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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση του θεσμού των Επιθεωρητών 

Εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια Φλώρινας κατά την χρονική περίοδο 

1945-1967. Πρόκειται για μία δύσκολη ιστορικό- πολιτική και οικονομική περίοδο για 

την Ελλάδα  που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της μετά από πολέμους και εν μέσω 

ενός εμφυλίου πολέμου και αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον η περίπτωση της 

Φλώρινας λόγω των ιδιαιτεροτήτων της.  

Ο θεσμός του Επιθεωρητή δέσποζε στην εκπαιδευτική πραγματικότητα για 

περισσότερο από έναν αιώνα και έγιναν πολλές σχετικές αναφορές σε αυτόν. 

Ουσιαστικά παραμένει αδιαμφισβήτητη η παραδοχή ότι ο ρόλος του 

Εκπαιδευτικού είναι σημαντικότατος και πολυδιάστατος. Από τη μια συμβάλει 

καταλυτικά στη διάπλαση υγιών πνευματικά νέων ανθρώπων και από την άλλη απηχεί 

την βούληση του ελληνικού κράτους να εφαρμόσει μία ορισμένη εκπαιδευτική πολιτική 

που θα συνάδει με την ιδεολογική και πολιτική ταυτότητα της εκάστοτε κυβέρνησης.   

Στο πλαίσιο αυτό η διαδικασία αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών μέσω του 

θεσμοθετημένου Επιθεωρητή Εκπαίδευσης αποκτά σημαίνουσα αξία και βαρύτητα. Η 

έρευνα στηρίχθηκε αρχικά στη μελέτη της υπάρχουσας σχετικής νομοθεσίας και όπως 

αυτή εφαρμόστηκε στην ελληνική πραγματικότητα και παράλληλα στη μελέτη των 

κριτηρίων Αξιολόγησης των Επιθεωρητών Εκπαίδευσης μέσα από  τα αρχεία που 

φυλάσσονται στα Γ.Α.Κ. της Φλώρινας και αφορούν τις Εκθέσεις Αξιολόγησης της 

Υπηρεσιακής ικανότητας των Εκπαιδευτικών της εκπαιδευτικής περιφέρειας Φλώρινας 

από τους εκάστοτε Επιθεωρητές Εκπαίδευσης. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: επιθεωρητής, εκπαιδευτικός, δάσκαλος, σχολείο, κριτήρια 

αξιολόγησης, ατομικές Εκθέσεις, 
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Abstract 

The following thesis focuses on the probe of the ordinance of the  Inspectors in 

Education in the Educational District of Florina, Greece, during the years 1945-1967. It 

is about a difficult historical, political and economical period of Greece that tries to 

stand on its own feet after a period of wars and in the middle of a civil war and the case 

study of Florina could be of a bigger interest due to its peculiarities. 

The probe of the General Inspector  in Education dominated in the Greek reality 

for more than a century and there had been a lot of references about it. 

Fundamentally, it remains undisputable the acceptance that the role of the teacher 

is very significant and multidimensional. On the one hand ,it contributes to the 

edification of mentally healthy young people and on the other hand it reflects the will 

of the Greek state to apply a certain educational policy coincident with the ideological 

and political identity of each government. 

In this context, the procedure of the evaluation of teachers via a statutory Inspector 

gains a significant value and importance. The research was originally based on the study 

of the former relevant legislation as applied to the Greek reality and the study of the 

evaluation criteria of Educational Inspectors via the archives retained in the General 

Archives of the State and they refer to the Evaluation Reports of teachers' official ability 

in the Educational district of Florina by the current Educational Inspectors. 

 

 

 

 

 

 

 

Key-words: Inspector, educator, teacher, school, evaluation criteria, 

personal reports 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

1.1 Βιβλιογραφική Επισκόπηση  

Οι διάφορες μελέτες που υπάρχουν στην βιβλιογραφία και αφορούν το θεσμό του 

επιθεωρητή και σχετίζονται με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι περιορισμένες. 

Οι περισσότερες έχουν περιγραφικό χαρακτήρα ως προς  τον θεσμό του επιθεωρητή και 

των κριτηρίων αξιολόγησης. 

Σημαντικές πηγές  στη βιβλιογραφία  αποτελούν αρχικά το βιβλίο του Στέφανου 

Φίλου (1984), «Το χρονικό ενός θεσμού, Διοίκηση και εποπτεία της εκπαίδευσης κατά 

την τελευταία 150ετία, 1832-1982. εκδ. Βιβλία για όλους, Αθήνα, όπου γίνεται μια 

συστηματική περιοδολόγηση του θεσμού του επιθεωρητή, της Εποπτείας και της 

Διοίκησης της Εκπαίδευσης. 

Μία επίσης αξιόλογη πηγή αποτελεί η  μελέτη του Γ. Ιορδανίδη «Ο θεσμός του 

επιθεωρητή στην ελληνική εκπαίδευση: Ιστορική επισκόπηση της πορείας του θεσμού.» 

που δημοσιεύθηκε στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης στην Πάτρα, 

όπου γίνεται   διερεύνηση στην  ιστορική διάσταση του θεσμού του επιθεωρητή  και 

μέσα από αυτή επιχειρείται να συνδεθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με τις 

εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας. 

Άλλη σημαντική πηγή αποτελεί η δημοσίευση των  Φωτιάδης Κ., Ηλιάδου-Τάχου 

Σ., Σεχίδης Κ., Αμαραντίδου Κ., Πουγαρίδου Π. (2013) «Η Περιφέρεια της Φλώρινας 

Πριν και μετά τον εμφύλιο πόλεμο μέσω των εκθέσεων των επιθεωρητών του Οργανισμού 

Εκπαίδευσης και Αναφορών Near East Foundation (1949)» Διεθνές Συνέδριο. 

Θεσσαλονίκη, σελ. 447-469,  Δημοσίευση στη: Θεσσαλονίκη: Epikentro, 2013, όπου 

μέσα από τις εκθέσεις των Επιθεωρητών εκπαίδευσης που υπηρετούσαν στην περιοχή 

της Φλώρινας την περίοδο του Μεσοπολέμου και την αναφορά του C. M. Schermerhom 

αντιπροσώπου του κοινωφελούς ιδρύματος Near East Fountation, περιγράφεται η 

οικονομική, κοινωνική και εκπαιδευτική κατάσταση της περιοχής της Φλώρινας. 

Η μεταπτυχιακή έρευνα της Μήλα, Δ. (2008). «Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από τις εκθέσεις των επιθεωρητών την περίοδο 

1947-1974: η περίπτωση των α΄ & β΄ περιφερειών του νομού Αχαΐας» (Doctoral 

dissertation. nemertes.lis.upatras.gr), προβάλλει τη διαδικασία αξιολόγησης και το ρόλο 

του Επιθεωρητή μέσα από τις εκθέσεις Υπηρεσιακής ικανότητας των Επιθεωρητών.    

13 
 



1.2 Στόχοι- Ερευνητικά Ερωτήματα 

Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να περιγράψει και να ερμηνεύσει τα κριτήρια 

αξιολόγησης των Επιθεωρητών Εκπαίδευσης της Εκπαιδευτικής περιφέρειας Φλώρινας 

την περίοδο 1945-1967, μέσα από τον θεσμό του Επιθεωρητή ως διαδικασία 

αξιολόγησης. Σκοπός της έρευνας είναι να επιχειρήσει να δώσει μια ποσοτική ανάλυση 

των κριτηρίων αξιολόγησης  σε συνάρτηση με το ιστορικό- πολιτικό και εκπαιδευτικό 

συγκείμενο  και μέσα από αυτό να ερμηνεύσει το ρόλο των Επιθεωρητών Εκπαίδευσης. 

Για το σκοπό αυτό η έρευνα δομήθηκε σε  τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος  παρουσιάζεται 

το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας όπου τίθενται τα ερευνητικά ερωτήματα,, 

περιγράφεται η ιστορική επισκόπηση του θεσμού του Επιθεωρητή από την απαρχή του 

μέσα από το νομοθετικό πλαίσιο καθώς και η εκπαιδευτική κατάσταση  στην περιφέρεια 

της Φλώρινας. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το ερευνητικό μέρος της μελέτης όπου 

περιγράφεται το ερευνητικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε, το οποίο ήταν κατεξοχήν 

αρχειακό, καθώς και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για να δώσει απαντήσεις στα 

ερευνητικά ερωτήματα που απασχόλησαν την έρευνα. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται 

η ανάλυση των δεδομένων καθώς και τα αποτελέσματα της. Τα ερευνητικά ερωτήματα 

που θέτει  προς απάντηση η έρευνα  είναι τα εξής: 

 Ποιοι και πόσοι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται στο πλαίσιο των 22 ετών ; 

 Ποιες κατηγορίες εκπαιδευτικών αξιολογούνται από τους Επιθεωρητές; 

 Από ποιους και πόσους Επιθεωρητές αξιολογούνται οι Εκπαιδευτικοί; Σε 

ποιες και πόσες περιόδους αντιστοιχούν οι αξιολογήσεις; 

 Πώς ομαδοποιούνται τα κριτήρια αξιολόγησης στις περιόδους; 

 Με βάση την ομαδοποίηση κριτηρίων πόσοι και ποιοι εκπαιδευτικοί 

εντάσσονται στο καθένα κριτήριο και με ποια βαθμολογία; 

 Πώς επηρεάζει η μεταβλητή Φύλο, την αξιολόγηση των επιθεωρητών;  

 Υπάρχει  διαφοροποίηση των κριτηρίων ανά χρονολογική περίοδο που 

μελετούμε; 
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1.3 Ιστορική επισκόπηση του θεσμού του επιθεωρητή          

εκπαίδευσης από την απαρχή του- Νομοθετικό πλαίσιο (1824-

1982) 

Ο θεσμός του επιθεωρητή εκπαίδευσης αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους 

θεσμούς της ελληνικής εκπαίδευσης  αφού η διάρκειά του φτάνει περίπου τον ενάμιση 

αιώνα. Η απαρχή του θεσμού του Επιθεωρητή Εκπαίδευσης ξεκινά με τη σύσταση του 

Νεοελληνικού Κράτους το 1830 όταν διορίστηκαν και οι πρώτοι Επιθεωρητές 

Εκπαίδευσης με τον Ν. 1372/1830 και καταργήθηκε με τον Νόμο 1304/1982 από την 

Κυβέρνηση του Α. Παπανδρέου.  

Το 1830 στην Ελλάδα υπήρχαν συνολικά 71 Δημοτικά Σχολεία με 6.000 μαθητές1 

(Μπουζάκης, 2002). 

Μία δεκαετία πριν το 1824, παρατηρήθηκε μία περιορισμένη κίνηση αναφορικά 

με την ίδρυση  σχολείων στον Ελλαδικό χώρο. Την περίοδο αυτή η Εκπαίδευση, με 

απόφαση της Βουλής του αγωνιζόμενου ελληνικού Έθνους, διαβαθμίζεται σε τρία 

επίπεδα: α)Κατώτερη , β) Μέση και γ) Ανώτερη Εκπαίδευση. Ακολουθεί η κυβέρνηση 

του Ι. Καποδίστρια η οποία είχε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανασυγκρότηση της 

Ελληνικής Εκπαίδευσης αλλά δυστυχώς η δολοφονία του Καποδίστρια το 1831 διέκοψε 

την όλη προσπάθεια. Ακολούθησε η περίοδος της άφιξης του  Όθωνα και στις 22-3-

1833 με Διάταγμα αποφασίστηκε η συγκρότηση μίας Επιτροπής που είχε κύριο έργο τη 

σύνταξη έκθεσης για την βελτίωση της Δημόσιας Εκπαίδευσης, με την ίδρυση νέων 

ελληνικών σχολείων και ελληνικού Πανεπιστημίου. Πρόεδρος της επιτροπής αυτής 

ορίστηκε ο Γραμματέας της Επικρατείας αρμόδιος  σε θέματα εκκλησιαστικής και 

δημόσιας εκπαίδευσης. Τον ίδιο χρόνο το 1833 και μετά την υποβολή της έκθεσης από 

την αρμόδια επιτροπή, ιδρύθηκαν ένα ελληνικό Σχολείο και ένα Γυμνάσιο στο Ναύπλιο 

που ήταν πρωτεύουσα του τότε ελληνικού κράτους. Έναν χρόνο αργότερα 

δημοσιεύθηκε ο Νόμος 6/18-02-1834 «περί δημοτικών σχολείων» που προέβλεπε την 

σύσταση ενός Πρότυπου Δημοτικού Σχολείου και ενός Διδασκαλείου για την 

κατάρτιση των δασκάλων και διδασκαλισσών στο Ναύπλιο αρχικά και μετά στην 

Αθήνα. Ταυτόχρονα με τον ίδιο Νόμο προβλέπονταν η σύσταση σε κάθε Δήμο ενός 

δημοτικού σχολείου. Τα έξοδα συντήρησης θα αναλάμβανε ο εκάστοτε Δήμος, με ίδια 

έσοδα. Την σύσταση των δημοτικών σχολείων ακολούθησε ο διορισμός των πρώτων 

1 Μπουζάκης Σήφης, Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821-1998), εκδόσεις GUTENBERG, σ. 40 
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δασκάλων. Στις επόμενες δύο δεκαετίες ο αριθμός των σχολείων έφτασε τα 450 εκ των 

οποίων μόλις τα 45 ήταν ιδιωτικά. Την ευθύνη για την εποπτεία και διοίκηση των 

δημοτικών σχολείων  όλης της χώρας είχε ο Γραμματέας των Εκκλησιαστικών και της 

Δημόσιας Εκπαίδευσης (Γ.Ε.Δ.Σ.) δηλαδή ο Υπουργός και σε συνεργασία με πέντε 

συνολικά αρχές: α) Τον Νομαρχιακό δάσκαλο και τον επαρχιακό δάσκαλο, β)Την 

επιτόπια Εφορευτική Επιτροπή κάθε Δήμου, γ) την Επαρχιακή και Νομαρχιακή 

Επιθεωρητική Επιτροπή, η οποία λειτουργούσε στην έδρα της επαρχίας και του Νομού, 

δ) τους Έπαρχους και Νομάρχες και ε) τον Γενικό Επιθεωρητή των Δημοτικών 

Σχολείων, ο οποίος είχε την εποπτεία των Δημοτικών Σχολείων όλης της χώρας και τα 

επιθεωρούσε μία φορά τον χρόνο. Παράλληλα όμως  ήταν επιφορτισμένος με την 

διενέργεια ανακριτικών διαδικασιών σε δασκάλους όταν παρουσιάζονταν προβλήματα 

και ασκούσε και πειθαρχική εξουσία επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες πειθαρχικές 

ποινές2 (Φίλος, 1984). 

Το διάταγμα του 1834 αποτελούνταν συνολικά από 70 άρθρα και προέβλεπε  

επταετή υποχρεωτική εκπαίδευση. Τα παιδιά ξεκινούσαν τη φοίτηση στο Δημοτικό 

όταν συμπλήρωναν την ηλικία των πέντε ετών και η συνολική διάρκεια φοίτησης στο 

Δημοτικό ήταν 4 χρόνια. Τα μαθήματα που διδάσκονταν  ήταν: Κατήχηση (με άδεια 

των γονέων), στοιχεία της Ελληνικής, Ανάγνωση, Γραφή, Γραμμική, Ιχνογραφία και 

Φωνητική Μουσική. Επιτρεπόταν και η διδασκαλία Γεωγραφίας , Ελληνικής Ιστορίας 

και Φυσικών Επιστημών. Επίσης δύο φορές την εβδομάδα τα μεν αγόρια είχαν 

πρακτική δοκιμασία στην αγρονομία, κηπουρική, δενδροκομία, βομβυκοτροφία και 

μελισσοκομία τα δε κορίτσια στο εργόχειρο Ακολούθησαν δύο νέα διατάγματα στην 

περίοδο του Όθωνα που διαμόρφωσαν το πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής 

εκπαίδευσης και στις τρεις βαθμίδες. Πρόκειται για το διάταγμα της 31ης Δεκεμβρίου 

του 1836 «Περί κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων», με κυριότερες 

ρυθμίσεις τη δημιουργία ιδιωτικών σχολείων και την ίδρυση ενός διδασκαλείου ή 

διδασκαλοδιδακτηρίου διετούς φοίτησης και για το διάταγμα της 14ης Απριλίου του 

1837 που αφορά την ίδρυση του Πανεπιστημίου το οποίο το 1862 θα μετονομασθεί σε 

«Εθνικό Πανεπιστήμιο» με συνολικά 4 σχολές και διάρκεια φοίτησης 3 έως 4 χρόνια.3 

(Μπουζάκης, 2002). 

2 Φίλος Στ. Το χρονικό ενός θεσμού, Διοίκηση και εποπτεία της Εκπαίδευσης κατά την τελευταία 150/ετία 
1832-1982, Εκδόσεις «Βιβλία για όλους», Αθήνα,  σ.σ. 9-15 

3 Μπουζάκης Σήφης, Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821-1998), εκδόσεις GUTENBERG, σ.σ. 41-44 
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Ο θεσμός του Γενικού Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων διατηρήθηκε μέχρι το 

1863 όταν ο αριθμός των δημοτικών σχολείων ήταν σχετικά μικρός, συνολικά 684 

σχολεία και των δασκάλων-ανδρών και γυναικών, συνολικά 739. Η συνεχής όμως 

αύξηση μαθητών και σχολείων τα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα με την ενσωμάτωση των 

Επτανήσων και την προσάρτηση των Ηπειρωτικών και Θεσσαλικών Επαρχιών στο 

ελληνικό Κράτος, οδήγησε στην ανάγκη δημιουργίας ενός νέου θεσμού στο χώρο της 

Εκπαίδευσης, αυτού των Έκτακτων Επιθεωρητών  Δημοτικών Σχολείων. Οι έκτακτοι 

Επιθεωρητές προέβαιναν στην επιθεώρηση των σχολείων ύστερα από σχετικές 

κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και δημόσιας Εκπαίδευσης 

ειδικότερα με τις εγκυκλίους 3675/6-5-1880 και 7958/29-6-1883. Τις εκθέσεις που 

συνέτασσε ο κάθε Επιθεωρητής τις διαβίβαζε στο Υπουργείο Εκκλησιαστικών και 

Δημόσιας Εκπαίδευσης. Με πρωτοβουλία του τότε Γενικού Επιθεωρητή  Δημοτικών 

Σχολείων οι Εκθέσεις δημοσιοποιήθηκαν ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα της 

επικρατούσας κατάστασης στην Δημοτική Εκπαίδευση. Το διάστημα 1864-1880 οι 

δημοδιδάσκαλοι διορίζονταν μετά από σχετική εξέταση από Επιτροπή που έκρινε την 

ικανότητά τους να γίνουν διδάσκαλοι 4 (Φίλος, 1984).  

Το 1895  με την αστικοποίηση του ελληνικού κράτους ψηφίστηκε ο νόμος ΒΤΜΘ 

«περί Δημοτικής Εκπαίδευσης» ο οποίος ουσιαστικά διόρθωσε και κάλυψε κενά του 

προηγούμενου Ν.  6/18-2-1834. Εμπνευστής του ήταν ο Υπουργός Εκκλησιαστικών και 

Δημόσιας Εκπαίδευσης Δ. Πετρίδης. Με τον νόμο αυτό το Υπουργείο εκκλησιαστικών 

και Δημόσιας Εκπαίδευσης παύει να έχει την ευθύνη της Εποπτείας και Διοίκησης της 

Δημοτικής εκπαίδευσης. Σε κάθε Νομό υπήρχαν τα Εποπτικά Συμβούλια και εισηγητής 

σε αυτά  ήταν ο Νομαρχιακός Επιθεωρητής, ο οποίος κάθε εξάμηνο επιθεωρούσε όλα 

τα δημοτικά σχολεία της Περιφέρειας του Εποπτικού Συμβουλίου και υπέβαλλε τις 

Εκθέσεις του στο Εποπτικό Συμβούλιο. Στις υποχρεώσεις των επιθεωρητών, σύμφωνα 

με τον ιδρυτικό νόμο ΒΤΜΘ’/1895 ανήκε η σύνταξη ημερολογίου υπηρεσιακής 

ικανότητας των δασκάλων μετά το πέρας της επιθεώρησής τους5 (Φίλος, 1984).  

Το ημερολόγιο υποβαλλόταν από τον επιθεωρητή στο Εποπτικό Συμβούλιο και 

περιείχε λεπτομερή έκθεση των παρατηρήσεών του για κάθε σχολείο, για τη διδασκαλία 

των μαθητών, την ύλη, τις μεθόδους, την ακρίβεια εφαρμογής του προγράμματος και 

των κανονισμών του Υπουργείου Παιδείας, για την πρόοδο των μαθητών και για κάθε 

4 Φίλος Μ. Στ. ό.π., σ.σ. 12-21 
5 Φίλος Μ. Στ. ό.π., σ.σ. 28-29 
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τι σχετικό με τη λειτουργία του σχολείου (Ιορδανίδης, Ο θεσμός του επιθεωρητή στην 

ελληνική εκπαίδευση: Ιστορική επισκόπηση της πορείας του θεσμού, 2004). 

Ταυτόχρονα ο Νομαρχιακός Επιθεωρητής ασκούσε και άλλες αρμοδιότητες που 

ήταν οι εξής: α) Ήταν αρμόδιος για την ανέγερση και την συντήρηση διδακτηρίων, β) 

Ασκούσε πειθαρχική εξουσία στους δασκάλους, γ)Ήταν υπεύθυνος για τη διοργάνωση 

7 ήμερων επιμορφωτικών συγκεντρώσεων κατά την περίοδο των θερινών διακοπών και 

μετά από έγκριση του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης. Τα 

μειονεκτήματα του Ν.ΒΤΜΘ/1895 ήταν ότι οι αυξανόμενες αρμοδιότητες του 

Επιθεωρητή Εκπαίδευσης διόγκωσαν την εξουσία του έναντι του Εποπτικού 

Συμβουλίου και ουσιαστικά δεν ελέγχονταν πλέον. Ως Νομαρχιακοί  Επιθεωρητές 

διορίζονταν καθηγητές γυμνασίου, οι οποίοι έπρεπε να ήταν διδάκτορες φιλολογίας με 

πενταετή υπηρεσία, ακόμη και Διευθυντές ή καθηγητές Διδασκαλείου και 

Γυμνασιάρχες. Σε κάποιους νομούς προβλέπονταν επίσης να διορίζονται Βοηθοί 

Νομαρχιακών Επιθεωρητών οι οποίοι ονομάζονταν Επιθεωρητές Β’ τάξης. Στη θέση 

του Επιθεωρητή Β’ τάξης μπορούσε να διοριστεί ύστερα από γραπτή και προφορική 

εξέταση δάσκαλος με δεκαετή υπηρεσία και με την προϋπόθεση ότι είχε υπηρετήσει για 

τουλάχιστον τρία χρόνια σε πρότυπο δημοτικό σχολείο Διδασκαλείου ή είχε σπουδάσει 

παιδαγωγικά στο εξωτερικό6 (Φίλος, 1984). 

Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο τα δημοτικά σχολεία ονομάστηκαν 

«προκαταρκτικά σχολεία» και σύμφωνα με το άρθρο 1 ορίζονταν ότι ο σκοπός της 

λειτουργίας τους ήταν η  « ηθικήν και θρησκευτικήν μόρφωσιν των παίδων». Επίσης τα 

δημοτικά χωρίζονταν σε δύο κατηγορίες τα κοινά με 4ετή φοίτηση  και τα πλήρη 

δημοτικά σχολεία με 6ετή φοίτηση και στα δύο η φοίτηση ήταν υποχρεωτική. 

Προβλέπονταν τέλος και η δημιουργία δημοτικών σχολείων για κορίτσια με τα ίδια 

προγράμματα όπως και των αγοριών αλλά και με ορισμένα επιπλέον μαθήματα όπως 

κοπτική-ραπτική7 (Μπουζάκης, 2002). 

Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι ο Νόμος ΒΤΜΘ/1895  σύμφωνα με το άρθρο 

48 αυτού, έδινε την δυνατότητα στο εποπτικό Συμβούλιο να συγκαλεί ακόμη και 

μυστική συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του και χωρίς συμμετοχή 

του Γενικού Επιθεωρητή της Δημοτικής Εκπαίδευσης και να αποφασίζει για τη 

μετάθεση ή και την απόλυσή του. Οι αποφάσεις αυτές καταχωρούνταν σε ειδικό 

6 Φίλος Μ. Στ. ό.π., σ.σ. 28-29 
7 Μπουζάκης Σήφης, Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821-1998), εκδόσεις GUTENBERG, σ.σ. 58-59 
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Πρακτικό που τηρούσε ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ο ίδιος 

έστελνε αντίγραφο των αποφάσεων στο Υπουργείο Παιδείας8 (Φίλος, 1984). 

Το 1900 με τον Νόμο ΒΨΛΑ  οι Γενικοί Επιθεωρητές δημοτικών σχολείων 

καταργούνται γιατί τις αρμοδιότητές τους ασκούσαν πλέον οι Νομαρχιακοί 

Επιθεωρητές. Οι Γενικοί Επιθεωρητές συνεχίζουν να ασκούν πλέον μόνο διοικητικά 

και καθοδηγητικά καθήκοντα, ενώ το 1914 καταργήθηκαν εντελώς. Τα επόμενα έτη οι 

Νομαρχιακοί Επιθεωρητές αυξήθηκαν όπως και τα δημοτικά σχολεία9 (Φίλος, 1984). 

Όσον αφορά την αξιολόγηση των  εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης αυτή μέχρι 

το 1937 γινόταν από τους Εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαίδευσης. Με τον 

Αναγκαστικό Νόμο 767/1937 συστάθηκαν θέσεις Γενικών Επιθεωρητών Δημοτικής 

Εκπαίδευσης οι οποίοι προέρχονταν πλέον από την ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα10 (Φίλος, 

1984). Τελικά με τον Νόμο 1304/ 1982 ο θεσμός των Επιθεωρητών καταργήθηκε και 

αντικαταστάθηκε από το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου11 (Φίλος, 1984). 

Με τη λήξη των βαλκανικών πολέμων το 1913 η Κυβέρνηση Βενιζέλου και 

συντάκτη τον Δ. Γληνό προχώρησε στην ψήφιση του νόμου 240/1914 ο οποίος 

βελτίωσε την εποπτεία και Διοίκηση της εκπαίδευσης ορίζοντας, μεταξύ άλλων, ως 

αρμόδιο για την εποπτεία και διοίκηση της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης τον 

Υπουργό των Εκκλησιαστικών μαζί με το 12μελές Εκπαιδευτικό Συμβούλιο( έξι στη 

Δ.Ε. και έξι στη Μ.Ε.), τα Εποπτικά Συμβούλια, τους Γενικούς Επιθεωρητές, τους 

Επιθεωρητές και τους Διευθυντές των σχολείων. Το έργο του Εκπαιδευτικού 

Συμβουλίου ήταν επιστημονικό, γνωμοδοτικό και διοικητικό. Τα δημοτικά σχολεία 

κατανέμονταν σε εβδομήντα κατά ανώτατο, εκπαιδευτικές περιφέρειες. Το Εποπτικό 

Συμβούλιο σε κάθε εκπαιδευτική περιφέρεια αποτελούνταν από τον Γυμνασιάρχη στη 

θέση του  Προέδρου, έναν πρωτοδίκη και τον Επιθεωρητή Δ.Ε. ως μέλη του. Έργο του 

Εποπτικού συμβουλίου ήταν η γνωμοδότηση σε θέματα σύστασης, υποβιβασμού, 

συγχώνευσης, κατάργησης αλλά και έναρξης – λήξης μαθημάτων των δημοτικών 

σχολείων και νηπιαγωγείων. Επίσης το Εποπτικό συμβούλιο ήταν πλέον αρμόδιο  να 

προτείνει τον διορισμό των δασκάλων και όχι το Δημοτικό συμβούλιο που ίσχυε έως 

τότε. Την άμεση επίβλεψη των δημοτικών σχολείων είχε ο Επιθεωρητής ο οποίος 

επισκέπτονταν τα σχολεία της Περιφέρειάς του δύο φορές τον χρόνο. Όσον αφορά τον 

8 Φίλος Μ. Στ. ό.π., σ. 38 
9 Φίλος Μ. Στ. ό.π., σ. 24 
10 Φίλος Μ. Στ. ό.π., σ. 94 
11 Φίλος Μ. Στ. ό.π., σ. 186 
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τρόπο διορισμού των Επιθεωρητών ΔΕ προέβλεπε για όσους υπηρετούσαν στις νέες 

χώρες αναδιορισμό και στις νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν στην παλιά και Νέα 

Ελλάδα προέβλεπε διαγωνισμό. Ουσιαστικά ο Νόμος 240/1914 αποτέλεσε την χρονική 

αφετηρία του θεσμού των Επιθεωρητών ΔΕ στις «Νέες Χώρες». Σε κάθε εκπαιδευτική 

Περιφέρεια διορίζονταν ένας Γενικός Επιθεωρητής και επιθεωρούσε δύο φορές τον 

χρόνο τα γραφεία των Επιθεωρητών Δ.Ε. Όσον αφορά τους Επιθεωρητές Δημοτικής 

Εκπαίδευσης διορίζονταν με διαγωνισμό και όσοι είχαν διατελέσει Επιθεωρητές σε 

Τουρκοκρατούμενες περιοχές πριν το 1913 διορίστηκαν με αυτό ως μοναδικό κριτήριο 

ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου με το Διάταγμα στις 19-10-1914 

(ΦΕΚ 250/21-10-1914 τ. Β.) , όπως ακριβώς διορίστηκε ο Κων. Ιωαννίδης στην περιοχή 

της Φλώρινας, μετά από την προσάρτηση των «Νέων Χωρών»12 (Φίλος, 1984).  

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορούσε τους εκπαιδευτικούς γενικότερα, 

καθορίζονταν από τον Νόμο 1386 και όριζε ότι, όσοι υπηρετούσαν σε ξενόφωνους 

συνοικισμούς της Μακεδονίας και Ηπείρου και αποφοίτησαν μετά το 1914 από τα 

Διδασκαλεία τους χορηγούνταν μηνιαίο επίδομα πέραν του βασικού μισθού τους ποσού 

30 έως 50 δραχμές, ανάλογα με το βαθμό του πτυχίου τους. (ΦΕΚ 348/25.11.1914, 

1879, αρ.3/Ν.402)13 (Φωτιάδης, Ηλιάδου, Σεχίδης, Αμαραντίδου , & Πουγαρίδου , 

2013). 

Ειδικότερα την περίοδο του εθνικού διχασμού από το 1915 και ύστερα, στον 

Ελλαδικό χώρο πραγματοποιήθηκαν πολλές διώξεις δημοσίων υπαλλήλων και το 

αποτέλεσμα αυτής της κρίσης που ξέσπασε ήταν ένας μεγάλος αριθμός Επιθεωρητών 

λόγω πολιτικών διώξεων να μετατεθεί αλλά και ένας επίσης μεγάλος αριθμός να 

διοριστεί σε κενές θέσεις Επιθεωρητών χωρίς κανέναν απολύτως διαγωνισμό. Οι 

συνθήκες βελτιώθηκαν την περίοδο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης με την ψήφιση 

του Νόμου 827/1917 από την κυβέρνηση Βενιζέλου. Σύμφωνα με τον Νόμο 

διορίσθηκαν δύο ανώτεροι Επόπτες Εκπαίδευσης, ο Α. Δελμούζος και ο Μ. 

