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Το θεµατικό αυτό τεύχος αποτελεί µέρος της Βιβλιογραφίας Κοινωνικών Επιστηµών για 
τη Σύγχρονη Ελλάδα, την οποία διευθύνουν οι καθηγητές Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος και Peter 
Allen. Από το 1997 ως το 2001, την επιστηµονική ευθύνη για την παραγωγή και επιµέλεια των 
γενικών και θεµατικών βιβλιογραφικών τευχών ανέλαβαν οι Ρωξάνη Καυταντζόγλου και Μαρί-
να Πετρονώτη σε συνεργασία µε την Άννα Αντωνιάδη στο ΕΚΚΕ.

This issue is part of the Bibliography of Social Sciences on Modern Greek Society, directed 
by Professors Nikiforos Diamandouros and Peter Allen. From 1997 to 2001, the general and 
special issues of this Bibliography were edited by Roxane Caftanzoglou and Marina Petronoti in 
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INEQUALITIES IN EDUCATION
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

1. Introduction

General description
Research and sources

This collection of annotated references on Inequalities in Education contains  scientifi c pub-
lications in Greek and English. Books, contributions to collective volumes, articles from scien-
tifi c journals, conference records and doctoral dissertations are included. 

Due to the sheer volume of works published on the issue of inequalities in education this 
bibliographic review focuses mostly on publications of the last decade or so. An exception was 
made  concerning some works produced earlier that were considered important.

The works collected and indexed were categorised as follows: 

Category: Educational system-process
Sub-categories:
● Educational inequality
● Educational reform
● Educational values-goals of education
● Access to education 

Category: Student population
Subcategories:
● Student evaluation
● School failure/dropping out
● Educational opportunities
● Background - students’ socio-demographic characteristics

Category: Cross-cultural education- Students with special needs
Subcategories: 
● Immigrants-refugees
● Repatriated students
● Minorities -Roma and other culture-specifi c groups
● Delinquents-Imprisoned juveniles

Bookstores, libraries and Greek and foreign-language databases were used as sources of  
research. The collected material was indexed and classifi ed and abstracts of the references were 
compiled. The bibliographical research and data collection proceeded in two directions:

1. ‘Field’ research
a. Central bookstores

b. Libraries in Greece:
● The Library of the National Centre for Social Research
● The National Library
● The Library of the Pedagogic Institute



10

BIBLIOGRAPHY OF SOCIAL SCIENCES ON MODERN GREEK SOCIETY
BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

● The Library of the Panteion University
● The Library of the National Research Foundation
● The Library of the Educational Department of Public Education of the University of Athens
● The Library of the European Commission (Greek delegation)
● The Library of the Academy of Athens 
● The Library of the Centre for Research on Greek Society
● The Library of the Centre for Planning and Economic Research 
● The Benakeios Library of the Greek Parliament

2.  Database Research 
● The bibliographical database of EKT-EIE (National Centre of Documentation)
● The Sociolist bibliographic references database
● The bibliographic reference database of EKEVI (National Book Centre)
● ELEA, a database of Greek bibliographic data
● GLAFKA, the Greek database of Sociological and Anthropological Documentation
● The Greek database of PhD dissertations (Panteion University)
● The Foundation for the Promotion of Journalism “Ath. V. Botsis”

A database was designed for the systematic presentation and classifi cation of the available 
bibliographic material. The categories in terms of which the material was classifi ed cover a wide 
range of subjects relating to educational inequalities.

Needless to say, it was not possible to collect all relevant publications in such a limited pe-
riod of time. Nevertheless, the material collected constitutes an important source of information 
that will prove useful to specialists, but also to teachers, researchers, and anyone interested in an 
updated bibliography on the subject.
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2. Methodology 

Τhe classifi cation
of the bibliographic 

data
In accordance with the conventions of scientifi c investigation of bibliographic sources and 

data, i.e. expanding the available corpus of knowledge on the subject and understanding the 
conceptual tools necessary to obtain a clear representation of the existing educational reality, the 
process of collecting and processing the available bibliographic references was conducted on the 
basis of the following theoretical, methodological and epistemological prerequisites:

Given the great number of international and national bibliographic references, that refl ects 
the variety of scientifi c and interdisciplinary approaches to the phenomenon of inequalities in 
the educational process, the bibliographic investigation had to be conducted at two levels: the na-
tional and the international. Our approach and orientation were comparative. Such projects face 
many well known methodological dilemmas; in order to deal with these, the work team adopted 
the appropriate techniques.

At the initial stage, a choice had to be made concerning the appropriate ways of maximizing 
the profi ts accruing from a critical assessment of a large volume of data. With this in mind, it was 
deemed necessary to construct and use a database system that enabled the classifi cation, associa-
tion and search for relevant information. Therefore, besides the classical method of collecting and 
summarizing bibliographic data, we adopted a system of classifi cation that allowed to categorise 
the material along logical and conceptual lines and constructed a catalogue or diversifying scale 
of concepts for the initial elaboration and insertion of the material in the database’s matrices.

This catalogue was a means of
a. Constructing a common vocabulary between the members of our team and adopting iden-

tical criteria for categorizing the collected data in the database’s classifi catory system.
b. Fostering the process of defi ning the subject units of the bibliographic enquiry and the 

more or less relevant bibliographic references.

The classifi catory process followed to the letter the categorizing of bibliographic data on 
the basis of preselected criteria of categorization, because “the theoretical practice of every 
classifi cation... is diffi cult to combine with a failure to elaborate explicit and invariable criteria 
and categories... thus, most of the time, classifi catory approaches face methodological problems 
of a metaclassifi catory nature. Classifi cation does nor just presuppose differentiation, but also 

‘rules for organizing difference’, rules which are usually left unformulated” 1. On the other hand, 
efforts were exerted to moderate potential methodological errors related to the epistemological 
problem of constructing conceptual classifi catory matrices (a problem, needless to say,  mainly 
associated with other types of social analysis) that mainly refers to the fact that “the process of 
category construction is itself a social practice that follows explicit ideological (and political) 
standards. In this context, the construction and the probably inevitable reifi cation of categories 
and classifi catory matrices have various semantic and sociological consequences. Thus, this 
approach... does not merely generate data. Simultaneously, and probably primarily, it generates 
ideology, by constructing, reproducing, and verifying the conceptual matrices that are presup-

1. Tsoukalas, K., (1987) State, Society, Work. Athens, (in Greek) Themelio, p.203.
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posed in the collection of social data. The categories are promoted to social ‘essences’ that im-
prison discourse and thought in all-powerful preconstructed shells” 2.

In accordance with the above, efforts were exerted toward decoding the immaterial body 
-the soul - of the texts3, in order to avoid

a. The classifi cation of authors through a reconstruction of the reality of their texts, and 
b. The ‘scientifi c’ prejudice or partiality which in such cases usually takes the form of trying 

to discover things that are not there, trying to interpret intentions, meanings or arguments that 
are not susceptible to such interpretation, or of introducing variations in the intensity and degree 
of interest and evaluation as regards the relevance of bibliographic references.

On the other hand, the character of the overall work strongly infl uenced the construction of 
the classifi catory matrix and determined its aims and orientation.

The use of a classifi catory matrix facilitated the incorporation of bibliographical references 
in a unifi ed context, while their categorization remained neutral, as concerns the ideological or 
theoretical inclinations of the authors and their technical elaboration, in order to facilitate the 
search on the basis of broader subjects or issues related specifi cally to the Greek area.

Consequently, all collected bibliographic material was examined basically in relation to its 
relevance to the project.

2. Tsoukalas, op.cit., pp. 199-200.
3. Aldridge, J., (1993), “Textual disembodiment of knowledge” Sociology, V. 27,1, pp. 53-66.
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ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

1. Eισαγωγή

Γενική περιγραφή 
Έρευνα και πηγές

Η συγκέντρωση των βιβλιογραφικών αναφορών και η έκδοση µιας σχολιασµένης βιβλιο-
γραφίας για το ζήτηµα των ‘Ανισοτήτων στην Εκπαίδευση’ αποτελεί µια συστηµατική και ορ-
γανωµένη προσπάθεια συγκέντρωσης βιβλιογραφικού υλικού γύρω από τα συναφή εκπαιδευτι-
κά θέµατα στη χώρα µας.

Στο κείµενο που ακολουθεί συµπεριλαµβάνονται επεξεργασµένα επιστηµονικά δηµοσιεύµα-
τα - βιβλία και µελέτες σε ελληνική και ξένη γλώσσα. Ο κατάλογος των βιβλιογραφικών αναφο-
ρών αποτελείται από βιβλία, κεφάλαια βιβλίων, άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά, δηµοσιεύµατα 
σε τόµους πρακτικών συνεδρίων και διδακτορικές διατριβές. Εξαιτίας του όγκου της βιβλιογραφι-
κής παραγωγής σε συναφή µε το αντικείµενο του παρόντος έργου πεδία η βιβλιογραφική επισκό-
πηση επικεντρώθηκε στα δηµοσιεύµατα της τελευταίας κυρίως δεκαετίας. Εξαίρεση  αποτελούν 
βασικές έρευνες και σηµαντικές επιστηµονικές προσεγγίσεις προηγούµενων ετών οι οποίες συ-
µπεριλήφθηκαν εξαιτίας της βαρύνουσας σηµασίας τους για το συνολικό έργο.

Προκειµένου να διενεργηθεί η συγκεκριµένη βιβλιογραφική επισκόπηση η προσπάθεια 
 επικεντρώθηκε καταρχάς στον εντοπισµό καθώς και στη συγκέντρωση και την αποδελτίωση 
της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφικής παραγωγής σε θέµατα σχετικά µε τις παρακάτω κα-
τηγορίες και υποκατηγορίες:

Κατηγορία: Εκπαιδευτικό σύστηµα - διαδικασία
Υποκατηγορίες:
● Εκπαιδευτική ανισότητα
● Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση
● Εκπαιδευτικές αξίες - στόχοι της εκπαίδευσης
● Εκπαιδευτικοί θεσµοί
● Πρόσβαση στην εκπαίδευση

Κατηγορία: Μαθητικός πληθυσµός
Υποκατηγορίες:
● Αξιολόγηση µαθητών
● Σχολική αποτυχία / διαρροή
● Εκπαιδευτικές ευκαιρίες
● Προέλευση και κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά µαθητών

Κατηγορία: ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση - Μαθητές ΑΜΕΑ
Υποκατηγορίες:
● Μαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες, µε ειδικές ανάγκες
● Μετανάστες - πρόσφυγες
● Παλιννοστούντες
● Μειονότητες / Τσιγγάνοι και άλλες οµάδες µε πολιτισµικές ιδιαιτερότητες
● Ανήλικοι παραβάτες / Έγκλειστοι
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Ως πηγές συγκέντρωσης του βιβλιογραφικού υλικού χρησιµοποιήθηκαν βιβλιοπωλεία, βι-
βλιοθήκες καθώς και βάσεις δεδοµένων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Το υλικό που συ-
γκεντρώθηκε αποδελτιώθηκε, κατηγοριοποιήθηκε και στη συνέχεια συντάχθηκαν οι περιλήψεις 
των κειµένων. Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας και η συλλογή των δεδοµένων κινήθηκε, σε δυο 
κατευθύνσεις:

1. Επιτόπια έρευνα

α) Κεντρικά βιβλιοπωλεία

β) Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα:
● Βιβλιοθήκη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ),
● Εθνική Βιβλιοθήκη, 
● Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
● Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου
● Βιβλιοθήκη του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (ΕΙΕ)
● Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Αθηνών
● Βιβλιοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα)
● Βιβλιοθήκη της Ακαδηµίας Αθηνών
● Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας
● Βιβλιοθήκη του Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
● Μπενάκειος Βιβλιοθήκη της Βουλής

2. Αναζήτηση βιβλιογραφικού υλικού από βάσεις δεδοµένων:

● Βάσεις βιβλιογραφικών δεδοµένων ΕΚΤ-ΕΙΕ (Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης) 
● Βάση Βιβλιογραφικών Αναφορών Sociolist 
● Βάση Βιβλιογραφικών Αναφορών του ΕΚΕΒΙ (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου)
● ΕΛΕΑ, Βάση Ελληνικών Βιβλιογραφικών ∆εδοµένων
● Ελληνική Βάση Κοινωνιολογικής και Ανθρωπολογικής Τεκµηρίωσης “ΓΛΑΥΚΑ”
● Ελληνική Βάση ∆ιδακτορικών Εργασιών (Πάντειο Παν/µιο)
● Ίδρυµα Προαγωγής ∆ηµοσιογραφίας “Αθ. Β. Μπότση”

Για τη συστηµατική παρουσίαση και ταξινόµηση του υλικού των βιβλιογραφικών ανα-
γραφών σχεδιάστηκε βάση δεδοµένων. Οι κατηγορίες µε βάση τις οποίες ταξινοµήθηκε το 
 συγκεντρωθέν υλικό καλύπτουν ευρύ φάσµα θεµατικών ενοτήτων σε σχέση µε τις εκπαιδευ-
τικές ανισότητες. 

Οπωσδήποτε, σε τόσο περιορισµένο χρονικό διάστηµα, δεν ήταν δυνατόν να συγκεντρω-
θούν όλα τα σχετικά δηµοσιεύµατα. Παρά τις δυσκολίες του εγχειρήµατος όµως, το τελικό προ-
ϊόν αποτελεί σηµαντική πηγή πληροφοριών, χρήσιµη όχι µόνον στους ειδικούς επιστήµονες, 
τους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές αλλά και σε κάθε ενδιαφερόµενο που επιζητεί τη σχε-
τική βιβλιογραφική ενηµέρωση.
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2. Μεθοδολογία 

Η ταξινόµηση 
των βιβλιογραφικών 

δεδοµένων
Ακολουθώντας τα συνήθη βήµατα µιας επιστηµονικής διερεύνησης βιβλιογραφικών πηγών 

και δεδοµένων προς την κατεύθυνση α) της διεύρυνσης της γνώσης του προς εξέταση αντικει-
µένου και β) της κατανόησης των βασικών εννοιολογικών εργαλείων για την πληρέστερη απο-
τύπωση της δεδοµένης εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, η διαδικασία συγκέντρωσης και επε-
ξεργασίας των διαθέσιµων βιβλιογραφικών αναφορών ακολούθησε τις παρακάτω θεωρητικές, 
µεθοδολογικές, και επιστηµολογικές προδιαγραφές:

∆εδοµένου ότι η βιβλιογραφική επισκόπηση συµπεριέλαβε µεγάλο αριθµό βιβλιογραφικών 
αναφορών διεθνούς και εθνικής προέλευσης που αντανακλούν την πληθώρα επιστηµονικών και 
διεπιστηµονικών προσεγγίσεων του φαινοµένου των ανισοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασί-
α, η βιβλιογραφική διερεύνηση εξ αντικειµένου κινήθηκε σε δύο ταυτόχρονα επίπεδα: στο εθνι-
κό - εσωτερικό επίπεδο και στο διεθνές, µε συγκριτική κατεύθυνση και προσανατολισµό. Πα-
ρόµοια εγχειρήµατα αντιµετωπίζουν πλήθος, γνωστών στην επιστηµονική κοινότητα, µεθοδο-
λογικών ολισθηµάτων, για την αποφυγή των οποίων η οµάδα έργου  υιοθέτησε τις κατάλληλες 
µεθοδολογικές τεχνικές. 

Στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας η επιλογή στόχευε στη χρήση κατάλληλων εργαλείων 
για τη µεγιστοποίηση των κερδών από την κριτική αποτίµηση µεγάλου όγκου βιβλιογραφικών 
δεδοµένων. Ως εκ τούτου, κρίθηκε απαραίτητη η κατασκευή και χρήση ενός συστήµατος βάσης 
δεδοµένων, προς διευκόλυνση της ταξινόµησης, του συνδυασµού και της αναζήτησης των σχε-
τικών πληροφοριών. Στη συνέχεια, εκτός από την κλασσική µέθοδο της συγκέντρωσης -σύνο-
ψης- βιβλιογραφικών δεδοµένων, υιοθετήθηκε ένα ταξινοµητικό σύστηµα στη βάση της λογι-
κής -εννοιολογικής- κατηγοριοποίησης του υλικού και κατασκευάστηκε ένας κατάλογος ή µια 
διαφοροποιητική κλίµακα εννοιών για την αρχική επεξεργασία και εισαγωγή του βιβλιογραφι-
κού υλικού στους αντίστοιχους πίνακες της βάσης δεδοµένων. 

Ο εν λόγω κατάλογος: 
α) Αποτέλεσε το µέσο για τη διαµόρφωση κοινού λεξιλογίου µεταξύ των µελών της οµά-

δας έργου και τη συνακόλουθη αποδοχή ταυτόσηµων κριτηρίων ένταξης των βιβλιογραφικών 
πληροφοριών στο ταξινοµητικό σύστηµα της βάσης δεδοµένων, µε τρόπο κοινά αντιληπτό σε ό-
λα τα µέλη της οµάδας 

β) Ενίσχυσε τη διαδικασία προσδιορισµού των θεµατικών ενοτήτων της βιβλιογραφικής δι-
ερεύνησης και την αποµόνωση των περισσότερο ή λιγότερο σχετικών βιβλιογραφικών αναφο-
ρών µε το αντικείµενο του παρόντος έργου.

Η ταξινοµητική διαδικασία υπάκουσε αυστηρά στην κατηγοριοποίηση των βιβλιογραφι-
κών δεδοµένων στη βάση των προεπιλεγµένων κριτηρίων ένταξης, διότι, “η θεωρητική πρα-
κτική της οποιασδήποτε κατάταξης... δύσκολα συνδυάζεται µε την αδυναµία εκπόνησης σαφών 
και αµετακίνητων κριτηρίων και κατηγοριών, µε αποτέλεσµα οι ταξινοµητικές προσεγγίσεις να 
προσκρούουν συνεχώς σε µεθοδολογικά προβλήµατα µεταταξινοµητικής τάξης. Η ταξινόµηση 
δεν προϋποθέτει µόνο τη διαφοροποίηση αλλά αναζητά και τους “κανόνες οργάνωσης της δια-
φοράς”, που παραµένουν συχνά αδιατύπωτοι” 4. Από την άλλη πλευρά, καταβλήθηκε ιδιαίτε-
ρη προσπάθεια µετριασµού των µεθοδολογικών ολισθηµάτων που σχετίζονται µε το επιστη-
µολογικό πρόβληµα της κατασκευής ταξινοµητικών νοηµατικών µητρών (που κυρίως βέβαια 

4. Τσουκαλάς Κ. (1987) : Κράτος, Κοινωνία, Εργασία, Θεµέλιο, Αθήνα, σελ. 203. 
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εστιάζεται σε άλλου τύπου αναλύσεις της κοινωνικής πραγµατικότητας) και παραπέµπει κυ-
ρίαρχα στο γεγονός ότι “η ίδια η διαδικασία κατασκευής των κατηγοριών αποτελεί κοινωνική 
πρακτική που υπακούει σε σαφέστατες ιδεολογικές (και πολιτικές) προδιαγραφές. Στο πλαίσιο 
αυτό η κατασκευή και η αναπόφευκτη ίσως υποστασιοποίηση των κατηγοριών και των ταξινο-
µητικών µητρών συνοδεύονται από ποικίλες σηµασιολογικές και κοινωνιολογικές προεκτάσεις. 
Με την έννοια αυτή η ...καταµετρητική προσέγγιση... δεν παράγει µόνο δεδοµένα. Ταυτόχρονα 
και ίσως κυρίως παράγει και ιδεολογία, κατασκευάζοντας, αναπαράγοντας και επικυρώνοντας 
τις νοηµατικές µήτρες που προϋποτίθενται στη συλλογή του κοινωνικού υλικού: Οι κατηγορίες 
αναγορεύονται σε κοινωνικές “ουσίες”, που αιχµαλωτίζουν τον λόγο και τη σκέψη σε πανίσχυ-
ρα προκατασκευασµένα κελύφη” 5. 

