείο. Δεν 

αναφέρονται τα ονόματα και ο τόπος διαμονής για να τηρηθεί η ανωνυμία και 

παρουσιάζονται κατά αλφαβητική σειρά. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΩΤΗ 

Όνομα: Α. Ε. 
Ηλικία : 23  
Φύλο : γυναίκα  
Οικογενειακή  κατάσταση : παντρεμένη  
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Περιγραφή της οικογένειας : είναι το μεσαίο  παιδί οικογένειας με τρία παιδιά και 
έχει ένα μικρότερο αδελφό 21 ετών άγαμο και μία μεγαλύτερη αδερφή παντρεμένη 
24 ετών. 
Επάγγελμα πατέρα : ελαιοχρωματιστής  
Επάγγελμα μητέρα : οικιακά  
Επάγγελμα αδελφών: η αδελφή ασχολείται με τα οικιακά, ο αδελφός  είναι 
ελαιοχρωματιστής.  
Επάγγελμα συζύγου :   αγρότης 
Εργασία συνεντευξιαζόμενου : οικιακά 
Μορφωτικό επίπεδο πατέρα :    απόφοιτος δημοτικού  
Μορφωτικό επίπεδο μητέρας :   απόφοιτος δημοτικού  
Μορφωτικό επίπεδο αδελφών :  ο αδελφός απόφοιτος δημοτικού  
                                                   Η αδελφή απόφοιτη Λυκείου τελείωσε ΙΕΚ 
λογιστικής  
Πότε εγκατέλειψε το σχολείο : τέλειωσε το Γυμνάσιο και συνέχισε στον ΟΑΕΔ 
 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 
Όνομα : B. A. 
Ηλικία 17 
Φύλο άνδρας 
Οικογενειακή κατάσταση: άγαμος 
Περιγραφή οικογένειας : μέλος οικογενείας με τρία παιδιά αυτό είναι το μεσαίο μέλος 
έχει ακόμα μια μικρότερη αδελφή(13) και ένα μεγαλύτερο αδελφό (19)  
Επάγγελμα πατέρα : ιδιωτικός υπάλληλος  
Επάγγελμα μητέρας : ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ  
Εργασία συνεντευξιαζόμενου : υπάλληλος σε συνεργείο αυτοκινήτων σπουδαστής 
στον ΟΑΕΔ 
Μόρφωση πατέρα : απόφοιτος δημοτικού 
Μόρφωση μητέρας : απόφοιτη Λυκείου  
Μορφωτικό επίπεδο αδελφών :ο μεγαλύτερος έχει τελειώσει το Γυμνάσιο και είναι 
ηλεκτρολόγος και η αδελφή πάει Γυμνάσιο. 
Πότε εγκατέλειψε το σχολείο : τελείωσε την πρώτη Λυκείου και συνέχισε σε σχολή 
του ΟΑΕΔ 
 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΡΙΤΗ 
Όνομα : Κ. Γ. 
Ηλικία: 17 
Φύλο: άνδρας 
Οικογενειακή  κατάσταση: άγαμος 
Περιγραφή οικογένειας :μέλος οικογενείας με τρία παιδιά αυτό είναι το μεσαίο μέλος 
έχει ακόμα μια μικρότερη αδελφή(13) και ένα μεγαλύτερο αδελφό (19). 
Επάγγελμα πατέρα : ιδιωτικός υπάλληλος  
Επάγγελμα μητέρας : ιδιωτική υπάλληλος  
Εργασία συνεντευξιαζόμενου : υπάλληλος σε εταιρεία κατασκευής και εμπορίας 
αλουμινίων 
Μόρφωση πατέρα : απόφοιτος Λυκείου 
Μόρφωση μητέρας : απόφοιτη Γυμνασίου 
Μορφωτικό επίπεδο αδελφών : μεγαλύτερος έχει τελειώσει το Γυμνάσιο και η 
αδελφή πάει στην πρώτη Γυμνασίου. 
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Πότε εγκατέλειψε το σχολείο : τελείωσε την πρώτη Λυκείου και συνέχισε σε σχολή 
του ΟΑΕΔ 
 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 
Όνομα : K.Γ.  
Ηλικία :18 
Φύλο: άνδρας 
Οικογενειακή κατάσταση: άγαμος 
Περιγραφή οικογένειας :μέλος οικογενείας με τρία αγόρια και μία κοπέλα ο Κ .Γ 
είναι ο τελευταίος στη σειρά γέννησης. 
Επάγγελμα πατέρα : ιδιωτικός υπάλληλος (δε ζει) 
Επάγγελμα μητέρας : καθαρίστρια σε δημοτικό σχολείο στη Ηράκλειο  
Εργασία συνεντευξιαζόμενου : πωλητής τυροκομικών προϊόντων σε τοπική 
τυροκομική επιχείρηση. 
Επάγγελμα αδερφών: ο πρώτος δεν εργάζεται, η αδελφή έχει κομμωτήριο, ο τρίτος 
αδελφός εργάζεται σαν ιδιωτικός υπάλληλος  
Μόρφωση πατέρα :απόφοιτος δημοτικού 
Μόρφωση μητέρας : πήγε μέχρι 4 δημοτικού  
Μορφωτικό επίπεδο αδελφών :όλοι έβγαλαν το Γυμνάσιο πλην του 
συνεντευξιαζόμενου ενώ η αδελφή μετά το Γυμνάσιο πήγε στον ΟΑΕΔ έχει 
τελειώσει  σχολή αισθητικής και κομμωτικής 
Πότε εγκατέλειψε το σχολείο : όταν φοιτούσε στη δευτέρα Γυμνασίου 
 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΕΜΠΤΗ 
Όνομα : Π .  K. E  
Ηλικία : 26 
Φύλο: γυναίκα  
Οικογενειακή κατάσταση:  παντρεμένη με 3 παιδιά 9χρονω 5, και 3,5 
Περιγραφή οικογένειας : μέλος οικογένειας με 4 παιδιά η συνεντευξιαζόμενη ήταν το 
δεύτερο παιδί ενώ έχει ένα μεγαλύτερο αδελφό και δύο  μικρότερους αδελφούς.  
Επάγγελμα πατέρα: δημόσιος υπάλληλος  
Εργασία  μητέρας:  πωλήτρια στο γυναικείο συνεταιρισμό  
Επάγγελμα αδερφών:   ο μεγαλύτερος αδελφός είναι  κομμωτής , ο δεύτερος 
ξενοδοχοϋπάλληλος, και ο τελευταίος εργάζεται ευκαιριακά ( μεροκάματο). 
Επάγγελμα συζύγου  :   οικοδόμος δική του επιχείρηση με τον αδελφό του 
Εργασία συνεντευξιαζόμενου: οικιακά 
Μορφωτικό επίπεδο πατέρα:   απόφοιτος δημοτικού  
Μορφωτικό επίπεδο μητέρας:  απόφοιτος δημοτικού 
Μορφωτικό επίπεδο αδερφών  :1 απόφοιτος ΟΑΕΔ κομμωτικής  
                                                   2 απόφοιτος Γυμνασίου 
                                                   3 απόφοιτος Γυμνασίου 
Πότε εγκατέλειψε το σχολείο : όταν φοιτούσε στην πρώτη Λυκείου 
 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΚΤΗ 
Όνομα:   Π.Ρ.  
Ηλικία  : 25  
Φύλο    :  γυναίκα  
Οικογενειακή κατάσταση : παντρεμένη  
Περιγραφή οικογένειας : μέλος οικογένειας με δύο παιδιά η συνεντευξιαζόμενη είναι 
το πρώτο παιδί. Έχει επίσης μια αδελφή 18 ετών που δεν εργάζεται 
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Επάγγελμα πατέρα :  αγρότης  
Επάγγελμα μητέρα :   οικιακά  
Επάγγελμα συζύγου :   υδραυλικός  
Εργασία συνεντευξιαζόμενης : κομμώτρια ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου 
Μορφωτικό επίπεδο πατέρα :  απόφοιτος δημοτικού  
Μορφωτικό επίπεδο μητέρας :  απόφοιτος Γυμνασίου  
Μορφωτικό επίπεδο αδελφών : απόφοιτη Λυκείου -σχολή  αισθητικής 
Πότε εγκατέλειψε το σχολείο : μετά το Γυμνάσιο φοίτησε σε ιδιωτική σχολή 
κομμωτικής 
 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΒΔΟΜΗ 
Όνομα : T. N. 
Ηλικία 17 
Φύλο: άνδρας 
Οικογενειακή κατάσταση: άγαμος 
Περιγραφή της οικογένειας :είναι το 4 κατά σειρά μέλος οικογενείας με 4παιδιά έχει 
ακόμα 2 αγόρια μεγαλύτερα αδέλφια και μια μεγαλύτερη αδελφή  
Επάγγελμα πατέρα : ιδιοκτήτης επιχείρησης οικοδομικών  
Επάγγελμα μητέρας : οικιακά  
Επάγγελμα αδελφών: τα 2 αγόρια δουλεύουν στην οικογενειακή επιχείρηση και η 
κοπέλα είναι κομμώτρια  
Εργασία συνεντευξιαζόμενου : υπάλληλος σε μαραγκούδικο και στην οικογενειακή 
επιχείρηση 
Μόρφωση πατέρα :απόφοιτος δημοτικού 
Μόρφωση μητέρας : απόφοιτος δημοτικού  
Μορφωτικό επίπεδο αδελφών : ο πρώτος γιός είναι απόφοιτος δημοτικού εγκατέλειψε 
στην ά Γυμνασίου, ο δεύτερος γιός τελείωσε το Γυμνάσιο, η αδελφή τελείωσε τον 
ΟΑΕΔ κομμωτική χωρίς να έχει τελειώσει το Λύκειο 
Πότε εγκατέλειψε το σχολείο : όταν φοιτούσε στην τρίτη Γυμνασίου 
 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΟΓΔΟΗ 
Όνομα : Χ. Α. 
Ηλικία: 25 
Φύλο: άνδρας 
Οικογενειακή κατάσταση: άγαμος  
Περιγραφή οικογένειας : μέλος οικογενείας με 3 παιδιά αυτό είναι το 2 παιδί στη 
σειρά των αδερφών  έχει ακόμα μια μικρότερη αδελφή αρραβωνιασμένη και ένα 
μεγαλύτερο αδελφό. 
Επάγγελμα πατέρα : γεωργός  
Επάγγελμα μητέρας : δημόσιος υπάλληλος στον παιδικό σταθμό του χωριού. 
(καθαρίστρια μαγείρισσα) 
Επάγγελμα αδελφών : ο αδελφός είναι φιλόλογος και η αδελφή δεν εργάζεται. 
Εργασία συνεντευξιαζόμενου : βοηθός ηλεκτρολόγος  
Μόρφωση πατέρα : απόφοιτος δημοτικού 
Μόρφωση μητέρας : απόφοιτη δημοτικού 
Μορφωτικό επίπεδο αδελφών :ο μεγαλύτερος έχει τελειώσει πανεπιστήμιο  και είναι 
φιλόλογος  αρραβωνιασμένος και η αδελφή έχει τελειώσει το Λύκειο. 
Πότε εγκατέλειψε το σχολείο : όταν φοιτούσε στην δευτέρα Γυμνασίου 
 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΝΑΤΗ 
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Όνομα:   Χ. Δ . 
Ηλικία  : 25  
Φύλο  : γυναίκα  
Οικογενειακή κατάσταση : παντρεμένη  
Περιγραφή της οικογένειας : μέλος οικογένειας με τρία παιδιά αυτή είναι το μεσαίο 
μέλος έχει ακόμα μια μεγαλύτερη αδελφή και ένα μικρότερο αδελφό  
Επάγγελμα πατέρα :  αγρότης  
Επάγγελμα μητέρα :  οικιακά  
Επάγγελμα αδελφών:  ο μικρότερος αδερφός είναι  αγρότης και οικοδόμος ενώ η 
μεγαλύτερη αδελφή σπουδάζει  
Επάγγελμα συζύγου : αγρότης 
Εργασία συνεντευξιαζόμενης : οικιακά  
Μορφωτικό επίπεδο πατέρα :  απόφοιτος δημοτικού  
Μορφωτικό επίπεδο μητέρας : απόφοιτος Γυμνασίου  
Μορφωτικό επίπεδο αδελφών : ο αδελφός είναι απόφοιτος ΤΕΕ και η αδελφή 
σπουδάζει.  
Πότε εγκατέλειψε το σχολείο : μόλις τέλειωσε το Γυμνάσιο συνέχισε σε σχολή την 
οποία δεν τελείωσε. 
 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΕΚΑΤΗ 
Όνομα : X. K. 
Ηλικία :16 
Φύλο: άνδρας 
Οικογενειακή κατάσταση: άγαμος 
Περιγραφή οικογένειας :μέλος οικογενείας με 4 παιδιά αυτό είναι το τελευταίο μέλος 
έχει ακόμα 3 μεγαλύτερα αδέλφια όλα παντρεμένα. 
Επάγγελμα πατέρα : ιδιοκτήτης εταιρείας χωματουργικών εργασιών. 
Επάγγελμα μητέρας : οικιακά  
Επάγγελμα αδελφών : υπάλληλοι στην οικογενειακή επιχείρηση 
Εργασία συνεντευξιαζόμενου :απασχολείται στην οικογενειακή επιχείρηση 
Μόρφωση πατέρα : μέχρι τρίτη δημοτικού φοίτησε 
Μόρφωση μητέρας : απόφοιτη δημοτικού 
Μορφωτικό επίπεδο αδελφών :απόφοιτοι δημοτικού 
Πότε εγκατέλειψε το σχολείο : όταν φοιτούσε στην πρώτη Γυμνασίου 
 