Τριανταφυλλίδης με κύριο έργο την  καθοδήγηση των δασκάλων στη χρήση της 

δημοτικής Γλώσσας. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας οργανώθηκαν την περίοδο 

12 Φίλος Μ. Στ. ό.π., σ. σ. 45-50 
13 Φωτιάδης Κ., Ηλιάδου-Τάχου Σ., Σεχίδης Κ., Αμαραντίδου Κ., Πουγαρίδου Π. (2013). «Η Περιφέρεια της 

Φλώρινας Πριν και μετά τον εμφύλιο πόλεμο μέσω των εκθέσεων των επιθεωρητών του Οργανισμού 

Εκπαίδευσης και Αναφορών Near East Foundation (1949)» Διεθνές Συνέδριο. Θεσσαλονίκη, σελ. 447-

469,  Δημοσίευση στη: Θεσσαλονίκη: Epikentro, 2013. 
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εκείνη μαθήματα – σεμινάρια υποχρεωτικά και για τους Επιθεωρητές Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. Επίσης με το Νόμο 1332/1917 αποφασίστηκε η συγγραφή νέων σχολικών 

βιβλίων μεταξύ αυτών τα αναγνωστικά του δημοτικού σχολείου «Τα ψηλά βουνά» και  

«Το αλφαβητάρι με τον ήλιο». Το επόμενο έτος οργανώθηκαν φροντιστηριακά 

μαθήματα  στις δύο μεγάλες πόλεις Αθήνα και Πειραιά από τους Επόπτες Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, με στόχο την επιμόρφωση των δασκάλων στη σωστή χρήση της 

δημοτικής γλώσσας. Αντίστοιχη επιμόρφωση και μάλιστα υποχρεωτική εφαρμόστηκε 

και για τους Επιθεωρητές των δημοτικών σχολείων σύμφωνα με τον Ν.1439/1918. Τρία 

χρόνια αργότερα το 1920 με το Νόμο 2176/1920 μονιμοποιήθηκαν οι μέχρι τότε  

προσωρινοί Επιθεωρητές. Στην περιοχή της Φλώρινας  διορίστηκε ο Ν. Γύπαρης. Στο 

τέλος του 1920 με την αλλαγή κυβέρνησης και την άνοδο στην εξουσία του Λαϊκού 

Κόμματος μία σειρά αλλαγών σημειώθηκαν στον χώρο της Εκπαίδευσης, όπως η 

παραίτηση των Ανώτερων Εποπτών, οι αλλαγές των μελών στο εκπαιδευτικό 

συμβούλιο και η παύση των Επιθεωρητών που είχαν διοριστεί χωρίς διαγωνισμό (ένας 

εξ αυτών ο Ν. Γύπαρης). Το 1922 ψηφίστηκε ο Νόμος 2857/1922 από την Κυβέρνηση 

Γούναρη, ο οποίος τροποποίησε τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού των 

Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης και θέσπισε νέα κριτήρια. Επίσης ο Νόμος όριζε 

νέες κρίσεις στο εποπτικό προσωπικό και τη διεξαγωγή δοκιμασίας για όσους 

Επιθεωρητές δημοτικών σχολείων διορίστηκαν χωρίς διαγωνισμό. Τέλος 

προβλέπονταν η μετεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετά από εξεταστική 

δοκιμασία, όσων δασκάλων  επιθυμούσαν να αποκτήσουν αυξημένα επιστημονικά 

προσόντα με στόχο να διεκδικήσουν μετέπειτα θέσεις Επιθεωρητών Εκπαίδευσης.  Η 

Μικρασιατική Καταστροφή που ακολούθησε επέφερε μεγάλες αλλαγές στο πολιτικό 

και εν συνεχεία στον εκπαιδευτικό χώρο της Ελλάδας. Το κίνημα του Πλαστήρα 

αναλαμβάνοντας την διακυβέρνηση του Κράτους με διάταγμα στις 5-11-1922 

επανέφερε στις αρχικές τους θέσεις τους συνολικά έντεκα απολυμένους Επιθεωρητές 

Δημοτικών Σχολείων και ταυτόχρονα απομάκρυνε τους προσωρινούς Επιθεωρητές που 

τοποθέτησε η προηγούμενη κυβέρνηση14 (Φίλος, 1984).  

14 Φίλος Μ. Στ. ό.π., σ.σ. 50-62 
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Στην εκπαιδευτική περιφέρεια Φλώρινας παρ’ όλα αυτά δεν επανατοποθετήθηκε  

ο Ν. Γύπαρης15 και σύμφωνα με τις Εκθέσεις των Επιθεωρητών, Επιθεωρητής 

Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας φαίνεται ότι τοποθετήθηκε ο Μ. Σλαβάρος16 (ΓΑΚ). 

Στα πλαίσια των νέων αλλαγών η κυβέρνηση  με διάταγμα στις 22-09-1922 

προκήρυξε δοκιμασία ενώπιον μίας τριμελούς επιτροπής για όσους μόνιμους ή 

προσωρινούς Επιθεωρητές δημοτικών σχολείων ήθελαν να αποκτήσουν επιπλέον 

προσόντα τα οποία προβλέπονταν στον Νόμο 2857/1922 και με αυτόν τον τρόπο 

νομιμοποιήθηκε ένας περιορισμένος αριθμός Επιθεωρητών δημοτικών σχολείων. Τα 

εξεταζόμενα μαθήματα ήταν μετάφραση  αρχαίου κειμένου, λογοτεχνία, Ψυχολογία, 

Πρακτική παιδαγωγική, Διδακτική. Με το ίδιο διάταγμα προβλέπονταν η διεξαγωγή 

διαγωνισμού για χορήγηση διετούς εκπαιδευτικής άδειας- μετεκπαίδευσης με αποδοχές 

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για δασκάλους οι οποίοι με την ολοκλήρωση της 

εκπαίδευσης λάμβαναν πτυχίο μετεκπαίδευσης. Διευθυντές Σπουδών ορίστηκαν 

καθηγητές της Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο θεσμός αυτός διήρκησε 

έως το 1964 όταν και μετατράπηκε σε Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τον 

Φεβρουάριο του 1923 με νέο διαγωνισμό καλύφθηκαν οι κενές από τον προηγούμενο 

διαγωνισμό, θέσεις Επιθεωρητών Δημοτικών Σχολείων. Την εξεταστική επιτροπή 

συγκρότησαν Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι και τα εξεταζόμενα μαθήματα ήταν: Αρχαία, 

Λογοτεχνία, Πρακτική Παιδαγωγική, Ψυχολογία, Ειδική Διδακτική, Σχολική 

Νομοθεσία και Σχολική Υγιεινή. Στην εκπαιδευτική περιφέρεια Φλώρινας  την περίοδο 

αυτή λειτουργούσαν συνολικά 130 δημοτικά σχολεία και Επιθεωρητής Δ.Ε. για το 

σχολικό έτος 1923-1924 διορίστηκε ο  Κ. Χριστοδουλόπουλος17 (Φίλος, 1984). 

Από το 1923 έως το 1925 ακολούθησε μία περίοδος νέων πολιτικών αλλαγών. Τα 

πολιτικά γεγονότα  επηρέασαν την ιστορία του θεσμού του Επιθεωρητή και 

διαμόρφωσαν ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο. Κυριότερα γεγονότα ήταν η λειτουργία της 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας με διευθυντή τον Δ. Γληνό και ο διορισμός του Α. Δελμούζου 

στο Μαράσλειο Διδασκαλείο. Ακολούθησε ο Νόμος 1242/1925 «περί διοικήσεως 

Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης» σύμφωνα με τον οποίο διορίστηκαν στις 18-02-

1925 πτυχιούχοι δημοδιδάσκαλοι, ως Επιθεωρητές δημοτικών σχολείων με βαθμό και 

μισθό εισηγητή, χωρίς διαγωνισμό και με μοναδικό κριτήριο για τον διορισμό τους την 

15 ΦΕΚ 295/31-12-1920 
16 ΓΑΚ Ιστορικό Αρχείο Φλώρινας, Φάκελος «Εκθέσεις Επιθεωρητών εκπαιδευτικής περιφέρεια Φλώρινας», 

εκθέσεις 1920-1923 επιθεωρητή Σλαβάρου 
17 Φίλος Μ. Στ. ό.π., σ.σ  62- 68 
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μετεκπαίδευσή τους στο Πανεπιστήμιο Αθηνών18. Στην περίοδο της δικτατορίας του 

Πάγκαλου που ακολούθησε, νέες μεταβολές συντελέστηκαν στο χώρο της εκπαίδευσης 

με σημαντικότερες την τροποποίηση του Νόμου 1242/192519, την απόλυση των μελών 

του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και τον διορισμό νέων μελών, την απόλυση των 

Εποπτών Δημοτικής Εκπαίδευσης και τις μεταθέσεις ορισμένων Επιθεωρητών 

Δημοτικών σχολείων. Όταν τη διακυβέρνηση του κράτους ανέλαβε η κυβέρνηση 

Κονδύλη οι αλλαγές στο χώρο της Εκπαίδευσης συνεχίστηκαν με τον διορισμό ενός 

νέου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Το 1926 τη διακυβέρνηση ανέλαβε Οικουμενική 

κυβέρνηση και κατά τη διετία 1926-1928 δεν πραγματοποιήθηκε κανένας διορισμός 

Επιθεωρητών Δημοτικών σχολείων λόγω έλλειψης κενών θέσεων20 (Φίλος, 1984). Την 

ίδια διετία στην εκπαιδευτική Περιφέρεια Φλώρινας υπηρετεί ο Ηλίας Πετρόπουλος ως 

Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων21 (ΓΑΚ). Με το Διάταγμα 29-10-192822, διορίστηκε 

στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια Φλώρινας ο Α. Γιούρτσης, μετεκπαιδευμένος δάσκαλος 

του 8ου δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης ο οποίος ήταν μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε και 

για την συνδικαλιστική του δράση είχε απολυθεί κατά το σχολικό έτος 1925-1926. 

Κατά τη θητεία του Γ. Παπανδρέου στο Υπουργείο Παιδείας ψηφίστηκε ο Νόμος 

4653/1930 και ουσιαστικά βελτίωσε τον τομέα της διοίκησης στην Εκπαίδευση. 

Ειδικότερα: α) Συστάθηκε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο χωρισμένο σε δύο 

τμήματα το Γνωμοδοτικό και το Διοικητικό το οποίο με τη σειρά του αφορούσε δύο 

ξεχωριστούς τομείς: Την Δημοτική και τη Μέση Εκπαίδευση, β) Την εποπτεία και την 

διοίκηση της Εκπαίδευσης την είχε ο Υπουργός Παιδείας  με τη βοήθεια του Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, των περιφερειακών Εποπτικών Συμβουλίων της 

Δημοτικής και της Μέσης Εκπαίδευσης, των Επιθεωρητών Εκπαίδευσης, των 

Διευθυντών των σχολείων αλλά και των συλλόγων των δασκάλων και των καθηγητών 

και γ) Η Μέση εκπαίδευση χωρίστηκε σε 12 Γενικές Επιθεωρήσεις και η Δημοτική 

Εκπαίδευση σε 120 περιφέρειες. Σε κάθε περιφέρεια λειτουργούσε εποπτικό Συμβούλιο 

το οποίο συγκροτούνταν  από τον Διευθυντή του Διδασκαλείου ή του Γυμνασίου, έναν 

Πρωτοδίκη και τον Επιθεωρητή  των Δημοτικών σχολείων. Τον Σεπτέμβριο του 1930 

πραγματοποιήθηκε το Γενικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Επιθεωρητών Δημοτικών 

Σχολείων στον χώρο της Αρχαιολογικής Εταιρείας με πρόεδρο τον Δ. Λάμψα και 

18 ΦΕΚ 37/19-2-1925 
19 ΦΕΚ 3/ 5-1-1926 
20 Φίλος Μ. Στ. ό.π., σ.σ. 63-72 
21 ΓΑΚ Ιστορικό Αρχείο Φλώρινας, Φάκελος «Εκθέσεις Επιθεωρητών εκπαιδευτικής περιφέρειας 

Φλώρινας», εκθέσεις 1926-27 και 1927-1928 του Επιθεωρητή Ηλία Πετρόπουλου. 
22 ΦΕΚ 188/03-12-1928, τ.Γ. 
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αναπληρωτές τον Ε. Κακούρο και την Μ. Αμαριώτου. Η συμμετοχή των Επιθεωρητών 

των Δημοτικών Σχολείων ήταν υποχρεωτική. Μεταξύ αυτών συμμετείχε και ο 

Επιθεωρητής Φλωρίνης Α. Γιούρτσης. Με το Νόμο 5341/23-03-1932 τροποποιήθηκαν 

οι προγενέστεροι νόμοι 2857/1922 και 4653/1930 στο μέρος που αφορούσαν τον τρόπο 

επιλογής και διορισμού των Επιθεωρητών των Δημοτικών Σχολείων. Σύμφωνα με το 

άρθρο 38 του Νόμου Επιθεωρητές μπορούσαν να διοριστούν όσοι είχαν τουλάχιστον 

δεκαετή  πραγματική δημόσια υπηρεσία σε δημοτικά σχολεία και διετή πανεπιστημιακή 

μετεκπαίδευση.  Όσοι διέθεταν τα παραπάνω απαιτούμενα προσόντα θα συμμετείχαν 

σε διαγωνισμό ο οποίος θα διεξάγονταν κάθε δύο χρόνια  και στη συνέχεια θα  

καταρτιζόταν πίνακας Επιτυχόντων. Από τον Πίνακα αυτόν και με βάση τη σειρά 

κατάταξης θα πραγματοποιούνταν οι διορισμοί των Επιθεωρητών στα Δημοτικά 

Σχολεία. Ο πρώτος διαγωνισμός με βάση τη νέα Νομοθεσία πραγματοποιήθηκε τον 

Δεκέμβριο του 1932 από το ΕΔΣΣΕ με Πρόεδρο τον Δ. Λάμψα και πήραν μέρος 

συνολικά 41 δάσκαλοι και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ήταν να καταρτιστεί 

Πίνακας  κατά σειρά επιτυχίας 21  δασκάλων. Το 1933 με την Κυβέρνηση Τσαλδάρη 

αντικαταστάθηκαν κάποια μόνιμα μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου με μετακλητά 

μέλη και το νέο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο πρότεινε στον τότε Υπουργό Παιδείας τον 

αναδιορισμό των πρώην Επιθεωρητών Δημοτικών Σχολείων παραλείποντας χωρίς 

καμία αιτιολογία, τον διορισμό κάποιων επιτυχόντων νέων Επιθεωρητών από τον  

Πίνακα διοριστέων. Το αποτέλεσμα ήταν κάποιοι δυσαρεστημένοι επιτυχόντες νέοι 

Επιθεωρητές από τον πίνακα να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να 

καταφέρουν να ακυρώσουν την απόφαση για τον διορισμό πρώην Επιθεωρητών 

δημοτικών σχολείων. Έναν χρόνο αργότερα τον Οκτώβριο του 1934 το Εκπαιδευτικό 

Συμβούλιο με απόφασή του πρότεινε την μετάθεση κάποιων Επιθεωρητών δημοτικών 

Σχολείων οι οποίοι είχαν συμπληρώσει έξι χρόνια υπηρεσίας στην ίδια θέση και τον 

διορισμό 10 νέων Επιθεωρητών από τον Πίνακα επιτυχόντων που ίσχυε. Στην 

Εκπαιδευτική Περιφέρεια Φλώρινας με την πρόταση αυτή διορίστηκε Επιθεωρητής 

Δημοτικών Σχολείων ο Δ. Βάντζος . Το 1935 η Κυβέρνηση Τσαλδάρη – Κονδύλη με 

διάταγμα απέλυσε λόγω φρονημάτων έξι Επιθεωρητές Δημοτικών Σχολείων και 

μετέθεσε κάποιους άλλους όπως τον Σ. Βασιλακόπουλο από την Λακωνία στη 

Φλώρινα. Παρόμοια εκκαθάριση σημειώθηκε και στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο23. Το 

νέο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο πρότεινε το διορισμό έξι Γενικών Επιθεωρητών και τον 

23 Διάταγμα 4.4.1934, ΦΕΚ 32/12.4.1934 
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αναδιορισμό τριών πρώην Επιθεωρητών Δημοτικών Σχολείων. Το ίδιο έτος 

προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πλήρωση κενών θέσεων  Επιθεωρητών Δημοτικών 

Σχολείων. Συμμετείχαν συνολικά 69 Δάσκαλοι για 16 θέσεις. Τα μαθήματα στα οποία 

διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι ήταν: Αρχαία, Λογοτεχνία, Παιδαγωγικά, ψυχολογία, 

Ιστορία και Νομοθεσία της δημοτικής Εκπαίδευσης και Σύνταξη έκθεσης λειτουργίας 

ενός σχολείου. Οι επιτυχόντες ήταν μόλις έξι άτομα. Ο διαγωνισμός έγινε στη Νομική 

Σχολή Αθηνών. Έναν χρόνο αργότερα το 1936  ψηφίστηκε το Ν.Δ.  29/31-03-1936 

«περί κανονισμού της δοκιμασίας των βουλομένων να καταλάβωσι θέσιν Επιθεωρητού 

δημοτικών σχολείων» βάση του οποίου εκδόθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για τον 

Ιούνιο του 1936. Τα μαθήματα που διαγωνίστηκαν ήταν: Αρχαία, Παιδαγωγικά, Νέα, 

Ιστορία, Λογικά, Νομοθεσία της Δημοτικής Εκπαίδευσης και Έκθεση. Από τους 

συνολικά 102 υποψηφίους πέτυχαν 17 άτομα μονάχα. Στη συνέχεια καταρτίστηκε ο 

σχετικός πίνακας κατάταξης και διορίστηκαν οι 14 πρώτοι εκ των 17 συνολικά ατόμων 

και δύο εκτός πίνακα24 (Φίλος, 1984). 

 Στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια Φλώρινας διορίστηκε ο Αλεξόπουλος 

Αλέξανδρος ως Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων25 (ΓΑΚ).  

Το 1937 με την άνοδο στην εξουσία της  δικτατορίας του Μεταξά επιχειρήθηκε ο 

απόλυτος έλεγχος της Εκπαίδευσης. Με την ψήφιση του Α.Ν. 767/1937 προβλέπονταν 

μεταξύ άλλων: α)  δημιουργία Κατώτερων και Ανώτερων Εποπτικών Συμβουλίων με 

τη  συμμετοχή σε αυτά και ενός στρατιωτικού, β) 12μελές Κεντρικό Εκπαιδευτικό 

Συμβούλιο (Ε.Σ.Ε.) και Ανώτερο (Α.Ε.Σ.) και γ) σύσταση θέσεων Γενικών 

Επιθεωρητών για τη Δημοτική Εκπαίδευση ενώ οι Επιθεωρητές στοιχειώδους 

εκπαίδευσης διορίζονταν  με πρόταση του Α.Σ.Ε. και ύστερα από δοκιμασία που 

διενεργούνταν ανά δύο έτη, πτυχιούχοι δημοδιδάσκαλοι με τουλάχιστον δεκαετή 

δημόσια υπηρεσία σε δημοτικό σχολείο. Στη συνέχεια με τον Α.Ν. 2029/1939 

τροποποιήθηκε ο Ν.767/1937 και πλέον είχαν τη δυνατότητα διορισμού σε θέση 

Γενικού Επιθεωρητή Στοιχειώδους  Εκπαίδευσης, επιθεωρητές δημοτικών σχολείων 

που είχαν 10 χρόνια προϋπηρεσία σε θέση Επιθεωρητή. Με το Νόμο 2180/1940 

αντικαταστάθηκαν όλοι οι νόμοι που αφορούσαν την εκπαίδευση και ίσχυαν την 

περίοδο της δικτατορίας. Στην περίοδο της Κατοχής δεν πραγματοποιήθηκαν διορισμοί 

Επιθεωρητών. Το 1944 ύστερα από την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους 

24 Φίλος Μ. Στ. ό.π., σ.σ. 74-92 
25 ΓΑΚ. Ιστορικό Αρχείο Φλώρινας, Φάκελος «Εκθέσεις Επιθεωρητών εκπαιδευτικής περιφέρειας 

Φλώρινας», εκθέσεις 1938-1939 Επιθεωρητή Αλέξανδρου Αλεξόπουλου 
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Γερμανούς, η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας ψήφισε το Νόμο 54/1944 « περί διοικήσεως 

της εκπαιδεύσεως ». Σύντομα όμως ακολούθησαν τα γεγονότα των Δεκεμβριανών και 

ο Νόμος δεν εφαρμόστηκε.26 (Φίλος, 1984). 

Κύριο χαρακτηριστικό στον εκπαιδευτικό χώρο είναι η τάση για βελτίωση της 

Εκπαίδευσης με πρωταγωνιστικό ρόλο αυτό της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής 

Απελευθέρωσης (Π.Ε.Ε.Α.). Παράλληλα πραγματοποιήθηκε η ανασύσταση της 

Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και οργανώθηκε το πρώτο παιδαγωγικό της 

συνέδριο. Η Π.Ε.Ε.Α. ίδρυσε μαθητικά συσσίτια και με μία σειρά πρωτοβουλιών 

προσπάθησε να καταπολεμήσει το φαινόμενο του έντονου αναλφαβητισμού. Τα 

εποπτικά συμβούλια εκδημοκρατίστηκαν και πλέον ο ρόλος τους ήταν καθοριστικός σε 

θέματα που αφορούσαν μεταθέσεις και διορισμούς εκπαιδευτικών. Σε αυτά 

συμμετείχαν ένας Επιθεωρητής, δύο εκλεγμένοι δάσκαλοι, ένα μέλος της σχολικής 

επιτροπής και αντιπρόσωποι από την τοπική αυτοδιοίκηση27 (Μπουζάκης, 2002). 

Μετά τα Δεκεμβριανά η κυβέρνηση Πλαστήρα προχώρησε στις εξής 

εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις: Διόρισε Γενικό Διευθυντή στο Υπουργείο Παιδείας τον 

Ευάγγελο Παπανούτσο, β) κατήργησε Εκπαιδευτικούς Συμβούλους28  και γ) διόρισε  10 

άτομα ως τακτικά μέλη του Κεντρικού Διοικητικού και Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 

Εκπαίδευσης. Η νέα κυβέρνηση που διαδέχτηκε την κυβέρνηση Πλαστήρα διόρισε 

εννέα (9) νέους Εκπαιδευτικούς Συμβούλους και μετέθεσε όλους του Επιθεωρητές 

στοιχειώδους Εκπαίδευσης. Στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια Φλώρινας μετατέθηκε ο 

Κων/νος Μπάλλας, ο οποίος ήταν Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Ελασσόνας και 

αποσπασμένος στην Α’ Γενική Επιθεώρηση Αθηνών, ενώ ο Αλέξανδρος Αλεξόπουλος 

μετατέθηκε από την Φλώρινα στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια Σερρών. Στην 

νεοσύστατη Εκπαιδευτική Περιφέρεια Αμυνταίου τοποθετήθηκε ο Κων/νος Κολοβός. 

Το 1945  τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το διάταγμα «περί εκκαθαρίσεως των 

κρατικών οργανισμών εκ των λαβόντων μέρος εις το στασιαστικόν κίνημα της 3.12.1944» 

πέντε Επιθεωρητές Δημοτικών Σχολείων μεταξύ των οποίων ήταν και ο πρώην 

Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων  στη Φλώρινα Άγγελος Γιούρτσης. Στις 24-8- 1946 

με το Θ’ ψήφισμα  «περί εξυγιάνσεως των δημοσίων υπηρεσιών», απολύθηκε από τη 

θέση του. Επίσης με το ίδιο ψήφισμα στις κενές θέσεις διορίστηκαν Γενικοί 

Επιθεωρητές Δημοτικής  και Μέσης Εκπαίδευσης. Με το ίδιο ψήφισμα στο άρθρο 10 

26 Φίλος Μ. Στ. ό.π., σ.σ. 75-93 
27 Μπουζάκης Σήφης, Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821-1998), εκδόσεις GUTENBERG, σ.σ. 110-113 
28 Διατάγματα 10.2.1945, ΦΕΚ 39/27.2.1945 & ΦΕΚ 43/3.3.1945 
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και με πρόταση του Υπουργείου Παιδείας διορίστηκαν πτυχιούχοι δημοδιδάσκαλοι, 

κάτοχοι πτυχίου μετεκπαίδευσης, σε θέσεις επιθεωρητών Στοιχειώδους Εκπαίδευσης 

με βαθμό και μισθό τμηματάρχη β’ τάξης σε διάφορες εκπαιδευτικές περιφέρειες. Με 

τη λήξη του εμφυλίου πολέμου τον Οκτώβριο του 1949 πραγματοποιήθηκε 

Εκπαιδευτικό Συνέδριο  σε αίθουσα της παλιάς Βουλής όπου πήρε μέρος όλο το 

εποπτικό προσωπικό  Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης. Μεταξύ όλων των άλλων 

σημαντικών θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και  «Η εποπτεία και επιθεώρησις 

σχολείων». Άξια αναφοράς αποτελεί η εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβούλου Θ. 

Παρασκευόπουλου ο οποίος   τόνισε σχετικά με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ εποπτείας 

και επιθεώρησης  των σχολείων όπου ανέφερε μεταξύ των άλλων: «Η σχέσις αυτή, που 

έχει δημιουργηθεί εις την Χώραν μας μεταξύ επιθεωρήσεως και εποπτείας δεν είναι ορθή, 

δεδομένου ότι ο σκοπός της εποπτείας είναι να βοηθηθεί ο διδάσκαλος δια να ανυψωθεί 

επαγγελματικά και να διευκολυνθούν οι όροι της μαθήσεως. Η επιθεώρησις, ήτις σκοπόν 

έχει κυρίως την εξακρίβωσιν της εργασίας του διδασκάλου, θα έπρεπε να είναι 

υποταγμένην  εις την εποπτείαν των σχολείων. Η επιθεώρησις των σχολείων θα έπρεπε 

να είναι φάσις της εποπτείας αυτών…»29 (Φίλος, 1984). 

Στις αρχές του 1950 με κυβέρνηση Ν. Πλαστήρα διενεργήθηκε ο πρώτος 

διαγωνισμός στην Αθήνα για την πλήρωση θέσεων Επιθεωρητών Δημοτικών Σχολείων, 

σύμφωνα με το 8/15-11-1949 εκτελεστικό διάταγμα «περί τρόπου δοκιμασίας προς 

διορισμόν επιθεωρητών δημοτικών σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως». Οι πρώτοι 

24 Επιθεωρητές διορίστηκαν για το σχολικό έτος 1950-1951. Τον Αύγουστο του  1951 

τρεις Επιθεωρητές που είχαν απολυθεί με το Θ’ ψήφισμα του 1947, 

επανατοποθετήθηκαν σε άλλες εκπαιδευτικές περιφέρειες. Μεταξύ αυτών ήταν και ο 

Άγγελος Γιούρτσης που τοποθετήθηκε στην εκπαιδευτική περιφέρεια Β’ Λέσβου.  Τον 

Σεπτέμβριο του ίδιου έτους με τον Α.Ν. 1920/27-08-1951 «περί αυξήσεως του αριθμού 

των εκπαιδευτικών περιφερειών Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως» αυξήθηκαν κατά είκοσι 

οι θέσεις των Επιθεωρητών Δημοτικών Σχολείων Σ.Ε. και διορίστηκαν επιπλέον άλλοι 

22 νέοι Επιθεωρητές Δημοτικής Εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων διορίστηκε ο 

Γεώργιος Πάλλας στη Φλώρινα. Συνολικά δηλαδή 46 Επιθεωρητές Δ.Ε. Νέος 

διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε δύο χρόνια αργότερα το 1953. Δικαίωμα συμμέτοχης 

είχαν δάσκαλοι με ή χωρίς μετεκπαίδευση και ηλικία έως 50 ετών. Συνολικά 

συμμετείχαν 100 υποψήφιοι για 16 συνολικά θέσεις και πέτυχαν οι 85. Το 1956 άλλαξε 

29 Φίλος Μ. Στ. ό.π., σ.σ. 104- 114 
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ο τρόπος επιλογής επιθεωρητών δημοτικής Εκπαίδευσης. Η επιλογή έγινε με βάση τους 

ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους των υποψηφίων. Το σύστημα αυτό πολύ σύντομα 

καταργήθηκε και το  1958 το Υπουργείο Παιδείας επανέφερε ως τρόπο διορισμού των 

Επιθεωρητών την διαγωνιστική διαδικασία. Με τον διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε 

το 1958 καλύφθηκαν 11 θέσεις Επιθεωρητών Δημοτικών Σχολείων. Συνολικά έλαβαν 

μέρος 23 υποψήφιοι. Μεταξύ αυτών ο Αλέξανδρος Πάλλας διορίστηκε στην 

Εκπαιδευτική περιφέρεια Αμυνταίου. Αυτός ήταν και ο τελευταίος διαγωνισμός . Το 

1963 η Ελλάδα μπαίνει σε νέες πολιτικές περιπέτειες που οδηγούν σε παραίτηση την 

Κυβέρνηση Καραμανλή και τελικά μετά από μια σειρά πολιτικών συγκρούσεων ο Γ. 

Παπανδρέου αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση του Κράτους  νικώντας στις εκλογές τον 

Νοέμβριο του 196330 (Φίλος, 1984). 

Το 1964 η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου θεμελιώνει μια νέα Εκπαιδευτική 

Μεταρρύθμιση με το Ν.Δ. 4379/1964 (ΦΕΚ 182/1964) και αποφασίζει μεταξύ πολλών 

άλλων, την ίδρυση και στελέχωση του «Παιδαγωγικού Ινστιτούτου». Εμπνευστής των 

εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων ήταν ο Ε. Παπανούτσος. Σημαντικά σημεία  της 

εκσυγχρονιστικής προσπάθειας ήταν ότι πλέον η στοιχειώδης εκπαίδευση παρέχεται 

στο δημοτικό σχολείο το οποίο διαρκεί 6 χρόνια ενώ η υποχρεωτική εκπαίδευση 

περιλαμβάνει και το τριετές γυμνάσιο. Ταυτόχρονα καθιερώθηκε η δωρεάν εκπαίδευση 

για όλα τα ελληνόπουλα καθώς και η δημοτική γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης. Για την υλοποίηση  όλων των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων 

αποφασίστηκε η αύξηση των δαπανών που θα χορηγούνταν στην Παιδεία31 

(Μπουζάκης, 2002).  

Με τον ίδιο Νόμο  ξεκίνησε και η διαδικασία για την κάλυψη των κενών θέσεων 

διδακτικού και εποπτικού προσωπικού. Επίσης συγκροτήθηκαν τα Συμβούλια επιλογής 

εποπτικού προσωπικού Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης. Το μεταρρυθμιστικό έργο 

της Κυβέρνησης διακόπηκε λόγω της πολιτικής κρίσης που ξέσπασε το 1965 με το 

Ιουλιανό πραξικόπημα που ανέτρεψε την εκλεγμένη κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου, με 

παρέμβαση του παλατιού και οδήγησε μετά από δύο χρόνια στο στρατιωτικό 

πραξικόπημα των συνταγματαρχών στις 21 Απριλίου του 196732 (Φίλος, 1984). 

30 Φίλος Μ. Στ. ό.π., σ.σ. 94-131 
31 Μπουζάκης Σήφης, Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821-1998), εκδόσεις GUTENBERG, σ.122-126 
32 Φίλος Μ. Στ. ό.π., σ.σ. 132- 136 
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Την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974 η μεταρρύθμιση του 1964 ουσιαστικά 

δεν ολοκληρώθηκε. Αρχικά καταργήθηκε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο33. Στη συνέχεια 

επανήλθαν τα Αρχαία ελληνικά στο Γυμνάσιο και η καθαρεύουσα στις τρεις τελευταίες 

τάξεις του δημοτικού. Ιδρύθηκαν τρία συμβούλια στο Υπουργείο Παιδείας, στα οποία 

δεν μετείχαν αιρετά μέλη ενώ το σύνολο των μελών των τριών συμβουλίων 

συγκροτούσε το Ανώτερο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο(ΑΕΣ) 34. Το 1970 σημειώθηκαν 

αλλαγές και στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Τα σχολεία χωρίστηκαν σε 10 

εκπαιδευτικές περιφέρειες και διορίστηκε αντίστοιχος αριθμός συμβούλων σε κάθε μία 

από αυτές. Με το ίδιο Διάταγμα χωρίστηκε η χώρα σε περιφέρειες ανώτερες και 

νομαρχιακές δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. Σε αυτές προϊστάμενοι τοποθετήθηκαν 

οι επιθεωρητές, γενικοί, διοικητικοί και νομαρχιακοί. Επίσης οργανώθηκαν 

υπηρεσιακά συμβούλια σε επίπεδο Νομού και σε επίπεδο ανώτερων Περιφερειών. Τα 

συμβούλια τα συγκροτούσαν οι επιθεωρητές και οι Διευθυντές γυμνασίων σε 

περίπτωση που δεν αρκούσε ο αριθμός των επιθεωρητών35. Τέλος συγκροτήθηκε  

Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας36 το οποίο ουσιαστικά δεν είχε κύριες αρμοδιότητες37 

(Μπουζάκης, 2011). 

Στα χρόνια της Μεταπολίτευσης μετά το 1974 η κυβέρνηση ξεκίνησε μία 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που θύμιζε σε αρκετά σημεία τη μεταρρύθμιση του 1964. 

Ειδικότερα με τον νόμο 309/197638 η δημοτική γλώσσα καθιερώθηκε πλέον επίσημη 

γλώσσα του ελληνικού κράτους και της διδασκαλίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. 