Στη βάση των προηγούµενων παρατηρήσεων καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια η απο-
κωδικοποίηση του άϋλου σώµατος - της ψυχής -των κειµένων6 να αποφύγει α) την κατατακτι-
κή κατηγοριοποίηση των συγγραφέων µέσα από την ανακατασκευή της πραγµατικότητας των 
 κειµένων τους και β) την επιστηµονική προκατάληψη ή µεροληψία που συνήθως σε τέτοιες περι-
πτώσεις εντοπίζεται στην παγίδα της προσπάθειας να εντοπίζονται πράγµατα εκεί που δεν υπάρ-
χουν, να ερµηνεύονται µη επιδεκτικές ερµηνείας προθέσεις, σηµασίες ή ισχυρισµοί ή να διαφέρει 
η ένταση και ο βαθµός προσοχής και αποτίµησης της συνάφειας των βιβλιογραφικών αναφορών. 
 Από την άλλη πλευρά ο χαρακτήρας του συνολικού έργου επηρέασε κυρίαρχα την κατασκευή 
της ταξινοµητικής µήτρας προσδιορίζοντας τη στοχοθεσία της και τον προσανατολισµό της. 

Η χρήση της ταξινοµητικής µήτρας διευκόλυνε την υπαγωγή των σχετικών µε το συνο-
λικό έργο βιβλιογραφικών αναφορών σε ενιαίο πλαίσιο και η επιµέρους κατηγοριοποίησή 
τους παρέµεινε ουδέτερη µε την έννοια της προσήλωσης στις ιδεολογικές ή θεωρητικές προ-
τιµήσεις των συγγραφέων τους και της τεχνικής επεξεργασίας τους προς διευκόλυνση της 
 αναζήτησής τους µε βάση ευρύτερες θεµατικές ενότητες ή ζητήµατα που απασχολούν τον 
 ελληνικό ιδιαίτερα χώρο. 

Στη βάση των προαναφερθέντων, το σύνολο του συγκεντρωθέντος βιβλιογραφικού υλικού 
ελέγχθηκε κυρίως ως προς τη συνάφειά του µε τους στόχους του όλου εγχειρήµατος. 

5. Τσουκαλάς Κ. Βλ. ανωτ. σηµ. 1, σελ. 199-200.
6. Aldridge J. (1993) : “Textual disembodiment of knowledge”, Sociology, V. 27, 1, σελ.53-66 
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Τίτλοι έργων
Titles of works

Αλεξοπούλου, ∆. Σ. (Alexopoulou, D. S.)
Σταθµισµένα τεστ γνώσεων. Η σχολική αξιολόγηση και τα προβλήµατά της 
Standardised Knowledge Tests: School Evaluation and its Problems
Αθήνα: Εκδόσεις Λυκείου Βάσκα, 1979
Η σηµασία του όρου ‘τέστ’ (αγγλική λέξη που σηµαίνει δοκιµασία ή κριτήριο), η ιστορία 

των τεστ, τα τεστ επιδόσεως και η ανάλυση των ερωτήσεων και της βαθµολόγησης.
The meaning of the term “test”, the history of tests, performance tests, and an analysis of 

questions and grading.

Αναστασίου, ∆. (Anastasiou, D.)
∆υσλεξία. Θεωρία και έρευνα, όψεις πρακτικής 
Dyslexia. Theory and Research, Aspects of Practice
Αθήνα: Ατραπός, 1998
Το βιβλίο αυτό αποσκοπεί στην παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων στο πεδίο της δυ-

σλεξίας σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο. Εξετάζει ζητήµατα που αφορούν τον ορισµό και 
την έννοια της δυσλεξίας, τη διάγνωση και την αιτιολογία της. Περιέχει πλούσια και επίκαιρη 
ελληνική και αγγλική βιβλιογραφία.

This book presents recent developments concerning dyslexia at the level of theory and of 
research, discussing issues related to the defi nition and the concept of dyslexia as well as to its 
diagnosis and causes. Contains a comprehensive and up to date bibliography on Greek and Eng-
lish-speaking areas.

Ανδρεαδάκης, Κ., Καϊλα, Μ., Ξανθάκου Γ. (Andreadakis, K., Kaila, M., Xanthakou, G.)
“Η λογική της σχολικής αποτυχίας: µια “συµµετρική σχέση” ανάµεσα στην οικογένεια 

και το σχολείο” 
“The Logic of School Failure: A “Symmetrical Relationship” between Family and School”
Το Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών 1, 4, σσ. 113-144, 1991
Σ’αυτό το άρθρο οι συγγραφείς επιχειρούν να αποκαλύψουν λιγότερο ή περισσότερο φανε-

ρές διαδικασίες, αναζητώντας µέσα στην οικογένεια και το σχολείο τις αιτίες της σχολικής απο-
τυχίας ή επιτυχίας οι οποίες επηρεάζουν και διαµορφώνουν το νεαρό άτοµο-µαθητή. Προσεγ-
γίζεται η παραγωγή της σχολικής επιτυχίας ή αποτυχίας µέσα από την ανίχνευση των σχέσεων, 
στάσεων, αναγκών και κινήτρων που καλλιεργούνται από το οικογενειακό περιβάλλον και επι-
βιώνουν ή συντηρούνται από το σχολείο.

In this article, the authors attempt to uncover more or less visible procedures, searching for 
the causes of students’ failure or success in the school and the family environment. An effort to 
examine the production of success or failure at school by tracing relationships, attitudes, needs 
and motives as they are cultivated in the family context and preserved by the school.

Ανθογαλίδου, Θ. (Anthogalidou, Th.)
Κοινωνική κριτική και ιδεολογία στην εκπαίδευση 
Social Critique and Ideology in Education
Αθήνα: Ατραπός, 1990
Το σχολείο ως κοινωνικός θεσµός που προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη ανασύροντας από 

την αµάθεια και τη φτώχεια τους ικανούς, είναι ένα από τα πολλαπλά σηµασιολογικά ισοδύνα-
µα που αναπτύσσονται γύρω από τη γενική ιδέα της δηµοκρατίας, συγκροτώντας τον ηγεµονι-
κό λόγο του σύγχρονου ελληνικού σχολείου. Οι έρευνες που παρουσιάζονται σ’ αυτό το βιβλί-
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ο απευθύνθηκαν σε φοιτητές και εκπαιδευτικούς µε πρώτο στόχο τη διερεύνηση των απόψεων 
τους σχετικά µε τον κοινωνικό ρόλο του εκπαιδευτικού θεσµού.

The school as a social institution that promotes social justice by freeing capable individuals 
from illiteracy and poverty is one of the conceptual equivalents that develop around the general 
idea of democracy, thus producing the hegemonic discourse of the contemporary Greek school. 
The research contained here concerns students and teachers and explores their views of the social 
role of the educational institution.

Ανθούλιας, Τ. (επιµ.) (Anthoulias, T. ed.)
Τα προβλήµατα διδασκαλίας της πρώτης γραφής και ανάγνωσης 
Problems of Teaching Children to Write and Read for the fi rst Time
Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 1992
Το βιβλίο περιλαµβάνει 15 εισηγήσεις από το ∆ιεθνές Συµπόσιο που οργάνωσαν τα Παι-

δαγωγικά Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Ρόδο το 1992. Παρουσιάζει τη προβληµα-
τική στον τοµέα της διδασκαλίας της πρώτης γραφής και ανάγνωσης. Οι εισηγήσεις στηρίζο-
νται στην επιστηµονική έρευνα µε στόχο την βελτίωση των εκπαιδευτικών µεθόδων της διδα-
κτικής πρακτικής.

This book includes 15 papers given at an International Conference organised by the Depart-
ments of Education of the University of the Aegean in Rhodes in 1992. It presents theoretical 
speculations concerning the teaching of writing and reading for the fi rst time. The papers are 
based on scientifi c research aiming to improve the educational methods of teaching practices.

Αποστολίδης, Α., Κασβίκη, Μ., Κοκκινίδου, Ε., Λιαγκουρίδης, Σ., Ντίνα, Θ. (Apostolidis, 
A., Kasviki M., Kokkinidou, E., Liagouridis, S., Dina, Th.)

“Το επίπεδο των µαθητών που επιλέγουν τα ΤΕΛ και οι λόγοι αυτής της επιλογής”
“The Level of Students who Choose to Attend TVL (Technical Vocational Lyceums) and the 

Reasons for such a Choice”
Εκπαίδευση και Επάγγελµα 2, 1, σσ. 57-64, 1989
Έρευνα µε στόχο την διερεύνηση του επιπέδου των µαθητών που επιλέγουν τα τεχνικά ε-

παγγελµατικά λύκεια ως δεύτερη βαθµίδα σπουδών µετά την υποχρεωτική εννεαετή φοίτηση, 
καθώς επίσης και των λόγων για την επιλογή τους αυτή.

A study examining the level of students who select technical vocational high schools as their 
secondary education following compulsory nine-year schooling, and the reasons for such choices.

Βακαλιός, Μ. (Vakalios, M.)
Το πρόβληµα της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στη δυτική Θράκη 
The Problem of Cross-Cultural Education in Western Thrace
Αθήνα: Gutenberg, 1997
Βασικός σκοπός του ερευνητικού αυτού προγράµµατος υπήρξε η διερεύνηση του ερωτήµα-

τος κατά πόσον η εκπαίδευση που παρέχεται στη µουσουλµανική µειονότητα µπορεί υπό τις ση-
µερινές συνθήκες να εκφράσει και να εφαρµόσει αποτελεσµατικά το πνεύµα και τις κατευθύν-
σεις της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.

The main goal of this research project was to examine whether the education provided to the 
Muslim minority can effectively express and implement the spirit and the orientations of cross-
cultural education, under present-day conditions.

Βασιλειάδου, Μ., Παυλή-Κορρέ Μ. (Vasiliadou, M., Pavli-Korre, M.)
Η εκπαίδευση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα 
Education of the Roma in Greece.
Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επι-

µόρφωσης, 1996
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Στο βιβλίο αυτό περιγράφεται και αναλύεται η εκπαίδευση στην τσιγγάνικη κοινωνία και η 
εκπαιδευτική κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα. Παράλληλα γίνεται και µια σύντοµη πε-
ριγραφή του εκπαιδευτικού προγράµµατος για τους Τσιγγάνους.

Describes and analyses the situation of education in Rom society. Includes a brief presentation 
of the educational program provided for the Roma.

Βεργίδης, ∆. (Vergidis, D.)
Υποεκπαίδευση 
Under-education
Αθήνα: Υψιλον, 1995
Περιγράφεται το εκπαιδευτικό σύστηµα και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής εκπαίδευ-

σης και επισηµαίνονται οι ιστορικοί παράγοντες που οδηγούν στο δίπολο υποεκπαίδευση/
υπερεκπαίδευση. Παρουσιάζονται επίσης ερευνητικά δεδοµένα σχετικά µε τις προσδοκίες 
των ενηλίκων των 20 ετών και άνω που φοίτησαν σε τµήµατα αναλφαβητισµού.

Presents the educational system and the characteristics of Greek education and highlights 
the historical factors leading to the under-education/over-education bipolarity. The book also 
includes research data on the expectations of adults aged twenty and onwards who have attended 
courses for the illiterate.

Βεργίδης, ∆. (Vergidis, D.)
“Νεορατσισµός και σχολείο. Η περίπτωση των τσιγγανοπαίδων” 
“Neoracism and School. The Case of Roma Children”
Σύγχρονη Εκπαίδευση 81, σσ. 51-62, 1995
Στο άρθρο αυτό ο συγγραφέας επιχειρεί να δείξει ότι η κοινωνική περιθωριοποίηση και ο α-

ποκλεισµός των Τσιγγάνων από το εκπαιδευτικό σύστηµα συνιστούν εκδήλωση νεορατσισµού 
στα πλαίσια της Ελληνικής κοινωνίας.

The author of this article argues that the social marginalization and exclusion of the Roma 
from the educational system constitute a manifestation of neo-racism in Greek society.

Βεργίδης, ∆. (Vergidis, D.)
Από την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση στον αυτοδιαχειριστικό πειραµατισµό; 
From Educational Reform to Self-managing Experimentation?
Αθήνα: Ανδροµέδα, 1986
Το βιβλίο αυτό αποτελεί µια συµβολή προς την κατεύθυνση της αµφισβήτησης της εκ-

παίδευσης και της αναζήτησης µιας άλλης αντίληψης που δεν θα βλέπει το σχολείο σαν µη-
χανή παραγωγής πτυχιούχων αλλά ως χώρο ζωής και δηµιουργικής δουλειάς µαθητών και 
 δασκάλων.

A contribution toward questioning education and searching for a new concept of the school, 
not as a graduate-producing mechanism, but as a living space of creative work for students and 
teachers.

Βεργίδης, ∆. (Vergidis, D.)
Αξιολόγηση του προγράµµατος της Γενικής Γραµµατείας Λαϊκής Επιµόρφωσης για τον αλφα-

βητισµό τσιγγανοπαίδων στην Κάτω Αχαϊα
An Evaluation of the General Secretariat of Popular Education’s Program for the Education 

of Illiterate Roma Children in Southern Achaia
Πάτρα: Πανεπιστήµιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, 1996
Η µελέτη αναφέρεται στην Τσιγγάνικη κοινότητα στην Κάτω Αχαΐα και περιγράφει το πρό-

γραµµα αλφαβητισµού τσιγγανοπαίδων που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί το Κέντρο Λαϊκής Επι-
µόρφωσης Κάτω Αχαϊας. Αναλύονται επίσης οι εκπαιδευτικές πρακτικές και το υλικό που χρη-
σιµοποιείται για την εκπαίδευσή τους.
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This study refers to the Rom community in southern Achaia and the program against 
illiteracy for Roma children that was planned and implemented by the Centre for Popular 
Education of southern Achaia. It also analyses the educational practices and material used.

Βοσνιάδου, Σ., Παπαθεοφίλου Ρ. (Vosniadou, S., Papatheofi lou, R.)
Η εγκατάλειψη του σχολείου. Αίτια, επιπτώσεις, προτάσεις
Dropping-out from School. Causes, Consequences, Propositions
Αθήνα: Gutenberg, 1998
Το βιβλίο αυτό περιλαµβάνει αποσπάσµατα ερευνών στον ελληνικό χώρο σχετικά µε την 

πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, και συγκρίνοντάς τα µε δεδοµένα από άλλες χώρες, συζη-
τά πλήθος προβληµάτων -κοινωνικών, εκπαιδευτικών, ιατρικών κ.ά.- ενώ ταυτόχρονα προτείνει 
λύσεις, από ειδικούς διαφόρων χωρών, σε σχέση µε την ελληνική πραγµατικότητα και τη ρα-
γδαία εξελισσόµενη τεχνολογία.

This book contains parts of researches conducted on early dropping-out from school. 
Comparing them to similar researches conducted in other countries, it discusses a variety of 
problems - social, educational, medical, etc.- and proposes solutions by experts from different 
countries in relation to contemporary Greek reality and conditions of rapidly developing 
technology.

Βουϊδάσκης, Β. (Vouidaskis, V.)
∆ικαίωµα ή υποχρέωση η εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση; Η περίπτωση της µαθητικής 

διαρροής στα Γυµνάσια του Νοµού Ρεθύµνης
Nine-year Compulsory Education. A Right or an Obligation? The Case of Student Dropping-

Out in High Schools of the Rethymnon Prefecture 
Αθήνα : Gutenberg, 1996
Η κοινωνιολογική προσέγγιση του σοβαρού προβλήµατος της µαθητικής διαρροής στα Γυ-

µνάσια του Νοµού Ρεθύµνης αποτελεί το αντικείµενο αυτής της έρευνας. Επιδιώκεται να διαπι-
στωθεί η διάσταση του προβλήµατος, ενώ αναζητούνται τα αίτια που το προκάλεσαν.

A sociological approach to the serious problem of student dropout in high schools of the 
Rethymnon prefecture, aiming to assess its dimensions and its causes.

Βρετάκου, Β., Παλαιοκρασάς Σ., Παναγιωτοπούλου Ι. (Bretakou, V., Paliokrassas, S., 
Panayiotopoulou I.)

Οι µαθητές που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους στο Γυµνάσιο και οι ανάγκες τους για επαγ-
γελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση 

High School Dropouts and their Needs for Vocational Education and Training
Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΟΕΕΚ, 1996
Η µελέτη αναφέρεται στη µαθητική διαρροή σε εθνικό επίπεδο. Eξετάζει τρεις φουρνιές 

µαθητών αποφοίτων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η καταγραφή της διαρροής έγινε µε την 
µέθοδο της απευθείας απογραφής από τα Μητρώα Μαθητών των Γυµνασίων. Σε δεύτερη φάση 
προκειµένου να επισηµανθούν οι λόγοι που ώθησαν τους νέους µαθητές να εγκαταλείψουν το 
σχολείο έγινε σε πανελλήνιο δείγµα έρευνα µε τη µέθοδο της συνέντευξης.

This study refers to students’ dropping out from school at the national level, examining 
three groups of primary education graduates. The recording of dropout levels was based on High 
School Student Registers. In a second phase, a survey through interviews was conducted on a 
nation-wide sample, in order to defi ne the causes of dropping out.

Βρυχέα, Α., Γαβρόγλου, Κ. (Vrychea, A., Gavroglou, K.)
“Απόπειρες µεταρρύθµισης της ανώτατης εκπαίδευσης, 1911-1981” 
“Attempts to Reform Higher Education, 1911-1981”
Σύγχρονα Θέµατα 5, σσ. 4-31, 1982
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Πρόκειται για ένα άρθρο, που δεν επιχειρεί απλά ιστορική αναδροµή, αλλά προσπαθεί να 
κατανοήσει την πορεία εξέλιξης του ελληνικού πανεπιστηµίου και ιδιαίτερα το πως αντιµετωπί-
στηκε στις απόπειρες µεταρρύθµισης ο µετασχηµατισµός του διδακτικού φορέα.

Beyond a mere historical review, this article represents an effort to understand the evolution 
of the Greek university, and specifi cally how the transformation of educational agencies was 
dealt with in the context of the reform attempts.

Βώρος, Φ. (Voros, F.)
Εκπαιδευτική πολιτική 
Educational Policy
Αθήνα, 1986
Παρουσίαση και κριτική ανάλυση του σχεδίου νόµου της γενικής εκπαίδευσης (νόµος 

1566/1985) και οι λόγοι που κάνουν αναγκαία την ανανέωση της εκπαιδευτικής νοµοθεσίας.
A presentation and critical analysis of the draft of the General Education Bill (law 1566/1985) 

and the causes that make a renewal of educational legislation imperative.

Varnava-Skoura, T. (Βαρνάβα-Σκούρα, Τ)
“Support de la famille dans l’éducation: Quelques aspects de la realité Grecque” 
“Η ενίσχυση της οικογένειας στην εκπαίδευση: Μερικές όψεις της ελληνικής πραγµατικό-

τητας”
“Family Support in Education: Some Aspects of Greek Reality” 
Revue Internationale de Pédagogie 38, 5, pp. 535-541, 1992
Η µελέτη αναφέρεται στο θέµα της ανισότητας στην πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

και επισηµαίνει τις ιδιαιτερότητες της χώρας µας σε σχέση µε την µεγάλη ζήτηση για την Ανώ-
τατη Εκπαίδευση. Και στην Ελλάδα, η κοινωνική προέλευση της οικογένειας λειτουργεί καθο-
ριστικά ως προς το ζήτηµα των σπουδών. Ανάµεσα λοιπόν στις προνοµιούχες κοινωνικο-οικο-
νοµικές κατηγορίες, συναντάται µεγαλύτερο ποσοστό φοιτητικού πληθυσµού.

