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                                                         ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ 

 

Ζ ζοββναθή ηδξ ζοββηεηνζιέκδξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ είκαζ απμηέθεζια ηδξ 

αμήεεζαξ ηαζ ηδξ οπμζηήνζλδξ ζοβηεηνζιέκςκ ακενχπςκ, ημοξ μπμίμοξ δεκ εα 

ιπμνμφζα κα ιδκ ζοιπενζθάας ηδκ δνάζδ ημοξ. Ανπζηά εα ήεεθα κα εοπνζζηήζς ηδκ 

ηνζιιεθή ιμο επζηνμπή, η. Παπαδζαιακηάηδ Πακαβζχηα, Καναηαηζάκδ Γέζπμζκα ηαζ 

Γαγή Έθδ πμο ιε ηζξ ζοιαμοθέξ ηαζ ηζξ εφζημπεξ παναηδνήζεζξ ημοξ ζοκέααθακ ζηδκ 

παναβςβή ηαζ ηδκ ζφκηαλδ ηδξ δζπθςιαηζηήξ ιμο ενβαζίαξ.  

 Δπίζδξ εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ημκ ζφκηνμθμ ιμο Νίημ Μαονάηδ βζα ηδκ 

οπμζηήνζλδ ηαζ ηδκ οπμιμκή πμο επέδεζλε ηαε‘ υθδ ηδ δζάνηεζα εηπυκδζδξ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο πμκήιαημξ. 

Έκα ιεβάθμ εοπανζζηχ μθείθς, ζηδκ Λίκα Βεκημφνα ηαζ ημκ Γζάκκδ Ππαδυπμοθμ μζ 

μπμίμζ ιέζς ημο βκήζζμο εκδζαθένμκημξ ημοξ ηαζ ηδξ εκεάννοκζδξ ημοξ ιε εκίζποακ 

δζανηχξ οπμαάθθμκηαξ ιε ζε ιζα δζανηή ηαζ πκεοιαηζηή ακαγήηδζδ.  Δοπανζζηίεξ 

μθείθς, επίζδξ, ζηζξ θίθεξ ιμο Ακαζηαζία Γημκηίκμο, Ακαζηαζία Παπαΐςάκμο ηαζ 

Ακαζηαζία Μπαθηά βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηαζ ηδκ ζοιπανάζηαζή ημοξ. 

Καηαθδηηζηά, εα ήεεθα κα ημκίζς ηδκ ζδζαίηενδ ζοιαμθή ηςκ ακενχπςκ πμο ιε 

ειπζζηεφηδηακ ηαζ ιμο ηαηέεεζακ ημ πνμζςπζηυ ηαζ εοαίζεδημ αίςια ημοξ. Έκα 

ιεβάθμ εοπανζζηχ ζε υθμοξ αοημφξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ μζ 

μπμίμζ δέπηδηακ κα αμδεήζμοκ ηδκ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία. Υςνίξ ηδκ  ζοιαμθή ημοξ 

δ ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία δεκ εα είπε μθμηθδνςεεί. 
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                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σίτλοσ: Η Εςπερινή Επαγγελματική Εκπαίδευςη και η  Κοινωνική Αναπαραγωγή. 

  

Ζ πανμφζα ιεθέηδ έπεζ ςξ ακηζηείιεκμ ηζξ απυρεζξ ηςκ εηπαζδεουιεκςκ εκδθίηςκ  

ιεηακαζηχκ 2
δξ

 βεκζάξ  ακαθμνζηά ιε ηδκ εηπαζδεοηζηή ημοξ ειπεζνία ζημ πχνμ ηδξ 

εζπενζκήξ εηπαίδεοζδξ ηαεχξ ηαζ ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ημοξ ιαεδηέξ 

αοημφξ. ηυπμξ ιαξ είκαζ κα ακαδείλμοιε ημ πνυαθδια ηδξ ημζκςκζηήξ 

ακαπαναβςβήξ πμο εηπνμζςπεί δ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ ζπμθείςκ. ημ πνχημ 

ηεθάθαζμ πανμοζζάγεηαζ δ πνμαθδιαηζηή ζπεηζηά ιε ηδκ ημζκςκζηή ακαπαναβςβή 

πμο πνμάβεζ ημ ζπμθείμ. Σμκίγεηαζ ημ πμθζηζζιζηυ ηεθάθαζμ ςξ ιμνθή ημο habitus ηαζ 

ηαηά πυζμ δ εθθεζιιαηζηυηδηα αοημφ πανάβεζ ημκ ημζκςκζηυ απμηθεζζιυ. ημ 

δεφηενμ ηεθάθαζμ πανμοζζάγεηαζ ιζα ζζημνζηή ακαδνμιή βζα ηδκ Δονςπαΐηή 

πμθζηζηή ζημ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ ηαηάνηζζδξ, ηαεχξ ηαζ ιζα ζφκημιδ 

ακαθμνά ζηδκ εζπενζκδ επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ ηαζ πνμζπαεμφιε κα ζοκδέζμοιε 

ηδκ επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ ιε ηδκ αβμνά ενβαζίαξ. ημ ηνίημ ηεθάθαζμ 

πανμοζζάγεηαζ δ ιεεμδμθμβία ηδξ ένεοκαξ. ημ ηέηανημ ηεθάθαζμ πενζβνάθεηαζ δ 

δζαδζηαζία δζελαβςβήξ ηδξ ένεοκαξ, ηίεεκηαζ ηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα, ημ δείβια ηδξ 

ένεοκαξ ηαζ μζ άλμκεξ πάκς ζημοξ μπμίμοξ δζεκενβήεδηακ μζ ζοκεκηεφλεζξ ιε ημοξ 

ενεοκυιεκμοξ. ημ πέιπημ ηεθάθαζμ εηηίεεηαζ δ ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ 

ζφιθςκα ιε υζα ζοβηέκηνςζε δ ενεοκήηνζα ηαηαθήβμκηαξ ζημ έηημ ηεθάθαζμ ημ 

ηεθεοηαίμ ελάβμκηαζ ηα ηεθζηά ζοιπενάζιαηα. ηδκ ενεοκδηζηή αοηή δζαδζηαζία 

έθααακ ιένμξ 15 εηπαζδεουιεκμζ εκήθζημζ ιεηακάζηεξ 2
δξ

 βεκζάξ ηαζ 9 εηπαζδεοηέξ 

ηδξ εζπενζκήξ επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ ιε ζημπυ κα δμεμφκ απακηήζεζξ ζηα ελήξ 

ενεοκδηζηά ενςηήιαηα: α) πμζμ είκαζ ημ αθεηδνζαηυ οπυααενμ ηαζ πενζαάθθμκ  

αοηχκ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ ηςκ εζπενζκχκ ζπμθείςκ, α) ημ ζπμθείμ άνεζ ηζξ 

ημζκςκζηέξ ακηζεέζεζξ ή ελοπδνεηεί ζοβηεηνζιέκεξ κυνιεξ, 
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β) Σμ πμθζηζζιζηυ ηεθάθαζμ ηςκ ιαεδηχκ αοηχκ ημοξ επζηνέπεζ ηδκ ημζκςκζηή 

ακέθζλδ, δ) πμζεξ είκαζ μζ δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ςξ εκήθζηεξ ιεηακάζηεξ ζημ 

ζπμθζηυ πενζαάθθμκ; ε) πμζεξ είκαζ μζ πνμζδμηίεξ ημοξ απυ ηδκ θμίηδζδ ημοξ ζηδκ 

εζπενζκή επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ, βζαηί επέζηνερακ. Σα ααζζηά ζοιπενάζιαηα 

ηδξ ένεοκαξ είκαζ υηζ ημ εζπενζκυ επαββεθιαηζηυ εηπαζδεοηήνζμ δεκ άνεζ ηζξ 

ημζκςκζηέξ ακηζεέζεζξ ακηζεέηςξ ηζξ ακαπανάβεζ. Σμ παιδθυ πμθζηζζιζηυ ηεθάθαζμ 

ηςκ εηπαζδεομιέκςκ πνμζδζμνίγεζ ηδκ επζθμβή αοημφ ημο ζπμθείμο ζημ μπμίμ δεκ 

οπάνπεζ ηαιία πμθζηζηή ιένζικα ακααάειζζδξ ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ. Ζ 

ακεπάνηεζα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζε επζιυνθςζδ ηαζ ζε εζδζηή παζδαβςβζηή 

δοζπαζνέκεζ ηδκ ακέθζλδ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ μζ μπμίμζ δεκ επέζηνερακ ζηα ενακία 

βζα κα ηάκμοκ αοηυ ημ εηπαζδεοηζηυ ηαλίδζ αθθά κα πζζημπμζήζμοκ ηζξ δελζυηδηεξ ιε 

απχηενμ ζηυπμ ηδκ εφνεζδ ή ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ ενβαζίαξ. 

Λέμεηο θιεηδηά: ιεηακάζηεξ 2
δξ

 βεκζάξ, ημζκςκζηέξ ακζζυηδηεξ, ημζκςκζηυ ηεθάθαζμ 

,ημζκςκζηυξ απμηθεζζιυξ.  
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                                                 Abstract 

 

Title: Evening Vocational Training and Social Reproduction 

The present study focuses on the views of the second generation immigrant adult 

learners on their educational experience in the field of evening education as well as 

the perceptions of the teachers for these pupils. Our goal is to highlight the problem of 

social reproduction represented by the categorization of schools. The first chapter 

presents the problem of social reproduction that promotes school. It emphasizes 

cultural capital as a form of habitus, and whether its deficiency generates social 

exclusion. The second chapter presents a historical overview of European policy in 

the field of education and training, as well as a brief reference to elderly vocational 

education and we are trying to link vocational education to the labor market. The third 

chapter presents the research methodology. The fourth chapter describes the process 

of conducting the research, puts the research questions, the sample of the research and 

the axes on which the interviews with the investigators were conducted.  

In the fifth chapter is presented the analysis of the results according to what the 

researcher collected by concluding in the sixth chapter the final conclusions are 

drawn. In this process, 15 trainees of second generation immigrants and 9 teachers of 

evening vocational training took part in the research process in order to answer the 

following research questions: a) what is the starting point and environment of those 

students in the evening schools; b) social contradictions or serves specific norms, c) 

The cultural capital of these pupils allows for social development, d) What are the 

difficulties they face as adult immigrants in the school environment, e) what are their 

expectations of attending evening vocational training because they have returned. The 

basic conclusions of the research are that the evening professional school does not 
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remove the social contrasts instead reproduces them. The low cultural capital of 

trainees determines the choice of this school in which there is no political concern to 

upgrade curricula. 

The inadequacy of teachers in training and special pedagogy hampers the 

development of trainees who have not returned to school to do this educational 

journey but to certify skills with a view to finding or retaining work. 

Key words: 2nd generation immigrants, social inequalities, social capital, social 

exclusion. 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Σμ θαζκυιεκμ ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ ηαηά ημκ Giddens (1998), απμηεθεί ιζα ζφκεεηδ 

δζαδζηαζία δ μπμία ηαεμδδβείηαζ απυ μζημκμιζημφξ ηαζ πμθζηζημφξ πανάβμκηεξ. 

Μεηαιμνθχκεζ ημοξ εεζιμφξ ηδξ ημζκςκίαξ ιαξ ηαζ ζοκδέεηαζ ιε θαζκυιεκα 

ακάδοζδξ εκυξ έκημκμο αημιζηζζιμφ. Ζ ιεηάααζδ απυ ημκ θμνκηζζιυ ζημκ 

ιεηαθμνκηζζιυ ζδιαημδυηδζε αθθαβέξ πμο αθμνμφζακ ημκ ηνυπμ μνβάκςζδξ ηαζ 

ημκ ηαηαιενζζιυ ηδξ ενβαζίαξ. Άιεζα πνμηφπηεζ έκαξ κέμξ ηφπμξ μζημκμιίαξ πμο 

ααζίγεηαζ ζηδ βκχζδ ηαζ ζημ ακενχπζκμ ηεθάθαζμ (Πακηίδδξ, Παζζάξ, 2004). 

Μέζα ζηα πθαίζζα αοηήξ ηδξ κέαξ ηάλδξ πναβιάηςκ ή ηδξ κέαξ αηαλίαξ, ηδξ 

θζθεθεοεενμπμίδζδξ ή ηδξ απμζηζμπμίδζδξ, ηδξ αοημκμιίαξ ή ηδξ εηενμκμιίαξ, ηδξ 

εκζςιάηςζδξ ή ημο απμηθεζζιμφ (Kazamias&Roussakis, 2006), ηνίκεηαζ ςξ 

επζηαηηζηή δ ακάβηδ κα πνμζεββζζηεί έκαξ ζδζαίηενμξ πχνμξ ηδξ ηοπζηήξ εηπαίδεοζδξ, 

αοηυξ ηδξ εζπενζκήξ επαββεθιαηζηήξ. 

Ζ ένεοκα αοηή έπεζ ςξ ζηυπμ κα ιεθεηήζεζ ηδκ Δζπενζκή Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ 

ζηδκ Δθθάδα, δ μπμία εθηφεζ εκήθζηεξ ιαεδηέξ ηαζ ηονίςξ ιαεδηέξ απυ δζαθμνεηζηά 

εεκμπμθζηζζιζηά πενζαάθθμκηα. Ο πχνμξ ηδξ εζπενζκήξ επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ 

εηπνμζςπεί ημκ πχνμ εηείκμ ημ «πςκεοηήνζ» ηςκ ζδζαίηενςκ ηαζ εοπαεχκ 

ημζκςκζηχκ μιάδςκ. Θεςνμφιε υηζ έπεζ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ βζα ηδκ ένεοκα κα 

ακαγδηδεμφκ μζ θυβμζ πμο αοηυ ημ «πςκεοηήνζ» βίκεηαζ πυθμξ επζθμβήξ. Ζ επζζηνμθή 

ηςκ εκδθίηςκ ιεηακαζηχκ 2
δξ

 βεκζάξ είκαζ ιζα επζζηνμθή ιε ηαλζηυ πνυζδιμ, ιε 

υνμοξ πμο κμδιαημδμηεί ηα παιδθά ημζκςκζηά ζηνχιαηα. Βνίζημκηαζ ήδδ ζηδκ 

αβμνά ενβαζίαξ ηαζ πςνίξ ηαιζά εηπαζδεοηζηή δελζυηδηα.  
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Πνυηεζηαζ θμζπυκ βζα έκακ ιαεδηζηυ πθδεοζιυ ζδζαίηενμ πμο πνμεημζιάγεηαζ κα 

ζηεθεπχζεζ εέζεζξ εζδζηεοιέκμο ενβαηζημφ δοκαιζημφ.Ζ πνυζααζδ ζηδ βκχζδ είκαζ 

πενζμνζζιέκδ βζα αοηυ ηαζ ζδιαημδμηεί άκζζμοξ ημζκςκζημφξ νυθμοξ ηαζ άκζζεξ 

εηπαζδεοηζηέξ δζαδζηαζίεξ. 

 Δπζδίςλδ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ κα ελεηαζημφκ ανπζηά μζ απυρεζξ ηςκ 

εκδθίηςκ ιεηακαζηχκ 2
δξ

 βεκζάξ βζα ηδκ εηπαζδεοηζηή επζζηνμθή ημοξ ζημ ζπμθείμ. 

Πνυηεζηαζ βζα ηδκ βεκζά εηείκδ πμο αίςζε ηαζ αζχκεζ έκημκα ημκ δζπμθζηζζιυ ηαζ ημκ 

ημζκςκζηυ απμηθεζζιυ άνα μ επζιένμοξ ζηυπμξ εα είκαζ κα ακζπκεφζμοιε ακ βζα αοηυ 

ημκ απμηθεζζιυ ηδκ «πενζπανάηςζδ» εοεφκεηαζ δ πμθζηζζιζηή αθεηδνζαηή 

ιεηααίααζδ ηαζ ημ πμθζηζζιζηυ ηεθάθαζμ. Μέζα απυ ηζξ απυρεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

εα δζενεοκήζμοιε ημ πνμθίθ ηςκ εκδθίηςκ, ηα ηίκδηνα ηδξ επζζηνμθήξ ηαεχξ ηαζ ηζξ 

πνμζδμηίεξ ημοξ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ ιδπακζζιυ.  

Ζ ιεθέηδ ακαπηφζζεηαζ ζε δφμ ιένδ πμο οπμδζαζνμφκηαζ ζε    ηεθάθαζα. ημ πνχημ 

ιένμξ πμο πενζθαιαάκεζ δφμ ηεθάθαζα βίκεηαζ δ εεςνδηζηή πνμζέββζζδ ημο εέιαημξ 

ηαζ ζημ δεφηενμ δ ειπεζνζηή δζενεφκδζδ. ημ πνχημ ηεθάθαζμ εκηνοθμφιε ζηδ 

εεςνδηζηή εειεθίςζδ ηδξ ένεοκαξ ηαζ οπμδζαζνείηαζ ζε ηνία ιένδ. Σμ πνχημ 

αζπμθείηαζ ιε ηδκ ημζκςκζηή ακαπαναβςβή ιε ακαθμνά ζημ ζπμθείμ ηαζ ζηδ ιάεδζδ. 

Δπζιένμοξ πανμοζζάγμοιε ηδκ έκκμζα ζπμθζηή δζαννμή ιε έκα πνυζζιμ ηαλζηυ. Σμ 

δεφηενμ εηεέηεζ ηδκ έκκμζα πμθζηζζιζηυ ηεθάθαζμ ηαζ πςξ αοηυ μδδβεί ζηδκ 

ημζκςκζηή ακζζυηδηα ιέζα απυ εεςνίεξ βζα ημοξ «ηθδνμκμιδιέκμοξ» νυθμοξ. Σμ 

βθςζζζηυ ηεθάθαζμ πμο είκαζ ημ Habitus ημ μπμίμ δεκ ηθδνμκμιδιέκμ αθθά 

ζοζπεηίγεηαζ ιε ηζξ πνμδζαεέζεζξ απμηεθεί βζα ηδκ ένεοκα ημ ενβαθείμ χζηε κα 

δζαπζζηςεεί ακ εοεφκεηαζ βζα ημκ ημζκςκζηυ απμηθεζζιυ. Σμ ηνίημ πανμοζζάγεζ ηδκ 

εεκμπμθζηζζιζηή ηαοηυηδηα ηςκ εκδθίηςκ ιαεδηχκ. Δίκαζ δ βεκζά ημο δζπμθζηζζιμφ, 

μζ ιεηακάζηεξ 2
δξ

 βεκζάξ.   
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ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ πμο δζαζνείηαζ ζε ηνία οπμηεθάθαζα εηεέημοιε ηδκ ζζημνζηή 

ακαζηυπδζδ ημο εεζιμφ. Δζδζηυηενα ημ πνχημ ακαθένεηαζ ζηζξ απμθάζεζξ ηδξ 

Δονχπδξ βζα ηδκ επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ πςξ ημ βενιακζηυ 

ιμκηέθμ επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ αζηεί επζννμή ζηδκ Δθθάδα. 

 Σμ δεφηενμ δίκεζ έιθαζδ ζηδκ επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ ζηδκ Δθθάδα ιε έιθαζδ 

ζηδκ εζπενζκή εηπαίδεοζδ ηάκμκηαξ ιζα ζφκημιδ ζζημνζηή ακαδνμιή ηαεχξ ηαζ ιζα 

ακαθμνά ζημ κμιζηυ πθαίζζμ ηαζ ηζξ νοειίζεζξ. Καζ ηέθμξ ημ ηνίημ ζοκδέεζ ηδκ 

επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ ιε ηδκ μζημκμιία ηδξ αβμνάξ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ιε ηδκ 

ηαηααμθή ένβμο, ηδκ ενβαζία. 

ημ ηνίημ ηεθάθαζμ ακαθφεηαζ δ ιεεμδμθμβία ηδξ ένεοκαξ: δ ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμξ, 

μζ ηεπκζηέξ ηαζ μζ ζοκεήηεξ πμο αίςζε δ ενεοκήηνζα ηαηά ηδ δζάνηεζα επζηέθεζδξ ημο 

ένβμο. ημ ηέηανημ ηεθάθαζμ πανμοζζάγεηαζ δ εειαηζηή ακάθοζδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ιε ηφνζα ακαθμνά ζηδκ πανμοζίαζδ ηαζ ακάθοζδ ηςκ ενεοκδηζηχκ 

δεδμιέκςκ. ημ πέιπημ ηεθάθαζμ πανμοζζάγμκηαζ ηα ζοιπενάζιαηα απυ ηα 

ενεοκδηζηά δεδμιέκα ηαζ ηέθμξ δ ενβαζία μθμηθδνχκεηαζ ιε ημ ηεθεοηαίμ ηιήια πμο 

απμηεθεμφκ μζ αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ ηςκ πδβχκ. Δπίζδξ ζημ πανάεεια 

παναηίεεκηαζ μζ ενςηήζεζξ ακμζπημφ ηφπμο πμο ηέεδηακ ζημοξ ζοκεκηεολζαγυιεκμοξ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ I  

ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  

ημ ηεθάθαζμ αοηυ εα πνμζπαεήζμοιε κα πνμζεββίζμοιε ηδκ επαββεθιαηζηή 

εζπενζκή εηπαίδεοζδ ςξ ημκ ααζζηυ ποθχκα εηπαίδεοζδξ πμο εηδδθχκεζ έκημκα 

έκκμζεξ υπςξ ημζκςκζηυξ απμηθεζζιυξ ηαζ ημζκςκζηή ακαπαναβςβή. Ζ ημζκςκζηή 

ακαπαναβςβή ζημ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ πνήγεζ ζδζαίηενδξ παναηήνδζδξ ζδζαίηενα 

υηακ πνυηεζηαζ βζα εηπαζδεουιεκμ αθεκυξ εκήθζημ ηαζ αθεηένμο ιεηακάζηδ 2
δξ

 

βεκζάξ.  

                    Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 1. ΥΟΛΔΙΟ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ 

Γζα κα ζοκηδνδεεί δ ημζκςκζηή εκυηδηα, απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ απμηεθεί δ 

εηπαίδεοζδ. Ζ εηπαίδεοζδ ήηακ άννδηηα δειέκδ ιε έκκμζεξ υπςξ δ δδιζμονβζηή 

έκηαλδ ζημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ. Μία ημζκςκία πμο ζηδνίγεηαζ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ 

εεζιμφξ ηδξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα πνμάβεζ ηδκ εοδιενία ημο ημζκςκζημφ ζοκυθμο. 

Καηά ημκ Μανλ, «Ζ εηπαίδεοζn ελανηάηαζ βεκζηά απυ ηζξ ζοκεήηεξ γςήξ». Σμ 

εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια θεζημονβεί ιε ηέημζμκ ηνυπμ χζηε κα ακαπανάβμκηαζ μζ 

ζπέζεζξ παναβςβήξ. Ο ζπμθζηυξ ιδπακζζιυξ πνμεημζιάγεζ ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ 

ιέζς ηςκ αλζχκ ηαζ ηςκ ζηάζεςκ πμο ιεηαδίδεζ, κα εκενβμπμζήζμοκ ηαζ κα 

ακαθάαμοκ ζοβηεηνζιέκμοξ νυθμοξ ζε αοηήκ ηδκ ημζκςκζηή ποναιίδα. οιαάθθεζ 

ζηδκ ἐκηαλδ ηαζ εκζζπφεζ ηδκ ζοιιεημπή ζημκ εεκζηυ ημνιυ. 

 φιθςκα ιε ημκ Σ. Parsons, ημ ζπμθείμ ζοκηεθεί «ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζοκαίκεζδξ 

ηαζ ηςκ ζηακμηήηςκ πμο είκαζ μοζζχδεζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ άζηδζδ απυ ηα άημια 

ηςκ ιεθθμκηζηχκ νυθςκ ημοξ» Ζ ζοκαίκεζδ ηαηακμείηαζ ςξ ζοκαίκεζδ ζηδκ 

οθμπμίδζδ ηςκ εονφηενςκ ημζκςκζηχκ αλζχκ ηαζ ςξ ζοκαίκεζδ ζηδκ άζηδζδ εκυξ 
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μνζζιέκμο νυθμο ιέζα ζηδ δμιή ηδξ ημζκςκίαξ, παναηηδνζζηζηά δδθαδή πμο 

ζοβηνμημφκ ημ άημιμ ςξ «ηαθυ πμθίηδ» (Parsons, 1959).  

Ζ πανζμκζηή εεςνία ημκίγεζ ηδκ θεζημονβζηή αθθδθελάνηδζδ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ 

ημζκςκίαξ ιε ηζξ ημζκςκζηέξ δμιέξ. Χξ εηπαίδεοζδ μνίγεηαζ δ πανμπή μνβακςιέκςκ 

ηαζ ζοζηδιαηζηχκ βκχζεςκ ιε ζηυπμ ηδκ ακάπηολδ δελζμηήηςκ ημο αηυιμο ηαζ ηδκ 

ημζκςκζημπμίδζδ ημο. Σμ ζπμθείμ δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα ανπζηά ζημ παζδί κα 

αοημκμιδεεί ηαζ κα ημζκςκζημπμζδεεί δεοηενμβεκχξ. Μέζς αοηήξ ηδξ θεζημονβίαξ μζ 

νυθμζ ηαζ μζ ζοιπενζθμνέξ εα νοειζζημφκ ιέζα απυ ιία δζαδζηαζία απμδμπήξ 

ηακυκςκ ηαζ αλζχκ. 

Οζ Bowles ηαζ Gintis (1976) επζζδιαίκμοκ υηζ «ιπμνεί δ ιαγζηή εηπαίδεοζδ κα 

λενίγςζε ημκ ακαθθααδηζζιυ ηαζ δ ιαεδζζαηή ειπεζνία κα μδήβδζε ζε ιζα 

εζςηενζηή αοηυ-μθμηθήνςζδ αθθά ακαπηφπεδηε βζα κα ακηαπμηνζεεί ιυκμ ζηζξ 

μζημκμιζηέξ ακάβηεξ. Καθθζένβδζε ζδεχδδ πνμζςπζηήξ ακάπηολδξ ιε ηδ ιμνθή ηδξ 

οπμηαβήξ ηαηαδζηάγμκηαξ ημοξ ακενχπμοξ ζε ιζα μιδνία κα ιδκ ιπμνμφκ κα 

εθέβπμοκ ηδ γςή ημοξ ηαζ κα ακαπηφζζμοκ ηα ηαθέκηα ημοξ (Σζαμφζδξ, 2002).  

Οζ ίδζμζ νζγμζπάζηεξ ημζκςκζμθυβμζ πανμοζζάγμοκ ηδκ ανπή ηδξ ακηζζημζπίαξ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ (Γαθίηδξ, 2011).  Ζ εηπαίδεοζδ δεκ ιπμνεί κα ηαηακμδεεί ακελάνηδηα 

απυ ηδκ ημζκςκία ηδξ μπμίαξ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ηιήια. Γζ΄ αοηυ ημ θυβμ 

ιπμνμφιε κα δζαπζζηχζμοιε υηζ δεκ ειθμνείηαζ απυ ηζξ ανπέξ ηδξ ημζκςκζηήξ 

αθθαβήξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ δζηαζμζφκδξ. 

 Σμ ζπμθείμ ιε αζοκείδδημ ηνυπμ έπεζ ςξ ζηυπμ κα  δζαιμνθχζεζ ιζα ημζκςκία 

πμθζηχκ απμθζηζημπμζδιέκςκ ηαζ παεδηζηχκ ζηα επζααθθυιεκα πνυηοπα ηαζ αλίεξ ηδξ 

ηαλζηήξ ημζκςκίαξ. Οζ αημιζηέξ δελζυηδηεξ δεκ ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ζηακέξ βζα ηδκ 

ζοκέπζζδ ηδξ ζπμθζηήξ θμίηδζδξ ζημ ζπμθείμ ηαζ ηδξ μζημκμιζηήξ ηαζ 
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επαββεθιαηζηήξ επζηοπίαξ. Τπμζηδνίγμοκ υηζ ηδ ααζζηή εοεφκδ βζα ημκ ημζκςκζηυ 

απμηθεζζιυ ηαζ ηαη΄επέηηαζδ ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ δεκ ηδκ έπεζ μ ίδζμξ μ 

εηπαζδεοηζηυξ ιδπακζζιυξ αθθά μ ζοκδοαζιυξ πνμζςπζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ιαγί 

ιε ηδκ ημζκςκζηή πνμέθεοζδ (Φναβημοδάηδ, 1985).  

Ζ εηπαίδεοζδ πνμεημζιάγεζ έκα πεζεήκζμ ενβαηζηυ δοκαιζηυ πνμηεζιέκμο κα 

ζοιαάθθεζ ζηδκ ηενδμθμνία ηςκ επζπεζνήζεςκ. Γζα κα είκαζ πεζεήκζμ ημ ενβαηζηυ 

δοκαιζηυ πνέπεζ κα ειπμηζζεεί ιε ηδκ ηεπκμηναηζηή αλζμηναηζηή ζδεμθμβία πμο 

ζδιαίκεζ υηζ εκχ δ πνυζααζδ ζ΄έκα επάββεθια ελανηάηαζ ηονίςξ απυ ηδκ ημζκςκζηή 

ηάλδ εκημφημζξ δ εηπαίδεοζδ πνμζπαεεί κα πείζεζ ημοξ ιαεδηέξ υηζ ελανηάηαζ απυ 

ηδκ αημιζηή ζηακυηδηα ηαζ ηα πνμζυκηα ημοξ (Θενζακυξ ηαζ Κάηζζηαξ, 2008).  

 Οζ Bowles ηαζ Gintis (1976) ημκίγμοκ υηζ βζα κα ημζκςκζημπμζδεεί μ ενβάηδξ πνέπεζ 

κα «ιπμθζαζηεί» δ ζοκείδδζδ ημο ιε ηζξ ανπέξ ηδξ ηονίανπδξ ημοθημφναξ. Καζ δ 

ζοκείδδζδ δζαπθάεεηαζ ιε έκκμζεξ υπςξ δ ακηαιμζαή, δ ηαηαζημθή ηαζ δ 

πμζκζημπμίδζδ. Σμ πανάδμλμ υιςξ είκαζ υηζ ηα ζπμθεία ακηί κα επαζκμφκ ηδκ 

δδιζμονβζηυηδηα ηδκ ηαηαζηέθθμοκ ηαζ αοηυ βζαηί ιυκμ έηζζ εα ιπμνμφκ κα εθέβπμοκ 

ηαζ κα πενζπαναηχκμοκ ηα ζηακά άημια. Σα εέθμοκ παεδηζηά ηαζ ακίηακα ηαζ ημ 

επζηοβπάκμοκ ιε ηδκ ανπή ηδξ ακηζζημζπίαξ.  

 Ζ ακηζζημζπία αθμνά ηζξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

ενβαζία. Ζ ανπή ηδξ ακηζζημζπίαξ έπεζ ηέζζενζξ ααζζηέξ ζοκζζηχζεξ: Πνχημκ, 

ιαεδηέξ ηαζ  ενβάηεξ δεκ ιπμνμφκ κα πθαζζζχζμοκ ηδ δμιή ηδξ ελμοζίαξ.  

Γεφηενμκ ιέζς ηδξ εηπαίδεοζδξ υπςξ ηαζ ηδξ ενβαζίαξ επζδζχηεηαζ ηαζ 

επζηοβπάκεηαζ ηάπμζμξ ζημπυξ. Σνίημκ δ ηαηάηιδζδ  ηδξ ενβαζίαξ ζε πμθθαπθά πεδία  

πμο πνμηαθεί ηδκ δζάζπαζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ακηζζημζπεί ιε ηδκ ηαηάηιδζδ ηδξ 

βκχζδξ ηαζ ημκ ακηαβςκζζιυ ηςκ δζδαζημιέκςκ. Σέηανημ ηα πμθθαπθά επίπεδα ηδξ 
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εηπαίδεοζδξ πνμεημζιάγμοκ ημοξ ακενχπμοξ βζα ηα δζαθμνεηζηά επίπεδα ηδξ δμιήξ 

ηδξ απαζπυθδζδξ ζημ ιέθθμκ (Φναβημοδάηδ, 1985).  

φµθςκα µε ημκ Coombs, ηνεζξ είκαζ μζ ααζζηέξ µμνθέξ εηπαίδεοζδξ: δ ηοπζηή, δ 

άηοπδ ηαζ δ µδ ηοπζηή εηπαίδεοζδ. Ζ ηοπζηή αθμνά ημ ζενανπδµέκμ ηαζ μνβακςµέκμ 

εηπαζδεοηζηυ ζφζηδµα ηαηά ααειίδεξ απυ ημ δδµμηζηυ ζπμθείμ µέπνζ ηαζ ημ 

πακεπζζηήµζμ, (αθθά ηαζ ημ ζφζηδµα ηδξ επαββεθµαηζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ 

ηαηάνηζζδξ) ηαζ ηα μπμία θμβζηά απμηεθμφκ ημ εθαθηήνζμ βζα ηδκ υπμζα µεηέπεζηα 

ζοκεπζγυµεκδ ηαηάνηζζδ. Ζ άηοπδ εηπαίδεοζδ αθμνά ηδκ ―αοημµυνθςζδ‖ δζαµέζς 

ηδξ ηαεδµενζκήξ εµπεζνίαξ ημο ηαζ ηδξ επίδναζδξ απυ ημ πενζαάθθμκ ημο αηυιμο. Ωξ 

µδ-ηοπζηή εηπαίδεοζδ κμείηαζ ηαζ δ εηπαζδεοηζηή δναζηδνζυηδηα πμο ζημπεφεζ ηαζ 

απεοεφκεηαζ ζε ζοβηεηνζµέκμ ημζκυ, πςνίξ κα εκηάζζεηαζ ζημ επίζδµμ εηπαζδεοηζηυ 

ζφζηδµα. Αοηή δ ιμνθή εηπαίδεοζδξ πενζθαµαάκεζ ηδκ επζµυνθςζδ ηςκ εκδθίηςκ, 

ηδ δζα αίμο, ηδ ζοκεπζγυµεκδ ηαζ ηδκ εκαθθαζζυµεκδ εηπαίδεοζδ (Coombs, 1968). 

Ζ ζημπμεέηδζδ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ είκαζ δ ιάεδζδ.  Ζ ιάεδζδ έπεζ 

πνμζςπζηυ ηαζ αημιζηυ παναηηήνα (Bigge,1990). οζηαηζηυ ζημζπείμ ηδξ 

ακενχπζκδξ μκηυηδηαξ είκαζ δ επζεοιία βζα ιάεδζδ. Οζ άκενςπμζ είκαζ ηα «δνχκηα 

οπμηείιεκα πμο ανίζημκηαζ ζε ιζα δζανηή ζπέζδ αθθδθεπίδναζδξ ιε ημκ ημζκςκζηυ 

ζζηυ ηαζ ζοκδζαιμνθχκμοκ απυ ημζκμφ ημ ημζκςκζηυ βίβκεζεαζ» (Jarvis, 2004a). H 

ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα είκαζ ιζα δζανηχξ ιεηαααθθυιεκδ πναβιαηζηυηδηα ηαζ μζ 

άκενςπμζ βζα κα ηαηακμήζμοκ αοηή ηδ δζενβαζία πνεζάγμκηαζ ηδκ ιάεδζδ.  

Μέζς αοηήξ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ζημ δνχκ οπμηείιεκμ κα ακηζθαιαάκεηαζ ημκ 

ηνυπμ ιεηαζπδιαηζζιμφ ηδξ ειπεζνίαξ ζε βκχζδ ηαζ δελζυηδηα. Ζ ειπεζνία απμηεθεί 

ημ ζημζπείμ εηείκμ πμο κμδιαημδμηεί ηδ ιάεδζδ (υ,π.). Απμηεθεί ιζα δζανηή 

επελενβαζία ιδκοιάηςκ πμο απμννέεμοκ απυ ηδκ αθθδθελάνηδζδ ημο αηυιμο ιε ηδκ 
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ημζκςκία. Δίκαζ ιζα δζαδζηαζία πμο δεκ μθμηθδνχκεηαζ πμηέ. Ο Maslow ηυκζζε υηζ μζ 

ακάβηεξ ιαξ ηονζανπμφκ ζε πέκηε πεδία: « ζημζπεζχδεζξ ακάβηεξ επζαίςζδξ, 

αζθάθεζα, αβάπδ ηαζ αίζεδζδ ημο ακήηεζκ, αοημεηηίιδζδ ηαζ αοημεηπθήνςζδ» 

(Maslow, 1968). 

 O Jarvis (2003b) πνμζεέηεζ υηζ «ημ άημιμ ακαγδηά ηδκ ιάεδζδ δζυηζ ηαηακμεί ηδκ 

ακεπάνηεζα ηςκ βκχζεςκ ηαζ ηςκ ακηζθήρεςκ πμο ηαηέπεζ. Ζ μνμθμβία αοηή 

οπμδδθχκεζ επίζδξ υηζ δ εηπαίδεοζδ δεκ μθμηθδνχκεηαζ ζε ηακέκα ζηάδζμ ηδξ γςήξ 

ηαζ υηζ δ εηπαίδεοζδ βζα εκδθίημοξ ιπμνεί πνάβιαηζ κα λεηζκάεζ ηαηά ηδκ πενίμδμ 

ηδξ ανπζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ, βζα ηάπμζμοξ ακενχπμοξ, κα ζοκεπίγεηαζ ζε πεδία ιεηά 

ηδκ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ». 

Βαζζηή ζοκζζηχζα ηδξ ζπμθζηήξ επίδμζδξ απμηεθμφκ ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά 

ημο αηυιμο πμο ζφιθςκα ιε ηδκ Φναβημοδάηδ (2001a), ακ δεκ οπάνπεζ οζηένδζδ 

βεκεηζηή, ηυηε υθμζ ιπμνμφκ κα έπμοκ πνυζααζδ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ηαζ 

κα ηδκ θένμοκ εζξ πέναξ επζηοπχξ. Πμθθέξ θμνέξ έπμοιε βίκεζ ιάνηονεξ ζογδηήζεςκ 

πμο ακαθένμκηαζ ζε «έλοπκμοξ» ηαζ ιδ «έλοπκμοξ» ιαεδηέξ. Ακανςηζυιαζηε θμζπυκ 

ηζ είκαζ αοηυ πμο μδδβεί ζε αοηήκ ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηαζ ημκ δζαπςνζζιυ. Γζα ηδκ 

Αζημφκδ (2003), μ δζαπςνζζιυξ αοηυξ πνδζζιμπμζείηαζ ζηυπζια χζηε κα 

εκενβμπμζήζεζ ηαζ κυιζια ηδκ ήδδ οπάνπμοζα ημζκςκζηή ζενανπία. Δίκαζ ζακ ηζξ 

αιενζηάκζηεξ ηαζκίεξ πμο μ θεοηυξ είκαζ πάκηα αοηυξ πμο ηαηέπεζ υθεξ ηζξ εέζεζξ ηαζ 

ηενδίγεζ πάκηα έκακηζ ημο ιαφνμο πμο δαζιμκμπμζείηαζ θυβς πνχιαημξ. 

 Οζ θεοημί δεκ εοεφκμκηαζ πμηέ (Φναβημοδάηδ, 2001b). ηδ  δζαδζηαζία ηδξ 

ημζκςκζηήξ ακαπαναβςβήξ ημ ζπμθείμ δζαδναιαηίγεζ πνςηανπζηυ νυθμ. Καζ αοηυ 

βζαηί έπεζ ηδ δζάεεζδ κα πνμζανιμζηεί ηαζ κα ελοπδνεηήζεζ ηζξ ακάβηεξ ημο 

ηαπζηαθζζηζημφ ηνυπμο παναβςβήξ ( Baudelot, C., Establet, R., 1971).  
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Δηπθδνχκεζ ηδκ απμζημθή ημο δζαζνχκηαξ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ιε δφμ 

ηαηεοεφκζεζξ ηαλζηά πνμζδζμνζζιέκεξ. Ζ Γεκζηή Δηπαίδεοζδ πμο πνμμνίγεηαζ βζα ηα 

ακχηενα αζηζηά ζηνχιαηα ηαζ ηδκ Σεπκζηή Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ πμο αθμνά 

ηδκ ενβαηζηή ηάλδ βζα ημκ νυθμ ημκ εηηεθεζηζηυ πμο είκαζ πνμβναιιαηζζιέκδ  κα 

παίλεζ.  

 Γζα ημκ Αθημοζέν (1983), δ ηφνζα απμζημθή ημο ζπμθείμο δεκ είκαζ κα ιάεεζ ζηα 

παζδζά ηάηζ ηεπκζηυ αθθά κα δζδάλεζ ημζκςκζηή ζοιπενζθμνά. Αοηή δ ζοιπενζθμνά 

πνέπεζ κα ακαβκςνζζηεί ςξ ζδεμθμβία. Γεκ θέεζ ηζ αηνζαχξ είκαζ δ ζδεμθμβία, αθθά 

αθήκεζ κα εκκμδεεί υηζ αοηά πμο ιαεαίκεζ ημ παζδί είκαζ ζδεμθμβία, άνα ααζίγεηαζ  ζε 

ιζα ειπεζνζηή εζηυκα πμο έπεζ μ ηαεέκαξ, υηζ δ ζδεμθμβία είκαζ έκα «ζφζηδια ζδεχκ» 

πμο έπεζ πάκηα ηάεε άκενςπμξ. Οζ ζδέεξ ηαζ μζ πναηηζηέξ πμο ιεηαθένεζ ημ ζπμθείμ 

δεκ πνμμνίγεηαζ ιυκμ βζα ηδκ ενβαηζηή ηάλδ αθθά αθμνά ηαζ ηδκ ζοβηνυηδζδ ηδξ 

αζηζηήξ ηάλδξ. Ηδζμπμζείηαζ ημκ νυθμ ημο ηαεμδδβδηή δδθαδή κα ηδκ πνμεημζιάζεζ κα 

δζαηάγεζ ημκ ενβάηδ.  

2. ρνιηθή Γηαξξνή κε Πξόζεκν Σαμηθό 

Ένεοκεξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζε Δζπενζκά πμθεία πενζβνάθμοκ ημοξ 

πανάβμκηεξ εβηαηάθεζρδξ ημο ζπμθείμο θυβς ηδξ αζμπμνζζηζηήξ ενβαζίαξ. Οζ 

ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ, μζ παιδθέξ ζπμθζηέξ επζδυζεζξ, δ δφζημθδ πνυζααζδ ζηα 

ζπμθεία, δ έθθεζρδ επαββεθιαηζημφ πνμζακαημθζζιμφ, μζ αζμπμνζζηζηέξ ακάβηεξ, ηα 

μζημβεκεζαηά πνμαθήιαηα, δ άβκμζα ηδξ βθχζζαξ, δ ζοκαίκεζδ βμκέςκ ηαζ 

ηαεδβδηχκ βζα πνυςνδ εβηαηάθεζρδ απςεμφκ ημ ιαεδηή απυ ημ ζπμθείμ (Φαηζμθάξ, 

2016).Έκα απυ ηα πζμ ζδιακηζηά πνμαθήιαηα ηδξ ζοβπνμκδξ εηπαίδεοζδξ είκαζ δ 

ζπμθζηή δζαννμή. ε παβηυζιζμ επίπεδμ απμηεθεί ανκδηζηυ πνυζδιμ, ημ υπμίμ 

αάθθεζ ηδκ ημζκςκζηή ζοκμπή ηαζ ηδκ μζημκμιζηή ζηαεενυηδηα ηαζ εοιάνεζα. 
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 ημ πθαίζζμ αοηυ δ ιαεδηζηή δζαννμή απμζηαεενμπμζεί ηδκ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή 

(Παπαδμπμφθμο, Δ., Καναβζάκκδ, Δ., Κανκααάξ, Β., Κμοηίδμο, Δ., Καπεηακάηδξ, Η. 

(2017). Σμ οθζζηάιεκμ πνυαθδια ηδξ ΜΓ εκηάζζεηαζ ζε έκα εονφηενμ πνυαθδια, 

αοηυ ηςκ ημζκςκζηχκ ακζζμηήηςκ. Ο Bourdieu P. (1966), ηυκζζε υηζ μ µδπακζζµυξ 

ημο ζπμθείμο  κμµζµμπμζεί ηζξ εηπαζδεοηζηέξ ακζζυηδηεξ, μζ μπμίεξ µε ηδ ζεζνά ημοξ 

ακαπανάβμοκ ηζξ ημζκςκζηέξ ακζζυηδηεξ (Μζπαθαηυπμοθμξ, 2000). Ο ιαεδηζηυξ 

αοηυξ πθδεοζιυξ δεκ απέπεζ ιυκμ απυ ηδκ εηπαίδεοζδ αθθά δναπεηεφεζ ηαζ απυ ηάεε 

ιμνθή δνάζδξ (Παπαδάηδξ, 2010). 

 πςξ επζζδιαίκεζ μ Ν. Φςηυπμοθμξ (2008): «Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηάζε ¨απνρήο¨ δελ 

απνηειεί ζπλήζσο κηα πξνζσπηθή ¨επηινγή¨. Αληίζεηα ε θαηάζηαζε παξακνλήο ησλ 

λέσλ απηώλ εθηόο ζεζκώλ εξκελεύεηαη σο αδπλακία θαη απνηπρία ηνπ θπξίαξρνπ 

ζπζηήκαηνο αμηώλ λα ζπγθξαηήζεη, λα εκπλεύζεη θαη λα λνεκαηνδνηήζεη ηελ θνηλσληθή 

ηνπο δηαδξνκή. Αλακθίβνια, ε εππαζήο απηή θνηλσληθή νκάδα απνηειεί ηελ πιένλ 

θαηάιιειε ¨πξώηε ύιε¨ γηα ηελ απώζεζε ηεο ζε έλα ζύγρξνλν θνηλσληθό πεξηζώξην, 

κεηαμύ ησλ άιισλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ, πνπ νη θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο 

θαη πνιηηηζκηθέο αληζόηεηεο δεκηνπξγνύλ εμαηηίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε 

¨θαζεκεξηλή¨ πιένλ θιίκαθα». 

Ζ απμοζία ηςκ ιαεδηχκ απυ ημ ζπμθείμ είκαζ ιζα πμθοπνζζιαηζηή δζαδζηαζία, δ 

μπμία μθείθεηαζ ζε έκα ζφκεεημ πθέβια παναβυκηςκ. Γεκ είκαζ ιζα εθεφεενδ αημιζηή 

επζθμβή αθθά πνμζδζμνίγεηαζ απυ ημζκςκζημφξ, ηαλζημφξ  ηαζ πμθζηζζιζημφξ 

πανάβμκηεξ (Φςηυπμοθμξ 2013). Ο ίδζμξ μ Φςηυπμοθμξ (2013) επζζδιαίκεζ:  «… 

ζηνηρεία όπσο ε θηώρεηα, ε αλέρεηα, ε έιιεηςε ζηνηρεησδώλ κέζσλ γηα αμηνπξεπή 

δηαβίσζε δεκηνπξγνύλ έλα αξλεηηθό ππόβαζξν γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ ζρνιείνπ. 

Παξάιιεια, ε ζρνιηθή απνηπρία, νη θαθέο επηδόζεηο θαη νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ε 

απξόζσπε θαη ςπρξή πξαγκαηηθόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ην κνξθσηηθό 
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θεθάιαην ηεο νηθνγέλεηαο, ν θνηλσληθόο πεξίγπξνο, ην επίπεδν πνιηηηζηηθήο θαη 

πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο…».   

Σμ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ ημο παζδζμφ απμηεθεί ηδκ ααζζηή ζοκζζηχζα ηδξ 

ζπμθζηήξ ή ιδ απμηοπίαξ ημο. Ο Ρ. Bourdieu (1966)  ακέπηολε ηδ ζπεηζηή εεςνία ημο 

ιμνθςηζημφ ηεθαθαίμο δείπκμκηαξ υηζ ηάεε μζημβέκεζα δζαθμνεηζηήξ ημζκςκζηήξ 

ηάλδξ ιεηααζαάγεζ ζηα παζδζά ηδξ ηα ζοβηεηνζιέκα ζοζηήιαηα αλζχκ πμο δζαεέηεζ δ 

ίδζα (Φναβημοδάηδ, 1985, Κμζκςκζμθμβία ηδξ Δηπαίδεοζδξ, ζ. 357-391, Παπαγήζδξ, 

Αεήκα).  Μέζα ζε αοηυ ημ πενζαάθθμκ ζοβηαηαθέβμκηαζ πανάβμκηεξ απμπήξ απυ ημ 

ζπμθζηυ πενζαάθθμκ, υπςξ δ δζαθμνεηζηή εεκζηή ηαηαβςβή, ημ παιδθυ 

ημζκςκζημμζημκμιζηυ πνμθίθ ηδξ μζημβέκεζαξ, δ απμοζία ζηήνζλδξ ημο παζδζμφ εη 

ιένμοξ ηςκ βμκέςκ ηαζ δ αζηάεεζα /ηζκδηζηυηδηα ηδξ μζημβέκεζαξ. 

 ημοξ ζπμθζημφξ πανάβμκηεξ δζαννμήξ εκηάζζμκηαζ δ ζοπκή αθθαβή ζπμθείμο, δ 

έθθεζρδ ηζκήηνςκ ηαζ εκδζαθενυκηςκ βζα ηδκ εηπαζδεοηζηή ζπμθζηή γςή, δ ακμιζηή 

ηαζ απείεανπδ ζοιπενζθμνά πμο ειπμδίγεζ ηζξ δζαπνμζςπζηέξ ημο ζπέζεζξ είηε ιε 

ημοξ ζοιιαεδηέξ/ηνζεξ ημο είηε ιε ημοξ ηαεδβδηέξ ημο. Βέααζα οπάνπμοκ ηαζ μζ 

οπμηεζιεκζημί πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ ζοκδέμκηαζ είηε ιε ηα εζςηενζηά εθθείιιαηα ημο 

παζδζμφ είηε ιε ηζξ εζςηενζηέξ ζοβηνμφζεζξ πμο ακηζιεηςπίγεζ μ άκενςπμξ ζε ηάπμζμ 

ζηάδζμ ηδξ γςήξ ημο (Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ, 2006).   

Δπζπνυζεεηα μ πανάβςκ αοημεηηίιδζδ ζοκζζηά ημκ ζδζαίηενμ πανάβμκηα ηδξ 

ζπμθζηήξ δζαννμήξ. ζμ πενζζζυηενεξ ηαζ ιεβαθφηενεξ  είκαζ μζ πνμζδμηίεξ ημο 

μζημβεκεζαημφ ηαζ ζπμθζημφ πθαζζίμο ηυζμ πενζζζυηενμ εα επδννεαζηεί δ βκχιδ πμο 

έπεζ ημ παζδί βζα ημκ εαοηυ ημο. Ζ ζπμθζηή εβηαηάθεζρδ αθμνά ηα παζδζά πμο ηακέκα 

πενζαάθθμκ δεκ επέκδοζε ζε αοηά ή επέκδοζε θζβυηενμ ηαζ αλίςκε ακαιεκυιεκδ ηδκ 

¨θοβή¨ημοξ απυ ημ ζπμθείμ ( PLANET, 2007). 
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Β. ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΙΟΣΗΣΑ 

1. « Οη Κιεξνλόκνη ηνπ Πνιηηηζκηθνύ Κεθαιαίνπ »  

«Ζ επηηπρία θάζε ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο (...), εμαξηάηαη βαζηθά από ηελ εθπαίδεπζε 

πνπ πξνεγήζεθε ζηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο, θαη κάιηζηα όηαλ ην εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα κε ηελ ηδενινγία θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ, αξλείηαη απηό πνπ πξνεγήζεθε, 

ζεσξώληαο ηε ζρνιηθή ζηαδηνδξνκία κηα ηζηνξία ρσξίο πξνντζηνξία».( Bourdieu P., 

Passeron J. Cl., 1970,1990). 

ηακ έκαξ εηπαζδεοηζηυξ εεζιυξ έπεζ ημζκςκζηυ νυθμ, εη πνμμζιίμο άνεζ ημοξ 

ημζκςκζημφξ απμηθεζζιμφξ ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ ακζζυηδηεξ. Ζ εζπενζκή επαββεθιαηζηή 

εηπαίδεοζδ ζοκεέηεζ ιζα ζδζαίηενδ ημζκςκζηή απμζημθή: ηδκ πνμζθμνά 

εηπαζδεοηζηχκ εοηαζνζχκ, εεςνδηζηχκ ηαζ πναηηζηχκ, υηακ εηενυηθδημζ πανάβμκηεξ 

απέηνεπακ ηα άημια κα ζπμοδάζμοκ ηαζ κα βίκμοκ απμδέηηεξ ηδξ διενήζζαξ 

εηπαίδεοζδξ. Οζ απυθμζημζ ηδξ εζπενζκήξ εηπαίδεοζδξ δζεηδζημφκ ελαζηίαξ ηδξ 

ζδζαίηενδξ ημζκςκζηήξ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ εηπαζδεοηζηήξ ημοξ δζαδνμιήξ, ιζα 

ακηζιεηχπζζδ απυ ηδκ Πμθζηεία ζζυηζιδ ιε αοηήκ ηςκ απμθμίηςκ ηδξ διενήζζαξ 

εηπαίδεοζδξ (Γαθίηδξ, 2011). 

Σμ πμθζηζζιζηυ ηαζ ημζκςκζηυ ηεθάθαζμ απμηεθεί ηδκ ηονίανπδ εέζδ βζα ηδκ 

εηπαζδεοηζηή «δζαδνμιή» ημο αηυιμο. Ο δζαπςνζζιυξ ημο εοκμδιέκμο ηαζ ημο 

θζβυηενμ εοκμδιέκμο ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο ζηδνίγεηαζ ζηζξ δζαθμνεηζηέξ 

πνμζθαιαάκμοζεξ ηςκ ημζκςκζηχκ ηάλεςκ πμο ακήημοκ. Ζ ιανλζζηζηή ακάθοζδ 

εεςνεί υηζ δ ακζζυηδηα ζημκ εζζυδδια ηαζ ηδκ ελμοζία κμιζιμπμζείηαζ απυ ηδκ 

εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία.  
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φιθςκα ιε ημοξ Bourdieu & Passeron (1964), ημ ζπμθείμ ακαπανάβεζ ηζξ ημζκςκζηέξ 

ακζζυηδηεξ ηαζ ιε άιεζμ ηνυπμ πνμζπαεεί κα δζαδχζεζ ηδκ ακηίθδρδ υηζ βζα ηδκ 

μπμζαδήπμηε επζθμβή εφεοκμκηαζ μζ ίδζμζ μζ εηπαζδεουιεκμζ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα 

υιςξ ελακαβηάζηδηακ απυ ηδκ ίδζα ηδκ ημζκςκζηή κυνια. Σμ ηθδνμκμιδιέκμ 

πμθζηζζιζηυ ηεθάθαζμ ζοκζζηά ηδκ έκκμζα ημο πμθζηζζιζημφ ηεθαθαίμο πμο είκαζ 

άκζζμ θυβς ημζκςκζηήξ πνμέθεοζδξ. 

Οζ ηθδνμκυιμζ αοημί απανηίγμοκ ηδκ οθζζηάιεκδ ημζκςκζηή δμιή, ηδκ ημζκςκζηή 

πναβιαηζηυηδηα. Ζ έκκμζα ημο πανζζιαηζημφ εηπαζδεουιεκμο απμννέεζ απυ αοηή ηδκ 

πμθζηζζιζηή ηθδνμκμιζά πμο δζαζςκίγεζ ηδκ άκζζδ ακαπαναβςβή ηςκ ελμοζζαζηζηχκ 

ζπέζεςκ. Γζα ημκ Bourdieu (1986), ημ πμθζηζζιζηυ ηεθάθαζμ μνίγεηαζ ςξ ημ πεδίμ 

εηείκμ ηςκ βκχζεςκ ηαζ ηςκ ζηακμηήηςκ πμο ημ μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ 

ιεηαθαιπαδεφεζ ζηα παζδζά ημο. Δίκαζ εζςηενζηεοιέκεξ πνμδζαεέζεζξ, αοηυ πμο μ 

Ανζζημηέθδξ μκμιάγεζ «έεμξ» ηαζ δζαιμνθχκεζ ηδ ζηάζδ ηςκ παζδζχκ απέκακηζ ζημκ 

ζπμθζηυ ηαζ εηπαζδεοηζηυ ιδπακζζιυ. 

Οζ ηθδνμκυιμζ αοημφ ημο ηεθαθαίμο δζαεέημοκ  ηζξ δελζυηδηεξ εηείκεξ, βθςζζζηέξ 

ηαζ ημζκςκζηέξ, ζοκεήηδ ακαβηαία βζα ηδκ πνμζααζζιυηδηα ζηα ηονίανπα ημζκςκζηά 

δίηηοα. Έπμοκ ημ πνμκυιζμ, ηδκ ημοθημφνα εηείκδ κα ηαηαλζςεμφκ.  Σα παζδζά ηςκ 

ακχηενςκ ημζκςκζηχκ ηάλεςκ ιπμνμφκ ηαζ εκζςιαηχκμκηαζ πζμ εφημθα ζημ ζπμθζηυ 

πενζαάθθμκ δζυηζ ημ ηθδνμκμιδιέκμ πμθζηζζιζηυ ημοξ ηεθάθαζμ απμηεθεί ημ ίδζμ ιε 

αοηυ ημο ζπμθζημφ πενζαάθθμκημξ. Ένπμκηαζ ζημ ζπμθείμ ιε βκχζεζξ a priori 

απμηηδιέκεξ απυ ηδκ μζημβέκεζα απαναίηδηεξ ηαζ ακαβηαίεξ βζα ηδκ ζπμθζηή 

επζηοπία. Να επζζδιάκμοιε εδχ υηζ ςζιςηζηή ιάεδζδ εεςνεί μ Bourdieu (1996) υθα 

αοηά πμο ιαεαίκεζ μ ιαεδηήξ απυ ηδκ μζημβέκεζά ημο, υπζ ιε πνμζπάεεζα ή ςξ 

απμηέθεζια ηάπμζαξ ζοζηδιαηζηήξ αβςβήξ, αθθά θυβς ηδξ ηαεδιενζκήξ ημο επαθήξ 

ιε ηδκ ημοθημφνα ηςκ βμκζχκ ημο ηαζ ηα ακηζηείιεκα αοηήξ ηδξ ημοθημφναξ. 
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Βαζζηή ζοκζζηχζα αοημφ ημο πμθζηζζιζημφ ηεθαθαίμο είκαζ ημ ενβαθείμ ημο 

βθςζζζημφ ηχδζηα επζημζκςκίαξ. Κάεε βθχζζα έπεζ ιζα ημζκςκζηή αλία δζαθμνεηζηή. 

Ο Bernstein (Καναηαηζάκδ, 2017-2018) ημκίγεζ υηζ μζ δζαθμνέξ ζηδ βθχζζα πμο 

ιζθμφκ ηα ιεζαία-ακχηενα ηαζ ηα θασηά ζηνχιαηα είκαζ ηονίςξ δζαθμνέξ δμιήξ ηαζ 

υπζ θελζθμβίμο. Πνυηεζηαζ βζα δφμ «ηχδζηεξ», δφμ ζοζηήιαηα επζημζκςκίαξ εκηεθχξ 

δζαθμνεηζηά, πμο πανάβμοκ ηαζ δζαθμνεηζηέξ ζπέζεζξ ιε ημ θυβμ. ηα ακχηενα 

ημζκςκζηά ζηνχιαηα (ηονίςξ ιμνθςιέκμζ βμκείξ) δ δζαπαζδαβχβδζδ ηςκ παζδζχκ 

πενκάεζ ηονίςξ ιέζα απυ ημ θυβμ. Σα παζδζά ςεμφκηαζ ζοζηδιαηζηά ζημ κα 

δζαηοπχκμοκ ζοθθμβζζιμφξ, κα εηθνάγμοκ αθθά ηαζ κα εθέβπμοκ ηζξ επζεοιίεξ ημοξ 

ιέζα απυ ημ θυβμ ημοξ. Ακηίεεηα ζηα θαΐηά ζηνχιαηα δ επζαμθή ηςκ ηακυκςκ είκαζ 

πζμ άιεζδ υπςξ ηαζ δ έηθναζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ. 

 Αοημί μζ ηαλζηά δζαθμνεηζημί ηχδζηεξ επζημζκςκίαξ ιε ημοξ μπμίμοξ ηα παζδζά 

εζζένπμκηαζ ζημ ζπμθείμ οπμδδθχκμοκ ηαζ ηδκ άκζζδ πνμεημζιαζία ημοξ. Άκζζα 

πεζναθεηδιέκα βζα ηδκ  απμδμπή ηςκ ζηυπςκ ηαζ ηςκ θζθμδμλζχκ ημο ζπμθείμο. 

 Βέααζα υπςξ επζζδιαίκεζ δ Φναβημοδάηδ (2001), αοηυ ενιδκεφεηαζ απυ ηδκ 

ηονίανπδ κμμηνμπία, υηζ ηα παζδζά θαΐηζζηί δεκ παίνκμοκ ηα βνάιιαηα. 

Δπίζδξ, ζφιθςκα ιε ηα πναηηζηά ημο 4
μ
 Πακεθθήκζμο οκεδνίμο ιε εέια «πμθείμ 

Ίζμ βζα Παζδζά Άκζζα» ηαηαβνάθδηε υηζ: …ε ρξήζε δηαθνξεηηθήο γιώζζαο από ηελ 

«επίζεκε» γιώζζα ηνπ θξάηνπο ζπλδέεηαη θαη κε θαηλόκελα θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ 

θαη θηώρεηαο, απνηειέζκαηα θη απηά κηαο ελδερόκελεο ζρνιηθήο απνηπρίαο, απνηπρία 

πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθή γιώζζα ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο. ύκθσλα 

κε κηα έξεπλα, πνπ αθνξνύζε γισζζηθέο κεηνλόηεηεο (Κνγθίδνπ, Σξέζζνπ-Μπισλά, 

Σζηάθαινο, 1997) θαη ε νπνία δηεμήρζε ζηελ πεξηνρή ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, νη 

νηθνγέλεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κηα άιιε γιώζζα από ηελ επίζεκε γιώζζα ηνπ θξάηνπο, 
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βηώλνπλ θηώρεηα θαη θνηλσληθό απνθιεηζκό (ρακειό εηζόδεκα, αλεξγία θ.ιπ.) ζε 

κεγαιύηεξν πνζνζηό από ηηο νηθνγέλεηεο πνπ κηινύλ απνθιεηζηηθά ηελ επίζεκε γιώζζα 

ηνπ θξάηνπο. Γειαδή, ε πηζαλόηεηα λα είλαη έλαο άλζξσπνο θησρόο κεγαιώλεη 

αλάινγα κε ηνλ βαζκό ρξήζεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή κηαο δηαθνξεηηθήο γιώζζαο από 

ηελ επίζεκε…   

2. Habitus 

Σμ habitus (έλδ) απμηεθεί βζα ημκ Bourdieu (1999): «ζφζηδια δζαεέζεςκ πμο 

απμηηήεδηακ απυ άννδηδ ή νδηή ιαεδηεία πμο θεζημονβεί ςξ έκα ζφζηδια 

βεκεηήνζςκ ζπδιάηςκ, βεκκά ζηναηδβζηέξ πμο ιπμνεί κα είκαζ ακηζηεζιεκζηά 

ζφιθςκεξ πνμξ ηα ακηζηεζιεκζηά ζοιθένμκηα ηςκ δδιζμονβχκ ημοξ, πςνίξ κα έπμοκ 

βίκεζ ζαθχξ ακηζθδπηέξ ιε αοηυκ ημκ ζημπυ». Πνμΐυκ ηδξ ζζημνίαξ πμο πανάβεζ 

ζζημνία ηαζ ελαζθαθίγεζ ηζξ ειπεζνίεξ ημο πανεθευκημξ ςξ πεδίμ δνάζδξ ηαζ 

ακηίθδρδξ (Bourdieu, 2006a). 

 ημ Reproduction, μζ Bourdieu ηαζ Passeron (1970a,1977b) εεςνμφκ υηζ ημ habitus 

είκαζ αημιζηυ απυ ημ μπμίμ δεκ βίκεηαζ κα απαθθαβμφιε υζμ ηζ ακ εεςνμφιε πςξ 

ιπμνμφιε. Έπεζ ηαλζηυ παναηηήνα ηαζ ιέζς αοημφ ηαηαθαααίκμοιε πμζα είκαζ δ 

εέζδ ιαξ ζημκ ηυζιμ (Bourdieu&Passeron, 1977b). Σμ habitus πνμζακαημθίγεζ ηζξ 

πνάλεζξ ηςκ ακενχπςκ ηαζ ημκ ηνυπμ γςήξ ημοξ, ημ μπμίμ έπεζ εκηοπςεεί ζηα άημια 

απυ ηδκ παζδζηή ημοξ δθζηία. Δίκαζ οπεφεοκμ βζα ηδκ πκεοιαηζηή ηαζ ζςιαηζηή ημοξ 

δζαιυνθςζδ. Γεκ ηθδνμκμιείηαζ αθθά είκαζ οπεφεοκμ ςξ πνςημβεκέξ πμο είκαζ κα 

δζαιμνθχζεζ δεοηενμβεκή habitus υπςξ είκαζ δ εηπαίδεοζδ ηαζ μ επαββεθιαηζηυξ 

πχνμξ (Bourdieu, 2006b). Καηά αοηήκ ηδκ πναηηζηή ημ ηαλζηυ habitus απμηεθεί ηδκ 

ααζζηή πνμΰπυεεζδ βζα ηδκ ζπμθζηή επζηοπία ή απμηοπία. Κάεε ημζκςκζηή ηάλδ 

πανάβεζ ηαζ ακαπανάβεζ  ημ δζηυ ηδξ habitus. 
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3. Ιζόηεηα Δπθαηξηώλ ζηελ Δθπαίδεπζε ή Φελάθε θαη Κνηλωληθόο Απνθιεηζκόο 

Άναβε ιπμνμφκ κα αιαθοκεμφκ μζ ημζκςκζηέξ ακζζυηδηεξ ιέζα απυ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ 

πανμπέξ; Μπμνεί ηάπμζμξ κα κμείηαζ ίζμξ ιέζα ζε ιζα ημζκςκία άκζζςκ ηαζ ηαλζηχκ 

πμθζηζζιζηχκ επίηηδηςκ πνμδζαβναθχκ; 

Ζ Φναβημοδάηδ, (1985) επζζδιαίκεζ υηζ ημ ζπμθείμ ακηζααίκεζ ζηδκ ανπή ηδξ 

ζζυηδηαξ δζυηζ εθανιυγεζ ημ ζφζηδια πμο «δζαθέβεζ» ή ηαθφηενα «λεδζαθέβεζ» 

αοημφξ πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ηδκ ζηεθέπςζδ ακχηενςκ πεδίςκ απυ εηείκμοξ πμο εα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ πεζνχκαηηεξ. Κάπμζμζ πνμςεμφκηαζ ηαζ ηάπμζμζ απμηθείμκηαζ. 