Ορίστηκε επίσης η υποχρεωτική εκπαίδευση στα εννέα χρόνια και διαιρέθηκε η χώρα 

σε 240 περιφέρειες Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισάριθμους επιθεωρητές. Επιπλέον 

ορίστηκαν 20 επιθεωρητές προσχολικής αγωγής και 2 ειδικής αγωγής. Επιπλέον 

ορίστηκαν 15 ανώτερες εκπαιδευτικές Περιφέρειες δημοτικής Εκπαίδευσης και 16 

επόπτες, ο ένας εξ αυτών ήταν Διευθυντής Γενικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο 

Παιδείας. Σε κάθε Νομό λειτούργησε Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) το οποίο ήταν πενταμελές (ένα αιρετό μέλος και τέσσερις 

επιθεωρητές). Στην έδρα κάθε ανώτερης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας  λειτούργησε το 

33 Α.Ν.59/24-06-1967,ΦΕΚ αρ. 110/30-6-1967 «Περί καταργήσεως του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου» 
34 Α.Ν.129/19-09-1967, ΦΕΚ 163/25-09-1967 «Περί οργάνωσης  και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως 

και άλλων τινών διατάξεων». 
35 Ν.Δ. 651/27-08-1970, ΦΕΚ 179/29-08-1970 «Περί οργάνωσης της Γενικής Εκπαιδεύσεως και διοικήσεως 

του προσωπικού αυτής». 
36 Ν.Δ. 793/30-12-1970, ΦΕΚ 1/1-1-1971 «Περί Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας» 
37 Μπουζάκης Σ. επιμέλεια . Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Όψεις και Απόψεις, Τόμος Β’ Νεοελληνική 

εκπαίδευση 1821-2010, εκδόσεις Gutenberg , Αθήνα 2011, σ.σ.727-729 
38 Ν. 309/30-4-1976, ΦΕΚ 100/30-4-1976 
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Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) 

το οποίο συγκροτούσε ένας Επόπτης , τρεις Επιθεωρητές Α και ένας αιρετός. 

Αντίστοιχο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτούργησε σε επίπεδο Υπουργείου το 

ΚΥΣΔΕ και το Ανώτερο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΑΚΥΣΔΕ. Τέλος ίδρυσε το 

Κέντρο Εκπαιδεύσεως Μελετών και Επιμορφώσεως (ΚΕΜΕ)39ως ανεξάρτητη 

υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, με κύριο έργο της, την καθοδήγηση και τον 

προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Την επόμενη δεκαετία του 1980  που ακολούθησε στον 

χώρο της εκπαίδευσης σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές όπως καθιέρωση του 

μονοτονικού συστήματος, κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στο Λύκειο, ίδρυση 

πολυκλαδικών Λυκείων κ.ά. Ειδικότερα το 1982 με το νόμο 1232/1982 καταργήθηκαν 

οι γενικοί διευθυντές και οι Επόπτες της Δημοτικής, μέσης γενικής και μέσης τεχνικής- 

επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στη συνέχεια με το νόμο 1304/198240 «Για την 

επιστημονική παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και την Τεχνική- 

Επαγγελματική Εκπαίδευση» καταργήθηκε ο θεσμός του Επιθεωρητή Εκπαίδευσης  

στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από πάγιο αίτημα των 

εκπαιδευτικών. Στη θέση τους τοποθετήθηκαν οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και 

Γραφείων Εκπαίδευσης. Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων ήταν καθαρά διοικητικά 

ενώ τα καθήκοντα που είχαν έως τότε οι Επιθεωρητές Εκπαίδευσης ανέλαβε πλέον να 

τα εκτελεί ένας καινούργιος θεσμός που συστάθηκε, αυτός του Σχολικού Συμβούλου41 

(Μπουζάκης, 2011). Το έργο του Σχολικού Συμβούλου ήταν η επιστημονική- 

παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών  αλλά και η συμμετοχή του στην 

αξιολόγηση και στην επιμόρφωσή αυτών42 (Μπουζάκης, 2002). 

Με την ψήφιση του παραπάνω Νόμου καταργήθηκαν συνολικά 500 θέσεις 

Επιθεωρητών Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και συστάθηκαν 580 θέσεις 

Σχολικών Συμβούλων με ρόλο καθοδηγητικό- συμβουλευτικό και διοικητικό, 120 

θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης και 250 θέσεις Προϊσταμένων Γραφείων43 (Φίλος, 

1984).   

 

39 Ν. 186/2-10-1975 ΦΕΚ 214/4-10-1975 
40 Ν. 1304/6-12-1982, ΦΕΚ 144/7-12-1982» 
41 Μπουζάκης Σ., Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Όψεις και Απόψεις, ό.π., σ.σ.729-731 
42 Μπουζάκης Σ., Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821-1998), ό.π., σ.151 
43 Φίλος Μ. Στ. ό.π., σ.7 
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1.4 Ο θεσμός του Επιθεωρητή Εκπαίδευσης – Η Εκπαιδευτική 

κατάσταση στην Περιφέρεια Φλώρινας μέσα από τις Εκθέσεις 

των Επιθεωρητών (1918-1967) 

 
Σύμφωνα με το ιδρυτικό νόμο ΒΤΜΘ’/1895 διορίσθηκαν σε κάθε νομό της χώρας 

επιθεωρητές δημοτικών σχολείων με διοικητικά, εποπτικά και καθοδηγητικά 

καθήκοντα και ταυτόχρονα συγκροτήθηκε Εποπτικό Συμβούλιο Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. Οι Επιθεωρητές όφειλαν μετά την επιθεώρηση να συντάσσουν το 

ημερολόγιο υπηρεσιακής ικανότητας των δασκάλων, το οποίο στη συνέχεια υπέβαλλαν 

στο Εποπτικό συμβούλιο και αυτό με τη σειρά του  έστελνε αντίγραφο αυτής στο 

Υπουργείο Παιδείας44 (Ιορδανίδης, 2002). 

Οι εκθέσεις των Επιθεωρητών Εκπαίδευσης που υπηρέτησαν στην Περιφέρεια 

της Φλώρινας από το 1918 έως το 1967 (μία περίοδος 50 χρόνων) καταδεικνύουν με 

τον πιο γλαφυρό τρόπο την εκπαιδευτική κατάσταση που διαμορφώθηκε στην περιοχή 

της Φλώρινας. 

Ειδικότερα η αναφορά του Επιθεωρητή Εκπαίδευσης Κων/νου Ιωαννίδη προς το 

Εποπτικό Συμβούλιο που αποτελεί και την πρώτη γραπτή αναφορά που 

πραγματοποιήθηκε στην Μακεδονία, χρονολογικά εντάσσεται στο έτος 1918 λίγο πριν 

την λήξη του Α’ παγκοσμίου πολέμου (ΑΒΕ 112-314-316/20-04-1918). Τόσο η 

αναφορά του Επιθεωρητή Κων/νου Ιωαννίδη όσο και των μετέπειτα Επιθεωρητών 

αναφέρονται στους ξενόφωνους κατοίκους της περιοχής οι οποίοι χαρακτηρίζονται από 

αδύναμη εθνική συνείδηση λόγω της βουλγαρικής προπαγάνδας που δρούσε 

εκτεταμένα στην περιοχή. Χαρακτηριστικά ο επιθεωρητής Κων/νος Ιωαννίδης 

αναφέρει στην Έκθεσή του 1918 για την περιφέρεια Φλώρινας τα εξής: «ιδιότοπος μη 

όμοιος προς άλλας περιφερείας εξαιτίας της γειτνίασης της με την ζώνη των πολεμικών 

επιχειρήσεων»45 (ΓΑΚ). Την περίοδο αυτή, όπως αναφέρει,  η Περιφέρεια της 

Φλώρινας διαιρείται σε τρία τμήματα: Το τμήμα της Πρέσπας, το τμήμα της Φλώρινας 

και το τμήμα Σοροβιτσίου (Αμύνταιο). Αποτελείται από 84 χωριά εκ των οποίων τα 14 

βρίσκονταν στις Πρέσπες και η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Φλώρινας ανήκει στην 

δικαιοδοσία του Εποπτικού Συμβουλίου το οποίο έχει έδρα την Κοζάνη.  

44 Ιορδανίδης Γεώργιος,(2002) Ο ρόλος του Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Γραφείου Εκπαίδευσης, Θεσ/νίκη, 
Εκδόσεις Κυριακίδη α.ε.,σ.σ. 27-29 

45 ΓΑΚ, Ιστορικό Αρχείο Φλώρινας Φάκελος «Εκθέσεις Επιθεωρητών εκπαιδευτικής περιφέρειας 
Φλώρινας», έκθεση 1917-1918 & 1918 – 1919 Επιθεωρητή  Κωνσταντίνου Ιωαννίδη    
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Ο Επιθεωρητής Κων/νος Ιωαννίδης στην πρώτη του έκθεση στις 20-04-1918, στα 

πλαίσια της καταγραφής των προβλημάτων αυτής της περιόδου στην περιοχή, τονίζει 

ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στον εκπαιδευτικό χώρο ήταν οδυνηρές όπως οι επιτάξεις 

σχολείων από το γαλλικό στρατό, τα κατεστραμμένα σχολικά κτίρια, η αδιαφορία τόσο 

των κατοίκων όσο και των τοπικών Επιτροπών, οι λιγοστοί δάσκαλοι λόγω της 

επιστράτευσής τους ή της φυγής τους από την περιοχή. Ταυτόχρονα η απασχόληση των 

μαθητών στα χωριά σε γεωργικές εργασίες είχε ως αποτέλεσμα την μειωμένη 

παρακολούθηση των μαθημάτων του σχολείου. Κοινός στόχος των Επιθεωρητών ήταν 

η υλοποίηση μιας μεταρρύθμισης στο χώρο της Εκπαίδευσης και ειδικότερα στα 

σχολεία αυτών των περιοχών μέσω των δασκάλων. Κατά τον Επιθεωρητή Ιωαννίδη οι 

δάσκαλοι στην προκειμένη περίπτωση έπρεπε με την διδασκαλία τους να 

καλλιεργήσουν την εθνική συνείδηση των μαθητών τους. Κυρίαρχα μέσα  για τη 

διαμόρφωση γλωσσικής συνείδησης στους ξενόφωνους μαθητές των χωριών και την 

«εξελλήνισιν» αυτών, ήταν η διδασκαλία της δημοτικής γλώσσας, η βελτίωση των 

σχολικών εγχειριδίων με τη συγγραφή νέων σχολικών βιβλίων πιο χρηστικών και 

επικοινωνιακών, ακόμα και η συγγραφή βιβλίων στη δημοτική για τους δασκάλους που 

δεν είχαν εξοικειωθεί με τη δημοτική γλώσσα όπως επίσης και η δωρεάν διανομή των 

βιβλίων στους μαθητές που αδυνατούσαν να τα αγοράσουν. 

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που μας παρέχει στην Έκθεσή του για το σχολικό 

έτος 1919-1920 ο Επιθεωρητής Ιωαννίδης αναφέρει ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί που 

δίδασκαν στην πόλη της Φλώρινας τα σχολικά έτη 1917-1918 ήταν πτυχιούχοι 

Διδασκαλείου (Νόμος 381/1914), σε ποσοστό 8%, και τριτοβάθμιοι δημοδιδάσκαλοι σε 

ποσοστό 23%. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των τριτοβάθμιων δημοδιδασκάλων 

εντάχθηκε στην εκπαίδευση με βάση τις ευεργετικές ρυθμίσεις του νόμου 402, 

σύμφωνα με τον οποίο, η έλλειψη δασκάλων αντιμετωπιζόταν με μαζικούς διορισμούς 

στις Νέες Χώρες ατόμων που έφεραν απολυτήριο μη αυτοτελούς Διδασκαλείου των 

Νέων Χωρών ή του εξωτερικού, με μόνη προϋπόθεση να έχουν βαθμό «καλώς» ή «λίαν 

καλώς» (ΦΕΚ 348/25-11-1914). Είναι φανερό ότι το συγκεκριμένο πτυχίο υστερούσε 

έναντι των λοιπών επειδή προερχόταν από σχολεία μέσης εκπαίδευσης, τα οποία δεν 

παρείχαν παιδαγωγική κατάρτιση και δεν ελέγχονταν από κάποιο κεντρικό φορέα ως 

προς την ποιότητα των γνώσεων που παρείχαν. Εξαιρετικά χαμηλό ήταν επίσης και το 

επίπεδο των γνώσεων που παρείχαν τα Παρθεναγωγεία Θηλέων.  

Ακόμα οι γυναίκες εκπαιδευτικοί ήταν τριτοβάθμιες δημοδιδασκάλισσες σε 

ποσοστό 33%. Οι τριτοβάθμιες δημοδιδασκάλισσες ήταν απόφοιτες του 
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Παρθεναγωγείου Μοναστηρίου και εντάχθηκαν στην εκπαίδευση  (ΦΕΚ/348/25-11-

1914). Επίσης σύμφωνα με το νόμο αυτόν όλοι οι δημοδιδάσκαλοι άνδρες και γυναίκες 

που είχαν απολυτήριο μη αυτοτελούς διδασκαλείου των Νέων Χωρών και του 

εξωτερικού, εάν είχαν βαθμό «λίαν καλώς» και «καλώς» αναγνωρίζονταν ως 

τριτοβάθμιοι δημοδιδάσκαλοι. Ο νόμος αυτός ίσχυσε και για όσες είχαν πτυχίο του μη 

αυτοτελούς Παρθεναγωγείου Μοναστηρίου, το οποίο διέθετε και διδασκαλικό τμήμα, 

ενώ ενισχύθηκαν και από τις διατάξεις του νόμου 1067/1918. Για την απόφαση αυτή 

διαμαρτυρήθηκε ο Επιθεωρητής Εκπαίδευσης, αφού διαπίστωσε την ανεπάρκεια των 

διδασκαλισσών αυτών για τη διδασκαλία κυρίως στις ανώτερες τάξεις, ενώ, σύμφωνα 

πάντα με τις παρατηρήσεις του, τις θεωρούσε κατάλληλες για τη διδασκαλία στις 

κατώτερες τάξεις και στα νηπιαγωγεία46 (Ηλιάδου, 2006) . 

Στις εκθέσεις του Γενικού Επιθεωρητή Μ. Σλαβάρου για το σχολικό έτος 1922-

1923 οι οποίες είναι πολλές και ολοκληρώθηκαν μετά από περιοδείες του στην πόλη 

και στα χωριά, αποτυπώνεται η κατάσταση στα σχολεία αλλά και γενικότερα όπως είχε 

διαμορφωθεί λόγω της εγκατάστασης προσφυγικών πληθυσμών στην περιοχή47 

(Ηλιάδου, 2006). Σχετικά με την ανάγκη μετεξέλιξης των σχολικών βιβλίων 

προκειμένου αυτά να συμβάλλουν στη διαμόρφωση  γλωσσικής συνείδησης στους 

ξενόφωνους μαθητές αναφέρει σε κάποιο σημείο της έκθεσής του τα εξής: 

«Σπουδαιότατον κάλυμμα δια την ταχυτέραν πρόοδον των μαθητών Μπουφίου είναι κατά 

το έτος τούτο και το κυριώτερον διδακτικόν όργανον, το αναγνωστικόν δηλονότι βιβλίον. 

Μη επιτευχθείσης δια πλείστους λόγους της κυκλοφορίας των νέων βιβλίων εν μεγάλη 

ευρύτητι ανά την περιφέρειαν Φλωρίνης, πολλά στοιχεία κατεδικάσθησαν να έχωσι και 

κατά το έτος τούτο εν χρήσει τα παλαιά βιβλία, τα οποία απεδείχθησαν τοσούτον 

ακατάλληλα δια τα τέκνα των ξενόφωνων πληθυσμών της Μακεδονίας. Ένεκα λοιπόν της 

μεγάλης ελλείψεως των νέων βιβλίων οι μαθηταί του εν Μπουφίω σχολείου 

κατεδικάσθησαν να διδαχθώσι επί των παλαιών βιβλίων άνευ ουσιώδους τινός και 

πρακτικού αποτελέσματος. Είναι δε πασίγνωστον ότι το κυριώτερον κώλυμα εις την 

επιδιωκομένην ταχυτέραν εξελλήνισιν και εν γένει άπονον διαμόρφωσιν των ξενόφωνων 

παίδων αποτελεί αυτό τούτο το διδακτικόν όργανον του δασκάλου και μαθητού, ήτοι το 

αναγνωστικόν βιβλίον. Είναι δε επίσης γνωστόν ότι μόνον τα υπολείμματα των 

παλαιοτέρων βιβλίων, φθάνοντα μέχρις ημών ενταύθα εις το ακρότατον της Ν. Ελλάδος 

46 Ηλιάδου – Τάχου, Σ.(2006) Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους στη Μακεδονία στο πλαίσιο του 
μακεδονικού. Ζητήματος. Το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας, Αθήνα: Gutenberg,σ.σ. 79-84. 

47  Ηλιάδου – Τάχου, Σ. ό.π.,σ. 82.   
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σημείον προσφέρονται προς ανάπτυξιν εις τα ατυχή αυτά πλάσματα τα οποία έσχον το 

ατύχημα να είναι ξενόφωνα. Επιβάλλεται επομένως από μέρους ημών επιείκια μεγίστη 

προς τους διδάσκοντας μετά κόπου και τους διδασκόμενους μετά πνευματικής 

εξαντλήσεως επί τούτων ακαταλληλοτάτων βιβλίων, μέχρι της ημέρας καθ ην και εν τη 

περιφερεία ταύτη θέλουσι καθιερωθή τα νέα βιβλία ...»48 (ΓΑΚ). Επιμέρους 

παρατηρήσεις  σε όλες τις Εκθέσεις του ήταν θέματα που αφορούσαν την καταβολή 

επιδόματος μόνο στις ξενόφωνες περιοχές, την αντικατάσταση των εκπαιδευτικών  από 

πτυχιούχους δασκάλους, την υποχρεωτική φοίτηση των μαθητών και την ανάγκη 

ίδρυσης νέων σχολείων λόγω αύξησης του μαθητικού πληθυσμού κυρίως σε χωριά 

όπου εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες. 

Στις εκθέσεις που αφορούν το σχολικό έτος 1926-1927 του Επιθεωρητή Ηλία 

Πετρόπουλου γίνεται αναφορά στον έλεγχο της ατομικής και κοινωνικής ζωής των 

εκπαιδευτικών, στην εθνική αποστολή του έργου τους η οποία συνδέονταν με την 

ικανότητά τους να εξελληνίσουν τους μαθητές των ξενόφωνων χωριών. Για τον 

επιθεωρητή Ηλία Πετρόπουλο, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είχε χαρακτήρα 

στράτευσης με στόχο την πραγματοποίηση ενός εθνικού σκοπού που κατά την 

προσωπική του εκτίμηση ήταν η επικράτηση αξιών του ελληνικού πολιτισμού σε όλη 

την εκπαιδευτική περιφέρεια της Φλώρινας. Τέλος χαρακτηριστικό στοιχείο όπως 

φαίνεται μέσα από την μελέτη των εκθέσεων του, ήταν η ύπαρξη μεγάλου αριθμού 

προσφύγων εκπαιδευτικών. Από αυτούς οι 17 ανήκουν στους πρόσφυγες της 

Πελαγονίας, του Μοναστηρίου και της Βορείου Ηπείρου που διαθέτουν τίτλους 

σπουδών από το Γυμνάσιο, το Παρθεναγωγείο και το υποδιδασκαλείο  Μοναστηρίου, 

ενώ δύο είναι πτυχιούχοι του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών και δύο πτυχιούχοι άλλων 

Διδασκαλείων. Οι υπόλοιποι 6 είναι πρόσφυγες του 1914 που αναγνωρίζονται ως 

δάσκαλοι με ένορκη βεβαίωση. Οι πρόσφυγες δάσκαλοι του 1922-23 είναι 15 

πτυχιούχοι με προσκόμιση τίτλων σπουδών Διδασκαλείων και Γυμνασίων και 15 

αναγνωρισμένοι με ένορκη βεβαίωση.  

Στο σύνολο των 150 εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Φλώρινα την περίοδο 

1926-1927 οι 56 είναι πρόσφυγες διαφόρων κατηγοριών και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 

37,3%49 (Ηλιάδου, 2006). Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή της Φλώρινας μόνο 

από τους εγκατεστημένους  Πρόσφυγες του Μοναστηρίου, καταγράφεται ένα μεγάλος 

48 ΓΑΚ. Εκθέσεις Επιθεωρητού Σλαβάρου Μ. σχολ. έτος 1922-23.   
49   Ηλιάδου – Τάχου, Σ. ό.π.,σ. 83.   
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αριθμός δημοδιδασκάλων που υπηρετούν σε σχολεία της Φλώρινας που φθάνει στο 

ποσοστό της τάξεως του 4%50 (Κωτσαλίδου, 2016). 

Οι σχέσεις μεταξύ γηγενών και προσφύγων την περίοδο αυτή ήταν τεταμένες51 

(Πελαγίδης, 1993) και οι πρόσφυγες αντιμετωπίζονται με καχυποψία καθώς γηγενείς 

εκπαιδευτικοί δεν υπάρχουν στην περιοχή52 (Μιχαηλίδης, 1992). 

Στις εκθέσεις που αφορούν το σχολικό έτος 1931-1932 του Γενικού Επιθεωρητή 

Αγγ. Γιούρση  για πρώτη φορά παρατηρείται  ο ρόλος του Επιθεωρητή να είναι πιο 

συμβουλευτικός και να κατευθύνει τους δασκάλους προκειμένου να έχουν μία 

αποτελεσματική διδασκαλία στους μαθητές τους. Ταυτόχρονα βέβαια καταγράφεται η 

ανάγκη ανέγερσης νέου διδακτηρίου, γεγονός που οδηγεί στην σύγκληση της Σχολικής 

Εφορείας και του κοινοτικού Συμβουλίου προκειμένου να οργανώσουν το εγχείρημα 

«…προς το καλόν του χωριού των»53 (ΓΑΚ). 

Στα επόμενα χρόνια που ακολουθούν και μέσα από τις Εκθέσεις του Γενικού 

επιθεωρητή Αλ. Αλεξόπουλου54 (ΓΑΚ), που αφορούν το σχολικό έτος 1938-1939  

αποτυπώνεται αναλυτικά η κατάσταση στην εκπαιδευτική Περιφέρεια Φλώρινας όπως 

την κατέγραψε κατά την περιοδεία του σε 61 σχολεία και ύστερα από τον έλεγχο 

συνολικά 219  εκπαιδευτικών. Οι τελευταίες Εκθέσεις συντάσσονται τη δεκαετία του 

1960 από τον Επιθεωρητή Ταξιάρχη Δελαπόρτα55 (ΓΑΚ) και τον βοηθό του Παναγιώτη 

Κιρμιζόγλου. Στις Εκθέσεις της δεκαετίας του 1960 περιέχονται στοιχεία που 

σχετίζονται με τη λειτουργία των σχολείων αλλά και τα κριτήρια αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών που σε αρκετές περιπτώσεις αφορούν πτυχές της  προσωπικής τους 

ζωής56 (Γκόλια, Ηλιάδου, Κασίδου, Κυρίδης, & Φωτιάδης, 2005). 

50 Κωτσαλίδου Ι. Ευαγγελή (2016). Η αστική αποκατάσταση των Μοναστηριωτών προσφύγων στον Δήμο 
Φλώρινας: οι πολιτικές της Κοινωνικής Πρόνοιας-Προστασίας καθώς και της εκπαιδευτικής και 
πολιτισμικής ενσωμάτωσής τους. Ανέκδοτη μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 

51 Πελαγίδης, Ε. (1993) Η αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία (1923-1930). Θεσσαλονίκη: 
Κυριακίδης, 190-195. Μιχαηλίδης, Ι. (1992) Προβλήματα ενσωμάτωσης προσφύγων στον αγροτικό 
μακεδονικό χώρο: πρόσφυγες και γηγενείς. Όψεις του μικρασιατικού ζητήματος: ιστορική θεώρηση και 
προεκτάσεις. Θεσσαλονίκη: Διδακτορική διατριβή.   

52 Μιχαηλίδης, Ι. (1992) Προβλήματα ενσωμάτωσης προσφύγων στον αγροτικό μακεδονικό χώρο: πρόσφυγες 
και γηγενείς. Όψεις του μικρασιατικού ζητήματος: ιστορική θεώρηση και προεκτάσεις. Θεσσαλονίκη: 
Διδακτορική διατριβή   

53  ΓΑΚ. Εκθέσεις Επιθεωρητού Άγγελου Γιούρτση σχολ. έτος 1931 - 32.   
54  ΓΑΚ. Εκθέσεις Επιθεωρητού Αλ.. Αλεξόπουλου σχολ. έτος 1938- 39.   
55 ΓΑΚ. Εκθέσεις Επιθεωρητού Κων/νου Μπάλλα  αναφέρεται ότι ως δημοδιδασκαλος ο Τ. Δελαπόρτας κατά 

το σχολικό έτος 1945-1946 υπηρετούσε στο Α’ 6/ταξιο Δημοτικό σχολείο Φλώρινας , ενώ ήδη από το 1930 
υπηρετούσε στην Περιφέρεια Φλωρίνης. 

 56 Γκόλια Β., Ηλιάδου – Τάχου Σ., Κασίδου Στ., Κυρίδης Α., Φωτιάδης Κ., (2005) .Δάσκαλοι «Φρενοπαθείς» 

και    διδασκαλίες «κωμωδίες». Η αξιολόγηση των δασκάλων και των διδασκαλισσών της εκπαιδευτικής 

περιοχής της Φλώρινας από τους Επιθεωρητές Δημοτικής Εκπαίδευσης (1926-1967).Επιστημονική 

Επετηρίδα, Ιωάννινα 2005. 
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1.5 Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών 

1.5.1 Εκθέσεις Υπηρεσιακής Ικανότητας 

• Ατομικές Εκθέσεις Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών περιόδου 1945-1967 

Συνολικά για την περίοδο 1945-1967 που καλύπτει 22 διδακτικά έτη, 

εξετάστηκαν  2410 ατομικές Εκθέσεις αξιολόγησης από την Εκπαιδευτική Περιφέρεια 

Φλώρινας και αφορούσαν σε  συχνότητα, οι 1443 γυναίκες και οι 967 άνδρες. Όσον 

αφορά την ειδικότητα των επιθεωρούμενων εκπαιδευτικών, οι 1834 εκθέσεις 

αφορούσαν σε συχνότητα δασκάλους και οι 576 αφορούσαν νηπιαγωγούς. Ο συνολικός 

αριθμός των επιθεωρούμενων εκπαιδευτικών ήταν 486 άτομα. Από αυτούς 120 

εκπαιδευτικοί επιθεωρήθηκαν μόνο ένα διδακτικό έτος ενώ οι υπόλοιποι 

επιθεωρήθηκαν περισσότερες από ένα διδακτικά έτη. Από  τους 486 συνολικά 

εκπαιδευτικούς οι 186 ήταν άνδρες και οι 300 γυναίκες, εκ των οποίων οι 173 ήταν 

δασκάλες και οι 127 ήταν νηπιαγωγοί.  

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή των κριτηρίων 

αξιολόγησης μέσα από τις ατομικές εκθέσεις αξιολόγησης υπηρεσιακής ικανότητας των 

δασκάλων που συντάχθηκαν  για τα διδακτικά έτη από το 1945 έως το 1967. Οι 

συγκεκριμένες εκθέσεις κατατάσσονται σε τρεις χρονικές περιόδους: 

α) Από το 1945 έως το 1949,  β) Από το 1949 έως το 1955 και γ) Από το 1955 

έως το 1967. Το στοιχείο που διαφοροποίησε και δημιούργησε αυτόν τον χρονικό 

διαχωρισμό αφορούσε την χρονολογία 1949 όπου φαίνεται ότι στις εκθέσεις 

διατηρούνται οι χαρακτηρισμοί που συνοδεύουν κάθε ένα κριτήριο ενώ απαλείφεται η 

αριθμητική βαθμολογία που συνοδεύει τον χαρακτηρισμό κάθε κριτηρίου. Στο 

συμπέρασμα και στο τέλος της έκθεσης προστίθεται ο γενικός χαρακτηρισμός, της 

υπηρεσίας των εκπαιδευτικών: «Εξαιρετικώς ευδόκιμος», για τους άριστους 

εκπαιδευτικούς, «Λίαν ευδόκιμος», για τους πολύ καλούς εκπαιδευτικούς, «ευδόκιμος» 

για τους καλούς εκπαιδευτικούς, και «ουχί επαρκώς ευδόκιμος» για τους κακούς 

εκπαιδευτικούς.  Από το  1955 στο τέλος της καθεμιάς έκθεσης, επανέρχεται η 

αριθμητική βαθμολογία για κάθε ένα από τα κριτήρια, αλλά με αντίστροφη κλίμακα 

βαθμολόγησης, ενώ διατηρείται  ο μονολεκτικός χαρακτηρισμός της υπηρεσίας του 

δασκάλου και η τελική αριθμητική βαθμολόγησή  του(εύρος έως το 25). Το 1957 
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προστέθηκαν χαρακτηρισμοί με ενδιάμεση δεκαδική βαθμολογία για κάθε έναν από του 

επιμέρους τομείς. Για τον επιστημονικό και διδακτικό τομέα χαρακτηρισμοί: «Λίαν 

ικανός έως άρτιος» με βαθμολογία 4,75, «Λίαν ικανός» με βαθμολογία 4,5, «Πλέον ή 

ικανός» με βαθμολογία 4,25, «Λίαν Επαρκής» με βαθμολογία 3,5. Για τον διοικητικό 

τομέα χαρακτηρισμοί όπως: «Πλέον ή Δεξιός» με βαθμολογία 4,5 και «Λίαν Επαρκής» 

με βαθμολογία 3,5. Για την ευσυνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων οι χαρακτηρισμοί: 

«Πλέον ή Ευσυνείδητος» με βαθμολογία 4,5, για την συμπεριφορά εντός και εκτός 

σχολείου οι χαρακτηρισμοί: «Λίαν Αξιοπρεπής έως εξαίρετος» με βαθμολογία 4,75 και 

«Λίαν Αξιοπρεπής» με βαθμολογία 4,5 και για τη δράση εντός και εκτός σχολείου οι 

χαρακτηρισμοί: «Λίαν Δραστήριος έως Επωφελής» με βαθμολογία 4,75, «Λίαν 

Δραστήριος» με βαθμολογία 4,5, και «Λίαν Εργατικός» με βαθμολογία 3,5.  

Οι Επιθεωρητές στις ατομικές εκθέσεις επιθεωρούσαν τα εξής στοιχεία: 

1. Διδακτήριον: Αναφέρεται αρχικά ο τύπος του σχολείου(6/ξιου κ.λ.π.),η τοποθεσία 

όπου βρίσκεται, οι όροφοι, οι αίθουσες διδασκαλίας και λοιποί χώροι εντός του 

διδακτηρίου όπως γραφεία και αποθήκες. Δίνονται στοιχεία σχετικά με τον επαρκή 

φωτισμό των χώρων, τον σωστό ή μη προσανατολισμό τους, τις διαστάσεις ακόμη 

και για τον επαρκή αερισμό τους.  

2. Υλικόν: Αναφέρεται στην ύπαρξη θρανίων, εποπτικών μέσων, χαρτών, εικόνων. 

3. Βιβλιοθήκη: Αναφέρεται η ύπαρξη βιβλιοθηκών τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο 

και για τους μαθητές αλλά στα είδη και στον αριθμό βιβλίων που υπάρχουν..   

4. Σχολικός κήπος: Αναφέρεται στην ύπαρξη ή μη καθώς και στον αριθμό και τα είδη 

καλλιεργούμενων  σε αυτόν φυτών. 

5. Μαθηταί: Αναφέρεται ο αριθμός των μαθητών (Άρρενες-Θήλεις) που φοιτούν ανά 

τάξη αλλά και ο αριθμός των υποχρεωμένων προς φοίτηση(Εγγεγραμμένοι-

Παρόντες –Συσσιτούντες). Σε ορισμένες εκθέσεις αναγράφεται ο αριθμός των 

μαθητών που απουσίαζαν την ημέρα της επίσκεψης του Επιθεωρητή στο σχολείο. 

Παράλληλα συνδέεται η εμφάνιση των μαθητών με τη σχολική τους συνείδηση η 

οποία είναι συνυφασμένη με την ικανοποιητική υγεία και την καθαριότητά τους. 