This study refers to the issue of inequality in access to higher education and highlights the 
particularities of the great demand for higher education obtaining in this country. In Greece, as 
elsewhere, the factor of social background infl uences the issue of a child’s studies. Thus, there are 
higher percentages of students among privileged socio-economic categories.

Γέρου, Θ. (Gerou, Th.)
Σχολική αποτυχία
Failure at School
Αθήνα: Βιβλιογονία, 1991
Αναφέρεται στη σχολική αποτυχία και ειδικότερα στα προβλήµατα του αναλφαβητισµού, 

των µαθησιακών δυσκολιών, της δυσλεξίας και των µεταναστών.
A study of failure at school and the problems of illiteracy, learning diffi culties, dyslexia, and 

immigrants.

Γεωργακόπουλος, Θ. (Georgakopoulos, Th)
“Προβλήµατα χρηµατοδότησης της Ανώτατης Eκπαίδευσης στην Ελλάδα” 
“Problems Concerning the Financing of Higher Education in Greece”
Το Πανεπιστήµιο στην Ελλάδα σήµερα 
The University in Greece Today
Αθήνα: Ιδρυµα Σάκη Καράγιωργα, σσ. 103-112, 1991
Πρόκειται για µία εισήγηση που θίγει τα βασικά ζητήµατα που γεννιούνται στον τοµέα της 

χρηµατοδότησης της ανώτατης εκπαίδευσης: α) ποιοι και σε ποια έκταση πρέπει να χρηµατοδο-
τούν την Ανώτατη Εκπαίδευση; β) πότε και µε ποιο τρόπο θα πρέπει να καταβάλλεται η εισφορά 
των εκπαιδευόµενων; γ) ποια µορφή πρέπει να παίρνει η συνεισφορά του κοινωνικού συνόλου 
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και η ενίσχυση των σπουδαστών; δ) πως πρέπει να κατανέµεται η χρηµατοδότηση στα διάφορα 
επιµέρους ιδρύµατα και ε) ποιο είναι το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο για την διαχείριση των πό-
ρων στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

A paper dealing with fundamental issues related to the fi nancing of higher education: a) 
who should fi nance higher education and to what degree? b) When should students contribute 
and in what way? c) What form should the contribution of society and support for students 
take? d) How should available funds be allocated among the various educational institutions 
and e) which is the appropriate institutional framework for the management of resources in 
higher education.

Γεωργόγιαννης, Π. (Georgogiannis, P.)
Θέµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης
Issues of Crosscultural Education
Αθήνα: Gutenberg, 1997
Οι θεµατικές του βιβλίου αφορούν την εξέλιξη του φαινοµένου της µετανάστευσης και της 

παλιννόστησης, την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, την ανάλυση του φαινοµένου της διγλωσσίας 
και τη διατύπωση προτάσεων σχετικά µε τη διδασκαλία των ελληνικών ως πρώτης και δεύτε-
ρης γλώσσας.

A book on the evolution of emigration and repatriation, Greek language education and bilin-
gualism. Contains proposals concerning teaching Greek as a fi rst and as a second language.

Γεωργόγιαννης, Π. (Georgogiannis, P.)
Εκπαίδευση και διαπολιτισµική επικοινωνία 
Education and Cross-cultural Communication
Αθήνα: Gutenberg, 1997
Πρακτικά του 1ου ∆ιαβαλκανικού Συνεδρίου µε θέµα την εκπαίδευση και τη διαπολιτισµι-

κή επικοινωνία.
Proceedings of the 1st Inter-Βalkan Conference on Education and Cross-cultural Commu-

nication.

Γκοτοβός, Α. (Gotovos, A.)
Καταλήψεις: Νέες µορφές µαθητικής διαµαρτυρίας 
Sit-Ins: New Forms of Student Protest 
Αθήνα: Gutenberg, 1996
Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται µία διαφορετική περιγραφή και ερµηνεία των καταλήψεων. 

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι νοηµατοδοτήσεις της κατάληψης ως δυνητικού και πραγµατικού ε-
νεργήµατος από τους µαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τη διοίκηση της εκπαίδευσης, 
τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τη δικαιοσύνη και τους πολιτικούς οργανισµούς.

A different description and interpretation of student sit-ins. It focuses on the meanings of 
sit-ins, as potential and real action for students, parents, teachers, the educational administration, 
the media, the judiciary, and the political organisations.

∆αµανάκης, Μ. (Damanakis, M.)
Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών στην Ελλάδα 
The Education of Repatriated and Foreign Students in Greece
Αθήνα : Gutenberg, 1997
Η παρούσα συλλογική εργασία µέσα από επιµέρους αναλύσεις (ανάλυση της εκπαιδευτι-

κής πολιτικής, των εκπαιδευτικών προβληµάτων των µαθητών από τη σκοπιά των δασκάλων, ε-
πιλεγµένων περιπτώσεων κτλ.) παρέχει µια πρώτη εικόνα της εκπαιδευτικής κατάστασης των 
αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών στην Ελλάδα.
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By means of various analyses, (analysis of educational policy, of students’ educational 
problems as viewed by teachers, of selected cases, etc.) this collective volume provides an initial 
picture of the educational predicament of repatriated and foreign students in Greece.

∆εληγιάννη, Κ., Ζιώγου Ρ. (Deligianni, K., Ziogou, R.)
Εκπαίδευση και φύλο. Ειδική Βιβλιογραφία 
Education and Gender. A Bibliography
Θεσσαλονίκη : Γενική Γραµµατεία Ισότητας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 

Κέντρο Ερευνας και Τεκµηρίωσης για την Εκπαίδευση και το Φύλο, 1995
Το υλικό που περιέχεται στον τόµο αυτό καλύπτει, σύµφωνα µε τους συγγραφείς, τα σηµα-

ντικότερα δηµοσιεύµατα της πενταετίας 1990-1995 για την εκπαίδευση και το φύλο, µε πληρέ-
στερη εκπροσώπηση της ελληνικής, αγγλικής και γερµανικής βιβλιογραφίας, Τα έργα κατανέ-
µονται σε επτά µεγάλες κατηγορίες: 1) θεωρητικά, 2) ιστορικά, 3) έρευνα και µεθοδολογία, 4) 
εκπαιδευτικές βαθµίδες, 5) εκπαιδευτική διαδικασία, 6) ειδικά θέµατα, 7) εκπαίδευση εκπαι-
δευτικών, εκπαιδευτική πολιτική, διοίκηση σχολείων.

This volume concerns the most important publications on education and gender in the Greek, 
English and German bibliography between 1990 and 1995. The material is divided into seven large 
categories: 1) theoretical, 2) historical, 3) research and methodology, 4) educational ranks, 5) educa-
tional process, 6) special issues, 7) teachers’ training, educational policy and school administration.

∆ηµαράς, Α. (Dimaras, A.)
Μία πρόταση που έγινε. Το Εθνικό Απολυτήριο. Τεκµήρια για την ιστορία 
A Submitted Proposal. The National Certifi cate of Studies. Documents for History
Αθήνα: Ερµής, 1997
Πρόκειται για την εισηγητική έκθεση νόµου. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές στις οποίες 

στηρίχθηκε η πρόταση, γιατί παρά τα σηµεία στα οποία επικεντρώθηκε η σχετική συζήτηση, ο 
θεσµός του Εθνικού Απολυτηρίου έχει έναν και µόνο σκοπό: να επαναφέρει το Λύκειο εκεί όπου 
ανήκει, στην υπηρεσία της γενικής µόρφωσης των µαθητών του.

The author presents the fundamental principles of the proposal for the National Certifi cate of 
Studies, arguing that its sole aim is to reinstate High School where it belongs, i.e. in the service 
of the general education of students.

∆ηµητράκος, ∆. (Dimitrakos, D.)
“Η κοινωνική διάσταση της παιδείας” 
“The Social Dimension of Education”
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 60, σσ. 166-176, 1986
Εξετάζεται η κοινωνική διάσταση της παιδείας και πως πραγµατώνεται κοινωνικά η εκπαί-

δευση, δηλαδή πως και υπό ποιους όρους γίνεται γνώση.
An article on the social dimension of education, its social implementation, and the ways and 

conditions of its transformation into knowledge.

∆ηµητρόπουλος, Ε. (Dimitropoulos, E.)
Η εκπαιδευτική αξιολόγηση (1ο µέρος) 
Educational Evaluation (Part 1) 
Αθήνα: Παπαζήσης, 1981
Στο πρώτο µέρος αυτής της εργασίας παρουσιάζεται η γενική θεωρία και η µεθοδολογία της 

εκπαιδευτικής αξιολόγησης (µε αναφορά στην ελληνική εκπαίδευση και τους Ελληνες εκπαιδευτι-
κούς) ενώ στο δεύτερο µέρος εξετάζεται το ειδικό θέµα της εκτίµησης της επίδοσης του µαθητή.

Part I of this study presents the general theory and methodology of educational evaluation 
(with reference to Greek education and Greek teachers), while part II examines the issue of the 
evaluation of students’ performance.
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∆ηµητρόπουλος, Σ. (Dimitropoulos, S.)
Ο µαθητής έχει τη δική του αξία 
Every Student has Worth in his own Right
Αθήνα: Γλάρος, 1984
Στο βιβλίο αυτό γίνεται µία γενική θεώρηση του προβλήµατος της σχολικής αποτυχίας στη 

δική µας εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Παρουσιάζεται η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 
1982-83 στη βόρεια Ελλάδα και αποτολµάται µία εισήγηση για τη ριζική αναδιάρθρωση του συ-
στήµατος σχολικής αξιολόγησης.

This book considers the general issue of school failure in the context of Greek educational 
reality. It presents a research conducted in 1982-83 in northern Greece, and submits a proposition 
for the radical restructuring of the system of school evaluation.

∆ήµου, Γ. (Dimou, G.)
Απόκλιση - Στιγµατισµός. Αφοµοιωτική θεωρητική προσέγγιση των αποκλίσεων στο σχολείο
Deviation - Stigmatization. An Assimilative Theoretical Approach to Deviations in School 
Αθήνα: Gutenberg, 1996
Το βιβλίο επιδιώκει να διαµορφώσει µία θεωρητική πρόταση, η οποία να απαντά συνολικά 

και πειστικά στα ερωτήµατα που αφορούν τα αποκλίνοντα άτοµα. Επιχειρεί να δηµιουργήσει έ-
να θεωρητικό µοντέλο για τις αποκλίσεις, προσεγγίζοντας την “παραβατική” συµπεριφορά των 
µαθητών στο σχολείο, αφοµοιώνοντας λειτουργικά τις αρχές δύο θεωρητικών παραδειγµάτων 
µε σηµείο αναφοράς την “κοινωνική συµπεριφορά” των µαθητών στο σχολείο.

This book aims at formulating a theoretical proposal that will convincingly answer questions 
related to deviant individuals. It attempts to create a theoretical model of deviation, by approach-
ing ‘deviant’ student behaviour, functionally assimilating the principles of two theoretical para-
digms, with students’ “social behaviour” at school as a point of reference.

∆ιεθνές Συµπόσιο, Αθήνα 6-9 Απριλίου 1995. 
Εκπαίδευση Τσιγγάνων - Ανάπτυξη ∆ιδακτικού Υλικού 
International Symposium, Athens, 6-9 April 1995 
The Education of the Roma - The Development of Educational Material 
Αθήνα, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επι-

µόρφωσης, 1996.
Πρακτικά ∆ιεθνούς Συµποσίου στο οποίο πήραν µέρος ειδικοί σε θέµατα εκπαίδευσης 

Τσιγγάνων που ασχολούνται µε την έρευνα, τη χάραξη και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής 
πολιτικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι ανακοινώσεις αφορούν κυρίως τις εξής θεµατι-
κές: Εκπαίδευση Τσιγγάνων, εκπαιδευτική πολιτική και µεθοδολογικές προοπτικές στην ανά-
πτυξη διδακτικού υλικού, ανάπτυξη, εφαρµογή, αξιολόγηση και διάδοση του διδακτικού υλι-
κού για Τσιγγάνους.

Proceedings of an International Symposium on the research, planning, and implementa-
tion of educational policy in Greece and other countries. The papers concern the education of 
the Roma, educational policy and methodological perspectives in the development of teaching 
material, the development, implementation, evaluation, and distribution of educational material 
for the Roma.

Συγκρίσεις επιδόσεων µαθητών Γυµνασίων και Γενικών Λυκείων του σχολικού έτους 1987-88, 
ανά περιοχή, τάξη και φύλο 

Comparisons Between the Performances of Highschool Students during the Academic Year 
1987-1988 According to Region, Class, and Gender

Αθήνα : ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Επιχειρησιακών Ερευνών, 1990
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Η µελέτη διεξήχθη στο Νοµό Καβάλας για να διερευνηθούν τυχόν ανισότητες µεταξύ των 
επιδόσεων των µαθητών της Γενικής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε σχέση µε την  τοποθεσία 
του σχολείου, το φύλο και την τάξη φοίτησης, προκειµένου να συσχετισθούν µε τα γενικότερα 
χωροταξικά και συγκοινωνιακά προβλήµατα της κάθε περιοχής.

A study on potential inequalities between the school performances of Secondary Εducation 
students in the Kavala prefecture, relating them to the location of their school, their gender and 
the class they attended. The aim is to link these fi ndings to wider issues of space planning and 
transport in each area.

∆ραγώνα, Θ., Φραγκουδάκη, A. (επιµ.) (Dragona, Th., Frangoudaki, A. eds.)
“Τι είναι η πατρίδα µας;” Εθνοκεντρισµός στην εκπαίδευση 
“What is Our Homeland?” Ethnocentrism in Education
Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1997
Το βιβλίο διερευνά τους τρόπους µε τους οποίους περιγράφονται και αξιολογούνται τo ελ-

ληνικό έθνος και τα άλλα στο ελληνικό σχολείο. Το ερευνητικό υλικό προέρχεται από την ανά-
λυση περιεχοµένου των σχολικών εγχειριδίων ιστορίας, γεωγραφίας και γλώσσας της εννιάχρο-
νης υποχρεωτικής εκπαίδευσης καθώς και από την ανάλυση των εκπαιδευτικών δεδοµένων που 
αφορούν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.

A volume that examines the ways in which the Greek nation and others are described and 
evaluated in the context of the Greek school. Contains a content analysis of the history, geogra-
phy and language textbooks of the nine-year compulsory education system, and the educational 
data concerning the perceptions of primary school teachers.

∆ρουκόπουλος, Β. (Droukopoulos, V.)
Η άνιση πρόσβαση. Εκπαιδευτικές ευκαιρίες στα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές σχολές 
Unequal Access. Educational Opportunities in Technological Universities and Polytechnic 

Schools
Αθήνα: Οδυσσέας, 1989
Αντικείµενο αυτής της µελέτης είναι η διερεύνηση της ποσοτικής αντιπροσώπευσης των γε-

ωγραφικών διαµερισµάτων της χώρας, των επαγγελµατικών στρωµάτων και των βαθµίδων εκπαί-
δευσης των οικογενειών των φοιτητών/σπουδαστών, προκειµένου να υπολογιστεί ο βαθµός ανι-
σότητας στις ευκαιρίες πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Το απώτερο ζητούµενο δεν είναι 
απλά η πορεία προς την ισότητα στη πρόσβαση και η τελική εξάλειψη των εκπαιδευτικών ανισο-
τήτων, αλλά η επίτευξη ενός κοινωνικά και οικονοµικά δικαιότερου πολιτικού καθεστώτος.

This study examines the quantitative representation of Greece’s geographical districts, of 
the professional strata and the educational background of students’ families, in order to estimate 
the extent of inequality in access to higher education. The ultimate aim is not merely to progress 
toward equal access and the elimination of educational inequalities, but to achieve a socially and 
economically fairer political regime.

Ευαγγελόπουλος, Σ. (Evangelopoulos, S.)
Ελληνική εκπαίδευση, 20ος αιώνας, T. II 
Greek Education, 20th Century, Vol. II
Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 1998
Στο έργο αυτό παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµιστικές προσπάθειες που έγιναν, 

σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης από τις αρχές του 20ου αιώνα µέχρι και τη δεκαετία του 
‘80. Στόχος του έργου είναι η προαγωγή καλύτερης γνώσης του παρελθόντος υποβοηθώντας µε 
αυτόν τον τρόπο την κατανόηση και την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του σηµερι-
νού εκπαιδευτικού µας συστήµατος, καθώς και την καλύτερη δόµηση, τον προγραµµατισµό και 
προσανατολισµό της εκπαίδευσης στο µέλλον.
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A book on the attempts toward educational reforms of the primary, secondary and higher 
levels from the beginning of the 20th century up to the 1980s. The study aims to promote a better 
knowledge of the past, and thus the understanding of the contemporary educational system and 
its more effi cient functioning, as well as the improved structuring, planning, and orientation of 
education in the future.

Ευστράτογλου, Β. (Efstratoglou, V.)
Οικονοµικές και κοινωνικές διαστάσεις του αναλφαβητισµού στην Ελλάδα 
Economic and Social Dimensions of Illiteracy in Greece
Αθήνα: Τυπωθήτω, 2000
Αντικείµενο αυτής της µελέτης είναι η διερεύνηση της διατήρησης του αναλφαβητισµού στο 

περιθώριο της εκπαίδευσης καθώς και η ανάλυση του κοινωνικού αποκλεισµού των αναλφάβητων.
This study examines the confi nement of illiteracy to the margins of education, and presents 

an analysis of the social exclusion of the illiterate.

Ζωγράφου, Α. (Zografou, A.)
Η εκπαιδευτική κατάσταση των παιδιών των Eλλήνων µεταναστών και η αναγκαιότητα της δι-

απολιτισµικής αγωγής στην Ελλάδα 
The Educational Predicament of Greek Immigrants’ Children and the Need for Cross-

Cultural Education in Greece
Πάτρα: ΤΕΙ Πάτρας, 1997
Το βιβλίο διαπραγµατεύεται το θέµα της ελληνικής µετανάστευσης και ειδικότερα την ελ-

ληνογερµανική µετανάστευση, την κατάσταση στις χώρες υποδοχής, την σχολική εκπαίδευση 
των Ελληνόπουλων, την διαπολιτισµική αγωγή στην Ευρώπη στην Ελλάδα.

A book dealing with the issue of Greek immigration and especially Greek immigration to 
Germany, the situation in host countries, the schooling of Greek children, cross-cultural educa-
tion in Europe as in Greece.

Ηλιού, Μ. (Iliou, M.)
Εκπαιδευτική και κοινωνική δυναµική 
Educational and Social Dynamics 
Αθήνα: Πορεία, 1984
Το βιβλίο περιλαµβάνει 14 µελέτες που πραγµατεύονται εκπαιδευτικά θέµατα. Ο τόµος χω-

ρίζεται σε 3 µέρη: κατανοµή εκπαιδευτικών ευκαιριών, πραγµατικότητες και οραµατισµοί στην 
εκπαίδευση, κοινωνική δυναµική.

Fourteen studies of education issues. The volume is divided into three parts focusing on the 
allocation of educational opportunities, the realities and visions concerning education, and the 
related social dynamics.

Θέµατα παιδείας 1, σειρά ΙΙ, αρ. 3 
Educational Issues 1, series II, No 3 
Αθήνα: Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών, 1978.
Ιστορία και προβληµατική της ελληνικής δηµοτικής και µέσης εκπαίδευσης όσον αφορά τη 

λειτουργία των σχολείων, το ρόλο των δασκάλων και καθηγητών, τον αναλφαβητισµό και το ρό-
λο των σχολικών κοινοτήτων. 

A history and discussion of Greek primary and secondary education, with a special focus on 
the functioning of schools, the role of teachers, illiteracy and the role of school communities.