Ζ έκκμζα ημο ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ ιπμνεί κα εοιίγεζ θέλεζξ υπςξ «πενζηηυξ», 

«αηαηάθθδθμξ», «παιέκμξ». Ο Bauman (2004) μκμιαημδμηεί «ημκ πενζηηυ ςξ ημκ 

απνείαζημ, αοηυκ πμο μζ άθθμζ δεκ ημκ έπμοκ ακάβηδ δζυηζ ηα ηαηαθένκμοκ ιζα πανά 

πςνίξ αοηυκ. Δίκαζ αοηυξ πμο έπεζ απμννζθεεί επεζδή ήηακ ήδδ ακαθχζζιμξ, ζακ έκα 

άπνδζημ πνμΐυκ ηαηχηενςκ πνμδζαβναθχκ». 

Οζ εεςνδηζημί ημο ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ ημκίγμοκ ημκ πμθοδζάζηαημ παναηηήνα 

ημο. Ο ημζκςκζηυξ απμηθεζζιυξ δεκ ακαθένεηαζ απθά ζηδκ έθθεζρδ οθζηχκ πυνςκ 

αθθά ηαζ ζε εέιαηα υπςξ δ ακεπανηήξ ημζκςκζηή ζοιιεημπή, δ έθθεζρδ πμθζηζζηζημφ 

ηαζ εηπαζδεοηζημφ ηεθαθαίμο, δ ακεπανηήξ πνυζααζδ ζηζξ οπδνεζίεξ ηαζ δ έθθεζρδ 

ελμοζίαξ. Με άθθα θυβζα, δ ζδέα ημο ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ επζπεζνεί κα ζοθθάαεζ 

ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηδξ αδοκαιίαξ ζηδ ζφβπνμκδ ημζκςκία ηαζ υπζ απθά κα 

επζηεκηνχκεηαζ ζε έκα απυ ηα απμηεθέζιαηά ηδξ (Social Exclusion Unit, 1998). 

Ο Castel (1991), βζα πανάδεζβια, απμθεφβεζ ημκ υνμ απμηθεζζιυ, πνμηζιχκηαξ ηδκ 

έκκμζα ηδξ απμιυκςζδξ. Ο Paugam (1991), έκαξ άθθμξ Γάθθμξ ημζκςκζμθυβμξ, 

ακαθένεηαζ ζε ιζα δζαδζηαζία ημζκςκζηήξ απαβυνεοζδξ. Αοημί μζ ζοββναθείξ 
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εεςνμφκ ημκ απμηθεζζιυ ηαηά ηδ δζάνηεζα εκυξ ζοκυθμο, ιε εκδζάιεζα αήιαηα 

εοπάεεζαξ ή επζζθάθεζαξ.Ο ημζκςκζηυξ απμηθεζζιυξ δζαθένεζ ςξ πνμξ ηδκ έκηαζδ  

ηαζ ηδκ έηηαζδ  δζυηζ ηάεε ημζκςκία ημκ ηαεμνίγεζ δζαθμνεηζηά.  

 Γζα ημκ Σζζάηαθμ (1999) δ θηχπεζα ηαζ μ απμηθεζζιυξ δεκ ζοζπεηίγμκηαζ  ςξ 

έκκμζεξ. Οζ δζάθμνεξ ζηενήζεζξ δεκ είκαζ απυννμζα ηδξ πνμζςπζηήξ αηαηαθθδθυηδηαξ 

αθθά ηςκ ζφκεεηςκ πμθοπαναβoκηζηχκ ημζκςκζηχκ ιδπακζζιχκ. οκεήηεξ ηαηά ηζξ 

μπμίεξ ημ άημιμ δεκ έπεζ ηδκ  επζηνεπυιεκδ δοκαηυηδηα κα εκηαπεεί ηαζ κα 

ζοιιεηάζπεζ εκενβά ζηδκ ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα. Χξ ημζκςκζηά απμηθεζζιέκμ 

άημιμ ηαεμνίγεηαζ υπζ ιυκμ εηείκμ ημ μπμίμ δεκ ιπυνεζε κα απμννμθήζεζ δδιυζζα 

ηαζ ημζκςκζηά αβαεά αθθά ηαζ εηείκμ πμο ελακαβηάζηδηε κα απμθέζεζ ηδκ 

ηακμκζηυηδηα ηδξ έκηαλδξ. Ζ εηπαίδεοζδ είκαζ δδιυζζμ αβαευ ηαζ δ απμζηένδζδ ημκ  

μδδβεί ζε ημζκςκζηυ απμηθεζζιυ. 

φιθςκα ιε ηδκ ζάκμο (2012-2013) μ ημζκςκζηυξ απμηθεζζιυξ «ηναοιαηίγεζ» 

εκδμροπζηά ακενχπμοξ μζ μπμίμζ εκηάζζμκηαζ ζηζξ εοπαεείξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ, υπςξ 

ηα παιδθυηενα ημζκςκζηά ζηνχιαηα, μζ  ιεζμκεηημφζεξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ 

(ιεηακάζηεξ) πμο, θυβς ηςκ ακζζμηήηςκ ηαζ ηςκ δζαηνίζεςκ, ακηζιεηςπίγμοκ 

ειπυδζα ηαζ δοζημθίεξ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Σμ εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ ακαπανάβεζ θυβς 

ημο ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ ημζκςκζηέξ ακζζυηδηεξ. Οζ ημζκςκζηέξ δμιέξ πμο 

δδιζμονβεί μ ηαπζηαθζζιυξ δζαθαίκμκηαζ ηαζ απυ ημκ ηνυπμ πμο δμιείηαζ δ 

εηπαζδεφζδ. Τπάνπμοκ ζπμθεία βζα ηα παιδθά ημζκςκζηά ζηνχιαηα ηαζ ζπμθεία βζα 

ηζξ ακχηενεξ ημζκςκζηέξ ηάλεζξ. Αοηυξ μ δζακειδηζηυξ νυθμξ πςνίγεζ ηα άημια ζε 

δζαθμνεηζηά εηπαζδεοηζηά ζοζηήιαηα ηαζ ιε δζαθμνεηζηυ ημζκςκζηυ ηαζ 

επαββεθιαηζηυ πνμζακαημθζζιυ. Δίκαζ δ πναηηζηή ηδξ κμιζιμπμίδζδξ ηδξ 

ημζκκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ( Baudelot&Establet, 1971). 
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Αοηέξ μζ αθθαβέξ πενζεθάιαακακ επακεζθδιιέκδ ή ιαηνμπνυκζα ακενβία, 

μζημβεκεζαηή αζηάεεζα, ημζκςκζηή απμιυκςζδ ηαζ παναηιή ηςκ ημκηζκχκ 

ημζκςκζηχκ δζηηφςκ. Ο ημζκςκζηυξ απμηθεζζιυξ εεςνήεδηε ςξ απμηέθεζια ηδξ 

έθθεζρδξ απαζπυθδζδξ ηαζ ηδξ έθθεζρδξ ημζκςκζηχκ δεζιχκ, ζδίςξ ηςκ 

μζημβεκεζαηχκ δεζιχκ. Ζ Γζεεκήξ Ονβάκςζδ Δνβαζίαξ μνίγεζ ημκ ημζκςκζηυ 

απμηθεζζιυ «ςξ ιζα ηαηάζηαζδ θηχπεζαξ πμο ειπμδίγεζ ηα άημια κα έπμοκ 

πνυζααζδ ζηζξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ πμο εα ημοξ επζηνέρεζ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ 

ααζζηέξ ημοξ ακάβηεξ (ηνυθζια, εηπαίδεοζδ, οβεία ηθπ.). ηαζ κα ζοιιεηέπεζ ζηδκ 

ακάπηολδ ηδξ ημζκςκίαξ ζηδκ μπμία γεζ» ( Smelser, N. J. and Baltes, P. B. 2001).  

Ζ Δονςπασηή Έκςζδ οζμεέηδζε ημκ υνμ αοηυ, αθθά δζεονφκεζ ημκ μνζζιυ ημκίγμκηαξ 

υηζ μ ημζκςκζηυξ απμηθεζζιυξ ειθακίγεηαζ υηακ μζ άκενςπμζ δεκ ιπμνμφκ κα 

ζοιιεηάζπμοκ πθήνςξ ή κα ζοιαάθμοκ ζηδκ ημζκςκία θυβς ηδξ "άνκδζδξ πμθζηζηχκ, 

πμθζηζηχκ δζηαζςιάηςκ". Ο απμηθεζζιυξ είκαζ απμηέθεζια εκυξ «ζοκδοαζιμφ 

ζοκαθχκ πνμαθδιάηςκ υπςξ δ ακενβία, μζ παιδθμί ιζζεμί, μζ ακεπανηείξ δελζυηδηεξ, 

δ ηαηή ζηέβαζδ, δ ηαηή οβεία ηαζ μζ μζημβεκεζαηέξ αθάαεξ». Ο απμηθεζζιυξ είκαζ 

ιζα βκςζηζηή ηαηδβμνία (Diddier, 1996). 

Γζα μνζζιέκμοξ δ έκκμζα ημο απμηθεζζιμφ ακαθένεηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ πμο 

απμδίδεηαζ ζε έκα άημιμ ή ζε ιζα μιάδα. Ο Castel (1994) πενζβνάθεζ αοηή ηδκ ηάζδ 

ςξ "ηαλζκμιδηζηή πνμζέββζζδ". Πνυηεζηαζ βζα ιζα πνμκμιζμφπα ιέεμδμ, ζδίςξ απυ ηζξ 

ημζκςκζηέξ οπδνεζίεξ, ηζξ μιάδεξ αθθδθεββφδξ η.θπ. πμο επζδζχημοκ κα «ηαζνζάγμοκ 

ζημπμεεηδιέκμοξ πθδεοζιμφξ ιε ζοβηεηνζιέκεξ επαββεθιαηζηέξ ηαζ εεζιζηέξ 

ζηακυηδηεξ». ημ αζαθίμ ημο Les exclus (1974), μ René Lenoir εεςνεί ημκ απμηθεζζιυ 

ςξ έκα ζφκμθμ αηυιςκ πμο έπμοκ ημζκά παναηηδνζζηζηά, ηα μπμία είκαζ αηαηάθθδθα.  
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Αοηυ ημ ιμκηέθμ ααζίγεηαζ ζε έκακ ζζπονυ κηεηενιζκζζιυ ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ ηα 

απμηθεζζιέκα άημια είκαζ απμηθεζζιέκα θυβς ηθδνμκμιζηυηδηαξ. Ζ ηαλζκμιδηζηή 

πνμζέββζζδ θακεάκεζ ζδζαίηενδ επζζθάθεζα αθμφ δ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ ακενχπςκ 

μδδβεί ζε ζηζβιαηζζιυ. Γζα άθθμοξ, μ απμηθεζζιυξ εεςνείηαζ ςξ ιζα δοκαιζηή 

δζαδζηαζία, ιζα αυνζζηδ ηίκδζδ απυ ηδκ έκηαλδ ζημκ απμηθεζζιυ. Αοηή δ ηίκδζδ 

είκαζ ιμκαδζηή, ακάθμβα ηυζμ ιε ηδκ πμνεία ηδξ γςήξ υζμ ηαζ ιε ηα πενζζηαηζηά ημο 

πενζαάθθμκημξ πχνμο. Ο ιδπακζζιυξ αοηυξ είκαζ ελεθζηηζηυξ ηαζ πμθοδζάζηαημξ.  

πςξ ακαθένμοκ μ Υ. Οζημκυιμο ηαζ μ Α. Φενχκαξ βζα ημκ Evans (1998), «Les 

exclus, μζ απμηθεζζιέκμζ ήηακ αοημί πμο δεκ ηαθφπημκηακ απυ ημ δίπηο ημζκςκζηήξ 

πνμζηαζίαξ : ηδ δεηαεηία ημο ‘70, ζε αοηή ηδκ ηαηδβμνία εκηάζζμκηακ ηα άημια ιε 

ακαπδνία, μζ ιυκμζ βμκείξ ηαζ μζ ακαζθάθζζημζ άκενβμζ, ηονίςξ μζ κέμζ εκήθζημζ. Γζα 

ημκ Bryne (1999) πνμζεέημοκ μ Οζημκυιμο ηαζ μ Φενχκαξ, μ ημζκςκζηυξ 

απμηθεζζιυξ είκαζ έκα ακαβηαίμ ηαζ εββεκέξ παναηηδνζζηζηυ ημο άκζζμο 

ιεηααζμιδπακζημφ ηαπζηαθζζιμφ, πμο εειεθζχκεηαζ βφνς απυ ιζα εοέθζηηδ αβμνά 

ενβαζίαξ. Οζ απμηθεζζιέκμζ είκαζ έκαξ εθεδνζηυξ ζηναηυξ ενβαζίαξ , ιζα υπζ ιυκζιδ 

οπυ-ηάλδ πμο αθθάγεζ ζοκεπχξ εέζεζξ ιε υζμοξ ηαηέπμοκ παιδθμφ ηφνμοξ 

απαζπυθδζδ ηαζ ελοπδνεηεί ηδ δζαηήνδζδ οπυ έθεβπμ ηδξ δφκαιδξ ηδξ ενβαηζηήξ 

ηάλδξ».   

       Γ. Μεηαλάζηεο 2
εο

 Γεληάο ζηελ Δζπεξηλή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε 

1. Πξνθίι Μαζεηηθνύ Πιεζπζκνύ  

φιθςκα ιε ηδκ ιέεμδμ ηδξ δζαίνεζδξ δζαηνίκμοιε ηα ελήξ ιένδ: ηδκ δζαζνεηέα 

έκκμζα, ηδκ δζαζνεηζηή αάζδ ηαζ ημ πδθίημ ηδξ δζαίνεζδξ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή πμο 

ιεθεηάιε, ημ πδθίημ ηδξ δζαίνεζδξ απμηεθεί μ ιαεδηζηυξ πθδεοζιυξ ηδξ εζπενζκήξ 

επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηονίςξ ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ημοξ.  
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φιθςκα ιε ημοξ  Tyler & Lofstrom, (2009), ηνίκεηαζ άλζα πνμζμπήξ ηαζ ενιδκείαξ δ 

δζενεφκδζδ ηςκ παναβυκηςκ πμο μδδβμφκ ημοξ ακενχπμοξ πίζς ζηδκ εηπαζδεοηζηή 

δζαδζηαζία. Πμζμί είκαζ αοημί μζ ιαεδηέξ, απμηεθμφκ ιζα μιμζμβεκή ή εηενυηθδηδ 

μιάδα  ηαζ βζαηί ζοιιεηέπμοκ ζε αοηή ηδ ιμνθή ηδξ εηπαίδεοζδξ (Agodini & Novak, 

2004). 

Οζ εηπαζδεουιεκμζ ζηδ δεοηενμαάειζα εζπενζκή επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ 

επζζηνέθμοκ ζημ ζπμθείμ βζα κα μθμηθδνχζμοκ ηζξ ζπμοδέξ ημοξ, κα απμηηήζμοκ 

εθυδζα επαββεθιαηζημφ πνμζακαημθζζιμφ, κα ζηακμπμζήζμοκ ημ πνμζςπζηυ ημοξ 

απςεδιέκμ ηαζ κα ειααεφκμοκ ζηδκ εζςηενζηή ημοξ ακάπηολδ ηαζ ηαθθζένβεζα. 

(Βαηάθδ & Βαηάθδ, 2009). Τπάνπεζ αέααζα ηαζ ιζα ζδζαίηενδ ηαηδβμνία ακήθζηςκ 

ηαζ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ. Δίκαζ αοημί πμο πνμένπμκηαζ απυ δζαθμνεηζηά 

εεκμπμθζηζζιζηά πενζαάθθμκηα. Ζ ζφκεεζδ ημο ιαεδηζημφ πθδεοζιμφ θακενχκεζ ηδκ 

εηπνμζχπδζδ ηςκ ιεθχκ ηςκ ιεηακαζηεοηζηχκ μιάδςκ ηονίςξ αοηχκ απυ ηα 

παιδθά ημζκςκζημμζημκμιζηά πενζαάθθμκηα. Οζ ιεηακάζηεξ είκαζ ιζα εηενμβεκήξ 

μιάδα ιε δζαθμνεηζηέξ ακάβηεξ ηαζ ζηυπμοξ. 

ημ ίδζμ ζοιπέναζια ηαηαθήβμοκ ηαζ μζ Agodini & Novak (2004) ηαζ Kingheloe 

(1994,1999) φιθςκα ιε ημοξ παναπάκς ενεοκδηέξ δ δεοηενμαάειζα επαββεθιαηζηή 

εηπαίδεοζδ παναδμζζαηά πνμζέθηοε ζοβηεηνζιέκεξ μιάδεξ πθδεοζιμφ, υπςξ 

εηείκμοξ ιε παιδθέξ αηαδδιασηέξ επζδυζεζξ, εηείκμοξ πμο δεκ είπακ ζηυπμ κα 

ζοκεπίζμοκ ζηδκ επυιεκδ εηπαζδεοηζηή ααειίδα, εηείκμοξ πμο πνμένπμκηακ απυ 

παιδθυηενα ημζκςκζημμζημκμιζηά ζηνχιαηα, ιαεδηέξ/ηνζεξ ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ 

ακάβηεξ ηαζ πμο είκαζ ιέθδ πμθζηζζιζηχκ ιεζμκμηήηςκ.  

Οζ ακήθζημζ ηαζ εκήθζημζ ιεηακάζηεξ 2δξ βεκζάξ ζοπκά επζθέβμοκ κα εββναθμφκ ζηδκ 

επαββεθιαηζηή εζπενζκή εηπαίδεοζδ. Πνυηεζηαζ βζα ζοβηεηνζιέκδ επζθμβή δ μπμία 
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ηαηεοεφκεηαζ ηαζ εκεαννφκεηαζ απυ ημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ. φιθςκα ιε ηδκ 

Γναημπμφθμο (1984), ιπμνεί δ επζθμβή ημο ζπμθείμο κα είκαζ ηαηεοεοκυιεκδ αθθά 

μζ θυβμζ ζπμοδχκ δζαθμνμπμζμφκηαζ: απυ ηδ ιζα μζ κεανμί ιαεδηέξ ημκίγμοκ υηζ 

εββνάθδηακ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ζπμθείμ δζυηζ μζ ηαεδβδηέξ είκαζ πζμ εθαζηζημί άνα 

αοηυ ημοξ δζεοημθφκεζ ζηδκ ενβαζία ημοξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ μζ εκήθζημζ ιαεδηέξ 

ακαθένμοκ υηζ έπμοκ ηδ εέθδζδ βζα απυηηδζδ πενζζζυηενςκ βκχζεςκ (Γαθίηδξ, 

2011).  

2. Η Γεληά ηνπ Γηπνιηηηζκνύ 

φιθςκα ιε ημκ Guy (1999), μζ ιεηακάζηεξ 2δξ βεκζάξ ακηζιεηςπίγμοκ ημκ 

πανάβμκηα ημο δζπμθζηζζιμφ. Ο δζπμθζηζζιυξ είκαζ ιζα δζαδζηαζία ιάεδζδξ ζε δφμ 

δζαθμνεηζηά πθαίζζα. Σμ πθαίζζμ ημο πμθζηζζιμφ ηδξ πχναξ ηαηαβςβήξ ημοξ ηαζ ημ 

πθαίζζμ ημο πμθζηζζιμφ ηδξ πχναξ δζαιμκήξ. Ζ δεφηενδ ηαζ δ ηνίηδ βεκζά 

ιεηακαζηχκ έιιεζα αζχκμοκ ηδκ ιεηακάζηεοζδ ηδξ μζημβέκεζαξ, έπμοκ πνμζδθςεεί 

ζηδ πχνα οπμδμπήξ πςνίξ κα ζδιαίκεζ υηζ απμπμζμφκηαζ ηδκ ηαοηυηδηα ηδξ πχναξ 

πνμέθεοζδξ   (Roysircar, Sdowsky & Maestas, 2000).   

Μπμνεί κα ιδκ έπμοκ αζχζεζ ηδκ ιεηαηίκδζδ ηαζ ηδκ άθζλδ ζηδ κέα πχνα, κα ιδκ 

έπμοκ ακηζιεηςπίζεζ ηδκ πνυηθδζδ ηδξ εηιάεδζδξ ηδξ ηαζκμφνβζαξ βθχζζαξ ηαζ ηςκ 

ηακυκςκ ηδξ πχναξ οπμδμπήξ - δ μζημβέκεζα ημοξ δζαηδνεί ηδκ πμθζηζζιζηή 

ηθδνμκμιζά ηδξ πχναξ πνμέθεοζδξ - εκημφημζξ  δ  έκηαλδ ημοξ  απμηεθεί δζαηφαεοια, 

δζυηζ μζ ιεηακάζηεξ αοημί κμζχεμοκ πμθθέξ θμνέξ ςξ απυαθδημζ ιζαξ ημζκςκίαξ πμο 

ηδ εεςνμφκ δζηή ημοξ (Suarez-Orozco, C., & Suarez-Orozco, M. 2001).  

Σα παζδζά ηδξ 2δξ βεκζάξ έπμοκ βεκκδεεί ηαζ έπμοκ ιεβαθχζεζ ζηδ πχνα οπμδμπήξ. Ζ 

βεκζά αοηή οθίζηαηαζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ηαηάηιδζδξ δζυηζ δ εκζςιάηςζδ ημοξ βίκεηαζ 

ηιδιαηζηά ακάθμβα ιε ηδκ εεκζηυηδηα ημοξ. Ζ θεβυιεκδ «ηεηιδιέκδ» αθμιμίςζδ 
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επζαναδφκεζ ηδκ ημζκςκζηή ηζκδηζηυηδηα ηαζ μδδβεί ζε απμιμκςηζζιυ ηαζ 

πεζπανάηςζδ (Portes and Zhou, 1993a). 

φιθςκα ιε ημοξ ίδζμοξ ιεθεηδηέξ, οπάνπεζ ιζα πθδεχνα παναβυκηςκ πμο 

επδννεάγεζ ηδκ έκηαλδ ηδξ δεφηενδξ βεκζάξ. Ανπζηά δ ζζημνία ηδξ πνχηδξ βεκζάξ. Σμ 

ηαλίδζ ηδξ ιεηακάζηεοζδξ, δ εβηαηάζηαζδ ζηδ πχνα οπμδμπήξ, δ πνμζανιμβή ιέζα 

ζημ κέμ ημζκςκζημμζημκμιζηυ πενζαάθθμκ. ζμ πζμ δφζημθμζ ήηακ μζ πανάβμκηεξ 

αοημί ηυζμ πζμ επαπεήξ εα είκαζ δ αθμιμίςζδ ηδξ δεφηενδξ βεκζάξ. 

ηδ ζοκέπεζα ημκίγμοκ ςξ πανάβμκηα δοζημθίαξ ηδκ οζμεέηδζδ ηαζ απμδμπή ηςκ 

πμθζηζζιζηχκ ζημζπείςκ. Γδθαδή ηαηά πυζμ εκζςιαηχεδηακ πμθζηζζιζηά ηαζ 

απμννυθδζακ ηα πνυηοπα ηδξ πχναξ οπμδμπήξ. Σα ιαηνμπνυκζα μζημκμιζηά 

πνμαθήιαηα ημοξ απαβμνεφμοκ κα εκηαπεμφκ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ ιδπακζζιμφξ ιε 

απμηέθεζια κα ιδκ ιπμνμφκ κα ημζκςκζημπμζδεμφκ ηαζ κα ακαπανάλμοκ ηζξ 

κμμηνμπίεξ ηςκ βδβεκχκ. Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ δμιείηαζ δ ηάεε ιεηακαζηεοηζηή 

μζημβέκεζα  είκαζ ηαεμνζζηζηυξ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή ηαζ μοζζχδδ έκηαλδ ηςκ 

παζδζχκ ηαζ ιεηέπεζηα εκδθίηςκ (Portes and Zhou, 1993b). 

φιθςκα ιε ημκ Berry (1990, 1997, 2003) μζ ιεηακάζηεξ 2δξ βεκζάξ ηαθμφκηαζ κα 

ακηζιεηςπίζμοκ ημ ελήξ δίπμθμ: απυ ηδ ιζα ηδ αμφθδζδ βζα επζημζκςκία ηαζ επαθή ιε 

ημοξ ζοιπαηνζχηεξ ημοξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ ηδκ επζεοιία βζα ζφκαρδ κέςκ ζπέζεςκ ιε 

άημια ηδξ πχναξ οπμδμπήξ. Δκημπίγεζ ηέζζενζξ ηεπκζηέξ επζπμθζηζζιμφ, μζ μπμίεξ 

δζαεέημοκ πθδεχνα ημζκςκζηχκ, βκςζηζηχκ, ζοκαζζεδιαηζηχκ ηαζ 

ζοιπενζθμνζζηζηχκ ζημζπείςκ. Καζ ζοκεπίγεζ υηζ δ ζηναηδβζηή ημο επζπμθζηζζιμφ 

μδδβεί ζε αλζμθμβζηά απμηεθέζιαηα, εεηζηά ή ανκδηζηά ηαζ εα αθμνμφκ ηδκ «εζς-

μιάδα ηαζ ηδκ ελς-μιάδα». 
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Ο επζπμθζηζζιυξ δζαηνίκεηαζ ζε: 1. Ζ εκανιυκζζδ δζαηδνεί ηα ζδζαίηενα 

εεκμπμθζηζζιζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ πχναξ πνμέθεοζδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε 

πανάθθδθδ δζεφνοκζδ ηςκ ιεηακαζηχκ ζηδ πχνα οπμδμπήξ. Ζ κέα αοηή 

εβηαηάζηαζδ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ηαζ ηδκ «άδεζα» κα δζαηδνήζμοκ ηα ζημζπεία ηδξ 

ζδζαίηενδξ εεκμπμθζηζζιζηήξ ημοξ ηαοηυηδηαξ χζηε κα βίκεζ πζμ εφημθδ ηαζ πζμ 

απμηεθεζιαηζηή δ ζφκδεζδ ιε ηδκ κέα ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα. 

2. Ζ αθμιμίςζδ έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ ηδξ απμηφνδλδξ ηςκ ζδζαίηενςκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηδξ πχναξ πνμέθεοζδξ ηαζ ζηδκ ζοβπχκεοζδ ηδξ ιεηακαζηεοηζηήξ 

μιάδαξ απυ ηδκ μιάδα ηςκ βδβεκχκ. 

3. Ο δζαπςνζζιυξ πνμάβεζ ηδκ αοημκυιδζδ ηδξ ιεζμκμηζηήξ μιάδαξ απυ ηδκ εονφηενδ 

ημζκςκία δζαηδνχκηαξ επαθή ιε ημοξ ζοιπαηνζχηεξ ημοξ . Πμθθέξ θμνέξ μ 

δζαπςνζζιυξ αοηυξ δεκ είκαζ εημφζζμξ αθθά απμηέθεζια ηςκ δζαπςνζζηζηχκ βναιιχκ 

πμο αάγεζ δ ίδζα δ ημζκςκία οπμδμπήξ. 

4. Ζ πενζεςνζμπμίδζδ, αοηή δ ζηναηδβζηή ημο επζπμθζηζζιμφ μδδβεί ηδ ιεζμκυηδηα 

απυ ηδ ιζα ζε απχθεζα ηδξ εεκζηήξ ημοξ ικήιδξ, ζε απμλέκςζδ απυ ηδκ εζς-μιάδα 

ηαζ απυ ηδκ άθθδ κα ιδκ έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα εκηαπεεί χζηε κα ηδκ 

ακηζηαηαζηήζεζ ζηδκ ελς-μιάδα. 

Ζ βθςζζζηή ζφβποζδ πμο αζχκμοκ μζ ιεηακάζηεξ 2δξ βεκζάξ είκαζ εκδεζηηζηή βζα ηδκ 

ακαπηολδ ηαζ ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημοξ. Ζ βθχζζα ημο ζπζηζμφ 

είκαζ δζαθμνεηζηή απυ ηδ βθχζζα ημο ζπμθείμο. 

 φιθςκα ιε ηδκ Καζζιάηδ (1980), «Ο Έιηνη ηόληζε όηη ε θνπιηνύξα ελόο αηόκνπ 

εμαξηάηαη από ηελ θνπιηνύξα κηαο νκάδαο ή ηάμεο θαη ε θνπιηνύξα κηαο νκάδαο από 

ηελ θνπιηνύξα νιόθιεξεο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία ε νκάδα απηή αλήθεη». Ζ 

πμθζηζζιζηή ζφβηνμοζδ, πμο αζχκεζ δ ημζκςκζηή ιεζμκμηζηή μιάδα θυβς 
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δζαθμνεηζηχκ ημζκςκζηχκ αλζχκ ακάιεζα ζηδ πχνα πνμέθεοζδξ ηαζ ζηδ πχνα 

εβηαηάζηαζδξ, ημοξ δδιζμονβεί έκημκα ζοκαζζεήιαηα ιεζμκελίαξ. Δπζθμνηίγμκηαζ 

ηαεδιενζκά απυ ηδκ πνμζδμηία ημο μζημβεκεζαημφ πενζαάθθμκημξ βζα ημζκςκζηή 

άκμδμ, βζα εφνεζδ ενβαζίαξ πνμηεζιέκμο κα απμδμιήζμοκ ηδκ ηονίανπδ απαλζςηζηή 

ζοιπενζθμνά θυβς ηαηαβςβήξ (Βεκημφνα, 1994). 

Ζ ιεζμκμηζηή μιάδα οθίζηαηαζ ηδ εεςνία ηδξ αοημηαηδβμνζμπμίδζδξ ζηδ 

δζαιυνθςζδ ηδξ ημζκςκζηήξ ηδξ ηαοηυηδηαξ. φιθςκα ιε ημκ Turner and al. (1987), 

δ εεςνία ηδξ αοημηαηδβμνζμπμίδζδξ, ηα άημια ανίζημκηαζ ιεηαλφ ημοξ  ζε ιζα 

ηαηάζηαζδ μνίςκ ελαζηίαξ ηςκ ημζκςκζηχκ ζοκεδηχκ. Σα υνζα αοηά   πνμένπμκηαζ 

απυ δζαιμνθςιέκεξ ημζκςκζηέξ ηαηαζηεοέξ πμο ζηδνίγμκηαζ πάκς ζηδ αάζδ 

ζοβηνίζεςκ ιε επζημκζζιυ ζηζξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ. 

Ζ ακάβηδ ημο ακήηεζκ ηαζ δ κμδιαημδυηδζδ ημο είκαζ, υηακ απμννίπημκηαζ θυβς ηςκ 

παναπάκς ημζκςκζηχκ ηαηαζηεοχκ, αάθθμοκ ηδκ ηαοηυηδηα. φιθςκα ιε ημκ 

Breakwell (1986), βζα κα απμθεοπεεί δ απεζθή αοηή, δ ιεζμκμηζηή μιάδα είκαζ 

δζαηεεεζιέκδ κα ανκδεεί ημκ πναβιαηζηυ εαοηυ, κα πνμζανιμζηεί ζηδκ κέα δεδμιέκδ 

ηαηάζηαζδ, κα πεζεανπήζεζ ζε πμθθαπθά επίπεδα. Καηαπκίβεζ ηδκ ηαοηυηδηα ηδξ 

ιέζα απυ ηδκ δζαδζηαζία ηδξ αοημοπμηίιδζδξ ηαζ οζμεεηεί ηδκ ζοιπενζθμνά ηδξ 

ακαζηνμθήξ (Μάκμξ, 2000) πνμηεζιέκμο κα βίκεζ ανεζηή.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Π  

ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΣΗ ΔΠΔΡΙΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Α. ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ  ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ   ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ. 

 1. Οη «πλζήθεο» γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. 

φιθςκα ιε ημκ Pepin (2007)  οπάνπμοκ ηέζζενζξ πενίμδμζ πμο πνέπεζ κα ελεηαζημφκ 

ζπεηζηά ιε ηζξ πμθζηζηέξ ηδξ Δονςπαΐηήξ Έκςζδξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ 

ηαηάνηζζδ:  

1957-1971: Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο αοηήξ δεκ οπάνπεζ ηαιία ζπέζδ ηαζ 

ζφιπναλδ ιεοαλφ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ ηαηάνηζζδξ. Ζ ζοκεήηδ ηδξ Ρχιδξ 

οπμβνάθηδηε ζηδ Ρχιδ ζηζξ 25 Μανηίμο 1957 απυ 6 ηνάηδ (Βέθβζμ, Γαθθία, Γοηζηή 

Γενιακία, Ηηαθία, Λμολειαμφνβμ, Οθθακδία), ηα μπμία απμηεθμφκ ηα ζδνοηζηά ιέθδ 

ηδξ ΔΟΚ, ιεηέπεζηα Δ.Δ. Σέεδηε ζε ζζπφ ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 1958. Με ηδ οκεήηδ 

ηδξ Ρχιδξ ζδνφεδηε δ Δονςπασηή Οζημκμιζηή Κμζκυηδηα (ΔΟΚ) ηαζ δ Δονςπασηή 

Κμζκυηδηα Αημιζηήξ Δκένβεζαξ (EURATOM). Ζ ηονζυηενδ αθθαβή πμο επέθενε 

ιεηά ημκ Γεφηενμ Παβηυζιζμ Πυθειμ  ήηακ δ επέηηαζδ ηδξ εονςπασηήξ 

μθμηθήνςζδξ, χζηε κα ζοιπενζθαιαάκεζ ηαζ ηδ βεκζηή μζημκμιζηή ζοκενβαζία ηαζ 

ηδκ εκμπμίδζδ ηδκ μζημκμιζηή ηςκ Δονςπαίςκ πμθζηχκ. 

1971-1992: Με ηδκ οκεήηδ ημο Μάαζηνζπη πμο οπμβνάθηδηε ζηζξ 7 Φεανμοανίμο 

1992 ζημ Μάαζηνζπη ηδξ Οθθακδίαξ ηαζ ηέεδηε ζε ζζπφ ηδκ 1δ Νμειανίμο 1993. 

ημπυξ ηδξ εειεθζχδμοξ αοηήξ ζοκεήηδξ ήηακ δ πνμεημζιαζία βζα ηδκ Δονςπασηή 

Νμιζζιαηζηή Έκςζδ ηαζ ηδκ εζζαβςβή ζημζπείςκ πμθζηζηήξ έκςζδξ (ζεαβέκεζα, ημζκή 

πμθζηζηή ελςηενζηχκ ηαζ εζςηενζηχκ οπμεέζεςκ). 

 Οζ ηονζυηενεξ αθθαβέξ πμο επέθενε ζημ εονςπασηυ μζημδυιδια ήηακ δ ίδνοζδ ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ, δ εέζπζζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ζοκαπυθαζδξ, πμο εκίζποε ημκ νυθμ 
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ημο Δονςημζκμαμοθίμο ζηδ θήρδ ηςκ απμθάζεςκ ηαζ κέεξ ιμνθέξ ζοκενβαζίαξ 

ιεηαλφ ηςκ ηναηχκ - ιεθχκ ηδξ Δ.Δ. ζημοξ ημιείξ ηδξ άιοκαξ, ηδξ δζηαζμζφκδξ ηαζ 

ηςκ εζςηενζηχκ οπμεέζεςκ. Καηά ηδκ δεηαεηία 1980-1990 δ ζοκεήηδ αοηή μδήβδζε 

ζε ζηεκή ζοκάθεζα ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ ηαηάνηζζδξ. 

Ζ δεφηενδ αοηή πενίμδμξ εδναίςζδξ ηδξ εονςπασηήξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ 

παναηηδνίγεηαζ απυ ηδ θήρδ απμθάζεςκ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ζε δζεεκέξ επίπεδμ. Ζ 

ζοκάκηδζδ ηςκ οπμονβχκ Παζδείαξ πμο ζδιάδερε ηδ κέα πενίμδμ ήηακ εηείκδ ηδξ 

9δξ Φεανμοάνζμο 1976, υπμο ημ πνχημ πνυβναιια δνάζδξ ζημκ ημιέα ηδξ 

εηπαίδεοζδξ εεζπίζηδηε ηαζ εθανιυζηδηε.  

Σμ εκ θυβς πνυβναιια πενζεθάιαακε έλζ άλμκεξ δνάζδξ (Σζαμφζδξ, 1996): α) 

πμθζηζζηζηή ηαζ επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζδ ηςκ πμθζηχκ ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ, α) 

αεθηίςζδ ηςκ επαθχκ ιεηαλφ εηπαζδεοηζηχκ ζδνοιάηςκ, β) ζοθθμβή ηαζ 

ζοζηδιαημπμίδζδ ζηαηζζηζηχκ δεδμιέκςκ, δ) ζοκενβαζία ζε επίπεδμ ακχηαηδξ 

εηπαίδεοζδξ, ε) εκίζποζδ ηδξ εηιάεδζδξ λέκςκ βθςζζχκ ηαζ, ηέθμξ, ζη) ακάπηολδ 

ηδξ ζζυηδηαξ εοηαζνζχκ. 

Με αάζδ υζα πνμαθέπμκηαζ ζηδ οκεήηδ ημο Μάαζηνζπη, δ πμθζηζηή ηδξ Έκςζδξ βζα 

ηδκ εηπαίδεοζδ ιπμνεί κα ζοκμρζζεεί ζε ηέζζενζξ άλμκεξ δνάζδξ: 

• Πνμχεδζδ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ζοκενβαζίαξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ      

ζδνοιάηςκ ιεηαλφ ημοξ 

• φκδεζδ εηπαζδεοηζηχκ ζδνοιάηςκ ηαζ αβμνάξ ενβαζίαξ 

• Γζαιυνθςζδ δμιχκ έκηαλδξ ηαζ επακέκηαλδξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ 

• Γζαθάκεζα, ζοιααηυηδηα, ζοβηνζζζιυηδηα (ζφβηθζζδ) ηςκ εονςπασηχκ 

εηπαζδεοηζηχκ ζοζηδιάηςκ (ηαιέθμξ & Βαζζθυπμοθμξ, 2004). 
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Οζ Δονςπαίηέξ πχνεξ δζαθένμοκ ζημκ ηνυπμ πμο πνμζεββίγμοκ ηδ ζπέζδ ηδξ 

επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ. φιθςκα ιε ημκ 

Παζζά δ πνυζααζδ, δ πμζυηδηα ηαζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ επαββεθιαηζηήξ 

εηπαίδεοζδξ ελανηάηαζ υπζ ιυκμ απυ ηδκ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή ακάπηολδ ηάεε 

πχναξ, αθθά επδνεάγεηαζ ηαζ απυ ηζξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζε πενζθενεζαηυ 

επίπεδμ ζημ εζςηενζηυ ηάεε πχναξ (Παζζάξ, 2006). 

1992-2000: Σδκ πενίμδμ αοηή ιεηαααίκμοιε ζε ιζα ημζκςκία απμηαθμφιεκδ 

«ημζκςκία ηδξ βκχζδξ». Δίκαζ δ ημζκςκία πμο βζα ημκ Tourrain δεκ ζηδνίγεηαζ ζηδ 

ζοθθμβή ηεθαθαίςκ αθθά ζηδ βκχζδ (Tourrain, 1974). Γζα ημκ Σζαμφζδ δείκαζ έκαξ 

ζοκδοαζιυξ ζηακυηδηαξ ηαζ δδιζμονβίαξ ηαζ υπζ ζοζζχνεοζδ πθδνμθμνζχκ. «Ζ 

βκχζδ απυ αοηαλία έπεζ ακαπεεί ζε ιέζμ, ζε ζηακυηδηα ηαζ ζε πνμζυκ» (Σζαμφζδξ, 

2007). Ζ δεηαεηία ημο 1990 δζαζαθήκζζε ζε ιεβάθμ ααειυ ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ημ 

πενζεπυιεκμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ακμίβμκηαξ ηδ δίμδμ βζα ηδ ζηναηδβζηή ηδξ Λζζααυκαξ. 

2000-2010: ηδ Λζζααυκα ημ 2000 ημ Δονςπαΐηυ ζοιαμφθζμ ηαηέθδλε ζε ιζα κέα 

μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή ζηναηδβζηή ηδξ Δ.Δ ηαζ ηαθμφζε ζε ιζα ζφιπναλδ ηα 

ηνάηδ-ιέθδ πνμηεζιέκμο κα εηζοβπνμκίζμοκ ηα εηπαζδεοηζηά ζοζηήιαηα. Γζα πνχηδ 

θμνά έπμοιε ιε ηδκ ζηναηδβζηή ηδξ Λζζααυκαξ ηδκ ζφιπναλδ εηπαίδεοζδξ ηαζ 

ηαηάνηζζδξ,  ιζα ζφιπναλδ πμο εα ζηδνίγεηαζ ζηδ ζηεκή ζπέζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαζ 

ημζκςκζηχκ πμθζηζηχκ. Οζ πμθζηζηέξ ηδξ Δπζηνμπήξ  ζοκδέεδηακ: « α) ιε ηζξ ααζζηέξ 

πμθζηζηέξ ηδξ ΔΔ ζηα πεδία ηδξ μζημκμιίαξ, ηδξ απαζπυθδζδξ, ηδξ ημζκςκζηήξ 

ζοκμπήξ, ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηδξ ηαζκμημιίαξ, α) ιε ηζξ δζενβαζίεξ πμο αθμνμφκ ζημ 

ζοιαμθζηυ ηαζ θακηαζζαηυ πενζεπυιεκμ ηδξ εκςιέκδξ Δονχπδξ (εονςπασηή 

δζαηοαένκδζδ, εονςπαίμξ πμθίηδξ, εονςπασηή ηαοηυηδηα)» (Grek & Lawn, 2009, 

Παζζάξ,  2012).  



 37  

 

Σμ Δονςπαΐηυ οιαμφθζμ ηυκζζε υηζ «ηάεε εονςπαίμξ πμθίηδξ εα πνεζάγεηαζ έκα 

εονφ θάζια ηςκ ααζζηχκ ζηακμηήηςκ πνμηεζιέκμο κα πνμζανιμζηεί ζηζξ ναβδαίεξ 

αθθαβέξ ηδξ ημζκςκίαξ ηδξ βκχζδξ» (Δονςπασηυ οιαμφθζμ, 2000, παν.9) ηαζ υηζ 

«έκα εονςπασηυ πθαίζζμ πνέπεζ κα ηαεμνίγεζ ηζξ κέεξ ααζζηέξ δελζυηδηεξ πμο εα 

πανέπεζ δ δζά αίμο ιάεδζδ» (υ.π., παν.26.4). Οζ ημιείξ ηδξ εηπαζδεοζδξ ηαζ ηδξ 

ηαηάνηζζδξ αθμνμφκ άιεζα ηα ηνάηδ ιέθδ.  

Σμ Δονςπαΐηυ οιαμφθζμ ηδξ Λζζααυκαξ είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδκ δδιζμονβία εκυξ 

ενβαθείμο πμθζηζηήξ, αοηυ ηδξ Ακμζπηήξ Μεευδμο οκημκζζιμφ. Ζ ΑΜ ζπεδζάζηδηε 

ςξ έκα ενβαθείμ δζάδμζδξ ηαζ επίηεολδξ ηςκ ηονζμηένςκ ζηυπςκ ηδξ ΔΔ. 

ηζξ παναπάκς ηέζζενζξ πενζυδμοξ ημο Pepin, ιπμνεί κα ζοβηαηαθεπεεί ηαζ αοηή απυ 

ημ 2007 έςξ ηαζ 2017. Δίκαζ δ πενίμδμξ, πμο εθαθηήνζμ ηδξ απμηεθεί δ ζοκεήηδ 

Δονχπδ 2020 ηαζ δ «Δηπαίδεοζδ ηαζ Καηάνηζζδ 2020», δδθαδή μζ ααζζηέξ 

ζοκζζηχζεξ ηδξ ζηναηδβζηήξ ηδξ Λζζααυκαξ. 

 ηδ ζηναηδβζηή Δονχπδ 2020 πενζθαιαάκμκηαζ ηνεζξ ημιείξ (European Commission 

2010):    α) Έλοπκδ ακάπηολδ,  

                                 α) Βζχζζιδ ακάπηολδ 

                                 β)Ακάπηολδ πςνίξ απμηθεζζιμφξ. 

Ο ηνυπμξ πμο δζαιμνθχεδηε ηαζ ελεθίπεδηε δ πμθζηζηή ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ 

ηαηάνηζζδξ δεκ  είκαζ αιεθδηέμ βεβμκυξ. Έπεζ επζννμέξ απυ ηδκ αθθαβή ηςκ 

ζοιθενυκηςκ ηδξ ΔΔ.  

Δκχ μ ανπζηυξ ζηυπμξ ήηακ ιυκμ δ εκδοκάιςζδ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ χζηε δ 

μζημκμιία κα ζηδνζπεεί ζε αοηυ ημ δοκαιζηυ, ζήιενα δ πμθζηζηή ηδξ εηπαίδεοζδξ ηδξ 
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ΔΔ δζαδναιαηίγεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ βζα ηδκ αζχζζιδ ακάπηολδ, ιζα ακάπηολδ πςνίξ 

απμηθεζζιμφξ. 

Δίκαζ εονέςξ βκςζηυ υηζ ηα Δονςπαΐηά εηπαζδεοηζηά ζοζηήιαηα ζηήνζλακ βζα 

πμθθέξ δεηαεηίεξ ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ πμθζηχκ ημοξ ζηδ βεκζηή εηπαίδεοζδ δ μπμία 

απμηέθεζε ηδ ααζζηή ζοκζζηχζα ημο εηδδιμηναηζζιμφ ηαζ ηδξ ζζυηδηαξ εοηαζνζχκ 

(Βαθάζδ 2017). Τπήνπε δ ακηίθδρδ υηζ δ ηαηάηηδζδ ηςκ ηεπκζηχκ βκχζεςκ ηαζ 

δελζμηήηςκ είκαζ εοημθυηενδ ηαζ οπμδεέζηενδ απυ ηδκ ηαηάηηδζδ ηςκ εεςνδηζηχκ 

βκχζεςκ (Πεζιαηγυβθμο, 1999).  

Σα επζιένμοξ πνμβνάιιαηα επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ (δζαδζηαζία 

ηδξ Κμπεβπάβδξ — Μπνζγ) ηαζ εηπαίδεοζδξ ηςκ εκδθίηςκ απαζημφκ θεπημιενέζηενμ 

ηαεμνζζιυ —ηαζ έβηνζζδ ιέζς ηδξ πανμφζαξ ημζκήξ έηεεζδξ— ηςκ 

ζηυπςκ/πνμηεναζμηήηςκ βζα ηδκ πενίμδμ ιέπνζ ημ 2020. 

 «ηα ζοιπενάζιαηά ηδξ Ρίβαξ ηδξ 22αξ Ημοκίμο 2015, πνμηείκμκηαζ μζ αηυθμοεμζ 

κέμζ ιεζμπνυεεζιμζ ζηυπμζ  ζημκ ημιέα ηδξ ΔΔΚ βζα ημ δζάζηδια 2015-2020: 

• Πνμχεδζδ ηδξ ιάεδζδξ ζημκ επαββεθιαηζηυ πχνμ, ζε υθεξ ηζξ ιμνθέξ ηδξ, ιε 

ζδζαίηενδ έιθαζδ ζε πνμβνάιιαηα ιαεδηείαξ, ιε ηδ ζοιιεημπή ηςκ ημζκςκζηχκ 

εηαίνςκ, ηςκ επζπεζνήζεςκ, ηςκ επζιεθδηδνίςκ ηαζ ηςκ ζδνοιάηςκ επαββεθιαηζηήξ 

εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ πνμαβςβή ηδξ ηαζκμημιίαξ ηαζ ηδξ 

επζπεζνδιαηζηυηδηαξ. 

• Πεναζηένς ακάπηολδ ηςκ ιδπακζζιχκ δζαζθάθζζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ ΔΔΚ 

ζφιθςκα ιε ηζξ ζοζηάζεζξ ημο EQAVET  ηαζ, ζηα πθαίζζα αοηχκ ηςκ ιδπακζζιχκ, 

ελαζθάθζζδ ζοκεπμφξ εκδιένςζδξ ηαζ ακαηνμθμδυηδζδξ ηςκ ζοζηδιάηςκ ανπζηήξ 
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επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ (ΑΔΔΚ) ηαζ ζοκεπμφξ επαββεθιαηζηήξ 

εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ (ΔΔΚ)  ιε αάζδ ηα ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα. 

• Βεθηίςζδ ηδξ πνυζααζδξ ζηδκ ΔΔΚ ηαζ επαββεθιαηζηά πνμζυκηα βζα υθμοξ 

πάνδ ζε πζμ εοέθζηηα ηαζ δζαπεναηά ζοζηήιαηα, πανέπμκηαξ ηονίςξ απμηεθεζιαηζηέξ 

ηαζ μθμηθδνςιέκεξ οπδνεζίεξ πνμζακαημθζζιμφ, ηαεχξ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα 

επζηφνςζδξ ηδξ ιδ ηοπζηήξ ηαζ άηοπδξ ιάεδζδξ. 

• Δκίζποζδ ηςκ ααζζηχκ ζηακμηήηςκ ζηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ηδξ ΔΔΚ ηαζ 

πενζζζυηενεξ μοζζαζηζηέξ εοηαζνίεξ απυηηδζδξ ή ακάπηολδξ ηςκ ζηακμηήηςκ αοηχκ 

ζημ πθαίζζμ ηδξ ΑΔΔΚ ηαζ ηδξ ΔΔΚ. 

• οζηδιαηζηή πνυζααζδ ηαζ εοηαζνίεξ ζοιιεημπήξ ζηα πνμβνάιιαηα ανπζηήξ 

ηαζ ζοκεπμφξ επαββεθιαηζηήξ ελέθζλδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, εηπαζδεοηχκ ηαζ 

ζοιαμφθςκ ηδξ ΔΔΚ ηυζμ ζε ζπμθζηυ υζμ ηαζ ζε ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ. 

Ζ ακάπηολδ ηαηάθθδθςκ δελζμηήηςκ εα πνέπεζ κα επζδζςπεεί ιέζς ηδξ πεναζηένς 

πνμαβςβήξ υθςκ ηςκ ιμνθχκ ιάεδζδξ ζημκ πχνμ ενβαζίαξ, υπςξ μζ πενίμδμζ 

πναηηζηήξ άζηδζδξ, μζ ιαεδηείεξ ηαζ ηα ιεζηηά ζοζηήιαηα επαββεθιαηζηήξ 

εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ, ηδξ εκίζποζδξ ηδξ «εονςπασηήξ ζοιιαπίαξ βζα εέζεζξ 

ιαεδηείαξ», ηδξ πεναζηένς ακάπηολδξ ζοιπνάλεςκ ιε υθμοξ ημοξ εκδζαθενυιεκμοξ 

θμνείξ ζε ημπζηυ, πενζθενεζαηυ ηαζ εεκζηυ επίπεδμ ηαζ ιε ηδκ εκίζποζδ ηδξ 

πνυαθερδξ ηςκ ακαβηχκ ζε δελζυηδηεξ. 

 Σαοηυπνμκα, εα πνέπεζ κα εκζζποεεί δ ανπζηή εηπαίδεοζδ ηαζ δ ζοκεπήξ 

επαββεθιαηζηή ελέθζλδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, εηπαζδεοηχκ ηαζ ιεκηυνςκ ζημκ ημιέα 

ηδξ ΔΔΚ, ιεηαλφ άθθςκ ιέζς ημπμεεηήζεςκ ζε επζπεζνήζεζξ ηαζ ζηδ αζμιδπακία 



 40  

 

χζηε κα εκδιενχκμκηαζ βζα ηζξ ελεθίλεζξ ζημκ ημιέα (Δπίζδµδ Δθδµενίδα ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ 2015/C 417/04)». 

Παναηδνείηαζ ιζα ζηνμθή ηδξ Δονςπαΐηήξ Έκςζδξ κα αζπμθδεεί ηαζ κα πνμηείκεζ 

ιέηνα βζα ηδκ ακααάειζζδ ηδξ Δπαββεθιαηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ Καηάνηζζδξ ιε 

ζημπυ κα αεθηζςεεί ηαζ κα βίκεζ πζμ απμδεηηή ηαζ εθηοζηζηή ζε πενζζζυηενμοξ κέμοξ. 

Σμ CEDEFOP (Βαθάζδ, 2017) ιεθέηδζε ηαζ δδιμζίεοζε ηδκ άπμρδ πμθθχκ 

Δονςπαίςκ πμθζηχκ βζα ηδκ Δπαββεθιαηζηή  Δηπαίδεοζδ ηαζ Καηάνηζζδ (ΔΔΚ).  

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ, πμθθμί Δονςπαίμζ πμθίηεξ εεςνμφκ υηζ δ 

ΔΔΚ απμηεθεί ηδκ εηπαίδεοζδ ηδξ μπμίαξ μ πνμζακαημθζζιυξ ηδξ είκαζ κα εθμδζάζεζ 

ηα παζδζά βζα ηδκ άζηδζδ ηάπμζμο επαββέθιαημξ. Σδκ εκδζαθένεζ κα πανέπεζ 

ελεζδζηεοιέκεξ βκχζεζξ ζημοξ ιαεδηέξ ηδξ βζα κα ιπμνέζμοκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηδκ 

αβμνά ενβαζίαξ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ μζ απυθμζημζ ηδξ ΔΔΚ εα ζοκεζζθένμοκ ζηδκ 

μζημκμιία ηδξ πχναξ ημοξ ηαζ ζηδκ εκίζποζδ αοηήξ.  

Κζ εκχ μζ Δονςπαίμζ πμθίηεξ αθέπμοκ εεηζηά ηδκ απαζπυθδζδ ηςκ παζδζχκ ιε ηδκ 

ΔΔΚ, ζηδκ Δθθάδα ζφιθςκα ιε ηδκ ένεοκα ημο CEDEFOP (2017), δ ακηίθδρδ βζα 

ηδκ ΔΔΚ είκαζ οπμδεέζηενδ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ βεκζηή εηπαίδεοζδ. Θεςνείηαζ απυ 

πμθθμφξ υηζ παιδθήξ πμζυηδηαξ εηπαίδεοζδ δζυηζ πνμζεθηφεζ ιαεδηέξ ιε παιδθέξ 

εηπαζδεοηζηέξ πνμζδμηίεξ ηαζ επζδυζεζξ. Ζ εθθδκζηή ημζκςκία ζοκδέεζ ηδκ ΔΔΚ ιε 

ηδκ έκηαλδ ηςκ απμθμίηςκ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ ηαζ ηδκ βεκζηή εηπαίδεοζδ ιε ηδκ 

είζμδμ ηςκ απμθμίηςκ ζηδκ Σνζημαάειζα Δηπαίδεοζδ. 
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 2. Σν Γεξκαληθό Μνληέιν Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ωο 

Μνληέιν Δπηξξνήο γηα ηελ Διιάδα 

Σμ Γενιακζηυ ζφζηδια επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ απμηεθεί ζδιακηζηυ ιμκηέθμ 

εηπαίδεοζδξ βζα ηδκ Δονχπδ. οκδέεηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ ηδξ αζμιδπακίαξ δ μπμία 

απαζηεί ορδθή ελεζδείηεοζδ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ. Ο εηπαζδεοηζηυξ 

πνμζακαημθζζιυξ ημο βενιακζημφ ιμκηέθμο ζημπεφεζ ζηδκ ηαθθζένβεζα  ζφβπνμκςκ 

βκχζεςκ ηαζ ζηακμηήηςκ ζηδκ πνμζςπζηή ακέθζλδ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ ηαζ υθα αοηά 

ζε ζοκάνηδζδ ιε ηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ηζξ ακάβηεξ ηδξ αβμνάξ βζα ελεζδζηεοιέκμ 

πνμζςπζηυ. Σμ επαββεθιαηζηυ θφηεζμ Berufsfachschule πνμεημζιάγεζ ημοξ ιαεδηέξ 

βζα ημ ιεθθμκηζηυ επάββεθια ημοξ ηαζ ζοβπνυκςξ μζ ιαεδηέξ εκηνοθμφκ ζε ιαεήιαηα  

βεκζηήξ παζδείαξ  ηαζ επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ. Ζ πμζυηδηα αοηήξ ηδξ εηπαίδεοζδξ 

είκαζ ορδθή ηαζ ζοκδοάγεηαζ ιε ηδκ πναηηζηή άζηδζδ ζηζξ επζπεζνήζεζξ. Δίκαζ ημ 

θεβυιεκμ «δοσηυ ζφζηδια επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαηάνηζζδξ», μ ααζζηυξ 

ποθχκαξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ ηοπζηή δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ. 

« Οζ ζηυπμζ ηςκ πνμβναιιάηςκ ηςκ επαββεθιαηζηχκ ζπμθείςκ (Berufschule) είκαζ 

ηνζπθυξ: κα πνμεημζιάζεζ ημοξ κέμοξ κα εζζέθεμοκ ζε ορδθυηενμ επίπεδμ ζπμθείμο 

(ακχηενδ ηεπκζηή εηπαίδεοζδ-Fachoberschule), κα αεθηζχζεζ ηζξ πζεακυηδηεξ πμο 

έπμοκ βζα ελαζθάθζζδ εέζδξ ιαεδηείαξ ζημ δοσηυ ζφζηδια ηαζ κα πανέπεζ ιζα εονεία 

βκχζδ ζημκ ημιέα ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ημο ειπμνίμο βζα κα δζεοημθοκεεί δ ιεηάααζδ 

ζηδκ απαζπυθδζδ (Πασδμφζδ, 2014)». 

 «πμθείμ ηαζ επζπεζνήζεζξ ανίζημκηαζ ζε ζηέκδ ζπέζδ.  Οζ επζπεζνήζεζξ υηακ 

ζοκδέμκηαζ ιε ημ ζπμθείμ αημθμοεμφκ ηα κμιμεεηζηά δζαηάβιαηα πμο μνίγμκηαζ βζα 

ηδκ επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ. Ζ ιαεδηεία έπεζ δζάνηεζα 2-3 πνυκζα ηαζ είκαζ 

ακαβκςνζζιέκδ απυ ημ ηνάημξ, ημ μπμίμ απμκέιεζ ζπεηζηυ πζζημπμζδηζηυ ηαηυπζκ 
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ελεηάζεςκ πμο δζελάβμκηαζ απυ ημ Διπμνζηυ ηαζ Βζμιδπακζηυ Δπζιεθδηήνζμ ημο 

ηναηζδίμο ηαζ νοειίγμκηαζ απυ ημ κυιμ  (Vocational Training Act). Πνυζααζδ, ζε 

αοηήκ ηδκ εηπαίδεοζδ έπμοκ υζμζ μθμηθήνςζακ ηδκ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ ηαζ 

είκαζ ηάης ηςκ 18 εηχκ. 

 Σμ εαδμιαδζαίμ πνυβναιια πενζθαιαάκεζ ιία ιε δφμ ιένεξ εεςνδηζηήξ εηπαίδεοζδξ 

ζηζξ δδιυζζεξ επαββεθιαηζηέξ ζπμθέξ, υπμο δζδάζημκηαζ βεκζηά ιαεήιαηα (βθχζζα, 

μζημκμιζηά, ιαεδιαηζηά η.θπ.), έηζζ χζηε μζ ιαεδηεουιεκμζ κα απμηημφκ εεςνδηζηυ 

οπυααενμ ζημ επάββεθια πμο επέθελακ ηαζ ηνεζξ-ηέζζενεζξ διένεξ ηδκ εαδμιάδα 

πναηηζηή ζηδκ επζπείνδζδ. Χζηυζμ, υθμ ηαζ πενζζζυηενεξ επζπεζνήζεζξ πνμηζιμφκ μζ 

ιαεδηεουιεκμζ κα πενκμφκ μθυηθδνεξ εαδμιάδεξ ή ιήκεξ ζημ ζπμθζηυ ζφζηδια ηαζ 

ζηδ ζοκέπεζα κα ιαεδηεφμοκ ζημκ πχνμ ενβαζίαξ, πνμηεζιέκμο κα εθαπζζημπμζδεμφκ 

μζ δζαημπέξ ζηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία.  

 Ακ ηαζ δ ηαηάνηζζδ-ιαεδηεία ζηδκ επζπείνδζδ νοειίγεηαζ ζε εεκζηυ επίπεδμ, ημ 

πνυβναιια ηςκ επαββεθιαηζηχκ ζπμθείςκ νοειίγεηαζ ζε ημπζηυ επίπεδμ απυ ηα 

ηναηίδζα (Länder) ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ επζπεζνήζεζξ. Ζ εηπαίδεοζδ,  ζημ πθαίζζμ ημο 

δοσημφ ζοζηήιαημξ δεκ επζηεκηνχκεηαζ ιυκμ ζηζξ εζδζηέξ ακάβηεξ ηςκ επζπεζνήζεςκ, 

αθθά πανέπεζ ηζξ βεκζηέξ δελζυηδηεξ πμο απαζημφκηαζ ζε έκα επάββεθια (Παίδμφζδ, 

2014)». 

          Β. Η ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 1. Η Δζπεξηλή Δθπαίδεπζε: ύληνκε Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 

Σμ 1901 ζδνφεηαζ ιε πνςημαμοθία ημο «οθθυβμο Διπμνμΰπαθθήθςκ Αεήκαξ» δ 

πνχηδ κοπηενζκή ειπμνζηή ζπμθή. Οζ ζδζχηεξ απμθαζίγμοκ ηαζ αοημί ημ 1927 κα 

ζδνφζμοκ Πναηηζηέξ Διπμνζηέξ πμθέξ. Ζ πανμπή ζημζπεζχδμοξ εηπαίδεοζδξ 
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απμηεθεί ααζζηυ ιέθδια ηδξ πενζυδμο 1929 πμο ζδνφμκηαζ ηα πνχηα δδιυζζα 

κοπηενζκά δδιμηζηά ιε ζηυπμ ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ημο ακαθθααδηζζιμφ (κυιμξ 4397).  

Με ημκ ακαβηαζηζηυ κυιμ  28 / 1936 δίκεηαζ ημ δζηαίςια ίδνοζδξ κοπηενζκχκ 

πμθχκ ειπμνζηήξ ιυνθςζδξ ζε Γήιμοξ, Κμζκυηδηεξ, Διπμνζηά ηαζ Δπαββεθιαηζηά 

Δπζιεθδηήνζα, Δπαββεθιαηζηέξ Ονβακχζεζξ, ςιαηεία Διπυνςκ.  

Σμ 1936 μ «Φμζηδηζηυξ Δηπαζδεοηζηυξ φθθμβμξ» (ιε ημκ Α. Ν. 250 / 1936) ηαζ ημ 

1937 δ «Φζθζηή Δηαζνία Νέςκ» ζδνφμοκ δφμ κοπηενζκά Γοικάζζα. Σμ 1938, ιε ημκ Α. 

Ν. 1784, επζηνέπεηαζ ζηδ Υνζζηζακζηή Αδεθθυηδηα Νέςκ κα ζδνφζεζ ηαζ κα ζοκηδνεί 

ζηδ Νέα Κμηηζκζά ηαζ ζηδ Θεζζαθμκίηδ απυ έκα ζδζςηζηυ κοπηενζκυ Γοικάζζμ, ζημ 

μπμίμ εα θμζημφκ ενβαγυιεκμζ ιαεδηέξ.  

Σμ 1943, ιε ημ κυιμ 916, ημ ηνάημξ δίκεζ άδεζα ζε ηάεε κμιζηυ πνυζςπμ κα ζδνφζεζ 

κοπηενζκυ Γοικάζζμ, εκχ ημ 1947, ιε ημ κυιμ 205, αθαίνεζε ηδκ δοκαηυηδηα κα 

ζδνφμοκ ηαζ κα ζοκηδνμφκ ηα Νοπηενζκά Γοικάζζα ηα ημζκςθεθή ζδνφιαηα, 

πανέπμκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ηδ δοκαηυηδηα ηαζ ζηα θοζζηά πνυζςπα κα είκαζ 

ζδζμηηήηεξ ηέημζςκ ζπμθείςκ. 

 Δπζπθέμκ ιε ημ κυιμ 837 / 1943 ζδνφεηαζ ημ «Σιήια Λασηήξ Δπζιυνθςζδξ», πμο 

έπεζ ςξ απμζημθή ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο ακαθθααδηζζιμφ, ηαζ  ιε ημκ κυιμ  3094 / 

1954 ακαζοβηνμηείηαζ ημ Σιήια Λασηήξ Δπζιυνθςζδξ ιε ηδ δδιζμονβία ηαζ ηδκ 

ανςβή  ηςκ Νμιανπζαηχκ Δπζηνμπχκ Καηαπμθέιδζδξ ημο Ακαθθααδηζζιμφ. 

Απυννμζα ημο κυιμο αοημφ  ζδνφμκηαζ κοπηενζκά ζπμθεία βζα ηδκ οπμπνεςηζηή 

θμίηδζδ ηςκ ακαθθάαδηςκ ηαζ διζακαθθάαδηςκ δθζηίαξ 14 – 20 εηχκ ηαεχξ ηαζ ηδκ 

πνμαζνεηζηή θμίηδζδ ηςκ εκδθίηςκ δθζηίαξ άκς ηςκ 20 εηχκ. Σμ 1961, δ θμίηδζδ 

ζημ κοπηενζκυ βοικάζζμ επεηηάεδηε ζε επηά πνυκζα μ μπμίμξ αθαζνέεδηε ημ 1964 ηαζ 

επακήθεε ημ 1967. 
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.Ο Ν. 309 / 1976 ηαηάνβδζε ηα επηάπνμκα εζπενζκά Γοικάζζα ηαζ ζηδ εέζδ ημοξ 

ίδνοζε ηνίπνμκα εζπενζκά Γοικάζζα ηαζ ηεηνάπνμκα εζπενζκά Γεκζηά Λφηεζα. Ο Ν. 

576 / 1977 πνμέαθερε ηδ ζηαδζαηή ηαηάνβδζδ ηςκ κοπηενζκχκ ηαηχηενςκ ηαζ ιέζςκ 

ηεπκζηχκ – επαββεθιαηζηχκ ζπμθχκ ηαζ ηδκ ίδνοζδ κοπηενζκχκ Σεπκζηχκ – 

Δπαββεθιαηζηχκ Λοηείςκ, ζηα μπμία δ θμίηδζδ είκαζ μηηχ ελάιδκα πενζζζυηενα, 

ηαεχξ ηαζ ηδκ ίδνοζδ κοπηενζκχκ Σεπκζηχκ – Δπαββεθιαηζηχκ ζπμθχκ κέμο ηφπμο, 

ζηζξ μπμίεξ δ θμίηδζδ δζανηεί έκα ή δφμ ελάιδκα πενζζζυηενα απ‘ υηζ ζηζξ 

διενήζζεξ.  Ο Ν. 2525 / 1997 εεζιμεεηεί ημ Δκζαίμ Λφηεζμ εκχ μ Ν. 2640 / 1998 ηα 

Σ. Δ. Δ. ηαζ ηδκ ηαεζένςζδ ζ‘ αοηά δφμ ηφηθςκ ζπμοδχκ ζοκμθζηήξ δζάνηεζαξ ηνζχκ 

εηχκ βζα ηα διενήζζα ηαζ ηεζζενάιζζζ εηχκ βζα ηα εζπενζκά (Γαθίηδξ, 2005). 