 
4.4.5 Παρατηρήσεις κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων  

Καθώς το δείγμα αποτελούσαν έφηβοι αλλά και ενήλικες, κατά τη διάρκεια 

των συνεντεύξεων παρατηρήσαμε ότι οι ενήλικες μιλούσαν περισσότερο από τους 

έφηβους, ενώ το λεξιλόγιό τους ήταν πολύ πιο ανεπτυγμένο σε σχέση με αυτό των 

εφήβων που απαντούσαν πολλές φορές μονολεκτικά και δυσκολεύονταν να 

εκφράσουν αυτό που είχαν στο μυαλό τους. Δεν υπήρξε διαφοροποίηση ως προς την 

προθυμία συμμετοχής στην έρευνα ανάλογα με την ηλικία ή το φύλο αλλά αντιθέτως 

ήταν όλοι πρόθυμοι και δέχτηκαν με χαρά να συμμετέχουν. Κατόπιν συμφωνίας με 

τους ερωτώμενους, η καταγραφή των συνεντεύξεων έγινε με μαγνητόφωνο αφού 
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δίνονταν οι απαραίτητες εξηγήσεις για την αναγκαιότητα του. Επίσης οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες στην έρευνα κάνουν χρήση της τοπικής κρητικής προφοράς και 

διαλέκτου, όμως αυτό δεν δυσκόλεψε την επικοινωνία μας καθότι και μείς 

γνωρίζουμε τη διάλεκτο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5: Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

5.1 Η μεθοδολογία της ανάλυσης των δεδομένων 

Η ανάλυση των δεδομένων της ποιοτικής έρευνας μας είναι ένα κρίσιμο 

στάδιο της έρευνας καθώς θα μας δώσει τη δυνατότητα να απαντήσουμε στα 

ερευνητικά μας ερωτήματα. Είναι η διαδικασία εκείνη που θα μας επιτρέψει να 

δώσουμε νόημα στα στοιχεία που συλλέξαμε και έτσι να κατανοήσουμε φαινόμενα 

όπως η σχολική εγκατάλειψη. 

Στη συγκεκριμένη μελέτη ακολουθήσαμε την τυπολογική ανάλυση των 

δεδομένων. Αυτή βασίζεται στη δόμηση του υλικού της ποιοτικής έρευνας σε 

κατηγορίες ή θεματικά πεδία. Έγινε προσπάθεια οι κατηγορίες και οι θεματικές 

ενότητες να εξαντλούν το θέμα που περιλαμβάνουν και να μην επικαλύπτονται με 

άλλες, ενώ δόθηκε βάση και στη μελέτη των σχέσεων και των συνδέσεων των 

διαφορετικών κατηγοριών μεταξύ τους ( Ιωσηφήδης,2003). 

Την ακριβή απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων που ήταν πολύωρη 

διαδικασία, ακολούθησε η αναλυτική κωδικοποίηση των ποιοτικών δεδομένων. Είναι 

η διαδικασία εκείνη κατά την οποία αποδίδεται νόημα ή πληροφορία σε τμήματα των 

δεδομένων . Παίρνοντας μία μία όλες τις συνεντεύξεις, αφαιρέσαμε τις ερωτήσεις και 

κρατήσαμε μόνο την πληροφορία του ερωτώμενου. Έπειτα κωδικοποιήσαμε τις 

πληροφορίες και διαπιστώσαμε ότι ο ίδιος κωδικός (πχ η ζωή στο σχολείο) 

αποδίδεται σε σημεία διαφορετικών συνεντεύξεων, με αποτέλεσμα οι κωδικοί να 

συνδέουν διαφορετικά τμήματα του ποιοτικού υλικού μεταξύ τους, αφού 

παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά και αναφέρονται στο ίδιο θέμα. Έτσι με την 

πλήρη κωδικοποίηση του υλικού μας, έγινε και η ομαδοποίηση των τμημάτων του 

υλικού μας. Κάθε κωδικός έχει ένα τίτλο που προσδιορίζει την εννοιολογική 

κατηγορία στην οποία προσιδιάζει ο κωδικός. Οι κωδικοί συχνά εξειδικεύτηκαν με 

την προσθήκη νέων κωδικών. Έτσι με την κωδικοποίηση προέκυψαν οι θεματικές 

περιοχές που ήταν κοινές σε όλες τις συνεντεύξεις πχ «κοινωνική ζωή» «οικονομική 

ζωή στο χωριό», με τις αρχικές κατηγορίες να συμπληρώνονται από υποκατηγορίες.  

Παράδειγμα: η θεματική κατηγορία  «η ζωή στο σχολείο» εξειδικεύτηκε με τις 

υποκατηγορίες : «σχέση με τους καθηγητές», «σχέση με τους συμμαθητές» κλπ. 

Έτσι στη συγκεκριμένη μελέτη η παραπάνω διαδικασία οδήγησε στη 

δημιουργία 5 θεματικών ενοτήτων και 30 εννοιολογικών ομάδων –ετικετών. Σε κάθε 

ομάδα σημειώσαμε τα αντίστοιχα δεδομένα από όλες τις συνεντεύξεις. Οι θεματικές 



51 
 

ενότητες καθώς και οι εννοιολογικές ομάδες-κατηγορίες παρατίθενται στο 

παράρτημα (2). Ένα παράδειγμα κωδικοποιημένων σημειώσεων είναι και το 

παρακάτω : 

Θεματική περιοχή :  Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 

Ετικέτα                  : Σχολικές επιδόσεις  

(Τ.Ν)                      : Ήμουν κακός μαθητής 

                                 Έμενα Σεπτέμβρη  

                                 Δεν είχα μείνει στην ίδια τάξη ποτέ. 

(Β.Α)                     : Δεν ήμουν ποτέ ούτε καλός ούτε κακός μαθητής.  

                                 Δεν έμεινα ποτέ σε τάξη 

(Π.Ρ)                      : Μέτρια ήμουνα  

                                 Έμενα σα κάποια μαθήματα 

(Χ.Α)                      : …………. 
(Χ.Κ)                      : …………... 
κλπ 
 
Ετικέτα                   : Σχέσεις με καθηγητές  
(Τ.Ν)                       : Με ένα δύο δεν τα πηγαίναμε καλά, με τους υπόλοιπους εντάξει  
(Β.Α)                       : Η σχέση με τους καθηγητές καλή 
(Π.Ρ)                       : Με καθηγητές δεν είχαμε και ιδιαίτερες σχέσεις 
κλπ 
 
Ετικέτα                   : Σχέσεις με συμμαθητές  
Ετικέτα                   : Γνώμη για το σχολείο  
                                  κλπ 
 
θεματική περιοχή   : ΤΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Ετικέτες                 : Εργασία σήμερα  
                                Δυσκολίες στην εργασία  
                                Γνώμη οικογένειας για την τωρινή κατάσταση 
 

Συμπερασματικά λοιπόν κάναμε ανάλυση κειμένου με κωδικοποιημένες 

σημειώσεις, με στόχο την εύρεση όσο το δυνατόν περισσότερων ζητημάτων που 

έχουν θιχτεί και τη δημιουργία αντίστοιχων ετικετών, οι οποίες ομαδοποιούν τα 

σκόρπια δεδομένα, που συναντήσαμε στις συνεντεύξεις. Από τις κωδικοποιημένες 

σημειώσεις προέκυψαν θεματικοί διαχωρισμοί, κατηγορίες και υποκατηγορίες και 

έπειτα προχωρήσαμε σε ενοποίηση και σύγκριση ομοειδών θεμάτων, εννοιών και 
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νοημάτων– κάθε θεματικής κατηγορίας όλων των συνεντεύξεων και προχωρήσαμε 

στην παρουσίαση . 

 

5.2 Παρουσίαση των δεδομένων 
 
5.2.1Οργάνωση της οικονομίας της οικογένειας καταγωγής  

Ως προς την οργάνωση της οικονομίας της οικογένειας καταγωγής των 

συνεντευξιαζόμενων, ρωτήσαμε αν διαθέτουν περιουσία αγροτική καθώς είναι 

σύνηθες το φαινόμενο παιδιά να εγκαταλείπουν το σχολείο για να εργαστούν στα 

χωράφια. Μόνο ένας ανέφερε ότι η οικογένειά του δεν διαθέτει αγροτική περιουσία. 

Όλοι οι υπόλοιποι ανέφεραν ότι είχαν ή έχουν περιουσία, είτε μεγάλη είτε μικρότερη 

και οι περισσότεροι ανέφεραν ότι βοηθούσαν ή βοηθούν στις γεωργικές εργασίες. 

Συνήθως τα αγόρια ερωτώμενοι, βοηθούσαν στα χωράφια τον πατέρα τους ενώ 

έχουμε και περιπτώσεις που και τα κορίτσια βοηθούσαν στο χωράφι τούς γονείς. 

Πέρα από αυτό, οι μισοί ανέφεραν ότι συνέβαλαν στο οικογενειακό εισόδημα ή 

συμβάλλουν ακόμα και τώρα, είτε με τη δουλειά τους στο χωράφι ,είτε με την 

εργασία που πρόσφεραν σε οικογενειακές επιχειρήσεις που υπάρχουν . Ένας έφηβος 

μας είπε : «στην οικοδομή δουλεύουμε, έχουμε οικογενειακή επιχείρηση με σοβάδες .Τα 

λεφτά τα φέρνει κυρίως ο πατέρας και συμβάλλουμε και τα 2 μεγαλύτερα αδέρφια μου 

αλλά και εγώ καμιά φορά» , ενώ ένας άλλος ανέφερε :«στο μαγαζί βοηθάμε και μείς. 

Πηγαίνω και γω και ο αδερφός μου και η αδερφή μου και καθόμαστε». 

 Από το οικογενειακό εισόδημα της οικογένειας καταγωγής, δηλώνουν 

ευχαριστημένοι όλοι οι ερωτώμενοι και αυτοί που διαβιούν με τους γονείς τους αλλά 

και αυτοί που έχουν δημιουργήσει δική τους οικογένεια. Αναφέρουν ότι ζουν άνετα 

και δεν τους λείπει κάτι ή δεν τους έλειψε όσο διάστημα ζούσαν με τον οικογένειά 

του «Ήμουν ευχαριστημένη με το οικογενειακό εισόδημα» μάς ανέφερε μια ερωτώμενη 

που τώρα έχει δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. Παρατηρούμε από την ανάλυση 

των συνεντεύξεων ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο πατέρας είναι εκείνος που 

φέρνει τα λεφτά στο σπίτι ,ενώ η σύζυγος ασχολείται με τα οικιακά βοηθώντας 

βέβαια όπου χρειάζεται πχ στα χωράφια, ενώ έχουμε και περιπτώσεις συζύγων 

γυναικών ,που αναζήτησαν εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Οπότε δεν είχαμε 

περιπτώσεις εγκατάλειψης για εξεύρεση χρημάτων λόγω οικονομικής δυσκολίας της 

οικογένειας. 
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Όσον αφορά τη μορφωτική κατάσταση του δείγματος οι περισσότεροι έχουν 

τελειώσει το Γυμνάσιο και δεν προχώρησαν στο Λύκειο ή πήγαν μέχρι την πρώτη ή 

τη δευτέρα. Ωστόσο τέσσερεις απάντησαν ότι δεν τελείωσαν ούτε το Γυμνάσιο.  