Καβαδίας, Γ., Κάτσικας Χ. (Kavadias, G., Katsikas, Ch.)
Η ανισότητα στην ελληνική εκπαίδευση. Η εξέλιξη των ευκαιριών πρόσβασης στην ελληνική 

εκπαίδευση (1960-1994)
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Inequality in Greek Education. The Evolution of Opportunities of Access to Education in 
Greece (1960-1994) 

Αθήνα, 1994
Το βιβλίο αυτό αποτελεί σηµαντική συµβολή στην “αποκρυπτογράφηση” και την κατα-

νόηση της κοινωνικής λειτουργίας της εκπαίδευσης στη χώρα µας. Καθοριστικό ρόλο έχει η 
σκοπιά υπό την οποία προσεγγίζουν οι συγγραφείς την εκπαιδευτική λειτουργία: αναδεικνύ-
οντας σε κεντρικό ζήτηµα ανάλυσης και ερµηνείας τη συστηµατική διαφορά σχολικής από-
δοσης ανάµεσα στους γόνους των λαϊκών τάξεων και εκείνους των “ανώτερων/µορφωµένων” 
τάξεων, µας επιτρέπουν να κατανοήσουµε ότι η κύρια όψη της εκπαιδευτικής λειτουργίας 
δεν είναι η άµβλυνση αλλά, αντίθετα, η αναπαραγωγή και σταθεροποίηση των κοινωνικών 
ταξικών διακρίσεων και των αντίστοιχων µορφωτικών διαφορών που διέπουν την κοινωνί-
α µας.

An important contribution toward “decoding” and understanding the social functioning of 
education in our country. The authors’ approach insists on the analysis and interpretation of a 
systematic difference in school performance between the offspring of popular classes and those 
of the “affl uent” and “better-educated”, allowing the reader to understand that the main aspect 
of the educational function is not the attenuation but the reproduction and stabilisation of social 
stratifi cation, and of the corresponding differences in educational level that obtain in Greek so-
ciety.

Καζαµίας, Α., Ψαχαρόπουλος Γ. (Kazamias, A., Psacharopoulos G.)
Παιδεία και ανάπτυξη στην Ελλάδα: κοινωνική και οικονοµική µελέτη της τριτοβάθµιας εκ-

παίδευσης 
Education and Development in Greece: A Social and Economic Study of Higher Educa-

tion 
Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1985
Μελέτη που αποσκοπεί στην ανάλυση και την αξιολόγηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

της χώρας, από θεσµική, παιδαγωγική, οικονοµική και κοινωνιολογική σκοπιάς, και στη διατύ-
πωση προτάσεων για τη βελτίωση και τη µελλοντική της ανάπτυξη. Η µελέτη βασίστηκε σε δη-
µοσιευµένα και αδηµοσίευτα στοιχεία, καθώς και σε ευρήµατα πρωτογενών ερευνών.

A study that aims to analyse and evaluate higher education in our country, from an insti-
tutional, pedagogic, economic, and sociological perspective, and to formulate proposals for its 
improvement and future development. Based on published and unpublished data, and fi ndings 
collected through primary research.

Καϊλα, Μ., Θεοδωροπούλου Ε. (Kaila, M., Theodoropoulou, E.)
Ο Εκπαιδευτικός 
The Educator 
Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 1997
Μελέτη στην Περιφέρεια ∆ωδεκανήσου, µε σκοπό τη διερεύνηση των αναπαραστάσεων 

και των στάσεων των εκπαιδευτικών στις τρεις βαθµίδες σε τοµείς που θεωρούνται κλειδιά για 
την κατανόηση του εκπαιδευτικού µηχανισµού εκ των έσω. Τοµείς, δηλαδή όπως εκείνοι της 
σχολικής αποτυχίας και των µαθητών µε ειδικά προβλήµατα.

A study conducted in the Dodecanese on the representations and attitudes of teachers of pri-
mary, secondary and higher education towards key issues such as school failure and students with 
special needs, that are essential to understanding our educational mechanisms from the inside.

Καϊλα, Μ. (Kaila, M.)
Η σχολική αποτυχία. Από την “οικογένεια του σχολείου” στο “σχολείο της οικογένειας” 
School Failure. From the “Family of the School” to the “School of the Family” 
Αθήνα : Ελληνικά Γράµµατα, 1997
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Mελέτες που πραγµατεύονται προβλήµατα που απαντούν στην εκπαιδευτική διαδικασία 
όπως η σχολική αποτυχία και η παραβατικότητα στο ∆ηµοτικο Σχολείο και θίγουν θεωρητικά 
ζητήµατα σχετικά µε την αλληλεπίδραση µαθητή, σχολείου και οικογένειας.

Studies of problems of the educational process, such as school failure and deviant behaviour 
in primary school, that also raise theoretical issues concerning the interaction between students, 
school, and the family.

Κάϊλα, Μ., Πολεµικός, Ν., Φιλίππου, Γ. (επιµ.) (Kaila M., Polemikos N., Philippou G., eds.)
Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες. Σύγχρονες κατευθύνσεις και απόψεις σε προβλήµατα πρόληψης, 

παρέµβασης, αντιµετώπισης 
Individuals with Special Needs. Present-day Orientations and Opinions on Problems of Pre-

vention, Intervention and Improvement
Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 1994
H δίτοµη αυτή έκδοση συγκεντρώνει τα πρακτικά του Ευρωπαϊκού ∆ιεπιστηµονικού Συ-

µποσίου που έγινε στη Ρόδο στις 8-10 Μαϊου 1992 µε τίτλο “Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες”. Οι ει-
σηγήσεις κατανέµονται σε εννοιολογικές ενότητες καλύπτοντας όλο το φάσµα της Ειδικής Α-
γωγής. Το βιβλίο αποτελεί πολύτιµη πηγή πληροφόρησης, όχι µόνο για τους επιστήµονες που 
ασχολούνται µε το χώρο της ειδικής αγωγής, αλλά και για κάθε άτοµο που ενδιαφέρεται για τη 
βελτίωση της εκπαίδευσης και την προαγωγή των ουσιαστικών ατοµικών δικαιωµάτων στην 
κοινωνία µας.

Proceedings of the European Interdisciplinary Symposium on: “Individuals With Special 
Needs”, Rhodes, May 8-10, 1992. The papers are classifi ed by subject matter and deal with the 
total spectrum of Special Education. A valuable source of information for scientists working on 
special education and anyone interested in the improvement of education and the promotion of 
fundamental human rights.

Καλτσόγια, Ν. (Kaltsogia, N.)
“Η έννοια της αυτοδιοίκησης των πανεπιστηµίων και τα όρια της κρατικής παρέµβασης” 
“The Concept of Universities’ Self-Administration and the Limits of State Intervention”
Το Πανεπιστήµιο στην Ελλάδα σήµερα. The University in Greece Today 
Αθήνα: Ιδρυµα Σάκη Καράγιωργα, σσ. 59-73, 1991
Ιστορική προσέγγιση της δηµιουργίας, της λειτουργίας και της οργανωτικής δοµής του πα-

νεπιστηµίου στη χώρα µας. Ο θεσµός της αυτοδιοίκησης (ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του 
κάθε επιστηµονικού κλάδου και πανεπιστηµίου) µε την υπεύθυνη συµµετοχή όλων των παρα-
γόντων του, µέσα στα γενικά πλαίσια τήρησης της νοµιµότητας και της αξιοκρατίας, µπορεί 
να συµβάλλει στο να καταστεί το πανεπιστήµιο µία ζωντανή και διαρκώς ανανεούµενη κοινό-
τητα.

A historical approach of the creation, functioning, and organisational structure of the uni-
versity in our country. Self-administration (according to the specifi cities of every scientifi c 
discipline and university) with the participation of all concerned agents, in a general context of 
legitimacy and meritocracy, can contribute toward making the university a living, constantly 
renewed community.

Καράγιωργας, Σ., Γεωργακόπουλος Θ., Καραντινός ∆., κ.ά. (Karagiorgas S., 
Georgakopoulos Th., Karantinos D. et al.)

∆ιαστάσεις της φτώχειας στην Ελλάδα 
Dimensions of Poverty in Greece. 
Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1990
Eρευνα που εξετάζει τις διάφορες διαστάσεις του φαινοµένου της φτώχειας στη σύγχρο-

νη ελληνική κοινωνία και ειδικότερα την ένταση, την έκταση και το χάσµα της φτώχειας στην 
Ελλάδα, τους παράγοντες που συντελούν στην όξυνση ή στην άµβλυνση του προβλήµατος και 
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τη συµβολή του καθενός, τη διαχρονική εξέλιξη της έκτασης και της έντασης του φαινοµένου 
καθώς και τις γενικές κατευθύνσεις της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής που θα µπορού-
σαν να υποστηρίξουν την κατάρτιση ενός σχεδίου καταπολέµησης της φτώχειας.

Α study that examines several dimensions of the phenomenon of poverty in contemporary 
Greek society; specifi cally, the intensity and extent of poverty in Greece, the factors contribut-
ing to attenuing or intensifying poverty and their particular effects. The study also examines the 
diachronic evolution of the extent and intensity of the phenomenon, and the general directions of 
economic and social policy that could support a plan to combat poverty.

Καραφύλλης, Γ. (Karafyllis, G.)
“Παιδεία και κοινωνικοί αποκλεισµοί: ο ρόλος του µορφωτικού επιπέδου στην κοινωνική 

διαστρωµάτωση και στον τύπο των πολιτών” 
“Education and Social Exclusion: The Role of Educational Level in Social Stratifi cation and 

Type of Citizens”
Το Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών IV, 4, 15, σσ. 125-141, 1994
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η κατάδειξη της ταυτότητας των πολιτών που κατα-

σκευάζεται µέσα από το συγκεκριµένο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και τους έµµεσους απο-
κλεισµούς που αυτό επιβάλλει. Οι αποκλεισµοί αυτοί θα µπορούσαν να επιµεριστούν σε τρεις 
οµάδες: Αποκλεισµοί που δείχνουν τη σταδιακή κατά κύκλους σπουδών µείωση του αριθµού 
των εκπαιδευόµενων, αποκλεισµοί και διαρροή µαθητών που οφείλονται στην οικονοµική ανε-
πάρκεια σε συγκεκριµένες περιοχές και αποκλεισµοί που σχετίζονται µε την απασχόληση και 
εκπαίδευση των γυναικών.

The aim of this study is to highlight citizen identity as constructed by the Greek educational 
system, and the indirect exclusions which this system enforces. These exclusions can be further 
divided in three groups: Exclusions that show a gradual and educational cycle-related decrease of 
students numbers, exclusions and student dropouts due to economic defi ciency in specifi c areas, 
and exclusions related to womens’ employment and education.

Κάρµα, Κ. (Karma, K.)
Η ελληνική εκπαίδευση στον ορίζοντα του 2000
Greek Education at the Horizon of 2000 
Αθήνα: Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Μελετών, 1995
Βασικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι να υποστηρίξει τις ανάγκες προγραµµατισµού 

στο άµεσο και στο προσεχές µέλλον κατά τον βέλτιστο τρόπο. Να δώσει δηλαδή την ευκαιρί-
α καλύτερων επιλογών στον υπεύθυνο λήψεως αποφάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής και κα-
λύτερης δυνατότητας πραγµατοποίησής τους στον υπεύθυνο εκτέλεσης αυτών των αποφάσε-
ων Η εργασία αποτελεί τµήµα σειράς εκθέσεων, προϊόν προπαρασκευαστικών αναλυτικών 
εργασιών.

This study aims to support short-term and mid-term planning in the most effective way, i.e. 
to provide decision-makers in policy matters with the possibility of making better choices, and 
those who implement such choices with greater potential for doing so. This report is part of a 
series and a product of preliminary analytical studies

Κασιµάτη, K. (Kasimati, K.)
Επιλογή επαγγέλµατος: Πραγµατικότητα ή µύθος 
Choosing a Profession: Reality or Myth 
Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1989
Ανάλυση της επιλογής του επαγγέλµατος, των διαδικασιών που οδηγούν σ’αυτή την επιλο-

γή, αλλά και των δυνατοτήτων για αποφασιστικές επιλογές σε σύγχρονες κοινωνίες µε πολύ-
πλοκο καταµερισµό της εργασίας. Από τη σκοπιά αυτή, γίνεται προσπάθεια να διευκρινιστεί το 
εάν η επιλογή του επαγγέλµατος αποτελεί πραγµατικότητα ή µύθο που τροφοδοτούν οι κοινω-



30

BIBLIOGRAPHY OF SOCIAL SCIENCES ON MODERN GREEK SOCIETY
BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

νικές συνθήκες και σκοπιµότητες. Από τους σηµαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επι-
λογή στο µακροκοινωνικό περιβάλλον του ατόµου είναι το εκπαιδευτικό σύστηµα και ο επαγ-
γελµατικός προσανατολισµός.

An analysis of the choice of profession, of the processes leading to this choice and of 
the potential for decisive choices in contemporary societies with a complex labor division. 
An attempt to clarify whether this choice constitutes a reality or a myth supported by 
social conditions and expediencies. Among the most important factors affecting the choice 
of profession in individuals’ macro-social environment are the educational system and 
occupational orientation.

Κασιµάτη, Κ., Πιλαφτζόγλου Ζ., Τσακίρης Κ. (Kasimati K., Pilaftzoglou Z., Tsakiris K.)
Τα κέντρα µαθητείας του ΟΑΕ∆: ∆ιαπιστώσεις, προβλήµατα, προτάσεις 
Training Centres: Findings, Problems, Suggestions
Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1984
Ερευνα γύρω από τις απόψεις των µαθητών για την εκπαίδευση και την εργασία.
A study of students’ views on education and work.

Κασσωτάκης, Μ. (Kassotakis, M.)
Η αξιολόγηση της επιδόσεως των µαθητών 
Students’ Performance Evaluation 
Aθήνα: Γρηγόρης, 1993
Μελέτη για την αξιολόγηση, την αναγκαιότητά της, το παραδοσιακό σύστηµα αξιολόγη-

σης της επίδοσης των µαθητών. Mέτρα για τη βελτίωση του, µέθοδοι (τεστ, ερωτήσεις, συνδυ-
ασµός).

A study of the meaning of evaluation, of its necessity, and of the traditional system of evalu-
ating of student performance. Propositions for its improvement and methods (tests, questions, 
combinations).

Κατή, ∆. (Kati, D.)
Γλώσσα και επικοινωνία στο παιδί 
Language and Communication among Children
Αθήνα: Oδυσσέας, 1992
Eνα κυρίως θεωρητικό έργο που προσφέρει σφαιρική εικόνα των µελετών για την ανάπτυξη 

της γλώσσας και της επικοινωνίας, ως σηµαντικών τοµέων για τη συνολική ανάπτυξη του παι-
διού. Περιλαµβάνει τρια αξιόλογα παραρτήµατα στο τέλος του τόµου. Το πρώτο περιέχει ελλη-
νική βιβλιογραφία για τη γλωσσολογία, το δεύτερο ελληνική βιβλιογραφία για την εκµάθηση 
της γλώσσας και το τρίτο έρευνες πάνω στη γλώσσα των Ελληνόπουλων.

A mostly theoretical book, providing a comprehensive picture of studies on language and 
communication development, two important factors for the overall development of the child. In-
cludes three noteworthy appendixes, a Greek bibliography on linguistics, another on language 
learning, and a list of studies on Greek childrens’ language.

Καψάλης, Γ. Α. (Kapsalis, G. A.)
Αξιολόγηση και βαθµολογία στη δηµοτικό σχολείο 
Evaluation and Grading in Primary School
Αθήνα: Gutenberg, 1998
Στο βιβλίο αυτό ελέγχονται τα παιδαγωγικά, τα ψυχολογικά και τα κοινωνιολογικά επιχει-

ρήµατα, τα οποία προβάλλονται κατά τις σχετικές συζητήσεις και στα οποία υποτίθεται ότι στη-
ρίζονται οι διάφορες ρυθµίσεις του Υπουργείου Παιδείας σχετικά µε την αξιολόγηση και την 
βαθµολογία στο ∆ηµοτικό Σχολείο κατά τα τελευταία χρόνια.

This book examines the pedagogical, psychological, and sociological arguments in relevant 
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discussions that allegedly support the various regulations of the Ministry of Education over the 
last years concerning evaluation and grading in primary school.

Κιντής, Ανδρέας Α. (Kintis, Andreas A.)
Η ανώτατη παιδεία στην Ελλάδα. Ανατοµία, σκέψεις για την αναδόµησή της 
Higher Education in Greece. Its Anatomy and some Thoughts on its Reconstruction
Αθήνα: Gutenberg, 1980
Σκοπός του βιβλίου είναι η συστηµατική διερεύνηση των προβληµάτων του ελληνικού πα-

νεπιστηµιακού χώρου και η διατύπωση σκέψεων και προτάσεων για την αναδόµησή του πάνω 
σε σύγχρονες βάσεις. Στο Μέρος Ι η ανάλυση βασίζεται σε στατιστικό υλικό. Οι διαπιστώσεις 
και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν θεωρούνται αποφασιστικής σηµασίας για τη διαµόρφω-
ση µακροχρόνιας πολιτικής στο χώρο της ανώτατης παιδείας. Στο Μέρος ΙΙ λαµβάνονται υπό-
ψη οι µακροχρόνιες επιδιώξεις της ελληνικής κοινωνίας, τα συµπεράσµατα που προκύπτουν α-
πό το Μέρος Ι και οι διεθνείς µεταπολεµικές εξελίξεις και εµπειρίες στον τοµέα της πανεπιστη-
µιακής παιδείας.

This book aims at a systematic examination of the problems of Greek universities, and pres-
ents some thoughts and suggestions concerning their reconstruction on a present-day basis. In 
Part I the analysis is based on statistical data. The conclusions are considered decisive for the 
formulation of a long-term policy for higher education. Part II considers the long-term aspirations 
of Greek society, the fi ndings of Part I, and the international post-war developments and experi-
ences in the fi eld of higher education.

Κοζαδίνος, Μ., Μακαρώνας Ν., Παπαθεοφίλου Ρ. (Kozadinos M., Makaronas N., 
Papatheofi lou R.)

“Αναλφαβητισµός παιδιών ηλικίας 6-15 χρονών στην περιοχή Περάµατος. Κοινωνικοί και 
πολιτιστικοί παράγοντες” 

“Illiteracy Among Children Aged 6-15 in the Perama Region. Social and Cultural Factors”
Κοινωνική Εργασία 8, σσ. 213-228, 1987
Το άρθρο διερευνά τον αναλφαβητισµό στην περιοχή του Περάµατος, µε σκοπό τη διαλεύ-

κανση των προβληµάτων και την υποβολή πορισµάτων στους αρµόδιους φορείς προκειµένου να 
γίνει σχετική νοµοθετική ρύθµιση, να προγραµµατιστούν και να σχεδιαστούν οι κατάλληλες υ-
πηρεσίες για την αντιµετώπιση του προβλήµατος.

Α study of illiteracy in the Perama region that aims to clarify the related problems and to 
submit its fi ndings to the authorities concerned, in order for them to implement appropriate leg-
islative measures and to design suitable services for resolving the problem.

Κοντογιαννόπουλος, Β. Ν. (Kontogiannopoulos, V. N.)
Παιδεία: Eκσυγχρονισµός υπό αναστολή 
Education: Modernization Suspended
Αθήνα: Gutenberg, 1991
Ο συγγραφέας αναφέρεται σε ζητήµατα που αφορούν τη µορφή που θα έπρεπε να πάρει ο 

εκσυγχρονισµός της παιδείας στην Ελλάδα.
The author considers issues related to the desired form of education’s modernization in Greece.

Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Γ. (Kontogiannopoulou-Polydoridi, G.)
“Eννοιολογικό περιεχόµενο, πραγµατολογικά δεδοµένα και θεωρία στην κοινωνιολογία της 

εκπαίδευσης”
“Conceptual Content, Factual Evidence and Theory in the Sociology of Education”
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 64, 1979, σσ. 3-1
Προσπάθεια διερεύνησης της ισότητας ή της ανισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών στη 

χώρα µας µε στόχο τη διατύπωση υπόθεσης ή θεωρίας για το ρόλο του εκπαιδευτικού µας συ-
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στήµατος. Για να επιτευχθεί όµως αυτό - σύµφωνα µε τη συγγραφέα - θα πρέπει να εξασφαλι-
στεί ο εννοιολογικός προσδιορισµός των παραµέτρων του προβλήµατος καθώς και να διερευνη-
θούν διαχρονικά τα κατάλληλα πραγµατολογικά δεδοµένα έτσι ώστε να απεικονίζεται η πραγ-
µατικότητα µε την καλύτερη δυνατή προσέγγιση.

An attempt to explore the equality or inequality of educational opportunities in our country 
aiming to formulate a hypothesis or theory of the role of our educational system. However, ac-
cording to the author, in order to achieve this, one must ensure the conceptual determination of 
the problem’s parameters and explore the appropriate factual evidence diachronically so as to 
obtain the best possible representation of reality.

Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Γ. (Kontogiannopoulou-Polydoridi, G.)
Εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική. Κοινωνιολογική ανάλυση 
Educational Policy and Practice. A Sociological Analysis
Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 1995
Το βιβλίο πραγµατεύεται ζητήµατα πολιτικής και πρακτικής της εκπαίδευσης ως κοινωνι-

κού θεσµού και την ερευνητική προσέγγισή τους. Τα ζητήµατα είναι: α) ο ρόλος της εκπαίδευ-
σης, όπως κυρίως αποκαλύπτεται µέσα από τις εξετάσεις για παιδιά µε διαφορετική κοινωνική 
προέλευση και β) ο τρόπος καθορισµού του περιεχοµένου της σχολικής γνώσης και η σχέση µε 
τους εκπαιδευτικούς που το διδάσκουν. Η ερευνητική προσέγγιση αφορά και τη συγκρότηση 
θεωρίας και µεθόδου για την κοινωνιολογική ανάλυση των παραπάνω.

A research on the policy and practice of education as a social institution, involving the issues 
of education’s role, as revealed through exams for children from different social backgrounds, 
and of determining the content of school knowledge and its relation to teachers. The author’s 
approach also concerns the construction of a theory and method for the sociological analysis of 
the above issues.

Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Γ.  (Kontogiannopoulou-Polydoridi, G.)
Κοινωνιολογική ανάλυση της Ελληνικής Εκπαίδευσης. Οι εισαγωγικές εξετάσεις, T. 2 
A Sociological Analysis of Greek Education. Entrance Exams, 2 Vols.
Αθήνα: Gutenberg, 1995, 1996
Οι τόµοι αυτοί πραγµατεύονται ζητήµατα των εισαγωγικών εξετάσεων ως κοινωνικού θε-

σµού και ως κοινωνικών και εκπαιδευτικών στρατηγικών και πρακτικών, και την ερευνητική 
προσέγγισή τους. Η έρευνα γύρω από το ρόλο της ελληνικής εκπαίδευσης προσεγγίζει την κοι-
νωνική ένταξη, την επίδοση και τις επιλογές φοίτησης των υποψηφίων και τις σχολές της Τριτο-
βάθµιας εκπαίδευσης σε σχέση µε τον κοινωνικό καταµερισµό της εργασίας.

These two volumes consider entrance exams, as a social institution and as social and edu-
cational strategies and practices. Issues of social integration, performance, the choices made by 
candidates, and institutions of higher education are considered in relation to the social division 
of labor.

Κοντράρου, Σ. (Kontrarou, S.)
“Η διάσταση του αναλφαβητισµού στην Ελλάδα του 1990”
“The Dimension of Illiteracy in Greece of the 1990s”
Σύγχρονη Εκπαίδευση 53, σσ. 91-96, 1990
Στο άρθρο αυτό γίνεται µια προσπάθεια προσέγγισης της έννοιας “αναλφαβητισµός”, σκια-

γραφούνται οι κυριότερες αιτίες του και διερευνώνται οι προεκτάσεις και επιπτώσεις του αναλ-
φαβητισµού σε κοινωνικές και πληθυσµιακές οµάδες και τοµείς της κοινωνικής ζωής.

This article attempts to approach the concept of “illiteracy”. It delineates the main causes of 
its occurrence and explores its implications and consequences for social groups and aspects of 
social life.
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Κοροµηλάς, Σ. (Koromilas, S.)
“Πρόληψη: Ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος για την αντιµετώπιση του αναλφαβητισµού. Συ-

νεργασία για τη διαµόρφωση νέας πολιτικής στις χώρες της Ε.Ο.Κ.” 
“Prevention: The most Effective Way to Deal with Illiteracy. Cooperation for Shaping a New 

Policy in E.C. Countries”
Σύγχρονη Εκπαίδευση 53, σσ. 97-100, 1990
Περιγραφή ενός ερευνητικού προγράµµατος για τη πρόληψη του λειτουργικού αναλφαβη-

τισµού στις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης το οποίο άρχισε να εφαρµόζεται και στην Ελ-
λάδα αφού διαπιστώθηκε ότι αυξάνεται ο αριθµός των λειτουργικά αναλφάβητων οι οποίοι περ-
νούν ή αποφοιτούν από τα σχολεία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης χωρίς να αποκτήσουν τη δυ-
νατότητα να γράφουν και να διαβάζουν µε επάρκεια ή να εκτελούν στοιχειώδες µαθηµατικές 
πράξεις. Ο καλύτερος τρόπος παρέµβασης που προτείνεται είναι η πρόληψη µέσα στον ίδιο τον 
χώρο παραγωγής του αναλαφαβητισµού, τo σχολείo.

Describes a research program for the prevention of functional illiteracy in the EC countries, 
whose implementation began in Greece after it was ascertained that the number of functionally 
illiterate people, who pass through or graduate from schools of compulsory education without 
acquiring adequate reading and writing skills or those of performing simple mathematical opera-
tions was increasing. The proposed way of effective intervention is prevention in the very space 
where illiteracy is produced, i.e. the school.

 
Κουφάκη-Πρέπη, Ε. (Koufaki-Prepi, E.)

“Οικογένεια, Παιδί και Εκπαιδευτικές Αξίες” 
“The Family, the Child, and Educational Values”
Σύγχρονη Εκπαίδευση 96-97, σσ. 119-129, 1997
Το άρθρο αυτό ασχολείται µε τη λειτουργία του µορφωτικού κεφαλαίου ως προς την α-

ξιολόγηση των προτεραιοτήτων που θέτει η σύγχρονη οικογένεια σε σχέση µε την κοινωνική 
 “αποκατάσταση” του παιδιού. Γίνεται αναφορά στα εκπαιδευτικά καταναλωτικά πρότυπα της 
ελληνικής οικογένειας κατά κοινωνικό στρώµα.

An article dealing with the function of educational capital in the evaluation of priorities set 
by the present-day family in relation to the child’s social “setting-up”. Family consumption pat-
terns in the fi eld of education are considered in relation to social strata.

Κρεµµυδάς, Β. (Kremmydas V.)
“Κοινωνία και παιδεία. Χαρακτηριστικά µιας πανεπιστηµιακής πολιτικής”
“Society and Education.  Features of University Politics”
Το Πανεπιστήµιο στην Ελλάδα σήµερα 
The University in Greece Today 
Αθήνα: Ιδρυµα Σάκη Καράγιωργα, σσ. 35-40, 1991
Το άρθρο περιγράφει τη σωστή, κατά το συγγραφέα, πανεπιστηµιακή πολιτική. Τρία είναι 

τα ζητούµενα µιας πανεπιστηµιακής πολιτικής: η παραγωγή επιστήµης και επιστηµόνων, η πα-
ραγωγή νέας γνώσης µέσω επιστηµονικών µηχανισµών και η παραγωγή πανεπιστηµιακής πολι-
τικής (µετατροπή σε παιδευτική πολιτική των αναζητήσεων της κοινωνίας). Επισηµαίνεταιι ότι 
η αναφορά στην πολιτική δεν εννοεί το πρόγραµµα των κοµµατικών µηχανισµών, αλλά τον α-
διάκοπο και µέσω συγκρούσεων κοινωνικό διάλογο.

This article offers a description of what the author considers to be the correct university poli-
tics. It has three desiderata: the production of science and scientists, the production of new knowl-
edge through scientifi c mechanisms, and the production of a policy regarding universities (as the 
transformation of social demands into educational policy). Finally, it points out that its reference 
to politics is not to be understood in terms of the programs of political parties’ mechanisms, but 
as a constant and confl ictual social dialogue.
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Κυπριωτάκη, Α. (Kypriotaki, A.)
Τα ειδικά παιδιά και η αγωγή τους 
Children with Special Needs and their Education
Αθήνα: Ψυχοτεχνική, 1987
Σειρά θεµατικών που αφορούν τα ειδικά παιδιά και την αγωγή τους: τι είναι ειδικό παιδί, 

ποιες είναι οι διάφορες κατηγορίες ειδικών παιδιών, η νοητική καθυστέρηση, η πρακτική αντι-
µετώπιση της νοητικής καθυστέρησης, και η οργάνωση της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα.

Α series of themes concerning children with special needs and their education: the defi nition 
of a child with special needs, the different categories of children with special needs, mental defi -
ciency and how to deal with it in practice, the organisation of special education in Greece.

Κυρίδης, Α. (Kyridis, A.)
Η ανισότητα στην ελληνική εκπαίδευση και η πρόσβαση στο Πανεπιστήµιο 
Inequality in Greek Education and Access to University
Αθήνα: Gutenberg, 1997
Η παρούσα εργασία καταγράφει και αναλύει τα συστήµατα των εκπαιδευτικών αλλαγών 

(1955-1985) επιχειρώντας παράλληλα να τα συνδέσει µε την υφιστάµενη κατάσταση των ανισο-
τήτων στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της εργασίας συγκροτήθηκαν δείκτες µε βάση τους οποί-
ους αποτιµώνται οι ευκαιρίες για πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, ανάλογα µε τα κοι-
νωνικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων.

A study that registers and analyses the systems of changes in education between 1955 and 
1985, and attempts to link them to existing inequalities in education. Includes the construction of 
indicators allowing for evaluation of the opportunities of access to higher education according to 
candidates’ social characteristics.

Κωνσταντίνου, Ι.Χ. (Konstantinou, I. Ch.)
Σχολική πραγµατικότητα και κοινωνικοποίηση του µαθητή 
School Reality and the Socialization of Students
Αθήνα: Gutenberg, 1997
Eµπειρική έρευνα που επιχειρεί µε την τεχνική του ερωτηµατολογίου και σε συνδυασµό µε 

την ανάλυση επιλεγµένων µαθητικών βιωµάτων, να σκιαγραφήσει τις αξίες, τους κανόνες, τις 
στάσεις, τους προσανατολισµούς και γενικά τα µηνύµατα της σχολικής πραγµατικότητας στο 
πεδίο των οποίων ο µαθητής διαπαιδαγωγείται, κοινωνικοποιείται και τελικά διαµορφώνει την 
προσωπικότητά του.

An empirical research that attempts, through questionnaires and their combination with an 
analysis of selected school experiences, to delineate the values, rules, attitudes, orientations, and 
to read the general “messages” of school reality, as the fi eld where students are educated, social-
ized, and develop personalities.

Λαµπίρη-∆ηµάκη, Ι. (Lambiri-Dimaki, I.)
“Εκπαιδευτικές τάσεις στην Ελλάδα µε έµφαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση: από τη δεκαε-

τία του ‘60 προς το 2000”
“Educational Trends in Greece with a Focus on Higher Education: From the ‘60s toward 2000”
Κοντογιώργης, Γ., Λαµπίρη-∆ηµάκη Ι (επιµ.) Η ελληνική κοινωνία στο τέλος του 20ου αιώνα 
Greek Society at the End of the 20th Century 
Αθήνα: Παπαζήσης, σσ. 187-244, 1995
Στο πρώτο µέρος η µελέτη αναφέρεται στη δοµή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλά-

δα, τις εκπαιδευτικές τάσεις καθώς και τις συνέπειες της δυσαναλογίας που παρατηρείται ανά-
µεσα στη ζήτηση και στην εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Στο δεύτερο µέρος 
αναλύονται οι εκπαιδευτικές τάσεις που είναι πιθανό να αναπτυχθούν στο άµεσο µέλλον.
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The fi rst part of this study refers to the structure of higher education in Greece, to educa-
tional trends and to the consequences of the asymmetry between the demand for and the actual 
rates of entrance into higher educational institutions. The second part includes an analysis of 
potential educational trends in the immediate future.

Λαµπίρη-∆ηµάκη, Ι. (Lambiri-Dimaki, I.)
“Το φαινόµενο της έντονης φοιτητικής κινητικότητας προς τα Πανεπιστήµια του εξωτερι-

κού και οι επιπτώσεις του στην ελληνική κοινωνία” 
“The Phenomenon of Intense Student Mobility towards Universities Abroad and its Conse-

quences for Greek Society”
Κοτζαµάνης, Β., Μαράτου-Αλιπράντη Λ. (επιµ.) Οι δηµογραφικές εξελίξεις στη µεταπολε-

µική Ελλάδα 
Demographic Developments in Postwar Greece 
Αθήνα: Νέα Σύνορα Λιβάνης, σσ. 415-423, 1994
Περιγράφεται το φαινόµενο και οι διαστάσεις που έχει πάρει η ελληνική φοιτητική κινητι-

κότητα προς τα πανεπιστήµια του εξωτερικού. Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας 
παρουσιάζονται αριθµητικά δεδοµένα. Στη συνέχεια αναλύονται οι λόγοι, οι συνέπειες και οι ε-
πιπτώσεις που έχει για την ελληνική κοινωνία το φαινόµενο της φοιτητιής κινητικότητας.

Describes the phenomenon and the extent of Greek students’ mobility towards universities 
abroad. A quantitative assessment based on the Bank of Greece’s data is presented, followed 
by an analysis of the causes, consequences and implications of the phenomenon for Greek 
society.

Λαµπροπούλου, Β. (Lambropoulou, V.)
“Οι απόψεις και οι εµπειρίες των κωφών µαθητών από τη φοίτησή τους σε σχολεία Ειδικής 

και Γενικής Εκπαίδευσης” 
“Οpinions and Experiences of Students with Impaired Hearing Enrolled in Special Education 

and General Education Institutions”
Σύγχρονη Εκπαίδευση 93, σσ. 60-639, Μάρτιος-Απρίλιος 1997
Παρουσίαση των αποτελεσµάτων έρευνας µε σκοπό την καταγραφή των εµπειριών κωφών 

αποφοίτων από ειδικά σχολεία και από σχολεία ακουόντων καθώς και για πρώτη απόπειρα σύ-
γκρισης των δύο αυτών συστηµάτων από τη σκοπιά των ίδιων των κωφών. Τα συµπεράσµατα 
καθιστούν φανερό ότι κανένα από τα δύο προγράµµατα εκπαίδευσης δεν προσφέρει ολοκληρω-
µένη λύση για την εκπαίδευση των κωφών µαθητών.

 The fi ndings of a research on the experiences of graduates with hearing problems who attended 
special schools and schools for students who can hear, and a fi rst attempt toward comparing these two 
systems from the viewpoint of the impaired students themselves. The fi ndings clearly indicate that 
neither of the two educational programs offers a complete solution to the problem.

Λάριου-∆ρεττάκη, Μ. (Lariou-Drettaki, M.)
Η εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και παράγοντες που σχετίζονται µε αυτήν 
Dropping-out from Compulsory Education and Related Factors
Αθήνα: Γρηγόρης, 1993
Το βιβλίο αναφέρεται στο πρόβληµα της πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης. Γίνεται 

συστηµατική καταγραφή του προβλήµατος στην Ελλάδα και αναλύονται τα δεδοµένα που αφο-
ρούν τους µαθητές που εγκαταλείπουν µετά το ∆ηµοτικό και µέχρι την Γ’ Γυµνασίου την εκ-
παίδευση κατά τις σχολικές χρονιές 1980-81, 1981-82, 1982-83. Τα αριθµητικά δεδοµένα παρου-
σιάζονται κατά γεωγραφικό διαµέρισµα. Με βάση τα δεδοµένα της µελέτης διαπιστώνεται ότι η 
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου επηρεάζεται τόσο από χωροταξικούς όσο και από κοινωνι-
κο-οικονοµικούς παράγοντες.
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This book refers to the problem of early dropping-out from school. It offers a systematic re-
cording of the problem in Greece and an analysis of the data concerning students who dropped-out 
after ending primary school and up to the third grade during the academic years 1980-1981, 1981-
1982, 1982-1983. Numerical data are presented according to geographical district. The conclusion 
reached is that early dropping-out is affected by spatial as well as by socio-economic factors.

Μάνου Κ. (Manou, K.)
Αξιολόγηση της επίδοσης των σπουδαστών µε βάση την ταξινοµία του Bloom και τη χρήση α-

ντικειµενικών τεστ 
An Evaluation of Students’ Performance based on Bloom’s Classifi cation and the use of 

Objective Tests 
Αθήνα: Γρηγόρης, 1986.
Ερωτήµατα για το πως πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση του µαθητή και το υπόδειγµα προς 

τους εκπαιδευτικούς της χώρας για τη διαµόρφωση ανάλογων εργασιών στο µάθηµά τους για α-
ντικειµενική, δίκαιη και επιστηµονικά θεµελιωµένη εξέταση των µαθητών και σπουδαστών µε 
βάση την ταξινοµία του Bloom και τη χρήση αντικειµενικών τεστ.

Questions concerning students’ evaluation and the model provided to teachers in Greece for 
formulating similar tasks in their classes, aiming to achieve objective, fair and scientifi cally sound 
examinations, based on Bloom’s classifi cation and the use of objective tests.

Margaritis, S. (Μαργαρίτης, Σ.)
Higher Education in Greece. Problems of Higher Education
Προβλήµατα Ανώτατης Παιδείας. Η τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα 
Athens: Leontiadis, 1976
A study that describes the characteristics of Higher Education in Greece in the contemporary 

social, economic and political context. An attempt to present and analyse the basic problems and 
to suggest appropriate conditions for their resolution.

Πρόκειται για µία µελέτη που περιγράφει τα χαρακτηριστικά της Ανώτατης Εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των σύγχρονων - για τη µελέτη - κοινωνικοοικονοµικών και πολιτι-
κών συνθηκών της ελληνικής κοινωνίας. Επιχειρεί να παρουσιάσει και να αναλύσει τα βασικό-
τερα προβλήµατα προτείνοντας και τις ικανές συνθήκες επίλυσής τους.

 
Μαυροµµάτης, Γ. (Mavrommatis, G.)

“∆ιερευνώντας το φαινόµενο της αξιολόγησης στην τάξη: οι φάσεις της αξιολογικής διαδικασίας” 
“Exploring Evaluation in the Classroom: The Phases of the Evaluation Process”
Σύγχρονη Εκπαίδευση 96-97, σσ. 61-68, Σεπτέµβριος-∆εκέµβριος 1997
Το άρθρο εξετάζει τον τρόπο αξιολόγησης των µαθητών στην τάξη και ειδικότερα τις δια-

δικασίες µέσα από τις οποίες πραγµατοποιείται η αξιολόγηση.
This article examines the methods and processes of students’ evaluation conducted in the 

classroom.