 2. Η εκεξηλή Δζπεξηλή Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα 

ημ 9μ εηπαζδεοηζηυ ζοκέδνζμ ηδξ ΟΛΜΔ δ Λαιπνμπμφθμο (2011), ακαθένεζ « ζηδ 

πχνα ιαξ, δ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ πθαζζζχκεζ ζήιενα ηαζ ηα εζπενζκά 

(επαββεθιαηζηά) ζπμθεία.  Γοκαηυηδηα εββναθήξ ζε αοηά ιπμνμφκ κα έπμοκ ακήθζημζ 

(απυ 14 έςξ 18 πνμκχκ) ηαζ εκήθζημζ ιαεδηέξ μζ μπμίμζ είηε ζηα πθαίζζα ημο 

αζμπμνζζιμφ ακαβηάγμκηαζ κα ενβάγμκηαζ είηε βζα δίαθμνεξ αζηίεξ ακαβηάζηδηακ κα 

δζαηυρμοκ ηδ θμίηδζδ ημοξ ζηδκ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ.  

Σα ηεθεοηαία πνυκζα απυ ημ 1992 παναηδνείηαζ ιζα δζαθμνεηζηή εζηυκα ζηα εζπενζκά 

θφηεζα ζπεηζηά ιε ημ πνμθίθ ημο ιαεδηζημφ πθδεοζιμφ. Σα ιεβάθα ηφιαηα 

ιεηακαζηεοηζηχκ νμχκ πμο ήνεακ ζηδ πχνα ιαξ άθθαλακ ηα δδιμβναθζηά δεδμιέκα 

ηαζ δζαιυνθςζακ κέεξ πνμμπηζηέξ έκηαλδξ αοηχκ ηςκ πθδεοζιχκ. Σα εζπενζκά 

ζπμθεία απμηέθεζακ ημζηίδα πνμζέθεοζδξ αοημφ ημο ιαεδηζημφ πθδεοζιμφ πμο δ 

«μνευδμλδ ηαηεζηδιέκδ»  διενήζζα εηπαίδεοζδ δεκ ηαηυνεςζε κα πνμζεθηφζεζ. 
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Οζ ιαεδηέξ επζζηνέθμοκ ζημ ζπμθείμ δζυηζ ζοκεζδδημπμίδζακ υηζ ημ απμθοηήνζμ είκαζ 

ακαβηαίμ ηαζ βζα ηδκ πνμζςπζηή ηαζ βζα ηδκ επαββεθιαηζηή ημοξ ελέθζλδ.Ζ θμίηδζδ 

ζηδκ εζπενζκή εηπαίδεοζδ είκαζ πμθοπαναβμκηζηή. Απυ ηδ ιζα δ πνςΐκή ενβαζία πμο 

έπμοκ μζ εκήθζηεξ ιαεδηέξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ δ δθζηία, μζ εηηεηαιέκεξ οπμπνεχζεζξ 

πμο ιπμνεί κα έπμοκ αθθά ηαζ ημ επίπεδμ εοημθίαξ πμο πανέπεζ δ εζπενζκή 

εηπαίδεοζδ.   

φιθςκα ιε υζα έπμοκ ακαθενεεί, δ εζπενζκή εηπαίδεοζδ ζοκεπίγεζ κα οπδνεηεί 

έκακ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ νυθμ: αοηυκ ηδξ πνμζθμνάξ εηπαζδεοηζηχκ εοηαζνζχκ ζ‘ 

εηείκα ηα ενβαγυιεκα άημια, ηα μπμία δεκ ιπυνεζακ, βζα ημζκςκζημφξ ηαζ 

μζημκμιζημφξ θυβμοξ, κα εκηαπεμφκ έβηαζνα ηαζ μιαθά ζηδκ εηπαζδεοηζηή 

δζαδζηαζία. Καθφπηεζ ακάβηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ είηε ιε ηδκ επζεοιία απυηηδζδξ 

βκχζεςκ, είηε ι‘ αοηή ηδξ μθμηθήνςζδξ ηςκ οπμπνεςηζηχκ ζπμοδχκ, είηε ηδξ 

ζοκέπζζδξ ηςκ ζπμοδχκ ζε ακχηενεξ εηπαζδεοηζηέξ ααειίδεξ, είηε αηυιδ ηδξ 

απυηηδζδξ ηοπζηχκ – ηαηά ηφνζμ θυβμ – ή μοζζαζηζηχκ εηπαζδεοηζηχκ πνμζυκηςκ, 

ακαβηαίςκ βζα ηδκ εφνεζδ ενβαζίαξ, βζα ηδ αεθηίςζδ ή ηαζ ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ ήδδ 

οθζζηάιεκδξ ενβαζζαηήξ ηαηάζηαζδξ. ε ανηεηέξ απυ ηζξ παναπάκς επζδζχλεζξ 

θακεάκεζ, θζβυηενμ ή πενζζζυηενμ έκημκα, δ επζεοιία ηδξ ημζκςκζημμζημκμιζηήξ 

αεθηίςζδξ. ε ηάεε πενίπηςζδ, αοηή δ πνμζθμνά ηδξ εζπενζκήξ εηπαίδεοζδξ 

πνμαάθθεζ ςξ ζδζαίηενα ζδιακηζηή». 

 2.1  Νέεο Ρπζκίζεηο ζην Θεζκηθό Πιαίζην γηα ηελ Δζπεξηλή Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε 

Άξζξν 115: 1. Σμ ηεθεοηαίμ εδάθζμ ηδξ παν. 4 ημο άνενμο 6 ημο κυιμο 1566/1985 

(Α΄ 167) ακηζηαείζηαηαζ ςξ ελήξ: «ηα εζπενζκά θφηεζα (ΓΔΛ-ΔΠΑΛ) έπμοκ 

δζηαίςια κα θμζημφκ:α) εκήθζημζ ιαεδηέξ  α) ακήθζημζ ενβαγυιεκμζ ιαεδηέξ». 
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2. Σμ πνχημ εδάθζμ ηδξ παν. 5 ημο άνενμο 6 ημο κυιμο 1566/1985 ακηζηαείζηαηαζ ςξ 

ελήξ: «Ζ θμίηδζδ ζηα διενήζζα ηαζ ζηα εζπενζκά θφηεζα (ΓΔΛ-ΔΠΑΛ) είκαζ ηνζεηήξ 

ηαζ πενζθαιαάκεζ ηζξ ηάλεζξ Α΄, Β΄ ηαζ Γ΄.Σα πνχηα απμθοηήνζα ημο ηνζεημφξ 

Δζπενζκμφ Λοηείμο (ΓΔΛ-ΔΠΑΛ) ηαζ ηα πνχηα πηοπία ημο ηνζεημφξ Δζπενζκμφ 

ΔΠΑΛ εα δμεμφκ ζηδ θήλδ ημο ζπμθζημφ έημοξ 2019-2020. 

Απυ ημ ζπμθζηυ έημξ 2019-2020 δζηαίςια πνυζααζδξ ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ 

ιέζς εζδζηχκ δζαηάλεςκ βζα ηα Δζπενζκά Λφηεζα (ΓΔΛ-ΔΠΑΛ) έπμοκ υζμζ θμίηδζακ 

επί ηνία πθήνδ ζπμθζηά έηδ ζημ ηνζεηέξ Δζπενζκυ Λφηεζμ, ιε ελαίνεζδ ηδκ πενίπηςζδ 

απμθμίηςκ Λοηείμο πμο εββνάθμκηαζ ζε Δζπενζκυ ΔΠΑΛ βζα ηδκ απυηηδζδ 

πηοπίμο.Χξ πνμξ ηδκ ηεθεοηαία ηαηδβμνία ιαεδηχκ, δζηαίςια πνυζααζδξ ζηδκ 

ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ ιέζς εζδζηχκ δζαηάλεςκ βζα ηα Δζπενζκά Λφηεζα έπμοκ υζμζ 

θμίηδζακ επί δφμ πθήνδ ζπμθζηά έηδ ζε Δζπενζκυ ΔΠΑΛ.»  Χξ πνμξ ημοξ 

απμθμίημοξ ημο ηεηναεημφξ Δζπενζκμφ Λοηείμο (ΓΔΛ – ΔΠΑΛ) εθανιυγμκηαζ μζ 

δζαηάλεζξ πμο ίζποακ πνζκ απυ ηδκ ρήθζζδ ημο πανυκημξ. 

3. Μεηαααηζηέξ δζαηάλεζξ: α) ζμζ ιαεδηέξ έπμοκ πνμαπεεί απυ ηδκ Α΄ ηάλδ 

Ζιενδζίμο ΓΔΛ ηαε‘ μπμζμδήπμηε ζπμθζηυ έημξ ηαζ υζμζ ιαεδηέξ ηδξ Α΄ ηάλδξ 

ηεηναεημφξ Δζπενζκμφ ΓΔΛ πνμαπεμφκ ημ ζπμθζηυ έημξ 2017-2018 έπμοκ δζηαίςια 

εββναθήξ ζηδ Β΄ ηάλδ ηνζεημφξ εζπενζκμφ ΓΔΛ, δ θεζημονβία ηδξ μπμίαξ ανπίγεζ ημ 

ζπμθζηυ έημξ 2018-2019. ζμζ ιαεδηέξ πνμαπεμφκ απυ ημοξ θμζηχκηεξ ζηδ Β΄ ηαζ Γ΄ 

ηάλδ ηεηναεημφξ Δζπενζκμφ ΓΔΛ ηαηά ημ ζπμθζηυ έημξ 2017-2018 ή θμίηδζακ ζε 

αοηέξ ηαζ πνμήπεδζακ ηαηά ηα πνμδβμφιεκα έηδ, ζοκεπίγμοκ ηαζ μθμηθδνχκμοκ ηδκ 

ηεηναεηή θμίηδζή ημοξ. Ζ Γ΄ ηάλδ ημο ηεηναεημφξ Δζπενζκμφ ΓΔΛ εα θεζημονβήζεζ 

έςξ ημ ζπμθζηυ έημξ  2019-2020.  
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α) ζμζ ιαεδηέξ έπμοκ πνμαπεεί ηαε‘ μπμζμδήπμηε ζπμθζηυ έημξ απυ ηδκ Α΄ ηάλδ 

Ζιενδζίμο ΔΠΑΛ ή απυ ηδκ Α΄ ηάλδ ηεηναεημφξ Δζπενζκμφ ΔΠΑΛ έπμοκ δζηαίςια 

εββναθήξ ζηδ Β΄ ηάλδ ηνζεημφξ Δζπενζκμφ ΔΠΑΛ, δ  θεζημονβία ηδξ μπμίαξ  ανπίγεζ 

ημ ζπμθζηυ έημξ 2018-2019.ζμζ ιαεδηέξ πνμαπεμφκ απυ ημοξ θμζηχκηεξ ζηδ Β΄ ηαζ 

Γ΄ ηάλδ Δζπενζκμφ ηεηναεημφξ ΔΠΑΛ ηαηά ημ ζπμθζηυ έημξ 2017-2018 ή θμίηδζακ 

ζε αοηέξ ηαζ πνμήπεδζακ ηαηά ηα πνμδβμφιεκα έηδ ζοκεπίγμοκ ηαζ μθμηθδνχκμοκ 

ηδκ ηεηναεηή θμίηδζή ημοξ. 

 Ζ Γ΄ ηάλδ ημο ηεηναεημφξ Δζπενζκμφ ΔΠΑΛ εα θεζημονβήζεζ έςξ ημ ζπμθζηυ έημξ 

2019-20.  β) Με απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Παζδείαξ, Ένεοκαξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ 

ηαεμνίγμκηαζ μζ εζδζηυηενμζ υνμζ ηαζ πνμτπμεέζεζξ, δ δζαδζηαζία ηαζ ηα απαναίηδηα 

πζζημπμζδηζηά βζα ηδκ εββναθή ηαζ ιεηεββναθή κοκ ηαζ πνχδκ ιαεδηχκ ημο 

ηεηναεημφξ Δζπενζκμφ Λοηείμο (ΓΔΛ – ΔΠΑΛ) ζηζξ ηάλεζξ ημο ηνζεημφξ Δζπενζκμφ 

Λοηείμο (ΓΔΛ – ΔΠΑΛ), ζφιθςκα ιε ηδκ ακηζζημίπδζδ ηςκ ηάλεςκ ημο ηεηναεημφξ 

Δζπενζκμφ Λοηείμο (ΓΔΛ – ΔΠΑΛ) ηαζ ημο ηνζεημφξ Δζπενζκμφ Λοηείμο (ΓΔΛ – 

ΔΠΑΛ), υπςξ αοηή πνμηφπηεζ απυ ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ ηαζ ηα πνμβνάιιαηα 

ζπμοδχκ (ΦΔΚ  102/Α /12-6-2018). 

 Γ. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ, ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ 

ΑΓΟΡΑ 

1. Δξγαζία θαη Δπειημία ζηελ Οηθνλνκία ηεο Αγνξάο 

Ζ ζοκεζδδηή ηαηααμθή ένβμο ιε ζηυπμ ηδκ παναβςβή πνμΐυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ 

μκμιάγεηαζ ενβαζία. Δθανιυγεηαζ ηάης απυ πνμοπμεέζεζξ ιζαξ θμβζηήξ 

επελενβαζίαξ ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ ηαζ πανάθθδθα πνμζεέηεζ ιζα αλία ζε αοηά πμο 

πανάβεζ (Γεδμοζυπμοθμξ, 2014). Γζα ημκ πονζδάηδ (2018) «μ πθέμκ απθυξ μνζζιυξ 
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βζα ηδκ ενβαζία εα θέβαιε υηζ αθμνά ζηδκ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ιε ζημπυ ηδκ 

εηπθήνςζδ.  

Αοημί δζαθμνμπμζμφκηαζ, ςζηυζμ, ηαηά ημζκςκία ηαζ πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ 

ακάθμβα ιε: 1. Σν είδνο ηωλ θηλήηξωλ γηα εξγαζία. Αοηά ιπμνεί κα είκαζ αιζβχξ 

μζημκμιζηά αθθά ηαζ ιδ. ε ιζα απενβία, π.π. μζ ενβαγυιεκμζ δεκ δζεηδζημφκ ιυκμ 

ιζζεμθμβζηή άκμδμ αθθά ηαζ αλζμπνέπεζα. Μεθέηεξ ζημκ άηοπμ ημιέα ηδξ μζημκμιίαξ 

δείπκμοκ υηζ ζοιαμθζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ ενβαζίαξ παίγμοκ πνχημ νυθμ 

(αθθδθεββφδ, αιμζααζυηδηα, ειπζζημζφκδ). 2. Σν είδνο ηωλ πόξωλ. Οζ πυνμζ ιπμνεί 

κα είκαζ οθζημί ηαζ ιδ. Οζ εεςνδηζημί ηδξ ζπμθήξ ηςκ «ιέζςκ δζααίςζδξ» έδεζλακ υηζ 

μζ πυνμζ δεκ αθμνμφκ ιμκάπα μζημκμιζηέξ δζαζηάζεζξ αθθά ημζκςκζηέξ ηαζ δεζηέξ 

επίζδξ. οκεπχξ ημ ηζ πανάβεηαζ ηάεε θμνά ελανηάηαζ απυ ημ ηζ εηθαιαάκεηαζ ςξ 

ααζζηή ακάβηδ, υπςξ έπεζ δείλεζ μ B. Malinowski». 

 φιθςκα ιε ημκ Huvila (2006), δ έκκμζα ηδξ ενβαζίαξ οπμδδθχκεζ έκα ζφκμθμ 

αθθδθέκδεηςκ ακενχπζκςκ δναζηδνζμηήηςκ ιε νδηυ ή έιιεζα ηαηακμδηυ ζημπυ, 

κυδια ηαζ αλία. Ζ ενβαζία είκαζ ιζα αζαθήξ έκκμζα ηαζ δ ηαηακυδζδ ηςκ ζηυπςκ ηαζ 

ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ δζαθένεζ ιεηαλφ ηςκ αηυιςκ. Ο Brown (1958), μ Weber (1970) 

ηαζ μ Fazio (1990) ηυκζζακ υηζ δ ενβαζία ενιδκεφεηαζ ιέζς εκυξ αημιζημφ ηαζ 

ζοθθμβζημφ ζηυπμο, ηςκ ηςδζημπμζήζεςκ ηαζ ηςκ ζηάζεςκ ηαεχξ ηαζ ιέζς ηδξ 

άιεζδξ δναζηδνζυηδηαξ δζμνβάκςζδξ ηαζ ηαεμδήβδζδξ. Ο ημζκςκζμθυβμξ Peter 

Worsley (1987), εεςνεί υηζ δ ενβαζία είκαζ ημ ηεκηνζηυ ζδιείμ ηςκ πμθζηζζιχκ. 

«ηακ νςηάξ ηάπμζμκ ηί δμοθεζά ηάκεζ, εκκμείξ ηδκ αιεζαυιεκδ ενβαζία». 

Ζ Λοιπενάηδ (1991), ακαθένεδηε ζε έκακ κέμ ηνυπμ ενβαζίαξ ηαζ παναβςβήξ μ 

μπμίμξ μνβακχκεηαζ ζε επίπεδα «εοεθζλίαξ». Ζ εοεθζλία ςξ ηαηηζηή ζηδκ αβμνά 
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ενβαζίαξ πνμηαθεί ιζα έκημκδ ακδζοπία  ζδεμθμβζηή ηαζ πμθζηζηή ιζα ηαζ ημ 

πενζεπυιεκμ ηδξ πενζθαιαάκεζ πμθθαπθέξ δζαζηάζεζξ (Γεδμοζυπμοθμξ, 2009). 

 Γζα ημκ ίδζμ ημκ ζοββναθέα δ επζηνάηδζδ ημο κεμθζθεθεοεενζζιμφ ιεηαζπδιάηζζε 

ημοξ ιέπνζ πνυηζκμξ ενβαζζαημφξ υνμοξ επζαάθθμκηαξ έκκμζεξ, υπςξ δ εοεθζλία, δ 

μπμία ιανηονά ηδκ απανπή ιζαξ κέαξ επμπήξ ηδκ επμπή ηδξ πνμζανιμζηζηυηδηαξ. Σμ 

ιμκηέθμ ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ ηαεχξ ηαζ δ αολακυιεκδ ηεπκμθμβζηή ιεηααμθή  

δδιζμονβεί έκα  επζζθαθέξ πθαίζζμ βζα ηζξ ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ (Γαανυβθμο, 2006).  

2. Θεωξία ηνπ Αλζξωπίλνπ Κεθαιαίνπ 

Ζ εεςνία ηδξ ιαηνμμζημκμιζηήξ ακάπηολδξ ηαθθζένβδζε ηδκ εεςνία ημο ακενςπίκμο 

ηεθαθαίμο. Ο Schultz (1961), αιθζζαήηδζε ηδκ πνμοπάνπμοζα εεςνία, υηζ ημ θοζζηυ 

ηεθάθαζμ εοεφκεηαζ βζα ηδκ μζημκμιζηή επζηοπία. Ζ ααζζηή πνμΰπυεεζδ ηδξ εεςνίαξ 

ημο ακενςπίκμο ηεθαθαίμο είκαζ υηζ μζ ζηακυηδηεξ ηςκ ακενχπςκ ιπμνμφκ κα 

ζοβηνζεμφκ ιε άθθμοξ πυνμοξ ηαζ οπδνεζίεξ (Lucas, 1990).  

Γζα ηδκ Φχηζαθδ (2010), ημ ακενχπζκμ ηεθάθαζμ μνίγεηαζ ςξ ζφκμθμ βκχζεςκ ηαζ 

δελζμηήηςκ πμο δζαεέηεζ ημ άημιμ ηαζ δ ημζκςκία ακηίζημζπα. Δίκαζ εονέςξ βκςζηυ 

υηζ ημ ακενχπζκμ ηεθάθαζμ ζοκέααθθε ζδιακηζηά ζηδκ ακάπηολδ ηδξ μζημκμιίαξ. Ζ 

έκκμζα ακενχπζκμ ηεθάθαζμ  πνδζζιμπμζήεδηε απυ ημκ μζημκμιμθυβμ T. Schultz 

υπςξ ακαθένεζ μ Μπαθμφνδμξ (2009), ιε ζηυπμ κα εηθνάζεζ ιε ηνυπμ παναζηαηζηυ 

ηδκ αλία ηςκ ακενςπίκςκ δελζμηήηςκ ηαζ κα οπμβναιιίζεζ ηδκ αλία ηδξ εηπαίδεοζδξ.  

 Γζα ημκ Dean, (1984), ημκ Barro ηαζ  Lee (2015), «δ μζημκμιζηή ακάπηολδ ζηζξ ΖΠΑ 

μθείθεηαζ ζηδκ επέκδοζδ πμο έηακακ μζ άκενςπμζ ζηδκ εηπαίδεοζδ». Ζ εηπαίδεοζδ 

έπεζ επίζδξ ακαβκςνζζηεί ςξ δ ηζκδηήνζα δφκαιδ πμο ζοιαάθθεζ  ζηδ ιείςζδ ηδξ 
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ανεθζηήξ εκδζζιυηδηαξ ηαζ ηδξ βμκζιυηδηαξ ηαηά ημ δεφηενμ ιζζυ ημο 20μφ ηαζ ηςκ 

ανπχκ ημο 21μο αζχκα (Gakidou et al., 2010, Barro ηαζ Lee 2015). 

Ζ εεςνία ημο ακενςπίκμο ηεθαθαίμο οπμδδθχκεζ υηζ ηα άημια πμο επεκδφμοκ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ ηαηάνηζζδ εα αολήζμοκ ημ επίπεδμ δελζμηήηςκ ημοξ ηαζ εα είκαζ 

πζμ παναβςβζηά ζοβηνζηζηά ιε ηα θζβυηενμ ελεζδζηεοιέκα. Έηζζ εα ιπμνμφκ κα 

δζηαζμθμβήζμοκ ηζξ ορδθέξ απμθααέξ ημοξ ςξ απμηέθεζια ηδξ επέκδοζδξ ημοξ ζημ 

ακενχπζκμ ηεθάθαζμ. «Ζ εηπαίδεοζδ αολάκεζ ηα ηένδδ ηαζ ηδκ παναβςβζηυηδηα 

ηονίςξ ιε ηδκ πανμπή βκχζεςκ, δελζμηήηςκ ηαζ ιζαξ θμβζηήξ επελενβαζίαξ 

πνμαθδιάηςκ» (Becker, 1993). Ζ εεςνία ημο ακενςπίκμο ηεθαθαίμο ηνμθμδμηεί ηδκ 

ζδέα υηζ μζ βκχζεζξ ηαζ μζ δελζυηδηεξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ιπμνμφκ κα ακαπηοπεμφκ 

ιυκμ ιέζς ηδξ επέκδοζδξ ζηδκ  εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ ηαηάνηζζδ, δδθαδή ζηδ ιάεδζδ. 

 3. Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Αγνξά Δξγαζίαο 

φιθςκα ιε Eileen McGivney and Rebecca Winthrop (2016), «πμθθμί οπμζηδνίγμοκ 

υηζ ημ ιμκηέθμ ζπμθζηήξ θμίηδζδξ ημο 20μφ αζχκα δεκ είκαζ πθέμκ απμηεθεζιαηζηυ 

ζηδκ εκίζποζδ ηςκ δελζμηήηςκ πμο πνέπεζ κα ακαπηφλμοκ μζ κέμζ ζε ιζα ηαπέςξ 

ιεηαααθθυιεκδ αβμνά ενβαζίαξ. Σα ηεκά ηςκ δελζμηήηςκ πνμέηορακ ςξ έκαξ 

ζδιακηζηυξ πενζμνζζιυξ ζηδκ ζηακυηδηα ηςκ μζημκμιζχκ κα απμννμθμφκ ηαζ κα 

επςθεθμφκηαζ απυ ηδ βνήβμνδ αθθαβή κέςκ ηεπκμθμβζχκ. Δπζπθέμκ, δ πυθςζδ ηςκ 

εέζεςκ ενβαζίαξ ορδθήξ ηαζ παιδθήξ εζδίηεοζδξ ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζηδκ αφλδζδ 

ηδξ εζζμδδιαηζηήξ ακζζυηδηαξ. Ζ επζηοπία ιε ηδκ μπμία δ εηπαίδεοζδ ηαζ μζ 

δελζυηδηεξ εα ηαθφρμοκ ηδκ ηεπκμθμβζηή πνυμδμ εα απμηεθέζμοκ ηαεμνζζηζηυ 

πανάβμκηα βζα ημκ ακηίηηοπμ ηςκ ηεπκμθμβζηχκ αθθαβχκ ζηδκ παναβςβζηυηδηα ηαζ 

ηα απμηεθέζιαηα ηδξ δζακμιήξ. Δπζπθέμκ, ηαεχξ δ ηεπκμθμβία ζοκεπίγεζ κα αθθάγεζ, 
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δ ηαηάνηζζδ ζηδκ ενβαζία βζα ηδκ εκδιένςζδ ηαζ ηδκ πνμζανιμβή ηςκ δελζμηήηςκ 

ηαζ ηδξ δζά αίμο ιάεδζδξ εα απμηηήζεζ μθμέκα ηαζ ιεβαθφηενδ ζδιαζία». 

Ζ ηαηάνηζζδ απμηεθεί ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ιαεαίκμοκ μζ ενβαγυιεκμζ. Ο 

Armstrong (2014), μ Machabo ηαζ μ  Davim (2014) επζζήιακακ υηζ μζ ενβαγυιεκμζ 

ιπμνμφκ κα αημθμοεήζμοκ πμθθαπθέξ ηαηεοεφκζεζξ βζα ηδκ απυηηδζδ κέςκ 

βκχζεςκ. Δίηε πνυηεζηαζ βζα ηδκ βκχζδ ζημ πχνμ ενβαζίαξ, είηε βζα ηδκ αοηυκμιδ 

ιάεδζδ, είηε βζα ηδκ δθεηηνμκζηή ιαεδζδ ηαζ ηαεμδήβδζδ. 

φιθςκα ιε ηδκ European Commission (2017), δ επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ ηαζ 

ηαηάνηζζδ απμηζιάηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ εζδζηχκ δελζμηήηςκ, επζηνέπμκηαξ ηδ 

ιεηάααζδ ζηδκ απαζπυθδζδ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ηαζ εκίζποζδ ηςκ δελζμηήηςκ ημο 

ενβαηζημφ δοκαιζημφ. Πάκς απυ 13 εηαημιιφνζα ιαεδηέξ παναημθμοεμφκ έκα 

επαββεθιαηζηυ πνυβναιια ηάεε πνυκμ. Χζηυζμ, μζ πνμαθέρεζξ βζα ηδκ αβμνά 

ενβαζίαξ οπμδδθχκμοκ ηδκ επζηείιεκδ έθθεζρδ πηοπζμφπςκ επαββεθιαηζηήξ 

εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ ζε πμθθά ηνάηδ ιέθδ. 

Απυθμζημζ ιε επαββεθιαηζηά πνμζυκηα ζηδκ ακχηενδ δεοηενμαάειζα ηαζ 

ιεηαδεοηενμαάειζα ιδ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ πανμοζζάγμοκ βεκζηά εοημθυηενδ 

ιεηάααζδ απυ ηδκ εηπαίδεοζδ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ. Έπμοκ επίζδξ ορδθυηενα 

πμζμζηά απαζπυθδζδξ απυ ημοξ απμθμίημοξ βεκζηήξ εηπαζδεοηζηήξ. Πανυθα αοηά, 

βζα πμθθμφξ κέμοξ ηαζ ημοξ βμκείξ ημοξ, δ ΔΔΚ ελαημθμοεεί κα ιδκ είκαζ ηυζμ 

εθηοζηζηή υζμ δ πμνεία ηδξ αηαδδιασηήξ εηπαίδεοζδξ. 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα, δ εθηοζηζηυηδηα ηαζ δ ζοκάθεζα ιε ηδκ αβμνά ενβαζίαξ ηςκ 

πνμβναιιάηςκ ΔΔΚ εα ιπμνμφζε κα αεθηζςεεί ζδιακηζηά. Έκαξ ακεπανηήξ ανζειυξ 

πνμβναιιάηςκ ζηα ηνάηδ ιέθδ εηιεηαθθεφεηαζ πθήνςξ ημ δοκαιζηυ ηδξ ιάεδζδξ 

πμο ααζίγεηαζ ζηδκ ενβαζία.  
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Δίκαζ επμιέκςξ απαναίηδημ ηα ανπζηά ζοζηήιαηα επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ 

ηαηάνηζζδξ κα πνμζθένμοκ επανηείξ ααζζηέξ, εβηάνζζεξ ηαζ επαββεθιαηζηέξ 

δελζυηδηεξ πμο κα ηαζνζάγμοκ ιε ηζξ ακάβηεξ ηςκ ενβμδμηχκ. Θα πνέπεζ επίζδξ κα 

ελμπθίζμοκ ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ κα ζοιιεηάζπμοκ ζηδ ιάεδζδ ανβυηενα ζηδ γςή 

ηαζ κα δζαπεζνζζημφκ ηζξ ιεηααάζεζξ απυ ηδκ εηπαίδεοζδ ζηδκ απαζπυθδζδ, ηαεχξ 

ηαζ απυ ιία εέζδ ενβαζίαξ ζε άθθδ ή απυ ηδκ ακενβία ζηδκ απαζπυθδζδ. 

Ζ ζδιαζία ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, ηα πμζμζηά απαζπυθδζδξ ηςκ 

κέςκ ηαζ δ ιεηάααζδ απυ ηδκ εηπαίδεοζδ ζηδκ ενβαζία απμηέθεζακ ημ επίηεκηνμ 

ηςκ μζημκμιζηχκ ηαζ ημιεαηχκ πμθζηζηχκ ηα ηεθεοηαία πνυκζα. Γζα εηείκμοξ πμο 

μθμηθδνχκμοκ ηδκ ανπζηή ημοξ εηπαίδεοζδ ζηδ δεοηενμαάειζα ή ζηδ εέζδ 

δεοηενμαάειζαξ ιδ ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, δ ΔΔΚ πανμοζζάγεζ ζοζηδιαηζηά 

ηαθφηενδ ιεηάααζδ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ απυ εηείκμοξ πμο ηαηέπμοκ ακχηενδ 

δεοηενμαάειζα ή ιεηαδεοηενμαάειζα ιδ ηνζημβεκή πνμζυκηα απυ ηδ βεκζηή πμνεία 

ηαζ δεκ ζοκεπίγμοκ ηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ. 
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 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

 Η ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

  ΔΙΑΓΩΓΗ 

Σμ ενχηδια πμο βεκκάηαζ ηαζ απμηεθεί ηαζ ημκ ζηυπμ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ είκαζ κα 

ακαηαθφρεζ ακ δ εζπενζκή επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ επζηείκεζ ηδκ ημζκςκζηή 

ακαπαναβςβή ηαζ ηαηαηάζζεζ ημ εκήθζημ ιεηακαζηεοηζηυ πθδεοζιυ 2
δξ

 βεκζάξ ζε ιζα 

ζδζαίηενδ ηαλζκμιδηζηή ημζκςκζηή ζενανπία. Σμ ενεοκδηζηυ ζπέδζμ έπεζ ςξ ζηυπμ κα 

δζενεοκήζεζ ημοξ επζιένμοξ εζδζημφξ ζηυπμοξ:  

 Πμζμ είκαζ ημ αθεηδνζαηυ ημζκςκζηυ πθαίζζμ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηαηά πυζμ 

επδνεάγεζ ηδκ έκηαλδ ηαζ ηδκ επακέκηαλδ ζημ ζπμθείμ 

 Ακ ηαζ ζε πμζμ ααειυ δ επζθμβή αοημφ ημο ηφπμο εηπαίδεοζδξ 

ζηαπομθμβείηαζ απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ ημζκςκζημμζημκμιζηυ «status» 

 Σμ εζπενζκυ επαββεθιαηζηυ ζπμθείμ ιπμνεί κα αμδεήζεζ ή κα πενζμνίζεζ ηδκ 

ημζκςκζημπμίδζδ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή ημοξ ελέθζλδ 

 Ακ ηαζ ηαηά πυζμ οπάνπεζ δοκαηυηδηα ιέζα απυ ηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα 

ηαζ ηδκ θεζημονβία ηςκ ΔΣΔΔ κα δχζεζ εοηαζνίεξ ζημοξ ιαεδηέξ κα ανμοκ 

ενβαζία θυβς ηςκ ζηακμηήηςκ πμο απέηηδζακ 

 Μπμνεί αοηυ ημ ζπμθείμ κα άνεζ ηζξ ημζκςκζηέξ ακηζεέζεζξ  
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Οζ ζηυπμζ αοημί μδήβδζακ κα βίκεζ πζμ ζαθέξ ημ ενεοκδηζηυ πθάκμ ηαζ κα 

δζηαζμθμβδεεί δ επζθμβή ηδξ ιεεμδμθμβίαξ. Θα πανμοζζάζμοιε:  

 ηα ηνζηήνζα πμο ιαξ μδήβδζακ κα ηάκμοιε ηδκ ζοβηεηνζιέκδ επζθμβή ημο 

δείβιαημξ, 

  ημ πενζεπυιεκμ ηςκ ακμζπηχκ ενςηήζεςκ,  

 ηδ πμνεία δζελαβςβήξ ηδξ ένεοκαξ 

 

Έπμκηαξ ςξ αθεηδνία ζηδ ζηέρδ ιαξ ηδκ αζαθζμβναθζηή επζζηυπδζδ 

ακανςηδεήηαιε ζε υθδ ηδ δζδζηαζία ζοββναθήξ ακ αοηή επανηεί βζα ηδκ απμδεζηηζηή 

ζζπφ ηδξ ένεοκαξ. Καηαθήλαιε υηζ έπνεπε κα ζοιπθδνςεεί δ δζαδζηαζία αοηή ιε ημ 

αίςια ηςκ δνχκηςκ πνμζχπςκ, έκα αίςια πμο εα ζοιπενζέθααε ηαζ εα ζηδνζγυηακ  

ζηζξ  ζηάζεζξ ηαζ ηζξ ακηζθήρεζξ. Ζ ένεοκα θμζπυκ ζηδνίπηδηε ηαζ ζηδκ πμζμηζηή 

ιέεμδμ. Με ηδκ πμζμηζηή ιέεμδμ μ ενεοκδηήξ ιπμνεί κα δζεζζδφζεζ ζηδκ 

πνμζςπζηυηδηα ημο οπμηεζιέκμο ηαζ ιε ιία ιδ ηαηεοεοκυιεκδ δζαδζηαζία κα 

ιπμνέζεζ κα ακηζθδθεεί ηζξ ημζκςκζηέξ ημο επζννμέξ (Παπαβεςνβίμο, 1998). 

Ζ πμζμηζηή ιέεμδμξ είκαζ δ ιέεμδμξ ιε ηδκ μπμία μ ενεοκδηήξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα 

παναηδνήζεζ, κα πάνεζ ζοκέκηεολδ, κα ηναηήζεζ ζδιεζχζεζξ, κα ενιδκεφζεζ αθμφ 

πνχηα πενζβνάρεζ ηα θαζκυιεκα υπςξ έπμοκ. Ο ενεοκδηήξ έπεζ πάκηα εκενβυ νυθμ 

αηυια ηαζ ηδκ χνα πμο ηα οπμηείιεκα ηάεμκηαζ ή ζοκμιζθμφκ. Γίκεζ ιία ιάπδ ιε ημκ 

εαοηυ ημο δζυηζ πνμζπαεεί κα ζοκδοάζεζ ιε έκακ μνεμθμβζζηζηυ ηνυπμ δεδμιέκα ηαζ 

ηαηαζηάζεζξ ιε απχηενμ ζηυπμ κα ηαηαθήλεζ ζε έκα ζοιπέναζια. Αθμφ ζοθθέλεζ, εα 

πνμζπαεήζεζ κα ενιδκεφζεζ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ αζαθζμβναθίαξ. Σμ ηζ είκαζ ζδιαίκμκ 

ηαζ ημ ηζ δεκ είκαζ, οπάβεηαζ ζηζξ ζηακυηδηεξ ημο ενεοκδηή. Γεκ πνέπεζ κα 
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παναηάιπηεηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ημ οπμηεζιεκζηυ ηνζηήνζμ ημο ηαθφπηεζ πμθθέξ θμνέξ 

ηζξ πνμζπάεεζεξ βζα ακηζηεζιεκζηή ένεοκα (Eisner, 1991).  

Σμ ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ πμζμηζηήξ ένεοκαξ έκαζ υηζ δεκ έπεζ ζηυπμ κα 

ακαηαθφρεζ βεκζηέξ ηάζεζξ αθθά κα ζοβηεκηνχζεζ ζημζπεία βζα πμθθαπθέξ πηοπέξ ηςκ 

πενζπηχζεςκ πμο ενεοκά (Κονζαγή, 1999a). Βαζζζιέκδ ζε ιεευδμοξ ακάθοζδξ ηαζ 

επελδβδιαηζηήξ δυιδζδξ πμο ζοκεπάβμκηαζ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ θεπημιένεζαξ. Ζ 

δζενεφκδζδ ηδξ ειπεζνίαξ ηςκ οπμηεζιέκςκ ηδξ ένεοκαξ δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα 

ηαηακμδεεί δ ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα ημοξ. H πανμφζα ένεοκα εζηζάγεηαζ ζηδ 

δζενεφκδζδ πνμζςπζηχκ ζδεχκ ηαζ ακηζθήρεςκ. φιθςκα ιε ημοξ Fereday&Muir-

Cochrane (2006),  υπςξ ακαθένεηαζ απυ ηδκ Willig (2015a),  δ εειαηζηή ακάθοζδ 

αθμνά ζηδκ ακαγήηδζδ εειάηςκ ηα μπμία θαίκεηαζ κα είκαζ ζδιακηζηά βζα ηδκ 

πενζβναθή εκυξ οπυ ελέηαζδ θαζκμιέκμο. Βαζζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ είκαζ δ 

«εεςνδηζηή εοεθζλία» (Willig, 2015b), ηαεχξ δεκ πνμτπμεέηεζ ζοβηεηνζιέκδ 

εεςνδηζηή ηαζ επζζηδιμθμβζηή ημπμεέηδζδ απυ ημκ ενεοκδηή ηαζ μ ενεοκδηήξ είκαζ 

εθεφεενμξ ζηδκ επζθμβή ημο εεςνδηζημφ πθαζζίμο πμο εα εκηαπεεί (Willig,2015c). 

Δπζθέλαιε ηδκ πμζμηζηή ένεοκα ιε ζημπυ κα δζενεοκδεμφκ μζ ζηάζεζξ, μζ ακηζθήρεζξ 

ηαζ μζ δζαεέζεζξ εκήθζηςκ ιεηακαζηχκ δεφηενδξ βεκζάξ απέκακηζ ζημ ζπμθείμ, ζηδκ 

ενβαζία, ζηδκ μζημβέκεζα ηαζ ζηζξ ζπέζεζξ πμο έπμοκ ηα ιέθδ ιεηαλφ ημοξ, ζηδ ζπέζδ 

ιε ημοξ ηαεδβδηέξ ηαζ ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ. Πανάθθδθα εα ενςηδεμφκ ηαζ μζ 

εηπαζδεοηζημί βζα ημκ ηνυπμ πμο μζ εηπαζδεουιεκμζ αζχκμοκ αοηήκ ηδκ επζζηνμθή 

ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Θα δζεκενβδεμφκ αημιζηέξ διζδμιδιέκεξ ζοκεκηεφλεζξ 

ζε έκα ανηεηά εοηαηαθνυκδημ ανζειυ ιαεδηχκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ υπμο εα 

απακηήζμοκ εθεφεενα ζε ακμζπημφ ηφπμο ενςηήζεζξ (Bird η. ζοκ.1999). 
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 Οζ ακμζπηέξ ενςηήζεζξ πνμζθένμκηαζ ςξ ενβαθείμ ένεοκαξ δζυηζ δεκ έπμοκ 

πενζμνζζιυ ζημ πενζεπυιεκμ μφηε ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εα ηθδεμφκ κα 

απακηήζμοκ μζ ενςηχιεκμζ  (Cohen, Manion, 1997a). Δκδείηκοκηαζ βζα εέιαηα πμο 

είκαζ πμθοζήιακηα ηαζ δεκ έπμοκ ζπδιαηζζηεί επανηχξ ζημ ιοαθυ ηςκ ενςηςιέκςκ 

χζηε κα ιπμνέζμοκ κα ημπμεεηδεμφκ επανηχξ ηαζ ιε ζαθήκεζα ζε ηοπμπμζδιέκεξ 

απακηήζεζξ (Mason, 2010a). οκεπχξ μζ απυρεζξ ηςκ ενςηςιέκςκ «πηίγμκηαζ» ηαζ 

εηθνάγμκηαζ ιε υνμοξ πμο έπμοκ μνίζεζ μζ ίδζμζ μζ ενςηχιεκμζ (Κονζαγή, 1999a). 

φιθςκα ιε ημοξ Cohen & Manion (1997b), βζα κα επζηεοπεεί ιεβαθφηενδ 

ειαάεοκζδ ζηδκ ένεοκα ηνίκεηαζ ςξ εκδεδεζβιέκδ ιέεμδμξ δ πμζμηζηή. Καζ αοηυ βζαηί 

ηα γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ημοξ ενςηχιεκμοξ δεκ πνμηφπημοκ a priori αθθά ιέζα απυ 

ηδκ δζαδζηαζία ηδξ πνμζςπζηήξ αθήβδζδξ εηιαζεφμκηαζ ηα εέιαηα πμο ημοξ αθμνμφκ 

(Mason, 2010b). 

          ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV: ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

1. Γείγκα ηεο έξεπλαο (Δπηινγή ηνπ πιεζπζκνύ γηα κειέηε) 

Χξ δείβια μνίγεηαζ δ μιάδα εηείκδ πμο μ ενεοκδηήξ/ηνζα πνδζζιμπμζεί ζημ πθαίζζμ 

ηδξ ένεοκαξ βζα ηδκ θήρδ δεδμιέκςκ (Παναζηεουπμοθμξ, 1984a). Ζ δεζβιαημθδρία 

ζφιθςκα ιε ηδ Mason (2003c), είκαζ ιζα πναηηζηή επζθμβήξ πμο πνδζζιμπμζμφιε βζα 

κα εκημπίζμοιε ηα ζημζπεία – οπμηείιεκα. Ζ δεζβιαημθδρία  πμο είηε ηαηαθήβεζ ζε 

ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια είηε ηαηαθήβεζ ζε ιδ ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια,  ζοκζζηά 

ημ εειεθζαηυ ζημζπείμ ηδξ ένεοκαξ. 

Ο πθδεοζιυξ ζημκ μπμίμ απεοεφκεηαζ δ ένεοκα είκαζ μζ ιαεδηέξ εκήθζημζ ηςκ 

εζπενζκχκ επαββεθιαηζηχκ εηπαζδεοηδνίςκ ηα μπμία απμηεθμφκ ιένμξ ηδξ 

Γεοηενμαάειζαξ ιεηα-οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ. Φνμκηίζαιε ηα ζπμθεία κα 

ανίζημκηαζ ζε αζηζηέξ πενζμπέξ ηαζ μζ ιαεδηέξ κα δζαεέημοκ ημζκά παναηηδνζζηζηά 
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δζυηζ ιυκμ έηζζ ιπμνμφιε κα πεηφπμοιε ηδκ μιμζμβέκεζα ηςκ ζοκεκηεολζαγμιέκςκ. 

Σμ δείβια πμο πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ δείβια εκδθίηςκ εηπαζδεουιεκςκ ιεηακαζηχκ 

2δξ βεκζάξ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ απυ ηνία εζπενζκά ΔΠΑΛ ηδξ Γοηζηήξ Αηηζηήξ.   

Μπμνεί δ πμζμηζηή ένεοκα κα είκαζ ζοκήεςξ ιζηνήξ ηθίιαηαξ ή κα ιδκ ζοζημζπίγεηαζ 

ιε ημοξ ηακυκεξ ηςκ ιαεδιαηζηχκ πζεακμηήηςκ ςζηυζμ δ επζθμβή ημο δείβιαημξ 

απμηεθεί ααζζηή ζοκζζηχζα ηδξ εβηονυηδηαξ ηδξ. Καηαθέναιε θμζπυκ κα ανμφιε 

ιαεδηέξ ενβαγυιεκμοξ απυ παιδθά ημζκςκζηά ζηνχιαηα, ιεηακάζηεξ 2
δξ

 βεκζάξ 

ηονίςξ απυ πχνεξ πνχδκ ημιιμοκζζηζηέξ ημο Ακαημθζημφ Βαθηακζημφ ηυλμο. Σα 

ζπμθεία επζθέπεδζακ ιε ηνζηήνζμ ηδκ ημζκςκζηή ζφκεεζδ ημο πθδεοζιμφ Ζ απεζνία 

ιμο ζημ πχνμ ηδξ ένεοκαξ ιε μδήβδζε ζε θακεαζιέκα ιμκμπάηζα δζυηζ  ελανπήξ 

πνμηίιδζα ζοβηεηνζιέκα ζπμθεία ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζμπέξ ηαζ ιε εθάπζζηεξ 

εζδζηυηδηεξ ηζξ μπμίεξ ζηεθεπχκεζ μ ακδνζηυξ πθδεοζιυξ. Πνμηίιδζα υιςξ κα ανς 

πενζμπέξ ηαζ ζπμθεία ιε πενζζζυηενμοξ ιεηακάζηεξ ηαζ ιε εζδζηυηδηεξ ζηθδνέξ.  

Απαναίηδηδ πνμΰπυεεζδ είκαζ κα δζαεέηεζ ημ δείβια ηζξ οπυ δζενεφκοζδ ειπεζνίεξ 

χζηε ζε ιζα επυιεκδ ένεοκα μ ζοβηεηνζιέκμξ πθδεοζιυξ ιε ηα ίδζα παναηηδνζζηζηά 

κα ιπμνέζεζ κα απακηήζεζ ζηα ίδζα ενςηήιαηα (Mason, 2010c). ημ 

ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια πενζθαιαάκμκηαζ μζ ελήξ ηεπκζηέξ: δ απθή ηοπαία 

δεζβιαημθδρία, δ δεζβιαημθδρία ηαηά ζηνχιαηα, δ δεζβιαημθδρία ηαηά μιάδεξ. ημ 

ιδ ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια πενζθαιαάκμκηαζ: δ δεζβιαημθδρία πμζμζηχζεςκ, δ 

αμθζηή δεζβιαημθδρία ηαζ δ πζμκμζηζαάδα (Creswell, 2013).  

ηδ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα αημθμοεήεδηε δ δεζβιαημθδρία πζμκμζηζαάδα.  φιθςκα 

ιε ηδκ Κονζαγή (1999b), εη πνχηδξ επζθέβμκηαζ ηα άημια ηδξ ένεοκαξ ιε 

ηαεμνζζιέκα παναηηδνζζηζηά ηα μπμία ζοζηήκμοκ άθθα άημια ζημκ ενεοκδηή/ηνζα 

ηαζ αοηυ βζαηί είκαζ δφζημθμ κα εκημπζζηεί μ οπυ ένεοκα πθδεοζιυξ. Οζ 
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δεζβιαημθμβζηέξ ένεοκεξ, υπςξ ηαζ δ ζοβηεηνζιέκδ ιεθεημφκ έκα ζοβηεηνζιέκμ 

δείβια απυ έκακ εονφηενμ πθδεοζιυ. Σα άημια πμο απμηεθμφκ ημ δείβια ιαξ 

μκμιάγμκηαζ πθδεοζιυξ ηδξ ένεοκαξ (Παναζηεουπμοθμξ, 1984b). 

2. Η δηεμαγωγή ηεο έξεπλαο 

Οζ ικδιμκζαηέξ πμθζηζηέξ ηςκ ηεθεοηαίςκ πνυκςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα μζημκμιζηά 

ηαζ ημζκςκζηά πνμαθήιαηα επδνεάγμοκ ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ηαζ μδδβμφκ πμθθά 

άημια ζημ κα απμιαηνοκεμφκ απυ ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Οζ εκήθζηεξ 

ιεηακάζηεξ δεφηενδξ βεκζάξ ελαζηίαξ μζημκμιζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ παναβυκηςκ 

εβηαηέθεζρακ ημ ζπμθείμ πνυςνα. Ζ ακάβηδ επζαίςζδξ αοηχκ ηαζ ηςκ μζημβεκεζχκ 

ημοξ ημοξ έθενε ακηζιέηςπμοξ ιε ηδκ «αημφζζα» ηαζ «αεαζαζιέκδ» απχθεζα ηδξ 

ιαεδηζηήξ ημοξ  ηαοηυηδηαξ ηαζ ηδκ έκηαλδ ημοξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ πςνίξ ηακέκα 

πνμζυκ, ςξ ακεζδίηεοημζ ενβάηεξ. Σα ηεθεοηαία πνυκζα παναηδνείηαζ έκημκμ ημ 

θαζκυιεκμ επζζηνμθήξ ζηα «ενακία» εκδθίηςκ ιεηακαζηχκ ιε ζημπυ ηδκ 

μθμηθήνςζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ημοξ.  

Ζ δζενεφκδζδ  ηδξ δζεεκμφξ ηαζ εθθδκζηήξ αζαθζμβναθίαξ πμο έβζκε ζηα πνχηα 

ηεθάθαζα ακαδεζηκφεζ ηδ ζπμοδαζυηδηα πμο έπεζ απμδμεεί ζηδκ εκήθζηδ ιάεδζδ ηαζ 

ηδκ ζδιαζία ηδξ επαββεθιαηζηήξ ηοπζηήξ εηπαίδεοζδξ βζα ηδκ έκηαλδ ηςκ 

ιεηακαζηχκ. Οζ ιεηακάζηεξ «δεφηενδξ βεκζάξ» πμο είηε βεκκήεδηακ ζηδκ Δθθάδα 

είηε ήνεακ ζε δθζηία ιζηνυηενδ ηςκ 5 εηχκ, πανυθμ πμο εηπαζδεφηδηακ ιε ημοξ 

ηχδζηεξ ηαζ ηζξ ανπέξ ηδξ πχναξ οπμδμπήξ, απμηεθμφκ ιία ζδζαίηενδ  πμθζηζζιζηή 

μιάδα δ μπμία ανίζηεηαζ ακάιεζα ζε δφμ παηνίδεξ, ζε δφμ βθχζζεξ, ζε δφμ  

δζαθμνεηζηά πμθζηζζιζηά οπυααενα. Ζ επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ ηαζ ηονίςξ δ 

εζπενζκή απμηεθεί ηδ ααζζηή επζθμβή ηςκ εκδθίηςκ ιεηακαζηχκ. Σμ εζπενζκυ θφηεζμ 

απμηεθεί έκα εηπαζδεοηζηυ ίδνοια ημ μπμίμ εκδείηκοηαζ βζα ημοξ εκήθζηεξ 
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ενβαγυιεκμοξ ηαζ ιδ, «ιαεδηέξ». Θα ακανςηδεμφιε αέααζα πςξ βίκεηαζ έκα ζπμθείμ 

ηδξ ηοπζηήξ εηπαίδεοζδξ κα θζθμλεκεί ηυζμοξ εκήθζημοξ ιαεδηέξ ηαζ κα ημοξ 

εκηάζζεζ ζε ιζα δζαδζηαζία ιάεδζδξ ιαγί ιε ηα ακήθζηα παζδζά. Ζ ιαηνμπνυκζα 

εεεθμκηζηή ειπεζνία ηαζ δνάζδ ηδξ ενεοκήηνζαξ ιε ηζξ εοάθςηεξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ 

ζημ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηονίςξ ιε ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ ιεηακαζηχκ ζηδ ΜΚΟ 

«Γνυιμζ Εςήξ» ηαζ ζημ ζηέηζ ιεηακαζηχκ ζηα Δλάνπεζα απμηέθεζε ημ έκαοζια βζα 

ηδκ εηπυκδζδ ηδξ δζπθςιαηζηήξ ηδξ ενβαζίαξ. Ζ επζθμβή ιεθέηδξ ηδξ 

επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ έβζκε ηαηυπζκ ζογήηδζδξ ηαζ πνμηνμπήξ ηδξ 

επζαθέπμοζαξ ηδξ η. Π. Παπαδζαιακηάηδ, δ μπμία αμήεδζε ηαζ ζηήνζλε ηδκ 

ενεοκήηνζα κα πνμζακαημθζζηεί ζε έκα άβκςζημ ιέπνζ ηχνα εηπαζδεοηζηυ 

πενζαάθθμκ, κα ειπκεοζηεί ηαζ κα ζοκδοάζεζ ημ πνμζςπζηυ ηδξ αίςια ιε ηδκ 

επζζηδιμκζηή εειεθζςιέκδ βκχζδηαζ Ζ επζθμβή ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ εζπενζκχκ 

επαββεθιαηζηχκ εηπαζδεοηδνίςκ έβζκε θυβς ηδξ εφημθδξ πνυζααζδξ, ιζα ηαζ εηεί 

ενβάγμκηαζ ηαζ δναζηδνζμπμζμφκηαζ εηπαζδεοηζημί ιε ημοξ μπμίμοξ ζοκακαζηνέθεηαζ 

δ ενεοκήηνζα ζηδκ ημζκςκζηή ηδξ γςή.  Κνίκεηαζ θμζπυκ ακαβηαίμ κα ιεθεηδεεί αοηυ 

ημ «ζδζαίηενμ» ζπμθζηυ πενζαάθθμκ ημ μπμίμ πενζηθείεζ ιαεδηέξ ιε δζαθμνμπμζδιέκδ 

ηαοηυηδηα ηαζ δοκαιζηή. 

Ζ ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε ημκ Μάνηζμ ηαζ ημκ Απνίθζμ ημο 2019 ζημ κμιυ 

Αηηζηήξ. Σα ζπμθεία ηδξ Γοηζηήξ Αηηζηήξ πνμζθένμκηαζ ςξ επζθμβή βζα ηδκ 

ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα, δζυηζ είκαζ πενζμπέξ πμο απμηέθεζακ πυθμ έθλδξ βζα ημοξ 

ιεηακάζηεξ υηακ έθηαζακ ζηδκ Έθθάδα. Δίκαζ πενζμπέξ πμο θυβς παιδθμφ αζμηζημφ 

ηαζ πμθζηζζιζημφ οπμαάενμο οπμδέπμκηαζ έκακ ζδζαίηενα εοάθςημ πθδεοζιυ.  

Δζδζηυηενα δ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα ζηδνίπηδηε ζε 15 εηπαζδεουιεκμοξ εκδθίημοξ 

ιεηακάζηεξ απυ ημοξ μπμίμοξ 5 ήηακ βοκαίηεξ ηαζ 10 ήηακ ακδνεξ ιε δθζηία ηαηά 

πνμζέββζζδ απυ 25 έςξ 45 πνμκχκ. Απυ ημοξ 9 εηπαζδεοηέξ εη ηςκ μπμίςκ δφμ 
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βοκαίηεξ (θζθυθμβμξ ηαζ ροπμθυβμξ) ηαζ μζ επηά άκδνεξ δζυηζ ηα εζπενζκά πμο 

επζθέπεδηακ είπακ ηονίςξ εζδζηυηδηεξ ζηθδνέξ υπςξ αοηή ηςκ δμιζηχκ ένβςκ. βζα  μ 

έκαξ ήηακ μ ροπμθυβμξ ημο εκυξ απυ ηα ηνία ζπμθεία ηαζ μ άθθμξ  

Πνζκ ηδ δζελαβςβή ηδξ ένεοκαξ, δ ενεοκήηνζα έπνεπε, βζα κα ιδ θένεζ ζε δφζημθδ 

εέζδ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, κα επζημζκςκήζεζ ιε ημοξ δζεοεοκηέξ ηςκ ζπμθείςκ, κα 

ημοξ εκδιενχζεζ εκδεθεπχξ βζα ημ ηζ επνυηεζημ κα ηάκεζ ηαζ κα γδηήζεζ ηδκ άδεζα 

ημοξ βζα ηδκ πνυζααζδ ζημ ζπμθείμ. Ζ ημζκςκζηή ιμο επαθή ιε εηπαζδεοηζημφξ πμο 

ενβάγμκηαζ ζημ πχνμ ηδξ εζπενζκήξ επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ ιμο έδςζε ηδκ 

εοηαζνία κα έπς πνμζςπζηή επαθή ιε ημοξ δζεοεοκηέξ ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ. Αθμφ 

ημοξ εκδιένςζα υηζ ζημ πθαίζζμ ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ ιμο ενβαζίαξ ζημ πνυβναιια 

«Κμζκςκζηέξ Γζαηνίζεζξ, Μεηακάζηεοζδ ηαζ Ηδζυηδηα ημο Πμθίηδ» ημο 

Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο δζελάβς ένεοκα ιε εέια « Δηπαίδεοζδ Δκδθίηςκ 

Μεηακαζηχκ 2δξ Γεκζάξ ζημ πθαίζζμ ηδξ Δζπενζκήξ Δπαββεθιαηζηήξ Δηπαίδεοζδξ». 

Σμ ηθίια επζημζκςκίαξ ιε ημοξ δφμ δζεοεοκηέξ ήηακ ζδζαίηενα εκεαννοκηζηυ ηαζ 

ζοκεπζημονμφιεκμ. ημ πνχημ επαββεθιαηζηυ θφηεζμ απυ ημ μπμίμ ηαζ λεηίκδζε δ 

ένεοκα μ δζεοεοκηήξ ιε «οπμδέπηδηε» ιε ανηεηή ηαποπμρία ηαζ ζηδκ ανπή ιε 

επέπθδλε εκηυκςξ δζυηζ, υπςξ είπε, πανέηαιρα ηδκ κυιζιδ δζαδζηαζία ηαζ δεκ 

απεοεφκεδηα άιεζα ζε εηείκμκ.  

Δκημφημζξ ζοκαίκεζε κα ιε αμδεήζεζ ιε ημκ υνμ κα ιδκ πνδζζιμπμζήζς 

ιαβκδημθςκάηζ δζυηζ βζα αοηυκ μζ ηαζνμί είκαζ παθεπμί ηαζ επζηίκδοκμζ. Μμο ηυκζζε 

αέααζα πμθθέξ θμνέξ, υηζ δ πανμοζία ιμο ζημ ζπμθείμ είκαζ πανάκμιδ, δζυηζ έπς 

παναηάιρεζ ηζξ βναθεζμηναηζηέξ δζαδζηαζίεξ. 

 Δκδιένςζε ημκ ζφθθμβμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ηδκ πανμοζία ιμο ζημ πχνμ ημο 

ζπμθείμο μζ μπμίμζ ηαζ αοημί δεκ εκδζαθένεδηακ κα ιε αμδεήζμοκ. ηδνίπηδηα 
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θμζπυκ ιυκμ ζηδ θίθδ εηπαζδεοηζηυ πμο είπα ζημ ζπμθείμ αθθά ηαζ αοηή δεκ ήηακ 

δζαηεεεζιέκδ κα ένεεζ ζε νήλδ ιε ημκ δζεοεοκηή ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ. Αηυιδ ηαζ μ 

εηπαζδεοηζηυξ «Θ» ιαξ έδςζε ιζα ζηοθζγάνζζιέκδ ηδθεθςκζηή ζοκέκηεολδ ιε 

ιζηνμπενίμδμ θυβμ, πνάβια πμο δήθςκε ηδκ ακηίεεζδ ημο ζηδκ πνμζπάεεζα ηδξ 

ενεοκήηνζαξ κα πνμζεββίζεζ ημ ζδζαίηενμ πενζαάθθμκ ηδξ εζπενζκήξ επαββεθιαηζηήξ 

εηπαίδεοζδξ. Μαξ οπεκεφιδζε, υηζ δ ηάεε ένεοκα πμο βίκεηαζ είκαζ ιάηαζδ ηαζ 

ακαπμηεθεζιαηζηή ηαζ υηζ βίκμκηαζ βζα ηα «ιάηζα ημο ηυζιμο». Μέζα απυ ιζα 

δζαδζηαζία ζοκμιςηζηήξ ζοιπενζθμνάξ πνμζέββζζα ημκ πνχημ εκήθζημ ιαεδηή πμο 

δέπηδηε κα ιε αμδεήζεζ ηαζ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ πζμκμζημζαάδαξ ηαηάθενα κα πάνς 

πέκηε ζοκεκηεφλεζξ εηπαζδεομιέκςκ ηαζ ιζα ζοκέκηεολδ εηπαζδεοηζημφ. 

ηα δφμ επυιεκα ζπμθεία δ αηιυζθαζνα ήηακ ηεθείςξ δζαθμνεηζηή ανπζηά απυ ημοξ 

δζεοεοκηέξ ηαζ φζηενα απυ ημ εηπαζδεοηζηυ πνμζςπζηυ. Βέααζα δ ανκδηζηή ειπεζνία 

απυ ημ πνχημ ζπμθείμ ιε έηακε κα είιαζ πζμ ηοπζηή ζηδκ δζαδζηαζία ηδξ απεφεοκζδξ. 

Βνήηα ιυκδ ιμο ηζξ δζεοεφκζεζξ ηςκ ζπμθείςκ ηαζ επζημζκχκδζα απεοεείαξ ιε ημοξ 

δζεοεοκηέξ πςνίξ ηδκ πανειαμθή ηνίηςκ πνμζχπςκ. Απυ ηδκ πνχηδ ζηζβιή ήηακ 

ζδζαίηενα θζθζημί ηαζ ιμο έδςζακ αιέζςξ ηδκ άδεζα κα παναανεεχ ζημ πχνμ ημο 

ζπμθείμο βζα υζμ δζαζηδια εα πνεζαγυιμοκ. Καζ υπζ ιυκμ αοηυ, αθθά εηείκμζ 

πανυηνοκακ ημ ζφθθμβμ ηςκ ηαεδβδηχκ ηαζ ημοξ ιαεδηέξ κα ιε αμδεήζμοκ ζηδκ 

ένεοκα.  

Γεκ είπακ ηακέκα πνυαθδια κα πνδζζιμπμζήζς ιαβκδηυθςκμ βζα ηδκ εββναθή ηςκ 

ζοκεκηεφλεςκ. Γζα ηνεζξ εαδμιάδεξ ανζζηυιμοκ ζε ηαεδιενζκή αάζδ ζημ πχνμ ηςκ 

ζπμθείςκ αοηχκ απυ ηδκ έκανλδ ηςκ ιαεδιάηςκ 6:30 ι.ι. έςξ ηδ θήλδ ημο 

πνμβνάιιαημξ 10: 45 ι.ι. 



 63  

 

Καευθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ πανμοζίαξ ιμο ζηα ζπμθεία παναηήνδζα υηζ μζ ιαεδηέξ δεκ 

ενπυκημοζακ ηαεδιενζκά βζα ιάεδια, έηακακ πμθθέξ απμοζίεξ πνάβια πμο ιε 

ηαθαζπχνδζε δζυηζ πμθθέξ θμνέξ πήβαζκα ηαζ εκχ είπαιε νακηεαμφ δεκ ειθακίγμκηακ. 

Ήιμοκ πμθφ πνμζεπηζηή ζημ κα ιδκ δζαηανάλς ηδκ εονοειία ημο ζπμθείμο ηαζ βζα κα 

ιδκ θακεί υηζ ηαηαπνχιαζ ηδκ «θζθμλεκία» ημοξ. Σμ ηθίια ηςκ ζοκεκηεφλεςκ ήηακ 

πμθφ θζθζηυ ηαζ μζ ζοκεκηεολζαγυιεκμζ ακηαπμηνίεδηακ επανηχξ ζημ εέια ηδξ 

ένεοκαξ. Σμ ιεβαθφηενμ δείβια ιμο πνμένπεηαζ απυ αοηά ηα δφμ εζπενζκά ζπμθεία 

πμο ανίζημκηαζ ημ έκα ζημ Πενζζηένζ ηαζ ημ άθθμ ζημοξ Αβίμοξ Ακανβφνμοξ.  

3.Δξγαιείν πιινγήο Γεδνκέλωλ 

Σμ ενεοκδηζηυ ενβαθείμ απμηεθεί ημ ααζζηυ ιμπθυ βζα ηδ δζελαβςβή ηδξ ένεοκαξ.  

Γζα αοηυ ηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ πνδζζιμπμζήζαιε ηδκ ζοκέκηεολδ 

ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδκ διζ-δμιδιέκδ δ μπμία ζπεδζάζηδηε πάκς ζε ενςηήζεζξ 

ακμζπημφ ηφπμο. Χξ ιέζμ ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ, δ ζοκέκηεολδ είκαζ ημ πζμ πνμζζηυ 

ενβαθείμ ηδξ πμζμηζηήξ ένεοκαξ (Cohen, L., & Manion, L., 2008).  Μπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί βζα κα ακαδείλεζ αθεκυξ ηδκ οπμηεζιεκζηή μπηζηή βςκία βζα έκα 

θαζκυιεκμ ηαζ αθεηένμο κα δζενεοκήζεζ ζηάζεζξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ ζε ζοκάθεζα ιε 

ηζξ ημζκςκζηέξ δζενβαζίεξ. Οζ ακμζπημί ηφπμζ ενςηήζεςκ ηδξ διζ-δμιδιέκδξ 

ζοκέκηεολδξ δζέπμκηαζ απυ πκεφια εοεθζλίαξ ηαζ εθεοεενίαξ βζα ημκ 

ζοκεκηεολζαγυιεκμ. Σμκ ηάκμοκ κα κζχεεζ άκεηα δζυηζ ιπμνεί κα δχζεζ πθδνμθμνίεξ 

βζα ημ οπυ ελέηαζδ γήηδια, ζηδνζγυιεκμξ ζημ πνμζςπζηυ ημο αίςια. Δίκαζ έκαξ 

ηαπφξ ηνυπμξ κα ζοθθεπεεί έκαξ ιεβάθμξ υβημξ πθδνμθμνζχκ.  

 «Αλ ζέιεη θάπνηνο λα κάζεη πεξηζζόηεξα πξάγκαηα, λα πάξεη από ηνλ εξσηώκελν 

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, πξέπεη λα ηνλ αθήζεη λα εθθξάζεη ηε γλώκε ηνπ, θαη είλαη 

εκθαλέο όηη ηόηε επηβάιιεηαη κηα αλνηρηή εξώηεζε» (Φίιηαο, 1996). 
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Οζ ζοκεκηεφλεζξ έθααακ πχνα ζε δζάθμνα ιένδ (π.π. ζηδκ αίεμοζα ηαεδβδηχκ ζημ 

ζπμθείμ, ζηδκ αίεμοζα πμο μ ροπμθυβμξ πνδζζιμπμζεί βζα ηζξ ζοκεδνίεξ ημο, ζε 

ηάλεζξ πμο ηάκμοκ ιάεδια μζ ζοκεκηεολζαγυιεκμζ ηαζ ζε ηάπμζεξ ηαθεηένζεξ.), υπμο 

παναανζζηυηακ ιυκμ δ ενεοκήηνζα ηαζ ηάεε ιαεδηήξ ηαζ ηαεδβδηήξ πςνζζηά χζηε κα 

ιδκ επδνεάγμκηαζ απυ ηδκ πανμοζία ηνίηςκ πνμζχπςκ. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ιζα 

ζοκέκηεολδ εηπαζδεοηζημφ «Θ» δζεκενβήεδηε ιέζς ηδθεθχκμο ιζαξ ηαζ μ πνυκμξ ημο 

δεκ ημο επέηνεπε ηδκ δζα γχζδξ ζοκάκηδζδ ιαξ. Βέααζα υπςξ δζαπζζηχζαιε μ θυβμξ 

πμο δεκ είπε πνυκμ ήηακ δ δζζεοιία ημο απέκακηζ ζηδκ αλία ηδξ ένεοκαξ. φιθςκα ιε 

ηδκ Κονζαγή (1998) μζ ζοκεκηεφλεζξ ιπμνεί κα είκαζ ηαζ ηδθεθςκζηέξ αθθά αοηυ ίζςξ 

κα ζηενήζεζ απυ ημκ ζοκεκηεοηηή ηδ δοκαηυηδηα κα ενιδκεφζεζ ηζξ απακηήζεζξ θυβς 

ηδξ εθθεζρδξ μπηζηήξ επαθήξ. 