5.2.2 Σχολική ζωή  

Σχολικές επιδόσεις 

Καθώς οι σχολικές επιδόσεις επηρεάζουν την στάση του μαθητή απέναντι στο 

σχολείο ζητήσαμε από τους ερωτώμενους να μας πουν πώς θα χαρακτήριζαν τις 

σχολικές τους επιδόσεις και τους εαυτούς τους σα μαθητές. Η πλειοψηφία δήλωσε ότι 

ήταν μέτριοι μαθητές που περνούσαν την τάξη με δυσκολία το Σεπτέμβρη ή δεν 

έμεναν σε μαθήματα ,αλλά είχαν χαμηλούς βαθμούς. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε 

μερικές απαντήσεις: «μέτρια ήμουνα έμενα σε κάποια μαθήματα, και το Σεπτέμβρη 

περνούσα», «πιστεύω ότι ήμουν μέτριος, ούτε καλός ούτε κακός μαθητής». Βέβαια 

αρκετοί χαρακτήρισαν τους εαυτούς τους ως κακούς μαθητές . Ένας έφηβος μας είπε 

χαρακτηριστικά: «θα έλεγα ότι ήμουν κακός μαθητής. κοιμόμουνα μέσα στην τάξη… 

τι να κάνω;». Μόνο μια κοπέλα ανέφερε ότι ήταν καλή μαθήτρια στο Γυμνάσιο. «στο 

σχολείο καλή ήμουν, καλή, 17-16 έβγαζα στο ΤΕΕ που ήταν ενδιαφέροντα . Και στο 

Γυμνάσιο 14-15.» .  

Θετική και αρνητική στάση απέναντι στο σχολείο 

Παρά τα παραπάνω, μισοί ερωτώμενοι ανέφεραν ότι τους άρεσε το σχολείο 

και ότι περνούσαν καλά «ήταν ωραία στο σχολείο έβλεπα φίλους μου παιδιά που έκανα 

παρέα, μερικά μαθήματα μου ‘άρεσαν κιόλας» μας λέει ένας έφηβος. Βέβαια για τρείς 

ερωτώμενους το σχολείο περνούσε απαρατήρητο δηλαδή ουδέτερο, «δε μου έκανε 

ούτε κρύο ούτε ζέστη» ενώ σε δυο άτομα το σχολείο δεν άρεσε καθόλου. Μάλιστα ο 

ένας αναφέρει ότι «δε μου άρεσε καθόλου το σχολείο, το όνειρό μου ήταν να φύγω από 

το σχολείο»  

Σχέσεις με καθηγητές 

Διερευνώντας τις σχέσεις με τους καθηγητές που επηρεάζουν συνήθως και τη 

στάση του μαθητή απέναντι στο σχολείο, παρουσιάζονται οι παρακάτω απαντήσεις: 

Οι σχέσεις με τους καθηγητές παρουσιάζονται καλές ή πολύ καλές στους 

περισσότερους ερωτώμενους ενώ οι περισσότεροι δεν έχουν ιδιαίτερα παράπονα. 
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Υπάρχουν και εκείνοι που υποστήριξαν ότι οι σχέσεις ήταν τυπικές διότι αυτό 

συνηθιζόταν εκείνη την εποχή «εκείνη την εποχή δεν ήταν τα παιδιά τόσο ανοιχτά να 

έχουν και άλλες σχέσεις με τους καθηγητές αλλά και οι καθηγητές κρατούσαν τα όρια 

ήταν ανοιχτοί μαζί μας μέχρι εκεί που έπρεπε», μάς είπε μια κοπέλα που σήμερα είναι 

παντρεμένη. Δύο μόνο απαντήσεις δόθηκαν, που χαρακτήρισαν τις σχέσεις κακές από 

τις οποίες ο ένας έφηβος αναφέρει συγκρούσεις με πολλούς καθηγητές. Από τους 

ερωτώμενους που ανέφεραν ότι δεν τους άρεσε το σχολείο ή που τους ήταν αδιάφορο 

(4 στο σύνολό τους ), οι μισοί ανέφεραν ότι οι σχέσεις με τους καθηγητές τους ήταν 

από τυπικές έως συγκρουσιακές, κάτι που ίσως να επηρέαζε και τη στάση τους 

απέναντι στο σχολείο.  

Σχέσεις με συμμαθητές 

Ως προς τις σχέσεις ανάμεσα στους συμμαθητές, η κύρια τάση που 

εμφανίζεται στις απαντήσεις, εμφανίζει τις σχέσεις ως πολύ καλές ή εξαιρετικές στην 

πλειοψηφία τους, με τους εφήβους και τις νέες κοπέλες να δηλώνουν ότι υπήρχε καλή 

παρέα, συναντιόταν με συμμαθητές και εκτός σχολείου και ήταν πολύ δεμένοι , «με 

τους συμμαθητές μια χαρά ήταν κάναμε πολύ παρέα και με κοπέλες από δω και από 

άλλα χωριά συναντιόμασταν και εκτός σχολείου» ενώ μία ερωτώμενη θα πει ξεκάθαρα 

ότι «το γεγονός ότι είχα καλές σχέσεις με τους συμμαθητές μου βοηθούσε στο να 

περνάω και πιο όμορφα στο σχολείο». Για κακές σχέσεις με αντιπάθεια ή σύγκρουση 

με τους συμμαθητές τους ,μίλησαν μόνο δύο έφηβοι οι οποίοι είχαν αναφέρει και 

κακές σχέσεις με τους καθηγητές τους και σύγκρουση ,αλλά και αντιπάθεια προς το 

σχολείο. Πιθανόν οι κακές σχέσεις με καθηγητές και συμμαθητές να επηρέασαν και 

τη στάση τους απέναντι στο σχολείο. 

Λόγοι εγκατάλειψης του σχολείου 

Οι λόγοι που οδήγησαν τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα στο να 

εγκαταλείψουν το σχολείο διαφέρουν ανάλογα με το φύλο. Έτσι τρία στα τέσσερα 

κορίτσια ανέφεραν ότι σταμάτησαν το σχολείο επειδή αρραβωνιάστηκαν κάτι που 

συνηθιζόταν και συνηθίζεται στο χωριό που μένουν. Χαρακτηριστικά αναφέρει μία 

από αυτές που διαμένει στις Κάτω Ασίτες : «αρραβωνιαστήκαμε και αυτός ήταν ο 

λόγος που σταμάτησα το σχολείο, για κανένα άλλο λόγο. Εδώ στο χωριό 

αρραβωνιαζότανε οι περισσότερες κοπέλες και σταματούσαν το σχολείο λέγανε 

αρραβωνιασμένη και θα συνεχίσεις; νοοτροπία του χωριού …όλες οι κοπέλες τότε το 
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έκαναν έτσι» . Mόνο μια κοπέλα ανέφερε ότι σταμάτησε το σχολείο διότι ήθελε να 

ασχοληθεί με τη δουλειά που της άρεσε, να γίνει δηλαδή κομμώτρια και συνεχίζοντας 

το σχολείο δεν θα τη βοηθούσε περαιτέρω. Οι λόγοι που οδήγησαν τα αγόρια να 

εγκαταλείψουν, διαφέρουν. Έτσι τα περισσότερα μας είπαν ότι σταμάτησαν διότι 

ήθελαν να δουλέψουν και να είναι οικονομικά ανεξάρτητα: «πήγα μαραγκός και είδα 

ότι εκεί ήταν καλύτερα, είχα τα λεφτά μου, τη δουλειά μου και τέτοια και αυτός ήταν ο 

λόγος και δεν ξαναπήγα. Πίστευα ότι τα γράμματα δεν μπορούν να δώσουν στον 

άνθρωπο χρήματα για να ζήσει  μια οικογένεια, ενώ με τη δουλειά έβλεπα αμέσως τα 

χρήματα.», μας ανέφερε χαρακτηριστικά ένας έφηβος, ενώ ένας νέος αναφέρει: 

«ενόμιζα ότι με την περιουσία που είχαμε αμπέλια ελιές εγώ θα ζω πλουσιοπάροχα». 

Αρκετοί ανέφεραν επίσης σα λόγο της εγκατάλειψης του σχολείου τη σχολική 

αποτυχία που τους έκανε να σκεφτούν ότι δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν 

παραπέρα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν τους άρεσε το σχολείο και τα 

γράμματα. «Θα έμενα σίγουρα, δεν θα τα κατάφερνα, δεν μπορούσα να διαβάσω δε 

μου αρέσανε τα γράμματα» μας είπε ένας 17 χρόνος έφηβος που τελείωσε την πρώτη 

Λυκείου και έπειτα ξεκίνησε να δουλεύει. Υπήρξε και ένας που υποστήριξε ότι οι 

συγκρούσεις που είχε με συγκεκριμένο καθηγητή, σε συνάρτηση με την κούραση από 

τη δουλειά και το μειωμένο ελεύθερο χρόνο, τον ώθησαν να σταματήσει το σχολείο. 

Η στάση των γονέων μπροστά στην εγκατάλειψη 

Η μεγάλη πλειοψηφία των γονέων δεν συμφώνησε με την απόφαση των 

παιδιών να σταματήσουν το σχολείο και προσπάθησε να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη,  

χαρακτηρίζοντάς απαραίτητο το χαρτί του Λυκείου και του Γυμνασίου για την 

εξεύρεση εργασίας. Είναι σημαντική η τοποθέτηση αυτή των γονιών αυτών καθώς οι 

ίδιοι που προσπάθησαν να αποτρέψουν τα παιδιά τους, είχαν κάνει το ίδιο όταν ήταν 

μαθητές ,πλην εξαιρέσεων και φαίνεται ότι ίσως μετάνιωσαν για την επιλογή τους 

αυτή. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το σύνολο των γονέων μόνο δύο έχουν τελειώσει 

το Λύκειο και τρείς το Γυμνάσιο. Το παράδειγμα ίσως να είναι σημαντικότερο από τα 

λόγια. Ωστόσο είχαμε και τρείς περιπτώσεις που οι γονείς συμφώνησαν εξ αρχής με 

την απόφαση των παιδιών και δεν έκαναν καμία προσπάθεια να τα αποτρέψουν. Η 

μία περίπτωση αφορά μαθήτρια που αρραβωνιάστηκε και οι γονείς της σύμφωνα με 

τη νοοτροπία του χωριού θεωρούσαν ότι δεν «ταίριαζε» να συνεχίσει το σχολείο. Από 

τις ερωτώμενες που σταμάτησαν το σχολείο λόγω αρραβώνα, δύο ανέφεραν ότι 

ήθελαν να το συνεχίσουν και είχαν και την υποστήριξη των γονιών τους, όμως ο 
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αρραβωνιαστικός ,ακολουθώντας τα παραδοσιακά πρότυπα για το ρόλο της γυναίκας 

μέσα στο σπίτι , δεν ήθελε να συνεχίσει και έτσι αναγκαστικά σταμάτησαν. 

Η ζωή μετά τη σχολική εγκατάλειψη  

Μετά την απόφαση να σταματήσουν το σχολείου οι τρείς από τις τέσσερεις 

κοπέλες αρραβωνιάζονται, μετακομίζουν στο σπίτι του αρραβωνιαστικού τους και 

τον βοηθούν στη δουλειές του σπιτιού ενώ πολύ γρήγορα έρχεται ο γάμος και τα 

παιδιά. Μία μόνο που επίσης αρραβωνιάστηκε, ενεπλάκη στην εργασία σαν 

ελεύθερος επαγγελματίας, ανοίγοντας κομμωτήριο. Ως προς τους άρρενες 

ερωτώμενους, αμέσως βλέπουμε να πιάνουν δουλειά σε φούρνους, ξυλουργεία, 

τυροκομεία, σε χωματουργικές εργασίες, απασχολούνται ως ηλεκτρολόγοι, ενώ μόνο 

ένας ασχολείται αποκλειστικά στην αρχή με την περιουσία του πατέρα του για να 

αναζητήσει όμως κι αυτός αλλού δουλειά πολύ σύντομα σαν ηλεκτρολόγος. 

Πράγματι η τάση για πρώιμη εμπλοκή στο τομέα παραγωγής γίνεται πράξη από τους 

μαθητές αμέσως μετά την εγκατάλειψη του σχολείου. 

Αξιολόγηση της απόφασής τους να εγκαταλείψουν το σχολείο 

Σήμερα που έχει περάσει χρόνος ή και χρόνια από την εγκατάλειψη του 

σχολείου, αναλογιζόμενοι αν είναι ικανοποιημένοι από την απόφασή τους να το 

σταματήσουν, απαντούν οι περισσότεροι ότι δεν μετάνιωσαν που το εγκατέλειψαν. Κι 

αυτό διότι κάποιοι ασχολήθηκαν με τη δουλειά που επιθυμούσαν ,όπως πχ η κοπέλα 

που άνοιξε κομμωτήριο, ή ο έφηβος που πήγε ΟΑΕΔ για να γίνει μηχανικός 

αυτοκινήτων, ενώ σε άλλους δεν άρεσε καθόλου το σχολείο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

η άποψη ενός  18 άχρονου που τονίζει ότι «δεν μετάνιωσα διότι βλέπω αρκετούς που 

έχουν τελειώσει το σχολείο έχουν και πτυχία και δε δουλεύουν» ,ενώ δυο κοπέλες είναι 

ικανοποιημένες που σταμάτησαν το σχολείο και μεγαλώνουν τα παιδιά τους, καθώς 

όπως μας είπαν «πιστεύω ότι τα παιδιά μεγαλώνουν καλύτερα με τη μαμά στο σπίτι.» 