Μεϊµάρης, Μ., Νικολακόπουλος Η. (Meimaris, M., Nikolakopoulos, E.)
“Παραγοντική ανάλυση δεδοµένων. Σχέσεις κοινωνικοεπαγγελµατικής προέλευσης και 

σχολής φοίτησης για τους σπουδαστές των ΑΕΙ” 
“Factor Analysis. The Relations Between Socio-Professional Background and Faculty among 

Students of Higher Education Institutions”
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 33-34, σσ. 225-240, 1978
Το άρθρο αποσκοπεί στο να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες µιας από τις µεθόδους της 

Ανάλυσης ∆εδοµένων, της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών, και να δείξει πάνω σε έ-
να συγκεκριµένο παράδειγµα τον τρόπο, τις δυνατότητες και τα όρια εφαρµογής της στις κοι-
νωνικές επιστήµες. Το άρθρο χωρίζεται σε δύο µέρη. Στο πρώτο γίνεται µια γενική παρουσί-
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αση της µεθόδου και στο δεύτερο εφαρµόζεται η µέθοδος στη µελέτη πινάκων που αφορούν 
την κατάταξη των φοιτητών των ΑΕΙ µε κριτήριο τη σχολή τους και το επάγγελµα του πατέ-
ρα τους.

This article presents the basic concepts of one of the methods of Data Analysis, i.e. Factor 
Analysis in order to demonstrate with the help of a specifi c example the modes, the potential and 
the limitations of its application to social sciences. The fi rst part of the article consists of a general 
presentation of the method, and the second one of its application to the study of tables classifying 
Higher Education students according to the school attended and their fathers’ profession.

 
Μιχελής, Θ. (Michelis, Th.)

“Εκπαιδευτικές ανισότητες στο Νοµό Φθιώτιδας”
“Educational Inequalities in the Fthiotida Prefecture”
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 91, σσ. 79-104, 1996
Η έρευνα δεν φιλοδοξεί - σύµφωνα µε το συγγραφέα - να διερευνήσει για µιαν ακόµη φο-

ρά ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη εκπαιδευτική πορεία των µαθητών, παρά επιχειρεί να κα-
ταγράψει συγκεκριµένα στοιχεία για τις εκπαιδευτικές ανισότητες στο Νοµό Φθιώτιδας καθώς 
και τις τάσεις εξέλιξης του φαινοµένου, γιατί µόνον έτσι είναι εφικτή η θεµελίωση των όποιων 
εκπαιδευτικών αλλαγών ή µεταρρυθµίσεων σε στοιχεία.

According to its author, this research does not aspire to investigate yet once more the factors 
affecting students’ educational career. It attempts, rather, to record specifi c data on educational 
inequalities in the Fthiotida Prefecture and the developmental trends of the phenomenon. Τhis is 
the only way in which educational changes or reforms can be supported by data.

Μουρατιάν, Ζ. (Mouratian, Z.)
“Λειτουργικός αναλφαβητισµός και νεοελληνική εκπαίδευση: µια κριτική προσέγγιση της 

διαδικασίας της αξιολόγησης”
“Functional Illiteracy and Contemporary Greek Education: A Critical Approach of the Evalu-

ation Process”
Σύγχρονη Εκπαίδευση 58, σσ. 62-68, Μαϊος-Ιούνιος 1991
Επιχειρείται η προσέγγιση της συµβολής της αξιολόγησης, ως µέρους της διδακτικής πρά-

ξης, στην αναπαραγωγή του λειτουργικού αναλφαβητισµού στη νεοελληνική εκπαίδευση. Ταυ-
τόχρονα επιχειρείται µία κριτική του προβλήµατος µέσα από σύγχρονα ερµηνευτικά θεωρητι-
κά σχήµατα µε απώτερο στόχο τη δηµιουργία ενός προβληµατισµού που αναφέρεται στη σηµα-
ντική διαδικασία της αξιολόγησης, του ρόλου και των συνεπειών της και κατ’ επέκταση του ρό-
λου του σχολείου.

An approach to the contribution of the evaluation process, as part of the teaching practice, to 
the reproduction of functional illiteracy in contemporary Greek education. The article attempts 
to view the problem critically through contemporary theoretical interpretative models; it ulti-
mately aims to present a problematic on the important process of evaluation, on its role and its 
implications and, consequently, on the role of the school.

Μπόµπας, Χ. Λ. (Bombas, Ch. L.)
Για την εκπαίδευση των Αλλοδαπών Παιδιών στην Ελλάδα
On Foreign Children’s Education in Greece
Αθήνα: Φολόη, 1994
Πρόκειται για έρευνα µικρής κλίµακας γύρω από τα εκπαιδευτικά ζητήµατα και τη σχολική 

πραγµατικότητα των αλλοδαπών παιδιών στη χώρα µας.
A small-scale study of educational issues and of the schooling reality of foreign children 

living in Greece.
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Μπουζάκης, Σ. (Bouzakis, S.)
Εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα: Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Γενική και 

Τεχνικοεπαγγελµατική Εκπαίδευση, 2 Τόµοι
Educational Reforms in Greece: Primary and Secondary General and Technical-vocational 

Education, 2 Vols.  
Αθήνα: Gutenberg, 1994
Ερευνα της ιστορίας της νεοελληνικής εκπαίδευσης µε παρουσίαση του θεωρητικού πλαι-

σίου και εξέταση των µεταρρυθµιστικών προσπαθειών από το 1913. Ο τόµος A αναφέρεται 
στις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες από το 1913-1929 και ο τόµος B σε εκείνες του 1959, 1964, 
1976/77, 1985.

A study of the history of education in modern Greece, that includes a presentation of the 
theoretical framework and an examination of the reform attempts since 1913. Vol. I refers to 
the attempts toward reforms between 1913 and 1928 and vol. II to those of the years 1959, 1964, 
1976/77 and 1985.

Μυλωνάς, Θ. (επιστηµ. υπεύθ.) (Mylonas, Th., dir.)
Η αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων µέσα από τους σχολικούς µηχανισµούς 
Social Class Reproduction through School Mechanisms 
Αθήνα: Γρηγόρης, 1992
Ερευνα που συγκρίνει τα σχολεία (κτίρια, εξοπλισµός, πρόγραµµα) στο Νοµό Ηλείας και 

σε πέντε Νοµούς της Πελοποννήσου, εντοπίζοντας σηµαντικές διαφορές, όχι µόνο µεταξύ αστι-
κών και αγροτικών περιοχών αλλά και µεταξύ µικρής πόλης και χωριού και µεταξύ χωριού και 
διασκορπισµένου πληθυσµού.

A comparison between the schools (buildings, equipment, curricula) of the Prefecture of Ilia 
and those of fi ve other prefectures in the Peloponnese. Records important differences not only 
between urban and rural areas but also between small towns and villages, and between villages 
and scattered populations.

Μυλωνάς, Θ. (Mylonas, Th.)
“Η βία των µαθητών είναι ανοµικό φαινόµενο ή ταξική αντίδραση;” 
“Is Student Violence a Phenomenon of Anomia or a Class Reaction?”
Σύγχρονη Εκπαίδευση 80, σσ. 47-52, 1995
Στο άρθρο αυτό ο συγγραφέας διαπραγµατεύεται τους όρους βία και ανοµία και ταυτόχρο-

να παρουσιάζει τα αποτελέσµατα µιας έρευνας που έγινε σε 12 µαθητές (“ταραξίες” και “βιο-
πραγούντες” στα σχολεία τους) 4 λυκείων. Τέλος κάνει µια προσπάθεια ερµηνείας του φαινοµέ-
νου της βίας στα σχολεία.

The author examines the terms “violence” and “anomia” and presents the fi ndings of a re-
search conducted on twelve “troublemakers” and “assailant” students in four high schools. An 
attempt to interpret the phenomenon of violence in schools.

Μυλωνάς, Θ. (Mylonas, Th.)
“Φαινοµενολογία της σχολικής βίας. Η βία στη συνείδηση καθηγητών και µαθητών” 
“The Phenomenology of School Violence. Violence in Teachers’ and Students’ Conscience”.
Σύγχρονη Εκπαίδευση 81, σσ. 27-31, 1995
Σκοπός της έρευνας αυτής, που πραγµατοποιήθηκε από την ερευνητική οµάδα του Π.Τ.∆.Ε. 

του Πανεπιστηµίου Πατρών ήταν η διερεύνηση της κοινωνικής αναπαράστασης της βίας στο 
σχολικό χώρο, καθώς και της αντίληψης που έχουν γι’αυτήν οι κυρίως δρώντες µέσα στο σχολι-
κό χώρο, δηλ. οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές.

A study conducted by a research team from the University of Patras on the social 
representations of violence in school from the point of view of the school’s main agents, i.e. 
teachers and students.
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Ναξάκης, Χ. (Naxakis, Ch.)
“Η νέα σχέση πανεπιστηµίου-επιχειρήσεων και Κράτους. Η παραγωγή άϋλων εµπορευµάτων” 
“The New Relation Between the University-Enterprise and the State. The Production of Non-

Material Commodities”
Το Πανεπιστήµιο στην Ελλάδα σήµερα 
The University in Greece Today
Aθήνα: Ιδρυµα Σάκη Καράγιωργα, σσ. 81-91, 1991
Στην εισήγηση αυτή περιγράφεται η νέα σχέση που δηµιουργήθηκε ανάµεσα στο πανεπι-

στήµιο, την επιχείρηση και το Κράτος. Ο συγγραφέας σηµειώνει ότι πρόκειται για πολύπλευρη 
διαπλοκή η οποία βασίζεται στην κεντρική σηµασία που έχει για την παραγωγική διαδικασία η 
εµπορευµατική παραγωγή γνώσης και η εξαγωγή κέρδους από την παραγωγή της γνώσης. Είναι 
φανερό ότι το πανεπιστήµιο µετασχηµατίζεται σηµαντικά µέσα από την νέα πραγµατικότητα. 
Μέσα λοιπόν “σ’ένα τεχνολογικό περιβάλλον, όπου η θεσµοποιηµένη τεχνολογία έχει γίνει η υ-
πέρτατη αξία, όπου η ποσοτική ανάπτυξη έχει φετιχοποιηθεί, ο µαθηµατικός υπολογισµός και 
το µοντέλο της ιδιωτικής επιχείρησης τείνουν να γίνουν το πρότυπο της επιτυχίας και της κοι-
νωνικής καταξίωσης, το Πανεπιστήµιο πρέπει να αντισταθεί”.

This paper describes the newly formed relation between universities, enterprises and the 
State. The author notes that this is a multifaceted encounter based on the central importance 
of the commodifi ed production of knowledge and the profi ts accruing from the production of 
knowledge for the productive process. It is obvious that the university is signifi cantly transformed 
by this new reality. Thus, in a “technological environment, where institutionalised technology has 
become a supreme value, quantitative development has been fetishized, mathematic calculations 
and the model of private entreprise tend to become standards of success and social approval, the 
University must resist”.

Νούτσος, Χ. (Noutsos, Ch.)
Ιδεολογία και εκπαιδευτική πολιτική 
Ideology and Educational Policy 
Αθήνα: Gutenberg, 1986
Εντοπίζει τα προβλήµατα του αριθµού των εισακτέων στα ΑΕΙ και τη θεσµική οργάνωση 

της γενικής εκπαίδευσης. Οι τρόποι µε τους οποίους από την µια γίνεται αντιληπτή και προβάλ-
λεται η κοινωνική λειτουργία του σχολείου από µια ορισµένη κατηγορία διανοουµένων και α-
πό την άλλη τείνει να µορφοποιηθεί ως θεσµικό πλαίσιο µέσα από την άσκηση συγκεκριµένης 
κρατικής εκπαιδευτικής πολιτικής.

Focuses on the problems of the number of students entering institutions of Higher Educa-
tion, and on the institutional organization of general education. Examines the ways in which the 
school’s social function is perceived and presented by a certain category of intellectuals, and 
through which it tends to become an institutional framework through the implementation of a 
specifi c state education policy.

Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Organization of Economic 
Cooperation and Development)

Επισκόπηση του εκπαιδευτικού συστήµατος της Ελλάδας. Εκθεση εµπειρογνωµόνων 
A Survey of the Educational System in Greece. Experts’ Report
Αθήνα: ΟΟΣΑ, 1996
Εκθεση εµπειρογνωµόνων του ΟΟΣΑ σχετικά µε το εκπαιδευτικό σύστηµα της Ελλάδας. 

Στόχος της έκθεσης είναι να συµβάλλει στις µεταρρυθµίσεις του εκπαιδευτικού µας συστήµα-
τος.

A report of OECD experts on the educational system in Greece, aiming to contribute to its 
reforms.
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Παντελίδου, Σ., Κωτούλας Β. (Pantelidou S., Kotoulas V.)
“ Σχολική ένταξη ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες” 
“School Integration of People with Special Educational Needs”
Σύγχρονη Εκπαίδευση 96-97, σσ. 136-145, Σεπτέµβριος-∆εκέµβριος 1997
Με το άρθρο αυτό οι συγγραφείς κάνουν µια πρόταση για την σχολική ένταξη ατόµων µε 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το σχολείο που απευθύνεται στα παιδιά µε ειδικές ανάγκες θα 
πρέπει να ανταποκρίνεται στις γνωστικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές ανάγκες τους. Η 
επιτυχία της σχολικής ένταξης θα κριθεί τελικά από τη δυνατότητα του σχολείου να προσαρ-
µοσθεί και να διαφοροποιήσει το αναλυτικό πρόγραµµα του στις ανάγκες του “ειδικού µαθη-
τή” και τότε θα µπορεί να γίνει λόγος για ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλα τα παιδιά.

The authors submit a proposal concerning the school integration of people with special edu-
cational needs. Schools for children with special needs should cover their needs for knowledge, 
as well as their emotional and social needs. The success of school integration will ultimately de-
pend on the school’s ability to adapt and change its curriculum according to the needs of “special 
students”; then, and only then, will we be justifi ed in talking of equal educational opportunities 
for all children.

Παπαδηµητρίου, Γ. (Papadimitriou, G.)
“Το Σύνταγµα και η ίδρυση µη κρατικών πανεπιστηµίων” 
“The Constitution and the Foundation of Non-State Universities”
Το Πανεπιστήµιο στην Ελλάδα σήµερα 
Aθήνα: Ιδρυµα Σάκη Καράγιωργα, σσ. 74-80, 1991
Εισήγηση για τη συνταγµατική πτυχή ενός θέµατος που έχει απασχολήσει πρόσφατα τους 

φορείς του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, την ίδρυση µη κρατικών πανεπιστηµίων στη χώ-
ρα µας.

A proposal concerning the constitutional aspect of an issue that has recently preoccupied the 
agents of our educational system, i.e. the founding of private universities in our country.

Παπαδόπουλος, Ν., Αθανασιάδης Η. (Papadopoulos N., Athanasiadis H.)
“ Σχέσεις καθηγητών-µαθητών: µια εµπειρική ψυχοπαιδαγωγική έρευνα” 
“Teacher-Student Relations: An Empirical Psycho-Pedagogical Research”
Το Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών 4, 13, σσ. 141-156, 1994
Η έρευνα αυτή πραγµατοποιήθηκε σε πανελλήνιο επίπεδο, σε αντιπροσωπευτικό δείγ-

µα µαθητών Γυµνασίου και Λυκείου µε στόχο την διερεύνηση του σχολικού κλίµατος από την 
πλευρά των µαθητών, δηλαδή της επιρροής των κοινωνικοδηµογραφικών χαρακτηριστικών των 
µαθητών στις θέσεις τους, της σχέσης της αποδοχής ή της απόρριψης µε την ηλικία του µαθητή 
και το είδος του σχολείου που φοιτά, την επίδοση και τον τρόπο φοίτησης.

A research conducted at the national level, with a representative sample of high school stu-
dents, investigating the school atmosphere from the students’ point of view, i.e. the infl uence of 
students’ socio-demographic characteristics, age and type of school attended, on their school 
status, performance, acceptance or rejection.

Παπαδόπουλος, Ν., Αθανασιάδης Η., Γιοκρούση-Κολς ∆. (Papadopoulos, N., 
Athanasiadis H., Giokrousi-Kols D.)

“Το σχολικό κλίµα: Θέσεις και κρίσεις των καθηγητών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης” 
“The School Atmosphere: Attitudes and Opinions of Secondary Education Teachers”
Το Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών 3, 10, σσ. 139-155, 1993
Ερευνα σε πανελλήνιο επίπεδο, σε καθηγητές Γυµνασίων και Λυκείων. Στόχος της έρευνας 

αυτής ήταν η µελέτη του σχολικού κλίµατος και ιδιαίτερα των σχέσεων µεταξύ διδασκόντων και 
διδασκοµένων, η µελέτη των κοινωνικών διαστάσεων του φαινοµένου καθώς και η καταγραφή 
της σύγχρονης ελληνικής πραγµατικότητας µε τις ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστηµα.
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Α study conducted with high school teachers at the national level. The object of the study 
was to examine the school atmosphere and specifi cally the relationships between students and 
teachers and the social dimension of the phenomenon, as well as to record contemporary Greek 
reality and the distinctive features of the educational system.

Παπακωνσταντίνου, Π. (Papakonstantinou, P.)
Εκπαιδευτικό έργο και αξιολόγηση στο σχολείο
The Work of  Education and School Evaluation
Αθήνα : Εκφραση, 1993
Κριτική ανάλυση δυο θεµάτων: του εκπαιδευτικού έργου και της αξιολόγησης µαθητών και 

εκπαιδευτικών στο σηµερινό εκπαιδευτικό σύστηµα.
A critical analysis of two issues, i.e. educational work and the evaluation of students and 

teachers in present-day educational system.

Παπαναούµ-Τζίκα, Ζ. (Papanaoum-Tzika, Z.)
Η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης: ∆υνατότητες και όρια 
The Evaluation of School Performance: Its Potential and Limits
Αθήνα: Αφοι Κυριακίδη, 1985
Σκοπός της µελέτης αυτής δεν είναι να διευρύνει τη σχετική πληροφόρηση αλλά καταρχάς 

να εκθέσει τις σύγχρονες τάσεις στον τοµέα της αξιολόγησης της σχολικής επίδοσης, κυρίως 
σε ότι αφορά τις λειτουργίες της σε συνάρτηση µε τη µεθόδευση της διδασκαλίας και µε το εκ-
παιδευτικό σύστηµα στο οποίο εντάσσεται και, κατόπιν, να θεµελιώσει την ανάγκη αποδέσµευ-
σης της αξιολόγησης της σχολικής επίδοσης από το στόχο της απονοµής βαθµών και να τονί-
σει τη σηµασία της παιδαγωγικής της διάστασης για την επίτευξη των σκοπών της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας.

The object of this study is not to expand on the information available on this subject. Rather, it 
aims to present contemporary trends in the evaluation of school performance, mainly as concerns 
its functions in relation to the planning of teaching and to the education system. Secondly, it aims 
to establish the necessity of disconnecting the evaluation of school performance from awarding 
grades, and to stress the importance of its pedagogical aspect for the education process.

Παυλή, Μ., Σιδέρη Α. (Pavli, M., Sideri A.)
Οι Τσιγγάνοι της Αγίας Βαρβάρας και της Κάτω Αχαϊας 
The Roma of Aghia Varvara and south Achaia
Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισµού, Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης, 1990
Η µελέτη - έρευνα αυτή προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήµατα δηµογραφικά, κοι-

νωνιολογικά, εθνολογικά, εκπαιδευτικά, υγειονοµικά, λαογραφικά σε σχέση µε τους Τσιγγάνους 
και δίνει στοιχεία χρήσιµα για το συστηµατικό σχεδιασµό της επιµορφωτικής παρέµβασης.

This study attempts to answer questions of demographic, sociological, ethnological, 
educational and medical nature concerning the Roma and provides valuable data for the 
systematic planning of educational and training intervention.

Πετρόπουλος, Ν. (Petropoulos, N.)
Σχολική αποτυχία. Η περίπτωση της Ελλάδας 
School Failure. The Case of Greece
Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1996
Mελέτη που αναφέρεται στη διάρθρωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος και ε-

πικεντρώνεται στα θέµατα της σχολικής διαρροής και της αποτυχίας/επιτυχίας. Εξετάζοντας µε 
βάση παραδοσιακούς δείκτες τα ζητήµατα αυτά, γίνεται προσπάθεια να ερευνηθούν οι σχέσεις 
των δεικτών µε άλλες κοινωνικο-οικονοµικές µεταβλητές. Τέλος, αναλύονται οι τρόποι αντιµε-
τώπισης της σχολικής αποτυχίας.
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This study refers to the structure of the Greek educational system, and focuses on the issues 
of dropping-out and failure/success. These issues are examined on the basis of traditional indica-
tors, while an attempt is made to examine the relation between those indicators and other socio-
economic variables. Finally, ways of dealing with school failure are analysed.

Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Ερευνα 
Proceedings of the 1st Panhellenic Conference
Greek Pedagogic and Educational Research
Αθήνα: Ατραπός Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, 1999
Πρακτικά Συνεδρίου που πραγµατοποιήθηκε στην Ναύπακτο µε κύριους θεµατικούς άξο-

νες την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική έρευνα στην Ελλάδα. Παρουσιάζονται έρευνες σχετι-
κές µε τη διδακτική πρακτική, τις µαθησιακές δυσκολίες και τη ειδική αγωγή. Γίνεται λόγος για 
την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, την ιστορία της παιδείας, την πολιτισµική ταυτότητα και 
την παιδεία των οµογενών της διασποράς, των παλιννοστούντων, των µειονοτήτων και των προ-
σφύγων, για την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, την εκπαιδευτική πολιτική, την οργάνωση 
και διοίκηση της εκπαίδευσης. Τέλος, θίγονται και θέµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.

The proceedings of a conference held in Nafpaktos on issues of education and educational re-
search in Greece. Contains studies on teaching practices, learning diffi culties, and special training. 
Ιssues discussed include the sociology and history of education, the cultural identity and education 
of the Greeks of the Diaspora, of repatriated, minority, and refugee groups, pre-school education, 
educational policy, the organisation and management of education, and higher education.

Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Παιδαγωγικού Συνεδρίου 
Proceedings of the 2nd Pan Hellenic Pedagogic Conference, 
Ψυχοκοινωνικά προβλήµατα Απειθαρχία, επιθετικότητα, βία, εγκληµατικότητα στο σχολεί-

ο και στην κοινωνία 
Psycho-Social Problems. Unruliness, Aggressiveness, Violence in School and Society
Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστηµών Κοµοτηνής, 1997
Πρακτικά του Συνεδρίου που πραγµατοποιήθηκε στην Κοµοτηνή µε κύριους θεµατικούς ά-

ξονες τα αίτια και τους λόγους των διαφόρων ψυχοκοινωνικών προβληµάτων (απειθαρχία, επι-
θετικότητα, βία, εγκληµατικότητα) τα οποία παρατηρούνται στο σχολείο σε όλες τις βαθµίδες 
καθώς και τους κυριότερους παράγοντες που ευθύνονται για την ανάπτυξή τους (σχολείο και  
εκπαιδευτικό σύστηµα, ΜΜΕ, οικογενειακό και κονωνικό περιβάλλον).

Proceedings of a Conference in Komotini that centered on the causes and reasons for the 
occurrence of psycho-social problems (unruliness, aggressiveness, violence, criminality) that 
occur in schools at all education levels, and examined the factors responsible for these problems 
(the school and the educational system, the media, the family and the social environment).

Πρακτικά 8ου ∆ιεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου 
Proceedings of the 8th International Scientifi c Conference
Σχολική αποτυχία και κοινωνικός αποκλεισµός. Αιτίες, συνέπειες και αντιµετώπιση
School Failure and Social Exclusion. Causes, Consequences and Ways of Dealing with them
Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 2000
Πρακτικά του Συνεδρίου που πραγµατοποιήθηκε στα Γιάννενα τον Οκτώβριο του 1997 ό-

που αναπτύχθηκαν γενικά και ειδικά προβλήµατα που απασχολούν τον αποτυγχάνοντα µαθητή, 
αναζητήθηκαν οι αιτίες της σχολικής αποτυχίας και διατυπώθηκαν τρόποι θεραπείας της. Ιδιαι-
τέρως τονίσθηκε η λογική της σχολικής αποτυχίας µε την αναζήτηση της συµµετρικής σχέσης 
ανάµεσα στην οικογένεια και το σχολείο. Τέλος αντιµετωπίσθηκε και το πρόβληµα της σχολι-
κής καθυστέρησης ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
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Proceedings of a Conference in Giannena in October 1997 on the general and special prob-
lems facing students who have failed, on the causes of failure at school and on the means to 
overcome it. Special emphasis was placed on the symmetrical relation between the school and the 
family. The lagging-behind problem of students with special needs was also discussed.

Πυργιωτάκης, Ι. Ε. (Pyrgiotakis, I. E.)
Κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικές ανισότητες 
Socialization and Educational Inequalities
Αθήνα: Γρηγόρης, 1992
Στο βιβλίο αυτό αναλύεται η επίδραση του περιβάλλοντος και κυρίως του οικογενειακού 

 περιβάλλοντος στην κοινωνικοποίηση του ατόµου, η έννοια και οι διάφορες φάσεις της οποίας 
προσδιορίζονται αναλυτικά. Ο συγγραφέας διατυπώνει την άποψη ότι το σχολείο δεν δηµιουρ-
γεί ουσιαστικά τις εκπαιδευτικές ανισότητες παρά διευρύνει εκείνες που έχουν δηµιουργήσει 
µε την επίδρασή τους άλλοι παράγοντες αγωγής που επεµβαίνουν πολύ πριν από τη δική του ε-
πενέργεια.

An analysis of the role of the environment, mainly that of the family, in the socialization of 
individuals; the book also attempts to analytically defi ne the concept of socialisation and its dif-
ferent phases. The author suggests that school does not actually generate educational inequalities, 
but reinforces those created far earlier by other factors.

Σαλαµούρας, Γ. (Salamouras, G.)
“Κοινωνική ανισότητα και ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας” 
“Social Inequality and Zones of Educational Priority”
∆ιαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής σήµερα 
Dimensions of Social Policy Today 
Αθήνα: Ιδρυµα Σάκη Καράγιωργα, σσ. 413-421, 1993
Η µελέτη αναφέρεται στην αποτελεσµατικότητα του σχολείου όσον αφορά την εξασφά-

λιση της επιτυχίας όλου του µαθητικού πληθυσµού και στη λειτουργία του προγράµµατος των 
ZEΠ στη Γαλλία που καλύπτει τις υποβαθµισµένες περιοχές µε στόχο τη µείωση της σχολικής 
αποτυχίας.

This study refers to the effi cacy of the school in ensuring success for the whole student popu-
lation, and to the operation of ZEP (Zones of Educational Priority) programs in France that cover 
underprivileged areas and aim at diminishing the occurrence of failure at school.

Σιδηροπούλου, ∆. (Sidiropoulou, D.)
Ο προσανατολισµός της Ελληνίδας προς τη µέση τεχνική εκπαίδευση όπως διαµορφώνεται α-

πό τον κοινωνικό και επαγγελµατικό ρόλο της γυναίκας 
Greek Womens’ Orientation Towards Vocational Education as Shaped by their Social and 

Professional Role
Πανεπιστήµιο Κρήτης, 1990
Ερευνα µε στόχο τους λόγους που οι γυναίκες έχουν αρνητική στάση απέναντι στις τεχνι-

κές ειδικότητες και τα τεχνικά επαγγέλµατα.
A research on the causes of womens’ negative attitude towards technical specialisation and 

technical professions.

Σολοµών, Ι., Μακρυνιώτη ∆. (Solomon, J., Makrinioti D.)
“Σχολικές αντί - δράσεις και µαθητικές υποκουλτούρες” 
“School Re-Actions, and Student Subcultures”
Σύγχρονη Εκπαίδευση, 80, σσ. 33-46, 1995
Το άρθρο αυτό διαπραγµατεύεται το φαινόµενο των βίαιων αντιδράσεων των µαθητών ως 

µια εκδήλωση µεταξύ άλλων στο φάσµα δραστηριοτήτων και συµπεριφορών των µαθητών που 
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αντιτίθενται στην κανονική µορφή, στο ρυθµό, τη διαδικασία και την αποτελεσµατικότητα των 
εκπαιδευτικών πρακτικών. Οι συγγραφείς εξετάζουν τις αντιδράσεις αυτές σε συλλογικό επίπε-
δο, ως στοιχεία της µαθητικής υποκουλτούρας.

This article focuses on the phenomenon of students’ violent reactions as a manifestation 
among others in a range of activities and attitudes opposing the normal form, rhythm, procedures 
and effectiveness of educational practices. The authors examine these reactions at the collective 
level, as elements of student subculture.

Σοφούλης, Κ. (Sofoulis, K.)
“Η ζήτηση µάλλον παρά η προσφορά προσδιορίζει τη φυσιογνωµία των πανεπιστηµιακών 

σπουδών στην Ελλάδα” 
“Demand Rather than Supply Determines the Nature of University Studies in Greece”
Το Πανεπιστήµιο στην Ελλάδα σήµερα 
The University in Greece Today 
Αθήνα: Ιδρυµα Σάκη Καράγιωργα, σσ. 155-164, 1991
Στην εισήγηση αυτή ορίζονται οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη ζήτηση υπηρεσιών τρι-

τοβάθµιας εκπαίδευσης και φωτίζεται η συστηµατική σύγχυση που κάνει η τρέχουσα κριτική 
ανάµεσα στις “ανάγκες” και την “ενεργή ζήτηση” τέτοιων υπηρεσιών. ∆ιατυπώνεται στη συνέ-
χεια η θέση ότι για την τρέχουσα κρίση της πανεπιστηµιακής παιδείας ευθύνεται η πλευρά της 
ζήτησης, σε αντίθεση µε την κοινή αντίληψη περί αποκλειστικής ευθύνης των συντελεστών της 
προσφοράς. Σκιαγραφούνται ακόµη οι παράγοντες, από την πλευρά της ζήτησης, οι oπoίοι µπο-
ρούν να ερµηνεύσουν σε σηµαντικό βαθµό τις µειονεξίες των ΑΕΙ.

This article defi nes the factors that determine the demand for higher education services 
and casts light on the systematic confusion observed among contemporary critics between the 

“necessity” and the “active demand” for such services. It subsequently argues that the side of de-
mand is responsible for the current crisis in higher education, contrary to the common perception 
that lays exclusive responsibility on those who contribute to the supply. Finally, it delineates the 
factors, on the side of demand, that may, to a large extent, account for the defi ciencies of Higher 
Education Institutions.

Στασινός, ∆. (Stasinos, D.)
Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα 
Special Education in Greece
Αθήνα : Gutenberg, 1991
 Η µονογραφία αυτή αποτελεί µία κριτική παρουσίαση της εξελικτικής πορείας του θεσµού 

της ειδικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα από τις αρχές του 20ου αιώνα έως σήµερα. Πιο συγκε-
κριµένα, εκτίθενται οι αντιλήψεις, οι θεσµοί και οι πρακτικές που υιοθετήθηκαν στο χώρο αυτό 
από το Κράτος αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα.

Α critical presentation of the evolution of the institution of special education in Greece from 
the beginnings of the 20th century to our days, highlighting the perceptions, institutions, and 
practices relative to this institution adopted by the State and the private sector.

Στασινός, ∆. (επιµ.) (Stasinos, D. ed.)
Μαθησιακές δυσκολίες  του παιδιού και του εφήβου 
Learning Diffi culties of the Child and the Teenager
Αθήνα: Gutenberg, 1993
Πρακτικά του 1ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου που πραγµατοποιήθηκε τον Απρίλιο του 1988 

στα Γιάννενα µε την συµµετοχή Ελλήνων και ξένων ειδικών σε εκπαιδευτικά θέµατα. Η έµφα-
ση των συζητήσεων βρίσκεται στις δυσκολίες του παιδιού και του εφήβου που συνυφαίνονται 
µε τη χρήση και κατανόηση του γραπτού λόγου.
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Proceedings of the 1st European Conference in Giannena in April 1988 with the participa-
tion of Greek and foreign experts on educational issues. Special attention was given to the dif-
fi culties of children and teenagers that relate to the use and understanding of written language.

Τάτσης, Γ. (Tatsis, G.) 
Η ειδική αγωγή στην Ηπειρο 
Special Education in Epirus
Aθήνα, 1997.
Το βιβλίο αυτό διερευνά τις συνθήκες οργάνωσης, τις δυνατότητες και τις προοπτικές της 

Ειδικής Αγωγής στην Ηπειρο. Παρουσιάζει στοιχεία σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία 
των σχολικών µονάδων Ειδικής Αγωγής στην Ηπειρο. Τέλος, παραθέτει µια συµπυκνωµένη θε-
ωρητική αναφορά στο αντικείµενο που περιλαµβάνει τα ακόλουθα: έννοια - σκοπός -δυνατότη-
τες της Ειδικής Αγωγής, άτοµα µε ειδικές ανάγκες - χαρακτηριστικά κατά κατηγορία και µια συ-
νοπτική ιστορική αναδροµή της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα.

A book that examines the conditions, organisation and prospects of Special Education in 
Epirus. It contains data on the organisation and the functioning of Special Education Units in 
Epirus. Finally, it offers a concise theoretical reference including the concept, the objectives and 
the prospects of Special Education as well as a synopsis of its history in Greece.

Τερζής, Ν. (Terzis, N.)
Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική µεταρρύθµιση 
Educational Policy and Educational Reform
Αθήνα: Αφοι Κυριακίδη, 1988
Εξετάζει το κατά πόσο τα προγράµµατα των εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων αποτελούν 

και πραγµατικότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής. Επίσης αναφέρεται σε πρόσωπα και πράγµα-
τα που έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην διαµόρφωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και τονίζει 
την ανάγκη χάραξης και εφαρµογής µιας εκπαιδευτικής πολιτικής µε ενιαίο χαρακτήρα και ορ-
θολογικό προγραµµατισµό.

The book examines the relation of the programs of educational reform to the reality of edu-
cational policy. It also refers to the individuals and conditions that were important in shaping the 
educational system. The need for planning and implementing an educational policy with a uni-
fi ed and rational character is stressed.

Τζανή, Μαρία (Tzani, M.)
Σχολική επιτυχία. Ζήτηµα ταξικής προέλευσης και κουλτούρας 
Success at School. An Issue of Class Origin and Culture
Αθήνα: Γρηγόρης, 1988
Ερευνα που αναδεικνύει τον ταξικό χαρακτήρα της Ελληνικής Παιδείας. Τα στοιχεία που 

προκύπτουν από την επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων αποδεικνύουν ότι η επαγγελµα-
τική και οικονοµική κατάσταση των γονιών, η κοινωνική τους θέση - η οποία είναι συνάρτηση 
της επαγγελµατικής τους θέσης και του επιπέδου σπουδών τους - καθώς και η συναισθηµατική 
τους συµπεριφορά απέναντι στο παιδί, είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική 
του επιτυχία. Είναι προφανές, ότι η επιτυχία του παιδιού στο σχολείο είναι υπόθεση της ταξικής 
του προέλευσης και της γενικότερης καλλιέργειας των γονιών.

This study clearly demonstrates the class character of education in Greece The results of the 
processing of statistical data prove that the occupational and economic conditions of the parents, 
their social status - which is a function of their occupational position and educational level - as 
well as their emotional attitude towards their child, are basic determinants of its success at school. 
It is obvious that children’s success at school depends on their class background and their parents’ 
overall cultural level.
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Τζωρτζοπούλου, Μ. (Tzortzopoulou, M.)
Η ταυτότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της νεολαίας των Ποντίων στο Νο-

µό Θεσσαλονίκης 
The Identity, Special Characteristics and Needs of Pontian Youth in the Prefecture of 

Thessaloniki
Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1996
Αντικείµενο της διερεύνησης ήταν και η νεολαία των Ποντίων από την πρώην Σοβιετική Ε-

νωση. Απευθύνθηκε σε άτοµα 15-29 ετών και συµπληρώθηκαν 402 ερωτηµατολόγια. Στο δεύ-
τερο κεφάλαιο, περιγράφεται η εκπαίδευση των ερωτώµενων, καθώς επίσης και θέµατα διακο-
πής του σχολείου, εξειδικεύσεων, γνώσης ξένων γλωσσών κλπ.

A study on the Pontian youth from the former Soviet Union. Research involved people aged 
15-29, and a total of 402 questionnaires were collected. In the second chapter, the education level 
of the interviewees is described, together with issues of dropping-out, specialisation, competence 
in foreign languages, etc.

Τοµπαϊδης, ∆. (Tombaidis, D)
Συµβολή στη µελέτη εκδηµοκρατισµού της εκπαίδευσης 
A Contribution to the Study fof the Democratization of Education 
Αθήνα : Γρηγόρης, 1976
Mία µελέτη µε στόχο τη συνοπτική παρουσίαση του προβλήµατος της ισότητας των ευκαι-

ριών στην εκπαίδευση αλλά και στην κοινωνική ζωή για παιδιά διαφορετικής κοινωνικής προ-
έλευσης στον ελληνικό χώρο.

This study offers a concise presentation of the problem of equal opportunities in education 
and in social life for children from different social backgrounds in the Greek area.

Τρέσσου, Ε. (Tressou, E.)
“ ∆ιδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά Ροµ” 
“Teaching Greek to Roma Children”
Πρακτικά του 6ου ∆ιεθνούς Συµποσίου για την περιγραφή και τη σύγκριση της Αγγλικής και 

της Ελληνικής Γλώσσας 
Proceedings of the 6th International Conference on the Description and Comparison of the 

English and Greek Languages 
Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σσ. 387-403, 1992
Αναφέρεται σε µια δραστηριότητα που ξεκίνησε το Νοέµβριο του 1991, αφορούσε στη στή-

ριξη των παιδιών Ροµά της Α’ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ενδροποτάµου στο µάθηµα της 
Γλώσσας και έγινε στα πλαίσια της προσπάθειας για οµαλή ένταξη των Ροµά στη σχολική αρ-
χικά και την ευρύτερη, στη συνέχεια, κοινότητα.

Describes an activity which began in November 1991 for offering support to Roma school-
children in the fi rst grade at Dendropotamos elementary school attending the language class, in 
the context of a general effort towards the integration of the Roma, beginning with schools and 
extending toward the larger community.

Τρέσσου, Ε. (Tressou, E.)
“Μειονοτική εκπαίδευση στη Θράκη: Τα αίτια της αποτυχίας”
“Minority Education in Thrace: The Causes of its Failure”
Σύχρονα Θέµατα 63, σσ. 49-53, 1997
Η εργασία αναφέρεται στις ιδιαιτερότητες της µειονοτικής εκπαίδευσης, επισηµαίνει την 

αναποτελεσµατικότητα της, περιγράφει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει και προσεγγίζει τις 
αιτίες που τα δηµιουργούν. Προτείνεται µια εκπαιδευτική πολιτική που θα δηµιουργεί ευκαιρί-
ες για συνεργασία µεταξύ µουσουλµάνων και χριστιανών εκπαιδευτικών και θα εξασφαλίζει τις 
προϋποθέσεις για εφαρµογή κοινών εκπαιδευτικών προγραµµάτων στα σχολεία.
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This study discusses the particularities of minority education, points to its ineffectiveness, 
describes the problems it faces and their causes. It proposes an educational policy that will cre-
ate opportunities for co-operation between Muslim and Christian teachers and will ensure the 
implementation of common educational programs in schools.

Τσακαλίδης, Α. (επιµ.) (Tsakalidis, A., ed.)
Η περιπέτεια της αξιολόγησης στα σχολεία µας
The Troubled Course of Evaluation in our Schools
Αθήνα: Κώδικας, 1995
Το βιβλίο αυτό περιλαµβάνει µια σειρά από κείµενα προβληµατισµού µε κριτική διάθεση 

βγαλµένα, τόσο από τη σχετική µε την αξιολόγηση παιδαγωγική θεωρία, όσο και από την εµπει-
ρία της εφαρµογής της στην εκπαιδευτική πράξη. Παρουσιάζει την εκσυγχρονιστική προσπά-
θεια στην εκπαιδευτική πράξη και την αντιπαράθεση στην αξιολόγηση του µαθητή και του εκ-
παιδευτικού από το 1975 έως το 1995.