Γζα ηδκ μιαθή θεζημονβία ηδξ ζοκέκηεολδξ δ ενεοκήηνζα είπεζ ζπεδζάζεζ εη ηςκ 

πνμηένςκ ηα ενςηήιαηα ηδξ ζοκέκηεολδξ ηαζ είπακ πςνζζηεί ζε εειαηζηέξ εκυηδηεξ. 

Βέααζα θυβς απεζνίαξ ηαζ ζοζημθήξ, δ ενεοκήηνζα ζημ πνχημ ζπμθείμ δεκ 

αημθμφεδζε πζζηά ηα ενςηήιαηα αοηά δζυηζ μζ ζοκεκηεολζαγυιεκμζ είπακ ηδκ ακάβηδ 

κα ελζζημνήζμοκ ιζα ζζημνία γςήξ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ δ ένεοκα πνμκμηνζαμφζε, δ 

ενεοκήηνζα δεκ έπαζνκε απακηήζεζξ ζηα ενςηήιαηα ηδξ ιε απμηέθεζια κα οπάνπεζ 

ιζα εθεοεενία ζηδ δμιή ημο πθαζζίμο. Πμθθέξ θμνέξ δ ένεοκα ηζκδφκεοζε κα 

οπμπέζεζ ζε άζπεηεξ ιε ημ εέια ιανηονίεξ. ε ζοκκεκυδζδ ιε ηδκ επζαθέπμοζα ηαζ 

έβηνζζδ αοηήξ ημ πθαίζζμ ηδξ ζοκέκηεολδξ ηζκήεδηε ζημοξ παναηάης άλμκεξ: 

 Πνμζςπζηά ζημζπεία πμο ζημζπεζμεεημφκ ηδκ ηαοηυηδηα ημοξ. 

 Οζημβεκεζαηή ηαζ Κμζκςκζηή Αθεηδνία 

 Δηπαζδεοηζηή ειπεζνία  

 Λυβμζ δζαημπήξ ηαζ θυβμζ επζζηνμθήξ ζημ ζπμθείμ. 
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 Πνμζδμηίεξ απυ ηζξ ζπμοδέξ ημοξ ζηδκ ΔΣΔΔ.  

Ο ζοβηεηνζιέκμξ μδδβυξ ζοκηάπεδηε βζα κα ιπμνέζεζ δ ενεοκήηνζα κα απακηήζεζ ζηα 

παναηάης ενεοκδηζηά ενςηήιαηα: 

Πξώην εξεπλεηηθό εξώηεκα: Πμζμ είκαζ ημ αθεηδνζαηυ οπυααενμ ηαζ πενζαάθθμκ  

αοηχκ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ ηςκ εζπενζκχκ ζπμθείςκ; 

Γεύηεξν εξεπλεηηθό εξώηεκα: Σμ ζπμθείμ άνεζ ηζξ ημζκςκζηέξ ακηζεέζεζξ ή 

ελοπδνεηεί ζοβηεηνζιέκεξ κυνιεξ 

Σξίην εξεπλεηηθό εξώηεκα: Σμ πμθζηζζιζηυ ηεθάθαζμ ηςκ ιαεδηχκ αοηχκ ημοξ 

επζηνέπεζ ηδκ ημζκςκζηή ακέθζλδ; 

 Σέηαξην εξεπλεηηθό εξώηεκα: Πμζεξ είκαζ μζ δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ςξ 

εκήθζηεξ ιεηακάζηεξ ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ; 

Πέκπην εξεπλεηηθό εξώηεκα: Πμζεξ είκαζ μζ πνμζδμηίεξ ημοξ απυ ηδκ θμίηδζδ ημοξ 

ζηδκ εζπενζκή επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ; Γζαηί επέζηνερακ; 

Γζα κα ελαζθαθζζηεί δ αλία ιζα ένεοκαξ μθείθεζ «κα ζπεηίγεηαζ ιε ημ εέια ημ μπμίμ 

άπηεηαζ ηςκ εκδζαθενυκηςκ ημο ημζκμφ ζημ μπμίμ πνμμνίγεηαζ κα θένεζ κέα ζημζπεία 

ειπθμοηίγμκηαξ ηδ βκχζδ πμο ήδδ έπμοιε βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια» (Bird, 

Hammersley,Gomm & Woods, 1999). 

4.Δγθπξόηεηα θαη Αμηνπηζηία 

φιθςκα ιε ημκ Hammersley (1992), «δ πμζμηζηή ένεοκα απμηεθεί ιζακ εκαθθαηηζηή 

ιμνθή ένεοκαξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πμζμηζηή ένεοκα ηςκ ημζκςκζηχκ επζζηδιχκ». Ζ 

εβηονυηδηα απμηεθεί ααζζηυ πανάβμκηα ιζαξ απμηεθεζιαηζηήξ ένεοκαξ. Μπμνεί κα 

δζαζθαθζζηεί ιέζς ηδξ εζθζηνίκεζαξ ημο αάεμοξ ημο πθμφημο ηαζ ημο πενζεπμιέκμο 
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ηςκ δεδμιέκςκ πμο ζοθθέβμκηαζ, ιέζς ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ πμο πνμζεββίγμκηαζ, 

ιέζς ηδξ έηηαζδξ ηδξ ηνζβςκμπμίδζδξ ηαεχξ ηαζ ιέζς ηδξ ακμδζμηέθεζαξ ημο 

ενεοκδηή. Γζα κα επζηεοπεεί ιεβαθφηενδ εβηονυηδηα, πνέπεζ κα επζδζςπεεί μ 

πενζμνζζιυξ ηςκ πδβχκ ιενμθδρίαξ, υπςξ είκαζ δ ηάζδ ημφ ενεοκδηή κα ράπκεζ 

απακηήζεζξ πμο επζαεααζχκμοκ ηζξ δζηέξ ημο απυρεζξ, δ έθθεζρδ ηαηακυδζδξ ηςκ 

απακηήζεςκ απυ ηδκ πθεονά ημφ ενεοκδηή, δ βεκζηυηενδ ζοιπενζθμνά ηαζ ζηάζδ 

ημο, δ ιενζηή επζθμβή ζημζπείςκ, ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ ενςηχιεκςκ, μζ πνμζςπζημί 

αζςιαηζημί πανάβμκηεξ, μζ ελςηενζηέξ ζοκεήηεξ (Cohen,Manion & Morisson, 2008).  

Πνμζπαεήζαιε υζμ ιπμνμφζαιε κα ηζκδεμφιε έλς απυ ημ οπμηεζιεκζηυ πθαίζζμ ηδξ 

ιενμθδρίαξ.  Ονβακχζαιε έκα πθαίζζμ ακμζπηχκ ενςηήζεςκ, ηαλζκμιδιέκςκ χζηε 

κα ακηζζημζπμφκ ζηα ενεοκδηζηά ιαξ ενςηήιαηα. Γζαηοπχζαιε ηζξ ενςηήζεζξ, υζμ 

βζκυηακ πζμ απθέξ ηαζ ηαηακμδηέξ χζηε κα ιδκ θένμοιε ζε δφζημθδ εέζδ ημκ 

ζοκεκηεολζαγυιεκμ. Kαζ ηέθμξ πνμζπαεήαιε κα εέζμοιε -πνάβια πμο δεκ ζοκέαδ- 

ηζξ ίδζεξ ενςηήζεζξ ζε υθμοξ ημοξ ενςηχιεκμοξ ιέζα ζε έκα θζθζηυ ηαζ άκεημ 

πενζαάθθμκ. Οζ εηπαζδεοηζημί πμο επζθέπεδζακ απμηεθμφκ ημ πζμ ηαηάθθδθμ οθζηυ 

θυβς ηδξ ειπεζνίαξ ημοξ ζημ πχνμ ηδξ εζπενζκήξ επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ. 

οκενβάζηδηακ ιζα πανά ιε ηδκ ενεοκήηνζα ηαζ ιε πνμεοιία. Σμ ίδζμ έηακακ ηαζ μζ 

ενςηχιεκμζ ιαεδηέξ. Απυ άπμρδ δεμκημθμβζηή υθα έαδζακ ηαθχξ πανυθμ πμο δ 

ενεοκήηνζα ήηακ έκα άβκςζημ πνυζςπμ ημ μπμίμ λαθκζηά ανέεδηε ζημ ζπμθείμ ημοξ 

ηαζ ημοξ ηαναημφκδζε ημ πθαίζζμ ημοξ. 

Δλαζθαθίζηδηε δ ακςκοιία ημοξ ζηζξ ζοκεκηεφλεζξ ηαζ μ ζεααζιυξ ηδξ ενεοκήηνζαξ 

απέκακηζ ζημ απανααίαζημ ηςκ πνμζςπζηχκ δεδμιέκςκ. 
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         ΚΔΦΑΛΑΙΟ V: ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

Ζ εειαηζηή ακάθοζδ απμηεθεί ημ πζμ ηαηαθθήθμ ηνυπμ ηδξ πμζμηζηήξ ιεευδμο δζυηζ 

δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα χζηε ηα δεδμιέκα πμο απανηίγμκηαζ απυ έκακ ηενάζηζμ υβημ κα 

«ζπάζμοκ» ζε εειαηζημφξ άλμκεξ. Ζ ενεοκήηνζα ελαζηίαξ ηδξ απεζνίαξ ηδξ ζηζξ 

ιεευδμοξ ηδξ πμζμηζηήξ ακάθοζδξ εεχνδζε υηζ αοηυξ εα είκαζ μ πζμ εκδεδεζβιέκμξ 

ηνυπμξ βζα ηδκ πανμφζα ιεθέηδ. Δζδζηυηενα, είκαζ ιζα ιέεμδμξ εκημπζζιμφ, 

πενζβναθήξ, ακαθμνάξ ηαζ «εειαημπμπμίδζδξ» επακαθαιαακυιεκςκ κμδιαηζηχκ 

ιμηίαςκ, δδθαδή «εειάηςκ» ηα μπμία πνμηφπημοκ απυ ηα ενεοκδηζηά δεδμιέκα, ηαζ 

απμηεθεί ααζζηυ ενβαθείμ βζα υθμοξ ημοξ ενεοκδηέξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ πμζμηζηή 

ένεοκα (Braun & Clark, 2006• Holloway & Tondres, 2003• Roulston, 2001).Ζ 

ενεοκήηνζα αημθμφεδζε ημ ιμκηέθμ ιζα πζμ εοέθζηηδξ ηαζ εθεφεενδξ ζογήηδζδξ  ιε 

απμηέθεζια κα πνμηφρμοκ μζ παναηάης δζαηιδιαηζηέξ εκυηδηεξ 

1.  Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ηωλ Δξεπλεηηθώλ Γεδνκέλωλ 

 «Το προφύλ των μη Κληρονόμων».  

ηδκ εκυηδηα αοηή εα πανμοζζάζμοιε ηαζ εα ακαθφζμοιε ημ πνμθίθ ηςκ 

ενςηςιέκςκ πμο έβζκακ ηα ενεοκδηζηά ιαξ οπμηείιεκα βζα ηδκ δζελαβςβή ηδξ 

ένεοκαξ. Σα εκ θυβς άημια πανμοζζάγμοκ έκα ζδζαίηενμ πνμζςπζηυ ηαζ αθεηδνζαηυ 

οπυααενμ.  

Γζα θυβμοξ δεμκημθμβζημφξ ηαζ ιε αάζδ ηδξ ανπήξ ηδξ πνμζηαζίαξ ηςκ πνμζςπζηχκ 

δεδμιέκςκ, ηα ενεοκδηζηά ιαξ οπμηείιεκα εα ζδιεζχκμκηαζ ιε ηα βνάιιαηα ηδξ 

αθθααήημο, ηεθαθαία «Α», «Β», «Γ»…ηθπ βζα ημοξ εηπαζδεοηέξ ηαζ ιε ιζηνά «α», 

«α», «β»…ηθπ. βζα ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ. 

Ζ ακάθοζδ λεηζκά ιε ηδκ «α», δ μπμία ήνεε ζηδκ Δθθάδα ιε ηδκ ιδηένα ηδξ ζε 

δθζηία 3 εηχκ απυ ημ Καγαηζηάκ. Δίκαζ ιδηένα δφμ παζδζχκ ημ έκα 19 ηαζ ημ άθθμ 17 
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εηχκ ηαζ δζαγεοβιέκδ. Σα πνχηα πνυκζα ζηδκ Δθθάδα υπςξ ημκίγεζ ηαζ δ ίδζα είκαζ 

δφζημθα, μζ θυβμζ μζημκμιζημί. Απμθαζίγμοκ κα ένεμοκ ζηδκ Αεήκα ηδκ 

ιεβαθμφπμθδ βζα πενζζζυηενεξ επαββεθιαηζηέξ εοηαζνίεξ , υπςξ ακέθενε ηαζ δ ίδζα: 

« Ήξζα ζηελ Διιάδα από ην Καδαθζηάλ ζε ειηθία ηξηώλ ρξόλσλ κε ηε κεηέξα κνπ ν 

πξώηνο καο ζηαζκόο ήηαλ ε Κνκνηελή κέλεη ε ζεία κνπ ηόηεο εξρόληνπζαλ ζηελ 

Κνκνηελή νη Πόληηνη επεηδή ε κάλα κνπ δνύιεπε ζηα βακβάθηα εγώ πήγα ζε έλα 

ζρνιείν εηδηθό πνπ είραλ θηηάμεη γηα ηνπο Πόληηνπο γηα λα κάζσ ηα ειιεληθά  καο 

έδσζαλ θαη βηβιία ηα έρσ αθόκα είρακε θάπνηνπο ζπγγελείο ζηελ Κνκνηελή πνπ καο 

βνήζεζαλ αιιά επεηδή εγώ θαη ε κεηέξα κνπ ήκαζηαλ πνιύ αλεμάξηεηεο κπνξώ λα πσ 

θαη ε κεηέξα κνπ θαη εγώ από 11 ρξόλσλ πήγαηλα ζηα ρσξάθηα κάδεπα βακβάθηα γηαηί 

αηζζαλόκνπλα βάξνο ζηε ζεία κνπ όηη δνύζα εθεί πέξα θαη δελ ήζεια λα δσ ρσξίο λα 

δίλσ θαη εγώ θάηη ζην ζπίηη ζρνιείν πήγα ζηελ Κνκνηελή 13 ρξόλσλ ήξζα ζηελ Αζήλα 

πήγα ζρνιείν ζηελ Καιιηζέα θαη επεηδή ε κεηέξα κνπ έθαλε δπν εξγαζίεο ηόηε δνύιεπε 

ζε εξγνζηάζηα παξαγσγήο θαη θνβόηαλ έηζη λα κε αθήζεη κόλε κνπ κε έπαηξλε καδί ηεο 

ζηε δνπιεηά από 13 ρξνλώλ ήκνπλα ζηηο κεραλέο είρακε πνιιέο δπζθνιίεο νηθνλνκηθέο 

όηαλ κεηαθεξζήθακε ζηελ Αζήλα δελ είρακε θακία βνήζεηα ε κεηέξα κνπ έπαηξλε ιίγα 

ρξήκαηα εθκεηάιιεπζε από εξγνδόηεο ιίγα ηα ρξήκαηα θαζόινπ έλζεκα αλαγθαζηηθά 

πξέπεη λα θάλεη δεύηεξε δνπιεηά Δγώ δελ είρα πνιιά ξνύρα εγώ δελ ην είρα απηό κε ηελ 

ελδπκαζία έλα παληειόλη κία κπινύδα έλα παπνύηζη ήηαλ δύζθνια όηαλ έξρεζαη ζε κία 

μέλε ρώξα θαη ιεο έλα λαη ή έλα όρη… όρη γηα κέλα γηα ηε κεηέξα κνπ θαη βγαίλεη ζηελ 

αγνξά γηα λα δνπιέςεηο ηη δπζθνιίεο ηξάβεμα». 

ηδκ Αεήκα ζοκεπίγεζ ημ ζπμθείμ ηαζ εββνάθεηαζ  ζηδκ α΄βοικαζίμο. Οζ δοζημθίεξ 

πνμζανιμβήξ ζημ ζπμθείμ ιε ακαθμνά ζηδκ ιδ  ηαηακυδζδ ημο θεηηζημφ ηχδζηα ηαζ 

ζημκ ναηζζζιυ πμο αίςζε απυ ημοξ ζοκμιζθήημοξ ηδξ, ηδκ μδδβμφκ κα ημ 

εβηαηαθείρεζ: «Πήγα ζρνιείν ζηελ Καιιηζέα ζην γπκλάζην θαη δπζθνιεύηεθα πάξα 
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πνιύ εθεί κε ηε γιώζζα. .. Γελ θαηαιάβαηλα. Γελ κίιαγα θαιά θαη βίσζα θαη ην 

ξαηζηζκό ηα παηδηά ζην ζρνιείν κε θνξόηδεπαλ. Έηζη θαη εγώ ηα παξάηεζα θαη έθπγα. 

Θεσξώληαο όηη βξήθα ην κεγάιν κνπ έξσηα θαη παληξεύηεθα 15 ρξόλσλ θάλακε 

πνιηηηθό γάκν Πόληηνο θαη απηόο ζηελ θαηαγσγή θαη αθνύ γέλλεζα ηα παηδηά κνπ 

θάλακε θαη Θξεζθεπηηθό ηα παηδηά κνπ ήηαλ παξαλπθάθηα Ήηαλ πνιύ σξαία θαη κεηά 

ρώξηζα» 

Ζ «α» ακέθενε υηζ μ θυβμξ ιδ ηαηακυδζδξ εκυξ ανπαίμο ηεζιέκμο ήηακ υηζ μζ 

ηαηχηενεξ μζημβέκεζεξ δεκ είπακ ηα ιέζα βζα κα πνμπςνήζμοκ: «Καη ηόηε ππήξραλ θαη 

ηα αξραία πνπ ήηαλ δξάκα γηα κέλα δελ ήμεξα ηα Διιεληθά θαιά νύηε κπνξνύζα λα 

θάλσ κεηάθξαζε. Οπόηε έπξεπε λα θάηζσ λα ςάμσ, λα δηαβάζσ, λα κεηαθξάζσ, θαη 

εκείο νη θαηώηεξεο νηθνγέλεηεο δελ είρακε ππνινγηζηέο. Μνπ έπαηξλε ηξεηο ώξεο». 

Ο «α» βεκκήεδηε ζηδκ Δθθάδα είκαζ 33 πνμκχκ, πακηνειέκμξ ιε δομ παζδζά. 

Δνβάγεηαζ ςξ πεζνζζηήξ ιδπακδιάηςκ: « Δίκαη από ηα Σίξαλα ηεο Αιβαλίαο. Ήξζε 

πξώηνο ζηελ Διιάδα ν παηέξαο κεηά ήξζε ε κάλα, έθαλαλ εδώ γάκν θαη κεηά ήξζα 

εγώ….(γειάεη). Μέλσ ζην Γέξαθα. Ζ κάλα κνπ είλαη θαζαξίζηξηα θαη ν παηέξαο κνπ 

νηθνδόκνο, ηώξα είλαη άλεξγνο, μέξεηο ε θξίζε. Από 8 ρξνλώλ κπήθα κε ηνλ παηέξα 

κνπ ζηελ νηθνδνκή …». 

Ο «α» ζοκεπίγεζ ημ ζπμθείμ, ζημ μπμίμ κζχεεζ θυαμ ηαζ πνμζπαεεί κα επζαθδεεί ιέζς 

ηδξ «ιαβηζάξ». Θεςνεί υηζ μζ βμκείξ ημο αδζαθυνδζακ ηαζ δεκ ημκ αμήεδζακ κα 

πνμπςνήζεζ ζημ ζπμθείμ. ακ κα ιδκ ημο έδεζλακ ημ δνυιμ πμο έπνεπε κα ημο 

δείλμοκ: «Σν 1992 παξάηεζα ην ζρνιείν ήκνπλα θαιόο αιιά ην θνβόκνπλα. Σα παίξλά 

από ηελ παξάδνζε ηα γξάκκαηα . Αιιά ιόγσ ηεο εθεβείαο έθαλα ην κάγθα ζην ζρνιείν 

δειαδή όηη εγώ είκαη ζην δεθαπεληακειέο, όηη είκαη θάπνηνο. Με ζεσξνύζαλ όινη 

κάγθα ζην ζρνιείν. Λόγσ θαθήο δηαγσγήο δελ κνπ βάδαλε ηνπο βαζκνύο πνπ έπξεπε νη 
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θαζεγεηέο. Μπνξνύζαλ θαη δελ ην θάλαλε. Γελ ήκνπλα αιήηεο αιιά ηνπο πείξαδα  ηα 

εθεβηθά ρξόληα γηα λα θαλώ θάπσο θαη εγώ. Δγθαηέιεηςα ην ζρνιείν ζηελ ηξίηε 

γπκλαζίνπ. Έκεηλα ζε 11… Γελ πηζηεύσ λα είλαη… λα ην έρεη θάλεη άιιν παηδί. Σα 

ρξόληα ηα δηθά κνπ ηα έδηλεο ην επηέκβξην θαη ην Φεβξνπάξην κέρξη λα ηα πεξάζεηο. 

Άκα δελ ηα πέξλαγεο θνβόζνπλα  θαη μαλά πήγαηλεο ζηελ ηξίηε γπκλαζίνπ. Σα πέξαζα 

ηα καζήκαηα αιιά… (μέξεηο ηη έγηλε;) απηό ην δηάζηεκα πήγα κε ηνλ παηέξα κνπ ζηελ 

νηθνδνκή. Μπήθα θαη κε ηνλ παηέξα κνπ ζηελ δνπιεηά θαη έβγαια πνιιά ρξήκαηα θαη 

γιπθάζεθα πνιύ ρξήκα. Σόηε εγώ πνπ είρα πνιιά ιεθηά ζηελ ηζέπε κνπ νη ζπκκαζεηέο 

κνπ θαη νη θίινη κνπ δελ είραλ θαη έηζη ηα παξάηεζα. Οη γνλείο κνπ δελ κε πίεζαλ λα  

πξνθόςσ  ζηα γξάκκαηα. Δγώ έπξεπε λα πξνρσξήζσ όκσο κε βάιαλε ζηε δνπιεηά». 

Ζ «β» βεκκήεδηε ζηδκ Δθθάδα ηαζ έπεζ ηαηαβςβή απυ ηα Σίνακα ηδξ Αθαακίαξ. Δίκαζ 

43 πνμκχκ πακηνειέκδ ηαζ έπεζ δφμ ακήθζηα ημνζηζάηζα. Ανπζηά κηνέπεηαζ κα ιμο 

ιζθήζεζ , θμαάηαζ :           «Αλ πσ θακηά θνηζάλα, λα κε ζηακαηήζεηε». 

οκεπίγεζ ημ ζπμθείμ ιέπνζ ηαζ ηδκ Σνίηδ βοικαζίμο αθθά βζα μζημκμιζημφξ θυβμοξ 

ακαβηάγεηαζ αοηή ηαζ μ αδενθυξ ηδξ κα δζαηυρμοκ: «Δίκαη παληξεκέλε έρσ δύν 

παηδάθηα δύν θνξηηζάθηα. Δίκαη κε ηνλ κπακπά ησλ παηδηώλ. Δίκαη από ηα Σίξαλα 

αιιά έρσ γελλεζεί ζηελ Διιάδα. 

 Έρσ ράζεη ηνλ παηέξα κνπ θαη ε κακά κνπ είλαη γύξσ ζηα 84. Έρσ έλαλ αδεξθό ηξία 

ρξόληα κεγαιύηεξν είλαη άλεξγνο θαη αλύπαληξνο(γειάεη… ). Ούηε απηόο έρεη βγάιεη 

Λύθεην ζαλ θαη κέλα. Σα παηδηθά κνπ ρξόληα ήηαλ σξαία, ήηαλ αλέκεια, είρακε 

ειεπζεξία κπόιηθε. κσο νη  νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πάξα πνιιέο. ε θάπνηα θάζε ν 

κπακπάο έθαλε εγρείξεζε θαη βγήθε ζε αλαπεξηθή ζύληαμε. Δίρε έλα καγαδάθη κε 

παληόθιεο. ηαλ ήξζε από ηελ Αιβαλία ηνλ βνήζεζαλ θάηη ζπγγελείο ηνπ, ρεηξνπνίεηεο 

νη παληόθιεο, αλαγθάζηεθε όκσο λα ην θιείζεη. Αλαγθαζηήθακε θαη εκείο ζαλ παηδάθηα 
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Γπκλαζίνπ λα θάλνπκε θάηη γηα λα βνεζήζνπκε θαη εκείο ζην ζπίηη, λα δνπιέςνπκε. 

Αθνύ ηειείσζα ην γπκλάζην ην παξάηεζα. Καλέλαο δελ κε πίεζε λα ην ζπλερίζσ. Ζ 

αιήζεηα είλαη απηή. Πήγα θαηεπζείαλ ζην κεξνθάκαην. Ζ πξώηε κνπ δνπιεηά ήηαλ ην 

εξγαζηήξην ρξπζνρνΐαο.  Δθεί έθαηζα αλ ζπκάκαη θαιά ηξία ρξόληα».  

Ο «δ» είκαζ 35 πνμκχκ, απυ ημ Ηάζζμ ηδξ Ρμοιακίαξ ηαζ ήνεε ζηδκ Δθθάδα ζε δθζηία 

4 πνμκχκ. Ο «δ» δεκ είκαζ ηαζ πμθφ δζαηεεεζιέκμξ κα ιζθήζεζ βζα ημκ εαοηυ ημο ηαζ 

ηδκ μζημβέκεζα ημο. ημ θυβμ ημο εκαθθάζζεηαζ ημ α΄ εκζηυ πνυζςπμ ιε ημ 

α΄πθδεοκηζηυ πνυζςπμ ηαζ ηονίςξ ζε εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ παηνίδα ηαηαβςβήξ 

ημο: «Ήξζα ζηελ Διιάδα ην ΄96 όρη κε ηελ νηθνγέλεηά κνπ κόλνο κνπ. Μεηά 

παληξεύηεθα. Αλ κπνξνύκε λα πνύκε  απηή είλαη ε νηθνγέλεηά. Έρσ δέθα αδέξθηα αιιά 

είκαη κόλνο εδώ. Δκείο δελ ήκαζηαλ θησρνί αιιά θύγακε γηαηί δελ καο άξεζε ε 

λννηξνπία. Μόιηο είρακε βγεί από ηνλ θνκκνπληζκό αιιά ε δηθηαηνξία είρε κείλεη. Πώο 

λα ην πσ, ν θνκκνπληζκόο είλαη δύζθνινο παληνύ, όπνπ θαη λα ΄λαη. Ο θνκκνπληζκόο 

δελ είλαη θαιόο. Γελ είρεο γλώκε. Γελ κπνξνύζεο λα παο πνπζελά νύηε ζε κία άιιε 

ρώξα, απαγνξεπόηαλ. Μαο θόβαλε ην ξεύκα, ην λεξό. Ζ πιεξνθνξία δελ έξρόηαλ πνηέ. 

Δίρακε ηέζζεξηο πέληε ώξεο ηελ εκέξα ξεύκα ζηελ ηειεόξαζε θάπνηεο εθπνκπέο ηξεηο-

ηέζζεξηο ώξεο ηελ εκέξα. Θεσξνύζακε  όηη δελ καο έθαλε απηή ε «Διεπζεξία» 

(εηξσλεύεηαη ηελ ιέμε ειεπζεξία) θαη γηα απηό βέβαηα θύγακε. ια ηα ρξόληα ζηελ 

Διιάδα είλαη δύζθνια πνιύ» 

Ο «ε» ηαζ μ «ζη» πανμηνφκεδηακ απυ ημκ δζεοεοκηή ημο ζπμθείμο κα ζοιιεηάζπμοκ 

ζηδκ ένεοκα ηαζ ιαξ πανμοζζάζηδηακ ςξ εκήθζημζ. Ο έκαξ έπεζ ηαηαβςβή απυ ηδκ 

Αθαακία ηαζ μ άθθμξ ηαηαβςβή απυ ηδκ Μμθδααία.  Σα παζδζά ενβάγμκηαζ ζηζξ 

δμοθεζέξ ηςκ βμκζχκ ημοξ πνμθακχξ ςξ αδήθςημζ ενβαγυιεκμζ. Οπυηε δεκ εα 

ιπμνμφζακ κα δζηαζμθμβήζμοκ ηδκ φπανλδ ημοξ ζημ εζπενζκυ ζπμθείμ ιζαξ ηαζ δεκ 

είπακ πνμζημιίζεζ  ηα απαναίηδηα έββναθα πμο κα απμδεζηκφμοκ ηα  έκζδια ημοξ. 
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ηζξ ενςηήζεζξ πμο ημοξ ηέεδηακ ζπεηζηά ιε ηδκ επζθμβή ηδξ εζπενζκήξ εηπαίδεοζδ 

ημ ιυκμ πμο απάκηδζακ είκαζ υηζ δεκ έπμοκ μζημκμιζηή ακάβηδ αθθά εέθμοκ κα είκαζ 

μζημκμιζηά ακελάνηδημζ: «ε»: είκαη 19 ρξνλώλ θάλσ  ηαπεηζαξίεο καδί κε ηνλ παηέξα 

κνπ. Γελ έρσ αλάγθε αιιά ζέισ λα βγάδσ ηα έμνδα ηα δηθά κνπ. Οη γνλείο ραιαξά δελ 

έθεξαλ αληίξξεζε ήηαλ δηθηά κνπ απόθαζε απηή. Να πηαζσ δνπιεηά. Καιύηεξα λα 

δνύιεπα κόλν  λα βγάδα  πεξηζζόηεξα ρξήκαηα. Κνπξάδνκαη αιιά όινη θνπξάδνληαη. 

Αιιά ε δσή έηζη λα θνπξάδεζαη». 

«ζη»: Γνπιεύσ κε ηνλ παηέξα κνπ θαη θηηάρλνπκε ηαξάηζεο. (γειάεη… άκα ζέιεηε ζαο 

θηηάρλνπκε θακηά ηαξάηζα). 

ζδ χνα ανίζημκηακ ιαγί ιμο μζ δφμ οπμηζεέιεκμζ εκήθζημζ ιαεδηέξ  μ δζεοεοκηήξ 

ημο ζπμθείμο ήηακ πανχκ. Καζ αοηυ βζαηί υπςξ ιαξ είπε ζηδκ πνχηδ ιαξ ζοκάκηδζδ: 

                        «νη θαηξνί είλαη πνλεξνί θαη δύζθνινη». 

Ο «γ» είκαζ 25 εηχκ βεκκδιέκμξ ζηδκ Δθθάδα ιε ηαηαβςβή απυ ηδκ Αθαακία.  

οβηνζηζηά ιε ημοξ άθθμοξ ζοκεκηεολζαγυιεκμοξ ημ θελζθυβζμ πμο πνδζζιμπμζεί είκαζ 

δζαθμνεηζηυ ηαζ πνμζεβιέκμ. Αηυιδ ηαζ ημ επάββεθια ηδξ ιδηέναξ ημο ημ δδθχκεζ 

πενζθναζηζηά ζοβηνζηζηά ιε ημκ «α»: «Πεγαίλσ ζην Δζπεξηλό Δπαγγεικαηηθό Λύθεην 

ζηελ πξώηε  ιπθείνπ. Γελλήζεθα ζηελ Αζήλα, ζηε Νέα Ησλία θαη δσ ζηα Κάησ 

Παηήζηα κε ηνλ παηέξα κνπ θαη ηε κεηέξα κνπ.  Ζ αδεξθή κνπ έρεη θύγεη γηα ηελ 

Ακεξηθή γηα ζπνπδέο θαη αξγόηεξα ζα κείλεη λα εξγαζηεί εθεί.  ινη ζηελ νηθνγέλεηα 

μέξνπλ πνιύ θαιά Διιεληθά θαη λα κηιάκε θαη όια ηα ζρεηηθά. Ο παηέξαο κνπ δνπιεύεη 

ζην κεηξό ζηνλ Πεηξαηά θηηάρλεη ην κέηξν θαη ε  κεηέξα κνπ είλαη νηθηαθή βνεζόο». 

ηαιάηδζε ημ ζπμθείμ βζα κα αμδεήζεζ ημκ παηένα ημο ζηδ δεφηενδ δμοθεζά ημο ηαζ 

βζαηί ήεεθε κα είκαζ μζημκμιζηά ακελάνηδημξ ηαζ αοηυξ: «Γνπιεύσ από κηθξόο κε ηνλ 
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παηέξα κνπ γηα λα είκαη νηθνλνκηθά αλεμάξηεηνο. Θέιακε λα θηηαρηνύκε νηθνλνκηθά λα 

θηηάμνπκε έλα ζπίηη ζηελ Αιβαλία λα πάξνπκε θη έλα ζπίηη εδώ.Έπξεπε όινη λα 

θηηαρηνύκε γηα λα γπξίζνπκε πίζσ ζην ρσξηό αιιηώο». 

[Με ημκ «γ» ζοκέπζζα ηδκ ζοκέκηεολδ πςνίξ κα ημκ δπμβναθχ. Κναημφζα ιυκμ 

ζδιεζχζεζξ. Σμ ιαβκδηυθςκμ ημο έθενκε αιδπακία. Καηάθενα ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ 

κα κζχζεζ πενζζζυηενμ άκεηα ηαζ κα ιζθήζεζ εθεφεενα πςνίξ θυαμ].  

Ζ «δ» δέπηδηε κα ζοιιεηάζπεζ ζηδκ ένεοκα ανηεί κα είπε ιαγί ηδξ ηδκ λαδένθδ ηδξ. 

Φοζζηά ηαζ δεκ ανκήεδηα. Δκχ ζηδκ ανπή δ λαδένθδ ηδξ δεκ ήεεθε κα ζοιιεηάζπεζ, 

ζηδκ πμνεία υιςξ  αζζεάκεδηε  ηαθά -υπςξ ιμο είπε- ηαζ απάκηδζε ηαζ αοηή ζε 

ηάπμζεξ ενςηήζεζξ. Έηζζ ηδξ δχζαιε ημ βνάιια «ε». 

 Ζ «δ» είκαζ 19 πνμκχκ, βεκκδιέκδ ζηδκ Αθαακία αθθά ήνεε ζηδκ Δθθάδα εκυξ 

έημοξ. Πδβαίκεζ ζηδκ πνχηδ θοηείμο. Δπζζδιαίκεζ υηζ ζηαιάηδζε ημ ζπμθείμ βζα 

ηάπμζμοξ θυβμοξ ζδζαίηενμοξ. ηδκ ανπή δεκ ήεεθε κα ιαξ ημοξ πεζ. Φμαυηακ υηζ εα 

δζέννεακ μζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ. Καεχξ υιςξ πενκμφζε δ χνα ηαζ αζζεακυηακ ηζ αοηή 

άκεηα, απμθάζζζε κα ιαξ ιζθήζεζ: 

«Δίκαη 19 εηώλ έρσ γελλεζεί ζηελ Αιβαλία. ηελ Διιάδα ήξζα ελόο ρξόλσλ θαη δελ 

έρσ πάξεη ηζαγέλεηα , έρσ βάιεη ηα ραξηηά κνπ. Έρσ έλα αδεξθό κηθξόηεξν, ε  κακά 

κνπ είλαη 34 ρξνλώλ θαη ν κπακπάο κνπ είλαη 42 ρξνλώλ. Σν 2002 ήξζαλ όινη ζηελ 

Διιάδα. ηαλ ήξζακε  κέλακε ζε ζπγγελείο γηα πξώηε θνξά. Γελ έρσ αιιάμεη πνιιά 

ζπίηηα πάληα ζην Ίιηνλ εκέλα. Ζ κεηέξα κνπ είλαη θαζαξίζηξηα, ν παηέξαο κνπ από δσ 

θαη από θεη θαη αδεξθόο κνπ ζε πξσηλό ζρνιείν. Δγώ πάσ ζην Δζπεξηλό γηαηί είρα 

κεξηθά ζέκαηα δηθά κνπ δελ κπνξώ όκσο λα ηα πσ πην πνιύ γηα δνπιεηά  Δίρα δνπιεηά 

ην πξσί ηελ εκέξα θαη ήζεια λα έρσ ηα δηθά κνπ ρξήκαηα. Καλνληθά έπξεπε λα είρα 
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ηειεηώζεη ην ζρνιείν. Γηάιεμα ηε δνπιεηά. Οπόηε ην παξάηεζα… Γπκλάζην πνπ πήγαηλα 

ήηαλ Ζκεξήζην κεηά είρα ηα ζέκαηα πνπ ζαο είπα θαη ην έθνςα». 

Χξ ααζζηυ πανάβμκηα δζαημπήξ απυ ημ ζπμθείμ πνμθαζίγεηαζ ζοκεπχξ υηζ έζκαζ δ 

ακελανηδζία πμο κζχεεζ ιε ηδκ ενβαζία. ηδκ πναβιαηζηυηδηα υιςξ ζζπφεζ υηζ: 

«…ζα ζαο πσ θαη θάηη άιιν αιιά δελ ζα ην πείηε πνπζελά.( κηιάεη αιβαληθά κε ηελ 

μαδέξθε ηεο ε νπνία ηεο ιέεη λα κνπ πεη δελ ζα ην κάζεη θαλείο). Σεο ππόζρνκαη όηη δελ 

ζα πσ ηίπνηα.. Δξσηεύηεθα θάπνηνλ θαη πήγα θαη θιέθηεθα γηα απηό ζηακάηεζα ην 

ζρνιείν. Γελ ήζειε απηόο λα πεγαίλσ ζρνιείν. Βαξηόκνπλα  θη εγώ βέβαηα… θαη όρη όηη 

απηόο κνπ έιεγε λα κελ πάσ. Υσξίο ηε ζέιεζε ησλ γνληώλ κνπ ζεκαίλεη θιέθηεθα θαη 

ήκνπλα θαη κηθξή ήκνπλα δεθαηεζζάξσλ ρξόλσλ…Κιέθηεθα πήγα ζην ζπίηη ηνπ κέλεη 

κόλνο ηνπ εδώ θνληά κνπ ζηελ Κπςέιε. Ξέξαλ νη γνλείο κνπ αιιά δελ ζέιαλε πξώηνλ 

γηαηί δελ είρε ζπίηη, δελ είρε λόκηκα ραξηηά θαη δελ ηνπο άξεζε ε νηθνγέλεηα δελ ήηαλ 

από θαιή νηθνγέλεηα. Γελ ηνπο άθνπζα όκσο. Έθαηζα πεξίπνπ έλα ρξόλν καδί ηνπ κεηά 

ηνλ πηάζαλε θαη απηό… ρσξίζακε. Πεξηζζόηεξν γηαηί άιιαμε απηόο. Μεηά ηνλ ζέιαλε 

θαη νη δηθνί κνπ αθνύ εγώ δελ έθαλα πίζσ. Άιιαμε όκσο δελ αζρνιηόηαλ καδί κνπ. Γελ 

κε άθελε λα βγαίλσ έμσ, κε ρηππνύζε. Έλησζα ειίζηα. Σνλ  ρώξηζα θαη άξρηζα ην 

ζρνιείν». 

Ζ «ε» απμθαζίγεζ κα ιαξ ιζθήζεζ βζαηί εέθεζ ηαζ αοηή κα πεζ ιενζηά πνάβιαηα βζα 

ημκ εαοηυ ηδξ . Δίκαζ ηαζ αοηή απυ ηδκ Αθαακία αθθά βεκκδιέκδ εδχ. Δίκαζ 19 

πνμκχκ ηαζ πδβαίκεζ ζημ εζπενζκυ επαββεθιαηζηυ θφηεζμ. Ακαθένεζ: «Γελλήζεθα 

ζηελΔιιάδα θαη θαηάγνκαη από ηελ Αιβαλία. Οη γνλείο κνπ δελ είραλ δνπιεηά εδώ θαη 

αλαγθάζηεθα λα πάσ καδί ηνπο πνπ θύγαλε πάιη γηα Αιβαλία. Δδώ πήγαηλα ζρνιείν 

θαη ήκνπλα πνιύ θαιή. Μνπ άξεζε. Φύγακε όκσο γηα νθηώ κήλεο θαη αλαγθάζηεθα λα 

ην θόςσ. Έθιαηγα ζπλέρεηα γηαηί εθεί νη θνπέιεο δελ πάλε ζρνιείν. Καζόκνπλα όιε 

κέξα θαη έθιαηγα.   
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Αθόκε θαη ζην παξάζπξν αλ έβγαηλα κνπ ιέγαλε λα ην θιείζσ γηαηί δελ θάλεη.  ηαλ 

γύξηζα δελ μαλαπήγα ζρνιείν γηαηί είρα ράζεη πνιιά θαη ληξεπόκνπλα ηα άιια παηδηά. 

Με κε θνξνΐδέςνπλ . Σόηε βξήθα έλα αγόξη αιιά απηόο δελ ήζειε λα πεγαίλσ ζρνιείν. 

Αιβαλόο ήηαλ. Δκάο ηα αγόξηα καο δελ ζέινπλ λα πεγαίλνπλ ηα θνξίηζηα ηνπο ζρνιείν. 

Απηόο όκσο έρεη κεγαιώζεη ζηελ Διιάδα. Γελ κε άθελε λα βγσ νύηε κε ηα θνξίηζηα. 

Μαιώλακε ζπλέρεηα, κε ρηππνύζε αιιά έθηαηγα θη εγώ πνπ κε ρηππνύζε. ηαλ ήκνπλα 

κηθξή θαη ν παηέξαο κνπ κε ρηππνύζε γηα λα κάζσ. Σόηε ε κάλα  κνπ κε είδε όηη είρα 

αδπλαηίζεη θαη κε έγξαςε απηή ζην ζρνιείν ην εζπεξηλό. Γνύιεπα ζαλ θακαξηέξα γηα λα 

ίλσ ιεθηά ζηελ κάλα κνπ. Δκείο δίλνπκε ιεθηά ζην ζπίηη καο. Σώξα όκσο δελ 

δνπιεύσ». 

Ζ «ζ» είκαζ 40 πνμκχκ. Καηάβεηαζ απυ ηδκ Αθαακία ηαζ ήνεε ζηδκ Δθθάδα ζε δθζηία 

8 πνμκχκ. Ακαβηάζηδηε κα θφβεζ ιε ηδκ ιαιά ηδξ απυ ηδ πχνα ηδξ υπςξ θέεζ βζαηί 

θμαυκημοζακ βζα ηδκ γςή ημοξ. Ο ιπαιπάξ ηδξ ηοκδβήεδηε ηαζ θμκεφεδηε απυ ημοξ 

ημοιιμοκζζηέξ. Πνυθααε κα ηάκεζ ηάπμζεξ ηάλεζξ ημο δδιμηζημφ πμο εδχ ζηδκ 

Δθθάδα ακαβκςνίζηδηακ δζυηζ ζηδ πχνα ηδξ ημ δδιμηζηυ ήηακ 8 πνυκζα ηάηζ ζακ ημ 

δζηυ ιαξ δδιμηζηυ ηαζ βοικάζζμ ιαγί: « Σνλ πξώην θαηξό ζηελ Αιβαλία  δελ είρακε 

ζρνιείν γηαηί ήηαλ ζηελ επνρή πνπ άιιαμε ην ζύζηεκα ηνπ θνκκνπληζκνύ θαη ππήξρε 

κεγάιε αλαζθάιεηα. ιε ε ρώξα πεξλνύζε κηα θξίζε, όιε ε αλζξσπόηεηα. Ο παηέξαο 

κνπ ήηαλ κνξθσκέλνο άλζξσπνο. ηαλ ήξζε ν θνκκνπληζκόο θαηάιαβαλ όηη απηόο ν 

άλζξσπνο δελ έρεη ηηο ίδηεο ηδέεο καδί ηνπο. Καη ήηαλ επηθίλδπλνο λα ήηαλ έμσ γηαηί 

κπνξεί λα ζπείξεη κηα θιόγα. Οπόηε ηη ζα θάλνπκε όινπο απηνύο ηνπο αλζξώπνπο ηελ 

αθξόθξεκα; Θα ηνπο βάινπκε ζηε θπιαθή, ζα ηνπο ζθνηώζνπκε ρσξίο δίθε. Γελ ζα 

ηνπο βξίζθεηαη νύηε ν ηάθνο ηνπο. Έλαο από απηνύο ήηαλ ν παηέξαο κνπ θαη θάςαλε 

κηα νιόθιεξε γληά ηα αδέξθηα κνπ ηνλ παηέξα κνπ ηελ νηθνγέλεηα κνπ νιόθιεξε. 

Αθόκε θαη κεηά εγώ θαη ε κάλα κνπ ήκαζηαλ ερζξνί.Σόηε  πνπ πνπ έθπγε απηόο  θαη 
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ήξζε κεγάιε ζύγρπζε ζηε ρώξα κνπ. Φύγακε κε ηελ κάλα κνπ θαη ήξζακε εδώ. Ζ κάλα 

κνπ δνύιεπε όιε κέξα θαη εγώ ηελ βνεζνύζα. Γελ πήγα ζρνιείν δελ κπνξνύζα. 

Παληξεύηεθα κεηά θαη έθαλα κηα θόξε. Ήκνπλα από κνξθσκέλε νηθνγέλεηα, έμππλε, 

ηθαλή αιιά ρσξίο ζρνιείν. Ο άληξαο κνπ δελ κε άθεζε λα πάσ μαλά ζρνιείν αιιά...». 

Ο «ζα» ήνεε ζηδκ Δθθάδα ιυκμξ ημο ιε ηα πυδζα ιε έκακ εείμ ημο ζε δθζηία 7 

πνμκχκ. Οζ βμκείξ ημο ήηακ ήδδ εδχ. Μαξ θέεζ υηζ δεκ εοιάηαζ ηαευθμο ηδκ 

δζαδνμιή πμο έηακε. Θοιάηαζ ιυκμ υηακ είδε ηδκ ιάκα  ημο . Γεκ ήεεθε υιςξ κα 

ιζθήζεζ βζα αοηυ. Ακαθένεζ υηζ: «ηαλ ήξζα ζηελ ειιάδα δελ ήζεια λα πάσ ζρνιείν. 

Δίρα πάεη ιίγν ζην δεκνηηθό. Γελ κνπ άξεζε ην ζρνιείν. Ήζεια λα δνπιέςσ. ηελ 

Αιβαλία δνύιεπα ζε έλαλ θνύξλν. εθσλόκνπλα 5:00 ην πξσί. Πνιιέο θνξέο δελ 

πήγαηλα ζρνιείν. Ούηε εθεί κνπ άξεζε. Ο παηέξαο κνπ ήηαλ κάζηνξαο, έθαλε ηα πάληα. 

Ζ κάλα  κνπ δελ δνύιεπε, θαζόηαλ κε ηελ γηαγηά κνπ ζην ζπίηη. Μέλακε ζηελ 

Καιακάηα. Δίρακε ζπγγελείο εθεί. Γελ κνπ είπαλε λα πάσ ζρνιείν θαη εγώ επεηδή 

ήκνπλα κηθξόο κνπ ιέγαλε ζπλέρεηα γηα δνπιεηά. Δίρα πάληα δνπιεηά, κε παξαθαινύζαλ 

λα πάσ. Καη απηό κνπ άξεζε. Δίρα ρξήκαηα. Γελ είρα άγρνο, είρα πάληα δνπιεηά. Απηό 

κνπ άξεζε. Έθαλα πνιιέο δνπιεηέο». 

Ο «ζα» είκαζ 30 πνμκχκ. Ήνεε ζηδκ Δθθάδα ημ 1992 ζηα ηνεζζήιζζο ημο πνυκζα ιαγί 

ιε ηδκ μζημβέκεζα ημο. Ανπζηά έιεζκακ ζηδ Μοηζθήκδ ηαζ ιεηά απυ ηνία πνυκζα 

ήνεακ ζηδκ Αεήκα: «Ήξζακε ζηελ Διιάδα κε ηα πόδηα, όιε ε νηθνγέλεηα καδί. Ήκνπλ 

δελ ήκνπλ ηξεηζήκηζη ρξνλώλ. Πήγακε ζηελ Μπηηιήλε θαη κεηά από ηξία ρξόληα 

θηάζακε ζηελ Αζήλα ζε κηα ζεία κνπ. Πήγα ζρνιείν ζηε Μπηηιήλε κέρξη ηελ Γεπηέξα 

δεκνηηθνύ. ηελ Αζήλα δελ μαλαπήγα ακέζσο ζρνιείν κεηά από δύν ρξόληα ζπλέρηζα. 

Σν 2011 ην παξάηεζα θαη έθπγα γηα ηελ Γεξκαλία γηαηί είρακε κείλεη όινη άλεξγνη ζην 

ζπίηη. Δπέζηξεςα ην 2017 κάδεςα θάπνηα ιεθηά θαη γύξηζα. Αιιά ζα μαλαθύγσ. 

Μπνξνύζα λα πάσ ζρνιείν ζηε Γεξκαλία αιιά δελ πήγα. Γνύιεπα ζε ηξεηο δνπιεηέο». 
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Ο «ζβ» ήνεε πανάκμια ζηδκ Δθθάδα ημ 1992 ιαγί ιε ηνία παζδζά απυ ηδκ βεζημκζά 

ημο απυ ημ ζπμθείμ. Ο ιεβαθφηενμξ ήηακ μ «ζβ» βφνς ζηα μηηχ πμο πνυζεπε ημοξ 

άθθμοξ ηνεζξ. Ήνεακ ιε ηα πυδζα απυ ηα αμοκά ιέπνζ ηδ Λάνζζα. Οζ βμκείξ ημο δεκ 

ήνεακ πμηέ ζηδκ Δθθάδα: «Πήγα ζρνιείν ζηελ Αιβαλία 8 ρξόληα. Ο παηέξαο κνπ κε 

έζηεηιε γηα δνπιεηά από πνιύ κηθξόο. ινη πάλσ γελλεζήθακε κέζα ζηνλ θνκκνπληζκό. 

Μηα θπιαθή ιέλε νη δηθνί κνπ είλαη ν θνκκνπληζκόο. Κη εδώ θπιαθή είλαη. ηαλ ήξζα 

πήγα ζηε Υαιθίδα κόλνο, ηα άιια παηδηά έθπγαλ ηα πηάζαλε  κνπ είπαλε. Πήγα ζηα 

Φαρλά θη έθαηζα έλα ρξόλν. Δδώ είκαη πνιιά ρξόληα αιιά πάλσ ζηελ Αιβαλία είλαη νη 

δηθνί κνπ. Δθεί είλαη ηα πξώηα ρξόληα εθεί πνπ κεγαιώλεηο. Μεηά όηη θαη λα θάλεηο ην 

θάλεηο γηα θάηη νηθνλνκηθό. Γύζθνια όια». 

Ο «ζδ» είκαζ βεκκδιέκμξ ζηδκ Δθθάδα ηαζ μζ βμκείξ ημο ήνεακ ζηδκ Δθθάδα ιε ηα 

πυδζα. Σμοξ θοβάδεοζακ βζαηί ημ ηαεεζηχξ ημοξ ηοκδβμφζε. Έιεζκακ ζε ηάπμζμοξ 

ζοββεκείξ ημοξ ζηδκ ηαθθζεέα ηαζ μ παηέναξ ημο έηακε πμθθέξ δμοθεζέξ. Σεθείςζε ημ 

δδιμηζηυ ηαζ ιεηά αμδεμφζε ημκ παηένα ημο ζηδκ μζημδμιή: 

«Δίκαη από ηελ Αιβαλία αιιά γελλήζεθα εδώ. Οη γνλείο κνπ πέξαζαλ ηα ζύλνξα. Ο 

παππνύο κνπ ηνπο έδησμε, ηνπο θπγάδεπζε γηαηί θνβόηαλ όηη ζα ηνπο κπιέμνπλ. Καη γηα 

λα κελ θαηαιήμνπλ, έθπγαλ. Ήξζαλ εδώ θαη έθαλαλ όιεο ηηο δνπιεηέο. Ζ κάλα κνπ 

θαζάξηδε θαη ν παηέξαο κνπ ήηαλ ζηελ αξρή ζηνπο θήπνπο θαη κεηά ζηελ νηθνδνκή. 

Σέιεησζα ην δεκνηηθό αιιά κεηά ζηακάηεζα. Με πήξε  ν παηέξαο κνπ ζηε δνπιεηά. 

ινη δνπιεύακε ηόηε».  

Ο «ζε» ήνεε ζηδκ Δθθάδα πέκηε εηχκ ιε ηα πυδζα. Γεκ ιαξ ακαθένεζ ιε πμζμοξ ήνεε. 

Πνμζπενκάεζ ηδκ ενχηδζδ βζα ηδκ μζημβέκεζα ημο. Πδβαίκεζ ζηδκ Κένηονα ηαζ ιεηά 

ένπεηαζ ζηδκ Αεήκα. Θεςνεί υηζ ηδκ θοβή ημο ηδκ ζδιαημδυηδζε ημ ηαεεζηχξ ημο 

ημοιιμοκζζιμφ. Γεκ ηάκεζ ηαιία ακαθμνά βζα ημ ζπμθείμ ηαζ βζα ηζξ δμοθεζέξ πμο 
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έηακε. Ζ πνμηνμπή βζα κα ζοιιεηάζπεζ ζηδκ ένεοκα έβζκε ηαηυπζκ οπμδείλεςξ ημο 

δζεοεοκηή. Φάκδηε δ άνκδζδ ημο απυ ηζξ απακηήζεζξ πμο ιαξ έδζκε: «Δίκαη από ηνπο 

Αγίνπο αξάληα. Ήξζα εδώ ζηα πέληε κνπ. Με ηα πόδηα έθηαζα ζηελ Κέξθπξα θαη κεηά 

ζηελ Αζήλα. Πνιύ δύζθνια ζηελ αξρή. Ήξζα κόλνο κνπ, έθπγα γηαηί ήηαλ δύζθνιεο 

θαηαζηάζεηο εθεί. Ζ ζπγθπξία ήηαλ ηέηνηα, νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ε δηθηαηνξία, όρη 

δελ ζα ηνλ έιεγα θνπκκνπληζκό. ε όιν ην αλαηνιηθό κπινθ δελ είρακε ηίπνηα, δελ 

είρακε πνιιά πξάγκαηα, ήκαζηαλ θιεηζηά. Γελ κπνξνύζεο λα κηιήζεηο, δελ είρεο 

ειεπζεξία….αζηα ηώξα απηά….άιιν, ηη άιιν ζεο». 

Έπμκηαξ, θμζπυκ, θάαεζ οπυρδ ηα παναπάκς, εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε πςξ ηα 

οπμηείιεκα ιαξ πνμένπμκηαζ απυ ζοζηήιαηα ημζκά ιε ημζκά αθεηδνζαηά αζχιαηα. 

φιθςκα ιε ημοξ Hughes M. & Kroehler C. (2007), παναηδνείηαζ υηζ μζ άκενςπμζ 

ακηζιεηςπίγμοκ ημοξ εαοημφξ ημοξ ιε αάζδ ηα δζαδναιαηζγυιεκα βεβμκυηα ηα μπμία 

ηνμθμδμηήεδηακ απυ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ.  Σα οπμηείιεκα – παζδζά αζχκμοκ ηδκ 

ημζκςκζημπμίδζδ ιέζα απυ ηδκ ηνμπμπμίδζδ ημο νυθμο ημοξ, δζυηζ ημ ημζκςκζηυ 

ηεθάθαζμ, ημ ηεθάθαζμ πμο επεκδφεδηε ζημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ, απχθεζε ηδκ 

δοκαιζηή ημο. φιθςκα ιε ημκ Coleman (1988), δ ακάπηολδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ 

ημο παζδζμφ ελανηάηαζ ηαζ επδνεάγεηαζ άιεζα απυ ημ ημζκςκζηυ ηεθάθαζμ ηδξ 

μζημβέκεζαξ, απυ ημ μζημκμιζηυ ηδξ επίπεδμ ηαζ απυ ηζξ βκςζηζηέξ δελζυηδηεξ ηςκ 

βμκέςκ. Πμθθμί απυ ημοξ ζοκεκεηεολζαγυιεκμοξ  θαίκεηαζ κα έπμοκ δμιήζεζ ηδκ 

πνμζςπζηυηδηα ημοξ οπυ ημ πνίζια ηδξ εθθεζπμφξ αοημεηηίιδζδξ. Μένμξ αοηήξ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ, απμηεθεί δ αοημπεπμίεδζδ δ μπμία ηαζ αοηή οπμθείπεηαζ δζυηζ 

δζαιμνθχεδηε ηαζ ηαεμνίζηδηε απυ ηδ θφζδ ηςκ αημιζηχκ ημοξ ειπεζνζχκ (Hughes 

M. & Kroehler C., 2007). 

Δπίζδξ, υπςξ δζαπζζηχκεηαζ απυ ηδκ πανάεεζδ ηςκ πνμζςπζηχκ πθδνμθμνζχκ ηςκ 

ενεοκδηζηχκ ιαξ οπμηεζιέκςκ, ημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ δεκ ημοξ χεδζε ζε 
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ζοκέπζζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Άνα ηα οπμηείιεκα ιαξ δζαδναιαηίγμοκ ημ 

νυθμ ημο «βμκεΐημφ παζδζμφ». Οζ Simon, Sterlinet Wynne ζημ ένβμ ημοξ The Langage 

of amly therapie 1985 εεςνμφκ, υηζ ημ παζδί οζμεεηεί έκακ νυθμ απέκακηζ ζημκ βμκέα, 

βίκεηαζ μ ίδζμξ βμκέαξ. Ζ ζοκεήηδ αοηή, ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ δδιζμονβεί ιζα 

δοκαηή ζφβποζδ ζηα παζδζά, δζυηζ ηα ιεηαηνέπεζ αοημιάηςξ ηαζ ἁημοζίςξ ζε 

εκήθζηεξ. Οζ ζοκεκηεολζαγυιεκμζ ιαξ ακαθαιαάκμοκ απυ πμθφ κςνίξ νυθμοξ 

εκδθίηςκ ιζα ηαζ δ ακάθδρδ ενβαζίαξ ημοξ «εκδθζηζχκεζ».  

Ο Bourdieu (1998) πνυζεεζε υηζ υθεξ μζ επζθμβέξ ηαζ μζ ηζκήζεζξ ημο αηυιμο 

ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδ εέζδ πμο έπεζ ζηδκ ημζκςκζηή δμιή. Σα οπμηείιεκα ηςκ 

ζοκεκηεφλεςκ επζθέβμοκ ηδκ απμιάηνοκζδ απυ ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία θυβς 

ηδξ ημζκςκζηήξ ηαηδβμνζμπμίδζδξ πμο οθίζηακηαζ. Ζ πνχΐιδ ακάθδρδ εοεοκχκ 

ζοπκά ημκίγεηαζ απυ ηα οπμηείιεκα ςξ ηδκ είζμδμ ζηδκ ακελανηδζία ηαζ ηδκ 

αοημκμιία. Ζ ιζζεςηή αοηή  ενβαζία απμννέεζ απυ ααζζηέξ ακάβηεξ ηαζ ηαθφπηεζ 

ααζζηέξ εθθείρεζξ. 

ε ροπακαθοηζημφξ υνμοξ, δ ικήιδ είκαζ έκα ηαηαζηεοαζιέκμ μζημδυιδια, έκαξ 

ηαιαάξ πάκς ζημκ μπμίμ ημ άημιμ δμιεί ηζξ ακαικήζεζξ πμο απμηεθμφκ ηδκ 

πνμζςπζηή ημο ζζημνία. Δίκαζ άλζμ απμνίαξ πςξ ηάπμζμζ απυ ημοξ 

ζοκεκηεολζαγυιεκμοξ πανυθμ πμο δεκ έγδζακ ηδκ «θοθαηή» ημο ημοιιμοκζζιμφ –

υπςξ ηδκ απμηαθμφκ- ακαθένμκηαζ  ζε αοηυκ ζακ κα ημκ είπακ γήζεζ . 

 Καζ αοηυ βζαηί ζε ροπακαθοηζημφξ υνμοξ, δ ικήιδ είκαζ έκα ηαηαζηεοαζιέκμ 

μζημδυιδια, έκαξ ηαιαάξ πάκς ζημκ μπμίμ ημ άημιμ δμιεί ηζξ ακαικήζεζξ πμο 

απμηεθμφκ ηδκ πνμζςπζηή ημο ζζημνία. Δδχ πνυηεζηαζ βζα ηδκ θεβυιεκδ ημζκςκζηή 

ικήιδ. φιθςκα ιε ημκ Jodelet (1992), δ ημζκςκζηή ικήιδ ιεηαθαιπαδεφεηαζ απυ 

βεκζά ζε βεκζά, ιεηααζαάγεηαζ απυ βεκζά ζε βεκζά ηαζ ηνμπμπμζεί, επζθένεζ αθθαβέξ 
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ζημ άημιμ ηαζ ηδκ ημζκςκία. Δίκαζ ιία δοκαιζηή δζαδζηαζία μζημδυιδζδξ ημο 

πανεθευκημξ πμο ειπενζέπεζ ζημζπεία θακηαζζαηά ηαζ δδιζμονβζηά. Δίκαζ ιζα 

ηαηαζηεοή ημο πανεθευκημξ ζημ πανυκ (Halbwachs  (1994). Σα πενζζζυηενα παζδζά 

–ιεηακάζηεξ 2δξ βεκζάξ- επεηέθεζακ έκακ ημζκςκζηυ νυθμ μ μπμίμξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ 

ημζκςκζηή εέζδ. Ζ ημζκςκζηή εέζδ ήηακ «έημζιδ» άνα ηαζ ημ εφνμξ ηςκ επζθμβχκ 

πενζμνζζιέκμ ((Hughes M. & Kroehler C., 2007). 

Έπμκηαξ πθέμκ πανμοζζάζεζ ηαζ ακαθφζεζ ημ πνμθίθ ηςκ παζδζχκ ιεηακαζηχκ 2δξ 

βεκζάξ  ζηδκ επυιεκδ εκυηδηα εα πνμοζζαζηεί δ επζζηνμθή ημοξ ζηα «ενακία» ςξ 

εκήθζηεξ. 

 

 

 

« Από την κοινωνικό αναπαραγωγό τησ απουςύασ … ςτα θρανύα τησ κοινωνικόσ 

αναπαραγωγόσ»  

ηδ ζοβηεηνζιέκδ εκυηδηα πνυηεζηαζ κα εζηζάζμοιε ζηδκ απυθαζδ ηςκ οπμηεζιέκςκ 

κα επζζηνέρμοκ ζημ ζπμθείμ.  Ανπζηά, μζ ενςηχιεκμζ ηθήεδηακ κα απακηήζμοκ ζε 

ιζα βεκζηή ενχηδζδ πμο αθμνμφζε ημκ θυβμ ζοκέπζζδξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ. 

Δκπαιδευόμενοι 

Ζ «α» ανπζηά ακέθενε υηζ ημ έηακε βζα ηδκ ιδηένα ηδξ βζα κα  ιπμνέζεζ κα ηδκ 

αμεήζεζ ζημ ιαβαγί ηδξ. ηδκ ζοκέπεζα έηακε θυβμ βζα ημ ζοκαίζεδια ημο 

απςεδιέκμο πμο είπε ιέζα ηδξ. Καζ ηέθμξ ακαθένεδηε υηζ ημ ηίκδηνμ ηδξ επζζηνμθήξ 

ηδξ ήηακ, υηζ ζηδκ ηεθεοηαία ηδξ δμοθεζά ζημ ηοθζηείμ ζηα ΣΔΗ ηδξ Αεήκαξ έαθεπε 

ιεβάθμοξ ακενχπμοξ κα ζπμοδάγμοκ. Ζ ζημπμεέηδζδ απμηεθεί ηδκ ηζκδηήνζμ δφκαιδ 
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–δέζιεοζδ πνμξ ημκ ίδζμ ημκ εαοηυ: «…Πώο πξνέθπςε; Πξνέθπςε από ηε κεηέξα κνπ 

πνπ έρεη έλα καγαδί κε επηδηνξζώζεηο θαη επεηδή θάζε ρξόλν ε κόδα δελ δηζηάδεη λα 

πξνρσξάεη νπόηε είλαη κία επθαηξία λα ηειεηώζσ ην ιύθεην θαη λα πάξσ θαη ην πηπρίν 

κνπ. Βέβαηα απηό πάληα ήηαλ γηα εαπηό κνπ ήηαλ πάληα απσζεκέλν κέζα κνπ θαη 

θπξίσο γηα ηα παηδηά κνπ. Μέρξη ην γπκλάζην κπνξνύζα λα ηα βνεζήζσ αιιά κεηέπεηηα 

δελ κπνξνύζα γηαηί δπζθνιεύνκαη  πάξα πνιύ. Γελ ήμεξα νύηε ηελ άιγεβξα ηε θπζηθή 

δελ ηα είρα πεξάζεη θνπηζά-ζηξαβά ηνπο βνεζνύζα… Πέξζη θαη πξόπεξζη πήγαηλα  ζην 

γπκλάζην δεπηεξεο επθαηξηαο. Γηαηί όηαλ ήκνπλα κηθξή ην είρα παξαηήζεη ζηε κέζε 

νπόηε αλαγθαζηηθά γηα λα πξνρσξήζσ έπξεπε λα ηειεηώζσ ην Γπκλάζην. Σειείσζα ην 

ΓΔ θαη  πξνρώξεζα κεηά ζην ΔΠΑΛ θαη ν ζθνπόο κνπ  ήηαλε θαη ε ζρεδίαζε 

ελδπκαηνινγίαο πνπ ήζεια λα πξνρσξήζσ… Μάιηζηα όηαλ μεθίλεζα  από έλα πνιύ 

θαιό κνπ θίιν, γηαηί ε εξγαζία κνπ ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθή, δελ ήκνπλα ζε απηή ηελ 

εηδηθόηεηα, ήκνπλα ζηνπο ρώξνπο εζηίαζε. 

  Γνύιεπα  ζην ΣΔΗ 8 ρξόληα θαη εθεί ινηπόλ άιιαμα ζε  κεγάιν βαζκό. Έβιεπα παηδηά 

θαη κεγάινπο αλζξώπνπο, έβιεπα 50 ρξόλσλ γπλαίθα λα πήγαηλεη ζηα ΣΔΗ θαη κνπ 

έθαλε εληύπσζε κεγάιε. Καη έιεγα θαη εγώ γηα κέλα γηαηί όρη πνηέ δελ είλαη αξγά είκαη 

πνιύ επραξηζηεκέλε». 