Λιγότεροι ανέφεραν ότι έχουν μετανιώσει που σταμάτησαν τη φοίτηση για διάφορους 

λόγους. Σε κάποιον έφηβο λείπει η παρέα των συμμαθητών,  ένας νεαρός λέει ότι η 

σχολική εγκατάλειψη παρεμποδίζει τις κοινωνικές και ερωτικές σχέσεις του και 

ρίχνει την αυτοπεποίθησή του, ενώ καλύτερη προοπτική στην αγορά εργασίας, 

αναγνωρίζει ότι θα είχε, ένας 17 άχρονος. Τέλος και μια παντρεμένη, τώρα 

αναγνωρίζει ότι έσφαλε που ακολούθησε τις παραδοσιακές αντιλήψεις. Από όλους 

αυτούς μόνο ένας σκέφτεται να πάει στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας για να τελειώσει  
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το Γυμνάσιο. «Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σκέφτομαι, και το σκέφτομαι πολύ 

σοβαρά θα πάω να γραφτώ το καλοκαίρι κατά 99% να βγάλω το Γυμνάσιο μόνο και 

μόνο για ψυχολογικούς λόγους πώς να στο πω για θέμα αυτοπεποίθησης» 

 

5.2.3 Τωρινή κατάσταση –εργασία  

Ως προς την τωρινή εργασιακή τους κατάσταση οι τρείς από τις τέσσερεις 

παντρεμένες κοπέλες, δεν εργάζονται και δεν αναζητούν εργασία, αν και κάποια από 

αυτές δεν θα το απέκλειε. Από τους άρρενες ερωτώμενους όλοι εργάζονται σε 

χειρωνακτικές δουλειές σαν υπάλληλοι σε οικοδομές, σε συνεργεία αυτοκινήτων, 

ηλεκτρολόγοι, σε χωματουργικές εργασίες, σε κουφώματα, σε τυροκομείο. Ως προς 

τις κοπέλες βλέπουμε ότι οι τρείς από τις τέσσερεις ασχολούνται με τα οικιακά 

ακολουθώντας το παράδειγμα της μητέρας τους που επίσης ασχολείται με τα οικιακά. 

Ως προς τους άρρενες ερωτώμενους παρατηρούμε από την ανάλυση των 

συνεντεύξεων, ότι δύο από αυτούς εργάζονται στην οικογενειακή επιχείρηση ως 

εργάτες ενώ οι υπόλοιποι αναζητούν δουλειά στον ιδιωτικό τομέα σε διάφορες 

εργασίες ανεξάρτητα από την εργασία του πατέρα τους.  

Κυριότερα προβλήματα στην εργασία 

Στη εργασία τους αναφέρουν ως κυριότερα προβλήματα κυρίως την πτώση 

της δουλειάς, τον κορεσμό των επαγγελμάτων και το γεγονός ότι δουλεύουν 

ανασφάλιστοι ενώ κάποιοι δεν αναφέρουν προβλήματα και δυσκολίες. Παρόλα αυτά 

όλοι δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους διότι έχουν τα δικά τους λεφτά, 

καλύπτουν τις βιοποριστικές ανάγκες τους αλλά και την ανάγκη για διασκέδαση και  

είναι ανεξάρτητοι από τους γονείς, τους οποίους δεν επιβαρύνουν. 

 Στάση των γονέων απέναντι στην εργασιακή επιλογή των παιδιών τους 

Οι γονείς στην πλειοψηφία τους παρουσιάζονται ευχαριστημένοι από την 

εργασιακή επιλογή των παιδιών τους κάτι που σίγουρα αποτελεί και ανατροφοδότηση 

για αυτά, ενώ σε δύο περιπτώσεις οι γονείς θα ήθελαν καλύτερη δουλειά για τα 

παιδιά τους με ένσημα και καλύτερα λεφτά: «η μάνα μου θέλει μια στάνταρ δουλειά, 

να χω τα ένσημά μου» .Οι γονείς των γυναικών επίσης που δεν εργάζονται, 

συμφωνούν με το ότι οι κόρες τους δεν εργάζονται αλλά ανατρέφουν τα παιδιά τους, 

βλέποντας πόσο χρονοβόρο και κουραστικό είναι αυτό. Οι γονείς αποτελούν για τη 
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συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων τους σύμβουλους σε θέματα δουλειάς ενώ 

κάποιοι μιλούν με φίλους. Για τις παντρεμένες κοπέλες ο άντρας παίζει σημαντικό 

ρόλο στις αποφάσεις τους .  

Επιλογή της εργασίας- επαγγελματικοί στόχοι 

Η επιλογή της εργασίας των ερωτώμενων επηρεάστηκε  από παράγοντες όπως 

η γνωριμία με το αφεντικό σε σημαντικό βαθμό, ενώ τρεις ερωτώμενοι ανέφεραν ότι 

επέλεξαν τη δουλειά που κάνουν, διότι τους άρεσε. Σε μία περίπτωση ένας έφηβος  

δουλεύει στην οικογενειακή επιχείρηση ενώ και η πληρωμή σε τακτά διαστήματα 

παίζει ρόλο θετικό .  

Πέρα από ένα ερωτώμενο που δήλωσε ότι δε σκέφτεται το μέλλον, η μεγάλη 

πλειοψηφία έχει βάλει επαγγελματικούς στόχους και μάλιστα υψηλούς. Όνειρο ζωής 

για δύο εφήβους είναι να ανοίξουν δικό τους μαγαζί, ενώ ένας ακόμη έφηβος που 

δουλεύει σε οικογενειακή επιχείρηση αναφέρει ότι κάποια μέρα θα γίνει αφεντικό 

μαζί με τα αδέρφια του. Την επαγγελματική εξέλιξη και άνοδο σε κάποιο καλύτερο 

πόστο μέσα στη δουλειά που κάνουν τώρα στοχεύουν 2 άλλοι :«φαντάζομαι τον εαυτό 

μου σε μερικά χρόνια σε αυτήν την επιχείρηση να εξελίσσομαι μαζί με τον αδερφό μου» 

μάς είπε ένας έφηβος που δουλεύει σα μαγαζί με αλουμίνια, ωστόσο ο ίδιος 

προσανατολίζεται στο να καταρτιστεί επιπλέον μέσω του ΟΑΕΔ για να ασχοληθεί με 

το επάγγελμα του μηχανικού αυτοκινήτων. Τέλος μία παντρεμένη κοπέλα που δεν 

δουλεύει τώρα, ανέφερε ότι έχει στόχο αν βρεθεί κάποια δουλειά με λίγες ώρες και 

ένσημα, να επιδιώξει να την κάνει . 

Υλοποίησης των στόχων 

Ως προς το θέμα της υλοποίησης των στόχων που είχαν θέσει, όλες οι κοπέλες 

αναφέρουν ότι οι στόχοι τους έχουν υλοποιηθεί ,καθώς βασικός τους στόχος ήταν να 

παντρευτούν και να κάνουν παιδιά κάτι που έχουν καταφέρει όλες: «έχω κάνει 

οικογένεια έχω κατορθώσει να κάνω τα παιδιά μου έτσι όπως τα θέλω, έχω πετύχει 

αυτά σα μάνα, σα σύζυγος, σαν άνθρωπος» Μία μάλιστα από αυτές έχει επιτύχει και 

επαγγελματικό της στόχο καθώς έχει δικό της κομμωτήριο «νομίζω ότι το να ζεις το 

δικό σου μαγαζί και να κάνεις το επάγγελμα που σου αρέσει είναι το καλύτερο ..και γω 

αυτό το έχω καταφέρει. Είχα και στόχο να παντρευτώ μικρή και παντρεύτηκα πριν ένα 

χρόνο». Τα αγόρια από τη μεριά τους, μιλούν για υλοποίηση των στόχων τους μέσω 

της δουλειάς τους που τους αποφέρει χρήματα, ενώ μόνο ένας 26 άχρονος 
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παραδέχτηκε ότι δεν έχει καταφέρει τίποτα ως τώρα από τους στόχους που έθετε. Το 

γεγονός ότι οι στόχοι για τη μεγάλη πλειοψηφία έχουν επιτευχθεί, είναι σημαντικό 

και για την άποψη τους για τη χρησιμότητα της εκπαίδευσης και τη στάση απέναντι 

στο σχολείο. 

5.2.4 Οικονομία της περιοχής  

Εξετάζοντας το περιβάλλον στο οποίο ζουν οι νέοι που συμμετείχαν στην 

έρευνα, διαπιστώνουμε ότι η οικονομία της περιοχής βασίζεται κυρίως στην αγροτική 

παραγωγή καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι είναι αγρότες. Παράγουν σταφύλια και τα 

παράγωγά τους ,καθώς επίσης και ελιές και λάδι. Εκτός από γεωργοί υπάρχουν λίγοι 

κτηνοτρόφοι, ενώ αρκετοί άνδρες δουλεύουν σε οικοδομές και είναι υδραυλικοί , 

ηλεκτρολόγοι, αλουμινάδες, μαραγκοί. Σε όλα τα χωριά του δήμου υπάρχουν 

καφενεία και καφετέριες που ανοίγουν συνήθως νέοι άνθρωποι, κάποιες ταβέρνες και 

σουβλατζίδικα . Ακόμα  σούπερ μάρκετ και αρκετά παντοπωλεία.  Συναντάμε επίσης 

ελαιοτριβεία,  βενζινάδικα , φανοποιείο και τυροκομείο στις Ασίτες, ενώ συναντάμε 

και κομμωτήρια που έχουν ανοίξει νέες κοπέλες. 

Παραδοσιακά επαγγέλματα 

Παραδοσιακά επαγγέλματα αναφέρονται μόνο του γεωργού και του 

κτηνοτρόφου στην περιοχή, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση των νέων απέναντι 

στα επαγγέλματα αυτά. Αρκετοί ερωτώμενοι μας είπαν ότι οι αρκετοί νέοι δεν 

ενδιαφέρονται για τα επαγγέλματα αυτά και δεν είναι ελκυστικά, επειδή είναι 

δύσκολη δουλειά η ενασχόληση με τον αγροτικό τομέα, αλλά υπάρχει και σοβαρό 

πρόβλημα εισοδήματος, καθώς οι τιμές των προϊόντων είναι πολύ χαμηλές. Ωστόσο 

κάποιοι άλλοι, μας είπαν ότι υπάρχουν αρκετοί άλλοι νέοι που ασχολούνται με την 

αγροτική παραγωγή, «όσοι έχουν περιουσία από τους γονείς τους ακολουθούνε.. πάρα 

πολλά παιδιά ασχολούνται με την περιουσία των γονιών τους». Κάποιοι απ αυτούς που 

ασχολούνται με τα αγροτικά δεν έχουν αυτό σα κύριο επάγγελμα αλλά σα δεύτερο, 

καλλιεργούν τα χωράφια όποτε έχουν χρόνο, για να μην χαθεί η περιουσία ή επειδή 

τους αρέσει. Άλλοι κάνουν το επάγγελμα του αγρότη επειδή δεν έχουν άλλη επιλογή 

καθώς δεν υπάρχουν δουλειές, ενώ υπάρχει και η άποψη εκείνων που μας είπαν ότι 

παρά τα χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, αν  κάποιος ασχοληθεί με όρεξη 

και δεν χρησιμοποιεί εργάτες , και προσανατολιστεί και σε νέα προϊόντα πέραν της 

ελιάς και του λαδιού και του σταφυλιού, θα βγάλει χρήματα για να ζήσει την 
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οικογένειά του με αξιοπρέπεια. Τα προβλήματα ωστόσο στον αγροτικό τομέα είναι 

οξεία και έχουν να κάνουν με τις περιορισμένες πια επιδοτήσεις, το μεγάλο κόστος 

παραγωγής και τις μειωμένες τιμές των προϊόντων.  