6. Διδάσκαλοι: Η έκθεση που αφορά κάθε εκπαιδευτικό χωριστά και αναφέρεται 

αρχικά σε προσωπικά στοιχεία που αφορούν την καταγωγή, την ηλικία, την 

οικογενειακή του κατάσταση (άγαμος ή έγγαμος), τον αριθμό των παιδιών του αν 

υπάρχουν, το επίπεδο της μόρφωσής του (Σχολή), τον βαθμό  και τα χρόνια 

υπηρεσίας του. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο διδακτικό του έργο, στην 

παιδαγωγική του κατάρτιση, στις διοικητικές του ικανότητες και  στο γενικότερο 
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εκπαιδευτικό του έργο εντός του σχολείου αλλά και εκτός αυτού σε διάφορες 

εξωσχολικές δράσεις όπως π.χ. «Ο δ/λος ητοίμασεν ραδιοφωνικήν ομιλία» με θέμα: 

«Η φιλοπατρία αήττητος σύμμαχος της Ελευθερίας». Σε κάποιες εκθέσεις ο 

εκπαιδευτικός  χαρακτηρίζονταν ως «λαμπρό παράδειγμα εκπαιδευτικού λειτουργού» 

επειδή διακατέχονταν από «την προς την Πατρίδα αγάπην» και όλη του η ιδεολογία 

και οι ενέργειες στόχευαν «στην πρόοδον και ευτυχίαν του σχολείου» αλλά και «στην 

εξυγίανσιν της νοσούσης κοινωνίας». Σε ορισμένες περιπτώσεις εκθέσεων ο 

επιθεωρητής σχολιάζει επίσης  την τήρηση ή μη από τον δάσκαλο, των 

απαγορευτικών διατάξεων «περί ιδιωτικής διδασκαλίας». Επίσης αναφέρεται στις 

καλές ή μη υπηρεσιακές σχέσεις του με τους άλλους συναδέλφους του σχολείου, 

στις σχέσεις του με τους μαθητές και τους γονείς και κηδεμόνες τους. 

Αναλυτικότερα σχολιάζεται ο τρόπος διδασκαλίας και συμπεριφοράς του, όπως αν 

κατέχει «αρτίαν παιδαγωγικήν και επαγγελματικήν μόρφωσιν», η υπαλληλική 

συνείδησή του και ο σεβασμός που επιδεικνύει στην υπαλληλική ιεραρχία του 

σχολείου αλλά και το γεγονός ότι κατανοεί τις υποχρεώσεις του όπως και εάν ποτέ 

τιμωρήθηκε ή όχι. Απαραίτητα σε όλες τις εκθέσεις γίνεται αναφορά και στην 

ιδιωτική ζωή του εκπαιδευτικού και κατά πόσο αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί 

«αδιάβλητος και λίαν αξιοπρεπής» ΣΑΕ (1945-1946). 

Η έκθεση ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματά του για τον επιθεωρούμενο 

εκπαιδευτικό μονολεκτικά και αριθμητικά στα εξής: α) «επιστημονικώς»  β) 

«διδακτικώς» γ) «διοικητικώς» δ) ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων του ε)την 

συμπεριφορά και τέλος στ) ως προς την ενδοσχολική και εξωσχολική του  δράση. Στο 

τέλος ο Επιθεωρητής ολοκληρώνει την έκθεσή του με έναν μονολεκτικό χαρακτηρισμό  

που μπορεί να είναι: «άρτιος», «ικανός», «επαρκής», «μέτριος», «ανεπαρκής». Στις 

εκθέσεις μετά το 1955 ο χαρακτηρισμός συνοδεύεται και από αριθμητική βαθμολογία 

του δασκάλου. 

Στις εκθέσεις που αντιστοιχούν στα παραπάνω  αναφερόμενα χρονικά 

διαστήματα η αξιολόγηση των δασκάλων γινόταν με τα παρακάτω έξι(6) κριτήρια: 

• Επιστημονική, γενική μόρφωση:  Άρτιος, Λίαν Ικανός έως Άρτιος, Λίαν 

Ικανός, Πλέον ή Ικανός, Ικανός, Λίαν Επαρκής,  Επαρκής, Μέτριος, 

Ανεπαρκής. 

• Διδακτική Ικανότητα: Άρτιος, Λίαν Ικανός έως Άρτιος, Λίαν Ικανός, 

Πλέον ή Ικανός, Ικανός, Λίαν Επαρκής,  Επαρκής, Μέτριος, Ανεπαρκής. 
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• Διοικητική Ικανότητα: Λίαν Δεξιός, Πλέον ή Δεξιός, Δεξιός, Λίαν 

Επαρκής, Επαρκής, Μέτριος, Ανεπαρκής. 

• Ευσυνειδησία: Λίαν Ευσυνείδητος, Πλέον ή Ευσυνείδητος, 

Ευσυνείδητος/Φιλόπονος/Επιμελής, Καλός, Αδιάφορος, Ασυνείδητος/ 

Αμελής. 

• Συμπεριφορά: Εξαίρετος Λίαν Αξιοπρεπής έως Εξαίρετος, Λίαν 

αξιοπρεπής, Αξιοπρεπής, Κόσμιος, Μέτριος, Αναξιοπρεπής. 

• Κοινωνική Δράση: Επωφελής, Λίαν Δραστήριος έως Επωφελής, Λίαν 

Δραστήριος, Δραστήριος, Λίαν Εργατικός, Εργατικός, Αδιάφορος, 

Αδρανής. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα βαθμολογική κλίμακα από την περίοδο 1945-1946 οι 

δημοδιδάσκαλοι αξιολογούνται και στα πέντε κριτήρια και δίπλα στον χαρακτηρισμό 

αναγράφεται ο βαθμός σε απόλυτο αριθμό π.χ. ο εξεταζόμενος εκπαιδευτικός στην 1η 

κατηγορία Επιστημονικώς χαρακτηρίζεται ως Άρτιος με βαθμό (1). 

 

• Επιστημονική ικανότητα 

Η αξιολόγηση συνδέεται με τις σπουδές, την προϋπηρεσία και το μορφωτικό 

επίπεδο του εκπαιδευτικού. Δηλώνεται το ίδρυμα- η σχολή στην οποία φοίτησε αλλά 

και τα σχολεία που υπηρέτησε. Γίνεται αναφορά στην παιδαγωγική και επαγγελματική 

του μόρφωση αλλά και στις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις που κατέχει αναφέροντας για 

παράδειγμα: «Ο δ/λος μελετά επιστημονικά βιβλία». Παράλληλα σχολιάζεται η 

διδακτική ικανότητά του να τις μεταλαμπαδεύσει στους μαθητές του και αυτό 

αποφαίνεται για παράδειγμα από το γεγονός ότι: «Οι μαθηταί αναγιγνώσκουν καλώς, 

λύουν απλά προβλήματα προσθέσεως και αφαιρέσεως» ΣΑΕ 1945-1946. Ιδιαίτερη 

βαρύτητα δίνεται στην ικανότητα του δασκάλου κατά την διδασκαλία  μέσα στην τάξη, 

να εφαρμόζει την αρχή της αυτενέργειας στους μαθητές του αλλά και να  αξιοποιεί τις 

γνώσεις των μαθητών. 

  

• Διδακτική Ικανότητα 

Σχετικά με τη διδακτική ικανότητα του εκπαιδευτικού αξιολογείται η επάρκειά 

του στη γνώση της διδακτέας ύλης, η εφαρμογή κάποιας «ορθής πορείας» διδασκαλίας 

μέσα στην τάξη όπως τη «διηγηματικήν» και τα αποτελέσματά της όπως αυτά φαίνονται 
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από το ενδιαφέρον των μαθητών, από την προφορική εξέτασή τους από τον επιθεωρητή 

αλλά και από την εξέταση των γραπτών τους. Όταν κρίνεται απαραίτητο ο Επιθεωρητής 

προβαίνει και σε συστάσεις  για χρήση εποπτικών μέσων από τον δάσκαλο, ειδικότερα 

«να εφαρμόζει την εποπτεία εις το μάθημα, τούτο, εφ’ όσον μάλιστα υπάρχουν άφθονα τα 

ζωντανά μέσα διδασκαλίας». Ο δάσκαλος επίσης κρίνεται και για την ικανότητά του να 

ωθεί τους μαθητές του μέσω της διδασκαλίας του στην αυτενέργεια και στην 

αξιοποίηση των αποκτημένων γνώσεων τους. Σχολιάζεται επίσης η παιδαγωγική 

επάρκειά του καθώς και το γεγονός ότι στις περιπτώσεις διδασκαλίας όπου υπάρχουν 

σημεία που χρήζουν διόρθωσης  ο εκπαιδευτικός δύναται να εξελιχθεί και να γίνει 

άριστος εάν ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες που του δόθηκαν από τον επιθεωρητή. 

Σχολιάζεται ακόμη εάν οι μαθητές «εξέφραζον ορθάς κρίσεις και συμμετείχον εις 

την διδασκαλίαν, διευθυνόμενοι δεξιώς υπό του διδασκάλου» και τονίζονταν εάν τελικά 

«Το αποτέλεσμα της διδασκαλίας προκάλεσε το ενδιαφέρον των μαθητών, την προσοχή 

των και την αυτενέργειά των».  

Επίσης συναντώνται συχνά χαρακτηρισμοί όπως «εργατικός», «χρήσιμος», 

«τακτικός», «επιμελής», «ήρεμος» με «χριστιανική και Εθνική μόρφωση» αλλά και 

αρνητικοί χαρακτηρισμοί όπως «δεν έχει την τέχνη να ωθεί τους μαθητάς του εις 

αυτενέργειαν, ουδέ οδηγεί αυτούς εις την χρησιμοποίησιν των πηγών».  

 

• Διοικητική ικανότητα 

Η διοικητική ικανότητα του εκπαιδευτικού αξιολογείται από τη συμπεριφορά και 

τον σεβασμό προς τους συναδέλφους  του, την τήρηση των βιβλίων και του αρχείου 

γενικότερα του σχολείου, την έγκαιρη εκτέλεση των διαταγών του του δίνονται από 

τους Επιθεωρητές αλλά και από την πλήρη συνείδηση της αποστολής του. Συνήθως 

στην έκθεση η συμπεριφορά του χαρακτηρίζεται «λίαν αξιοπρεπώς» και ο ίδιος 

«συνεργαζόμενος προθύμως μετά των συναδέλφων του». Επίσης «Διοικεί λίαν δεξιώς 

τους μαθητάς του, συγκρατών αμείωτον την προσοχήν των και την πειθαρχίαν των». Στην 

διοικητική ικανότητα του εκπαιδευτικού όταν μάλιστα εκτελεί χρέη διευθυντή 

εντάσσεται και η δυνατότητά να διευθύνει με υποδειγματικό τρόπο, να επισκευάσει 

εγκαίρως και επαρκώς το διδακτήριο του σχολείου του,  να αναπληρώνει όπου 

χρειάζεται τα έπιπλα π.χ. θρανία  και να  διατηρήσει καθαρή την σχολική αίθουσα. 

Συχνότερα, στις εκθέσεις συναντάται ο χαρακτηρισμός «λίαν δεξιός». 
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• Ευσυνειδησία 

Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται  εάν έχει απόλυτη συνείδηση της αποστολής του , 

«υπαλληλικήν συνείδησιν», εάν «κατανοεί τας υποχρεώσεις του» ως δάσκαλος, εάν 

επιδεικνύει τον απαιτούμενο σεβασμό στην υπαλληλική ιεραρχία του σχολείου αλλά 

και εάν «εμφορείται υπό υγιών κοινωνικών αρχών». Κριτήριο ευσυνειδησίας ήταν 

μεταξύ άλλων και η τήρηση από τον εκπαιδευτικό των απαγορευτικών διατάξεων περί 

ιδιωτικής διδασκαλίας. Θετικό στοιχείο της  της ευσυνειδησίας του ήταν ότι «Δεν 

επιζητεί αδείας». Συνηθέστερα, στις εκθέσεις συναντάται ο χαρακτηρισμός «Λίαν 

ευσυνείδητος». 

 

• Συμπεριφορά 

Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται και για τη συμπεριφορά του εντός και εκτός του 

σχολείου όπως εάν «ζει αξιοπρεπώς» και εάν «διάγει βίον αδιάβλητον». Ο Επιθεωρητής 

αξιολογεί τη σχέση του δασκάλου με τους μαθητές του όσο και με τους γονείς των 

μαθητών αλλά και τους κατοίκους της περιοχής όπου ζει. Σε εκθέσεις αξιολόγησης του 

1946-1947 υπάρχουν αναφορές και χαρακτηρισμοί ακόμη και για τη στάση που τήρησε 

ο εκπαιδευτικός κατά την περίοδο της κατοχής και την περίοδο της εαμοκρατίας, όπως 

ότι ήταν «ολίγον σκοτεινή» ή «Εθνική» Στο σύνολο σχεδόν των εκθέσεων που 

μελετήθηκαν σχολιάζεται η ιδιωτική ζωή, η εμφάνιση  αλλά και η διαγωγή του. 

Συναντάται λόγου χάρη ο σχολιασμός ότι : «Η ιδιωτική αυτού ζωή είναι αδιάβλητος και 

η κοινωνική του εμφάνιση αρίστη» ΣΑΕ 1945-1946. 

Στις εκθέσεις μετά το 1956 στην αξιολόγηση του δασκάλου επικρατεί ο 

χαρακτηρισμός «έχει πίστιν εις την Πατρίδα και τα Εθνικά ιδεώδη». Σχετικά με την 

αξιολόγηση του συνόλου της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού αναφέρεται ότι 

«…χάρις εις την ευρείαν αντίληψιν περί αποστολής και του έργου του διδ/λου και προ 

παντός χάρις εις την δραστηριότητά του, κατόρθωσε να καταστήσει εαυτόν κέντρο ζωής 

και ενεργείας και, τόσον δια τα σχολικά και κοινοτικά ζητήματα όσον και δια τα ατομικά 

των κατοίκων, η γνώμη αυτού κατέστη χρήσιμος και αναγκαία». Επίσης «Δεν 

εκδηλώνεται δημοσία επί θεμάτων πολιτικού χαρακτήρος. Είναι ηθικός και διάγει εντός 

και εκτός υπηρεσίας κατά τρόπον αντάξιον της κοινής εμπιστοσύνης». Ο δάσκαλος 

κρίθηκε από τον Επιθεωρητή για τη συμπεριφορά του «Εξαίρετος(5)»(ΣΑΕ 1956). 
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• Κοινωνική δράση 

Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται για την δράση του τόσο εντός όσο και εκτός του 

σχολείου. Αξιολογείται για την ικανότητα του να καταστήσει το σχολείο «κέντρο ζωής 

και δημιουργίας» να απολαμβάνει της εκτίμησης των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων 

εντός  και εκτός σχολείου αλλά και των κατοίκων, να οργανώνει διαλέξεις με 

πνευματικό ενδιαφέρον. Όσον αφορά τις εκθέσεις της περιόδου 1945-1946 σχολιάζεται 

και το γεγονός της απουσίας ή μη οποιασδήποτε καταγγελίας σε βάρος του 

εκπαιδευτικού εξαιτίας της διαγωγής του στην περίοδο της κατοχής και της 

Εαμοκρατίας. 

Για παράδειγμα σε έκθεση του σχ. Έτους 1945-1946 ο Επιθεωρητής αναφέρει 

μεταξύ άλλων τα εξής: «…μέχρι σήμερον, ελάχιστα αισθάνεται την υποχρέωσιν να 

εξέλθη εκ των τεσσάρων του σχολείου του τοίχων και αναμφιβόλως πιστεύει ότι η 

αποστολή του διδασκάλου λήγει άμα τη έξοδω αυτού εκ του σχολείου» ενώ σε μία άλλη 

έκθεση αξιολογώντας τον εκπαιδευτικό τονίζεται ιδιαίτερα η εξωσχολική δράση του: 

«Επιτυγχάνει την ίδρυσιν του πρατηρίου των υπαλλήλων, οργανώνει αυτούς εις 

συνεταιρισμόν, και αφ’ ου δημιουργεί την λειτουργούσαν ήδη λέσχη των δημοσίων 

υπαλλήλων Φλωρίνης, οργανώνει σειράν διαλέξεων και χαρίζει εις την πόλιν μίαν 

πρώτης τάξεως πνευματικήν τροφήν και κίνησιν» . 

Στις επόμενες εξεταζόμενες περιόδους ο εκπαιδευτικός μεταξύ όλων των 

προηγούμενων αξιολογείται για τις εκπαιδευτικές εκδρομές που πραγματοποίησε, τις 

θεατρικές παραστάσεις και γιορτές που οργάνωσε, όπως: «Εμφανίζει δραστηριότητα 

εσωσχολικήν και εξωσχολικήν δια συγκεντρώσεων γονέων και σχολικών εορτών καθ’ 

άς ομιλεί καταλλήλως» (Σ.Α.Ε. 053 έτ.1956). 
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1.6 Θεωρητικό πλαίσιο της ανάλυσης: Ιστορικές προεκτάσεις 

 

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης που είναι ο θεσμός των Επιθεωρητών 

Εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια Φλώρινας και τα κριτήρια αξιολόγησης 

που ίσχυσαν για τους Εκπαιδευτικούς, σχετίζεται άμεσα με το εκπαιδευτικό σύστημα 

όπως αυτό διαμορφώθηκε αμέσως μετά από την δημιουργία του ανεξάρτητου 

ελληνικού κράτους το 1830. Ουσιαστικά εξετάζοντας το εκπαιδευτικό σύστημα στην 

πορεία του χρόνου κυριαρχεί η εντύπωση ότι λειτουργούσε κυρίως με πολιτικά κίνητρα 

(Μπουζάκης, 2005). Γι’ αυτό το λόγο είναι χρήσιμο να γίνει μία γενική επισκόπηση του 

πολιτικο-οικονομικού και εκπαιδευτικού συγκείμενου κατά την περίοδο 1945-1967. 

1.6.1 Πολιτικο- οικονομικό  και εκπαιδευτικό συγκείμενο 1945-

1967 

Οι αρχές του έτους 1945 βρίσκει την Ελλάδα στο τέλος ενός καταστροφικού Β’ 

παγκοσμίου πολέμου και στη λήξη των δύσκολων χρόνων της κατοχής. Οι απώλειες 

για την Ελλάδα ήταν τεράστιες σε έμψυχο και άψυχο υλικό. Συνολικά τριακόσιες 

χιλιάδες νεκροί από ασιτία, επτά χιλιάδες από τους βομβαρδισμούς και εβδομήντα 

χιλιάδες θύματα εκτελέσεων. Από την άλλη οι καταστροφές στις αγροτικές 

καλλιέργειες και στο εμπόριο ήταν ανυπολόγιστες. Στο μεταξύ ο εμφύλιος που είχε 

ξεσπάσει στο εσωτερικό της Ελλάδας το φθινόπωρο του 1944 οδήγησε σε παραίτηση 

την κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου και στην ανάληψη της εξουσίας από τον Ν. 

Πλαστήρα τον Φεβρουάριο του 1945. Ο εμφύλιος πόλεμος  που ξέσπασε  τα επόμενα 

δύο χρόνια δημιούργησε τεράστια προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας. Έναν χρόνο 

αργότερα τον Σεπτέμβριο του 1946 επιστρέφει στην Ελλάδα ο Βασιλιάς Γεώργιος. Στα 

επόμενα χρόνια  που ακολουθούν και κυρίως από το 1947, σημαντικά γεγονότα 

συντελούνται με την δημιουργία του ΟΗΕ και τη στήριξη που παρείχαν οι ΗΠΑ στην 

Ελλάδα γιατί η Αγγλία ήταν  οικονομικά εξαντλημένη και αδύναμη να συνεχίσει τη 

στήριξή της. Ουσιαστική οικονομική άνοδος της Ελλάδος ξεκινά μετά το 1950 όταν 

συντελείται η απόλυτη ειρήνευση στο εσωτερικό της χώρας. Η οικονομική άνοδος  

παράλληλα βοήθησε και στην άνθηση της ελληνικής λογοτεχνίας αλλά και όλων των 

τεχνών. 

Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει όταν το 1950 την εξουσία ανέλαβε ο Αλέξανδρος 

Παπάγος ως αρχηγός του «Ελληνικού Συναγερμού». Ακολούθησε στην εξουσία ο 
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Κων/νος Καραμανλής με την ίδρυση του κόμματος της ΕΡΕ (Εθνική Ριζοσπαστική 

Ένωση) την περίοδο 1955-196357  (Βακαλόπουλος, 2005). 

 Η περίοδος μετά τον εμφύλιο χαρακτηρίζεται από διώξεις, φυλακίσεις και 

εξορίες. Στον εκπαιδευτικό χώρο η κατάσταση ήταν εξίσου τραγική. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της απογραφής του 1951 στην Ελλάδα το 32,4% του συνολικού πληθυσμού 

ήταν αγγράμματοι, το 2,9% είχαν απολυτήριο μέσων σχολών και μόλις το 1,1% είχαν 

πτυχίο ανώτατης σχολής. Τέλος ένα ποσοστό 30% που αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 12 

ετών δεν τελειώνει καν το υποχρεωτικό δημοτικό σχολείο. Κατά τα έτη 1946 και 1947 

απολύθηκαν 3.500 εκπαιδευτικοί από ειδικά συμβούλια ενώ την περίοδο 1953-1956 

ακόμη 1.300 εκπαιδευτικοί. Το 1957 ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής με ειδική 

επιτροπή που συγκρότησε κατέγραψε τα προβλήματα στο χώρο της Εκπαίδευσης. Το 

πόρισμα της επιτροπής ήταν ολοκληρωμένο έναν χρόνο αργότερα και η κυβέρνηση 

Καραμανλή με Νομοθετικό διάταγμα το 3971/1959 προχώρησε σε μη ουσιαστικές 

αλλαγές στην ελληνική εκπαίδευση58 (Μπουζάκης , 1987). Η Ρ. Ιμβριώτη σχολιάζοντας 

το παραπάνω διάταγμα τόνισε ότι η Παιδεία στην Ελλάδα παρέμενε προνόμιο των 

λίγων59 (Ιμβριώτη, 1985). 

Την δεκαετία του 1960 η κατάσταση άρχισε να μεταβάλλεται σταδιακά με θετικό 

πρόσημο κυρίως στον οικονομικό-γεωργικό τομέα αλλά και στο χώρο της 

βιομηχανίας60 (Μπουζάκης , 1987).Το 1963 μία σειρά πολιτικών εξελίξεων οδηγεί στη 

σύγκρουση των ανακτόρων με τον Καραμανλή και τελικά στην παραίτηση του 

τελευταίου. Αρχές του 1964 αναλαμβάνει η κυβέρνηση του Γεώργιου Παπανδρέου ως 

ο απόλυτος νικητής των εκλογών61 (Βακαλόπουλος, 2005).  

Όσον αφορά το χώρο της εκπαίδευσης κατά τη συγκεκριμένη δεκαετία η 

Κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου είχε υποβάλλει συνολικά τρία νομοσχέδια για την 

Παιδεία και συγκεκριμένα το Ν.Δ 4379/1964 «περί οργανώσεως και διοικήσεως της 

Γενικής ( Στοιχειώδους και Μέσης) Εκπαιδεύσεως», το Ν.Δ. 4425/1964 και 1735/1964 

«περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων» και «περί τεχνολογικής Εκπαιδεύσεως». Ειδικότερα 

57 Βακαλόπουλος Α. (2005). Νέα ελληνική ιστορία 1204-1985, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσ/νίκη, σ.σ. 436-454 
58Μπουζάκης Σήφης(1987). Νεοελληνική Εκπαίδευση(1821-1985), Gutenberg-Παιδαγωγική σειρά, Αθήνα,  

σ.95-99 
59  Ιμβριώτη Ρ., Παιδεία και κοινωνία, Αθήνα, 1985, σ. 38 
60 Μπουζάκης Σήφης(1987).ό.π. σ.100 
61 Βακαλόπουλος Α. (2005). ό.π. σ.σ. 436-454 
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στην εισηγητική έκθεση του Ν.Δ. 4979 ο εμπνευστής της Ε. Παπανούτσος τόνισε ότι η 

Παιδεία οφείλει να έχει «κατά βάσιν ουμανιστικό χαρακτήρα». Συνολικά από την 

αποτίμηση των  παραπάνω τριών νομοσχέδιων τα αξίζουν να αναφερθούν οι εξής 

σημαντικές καινοτομίες στην εκπαίδευση με ταυτόχρονη αύξηση των δαπανών για την 

παιδεία: α) Καθιέρωση δωρεάν εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, β) Καθιέρωση της 

δημοτικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης παράλληλα με την καθαρεύουσα 

και γ) Καθιέρωση μαθητικών συσσιτίων. Αξίζει να αναφερθεί και ένα ακόμη σημαντικό 

νομοθέτημα το Β.Δ. 827/1965 «περί κανονισμού λειτουργίας του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου» σύμφωνα με το οποίο ιδρύθηκε το Παιδαγωγικό ΄Ινστιτούτο με σκοπό την 

επιστημονική έρευνα των εκπαιδευτικών προβλημάτων, τη μετεκπαίδευση του 

διδακτικού προσωπικού και την καθοδήγηση του εποπτικού προσωπικού της 

εκπαίδευσης. Η μεταρρύθμιση του 1964 έμεινε στην εκπαιδευτική ιστορία ως μία 

σημαντική προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ελληνικής εκπαίδευσης και δυστυχώς πέρα 

από το Ν.Δ. 4379/1964 τα υπόλοιπα νομοσχέδια δεν ολοκληρώθηκαν62 (Μπουζάκης , 

1987).  

Τα πολιτικά γεγονότα που ακολούθησαν οδήγησαν στη ρήξη των σχέσεων μεταξύ 

του Βασιλιά και Κυβέρνησης και την άνοδο στην εξουσία πρόσκαιρα της κυβέρνησης 

Π. Κανελλόπουλου το 1967. Σύντομα τον Απρίλιο του ίδιου έτους το στρατιωτικό 

κίνημα με αρχηγό Γ. Παπαδόπουλο ανατρέπει την υπάρχουσα κυβέρνηση και 

εγκαθιδρύει την στρατιωτική κυβέρνηση 63 (Βακαλόπουλος, 2005). 

Ουσιαστικά η δικτατορία των συνταγματαρχών έδωσε την χαριστική βολή στην 

μεταρρύθμιση του 1964 με μία σειρά Αναγκαστικών νόμων επανέφερε την ελληνική 

εκπαίδευση στα παλιά της αναχρονιστικά πλαίσια64 (Μπουζάκης , 1987). 

 

  

62 Μπουζάκης Σήφης(1987).ό.π. σ.σ. 101-108 
63 Βακαλόπουλος Α. (2005). ό.π. σ.σ. 436-454 
64 Μπουζάκης Σήφης(1987).ό.π. σ.σ.109-110 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

2.1 Ερευνητικό υλικό 

Η παρούσα εργασία μελετά τις εκθέσεις επιθεωρήσεων των δημοδιδασκάλων και 

νηπιαγωγών  στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια Φλώρινας κατά την περίοδο 1945-1967.  

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 486 εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν στα 

σχολεία της Εκπαιδευτικής περιφέρειας Φλώρινας.  

Το πρωτογενές αρχειακό ερευνητικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε, αποτελεί 

επίσημο αρχείο εκπαιδευτικής αρχής και ανασύρθηκε από τα Γενικά Αρχεία του 

Κράτους65 (ΓΑΚ) της Εκπαιδευτικής περιφέρειας Φλώρινας. 

Για τον σκοπό αυτό μελετήθηκαν 21 φάκελοι εκθέσεων αξιολόγησης, που 

προέρχονταν από 7 διαφορετικούς επιθεωρητές εκπαίδευσης. Αποδελτιώθηκαν 2410 

ατομικές εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας εκπαιδευτικών που αντιστοιχούσαν σε 

3198 σελίδες. Από αυτές οι 1434 εκθέσεις αφορούσαν δασκάλους και οι 576 

αφορούσαν νηπιαγωγούς. Οι φάκελοι μελετήθηκαν στο σύνολό τους για κάθε σχολικό 

έτος ξεχωριστά . Οι εκθέσεις αξιολόγησης αφορούσαν όλους τους εκπαιδευτικούς που 

επιθεωρήθηκαν από τους επιθεωρητές μετά από παρακολούθηση της διδασκαλίας τους 

εντός της σχολικής αίθουσας σε μία διδακτική ημέρα.       

2.2 Μεθοδολογία της έρευνας 

Η συγκεκριμένη εργασία εμπίπτει στην κατηγορία των ιστορικών ερευνών και η 

μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η ιστορική-ερμηνευτική, ως προς τις πηγές που 

χρησιμοποιήθηκαν. Η ιστορική-ερμηνευτική μέθοδος κρίνεται ως η «κατάλληλη 

μέθοδος ανάγνωσης και κατανόησης των ιστορικών τεκμηρίων»  (Μπουζάκης, 2005).  Η 

ιστορική έρευνα έχει οριστεί ως «ο συστηματικός και αντικειμενικός εντοπισμός, της 

εκτίμησης και σύνθεσης μαρτυριών, προκειμένου να θεμελιωθούν γεγονότα και να 

συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα συμβάντα του παρελθόντος» (Borg, 1963). Ψυχή 

της ιστορικής έρευνας είναι οι πρωτογενείς πηγές, που έχουν προσδιοριστεί ως πηγές 

δεδομένων που χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία όσον αφορά το μελετώμενο 

πρόβλημα και περιλαμβάνουν εκείνα τα στοιχεία που είχαν άμεση υλική σχέση με τα 

65 ΓΑΚ Ιστορικό Αρχείο Φλώρινας, Φάκελος «Εκθέσεις Επιθεωρητών εκπαιδευτικής περιφέρεια Φλώρινας» 
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ανασυγκροτούμενα γεγονότα. Τα ντοκουμέντα που θεωρούνται πρωτογενείς πηγές 

περιλαμβάνουν χειρόγραφα, νόμους, αρχεία επίσημων πρακτικών, φακέλους, 

καταλόγους, καταγραφές, ημερολόγια, κ.α. και είναι αυτά που αντλούνται από την 

ιστορική έρευνα στην εκπαίδευση (Cohen, Manion, & Morrison, 2008).  

Το θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης βάση του οποίου επιχειρήθηκε  να ερμηνευτεί ο 

ρόλος και ο θεσμός του επιθεωρητή, της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και των 

κριτηρίων αξιολόγησης, φωτίζεται μέσα από το πολιτικό, ιστορικό και εκπαιδευτικό 

συγκείμενο. 

Στην παρούσα εργασία η μέθοδος που πραγματοποιήθηκε για τη συλλογή και 

ανάλυση των δεδομένων, την εύρεση των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών, τη 

σύνδεση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων, ήταν η ποσοτική 

ανάλυση. Οι ποσοτικές μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν κατά το παρελθόν για την επίλυση 

ιστορικών προβλημάτων. Η ποσοτική ανάλυση των δεδομένων προέκυψε με την 

κωδικοποίηση των δεδομένων και την παρουσίασή τους ποσοτικά, όσον αφορά την 

συχνότητα εμφάνισής τους στο υπό έρευνα υλικό. Συγκεκριμένα για να εξετασθεί σε τι 

βαθμό εμφανίζονται οι πτυχές στο υπό μελέτη δείγμα του πληθυσμού 

χρησιμοποιήθηκαν αριθμητικά δεδομένα, μαθηματικά μοντέλα και στατιστικές 

μέθοδοι, βασικά στοιχεία για τη συστηματική διερεύνηση σε μια ποσοτική  έρευνα. 

Επιλέγοντας μεταξύ των ελέγχων σημαντικότητας, προκειμένου να ελεγχθούν οι 

πιθανές στατιστικές διαφορές και οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών της έρευνας, 

επιλέχθηκε ένα εξαίρετο αναλυτικό εργαλείο το Χ-Τετράγωνο. «Το Χ-Τετράγωνο, που 

συμβολίζεται ως χ2 , είναι ένας μη παραμετρικός έλεγχος σημαντικότητας κατάλληλος 

όταν τα δεδομένα είναι στη μορφή απαρίθμησης συχνοτήτων ή ποσοστών και αναλογιών 

που μπορεί να μετατραπούν σε συχνότητες» (Geoffrey E. Mills, 2017). 