 Ο «α» επζζηνέθεζ ζημ ζπμθείμ βζα κα αζηδεεί ιζαξ κέαξ εέζδξ ενβαζίαξ. Τπάνπεζ ιζα 

οπυννδηδ παναδμπή ηδξ αλίαξ ημο ζπμθείμο βζα ηδκ επίηεολδ ιζαξ ηαθφηενδξ 

ενβαζζαηήξ γςήξ. οκεζδδημπμζεί υηζ δ ιυκδ δζαθοβή, δ ιυκδ δζέλμδμξ είκαζ δ 

επζζηνμθή ζημ ζπμθείμ:  «Δίρα πάεη ην 2008 ζε κία δνπιεηά πνπ βξίζθνκαη ηώξα,  

είκαη ρεηξηζηήο κεραλεκάησλ θαη ιόγσ κηαο θαιήο ζέζεοδελ κπόξεζα λα ηελ πάξσ 

γηαηί δελ είρα ην ραξηί.Γελ κπνξώ λα κπσ ζηα γξαθεία. Αθόκε θαη γηα λα κπσ ζε έλα 

δήκν ρξεηάδεηαη ην απνιπηήξην ηνπ Λύθεην. Μνπ αξέζεη ην ζρνιείν… δηάιεμα  

επαγγεικαηηθό Λύθεην γηαηί έρεη βξαδηλό. Ήκνπλα Βαξδηεο κέρξη ην 2016 κεηά έπαζα 
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έλα αηύρεκα. Έπεζε έλα ακάμη πάλσ κνπ ήκνπλα πνιύ ράιηα Γελ μέξσ αλ ζαο αθνξά 

απηό  έπαζα έλα  αηκάησκα ζην θεθάιη. Μεηά ηέξκα νη βάξδηεο, ηέξκα ηα ιεθηά πνπ ζα 

πάξσ παξαπάλσ θαη επεηδή γύξηζα πξσηλή βάξδηα ζηε δνπιεηά ήξζα ην απόγεπκα ζην 

ζρνιείν». 

Ζ «β» βφνζζε ζημ ζπμθείμ ανπζηά βζα κα ηεθεζχζεζ ηαζ ημ Λφηεζμ ηαζ κα ανεζ ιζα 

δμοθεζά. ηδκ ζοκέπεζα ιαξ είπε υηζ ημ ζπμθείμ ηδκ «λφπκδζε». Παναηδνείηαζ έκημκα 

ημ ζημζπείμ ηδξ αοημεηηίιδζδξ απαναίηδηδ πνμΰπυεεζδ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ ημο αηυιμο. Σμ ζπμθείμ ιμζάγεζ κα θένεζ βκςζζαηά ζημζπεία ηδξ 

εεςνίαξ ημο Beck. Με ηδκ βκςζζαηή εεςνία ημ οπμηείιεκμ αθθάγεζ ημκ ηνυπμ 

ζηέρδξ ηαζ δνάζδξ. Μπμνμφιε κα πμφιε υηζ ημ ζπμθείμ θεζημονβεί ςξ ιέζμ 

εεναπείαξ βζα άημια ηα μπμία δυιδζακ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημοξ ιε πνυηοπα παιδθήξ 

αοημεηηίιδζδξ:  «Γύξηζα ζην ζρνιείν, γηαηί κε έπηαζε κία θίιε κνπ, κνπ είπε πήγαηλε 

δελ ζα ράζεηο. Γηαηί ην ραξηί ηεο ηξίηεο γπκλαζίνπ δελ έρεη θακία δύλακε. Βγάιην έρε 

ην ραξηί. Πέξα από ην απνιπηήξην ζα πάξεηο θαη έλα ραξηί κε κία εηδηθόηεηα γηα απηό 

θαη ήξζα ζην επαγγεικαηηθό Λύθεην γηα λα πάξσ θαη ηελ εηδηθόηεηα. Θα πάξσ δνκηθώλ 

έξγσλ εηδηθόηεηα. Σώξα είκαη βέβαηα ζηελ πξώηε Λπθείνπ αιιά πην κεηά ζα πάξσ ηελ  

εηδηθόηεηα απηή. Σα ππόινηπα δελ κνπ θάλνπλ θάηη, δελ κε ελδηαθέξνπλ. Διπίδσ κεηά 

λα βξσ κία δνπιεηά, λα δνπιέςσ. Βέβαηα ηα δεδνκέλα δείρλνπλ όηη ε αλεξγία είλαη 

κεγάιε αιιά ειπίδσ όηη ζα βξσ θάηη θαιύηεξν. Θα βξσ θάηη πην εύθνια κε ην ραξηί ηνπ 

Λπθείνπ. Δίκαη επραξηζηεκέλε από ην ζρνιείν… εκέλα κνπ έρεη θάλεη πνιύ θαιό ην 

ζρνιείν κνπ έρεη μππλήζεη ηνλ εγθέθαιν. Ήηαλ αξθεηά θνηκηζκέλνο θαη όιε απηή ε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ηεο απνκλεκόλεπζεο γεληθόηεξα ησλ καζεκάησλ κε έρεη 

βνεζήζεη. Ο εγθέθαιόο κνπ ιεηηνπξγεί δηαθνξεηηθά ηώξα ζθέθηεηαη θαιύηεξα. Μηιάσ 

ιίγν θαιύηεξα, βάδσ ζε κία ζεηξά ηα πξάγκαηα πνπ δελ κπνξνύζα λα ην θάλσ. Απηό 

είρα έλα κπεξδεκέλν εγθέθαιν. Με έρεη βνεζήζεη». 
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Ο «δ» είπε υκεζνμ γςήξ κα βονίζεζ ζημ ζπμθείμ. Ζ εθθδκζηή βθχζζα ημκ εκδζαθένεζ 

πενζζζυηενμ. Ζ εθθδκζηή βθχζζα είκαζ ηαοηυηδηα. Ζ εεςνία ηδξ ηαοηυηδηαξ 

ζφιθςκα ιε ημκ Krappmann (2000), ζηδνίγεηαζ ζηδ εεςνία πμο ακζπκεφεζ  ημ πχξ ημ 

άημιμ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ακαπηφλεζ ιζα ηαοηυηδηα ιέζα απυ ημκ επζημζκςκζαηυ 

δίαοθμ πμο παναηηδνίγεζ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα ημο. Ακηζπνμζςπεφεζ έκακ ηαζκμφνβζμ 

ζπεδζαζιυ πανεθευκηςκ ηαζ άθθςκ αθθδθεπζδνάζεςκ ημο αηυιμο ιε ηζξ πνμζμηίεξ 

ηαζ ηζξ ακάβηεξ πμο πνμηφπημοκ. Ζ δζαδζηαζία αοηή ημο επζηνέπεζ ιέζα απυ ζοκεπή 

πνμζπάεεζα κα πανμοζζάζεζ ιζα ημζκςκζηά απμδεηηή ηαοηυηδηα ιέζα απυ ηδκ 

επζημζκςκία πμο θαιαάκεζ πχνα ζηδκ ηαεδιενζκή ημο γςή: «Γύξηζα ζην ζρνιείν γηαηί 

ήηαλ έλα θνκκάηη πνπ κνπ έιεηπε, κνπ έιεηπε ε εθπαίδεπζε. Καηαξράο ε εθπαίδεπζε 

αθόκα θαη λα παο ζηε ρώξα ζνπ δελ γίλεηαη ρσξίο λα εθθξάδεζαη. Γηάιεμα ην 

επαγγεικαηηθό Λύθεην γηαηί δνπιεύσ ηελ εκέξα ζηηο επηθνηλσλίεο. Γελ έρσ πάξεη 

αθόκε  εηδηθόηεηα αιιά είκαη εγώ  εηδηθόο (γειάεη). Δίκαη ζηελ πξώηε Λπθείνπ … κνπ 

αξέζεη πεξηζζόηεξν ηώξα ην ζρνιείν. Ζ ειιεληθή γιώζζα θαιύηεξα είλαη ην κάζεκα 

πνπ ζέισ λα κάζσ θαιά.  Μέζα από ηε γιώζζα γηα κέλα είλαη κία ηαπηόηεηα πνπ 

θνξάο θάζε κέξα. Νηώζσ θαιύηεξα λα μέξσ ηε γιώζζα… κε βνεζάλε ηα παηδηά κνπ 

ζην κάζεκα, λα δηαβάζσ. θέθηνκαη λα δώζσ θαη Παλειιήληεο. Γελ μέξσ αθόκα ηη 

ζρνιή, δελ ην έρσ απνθαζίζεη αθόκα θάηη γηα ειεθηξνληθνύο. Αιιά ζα δείμεη… ην 

ζρνιείν είλαη απηό πνπ κνπ δίλεη ηα παηδηθά κνπ ρξόληα πίζσ. Καη θπξίσο ε  γλώζε 

απηή  πνπ ζνπ δίλεη ην ιύθεην. Υσξίο ην ιύθεην είζαη πάληα ζηελ κπάληα. Θέιεηο λα 

βξεηο κία δνπιεηά θαη δελ βξίζθεηο. Γελ κπνξνύζεο λα έρεηο απαηηήζεηο θαη απηό ζε 

πνλάεη». 

Ο «ε» επέζηνερε ζημ ζπμθείμ βζα κα δχζεζ ζηδ ζπμθή ειπμνμπθμζάνπςκ: «Θα δώζσ 

παλειιήληεο γηα ηελ εκπνξνπινηάξρσλ. Θα βγάδσ ιεθηά θαιύηεξα από ηνλ παηέξα 

κνπ». 
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Ο «ζη» εέθεζ κα θφβεζ απυ ηδκ Δθθάδα βζα αοηυ ημο πνεζάγεηαζ ημ πανηί ημο Λοηείμο: 

«Θέισ λα θύγσ από ηελ Διιάδα δελ ζέισ λα θηηάρλσ ηαξάηζεο ζπλέρεηο. Αιιά ζα 

δώζσ θαη παλειιήληεο. Θέισ λα γίλσ κεραληθόο πην εύθνιεο ζα είλαη νη παλειιήληεο 

από εδώ. Μέρξη ηόηε ην ζρνιείν είλαη κηα απαζρόιεζε αιιά είλαη θαη βαξεκάξα». 

 

(Με ημκ «γ» δ ζοκέκηεολδ ιαξ ζοκεπίγεηαζ πςνίξ ζοζηεοή εββναθήξ).  

Ο «γ»:.. επέζηξεςε ζην ζρνιείν γηαηί είρε κπιέμεη κε παξέεο θαη γηα λα θάλεη ην ραηίξη 

ηεο κεηέξαο ηνπ επηζηξέθεη. θέθηεηαη λα θύγεη ζην εμσηεξηθό γηα λα ζπνπδάζεη εθεί. 

Άξα ην ραξηί ηνπ ιπθείνπ ην ρξεηάδεηαη…  

 Ο Travis Hirshi (1969), εηθνάγεζ υηζ δ ακεπανηήξ ημζκςκζημπμίδζδ ηαηανβεί ημκ 

αοημέθεβπμ ηαζ ηδκ εζςηενζηή αοημπεζεανπία. Σμ άημιμ δεκ έπεζ ηαηαθένεζ κα 

ακπηφλεζ ζζπονμφξ δεζιμφξ ιε ηδκ ημζκςκία, ζοκεήηδ πμο ημκ παναζφνεζ ζε ηάεε 

ιμνθή παναααηζηυηδηαξ: «Δίρα κπιέμεη θαη ηώξα αιιά ηώξα πάσ ζρνιείν δελ κε 

παίξλεη. Ζ κάλα κνπ έθιαηγε, έλα βξάδπ κε καραηξώζαλε ζην πόδη. Ήηαλ θάηη παηδηά 

δηθά καο από άιιε γεηηνληά. Σε γιύησζα. Δίπα λα θάλσ ην ραηίξη αιιά ηώξα κνπ 

αξέζεη… ζέισ λα ηειεηώζσ ην ιύθεην θαη λα ζπνπδάζσ ζην εμσηεξηθό. Θα πάσ ζηελ 

αδεξθή κνπ θαη ζα κείλσ εθεί θαη αλ δελ κείλσ όπνπ βγεη. Θέισ λα θύγσ έμσ. Ζ 

θνπιηνύξα ησλ αλζξώπσλ εθεί είλαη δηαθνξεηηθή. Αθόκε θαη ην θιίκα είλαη 

δηαθνξεηηθό. Σν ρξεκαηηθό πνζό πνπ ζα παίξλσ ζα είλαη κεγαιύηεξν από όηη ζα πάξσ 

εδώ ζηελ Διιάδα. ια ηα πξάγκαηα είλαη πνιύ θαιύηεξα από όηη ζηελ Διιάδα. ρη δελ 

ζα κπνξνύζε λα κε θξαηήζεη ε Διιάδα, εδώ δελ έρσ επθαηξίεο. Μπνξεί λα μνδέςσ 

ρξήκαηα εδώ θαη λα κελ θάλσ ηίπνηα, ζην εμσηεξηθό ππάξρεη ειπίδα». 
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Ζ «δ» ηαζ αοηή επέζηνερε ζημ ζπμθείμ βζαηί εεςνεί υηζ ιυκμ έηζζ εα ηαηαθένεζ κα 

ανεζ ιζα δμοθεζά. Ζ επζζηνμθή ζημ ζπμθείμ κμδιαημδμηείηαζ απυ ηδκ επζθμβή βζα ηδκ 

εφνεζδ ενβαζίαξ: «Ξαλαγύξηζα ζην ζρνιείν γηα λα πάξσ έλα ραξηί. Υξεηάδεηαη.Θέισ 

λα ζπνπδάζσ γηαηί δελ κπνξείο λα θάλεηο δνπιεηέο. Θέιεη ην ραξηί. Θέισ λα γίλσ 

αηζζεηηθόο. Αιιά εδώ δελ έρεη απηή ηελ εηδηθόηεηα. Πξέπεη λα αιιάμσ ζρνιείν αιιά 

δελ ζέισ. Έρσ ζπλεζίζεη, γηα απηό ζα πάξσ ηνπξηζηηθά. Δδώ ππάξρνπλ άλζξσπνη γηα 

θάπνην ιόγν ζηακάηεζαλ ην ζρνιείν. Καη  εκέλα απηό κνπ δίλεη θνπξάγην λα ζπλερίζσ.  

 Έλαο άλζξσπνο πνπ δελ πήγε ζρνιείν ηόηε θαη είρε πξνβιήκαηα θαη ην πξνζπαζεί 

ηώξα κνπ δίλεη θνπξάγην απηό ην πξάγκα. Οη θαζεγεηέο καο ιέλε όηη πξέπεη λα πάξνπκε 

ην ραξηί… ε γηαγηά κνπ ιέεη λα κε γίλσ ζαλ ηηο άιιεο λα ζπλερίζσ ην ζρνιείν λα πάξσ 

έλα ραξηί λα βξσ δνπιεηά. Μόλν κε ην ραξηί ζα βξεηο δνπιεηά κνπ ιέεη. Ση  ζνπ ιείπεη 

κνπ ιέεη όια ηα έρεηο. ηαλ βιέπεη θνπέια ζηνπο δξόκνπο ιέεη λα κε γίλσ ζαλ απηέο 

θάλε  θάηη ζηε δσή ζνπ θαη εζύ, λα έρεηο θάηη δηθό ζνπ». 

Ζ «ε» δεκ απακηάεζ έπεζ ανπίζεζ κα ημονάγεηαζ. 

Ζ «ζ» ηαηάβεηαζ απυ ιζα ιμνθςιέκδ μζημβέκεζα ηαζ δεκ ιπμνμφζε κα δεπηεί υηζ δεκ 

είπε πάεζ ζπμθείμ. Γφνζζε ζημ ζπμθείμ βζα κα ζςεεί. Με αάζδ ηα πνμζςπζηά αζχιαηα 

δ έκκμζα ημο ζπμθείμο είκαζ έκαξ δνυιμξ δζαθοβήξ, ςξ απαναίηδηδ πνμΰπυεεζδ βζα 

ιζα πζμ οπμθενηή γςή: « Γύξηζα ζην ζρνιείν απηό γηαηί ζα κε βνεζήζεη λα κάζσ ηε 

γιώζζα. Ζ γιώζζα πηζηεύσ είλαη ζεζαπξόο απεξίγξαπηνο πιένλ κπνξώ λα νλεηξεπηώ 

θαη ζηα ειιεληθά. Δίκαη ηειεπηαία ρξόληα ζην ζρνιείν κε εηδηθόηεηα λνζειεπηηθή 

θάλνπκε εξγαζηήξηα δύν θνξέο ηε βδνκάδα ζην θαηλνύξγην θηίξην… ιαρηαξνύζα ην 

ζρνιείν. Έθιαςα πάξα πνιιά ρξόληα, πάξα πνιιά ρξόληα έθιαςα πνιύ. Γελ μέξσ αλ 

ππάξρεη άιινο άλζξσπνο, δηόηη ήκνπλ από κία κνξθσκέλε νηθνγέλεηα. Έθαλα ηε δσή 

κνπ κε κνξθσκέλνπο αλζξώπνπο, θαηλόκνπλα έμππλε αιιά δελ είρα έλα ραξηί λα ην 
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ππνζηεξίμσ όιν απηό. Οπόηε ήηαλ ζαλ αέξαο θνπαληζηόο κε παξαγθσλίδεη. Μνπ ιέγαλε 

ρσξίο ην ραξηί  δελ μέξσ πνύ λα ζε βάισ ξε θνπέια κνπ.Να ζε βάισ θάπνπ λα 

δνπιέςεηο αιιά δελ έρεηο… Δίρα κία ηεο επνρήο ζνβαξή θαηάζιηςε, πήξα θάξκαθα ζην 

ζρνιείν μαλαβξήθα ηνλ εαπηό κνπ. Λίγν πέθησ, ζεθώλνκαη, ηζνξξνπώ  μαλά πέθησ 

είλαη θάπσο έηζη είλαη αγώλαο θαζεκεξηλόο». 

Ο ζα ηαζ μ ζα εεςνμφκ υηζ ημ ζπμθείμ εα ημοξ δχζεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα δζεηδζηήζμοκ 

ηαζ κα πθδζζάζμοκ ιε ηαθφηενμοξ υνμοξ ημκ ηυζιμ ηδξ ενβαζίαξ. Ζ εέζδ ημοξ ιέζα 

ζηδκ ημζκςκία ιπμνεί κα ζοζπεηζζηεί ιυκμ ιε ηδκ επζθμβή ηδξ επαββεθιαηζηήξ 

εηπαίδεοζδξ. 

Ο «ζα» επζζηνέθεζ ζημ ζπμθείμ βζαηί λένεζ υηζ πνεζάγμκηαζ ηα πανηζά βζα αοηυ έζκαζ 

εκεμοζζαζιέκμξ ιε ηδκ ιαεδηεία πμο έπεζ εθανιμζηεί ζημ ΔΠΑΛ: «Αλ δνπιεύεηο 

δεκόζην από θεη πνπ ζα παίξλεηο 600 ζα πάξεηο 100 επξώ παξαπάλσ. Δλληάκελν ην 

θαλνληθό είλαη έμη κήλεο, θάλεηο ηξεηο κήλεο παξαπάλσ καζεηεία. Μία κέξα ηε 

βδνκάδα θάλεηο ζπνπδή εδώ θαη όιεο ηηο άιιεο κέξεο θάλεηο πξαθηηθή ζε έλα 

λνζνθνκείν θαη πιεξώλεζαη 240 επξώ θαη ηα έλζεκα. Δγώ απηό ζθέθηνκαη λα θάλσ ην 

λα δνπιεύεηο ρσξίο θάηη δελ γίλεηαη ρσξίο έλα πηπρίν. Έρσ δύν ρξόληα πνπ δνπιεύσ 

πνιύ θαιά δελ έρσ ηειεηώζεη αθόκα θαη δνπιεύσ ήδε πνιύ. Με βνήζεζε ην ζρνιείν ζηε 

δνπιεηά κνπ, πνιιά πάξα πνιιά πξάγκαηα θάζε κέξα καζαίλσ». 

Ο «ζα» επακαθαιαάκεζ πμθθέξ θμνέξ υηζ βφνζζε ζημ ζπμθείμ βζαηί πνεζάγεηαζ ημ πανηί 

βζα κα θφβεζ ζηδ Γενιακία: «Γύξηζα ζην ζρνιείν γηαηί ζέισ λα πάξσ ην πηπρίν θαη λα 

θύγσ πάιη ζηε Γεξκαλία. Δίκαη ζηε δεπηέξα ηάμε έρσ άιιε κία ρξνληά. Θα πάξσ ην 

ραξηί ηεο εηδηθόηεηαο θαη ζα μαλαθύγσ γηα λα πάξσ ην ραξηί γύξηζα. Υξεηάδεηαη έλα 

ραξηί πέξα από ηε κειέηε θαη απηά ην ραξηί είλαη απηό πνπ ζέισ. Ήξζα ζην Δζπεξηλό 

γηαηί δνπιεύσ ην πξσί Φπθηηθόο κε βνιεύνπλ νη ώξεο. Μέζσ Γηαδηθηύνπ ήξζα θαη 
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έθαλα ηελ εγγξαθή ζην ζρνιείν. Ήκνπλ άλεξγνο, έδσζα ηελ θάξηα αλεξγίαο  θαη έηζη 

ήξζα. Γελ έθεξα έλζεκα, δελ ρξεηάδεηαη. πνηνο ζέιεη θάηη θαιύηεξν ζηε δσή ηνπ 

έξρεηαη πξέπεη όκσο λα έρεη ππνκνλή» 

Ο «ζβ» επέζηνερε ζημ ζπμθείμ βζαηί οπήνπακ ζηζβιέξ ζηδ δμοθεζά ημο πμο δεκ 

ηαηαθάααζκε ηζ ημο θέβακε. Γζα αοηυκ είκαζ εέια ημιαζηήξ ζδιαζίαξ δ επζζηνμθή ημο 

ζημ ζπμθείμ: «Ξεθίλεζα από ην ζρνιείν ην επηέκβξε. Θέισ λα κάζσ γεληθά. Καη λα 

κάζσ ηα ειιεληθά, λα ηα κάζσ θαιύηεξα  Σα πάληα όρη κόλν ηε γιώζζα. Γηαηί 

δνπιεύεηο -δνπιεύεηο αιιά δελ θαηαιαβαίλεηο. Σν ζρνιείν, άκα είζαη ακόξθσηνο δελ 

κπνξείο, απηό ζνπ δίλεηην ζρνιείν. Με θαηαιαβαίλεηο; Σώξα ληώζσ κηα  ραξά κέρξη 

θαη ζην ζρνιείν δηαβάδσ, ηα θαηαθέξλνπλ ζηγά ζηγά  Καιά είλαη κνπ αξέζεη ην ζρνιείν 

κνπ αξέζεη. Σώξα δνπιεύσ ζηελ Διεπζίλα κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο θάλσ θαη εηδηθόηεηα 

κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο. Κάλσ. Γελ μέξσ αλ ζα βνεζήζεη, βνεζάεη δελ βνεζάεη δελ 

μέξσ εγώ ζέισ λα κάζσ, ζέισ λα πξνρσξήζσ ζηε δσή κνπ». 

Ο «ζδ» εεςνεί υηζ ανζζηυιαζηε ζε ιζα επμπή πμο δ βκχζδ είκαζ απαναίηδηδ. Σμ 

ζπμθείμ εα ημκ μδδβήζεζ ζηδκ ηαηάηηδζδ ιζαξ ηαθφηενδξ εέζδξ ενβαζίαξ: «Οπόηε 

ζθέθηεθα λα πάξσ θαη έλα ραξηί λα ην ρσ γηα λα είκαη πην νινθιεξσκέλνο εκέλα κνπ 

άξεζε ην ζρνιείν, κνπ αξέζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ κνπ αξέζεη λα κάζσ 

πξάγκαηα. Γελ δηαβάδσ πνιύ όπνηε βξσ ρξόλν ζηε δνπιεηά Μόλν ζηε δνπιεηά έρσ δύν 

παηδηά νπόηε είλαη δύζθνιν Διπίδσ λα ην ηειεηώζσ ζέισ έλα ρξόλν αθόκα κεηά ζα 

μαλαδνπιέςσ ζηα πδξαπιηθά. Θέισ λα αζρνιεζώ κεηά ην ζρνιείν πάιη. Κνίηα λα δεηο 

ζα έρσ κία ζέζε. Πιένλ απηή ηελ επνρή δελ είλαη όπσο παιηά. πσο ζπκάκαη πνπ δελ 

ηνλ έλνηαδε αλ έρεη ραξηί ν άιινο ν πδξαπιηθόο. Σώξα πηζηεύσ όηη έρνπλ αιιάμεη 

θάπσο ηα πξάγκαηα. Γειαδή ζα κνπ ην δεηήζνπλ απηό ην ραξηί ζε πεξίπησζε πνπ 

ςάρλσ απηή ηε δνπιεηά. Γελ ζέισ λα πάσ πάιη ζαλ εξγάηεο αλεηδίθεπηνο γηα απηό ην 

ιόγν ζέισ λα πάξσ απηό ην ραξηί ηώξα… Δκέλα ηώξα πνπ είκαη κεγάινο όιν ην 
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ζρνιείν είλαη επράξηζηε ζηηγκή. Αιιά ην επίθεληξν πνπ δελ είλαη ην ζρνιείν άιια 

πξνβιήκαηα πνπ έρσ νηθνγέλεηα δνπιεηά θαη όιε απηή ε ξνπηίλα ηεο δσήο. Δκέλα κνπ 

αξέζεη ην ζρνιείν κε ην πνπ βξίζθνκαη εδώ μεθεύγσ ηα πξνβιήκαηά κνπ έρσ ην κπαιό 

όπσο ηόηε». 

Ο «ζε» ηάκεζ ιυκμ ηδκ εζδζηυηδηα ημο ζημ ζπμθείμ. Υνεζάγεηαζ ηδκ άδεζα αζηήζεςξ 

επαββέθιαημξ: «Δγώ ηειείσζα ην ιύθεην πεξζη ζε έλα άιιν εζπεξηλό ΔΠΑΛ. Σώξα 

ρξεηάδνκαη άδεηα θαη ραξηί. Κάλσ κόλν ηελ εηδηθόηεηα. Γύζθνια είλαη. Δίλαη κία 

επαλάιεςε λα πάξσ ην ραξηί ηελ άδεηα. πνπ θαη λα παο λα δνπιέςεηο ζην βηνγξαθηθό 

ζέινπλ άδεηα. Γελ πα λα είζαη θαη 50 ρξόληα ειεθηξνιόγνο θαη θαιά θάλνπλ ν άιινο 

κπνξεί λα πάζεη θαλέλα αηύρεκα ην ζρνιείν είλαη ηα πάληα». 

Οζ ενςηχιεκμζ ιαεδηέξ απάκηδζακ ζηδκ πθεζμκυηδηα ημοξ υηζ μ ααζζηυξ πανάβμκηαξ 

πμο επέζηνερακ ζημ ζπμθείμ είκαζ δ πνυζηηδζδ εθμδίςκ ιε απχηενμ ζηυπμ ηδκ 

ενβαζία ηαζ ηδκ έκηαλδ ημοξ ιέζα απυ αοηήκ. Παναηδνμφιε υηζ δ εηπαζδεοηζηή 

επζθμβή ημο αηυιμο απμννέεζ απυ ιζα εηηίιδζδ βζα ηα μθέθδ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Ζ 

απχθεζα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ημο πμνείαξ δζαιυνθςζε ιζα πνδζζιμεδνζηή μπηζηή, δ 

μπμία έπεζ ςξ ζηυπμ ιυκμ ηδκ επαββεθιαηζηή απμηαηάζηαζδ.  Ζ πθεζμκυηδηα ημο 

δείβιαημξ οζηενεί ζε μζημκμιζημφξ πυνμοξ, ζοκεπχξ δ ενβαζζαηή ηαζ μζημκμιζηή 

ακαζθάθεζα απμηεθεί ηδ νοειζζηζηή ηακμκζζηζηή ανπή αοηήξ ηδξ επζθμβήξ.    

Ζ ενβαζζαηή ακαζθάθεζα θυβς έθθεζρδξ πνμζυκηςκ είκαζ ειθακήξ ζηα θυβζα ηςκ 

οπμηεζιέκςκ. Δίκαζ θακενή δ εκζοκαίζεδζδ ηςκ αηυιςκ υηζ ιζα δζανηχξ 

ιεηαααθθυιεκδ ηαζ ελεθζζζυιεκδ ημζκςκία απαζηεί δζαπζζηεοηήνζα πνμζυκηα. 

(Γαθίηδξ, 2011). Συζμ ή έκηαλδ ημο αηυιμο ζημ πχνμ ηδξ ενβαζίαξ ή ηδξ ακενβίαξ, 

υζμ ηαζ δ αεθηίςζδ ηδξ ενβαζζαηήξ ημοξ ηαηάζηαζδξ ελανηχκηαζ απυ ημ 

εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια (Parsons, 1959). Ζ επζθμβή ηδξ επζζηνμθήξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ 
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ηφπμ ζπμθείμο υπςξ είδαιε ζε πνμδβμφιεκδ εκυηδηα έπεζ «παηνμκανζζηεί» ηαζ 

ηαεμδδβδεεί απυ ημ ίδζμ ημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ. Με ηδκ εκεάννοκζδ ηςκ 

παζδζχκ ημοξ ζηδκ ενβαζία ηαζ ηδκ εβηαηάθδρδ ημο ζπμθείμο, ιεηααίααζακ 

οπμζοκείδδηα ηαζ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ επζθμβή ζπμθείμο.  

Ζ εζπενζκή επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ απμηεθεί βζα ηάπμζμοξ ενςηχιεκμοξ ηδκ 

εοηαζνία εηείκδ βζα κα ζοβηνμηδεμφκ πκεοιαηζηά αθθά ηαζ κα ιάεμοκ. Σμ έθθεζιια 

ηδξ βκχζδξ βζα αοημφξ ήηακ «αανίδζμ» ηαηςηενυηδηαξ. Δίκαζ ιζα δεφηενδ εοηαζνία. 

Αντιλόψεισ των εκπαιδευτικών: «Εγκατϊλειψη … και … Επιςτροφό» 

Δηπαζδεοηέξ 

Οζ εηπαζδεοηέξ ηςκ επαββεθιαηζηχκ εζπενζκχκ θοηείςκ απμηέθεζακ ηαζ αοημί ηα 

ενεοκδηζηά ιαξ  δνχκηα – οπμηείιεκα ηαεχξ δ μπηζηή ημοξ βςκία είκαζ εζςηενζηή. 

οιιεηέπμοκ ηαζ αοημί δδθαδή εκενβά ζηδκ ‗ζδζαίηενδ‘ αοηή ζπμθζηή ημζκυηδηα. Οζ 

πενζζζυηενμζ ακαθένεδηακ ζηδκ επζζηνμθή ηςκ παζδζχκ – εκδθίηςκ ζημ ζπμθείμ ςξ 

ιζα θφζδ ακάβηδξ βζα ηδκ επαββεθιαηζηή ημοξ ελέθζλδ. Θεςνμφκ υηζ θίβα είκαζ αοημί 

πμο εκδζαθένμκηαζ βζα ηα ιαεήιαηα βεκζηήξ παζδείαξ, βζα ηδκ βκχζδ πμο πνμζθένμοκ 

αοηά. Ακαθένμοκ: Ο «Α» ζδιεζχκεζ ημ πνδζζιμεδνζηυ παναηηήνα ηδξ ζοκέπζζδξ ηςκ 

ζπμοδχκ. Οζ ακάβηεξ είκαζ ηονίςξ αζμπμνζζηζηέξ ηαζ ημ πνυζδιμ ηςκ επζθμβχκ ημοξ 

δεκ παναηηδνίγεζ ηδκ ηαοηυηδηα ημο ιαεδηή αθθά ηδκ ηαοηυηδηα ημο ενβαγμιέκμο: 

«…πνιινί επηζηξέθνπλ όρη γηαηί ζεσξνύλ ην ζρνιείν σο δεύηεξε επθαηξία δσήο αιιά 

γηα λα πάξνπλ θάπνην επίδνκα θαη κεξηθνί γηα ην ζέκα ηεο ειιελνπνίεζεο…νη δηθνί 

καο καζεηέο δελ δίλνπλ ζεκαζία, θάπνηνη ιίγνη ελδηαθέξνληαη λα δώζνπλ παλειιήληεο. 

Δλδηαθέξνληαη πεξηζζόηεξν γηα ηελ εηδηθόηεηα… πνιινί επηζηξἐθνπλ γηα λα πάξνπλ ην 

ηακείν αλεξγίαο, ην επίδνκα αιιειεγγύεο. Σν θίλεηξν ηνπο είλαη ηα επηδόκαηα θαη όρη 

ην ίδην ην ζρνιείν θαη ε νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ ηνπο». 
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Ο «Β» ηαοηίγεζ ηδκ έκκμζα ηδξ παναααηζηυηδηαξ ιε ηδκ έθθεζρδ ζηαεενμφ πθαζζίμο 

ζηδ γςή ημοξ. Ο Parsons (1959), ζπεηζηά ιε ηδκ πανέηηθζζδ-απυηθζζδ  οπμζηδνίγεζ, 

υηζ πνυηεζηαζ βζα ιζα πανεηηνμπή απυ ηα ηαεεζηδηυηα ηα μπμία απμηεθμφκ ηδκ 

ηονίανπδ ημοθημφνα. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ πανααζάγεηαζ δ ημζκςκζηή δμιή. Γζα ημκ 

«Β» δ ακδθζηυηδηα εοεφκεηαζ βζα ηδκ παναααηζηή ζοιπενζθμνά:  «ηακάηεζαλ ην 

ζρνιείν θπξίσο γηα ιόγνπο εξγαζηαθνύο θαη ζπγρξόλσο ιόγσ ηεο παξαβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ είραλ κηθξνί. Καη γηα λα κελ παξεμεγεζώ, όηαλ ιέσ παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ελλνώ όηη έθαλαλ πνιιέο απνπζίεο. Μέλαλε ζηελ ίδηα ηάμε θαη δελ 

ζπλερίδαλε, ηα παξαηνύζαλε θαη έβξηζθαλ κηα δνπιεηά. Καη δνπιεύνληαο θαηάιαβαλ όηη 

ρξεηάδνληαη έλα πηπρίν θαη γηα απηό έξρνληαη ζην βξαδηλό. Ο ζηόρνο είλαη λα 

απνθηήζνπλ έλα πηπρίν γηα ηελ δνπιεηά ηνπο. Σίπνη άιιν. Γελ ήηαλ ε θηώρεηα πνπ 

ζηακάηεζαλ ην ζρνιείν. Πηζηεύσ, νη πεξηζζόηεξνη ήηαλ ιόγσ ειηθίαο. Γελ έδσζαλ ηε 

ζεκαζία πνπ έπξεπε θαη ηώξα πνπ σξίκαζε ην κπαιό μαλαγύξηζαλ». 

Ο «Γ» ακαθένεζ : «ηακάηεζαλ ην ζρνιείν γύξσ ζηα 14. Γελ ηνπο έπαηξλε λα 

ζπλερίζνπλ ζην πξσΐλό. Δίραλε πνιιά  καζεζηαθά πξνβιήκαηα θαη απνπζίεο. Γελ 

θάλαλε γηα ην πξσΐλό, ηα παξαηήζαλ εύθνια. Σν θίλεηξό  ηεο επηζηξνθήο ηνπο ζην 

ζρνιείν είλαη γηαηί ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ αμία όρη ηνπ ζρνιείνπ γεληθά αιιά ηελ αμία 

ηνπ ραξηηνύ πνπ ζα πάξνπλ. Θέινπλ λα πάξνπλ έλα ραξηί πνπ ζα ηνπο ρξεζηκεύζεη θαη 

ζηελ εηδηθόηεηά ηνπο. Σν ραξηί ηνπο δίλεη θάηη έμηξα. Αιιηώο είλαη λα είζαη κε έλα 

απνιπηήξην γπκλαζίνπ. Κπξίσο είλαη ζέκα δνπιεηάο πνπ επηζηξέθνπλ ζην ζρνιείν». 

Ζ «Γ» ακαθένεζ:  « Οη κεγάινη επηζηξέθνπλ ζην  ζρνιείν είηε γηαηί είλαη ζπλεηδεηή ε 

απόθαζε θαη λα ζέινπλ λα δώζνπλ εμεηάζεηο είηε ζέινπλ λα πάξνπλ έλα απνιπηήξην. 

θέςνπ όηη είλαη παηδηά πνπ θάπνηα ζηηγκή δελ θαηάθεξαλ ιόγσ απνπζηώλ λα πάξνπλ 

ην απνιπηήξηό ηνπο. Πιένλ ζεσξείηαη, όηη ην απνιπηήξην ηνπ Λπθείνπ είλαη ην πην απιό 
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πξάγκα πνπ ζα πξέπεη λα έρεη θάπνηνο γηα λα πάεη λα αζθαιηζηεί ζε κία δνπιεηά.Σν 

ζρνιείν γίλεηαη ν ρώξνο όπνπ ν 25ρξνλνο ληειηβεξάο γίλεηαη παηδί». 

 

Καηά ημκ Arnett (2011) δ ακαδουιεκδ εκδθζηίςζδ είκαζ ιία δζαδζηαζία ακάπηολδξ  

πμο δέπεηαζ επζννμέξ απυ ημζκςκζημφξ ηαζ πμθζηζζιζημφξ πανάβμκηεξ. Δίκαζ ιζα 

πενίμδμξ ηαηά ηδκ μπμία ηα άημια πανμοζζάγμοκ ακαπηολζαηά παναηηδνζζηζηά. Αοηή 

δ ακαδουιεκδ εκδθζηίςζδ ζημ ζπμθείμ βίκεηαζ ακδθζηυηδηα. 

Ο «Δ» ζδιεζχκεζ: «θάπνηνη ζηακάηεζαλ γηα ιόγνπο βηνπνξηζηηθνύο, θάπνηνη 

ζηακάηεζαλ ιόγσ ακέιεηαο  θαη θάπνηνη ηειείσζαλ ην Γπκλάζην θαη πξνζπάζεζαλ λα 

θάλνπλ θάπνηα δνπιεηά. ην ηέινο θαηέιεμαλ νη πεξηζζόηεξνη από απηνύο λα δνπιεύνπλ 

ζε θάπνηα ηέρλε θαη λα ηνπο ιείπεη ην πηπρίν γηα λα θάλνπλ θάηη δηθό ηνπο. Κπξίσο  γηα 

λα θαιπηεξεύζνπλ ην εηζόδεκά ηνπο. Αξθεηνί θάκπνζνη έρνπλ θαη  ζέζε ζην δεκόζην 

ηνκέα. Οη πεξηζζόηεξνη κεηαλάζηεο δνπιεύνπλ ππάξρεη βέβαηα θαη κία νκάδα πνπ ζέιεη 

ην πηπρίν γηα λα πηάζεη δνπιεηά. Οη ελήιηθεο βιέπνπλ ην ζρνιείν κε ηηο δηθέο ηνπ 

αλάγθεο ν θαζέλαο. Τπάξρεη κία νκάδα πνπ δελ αζρνιείηαη απιά πεξηκέλεη  λα πεξάζεη 

ν θαηξόο γηα λα πάξνπλ ην ραξηί γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη. Τπάξρεη άιιε νκάδα πνπ 

ελδηαθέξεηαη. Αθνύ είλαη εδώ λα κάζνπλ θαη πέληε πξάγκαηα γηα λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα πάξνπλ ην πηπρίν. Δίλαη αλάινγα».  

Ζ εεςνία ηδξ οθζηήξ απμζηένδζδξ αθμνά ηονίςξ ηα παζδζά απυ μζημβέκεζεξ 

ιεηακαζηχκ. Ζ επζαίςζδ είκαζ μ ααζζηυξ πανάβμκηαξ πμο ηα μδδβεί ζε πνυςνδ 

ζπμθζηή εβηαηάθεζρδ. ηυπμξ ημοξ είκαζ κα ζοκεζζθένμοκ ζημκ μζημβεκεζαηυ 

πνμοπμθμβζζιυ (Βενβέηδ, 1998). Ζ έκκμζα ηδξ θηχπεζαξ ζοκεπάβεηαζ απμηθεζζµυ 

απυ αβαεά ηαζ οπδνεζίεξ. 
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Ζ «Σ» επζζοκάπηεζ: «Σνπιάρηζηνλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο ζηνπο νπνίνπο αλαθέξνκαη 

έρνπλ ηε δηάζεζε λα πάξνπλ ην ραξηί ζε εηζαγσγηθά ή θαη ηελ εηδηθόηεηα πξνθεηκέλνπ 

όζνη είλαη από απηνύο δεκόζηνη ππάιιεινη θαη ζε άιιεο ππεξεζίεο λα απμήζνπλ ην 

κηζζό ηνπο. Πνιύ ιίγνη επηζηξέθνπλ  γηα λα νινθιεξώζνπλ ην θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο. 

Σν κόλν πνπ ζέινπλ  είλαη λα πάξνπλε ην ραξηί  αιιά όζν αθνξά ηελ εηδηθόηεηά ηνπο 

λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα κπνξνύλ λα ππνγξάθνπλ ζαλ ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. 

Δπηζηξέθνπλ ζηεξηδόκελνη ζε κία ρξεζηκόηεηα, έρνπλ  κία σθειηκηζηηθή δηάζεζε. Απηό 

δελ ην βξίζθσ θαθό, ην ζρνιείν ην ρξεζηκνπνηνύλ πάλησο όρη λα κάζνπλ πξάγκαηα 

αιιά θπξίσο λα νινθιεξώζνπλ θάηη - όηη έρνπλ ζην κπαιό ηνπο θάζε θνξά- πνπ ην 

πεξηβάιινλ ηνπο ζηακάηεζε γηαηί ήηαλ θησρά παηδηά έπξεπε λα βνεζήζνπλ ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπο. Βέβαηα ηειείσζαλ ηελ 9έηε εθπαίδεπζε. Έπξεπε όκσο λα ζηακαηήζνπλ 

θπξίσο επεηδή έπξεπε λα θάλνπλ θάηη άιιν, γηαηί νη αλάγθεο ηνπο ην  επέβαιιαλ… 

…Δπηπιένλ ζα ζνπ ηνλίζσ όηη εδώ δελ έρνπκε γπλαίθεο καζήηξηεο. Γελ έρνπκε ηελ 

εηθόλα ηεο γπλαίθαο πνπ ζηακαηάεη ην ζρνιείν γηα λα θάλεη νηθνγέλεηα θαη θάπνηα 

ζηηγκή επηζηξέθεη θαη επαλέξρεηαη. Απηό θπξίσο ζα ην ζπλαληήζεηο ζηα εζπεξηλά κε 

άιιεο εηδηθόηεηεο πην θνληά ζηελ Διιεληθή γπλαίθα, λνζειεπηηθή, αηζζεηηθή… Κπξίσο 

ελδηαθέξνληαη γηα ην ρεηξνπξαθηηθό δελ ήξζαλ γηα ηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο. 

Δλδηαθέξνληαη κόλν γηα ηελ εηδηθόηεηα θαη ηελ γλώζε πνπ ζα πάξνπλ ώζηε λα ηνπο 

βνεζήζεη ζηελ εξγαζία ηνπο. Καη όηαλ αηζζάλνληαη όηη δελ ηελ παίξλνπλ, ηζηηώλνπλ». 

Ο «Ε» δεκ αημθμοεεί ημ πθαίζζμ ηςκ ενςηήζεςκ ιζθάεζ πενζζζυηενμ βζα ημκ εαοηυ 

ημο ηαζ ηονίςξ υηζ ηαζ αοηυξ ήηακ έκα θηςπυ παζδί ηαζ ημ βεβμκυξ αοηυ ημκ μδήβδζε 

κα ηάκεζ πμθθά πνάβιαηα. Απμπνμζακαημθίγεζ ηδκ ένεοκα μδδβχκηαξ ηδκ ενεοκήηνζα 

κα επακαθαιαάκεζ ζοκέπεζα ηζξ ενςηήζεζξ.   Ζ επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ ςξ επζθμβή 

ηςκ εκδθίηςκ οπαβμνεφεηαζ εηηυξ ηδξ ακάβηδξ απυηηδζδξ επαββεθιαηζηχκ 

δελζμηήηςκ αθθά ηαζ ηδξ οπμηίιδζδξ ηςκ ζηακμηήηςκ ημοξ θυβς ανκδηζηχκ 
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πνμδβμφιεκςκ ειπεζνζχκ ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ. Ζ εζηυκα πμο ηονζανπεί βζα ηα 

ΔΠΑ.Λ. είκαζ υηζ δεκ πθδνμφκ ηζξ πνμοπμεέζεζξ ιζα ακαααειζζιέκδξ εηπαίδεοζδξ. 

Πνμζεέηεζ: «Καηαξρήλ ην βξαδηλό ζρνιείν δελ πξνζθέξεη  γλώζεηο. Δίλαη έλα ζρνιείν 

πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ ιόγσ βξαδηνύ θαη ζπλζεθώλ απνηειεί αλαζηαιηηθό παξάγνληα 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ γεληθώλ γλώζεσλ. Θα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο κνριόο 

πνπ ζα δώζεη έλα  όπιν ζηνπο καζεηέο, δσήο θαη εξγαζίαο. Σα θίλεηξα ησλ παηδηώλ 

πνπ επηζηξέθνπλ ζην ζρνιείν είλαη ην πηπρίν. Σν εζπεξηλό ηα καζαίλεη θάπνηα 

πξάγκαηα νπόηε απηόκαηα ηα παηδηά βξίζθνληαη ζην ηη ζα θάλνπλ επαγγεικαηηθά. Απηά 

είλαη ηα θίλεηξα ησλ παηδηώλ πνπ επηζηξέθνπλ…βέβαηα εγώ δελ εληόπηζα όηη δελ έρνπλ 

πάεη ζρνιείν. Απιά όηη πήγαλ ζρνιείν αξγά…Γηαιέγνπλ ην επαγγεικαηηθό ιύθεην θαη 

επηζηξέθνπλ αλ ην ζεο όρη γηα λα κάζνπλ αιιά γηαηί ζα πάξνπλ ην ραξηί πην εύθνια. 

Μέζα ζην κπαιό ηνπο ππάξρεη όηη εδώ είλαη πην ειαζηηθά ηα πξάγκαηα κε ηηο απνπζίεο. 

Ίζρύεη βέβαηα θαηά έλαλ ηξόπν κε ηελ έλλνηα όηη ηα πεξηζζόηεξα παηδηά έξρνληαη 

θνπξαζκέλα αθόκε θαη κε ηα ξνύρα ηεο δνπιεηάο… 

Ζ «Ζ» είκαζ δ ροπμθυβμξ ζημ έκα απυ ηα ηνία εζπενζκά. Μαξ εκδιενχκεζ υηζ ηδκ 

πνμδβμφιεκδ ζπμθζηή πνμκζά πήβακ πζθμηζηά μζ ροπμθυβμζ ζηα εζπενζκά ηαζ υηζ απυ 

θέημξ ζε υθα ηα ΔΠΑΛ οπάνπεζ ιζα ζπμθζηή ροπμθυβμξ. Θεςνεί υηζ δ ζπμθζηή 

δζαννμή ζοκδέεηαζ ιε ηδκ πςνμεέηδζδ ηδξ εκ θυβς οπμααειζζιέκδξ πενζμπήξ ηδξ 

Γοηζηήξ Αεήκαξ. Ο ζηζβιαηζζιυξ ηδξ πενζμπήξ εοεφκεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ βζα ημκ 

πνμζακαημθζζιυ επαββεθιαηζηυ ηαζ ιδ ηςκ ακενχπςκ: …ε απνρώξεζε ηνπο από ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έγηλε γηα ιόγνπο   νηθνλνκηθνί,  θνηλσληθνί θαη  πξαθηηθνί. 

Έπξεπε λα βγνπλ ζην επάγγεικα. Καη  βέβαηα κηιάκε γηα Γπηηθή Αηηηθή.  ην Πεξηζηέξη 

νη ζπλζήθεο είλαη πάξα πνιύ δύζθνιεο. Παηδηά από δηαιπκέλεο νηθνγέλεηεο από θησρέο 

νηθνγέλεηεο, δελ ππάξρεη θαλέλα θίλεηξν γηα λα ζπλερίζεη θάπνηνο ηηο ζπνπδέο ηνπ. 

ηαηηζηηθά δελ κπνξείο λα πεηο γηα πνην ιόγν επηζηξέθνπλ. Έξρνληαη  γηα 
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δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο. Δίλαη ζε κία δνπιεηά ζε κία εξγαζία θαη γηα λα παξακείλνπλ 

ζηελ εξγαζία πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ιίγν παξαπάλσ. Να  πάξνπλ έλα απνιπηήξην. 

Έρνπλ αλάγθε από έλα ζρνιείν ην νπνίν λα ηνπο δίλεη έλαλ επαγγεικαηηθό 

πξνζαλαηνιηζκό κηα εηδηθόηεηα. Βέβαηα ππάξρεη θαη κηα κηθξή θαηεγνξία πνπ 

επηζηξέθεη γηαηί ίζσο λα ζέιεη λα κάζεη όζα δελ θαηάθεξε λα κάζεη όηαλ έπξεπε. Μεηά 

ηελ θξίζε άλζξσπνη πνπ είραλ κία ζηξσκέλε δνπιεηά αιιά ηελ έραζαλ, έπξεπε λα 

αιιάμνπλ. Σώξα  ρξεηάδνληαη  πεξηζζόηεξα εθόδηα γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. Θέινπλ λα  

επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο, ηε δσή ηνπο, ηα πξνζόληα ηνπο. Καη επέζηξεςαλ… 

Ο «Θ» δίκεζ έιθαζδ ζε ιζα ζδζαίηενδ υπςξ ηδκ απμηαθεί, πθδεοζιζαηή μιάδα 

ιεηακαζηχκ αοηή ηδξ 2δξ βεκζάξ ηςκ Αθαακχκ. Με βκχιμκα ημ απείεανπμ ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ ημοξ ημ ακαβάβεζ ιέζα απυ ηα θεβυιεκα ημο ζακ ιζα ηαεμθζηή 

ζοιπενζθμνά, εηιαεδιέκδ δ μπμία εκχκεζ αοημφξ ημοξ ακενχπμοξ.  

 

Δίκαζ ιζα ζοθθμβζηή πναηηζηή πμο ημοξ δζαπςνίγεζ ηαζ ημοξ εκηάζζεζ κα οζμεεημφκ 

ζημζπεία ιζαξ ζδζαίηενδξ οπμημοθημφναξ. Μζαξ οπμημοθημφναξ πμο είκαζ πμθέιζα 

ζηδκ ηονίανπδ ημοθημφνα ημο ζπμθείμο: …ε ό,ηη αθνξά ηε καζεηηθή δηαξξνή, ηελ 

εγθαηάιεηςε ή δηαθνπή ηνπ ζρνιείνπ γηα έλα ή δύν ρξόληα, απηή αθνξά θπξίσο ηνπο 

καζεηέο από ηελ Αιβαλία όπσο δηαπηζηώλεηαη θαη από ηα ζηνηρεία ηνπ ζρνιείνπ κνπ.  

Γεληθόηεξα κηιώληαο νη Αιβαλνί καζεηέο εκθαλίδνληαη ζπλήζσο πεξηζζόηεξν 

απεηζάξρεηνη από ηνπο άιινπο ζπλνκειίθνπο ηνπο κεηαλάζηεο. πλήζσο δηαθόπηνπλ 

επεηδή δελ κπνξνύλ λα πηνζεηήζνπλ ηε ζρνιηθή πεηζαξρία αιιά θαη γηαηί εξγάδνληαη 

ελώ πην ζπρλά ηα ηειεπηαία ρξόληα επεηδή ε νηθνγέλεηα ή θάπνηεο θνξέο θαη νη ίδηνη 

κεηαλαζηεύνπλ…ζνη γπξλάλε, γπξλάλε γηα λα πάξνπλ έλα ραξηάθη κπαο θαη βξνπλ 

δνπιεηά ή αλ δνπιεύνπλ ζην δήκνζην λα πάξνπλ αύμεζε ή λα πάξνπλ θαιύηεξε ζέζε… 
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 «Το ςχολεύο, ο δϊςκαλόσ και η  επιςτροφό ςτην ανηλικότητα»  

Δθπαηδεπόκελνη 

Οζ πνμζδμηίεξ ηδξ «α» απυ ημ ζπμθείμ είκαζ ζηακμπμζδηζηέξ. Ακηζθαιαάκεηαζ ημκ 

δφζημθμ νυθμ ηςκ εηπαζδεοηχκ εκδθίηςκ ηαζ εεςνεί υηζ αοημί έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα 

κα ηζξ οπενααίκμοκ. Βάγεζ ηδ εέζδ ηδξ ζηδ εέζδ ηςκ ηαεδβδηχκ πνάβια πμο 

ζφιθςκα ιε ημκ Watson (1928), δ πνμζςπζηυηδηα ημο αηυιμο δμιείηαζ απυ ηζξ 

θεβυιεκεξ ελανηήζεζξ. Ζ ελανηδιέκδ ιάεδζδ ειπθμοηίγεζ ηδ ζοιπενζθμνά ημο 

αηυιμο ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ «α» δ πνμζςπζηυηδηα ηδξ ηαεμνίγεηαζ απυ ημκ ηνυπμ 

πμο ζοιπενζθένμκηαζ μζ ηαεδβδηέξ. Γζα αοηυ ηαζ αοηή ζε ηοπυκ θακεαζιέκεξ 

ζοιπενζθμνέξ ιέζα ζηδκ ηάλδ δεκ δίκεζ ζδιαζία.  

Σμ ενέεζζια εοεφκεηαζ βζα ηδκ παναβςβή ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ακηίδναζδξ: Ζ «α» 

ζεκεηώλεη: …ην ζρνιείν πνιύ σξαία εκπεηξία κπνξώ λα πσ θαη νη θαζεγεηέο 

εμαηξεηηθνί όινη ηνπο βνεζάλε ζε αξθεηό ζε κεγάιν βαζκό. Καη ηηο απνξίεο καο ζα 

ιύζνπκε. Γειαδή εγώ άκα ήκνπλα θαζεγήηξηα δελ ζα ην άληερα απηό λα είλαη 18 άηνκα 

ζηελ ηάμε ελήιηθνη όινη εθηόο από δύν παηδηά πνπ είλαη 17 θαη 20 όινη νη ππόινηπνη 

είλαη κεγαιύηεξνη. Γελ μέξσ αλ ζα κπνξνύζα λα ην αληέμσ απηό. Καηά ηε γλώκε κνπ 

έλαο ελήιηθαο είλαη πην ζπγθξαηεκέλνο ζηηο απνξίεο ηνπ αιιά επεηδή εκείο θάλνπκε ζαλ 

κηθξά θαη ην πην ραδό ζα ην ξσηήζνπκε γηα λα καο θύγεη απηή ε απνξία. Ζ ζρέζε κέζα 

ζηελ ηάμε είλαη πνιύ θαιή, έρνπκε δεζεί, βέβαηα όινη είλαη δηαθνξεηηθνί αιιά  ην 

παξαβιέπνπκε θαη ηα ζηξαβά θαη ηα  θνπηζά θαη δελ δίλνπκε απιώο ζεκαζία. Αιιά 

ζρεηηθά κπνξώ λα πσ όηη είκαζηε πάξα πνιύ θαιή παξέα θαη βγαίλνπκε θαη ηώξα 

βέβαηα κάιηζηα πξόζθαηα είρακε πάεη ηξηήκεξε, Θεζζαινλίθε εθδξνκή πεξάζακε 

απίζηεπηα.  Θα κνπ κείλεη αμέραζηε εκπεηξία…  

…απηόο είλαη θαη ν ζθνπόο ζην λα κε κείλνπκε κόλν ζηε κία εηδηθόηεηα. Μαο έρνπλ πεη 

εάλ ηειεηώζνπκε ην ΔΠΑΛ ζε ηξία ρξόληα, πνπ έρνπλ θέηνο αιιάμεη γηαηί παιηόηεξα 
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ήηαλ ηέζζεξα γηα απηό θαη έρνπκε κία ώξα επηπιένλ ζηε κάζεζε καο όηη κπνξεί ν 

νπνηνζδήπνηε αθνύ έρεη πάξεη ην απνιπηήξην ηνπ καδί κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ όηη κπνξεί 

λα θάλεη θαη καζεηεία θαη ζε κία άιιε εηδηθόηεηα λα κάζεη θάηη θαηλνύξγην, λα πάξεη 

έλα θαηλνύξγην ραξηί. Απηό είλαη γηα όινπο καο θαιό, γηαηί όζν δεηο καζαίλεηο θαη 

ηξειόο πεζαίλεηο όπσο ιέλε θαη νη παιηνί… 

Ζ «α» πανμοζζάγεζ ημκ ηνυπμ πμο βίκεηαζ ημ ιάεδια ημ μπμίμ παναηηδνίγεηαζ απυ 

ηδκ εκεάννοκζδ βζα ζοιιεημπή. Δκημφημζξ δεκ δζαηνίκεηαζ ηάπμζμ ζδζαίηενμ ενβαθείμ 

ζημ μπμίμ ζηδνίγεηαζ μ εηπαζδεοηήξ ιζα ηαζ ημ αηνμαηήνζμ ημο αθεκυξ είκαζ δθζηζαηά 

εηενυηθδημ ηαζ αθεηένμο οπάνπεζ ηαζ εεκμπμθζηζζιζηή εηενυηδηα. φιθςκα ιε ημκ 

Κυηημ (2005), δ ειπεζνία ηςκ εηπαζδεοηχκ ακδθίηςκ δεκ ανηεί ακ δεκ ζοκμδεφεηαζ 

απυ ιεεμδμθμβζηά ενβαθεία ιάεδζδξ, υπςξ βζα πανάδεζβια μιαδζηέξ ενβαζίεξ ιε ηδ 

ιέεμδμ project, παζπκίδζ νυθςκ: …είκαη πνιύ επραξηζηεκέλε ηώξα εηδηθά πνπ έρσ 

κάζεη θαη ηα ειιεληθά κνπ πνπ είλαη πνιύ πνιύ θαιύηεξα.  

 Ο θαζεγεηήο ζα ιύζεη όιεο ηηο απνξίεο καο. Σν κάζεκά καο γίλεηαη όηαλ μεθηλά έλα 

θαηλνύξγην θεθάιαην καο θάλεη κία εηζαγσγή ν θαζεγεηήο αο πνύκε  εηζαγσγή. Ο  

θαζεγεηήο δίλεη έλα δηθό ηνπ θείκελν θαη κεηά πάλσ ζε απηό ην θείκελν δνπιεύνπκε. 

Μαο ξσηάεη βέβαηα ηηο απνξίεο καο, ηηο  άγλσζηεο ιέμεηο, κεηά  θαηαλννύκε ην θείκελν 

θαη δνπιεύνπκε πάλσ ζην θείκελν κε ηηο εξσηήζεηο, απαληήζεηο, απνξίεο. Δμεηαδόκαζηε 

ηελ επόκελε θνξά… 

Ζ έκκμζα ηδξ ακηαιμζαήξ πμο ακηζπνμζςπεφεζ μ ααειυξ επζηοπίαξ δείπκεζ ηδκ ακάβηδ 

βζα επζανάαεοζδ. Με πκεφια οπενδθάκεζαξ παναηηδνίγεζ ημκ εαοηυ ηδξ ζηακυ κα 

ακηαπελέθεεζ. Ο ααειυξ ημο ηεηναιήκμο απμηεθεί ηίκδηνμ βζα κα ζοκεπίζεζ. Σμ 

ηίκδηνμ ή αθθζχξ δ παναηίκδζδ επδνεάγεζ ηδ ζοιπενζθμνά ημο αηυιμο. 
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 Δίκαζ ιζα δζαδζηαζία πμο ςεεί ημ άημιμ κα ζηακμπμζήζεζ ηζξ ακάβηεξ ημο ( 

Μπμονακηάξ, 2002):  …Βέβαηα ζηελ ηάμε κνπ είκαζηε δηαβάζηεξνη όινη, κέζν όξν 

έβγαια 18,6, ήκνπλα πνιύ πεξήθαλε γηα ηνλ εαπηό κνπ κε πηάζαλ ηα θιάκαηα ήκνπλα 

πνιύ πεξήθαλε γηα ηνλ εαπηό κνπ θαη ηα παηδηά κνπ παξάιιεια ράξεθαλ πάξα πνιύ 

καδί κνπ. ιν απηό ην βιέπσ,ηελ αληακνηβή ζηνλ έιεγρν θαη κνπ αξέζεη απηό θαη 

πξνζπαζώ λα είκαη αθόκα θαιύηεξε… 

Ζ ιμοζεζαηή ειπεζνία απμηεθεί ημ ααζζηυ ενβαθείμ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ Δκδθίηςκ. 

Γζα ηδκ «α» δ αζςιαηζηή ιάεδζδ ηδκ αμδεάεζ κα ζοβηναηεί ηαθφηενα αοηυ πμο 

ιαεαίκεζ. Αοηή ιδ ηοπζηή εηπαίδεοζδ αμδεάεζ ηα άημια κα επακαπνμζδζμνίγμοκ ηζξ 

ακάβηεξ ημοξ ιε απχηενμ ζηυπμ ηδκ ζηακμπμίδζδ ημοξ: … ππάξρνπλ εθδξνκέο έρνπκε 

πάεη ζε εθζέζεηο ζε κνπζεία πήγακε ζην Πιαλεηάξην είλαη θαη απηό θαιό γηα έλαλ 

καζεηή όπνηα ειηθία θαη λα είλαη γηαηί ην βιέπεη κε άιιε καηηά γηαηί εγώ ινηπόλ 

παξαδείγκαηα λα ζαο θέξσ ζηελ ηζηνξία πνπ δελ ζπγθξαηώ από ηε κλήκε κνπ πνιιά 

πξάγκαηα γηα απηό θαη ηα πεξηζζόηεξα ηα ζεκεηώλσ κε βνιεύεη ην γεγνλόο ην πώο λα 

δηαβάζσ. Αλ απηά ζα ηα βιέπσ ζε βηληεάθηα είλαη βέβαηα θαιό, όπσο ην παίξλεη ν 

θαζέλαο. Δγώ πξνζσπηθά κνπ αξέζεη απηό ην ζπγθξαηώ……ρη δελ ππάξρεη ηκήκα 

έληαμεο θαη ην άιιν πνπ είπαηε δηαπνιηηηζκηθή θαηεύζπλζε… 

Οζ ακηζλμυηδηεξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ δεκ ηδξ επζηνέπμοκ κα δζααάζεζ. Σμκίγεζ ηδκ 

ζδζυηδηα ηδξ ςξ ιδηένα, έκακ νυθμ ζδζαίηενμ ημκ μπμίμ ακηζθαιαάκμκηαζ ηαζ μζ 

εηπαζδεοηζημί. Δίκαζ ζακ κα γδηεί ιζα εζδζηή ιεηαπείνδζδ θυβς ημο νυθμο ηδξ: 

…πξνζπαζείο όηαλ παο ζην ζπίηη ζνπ, εκέλα ην πξόγξακκά κνπ είλαη πάσ ην πξσί ζηε 

δνπιεηά ην κεζεκέξη γπξίδσ καγεηξεύσ καδεύσ ην ζπίηη θαη πξνζπαζώ όζε ώξα έρσ λα 

δηαβάζσ γηα ηα καζήκαηα απηά πνπ έρνπκε. Δάλ δελ έρσ ώξα ζηα δηαιείκκαηα 

πξνζπαζώ λα πξνιάβσ θάηη, πνιιέο θνξέο δελ πξνιαβαίλσ. 
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 Δληάμεη δελ κπνξώ λα πσ όηη νη θαζεγεηέο καο βάδνπλ θαη ην καραίξη ζην ιαηκό αιιά 

θαηαιαβαίλνπλ θαη ηηο δπζθνιίεο καο θαη ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο γηαηί όηαλ έρεηο λα 

θάλεηο κε κία κεηέξα θαη εηδηθά εξγαδόκελε κεηέξα είλαη πνιύ δύζθνια απιά… 

Ο «α» αζζεάκεηαζ ζηακμπμζδιέκμξ απυ ημ ζπμθείμ. Ζ ζπέζδ ιε ημκ εηπαζδεοηή 

ημκίγεηαζ ζδζαίηενα δζυηζ λεπενκάεζ ημ πθαίζζμ ηδξ ηοπζηυηδηαξ. Ζ μζηεζυηδηα ιε ημκ 

εηπαζδεοηή απμηεθεί ηδκ ααζζηή πανάιεηνμ βζα ηδκ ροπμζφκεεζδ ημο: …δηαβάδσ 

απηά πνπ κε αθνξνύλ. Σν κάζεκα γίλεηαη κε θάπνηεο εξσηήζεηο αλ ζέινπκε λα ηηο 

θάλνπκε ζην ζπίηη θαιώο. ε ζπγθεθξηκέλν κάζεκα  αλ ζέισ εγώ ζα θάλσ ηηο αζθήζεηο 

δελ ζα κε καιώζεη νύηε ζα κνπ πεη αλ ηελ έθαλα ή ζα ηε ιύζεη κόλνο ηνπ. Ή ζα ηελ 

ιύζεη θάπνηνο άιινο καζεηήο.  Μνπ αξέζεη πώο γίλεηαη ην κάζεκα δελ κνπ αξέζνπλ ηα 

πξαθηηθά πξάγκαηα. Έρνπκε θαη ην θαιακπνύξη καο ζηελ ηάμε. Δίκαζηε θίινη κε ηνλ 

θαζεγεηή, λα ηνπο πνύκε  κπνξνύκε λα πάκε θαη γηα θαθέ κε ηνλ θαζεγεηή. Θα 

θάλνπκε έλα πάξηη ηώξα θαη ζα ξζνπλ θαη θαζεγεηέο…ε κεγάιε κνπ θόξε κε βνεζάεη 

είλαη κία ηάμε παξαπάλσ από κέλα  

Θα πξόηεηλα ζηνπο θίινπο κνπ λα πάλε ζηα ΔΠΑΛ. Μνπ αξέζνπλ ηα ζξεζθεπηηθά ηόηε 

δελ κνπ άξεζαλ  λαη ηώξα κνπ αξέζνπλε ιόγσ επεηδή ρηύπεζα θαη απηά ηα αηπρήκαηα 

επεηδή έγηλαλ ζε γηνξηέο Αγίσλ γηα απηό κνπ αξέζνπλ ηα ζξεζθεπηηθά. Δίκαη ρξηζηηαλόο 

νξζόδνμνο…  

Ζ έκκμζα ηδξ ζοιιεημπήξ ιέζα ζηα πθαίζζα ημο ζπμθείμο απμηεθεί βζα ημκ «α» 

ααζζηή πανάιεηνμ ηδξ αοημπεπμίεδζδξ ημο. Ζ ζοιιεημπή ημο ζημ 15ιεθέξ ηαζ ζημ 

πνμεδνείμ ηδξ ηάλδξ ημο δεκ εζηζάγεηαζ ζε ηίκδηνα ημιιαηζηά ή πμθζηζηά. Δζηζάγεηαζ 

ζηδκ εζηυκα πμο έπεζ ημ ζπμθείμ βζα αοηυκ. Σμ οπμηείιεκμ εδχ αζχκεζ ζοκαζζεήιαηα 

πμο είπε βζα ημκ εαοηυ ημο ηαζ ηυηε πνζκ ζηαιαηήζεζ ημ ζπμθείμ. 
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 Ζ ακαβκςνζζζιυηδηα ημο ςξ εκενβυ ιέθμξ εκζζπφεζ ηδκ ημζκςκζηυηδηα ημο ηαζ 

ηαη‘επέηηαζδ ηδκ απμδμπή απυ ημκ ημζκςκζηυ ημο πενίβονμ:…θαινύο θίινπο έθαλα 

εδώ. Έβαια ζην δεθαπεληακειέο θαη ρσξίο λα κε μέξνπλ είκαη πξόεδξνο. Μνπ αξέζεη 

είκαη θαη πξόεδξνο ζηελ ηάμε κνπ επεηδή θαίλνκαη ελεξγό άηνκν είκαη ραβαιέο θαη κε 

ςήθηζαλ. Θέισ λα βνεζήζσ ην ζρνιείν θαη κε εκπηζηεύεηαη πνιύ ν ιπθεηάξρεο. Έρσ 

πνιηηηθή δξάζε κέζα ζην ζρνιείν. Σν ζρνιείν κνπ δίλεη θνηλσληθόηεηα θαη μερληέκαη. 