5.2.5 Νέοι και απασχόληση  

Καθώς η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής δεν αποδίδει τα 

αναμενόμενα λόγω των προβλημάτων που αναφέρθηκαν ,οι νέοι στρέφουν και αλλού 

το ενδιαφέρον τους προς αναζήτηση εργασίας. Έτσι ένας νέος στο δήμο Γοργολαΐνη  

θα βρει δουλειά συνήθως σαν οικοδόμος ή σαν εργάτης. Θα αναζητήσει εργασία σε 

συνεργεία αυτοκινήτων , θα γίνει ηλεκτρολόγος ή υδραυλικός, θα δουλέψει κοντά σε 

αλουμινάδες και μαραγκούς ή σε καφετέριες και ταβέρνες. Όλες αυτές οι δουλειές 

όπως τόνισαν, είναι δουλειές χωρίς ένσημα εκτός από την οικοδομή που συνήθως 

έχει. Η άλλη επιλογή  που έχουν, είναι να ανοίξουν κάποια επιχείρηση και το 

πράττουν αρκετοί νέοι στα χωριά του δήμου Γοργολαΐνη αν και είναι ρίσκο όπως 

ανέφεραν. Έτσι ένας έφηβος αναφέρει : «ένας νέος μπορεί να ανοίξει μαγαζί …ή να 

ανοίξει φαρμακείο όπως το οβελιστήριο και το φαρμακείο  και τις καφετέριες που τις 

έχουν ανοίξει νέα παιδιά από το χωριό.» Οι νέοι έχουν ανοίξει στα χωριά του δήμου 

μαγαζιά με ρούχα, γεωργικά εφόδια, μαγαζί με βαπτιστικά και είδη γάμου και δώρων, 

ταβέρνες, καφετέριες, σουπερ μάρκετ, φούρνους, κομμωτήρια αξιοποιώντας και 

προγράμματα επιδοτούμενα του ΟΑΕΔ. Ωστόσο πάρα πολλοί νέοι επιλέγουν να 

αναζητήσουν εργασία στο Ηράκλειο όπου είναι πιο εύκολο να βρουν δουλειά 

συγκριτικά με τα χωριά και συνήθως έχουν ασφάλιση.  Ή επιλέγουν «να γίνουν 

φοιτητές» αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον.  

Ίσες ευκαιρίες στην αναζήτηση εργασίας δεν υπάρχουν καθώς τα αγόρια είναι 

πολύ ευκολότερο να βρουν δουλειά καθώς μπορούν να απασχοληθούν σε 

χειρωνακτικές εργασίες ενώ οι κοπέλες στην πλειοψηφία τους κατεβαίνουν στο 

Ηράκλειο για να βρουν δουλειά .  

Tο Ηράκλειο χαρακτηρίζεται από όλους τους ερωτώμενους ως μια πολύ καλή 

εναλλακτική λύση στον τομέα της δουλειάς και πολλά άτομα νέοι και όχι μόνο 

κατεβαίνουν καθημερινά εκεί για εργασία. Εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, σε 

μαγαζιά με ρούχα σε σούπερ μάρκετ σε οικοδομές. Το γεγονός ότι είναι κοντά 

εξυπηρετεί στο να δουλεύουν στο Ηράκλειο και να μένουν στο χωριό. 

 

5.2.6 Η ζωή στο χωριό  
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Ικανοποίηση από τη ζωή στο χωριό 

Από τη ζωή στο χωριό οι ερωτώμενοι δηλώνουν ικανοποιημένοι στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία. Τους αρέσει η ζωή στο χωριό τους: «να μου πεις να 

πάω να ζήσω αλλού δεν πάω με τίποτα» είπε ένας έφηβος από τις κάτω Ασίτες. Τους 

αρέσει στο χωριό διότι υπάρχει ησυχία, οι άνθρωποι είναι πιο κοντά , έχουν γνωστούς 

παντού, η οικογένεια είναι πιο δεμένη, δεν υπάρχει καυσαέριο. Ωστόσο μας είπαν ότι 

υπάρχουν και νέοι που θα προτιμούσαν να μένουν στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τα 

λεγόμενα ενός εφήβου, τα κορίτσια είναι αυτά που βαριούνται πιο πολύ το χωριό και 

όχι τόσο τα αγόρια. Κάποιος άλλος παρατήρησε ότι στο χωριό κάνουν οι νέοι όλο τα 

ίδια πράγματα. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές στον τομέα της διασκέδασης. 

Ερωτώμενοι από τις Κάτω Ασίτες από την άλλη, μας είπαν, ότι δεν τους λείπει κάτι 

εκεί στο χωριό. Το χωριό κάτω Ασίτες είναι πολύ μεγαλύτερο σε πληθυσμό από τα 

υπόλοιπα χωριά και φαίνεται ότι προσφέρει περισσότερες εναλλακτικές στους νέους. 

Ένα νέος από τις κάτω Ασίτες διαφοροποιείται και παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει 

τα θετικά του χωριού και παραδέχεται ότι του αρέσει, τονίζει ότι η το χωριό είναι 

κλειστή κοινωνία και λέει χαρακτηριστικά : «οι κλειστές κοινωνίες είναι πώς να στο 

πω αρρωστημένες. Υπάρχουν εδώ ταμπέλες πολλές σε πολλά θέματα». 

Η καθημερινότητα στο χωριό 

Την καθημερινότητα των νέων στα χωριά του δήμου διακρίνει η ρουτίνα όπως 

χαρακτηριστικά ανέφεραν. Όλοι μάς είπαν ότι οι μεν εργαζόμενοι θα πάνε στην 

εργασία τους και μετά θα περάσουν το απόγευμά τους στην καφετέρια. Επίσης τις 

ελεύθερες ώρες θα ασχοληθούν με τα χωράφια. Καθώς δεν υπάρχουν και πολλές 

επιλογές αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου όπως ανέφεραν , οι νέοι ασχολούνται με 

την τηλεόραση και το ιντερνέτ .Οι παντρεμένες κοπέλες του δείγματος ανέφεραν ότι 

στα χωριά οι παντρεμένες περνούν τη μέρα τους ετοιμάζοντας τα παιδιά για το 

σχολείο , διαβάζοντάς τα, αλλά και με τις δουλειές του σπιτιού ενώ οι επισκέψεις σε 

φιλικά σπίτια αποτελούν στιγμές χαλάρωσης. Πολλοί ανέφεραν ότι για διασκέδαση οι 

νέοι θα περάσουν ένα μέρος της ημέρας τους στο Ηράκλειο καθώς εκεί οι επιλογές 

διασκέδασης είναι πολλές. Αρκετά κορίτσια επιλέγουν να κατέβουν στην πόλη , και 

αυτό διότι εκεί κινούνται πιο άνετα ενώ η παρουσία τους στην καφετέρια των χωριών 

δεν είναι πάντα αυτονόητη και ασχολίαστη. Όσο για τους νέους που πηγαίνουν στο 

σχολείο, το διάβασμα αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς τους. Τα κορίτσια 
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παρουσιάζονται να διαβάζουν περισσότερο από τα αγόρια και ίσως αυτό να δείχνει 

σε συνάρτηση με τα παραπάνω ότι τα κορίτσια πιο πιεσμένα καθώς είναι ,όπως θα 

φανεί και στη συνέχεια ,βλέπουν το σχολείο και τις σπουδές σα μέσω φυγής από την 

κλειστή κοινωνία του χωριού. Τέλος ο αθλητισμός αποτελεί και τρόπο χαλάρωσης 

και αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Οι νέοι κάνουν χρήση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων  των χωριών τους.  

Δραστηριότητες των νέων - διασκέδαση 

Ως προς τις δραστηριότητες των νέων  και γενικά τη διασκέδασή τους όλοι 

μας είπαν ότι οι ίδιοι αλλά και γενικά οι νέοι, διασκεδάζουν και περνούν τη μέρα τους  

πηγαίνοντας στην καφετέρια (κυρίως τα αγόρια πάνε σε αυτές) και καφετέριες 

υπάρχουν σε όλα τα χωριά. Τα Σαββατοκύριακα κυρίως, αρκετοί κατεβαίνουν στο 

Ηράκλειο για διασκέδαση, ανάμεσα τους πολλά κορίτσια μια που στις καφετέριες 

των χωριών δεν πολυπηγαίνουν. Χρησιμοποιούν αρκετά το ιντερνέτ ενώ κάνουν 

βόλτες μέσα στο χωριό και επιλέγουν ήσυχα μέρη πχ εξωκλήσια ,για να καθίσουν και 

να μιλήσουν με τους φίλους τους. Για τα αγόρια οι ποδοσφαιρικές ομάδες των 

χωριών είναι ένας τρόπος διασκέδασης και συμμετέχουν ,ενώ τα προγράμματα της 

ΝΕΛΕ και τα σεμινάρια που κατά καιρούς διοργανώνονται ,έχουν συμμετοχή, ειδικά 

από κοπέλες. Οι παντρεμένες κοπέλες, όπως μας είπαν οι ίδιες, ανταλλάσουν 

επισκέψεις σε σπίτια  φιλικών ζευγαριών, ή συγγενών ή κατεβαίνουν για βόλτα στο 

Ηράκλειο με τον άντρα τους. Έχουν και την επιλογή ειδικά στις Κάτω Ασίτες να 

παρακολουθούν συναντήσεις που οργανώνονται από κοινωνικούς λειτουργούς με 

ομιλίες ψυχολόγων και να ενημερώνονται για διάφορα θέματα αλλά και να 

εμπλέκονται στις δραστηριότητες του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού τους, όπως 

αρκετοί νέοι. Μόνο ένας νέος από τις κάτω Ασίτες μας είπε ότι διαβάζει βιβλία 

διάφορα, τον ελεύθερο χρόνο του.. 

Κοινωνικός έλεγχος 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το θέμα του κοινωνικού ελέγχου ο οποίος 

επηρεάζει την καθημερινότητα των νέων του δήμου, αλλά καθορίζει πιθανόν και τη 

στάση απέναντι στην εκπαίδευση. Έτσι όλοι οι ερωτώμενοι μας είπαν ότι στα χωριά 

υπάρχει έντονος κοινωνικός έλεγχος, κριτική και κουτσομπολιό. Ο έλεγχος αυτός δεν 

είναι ίδιος για αγόρια και κορίτσια καθώς τα αγόρια είναι πιο ελεύθερα σε όλους τους 

τομείς ενώ για τα κορίτσια είναι πολύ πιο αυστηρός. Θέματα που σχολιάζονται είναι 
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το ντύσιμο, η βραδινή έξοδος, οι σχέσεις, η συμπεριφορά κλπ. Συνήθως αυτοί που 

σχολιάζουν είναι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ κάποιοι μας είπαν ότι σιγά 

σιγά το φαινόμενο συγκριτικά με παλαιότερες εποχές, αρχίζει να εξασθενεί. Τα 

κορίτσια σχολιάζονται πολύ συχνά για το ντύσιμο τους, για το αν κυκλοφορούν μόνα 

τους βράδυ στο χωριό,  αν ξενυχτούν, αν πηγαίνουν στις καφετέριες, αν κυκλοφορούν 

με αγόρια. Χαρακτηριστικά μας είπε ένα έφηβος: «Κυρίως στο ντύσιμο αλλά και στη 

συμπεριφορά θα σχολιαστεί ένα κορίτσι. Αυτό δυσκολεύει τις κινήσεις των νέων ειδικά 

στα κορίτσια. Θα μπορούσες να πεις ότι τα κάνει ακόμα και να αντιπαθούν το χωριό.» 

Ο κοινωνικός έλεγχος ωθεί τα κορίτσια να θέλουν να φύγουν από το χωριό μας για να 

έχουν περισσότερη ελευθερία, μας είπε κοπέλα από τις Κάτω Ασιτες. «Είναι θέμα 

νοοτροπίας ότι το κορίτσι πρέπει να ναι πιο σεμνό ενώ το αγόρι και να κάνει κάτι δεν 

πειράζει. Όμως τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεραστεί δεν είναι όπως παλιά», μας είπε 

άλλη παντρεμένη κοπέλα από τις Κάτω Ασίτες.  Ίσως λοιπόν αυτό να ωθεί τα 

κορίτσια σε θετικότερη αντιμετώπιση της εκπαίδευσης σα μέσω διαφυγής από την 

κλειστή κοινωνία του χωριού. Παρόμοια είναι η κατάσταση και στα άλλα χωριά : «το 

αγόρι έχει μεγαλύτερη ελευθερία από τους γονείς του για να κινηθεί γιατί αν οι γονείς 

αφήσουν την κόρη τους να βγει όξω, ξέρουν ότι θα τη σχολιάσουν. Επηρεάζει τα 

κορίτσια αυτό..άμα θένε να βγούνε, δηλαδή να πάνε μια βόλτα σε ενός φίλου τους, θα 

πάνε κρυφά. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι δε μπορούν να κυκλοφορήσουν μαζί χέρι χέρι 

στο χωριό. Παντρεμένους θα τους βγάλουνε.. άμα θέλει να βγει ένα ζευγάρι, θα βγει στα 

χωστά», μας είπε έφηβος από την Πυργού. Τα νέα παιδιά που έχουν σχέση 

βρίσκονται σπάνια και πάντα κρυφά, ενώ αν μαθευτεί οδηγούνται στον αρραβώνα για 

να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να οδηγούνται σε 

μικρή ηλικία στον αρραβώνα και στο γάμο, και επομένως να σταματούν συχνά και το 

σχολείο.  