Για τη συστηματικότερη μελέτη του αρχειακού υλικού κρίθηκε σκόπιμο να 

ομαδοποιηθούν τα δεδομένα που προέκυψαν μέσα από την έρευνα, σε αντίστοιχες 

θεματικές  κατηγορίες  και υποκατηγορίες όπως αυτές παρουσιάζονται παρακάτω: 

  

47 
 



2.3 Θεματικές κατηγορίες και υποκατηγορίες ανάλυσης: 

• Επιθεωρητές Εκπαίδευσης 

• Διδακτικό προσωπικό Σχολείων 

• Δημογραφικά στοιχεία 

• Φύλο 

•  Καταγωγή 

• Ηλικία 

• Ηλικία διορισμού 

• Σπουδές 

• Προϋπηρεσία 

• Κριτήρια Αξιολόγησης διδακτικού προσωπικού από τους 

επιθεωρητές 

  Επιστημονική κατάρτιση- συγκρότηση 

  Διδακτική επάρκεια- ικανότητα 

  Διοικητική ικανότητα 

  Ευσυνείδητη εκτέλεση καθηκόντων 

  Συμπεριφορά εντός και εκτός σχολείου 

  Επωφελής ή όχι εξωσχολική και ενδοσχολική κοινωνική δράση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

3.1 Ανάλυση Ατομικών Εκθέσεων των Επιθεωρητών την περίοδο 

1945-1967 

Η ανάλυση των εκθέσεων έγινε κατόπιν κατηγοριοποίησης των εκθέσεων σε 

θεματικές κατηγορίες και υποκατηγορίες. Οι διαπιστώσεις των Επιθεωρητών 

αποτυπώνονται στο τέλος κάθε ατομικής έκθεσης, με ένα γενικό χαρακτηρισμό για 

κάθε ένα κριτήριο, αφού προηγήθηκαν οι παράγραφοι που περιγράφουν αναλυτικά 

κάθε ένα από αυτά. Ως μονάδα ανάλυσης χρησιμοποιούνται οι χαρακτηρισμοί που 

αποδίδονται από τους επιθεωρητές, οι οποίοι ακολουθούνται οι ίδιοι για όλες τις 

χρονολογικές περιόδους. 

Για τη μελέτη της έρευνας και την εξαγωγή αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν 

τόσο το στατιστικό πακέτο υπολογιστικών φύλλων  Excel, όσο και το στατιστικό 

πακέτο IBM SPSS Statistics 23. Η εισαγωγή των δεδομένων στον υπολογιστικό πίνακα 

( στατιστικό πακέτο SPSS) έγινε κατόπιν κωδικοποίησης των μεταβλητών. 

Χρησιμοποιήθηκαν: 

1. Πίνακες απλής εισόδου για την περιγραφή των μεταβλητών. 

2. Πίνακες διπλής εισόδου για την αναζήτηση διαφοροποιήσεων μεταξύ δύο 

μεταβλητών. 

Για τον  έλεγχο των στατιστικών διαφορών μεταξύ των ανεξάρτητων δειγμάτων 

πραγματοποιήθηκαν τα στατιστικά τεστ Χ2. 

Για τον  έλεγχο των στατιστικών διαφορών επιλέχθηκε ως κριτήριο στατιστικής 

σημαντικότητας το α < 0,05.  

Αν το Sig > a = 0,05, τότε οι μεταβλητές δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση. 

Αν το Sig < a = 0,05, τότε οι μεταβλητές παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση. 
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3.1.1 Ποιοι και πόσοι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται στο πλαίσιο 

των    22 χρόνων  

• Κατανομή εκπαιδευτικών κατά φύλο 

Μελετώντας τα στοιχεία των φακέλων στο πλαίσιο των 22 χρόνων 1945-1967, 

διαπιστώνουμε ότι από το σύνολο των 486 Εκπαιδευτικών που επιθεωρήθηκαν, η 

μεγάλη πλειοψηφία, 300 ήταν γυναίκες, με ποσοστό 61,73% και οι 186 ήταν άνδρες με  

ποσοστό 38,27%, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 1: Κατανομή των Εκπαιδευτικών κατά Φύλο 

Φύλο Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 

Άνδρας 186 38,27 

Γυναίκα 300 61,73 

ΣΥΝΟΛΟ 486 100,00 
 

 

 
Γράφημα  1. Κατανομή των Εκπαιδευτικών κατά Φύλο 

 

Άνδρας; 186; 
38%

Γυναίκα; 300; 
62%

ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΕΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 1945-1967

Άνδρας

Γυναίκα
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• Αριθμός Επιθεωρηθέντων Εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα 

Αναφορικά με την ειδικότητα των επιθεωρηθέντων εκπαιδευτικών μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ότι από το σύνολο των Εκπαιδευτικών (486), οι περισσότεροι 359 ήταν 

Δάσκαλοι και οι 127 ήταν Νηπιαγωγοί, ποσοστό 74% και 26% αντίστοιχα, όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 2: Κατανομή των Εκπαιδευτικών κατά Ειδικότητα 

Ειδικότητα Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 

Δάσκαλος 359 74 

Νηπιαγωγός 127 26 

ΣΥΝΟΛΟ 486 100 
 

 

 
Γράφημα  2. Επιθεωρηθέντες Εκπαιδευτικοί με βάση την ειδικότητα 

 

 

Δάσκαλος; 359; 
74%

Νηπιαγωγός; 127; 
26%

Αριθμός επιθεωρηθέντων Εκπαιδευτικών κατά 
ειδικότητα (1945-1967)

Δάσκαλος

Νηπιαγωγός
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• Αριθμός Επιθεωρηθέντων Δασκάλων με βάση το φύλο 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εξεταζόμενων φακέλων των επιθεωρηθέντων 

δασκάλων όσον αφορά το φύλο τους αντλούμε τις εξής πληροφορίες: 

 Από τους 359 επιθεωρηθέντες  Δασκάλους οι 186 ήταν Άνδρες και οι 173 ήταν 

Γυναίκες, ποσοστό 51,81% και 48,19% αντίστοιχα, χαρακτηριστικά που φαίνονται 

στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 3 : Κατανομή των Εκπαιδευτικών Δασκάλων κατά Φύλο 

Φύλο Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 

Άνδρας 186 51,81 

Γυναίκα 173 48,19 

ΣΥΝΟΛΟ 359 100,00 
 

 

 
Γράφημα  3. Κατανομή των Εκπαιδευτικών Δασκάλων κατά Φύλο 

 

Άνδρας; 186; 
52%

Γυναίκα; 173; 
48%

Αριθμός Επιθεωρηθέντων Εκπαιδευτικών (Δασκάλων) 
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• Αριθμός Επιθεωρηθέντων Εκπαιδευτικών (Γυναικών) με βάση την 

Ειδικότητα 

Αναφορικά τώρα με την ειδικότητα των επιθεωρούμενων γυναικών 

εκπαιδευτικών μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι από το σύνολο των 300 γυναικών, οι 

περισσότερες 173 ήταν δασκάλες και οι 127 Νηπιαγωγοί, ποσοστό 57,67% και 42,33% 

αντίστοιχα,  χαρακτηριστικά που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 4: Κατανομή των Εκπαιδευτικών Γυναικών κατά Ειδικότητα 

Ειδικότητα Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 

Δασκάλες 173 57,67 

Νηπιαγωγοί 127 42,33 

Σύνολο 300 100,00 
 

 

 
Γράφημα  4. Κατανομή των Εκπαιδευτικών Γυναικών κατά Ειδικότητα 

  

Δασκάλες; 173; 
58%

Νηπιαγωγοί; 
127; 42%

Αριθμός Επιθεωρηθέντων Εκπαιδευτικών (Γυναικών)
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• Ηλικία Επιθεωρηθέντων Εκπαιδευτικών 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρέχουν τα Γ.Α.Κ. η ηλικία των 

Εκπαιδευτικών που επιθεωρήθηκαν κατά την ημερομηνία επιθεώρησής τους, 

αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα προσαρμοσμένο σε κατηγορίες ηλικιακών 

ομάδων.  

Πίνακας 5: Κατανομή των Εκπαιδευτικών κατά Ηλικιακή ομάδα 

Ηλικία 
Εκπαιδευτικών 

Συχνότητα (ν) Ποσοστό(%) Αθροιστική 
Συχνότητα (ν) 

Αθροιστικό 
Ποσοστό (%) 

21-25 130 26,75% 130 26,75% 

26-30 129 26,54% 259 53,29% 

31-35 81 16,67% 340 69,96% 

36-40 68 13,99% 408 83,95% 

41-45 24 4,94% 432 88,89% 

46-50 14 2,88% 446 91,77% 

51-55 11 2,26% 457 94,03% 

56-60 7 1,44% 464 95,47% 

61-65 1 0,21% 465 95,68% 

66-70 1 0,21% 466 95,88% 
Δ.Υ.Σ. , 

Υπό παρ. 20 4,12% 486 100,00% 

Σύνολο 486 100,00%   
 

Η ανάγνωση του παρακάτω γραφήματος πιστοποιεί ότι ο μεγαλύτερος αριθμός 

επιθεωρηθέντων Εκπαιδευτικών,130 και 129 Εκπαιδευτικοί, ανήκε στις ηλικιακές 

ομάδες 21-25 και 26-30 χρονών, , με ποσοστό 26,75% και 26,54% αντίστοιχα, ενώ ο 

μικρότερος αριθμός ανήκε στις ηλικιακές ομάδες 61-65 και 66-70 χρονών με μοναδικές 

καταγραφές. Ενώ αξίζει να επισημανθεί ότι για 20 Εκπαιδευτικούς, ποσοστό 4,12%, 

δεν υπήρχαν καταγραφές. 
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Γράφημα  5. Κατανομή των Εκπαιδευτικών κατά Ηλικιακή ομάδα 

 

• Επίπεδο μόρφωσης – Σπουδές Εκπαιδευτικών -Δασκάλων 

Αναφορικά με το επίπεδο μόρφωσης των Εκπαιδευτικών Δασκάλων που 

επιθεωρήθηκαν την περίοδο 1945-1967, αξίζει να επισημανθεί (πίνακας 6.), ότι από 

τους 359 Δασκάλους  η μεγάλη πλειοψηφία ήταν απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών 

(243) με ποσοστό 67,69%, 81 ήταν απόφοιτοι 6/ξιων, 5/ξιων και 3/ξιων Διδασκαλείων 

και με ποσοστό 22,57% αθροιστικά, ενώ ελάχιστοι ήταν οι απόφοιτοι των άλλων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μόνο 

τρεις δάσκαλοι ήταν Πανεπιστημιακώς Μετεκπαιδευθέντες. Για έντεκα 

Εκπαιδευτικούς, ποσοστό 3,06%, δεν υπήρχαν στοιχεία, χαρακτηριστικά που φαίνονται 

στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 6: Σπουδές επιθεωρούμενων Εκπαιδευτικών (Δασκάλων) 

Μόρφωση-Σπουδές (Δασκάλων) Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 

Παιδαγωγική Ακαδημία 243 67,69 

6/ξιο Διδασκαλείο 36 10,03 

5/ξιο Διδασκαλείο 20 5,57 

3/ξιο Διδασκαλείο 17 4,74 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 11 3,06 

1/ξιο Διδασκαλείο 8 2,23 

Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία 6 1,67 

Αρσάκειο Αθηνών 3 0,84 

Γυμνάσιο Μοναστηρίου 2 0,56 

Παρθεναγωγείο Μοναστηρίου 2 0,56 

 Διδασκαλείο θηλέων Θεσ/νίκης 1 0,28 

Διδασκαλείο Μοναστηρίου 1 0,28 

Μαράσλειο Διδασκαλείο 1 0,28 

Ανώτατο παρθεναγωγείο Μοναστηρίου 1 0,28 

Γυμνάσιο Λαμίας 1 0,28 

Γυμνάσιο Κορυτσάς 1 0,28 

Εκκλησιαστική Σχολή Αγίας Αναστασίας 1 0,28 

Ιεροδιδασκαλείο Κύπρου 1 0,28 

Μεγάλη του Γένους Σχολή 1 0,28 

Ράλλειος Παιδαγωγική Ακαδημία 1 0,28 

Υποδιδασκαλείο Θεσ/νίκης 1 0,28 

Σύνολο 359 100,00 
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Γράφημα  6. Σπουδές επιθεωρούμενων Εκπαιδευτικών (Δασκάλων) 
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• Επίπεδο μόρφωσης – Σπουδές Εκπαιδευτικών -Νηπιαγωγών 

Όσον αφορά το επίπεδο μόρφωσης των Νηπιαγωγών φαίνεται από τον πίνακα 7 

και από το γράφημα 7, ότι από τις 127 Νηπιαγωγούς, οι 56 ήταν πτυχιούχοι του 

«Τμήματος  Νηπιαγωγών», σύμφωνα με τους χαρακτηρισμούς που αναγράφονται στις 

εκθέσεις των Επιθεωρητών, με ποσοστό 44,09% ενώ 68 ήταν  πτυχιούχοι των 

Διδασκαλείων Νηπιαγωγών, με ποσοστό 53,53. Μία ήταν πτυχιούχος του Αρχιγένειου 

Παρθεναγωγείου, μία πτυχιούχος της Αστικής Σχολής της Βίγιας και μία ήταν 

Νηπιαγωγός Τριών Μαρτύρων. Τέλος για 2 Νηπιαγωγούς, ποσοστό 1,57%, δεν 

υπήρχαν στοιχεία.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι μέχρι το 1933 λειτουργούσαν διδασκαλεία 5τάξια και 

στη συνέχεια με το Νόμο 5802/1933 ιδρύθηκαν οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες δασκάλων. 

Η κατάρτιση τω ν Νηπιαγωγών μέχρι το  1956  γινόταν σε  σχολές  Μέσης Εκπαίδευσης, 

τα  γνωστά ως  «Διδασκαλεία», μετά την απόκτηση του απολυτηρίου του  εξαταξίου 

Γυμνασίου. Στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1940 ιδρύονται ειδικά τμήματα 

νηπιαγωγών μονοετούς φοίτησης σύμφωνα με το Ν.Δ. 1976/10-10-1942(ΦΕΚ 

296/18111942, τ . Α ́). Ειδικότερα στη Φλώρινα ιδρύεται ειδικό τμήμα νηπιαγωγών 

το 194866 και  στη δεκαετία του 1960 ο θεσμός επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα. Το 

1971 ιδρύονται Ανώτερες Σχολές Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης, όπως ακριβώς ίσχυε 

για τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες.  

 

  

66 Ανακτήθηκε 25/11/2020 από: https://nured.uowm.gr/florina/i-pedagogiki-akadimia-florinas-
1941-1987/ 
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Πίνακας 7: Σπουδές επιθεωρούμενων Εκπαιδευτικών (Νηπιαγωγών) 

Μόρφωση-Σπουδές (Νηπιαγωγών) Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 
«Πτυχιούχος Τμήματος Νηπιαγωγών» 56 44,09 

Διδασκαλείο Νηπιαγωγών 53 41,73 

3/ξιο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών 10 7,87 

4/ξιο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών 2 1,57 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 2 1,57 

1/ξιο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών 1 0,79 

Αρχιγένειον Παρθεναγωγείο 1 0,79 

Αστική Σχολή Βίγας 1 0,79 

Τριών Μαρτύρων 1 0,79 

Σύνολο 127 100,00 
 

 
Γράφημα  7. Σπουδές επιθεωρούμενων Εκπαιδευτικών (Νηπιαγωγών) 
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• Επίπεδο μόρφωσης – Σπουδές Εκπαιδευτικών (Δασκάλων Ανδρών) 

Το επίπεδο μόρφωσης και τις σπουδές των Επιθεωρηθέντων Δασκάλων Ανδρών 

μπορούμε να το προσδιορίσουμε με βάση τον πίνακα και το γράφημα, όπου 

παρατηρούμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Δασκάλων ανδρών, 112 με ποσοστό 

60,22% ήταν πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών, ενώ 55 και με ποσοστό 29,57% 

ήταν  Πτυχιούχοι Διδασκαλείων. Ελάχιστοι ήταν οι πτυχιούχοι άλλων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων, όπως Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημία (6) και με ποσοστό 3,23%, 

Γυμνασίου Μοναστηρίου (2) με ποσοστό 1,08% και με μια μόνο καταγραφή απόφοιτοι 

Διδασκαλείου Μοναστηρίου, Γυμνασίου Καστοριάς, Εκκλησιαστικής Σχολής Αγίας 

Αναστασίας, Ιεροδιδασκαλείου Κύπρου, Μεγάλης Σχολής του Γένους και 

Υποδιδασκαλείου Θεσσαλονίκης. Για πέντε Δάσκαλους άνδρες δεν υπήρχαν στοιχεία. 

 

Πίνακας 8: Σπουδές επιθεωρούμενων Εκπαιδευτικών (Δασκάλων Ανδρών) 

Μόρφωση-Σπουδές (Δασκάλων Ανδρών) Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 

Παιδαγωγική Ακαδημία 112 60,22 

6/ξιο Διδασκαλείο 30 16,13 

5/ξιο Διδασκαλείο 9 4,84 

3/ξιο Διδασκαλείο 9 4,84 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 5 2,69 

1/ξιο Διδασκαλείο 7 3,76 

Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία 6 3,23 

Γυμνάσιο Μοναστηρίου 2 1,08 

Διδασκαλείο Μοναστηρίου 1 0,54 

Γυμνάσιο Κορυτσάς 1 0,54 

Εκκλησιαστική Σχολή Αγίας Αναστασίας 1 0,54 

Ιεροδιδασκαλείο Κύπρου 1 0,54 

Μεγάλη του Γένους Σχολή 1 0,54 

Υποδιδασκαλείο Θεσ/νίκης 1 0,54 

Σύνολο 186 100,00 
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Γράφημα  8. Σπουδές επιθεωρούμενων Εκπαιδευτικών (Δασκάλων Ανδρών) 

 

• Επίπεδο μόρφωσης – Σπουδές Εκπαιδευτικών (Δασκάλων Γυναικών) 

Τέλος αναφορικά με το επίπεδο μόρφωσης και τις σπουδές των Δασκάλων 

Γυναικών από τον πίνακα και από το γράφημα προκύπτει ότι από τις 173 Γυναίκες 

Δασκάλες, η συντριπτική πλειοψηφία τους 131, και με ποσοστό 75,72%, ήταν 

πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών. Οι υπόλοιποι και με πολύ μικρά ποσοστά ήταν 

πτυχιούχοι Διδασκαλείων και άλλων Εκαπιδευτικών Ιδρυμάτων. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι για 6 Δασκάλες Γυναίκες, ποσοστό 3,47% δεν υπήρχαν στοιχεία. 

 

Πίνακας 9: Σπουδές επιθεωρούμενων Εκπαιδευτικών (Δασκάλων Γυναικών) 

Μόρφωση-Σπουδές (Δασκάλων Γυναικών) Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 

Παιδαγωγική Ακαδημία 131 75,72 

6/ξιο Διδασκαλείο 6 3,47 

5/ξιο Διδασκαλείο 11 6,36 

3/ξιο Διδασκαλείο 8 4,62 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 6 3,47 

1/ξιο Διδασκαλείο 1 0,58 

Αρσάκειο Αθηνών 3 1,73 

Παρθεναγωγείο Μοναστηρίου 2 1,16 
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 Διδασκαλείο θηλέων Θεσ/νίκης 1 0,58 

Μαράσλειο Διδασκαλείο 1 0,58 

Ανώτατο παρθεναγωγείο Μοναστηρίου 1 0,58 

Γυμνάσιο Λαμίας 1 0,58 

Ράλλειος Παιδαγωγική Ακαδημία 1 0,58 

Σύνολο 173 100,00 
     

 

 
Γράφημα  9. Σπουδές επιθεωρούμενων Εκπαιδευτικών (Δασκάλων Γυναικών) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Προϋπηρεσία Επιθεωρηθέντων Εκπαιδευτικών 

Όσον αφορά την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών, όπως φαίνεται και στον 

παρακάτω πίνακα, κατά την ημερομηνία επιθεώρησής τους οι μισοί (241) και με 

ποσοστό 50% είχαν προϋπηρεσία έως πέντε χρόνια, (63) και με ποσοστό  από 13% 

είχαν από 6 έως 10 χρόνια και από 11 έως 15 χρόνια αντίστοιχα. Κάτω από 10% είχαν 

οι εκπαιδευτικοί που ανήκαν στις άλλες ηλικιακές ομάδες. Για 16 Εκπαιδευτικούς δεν 

υπήρχαν καταγραφές, ποσοστό 3,29%.   
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Πίνακας 10: Προϋπηρεσία Επιθεωρηθέντων Εκπαιδευτικών 

Προϋπηρεσία Συχνότητα (v) Ποσοστό (%) Αθροιστική 
Συχνότητα (ν) 

Αθροιστικό 
Ποσοστό (%) 

1 έως 5 241 49,59% 241 49,59% 

6 έως 10 63 12,96% 304 62,55% 

11 έως 15 63 12,96% 367 75,51% 

16 έως 20 47 9,67% 414 85,19% 

21 έως 25 29 5,97% 443 91,15% 

26 έως 30 8 1,65% 451 92,80% 

31 έως 35 13 2,67% 464 95,47% 

35 και πάνω 6 1,23% 470 96,71% 

Δ.Υ 16 3,29% 486 100,00% 

Σύνολο 486 100,00%   
 

 
Γράφημα  10. Προϋπηρεσία Επιθεωρηθέντων Εκπαιδευτικών 
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• Αριθμός Επιθεωρήσεων με Βάση τις χρονολογικές περιόδους 

Στο πλαίσιο των 22 χρόνων (1945-1967) μελετήθηκαν 21 φάκελοι επιθεωρήσεων 

των Επιθεωρητών που ανήκαν στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια Φλώρινας. Oι πηγές 

προέρχονται από τα αρχεία των Γ.Α.Κ.. Aποδελτιώθηκαν 2410 επιθεωρήσεις 

Εκπαιδευτικών. Το  μεγαλύτερο αριθμό επιθεωρηθέντων Εκπαιδευτικών (203) και με 

ποσοστό 8,42% είχαμε την Εκπαιδευτική χρονιά 1964-1965, ενώ τον μικρότερο αριθμό 

επιθεωρηθέντων Εκπαιδευτικών (23) και με ποσοστό 1% περίπου  είχαμε την 

Εκπαιδευτική χρονιά 1963-1964. Παρατηρούμε από τα στοιχεία, κάτι που 

αποτυπώνεται και στη καμπύλη του σχεδιαγράμματος, ότι η γραμμή τάσης ακολουθεί 

αυξητική πορεία στη διάρκεια των 22 χρόνων, ενώ την πενταετία 1945-1949 είχαμε 

αθροιστικά (214) επιθεωρήσεις, ποσοστό 9%, τις λιγότερες σε σχέση με τις άλλες 

πενταετίες, χαρακτηριστικά που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 11: Αριθμός Επιθεωρηθέντων Εκπαιδευτικών κατά σχολική χρονιά 

Χρονολογία Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) Αθροιστική 
Συχνότητα (ν) 

Αθροιστικό 
ποσοστό (%) 

1945-1946 56 2,32% 56 2,32% 
1946-1947 44 1,83% 100 4,15% 
1948-1949 41 1,70% 141 5,85% 
1949-1950 73 3,03% 214 8,88% 
1950-1951 162 6,72% 376 15,60% 
1951-1952 99 4,11% 475 19,71% 
1952-1953 136 5,64% 611 25,35% 
1953-1954 55 2,28% 666 27,63% 
1954-1955 132 5,48% 798 33,11% 
1955-1956 128 5,31% 926 38,42% 
1956-1957 80 3,32% 1006 41,74% 
1957-1958 90 3,73% 1096 45,48% 
1958-1959 173 7,18% 1269 52,66% 
1959-1960 166 6,89% 1435 59,54% 
1960-1961 166 6,89% 1601 66,43% 
1961-1962 189 7,84% 1790 74,27% 
1962-1963 188 7,80% 1978 82,07% 
1963-1964 23 0,95% 2001 83,03% 
1964-1965 203 8,42% 2204 91,45% 
1965-1966 65 2,70% 2269 94,15% 
1966-1967 141 5,85% 2410 100,00% 

Σύνολο 2410 100,00%   
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Γράφημα  11. Αριθμός Επιθεωρηθέντων Εκπαιδευτικών κατά σχολική χρονιά 

 

• Χρονολογικές Περίοδοι Αξιολόγησης των Επιθεωρητών 

Για την περίοδο 1945-1967 λήφθηκαν 2410 ατομικές εκθέσεις υπηρεσιακής 

ικανότητας από 7 διαφορετικούς Επιθεωρητές. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

πραγματοποιούταν μια φορά το χρόνο για 2-3 ώρες, ή μία ολόκληρη διδακτική ημέρα 

κατά την επίσκεψη του Επιθεωρητή στο σχολείο, σε λιγοστές περιπτώσεις η 

αξιολόγηση λάμβανε χώρα και δύο φορές για τον ίδιο Εκπαιδευτικό στη διάρκεια του  

ίδιου διδακτικού έτους. Οι ατομικές Εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας αποτυπώνουν 

τα δρώμενα  στην εκπαιδευτική περιφέρεια της Φλώρινας κατά την προαναφερθείσα 

περίοδο. Οι εκθέσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον καθώς 

αντανακλούν το κλίμα της εποχής τους και είναι γνήσια τεκμήρια του καιρού τους.67 

Αξίζει να αναφερθεί ότι για το σχολικό έτος 1947-1948 δεν υπάρχει φάκελος και εξ 

67 Ηλιάδου –Τάχου, Σ. (1996) «Το ελληνικό κράτος και ο σχολικός θεσμός στον υπόδουλο ελληνισμό. 
Απόπειρα δημιουργίας νέου θεσμικού πλαισίου μέσα από τη νομιμοποίηση του θεσμού της Σχολικής Επιθεώρησης 
στη Μακεδονία το 1907», Μακεδονικά(ΕΜΣ) τ. Λ. Θεσσαλονίκη. 
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αυτού συμπεραίνουμε ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία επιθεώρηση, ενώ υπάρχει και 

ένας αταυτοποίητος φάκελος της σχολικής χρονιάς 1961-1962.   Οι Επιθεωρητές που 

συνέταξαν τις επιθεωρήσεις ανά διδακτικό έτος παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

 

Πίνακας 12: Διατελέσαντες Επιθεωρητές  κατά σχολική χρονιά 

Σχολικό Έτος Επιθεωρητές 

1945-1946 Μπάλλας Δ. Κωνσταντίνος 

1946-1947 Μπάλλας Δ. Κωνσταντίνος 

1947-1948 Δεν υπάρχουν αρχεία 

1948-1949 Μπάλλας Δ. Κωνσταντίνος 

1949-1950 Μάργαρης Κωνσταντίνος 

1950-1951 Μάργαρης Κωνσταντίνος 

1951-1952 Πάλλας Γεώργιος 

1952-1953 Πάλλας Γεώργιος 

1953-1954 Πάλλας Γεώργιος 

1954-1955 Πάλλας Γεώργιος 

1955-1956 Πάλλας Γεώργιος 

1956-1957 Πάλλας Γεώργιος 

1957-1958 Δελαπόρτας Ταξιάρχης 

1958-1959 Δελαπόρτας Ταξιάρχης 

1959-1960 Δελαπόρτας Ταξιάρχης 

1960-1961 Δελαπόρτας Ταξιάρχης 

1961-1962 Αταυτοποίητο 

1962-1963 Κιρμιζόγλου Παναγιώτης 

1963-1964 Κιρμιζόγλου Παναγιώτης 

1964-1965 Κιρμιζόγλου Παναγιώτης 

1965-1966 Παπαθανασίου Μιλτιάδης 

1966-1967 Συμεωνίδης Μιλτιάδης 
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• Αριθμός ετών Ανά Επιθεωρητή (1945-1967) 

Αναφορικά με τη θητεία των Επιθεωρητών διαπιστώνουμε, ότι ο μακροβιότερος 

Επιθεωρητής, στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια της Φλώρινας, υπήρξε ο Πάλλας 

Γεώργιος με θητεία έξι συνεχόμενων διδακτικών ετών, ενώ ο Παπαθανασίου Μιλτιάδης 

και ο Συμεωνίδης Μιλτιάδης διετέλεσαν Επιθεωρητές για μια μόνο σχολική χρονιά, 

πράγμα που μπορούμε να προσδιορίσουμε με βάση τον παρακάτω πίνακα.  

 

Πίνακας 13: Διατελέσαντες Επιθεωρητές  με βάση τα έτη υπηρέτησης 

Ονοματεπώνυμο Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 

Πάλλας Γεώργιος 6 30,00% 

Δελαπόρτας Ταξιάρχης 4 20,00% 

Κιρμιζόγλου Παναγιώτης 3 15,00% 

Μπάλλας Δ. Κωνσταντίνος 3 15,00% 

Μάργαρης Κωνσταντίνος 2 10,00% 

Παπαθανασίου Μιλτιάδης 1 5,00% 

Συμεωνίδης Μιλτιάδης 1 5,00% 

Σύνολο 20 100,00% 
 

 
Γράφημα  12. Διατελέσαντες Επιθεωρητές  με βάση τα έτη υπηρέτησης 

 

6
4

3
3

2
1
1

0 1 2 3 4 5 6 7

Πάλλας Γεώργιος
Δελαπόρτας Ταξιάρχης

Κιρμιζόγλου Παναγιώτης
Μπάλλας Δ. Κωνσταντίνος

Μάργαρης Κωνσταντίνος
Παπαθανασίου Μιλτιάδης

Συμεωνίδης Μιλτιάδης

Αριθμός Ετών

Ο
νο

μα
τε

πώ
νυ

μο

Διατελέσαντες Επιθεωρητές με βάση τα έτη υπηρεσίας

67 
 



• Αριθμός Επιθεωρήσεων ανά Εκπαιδευτικό (1945-1967) 

Όσον αφορά τη συχνότητα επιθεωρήσεων των Εκπαιδευτικών από τους 

Επιθεωρητές Εκπαίδευσης της εκπαιδευτικής περιφέρειας Φλώρινας, από το σύνολο 

των 486 Εκπαιδευτικών που επιθεωρήθηκαν τα 22 διδακτικά έτη, 120 Εκπαιδευτικοί 

επιθεωρήθηκαν μία μόνο φορά, ποσοστό (24,7%), ενώ οι υπόλοιποι πάνω από μία. Ένας 

Εκπαιδευτικός επιθεωρήθηκε 17 φορές, ποσοστό (0,2%), ενώ από δέκα φορές και πάνω 

επιθεωρήθηκαν 78 Εκπαιδευτικοί ποσοστό (16%). Η συχνότητα των Επιθεωρήσεων, το 

ποσοστό, η αθροιστική συχνότητα καθώς και το αθροιστικό ποσοστό, που εξετάστηκαν 

ανά Εκπαιδευτικό φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 14: Αριθμός Επιθεωρήσεων ανά Εκπαιδευτικό 

Αριθμός 
Επιθεωρήσεων 

Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) Αθροιστική 
Συχνότητα (ν) 

Αθροιστικό 
ποσοστό (%) 

17 1 0,21 1 0,21 

15 4 0,82 5 1,03 

14 2 0,41 7 1,44 

13 7 1,44 14 2,88 

12 13 2,67 27 5,56 

11 21 4,32 48 9,88 

10 30 6,17 78 16,05 

9 28 5,76 106 21,81 

8 32 6,58 138 28,40 

7 29 5,97 167 34,36 

6 25 5,14 192 39,51 

5 21 4,32 213 43,83 

4 49 10,08 262 53,91 

3 37 7,61 299 61,52 

2 67 13,79 366 75,31 

1 120 24,69 486 100,00 

Σύνολο 486 100,00%   
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Πίνακας 15: Αριθμός Επιθεωρήσεων ανά Εκπαιδευτικό 

Αριθμός 

Επιθεωρήσεων 

Αριθμός  

Εκπαιδευτικών 

Σύνολο Επιθεωρήσεων 

17 1 17 

15 4 60 

14 2 28 

13 7 91 

12 13 156 

11 21 231 

10 30 300 

9 28 252 

8 32 256 

7 29 203 

6 25 150 

5 21 105 

4 49 196 

3 37 111 

2 67 134 

1 120 120 

Σύνολο 486 2410 

 
 

 
Γράφημα  13. Αριθμός Επιθεωρήσεων ανά Εκπαιδευτικό 
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• Αριθμός Επιθεωρήσεων (1945-1967) με βάση το φύλο 

Όπως  αποδεικνύει η μελέτη του πίνακα και του γραφήματος από τις 2410 

επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν την χρονολογική περίοδο (1945-1967), οι 967 

ανήκαν σε άνδρες και οι 1443 σε γυναίκες, με ποσοστά 40,12% και 59,88% αντίστοιχα, 

όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 16: Αριθμός Επιθεωρήσεων με βάση το φύλο 

Φύλο Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 

Άνδρας 967 40,12 
Γυναίκα 1443 59,88 
Σύνολο 2410 100,00 

 

 
Γράφημα  14. Αριθμός Επιθεωρήσεων με βάση το φύλο 
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 Αναφορικά τώρα με την ειδικότητα των επιθεωρούμενων εκπαιδευτικών οι 1834 

επιθεωρήσεις αντιστοιχούν σε δάσκαλους και οι 576 σε νηπιαγωγούς ποσοστά 

(76,10%) και (23,90%) αντίστοιχα, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 17: Αριθμός Επιθεωρήσεων με βάση την Ειδικότητα 

 

 

 
Γράφημα  15. Αριθμός Επιθεωρήσεων με βάση την Ειδικότητα 
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Ειδικότητα Συχνότητα (ν) Ποσοστό % 

Δάσκαλος 1834 76,10 

Νηπιαγωγός 576 23,90 

Σύνολο 2410 100,00 
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• Αριθμός Επιθεωρήσεων (Δάσκαλων) (1945-1967) με βάση το φύλο 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εξεταζόμενων φακέλων που αφορούσαν το φύλο  

των επιθεωρηθέντων δασκάλων αντλούμε τις εξής πληροφορίες: 

από τις 2410 επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν την χρονολογική περίοδο 

(1945-1967) οι 1834 επιθεωρήσεις  αφορούσαν δασκάλους, οι 967 ανήκαν σε άνδρες 

και οι 867 σε γυναίκες με ποσοστά 42,73% και 42,27% αντίστοιχα, χαρακτηριστικό που 

φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 18: Αριθμός Επιθεωρήσεων (Δάσκαλων) με βάση το φύλο 

 
 

  
Γράφημα  16. Αριθμός Επιθεωρήσεων (Δάσκαλων) με βάση το φύλο 
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Άνδρας 967 52,73 

Γυναίκα 867 47,27 

Σύνολο 1834 100,00 
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• Φάκελοι Εκθέσεων Υπηρεσιακής Ικανότητας Εκπαιδευτικών  

Οι φάκελοι των εκθέσεων των Επιθεωρητών68 που μελετήθηκαν την περίοδο 

1945-1967 παρουσιάζονται ανά σχολικό έτος στο παρακάτω πίνακα: Αναφορικά για το 

Σχολικό Έτος 1947-1948 διαπιστώθηκε ότι δεν  συντάχθηκε καμία έκθεση 

Υπηρεσιακής ικανότητας από κανέναν επιθεωρητή, ενώ για το σχολικό 1961-1962 0 

φάκελος (ΣΑΕ 58) ήταν αταυτοποίητος.  