Γελ έρσ πξνβιήκαηα ζην ζπίηη αιιά ε θαζεκεξηλόηεηα είλαη δύζθνιε…  

Ζ ζπέζδ ημο «α» ιε ημκ δζεοεοκηή ημο ζπμθείμο πνμζςπζηή. Νζχεεζ ηδκ εηηίιδζδ 

ημο δζεοεοκηή ηαζ αοηυ ημο ανέζεζ. Ο δζεοεοκηήξ υπςξ ιμο ελμιμθμβήεδηε μ «α» 

είκαζ ζακ παηέναξ βζ‘αοηυκ.Ζ απυννζρδ ημο «α» απυ ηδκ παζδζηή ημο δθζηία ημκ 

μδδβεί ζε ακεφνεζδ κέμο πνημηφπμο. Ο παηέναξ μ μπμίμξ ζοιαμθίγεζ ηδκ δφκαιδ, ημ 

ηφνμξ ηαζ ηδκ «ελμοζία». Απυ ηδκ παζδζηή δθζηία μ «α» δεκ δζαπναβιαηεφηδηε μφηε 

πεζναιαηίζηδηε ιαγί ημο χζηε κα κζχζεζ απμδεηηυξ. Ζ ζπέζδ αοηή εκ ακοπανλία δεκ 

ημκ αμήεδζε κα ακαπηφλεζ βζα ημκ ίδζμ ιζα αίζεδζδ αζθάθεζαξ. ημ πνυζςπμ ηδξ 

«ελμοζίαξ», ζημ πνυζςπμ ημο δζεοεοκηή έζης ηαζ ζακ εκήθζημξ μ «α» αζζεάκεηαζ 

ζζβμονζά: …πην επηπρηζκέλε ζηηγκή ζην ζρνιείν είλαη όηη θάλνπκε θάπνηεο γηνξηέο. Με 

εκπηζηεύεηαη θαη ν ιπθεηάξρεο. Μνπ αξέζεη πνπ κε εκπηζηεύεηαη, κηιάκε θαη ζην 

messengerη γηαηί ζεσξεί όηη είκαη ζσζηό άηνκν  όηαλ ινηπόλ παίξλεη πάληα ηειέθσλν 

θαη κε ξσηάεη Βαζίιε γηαηί δελ ήξζεο ζρνιείν. Ση έγηλε πεο κνπ´. Μνπ αξέζεη λα είκαη 

ιίγν δηάζεκνο ζην ζρνιείν. Σν ζρνιείν κνπ δίλεη ραξά. Γηα ηηο αιιαγέο δελ μέξνπκε 

ηίπνηα ζην ΔΠΑΛ νύηε γηα απηό πνπ ιέλε καζεηεία. Πήγαλε ζηελ έθζεζε πνπ έγηλε ζην 

ύληαγκα θάπνηα παηδηά  θαη ηνπο ελεκέξσζαλ. Δγώ είκαη εμάιινπ θαη ζηε πξώηε 

ιπθείνπ έρσ ρξόλν κέρξη λα ηειεηώζσ. Θα έρνπλ αιιάμεη πνιιά ζέισ λα αθνινπζήζσ 

ην όλεηξό κνπ… 
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Ζ παναααηζηυηδηα ζημ ζπμθείμ είκαζ ειθακήξ βζα ημκ «α». φιθςκα ιε ημκ P. 

Bourdieu (2002), δ δνάζδ ημο αηυιμο δεκ παναηηδνίγεηαζ απυ δναζηδνζυηδηεξ πμο 

ζηδνίγμκηαζ ζηδκ πνυεεζδ αθθά ζηδνίγμκηαζ ζε εκζςιαηςιέκεξ δζαεέζεζξ. Οζ 

δμιδιέκεξ ηαεδιενζκέξ πναηηζηέξ ηςκ ακενχπςκ ζημζπεζμεεημφκ ηζξ ζοκήεεζεξ μζ 

μπμίεξ απμηεθμφκ ημκ ηαεμνζζηζηυ βκχιμκα ηςκ επζθμβχκ. Ίζςξ εηεί κα ζηδνίγεηαζ 

ηαζ νμπή ημο ζοιιαεδηή ημο πνμξ ημκ αθημμθζζιυ:  …θαηλόκελα ξαηζηζκνύ δελ 

έρνπκε ζην ζρνιείν θαη ζηελ ηάμε κνπ έρνπκε κία από ηελ Αιβαλία αιιά εληάμεη κία 

ραξά είλαη ηώξα. Δίρε  παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά όρη κε λαξθσηηθά αιιά ήηαλ ιίγν 

επηζεηηθή. Ναξθσηηθά όρη δελ έρνπκε ηέηνηα κόλν αιθννιηζκό έρνπκε. Τπάξρεη έλαο 

πνπ  πίλεη θαθέ θαη κέζα ξίρλεη αιθνόι. Πνιιέο θνξέο δεκηνπξγεί πξόβιεκα κέζα ζηελ 

ηάμε Δγώ δελ ηνλ είρα θαηαιάβεη ηα άιια παηδηά ηνλ είραλ θαηαιάβεη. Μέρξη πνπ ηνλ 

θαηάιαβα θαη εγώ θαη ηώξα δελ ζέισ πνιιά πνιιά.  Με πξόζβαιιε  ζπλέρεηα εγώ 

έθαλα ην καιάθα  δύν ηξεηο πέληε θνξέο. πγλώκε γηα ηελ έθθξαζε.  Πεγαίλεη πίλεη θαη 

μαλάξρεηαη ζρνιείν ζε ώξα καζήκαηνο πίλεη. Γελ ηνπ κηιάσ από ηόηε δελ ζέισ επαθέο 

θαζόινπ γηαηί αξπάδεηαη ζπλέρεηα  απηόο. Γελ ράλεηο εζύ κνπ ιέλε ηα άιια παηδηά θαη 

δελ ηνπ ιέσ νύηε γεηα…  

Παναηδνείηαζ ιζα δοζημθία ημο «α» ηαζ ηδξ «β» κα ζοβηεκηνςεμφκ  ηαζ κα 

ηαηακμήζμοκ ζε αάεμξ ημ ιάεδια. Ζ δζάζπαζδ πνμζμπήξ ημο εκδθίημο δ μπμία δεκ 

δζεβκχζεδ έβηαζνα ζηδκ παζδζηή δθζηία ίζςξ κα εοεφκεηαζ βζα ηδκ δζαημπή ηδξ 

ζπμθζηήξ δζαδζηαζίαξ. Σα ηίκδηνα ηδξ εκεάννοκζδξ ίζςξ δεκ ήηακ ηυζμ ζζπονά χζηε 

μ «α» ηαζ δ «β» κα ηαηαθένμοκ κα ηαηαπζαζημφκ ιε ηδκ ζπμθζηή ενβαζία. Ζ «β» δεκ 

ιπμνεί κα πνμζανιμζηεί ζημοξ ηακυκεξ ηδξ ηάλδξ. Ζ οπενηζκδηζηυηδηα ηδξ «β» 

ιανηονά ζε ιεβάθμ ααειυ ηδκ φπανλδ ΓΔΠΤ.  

 Αοηά ηα παζδζά ζακ ηδ «β» ηάκμοκ ηάηζ πςνίξ πνχηα κα ημ έπμοκ ζηεθηεί ηαζ δεκ 

πνμβναιιαηίγμκηαζ βεκζηυηενα, είκαζ αηίεαζα ηαζ δεκ οπαημφμοκ ζε μδδβίεξ 
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(Barkley, 2003): …Ενξίδνκαη λα θαηαιάβσ θάπνην κάζεκα αλ κνπ ην εμεγήζεη  ε 

θαζεγήηξηα εθείλε ηελ ώξα ζα ην θαηαιάβσ ζα πάσ ζπίηη ζα ην μεράζσ  θαη κεηά ζα 

ληξαπώ λα ξσηήζσ πάιη.  Έρνπκε κία θπξία καζεκαηηθνύ πνιύ θαιή εθείλε ηελ ώξα ηα 

θαηαιαβαίλσ θαη αλ ράζσ έλα κάζεκα ιόγσ απνπζίαο δελ έρσ θάλεη πνιιέο γηαηί 

όπσο ζαο είπα ε δνπιεηά κνπ είλαη πξσΐλή νπόηε κεηά ζα ληξαπώ λα ξσηήζσ». 

Ζ «γ» επηζπλάπηεη: … είκαη επραξηζηεκέλε από ην ζρνιείν αξθεηά, πάξα πνιύ. 

Γείρλνπλ θαηαλόεζε, νη θαζεγεηέο καο βνεζάλε. Σν έρσ πεη ζε πνιύ θόζκν δειαδή 

όπνηνο κε ξσηάεη ηνπο ιέσ όπνηνο δελ έρεη πάεη ζρνιείν λα πάεη ζε απηό ην ιύθεην εδώ 

ζε καο. Γηαηί νη  θαζεγεηέο έρνπλ θαηαλόεζε καο βνεζάλε θαη δελ καο πηέδνπλ. Σν 

κάζεκα κεο ζηελ ηάμε γίλεηαη θαλνληθά αλ έρνπκε εξσηήζεηο γίλεηαη δηάινγνο, θάπνηεο 

θνξέο μεθεύγνπκε κνπ αξέζεη πνιύ ην κάζεκα γηαηί εγώ ζαλ άλζξσπνο έρσ πνιιέο 

απνξίεο.  Καη κνπ αξέζεη πνπ ν θαζεγεηήο ζπλέρεηα κνπ απαληάεη άκα δελ ηηο ιύζσ 

έρσ θελά κεηά, θαη απηό δελ κπνξώ λα ζπλερίζσ. Θέισ λα ιπζεί ε απνξία κνπ γηα λα 

πάσ ζην επόκελν ην κάζεκα. Σν κάζεκα  δελ ην ήζεια αιιηώο, δελ μέξσ αλ ζα 

κπνξνύζα λα ζπγθεληξσζώ αλ έβιεπα θαη βίληεν θαη άθνπγα θάπνηνλ θαζεγεηή θαη λα 

κηιάεη θαη λα παξαθνινπζώ θάηη.   

Ή βίληεν ή παξαθνινύζεζε θαη ηα δύν καδί δελ ηα κπνξώ, δελ πξνρσξάσ, ήδε δελ 

ζπγθεληξώλνκαη πνιύ. Έρσ κία δπζθνιία, αλ είρα απηόλ ηνλ ζπλδπαζκό  δελ μέξσ αλ 

ζα κπνξνύζα λα παξαθνινπζήζσ… ην πην δπζάξεζην είλαη όηαλ κε θαηζαδηάδεη έλαο 

δάζθαινο όηαλ έρσ θάπνηα απνξία θαη πεηάγνκαη λα ξσηήζσ γηαηί εγώ πεηάγνκαη. 

ηαλ κε θαηζαδηάδεη θαη καδεύνκαη ζην θαβνύθη κνπ θιαίσ. ηελαρσξηέκαη ιίγν κεηά 

κνπ πεξλάεη γηαηί θαηαιαβαίλσ όηη  δελ είκαη παηδάθη. Καηαιαβαίλσ, όηη δελ είλαη 

ζσζηό απηό πνπ θάλσ, πξέπεη λα ξσηάσ θαη κεηά λα παίξλσ ην ιόγν. Να κε δηαθόπησ 

ηνλ άλζξσπν πνπ κηιάεη. Να πεξηκέλσ  λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ θαη λα πεξηκέλσ… 
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Ζ «β» εηθνάγεζ ηδ δοζθμνία ηδξ βζα ηδκ κμμηνμπία πμθθχκ κα εεςνμφκ ημ ζπμθείμ 

ηδξ ςξ ζπμθείμ δεφηενδξ δζαθμβήξ. Σμ ζηενευηοπμ πμο θένεζ κα αημθμοεεί ηδκ 

εζπενζκή επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ είκαζ υηζ ζημοξ ηυθπμοξ ηδξ θζθμλεκεί ιζα 

ζδζαίηενδ ημζκςκζηή μιάδα ιε παιδθέξ πνμζδμηίεξ ηαζ πνμενπυιεκδ απυ ζδζαίηενα 

πμθζηζζιζηά ηαζ ημζκςκζηά πενζαάθθμκηα. Ίζςξ  μ ιμνθαζιυξ ζημ πνυζςπμ ηδξ ηαζ δ 

δ επακάθδρδ ζημ θυβμ ηδξ, υηζ ημ εζπενζκυ ζπμθείμ δεκ έπεζ ηίπμηα κα γδθέρεζ απυ 

ημ βεκζηυ κα οπμηνφπηεζ ηαζ ηδκ δζηή ηδξ αιθίεοιδ δζάεεζδ βζα ηδκ επζθμβή ηδξ: … 

ην πξσί είκαη νηθηαθά, δελ εξγάδνκαη. Φξνληίδσ ηα παηδηά θαη ηα πεξηκέλσ λα 

γπξίζνπλ από ην ζρνιείν. Θα κπνξνύζα λα πάσ ζε έλα ζρνιείν πξσηλό Αιιά ην 

πξόγξακκα δελ ζα έβγαηλε. Γηαηί ην πξσί ζπκκαδεύσ ην ζπίηη καγεηξεύσ παίξλσ εγώ ην 

παηδί από ην ζρνιείν, ην λπρηεξηλό ζρνιείν βνιεύεη πνιύ, πεξλάσ πνιύ θαιά ζην 

ζρνιείν Αλ θαη πνιινί ιέλε, όηη απηό δελ είλαη θαλνληθό ζρνιείν, είλαη δεύηεξεο 

επηινγήο ζρνιείν, ην ζεσξνύλ θαηώηεξν απηνί πνπ έρνπλ βγάιεη ην θαλνληθό Λύθεην ην 

ιέλε. Σν Γεληθό Λύθεην ην ζεσξνύλ πην αλώηεξεο θαηεγνξίαο.  Δγώ ζεσξώ θαη ηα δύν 

αλ θαη δελ έρσ πάεη ζην Γεληθό από θίινπο κνπ πνπ έρσ αθνύζεη θαη ην Δζπεξηλό δελ 

έρεη θάηη λα δειέςεη από ην γεληθό, ηα ίδηα καζήκαηα θάλνπκε…  

Ζ «β» εεςνεί υηζ ημ ζπμθείμ ζοκέααθθε ζηδκ ημζκςκζηυηδηα ηδξ. Γκχνζζε ακενχπμοξ 

ιε ημοξ μπμίμοξ πενκάεζ ηαθά. Ζ ηάλδ ηδξ έπεζ ιζα μιμζμβέκεζα δθζηζχκ πνάβια πμο 

ηδκ ηάκεζ κα κζχεεζ αζθαθήξ. H μιαδζηυηδηα θεζημονβεί οπμζηδνζηηζηά βζα ηδκ «β» 

χζηε κα εέηεζ ζηυπμοξ. Ζ απυ ημζκμφ πνμζπάεεζα οπμδδθχκεζ ηδκ ζοκμπή ηδξ 

μιάδαξηαζ απμηεθεί ααζζηή πανάιεηνμ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ. Ίζςξ ιε αοηήκ 

ηδκ ηαηηζηή ιπμνεί κα πνμθδθεεί δ εβηαηάθεζρδ ηςκ ζπμοδχκ.  

Ζ ζοκμπή αοηή ίζςξ κα ιεζχκεζ ηδκ ακηίζηαζδ ηδξ « β» ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζενβαζία:  

…κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ ζπλεξγάδνκαη αξθεηά, έρσ πνιύ θαιή ζρέζε θαη ζε πνιύ  

ιίγν ρξόλν κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ηνπο έλησζα όινπο, όρη όινπο, όηη ηνπο μέξσ 
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ρξόληα. Έρσ κεγάιε νηθεηόηεηα καδί ηνπο κε ηα πεξηζζόηεξα παηδηά θαη κε ηνπο 

θαζεγεηέο θαη εηδηθά  κε δπν ηξεηο ζπγθεθξηκέλνπο όηη ηνπο ήμεξα από πνιύ παιηά όρη 

όηη ηνπο γλώξηζα ηώξα.  Δπηπρηζκέλε ζηηγκή κέζα ζην ζρνιείν είλαη νη πιάθεο πνπ 

θάλνπκε εκείο νη καζεηέο, νη θαδνύξεο πνπ θάλνπκε ζηνπο δαζθάινπο από πίζσ απηό 

ην παηρληδάθη πνπ θάλακε πηηζηξίθηα απηό θάλνπκε θαη ηώξα……ηα βηβιία δελ είλαη θαη 

πνιύ εύθνια. Μεξηθνί θαζεγεηέο καο θάλνπλε ηελ ηηκή λα καο εμεηάδνπλ πξνθνξηθά. 

Οη ίδηνη θάπνηα θνκκάηηα ζεκεηώλνπλ ζην βηβιίν, απηά καο εμεηάδνπλ. Αιιά θπξίσο 

γίλεηαη από ηνπο θαζεγεηέο ην κάζεκα. ηε παξάδνζε θξαηάκε ζεκεηώζεηο. Πνιινί δελ 

ην ρξεζηκνπνηνύλ πνιύ ην βηβιίν, νξηζκέλνη όρη όινη, απηνί θπξίσο πνπ ζεσξνύλ όηη ε 

ύιε είλαη ειιηπήο. Μαο θάλνπλ παξάδνζε κόλνη ηνπο. Γελ έρσ αθνύζεη θάηη γηα 

ξαηζηζκό». 

Ο «δ» πανμοζζάγεζ ημ πνυαθδια πμο δδιζμονβεί δ δζαθμνεηζηή ζφκεεζδ ηδξ ηάλδξ 

ζπεηζηά ιε ηζξ ακάβηεξ ημο. Ο εκήθζημξ «δ» έπεζ ένεεζ εημφζζα ζημ ζπμθείμ άνα εη 

πνμΐιίμο ηα ηίκδηνα ημο είκαζ δζαθμνεηζηά  ζε ζπέζδ ιε ηα ηίκδηνα  ημο ακήθζημο 

ζοιιαεδηή ημο. 

 Οζ πνμοπάνπμοζεξ ειπεζνίεξ ημο βκςζζαηέξ ηαζ ιδ ηζξ μπμίεξ θένεζ ιαγί ημο ζημ 

ζπμθείμ δεκ ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ δίαοθμ επζημζκςκίαξ ιε ημοξ ιζηνυηενμοξ. 

Θεςνεί υηζ δ αημιζηυηδηα ημο ηαεεκυξ είκαζ δζαθμνεηζηή άνα επζγδηεί ιζα 

ελαημιζηεοιέκδ δζδαζηαθία πμο κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ ζδζαίηενεξ ακάβηεξ ημο 

ηαεεκυξ λεπςνζζηά: …Έρσ θίινπο εδώ ζην ζρνιείν όρη πνιινύο αιιά έρσ θάλεη 

θίινπο. Αθόκα θαη κε ηα κηθξά παηδηά θάλσ παξέα. Σν κάζεκα γίλεηαη λα ην πνύκε 

θαιύηεξα αλζξώπηλα έηζη ην βιέπσ εγώ. Γελ καο πηέδνπλ καο ιέλε λα ην κάζνπκε αλ ην 

αηζζαλόκαζηε. Γηαβάδσ όηαλ πξνιαβαίλσ δελ έρσ πξνιάβεη πάληα. 
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 Έξρνκαη θαηεπζείαλ από ηε δνπιεηά ζηελ αξρή δελ θαηαιάβαηλα ηώξα πξνζπαζώ όηη 

κπνξώ κέζα ζηελ ηάμε. Μαο εμεηάδνπλ θαη θάπνηεο θνξέο καο ξσηάλε θαη γξάθνπκε. 

Σν γξαπηό θαη ην πξνθνξηθό είλαη θαιό καο ξσηάλε όηη θαηαιάβακε καο βνεζάλε πάξα 

πνιύ καο βνεζάλε…Έρνπκε θάπνηα κηθξά παηδηά ζηελ ηάμε. Γελ είλαη θαιό απηό. Σα 

κηθξά παηδηά ζέινπλ άιιν πξάγκα εγώ ζέισ άιιν πξάγκα. Δγώ ζηελ αξρή δελ 

κπνξνύζα ηε γιώζζα δελ θάλακε καζήκαηα εκείο πνπ έρνπκε πξόβιεκα λα κηιάκε». 

Ο «ε» ηαζ μ «ζη» δεκ θέκε πμθθά ημ ιυκμ πμο ζοιθςκμφκ ηαζ μζ δφμ είκαζ : …θαη άκα 

ηύρεη θαη πξνιάβνπκε  δηαβάδνπκε. Οη θαζεγεηέο είλαη ραιαξνί θαη θέξνληαη ραιαξά 

καο θαηαιαβαίλνπλ γηαηί δνπιεύνπκε. Μνπ αξέζεη ε ηζηνξία γηαηί κπνξεί λα κάζεηο 

πνιιά ηη έρεη γίλεη παιηόηεξα……θνπξάδνκαη πάξα πνιύ θαη δελ δηαβάδσ πάξα πνιύ. 

Κάλσ παξέεο αιιά όρη πνιιέο… Με ηνπο θαζεγεηέο κνπ ηα πάσ θαιά κε 

θαηαιαβαίλνπλ αιιά όρη πάξα πνιύ. Κάλσ θαη θαζαξία κεο ζηελ ηάμε θαη κε βγάδνπλ 

έμσ. ηαλ είλαη πνιύ αξγά θαη είκαη θνπξαζκέλνο θαη ζέισ λα θύγσ θαη ηνπ ιέσ όηη 

ζέισ λα θύγσ δελ κε αθήλεη λα θύγσ. Αλάινγα ην κάζεκα βέβαηα». 

Ο «γ» εέηεζ έκημκα ηδκ έκκμζα ημο «ειείξ» ηαζ μζ «άθθμζ». Παναηδνμφιε έκημκα υηζ 

ημ ηαοημηζηυ έπεζ δζαπςνζζηζηέξ βναιιέξ. Ο «δ» δδιζμονβεί ιε ημκ αζοκείδδημ 

ακηζθδπηζηυ ημο ιδπακζζιυ δζαθμνέξ. Ζ θακηαζζαηή αοηή δζαθμνά επζαεααζχκεζ ηζξ 

δζαπςνζζηζηέξ βναιιέξ  (Γηυημαμξ, 2002).  Ζ οπμηζιδηζηή πνήζδ ημο υνμο 

«Αθαακυξ» απυ ημοξ ζοιιαεδηέξ επζδεζκχκεζ αοηή ηδ δζαθμνά ιέζς ιζαξ 

ηαηδβμνζμπμίδζδξ. Ζ Αναιπαηγή (2007) πνμζεέηεζ υηζ αοηή δ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ 

ημζκςκζηχκ μιάδςκ δδιζμονβεί ηα ζηενευηοπα. Πνυηεζηαζ βζα ιζα ανκδηζηή 

θναζεμθμβία πμο ζηυπμ έπεζ ηδκ οπμηίιδζδ ηαζ ηδκ δδιζμονβία ιζαξ έλς-μιάδαξ 

αηαηάθθδθδξ κα θαιαάκεζ πχνμ ηαζ οζμεεηεί νυθμοξ πμο δεκ πνέπεζ κα ηδξ 

«πανίγμκηαζ». 
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Ο «δ» πξνζζέηεη: …ζην  Δζπεξηλό λνκίδσ όηη καζαίλσ πάξα πνιιά… κία λέα αξρή ζηα 

ΔΠΑΛ δελ μέξνπκε ηίπνηα εκείο δελ καο έρεη ελεκεξώζεη θαλέλαο. Καλέλαο δελ κπήθε 

ζηελ ηάμε λα καο πεη θάηη ηη είλαη απηό… α μέξσ γηα ηε καζεηεία αθνύ ηειεηώζνπκε  ην 

ιύθεην θάλνπκε έλα έηνο παξαπάλσ θαη παίξλνπκε έλα ραξηί όηη έρνπκε δνπιέςεηζε 

εηαηξεία πνπ ζα καο βνεζήζεη ζην κέιινλ ζηε δσή καο…Με ηνπο θαζεγεηέο δελ έρνπκε 

θαλέλα πξόβιεκα είλαη θίινη καο, καο θαηαιαβαίλνπλ. Πξνιαβαίλσ λα δηαβάζσ αιιά 

πνιιέο θνξέο δηαβάδσ θαη κεο ζηελ ηάμε. Μνπ αξέζεη ν πξνγξακκαηηζκόο θαη ε 

πιεξνθνξηθή… Δμάιινπ άκα μέξεηο ηε γιώζζα είζαη κία ραξά. Δίκαη πξόεδξνο ζην 

ζρνιείν αιιά δελ είκαη κε θόκκα. Με βγάιαλε, δελ ήζεια. Τπάξρνπλ θάπνηνη πνπ ιέλε α 

ν Αιβαλόο έγηλε πξόεδξνο αιιά δελ κε λνηάδεη. Σν πξόβιεκα ζην ζρνιείν είλαη όηη 

θάλσ πνιιέο απνπζίεο. Οη θαζεγεηέο βνεζάλε όρη όινη. Καπλίδνπκε θαη ζην ζρνιείν. 

Ήηαλ κηα επνρή πνπ θάπληδα όιε κέξα, έπηλα ηζηγάξα από ηελ ώξα πνπ μύπλαγα… Μνπ 

αξέζεη ην ζρνιείν αιιά ζέισ λα βγάισ ιεθηά πην πνιύ απηό. Γελ πεγαίλσ πνιύ 

ζρνιείν θάζνκαη ζε έλα πάξθν αξγά ην βξάδπ κε άιινπο θαη ην πξσί δελ μππλάσ… 

Μνπ είπαλ λα πάσ ζηνλ ςπρνιόγν λα πσ ηη έρσ αιιά δελ πάσ…εκείο δελ είκαζηε γηα 

απηά». 

Ζ «δ» πνδζζιμπμζεί ηδ θνάζδ «βζα ιαξ» βζα κα δχζεζ υπςξ ηαζ μ «γ» ηδκ έκκμζα ημο 

δζαθμνεηζημφ υπςξ ηδκ ακηζθαιαάκμκηαζ μζ «άθθμζ». Ζ ηαηδβμνζμπμίδζδ ημο 

ζπμθείμο ζε ηάηζ ημ δζαθμνεηζηυ απυ ηδκ ηονίανπδ κμμηνμπία μδδβεί ηδκ «δ» κα 

ανεεεί ζε εέζδ απμθμβδηζηή υηζ ηαζ ζε αοηά ηα ζπμθεία, άκενςπμζ οπάνπμοκ. Καζ μ 

«γ» ηαζ δ «δ» θηάπκμοκ ιζα δζηή ημοξ εκδμ-μιάδα ιέζα ζηδκ εκδμ-μιάδα. Δίκαζ μζ 

«άθθμζ» μζ μπμίμζ αθέπμοκ ηαζ αοημί ηάπμζμοξ «άθθμοξ»: …Έρσ ρξόλν λα δηαβάζσ 

αιιά όρη πάληα δελ δηαβάδσ πην πνιύ κε ην θηλεηό αζρνινύκαη. Έρσ θνιιήζεη κε ην 

θηλεηό θαζόινπ δελ δηαβάδσ πάσ θαη έξρνκαη ζην ζρνιείν. Μνπ αξέζεη ε γπκλαζηηθή 

δελ ην πεξίκελα, κνπ αξέζεη κέζα ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. 
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 κσο θάπνηνη όπσο ην πεξηγξάθνπλ δελ ππάξρεη θακία πεξίπησζε απηό πνπ ιέλε όηη 

ην Δζπεξηλό είλαη Πσ πσ πσ εθεί κέζα γίλνληαη άζρεκα πξάγκαηα. Ούηε θαλ  έρεη 

βέβαηα  παηδηά πνπ ην βαξηνύληαη ην ζρνιείν. Αιιά θακία ζρέζε κε απηά πνπ ιέλε γηα 

καο θη εδώ άλζξσπνη ππάξρνπλ, άλζξσπνη γηα θάπνην ιόγν ζηακάηεζαλ ην ζρνιείν…  

Ζ φπανλδ ηδξ ροπμθυβμο ιπμνεί κα ζδιαίκεζ ιζα ζδζαίηενδ ζοκεήηδ πμο πμθθέξ 

θμνέξ δεκ ηαηακμείηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ(«γ», «δ», «ε»).  Δκχ μ εηπαζδεοηζηυξ εβείνεζ 

εεηζηά ζοκαζζεήιαηα βζα αοημφξ, δ ροπμθυβμξ ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ εηείκδ πμο ήνεε 

βζα κα κμδιαημδμηήζεζ ηδ εεςνία ηδξ εηζηέηαξ (Becker, 1963), ιέζα ζε έκα ζδζαίηενμ 

ζπμθζηυ πενζαάθθμκ. Ζ ακηίδναζδ άνκδζδξ ηςκ ιαεδηχκ απμννέεζ απυ ιζα 

αζοκείδδηδ ακηίδναζδ δ μπμία ακηζηίεεηαζ ζε αοηυ ημ ανκδηζηυ πνυζδιμ ημο 

ζηενεμηφπμο. Πζζηεφμοκ υηζ εα βίκμοκ ακηζηείιεκα ζπμθζαζιμφ ηαζ 

δαηηοθμδεζηημφιεκμζ ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο: …Μία ραξά νη θαζεγεηέο καο 

εμεηάδνπλ, καο βνεζάλε, καο ιέλε όηη πξέπεη λα ζπλερίζνπκε ην ζρνιείν λα πάξνπκε 

έλα ραξηί. Βνεζάλε πνιύ ζε θάζε εξώηεζε, ηελ ιέλε, ηελ μαλαιέλε, απαληάλε ζε ό ηη 

ξσηάκε. Δίλαη ζαλ θίινη κνηξάδνληαη ηα πάληα καδί καο κεξηθά παξαπάλσ. Έρνπκε θαη 

ηελ ςπρνιόγν δελ πεγαίλσ όκσο γηαηί δελ είκαη ηξειή δελ έρσ ηίπνηα Γελ ληξέπνκαη 

αιιά δελ έρσ ηίπνηα θαη δελ έρσ ηη λα πσ… 

…  έρσ παξέεο έμσ από ην ζρνιείν θάπνηνη πάλε ζρνιείν θάπνηνη δελ πάλε εδώ θάλσ 

παξέεο κέζα ζην ζρνιείν όρη έμσ… πην πνιύ κνπ αξέζνπλ ηα καζήκαηα ηεο δώλεο 

θάλνπκε ηε δηαηξνθή θαη καο καζαίλεη ηη πξέπεη λα ηξώκε θαη παζνινγηθά καο καζαίλεη 

ην θάζε θάξκαθν ηη είλαη, ζε ηη ζα ρξεηαζηεί. Γελ έρνπκε άζρεκα πεξηζηαηηθά ζην 

ζρνιείν, νύηε κπνύιηλγθ νύηε ξαηζηζκόο. Γελ έρσ δεη θάηη… 

… εγώ έρσ θάεη bullying ζηε δσή κνπ πην κηθξή  επεηδή είκαη πην κειαρξηλή κε ιέγαλε 

ηζηγγάλα έλα παηδί ζην δεκνηηθό κνπ έιεγε όηη επεηδή είκαη κειαρξηλή κε έρεη ρέζεη θαη 
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ν Θεόο αθόκα θαη όηαλ κάζαηλαλ όηη είκαη από  ηελ Αιβαλία κνπ ιέγαλ γακώ ηελ 

Αιβαλία ζνπ. Με βξίδαλε εγώ δελ απαληνύζα ην έιεγα ζηελ θπξία κνπ. Σν έιεγα ζηε 

κεηέξα κνπ εξρόηαλ ε κεηέξα κνπ λα κηιήζεη. Γελ ήζεια λα πάσ πάιη 

ζρνιείνζηελαρσξηόκνπλα  κεξηθέο θνξέο…θάλσ πάξα πνιιέο απνπζίεο γηαηί θαλνλίδσ 

λα βγσ ε κάλα κνπ ην μέξεη κε έρνπλ βνεζήζεη πνιύ θαζεγεηέο κε ηηο απνπζίεο κνπ θαη 

ηνπο επραξηζηώ Γελ είλαη όηη δελ κνπ αξέζεη ην ζρνιείν αιιά κνπ αξέζεη θαη λα βγαίλσ 

εκείο ηα λέα παηδηά καο αξέζεη λα βγαίλνπκε…Πνιιέο θνξέο όηαλ ήκνπλα κηθξή κε 

είραλε βάιεη ζηα αγγιηθά θαη δελ πήγαηλα γηαηί είρε έλα παηδηθό ζηελ ηειεόξαζε Πάηηπ 

ην ιέγαλε εθείλε ηελ ώξα πνπ είρακε Αγγιηθά θαη εγώ βαξηόκνπλα». 

Ζ «ε» πανμοζζάγεζ υηζ βζα αοηήκ ζημ ζπμθείμ είκαζ πμθφ ςναία: …Γελ δηαβάδσ δελ 

κπνξώ λα ζπγθεληξσζώ. Θέισ αιιά πεηάεη ην κπαιό κνπ όηη θάλσ ζην ζρνιείν. Οη 

θαζεγεηέο δελ κε καιώλνπλ πνπ έρσ κείλεη πίζσ κε  βνεζάλε θάλσ απνπζίεο γηαηη 

βγαίλνπκε γηα θαθέ. Χξαία πεξλάσ εδώ αιιά ηώξα ην θαινθαίξη βαξηέκαη… Κάλσ 

παξέα κε ηελ «ε» όηαλ βγαίλνπκε αιιά δνπιεύνπκε θαη θνπξαδόκαζηε… Ήηαλ κηα πνπ 

κε έβξηδε εδώ ζην ζρνιείν δελ έρσ θάλεη θάηη αιιά κε έβξηδε. Ζ ςπρνιόγνο είλαη θαιή 

θπξία αιιά θνβάκαη λα πάσ. Γελ είκαη ηξειιή αιιά δελ πάσ». 

Ζ «ζ» μκεζνεφεηαζ ζηα εθθδκζηά ηαζ επζημκίγεζ: …είκαη ηειεπηαία ρξόληα ζην ζρνιείν 

κε εηδηθόηεηα λνζειεπηηθή. Κάλνπκε εξγαζηήξηα δύν θνξέο ηε βδνκάδα ζην θαηλνύξγην 

ζρνιείν. Σα εξγαζηήξηα είλαη ηέιεηα γηα κέλα, έρνπκε θάπνηεο θνύθιεο ν θαζέλαο ηε 

δηθηά ηνπ θαη αλάινγα κε ην θεθάιαην θάζε θνξά θάλνπκε πξαθηηθή πάλσ ζηελ θνύθια. 

Θα θάλσ καζεηεία πξώηα ν ζεόο. Ζ καζεηεία είλαη όηη αλεβαίλεηο ην πηπρίν ζε έλα 

βαζκό από ην 4 ζην 5… ηε καζεηεία λνκίδσ όηη ππάξρεη θαζεγεηήο ζην ζρνιείν 

ππάξρεη κία νκάδα καζεηώλ θάλεηο ηέζζεξηο κέξεο ζην λνζνθνκείν ηελ πέκπηε κέξα 

παο ζε έλα ζρνιείν θάλεηο κία κέξα κάζεκα εθεί ζην ηέινο δίλεηο εμεηάζεηο μαλά θαη αλ 

πεξάζεηο παίξλεηο ην δηθαίσκα βαζκνύ 5… 
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Τπάνπεζ ιζα αιθζεοιία απυ ηδκ «ζ» βζα ημκ νυθμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Βζχκεζ ιζα 

ζδζαίηενδ ζοκεήηδ θυβς ιδ ηαηακυδζδξ ηδξ βθχζζαξ. Οζ πνμζδμηίεξ ηδξ απυ ημκ 

θεζημονβυ ηδξ εηπαίδεοζδξ άθθμηε είκαζ εεηζηέξ ηαζ άθθμηε ανκδηζηέξ. Ζ ακάβηδ ηδξ 

ενςηχιεκδξ βζα  πνμζςπζηή ακάπηολδ δεκ ηαθφπηεηαζ επανηχξ. Ο ζηυπμξ ηδξ 

επίηεολδξ ηδξ βκχζδξ ίζςξ κα οπμηζκείηαζ απυ ηδκ ακάβηδ ηδξ κα λεπςνίζεζ απυ ημοξ 

οπμθμίπμοξ: … από όηη έρσ θαηαιάβεη δελ είλαη ηόζν εύθνια λα ην θαηαιάβσ, μερλάλε 

όηη είκαη μέλε θαη όηη πξέπεη λα κε πιεζηάζεηο θαη λα κνπ ηα πεηο ιηγάθη πην αξγά θαη 

πην θαζαξά θαη πην αλαιπηηθά αιιά δελ ππάξρεη ε πνιπηέιεηα θαη ζε όια ηα ζρνιεία 

πνπ έρσ θάλεη κέρξη εδώ δελ ππήξρε απηή ε πνιπηέιεηα … ππήξραλ πνιινί θαζεγεηέο 

νη νπνίνη έβιεπαλ ηε δίςα κνπ θαη βξίζθαλε ηνλ ηξόπν λα κνπ εμεγήζνπλ αιιά δελ ήηαλ 

ζπλέρεηα έηζη.  Οπόηε ήηαλ όηη πηάζσ κόλε κνπ  θαη ζα ηα θαηαθέξσ παξόια απηά δελ 

θάλσ πίζσ. Γελ ζηακαηάσ… Ζ θαζεγήηξηα ζην κάζεκα θάλεη εξσηήζεηο θαη εγώ θάλσ 

πνιιέο εξσηήζεηο. 

 Μπνξώ λα θηάζσ ζε θάζε λα είκαη ιίγν ζπαζηηθή ππάξρνπλ κεξηθέο θνξέο.  Καη ε ε 

θαζεγήηξηα κνπ πνπ ηε ιαηξεύσ πνπ είλαη πνιύ δσληαλή ζην κάζεκα ππάξρνπλ άιινη 

πνπ είλαη ππνηνληθνί απηό κε ξίρλεη έρσ ράζεη ην κάζεκα. Πξέπεη λα έρεηο δίςα γηα λα 

κε θξαηήζεηο  εθεί, δηαθνξεηηθά  εγώ θεύγσ, παζαίλσ δηάζπαζε πξνζνρήο, θεύγσ, 

πεηάσ. Απηό ιίγν κνπ είλαη δύζθνιν. Θέισ δσληάληα… 

Αηυιδ ηαζ μζ πνμζδμηίεξ ηδξ απυ ηζξ ημζκςκζηέξ ηδξ ζπέζεζξ είκαζ ιπενδειέκεξ ηαζ 

απαζηδηζηέξ: …ηώξα κε ην ζρνιείν είδα πνιιά έρσ παξέεο θαη όηαλ δελ έρνπλ ηηο ίδηεο 

ηδέεο δελ κνηάδνπκε θαζόινπ κεηαμύ καο εγώ ζε ζεσξσ θίιε κνπ θαη ζε αγαπώ θαη εζύ 

θαη αο κε κε αγαπάο. Δίκαη πεξίεξγνο άλζξσπνο, γηαηί ην έρσ αλάγθε. Δζύ κπνξεί λα 

κε κε έρεηο αλάγθε εγώ έρσ αλάγθε ηελ παξνπζία ζνπ ζηε δσή κνπ.  Θέισ θάπνηνο λα 

κνπ κηιάεη…  
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Διθακίγεζ ανκδηζηέξ ζοκαζζεδιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ ηαζ δ ζηέρδ ηδξ ηονζανπείηαζ 

ιυκμ απυ άζπδιεξ βκςζίεξ. Σμ ζπμθείμ δεκ έπεζ ηαηαθένεζ κα  ακαδμιήζεζ αοηέξ ηζξ 

βκςζίεξ, δεκ έπεζ νυθμ εεναπεοηζηυ. Ζ εκδμμζημβεκεζαηή ηαημπμίδζδ πμο αίςζε δ 

«ζ» ίζςξ κα εοεφκεηαζ βζα ηδκ παιδθή αοημεηηίιδζδ ηαζ ηδκ απαζηδηζηή δζεηδίηδζδ 

ημο εκδζαθένμκημξ απυ ημοξ άθθμοξ : … κία όκνξθε ζηηγκή ζην ζρνιείν δελ ην είρα 

ζθεθηεί απηό ζπγλώκε. Πηάλσ ηνλ εγθέθαιό κνπ κόλν ηα δπζάξεζηα ζπκάκαη. Έλα 

δπζάξεζην ήηαλ όηαλ έπεζα από ηηο ζθάιεο πνιύ δπζάξεζην θάηη άιιν όηαλ ππήξραλ 

θαπγάδεο κέζα ζηελ ηάμε. Τπήξμαλ θάπνηεο ζηηγκέο κεηαμύ θαζεγεηή καζεηή, έπξεπε 

λα ππήξρε πξνζσπηθόο ρώξνο λα ηα πνύλε κεηαμύ ηνπο, λα γίλεη έμσ ζην πξναύιην. 

Σαξάρηεθα πάξα πνιύ, κία κηθξνύια καζήηξηα πνπ κπνξεί λα κελ ήηαλ ηόζν 

πξνζεισκέλε ζηα καζήκαηα θάπνηνο θαζεγεηήο κνπ θαηλόηαλ όηη ηεο θέξνληαλ ιίγν 

απόηνκα ζαλ λα ηεο ιέεη όηη δελ ηεο έιεγε κε σξαίν ηξόπν όηη έπξεπε λα πξνζπαζήζεη.  

Έπξεπε λα ηεο πεη, είζαη λέα, όηη πξέπεη λα παιέςεηο γηα ηε δσή ζνπ, λα θαηαθηήζεηο. 

Δκείο είκαζηε εδώ γηα ζέλα θαη θάλνπκε όηη γίλεηαη. Αιιά εκέλα κνπ έβγαηλε ην 

ζπλαίζζεκα ηεο κάλαο, ηνλ θνίηαγα πάξα πνιύ ζνβαξά κε απζηεξό ύθνο, λα ηνπ πσ όηη 

απηό πνπ θάλεηο δελ είλαη ζσζηό θαη εγώ ζην απαγνξεύσ.Τπάξρεη κηα θνπέια  έρνπκε 

ζπλαληήζεη κία θπξία κία θνπέια λέα ςπρνιόγνο εγώ δελ πήγα πνηέ. Καη ηα άιια 

παηδηά δελ πάλε… 

Σμ ιέθθμκ ηδξ δεκ εέθεζ κα ημ ζηέθηεηαζ. Οκεζνεφεηαζ κα ιπμνέζεζ κα αμδεήζεζ 

ηάπμζμκ πμο εα έπεζ ηδκ ακάβηδ ηδξ:… θέθηνκαη ην κέιινλ ην ζθέθηνκαη πάξα πνιύ 

καθξηά. θέθηνκαη πξώηα ηε καζεηεία λα είκαη θαιά ζηελ πγεία κνπ λα κπνξώ λα ηα 

θαηαθέξσ θαιά… ηαλ ζθέθηνκαη ηε καζεηεία ληώζσ λα κε ραξνπνηεί λα κε θσηίδεη. 

Θέισ λα πάσ λα κάζσ λα γλσξηζηώ κε  ην ρώξν, λα πξνζθέξσ ζηνπο αλζξώπνπο. 

Πηζηεύσ όηη ππάξρεη κία ζέζε γηα κέλα εθεί λα πξνζθέξσ λα βνεζήζσ, λα απαιύλσ 
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ηνλ πόλν κε ρξεηάδεηαη ην ρξεηάδνκαη θαη ζα θνπκπώζεη… ιν ην ζέκα είλαη ε 

αιιεινβνήζεηα… 

Πξέπεη θάπνηνο λα ζε βνήζεζεη θαη λαη ην ζρνιείν βνεζάεη. Πξνο ην παξόλ ν άληξαο 

κνπ δελ κε ρηππάεη όπσο παιηά έρεη ζηακαηήζεη, έρσ πάεη θαη ζηηο θαθνπνηεκέλεο 

γπλαίθεο ηόηε δελ κπνξνύζα λα δερηώ ηε βνήζεηα ηνπο πάιεπα κόλε κνπ. Δδώ ζην 

ζρνιείν πξέπεη λα πάσ ζηνλ ςπρνιόγν γηαηί δελ κπνξώ κόλε κνπ πιένλ λα ην θάλσ. 

Βαιηώλσ… 

Ζ ακοπανλία ηςκ ανπχκ δζαπμθζηζζιζηήξ εηπαίδεοζδξ βίκεηαζ ειθακήξ ζηα θυβζα ηδξ. 

Ζ «ζ» δίκεζ έιθαζδ ζηδ βθχζζα ηςκ αζαθίςκ δ μπμία δεκ βίκεηαζ ηαηακμδηή. Γεκ 

οπάνπμοκ ηάλεζξ οπμδμπήξ δζυηζ μζ ιαεδηέξ αοημί εεςνμφκηαζ ςξ παζδζά 2δξ βεκζάξ 

άνα δεκ έπμοκ ακάβηδ απυ ζδζαίηενδ ιεηαπείνδζδ. Σα πνμβνάιιαηα δζαπμθζηζζιζηήξ 

εηπαίδεοζδξ εεςνμφκηαζ ακαβηαία υπζ ιυκμ βζα ηα ιαεήιαηα εθθδκζηήξ βθχζζαξ 

αθθά ηαζ βζαηί δ ζπμθζηή ημζκυηδηα εα οπεναεί ηαζ εα ειπμδίζεζ κα ζπδιαηζζημφκ 

πνμηαηαθήρεζξ απέκακηζ ζε πνυζςπα ηαζ πμθζηζζιμφξ. Δίκαζ ακαβηαία βζαηί ιέζα 

ζηδ ζπμθζηή ημζκυηδηα οπάνπμοκ ηαζ βδβεκείξ πμο ζοιαζχκμοκ ιε ημκ δζαθμνεηζηήξ 

ηαηαβςβήξ ζοιιαεδηή ημοξ: …Θα ήζεια ηα βηβιία λα έρνπλ θάηη άιιν γηα λα 

θαηαιαβαίλνπκε θαη όινη εκείο . Να ππάξρεη θάηη ζαλ κεηάθξαζε, θάηη εηδηθό λα 

κεηαθξάδεη ζε δίαθνξεο γιώζζεο. Μαθάξη λα ππήξραλ ηκήκαηα γηα όινπο εκάο κέζα 

ζην ζρνιείν απηό ην έθαλαλ ζηα ΓΔ. Αιιά θαη απηό είλαη αλάινγα κε ηελ δηάζεζε ηνπ 

θαζεγεηή. Μεξηθνί βαξηόληνπζαλ». 

Ο «ζα» θμαάηαζ κα πνμπςνήζεζ ηζξ ζπμοδέξ ημο. Έπεζ πνμαθήιαηα ζημ δζάααζια 

αθθά δεκ έπεζ πνυκμ κα αζπμθδεεί. Σμ επαββεθιαηζηυ θφηεζμ ημκ αμήεδζε ζηδ 

δμοθεία ημο, ημο έπεζ δχζεζ ιζα πνμμπηζηή. Ζ γςή ημο έπεζ ιζα ηακμκζηυηδηα πμο δεκ 

εέθεζ κα ηδκ αθθάλεζ. Θεςνεί υηζ δ αλία ηςκ ιαεδιάηςκ βεκζηήξ παζδείαξ δεκ ημκ 
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εκδζαθένμοκ. ε ακηίεεζδ ιε ημ ιάεδια πμο βίκεηαζ ζηα ενβαζηήνζα. Αοηά εα ημκ 

αμδεήζμοκ ζηδ δμοθεζά ημο: …έκαζα ζε ηξεηο κήλεο λα δηαβάδσ θαλνληθά θαη λα  

γξάθσ δελ είκαη θαη ηειείσο εληάμεη αιιά πξνζπαζώ.  Σα εξγαζηήξηα είλαη πνιύ θαιά 

θαη είκαη πξώηνο κνπ αξέζνπλ πνιύ θάλνπκε ελέζεηο, νξνύο, ζηξώζηκν θξεβαηηνύ όηη 

θάλεη έλαο πνπ δνπιεύεη ζην λνζνθνκείν… 

…έρσ θάλεη θαινύο θίινπο ζην ζρνιείν κπνξεί λα θάλσ κε όινπο παξέα αιιά λα έρσ 

έλα θίιν. Καιεκέξα κε όινπο είκαη. Καιόο είκαη  αιιά αλ δηαβάζσ παξαπάλσ ζα καη 

θαιόο καζεηήο. Γελ πξνιαβαίλσ πνιύ λα δηαβάζσ ην γεληθό πνπ θάλνπκε ζαλ ιύθεην. 

Γελ είλαη θάηη ηδηαίηεξν ηώξα. Γιώζζα δελ ηα πάσ πνιύ θαιά. Αλ θάηζσ θαη δηαβάζσ 

δελ είλαη ηίπνηα απιώο είλαη ζηε δσή ηα πξάγκαηα απηά ζεσξώ όηη δελ ρξεηάδεηαη λα 

δηαβάδεηο καζεκαηηθά. Δληάμεη λαη λα πξνζέρεηο νπόηε εληάμεη κε ελδηαθέξνπλ… ηε 

λνζειεπηηθή λα βγάισ γηα λα βξσ κία δνπιεηά δελ πξόθεηηαη λα ζπλερίζσ, δελ 

πξόθεηηαη λα ζπλερίζσ παξαπέξα θαη δελ ζέισ, θαη θνβάκαη.  

 Καη ζθέθηνκαη θαη πνπ ζα πεξάζσ πνπ ζα κε ζηείινπλ απηνί θαη αλ δελ έρσ θαιό 

βαζκό πξέπεη λα πάσ αιινύ, έρσ ηελ θνπέια κνπ ην ζπίηη κνπ νπόηε δελ είκαζηε γηα 

ηέηνηα. Σν ζρνιείν έρεη ςπρνιόγν; ρη δελ έρσ πάεη γηαηί κε βιέπεηο γηα ηξειό»; 

Ζ παναημθμφεδζδ ηςκ ιαεδιάηςκ δεκ είκαζ εφημθδ βζα ημκ «ζα» μ μπμίμξ ενβάγεηαζ 

πμθθέξ χνεξ. Γίκεζ έιθαζδ ζημ νυθμ ημο ζπμθείμο ημο, ημ μπμίμ δεκ ημ εεςνεί ηζ 

αοηυξ υηζ οζηενεί ζοβηνζηζηά ιε ημ πνςΐκυ ζπμθείμ. Γεκ εα ιπμνμφζε κα 

παναημθμοεήζεζ έκα πνςΐκυ ζπμθείμ αθεκυξ θυβς ενβαζίαξ ηαζ αθεηένμο βζαηί δ 

δθζηία ημο δεκ ιπμνεί κα ζοιααδίζεζ ιε ηα ιζηνυηενα παζδζά. Σμκίγεζ ηδκ ςνζιυηδηα 

ςξ απυννμζα ηδξ δθζηίαξ.  

Δπμιέκςξ παναηδνμφιε υηζ  δ εκδθζηζυηδηα, ακαθένεηαζ ζημ βεβμκυξ ηδξ επίβκςζδξ 

ηςκ ίδζςκ ηςκ αηυιςκ βζα ημκ εαοηυ ημοξ:… δελ δηαβάδσ πνιύ όηη κπνξώ πην πνιύ 
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κέζα ζηελ ηάμε. Πνύ λα πξνιάβσ. Οη  θαζεγεηέο είλαη θαινί πνιύ θαινί,  καο 

θαηαλννύλ ζε όιν ην κάζεκα. Σν κάζεκα γίλεηαη θαλνληθά όπσο θαη ζηα πξσηλά. Καη 

εξσηήζεηο θάλνπκε θαη καο δίλνπλε γηα ην ζπίηη. ζεο κπνξνύκε λα θάλνπκε θαη ζπίηη 

θαη  όζν κπνξνύκε ζηελ ηάμε.  Πεξηζζόηεξν ηα δνπιεύνπκε εδώ λα δηεπθνιύλεη θαη καο. 

Δγώ πεγαίλσ 11:30 ην βξάδπ ζπίηη, λα θάλσ έλα κπάλην, λα θάσ λα θνηκεζώ θαη ην 

πξσί πάιη. Καλνληθά ιέκε κάζεκα όπσο θαη ζηα πξσηλά. Καλνληθά δηαγώληζκα 

ηεζηάθηα εξσηήζεηο θαλνληθά. Καλνληθά όπσο ήκνπλα ηόηε πνπ ήκνπλα πηηζηξηθάο δελ 

ππάξρεη ιόγνο λα είκαηη ζε πξσηλό ζρνιείν. Γελ ππάξρεη ιόγνο, θνίηα γηα λα είκαη ζην 

πξσηλό ζρνιείν πξώηνλ δελ ζα πξέπεη λα δνπιεύσ δεύηεξνλ έρεη κηθξόηεξνπο κέζα ε 

ηάμε δειαδή 15 ρξνλώλ 16. ρη όηη ληξέπνκαη, είλαη ζέκα ινγηθήο. ρη ληξνπήο Δγώ 

δελ έρσ ηελ ππνκνλή λα θάηζσ λα θσλάμσ όπσο θάλνπλ απηνί, όζν κεγαιώλεηο 

σξηκάδεηο… 

Ο εκήθζημξ ενςηχιεκμξ εεςνεί υηζ ημ ζπμθείμ είκαζ ιζα εφημθδ δζαδζηαζία 

ζοβηνζηζηά ιε αοηυ πμο αζχκεζ έλς απυ ημ ζπμθείμ. Γεκ έπεζ ηαιία πνμζδμηία βζα ημ 

ιέθθμκ. Ζ επζζθάθεζα ηδξ ακενβίαξ ημο δδιζμονβεί ααεααζυηδηα: …ζην ζρνιείν δελ 

έρσ θακία δπζθνιία όπνηα δπζθνιία έρσ ηελ έρσ έμσ. ηη δελ θαηαιαβαίλνπκε επεηδή 

ιείπνπκε πνιιά ρξόληα ηα ζπδεηάκε ζην δηάιεηκκα. ινη νη θαζεγεηέο έξρνληαη καδί 

καο όηη ζέιεηε, εκείο είκαζηε εδώ καο ιέλε. Έρεη ηύρεη έλα κάζεκα πνπ δελ ήκνπλα 

εθείλε ηε κέξα ιόγσ δνπιεηάο, κνπ ην είπαλ θαη  νη καζεηέο ηεο ηάμεο θαη νη θαζεγεηέο. 

Οη θίινη κνπ είλαη από παληνύ όρη ζην ζρνιείν δελ έρνπκε θαλέλα πξόβιεκα είκαζηε 

κεγάινη γηα ηέηνηα. Γελ μέξσ θάηη ζηελ ηάμε κνπ, όρη γηα λα είλαη θάπνηνο ξαηζηζηήο 

δελ είλαη ινγηθόο. Δδώ δελ έρνπκε πξόβιεκα. Μέιινλ πνην κέιινλ, νη γνλείο κνπ είλαη 

άλεξγνη. ζν δύζθνια θαίλνληαη άιιν ηόζν είλαη». 

Ο ζηυπμξ ημο «ζβ» είκαζ κα ιάεεζ βζαηί ιυκμ έηζζ εα ελεθζπεεί. Νζχεεζ έκημκδ ηδκ 

αθθαβή ιέζα ημο απυ ηδ ζηζβιή πμο ήνεε ζημ ζπμθείμ. Με ανβμφξ νοειμφξ άνπζζε κα 
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ζοκακαζηνέθεηαζ πενζζζυηενμ ημοξ ζοιιαεδηέξ ημο ηαζ κα ιπμνεί κα εηθνάγεζ ηζξ 

ακάβηεξ ημο. Αηυιδ ηαζ ζημ μζημβεκεζαηυ ημο πενζαάθθμκ άνπζζε κα εηηίεεηαζ 

πενζζζυηενμ, ιπμνεί κα αζζεακεεί ηαθφηενα ηαζ κα παιμβεθάζεζ πενζζζυηενμ. Ο «ζβ» 

είκαζ θίβμ απυιαηνμξ ηαζ ηναηάεζ ιζα ζηάζδ ηαποπμρίαξ: …Γελ μέξσ αλ ζα βνεζήζεη 

ην ζρνιείν, βνεζάεη δελ βνεζάεη δελ μέξσ εγώ ζέισ λα κάζσ ζέισ λα πξνρσξήζσ ζηε 

δσή κνπ. Οη  θαζεγεηέο κία ραξά κία ραξά καο βνεζάλε δελ έρσ θαλέλα πξόβιεκα.  

ρη δελ θάλσ απνπζίεο θακία θνξά έρσ κόλν 11. Αθνύ κπνξώ όηαλ ζα ππάξρεη ιόγνο 

ζα ιείςσ. Γελ ππάξρεη ιόγνο. Γηαηί λα ιείςσ; Σα παηδηά κνπ  κηα ραξά είλαη, ηα παηδηά 

γειάλε πνπ πάσ ζρνιείν. Πξώηε κέξα, όηαλ ήξζα ζην ζρνιείν είπα ηη θάλσ εγώ εδώ 42 

ρξόλσλ αιιά κεηά είπα όηη έθαλα πάξα πνιύ θαιά πνπ ήξζα ζην ζρνιείν γηαηί άιιαμαλ 

όια. Καη μέξεηο πνηα είλαη απηά;  Υακνγειάκε πεξηζζόηεξν ζην ζπίηη.  Δίλαη σξαία.  Σν 

ζρέδηό κνπ αξέζεη από καζήκαηα είκαη θαιόο πηάλεη ην ρέξη κνπ. Δγώ κε ηελ πξνθνξά 

κπεξδεύνκαη. Ζ γιώζζα κνπ αξέζεη δελ έρσ θαλέλα πξόβιεκα… δελ έρσ θάλεη πνιιέο 

παξέεο, δελ είκαη πνιύ ηεο παξέαο. Γελ κνπ αξέζεη πξέπεη λα δηαιέμσ ηνλ άλζξσπν 

πάξα πνιύ γηα λα θάλσ παξέα. Έρσ δπν-ηξεηο θίινπο κε έλα παηδί από δσ βγαίλνπκε 

έμσ αιιά ζηγά ζηγά δελ κπνξώ ακέζσο. Γελ ζέισ ζήκεξα λα είκαη θαη αύξην λα κελ 

είκαη κε ηνλ άιινλ. Πξέπεη λα ηνλ κάζσ. Πξέπεη λα δηαιέμεηο». 

Ο «ζδ» ηαζ «ζε» δίκμοκ ηαζ αοημί έιθαζδ ζημκ οπμζηδνζηηζηυ νυθμ ηςκ ηαεδβδηχκ. 

Θεςνμφκ υηζ αθεκυξ δ δθζηία ηαζ αθεηένμο δ δμοθεζά δεκ ημοξ επζηνέπεζ κα 

αζπμθδεμφκ ηαζ πμθφ ιε ημ δζάααζια. Σμ ζπμθείμ ημοξ λεημονάγεζ. Οζ ζπέζεζξ 

ιεηαλφ ημοξ είκαζ πμθφ ηαθέξ αθθά δεκ έπμοκ δζεονοκεεί ζε επίπεδμ εηηυξ ζπμθείμο: 

Ο «ηδ» : …δελ δηαβάδσ πνιύ όπνηε βξσ ρξόλν ζηε δνπιεηά. Μόλν ζηε δνπιεηά έρσ 

δύν παηδηά νπόηε είλαη δύζθνιν. Διπίδσ λα ην ηειεηώζσ ζέισ έλα ρξόλν αθόκα. 

Οη θαζεγεηέο είλαη πνιύ θαινί , είλαη πξώηα θίινη θαη καο βνεζάλε. Μαο βιέπνπλ πσο 

είκαζηε εξρόκαζηε κεζα ζηε βξώκα θαηεπζείαλ από ηε δνπιεηά. Να μέξεηο κηα θνξά 
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έλαο θαζεγεηήο καο είπε:΄Αλνίρηε ηα παξάζπξα δελ κπνξώ λα κπξίδσ άιιν γξάζν΄. 

πνηνο ξσηάεη θαη έρεη ζέιεζε γηα θάηη είλαη πξόζπκνη λα ηνλ βνεζήζνπλ. Γελ 

ππάξρνπλ πξνβιήκαηα γηαηί εκείο είκαζηε κεγάινη λα ζνπ πσ εκείο μεθνπξαδόκαζηε 

εδώ. Ση θαζαξία λα θάλνπκε…Γηα ςπρνιόγν είκαζηε ηώξα; Γελ έρσ θάηη γηαηί λα πάσ. 

Υξεηάδεηαη λα πάσ πσο κε βιέπεηο;(γειάεη). Κάλνπκε παξέα αιιά κόλν εδώ, έμσ είλαη 

δύζθνιν λα βξεζνύκε. Σα καζήκαηα ηεο γεληθήο δελ ρξεηάδνληαη αιιά λα ζνπ πσ θαη 

πνπ δηαβάδσ ηα μερλάσ ακέζσο. Υαδεύσ δελ κπνξώ».  

Ο «ζε» πενκάεζ ηαθά ζημ ζπμθείμ εεςνεί:  …είκαζηε όινη θίινη δελ βγαίλνπκε γηαηί 

πην πνιύ είκαζηε εξγαδόκελνη, είκαζηε θαη νηθνγελεηάξρεο. Βγαίλνπκε εδώ δίπια ζην 

ζρνιείν. Οη  θαζεγεηέο είλαη πνιύ θαινί δελ καο πηέδνπλ θαζόινπ. Κακηά θνξά δελ 

θάλνπκε κάζεκα αιιά βνεζάκε ηνλ δηεπζπληή λα θηηάμεη ό,ηη ραιάεη ζην ζρνιείν. Αθνύ 

είκαζηε όινη καζηόξηα θαη θαιά καζηόξηα. Βαξηόκαζηε θαη ην κάζεκα απηό ηεο 

γιώζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο.  Γηα απηό δώζε καο δνπιεηά μερληόκαζηε. Δίκαζηε 

κεγάινη γηα γξάκκαηα αιιά θαιά ηα πάκε. Γελ θάλσ θακία απνπζία γηαηί κνπ αξέζεη… 

Ο «ζε» επακένπεηαζ ζηδκ δζηηαημνία ημο ημοιιμοκζζιμφ υπςξ ιεηαθένεδηε δ 

ειπεζνία απυ ημκ παηένα ημο. Ο ημιιμοκζζιυξ ημοξ ζηενμφζε ααζζηά ηαζ ακαθαίνεηα 

δζηαζχιαηα. Καζ δ ακεθεοεενία βζα αοηυκ έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ζημ ζπμθείμ 

οπήνπε πεζεανπία ηαζ οπμηαβή. Δδχ δ εθεοεενία ημο ανέζεζ πενζζζυηενμ:  …νη 

θνπκνπληζηέο έιεγε ν παηέξαο κνπ  γηα απηό εκείο είρακε κάζεη αιιηώο όηαλ παο ζε έλα 

ίδξπκα εθπαηδεπηηθό πξέπεη λα είζαη εθεί ήηαλ πνιύ απζηεξνί  όινη από  κία πιεπξά 

είλαη θαιό από κία άιιε  δελ είλαη. Έκπαηλε ν θαζεγεηήο κέζα θαη βξηζθόληνπζαλ 

όξζηνη όινη.  

Δδώ  έρεηο πην κεγάιε ειεπζεξία  άιιε  λννηξνπία αιιά είλαη πην ειεύζεξα ηα 

πξάγκαηαηα. Δίλαη σξαία εδώ ιεο πξάγκαηα δηθά ζνπ. νη θαζεγεηέο είλαη εληάμεη 
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θαλέλα πξόβιεκα. Δίκαζηε κεγάινη. Γελ μέξσ ζηα πξσηλά πνπ έρεη πην πηηζηξηθάδεο 

αιιά εδώ είλαη αιιηώο είκαζηε ήξεκα εδώ δελ έρνπκε θσλέο. Ο θαζέλαο από καο 

δνπιεύεη είλαη ηαιαηπσξεκέλνο δελ έρεη θνπξάγην γηα θσλέο δελ έρνπκε όξεμε λα 

θάλνπκε θάηη ηέηνην. Ο θαζέλαο καο έξρεηαη λα θάλεη απηό ην πξάγκα δύν ρξόληα ηξία 

ρξόληα πόζν ζα θάλεη θαη ζα θύγεη λα πάξεη ην ραξηί θαη λα θύγεη Απηόο είλαη ν ζθνπόο 

ηνπ θαζελόο εδώ…  

Αζζεάκεηαζ έκημκα ημ πνέμξ κα ζοιαμοθέρεζ ηα κέα παζδζά. Σα πνμηνέπεζ κα πάνμοκ 

ηζξ απαναίηδηεξ βκχζεζξ δζυηζ ζηδκ δμοθεζά εεςνμφκηαζ υθα δεδμιέκα. Ο εκήθζημξ 

είκαζ ζακ κα οζμεεηεί ημ νυθμ εκυξ μνεμθμβζημφ παηένα απέκαηζ ζημκ ακήθζημ 

ζοιιαεδηή ημο. Σμο ιεηααζαάγεζ ηδκ ειπεζνία ημο ςξ ιζα ααζζηή πανάιεηνμ 

απμθοβήξ δζηχκ ημο θαεχκ: …ζηνπο πηηζηξηθάδεο ηνπο ιέσ: «άλνημε ηα κάηηα ζνπ λα 

κάζεηο όζα πεξηζζόηεξα κπνξείο.  Δδώ ζα  κάζεηο ηνπο ιέσ, ζηε δνπιεηά ζα θάλεηο 

πξάμε πξέπεη λα ην αξπάμεηο απηό πνπ ζνπ ιέεη ν θαζεγεηήο ζα ην δεηο ζηελ πξάμε 

κπξνζηά ζνπ». 