Τρόποι αξιοποίησης του Ηρακλείου 

Ως προς τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούν το Ηράκλειο που είναι αρκετά κοντά 

στο χωριό τους, μας είπαν όλοι ότι είναι μια καλή εναλλακτική λύση για αναζήτηση 

εργασίας και αρκετοί αναζητούν σε αυτό δουλειά ή ήδη εργάζονται. Ακόμα ανέφεραν 

ότι κατεβαίνουν στην πόλη για τα ψώνια τους ή για υπηρεσίες υγείας αλλά και συχνά 

για τη διασκέδασή τους (σινεμά, παιδότοποι ,καφετέριες) τα σαββατοκύριακα.  
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Προβλήματα- δυσκολίες της ζωής στο χωριό 

Κλείνοντας την αναφορά μας στη ζωή στο χωριό, καταθέτουμε και τις απόψεις 

των ερωτώμενων για το αν υπάρχουν προβλήματα στη ζωή των νέων στο χωριό 

καθώς και δυσκολίες. Οι απόψεις παρουσιάζουν ποικιλία .  Η μεγάλη πλειοψηφία μάς 

είπε (6 ερωτώμενοι) ότι το κύριο πρόβλημα των νέων είναι η ανεργία και γενικά τα 

θέματα δουλειάς. Οι δουλειές είναι ελάχιστες, τα επαγγέλματα κορεσμένα και τα 

μεροκάματα χαμηλά. Έτσι οι νέοι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Ένας 

νέος μας ανέφερε και τις μειωμένες τιμές των αγροτικών προϊόντων κάτι που 

δημιουργεί σοβαρό οικονομικό πρόβλημα στους νέους αγρότες ,με αποτέλεσμα να 

δυσκολεύονται  όσοι ασκούν μόνο αυτό το επάγγελμα. Δύο διαφοροποιήθηκαν 

αναφέροντας ότι ένα πρόβλημα των νέων είναι ότι δεν έχουν πώς να αξιοποιήσουν 

τον ελεύθερο χρόνο τους στο χωριό, γι αυτό και καταφεύγουν σε πολύωρη χρήση 

υπολογιστή ή κάθονται  στην καφετέρια . Χαρακτηριστικά μας είπε ένας έφηβος: 

«δεν έχε ο νέος ενδιαφέρονται πράγματα να κάνει» και προτείνει τη διοργάνωση 

περισσότερων εκδηλώσεων από πολιτιστικούς συλλόγους και από το δήμο, ακόμα 

και αθλητικές  ,στις οποίες να συμμετέχουν νέοι: «άμα γινόταν πιο πολλές εκδηλώσεις 

πιστεύω θα κρατιόταν οι νέοι στο χωριό. Μεμονωμένα αναφέρθηκε επίσης η έλλειψη 

χοροδιδασκαλείου και γυμναστηρίου καθώς και η δυσκολία εκμάθησης κάποιων 

ξένων γλωσσών καθώς τα φροντιστήρια της παροχής μαθαίνουν συγκεκριμένες ξένες 

γλώσσες. Τρείς έφηβοι και δύο παντρεμένες κοπέλες ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν 

προβλήματα για τους ίδιους ούτε δυσκολίες στο χωριό, ενώ και οι τρείς έφηβοι δεν 

αναγνωρίζουν προβλήματα ούτε και για τους άλλους νέους της περιοχής σε αντίθεση 

με τις κοπέλες που αναγνωρίζουν την ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων όπως πχ η 

ανεργία, αλλά προσωπικά δεν θεωρούν ότι έχουν προβλήματα και δυσκολίες.  

Ρωτώντας υποθετικά για ποιους λόγους πιστεύουν ότι οι νέοι θα εγκατέλειπαν τα 

χωριά τους, μόνο δύο απάντησαν, λέγοντας ότι κυρίως για τη δουλειά θα έφευγαν, 

αλλά και για  να είναι πιο ανεξάρτητοι και απελευθερωμένοι .Το τελευταίο ισχύει 

κυρίως για τις κοπέλες.  

 

5.2.7 Μελλοντικά σχέδια  

Κλείνοντας τη συνέντευξη ανιχνεύοντας τα μελλοντικά σχέδια των νέων της 

περιοχής που συμμετείχαν στην έρευνα, ρωτήσαμε πώς φαντάζονται τον εαυτό τους 

σε 2-3 χρόνια από τώρα. Τρείς από τις τέσσερεις  γυναίκες του δείγματος ανέφεραν 
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ότι φαντάζονται τον εαυτό τους μέσα στο γάμο τους με παραπάνω παιδιά, ενώ μία 

μόνο που τώρα δεν εργάζεται ανέφερε ότι θα την ενδιέφερε να βρει κάποια δουλειά. 

Καμία από τις παντρεμένες κοπέλες δε μίλησε για συνέχιση του σχολείου. Από τα 

αγόρια πάλι 3 έφηβοι φαντάζονται τον εαυτό τους να δουλεύουν στην ίδια εργασία 

όπως και τώρα χωρίς καμία εξέλιξη, ενώ 2 έφηβοι θα επιδιώξουν να τελειώσουν 

σχολή του ΟΑΕΔ και να γίνουν μηχανικοί αυτοκινήτων. Μόνο ένας νέος από όλους 

τους ερωτώμενους ανέφερε ,ότι σε 3 χρόνια από τώρα θα ήθελε να έχει τελειώσει το 

Γυμνάσιο σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και θα το επιδιώξει να το καταφέρει. 

 

5.2.8 Συμπεράσματα  

Επιδιώκοντας να σκιαγραφήσουμε τους νέους που συμμετείχαν στην έρευνά 

μας, διαπιστώνουμε ότι προέρχονται από αγροτικές οικογένειες. Οι περισσότεροι 

σταμάτησαν στις πρώτες τάξεις του Λυκείου ενώ κάποιοι δεν τέλειωσαν ούτε το 

Γυμνάσιο. Ήταν μέτριοι μαθητές και συχνά δυσκολεύονταν να περάσουν στην 

επόμενη τάξη, ωστόσο στους περισσότερους άρεσε το σχολείο και κατάφεραν να 

έχουν καλές σχέσεις με καθηγητές και τους συμμαθητές τους. Οι λόγοι της σχολικής 

εγκατάλειψης διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο. Τα κορίτσια σταμάτησαν διότι 

μπήκαν από νωρίς στη διαδικασία της δημιουργίας οικογένειας, ακολουθώντας έτσι 

παραδοσιακούς ρόλους που θέλουν την αρραβωνιασμένη και παντρεμένη γυναίκα να 

μην συνεχίζει την εκπαίδευση, ενώ  τα αγόρια επιλέγουν να εμπλακούν νωρίς στην 

εργασία όπως συνηθίζεται στις αγροτικές περιοχές, διότι επιθυμούν να είναι 

οικονομικά ανεξάρτητα. Ωστόσο η εγκατάλειψη του σχολείου δεν σχετίζεται με 

οικονομική δυσκολία της οικογένειας, αλλά αντίθετα με τη σχολική αποτυχία αλλά 

και με  το γεγονός ότι το σχολείο και το διάβασμα, δεν τους άρεσαν. Στην απόφασή 

τους αυτή δεν έχουν συμμάχους τους γονείς τους πλην ελαχίστων που συμφώνησαν. 

Οι περισσότεροι γονείς διαφώνησαν στην απόφαση αυτή των παιδιών τους και 

επέμεναν να πάρουν το απολυτήριο του Λυκείου. Ωστόσο και οι ίδιοι στην 

πλειοψηφία τους είχαν σταματήσει το σχολείο ,παράδειγμα που φαίνεται ότι πιθανόν 

και να επηρεάζει τα παιδιά τους. Πάντως πλην ενός, όλοι οι υπόλοιποι νέοι δηλώσαν 

ότι δεν μετάνιωσαν που εγκατέλειψαν το σχολείο. 

 Τα περισσότερα κορίτσια που συμμετείχαν στην έρευνα, όπως συνήθως 

γίνεται στις παραδοσιακές κοινωνίες ,δεν εργάζονται σήμερα αλλά ασχολούνται με το 

σπίτι και το μεγάλωμα των παιδιών ακολουθώντας το παράδειγμα των μητέρων τους , 

ενώ τα αγόρια εργάζονται σε χειρωνακτικές εργασίες σαν εργάτες και υπάλληλοι σε 
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τοπικές επιχειρήσεις ,συνήθως ανασφάλιστοι. Κατέληξαν σε επαγγέλματα (με δική 

τους επιλογή) όπως πχ υπάλληλοι σε φούρνους, ξυλουργεία, τυροκομεία, 

ηλεκτρολόγοι, εργάτες σε επιχειρήσεις χωματουργικών και οικοδομές, επαγγέλματα 

τα οποία χαρακτηρίζουν κορεσμένα με μειωμένη δουλειά, χαμηλά μεροκάματα, ενώ 

αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αν και προέρχονται από αγροτικές οικογένειες, 

ασχολούνται με τη γη περιστασιακά, παράλληλα με την εργασία τους, σα δεύτερη 

απασχόληση, καθώς αναγνωρίζουν ότι μόνο από τη γη δεν θα μπορέσουν να 

επιβιώσουν. Κανείς δεν προσπάθησε να ανοίξει κάποια επιχείρηση ή να κάνει κάτι 

εντελώς καινούριο, όμως έχουν βλέψεις για άνοδο και εξέλιξη στον τομέα της 

εργασίας τους ενώ δύο νέοι ονειρεύονται να ανοίξουν δικό τους μαγαζί. Οι γονείς των 

νέων πάντως, είναι ευχαριστημένοι από την τωρινή εργασιακή τους κατάσταση και 

αποτελούν και τους συμβούλους τους κατά κύριο λόγο, για θέματα δουλειάς. Πλην 

δύο νέων που εργάζονται στο Ηράκλειο όσοι από τους υπόλοιπους εργάζονται, 

δουλεύουν στα χωριά τους, ενώ οι επαγγελματικές ευκαιρίες στην περιοχή, δεν είναι 

ίδιες για αγόρια και κορίτσια. Η φύση των εργασιών που υπάρχουν στα χωριά 

ευνοούν τα αγόρια, γι αυτό και τα κορίτσια αναζητούν συχνότερα εργασία στην πόλη 

του Ηρακλείου. 

Ως προς τη ζωή τους στο χωριό και τις συνθήκες που εκεί επικρατούν οι νέοι 

του δείγματός μας είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή στα χωριά και αγαπούν τα χωριά 

που διαβιούν. Ωστόσο παραδέχονται ότι την καθημερινότητά τους διακρίνει η 

ρουτίνα καθώς οι επιλογές ιδίως στη διασκέδαση είναι πολύ περιορισμένες. Η 

καφετέρια και οι λιγοστοί αθλητικοί χώροι καθώς και τα φιλικά σπίτια, αποτελούν 

σημείο συνάντησης, ενώ η κοντινή πόλη του Ηρακλείου κερδίζει τους νέους που την 

επισκέπτονται για να διασκεδάσουν. Έντονος είναι ο κοινωνικός έλεγχος στα χωριά 

ειδικά για τα κορίτσια που ασφυκτιούν από την έντονη κριτική και τις περιορισμένες 

επιλογές ακόμα και στην διασκέδασή τους και αναζητούν μέσω και του σχολείου που 

οδηγεί στη φοιτητική ζωή, τρόπο διαφυγής από την κλειστή κοινωνία του χωριού.  

Κυριότερα προβλήματα των νέων που σχετίζονται με τη ζωή στο χωριό είναι 

η ανεργία και η φθηνή ανασφάλιστη εργασία που οδηγεί σε οικονομικά προβλήματα 

ενώ κάποιοι νέοι δεν βλέπουν κανένα πρόβλημα να υπάρχει. 

Όλες οι κοπέλες του δείγματος μας αναφέρουν ότι οι στόχοι τους έχουν 

υλοποιηθεί και είναι ευχαριστημένες από τη ζωή τους ,καθώς βασικός τους στόχος 

ήταν να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά. Τα αγόρια από τη μεριά τους, μιλούν για 

υλοποίηση των στόχων τους μέσω της δουλειάς τους που τους αποφέρει χρήματα, και 
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όλα πλην ενός δηλώνουν ικανοποιημένα και πιστεύουν ότι έχουν επιτύχει τους 

στόχος που είχαν. Αυτό αιτιολογεί πιθανόν και το γιατί δεν έχουν μετανιώσει που 

σταμάτησαν το σχολείο καθώς δεν έχει θέση, στους στόχους που είχαν θέσει. Οι 

κοπέλες του δείγματος, φαντάζονται τον εαυτό τους στο μέλλον μέσα στο γάμο τους, 

με περισσότερα παιδιά, χωρίς να τις απασχολεί σοβαρά η αναζήτηση εργασίας. Από 

τα αγόρια πάλι κάποιοι φαντάζονται τον εαυτό τους να δουλεύουν στην ίδια εργασία 

όπως και τώρα χωρίς καμία εξέλιξη, ενώ δύο θα επιδιώξουν να τελειώσουν σχολή του 

ΟΑΕΔ και να γίνουν μηχανικοί αυτοκινήτων. Μόνο ένας νέος από όλους τους 

ερωτώμενους ανέφερε ,ότι σε 3 χρόνια από τώρα θα ήθελε να έχει τελειώσει το 

Γυμνάσιο.  
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 Φθάνοντας στο τέλος της εργασίας μας, θα επιχειρήσουμε να συνδέσουμε το 

θεωρητικό μέρος με το ερευνητικό και να δούμε κατά πόσον επιβεβαιώνεται ή όχι η 

θεωρία, από την επιτόπια έρευνά μας. Κυρίως θα σταθούμε στους λόγους που 

ενισχύουν τη σχολική εγκατάλειψη όπως προκύπτουν από τις έρευνες, αλλά και στο 

κατά πόσον η επιτόπια έρευνα επιβεβαιώνει ή όχι τους λόγους της σχολικής 

εγκατάλειψης στο δήμο Γοργολαΐνη .  