This book includes a series of critical texts deriving from educational theory in evaluation, 
as well as from the experience of its implementation in educational practice. It presents the mod-
ernizing effort concerning educational practices and the controversy over student and teacher 
evaluation from 1975 to 1995.

Τσιλιγκίρογλου-Φαχαντίδου, Α. (Tsiligiroglou-Fahantidou, A.)
Η επίδοση των µαθητών στο ∆ηµοτικό σχολείο και η αντιµετώπιση των δυσκολιών µάθησης 
School Performance in Primary School and Coping with Learning Diffi culties
Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1986
Ερευνα που έχει ως στόχο να προσδιορίσει το πως και πόσο επιδρούν η νοηµοσύνη, η σω-

µατική και ψυχική υγεία και το κοινωνικοικονοµικό περιβάλλον στην επίδοση των µαθητών στο 
δηµοτικό σχολείο.

This study aims at determining how and to what extent the factors of intelligence, bodily 
and psychological health and the socio-economic environment affect performance at primary 
school.

Τσιώκος, Γ., (Tsiokos, G.) 
“H πορεία προς τον αναλφαβητισµό” 
“Τhe Road toward Illiteracy”
Σύγχρονη Εκπαίδευση 53, σσ. 81-90, 1990
Η χώρα µας παρουσιάζει υψηλό ποσοστό αναλφαβητισµού παρόλη τη θεσµοθέτηση της εννε-

άχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης πριν από 15 χρόνια και παρά τις διάφορες µεταρρυθµίσεις. Βα-
σικά αίτια που οδηγούν στον αναλφαβητισµό είναι το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον

Despite the institutionalisation of nine-year compulsory education 15 years ago and the 
various educational reforms, high percentages of illiteracy obtain in Greece. The main causes of 
illiteracy are the family and school environment.

Tressou, E., Mitakidou C. (Τρέσσου, Ε., Μυτακίδου Κ.) 
“Educating Pontian Immigrants in Greece: Successes and Failures” 
“Εκπαιδεύοντας τους Πόντιους µετανάστες στην Ελλάδα: Επιτυχίες και αποτυχίες”
Early Education and Development 3, 8, σσ. 323-338, 1997.
A description of the education of repatriates from the former USSR, and especially that 

of children who have recently settled in Greece. It depicts the ways in which these youngsters’ 
education is connected to their professional rehabilitation and their general survival, while also 
underlining the problems and diffi culties these children face in their effort to adapt to the Greek 
educational system.
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Το άρθρο περιγράφει την εκπαίδευση των παλιννοστούντων από την πρώην ΕΣΣ∆ και ειδι-
κότερα των παιδιών που πρόσφατα επαναπατρίσθηκαν και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα. Φω-
τογραφίζει τον τρόπο µε τον οποίο συνδέεται η εκπαίδευση αυτών των νεαρών ατόµων µε την 
επαγγελµατική τους αποκατάσταση και γενικότερα µε την επιβίωσή τους, ενώ υπογραµµίζει τα 
προβλήµατα και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα παιδιά αυτά στην προσπάθεια να προσαρ-
µοσθούν στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα.

ΥΠΕΠΘ, Υπουργείο Προεδρίας, Συµβούλιο Ισότητας των Φύλων 
Ministry of Education and Religious Affairs, Ministry of the Presidency, Council for Gender 

Equality
Ισότητα των δύο φύλων και εκπαίδευση 
Gender Equality and Education
Αθήνα, 1985
Αναφέρεται στην ανάγκη για ισότητα ευκαιριών στη µόρφωση και στην επαγγελµατική κα-

τάρτιση γυναικών και ανδρών, στη σηµασία της εκπαιδευτικής πολιτικής και στη διαµόρφωση 
των προϋποθέσεων για ισότιµη πρόσβαση και συµµετοχή των νέων στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία, ανεξαρτήτως φύλου.

This book discusses the need for equal opportunities in the education and training of women 
and men, the importance of educational policy, and the development of the necessary conditions 
for the equal access of young people to education, regardless of their gender.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης 
Ministry of Education and Religious Affairs, General Secretariat of Popular Education.
Συνδιάσκεψη για την αντιµετώπιση του αναλφαβητισµού 
Conference on Adressing the Problem of Illiteracy
Aθήνα, 1985
Οι εισηγήσεις της συνδιάσκεψης που πραγµατοποιήθηκε τον Οκτώβρη του 1984 οι οποίες 

αφορούν κυρίως τις σύγχρονες µορφές και τις διαστάσεις του αναλφαβητισµού, τις ιδιαιτερότη-
τες του προβλήµατος στις διάφορες κοινωνικές κατηγορίες, καθώς και αναλύσεις και προβληµα-
τισµούς σε διεθνείς πρακτικές µε βάση τις ελληνικές συνθήκες και εµπειρίες.

Addresses from a conference held in October 1984 that mostly concern the contemporary 
forms and dimensions of illiteracy, its specifi c aspects among different social categories, and 
analyses and discussions of international practices, on the basis of Greek experience and condi-
tions.

Φακιολάς, Ν., Αρµενάκης Α. (Fakiolas, N., Armenakis A.)
“Εµπλοκή µαθητών και χρηστών τοξικών ουσιών σε βιαιότητες” 
“The Involvement of Students and Drug Users in Violent Incidents”
Σύγχρονη Εκπαίδευση 81, σσ. 42-50, 1995
Παρουσίαση µιας έρευνας που πραγµατοποιήθηκε το 1994 σε Γυµνάσια και Λύκεια της 

περιοχής του ∆ήµου Αθηναίων. Ειδικότερα περιγράφεται το είδος και η συχνότητα φαινοµέ-
νων βίαιης συµπεριφοράς των µαθητών/τριών και εντοπίζονται τα κοινωνικο-δηµογραφικά 
χαρακτηριστικά και οι στάσεις µαθητών που έχουν εµπλακεί πολλές φορές σε βίαια επεισόδια. 
Επίσης γίνεται µία πρώτη προσπάθεια πολυµεταβλητής ανάλυσης για τη διαµόρφωση σύνθετων 
δεικτών που καθορίζουν την εκδήλωση µορφών βίαιης συµπεριφοράς.

A research conducted in 1994 among high schools of the greater Athens area. The article 
describes the kind and frequency of phenomena of violence among students. It traces the socio-
demographic characteristics and the attitudes of students who often get involved into violent 
incidents. Includes a fi rst attempt towards a multivariable analysis, aiming to create complex 
indicators determining the manifestation of forms of violent behaviour.
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Φλωράτου, Μ. Μ. (Floratou, M. M.)
Μαθησιακές δυσκολίες και όχι τεµπελιά. Ανάγνωση - Γραφή - Ορθογραφία. ∆ιδακτικά προ-

γράµµατα για αντιµετώπιση στο σχολείο και στο σπίτι 
Learning Diffi culties, not Laziness. Reading - Writing - Spelling. Programs for Coping With 

Learning Diffi culties in the School and at Home.  
Αθήνα: Οδυσσέας, 1992
Πρακτικός οδηγός αντιµετώπισης των µαθησιακών δυσκολιών που απευθύνεται τόσο σε 

δάσκαλους/ες όσο και σε γονείς. Περιλαµβάνει ένα µοντέλο διδασκαλίας για παιδιά µε µαθη-
σιακές δυσκολίες και ολοκληρωµένη σειρά ασκήσεων και διδακτικών προγραµµάτων για Ανά-
γνωση - Γραφή και Ορθογραφία. Η προσέγγιση που ακολουθεί το βιβλίο στηρίζεται στην αξιο-
λόγηση που αναφέρεται στο σχολικό πρόγραµµα, είναι συστηµατική, άµεση και επικεντρώνε-
ται στους παράγοντες που επηρεάζουν τη µάθηση.

A practical guide for teachers and parents trying to cope with learning diffi culties. Includes 
a model of teaching for children with learning diffi culties and a complete series of exercises and 
school programs for Reading - Writing and Spelling. This book’s approach is based on school 
evaluation as defi ned in the school program, it is systematic and direct, and focuses on the factors 
affecting the learning process.

Φραγκουδάκη, Α. (Frangoudaki, A.)
Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και φιλελεύθεροι διανοούµενοι 
Educational Reform and Liberal Intellectuals
Αθήνα: Κέδρος, 1977
Στην Ελλάδα η αστική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση αποτελεί αίτηµα των καιρών ήδη από 

το τέλος του 19ου αιώνα. Οµως κάθε φορά που πάει να υλοποιηθεί υπονοµεύεται και αναστέλ-
λεται. Εδώ επιχειρείται η ανάλυση του φαινοµένου για την περίοδο του µεσοπολέµου, ο κοινω-
νικός καθορισµός της αντίδρασης καθώς και η ερµηνεία των λόγων που εµπόδισαν τους φιλε-
λεύθερους διανοούµενους να την πολεµήσουν αποτελεσµατικά.

In Greece, a bourgeois educational reform has been called for since the late 19th century. 
However, each time that it is about to be implemented, it is undermined and suspended. The 
book attempts to analyse this phenomenon during the interwar period, to socially determine the 
reaction against it, and to interpret the factors that prevented liberal intellectuals from effectively 
defending educational reform.

Φραγκουδάκη, Α. (Frangoudaki, A.)
“ Η τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση και η µυθολογία της” 
“Vocational Education and Its Mythology”
Σύγχρονα Θέµατα 4, σσ. 9-22, 1979
Εξετάζονται τα αιτήµατα της αριστεράς την περίοδο 1950-1964 για την ανάπτυξη της τεχνι-

κής παιδείας και για παροχή δυνατότητας και στους φτωχούς να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβα-
σης στην εκπαίδευση.

Examines the demands of the Left during the period 1950-1964 regarding the development 
of vocational education and the provision of equal educational opportunities for the poor.

Φραγκουδάκη, Α. (Frangoudaki, A.)
Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο 
The Sociology of Education. Theories on Social Inequality at School
Αθήνα: Παπαζήσης, 1985
Το βιβλίο αυτό αποτελεί προσπάθεια να παρουσιαστούν οι σηµαντικότεροι συγγραφείς, η 

µεθοδολογία, οι θεωρίες και τα κυριότερα συµπεράσµατα του κλάδου της κοινωνιολογίας της εκ-
παίδευσης. Το πρώτο µέρος του βιβλίου αποτελεί µελέτη στην οποία παρουσιάζονται τα συµπε-
ράσµατα της έρευνας σε διάφορες χώρες για τον κοινωνικό ρόλο του σχολείου, περιγράφεται και 
σχολιάζεται η πάλη ιδεών που προκύπτει από τις διαφορετικές θεωρίες, τις συγκρουόµενες ερµη-
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νείες και τις µεθοδολογικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις. Το δεύτερο µέρος περιέχει επιλογή α-
πό µελέτες οι οποίες διαφέρουν ως προς το µεθοδολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο τους.

This book represents an attempt to present the most important authors, the methodology, 
theories, and main fi ndings of the sociology of education. Its fi rst part presents the fi ndings of 
research on the social role of the school in several countries; it also describes and comments on 
the ideological controversies deriving from different theories, confl icting interpretations, meth-
odological and political oppositions. The second part includes a selection of studies that differ in 
terms of their methodological and theoretical background and orientations.

Χατζηγιάννη, Α., Μαράτου-Αλιπράντη, Λ. (επιµ.) (Hatziyianni, A., Maratou-Alipranti, L. , eds.)
Ανεργία, εργασία, εκπαίδευση και κατάρτιση 
Unemployment, Work, Education and Training
Πρακτικά Ελληνογαλλικού Συνεδρίου 
Proceedings of a Greek-French Conference, 
Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1998
Η σχέση ανάµεσα στην εκπαίδευση και την απασχόληση θεωρήθηκε ανέκαθεν, τόσο από 

τους επιστήµονες όσο και από όσους χαράζουν την οικονοµική και εκπαιδευτική πολιτική, ως 
µία σχέση θετική µε την έννοια ότι η µεγαλύτερη βασική εκπαίδευση - επαγγελµατική κατάρ-
τιση µεταφράζεται σε υψηλότερες θέσεις εργασίας, σε υψηλότερες αποδοχές, και σε οικονοµι-
κή και κοινωνική ανάπτυξη για την κοινωνία συνολικότερα. Οι µελέτες που περιλαµβάνονται 
στον τόµο αυτό αναφέρονται στους επαναπροσδιορισµούς της σχέσης εκπαίδευσης/κατάρτισης 
και απασχόλησης/ανεργίας, µε βάση τους προβληµατισµούς που έχουν πρόσφατα αναπτυχθεί 
σε σχέση µε την ελληνική, γαλλική και ευρωπαϊκή εµπειρία.

The relation between education and employment has always been considered, by scientists 
as well as decision-makers in the area of economic and educational policy, as a positive one, in 
the sense that higher levels of general education and vocational training are considered consistent 
with better working positions, higher salaries, and the general economic and social development 
of society. The studies included in this volume refer to the re-determination of the relations be-
tween education/training and employment/unemployment on the basis of discussions that have 
recently developed in the context of the Greek, French, and European experience.

Χρηστάκης, Κ. (Christakis, K.)
Θέµατα ειδικής αγωγής 
Issues of Special Education
Αθήνα: Τέλεθρον, 1994
O συγγραφέας επιχειρεί µία συνολική προσέγγιση στο θέµα της εκπαίδευσης και της ειδι-

κής αγωγής µέσα από διαλέξεις και κείµενά του από τη χρονική περίοδο 1978-1993. Αναφέρε-
ται στις σηµερινές δοµές της ειδικής αγωγής και το περιεχόµενο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, µε 
προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση της στο µέλλον. Η βιβλιογραφία των κειµένων είναι αγ-
γλική και ελληνική και υπάρχουν αναφορές στη νοµοθεσία για την ειδική αγωγή.

An attempt at an overall approach to the issue of education and special education through 
lectures and articles from the period 1978-1993. The author discusses the contemporary structures 
of special education and the content of private initiatives, offering suggestions for their more 
effective use in the future. The volume’s English and Greek bibliography includes references to 
the legislation concerning special education.

Χρυσάκης, Μ. (Chrysakis, M.)
“Οικογενειακές επενδυτικές πρακτικές των φτωχών και των µη φτωχών και εκπαιδευτικές ανισότητες”
“Family Investment Practices of the Poor and the Affl uent and Educational Inequalities”
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 75, σσ. 89-120, 1989
Η µελέτη διερευνά τη σχέση ανάµεσα στη φτώχεια και τις εκπαιδευτικές ανισότητες και 
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σκιαγραφεί τις διαφορές που υφίστανται ανάµεσα στα παιδιά των φτωχών και των µη φτωχών 
νοικοκυριών µε βάση τα διαθέσιµα ερευνητικά δεδοµένα.

This study examines the relation between poverty and educational inequalities and 
delineates the differences between children of poor and affl uent households on the basis of 
available research data.

 
Χρυσάκης, Μ. (Chrysakis, M.)
“Φτώχεια και εκπαίδευση: η φτωχογόνος δράση και ο φτωχογενής χαρακτήρας του χαµηλού 

εκπαιδευτικού επιπέδου” 
“Poverty and Education: The Poverty-Producing Action and Poverty-Produced Character of 

a Low Educational Level”
Εκλογή ΕΠΠΣΚΕ, 83/84, σσ. 253-267, 1990
Περιγράφεται η αµφίδροµη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στη φτώχεια και την εκπαίδευση 

µε σκοπό την κατανόηση της επίδρασης του χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου στη δηµιουργία 
εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων στη χώρα µας.

Describes the interactive relation between poverty and education, with a view to understand-
ing the effect of a low educational level on the production of educational and social inequalities 
in our country.

Χρυσάκης, Μ.  (Chrysakis, M.)
“Ανισότητες πρόσβασης στην Ανώτατη Eκπαίδευση: η επίδραση των εκπαιδευτικών µεταρ-

ρυθµίσεων” 
“Inequalities in Access to Higher Education: the Effect of Educational Reforms”
Το Πανεπιστήµιο στην Ελλάδα σήµερα 
The University in Greece Today 
Ιδρυµα Σάκη Καράγιωργα, σσ. 177-192, 1991
Στο πρώτο τµήµα της εισήγησης αναλύονται οι κρατικές παρεµβάσεις µεταρρυθµιστικού 

χαρακτήρα στο χώρο της εκπαίδευσης, από την µεταπολίτευση ως σήµερα. Στο δεύτερο µέρος 
αξιολογούνται αυτές οι παρεµβάσεις υπό το πρίσµα των επιδράσεών τους στη διαχρονική εξέλι-
ξη των ανισοτήτων πρόσβασης στα ΑΕΙ. Τέλος, επιχειρείται να δοθεί µια πρώτη απάντηση για 
το ρόλο των διαφόρων συστηµάτων επιλογής στη διαµόρφωση των κοινωνικά προσδιορισµένων 
άνισων ευκαιριών πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

The fi rst part of this article analyses the state reforming interventions in education, from the 
1974 political changeover to our days. The second part evaluates these interventions in light of 
their effects on the diachronic evolution of inequalities in access to Higher Education Institutions. 
Finally, an initial attempt is made to explain the role of the various selection systems in creating 
socially determined unequal opportunities for access to Higher Education

Χρυσάκης, Μ. (Chrysakis, M.)
“Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην καταπολέµηση της φτώχειας” 
“The Role of Education in Fighting Poverty”
∆ιαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής σήµερα 
Dimensions of Social Policy Today 
Αθήνα: Ιδρυµα Σάκη Καράγιωργα, σσ. 391-412, 1993
Η σχέση της φτώχειας µε την εκπαίδευση είναι αρκετά πολύπλοκη. Η µελέτη πραγµατεύε-

ται την επίδραση της φτώχειας στις παρατηρούµενες εκπαιδευτικές ανισότητες ενώ παρατίθε-
νται κάποιες προτάσεις πολιτικής.

The relation between poverty and education is a complex one. This is a study of the effect of 
poverty on observed educational inequalities that also includes some policy suggestions.
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Χρυσάκης, Μ.  (Chrysakis, M.)
“Φτώχεια και ανισότητες στην εκπαίδευση: άνισες ευκαιρίες πρόσβασης και επιτυχίας των 

φτωχών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση” 
“Poverty and Inequalities in Education: Unequal Opportunities of the Poor in Access to and 

Success in Primary and Secondary Education”
Η κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα σήµερα 
Social Research in Greece Today 
Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σσ. 333-358, 1993
Στο άρθρο αυτό ο συγγραφέας επιχειρεί να δώσει µια πλήρη εικόνα για τη σχέση που υφί-

σταται ανάµεσα στη φτώχεια και τις εκπαιδευτικές ανισότητες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-
στηµα. Επισηµαίνονται υπάρχοντα προβλήµατα ορισµού της φτώχειας αλλά και των κοινωνι-
κών ανισοτήτων, καθώς και το γεγονός ότι η ικανοποιητική ερµηνεία αυτής της σχέσης φτώ-
χειας και ανισότητας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χάραξη οποιασδήποτε πολιτικής 
η οποία θα αποσκοπούσε στην άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και τη “ρήξη του φαύλου 
κύκλου σωρευτικής αιτιότητας της κοινωνικής αποστέρησης και της φτώχειας”.

Τhe author attempts to present a complete picture of the relation between poverty and 
educational inequalities in the Greek education system. The problems of defi ning poverty and 
social inequalities are stressed, together with the fact that a satisfactory interpretation of the 
relationship between poverty and inequality is a prerequisite for any policy aiming to attenuate 
social inequalities and to “terminate the vicious circle of accumulative causality regarding social 
deprivation and poverty”
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