Πίνακας 19: Φάκελοι Εκθέσεων Υπηρεσιακής Ικανότητας Εκπαιδευτικών 

68 ΓΑΚ. ΙστορικόΑρχείο φλώρινας, Φάκλεος «Εκθέσεις Επιθεωρητών εκπαιδευτικής περιφέρειας 
Φλώρινας» 

α/α  Σχολικό έτος Σ.Α.Ε. 

1.   1945-1946 Σ.Α.Ε. 43 

2.   1946-1947 Σ.Α.Ε. 44 

3.   1947-1948 _______ 

4.   1948-1949 Σ.Α.Ε. 45 

5.   1949-1950 Σ.Α.Ε. 46 

6.   1950-1951 Σ.Α.Ε. 47 

7.   1951-1952 Σ.Α.Ε. 48 

8.   1952-1953 Σ.Α.Ε. 49 

9.   1953-1954 Σ.Α.Ε. 50 

10.   1954-1955 Σ.Α.Ε. 51 

11.   1955-1956 Σ.Α.Ε. 52 

12.   1956-1957 Σ.Α.Ε. 53 

13.   1957-1958 Σ.Α.Ε. 54 

14.   1958-1959 Σ.Α.Ε. 55 

15.   1959-1960 Σ.Α.Ε. 56 

16.   1960-1 961 Σ.Α.Ε. 57 

17.   1961-1962 Σ.Α.Ε. 58 

18.   1962-1963 Σ.Α.Ε. 59 

19.   1963-1964 Σ.Α.Ε. 60 

20.   1964-1965 Σ.Α.Ε. 61 

21.   1965-1966 Σ.Α.Ε. 62 

22.   1966-1967 Σ.Α.Ε. 63 
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3.2 Κριτήρια Αξιολόγησης διδακτικού προσωπικού από τους 

επιθεωρητές 

Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης προκύπτει ο παρακάτω βαθμονομημένος 

πίνακας με βαθμολογική κλίμακα από το 1 έως το 5 σε έξι επιμέρους τομείς : 

•  Επιστημονική κατάρτιση- συγκρότηση 

• Διδακτική επάρκεια- ικανότητα 

• Διοικητική ικανότητα 

• Ευσυνείδητη εκτέλεση καθηκόντων 

• Συμπεριφορά εντός και εκτός σχολείου 

• Επωφελής ή όχι εξωσχολική και ενδοσχολική κοινωνική δράση 

 

Πίνακας 20: Πενταβάθμιος πίνακας χαρακτηρισμών σε έξι επιμέρους τομείς 

Βαθμο-
λογία 

Επιστημονικώς Διδακτικώς Διοικητικώς Ευσυνειδησία Συμπεριφορά Δράσις 

5 Άρτιος Άρτιος Λίαν Δεξιός Λίαν ευσ/τος Εξαίρετος Επωφελής 

4 Ικανός Ικανός Δεξιός Ευσυνείδητος/ 
Φιλόπονος/ 
Επιμελής 

Αξιοπρεπής Δραστήριος 

3 Επαρκής Επαρκής Επαρκής Καλός Καλός Εργατικός 

2 Μέτριος Μέτριος Μέτριος Αδιάφορος Μέτριος Αδιάφορος 

1 Ανεπαρκής Ανεπαρκής Ανεπαρκής Ασυνείδητος/ 
Αμελής 

Αναξιοπρεπής Αδρανής 
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Τροποποιημένος πίνακας χαρακτηρισμών σε έξι επιμέρους τομείς, όπως 

συμπληρώθηκε από τους μεταγενέστερους Επιθεωρητές, παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα. Η αριθμητική κλίμακα (πενταβάθμια με ενδιάμεσες δεκαδικές 

βαθμολογίες),  καταγράφει τις αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών όπως παρουσιάζονται 

αυτούσιες με βάση τους χαρακτηρισμούς που αναφέρονται από τους Επιθεωρητές στις 

ατομικές τους εκθέσεις.  

 

Πίνακας 21: Τροποποιημένος πίνακας χαρακτηρισμών σε έξι επιμέρους τομείς 

 

  

Βαθμο
-λογία 

Επιστημονικώς Διδακτικώς Διοικητικώς Ευσυνειδησία Συμπεριφορά Δράσις 

5 Άρτιος Άρτιος Λίαν Δεξιός Λίαν Ευσ/τος Εξαίρετος Επωφελής 
4,75 Λίαν Ικανός 

έως Άρτιος 
Λίαν Ικανός 
έως Άρτιος 

  Λίαν Αξιοπρεπής 
έως Εξαίρετος 

Λίαν 
Δραστήριος 

έως 
Επωφε-λής 

4,5 Λίαν Ικανός Λίαν Ικανός Πλέον ή 
Δεξιός 

Πλέον ή Ευσ/τος Λίαν Αξιοπρεπής Λίαν 
Δραστήριος 

4,25 Πλέον ή 
Ικανός 

Πλέον ή 
Ικανός 

    

4 Ικανός Ικανός Δεξιός Ευσυνείδητος/ 
Φιλόπονος/ 
Επιμελής 

Αξιοπρεπής Δραστήριος 

3,5 Λίαν Επαρκής Λίαν Επαρκής Λίαν Επαρκής   Λίαν 
Εργατικός 

3 Επαρκής Επαρκής Επαρκής Καλός Κόσμιος Εργατικός  
2 Μέτριος Μέτριος Μέτριος Αδιάφορος Μέτριος Αδιάφορος 
1 Ανεπαρκής Ανεπαρκής Ανεπαρκής Ασυνείδητος/ 

Αμελής 
Αναξιοπρεπής Αδρανής 
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με βάση 

μια τετράβαθμη αξιολογική κλίμακα, η οποία σχηματοποιήθηκε από τον συγγραφέα 

κατόπιν ομαδοποίησης των χαρακτηρισμών. Με βάση αυτή την ομαδοποιημένη 

κλίμακα μελετήθηκαν οι κατανομές συχνότητας και οι έλεγχοι διαφοροποιήσεων των 

χαρακτηρισμών  των Επιθεωρητών , για κάθε ένα από τα αξιολογικά κριτήρια (έξι 

επιμέρους τομείς).   

 

Πίνακας 22: Ομαδοποιημένος πίνακας χαρακτηρισμών σε έξι επιμέρους τομείς 

Βαθμο-
λογία 

Επιστημο- 
νικώς 

Διδακτικώς Διοικητικώς Ευσυνειδησία Συμπεριφορά Δράσις 

1 Άρτιος,  
Λίαν Ικανός 
έως Άρτιος, 
Λίαν Ικανός, 

Πλέον ή Ικανός 
 

Άρτιος,  
Λίαν Ικανός 
έως Άρτιος, 
Λίαν Ικανός 

Πλέον ή 
Ικανός 

 

Λίαν Δεξιός 
 

Λίαν 
Ευσυνείδητος 

 

Εξαίρετος, 
Λίαν αξιοπρεπής 

έως 
Εξαίρετος, 

 

Επωφελής, 
Λίαν 

Δραστήριος 
έως Επωφελής, 

 

2 Ικανός 
 

Ικανός 
 

Πλέον ή Δεξιός, 
Δεξιός 

 

Πλέον ή 
Ευσυνείδητος, 
Ευσυνείδητος/ 

Φιλόπονος/ 
Επιμελής 

Λίαν Αξιοπρεπής, 
Αξιοπρεπής 

 

Λίαν 
Δραστήριος,  
Δραστήριος 

 

3 Λίαν Επαρκής, 
Επαρκής 

Λίαν Επαρκής, 
Επαρκής 

Λίαν Επαρκής, 
Επαρκής 

 

Καλός Κόσμιος Λίαν 
Εργατικός, 
Εργατικός 

4 Μέτριος, 
Ανεπαρκής 

 

Μέτριος, 
Ανεπαρκής 

 

Μέτριος, 
Ανεπαρκής 

 

Αδιάφορος, 
Ασυνείδητος/ 

Αμελής 

Μέτριος, 
Αναξιοπρεπής 

Αδιάφορος, 
Αδρανής 
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3.3 Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών για κάθε ένα από τα κριτήρια 

αξιολόγησης 

Από τη μελέτη των αρχείων και με βάση τον αριθμό των εκπαιδευτικών, για τους 

οποίους υπήρχαν καταγεγραμμένες αναφορές στους  φακέλους των εκθέσεων  

Υπηρεσιακής ικανότητας, προκύπτει ότι, για  (429) Εκπαιδευτικούς υπήρχαν 

καταγεγραμμένες αναφορές σε όλους τους επιμέρους τομείς και για κάθε ένα από τα 

κριτήρια αξιολόγησης, γι’ αυτό μελετήθηκαν οι 429 από το σύνολο των 486 

εκπαιδευτικών.   

 

• Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών με βάση την Επιστημονική τους 

κατάρτιση 

Όσον αφορά την Επιστημονική τους κατάρτιση, εδώ οι Εκπαιδευτικοί 

αξιολογούνται, εκτός των βασικών γνώσεων που κατέκτησαν στο επιστημονικό ίδρυμα 

που φοίτησαν, αν κατέχουν την διδακτέα ύλη, αν έχουν εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και 

αν είναι φιλομαθείς.  Όπως προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών (241) και με ποσοστό 56%  ανταποκρίθηκαν στον χαρακτηρισμό Λίαν 

Επαρκής και Επαρκής, ενώ με μικρότερη συχνότητα (147) και με ποσοστό 35% στον 

χαρακτηρισμό Ικανός, ενώ χαρακτηρίστηκαν (23) εκπαιδευτικοί Άρτιοι και Λίαν 

Ικανοί με ποσοστό 5%. Μόνο (18) χαρακτηρίστηκαν Μέτριοι και ανεπαρκείς με 

ποσοστό 4%. 

 

Πίνακας 23: Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 
Φλώρινας με βάση την Επιστημονική τους κατάρτιση 

Αξιολόγηση /Επιστημονική 
κατάρτιση 

Συχνότητα (v) Ποσοστό (%) 

Άρτιος, Λίαν Ικανός 23 5,36 

Ικανός  147 34,27 

Λίαν Επαρκής, Επαρκής 241 56,18 

Μέτριος , Ανεπαρκής 18 4,20 

Σύνολο 429 100,00 
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Γράφημα  17. Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 

Φλώρινας με βάση την Επιστημονική τους κατάρτιση 

 

•  Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών με βάση την διδακτική τους 

ικανότητα 

Αναφορικά με τη διδακτική τους Ικανότητα, αξιολογείται η μέθοδος διδασκαλίας 

που χρησιμοποιούν  οι Εκπαιδευτικοί, καθώς η μεθοδικότητα και η απόδοσή τους. Η 

κωδικοποίηση των εκθέσεων έδειξε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (194) και με 

ποσοστό 45% ανταποκρίθηκαν στον χαρακτηρισμό Λίαν Επαρκής και Επαρκής, ενώ 

ακολουθούν με μικρότερη συχνότητα (175) και με ποσοστό 41%  όσοι 

χαρακτηρίστηκαν Ικανοί, (43) και με ποσοστό 10% χαρακτηρίστηκαν Άρτιοι και Λίαν 

Ικανοί. Μόλις 17 εκπαιδευτικοί και με ποσοστό 4% χαρακτηρίστηκαν Μέτριοι και 

Ανεπαρκείς, χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 24: Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 
Φλώρινας με βάση την διδακτική τους ικανότητα 

Αξιολόγηση /Διδακτική ικανότητα Συχνότητα (ν) Ποσοστό % 
Άρτιος, Λίαν Ικανός 43 10,02 

Ικανός  175 40,79 

Λίαν Επαρκής, Επαρκής 194 45,22 

Μέτριος , Ανεπαρκής 17 3,96 

Σύνολο 429 100,00 
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Γράφημα  18. Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 
Φλώρινας με βάση την διδακτική τους ικανότητα 

• Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών με βάση την διοικητική τους 

ικανότητα 

Ως προς τον χαρακτηρισμό με βάση την διοικητική τους ικανότητα, οι 

Εκπαιδευτικοί αξιολογούνται για την τήρηση της τάξης, την καθαριότητα της σχολικής 

αίθουσας την συνεργασία με τον Διευθυντή καθώς και με τους συναδέλφους τους.   

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, πολύ λίγοι Εκπαιδευτικοί μόλις 11 και με 

ποσοστό 3% ανταποκρίθηκαν στον χαρακτηρισμό Μέτριος και Ανεπαρκής. Οι 

περισσότεροι 184 και με ποσοστό 43% χαρακτηρίστηκαν Πλέον ή Δεξιοί και Δεξιοί, 

ενώ με μικρότερη συχνότητα 135 και με ποσοστό 31% χαρακτηρίστηκαν Λίαν 

Επαρκείς και Επαρκείς. Τέλος με τον καλύτερο χαρακτηρισμό Λίαν Δεξιός 

χαρακτηρίστηκαν 99 εκπαιδευτικοί με ποσοστό 23%.  
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Πίνακας 25: Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 
Φλώρινας με βάση την διοικητική τους ικανότητα 

Αξιολόγηση /Διοικητική 
ικανότητα Συχνότητα (ν) Ποσοστό % 
Λίαν Δεξιός 99 23,08 

Πλέον ή Δεξιός, Δεξιός 184 42,89 

Λίαν Επαρκής, Επαρκής 135 31,47 

Μέτριος, Ανεπαρκής 11 2,56 

Σύνολο 429 100,00% 

 

 
Γράφημα  19. Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 

Φλώρινας με βάση την διοικητική τους ικανότητα 

 

•  Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών με βάση την ευσυνείδητη εκτέλεση 

των καθηκόντων τους 

Η μελέτη του παρακάτω πίνακα καταδεικνύει ότι, ως προς την Ευσυνείδητη 

εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 274 και με ποσοστό 

64% χαρακτηρίστηκαν Πλέον ή Ευσυνείδητοι και Ευσυνείδητοι, 98 και με ποσοστό 

23% να ακολουθούν αυτοί που χαρακτηρίστηκαν ως Λίαν Ευσυνείδητοι, 44 και με 

ποσοστό 10% οι Καλοί και μόλις 13 και με ποσοστό 3% αυτοί που χαρακτηρίστηκαν 

Αδιάφοροι και Ασυνείδητοι. 
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Πίνακας 26: Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 
Φλώρινας με βάση την ευσυνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων τους 

Αξιολόγηση /ευσυνείδητη εκτέλεση 
καθηκόντων  

Συχνότητα (ν) Ποσοστό  (%) 

Λίαν Ευσυνείδητος 98 22,84 

Πλέον ή Ευσυνείδητος, Ευσυνείδητος 274 63,87 

Καλός 44 10,26 

Αδιάφορος, Ασυνείδητος 13 3,03 

Σύνολο 429 100,00 

 

 
Γράφημα  20. Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 

Φλώρινας με βάση την ευσυνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων τους 

 

• Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών με βάση την συμπεριφορά τους εντός 

και εκτός σχολείου 

Ως προς το κριτήριο της συμπεριφοράς τους εντός και εκτός σχολείου από τον 

παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 268 και με ποσοστό 62% 

κατέλαβαν τη δεύτερη θέση του αξιολογικού πίνακα και χαρακτηρίστηκαν ως Λίαν 

Αξιοπρεπείς και Αξιοπρεπείς, 119 και με ποσοστό 28% χαρακτηρίστηκαν Εξαίρετοι και 

33 με ποσοστό 8% χαρακτηρίστηκαν Κόσμιοι. Μόλις 9 και με ποσοστό 2% 

χαρακτηρίστηκαν ως Μέτριοι και Αναξιοπρεπείς. 
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Πίνακας 27. Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 
Φλώρινας με βάση την συμπεριφορά τους εντός και εκτός σχολείου 

Αξιολόγηση /συμπεριφορά εντός και 
εκτός σχολείου 

Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 

Εξαίρετος 119 27,74 

Λίαν Αξιοπρεπής, Αξιοπρεπής 268 62,47 

Κόσμιος 33 7,69 

Μέτριος, Αναξιοπρεπής 9 2,10 

Σύνολο 429 100,00 

 

 
Γράφημα  21. Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 

Φλώρινας με βάση την συμπεριφορά τους εντός και εκτός σχολείου 

 

• Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών με βάση την εσωσχολική και 

εξωσχολική τους δράση 

Αναφορικά με την Δράση τους εντός και εκτός σχολείου 188 εκπαιδευτικοί και 

με ποσοστό 44% που ήταν και οι περισσότεροι χαρακτηρίστηκαν Λίαν Δραστήριοι και 

Δραστήριοι 172 και με ποσοστό 40% ήταν οι Λίαν Εργατικοί και Εργατικοί, 37 και με 

ποσοστό 9% ήταν οι Επωφελείς ενώ μόλις 32 και με ποσοστό 7% ήταν οι Αδιάφοροι 

και οι Αδρανείς, στοιχεία που προκύπτουν από την ανάγνωση του παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 28. Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 
Φλώρινας με βάση την εσωσχολική και εξωσχολική τους δράση 

 

 

 
Γράφημα  22. Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 

Φλώρινας με βάση την εσωσχολική και εξωσχολική τους δράση 
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Αξιολόγηση/εσωσχολική και 
εξωσχολική δράση 

Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 

Επωφελής 37 8,62 

Λίαν Δραστήριος, 

Δραστήριος 

188 43,82 

Λίαν Εργατικός, Εργατικός 172 40,09 

Αδιάφορος, Αδρανής 32 7,46 

Σύνολο 429 100,00 
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• Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών (ανδρών) με βάση την Επιστημονική 

τους κατάρτιση 

Ειδικότερα όσον αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ανδρών  με βάση την 

Επιστημονική τους κατάρτιση, όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, 74 

εκπαιδευτικοί και με ποσοστό 45% ανταποκρίθηκαν στον χαρακτηρισμό Λίαν Επαρκής 

και Επαρκής  , 71 και με ποσοστό 44% χαρακτηρίστηκαν ως Ικανοί, ενώ 13 και με 

ποσοστό 8% χαρακτηρίστηκαν Άρτιοι και Λίαν Ικανοί. Μόλις 5 (3%) ανταποκρίθηκαν 

στο Μέτριος και Ανεπαρκής  

Αναλυτικότερα: 

Πίνακας 29: Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών (ανδρών) της Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την Επιστημονική τους κατάρτιση 

Αξιολόγηση/Επιστημονική 
Επάρκεια (Άνδρες) 

Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 

Άρτιος, Λίαν Ικανός 13 7,98 

Ικανός  71 43,56 

Λίαν Επαρκής, Επαρκής 74 45,40 

Μέτριος , Ανεπαρκής 5 3,07 

Σύνολο 163 100,00 
 

 
Γράφημα  23. Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών (ανδρών) της Εκπαιδευτικής 

Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την Επιστημονική τους κατάρτιση 
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• Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών (γυναικών) με βάση την 

Επιστημονική τους κατάρτιση 

Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό για τις Γυναίκες εκπαιδευτικούς με βάση την 

Επιστημονική τους κατάρτιση, όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, οι 

περισσότερες γυναίκες 167 και με ποσοστό (63%) χαρακτηρίστηκαν ως Λίαν Επαρκείς 

και Επαρκείς, 76 και με ποσοστό (29%) χαρακτηρίστηκαν Ικανές, 13 και με ποσοστό 

(5%) χαρακτηρίστηκαν ως Μέτριες και Ανεπαρκείς, ενώ οι λιγότερες 10 ποσοστό (4%) 

χαρακτηρίστηκαν με το ανώτερο της βαθμολογικής κλίμακας ως Άρτιες και Λίαν 

Ικανές. 

Πίνακας 30. Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών (γυναικών) της Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την Επιστημονική τους κατάρτιση 

Επιστημονική Επάρκεια 
(Γυναίκες) 

Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 

Άρτιος, Λίαν Ικανός 10 3,76 

Ικανός  76 28,57 

Λίαν Επαρκής, Επαρκής 167 62,78 

Μέτριος , Ανεπαρκής 13 4,89 

Σύνολο 266 100,00 
 

 

 
Γράφημα  24. Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών (γυναικών) της Εκπαιδευτικής 

Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την Επιστημονική τους κατάρτιση 
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• Αξιολόγηση των Δασκάλων (γυναικών) με βάση την Επιστημονική 

τους κατάρτιση 

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, για την  Αξιολόγηση των Δασκάλων 

(γυναικών) με βάση την Επιστημονική τους κατάρτιση, οι περισσότερες Δασκάλες 

Γυναίκες 94 ποσοστό (60%) χαρακτηρίστηκαν ως Λίαν Επαρκείς και Επαρκείς , 46 

ποσοστό (30%) χαρακτηρίστηκαν ως Ικανές, 10 ποσοστό (6%) ως Μέτριες και 

Ανεπαρκείς , ενώ οι λιγότερες μόλις 6 ποσοστό (4%) χαρακτηρίστηκαν ως Άρτιες και 

Λίαν Ικανές   

 

Πίνακας 31. Αξιολόγηση των Δασκάλων (γυναικών) της Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την Επιστημονική τους κατάρτιση 

Επιστημονική Επάρκεια              
(Γυναίκες Δασκάλες) 

Συχνότητα(ν) Ποσοστό (%) 

Άρτιος, Λίαν Ικανός 6 3,85 

Ικανός  46 29,49 

Λίαν Επαρκής, Επαρκής 94 60,26 

Μέτριος , Ανεπαρκής 10 6,41 
Σύνολο 156 100,00 

 

 
Γράφημα  25. Αξιολόγηση των Δασκάλων (γυναικών) της Εκπαιδευτικής 

Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την Επιστημονική τους κατάρτιση 
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• Αξιολόγηση των Νηπιαγωγών (γυναικών) με βάση την Επιστημονική 

τους κατάρτιση 

Αναφορικά με την αξιολόγηση των Νηπιαγωγών με βάση την Επιστημονική τους 

κατάρτιση, περισσότερες από τις μισές Νηπιαγωγούς 73 και με ποσοστό (66%) 

χαρακτηρίστηκαν ως Λίαν Επαρκείς και Επαρκείς, 30 (28%) χαρακτηρίστηκαν ως 

Ικανές, ενώ μόλις 4 (4%) και 3 (3%) κατέλαβαν τις ακραίες θέσεις του αξιολογικού 

πίνακα χαρακτηριζόμενες Άρτιες, Λίαν Ικανές και  Μέτριες, Ανεπαρκείς αντίστοιχα, 

συχνότητες και ποσοστά που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, 

 

Πίνακας 32. Αξιολόγηση των Νηπιαγωγών (γυναικών) της Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την Επιστημονική τους κατάρτιση. 

Επιστημονική Επάρκεια (Γυναίκες 
Νηπιαγωγοί) 

Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 

Άρτιος, Λίαν Ικανός 4 3,64% 

Ικανός  30 27,27% 

Λίαν Επαρκής, Επαρκής 73 66,36% 

Μέτριος , Ανεπαρκής 3 2,73% 

Σύνολο 110 100,00% 
 

 
 

Γράφημα  26. Αξιολόγηση των Νηπιαγωγών (γυναικών) της Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την Επιστημονική τους κατάρτιση 
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• Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών (ανδρών) με βάση την Διδακτική 

τους ικανότητα 

Ως προς το κριτήριο της Διδακτικής Ικανότητας η μεγάλη πλειοψηφία των 

Ανδρών εκπαιδευτικών 78 και με ποσοστό 48 % χαρακτηρίστηκαν Ικανοί, 58 και με 

ποσοστό 36 % κρίθηκαν ως Λίαν Επαρκείς και Επαρκείς, 20 και με ποσοστό 12% πήραν 

την υψηλότερη βαθμολογία Άρτιος και Λίαν Ικανός, ενώ μόλις 7 και με ποσοστό 4% 

κρίθηκαν ως Μέτριοι και Ανεπαρκείς, χαρακτηριστικά που φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

 

Πίνακας 33. Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών (ανδρών) της Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την Διδακτική τους ικανότητα 

Διδακτική ικανότητα /(Άνδρες) Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 

Άρτιος, Λίαν Ικανός 20 12,27 

Ικανός  78 47,85 

Λίαν Επαρκής, Επαρκής 58 35,58 

Μέτριος , Ανεπαρκής 7 4,29 

Σύνολο 163 100,00 
 

 

 
Γράφημα  27. Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών (ανδρών) της Εκπαιδευτικής 

Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την Διδακτική τους ικανότητα 
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• Αξιολόγηση των Δασκάλων (γυναικών) με βάση την Διδακτική τους 

ικανότητα 

Στον παρακάτω πίνακα, αναφορικά με το κριτήριο της Διδακτικής Ικανότητας 

των Δασκάλων Γυναικών έχομε, τις μισές Δασκάλες Γυναίκες 79 και με ποσοστό 51% 

να χαρακτηρίζονται ως Λίαν Επαρκείς και Επαρκείς, 53 και με ποσοστό 34% ως Ικανές  

14 και με ποσοστό 9% ως Άρτιες και Λίαν Ικανές, ενώ 10 και με ποσοστό 6% ως 

Μέτριες και Ανεπαρκείς. 

 

Πίνακας 34. Αξιολόγηση των Δασκάλων (γυναικών) της Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την Διδακτική τους ικανότητα 

Διδακτική ικανότητα /Δασκάλες  Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 

Άρτιος, Λίαν Ικανός 14 8,97 

Ικανός  53 33,97 

Λίαν Επαρκής, Επαρκής 79 50,64 

Μέτριος , Ανεπαρκής 10 6,41 

Σύνολο 156 100,00 
 

 

 
Γράφημα  28. Αξιολόγηση των Δασκάλων (γυναικών) της Εκπαιδευτικής 

Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την Διδακτική τους ικανότητα 
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• Αξιολόγηση των Νηπιαγωγών (γυναικών) με βάση την Διδακτική 

τους ικανότητα 

 Σε σχέση με το κριτήριο της Διδακτικής τους  Ικανότητας, όπως προκύπτει από 

τον παρακάτω πίνακα, 57  γυναίκες Νηπιαγωγοί και με ποσοστό 52% κρίθηκαν Λίαν 

Επαρκείς και Επαρκείς, 44 και με ποσοστό 40% κρίθηκαν ως Ικανές , μόλις 9 και με 

ποσοστό 8% κρίθηκαν Άρτιοι και Λίαν Ικανοί, ενώ καμιά Νηπιαγωγός δεν κρίθηκε 

Μέτρια και Ανεπαρκής. 

 

Πίνακας 35. Αξιολόγηση των Νηπιαγωγών (γυναικών) της Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την Διδακτική τους ικανότητα 

Διδακτική ικανότητα/Νηπιαγωγοί 
(Γυναίκες) 

Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 

Άρτιος, Λίαν Ικανός 9 8,18 

Ικανός  44 40,00 

Λίαν Επαρκής, Επαρκής 57 51,82 

Μέτριος , Ανεπαρκής 0 0,00 

Σύνολο 110 100,00 
 

 
Γράφημα  29. Αξιολόγηση των Νηπιαγωγών (γυναικών) της Εκπαιδευτικής 

Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την Διδακτική τους ικανότητα 
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• Αξιολόγηση των Δασκάλων (ανδρών) με βάση την Διοικητική τους 

ικανότητα 

Η ανάγνωση του πίνακα και του γραφήματος της αξιολόγησης των Δασκάλων 

Ανδρών  με βάση την Διοικητική τους ικανότητα πιστοποιεί ότι, Διοικητικά Λίαν Δεξιοί 

κρίθηκαν 71 άνδρες Δάσκαλοι, ποσοστό 44%, Πλέον Δεξιοί και Δεξιοί 71, ποσοστό 

44%, Λίαν Επαρκείς και Επαρκείς κρίθηκαν 36 άνδρες Δάσκαλοι με ποσοστό 22%, ενώ 

Μέτριοι και Ανεπαρκείς κρίθηκαν 6 Δάσκαλοι με ποσοστό 4%. 

 

Πίνακας 36. Αξιολόγηση των Δασκάλων (ανδρών) της Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την Διοικητική τους ικανότητα 

Διοικητική Ικανότητα /Δάσκαλοι 
(Άνδρες) 

Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 

Λίαν Δεξιός 50 30,67 

Πλέον ή Δεξιός, Δεξιός 71 43,56 

Λίαν Επαρκής, Επαρκής 36 22,09 

Μέτριος, Ανεπαρκής 6 3,68 

Σύνολο 163 100,00 
 

 
Γράφημα  30. Αξιολόγηση των Δασκάλων (ανδρών) της Εκπαιδευτικής 

Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την Διοικητική τους ικανότητα 
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• Αξιολόγηση των Δασκάλων (γυναικών) με βάση την Διοικητική τους 

ικανότητα 

Όσον αφορά τις Δασκάλες Γυναίκες, με βάση το κριτήριο της Διοικητικής 

Ικανότητας, αυτές χαρακτηρίστηκαν: Οι περισσότερες 68, ποσοστό 44% ως Πλέον ή 

Δεξιέ και Δεξιές, 61 ποσοστό 39% ως Λίαν Επαρκείς και Επαρκείς, 22 ποσοστό 14% 

ως Λίαν Δεξιές, ενώ μόλις 5 ποσοστό 3% χαρακτηρίστηκαν Μέτριες και Ανεπαρκείς, 

χαρακτηριστικά που καταδεικνύονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 37. Αξιολόγηση των Δασκάλων (γυναικών) της Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την Διοικητική τους ικανότητα 

Διοικητική Ικανότητα/ Δάσκαλοι 
(Γυναίκες) 

Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 

Λίαν Δεξιός 22 14,10 

Πλέον ή Δεξιός, Δεξιός 68 43,59 

Λίαν Επαρκής, Επαρκής 61 39,10 

Μέτριος, Ανεπαρκής 5 3,21 

Σύνολο 156 100,00 
 

 

 

Γράφημα  31. Αξιολόγηση των Δασκάλων (γυναικών) της Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την Διοικητική τους ικανότητα 
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• Αξιολόγηση των Νηπιαγωγών (γυναικών) με βάση την Διοικητική 

τους ικανότητα 

Αναφορικά με τις Νηπιαγωγούς, ως προς το κριτήριο της Διοικητικής ικανότητας, 

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, 27 Νηπιαγωγοί χαρακτηρίστηκαν Λίαν Δεξιές, 

ποσοστό 25%, 45 χαρακτηρίστηκαν Πλέον Δεξιές και Δεξιές, 38 χαρακτηρίστηκαν 

Λίαν Επαρκείς και Επαρκείς, ποσοστό 35%, ενώ καμία δεν κρίθηκε Μέτρια ή 

Ανεπαρκής. 