           Σύμφωνα με το θεωρητικό μέρος της μελέτης μας, η μαθητική διαρροή 

σχετίζεται και ενισχύεται από παράγοντες όπως είναι: 

1 το χαμηλό κοινωνικό, οικονομικό, εκπαιδευτικό, επίπεδο οικογένειας 

2 η αρνητική ή αδιάφορη στάση γονέων προς το σχολείο 

3 τα ιδιαιτέρα οικογενειακά προβλήματα ή υγείας  

4 η απόσταση του σχολείου από το σπίτι 

5 η ενασχόληση με τουριστικό τομέα 

6 η ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκουν κάποια από τα παιδιά 

που εγκαταλείπουν.  

7 η δυσκολία που αντιμετώπιζαν στα μαθήματα η οποία μάλιστα 

προβάλλεται από τους νέους ως ο σημαντικότερος λόγος για τη διακοπή 

φοίτησης στο Γυμνάσιο 

8 η πρώιμη εμπλοκή στην εργασία των εφήβων (πολλές φορές ενάντια στη 

θέληση των γονέων τους), γιατί βιάζονται να βγάλουν δικά τους  χρήματα 

και θεωρούν την παραμονή στο σχολείο χαμένο χρόνο. 

9 ο γάμος σε μικρή ηλικία οδηγεί τα κορίτσια που παντρεύτηκαν να 

σταματούν το σχολείο 

(Παλαιοκρασάς Σ.,Ρουσέας Π.,Βρετάκου Β. 2006). 

Από την επιτόπια έρευνα διαπιστώνουμε ότι στο δήμο Γοργολαΐνη η 

απόσταση από το σχολείο, η ενασχόληση με τον τουριστικό τομέα, τα ιδιαίτερα 

οικογενειακά προβλήματα ή προβλήματα υγείας, δεν αποτελούν παράγοντες που να 

ενισχύουν την μαθητική διαρροή. Κανείς από τους παράγοντες αυτούς δεν 

αναφέρθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα μας. Συνάμα τα παιδιά που 

εγκαταλείπουν δεν ανήκουν σε ιδιαίτερη- ευαίσθητη-κοινωνική ομάδα. Αντιθέτως η 
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επιτόπια έρευνα και το θεωρητικό μέρος συμφωνούν στα παρακάτω: Από τα 

λεγόμενα των ίδιων των ατόμων που εγκατέλειψαν το σχολείο με τα οποία 

συνομιλήσαμε, προκύπτει ότι πράγματι ανήκουν σε οικογένειες με χαμηλό 

κοινωνικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Αγροτικές ως επί το πλείστον 

οικογένειες χωρίς οικονομική άνεση αλλά και χωρίς σοβαρά οικονομικά 

προβλήματα, ενώ οι γονείς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν τελειώσει την 

υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι γονείς, άνθρωποι του μόχθου, παρουσιάζονται να μην 

εγκρίνουν στην πλειοψηφία τους την εγκατάλειψη του σχολείου, το οποίο θεωρούν 

χρήσιμο, παράλληλα όμως, κατά τα λεγόμενα και της διευθύντριας του Λυκείου, 

μεγάλη μερίδα αυτών, αδιαφορεί για την σχολική πρόοδο του παιδιού- μαθητή, δεν 

του παρέχει κίνητρα για μάθηση και παρουσιάζεται σπάνια στο σχολείο για να 

ρωτήσει για την πρόοδο του. Αυτή η αντίφαση στέλνει διπλό μήνυμα στα παιδιά γι 

αυτό και προτείνουμε τη διενέργεια έρευνας για να διαπιστωθεί ποια είναι η στάση 

των γονέων της περιοχής απέναντι στο σχολείο και το κατά πόσον οι ίδιοι οι γονείς 

με τη συμπεριφορά και το παράδειγμά τους ενισχύουν ή αποθαρρύνουν σκέψεις για 

σχολική εγκατάλειψη που μπορεί να χουν τα παιδιά τους. Στις οικογένειες των 

παιδιών που εγκαταλείπουν, συχνά υπάρχει προηγούμενη εγκατάλειψη του σχολείου 

από κάποιο μεγαλύτερο αδελφό ή αδελφή, ή κακές σχολικές επιδόσεις, κάτι που 

λειτουργεί ως αρνητικό παράδειγμα.  

Από την συζήτησή μας με τη διευθύντρια αλλά και τα παιδιά κατά την 

επιτόπια έρευνα, προέκυψε επίσης ότι τη μαθητική διαρροή ενισχύουν αντιλήψεις 

που θέλουν τα κορίτσια να παντρεύονται νωρίς, πριν ακόμα τελειώσουν το σχολείο, 

με αποτέλεσμα να το εγκαταλείπουν, ενώ τα συσσωρευμένα κενά που έχουν οι 

μαθητές από τα πρώιμα μαθητικά τους χρόνια λόγω της χαμηλής δυναμικότητας 

βασικών δομών όπως το δημοτικό, είναι κάτι  που κάνει το παιδί να αμφισβητήσει  

τις ικανότητες του και εξασθενεί βαθμιαία τον σύνδεσμο του με το σχολείο. Έτσι 

οδηγείται σε σχολική αποτυχία κατά τα γυμνασιακά και λυκειακά χρόνια, σε 

απουσίες, έλλειψη ενδιαφέροντος, ενίοτε σε προβλήματα πειθαρχίας και κατά 

συνέπεια σε μαθητική διαρροή. Η πλειοψηφία μάς δήλωσε ότι ήταν μέτριοι μαθητές 

που περνούσαν την τάξη με δυσκολία το Σεπτέμβρη, ή δεν έμεναν σε μαθήματα, 

αλλά είχαν χαμηλούς βαθμούς. 

 Οι μαθησιακές δυσκολίες και η επιθυμία για πρώιμη εμπλοκή στην εργασία 

των νέων αγοριών, συνάμα με την έλλειψη ενδιαφέροντος για το σχολείο, είναι οι 

παράγοντες που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα σαν αιτίες σχολικής 
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εγκατάλειψης, όπως εκφράστηκαν από τους ίδιους τους νέους του δήμου. Πολλά 

αγόρια θεωρούν το σχολείο χαμένο χρόνο, θεωρούν ότι αφού έχουν μεγαλώσει πρέπει 

να εργαστούν και να μην ζητούν χρήματα από τους γονείς τους, ενώ για πολλά  

κορίτσια η δημιουργία οικογένειας είναι προτεραιότητα και αποτελεί συχνή αιτία 

σχολικής εγκατάλειψης. 

Αμέσως μετά την σχολική εγκατάλειψη τα νέα κορίτσια αφοσιώνονται στην 

οικογένεια, ενώ τα αγόρια εμπλέκονται στην εργασία που άλλωστε αποτελεί και 

επιθυμία τους αλλά και αιτία για την εγκατάλειψη, όπως αναφέρθηκε. Σε αντίθεση με 

τις έρευνες που παρουσιάζουν τους νέους που έχουν σταματήσει το σχολείο να 

διακατέχονται από συναισθήματα αποτυχίας, έντονης απογοήτευσης, μοναξιάς και 

ανασφάλειας, να έχουν έλλειψη αυτοπεποίθησης και να επιδεικνύουν εχθρική στάση 

και επιθετικότητα απέναντι σε γονείς και δασκάλους, από την επιτόπια έρευνα, οι 

νέοι του δήμου φάνηκαν ικανοποιημένοι από την επιλογή τους να σταματήσουν το 

σχολείο και δηλώνουν ότι έχουν επιτύχει τους στόχους τους. Τα μεν αγόρια είναι 

αισιόδοξα, καθώς καταφέρνουν με την εργασία τους να βγάλουν χρήματα και να 

αυτοσυντηρούνται, να διασκεδάζουν και να ανεξαρτητοποιούνται από τους γονείς 

τους. Ωστόσο η επιτόπια έρευνα συμφωνεί με τη θεωρητική μελέτη στο γεγονός ότι 

εργάζονται σε χειρωνακτικές εργασίες, σε μικρές επιχειρήσεις των χωριών τους σαν 

βοηθοί συνήθως, χαμηλόμισθοι και ανασφάλιστοι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ωστόσο 

κάνουν όνειρα για εξέλιξη στον επαγγελματικό τομέα ενώ ορισμένοι αρχίζουν να 

συνειδητοποιούν τη σημασία της ασφάλισης και αναζητούν κάποια καλύτερη εργασία 

από τη σημερινή. Καθώς η περιοχή είναι αγροτική, θα περίμενε ίσως κανείς να 

ασχολούνται ιδιαιτέρως με τα χωράφια. Ωστόσο η επιτόπια έρευνα έδειξε ότι οι νέοι 

του δήμου ασχολούνται με τη γη σα δεύτερη δουλειά, βοηθώντας μεν τους γονείς 

τους στα χωράφια, γνωρίζοντας όμως ότι η πτώση στις τιμές των αγροτικών 

προϊόντων δεν τους αφήνει πολλά περιθώρια για να ασχοληθούν  μόνο με τον 

αγροτικό τομέα. Όσο για τις κοπέλες του δήμου, αυτές ασχολούνται με τα οικιακά 

και το μεγάλωμα των παιδιών ,όπως είχαν επισημάνει και οι έρευνες στο θεωρητικό 

κομμάτι και μιλούν για επίτευξη των στόχων τους. 

Συμφωνία υπάρχει ανάμεσα στο θεωρητικό και στο ερευνητικό κομμάτι, όσον 

αφορά την οικογένεια και το ρόλο της στη ζωή των νέων και στη διαμόρφωση της 

στάσης ζωή τους και τη συνείδησής τους. Η οικογένεια, ως δομικό στοιχείο της 

κοινωνίας μας είναι ένα θεσμός που παραδοσιακά μεταφέρει  στα μέλη της τις αξίες 

της κοινωνίας και προάγει την ενσωμάτωση τους σε αυτήν. Τα μέλη της έχουν 
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συγκεκριμένους ρόλους. Στη παραδοσιακή οικογένεια ιδιαιτέρως, έχουμε ισχυρή 

διαφοροποίηση των ρόλων μέσα σε αυτήν ανάλογα με το φύλο και συχνά  οι γυναίκες 

είναι σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τον άντρα. Ο άντρας είναι αυτός που φέρνει 

τα λεφτά στο σπίτι, ενώ η γυναίκα-μητέρα, έχει τον σημαντικότατο ρόλο της 

ανατροφής των παιδιών και της συμπεριφοράς τους μέσα στο σπίτι. Η οικογένεια 

επίσης σύμφωνα με τις έρευνες, είναι ο κατεξοχήν παράγοντας που επηρεάζει τη 

στάση ζωής των νέων περισσότερο από άλλους παράγοντες όπως το σχολείο, η παρέα 

των συνομηλίκων ή τα Μ.Μ.Ε. Πράγματι η επιτόπια έρευνα έδειξε ότι οι νέοι του 

δήμου Γοργολαΐνη  δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην άποψη της οικογένειας τους 

που είναι παραδοσιακή και από αυτήν επηρεάζονται περισσότερο, παρά από φίλους ή 

την τηλεόραση ή το σχολείο, που τους επηρεάζουν πολύ λιγότερο. Οι νέοι του δήμου 

Γοργολαΐνη  βαδίζουν στα βήματα των γονιών τους και προσπαθούν να ζήσουν με 

τον τρόπο που ζουν εκείνοι, ενώ πιστεύουν ότι είναι πολύ σημαντικές οι πολιτιστικές 

αξίες και το αξιακό σύστημα της κοινωνίας στην οποία μεγάλωσαν και προσπαθούν 

να το διατηρήσουν. Τα αγόρια ακολουθώντας παραδοσιακά πρότυπα και ρόλους, 

επιθυμούν από νωρίς να δουλέψουν για να βγάλουν χρήματα, ενώ οι κοπέλες επίσης 

παραδοσιακές, δίνουν προτεραιότητα στη δημιουργία οικογένειας από μικρή ηλικία, 

και στην ανατροφή παιδιών και όχι στην επαγγελματική καριέρα, καθώς ο άντρας 

είναι αυτός που φέρνει τα χρήματα στο σπίτι.  