 Η εκπαύδευςη ενηλύκων μεταναςτών μϋςα ςτην  τυπικό εκπαύδευςη  

Επιμόρφωςη και Διδακτικό Εμπειρύα 

 

 Δθπαηδεπηηθνί 

Σμ εζπενζκυ επαββεθιαηζηυ θφηεζμ απμηεθεί απμδέηηδ ζπμοδχκ πμθθχκ εκδθίηςκ 

ιεηακαζηχκ 2δξ βεκζάξ. Οζ εηπαζδεοηζημί ηςκ εκδθίηςκ επζζδιαίκμοκ εηηυξ απυ δφμ 

(Σ ηαζ Ε) υηζ δεκ έπμοκ πάνεζ ηαιζά επζιυνθςζδ χζηε κα ιπμνμφκ κα εηπαζδεφζμοκ 

εκδθίημοξ. Σμκίγμοκ υηζ δ ειπεζνία ημοξ επανηεί ηαζ υηζ ημ κα δζδάζηεζ ηάπμζμξ ημοξ 

εκδθίημοξ δεκ είκαζ ηάηζ δφζημθμ. Κακέκαξ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ δεκ ιαξ είπε 

πςξ ζπεδζάγεζ ημ ιάεδια χζηε κα ιπμνμφκ μζ εκήθζημζ κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζε αοηυ. 

Δκημφημζξ είδαιε απυ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ υηζ δ δζδαζηαθία 
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αημθμοεεί «ηδκ πεπαηδιέκδ» ηδξ ηοπζηήξ διενήζζαξ εηπαίδεοζδξ. Αοηή δ ιέεμδμξ 

δζδαζηαθίαξ δεκ απμηεθεί εκδεδεζβιέκδ θφζδ ηαζ δεκ ηαζνζάγεζ δ πνήζδ ημο ζε 

πνμβνάιιαηα εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ (Κυηημξ, 2005). Ο εηπαζδεοηήξ εκδθίηςκ, βζα 

κα ιπμνέζεζ κα ακηαπμηνζεεί ζημ νυθμ ημο ηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ ηζξ δοζημθίεξ πμο 

ηοπυκ εα πνμηφρμοκ μθείθεζ κα έπεζ εηπαζδεοηεί ηαζ μ ίδζμξ. Οθείθεζ κα βκςνίγεζ ηζ 

ζδιαίκεζ εηπαίδεοζδ ζε μιάδεξ, αθθά ηαζ ηδ δοκαιζηή ηάεε μιάδαξ (Jarvis, 2004)., 

Δκχ ιαξ παναεέημοκ  ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ εκήθζηςκ ιαεδηχκ,  ηαζ ηδκ ειπεζνία 

ημοξ ςξ ααζζηυ υπθμ ζηδκ εηπαίδεοζδ ημοξ, δεκ ιαξ ακαθένεμοκ  νδηά ηζξ ιεευδμοξ 

ιε ηζξ μπμίεξ ιαεαίκμοκ μζ εκήθζηεξ ηαζ δεκ ελεηάγμοκ ακ ηεθζηά μζ εκήθζηεξ 

ιαεαίκμοκ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ, απθχξ ημ οπαζκίζζμκηαζ. Ζ «Γ» ημκίγεζ υηζ ημ 

πνυαθδια ζηδκ εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ δεκ ιπμνεί κα ζηδνίγεηαζ ζηδκ θζθμπαηνία 

ηάπμζςκ εηπαζδεοηζηχκ: 

Ο «Α» επζζοκάπηεζ: «Δγώ δελ έρσ πάξεη θάπνηα επηκόξθσζε ελειίθσλ νύηε έρσ θάλεη 

ζεκηλάξηα δηαπνιηηηζκηθήο. Λόγσ ειηθίαο θαη ην όηη ελδηαθέξνκαη  κε ζέβνληαη από 

ηνπο παιαηόηεξνπο. Γελ είλαη όκσο εθεί ην ζέκα. Έπξεπε νπσζδήπνηε λα γίλνπλ 

ζπγθεθξηκέλα ζεκηλάξηα θαη απηό πνπ βνεζάεη είλαη θαη ην κία λέα αξρή ζηα ΔΠΑΛ πνπ 

βάιαλε ηώξα. Βάιαλε ζπλδηδαζθαιία δύν θαζεγεηέο ζηα λέα ειιεληθά δύν ζηα 

καζεκαηηθά ηεο πξώηεο θαη ςπρνιόγν πνπ βνεζάεη. Οξηζκέλα παηδηά δηαθόξσλ 

ηάμεσλ έρνπλ ςπρνινγηθά αιιά ζα πξέπεη όζν λα λαη ηα πξνβιήκαηα…Κάπνηα 

επηκόξθσζε λα γίλεη όρη ζηελ ηερλνινγία κόλν αιιά θαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε 

ελήιηθνπο θαη αλήιηθνπο καζεηέο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Γειαδή από πνύ 

πξνέξρνληαη νη καζεηέο, πνην είλαη ην πεξηβάιινλ ηνπο… Ίζσο θαη ε λννηξνπία 

νξηζκέλσλ θαζεγεηώλ είλαη ιάζνο αιιά απηά πξέπεη λα καο ηα πεη θάπνηα εηδηθόο…  

Δγώ ηώξα ηη λα πσ πνύ Δίκαη ζε απόζηαζε ειηθίαο θαη πνιινί άιινη θαζεγεηέο. Δίλαη 
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γεξαζκέλν ην πξνζσπηθό όρη κόλν ζηα εζπεξηλά ΔΠΑΛ θαη ζε άιια ΔΠΑΛ ησλ γεληθώλ 

καζεκάησλ … 

Ο «Β» ςξ μ δζεοεοκηήξ ημο ζπμθείμο πανμοζζάγεζ ηδκ ηαηάζηαζδ : «Οη ζπλάδειθνη 

πνπ είλαη ζε λπρηεξηλό ζρνιείν είλαη θαζαξά από εκπεηξία  ε δηδαζθαιία.  Γνπιεύνπκε 

ζπλέρεηα κε ελειίθνπο καζεηέο. Δγώ είλαη δεύηεξε θνξά πνπ έξρνκαη ζε λπρηεξηλό. 

Δληάμεη έρσ θάλεη κεηαπηπρηαθό πάλσ ζηε δηνίθεζε εθπαίδεπζεο πνπ είρε θαη ην 

κάζεκα γηα ελήιηθεο… 

Ο «Γ» πνμζεέηεζ ηαζ αοηυξ ηδ δζηή ημο ειπεζνία: «…είλαη εύθνιν λα θάλσ κάζεκα ζε 

κεγάινπο. Δκείο ησλ εζπεξηλώλ ζρνιείσλ νη πεξηζζόηεξνη ηνπιάρηζηνλ δελ έρνπκε 

θάλεη θακία επηκόξθσζε. ρη νύηε εγώ  έρσ θάλεη εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Δκείο όινη 

είκαζηε πην θαηαξηηζκέλνη από θάπνηνλ πνπ έρεη θάλεη επηκόξθσζε γηαηί εκείο γίλακε 

εηδηθνί κέζα από ηελ πξάμε. Καη λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα απηό κεηξάεη ε πξάμε όια ηα 

άιια είλαη γηα λα ηα παίξλνπλ θάπνηνη θνξείο… 

Ζ «Γ» ακαθένεζ: «Καλέλαο από εκάο δελ έρεη πάξεη θάπνηα επηκόξθσζε ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ νύηε μέξνπκε θάηη γηα πξνζεγγίζεηο καζήκαηνο κε θξηηήξην ηελ 

δηαπνιηηηζκηθή. Σν επίπεδν είλαη πνιύ ρακειό θαη ην θξάηνο δελ ιακβάλεη θακία 

κέξηκλα γηα όινπο εκάο. Γελ ππάξρεη ηάμε ππνδνρήο νύηε εληζρπηηθή δηαδαζθαιία. 

Μόλν ην αίζζεκα ηεο θηινπαηξίαο από όινπο εκάο. Μαο βάιαλε ςπρνιόγν έλα θνξίηζη 

ηελ έρνπκε θέηνο ζηα δύν ζρνιεία πνπ ζπλεξγαδόκαζηε όιε ηε βδνκάδα κηζή ζην  έλα 

κηζή ζην άιιν. κσο ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ είλαη απξνζπέιαζηα… λνκίδσ 

θάπσο ηα καδεύνπλε θάησ από ην ραιί θαη ηα θιείλνπλ κεζα ζε έλα ζρνιείν, ηα 

πηέδνπλε κέζα εθεί. Πάξε ιίγν ςπρνιόγν, πάξε ιίγν θαη από θείλν θαη από ην άιιν θαη 

άληε γεηά… 
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Ο «Δ» πνμζεέηεζ: «Δκείο εδώ επεηδή δνπιεύνπκε πνιιά ρξόληα κε ελήιηθεο έρνπκε ηνλ 

ηξόπν θαη ηνπο πιεζηάδνπκε. Γελ ρξεηαδόκαζηε εηδηθή επηκόξθσζε γηαηί ην βιέπνπκε 

ζηελ πξάμε.  Καη ε 2ε γεληά κεηαλαζηώλ κπνξεί λα κελ κηιάεη πνιύ θαιά ηε γιώζζα ηα 

η θαη ηα ν αιιά θαη θαηαιαβαίλεη θαη εληαγκέλε είλαη. Οη πεξηζζόηεξνη είλαη εληαγκέλνη, 

δελ δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ή ηνπιάρηζηνλ  όρη πεξηζζόηεξν από ην κέζν όξν ησλ 

Διιήλσλ…… Σα δύν πξώηα ρξόληα κνπ ήηαλ ππεξβνιηθά δύζθνιν, είρα δνπιέςεη κόλν 

ζε πξσηλό Λύθεην ηερληθό ζρνιείν. Μνπ ήηαλ πάξα πνιύ δύζθνιν δειαδή έκπαηλα κέζα 

έβιεπα ζπλνκήιηθνπο, γηαηί ηόηε ήκνπλα θαη πην λένο ηξηαληάξεο. Έβιεπα κεγαιύηεξνπο 

λα ζε ιέλε θύξηε ηώξα κνπ είλαη εύθνιν, πξνζαξκόδσ ην κάζεκά κνπ πνιύ εύθνια θαη 

επεηδή νη πεξηζζόηεξνη δνπιεύνπλ ζε  απηή ηελ εηδηθόηεηα  κε βνεζάλε  θαη ζην 

κάζεκα. Έρεη δηαθνξά λα εμεγήζεηο ζε έλαλ πνπ δελ μέξεη ηη είλαη ην θαιώδην θαη ζε 

έλαλ πνπ μέξεη… 

Ζ «Σ» είκαζ δ θζθυθμβμξ ημο ζπμθείμο ηαζ έπεζ ιζα πζμ ζθαζνζηή βκχζδ: «Βξίζθνκαη 

6 ρξόληα ζε απηό ην ζρνιείν θαη δελ είλαη ηπραία ε επηινγή πνπ έκεηλα ζε απηό ην 

ζρνιείν. Γηαηί βξίζθσ όηη εδώ ν ξόινο κνπ σο εθπαηδεπηηθόο έρεη κεγαιύηεξε 

βαξύηεηα.Ο ξόινο είλαη πνιύ  απαηηεηηθόο θαη θπξίσο όηαλ έρεηο ελήιηθα καζεηή ζηελ 

ηάμε. Οη πεξηζζόηεξνη λνκίδνπλ όηη είλαη εύθνιν θαη ηέινο πάλησλ ε εηθόλα πνπ 

ππάξρεη δελ είλαη θαη ε θαιύηεξε γηα ηα ΔΠΑΛ.  Σνπιάρηζηνλ απηό έρσ εηζπξάμεη από 

ζπλαδέιθνπο. Σπραίλεη λα είκαζηε ζε έλα ζρνιείν πνπ έρεη ζθιεξέο εηδηθόηεηεο 

κεραλνιόγσλ θαη ειεθηξνιόγσλ. Οπόηε είλαη αθόκα πην ζηέξεε ε αληίιεςε πνπ 

ππάξρεη. Δγώ έρσ πάξεη ην ραξηί ηεο  επηκόξθσζεο ησλ ελειίθσλ θαη ηώξα θάλσ  ην 

Μεηαπηπρηαθό ησλ ελειίθσλ ζην ΔΑΠ. Οη πεξηζζόηεξνη δελ έρνπλ θάλεη επηκόξθσζε 

αιιά ηελ εκπεηξία ησλ αλζξώπσλ απηώλ ηε ζέβνκαη απνιύησο. Απηό πνπ έρεη ζεκαζία 

γηα εκάο είηε έρνπκε θάλεη επηκόξθσζε είηε όρη είλαη λα κπνξνύκε λα αληαπνθξηζνύκε 
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κέζα ζηελ ηάμε θαη πίζηεςε κε ε εκπεηξία είλαη πην ζεκαληηθή από ηα ραξηηά πνπ 

παίξλνπκε. Ζ εκπεηξία είλαη πνιύ ζεκαληηθόο παξάγνληαο». 

Ζ δοζημθία βζα ημκ «Ε» δεκ είκαζ ιυκμ πςξ εα ιεηαδχζεζ ηάπμζμξ βκχζεζξ αθθά πςξ 

εα ηαηαθένεζ κα πθδζζάζεζ ακενχπμοξ ιε εζδζηά πνμαθήιαηα. Με πνμαθήιαηα πμο 

ηα πενζζζυηενα πνμένπμκηαζ απυ ημκ ημζκςκζηυ απμηθεζζιυ πμο αίςζακ θυβς 

ημζκςκζημμζημκμιζηήξ πνμέθεοζδξ: … «έρσ θάλεη επηκόξθσζε γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ ζην Παξίζη θαη έρσ παξαθνινπζήζεη έλα κεηαπηπρηαθό γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ηδηαίηεξσλ θαη επάισησλ νκάδσλ. Ήζεια λα κάζσ πεξηζζόηεξα,  ήηαλ πξνζσπηθή κνπ 

επηινγή λα θάλσ θάπνηεο επηπιένλ ζπνπδέο θαη  ζεκηλάξηα. Αιιά λνκίδσ όηη  όινη 

έρνπλε θάλεη. Γελ είλαη εύθνιν λα θάλεηο κάζεκα ζε έλαλ ελήιηθα, είλαη πνιύ πην 

δύζθνιν γηαηί απιά δελ πεξηνξίδεζαη ζην λα γλσξίζεηο θαη λα κεηαδώζεηο γλώζεηο αιιά 

ζην λα πιεζηάζεηο παηδηά κε εηδηθά πξνβιήκαηα.  

. 

 Καη απηνί νη καζεηέο έρνπλ ζην κπαιό ηνπο όηη ηίπνηα δελ ηνπο πάεη θαιά θαη όηη 

ηίπνηα δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ. Βέβαηα αλ ζθεθηείο όηη όινη ηνπο έδεημαλ ην δξόκν 

πξνο ην πεξηζώξην, δελ ηνπο αδηθώ γηα ην πσο αηζζάλνληαη»… 

Μαθητεύα….. 

Γζα ημ εέια ηδξ ιαεδηείαξ ιυκμ ηνεζξ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ημπμεεηήεδηακ ηαζ 

βζαηί μζ οπυθμζπμζ δεκ έπμοκ αηυιδ ηάπμζα εκδιένςζδ. Καζ μζ ηνεζξ εηπαζδεοηζημί 

εεςνμφκ υηζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ επακαπνμζδζμνίγεηαζ δ αλία ηδξ επαββεθιαηζηήξ 

εηπαίδεοζδξ ιέζς  ηδξ ηαηάνηζζδξ. Ζ «Σ» ακαβκςνίγεζ ηδ δοζπενή εέζδ ηδξ 

ενβαηζηήξ ηάλδξ αθθά εεςνεί υηζ οπάνπεζ ιζα ακαηνμπή βζα αοηά ηα «παζδζά», 

ημοθάπζζημκ εα πθδνχκμκηαζ. Απυ ηδκ άθθδ δ «Γ» εεςνεί υηζ ιαεαίκεζ ηα «παζδζά» 

αοηά ζε απαλζςιέκμοξ ιζζεμφξ .  
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Ο «Α» ημκίγεζ: … δελ ππάξρεη θαλέλα ζρέδην ησλ πνιηηηθώλ γηα απηά ηα ζε εηζαγσγηθά 

παηδηά. Βέβαηα θάηη έθαλε απηή ε θπβέξλεζε, γηα λα ηα ιέκε όια θαη ηα θαιά θαη ηα 

άζρεκα. Γηα κέλα ε καζεηεία βνεζάεη πνπ ελεξγνπνηήζεθε ζηηο ηξεηο από ηηο πέληε 

εηδηθόηεηεο ησλ κεραλνιόγσλ. Δγώ πηζηεύσ αξθεηά ζηε καζεηεία ιόγσ ησλ γλσζηώλ 

κνπ πνπ κνπ έρνπλ πεη πνιιά, γηα κέλα δελ είλαη θηελό εξγαηηθό δπλακηθό είλαη...... Θα 

ήζεια εγώ θάπνηνο ζηε δνπιεηά κνπ όπνηνο πάεη ζην ζπλεξγείν ζην Υ ζπλεξγείν 

ςπθηηθόο αο πνύκε θαη δελ θάλεη ζθνπγγάξηζκα θαη δελ θηηάρλεη θαθέ ζην κάζηνξα λα 

θάλεη θάηη πην νπζηαζηηθό… 

Ζ «Γ» πνμζεέηεζ: … απηή είλαη ε λέα θαηάξηηζε απηή πνπ έθεξε απηή ε θπβέξλεζε έρεη 

θάλεη κία κεγάιε αλαηξνπή κέζα ζηα ΔΠΑΛ. Δγώ ηε ζεσξώ  αξλεηηθή, όκσο  άλνημε 

δηάπιαηα ηελ πόξηα ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο ζπλερνύο επαλαθαηάξηηζεο.  Καη ηη ελλνώ 

κε απηό: ε καζεηεία πνπ ιέλε, όηη είλαη ζηα 18 + θαη ακείβνληαη  κε ηνλ ππνθαηώηαην 

κηζζό.  

 Αλ ην πάκε ιίγν παξαπέξα απηά ηα παηδηά καζαίλνπλ ζηα 300 επξώ …αλ ινηπόλ 

θαηαιάβνπκε ηη ζεκαίλεη γηα απηά ηα παηδηά απηή ε πξαθηηθή, παίδεη κε κία αλαζθάιεηα 

ηεο νηθνγέλεηαο  ηξνκεξά νηθνλνκηθή αιιά θαη θνηλσληθή θαη από ηελ άιιε ηα ίδηα 

αξρίδνπλ ζηγά-ζηγά θαη κπαίλνπλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία… Οη πξνζδνθίεο ηνπο 

ζπλζιίβνληαη … 

Ζ «Σ» επζζοκάπηεζ: …εκείο δελ έρνπκε δνπιέςεη ηε καζεηεία. Βέβαηα θάλακε θαη κία 

δνπιεηά κε έλα πξόγξακκα εξάζκνπο ζηελ Ηζπαλία πνπ πήγακε θαη είδακε ην θνκκάηη 

ηεο καζεηείαο. Δίδακε ηα παηδηά ηη είλαη ε καζεηεία ηαπηνπνηεκέλε ζην ηζπαληθό 

έδαθνο θαη ήηαλ πνιύ ελδηαθέξνπζα γηα όινπο ε εκπεηξία εδώ δελ μέξσ πσο 

ιεηηνπξγεί. πσο ην βιέπσ εγώ κνπ θαίλεηαη θαιό κπνξεί λα είλαη δξόκνο κία αθνξκή 

κία αθεηεξία. Βέβαηα  δελ έρσ απηαπάηεο πεξί ηεο δπζθνιίαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε 
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εξγαηηθή ηάμε είηε ηώξα είηε πξηλ είηε ζην κέιινλ. Γελ ζεθώλσ ηα ρέξηα ςειά απιά δελ 

θάλσ επαλαζηαηηθέο θνξώλεο δηόηη μέξσ όηη έρεη ππάξμεη θαη ζε άιιεο δνκέο. Καη 

πηζαλόλ γηα ηελ αλεξγία κηαο θαη απηή κάιινλ από όηη έρσ δηαβάζεη θαη έρσ 

παξαθνινπζήζεη, απηή πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη θαη λα νξγαλσζεί ε ηερληθή 

εθπαίδεπζε. Θα ζηακαηήζεη πιένλ λα είλαη ην καζηνξόπνπιν, ζα δεη ηε δνπιεηά κε 

ζνβαξόηεηα κε πξννπηηθή κε όηη απηή ε δνπιεηά πξέπεη λα ακείβεηαη όζν θαιά κπνξεί 

λα ακείβεηαη. Να ππάξρεη κία ακνηβή ζε απηέο ηηο δνπιεηέο, δηόηη μέξνπκε όηη ππάξρεη 

θαη κε ακνηβή  θαη κε έλζεκα ππάξρνπλ. Δίλαη θαιό λα γίλεη θάηη πην νξγαλσκέλν ζηε 

δνπιεηά ηνπο. Δίλαη κία πξννπηηθή λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πην άκεζα θαη πην γξήγνξα 

σο εξγαδόκελνη… Αλ κπνξεί ε καζεηεία λα δώζεη κία αμηνπξέπεηα γηαηί λα κελ ηε 

δώζεη, γηαηί λα κελ ηζρπξνπνηήζεη κία αίζζεζε όηη ηα πξάγκαηα είλαη πην νξγαλσκέλα 

θαη  έρνπλ έλα πιαίζην. Γηόηη ηα παηδηά ζην ζρνιείν αηζζάλνληαη όηη είλαη άλεπ 

πιαηζίνπ…. 

 

Προβλόματα ςτη ςχολικό τϊξη … η τϊξη τησ ετερότητασ… 

Δπζζδιαίκεηαζ εη ιένμοξ ηςκ ενςηδεέκηςκ ςξ πνυαθδια ηδξ εηπαζδεοηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ,  δ δζαθμνεηζηή δθζηία ηαζ ημ εηενυηθδημ  επίπεδμ ημο εηπαζδεοηζημφ 

ημζκμφ. Ζ ακμιμζμβέκεζα αοηή εζηζάγεηαζ επίζδξ ηαζ ζημ ιαεδηζηυ ημοξ πανεθευκ 

ηαεχξ ηαζ ζημοξ θυβμοξ πμο ημοξ μδήβδζακ κα εββναθμφκ ζηδκ εζπενζκή 

εηπαίδεοζδ. Αοηυ δοζπαζνέκεζ ημ ένβμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δζυηζ δεκ ιπμνμφκ κα 

ανμφκ ηνυπμοξ χζηε κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ ακάβηεξ ηδξ ηάλδξ ηαζ κα ημοξ 

πθδζζάζμοκ. 

Ο «Α»: … άιια δελ κπνξείο λα ηνπο βάιεηο ρσξνηαμηθά ζαλ άηνκα όινπο καδί είλαη  

θάπσο δηαθνξεηηθνί. Δκείο θηηάμακε θαη έλα ηκήκα ελλνώ ζαλ ζρνιείν κόλν γηα 

εηδηθόηεηα πνπ ζηελ νπζία ήηαλ νη κεγάινη ζηε Β΄ ζηνλ ηνκέα ηεο κεραλνινγίαο. 
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Γηαθόςαλ όινη θαη πέξζη θαη θέηνο ηα δύν ηξίηα δηαθόςαλε. Μεγάιε ζρνιηθή δηαξξνή 

ηα ηειεπηαία αλ θαη θάπσο έρεη θνπάζεη. Γελ πεγαίλνπλ ζηα ΗΔΚ γηαηί είλαη δύζθνιε ε 

πηζηνπνίεζε. Δδώ έρνπκε ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο θαη ηέινο πάλησλ ιέλα ζα  

θαινπηάζσ ηνλ θαζεγεηή, λα κελ ην πσ δηαθνξεηηθά θαη θνπηζά ζηξαβά ζα  πεξάζσ… 

…  Τπάξρνπλ θάπνηνη κεγάινη πνπ θάλνπλ ηνπο έμππλνπο αιιά έρνπλ ηελ εκπεηξία ηεο 

δνπιεηάο. Σα μέξνπλ ήδε θαη βνεζαλε πνιύ ζηα εξγαζηήξηα θάλνπλ όιεο ηηο δνπιεηέο. 

Με απνηέιεζκα νη λεόηεξνη λα κέλνπλ πίζσ, απηό όκσο δελ είλαη πξόβιεκα ηνπ 

θαζεγεηή αιιά πξέπεη λα βγεη κηα ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά. Γελ κνηξάδεηαη ε δνπιεηά ζηα 

εξγαζηήξηα θαη απηό είλαη πξόβιεκα… Απηνί πνπ δεκηνπξγνύλ πξόβιεκα από ηνπο 

κεγάινπο είλαη νη Αιβαλνί, απηνί είλαη άιιεο θνπιηνύξαο άλζξσπνη, δελ πνιπβνεζάλε, 

ηξαβάλε ηε δηθηά ηνπο γξακκή κέζα ζην ζρνιείν, ηζαθώλνληαη… 

 

… Αθόκε θαη ζε δηθό κνπ ηκήκα ζηε Γ νρεκάησλ κε ηνπο κηθξόηεξνπο θαη βξίδνληαη 

θαη θακηά θνξά ζην δηάιεηκκα. Οη  κεγάινη ζηελ νπζία δίλνπλ ηε γξακκή  αλ ζα γίλεη 

κάζεκα θαη ηη ζα γίλεη θαη πόζν ζπλεπέο ζα γίλεη ην κάζεκα από έλα ζσζηό θαη ζπλεπή 

θαζεγεηή. Γηαηί δελ είλαη θαη ηόζν εύθνιν ελώ νη κηθξόηεξνη είλαη θάπνπ αιινύ ην 

κπαιό ηνπο… 

Ζ «Γ»: … κέζα ζηελ ηάμε έρεη άιια πξνβιήκαηα ε ζπλύπαξμε δειαδή νη ελήιηθεο θαη 

νη αλήιηθνη καζεηέο γηαηί έλαο ελήιηθαο ή ζα είλαη έλαο πνιύ ζνβαξόο θαη 

ζπγθξνηεκέλνο θαη ζα δώζεη έλα ηέκπν κέζα ζηελ ηάμε ή ζα είλαη είλαη έλαο ελήιηθαο 

πνπ ζα ζπκκεηάζρεη θαη απηόο ζηε θαζαξία. πνηνο είλαη ιίγν πην κπιεγκέλνο ζε 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη κπνξεί λα ηξαβήμεη ζαλ καγλήηεο ηα πην αδύλακα αλήιηθα  

παηδηά… 
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Ζ «Σ»: … νη  ειηθίεο κέζα ζηελ ηάμε είλαη δηαθνξεηηθέο. Μπνξεί από ηε κηα λα έρεηο 

έλαλ 18ρξνλν ν όπνηνο λα θάζεηαη ζε έλα ζξαλίν κε έλαλ 50ρξνλν. Απηό έρεηο λα 

παιέςεηο,πσο ζα θαηαθέξεηο λα ελαξκνλίζεηο ηε ζπκπεξηθνξά ζνπ κε απηό ην 

εηεξόθιεην θνηλό. Με ηνλ εαπηό ηνπο δελ αηζζάλνληαη άζρεκα, θνηλσληθνπνηνύληαη ή 

θαιύηεξα δεκηνπξγνύλ λένπο ππξήλεο θνηλσληθόηεηαο.  Γελ αηζζάλνληαη άζρεκα, 

αηζζάλνληαη όπσο όια ηα κηθξόηεξα παηδηά πνπ είλαη ζην ζρνιείν. Θα κπνξνύζε λα 

κελ ππάξρεη βέβαηα ζηε δσή ηνπο ην ζρνιείν αιιά θαιά αηζζάλνληαη… 

Ζ «Ζ»: …απηό πνπ ζεσξώ όηη είλαη πξόβιεκα είλαη ην εηεξόθιεην ησλ ειηθηώλ ζηηο 

ηάμεηο. Σν λα βάδεηο ζε κηα ηάμε δηαθνξεηηθέο ειηθίεο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο 

απηό πξέπεη λα αιιάμεη. Δγώ απηό βιέπσ όηη πξέπεη λα γεθπξσζεί γηαηί είλαη θαη 

δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθόηεηεο ζε δηάθνξα ηκήκαηα πνπ δπλακηηίδνπλ ηελ θαηάζηαζε. 

Σν ράζκα ηεο ειηθίαο ζηα ΔΠΑΛ θαη θπξίσο ζηα εζπεξηλά είλαη ην πξόβιεκα. 

Δπηπιένλ δίλεηαη έκθαζε ζηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

εθπαηδεπόκελνη νη νπνίεο δελ έρνπλ δηαγλσζηεί πνηέ… 

Ο «Α»: …αλ είλαη θαη θάπνηνο δπζιεθηηθόο  Παλαγία κνπ. Με δπζιεμία δύζθνια ηα 

πξάγκαηα πνιύ δύζθνια. Πξέπεη λα ππάξρεη έλα μερσξηζηό ζπληνληζηηθό όξγαλν γηα 

αιινδαπνύο καζεηέο θαη ηάμεηο εηδηθέο έληαμεο. Έρνπκε πνιιά παηδηά αιινδαπνύο κε 

δπζιεμία, δελ κπνξνύλ λα γξάςνπλ πάλσ ζην γξαπηό. Σνπο πεξλάγακε ηη άιιν λα 

θάλνπκε. Γελ ππάξρεη θακία κέξηκλα ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάηη ην αληίζηνηρν κε  ηηο 

ηάμεηο ππνδνρήο όπσο είλαη ζε Πξσηνβάζκηα ή ζε θάπνηα Γεπηεξνβάζκηα ζην 

Γπκλάζην λα έρνπκε θαη εκείο… 

Ο «Β»: …γεληθά ε δεύηεξε γεληά αιινδαπώλ ζηα λπρηεξηλά έρνπλ κία καζεζηαθή 

δπζθνιία. Γηαηί δελ έρνπλ ηελ θαηάιιειε ππνδνκή απηά ηα παηδηά δελ πηζηεύσ όκσο 

όηη είλαη απηό επεηδή είλαη κεηαλάζηεο… 
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Ο «Δ»: …  Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη αξθεηέο, είλαη ρακειό ην επίπεδν θαη 

ζίγνπξα έρνπκε αξθεηνύο κε δπζιεμία θαη κε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα αιιά δελ καο 

έρνπλ θέξεη θάπνην ραξηί ώζηε θαη εκείο λα δεηήζνπκε από ην ππνπξγείν λα θξνληίζεη 

γηα απηνύο. ύκθσλα πάληα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. ζίγνπξα ρξεηάδνληαη  θάπνηνη 

εηδηθνί δάζθαινη αιιά επεηδή ην επίπεδν είλαη πνιύ ρακειό ζηε γιώζζα θαη ζηα 

καζεκαηηθά εγώ ηνπιάρηζηνλ πξνζαξκόδσ ην κάζεκα ζε απηέο ηηο αλάγθεο ηηο ρακειέο. 

Καη θαληάδνκαη θαη νη άιινη ζπλάδειθνη. Σν ζρνιείν εδώ είλαη ηδηαίηεξν θαη κόλνη καο 

όηη κπνξνύκε θάλνπκε… 

Ζ «Σ»: …Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζεσξώ, όηη θαη απηέο έρνπλ θαη δηάγλσζε θαη 

αληηκεηώπηζε. Αξθεί λα ζέιεη ν εθπαηδεπηηθόο λα ηηο δεη. Οη ελήιηθεο εδώ δελ κπνξνύλ 

νύηε λα δηαβάζνπλ, νύηε λα γξάςνπλ. Γηα απηό θαη ζα δεηο ζηα πξαθηηθά καζήκαηα λα 

έρνπλ άιιε όξεμε. Δγώ δελ κπνξώ λα είκαη θαη θηιόινγνο θαη εηδηθή παηδαγσγόο θαη 

εθπαηδεύηξηα ελειίθσλ. Πξνζπαζώ λα πξνζαξκόζσ ην κάζεκα ρσξίο όκσο λα 

επηηπγράλσ επηζπκεηό απνηέιεζκα… 

Ζ «Ζ»:  …ινη έρνπλ ζέκα, έρνπλ πνιιέο  καζεζηαθέο δπζθνιίεο αιιά  δελ έρνπλ 

θέξεη ραξηηά. κσο γηα ζθέςνπ όηη κπνξεί λα έρνπλ παξαηήζεη ην ζρνιείν δηόηη πνιύ 

πηζαλόλ λα είραλ αδηάγλσζηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Άξα λα ηνπ είπαλ όηη αθνύ δελ 

παίξλεηο ηα γξάκκαηα θαη έρνπκε αλάγθε από δνπιεηά λα ζηακαηήζεηο ην ζρνιείν. Γελ 

έρνπκε παξάιιειε ζηήξημε εδώ δελ πθίζηαηαη ιόγνο δηόηη  δελ έρεη αηηεζεί θαλέλαο 

παξάιιειε ζηήξημε θαλέλαο από απηνύο εδώ δελ έρεη αηηεζεί. Δίλαη 

θνηλσληθόπνηεηηθόο εδώ ν ξόινο ηνπ ζρνιείνπ»… 

Σμ πνμθίθ ηςκ εηπαζδεουιεκςκ ζηζαβναθείηαζ πμζηζθμηνυπςξ απυ ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ. Κάπμζμζ επζημκίγμοκ ηδκ εεκμπμθζηζζιζηή μιάδα ηςκ 

εηπαζδεομιέκςκ ιε ηαηαβςβή απυ ηδκ Αθαακία ηαζ ηονίςξ ηδκ ημοθημφνα ημοξ ηαζ 
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ηάπμζμζ ημοξ ακηζιεηςπίγμοκ ζοκμθζηά. Σμκίγεηαζ δ έκκμζα ηδξ ημοθημφναξ 

ηαηαβςβήξ ςξ ηάηζ ημ ακαθθμίςημ ηαζ ςξ ηάηζ ημ μπμίμ μ εκήθζημξ ιεηακάζηδξ 

ακηζπνμζςπεφεζ. Ζ ζφκδεζδ αοηή είκαζ άημπδ δζυηζ δεκ πνέπεζ κα λεπκάιε υηζ ηαζ μζ 

πχνεξ ηαηαβςβήξ οπέζηδζακ πμθζηζζιζηέξ ελεθίλεζξ ηζξ μπμίεξ μ ιεηακάζηδξ 2δξ 

βεκζάξ δεκ παναημθμφεδζε. Ζ Archer (2007) ημκίγεζ υηζ ζημ θυβμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

ζοπκά μζ ιεζμκμηζηέξ μιάδεξ παεμθμβζημπμζμφκηαζ ηαζ ιε πμθθαπθμφξ ηνυπμοξ 

ακηζιεηςπίγμκηαζ ςξ « Άθθμζ» ζε ζπέζδ ιε ηδκ ζδακζηή ηαοηυηδηα ημο ιαεδηή 

(Gewirtz & Cribb, 2009).  

Ο «Α»: …… είλαη κία κηθξή κεηνςεθία νη Αιβαλνί  ε νπνία ζηγνβξάδεη ζηα εζπεξηλά 

απηνί έπξεπε λα έρνπλ θάπνην πξόγξακκα δηαπνιηηηζκηθήο θάηη άιιν θάπνηα άιιε 

θαζνδήγεζε. Πξώηα πξώηα δελ ππάξρεη ηίπνηα ηώξα. ε πνην ζεκείν κε πνηεο 

ζπληεηαγκέλεο, πνηα δεδνκέλα πξέπεη λα ππάξμνπλ δελ μέξσ ηη ζπδήηεζαλ νη 

ζπλάδειθνη.  Αιιά παξόια απηά ηζακπνύθαιεύνληαη,  θαηαπηέδνληαη θαη κεηά 

ηζακπνπθάιεπνληαη θαη δελ είλαη βέβαηα δηαθηλεηέο λαξθσηηθώλ πνπ ιέλε θάπνηνη, δελ 

ζπκπνξεύνληαη κε ηνπο άιινπο ελ ώξα καζήκαηνο. Δκείο ζέιακε λα ην θεξύμνπκε ην 

ζρνιείν δηαπνιηηηζκηθό πην παιηά, ειενο ηη άιιν λα θάλνπκε. Οη Αιβαλνί είλαη 

ηδηάδνπζα πεξίπησζε Δλ ησ κεηαμύ όπσο ζαο είπα, είρακε θαη ξνπκάλνπο θαη 

πνισλνύο  θαη Ρώζνπο άιιεο λννηξνπίεο νη Αιβαλνί δελ κνπ αξέζνπλ θαζόινπ εκέλα 

πξνζσπηθά. Οη Αιβαλνί όπσο είπα έρνπλ δηαθνξεηηθή θνπιηνύξα ηώξα ζπγθεθξηκέλα 

είλαη θαη ζέκα πξνζσπηθήο ζπκπάζεηαο ηνπ ελόο πξνο ηνλ άιινλ. Αηζζάλνληαη ζαλ 

κεηνλόηεηα θαη όιν ζπλέρεηα αζρνινύληαη κε λνκηθά ζέκαηα κε ηα δηθαηώκαηά ηνπο θαη 

ινηπά. ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο είλαη επηζεηηθνί ιίγεο θνξέο κνπ επηηέζεθαλ  επεηδή 

ιόγσ ηα άζπξα κνπ καιιηά  θαη γηαηη πηζηεύνπλ όηη εγώ δείρλσ  ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα 

απηνύο. Καη ιόγσ ηεο θαηάξηηζεο κνπ πνπ αζρνινύκαη κε ζέβνληαη άιινπο δελ ηνπο 

ζέβνληαη θαζόινπ θαη έρνπκε πξνβιήκαηα… 
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Ο «Ε»: …Οη κεηαλάζηεο 2εο γεληάο πνπ έρνπκε εδώ είλαη πνιύ ζθιεξνί. Γελ ζνπ 

ραξίδνληαη. Απαηηνύλ κε ηξόπν άθνκςν πνιιέο θνξέο λα ηνπο δώζεηο θαη ηνλ αέξα πνπ 

αλαπλέεηο. Απαηηνύλ από εκάο λα θάλνπκε πξάγκαηα δειαδή λα θάλνπκε κάζεκα. Γελ 

ζνπ αλαγλσξίδνπλ ηίπνηα ελώ απηνί ζέινπλ λα θαηαλνείο ηηο δπζθνιίεο ηνπο. Μηιάλε 

πνιύ θαιά ειιεληθά, θαηαλννύλ θαη κε ζνπ πσ όηη αλαιύνπλ θαη εθέξε. Βέβαηα δελ 

κπνξνύλ λα ηνλ ληώζνπλ ηνλ εθέξε αιιά ζα πάξνπλ θάπνηα πξαγκαηάθηα από ην 

πνίεκα.Βέβαηα θη εγώ πξέπεη λα θαηεβάζσ πνιύ ρακειά ην επίπεδν γηα λα κπνξέζνπλ 

λα πάξνπλ… 

 Ζ «Σ»: … δελ είλαη εύθνιε ε δεύηεξε γεληά κεηαλαζηώλ, είλαη ιηγόηεξν ζπλεξγάζηκε. 

Σα παηδηά ηεο δεύηεξεο γεληάο έρνπλ εληαρζεί ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα, έρνπλ 

πξνιάβεη λα απνξξίςνπλ θαηαθαλώο, ό,ηη ηνπο έρεη θαη απηή απνξξίςεη, επεηδή ην 

γλσζηηθό ηνπο ήηαλ ρακειό, επεηδή νη γνλείο ηνπο ίζσο αλ θαη ηα αγαπάλε δελ ηα 

θξνληίδνπλ. ε γεληθέο γξακκέο όηαλ έρνπλε δερηεί ήδε ηελ απόξξηςε είηε ζην γλσζηηθό 

είηε ζε νηηδήπνηε άιιν επίπεδν γηα ηελ θαηαγσγή ηνπο ίζσο έξρνληαη εδώ αθόκα πην  

νρπξσκέλνη  θαη ιηγόηεξν επγελείο λα δερηνύλ… 

Ζ «Ζ»: … ην πξνθίι ησλ παηδηώλ ελειίθσλ έρεη ηεξάζηηεο δηαθνξνπνηήζεηο. Καη απηό 

γηαηί ε θνπιηνύξα ηνπ νηθνγελεηαθνύ πιαηζίνπ από ην νπνίν πξνέξρνληαη είλαη 

δηαθνξεηηθό. Οη Αιβαλνί είλαη απνιύησο ελζσκαησκέλνη ζην ζρνιείν, έρνπλ θίινπο 

δελ ηνπο μερσξίδεηο. Απηό δελ ζπκβαίλεη κε ηνπο Ρνπκάλνπο είλαη δηαθνξεηηθνί από 

ηνπο  Αιβαλνύο πνπ είλαη ελζσκαησκέλνη. Ο πξόεδξνο ηνπ ζρνιείνπ είλαη Αιβαλόο. Ζ 

λννηξνπία ηνπο θαη αλ ζεο ην ζηάηνπο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο όρη ηνλ ηδίσλ  είλαη κία 

αγξνηηθή νηθνγέλεηα ηνπ ‘60 από ζέκα θνπιηνύξαο θαη λννηξνπίαο, όπνπ ηα παηδηά 

θξαηάλε ζηνηρεία απηό ην νηθνγελεηαθό πιαίζην αιιά πξνζπαζνύλ λα εληαρζνύλ ζε κία 

πην κνληέξλα θνηλσλία. Απηό ηνπο θάλεη κεξηθέο θνξέο πην δηεθδηθεηηθνύο. Σώξα σο 

πξνο ην ζπκπεξηθνξηθό πξνθίι ηνπο  έρνπλ κία ηξαρηά ζπκπεξηθνξά. Γελ είλαη ζέκα όηη 
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βίσζαλ ξαηζηζκό, είλαη ην πώο κεγάισζε ν άληξαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Έρεη 

δηαθνξεηηθό ξόιν από ηε δηθηά καο θνηλσλία επνκέλσο έρεη βγεη θάηη πην ηξαρύ… 

Δδχ δζαηνίκεηαζ δ ααζζηή ανπή πμο μθείθεζ κα έπεζ μ εηπαζδεοηήξ εκδθίηςκ. Ζ 

ειροπςηζηή δζδαζηαθία επζηεκηνχκεηαζ ζηζξ ακάβηεξ ημο εηπαζδεουιεκμο. Μέζς ηδξ 

πανυηνοκζδξ επζδζχηεηαζ ηαζ δζεοημθφκεηαζ δ ιάεδζδ. Ο Dewey (1938), οπμζηδνίγεζ 

υηζ μζ εηπαζδεοηέξ δεκ πνέπεζ κα θμαμφκηαζ κα ηάκμοκ πνμηάζεζξ ζηδκ μιάδα ηςκ 

εηπαζδεομιέκςκ. Ζ εθεοεενία ημοξ δεκ πνυηεζηαζ κα πανααζαζηεί (Jarvis, 2004). Οζ 

εκήθζημζ έπμοκ έκα εονφ πεδίμ ειπεζνζχκ ιε ηζξ μπμίεξ «ένπμκηαζ» ζημ ζπμθείμ ηαζ ηζξ 

ιεηαθένμοκ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ. 

 Ζ αημιζηή αζμβναθία ημο εκδθίημο επδνεάγεζ ηδκ ακηζθδπηζηή ημο ζηακυηδηα  ηαζ ημ 

αίηδια είκαζ πςξ αοηή ιπμνεί κα ηνμπμπμζδεεί χζηε κα αζςεμφκ δζαθμνεηζηά μζ 

ιεθθμκηζηέξ ηαηαζηάζεζξ. (Jarvis, 2004). 

Ο «Γ»: …… Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ κεγάισλ κέζα ζην ζρνιείν είλαη εληειώο 

ζπλεηδεηνπνηεκέλε, νύηε θαζαξία λα θάλνπλ, παξαθνινπζνύλ όζν κπνξνύλε, εγώ από 

ηελ πξώηε θνξά πνπ θάλσ κάζεκα καδί ηνπο ηνπο ιέσ όηη ηνπο βγάδσ ην θαπέιν γηαηί 

είλαη δύζθνιν θαη λα δνπιεύεηο θαη κεηά λα έξζεηο ζην ζρνιείν γηα λα πάξεηο έλα ραξηί 

γηα ηνλ νπνηνδήπνηε ιόγν είλαη πνιύ δύζθνιν. Να θαληαζηείο ζην γπκλάζην έρσ κία 

καζήηξηα 45 ρξόλσλ πνπ δνπιεύεη ζην Βελέηε ζηνπο Φνύξλνπο θαη θνηκάηαη πάλσ ζην 

ζξαλίν… 

Ζ «Γ»: …Οη 30άξεδεο ελήιηθνη ληώζνπλ κεγάιε ήηηα, πνιύ κεγάιε ήηηα ζε θνηηάλε κεο 

ζηα κάηηα θαη είλαη δπζηπρία πξαγκαηηθή δελ έρνπλ ηνλ ηζακπνπθά λα ζνπ πνύλε 

όλεηξα. Γελ κπνξνύλ λα δερηνύλ όηη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ηειεηώζνπλ ην ζρνιείν. Δθ 

πξννηκίνπ ζεσξνύλ ηνπο εαπηνύο ηνπο δηαθνξεηηθνύο θαη απνηπρεκέλνπο. Ννκίδνπλ  όηη 

έρνπλ γελλεζεί γηα λα πεγαίλνπλ λα θαζαξίδνπλ. Δγώ ην απιό πνπ ηνπο είπα, αθόκα θαη 
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νηθνδνκή λα θάλνπλε, λα ηελ θάλνπλε ζπλεηδεηά. Γηαηί απηόο πνπ βάθεη έλα ζπίηη δελ 

δηθαηνύηαη λα πάεη ζε έλα κνπζείν, δελ δηθαηνύηηαη λα δεη κία θαιή ηαηλία θαη λα ηε 

ζπδεηήζεη κε ηνπο θίινπο ηνπ, δελ δηθαηνύηαη λα μέξεη κνπζηθή; Άξα ινηπόλ λνκίδσ όηη 

έρνπκε ππνρξέσζε θαη εκείο νη εθπαηδεπηηθνί ζε απηά ηα «παηδηά» αθόκε θη αλ είλαη 

ελήιηθεο πξέπεη λα πξνζθέξνπκε θαη απηά καο θνηηάλε ζηα κάηηα…Σν ζύζηεκα όκσο 

έξρεηαη ζήκεξα θαη θόβεη ηηο πξνζδνθίεο θαη ηα όλεηξα… 

Ζ «Σ»: … Σν ζρνιείν είλαη έλα κεηαβαηηθό ζηάδην γηα απηνύο, ηνπο επεξεάδεη ζεηηθά 

δελ έξρνληαη θιεηζηνί θαη παξακέλνπλ θιεηζηνί, νπσζδήπνηε επελεξγεί. ε άιινπο ζε 

κηθξόηεξν ζε άιινπο ζε κεγαιύηεξν βαζκό αλαιόγσο. Βέβαηα όζν πην κηθξόο είλαη ν 

καζεηήο ηόζν ην θαιύηεξν, ε αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ  επέξρεηαη θαη πην γξήγνξα. 

ε απηό νη ελήιηθεο ρξεηάδνληαη έλαλ ηξόπν ηδηαίηεξν πξνζέγγηζεο. Γελ ζε απνδέρνληαη 

εθ πξννηκίνπ ην μέξεηο θαη ζπ πάξα πνιύ θαιά.  Γηαηί έρνπλε ζηακπηιάξεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηα πξάγκαηα πνπ μέξνπλ. Γελ δέρνληαη εύθνια νπνηαδήπνηε 

ακθηζβήηεζε απηό ζην νπνίν βξίζθνληαη. Καη απηό ην μέξσ πνιύ θαιά θαη εγώ. Γηα 

απηό δελ κπνξώ λα ηνπο πξνζεγγίζσ ακέζσο,  δελ πάσ γηα λα ηνπο θαζαηξέζσ  ό,ηη 

μέξνπλ. Γελ είλαη όπσο έλα παηδί πνπ κπνξείο ιίγν λα ην καλνπβξάξεηο θάπνπ λα ην 

θέξεηο ζηα λεξά ζνπ. Αλ ζπγθξνπζηείο κε ηνλ ελήιηθα πάεη ηειείσζεο, είλαη 

θαζνξηζηηθό, ηειείσζεο. Γελ ηνπο πξνζεγγίδσ έηζη δηόηη ζα δεκηνπξγεζνύλ 

αληηπαιόηεηεο, νη νπνίεο δελ θιείλνπλ θαη εύθνια…  

ην εζπεξηλό επαγγεικαηηθό ιύθεην νη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά ηελ 

δπζιεηηνπξγία ησλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ ηάμε. Ζ έλλνηα ηνπ κπνύιηλγθ δελ ζηεξίδεηαη ζε 

ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο εζλνηηθώλ δηαθνξνπνηήζεσλ θαη θνηλσληθώλ θαληαζηαθώλ 

θαηαζθεπώλ αιιά είλαη απόξξνηα δηαθνξεηηθνύ πνιηηηζκηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ 

ππνβάζξνπ.  
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Ο «Α»: … Σν κπνύιηλγθ πνπ γίλεηαη έρεη λα θάλεη κε ην βηνηηθό επίπεδν κε ην ξόιν πνπ 

ζέινπλ λα παίμνπλ κέζα ζηελ ηάμε κε θιίθεο νη νπνίεο δεκηνπξγνύληαη ζε ιίγεο ηάμεηο 

όρη ζε όιεο θαη έρεη ζρέζε όπσο είπα θαη πην πξηλ κε ηηο ειηθίεο αιιά θαη κε ηελ 

θαηαγσγή γηαηί όζν λα λαη ηώξα βιέπεηο θάπνηνλ κε δηαθνξεηηθή θνπιηνύξα αο 

πνύκε… Αθόκε θαη αλ δελ πάεη θαιά ζην εξγαζηήξην ή ζηε ζεσξία δελ παίξλεη θαινύο 

βαζκνύο αξρίδεη ην κπνύιηλγθ έηζη ην εθιακβάλσ εγώ...... Σν Α1 θαη ην Α2 πξηλ από 

ιίγν ην ζπδεηνύζα, ππάξρεη θαη θάηη ιίγν από ξαηζηζκό θαη νη αιινδαπνί ελώ ηνπο 

ζπκπεξηθεξόκαζηε θαιά ιίγν ηζακπνπθαιεύνληαη. Γελ ππάξρεη ιόγνο εδώ πέξα αο 

πνύκε είλαη έλα ζρνιείν κε θάπνηεο ηδηαηηεξόηεηεο θαη κεξηθνί δελ ζέβνληαη ηνπο ιεο 

γξάςε δηαγώληζκα (έλαο άιινο ηελ Σεηάξηε έρνπκε εθδήισζε ηνπ ιέσ, ηε Μεγάιε 

Σεηάξηε κνπ ιέεη. Γελ είλαη ζσζηά πξάγκαηα απηά θαη ηειηθά ην έγξαςε. 

(κπαίλεη καζεηήο ζηελ ηάμε θαη δεηάεη από ηνλ «Α» λα ηνπ ζβήζεη ηελ απνπζία απηόο 

αξλείηαη γηαηί θνβάηαη όηη ζα ηνπ ην δεηήζνπλ όινη θαη αθνύ θεύγεη ν καζεηήο κνπ ιέεη 

όηη είλαη ζπγγελήο ηνπ παηέξα ηνπ)...... 

Ο «Β»: …ε ζρέζε κεηαμύ ηνπο ζα κηιήζσ πάιη από εκπεηξία ηα πξώηα ρξόληα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο..... ζν πεξλάεη ν θαηξόο ελώ παιηά ππήξραλ παξέεο αιινδαπώλ 

ζε κία ηάμε θαη μερώξηδαλ νη αιινδαπνί ή νη Αιβαλνί αο πνύκε από ηνπο ππόινηπνπο 

καζεηέο, ηώξα πηα δελ ππάξρεη θάηη ηέηνην, δελ ππάξρεη θάηη ηέηνην είλαη θαλνληθά. Καη 

λα είλαη θάπνηνο ελήιηθνο  δεύηεξεο γεληάο θαη λα έρεη πξόβιεκα δελ 

πεξηζσξηνπνηείηαη εληάζζεηαη θαλνληθά…… Γηα ην ζρνιείν ιέλε ζεηηθά πξάγκαηα απηό 

ην θαηαιαβαίλσ γηαηί ζέβνληαη ην ρώξν δελ έρνπκε πξνβιήκαηα δεκηέο ελώ ην πξσί ηα 

παηδηά θαηαζηξέθνπλ ηηο ηάμεηο ζηηο ηνπαιέηεο ζπάλε ηδάκηα εδώ δελ έρνπκε ηέηνηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζεκαίλεη όηη ν ελήιηθνο εδώ ην ζέβεηαη ην ζρνιείν, θαηαιαβαίλεη όηη 

θαη νη θαζεγεηέο θάλνπλ κία πξνζπάζεηα λα ηνπο κάζνπλ θάηη λα πάξνπλ ην πηπρίν θαη 

δελ έρνπκε  απηνύο πνπ λα ιέλε όηη δελ ζέινπλ ην ζρνιείν… 
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Ζ «Γ»: … ε πιεηνςεθία όκσο δελ μέξεη ηη ηεο θηαίεη. Γελ είλαη ηπραίν όηη κέζα ζην 

ζρνιείν ζα ζπλαληήζεηο θαη αθξνδεμηά ζηνηρεία από καζεηέο καο 2εο γεληάο 

κεηαλαζηώλ. Πνιινί από απηνύο ζηξαηνινγνύλ θαη άιινπο. Δκείο απιά παξαηεξνύκε 

δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε θάηη. Καη όρη κόλν απηό έρνπκε θάπνηνπο 30άξεδεο πνπ 

ζπξώρλνπλ κπάθν ζην ζρνιείν, θαη ηη θάλνπλ απηό είλαη ην πην ηξνκεξό δελ πεξλάλε 

ηελ ηάμε γηα λα κπνξνύλ θάζε ρξόλν λα εμαζθαιίδνπλ πειαηεία γηα λα δήζνπλ.  Δίκαζηε 

ζε κηα ηξαγηθή θαηάζηαζε… 

Αθαακυξ ζε άθθδ ηάλδ ζηδ δεοηένα ηάλδ ιε ημ ηαζκμφνβζμ ζφζηδια) βνάρε αοηυ ημ 

δζαβχκζζια, εα ημ βνάρς θέεζ ηδκ Σεηάνηδ,  

Ο «Δ»: … νη ελήιηθεο δελ έξρνληαη εδώ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα, ε αλάγθε 

ηνπο θέξλεη πίζσ ζηα ζξαλία. Σώξα αλ θακηά θνξά θάλνπλ θαη ηα παηδηά εκείο ηνπο ην 

ραξίδνπκε... νη πεξηζζόηεξνη είλαη εληαγκέλνη, δελ δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ή 

ηνπιάρηζηνλ  όρη πεξηζζόηεξν από ην κέζν όξν ησλ Διιήλσλ… 

Ζ «Σ»: …ρη δελ έρνπκε κνξθέο κπνπιηλγθ εδώ. Απιά όπσο ζε κία θνηλσλία 

ππάξρνπλ αληηζέζεηο εθπεθξαζκέλεο έηζη θη εδώ. Απηέο  βάδεη ηνλ θαζέλα ζηε γσλία 

ηνπ θαη όρη ζε ιεθηηθέο αληηπαιόηεηεο. Έρνπλ απνδερζεί ν θαζέλαο ηε δηαθνξεηηθόηεηα 

ηνπ άιινπ όρη γηα ιόγνπο πνπ αθνξνύλ ηε ξάηζα γηα άιινπο ιόγνπο, αο πνύκε γηα 

ιόγνπο ζπκπεξηθνξάο, ην αλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ελόο δελ θάλεη ζηνλ άιινλ ζε θαζαξά  

επίπεδν αλζξώπηλν, όπσο ζε κία θνηλσλία. Μεο ζην ζρνιείν παξαβαηηθόηεηα δελ 

ππάξρεη. Παξαβαηηθνί ππάξρνπλ ζην ζρνιείν αιιά δελ ηε θέξλνπλ κέζα ζην ζρνιείν, 

δελ ηελ εθθξάδνπλ εδώ. Σνπο βιέπεηο, θαίλνληαη όηη  έρνπλ έλα παξαβαηηθό παξειζόλ 

κία παξαβαηηθή θπζηνγλσκία. ρη ην ζρνιείν δελ άξεη ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά 

γηαηί ε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά εθθξάδεηαη θαη βηώλεηαη θαη ππάξρεη ζε έλα ρώξν έμσ 
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από ην ζρνιείν. Δδώ κπαίλνπλ θιείλνληαο κάηηα, απηηά, ζηόκα θαη δελ βγάδνπλ απηή 

ηελ παξαβαηηθόηεηα… 

Ο «Ε»: …Ση παξαβαηηθόηεηα λα έρνπλ απηνί νη άλζξσπνη, εδώ έξρνληαη θνπξαζκέλνη 

θαη αθπξσκέλνη. Βέβαηα δελ μέξσ ηη θάλνπλ έμσ αιιά εδώ δελ έρνπλ όξεμε γηα ηέηνηα. 

Σώξα αλ ηζαθώλνληαη κεηαμύ ηνπο δελ ην ιεο θαη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Σζαθώλνληαη θαη απηνί όπσο όινη καο. Κακηά θνξά αλ θάπνηνο κηθξόο θάλεη θαζαξία 

ζην κάζεκα, ν ελήιηθνο ζα ηνλ επαλαθέξεη ζηελ ηάμε κηιώληαο ζηε γιώζζα ηνπο. 

Μάιινλ ν θώδηθαο ηεο θάζε γιώζζαο έρεη άιιε βαξύηεηα γηα απηνύο… 

Ζ «Ζ»: … Δδώ ην εζπεξηλό είλαη έλα ζρνιείν πνπ είλαη πνιύ δεκνθξαηηθό.  Γελ έρνπκε 

θαηλόκελα bullying γηαηί είλαη ελήιηθεο κόλν θάπνηεο ιεθηηθέο θαζαξίεο κηθξέο…… ε 

κίμε ελειίθσλ θαη αλειίθσλ, Διιήλσλ θαη αιινδαπώλ δελ επηηξέπεη ηελ είζνδν 

θαζηζηηθώλ νξγαλώζεσλ ζην ζρνιεην… 

Ζ απμοζία ηςκ ηάλεςκ οπμδμπήξ είκαζ θοζζμθμβζηή δζυηζ πνυηεζηαζ βζα ιαεδηέξ 2δξ 

βεκζάξ. Βέααζα ημκίγεηαζ υηζ μ βθςζζζηυξ ηχδζηαξ πμο πνδζζιμπμζμφκ είκαζ παιδθμφ 

αεθδκεημφξ. 

Ο «Β»: …έρνπλ πξόβιεκα κε ηε γιώζζα θαη απηό γηαηί δελ ήηαλ θαινί καζεηέο δελ 

βξίζθνληαλ κέζα ζηελ εθπαίδεπζε. Γελ έρνπλ ηόζε θαιή βάζε ζηα καζεκαηηθά, ζηα λέα 

ειιεληθά κε απνηέιεζκα εδώ λα δπζθνιεύνληαη. Πξνζπαζνύλ κελ δπζθνιεύνληαη δε 

βέβαηα δελ κπνξώ λα ην πσ κε ζηγνπξηά γηαηί δελ είκαη εγώ θηιόινγνο…  

Ο «Γ»: … ε κόλε δπζθνιία πνπ έρσ ιόγσ εηδηθόηεηαο, θάπνηνη από απηνύο έρνπλ 

ζηακαηήζεη ην ζρνιείν πξηλ 15 ρξόληα θαη κε ηελ ηερλνινγία είλαη ιίγν πεξίεξγα δελ ην 

ρνπλε δελ είλαη ζαλ ηα ζεκεξηλά παηδηά πνπ όια αζρνινύληαη. Καη αθεηέξνπ γηα λα 

θαηαιάβνπλ ηνπο όξνπο πνπ ρξεζηκνπνηώ, έπξεπε λα μέξνπλ ηε γιώζζα. Απηό είλαη 
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πξόβιεκα… Μόλν απηό ην πξόβιεκα έρσ δελ έρσ πξόβιεκα νύηε ζπκπεξηθνξάο νύηε 

ηίπνηα…  

Ο «Δ»: ……δελ ππάξρνπλ ηάμεηο ππνδνρήο δελ ρξεηάδνληαη εμάιινπ ηώξα ίζσο αιινύ 

λα ππάξρνπλ εκείο εδώ δελ έρνπκε. Δμάιινπ ηα εξγαζηήξηα είλαη πξαθηηθά.Καηεβάδσ 

θαη ιίγν ην επίπεδν θη εγώ ηεο γιώζζαο νπόηε δελ ππάξρεη πξόβιεκα… 

Ζ «Σ» … δελ έρνπκε ηκήκαηα ππνδνρήο δηόηη απηνί νη ελήιηθεο είλαη κεηαλάζηεο 

εληαγκέλνη είλαη 2εο γεληάο. Οπόηε δελ έρνπλε πξόβιεκα ζηε γιώζζα… 

Ο «Ε»: … κηιάλε πνιύ θαιά ειιεληθά, θαηαλννύλ θαη κε ζνπ πσ όηη αλαιύνπλ θαη 

εθέξε. Βέβαηα δελ κπνξνύλ λα ηνλ ληώζνπλ ηνλ εθέξε αιιά ζα πάξνπλ θάπνηα 

πξαγκαηάθηα από ην πνίεκα. Βέβαηα θη εγώ πξέπεη λα θαηεβάζσ πνιύ ρακειά ην 

επίπεδν γηα λα κπνξέζνπλ λα πάξνπλ. Απηνί πνπ ίζσο έρνπλ έλα πξόβιεκα ζηε γιώζζα 

ίζσο είλαη νη Ρνπκάλνη. Καη απηό γηαηί ζε απηνύο ην νηθνγελεηαθό πιαίζην είλαη πην 

θιεηζηό. Γηαηεξνύλ ηηο παξαδόζεηο ηνπο θαη ηε γιώζζα ηνπο. Δίλαη δίγισζζνη, 

ξνπκάληθα ζην ζπίηη, ειιεληθά ζην ζρνιείν. Καη απηνί όζν ην ζθέθηνκαη θάλνπλ κόλν 

κεηαμύ ηνπο παξέα. Δίλαη πην θιεηζηό ην ζύζηεκα ηνπο. Δλώ νη Αιβαλνί είλαη εληειώο 

εληαγκέλνη ζε όια… 

Οζ εηπαζδεοηζημί πανμοζζάγμοκ έκα πνμθίθ ακενςπζζηζηυ μζ μπμίμζ ηαηακμμφκ ηζξ 

δοζημθίεξ ηςκ ιαεδηχκ, ζηέημκηαζ δίπθα ημοξ  πςνίξ κα ηαηανβμφκ ηα πθαίζζα ηαζ ηα 

υνζα. Γζαθαίκεκηαζ έκημκα έκα ηθίια αθθδθμοπμζηήνζλδξ ηαζ αθθδθμαμήεεζαξ ιέζα 

ζε αοηυ ημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ (Κυηημξ, 2003):  

Ο «Α»: … Καη λα κελ μερλάκε όηη ην επίπεδν είλαη πνιύ θησρό, ρακειό βηνηηθό 

επίπεδν. Αιιά έρνπλ πνιιά νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα. Πέξζη θέξαλε από ηελ Απνζηνιή 

ηξόθηκα θαη θξέαηα από ηνλ παιαηόηεξν Μεηξνπνιίηε Πεξηζηεξίνπ. Απηό θάηη βνήζεζε 
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Δληάμεη ζα έπξεπε λα ππάξρεη, λα έρεη έλα κηθξό επίδνκα γηα απηνύο πνπ πεγαίλνπλ ζηα 

εζπεξηλά. Παξάδεηγκα ιέσ εγώ ηώξα θαη δελ κηιάσ ζπλδηθαιηζηηθά αιιά ίζσο είλαη 

έλα θίλεηξν γηα λα έξζνπλ ζρνιείν απηά ηα παηδηά. Φαίλεηαη όηη είλαη ιηγόηεξνη καζεηέο 

κέζα ζηελ ηάμε ιόγσ απηώλ ησλ ζεκάησλ πνπ ζνπ είπα πξηλ γηα ην θησρό επίπεδν. 

Τπάξρεη θαη απηή ε νπηηθή όηη ηα εζπεξηλά είλαη κπάραιν θαη ην λνκίδνπλ θαη νη δηθνί 

καο όηη είλαη παηδηά θαηώηεξνπ Θενύ. Σνπο ιέκε δελ είλαη έηζη. Έρνπλ απηή ηελ άπνςε 

γηα ηνλ εαπηό ηνπο θάπνηνη λαη ιέλε εκείο πνπ πεξάζακε θαη ηόζα δελ κπνξώ εγώ λα 

πεγαίλσ θαη λα δνπιεύσ θαη γηα 300 επξώ γηα 400 πνιινί θύγαλε γηα εμσηεξηθό.  

Πάξα πνιινί καζεηέο είλαη παηδηά ελόο θαηώηεξνπ Θενύ ιέλε όηη είλαη παξαηεκέλνη 

όζν θαη λα ρεη αο πνύκε πξέπεη ε πνιηηεία λα ηνπο πξνζέμεη πεξηζζόηεξν. Άκα έρεηο 

θάπνηνλ εδώ πέξα ζην ζρνιείν πξέπεη λα ηνλ πξνζέμεη πεξηζζόηεξν κε δηάθνξνπο 

ηξόπνπο όρη κόλν κε ςπρνιόγν πνπ αζρνιήζεθε κε 10-15 καζεηέο αιιά θαη ζε άιιεο 

πεξηπηώζεηο αο πνύκε πξνβιήκαηα άιια  θαη θάλεη θαιό πνπ πεξληνύληαη ειεθηξνληθά 

ηα ζηνηρεία ηνπο θαη παίξλνπλε email αιιά κεξηθνί κεηά ζπγρσξήζεσο καο γεηώλνπλ. 

Δίλαη ε λννηξνπία ηνπο  πάσ ζηελ ηάμε θαη ζα μαλάξζσ ( Ο «Α» έξρεηαη πάιη λα κε 

βξεη κεηά ηελ 2ε ώξα)… 

Ο «Β»: ….. Ζ γλώκε ηνπο θαη ηνλ εαπηό ηνπο  ηώξα πνπ ην ιέηε κνπ ξρεηαη ζην κπαιό 

κνπ θάπνηνη καζεηέο αιινδαπνί πνπ είλαη θάπσο καγθσκέλνη.  Σώξα δελ μέξσ ηη 

έρνπλε θαη ηη αληηκεησπίδνπλ βέβαηα άιινηε είλαη αηζηόδνμνη άιινηε δελ είλαη θάηη 

ηέηνην βιέπσ».   