 

Πίνακας 38. Αξιολόγηση των Νηπιαγωγών (γυναικών) της Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την Διοικητική τους ικανότητα 

Διοικητική Ικανότητα /Νηπιαγωγοί 
(Γυναίκες) 

Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 

Λίαν Δεξιός 27 24,55 

Πλέον ή Δεξιός, Δεξιός 45 40,91 

Λίαν Επαρκής, Επαρκής 38 34,55 

Μέτριος, Ανεπαρκής 0 0,00 

Σύνολο 110 100,00 
 

 
Γράφημα  32. Αξιολόγηση των Νηπιαγωγών (γυναικών) της Εκπαιδευτικής 

Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την Διοικητική τους ικανότητα 
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• Αξιολόγηση των Δασκάλων (Ανδρών) με βάση την ευσυνείδητη 

εκτέλεση των καθηκόντων τους 

Όσον αφορά την Ευσυνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων τους, (πίνακας 39), 

πάνω από τους μισούς Άνδρες Δάσκαλους 94 και με ποσοστό 58% χαρακτηρίζονται 

Πλέον Ευσυνείδητοι και Ευσυνείδητοι, 43 και με ποσοστό 26 % καταλαμβάνουν την 

πρώτη θέση του αξιολογικού πίνακα χαρακτηριζόμενοι Λίαν Ευσυνείδητοι, 21 και με 

ποσοστό 13% χαρακτηρίζονται Καλοί, ενώ 5 Δάσκαλοι  και με ποσοστό 3%  

καταλαμβάνουν την τελευταία θέση του αξιολογικού πίνακα χαρακτηριζόμενοι 

Αδιάφοροι και Ασυνείδητοι. 

 

Πίνακας 39. Αξιολόγηση των Δασκάλων (Ανδρών) της Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την ευσυνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων τους 

Ευσυνειδησία /Δάσκαλοι (Άνδρες) Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 

Λίαν Ευσυνείδητος 43 26,38 

Πλέον ή Ευσυνείδητος, Ευσυνείδητος 94 57,67 

Καλός 21 12,88 

Αδιάφορος, Ασυνείδητος 5 3,07 

Σύνολο 163 100,00 
 

 
Γράφημα  33. Αξιολόγηση των Δασκάλων (Ανδρών) της Εκπαιδευτικής 

Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την ευσυνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων τους 

  

0

100 43

94

21
5

Συ
χν

ότ
ητ

α

Χαρακτηρισμός

Αξιολόγηση Δασκάλων (Ανδρών) με βάση την 
Ευσυνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων τους

94 
 



• Αξιολόγηση των Δασκάλων (Γυναικών) με βάση την ευσυνείδητη 

εκτέλεση των καθηκόντων τους 

Η ανάγνωση του παρακάτω πίνακα και του γραφήματος πιστοποιεί ότι, σε σχέση 

με την Ευσυνείδητη Εκτέλεση των καθηκόντων τους, 105 Δασκάλες, που είναι και η 

μεγάλη πλειοψηφία, χαρακτηρίστηκαν Πλέον ή Ευσυνείδητες και Ευσυνείδητες, 

ποσοστό 67%, 29 χαρακτηρίστηκαν Λίαν Ευσυνείδητες, ποσοστό 19%, 14 

χαρακτηρίστηκαν Καλές, ποσοστό 9% και μόλις 8 χαρακτηρίστηκαν Αδιάφορες και 

Ασυνείδητες, ποσοστό 5%  

 

Πίνακας 40. Αξιολόγηση των Δασκάλων (Γυναικών) της Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την ευσυνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων τους 

Ευσυνειδησία /Δάσκαλοι (Γυναίκες) Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 

Λίαν Ευσυνείδητος 29 18,59 

Πλέον ή Ευσυνείδητος, Ευσυνείδητος 105 67,31 

Καλός 14 8,97 

Αδιάφορος, Ασυνείδητος 8 5,13 

Σύνολο 156 100,00 
 

 
Γράφημα  34. Αξιολόγηση των Δασκάλων (Γυναικών) της Εκπαιδευτικής 

Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την ευσυνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων τους 
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• Αξιολόγηση των Νηπιαγωγών (Γυναικών) με βάση την ευσυνείδητη 

εκτέλεση των καθηκόντων του 

Η συχνότητα καθώς και τα ποσοστά της αξιολόγησης των Νηπιαγωγών σε σχέση 

με το κριτήριο της Ευσυνείδητης εκτέλεσης των καθηκόντων τους περιγράφονται στον 

πίνακα 41. 

Αναλύοντας τα δεδομένα του πίνακα παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία 

των Νηπιαγωγών, ποσοστό 68% (75 από τις  110) χαρακτηρίστηκαν Πλέον ή 

Ευσυνείδητες και Ευσυνείδητες, (26 από τις 110) χαρακτηρίστηκαν Λίαν Ευσυνείδητες, 

ποσοστό 24%, (9 από τις 110), χαρακτηρίστηκαν Καλές ποσοστό 8%, ενώ καμία δεν 

κρίθηκε Αδιάφορη και Ασυνείδητη. 

 

Πίνακας 41. Αξιολόγηση των Νηπιαγωγών (Γυναικών) της Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την ευσυνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων τους 

Ευσυνειδησία /Νηπιαγωγοί (Γυναίκες) Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 

Λίαν Ευσυνείδητος 26 23,64 

Πλέον ή Ευσυνείδητος, Ευσυνείδητος 75 68,18 

Καλός 9 8,18 

Αδιάφορος, Ασυνείδητος 0 0,00 

Σύνολο 110 100,00 
 

 

 
Γράφημα  35. Αξιολόγηση των Νηπιαγωγών (Γυναικών) της Εκπαιδευτικής 

Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την ευσυνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων τους 
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• Αξιολόγηση των Δασκάλων (Ανδρών) με βάση την συμπεριφορά τους 

εντός και εκτός σχολείου 

Αναφορικά με βάση το κριτήριο της συμπεριφοράς τους εντός και εκτός σχολείου 

οι άνδρες Δάσκαλοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία 95, χαρακτηρίστηκαν Λίαν 

αξιοπρεπείς και Αξιοπρεπείς με ποσοστό 58,28%, 43 χαρακτηρίστηκαν Εξαίρετοι με 

ποσοστό 26,38%, 20 χαρακτηρίστηκαν Κόσμιοι με ποσοστό 12,27%, ενώ μόλις 5 

χαρακτηρίστηκαν Μέτριοι και Αναξιοπρεπείς με ποσοστό 3,07%, συχνότητα και 

ποσοστά φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 42. Αξιολόγηση των Δασκάλων (Ανδρών) της Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την συμπεριφορά τους εντός και εκτός σχολείου 

 

 
Γράφημα  36. Αξιολόγηση των Δασκάλων (Ανδρών) της Εκπαιδευτικής 

Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την συμπεριφορά τους εντός και εκτός σχολείου 
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Εξαίρετος 43 26,38 

Λίαν Αξιοπρεπής, Αξιοπρεπής 95 58,28 

Κόσμιος 20 12,27 

Μέτριος, Αναξιοπρεπής 5 3,07 

Σύνολο 163 100,00 
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• Αξιολόγηση των Δασκάλων (Γυναικών) με βάση την συμπεριφορά 

τους εντός και εκτός σχολείου 

Με κριτήριο την συμπεριφορά τους εντός και εκτός σχολείου, όπως φαίνεται και 

στον παρακάτω πίνακα και γράφημα, αξιοσημείωτα υψηλό ποσοστό 65% και με 

συχνότητα 102, , συγκεντρώνουν οι Δασκάλες  που ανταποκρίθηκαν στον 

χαρακτηρισμό Λίαν Αξιοπρεπής και Αξιοπρεπής, ακολουθούν 43 και με ποσοστό 28% 

που χαρακτηρίζονται Εξαίρετοι, 7 και με ποσοστό 5% χαρακτηρίζονται Κόσμιοι, ενώ 

μόλις 4 Δασκάλες χαρακτηρίζονται Μέτριοι και Αναξιοπρεπείς, ποσοστό 3%,   

 

Πίνακας 43. Αξιολόγηση των Δασκάλων (Γυναικών) της Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την συμπεριφορά τους εντός και εκτός σχολείου 

Συμπεριφορά /Γυναίκες (Δάσκαλοι) Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 

Εξαίρετος 43 27,56 

Λίαν Αξιοπρεπής, Αξιοπρεπής 102 65,38 

Κόσμιος 7 4,49 

Μέτριος, Αναξιοπρεπής 4 2,56 

Σύνολο 156 100,00 
 

 

 
Γράφημα  37. Αξιολόγηση των Δασκάλων (Γυναικών) της Εκπαιδευτικής 

Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την συμπεριφορά τους εντός και εκτός σχολείου 
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• Αξιολόγηση των Νηπιαγωγών (Γυναικών) με βάση την συμπεριφορά 

τους εντός και εκτός σχολείου 

Η ποσοτική ανάλυση των αναφορών των Επιθεωρητών για τις Γυναίκες 

Νηπιαγωγούς,  αναφορικά με το κριτήριο της συμπεριφοράς τους εντός και εκτός 

σχολείου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και γράφημα, οδηγεί σε συμπέρασμα, ότι 

η μεγάλη πλειοψηφία τους 71 χαρακτηρίστηκε με τον χαρακτηρισμό Λίαν Αξιοπρεπής 

και Αξιοπρεπής, ποσοστό 64,55%, 33 και με ποσοστό 30% χαρακτηρίστηκαν  ως 

Εξαίρετοι, 6 και με ποσοστό 5,45% χαρακτηρίστηκαν ως Κόσμιοι, ενώ δεν υπήρχε 

καμία αναφορά ως προς τον χαρακτηρισμό Μέτριος και Αναξιοπρεπής.  

 

Πίνακας 44. Αξιολόγηση των Νηπιαγωγών (Γυναικών) της Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την συμπεριφορά τους εντός και εκτός σχολείου 

Συμπεριφορά /Νηπιαγωγοί (Γυναίκες) Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 
Εξαίρετος 33 30,00 
Λίαν Αξιοπρεπής, Αξιοπρεπής 71 64,55 
Κόσμιος 6 5,45 
Μέτριος, Αναξιοπρεπής 0 0,00 

Σύνολο 110 100,00 
 

 
Γράφημα  38. Αξιολόγηση των Δασκάλων (Γυναικών) της Εκπαιδευτικής 

Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την συμπεριφορά τους εντός και εκτός σχολείου 
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• Αξιολόγηση των Δασκάλων (Ανδρών) με βάση την εσωσχολική και 

εξωσχολική τους δράση 

Η ανάγνωση του παρακάτω πίνακα και γραφήματος πιστοποιεί ότι ως προς το 

κριτήριο της εσωσχολικής και εξωσχολικής τους δράσης οι Άνδρες Δάσκαλοι στο 

μεγαλύτερο ποσοστό τους 44,17% (72), χαρακτηρίστηκαν Λίαν Δραστήριο και 

δραστήριοι, 33,13% (54) χαρακτηρίστηκαν Λίαν Εργατικοί και Εργατικοί, 16,56% (27) 

χαρακτηρίστηκαν Επωφελείς και το μικρότερο ποσοστό  6,13% (10) χαρακτηρίστηκαν 

Αδιάφοροι και Αδρανείς. 

 

Πίνακας 45. Αξιολόγηση των Δασκάλων (Ανδρών) της Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την εσωσχολική και εξωσχολική τους δράση 

Δράσις Κοινωνική /Δάσκαλοι (Άνδρες) Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 

Επωφελής 27 16,56 

Λίαν Δραστήριος, Δραστήριος 72 44,17 

Λίαν Εργατικός, Εργατικός 54 33,13 

Αδιάφορος, Αδρανής 10 6,13 

Σύνολο 163 100,00 
 

 
Γράφημα  39. Αξιολόγηση των Δασκάλων (Ανδρών) της Εκπαιδευτικής 

Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την εσωσχολική και εξωσχολική τους δράση 
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• Αξιολόγηση των Δασκάλων (Γυναικών) με βάση την εσωσχολική και 

εξωσχολική τους δράση 

Αξιοσημείωτη ισορροπία υπάρχει  στις μεσαίες θέσεις του αξιολογικού πίνακα 

όσον αφορά τις Δασκάλες γυναίκες, σε σχέση με την  εσωσχολική και εξωσχολική τους 

Δράσης 

Αναλυτικότερα: 67 Δασκάλες (43%) χαρακτηρίστηκαν Λίαν Δραστήριες και 

Δραστήριες, 65 (42%) χαρακτηρίστηκαν Λίαν Εργατικές και Εργατικές, 18 (12%) 

χαρακτηρίστηκαν Αδιάφορες και Αδρανείς, ενώ μόλις 6 και με ποσοστό 4% 

χαρακτηρίστηκαν Επωφελείς, ποσοστά και συχνότητες φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα.                                                                                                                                                                

 

Πίνακας 46. Αξιολόγηση των Δασκάλων (Γυναικών) της Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την εσωσχολική και εξωσχολική τους δράση 

Δράσις Κοινωνική /Δάσκαλοι (Γυναίκες) Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 

Επωφελής 6 3,85 

Λίαν Δραστήριος, Δραστήριος 67 42,95 

Λίαν Εργατικός, Εργατικός 65 41,67 

Αδιάφορος, Αδρανής 18 11,54 

Σύνολο 156 100,00 
 

 
Γράφημα  40. Αξιολόγηση των Δασκάλων (Γυναικών) της Εκπαιδευτικής 

Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την εσωσχολική και εξωσχολική τους δράση 
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• Αξιολόγηση των Νηπιαγωγών (Γυναικών) με βάση την εσωσχολική 

και εξωσχολική τους δράση 

Αναλύοντας τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα παρατηρούμε ότι, με κριτήριο 

την  εσωσχολική και εξωσχολική τους δράση, τα χαμηλότερα ποσοστά 3,64% και με 

συχνότητα 4 καταλαμβάνοντας  τα άκρα του βαθμολογικού πίνακα οι Γυναίκες 

Νηπιαγωγοί χαρακτηρίστηκαν Επωφελείς και Αδιάφοροι-Αδρανείς αντίστοιχα, ενώ με 

τα μεγαλύτερα ποσοστά 48,18% (53) και 44,55% (49) οι Γυναίκες Νηπιαγωγοί 

χαρακτηρίστηκαν Λίαν Εργατικές-Εργατικές και Λίαν Δραστήριες-Δραστήριες 

αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 47. Αξιολόγηση των Νηπιαγωγών (Γυναικών) της Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την εσωσχολική και εξωσχολική τους δράση 

Δράσις Κοινωνική /Νηπιαγωγοί 
(Γυναίκες) 

Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 

Επωφελής 4 3,64% 

Λίαν Δραστήριος, Δραστήριος 49 44,55% 

Λίαν Εργατικός, Εργατικός 53 48,18% 

Αδιάφορος, Αδρανής 4 3,64% 

Σύνολο 110 100,00% 
 

 
Γράφημα  41. Αξιολόγηση των Νηπιαγωγών (Γυναικών) της Εκπαιδευτικής 

Περιφέρειας Φλώρινας με βάση την εσωσχολική και εξωσχολική τους δράση 
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3.4 Έλεγχος στατιστικών διαφορών 

• Έλεγχος στατιστικών διαφορών μεταξύ φύλου και κριτηρίου 

Επιστημονικής επάρκειας  

Για τις ανάγκες της στατιστικής ανάλυσης με το στατιστικό πακέτο SPSS και 

προκειμένου να ελεγχθεί η πιθανή σχέση των μεταβλητών μας μεταξύ του φύλου  και 

της βαθμολογίας των Εκπαιδευτικών που ανταποκρίθηκαν στους αξιολογικούς 

χαρακτηρισμούς, σε κάθε ένα από τα κριτήρια με τα οποία οι επιθεωρητές τους 

βαθμολογούσαν, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό τεστ Χ2.   

Για τον σκοπό αυτό, οι χαρακτηρισμοί των επιθεωρητών για κάθε κριτήριο 

κωδικοποιήθηκαν με αριθμούς από το 1 έως το 4. Ο Μέτριος, Ανεπαρκής 

κωδικοποιείται με τον αριθμό 1, ο Λίαν Επαρκής, Επαρκής με το 2, ο Ικανός με το 3 

και ο Άρτιος, Λίαν Ικανός με το 4. 

 Ο παρακάτω πίνακας (48), μας πληροφορεί ότι  429 παρατηρήσεις είναι 

διαθέσιμες ταυτόχρονα και στις δύο μεταβλητές χωρίς την ύπαρξη ελλιπών τιμών. 

 

Πίνακας 48. Διαθέσιμες παρατηρήσεις 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
Φύλο * 
Επιστημονικώς 

429 100,0% 0 0,0% 429 100,0% 

 
 
Ο επόμενος πίνακας (49) μας δείχνει την Εσωτερική συγκριτική 

αξιολόγηση. Συχνότητα (ν), Ποσοστό (%) εκπαιδευτικών που ανταποκρίθηκε 

στους αξιολογικούς χαρακτηρισμούς,  για το  κριτήριο αξιολόγησης της 

επιστημονικής επάρκειας σε σχέση με το φύλο και μας παρουσιάζει περαιτέρω 

πληροφορίες στις προσδοκώμενες συχνότητες και ποσοστά, σε κάθε κελί στο 

πίνακα συνάφειας. 
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Πίνακας 49. Αριθμός επιθεωρούμενων εκπαιδευτικών για το κριτήριο της 
επιστημονικής επάρκειας 

 
Φύλο * Επιστημονικώς Crosstabulation 

 

Επιστημονικώς 

Total 

Άρτιος, Λιαν 

Ικανός Ικανός 

Λίαν Επαρκής 

, Επαρκής 

Μέτριος , 

Ανεπαρκής 

Φύλο Άνδρας Count 13 71 74 5 163 

Expected Count 8,7 55,9 91,6 6,8 163,0 

% within Φύλο 8,0% 43,6% 45,4% 3,1% 100,0% 

% within Επιστημονικώς 56,5% 48,3% 30,7% 27,8% 38,0% 

% of Total 3,0% 16,6% 17,2% 1,2% 38,0% 

Γυναίκα Count 10 76 167 13 266 

Expected Count 14,3 91,1 149,4 11,2 266,0 

% within Φύλο 3,8% 28,6% 62,8% 4,9% 100,0% 

% within Επιστημονικώς 43,5% 51,7% 69,3% 72,2% 62,0% 

% of Total 2,3% 17,7% 38,9% 3,0% 62,0% 

Total Count 23 147 241 18 429 

Expected Count 23,0 147,0 241,0 18,0 429,0 

% within Φύλο 5,4% 34,3% 56,2% 4,2% 100,0% 

% within Επιστημονικώς 
100,0% 

100,0

% 
100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 5,4% 34,3% 56,2% 4,2% 100,0% 

 
 

Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα συνάφειας 

παρατηρούμε: Ότι το 8 % των Ανδρών Εκπαιδευτικών έχουν χαρακτηριστεί ως Άρτιοι 

και Λίαν Ικανοί, ενώ το  56,5% αυτών που χαρακτηρίστηκαν Άρτιοι και Λίαν Ικανοί 

είναι Άνδρες. 

Αντίστοιχα για το ίδιο κριτήριο αναφορικά με τις Γυναίκες  έχουμε το 3,8% 

χαρακτηρίστηκαν Άρτιες και Λίαν Ικανές, ενώ από αυτές που χαρακτηρίστηκαν ως 
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Άρτιοι και Λίαν Ικανοί το 43,5% είναι Γυναίκες. Αντίστοιχα για τον χαρακτηρισμό 

Ικανός έχουμε το 43,6% των Ανδρών να έχουν χαρακτηριστεί Ικανοί, ενώ το 48,3% 

που χαρακτηρίστηκαν έτσι είναι άνδρες. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις Γυναίκες είναι 

28,6% και 51,7%.    

Ο επόμενος πίνακας (50) είναι ένας διπλής εισόδου που μας δείχνει την 

συνάφεια των μεταβλητών μας. Μέσω λογισμικού στατιστικής επεξεργασίας 

υπολογίζουμε ότι  (Χ2 = 16,210 df = 3 , p = 0.001 < 0.05)  . Αν θεωρήσουμε ως επίπεδο 

σημαντικότητας το α=5%° (0,05), τότε απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση (Ηο: Δεν 

υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στο φύλο και την Επιστημονική Επάρκεια (είναι 

ανεξάρτητες), αφού p<α. Το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι  επομένως, στατιστικά 

σημαντικό, Η1: (Υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στο φύλο και την Επιστημονική Επάρκεια 

(δεν είναι ανεξάρτητες). Συμπερασματικά μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι άνδρες 

έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να σημειώσουν καλύτερη βαθμολογία (Άρτιοι και Λίαν 

Ικανοί) στο κριτήριο της Επιστημονικής Επάρκειας σε σχέση με τις Γυναίκες οι οποίες 

έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να χαρακτηριστούν ως Ικανές, ακόμη μεγαλύτερη 

πιθανότητα να χαρακτηριστούν με χειρότερους χαρακτηρισμούς (Λίαν Επαρκείς και 

Επαρκείς) και μεγαλύτερες ακόμα πιθανότητες να χαρακτηριστούν (Μέτριες και 

Ανεπαρκείς). Δηλαδή, κατά 95% οι Άνδρες έχουν καλύτερους χαρακτηρισμούς στο 

κριτήριο της Επιστημονικής Επάρκειας από ότι οι Γυναίκες. (Χρησιμοποιήθηκε στάθμη 

σημαντικότητας 5%   ).  

 

Πίνακας 50. Έλεγχος συνάφειας Χ2  μεταξύ φύλου και Επιστημονικής 
Επάρκειας 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) 

Significance 

99% Confidence 

Interval 

Lower Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-Square 16,210a 3 ,001 ,001b ,000 ,002 

Likelihood Ratio 16,109 3 ,001 ,002b ,001 ,003 

Fisher's Exact Test 16,011   ,001b ,000 ,002 

N of Valid Cases 429      

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,84. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 
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Γράφημα  42. Έλεγχος συνάφειας Χ2  μεταξύ φύλου και Επιστημονικής 

Επάρκειας 

 

 
 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι  η τιμή του παρατηρούμενου επιπέδου σημαντικότητας p 

δεν μας δείχνει την ένταση μιας σχέσης, διαφοράς ή επίδρασης. Για να αξιολογήσουμε 

την ένταση μιας σχέσης θα πρέπει να υπολογιστεί ένας δείκτης μεγέθους του 

αποτελέσματος (effectsize).  Στην περίπτωση του ελέγχου χ2 μπορεί να υπολογιστεί 

ένας επιπλέον δείκτης, (Πίνακας 51). Ο δείκτης V του Cramer. Σύμφωνα με αυτόν τον 

δείκτη τιμές  μικρότερες του 0,10 δηλώνουν χαμηλή συνάφεια, τιμές μεταξύ του 0,10 –

0,30 μέτρια συνάφεια και τιμές μεγαλύτερες του 0,30 ισχυρή συνάφεια, στην περίπτωσή 

μας Cramer’s V=0,194 που υποδηλώνει ότι υπάρχει μέτρια συσχέτιση ανάμεσα στο 
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φύλο και την βαθμολογία του κριτηρίου της Επιστημονικής επάρκειας, (0,10 < V=0,194 

< 0,30). 

 

Πίνακας 51. Ο δείκτης V του Cramer 

Symmetric Measures 

 Value 
Approximate 
Significance 

Nominal by Nominal Phi ,194 ,001 

Cramer's V ,194 ,001 

Contingency Coefficient ,191 ,001 

N of Valid Cases 429  
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• Έλεγχος στατιστικών διαφορών μεταξύ φύλου και κριτηρίου 

Διδακτικής Ικανότητας 

Οι χαρακτηρισμοί των επιθεωρητών για το κριτήριο της Διδακτικής Ικανότητας 

κωδικοποιήθηκαν με αριθμούς από το 1 έως το 4. Ο Μέτριος, Ανεπαρκής 

κωδικοποιείται με τον αριθμό 1, ο Λίαν Επαρκής, Επαρκής με το 2, ο Ικανός με το 3 

και ο Άρτιος, Λίαν Ικανός με το 4. 

Ο παρακάτω πίνακας μας πληροφορεί ότι  429 παρατηρήσεις είναι διαθέσιμες 

ταυτόχρονα και στις δύο μεταβλητές χωρίς την ύπαρξη ελλιπών τιμών. 

 

Πίνακας 52. Αριθμός επιθεωρούμενων εκπαιδευτικών Σ.Μ. Διαθέσιμες 
παρατηρήσεις 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
Φύλο * 
Διδακτικώς 

429 100,0% 0 0,0% 429 100,0% 
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Ο επόμενος πίνακας (53) είναι ένας διπλής εισόδου που μας δείχνει την 

συνάφεια των μεταβλητών μας και μας παρουσιάζει περαιτέρω πληροφορίες 

στις προσδοκώμενες συχνότητες και ποσοστά, σε κάθε κελί στον στο πίνακα 

συνάφειας. 

 

 
 
Φύλο * Διδακτικώς 
Πίνακας 53. Συνάφεια των μεταβλητών φύλο και διδακτική ικανότητα 

 
Φύλο * Διδακτικώς Crosstabulation 

 

Διδακτικώς 

Total 

Άρτιος, 

Λίαν Ικανός Ικανός 

Λίαν Επαρκής 

, Επαρκής 

Μέτριος , 

Ανεπαρκής 

Φύλο Άνδρας Count 20 78 58 7 163 

Expected Count 16,3 66,5 73,7 6,5 163,0 

% within Φύλο 12,3% 47,9% 35,6% 4,3% 100,0% 

% within Διδακτικώς 46,5% 44,6% 29,9% 41,2% 38,0% 

% of Total 4,7% 18,2% 13,5% 1,6% 38,0% 

Γυναίκα Count 23 97 136 10 266 

Expected Count 26,7 108,5 120,3 10,5 266,0 

% within Φύλο 8,6% 36,5% 51,1% 3,8% 100,0% 

% within Διδακτικώς 53,5% 55,4% 70,1% 58,8% 62,0% 

% of Total 5,4% 22,6% 31,7% 2,3% 62,0% 

Total Count 43 175 194 17 429 

Expected Count 43,0 175,0 194,0 17,0 429,0 

% within Φύλο 10,0% 40,8% 45,2% 4,0% 100,0% 

% within Διδακτικώς 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 10,0% 40,8% 45,2% 4,0% 100,0% 

 

 
 

 
  Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα συνάφειας (53) 

παρατηρούμε: Ότι το 12,3 % των Ανδρών Εκπαιδευτικών έχουν χαρακτηριστεί ως 

Άρτιοι και Λίαν Ικανοί, ενώ το  46,5% αυτών που χαρακτηρίστηκαν Άρτιοι και Λίαν 

Ικανοί είναι Άνδρες. 
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Αντίστοιχα για το ίδιο κριτήριο αναφορικά με τις Γυναίκες  έχουμε το 8,6% 

χαρακτηρίστηκαν Άρτιες και Λίαν Ικανές, ενώ από αυτές που χαρακτηρίστηκαν ως 

Άρτιοι και Λίαν Ικανοί το 53,5% είναι Γυναίκες. Αντίστοιχα για τον χαρακτηρισμό 

Ικανός έχουμε το 47,9% των Ανδρών να έχουν χαρακτηριστεί Ικανοί, ενώ το 44,6% 

που χαρακτηρίστηκαν έτσι είναι άνδρες. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις Γυναίκες είναι 

36,5% και 55,4%.    

Όσον  αφορά τον χαρακτηρισμό Λίαν Επαρκής και Επαρκής βλέπουμε μια σαφή 

υπεροχή των γυναικών, 70% να έχουν χαρακτηριστεί με αυτόν τον χαρακτηρισμό 

έναντι των ανδρών που έχουν μόλις 30%, επίσης και για τον χαρακτηρισμό Μέτριος 

και Ανεπαρκής έχομε και εδώ μια υπεροχή των γυναικών  με 59% έναντι των ανδρών 

που μόνο το 41% χαρακτηρίστηκε έτσι.  

Από τον στατιστικό Πίνακα (54) της κατανομής χ2 ή μέσω λογισμικού 

στατιστικής επεξεργασίας υπολογίζουμε ότι  (Χ2 = 10,010 df = 3 , p = 0.018 < 0.05)  . 

Αν θεωρήσουμε ως επίπεδο σημαντικότητας το α=5% (0,05), τότε απορρίπτουμε την 

μηδενική υπόθεση (Ηο: Δεν υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στο φύλο και την Διδακτική 

Ικανότητα (είναι ανεξάρτητες), αφού p<α. Το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι , 

επομένως, στατιστικά σημαντικό, Η1: (Υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στο φύλο και την 

Διδακτική Ικανότητα (δεν είναι ανεξάρτητες). Συμπερασματικά μπορούμε να 

ισχυριστούμε ότι οι άνδρες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να σημειώσουν καλύτερη 

βαθμολογία  στο κριτήριο της Διδακτικής Ικανότητας σε σχέση με τις Γυναίκες Δηλαδή, 

κατά 95% οι Άνδρες έχουν καλύτερους χαρακτηρισμούς στο κριτήριο της Διδακτικής 

Ικανότητας από ότι οι Γυναίκες. (Χρησιμοποιήθηκε στάθμη σημαντικότητας 5%   ).  
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Πίνακας 54. Έλεγχος συνάφειας Χ2  μεταξύ φύλου και Διδακτικής Ικανότητας 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 
(2-sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Significa
nce 

99% Confidence 
Interval 

Signifi
cance 

99% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Pearson Chi-
Square 

10,010a 3 ,018 ,017b ,014 ,020    

Likelihood 
Ratio 

10,101 3 ,018 ,019b ,015 ,022    

Fisher's Exact 
Test 

10,161   ,015b ,012 ,018    

Linear-by-
Linear 
Association 

6,291c 1 ,012 ,015b ,012 ,018 ,008b ,006 ,010 

N of Valid 
Cases 

429         

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,46. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

c. The standardized statistic is -2,508. 
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Γράφημα  43. Έλεγχος συνάφειας Χ2  μεταξύ φύλου και Διδακτικής Ικανότητας 

 

Ο Πίνακας 55. Η τιμή του δείκτη V του Cramer, μας δείχνει ότι στην περίπτωσή 

μας Cramer’s V=0,153 που υποδηλώνει ότι υπάρχει μέτρια συσχέτιση ανάμεσα στο 

φύλο και την βαθμολογία του κριτηρίου της Διδακτικής  επάρκειας, (0,10 < V=0,153 < 

0,30) 

 

Πίνακας 55. . Ο V του Cramer 

Symmetric Measures 

 Value 
Approximate 
Significance 

Nominal by Nominal Phi ,153 ,018 

Cramer's V ,153 ,018 

Contingency Coefficient ,151 ,018 

N of Valid Cases 429  
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• Έλεγχος στατιστικών διαφορών μεταξύ φύλου και κριτηρίου 

Διοικητικής Ικανότητας 

Ο παρακάτω πίνακας (56) μας πληροφορεί ότι  429 παρατηρήσεις είναι 

διαθέσιμες ταυτόχρονα και στις δύο μεταβλητές χωρίς την ύπαρξη ελλιπών τιμών. 

 

Πίνακας 56. Αριθμός επιθεωρούμενων εκπαιδευτικών Σ.Μ. Διαθέσιμες 
παρατηρήσεις 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
Φύλο * 
Διοικητικώς 

429 100,0% 0 0,0% 429 100,0% 

 
 

Ο επόμενος πίνακας (57) είναι ένας διπλής εισόδου που μας δείχνει την 

συνάφεια των μεταβλητών μας και μας παρουσιάζει περαιτέρω πληροφορίες 

στις προσδοκώμενες συχνότητες και ποσοστά, σε κάθε κελί στον στο πίνακα 

συνάφειας. 
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Πίνακας 57. Συνάφεια των μεταβλητών φύλο και διοικητική ικανότητα 

Φύλο * Διοικητικώς Crosstabulation 

 

Διοικητικώς 

Total Λίαν Δεξιός 

Πλέον ή 

Δεξιός, Δεξιός 

Λίαν Επαρκής, 

Επαρκής 

Μέτριος, 

Ανεπαρκής 

Φύλο Άνδρας Count 50 71 36 6 163 

Expected Count 37,6 69,9 51,3 4,2 163,0 

% within Φύλο 30,7% 43,6% 22,1% 3,7% 100,0% 

% within Διοικητικώς 50,5% 38,6% 26,7% 54,5% 38,0% 

% of Total 11,7% 16,6% 8,4% 1,4% 38,0% 

Adjusted Residual 2,9 ,2 -3,3 1,1  

Γυναίκα Count 49 113 99 5 266 

Expected Count 61,4 114,1 83,7 6,8 266,0 

% within Φύλο 18,4% 42,5% 37,2% 1,9% 100,0% 

% within Διοικητικώς 49,5% 61,4% 73,3% 45,5% 62,0% 

% of Total 11,4% 26,3% 23,1% 1,2% 62,0% 

Adjusted Residual -2,9 -,2 3,3 -1,1  

Total Count 99 184 135 11 429 

Expected Count 99,0 184,0 135,0 11,0 429,0 

% within Φύλο 23,1% 42,9% 31,5% 2,6% 100,0% 

% within Διοικητικώς 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 23,1% 42,9% 31,5% 2,6% 100,0% 

 
  Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα συνάφειας 

παρατηρούμε: Ότι το 30,7 % των Ανδρών Εκπαιδευτικών έχουν χαρακτηριστεί ως Λίαν 

Δεξιοί, ενώ το  50,5% αυτών που χαρακτηρίστηκαν Λίαν Δεξιοί είναι Άνδρες. 