Στη δημιουργία οικογένειας σε μικρή ηλικία συμβάλει και ο έντονος ,ειδικά 

στο κορίτσια, κοινωνικός έλεγχος στην ηθική υπόσταση και συμπεριφορά, που δεν 

επιτρέπει σχέσεις μη επισημοποιημένες. Ο έλεγχος αυτός που συναντάται στις 

κλειστές κοινωνίες των χωριών, είναι έντονος και στα χωριά του δήμου Γοργολαΐνη  

και περιορίζει τις ελευθερίες και τις κινήσεις, ειδικά των κοριτσιών. Έτσι παρά το 

γεγονός ότι όλα τα παιδιά και οι νέοι που συμμετείχαν στην επιτόπια έρευνά μας, 

εμφανίζονται να αγαπούν το χωριό τους και να νιώθουν δεμένοι με αυτό, υπάρχει η 

πικρία ειδικά στις κοπέλες ,για τον κοινωνικό έλεγχο και τη διάκριση. Το αποτέλεσμα 

είναι πολλά κορίτσια να αναζητούν διέξοδο από την κλειστή κοινωνία του χωριού 

μέσω της επιτυχίας τους σε κάποια ανώτερη σχολή, αφού αυτή θα τους δώσει τη 

δυνατότητα να φύγουν από το χωριό και να μετακομίσουν σε μέρη όπου θα μπορούν 

να δρουν με μεγαλύτερη ελευθερία. Καθώς όμως κάτι τέτοιο συνεπάγεται 

αποφοίτηση από το Λύκειο, είναι εύκολο να αντιληφθούμε γιατί τα κορίτσια 

εγκαταλείπουν πιο σπάνια από τα αγόρια το σχολείο και γιατί είναι πιο συνεπείς στις 

μαθητικές τους υποχρεώσεις. Κλείνοντας την παρούσα μελέτη μας, αισθανόμαστε 
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ικανοποίηση, καθώς θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 

μας. Η εργασία μας αυτή αποτέλεσε σημαντική εμπειρία για μας, καθώς 

εντρυφήσαμε θεωρητικά σε ένα θέμα που από νωρίς κέρδισε το ενδιαφέρον μας και 

συνάμα μπήκαμε στη διαδικασία να διεξάγουμε επιτόπια ποιοτική έρευνα, 

εργαζόμενοι με γνώμονα τα ερευνητικά ερωτήματα που είχαμε θέσει από την αρχή. 

Διαπιστώνουμε ότι κατέστη δυνατόν να απαντηθούν και να καταγραφούν τελικά οι 

λόγοι της σχολικής εγκατάλειψης στο δήμο Γοργολαΐνη , αλλά και οι επιπτώσεις της 

στη ζωή των νέων του τόπου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

 

 

 

Η θέση του δήμου Γοργολαΐνη  στο χάρτη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
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10-14 165 0 0 0 0 0 0 0 0 5 95 65 0 0 

15-19 212 0 0 0 0 0 41 2 0 
12
3 45 0 0 1 

20-24 268 0 0 5 6 22 105 4 9 29 87 0 0 1 

25-29 244 0 0 23 9 12 70 3 7 44 72 0 2 2 

30-34 203 0 0 16 8 2 49 2 2 30 91 0 3 0 

35-39 156 0 1 13 6 3 21 2 2 22 82 0 2 2 

40-44 196 0 0 8 8 5 28 0 8 14 
12
1 0 3 1 

45-49 179 1 0 9 2 1 16 1 1 5 
13
6 0 4 3 

50-54 226 0 0 12 1 1 15 0 0 2 
18
7 0 7 1 

55-59 150 1 0 4 0 0 9 0 1 3 
10
8 0 21 3 

60-64 189 0 0 2 0 1 2 0 0 6 
13
2 0 39 7 

65-69 193 0 0 0 0 1 1 0 0 2 
10

0 54 27 
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8 

70-74 177 0 0 1 1 0 0 0 0 1 96 0 65 13 

75-79 130 0 0 0 0 0 1 0 0 0 68 0 42 19 

80-84 71 0 0 0 0 0 0 0 0 1 41 0 21 8 

85+ 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 12 15 

Πίνακας 1 : Εκπαιδευτικό επίπεδο των κατοίκων του δήμου κατά την απογραφή της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ (2001) 
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Γοργολαΐνη  1328 1248 741 147 343 17 80 

Αγ.Μύρωνα 303 271 155 22 90 4 32 

 Άνω Ασιτών 217 208 157 11 39 1 9 

 Κάτω Ασιτών 507 483 261 91 123 8 24 

.Πενταμοδίου 105 101 54 7 38 2 4 

 Πετροκέφαλου 52 52 28 6 17 1 0 

 Πυργού 144 133 86 10 36 1 11 

 

Πίνακας 2 : Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός και απασχολούμενοι κατά τομέα 
οικονομικής δραστηριότητας κατά την απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ(2001) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

1) Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

Α θεματική ενότητα. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Όνομα: 
Ηλικία 
Φύλο 
Οικογενειακή κατάσταση 
Τόπος διαμονής 
Επάγγελμα πατέρα 
Επάγγελμα μητέρας 
Επάγγελμα αδελφών 
Μορφωτικό επίπεδο πατέρα 
Μορφωτικό επίπεδο μητέρας 
Μορφωτικό επίπεδο αδελφών 
 
Πώς είναι οργανωμένη η οικονομία της οικογένειας. Πχ ποιος δουλεύει στα χωράφια, 
πώς διαχειρίζονται την περιουσία για να δούμε αν θεωρούσε ότι εκεί θα βρει 
απασχόληση ή όχι. 

Πόσο ικανοποιημένος είσαι από το οικογενειακό εισόδημα; 

 

Β θεματική ενότητα.  ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

(Αναζητούμε πληροφορίες για τη στάση του απέναντι στο σχολείο) 

Ήσουν καλός ή κακός μαθητής;  
Πόσο σου άρεσε το σχολείο ; Πώς αισθανόσουν στο σχολείο; 
Οι σχέσεις σου με τους καθηγητές πως ήταν; Καλές ή κακές; 
Οι σχέσεις σου με τους συμμαθητές πώς ήταν; Καλές ή κακές; 
Ήθελες να συνεχίσεις το σχολείο και αν ναι γιατί θεωρούσες ότι δεν μπορούσες; 
Ποιοι ήταν οι λόγοι που σε οδήγησαν στην απόφαση να το εγκαταλείψεις; 
Πώς πήρες την απόφαση αυτή; 
Πότε αποφάσισες να το εγκαταλείψεις; 
Ποια ήταν η γνώμη των γονιών σου για την απόφαση σου; 
Τι έχεις κάνει από τότε;    Πχ ΙΕΚ; Εσπερινό; (Μεταβατική ερώτηση για να 
εισέλθουμε  στην επόμενη ενότητα.) 
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Γ θεματική ενότητα . ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ;ΤΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ποιους στόχους έχεις ικανοποιήσει ως τώρα; 
Ποιοι είναι οι μελλοντικοί σου στόχοι για το επάγγελμα σου; 
Πόσο ικανοποιημένος είσαι σήμερα για την απόφασή σου να εγκαταλείψεις το 
σχολείο; Το έχεις μετανιώσει ή όχι; 
Είσαι άνεργος; 
Προσπαθείς να βρεις δουλειά; 
Τι θα ήθελες να κάνεις; 
Έχεις πιθανότητες να το κάνεις; 
Ποια είναι η γνώμη της οικογένειας σου για το ότι είσαι άνεργος; 
 
(Εάν εργάζεται ) 

Τι δουλειά κάνεις; Πώς βρήκες τη δουλειά που κάνεις τώρα; 
Υπάρχουν επαγγελματικές προοπτικές σε αυτό που κάνεις; 
Υπάρχουν προβλήματα στη δουλειά σου; 
Πόσο ικανοποιημένος είσαι από τη δουλεία; 
Ποια είναι η γνώμη της οικογένειας για την επαγγελματική σου αποκατάσταση; 
Με ποιόν συζητάς τα επαγγελματικά σου σχέδια 
Ποιοι παράγοντες επηρέασαν την επιλογή επαγγέλματος; 
Επέλεξες το επάγγελμα που κάνεις τώρα; 
Ποιες ανάγκες σου καλύπτεις με τη δουλειά σου; 
Σκέφτεσαι να φύγεις από το χωριό; 
 

Δ θεματική ενότητα. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 

(αναζητούμε στοιχεία  για την οικονομία του χωριού πώς βλέπει τα πράγματα και τον 
εαυτό μέσα σε αυτό. Πχ παραδοσιακά επαγγέλματα τομείς που εργάζονται οι 
άνθρωποι στο χωριό για να δούμε αν εγκατέλειψε για να κάνει κάτι νέο ή κάτι 
παραδοσιακό) 

Υπάρχουν επαγγελματικές ευκαιρίες στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή; 
Οι νέοι στο χωριό τι ευκαιρίες απασχόλησης έχουν; 
Υπάρχουν προοπτικές για τους νέους στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή; 
Είναι οι ίδιες ευκαιρίες για αγόρια και κορίτσια; 
Το Ηράκλειο που είναι κοντά είναι εναλλακτική λύση στον τομέα της δουλειάς; 
Ποια είναι τα παραδοσιακά επαγγέλματα στο χωριό; είναι ελκυστικά για τους νέους; 
Στα παραδοσιακά επαγγέλματα υπάρχουν προβλήματα πχ εισοδήματος; Μπορούν να 
ζήσουν; Τι θα ήθελες να υπάρχει στο χωριό ώστε οι νέοι να βρουν δουλειά και να 
βελτιώσουν την εργασία τους; 
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Ε Θεματική ενότητα. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 

 

Πώς βλέπεις γενικά την κοινωνική ζωή στο χωριό; Σου αρέσει η ζωή στο χωριό ή όχι; 
Αν όχι θα προτιμούσες να ζεις αλλού; Τι λένε τα άλλα παιδιά; 
Περιγράψτε μας πώς οι νέοι περνούν τη ζωή στο χωριό; 
Είσαι ικανοποιημένος στο χωριό; εκπληρώνεις τη ζωή σου η υπάρχουν πράγματα που 
σου λείπουν; 
Υπάρχουν ηθικοί κώδικες και κοινωνικός έλεγχος στο χωριό;; είναι ίδιος σε αγόρια 
και κορίτσια; 
Με τι δραστηριότητες περνάς τον ελεύθερο χρόνο σου; 
Το ότι το Ηράκλειο είναι σχετικά κοντά αυτό σας προσφέρει κάτι; 
Ποια είναι τα προβλήματα των νέων στο χωριό; Ποιός θα μπορούσε να κάνει κάτι για 
αυτά;  
Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 2-3 χρόνια από τώρα; 
 
 
 

2) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  
α) δημογραφικά χαρακτηριστικά  
β) οργάνωση της οικονομίας της οικογένειας 
 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
α) φοίτηση στο σχολείο  
β) σχολικές επιδόσεις  
γ) γνώμη για το σχολείο  
δ) σχέση με καθηγητές  
ε) σχέση με συμμαθητές 
στ) λόγοι διακοπής σχολείου  
ζ) αντίδραση της οικογένειας στην απόφασή του να εγκαταλείψει  
η) πορεία από την εγκατάλειψη του σχολείου και εξής  
 
ΠΑΡΟΝ- ΤΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
α) ικανοποίηση από την εγκατάλειψη του σχολείου 
β) εργασία σήμερα  
γ) δυσκολίες στην εργασία  
δ) ικανοποίηση από τη δουλειά  
ε) γνώμη οικογένειας για την τωρινή δουλειά ή κατάσταση 
στ) σύμβουλος για τα επαγγελματικά  
ζ) λόγοι επιλογής επαγγέλματος 
η) μελλοντικοί επαγγελματικοί στόχοι 



81 
 

θ) υλοποίηση στόχων 
 

Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 
α) οικονομία του χωριού 
β) παραδοσιακά επαγγέλματα 
γ) εργασιακές ευκαιρίες-τομείς απασχόλησης νέων 
δ) ευκαιρίες των δύο φύλων στην αγορά εργασίας 
ε) αναζήτηση εργασίας στο Ηράκλειο 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 
α) ικανοποίηση από τη ζωή στο χωριό 
β) καθημερινότητα των νέων στο χωριό 
γ) κοινωνικός έλεγχος 
δ) δραστηριότητες νέων-διασκέδαση 
ε) τρόποι αξιοποίησης του Ηρακλείου 
στ) δυσκολίες της ζωής στο χωριό 
ζ) βλέψεις για το μέλλον- πώς φαντάζονται τον εαυτό τους σε λίγα χρόνια από τώρα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