Αντίστοιχα για το ίδιο κριτήριο αναφορικά με τις Γυναίκες  έχουμε το 18,4% 

χαρακτηρίστηκαν Λίαν Δεξιές, ενώ από αυτές που χαρακτηρίστηκαν ως Λίαν Δεξιές το 

49,5% είναι Γυναίκες. Αντίστοιχα για τον χαρακτηρισμό Πλέον ή Δεξιός και δεξιός 

έχουμε το 43,6% των Ανδρών να έχουν χαρακτηριστεί Ικανοί, ενώ το 38,6% που 

χαρακτηρίστηκαν έτσι είναι άνδρες. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις Γυναίκες είναι 

42,5% και 61,4%.  Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό Λίαν Επαρκής, Επαρκής βλέπουμε 

μια σαφή υπεροχή των γυναικών (73%), να έχουν χαρακτηριστεί με αυτό τον 

χαρακτηρισμό, έναντι των ανδρών (26,7%) αντίστοιχα. 
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Από τον στατιστικό Πίνακα (58). της κατανομής χ2 ή μέσω λογισμικού 

στατιστικής επεξεργασίας υπολογίζουμε ότι  (Χ2 = 15,237 df = 3 , p = 0.002 < 0.05)  . 

Αν θεωρήσουμε ως επίπεδο σημαντικότητας το α=5% (0,05), τότε απορρίπτουμε την 

μηδενική υπόθεση (Ηο: Δεν υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στο φύλο και την Διοικητική 

Ικανότητα (είναι ανεξάρτητες), αφού p<α. Το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι , 

επομένως, στατιστικά σημαντικό, Η1: (Υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στο φύλο και την 

Διοικητική Ικανότητα (δεν είναι ανεξάρτητες). Συμπερασματικά μπορούμε να 

ισχυριστούμε ότι οι άνδρες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να σημειώσουν καλύτερη 

βαθμολογία  στο κριτήριο της Διοικητικής Ικανότητας σε σχέση με τις Γυναίκες 

Δηλαδή, κατά 95% οι Άνδρες έχουν καλύτερους χαρακτηρισμούς στο κριτήριο της 

Διοικητικής Ικανότητας από ότι οι Γυναίκες. (Χρησιμοποιήθηκε στάθμη 

σημαντικότητας 5%  ).  

Πίνακας 58. Έλεγχος συνάφειας Χ2  μεταξύ φύλου και Διοικητικής Ικανότητας 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asympto
tic 
Signific
ance (2-
sided) 

Monte Carlo Sig. (2-
sided) 

Monte Carlo Sig. (1-
sided) 

Significan
ce 

99% 
Confidence 
Interval 

Significa
nce 

99% 
Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Pearson Chi-
Square 

15,237a 3 ,002 ,002b ,001 ,003    

Likelihood 
Ratio 

15,373 3 ,002 ,002b ,001 ,003    

Fisher's Exact 
Test 

15,361   ,002b ,001 ,002    

Linear-by-
Linear 
Association 

9,057c 1 ,003 ,002b ,001 ,004 ,001b ,000 ,002 

N of Valid 
Cases 

429         

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,18. 
b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 
c. The standardized statistic is -3,009. 
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Γράφημα  44. Έλεγχος συνάφειας Χ2  μεταξύ φύλου και Διοικητικής 

Ικανότητας 

 
Πίνακας 59. Η τιμή του δείκτη V στην περίπτωσή μας είναι, Cramer’s V=0,188 

που υποδηλώνει ότι υπάρχει μέτρια συσχέτιση ανάμεσα στο φύλο και την βαθμολογία 
του κριτηρίου της Επιστημονικής επάρκειας, (0,10 < V=0,188 < 0,30). 

 

 

Πίνακας 59. Ο V του Cramer φύλο και διοικητική Ικανότητα 

Symmetric Measures 

 Value 
Approximate 
Significance 

Nominal by Nominal Phi ,188 ,002 
Cramer's V ,188 ,002 
Contingency Coefficient ,185 ,002 

N of Valid Cases 429  
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• Έλεγχος στατιστικών διαφορών μεταξύ φύλου και κριτηρίου 

Ευσυνείδητης Εκτέλεσης των καθηκόντων 

Ο παρακάτω πίνακας μας πληροφορεί ότι  429 παρατηρήσεις είναι διαθέσιμες 

ταυτόχρονα και στις δύο μεταβλητές χωρίς την ύπαρξη ελλιπών τιμών. 

 

Πίνακας 60. Αριθμός επιθεωρούμενων εκπαιδευτικών Σ.Μ. Διαθέσιμες 
παρατηρήσεις 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
Φύλο * Ευσυνείδητη 
εκτέλεση καθηκόντων 429 100,0% 0 0,0% 429 100,0% 

 
Από τον στατιστικό Πίνακα (61) της κατανομής χ2 ή μέσω λογισμικού 

στατιστικής επεξεργασίας υπολογίζουμε ότι  (Χ2 = 4,792 df = 3 , p = 0.188 > 0.05)  . 

Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η υπόθεση της ανεξαρτησίας του φύλου και της 

Ευσυνείδητης εκτέλεσης των καθηκόντων δεν μπορεί να απορριφθεί, μηδενική 

υπόθεση (Ηο: Δεν υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στο φύλο και της Ευσυνείδητης 

εκτέλεσης των καθηκόντων (είναι ανεξάρτητες), αφού p>α. Το αποτέλεσμα του 

ελέγχου επομένως καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει  στατιστικά σημαντική εξάρτηση 

μεταξύ των μεταβλητών «Φύλο» και του κριτηρίου «Ευσυνείδητη εκτέλεση των 

καθηκόντων». 
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Πίνακας 61. Έλεγχος συνάφειας Χ2  μεταξύ φύλου και Ευσυνείδητη εκτέλεση 
των καθηκόντων 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Significa

nce 

99% Confidence 

Interval 

Significan

ce 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 
4,792a 3 ,188 ,183b ,173 ,192    

Likelihood Ratio 4,744 3 ,192 ,192b ,181 ,202    
Fisher's Exact 

Test 
4,865   ,176b ,166 ,186    

Linear-by-Linear 

Association 
,041c 1 ,840 ,882b ,873 ,890 ,457b ,444 ,470 

N of Valid Cases 429         

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,94. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

c. The standardized statistic is -,202. 

 

 
• Έλεγχος στατιστικών διαφορών μεταξύ φύλου και κριτηρίου 

Συμπεριφοράς εντός και εκτός σχολείου 

Ο παρακάτω πίνακας (62) μας πληροφορεί ότι  429 παρατηρήσεις είναι 

διαθέσιμες ταυτόχρονα και στις δύο μεταβλητές χωρίς την ύπαρξη ελλιπών τιμών. 

 

Πίνακας 62. Αριθμός επιθεωρούμενων εκπαιδευτικών Σ.Μ. Διαθέσιμες 
παρατηρήσεις 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
Φύλο * Συμπεριφορά 
εντός και εκτός 
σχολείου 

429 100,0% 0 0,0% 429 100,0% 
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Ο επόμενος πίνακας (63) είναι ένας διπλής εισόδου που μας δείχνει την 

συνάφεια των μεταβλητών μας και μας παρουσιάζει περαιτέρω πληροφορίες 

στις προσδοκώμενες συχνότητες και ποσοστά, σε κάθε κελί στον στο πίνακα 

συνάφειας. 

 

 

Πίνακας 63. Συνάφεια των μεταβλητών φύλο και Συμπεριφοράς εντός και 
εκτός σχολείου 

Φύλο * Συμπεριφορά εντός και εκτός σχολείου Crosstabulation 

 

Συμπεριφορά εντός και εκτός σχολείου 

Total Εξαίρετος 

Λίαν 
Αξιοπρεπής, 
Αξιοπρεπής Κόσμιος 

Μέτριος, 
Αναξιοπρεπής 

Φύλο Άνδρας Count 43 95 20 5 163 
Expected Count 45,2 101,8 12,5 3,4 163,0 
% within Φύλο 26,4% 58,3% 12,3% 3,1% 100,0% 
% within Συμπεριφορά 
εντός και εκτός σχολείου 36,1% 35,4% 60,6% 55,6% 38,0% 

% of Total 10,0% 22,1% 4,7% 1,2% 38,0% 
Adjusted Residual -,5 -1,4 2,8 1,1  

Γυναίκα Count 76 173 13 4 266 
Expected Count 73,8 166,2 20,5 5,6 266,0 
% within Φύλο 28,6% 65,0% 4,9% 1,5% 100,0% 
% within Συμπεριφορά 
εντός και εκτός σχολείου 63,9% 64,6% 39,4% 44,4% 62,0% 

% of Total 17,7% 40,3% 3,0% 0,9% 62,0% 
Adjusted Residual ,5 1,4 -2,8 -1,1  

Total Count 119 268 33 9 429 
Expected Count 119,0 268,0 33,0 9,0 429,0 
% within Φύλο 27,7% 62,5% 7,7% 2,1% 100,0% 
% within Συμπεριφορά 
εντός και εκτός σχολείου 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 27,7% 62,5% 7,7% 2,1% 100,0% 
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Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα συνάφειας 

παρατηρούμε: Ότι το 26,4 % των Ανδρών Εκπαιδευτικών έχουν χαρακτηριστεί ως 

Εξαίρετοι, ενώ το  36,1% αυτών που χαρακτηρίστηκαν Εξαίρετοι είναι Άνδρες. 

Αντίστοιχα για το ίδιο κριτήριο αναφορικά με τις Γυναίκες,  έχουμε το 28,4% 

χαρακτηρίστηκαν Εξαίρετες, ενώ από αυτές που χαρακτηρίστηκαν ως Εξαίρετοι το 

63,9% είναι Γυναίκες. Αντίστοιχα για τον χαρακτηρισμό Λίαν Αξιοπρεπής και 

Αξιοπρεπής έχουμε το 58,3% των Ανδρών να έχουν χαρακτηριστεί Λίαν Αξιοπρεπείς 

και Αξιοπρεπείς, ενώ το 35,4% που χαρακτηρίστηκαν έτσι είναι άνδρες. Τα αντίστοιχα 

ποσοστά για τις Γυναίκες είναι 65% και 64,6%.   

Αντίθετα για τον χαρακτηρισμό Κόσμιος, το 12,3% των ανδρών 

χαρακτηρίζονται έτσι ενώ το 60,6% που χαρακτηρίστηκαν Κόσμιοι είναι άνδρες. Τα 

αντίστοιχα ποσοστά για τις γυναίκες είναι 4,9% και 39,4%.  

Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό Μέτριος και Αναξιοπρεπής  έχομε το 3,1 των 

ανδρών χαρακτηρίστηκε έτσι, ενώ το 56,6% αυτών που χαρακτηρίστηκαν  Μέτριος και 

Αναξιοπρεπής  ήταν άνδρες. Για τις γυναίκες τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν  1,5% και 

44,4%. 

Από τον στατιστικό Πίνακα (64). της κατανομής χ2 ή μέσω λογισμικού 

στατιστικής επεξεργασίας υπολογίζουμε ότι  (Χ2 = 9,252 df = 3 , p = 0,026<0,05%)  . 

Αν θεωρήσουμε ως επίπεδο σημαντικότητας το α=5% (0,05), τότε απορρίπτουμε την 

μηδενική υπόθεση (Ηο: Δεν υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στο φύλο και την Συμπεριφορά 

εντός και εκτός σχολείου (είναι ανεξάρτητες), αφού p<α. Το αποτέλεσμα του ελέγχου 

είναι , επομένως, στατιστικά σημαντικό, Η1: (Υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στο φύλο και 

την Συμπεριφορά εντός και εκτός σχολείου (δεν είναι ανεξάρτητες). Συμπερασματικά 

μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι Γυναίκες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να 

σημειώσουν καλύτερη βαθμολογία  στο κριτήριο της Συμπεριφοράς εντός και εκτός 

σχολείου σε σχέση με τους άνδρες.  Δηλαδή, κατά 95% οι γυναίκες έχουν καλύτερους 

χαρακτηρισμούς στο κριτήριο της Συμπεριφοράς εντός και εκτός σχολείου από τους 

άνδρες. (Χρησιμοποιήθηκε στάθμη σημαντικότητας 5%   ). 
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Πίνακας 64. Έλεγχος συνάφειας Χ2  μεταξύ φύλου και Συμπεριφοράς εντός και 
εκτός σχολείου 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significanc

e (2-sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Significa

nce 

99% Confidence 

Interval 

Significan

ce 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 
9,252a 3 ,026 ,023b ,019 ,027    

Likelihood Ratio 8,940 3 ,030 ,039b ,034 ,043    

Fisher's Exact 

Test 
9,029   ,025b ,021 ,029    

Linear-by-Linear 

Association 
3,938c 1 ,047 ,049b ,044 ,055 ,028b ,024 ,032 

N of Valid Cases 429         

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,42. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

c. The standardized statistic is 1,984. 
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Γράφημα  45. Έλεγχος συνάφειας Χ2  μεταξύ φύλου και Συμπεριφοράς εντός 

και εκτός σχολείου 

 

Ο πίνακας (65) ο V του Cramer. V=0,147,  που υποδηλώνει ότι υπάρχει μέτρια 

συσχέτιση ανάμεσα στο φύλο και την βαθμολογία του κριτηρίου της και Συμπεριφοράς 

εντός και εκτός σχολείου, (0,10 < V=0,147 < 0,30). 

 

Πίνακας 65. Ο V του Cramer Φύλο και Συμπεριφορά εντός και εκτός σχολείου 

Symmetric Measures 

 Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,147 ,026 

Cramer's V ,147 ,026 

Contingency Coefficient ,145 ,026 

N of Valid Cases 429  
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•  Έλεγχος στατιστικών διαφορών μεταξύ φύλου και κριτηρίου 

Ενδοσχολικής και εξωσχολικής Δράσης 

Ο παρακάτω πίνακας (66) μας πληροφορεί ότι  429 παρατηρήσεις είναι 

διαθέσιμες ταυτόχρονα και στις δύο μεταβλητές χωρίς την ύπαρξη ελλιπών τιμών. 

 

Πίνακας 66. Αριθμός επιθεωρούμενων εκπαιδευτικών Σ.Μ. Διαθέσιμες 
παρατηρήσεις 

   

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Φύλο * Εσωσχολική και 

εξωσχολική δράση 429 100,0% 0 0,0% 429 100,0% 
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Ο επόμενος πίνακας (67) είναι ένας διπλής εισόδου που μας δείχνει την 

συνάφεια των μεταβλητών μας μεταξύ φύλου και κριτηρίου Ενδοσχολικής και 

εξωσχολικής Δράσης και μας παρουσιάζει περαιτέρω πληροφορίες στις 

προσδοκώμενες συχνότητες και ποσοστά, σε κάθε κελί στον στο πίνακα 

συνάφειας. 

Πίνακας 67. Συνάφεια των μεταβλητών φύλο και Ενδοσχολικής και 
εξωσχολικής Δράσης 

Φύλο * Εσωσχολική και εξωσχολική δράση Crosstabulation 

 

Εσωσχολική και εξωσχολική δράση 

Total Επωφελής 

Λίαν 
Δραστήριος, 
Δραστήριος 

Λίαν 
Εργατικός, 
Εργατικός 

Αδιάφορος
, Αδρανής 

Φύλο Άνδρας Count 27 72 54 10 163 
Expected Count 14,1 71,4 65,4 12,2 163,0 
% within Φύλο 16,6% 44,2% 33,1% 6,1% 100,0% 
% within Εσωσχολική 
και εξωσχολική 
δράση 

73,0% 38,3% 31,4% 31,3% 38,0% 

% of Total 6,3% 16,8% 12,6% 2,3% 38,0% 
Adjusted Residual 4,6 ,1 -2,3 -,8  

Γυναίκα Count 10 116 118 22 266 
Expected Count 22,9 116,6 106,6 19,8 266,0 
% within Φύλο 3,8% 43,6% 44,4% 8,3% 100,0% 
% within Εσωσχολική 
και εξωσχολική 
δράση 

27,0% 61,7% 68,6% 68,8% 62,0% 

% of Total 2,3% 27,0% 27,5% 5,1% 62,0% 
Adjusted Residual -4,6 -,1 2,3 ,8  

Total Count 37 188 172 32 429 
Expected Count 37,0 188,0 172,0 32,0 429,0 
% within Φύλο 8,6% 43,8% 40,1% 7,5% 100,0% 
% within Εσωσχολική 
και εξωσχολική 
δράση 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 8,6% 43,8% 40,1% 7,5% 100,0% 
 

  Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα συνάφειας 

παρατηρούμε: Ότι το 16,6 % των Ανδρών Εκπαιδευτικών έχουν χαρακτηριστεί ως 

Επωφελείς, ενώ το  73,0% αυτών που χαρακτηρίστηκαν Επωφελείς είναι Άνδρες. 
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Αντίστοιχα για το ίδιο κριτήριο αναφορικά με τις Γυναίκες  έχουμε το 3,8% 

χαρακτηρίστηκαν Επωφελείς, ενώ από αυτές που χαρακτηρίστηκαν ως Επωφελείς το 

27,0% είναι Γυναίκες. Αντίστοιχα για τον χαρακτηρισμό Λίαν Δραστήριος και 

Δραστήριος έχουμε το 44,2% των Ανδρών να έχουν χαρακτηριστεί Λίαν Δραστήριος 

και Δραστήριος, ενώ το 38,3% που χαρακτηρίστηκαν έτσι, είναι άνδρες. Τα αντίστοιχα 

ποσοστά για τις Γυναίκες είναι 43,6% και 61,7%.    

Για τον χαρακτηρισμό Λίαν Εργατικός και Εργατικός το 33,1% των ανδρών 

χαρακτηρίστηκαν έτσι, ενώ το 31,4% αυτών που χαρακτηρίστηκαν Λίαν Εργατικός και 

Εργατικός ήταν άνδρες. Τα ποσοστά για τις γυναίκες ήταν 44,4% και 68,6% αντίστοιχα. 

Για τον χαρακτηρισμό Αδιάφορος και Αδρανής το 6,1% των ανδρών 

χαρακτηρίστηκαν έτσι ενώ το 31,3% αυτών που χαρακτηρίστηκαν Αδιάφορος και 

Αδρανής ήταν άνδρες. Τα ποσοστά για τις γυναίκες ήταν 8,3% και 68,8% αντίστοιχα. 

 

Από τον στατιστικό Πίνακα 68. της κατανομής χ2 ή μέσω λογισμικού 

στατιστικής επεξεργασίας υπολογίζουμε ότι  (Χ2 = 23,020 df = 3 , p = 0.000 < 0.05)  . 

Αν θεωρήσουμε ως επίπεδο σημαντικότητας το α=5% (0,05), τότε απορρίπτουμε την 

μηδενική υπόθεση (Ηο: Δεν υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στο φύλο και την Ενδοσχολική 

και εξωσχολική Δράση (είναι ανεξάρτητες), αφού p<α. Το αποτέλεσμα του ελέγχου 

είναι , επομένως, στατιστικά σημαντικό, Η1: (Υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στο φύλο και 

την Ενδοσχολικής και εξωσχολικής Δράσης (δεν είναι ανεξάρτητες). Συμπερασματικά 

μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι Άνδρες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να σημειώσουν 

καλύτερη βαθμολογία  στο κριτήριο της Ενδοσχολικής και εξωσχολικής Δράσης σε 

σχέση με τις Γυναίκες. Δηλαδή, κατά 95% οι Άνδρες έχουν καλύτερους 

χαρακτηρισμούς στο κριτήριο της Ενδοσχολικής και εξωσχολικής Δράσης από ότι οι 

Γυναίκες. (Χρησιμοποιήθηκε στάθμη σημαντικότητας 5% ).  
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Πίνακας 68. Έλεγχος συνάφειας Χ2  μεταξύ φύλου και Ενδοσχολικής και 
εξωσχολικής Δράσης 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Significan

ce 

99% Confidence 

Interval 

Significanc

e 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-Square 23,020a 3 ,000 ,000b ,000 ,000    
Likelihood Ratio 22,541 3 ,000 ,000b ,000 ,001    
Fisher's Exact Test 22,227   ,000b ,000 ,000    
Linear-by-Linear 

Association 
14,167c 1 ,000 ,000b ,000 ,000 ,000b ,000 ,000 

N of Valid Cases 429         

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,16. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

c. The standardized statistic is -3,764. 
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Γράφημα  46. Έλεγχος συνάφειας Χ2  μεταξύ φύλου και Ενδοσχολικής και 

εξωσχολικής Δράσης 

 
Ο Πίνακας 69. Ο δείκτης  V του Cramer. στην περίπτωσή μας Cramer’s V=0,232, 

που υποδηλώνει ότι υπάρχει μέτρια συσχέτιση ανάμεσα στο φύλο και την βαθμολογία 

του κριτηρίου της Ενδοσχολικής και εξωσχολικής Δράσης, (0,10 < V=0,232 < 0,30). 

 

Πίνακας 69. . Ο V του Cramer Φύλο και Ενδοσχολική και εξωσχολική Δράση 

Symmetric Measures 

 Value 
Approximate 
Significance 

Nominal by Nominal Phi ,232 ,000 

Cramer's V ,232 ,000 

Contingency Coefficient ,226 ,000 

N of Valid Cases 429  
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Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Αναμφισβήτητα ο θεσμός του Επιθεωρητή Εκπαίδευσης υπήρξε ένας από του 

σημαντικότερους και μακροβιότερους θεσμούς στην ιστορία του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος. Παρόλη τη μακρόχρονη πορεία του υπάρχουν αρκετά 

κοινά σημεία που επιβεβαιώνουν με σιγουριά την άποψη ότι ο Επιθεωρητής 

λειτουργούσε συχνά ως εργαλείο ελέγχου των εκπαιδευτικών από την εκάστοτε 

κυβέρνηση. Μελετώντας τις εκθέσεις αξιολόγησης υπηρεσιακής ικανότητας των 

εκπαιδευτικών, περιόδου 1945-1967 στην εκπαιδευτική περιφέρεια της Φλώρινας,  

όπως αυτές  φυλάσσονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, επιχειρήθηκε να γίνει μια 

λεπτομερής ανάλυση αυτών.  

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αυτά τα 22 χρόνια έγινε συνολικά από 7 

επιθεωρητές εκπαίδευσης. Ο μακροβιότερος όλων υπήρξε ο Πάλλας Γεώργιος για τις 

σχολικές χρονιές 1951-1957, ενώ για 4 συνεχόμενα σχολικά έτη διετέλεσε ο 

Δελαπόρτας Ταξιάρχης, για 3 έτη ο Μπάλλας Κωνσταντίνος και ο Κιρμιζόγλου 

Παναγιώτης, για 2 έτη ο Μάργαρης Κωνσταντίνος και για 1 ο Παπαθανασίου 

Μιλτιάδης και ο Συμεωνίδης Μιλτιάδης.  

Συνολικά μελετήθηκαν 21 φάκελοι εκθέσεων Υπηρεσιακής ικανότητας των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της εκπαιδευτικής περιφέρειας Φλώρινας. 

Από τους 486 εκπαιδευτικούς συνολικά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

επιθεωρήθηκαν στο πλαίσιο των 22 χρόνων η μεγάλη πλειοψηφία αυτών 300, ήταν 

γυναίκες και οι  186 ήταν άνδρες. Από τις 300 γυναίκες οι  173 ήταν δασκάλες ενώ 127 

ήταν νηπιαγωγοί. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς δασκάλους, παρατηρούμε μια 

ισορροπημένη κατανομή ως προς το φύλο, από το σύνολο των 359 οι 186 ήταν άνδρες 

και οι 173 γυναίκες. Σύμφωνα με τα στοιχεία των εξεταζόμενων φακέλων 

διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία των επιθεωρούμενων εκπαιδευτικών το 53%, ήταν 

από 30 ετών και κάτω, ενώ ο αριθμός αυτός βαίνει μειούμενος όσο προχωράμε σε 

μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Αξιοσημείωτο είναι ότι μόλις το 5% των εκπαιδευτικών 

ήταν πάνω των 50 ετών.  Όσον αφορά το επίπεδο μόρφωσης και τις σπουδές των 

εκπαιδευτικών  για τους μεν δασκάλους, η μεγάλη πλειοψηφία 243 άτομα σε ποσοστό 

68% ήταν απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών, 81 άτομα και σε ποσοστό 23% ήταν 

απόφοιτοι 6/ξίων, 5/ξίων και 3/ξίων Διδασκαλείων ενώ ελάχιστοι ήταν απόφοιτοι 

άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα 112 άνδρες δάσκαλοι και σε ποσοστό 

60% ήταν απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών , ενώ  μικρός αριθμός ήταν απόφοιτοι 

128 
 



διδασκαλείων. Το ίδιο παρατηρείται και για τις γυναίκες δασκάλες, όπου η συντριπτική 

πλειοψηφία  131 δασκάλες σε ποσοστό 73% ήταν απόφοιτες παιδαγωγικών Ακαδημιών, 

ενώ οι υπόλοιπες ήταν απόφοιτες Διδασκαλείων. Οι γυναίκες νηπιαγωγοί σε ποσοστό 

56% ήταν απόφοιτες Διδασκαλείων και οι υπόλοιπες σε ποσοστό 44% ήταν πτυχιούχοι 

Τμήματος Νηπιαγωγών. 

Μελετώντας τις εκθέσεις αξιολόγησης στο σύνολο των 22 ετών, διαπιστώθηκε 

μια ομοιομορφία σε όλες τις εκθέσεις, με ελάχιστη έως μηδαμινή διαφοροποίηση του 

τρόπου και των κριτηρίων αξιολόγησης. Οι εκθέσεις είχαν μία κοινή σχεδόν 

τυποποιημένη μορφή, όπου ένα από τα κριτήρια υψηλής βαθμολόγησης ήταν η 

εθνικοφροσύνη και ο πατριωτισμός του εκπαιδευτικού. Ακόμα και στους 

χαρακτηρισμούς σημειώνονται λεκτικές επαναλήψεις με συγκεκριμένα επίθετα ,όπως 

για παράδειγμα χαρακτηρισμοί που αφορούν τον χαρακτήρα των εκπαιδευτικών ή την 

εξωτερική εμφάνισή τους, άλλοτε θετικοί και άλλοτε αρνητικοί κάθε φορά. Οι 

εκπαιδευτικοί ελέγχονταν για το σύνολο της προσωπικότητάς τους ακόμη και για την 

ιδιωτική τους ζωή. Τίποτα δεν έμενε εκτός αξιολόγησης και συχνά δίνονταν βαρύτητα 

σε πτυχές εντελώς άσχετες με τις υπηρεσιακές τους ικανότητες και το μορφωτικό τους 

επίπεδο. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δεν  λάμβαναν υπόψη της μόνο 

την υπηρεσιακή ικανότητά τους αλλά συνδέονταν  με την πολιτικο-ιδεολογική τους 

ταυτότητα. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει αναμφισβήτητα την ταύτιση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής με το πολιτικό- ιδεολογικό προφίλ της εκάστοτε κυβέρνησης. 

Όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης διαπιστώνεται ότι οι επιθεωρητές στις 

αξιολογήσεις των Εκπαιδευτικών δεν περιορίζονταν στην αξιολόγηση της διδακτικής 

ικανότητας και του επιπέδου  των εκπαιδευτικών με βάση επιστημονικά,  διδακτικά και 

διοικητικά προσόντα, αλλά λάμβαναν σοβαρά υπόψιν τους στοιχεία που συνδέονταν με 

την προσωπική τους ζωή,  την γνώμη που είχε η τοπική κοινωνία, τις φήμες ή τις 

διαδόσεις ακόμα και τα κουτσομπολιά του κοντινού περίγυρου που συνδέονταν με την 

ιδιωτική τους ζωή  αλλά και τις πολιτικές τους πεποιθήσεις.  

Από την άλλη πλευρά οι εκπαιδευτικοί ασφυκτιούσαν υπό τον αυστηρό και 

πιεστικό έλεγχο των Επιθεωρητών. Η συνολική τους στάση απέναντι σε αυτή την 

κατάσταση αποδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί κατέβαλλαν ιδιαίτερη προσπάθεια να 

παραμείνουν αρεστοί στους επίσημους εκφραστές της ελληνικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής, τους επιθεωρητές, με ενδόμυχο στόχο να εξασφαλίσουν την εύνοιά τους  με 

μία θετική αξιολόγηση στο πρόσωπό τους και  να αποφύγουν οποιαδήποτε επίπονη 

αποδοκιμασία που ενίοτε συνοδεύονταν από επιβολή ποινών. Αυτό αποδεικνύεται και 
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από την ανάλυση των στατιστικών πινάκων, όπου σε όλα τα κριτήρια αξιολόγησης, οι 

αρνητικοί χαρακτηρισμοί της  βαθμολογίας των επιθεωρητών αφορούν ένα πολύ μικρό 

ποσοστό εκπαιδευτικών, ενώ οι θετικοί χαρακτηρισμοί αφορούν πολύ μεγαλύτερο 

ποσοστό. Τέλος η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ανταποκρίθηκαν σε 

ενδιάμεσους χαρακτηρισμούς.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι από το σύνολο των αναλύσεων προκύπτουν 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα όπως: ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική εξάρτηση 

μεταξύ των μεταβλητών «Φύλο» και των κριτηρίων της «Επιστημονικής Επάρκειας, 

της Διδακτικής και  Διοικητικής Ικανότητας, της συμπεριφοράς εντός και εκτός 

σχολείου όσο και της ενδοσχολικής και εξωσχολικής δράσης των εκπαιδευτικών». 

Συγκεκριμένα,   οι άνδρες εκπαιδευτικοί είχαν καλύτερους χαρακτηρισμούς στο 

κριτήριο της Επιστημονικής Επάρκειας, της Διδακτικής και Διοικητικής Ικανότητας και 

της ενδοσχολικής και εξωσχολικής δράσης από ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί, ενώ οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί έχουν καλύτερους χαρακτηρισμούς στο κριτήριο της 

συμπεριφοράς εντός και εκτός σχολείου από τους άνδρες. Πιθανότατα, οι επιθεωρητές 

βαθμολογούσαν με καλύτερους αξιολογικούς χαρακτηρισμούς τους άνδρες, στα 

κριτήρια της επιστημονικής επάρκειας, της διδακτικής και της διοικητικής ικανότητας 

καθώς και της δράσης τους εντός και εκτός σχολείου, προφανώς γιατί τους θεωρούσαν 

πιο ικανούς σε ένα ανδροκρατούμενο εργασιακό περιβάλλον , ενώ τις γυναίκες τις 

βαθμολογούσαν καλύτερα ως προς τη συμπεριφορά τους εντός και εκτός σχολείου, 

καθώς έπρεπε να ανταποκρίνονται στο πρότυπο της γυναίκας της οποίας κυρίως η 

εμφάνιση έπρεπε να συνάδει με το ρόλο της, αναπαράγοντας στερεότυπα και 

αντιλήψεις της εποχής. Τέλος το αποτέλεσμα του ελέγχου δείχνει ότι στατιστικά δεν 

υπάρχει  σημαντική εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «Φύλο» και του κριτηρίου 

«Ευσυνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων», δηλαδή το φύλο δεν επηρεάζει την 

αξιολόγηση των επιθεωρητών. 

Συμπερασματικά, είναι απολύτως βάσιμη η άποψη ότι ο θεσμός των 

Επιθεωρητών περιορίστηκε μέσα σε στενές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και έχασε την 

ουσία του πραγματικού και ουσιαστικού ρόλου που όφειλε να έχει. Ο ρόλος του δεν θα 

έπρεπε  να είναι άλλος από την αυστηρά επιστημονική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών 

στους οποίους προτείνοντας  συγκεκριμένες εκπαιδευτικές προτάσεις θα μπορούσαν να  

βελτιώσουν στο διδακτικό και παιδαγωγικό ρόλο τους, συμβάλλοντας καταλυτικά 

πρωτίστως στην βελτίωση του συνόλου της ελληνικής εκπαίδευσης αλλά και στην 
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πνευματική αναβάθμιση του μαθητικού δυναμικού προκειμένου η ελληνική κοινωνία 

να εξελίσσονταν ταχύτερα προς μία πιο δημοκρατική και παραγωγική πραγματικότητα. 
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