Ζ «Ζ»: ……  νη ξπζκνί εδώ όπσο ζνπ είπα είλαη πνιύ πην ραιαξνί. Ζ ζρέζε κε ηνπο 

θαζεγεηέο είλαη ζρέζε από θάζε άπνςε ζπλεξγαηηθή. Με ην πνπ ήξζα, είρα ζην κπαιό 

κνπ ηε ζέζε ηνπ πειάηε θαη ηνπ ςπρνιόγνπ. Πεξίκελα λα είλαη θάπσο δηαθνξεηηθά ηα 

πξάγκαηα αιιά πνιύ γξήγνξα κπήθα ζηελ ηάμε ησλ θαζεγεηώλ, γλώξηζα ηνπο καζεηέο,  
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άξρηζα λα θαπλίδσ καδί ηνπο γηα λα ηνπο ζπλαλαζηξαθώ. Κάπνηα ζηηγκή έλησζα ηνλ 

παικό ηνπ ζρνιείνπ, λα έρεη κία κεγαιύηεξε αλάγθε θαη  ζηγά ζηγά έγηλα  κέξνο ηνπ 

ζρνιείνπ αξγά βέβαηα. Με ξώηαγαλ: ¨εζύ πνηα είζαη, ηη θάλεηο, έξρνληαη εδώ θαη 

κηιάκε. Γελ αληηιακβάλνκαη θπιεηηθή δηαθνξνπνίεζε ζην πνηνο κε ζπλαληάεη. Οη 

ελήιηθεο έξρνληαη θαη ιέλε ηα  πξνβιήκαηα ηνπο είηε είλαη νηθνγελεηαθά είηε 

πξνζσπηθά. Καη κελ μερλάο όηη ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη ζέκαηα ζην ‘ζρεηίδεζζαη’, δελ είλαη απνκνλσκέλα. Καηαζέηνπλ ηε 

δπζθνιία ηνπο θαη βέβαηα πώο λα ρεηξηζηνύλ ηα παηδηά ηνπο.  

Δίλαη πνιύ θνπξαζκέλνη άλζξσπνη, απηό θαηαζέηνπλ. Πξαγκαηηθά θάλνπλ 

ππεξπξνζπάζεηα. Γηα απηό ην ιέσ δεύηεξεο επθαηξίαο ζρνιείν ζε εηζαγσγηθά, θάλνπλ 

ππεξπξνζπάζεηα γηα απηό θαη έξρνληαη θαζεκεξηλά λα πάξνπλ έλα ραξηί, είλαη 

αζύιιεπην απηό θαη είλαη εξγάηεο όινη.  Θέισ λα ζνπ δείμσ πόζν κεγάιεο 

δηαθνξνπνηήζεηο, πόζν δηαθνξεηηθή είλαη ε ζηνρνζεζία γηα ηνλ θαζέλα. Σν θνηλσληθό 

θαη ην βηνπνξηζηηθό  ησλ κεηαλαζηώλ ,πνπ  νηθνλνκηθά βξίζθνληαη ζε άζιηα θαηάζηαζε 

θαη κελ μερλάο ην μαλαιέσ όηη είζαη ζηε Γπηηθή Αηηηθή… 

Ζ «Σ»: … … ππάξρνπλ ζπλάδειθνη πνπ ιέλε όηη ηα παηδηά ησλ ΔΠΑΛ δελ έρνπλ ζηνλ 

ήιην κνίξα θαη πνιιέο θνξέο νη ίδηνη νη καζεηέο έρνπλ κία ηέηνηα αληίιεςε. Καη θπξίσο 

ηεο ήζζνλνο πξνζπάζεηαο θαη πνξεύνληαη κε βάζε απηή. Γελ είλαη εύθνιν λα ην 

αιιάμεηο απηό. Καηεβάδεηο εζύ ηνλ πήρε έληαζεο θαη όρη  ην ζύζηεκα. Γηόηη απηό ην ίδην 

ην ζύζηεκα ην  δεκηνύξγεζε, εζύ όζν κπνξείο δεκηνπξγείο ζπλζήθεο αλάηαζεο. Γελ 

είλαη πάληα εύθνιν…απνπζίεο θάλνπλ πνιιέο Γελ είκαζηε απέλαληί ηνπο αλ ζέιεηο αιιά 

βάδνπκε θαη εκείο ηα όξηά καο, κε ελδηαθέξεη πάξα πνιύ λα ππάξρνπλ όξηα. ε όιε 

απηή ηελ θνπβέληα πνπ είπακε ην λα κπνύλε όξηα είλαη πνιύ ζεκαληηθό ηειηθά θαη απηό 

ην βιέπσ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη ην πηζηεύσ αθξάδαληα. Καη νη απνπζίεο έλα 

θνκκάηη ησλ νξίσλ είλαη  παξόιν πνπ είλαη θνπξαζκέλα παηδηά.  Δπαλαιακβάλσ δελ 
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είκαζηε απέλαληί ηνπο, είκαζηε δίπια ηνπο θαη μέξνπκε πνιύ θαιά πώο κπνξνύκε λα 

δηαρεηξηζηνύκε απηό ην πξόβιεκα θαη ην θάλνπκε.  Δίλαη ζέκα δηαρείξηζεο». 
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       ΚΔΦΑΛΑΙΟ VI: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Σμ εζπενζκυ επαββεθιαηζηυ ζπμθείμ ιμζάγεζ ιε έκα ιςζαΐηυ πμθφπνςιμ απυ ημ 

μπμίμ λεπςνίγεζ δ δθζηία, δ ημζκςκζηή ηάλδ ηαζ δ ηαηαβςβή. Πμθθέξ δζαθμνεηζηέξ 

δθζηίεξ, πμθθέξ δζαθμνεηζηέξ  πχνεξ ηαηαβςβήξ αθθά μθμζ αοημί έπμοκ έκα ημζκυ 

πνυζδιμ: ημ ίδζμ πμθζηζζιζηυ ηεθάθαζμ, ηδκ ίδζα «ηαλζζοκεζδδζία»» ηαζ θοζζηά υπζ 

ιε υνμοξ ιανλζζηζημφξ. Δίκαζ δ βεκζά ημο δζπμθζηζζιμφ, δ βεκζά πμο εηπαζδεφηδηε 

ζημκ ηαπζηαθζζιυ αθθά δ μζημβέκεζα ημοξ έγδζε ηδκ δζηηαημνία ημο ημοιιμοκζζιμφ, 

«ηδκ θοθαηή» υπςξ ηδκ απμηάθεζε μ Ρμοιάκμξ ιαεδηήξ απυ ημ Ηάζζμ. 

Ζ πανμφζα δζπθςιαηζηή ιεηαπηοπζαηή δζαηνζαή δεκ είπε ηδκ πνυεεζδ κα πνμαάθθεζ 

ηζξ πναηηζηέξ ηαζ ηζξ δνάζεζξ ηδξ εζπενζκήξ επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ ακαθμνζηά 

ιε ηδκ εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ ιεηακαζηχκ 2δξ βεκζάξ. Κονίςξ εκδζαθένεδηε κα 

πνμζεββίζεζ ημ εζπενζκυ ζπμθείμ απυ ηδ ζημπζά ηδξ ημζκςκζηήξ ακαπαναβςβήξ ηαζ 

κα εηιαζεφζεζ, ακ ημ ζπμθείμ ιπμνεί κα άνεζ ηζξ ηαλζηέξ ακηζεέζεζξ.  

Μεηά ηδκ ηαηάννεοζδ ηςκ πνχδκ ημοιιμοκζζηζηχκ πςνχκ θεάκμοκ ζηδκ Δθθάδα μζ 

πνχημζ μζημκμιζημί ιεηακάζηεξ ηαζ ημ δδιμβναθζηυ πθαίζζμ ηδξ πχναξ ανπίγεζ κα 

αθθάγεζ. Αημθμοεμφκ ηζξ πμθζηζηέξ έκηαλδξ ηαζ δ εθεοεενία πμο μνεχεδηε ιπνμζηά 

ημοξ ημοξ μδήβδζε ζε έκα κέμ ιμκηέθμ μζημκμιζηήξ εοεθζλίαξ. Δνπυιεκμζ ζημ ζήιενα 

ιεηά απυ αοηά ηα πνυκζα ηδξ έθεοζδξ, ηα παζδζά ηαζ μζ εκήθζηεξ ιεηακάζηεξ 2
δξ

 βεκζάξ 

δεκ εοιίγμοκ ζε ηίπμηα ηδκ παηνζηή ημοξ μζημβέκεζα. Πδβαίκμοκ ζπμθείμ, ενβάγμκηαζ 

ηαζ ζίβμονα ημ μζημκμιζηυ ημοξ «βίβκεζεαζ» είκαζ ζαθχξ ηαθφηενμ. Πανυθα αοηά 

εκημπίγεηαζ υηζ δ βεκζά αοηή πμθζηζζιζηά δεκ ηαηάθενε κα ελεθίλεζ ημ ιμνθςηζηυ ηδξ 

ηεθάθαζμ ηαζ κα ηαηαθένεζ κα νζγμζπαζηζημπμζδεεί ζε εέιαηα ημοθημφναξ ηαζ 

ζδεμθμβίαξ απυ ηζξ επζθμβέξ ημο μζημβεκεζαημφ πνμηφπμο. 
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 ηα ανπζηά ζηάδζα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ δεκ ηαηάθενακ κα ηδκ 

μθμηθδνχζμοκ ηαζ πμθφ πνυςνα αβήηακ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ ιε ζηυπμ κα 

αμδεήζμοκ ηδκ μζημβέκεζα ημοξ. Κονίςξ ηα αβυνζα ηα μπμία θένμοκ ημ αάνμξ ημο 

«αβμνζμφ» Υάκμοκ ηδκ ακδθζηυηδηα ημοξ, ιζθμφκ δφμ βθχζζεξ ηαζ ιέκμοκ 

πνμζδθςιέκμζ ζε ζδέεξ ηαζ ζδεμθμβήιαηα ηδξ πχναξ ηαηαβςβήξ. Γζαθαίκεηαζ θμζπυκ, 

υηζ δ μζημκμιζηή ακέπεζα ηδξ μζημβέκεζαξ, ηα μζημβεκεζαηά πνμαθήιαηα ημοξ ζηένδζε 

ηδκ δοκαηυηδηα ελέθζλδξ. ζμ πζμ ιζηνυ είκαζ ημ παζδί πμο εα ανεεεί εηηυξ ζπμθείμο 

ηυζμ ιεβαθφηενεξ εα είκαζ μζ επζπηχζεζξ ηδξ ζπμθζηήξ δζαννμήξ. 

 φιθςκα ιε ηδκ Λαονίμο-Γνεηηάηδ (1993), είκαζ πμθοπαναβμκηζηυ ημ εέια ηδξ 

εβηαηάθεζρδξ υπςξ ημ παιδθυ επίπεδμ εηπαίδεοζδξ ηςκ βμκέςκ, δ παιδθή επίδμζδ 

ηςκ ζδίςκ ηαζ ημζκςκζημεπαββεθιαηζηή πνμέθεοζδ ημοξ. Χζηυζμ ιέζα απυ ηδκ 

ακάθοζδ ηςκ ζοκεκηέλεςκ θάκδηε, υηζ επζθμνηζζιέκμζ απυ ηα ημοιμοκζζηζηά 

ηαεεζηχηα ζηα μπμία εηπαζδεφηδηακ, έζης ηαζ ιέζα  απυ ιανηονίεξ ηςκ βμκζχκ 

ημοξ, ηαζ ενπυιεκμζ ζημκ εθεφεενμ μζημκμιζηά ακαπηοβιέκμ ηυζιμ ηδξ Γφζδξ, 

εεχνδζακ υηζ δ μζημκμιζηή εοιάνεζα ιε οθζημφξ υνμοξ είκαζ πνμηζιυηενδ βζα αοημφξ. 

Δηπαζδεφηδηακ ιε ημ ιμκηέθμ ηδξ ακελανηδζίαξ ιέζς ηδξ ενβαζίαξ αδζαθμνχκηαξ 

βζα ηδκ ζπμθζηή εηπαίδεοζδ. Οζ επζθμβέξ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ ηαεμνίζηδηακ απυ ημ 

πμθζηζζιζηυ οπυααενμ ηςκ βμκέςκ. Ζ οθζηή ζηένδζδ ηαζ δ εθθεζπήξ ηαηακυδζδ ηδξ 

βθχζζαξ μδήβδζε ζε ζπμθζηή δζαννμή ηαζ ζε ημζκςκζηυ απμηθεζζιυ.   Δπζπθέμκ 

είδαιε ημκ ενςηχιεκμ κα επζννίπηεζ εοεφκεξ ζηδκ μζημβέκεζα ημο πμο δεκ ημκ πίεζε 

κα ζοκεπίζεζ ημ ζπμθείμ. φιθςκα ιε ημκ Bourdieu (1966), «ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο 

νη νηθνγέλεηεο έρνπλ θηινδνμίεο απζηεξά πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αληηθεηκεληθέο 

πηζαλόηεηεο». 

Γμιμφκ ιζα εθθεζιιαηζηή πνμζςπζηυηδηα δ μπμία δεκ ιπμνεί κα ηαθοθεεί ιε ηδκ 

μπμζαδήπμηε ενβαζία πμο ιπμνεί κα έπμοκ. Γμοθεφμοκ απυ πμθφ ιζηνμί ζε δζάθμνεξ 
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ενβαζίεξ παιδθμφ ηφνμοξ ηαζ πμθθέξ θμνέξ αημθμοεμφκ ημ βμκεΐηυ πνυηοπμ. ζμ 

βζα ηα ημνίηζζα –ημ δείβια ιαξ είκαζ πμθφ ιζηνυ- εηπαζδεφμκηαζ ιε ηνζηήνζμ ημ θφθμ 

ημοξ ηαζ ηονίςξ ιε υηζ ιπμνεί κα ζοκεπάβεηαζ απυ αοηυ. Ο νυθμξ ημοξ είκαζ κα 

αζπμθδεμφκ ιε ημ ζπίηζ ηαζ κα πνμαμφκ άιεζα ζε έκακ βάιμ. «Κθέθηδηα» ιαξ είπε δ 

«δ». Ζ ημζκςκζημπμίδζδ ημοξ δζαιμνθχκεηαζ ιέζα ζηα πθαίζζα ηςκ παναδυζεςκ πμο 

ζοκεπίγμοκ κα δζαηδνμφκ. Ζ επαββεθιαηζηή ημοξ πμνεία παναηηδνίγεηαζ απυ ιεβάθδ 

ηζκδηζηυηδηα βζα ημοξ άκδνεξ εκχ ηα ημνίηζζα πνμζπαεμφκ κα ανμοκ δμοθεζά. 

Ο ακήθζημξ ενβάηδξ ιεηαηνέπεηαζ ζε εκήθζημ ενβάηδ μ μπμίμξ δεκ πθδνμί ηδξ 

πνμοπμεέζεζξ ζφιθςκα ιε ηζξ επζηαβέξ ηδξ Δονςπαΐηήξ πμθζηζηήξ «βκχζδ ηαζ 

ηαηάνηζζδ». Απυ ακεζδίηεοημξ πνέπεζ κα ελεζδζηεοηεί άνα πνέπεζ κα επζζηνέρεζ ζηα 

ενακία. Υνεζάγεηαζ κα πζζημπμζήζεζ ηζξ πναηηζηέξ ημο βκχζεζξ.  

Μέζα απυ ηδκ ένεοκα  ιπμνέζαιε κα ηαηαθήλμοιε υηζ «βονίγεζ» ζημ ζπμθείμ βζα ηδκ 

επαββεθιαηζηή ημο απμηαηάζηαζδ. Αοηή δ επζθμβή ααναίκεζ ηαζ ημκ νυθμ ημο 

ζπμθείμο μ μπμίμξ μθείθεζ κα δίκεζ έιθαζδ ζηδ βεκζηή παζδεία. Πνάβια ακχθεθμ 

δζυηζ μζ άκενςπμζ αοημί θυβς ημφναζδξ ηαζ μζημκμιζηχκ πνμαθδιάηςκ δεκ ιπμνμφκ 

κα ακηαπελέθεμοκ. Κάκμοκ ανηεηέξ απμοζίεξ ηαζ πμθθέξ θμνέξ υπςξ παναηδνήζαιε 

απυ ηζξ διένεξ πμο ανεεήηαιε ζημ ζπμθείμ, ιπμνεί ζηα ιαεήιαηα βεκζηήξ παζδείαξ 

κα ιδκ ιπμοκ ιέζα ζηδκ ηάλδ βζαηί εα έπμοκ ηακμκίζεζ ιε ημκ δζεοεοκηή κα αάρμοκ 

ημ ζπμθείμ.Βέααζα μζ εηπαζδεοηζημί αάγμοκ υνζα ζηδ ζοιπενζθμνά αθθά θυβς 

εκδθζηζυηδηαξ δεκ ιπμνμφκ κα ημοξ έπμοκ «απέκακηζ».  

Ζ επζζηνμθή υπςξ είδαιε δίκεζ ζημοξ ενςηχιεκμοξ ηδκ αίζεδζδ ηδξ απμδμπήξ ηαζ 

ηδξ ελέθζλδξ. Αζζεάκμκηαζ οπενήθακμζ βζα ημοξ εαοημφξ ημοξ ηαζ υηζ ιπμνμφκ κα 

ιζθάκε ηαζ κα ζηέθημκηαζ ηαθφηενα. Ζ επζθμβή ημο εζπενζκμφ βζα ηάπμζμοξ βίκεηαζ 

δζυηζ πζζηεφμοκ υηζ μζ ηαεδβδηέξ δεκ έπμοκ ηυζεξ απαζηήζεζξ.  Οζ πενζζζυηενμζ 
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ενβάγμκηαζ ημ πνςί βζα αοηυ υπςξ ιαξ θέκε επέθελακ ημ αναδζκυ ζπμθείμ. Καζ 

ζοβπνυκςξ μζ μζημβεκεζαηέξ οπμπνεχζεζξ πμο έπμοκ δεκ εα ημοξ επέηνεπακ κα 

παναημθμοεήζμοκ έκα πνςΐκυ ζπμθείμ. Πνμηζιμφκ έκα ζπμθείμ πμο δεκ εα έπεζ 

αοζηδνμφξ ηακμκζζιμφξ αθμφ μ πνυκμξ πμο ιπμνμφκ κα δζαεέζμοκ είκαζ πμθφ 

πενζμνζζιέκμξ: «Γελ πξνιαβαίλσ, δηαβάδσ ζην ζρνιείν».  Ο απμηθεζζιυξ πμο κζχεεζ 

μ εκήθζημξ αζχκεηαζ ιε ηαθφηενμοξ υνμοξ υηακ ζοκακαζηνέθεηαζ ιε ημοξ «μιμίμοξ». 

Οζ ζοιιαεδηέξ ηδξ ίδζαξ δθζηίαξ ιπμνμφκ κα ηάιρμοκ ημοξ θυαμοξ ημο. Ζ παιδθή 

αοημεηηίιδζδ ηαζ ζημπμεεζία δζαδναιαηίγεζ ζδζαίηενμ νυθμ ζηδκ επζθμβή αοηή. Ίζςξ 

μζ ικήιεξ ημο πανεθεμκημξ ζηδ ζπμθζηή δζαδνμιή πμο ζηέθεδηε απυ απμηοπίεξ κα 

απμηεθεί αανίδζμ βζα ημ ηχνα. Γζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ημ εζπενζκυ ζοβηεκηνχκεζ 

ιαεδηέξ ηαηχηενςκ επζδυζεςκ ηαζ βζα αοηυ εοεφκεηαζ δ ηονίανπδ κμμηνμπία δ μπμία 

οπμααειίγεζ ηα ζπμθεία αοηά. Γίκεηαζ ιζα ηαηάηαλδ ιαεδηχκ ιε ηνζηήνζα ημζκςκζηά 

ηα μπμία μ ιαεδηήξ δεκ ηα ακηζθαιαάκεηαζ. Θεςνεί υηζ είκαζ αημιζηυ ημ πνυαθδια 

ηδξ οζηένδζδξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Ζ αίζεδζδ ηδξ  αημιζηήξ ακεπάνηεζαξ 

κμιζιμπμζεί ηζξ εηπαζδεοηζηέξ ακζζυηδηεξ ηαζ ζοιαάθθεζ ζηδκ ημζκςκζηή 

ακαπαναβςβή.  

Σμ εζπενζκυ επαββεθιαηζηυ εηπαζδεοηήνζμ θζθμλεκεί έκακ εκήθζημ ιαεδηζηυ 

πθδεοζιυ μ μπμίμξ έπεζ υπςξ είδαιε ιεηνδιέκεξ απαζηήζεζξ ηαζ δεκ ιπμνμφκ μφηε ημ 

ιέθθμκ ημοξ κα θακηαζημφκ «δελ ζέισ λα ζθέθηνκαη ην κέιινλ, ζέισ λα είκαη θαιά 

ζηελ πγεία κνπ». Δίκαζ ζακ κα θμαμφκηαζ αηυιδ ηαζ ζε θακηαζζαηυ επίπεδμ κα 

μκεζνεοημφκ.  

φιθςκα ιε ημκ Bourdieu (1966), «ηα κέιε ησλ ιατθώλ ηάμεσλ παίξλνπλ γηα ηα 

όλεηξά ηνπο ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ηνύην ζπκβαίλεη γηαηί ζε απηό ην ρώξν όπσο θαη 

παληνύ, νη θηινδνμίεο θαη νη απαηηήζεηο θαζνξίδνληαη σο πξνο ηε κνξθή θαη ην 



 140  

 

πεξηερόκελό ηνπο από ηηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο, πνπ απνθιείνπλ ηελ πηζαλόηεηα 

επηζπκίαο ηνπ αδύλαηνπ λα επηηεπρζεί». οκεπχξ δεκ ημο επζηνέπεηαζ κα ηαηαηηήζεζ 

εέζεζξ ακέθζλδξ άνα δδιζμονβμφκηαζ ζημ ζπμθείμ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ ηαλζηέξ. Οζ 

εέζεζξ βζα ηζξ μπμίεξ πνμμνίγμκηαζ μζ απυθμζημζ είκαζ παιδθυααειεξ εζδζηεοιέκμο 

πνμζςπζημφ ιζα ηαζ δεκ ημοξ ελαζθαθίγεηαζ απυηηδζδ μοζζςδχκ πνμζυκηςκ.  

Παναηδνήζαιε ιέζα απυ ημκ οπυννδημ θυβμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ υηζ δ εηπαζδεοηζηή 

δζαδζηαζία ηδξ εζπενζκήξ  ανίεεζ αζοκεπεζχκ ηαζ εθθεζιιάηςκ. Σμ εηπαζδεοηζηυ 

πνμζςπζηυ δεκ έπεζ θάαεζ ηαιία επζιυνθςζδ, ζηδνίγμκηαζ ιυκμ ζηδκ ειπεζνία ημοξ 

βζα ηδκ δζελαβςβή ημο ιαεήιαημξ, δεκ έπμοκ ηαιία παζδαβςβζηή επάνηεζα ηαζ ηονίςξ 

δεκ έπμοκ εζδζηεοηεί ζε ζπέδζμ δζδαζηαθίαξ πμο κα απεοεφκεηαζ ζηζξ ακάβηεξ αθεκυξ 

ημο εκδθίημο ηαζ αθεηένμο ημο ιεηακάζηδ 2
δξ

 βεκζάξ.  Ζ ροπμθυβμξ ιαξ ιίθδζε βζα 

αδζάβκςζηεξ ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ μζ μπμίεξ επζαανφκμοκ ηαηά πμθφ ηδκ 

αοημπεπμίεδζδ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ. Ο εηπαζδεοηζηυξ ζηα εζπενζκά ζπμθεία 

δζαθαίκεηαζ υηζ έπεζ πενζζζυηενμ ημ νυθμ ημο ειροπςηή.  Μζα ζπέζδ πμο βζα 

πμθθμφξ δίκεζ αζθάθεζα ηαζ ακαπηφζζεζ ζζπονμφξ δεζιμφξ. Πνυηεζηαζ βζα έκα 

ζπμθείμ δεφηενδξ δζαθμβήξ βζα ιαεδηέξ επίζδξ δεφηενδξ δζαθμβήξ. Καιία 

επζιυνθςζδ, ηαιία οθζημηεπκζηή αμήεεζα βζα ηα ενβαζηήνζα. Πνυηεζηαζ βζα έκα 

ζπμθείμ ηςκ ηαηχηενςκ ημζκςκζηχκ ζηνςιάηςκ πμο βζα ημκ Bernstein (1961) 

«βξίζθνληαη ππό δησγκόλ». 

ηακ ιζα ημζκςκία ηαηδβμνζμπμζεί ημκ ζπμθζηυ ιδπακζζιυ, ηυζμ πενζζζυηενμ 

εκενβμπμζμφκηαζ ηαζ δζαζςκίγμκηαζ μζ ημζκςκζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ πμο μδδβμφκ ζε 

απμηθεζζιυ ηα ηαηχηενα θαΐηά ζηνχιαηα. 

 Οζ ιαεδηέξ αοημί δεκ έπμοκ ηαιία δζέλμδμ, ανζζημκηαζ ζε ιεζμκεηηζηή εέζδ, δεκ 

ημοξ ακαθμβμφκ εοηαζνίεξ εηπαζδεοηζηέξ. Ζ οπμαάειζζδ ηςκ βεκζηχκ ιαεδιάηςκ ηαζ 



 141  

 

ηονίςξ ημο ιαεήιαημξ ηδξ Νεμεθθδκζηήξ βθχζζαξ πνμελμθθεί ηδκ ιδ ακέθζλδ ηςκ 

ιαεδηχκ αοηχκ. Καζ αοηυ, βζαηί δ επαββεθιαηζηή βκχζδ δεκ ιπμνεί κα ελεθζπηεί, 

υηακ οπάνπεζ έθθεζρδ ζηακυηδηαξ ζηδκ επζημζκςκία. Ίζςξ κα δζαιμνθχκεηαζ  ιζα κέα 

«ενβαηζηή ηάλδ» ιζα ηάλδ πςνίξ παναηηδνζζηζηά, έκα πνεηανζάημ «εκ ης βεκκάζεαζ» 

πμο μ εεζιυξ ηδξ ιαεδηείαξ ένπεηαζ κα κμιζιμπμζήζεζ ηδκ ημζκςκζηή ακαπαναβςβή. 

Πεξηνξηζκόο ηεο έξεπλαο 

Καηά ηδκ δζελαβςβή ηςκ ζοιπεναζιάηςκ μθείθμοιε κα θάαμοιε οπυρδ ιαξ 

μνζζιέκμοξ πενζμνζζιμφξ πμο έθενε δ ένεοκα. Ανπζηά μ ανζειυξ ηςκ 

ζοκεκηεολζαγμιέκςκ είκαζ ιζηνυξ ηαζ πνμένπεηαζ απυ έκα δζαιένζζια ημο Νμιμφ 

Αηηζηήξ αοηυ ηδξ Γ. Αηηζηήξ. Δπμιέκςξ ημ δείβια δεκ εηπνμζςπεί ηα εζπενζκά 

επαββεθιαηζηά θφηεζα. Καζ αοηυ βζαηί δ ενεοκήηνζα έδναζε οπμηεζιεκζηά ηαζ 

ιενμθδπηζηά. Τπμηζκμφιεκδ a priori υηζ ιυκμ ζε αοηέξ ηζξ πενζμπέξ ιπμνμφιε κα 

ηαηακμήζμοιε ηαθφηενα ημ πνμθίθ ηςκ εκδθίηςκ εζπενζκχκ επαββεθιαηζηχκ 

θοηείςκ. Δπζπνυζεεηα δ ένεοκα έθααε πχνα ζε ζπμθεία αιζβχξ ακδνζηχκ 

εζδζημηήηςκ ιε απμηέθεζια κα ιδκ είκαζ ςξ πνμξ ημ θφθμ ζζμιενχξ ηαηακειδιέκδ δ 

ένεοκα. Οζ ζοκεκηεολζαγυιεκμζ–εηπαζδεουιεκμζ δεκ ηαηακμμφζακ επανηχξ ηζξ 

ενςηήζεζξ ηδξ ενεοκήηνζαξ ιε απμηέθεζια κα πνμααίκμοκ ζε έκακ ιαηνμζηεθή 

ιμκυθμβμ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: 

Δλλνηνιόγεζε 

ημ ζδιείμ αοηυ ηνίκεηαζ ζηυπζιμ κα βίκεζ πανάεεζδ ηςκ παναηάης μνζζιχκ ςξ 

δυηζιςκ βζα ηδκ απμζαθήκζζδ ηςκ ζπεηζηχκ εκκμζχκ, πμο ειπενζέπμκηαζ ζημ πθαίζζμ 

ημο πανυκημξ πμκήιαημξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηςκ εκκμζχκ: 

Μεηαλάζηεο 2εο Γεληάο: Δίκαζ ηα παζδζά ιεηακαζηχκ ηα μπμία είηε έπμοκ βεκκδεεί 

ζηδκ Δθθάδα είηε έπμοκ ένεεζ ζε αοηήκ απυ ηδκ παζδζηή ημοξ δθζηία. Ο υνμξ αοηυξ 

έπεζ ημζκςκζμθμβζηυ πενζεπυιεκμ ηαζ δεκ πνμηφπηεζ απυ ηάπμζα κμιμεεζία. Δίεζζηαζ 

κα πνδζζιμπμζείηαζ απυ ηα Μέζα Μαγζηήξ Δκδιένςζδξ (Migration and Home 

Affairs).  φιθςκα ιε ηζξ ζοζηάζεζξ βζα ηζξ Απμβναθέξ Πθδεοζιμφ ηαζ ηέβαζδξ ημο 

2010, δ μιάδα πμο ακαθένεηαζ ςξ «δεφηενδξ βεκζάξ» πενζμνίγεηαζ βεκζηά ζηα 

πνυζςπα ηςκ μπμίςκ μζ βμκείξ βεκκήεδηακ ζημ ελςηενζηυ, εκχ ηα άημια πμο έπμοκ 

έκακ βμκέα πμο βεκκήεδηε ζηδ πχνα ηαζ ημ άθθμ έκα άημιμ πμο βεκκήεδηε ζημ 

ελςηενζηυ ακηζπνμζςπεφεζ ιζα εζδζηή πενίπηςζδ, απμηεθμφκ ηδκ μιάδα αηυιςκ ιε 

ιζηηυ οπυααενμ (Conference of European Statisticians Recommendations for the 

2010 Censuses of  Population and Housing).  

Οζ ιεηακάζηεξ δεφηενδξ βεκζάξ ζφιθςκα ιε ημκ Θενζακυ «ειθακίγμκηαζ κα ιδκ 

ιπμνμφκ κα ηάκμοκ ιζα «ημζκςκζηή» ηαζ «πμθζηζηή» ακάβκςζδ ηδξ ημζκςκίαξ ζηδκ 

μπμία γμοκ ηαζ ηα εηπαζδεοηζηά ηαζ επαββεθιαηζηά πνμαθήιαηα πμο έπμοκ είκαζ 

ζπεδυκ ίδζα ιε αοηά πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ Έθθδκεξ πμο ακήημοκ ζηα ηαηχηενα 

θασηά ζηνχιαηα. Γεκ πνυηεζηαζ δδθαδή βζα πνμαθήιαηα «πμθζηζζιζηχκ δζαθμνχκ», 

αθθά βζα μζημκμιζηά ηαζ ημζκςκζηά πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ηδκ 

ηαλζηή ημοξ εέζδ» (Θενζακυξ, 2010). 
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Κνηλωληθέο Αληζόηεηεο:  Ζ ημζκςκζμθμβία ηδξ εηπαίδεοζδξ έζηνερε ημ εκδζαθένμκ 

ηδξ ζημ εέια ηςκ ακζζμηήηςκ. διείμ ακαθμνάξ αοημφ ημο εέιαημξ είκαζ δ εεςνία 

ηςκ P. Bourdieu ηαζ J.-C. Passeron (1964, 1970), ηαεχξ ηαζ δ εεςνία ημο R. Boudon 

(1973). Οζ P. Bourdieu ηαζ J.-C. Passeron ηαηαθήβμοκ υηζ μ εηδδιμηναηζζιυξ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ είκαζ ιζα μοημπία, εκχ μ R. Boudon ημκίγεζ υηζ μζ αζεεκέζηενεξ 

ημζκςκζηέξ ηάλεζξ αολάκμοκ ηδκ πανμοζία ημοξ ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ ηαζ 

ηαηαθήβεζ υηζ εκζζπφμκηαζ μζ εοηαζνίεξ ηςκ αηυιςκ ζφιθςκα ιε ηδκ ημζκςκζηή ημοξ 

ηάλδ. 

Κνηλωληθό Κεθάιαην: φιθςκα ιε ημκ Schultz (1977), ημ ακενχπζκμ ηεθάθαζμ 

«απμηεθείηαζ απυ δελζυηδηεξ, βκχζεζξ ηαζ άθθα πανυιμζα παναηηδνζζηζηά πμο 

αολάκμοκ ηδκ παναβςβζηυηδηα ηδξ ενβαζίαξ». Ο Pierre Bourdieu (1986) ιεθεηχκηαξ  

ηδκ έκκμζα ηεθάθαζμ εεχνδζε υηζ ιπμνεί αοηυ  κα δζαηνζεεί ζε ηέζζενζξ ιμνθέξ: ημ 

μζημκμιζηυ, ημ πμθζηζζιζηυ, ημ ζοιαμθζηυ ηαζ ημ ημζκςκζηυ.  Σμ  ημζκςκζηυ ηεθάθαζμ  

απανηίγεηαζ  απυ  ημζκςκζηέξ δζαζοκδέζεζξ, εκχ ηαζ αοηυ οπυ μνζζιέκεξ ζοκεήηεξ 

είκαζ ιεηαηνέρζιμ ζε μζημκμιζηυ  (Bourdieu, 2001). Δίκαζ «ημ  ζφκμθμ  ηςκ  

πναβιαηζηχκ  ή  ζοιαμθζηχκ  πυνςκ  μζ  μπμίμζ  ζοκδέμκηαζ  ιε πμθθαπθά  δίηηοα,  

πμο  δζαηδνμφκηαζ  ζημ  πνυκμ  ηαζ  ζοζπεηίγμκηαζ  ιε  εεζιμεεηδιέκεξ  ζπέζεζξ  

αιμζααίαξ  απμδμπήξ  ηαζ  ακαβκχνζζδξ»  (Bourdieu, 1966). 

Κνηλωληθόο Απνθιεηζκόο:  Δίκαζ δ δζαδζηαζία δζάννδλδξ ημο αηυιμο ιε ημκ  

ημζκςκζηυ ζζηυ. Ο άκενςπμξ πάκεζ ααειζαία ημοξ δεζιμφξ πμο οθαίκμκηαζ ιε άθθα 

άημια ή μιάδεξ αηυιςκ. Ο απμηθεζζιυξ «ηαηαζηεοάγεηαζ». Ο υνμξ απμηθεζζιυξ 

πνδζζιμπμζήεδηε πενζζζυηενμ ζηδ δεηαεηία ημο 1980 βζα κα πενζβνάρεζ ηα 

απμηεθέζιαηα νζγζηχκ μζημκμιζηχκ, αζμιδπακζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ αθθαβχκ πμο 

έθααακ πχνα εηείκδ ηδκ επμπή. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ 

Παξνπζίαζε Πξνζωπηθώλ ηνηρείωλ: 

 Δπίεεημ ηαζ κμια 

 Ζθζηία: 

 Δπάββεθια Ηδζυηδηα 

 Υχνα Καηαβςβήξ 

 Υνμκμθμβία άθζλδξ ζηδκ Δθθάδα 

                   Κνηλωληθή θαη Δθπαηδεπηηθή Γηαδξνκή. Έληαμε θαη Πξνζδνθίεο 

Δθπαηδεπόκελνη Μεηαλάζηεο 2
εο

 Γεληάο. 

 Πμζμ ήηακ μζ θυβμζ πμο ζηαιάηδζεξ ημ ζπμθείμ; 

 Καζ ηχνα βζαηί απμθάζζζεξ κα ζοκεπίζεζξ; 

 Πςξ ζμο θαίκεηαζ ημ ζπμθείμ; 

 Πςξ βίκεηαζ ημ ιάεδια ηαζ πμζμ είκαζ ημ αβαπδιέκμ ζμο; 

 Έπεζξ πνυαθδια ιε ηα αζαθία; 

 Πμζμ είκαζ ημ ηθίια ιέζα ζηδκ ηάλδ;  

 Πμζα είκαζ δ πζμ ςναία ηαζ δ πζμ άζπδιδ ζηζβιή ζημ ζπμθείμ; 

 Γζαηί ήνεεξ ζημ εζπενζκυ επαββεθιαηζηυ ζπμθείμ; 

 Δίδα υηζ οπάνπεζ ροπμθυβμξ ζημ ζπμθείμ, έπεζξ πάεζ; 

Δθπαηδεπηηθνί 

 Πμζμζ πανάβμκηεξ ζοκέααθακ ζηδκ ζπμθζηή εβηαηάθεζρδ; 

 Πζζηεφεηε υηζ δ ηαοηυηδηα ηςκ ιαεδηχκ είκαζ λεηάεανδ; 
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 Πςξ ενιδκεφεηε ηδκ επζζηνμθή ηςκ εκδθίηςκ ζημ ζπμθείμ; 

 Πμζα είκαζ ηα πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγμοκ; 

 Πςξ κμιίγεηε υηζ κζχεμοκ; 

 Πμζεξ κμιίγεηε υηζ είκαζ μζ πνμζδμηίεξ ημοξ; 

 Πςξ αλζμθμβείηε ηα ηίκδηνα ημοξ; 

 Πςξ ηαζ ανεεήηαηε ζηδκ εζπενζκή εηπαίδεοζδ; 

 Πςξ είκαζ κα δζδάζηεηε ζε εκήθζηεξ; 

 Έπεηε ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ ενβαθείμ ιάεδζδξ πμο πνδζζιμπμζείηε; Θα 

ιπμνμφζαηε κα ιμο ημ πενζβνάρεηε; 

 Πςξ αλζμθμβείηε ημ εεζιυ ηδξ ιαεδηείαξ; 

 Έπεηε ηζξ ίδζεξ δθζηίεξ ιέζα ζηδκ ηάλδ; 

 Σζ πνμζθένεζ ημ ζπμθείμ ζηα παζδζά αοηά; 

 Με πμζμ ηνυπμ κμιίγεηε υηζ ιπμνείηε κα αμδεδεείηε ζημ ένβμ ζαξ; 

 Πμζα είκαζ δ βκχιδ ζαξ βζα ηδκ εζπενζκή εηπαίδεοζδ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 146  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΈ ΑΝΑΦΟΡΔ 

Pepin, L. (2007). The History of EU Cooperation in the Field of Education and 

Training: how lifelong learning became a strategic objective. European Journal of 

Education ζηδ Γζπθςιαηζηή Δνβαζία: «Μεηαννοειίζεζξ ζηα ζοζηήιαηα 

επαββεθιαηζηήξ  εηπαίδεοζδξ ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ ηαζ ζηδκ Δθθάδα. ηάζεζξ ηαζ 

απυρεζξ ηςκ Δθθήκςκ εηπαζδεοηζηχκ» Θεμδχνμο, Π. (2017). Γζαεέζζιμ: 

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/20927/1/TheodorouPetrosMsc2017.pdf 

ακαηηήεδηε: 26/1/2019. 

Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D., & Wetherell, M. S. (1987). 

Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Cambridge, MA, US: 

Basil Blackwell. Γζαεέζζιμ:https://psycnet.apa.org/record/1987-98657-000, 

ακαηηήεδηε:24/3/2019. 

Breakwell, G.M. (1986). Coping with Threatened Identities London and New York: 

Methuen. 

Βεκημφνα, Λ. (2004). Δεκζηζζιυξ, ναηζζζιυξ ηαζ ιεηακάζηεοζδ ζηδ ζφβπνμκδ 

Δθθάδα, ζημ: Παφθμο, Μ., Υνζζηυπμοθμξ, Γ. (επζι) (2004), Ζ Δθθάδα ηδξ 

ιεηακάζηεοζδξ:Κμζκςκζηή ζοιιεημπή, δζηαζχιαηα ηαζ ζδζυηδηα ημο πμθίηδ, Αεήκα: 

ΚΔΜΟ. 

Καζζιάηδ, Κ. (1980). Ζ πμθζηζζιζηή ηαοηυηδηα ηδξ δεφηενδξ βεκζάξ ηςκ Δθθήκςκ  

ιεηακαζηχκ ηδξ Γοηζηήξ Γενιακίαξ. Γζαεέζζιμ: 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/viewFile/6891/6611.pdf , 

ακαηηήεδηε: 24/3/2019. 

Berry, J. W. (1990). Psychology of acculturation. In J. J. Berman (Ed.), 

Nebraska.symposium.on.motivation,. (1989): Cross-cultural perspectives.Lincoln: 

University of Nebraska Press. 

Berry, J. W. (1997).  Immigration, acculturation and adaptation. Applied Psychology: 

An. International. Review.   

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/20927/1/TheodorouPetrosMsc2017.pdf
https://psycnet.apa.org/record/1987-98657-000
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/viewFile/6891/6611.pdf%20,


 147  

 

Berry, J. W. (2003). Conceptual approaches to acculturation. In K. Chun, P. Balls-

Organista, & G. Marin (Eds.), Acculturation:.Advances.in.theory,. measurement. and. 

applied. research (pp. 17-37). Washington: APA Books 

Suarez-Orozco, C., & Suarez-Orozco, M. (2001). Children of immigrants. Cambridge, 

MA: Harvard University Press. 

Roysircar-Sodowsky, G., & Maestas, M. (2000). Acculturation, ethnic identity, and 

acculturative stress: Evidence and measurement. In R. H. Dana (Ed.), Handbook of 

cross cultural and multicultural personality assessment (pp. 131- 72). Mahwah, NJ: 

Lawrence Erlbaum 

Kingheloe, J. L. (1994). How Do We Tell the Workers? The Socioeconomic 

Foundations of Work and Vocational Education. USA: Westview Press. 

Βαηάθδξ, Γ., & Βαηάθδ, Η. (2009). Ο Γνυιμξ απυ ημ Δζπενζκυ Λφηεζμ ζηδκ 

Σνζημαάειζα Δηπαίδεοζδ. Δζζήβδζδ ζημ οκέδνζμ: «Μεηάααζδ ηαζ ζοκέπεζα ζηδκ 

εηπαίδεοζδ: Ακαγδηχκηαξ ημ πθαίζζμ βζα ηδ ζοκενβαζία παζδζχκ, κέςκ, μζημβέκεζαξ, 

εηπαζδεοηζηχκ ζδνοιάηςκ ηαζ ημζκςκζηχκ οπδνεζζχκ», Ρέεοικμ 15-18 0ηηςανίμο. 

Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ. Παζδαβςβζηυ Σιήια Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ - Δνβαζηήνζμ 

Παζδαβςβζηχκ Δνεοκχκ ηαζ Δθανιμβχκ. 

Agodini, R., & Novak, T. (2004). Factors that Influence Participation in Secondary 

Vocational Education. Princeton, NJ: Mathematica Policy Research, Inc. Agodini, R. 

(2001). Γζαεέζζιμ:https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED518742.pdf,  

ακαηηήεδηε:19/3/2019. 

Tyler, J.H., & Lofstrom, M. (2009).  Finishing High School: Alternative Pathways 

and Dropout Recovery. The Future of Children, 19(1), 77-103. 

ζάκμο, Δ. (2012-2013). Κμζκςκζηυξ Απμηθεζζιυξ ηαζ Δηπαίδεοζδ. Σιήια Φ.Π.Φ. 

διεζχζεζξ Δανζκυ Δλάιδκμ. Πακεπζζηήιζμ Ηςακκίκςκ. Γζαεέζζιμ: 

http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/87901/mod_resource/content/1/skopos.pdf,  

ακαηηήεδηε: 16/3/2019. 

 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED518742.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/87901/mod_resource/content/1/skopos.pdf


 148  

 

 Baudelot, CH., et Establet, R. (1971). L'Ecole Capitaliste en France. Paris. Maspero 

Giddens, A. (2002). Κμζκςκζμθμβία, (ιηθν. Γ. Γ. Σζαμφζδξ), Αεήκα: Gutenberg.  

Bowles, S. ηαζ Gintis, H.(1976).Πένα απυ ηδκ εηπαζδεοηζηή Γφζδ: ημ ιεβάθμ 

αιενζηακζηυ υκεζνμ  ελαηιίγεηαζ»,  ζημ: Φναβημοδάηδ,  Α. (1985).  Κμζκςκζμθμβία  

ηδξ  εηπαίδεοζδξ.  Θεςνίεξ  βζα  ηδκ  ημζκςκζηή  ακζζυηδηα  ζημ  ζπμθείμ.  Αεήκα :  

Παπαγήζδ. 

Κάηζζηαξ, Υ. – Θενζακυξ, Κ. (2008). Καηακμχκηαξ ημ ζπμθείμ ζημκ ηαπζηαθζζιυ. 

Θεζζαθμκίηδ: Δπίηεκηνμ. 

Bourdieu, P. & Passeron, J.C. (1964).  Les héritiers: les étudiants et la culture, Paris. 

Les Editions de minuit  Γζαεέζζιμ: 

https://monoskop.org/images/e/e1/Bourdieu_Pierre_Passeron_Jean_Claude_Les_herit

iers_Les_etudiants_et_la_culture_1966.pdf , ακαηηήεδηε: 17/3/2019. 

Αθημοζέν, Λ. (1981). Ηδεμθμβία ηαζ Ηδεμθμβζημί Μδπακζζιμί ημκ Κνάημοξ, ζημ 

Θέζεζξ, εηδυζεζξ: Θειέθζμ, Αεήκα. 

Bourdieu, P. (1966). «L'ecole conservative: les inegalites devant l'ecole et devant la 

culture», Revue Francaise de Sociologie, VII3. Πενζθαιαάκεηαζ ιεηαθναζιέκμ ζηδκ 

Α. Φναβημοδάηδ (1985), ζεθ. 359-391. 

Φναβημοδάηδ, Α. (1985). Κμζκςκζμθμβία ηδξ Δηπαίδεοζδξ: Θεςνίεξ βζα ηδκ 

ημζκςκζηή ακζζυηδηα ζημ ζπμθείμ. Δηδυζεζξ Παπαγήζδ, Αεήκα. 

Bourdieu, P. & Passeron J. Cl., (1977). Reproduction in Education, Society and 

Culture, (ιηθ: Nice R.). London: Beverly Hills. 

ηαιέθμξ, Γ. & Βαζζθυπμοθμξ, Α. (2004). Δονςπασηή Δηπαζδεοηζηή Πμθζηζηή. 

Αεήκα: Μεηαίπιζμ. 

Παζζάξ, Γ. (2006α). Δονςπασηή Έκςζδ ηαζ Δηπαίδεοζδ. Ζ ηναηδβζηή ηδξ 

Λζζααυκαξ. Δηπαζδεοηζηυξ Λυβμξ ηαζ Πμθζηζηέξ (2000-2006). Συιμξ Β'. Αεήκα: 

Gutenberg. 

https://monoskop.org/images/e/e1/Bourdieu_Pierre_Passeron_Jean_Claude_Les_heritiers_Les_etudiants_et_la_culture_1966.pdf%20,
https://monoskop.org/images/e/e1/Bourdieu_Pierre_Passeron_Jean_Claude_Les_heritiers_Les_etudiants_et_la_culture_1966.pdf%20,


 149  

 

Σζαμφζδξ, Γ. (1996). Δονςπασηή Δηπαζδεοηζηή Πμθζηζηή, Βαζζηά ηείιεκα βζα ηδκ 

Παζδεία ηδκ Δηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ Καηάνηζζδ. Αεήκα: Gutenberg. 

Tourain, A. (1974). The Post Industrial Society – Tomorrow‘s Social History: 

Classes, Conflicts and Culture in the Programmed Society. Trnsld. L. F. X. Mayhes. 

London: Wildwood House. 

Σζαμφζδξ, Γ. (2007).  Ζ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ηςκ δζεεκχκ μνβακζζιχκ. 

Παβηυζιζεξ ηαζ εονςπασηέξ δζαζηάζεζξ. Αεήκα: Gutenberg. 

ηαιέθμξ, Γ. (2002). Παβημζιζμπμίδζδ ηαζ Δηπαίδεοζδ: μ εηπαζδεοηζηυξ 

απμηθεζζιυξ ζήιενα. Ακαημίκςζδ ενβαζίαξ ζημ 2μ Γζεεκέξ οκέδνζμ ημο 

Δνβαζηδνίμο Ηζημνζημφ Ανπείμο Νεμεθθδκζηήξ ηαζ Γζεεκμφξ Δηπαίδεοζδξ ιε εέια 

«Ζ Παζδεία ζηδκ Αοβή ημο 21μο αζχκα – Ηζημνζηυ – οβηνζηζηέξ Πνμτπμεέζεζξ», 

ακαηηήεδηε:07/02/2019,   

δζαεέζζιμ: http://www.elemedu.upatras.gr/english/images/stamelos/GS09.pdf . 

Grek, S. & Lawn, M. (2009).  A Short History of Europeanizing Education. The New 

Political Work of Calculating the Future, European Education, 41 (1), pp. 32–54. 

Jarvis,  P. (2004).  οκεπζγυιεκδ Δηπαίδεοζδ ηαζ Καηάνηζζδ, Θεςνία ηαζ Πνάλδ, 

εηδ. Μεηαίπιζμ, Αεήκα. 

Bigge,  M.  (1990).  Θεςνίεξ ιάεδζδξ. Αεήκα: Παηάηδξ 

 Κ. Μανλ ηαζ Φν. Έκβηεθξ. Άπαvηα. η. 6.  

Parsons, Σ. (1959). The School class as a social system: some of its functions in 

American society, Harvard Educational Review, 4. Πενζθαιαάκεηαζ ιεηαθναζιέκμ 

ζηδκ Α. Φναβημοδάηδ (1985). 

Coombs, P. H. (1968). The World Educational Crisis: A Systems Analysis. New 

York: Oxford University Press. 

Conference OF European Statisticians Recommendations For The 2010 Censuses Of 

Population And Housing. Γζαεέζζιυ ζημ: 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/CES_2010_Census_Recom

mendations_English.pdf, ακαηηήεδηε ζηζξ 10/02/2019. 

http://www.elemedu.upatras.gr/english/images/stamelos/GS09.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/CES_2010_Census_Recommendations_English.pdf,
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/CES_2010_Census_Recommendations_English.pdf,


 150  

 

Θενζακυξ, Κ., (2010). Μεηακάζηεξ δεφηενδξ βεκζάξ ζηδκ Δθθάδα: απυ ηα δζεεκή 

ζφκμνα ζηα «ημζκςκζηά εζςηενζηά ζφκμνα ηδξ ιεβαθμφπμθδξ. Ακαηηήεδηε απυ 

http://www.historein.gr/2010/03/blog-post.html ζηζξ 10/09/2019. 

I Smelser, N. J. and Baltes, P. B. (eds.) (2001). International Encyclopaedia of the 

Social and Behavioural Sciences. Elsevier. Oxford Science Ltd. 

Didier, E. (1996). De "l'exclusion" à l'exclusion. Politix, 9(34), pp. 5-27 

Castel, R. (1994). La dynamique des processus de marginalisation : de la vulnérabilité 

à la désaffiliation. Cahiers de recherche sociologique, 22, pp. 11-27. 

Lenoir, R., (1996).  Les Exclus, Seuil, Paris. 

Evans, R. (1998). Housing Plus and Urban Regeneration: What Works, How, Why 

and Where? Liverpool: European Institute for Urban Affars, Liverpool John Moores 

University, Liverpool ζημ Οζημκυιμο, Υ., Φενχκαξ, Α. (2006) Οζ Δηηυξ Σςκ Σεζπχκ,  

Φηχπεζα ηαζ Κμζκςκζηυξ Απμηθεζζιυξ ζηζξ φβπνμκεξ Κμζκςκίεξ εηδ. Γζυκζημξ. 

Byrne D. (1999). Social Exclusion, Oxford University Press, Oxford ζημ Οζημκυιμο, 

Υ., Φενχκαξ, Α. (2006) Οζ Δηηυξ Σςκ Σεζπχκ, Φηχπεζα ηαζ Κμζκςκζηυξ 

Απμηθεζζιυξ ζηζξ φβπνμκεξ Κμζκςκίεξ εηδ. Γζυκζημξ. 

Μάνημο, Γ. (1985).  Ζ Πμθοηεπκζηή εηπαίδεοζδ ηαζ αβςβή ζηζξ πχνεξ ημο οπανηημφ 

ζμζζαθζζιμφ, Νεμεθθδκζηή Παζδεία, 1. 

Krupskaya, Ν. «Ο Λέκζκ ηαζ δ πμθοηεπκζηή εηπαίδεοζδ», ζημ: Ν. Krupskaya,  Γζα ηδ 

δζαπαζδαβχβδζδ ηαζ αοημιυνθςζδ: άνενα ηαζ θυβμζ, ιηθ. Ζν. Γενμθοιάημο - . 

Σμοημφκα, Υνυκμξ, Αεήκα π.π., 227 - 228. 

Boudon R. (1973), L‘ inégalité des chances. La mobilité sociale dans les sociétés 

industrielles, Paris, A. Colin.  

Bourdieu P., Passeron J. – C. (1964a). Les héritiers, Paris, ed. de Minuit.  

Bourdieu P., Passeron J. – C. (1964b), Les héritiers, Paris, ed. de Minuit. 

Bourdieu P. Passeron J. – C. (1970/1977b), La Reproduction, Paris, ed. de Minuit. 

Bourdieu P. Passeron J. – C. (1970/1977a). La Reproduction, Paris, ed. de Minuit. 

http://www.historein.gr/2010/03/blog-post.html


 151  

 

Bowles, Samuel, & Herbert Gintis, 1976, Schooling in capitalist America. 

Educational reform and the contradictions of economic life, Routledge & Kegan Paul, 

London & Henley 

Θενζακυξ, Κ., Μπέθθα, Μ. (2013), «Ο ιφεμξ ημο Μεβάθμο Δλζζςηή» (the Great 

Equalizer) δζαεέζζιμ: https://criticeduc.blogspot.com/2013/02/great-

equalizer.html?view=classic ,ακαηηήεδηε : 16/2/2019. 

Bourdieu, P. (1986).  Distinction: A social critique of the judgement of taste, 

Routledge and Kegan Paul, London.  

Bourdieu, P. (2001). Forms of Capital, in Granovetter M. & Swedberg R.  (Eds), The 

Sociology of Economic Life (pages 96-11),Westview Press, Boulder. 

Bourdieu, P. (1999). Κείιεκα Κμζκςκζμθμβίαξ (πανμοζίαζδ–επζιέθεζα: Ν. 

Πακαβζςηυπμοθμξ). Αεήκα: ηάπο. 

Schultz, T. (1977).  Investment in Human Capital» In Karabel, J. and Halsey, A. (ed.), 

Power and Ideology in Education. (pp. 312-323). New York: Oxford University press. 

Jarvis, P. (2003/2004a), οκεπζγυιεκδ εηπαίδεοζδ ηαζ ηαηάνηζζδ, εεςνία ηαζ πνάλδ, 

Μεηάθναζδ: Αθελάκδνα Μακζάηδ, Αεήκα: Μεηαίπιζμ. 

Jarvis, P. (2003/2004b), οκεπζγυιεκδ εηπαίδεοζδ ηαζ ηαηάνηζζδ, εεςνία ηαζ πνάλδ, 

Μεηάθναζδ: Αθελάκδνα Μακζάηδ, Αεήκα: Μεηαίπιζμ. 

Πεζιαηγυβθμο, η. (1999). Δηπαίδεοζδ ηαζ Ακάπηολδ ζηδκ Δθθάδα 1948 – 1985. Σμ 

αζφιπηςημ ιζαξ ζπέζδξ, Αεήκα: Θειέθζμ (α‘ έηδμζδ). 

CEDEFOP, (2017). CEDEFOP European public opinion survey on Vocational 

Education and Training, CEDEFOP Research Paper, Luxembourg: Office, no. 62. 

Βαθάζδ, Γ. (2017). «Οζ απυρεζξ ηςκ εονςπαίςκ πμθζηχκ βζα ηδκ Δπαββεθιαηζηή 

Δηπαίδεοζδ ηαζ Καηάνηζζδ. Μενζηά πνχηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ βκχιδξ ημο 

CEDEFOP βζα ηδκ ΔΔΚ», Κείιεκα Γκχιδξ ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ, Αεήκα: ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ, 

Γεηέιανζμξ, ζζ. 12. 

 

https://criticeduc.blogspot.com/2013/02/great-equalizer.html?view=classic
https://criticeduc.blogspot.com/2013/02/great-equalizer.html?view=classic


 152  

 

Παπαδάηδξ, Ν. (2014). Γζεεκήξ ειπεζνία ηαζ ηαθέξ πναηηζηέξ (ιε αάζδ, ηονίςξ, ημ 

CEDEFOP ηαζ ημκ OECD) βζα ηδκ πζζημπμίδζδ εηνμχκ ιδ ηοπζηήξ ηαζ άηοπδξ 

ιάεδζδξ. Πνμηθήζεζξ βζα ηδκ εθθδκζηή πενίπηςζδ, εζζήβδζδ ζηδ ζοκάκηδζδ 

ενβαζίαξ ημο ΔΟΠΠΔΠ Αεήκα, 28 Απνζθίμο 2014. 

Δπίζδιδ Δθδιενίδα Δ.Δ. (2015) Κμζκή έηεεζδ 2012 ημο οιαμοθίμο ηαζ ηδξ 

Δπζηνμπήξ, ζπεηζηά ιε ηδκ εθανιμβή ημο ζηναηδβζημφ πθαζζίμο βζα ηδκ εονςπασηή 

ζοκενβαζία ζημκ ημιέα ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ ηαηάνηζζδξ (ΔΚ 2020): «Νέεξ 

πνμηεναζυηδηεξ βζα ηδκ εονςπασηή ζοκενβαζία ζημκ ημιέα ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ 

ηαηάνηζζδξ». EE ανζε. C 417. Γζαεέζζιμ: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EL, ακαηηήεδηε : 

23/2/2019. 

Παίδμφζδ, Υν. (2014). Γοσηυ φζηδια Δπαββεθιαηζηήξ Δηπαίδεοζδξ: δ  Γενιακζηή 

Αθήβδζδ βζα ηδ φκδεζδ Δηπαίδεοζδξ ηαζ Αβμνάξ Δνβαζίαξ. Γζαεέζζιμ : 

http://www.eiead.gr/publications/docs/efd/Γοσηυ_ζφζηδια_επαββεθιαηζηήξ_εηπαίδεο

ζδξ__24.02.2014_p1l.pdf , ακαηηήεδηε : 23/2/2019. 

Γεδμοζυπμοθμξ,  A. (2014). Πμθζηζηή Οζημκμιία ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ. Gutenberg. 

Huvila, I. (2006). The Ecology of Information Work a Case Study of Bridging 

Archaeological Work and Virtual Reality Based Knowledge Organisation Åbo 

Akademis Förlag – Åbo Akademi University Press 

Spyridakis, M. (2013). The Liminal Worker. An Ethnography of Work, 

Unemployment and Precariousness in Contemporary Greece, Farnham: Ashgate 

Λοιπενάηδ, Α. (1991). Δοέθζηηδ ελεζδίηεοζδ: Κνίζδ ηαζ ακαδζάνενςζδ ζηδ ιζηνή 

αζμιδπακία. Αεήκα: Gutenberg. 

Γεδμοζυπμοθμξ, Α. (2009). Απυ ηδκ εοεθζλία ζημ «flexicurity», ζε ακαγήηδζδ 

δβειμκζηχκ πμθζηζηχκ, Αεήκα. 

Γαανυβθμο, . (2006). ρεζξ εοεθζλίαξ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ηδκ Δονχπδ. 

,Παναηδνδηήνζμ Απαζπυθδζδξ Δνεοκδηζηή Πθδνμθμνζηή. Αεήκα. Γζαεέζζιμ : 

http://2gym-xylok.kor.sch.gr/grasep/meletigiatinapash.pdf , Ακαηηήεδηε: 3/3/2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EL%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EL%20
http://www.eiead.gr/publications/docs/efd/Δυϊκό_σύστημα_επαγγελματικής_εκπαίδευσης__24.02.2014_p1l.pdf
http://www.eiead.gr/publications/docs/efd/Δυϊκό_σύστημα_επαγγελματικής_εκπαίδευσης__24.02.2014_p1l.pdf
http://2gym-xylok.kor.sch.gr/grasep/meletigiatinapash.pdf


 153  

 

Schultz, T.W. (1961). Investment in human capital. American Economic Review. Vol 

51. 

Lucas, R. (1990) Why doesn‘t capital flow from rich to poor countries? American 

Economic Review. Vol 80, No 1. 

Φχηζαθδ, Π. (2010). διεζχζεζξ ζημ ιάεδια « Οζημκμιζηή ηαζ Κμζκςκζηή Ακάπηολδ 

ηαζ Δηπαίδεοζδ» ημο ΣΔΠΑΔ. 

Becker, G.S. (1993) Human capital: a theoretical and empirical analysis with special 

reference to education. Chicago: University of Chicago Press. 

Armstrong, M. (2014). Armstrong‘s handbook of performance management: an 

evidencebased guide to delivering high performance. 5th edition. London: Kogan 

Page. 

Machado, C. and Davim, J.P. (eds) (2014).  Work organization and human resource 

management. Switzerland: Springer Publishing. 

Παπαδάηδξ,  Ν. (2010).  Νέεξ Μμνθέξ Κμζκςκζηήξ Δοπάεεζαξ ηαζ Πνμηθήζεζξ βζα 

ηδκ Κμζκςκζηή Πμθζηζηή:  Οζ Neets ( Young People Not in Education, Employment or 

Training).  Aεήκα: ΗΣΑΜΔ 

Φςηυπμοθμξ,  Ν.  (2013).  πμθζηή  Γζαννμή  ηαζ  Πενζεςνζμπμίδζδ  ηςκ  Νέςκ.  

Δθεοεενμηοπία. Γζαεέζζιμ: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=345913,  

ακαηηήεδηε:13/3/2019. 

Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ. (2006). Ζ Μαεδηζηή Γζαννμή ζηδ Γεοηενμαάειζα 

Δηπαίδεοζδ (Γοικάζζμ, Δκζαίμ Λφηεζμ, ΣΔΔ). Αεήκα: Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ. 

Γζαεέζζιμ: 

http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Paratiritirio/2017/Mathitiki

_Diarroi_Ereyna_2013-2016_Paratiritirio_Mathitikis_Diarrois.pdf, ακαηηήεδηε: 

13/3/2019. 

Μζπαθαηυπμοθμξ, Γ. (2000). ―Κμζκςκζμθμβία ηαζ Δηπαίδεοζδ‖. Δηδ. Αδεθθχκ 

Κονζαηίδδ Α.Δ., Θεζζαθμκίηδ 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=345913%20
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Paratiritirio/2017/Mathitiki_Diarroi_Ereyna_2013-2016_Paratiritirio_Mathitikis_Diarrois.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Paratiritirio/2017/Mathitiki_Diarroi_Ereyna_2013-2016_Paratiritirio_Mathitikis_Diarrois.pdf


 154  

 

PLANET, (2007).  Μεθέηδ βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ ζπμθζηήξ δζαννμήξ, παναδμηέμ 

2. Ακάθοζδ ηςκ ιεηνήζεςκ ηδξ ζπμθζηήξ δζαννμήξ ηαζ ηαηαβναθή οπανπυκηςκ 

ζοζηδιάηςκ, απυρεςκ ηαζ πνμηάζεςκ ηαηαπμθέιδζήξ ηδξ (Έηδμζδ 2.0). Γζαεέζζιμ: 

https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/376/111.pdf , ακαηηήεδηε:13/3/2019. 

Bourdieu, Ρ. (1966). «Σμ ζοκηδνδηζηυ μπμθείμ: Οζ ακζζυηδηεξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ 

ηδκ παζδεία», ιεηάθν. ζημ Ά. Φναβημοδάηδ, 1985, Κμζκςκζμθμβία ηδξ Δηπαίδεοζδξ, 

ζ. 357-391, Παπαγήζδξ, Αεήκα. 

Bourdieu, Ρ. (1966a). «Σμ ζοκηδνδηζηυ μπμθείμ: Οζ ακζζυηδηεξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ 

ηδκ παζδεία», ιεηάθν. ζημ Ά. Φναβημοδάηδ, 1985, Κμζκςκζμθμβία ηδξ Δηπαίδεοζδξ, 

ζ. 357-391, Παπαγήζδξ, Αεήκα. 

Bourdieu, Ρ. (1966b). «Σμ ζοκηδνδηζηυ μπμθείμ: Οζ ακζζυηδηεξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ 

ηδκ παζδεία», ιεηάθν. ζημ Ά. Φναβημοδάηδ, 1985, Κμζκςκζμθμβία ηδξ Δηπαίδεοζδξ, 

ζ. 357-391, Παπαγήζδξ, Αεήκα. 

Bourdieu, Ρ. (1966c). «Σμ ζοκηδνδηζηυ μπμθείμ: Οζ ακζζυηδηεξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ 

ηδκ παζδεία», ιεηάθν. ζημ Ά. Φναβημοδάηδ, 1985, Κμζκςκζμθμβία ηδξ Δηπαίδεοζδξ, 

ζ. 357-391, Παπαγήζδξ, Αεήκα. 

Bourdieu, Ρ. (1966d). «Σμ ζοκηδνδηζηυ μπμθείμ: Οζ ακζζυηδηεξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ 

ηδκ παζδεία», ιεηάθν. ζημ Ά. Φναβημοδάηδ, 1985, Κμζκςκζμθμβία ηδξ Δηπαίδεοζδξ, 

ζ. 357-391, Παπαγήζδξ, Αεήκα. 

Φαηζμθάξ, Ν. (2016). Αίηζα ηαζ Πμθζηζηέξ Ακηζιεηχπζζδξ ημο Ακαθθααδηζζιμφ. 

Γζαεέζζιμ:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/9504/9693, 

ακαηηήεδηε:13/3/2019. 

Γαθίηδξ, Π. (2011a). ημ ηοκήβζ ημο Υνυκμο. Δζπενζκή εηπαίδεοζδ ηαζ Κμζκςκζηυξ 

Απμηθεζζιυξ. Θεζζαθμκίηδ: Δπίηεκηνμ. 

Γαθίηδξ, Π. (2011b). ημ ηοκήβζ ημο Υνυκμο. Δζπενζκή εηπαίδεοζδ ηαζ Κμζκςκζηυξ 

Απμηθεζζιυξ. Θεζζαθμκίηδ: Δπίηεκηνμ. 

Γαθίηδξ, Π. (2011c). ημ ηοκήβζ ημο Υνυκμο. Δζπενζκή εηπαίδεοζδ ηαζ Κμζκςκζηυξ 

Απμηθεζζιυξ. Θεζζαθμκίηδ: Δπίηεκηνμ. 

https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/376/111.pdf
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/9504/9693,


 155  

 

Social Exclusion Unit (1998), Social Exclusion Unit homepage, [Internet] London: 

Cabinet Office. Γζαεέζζιμ: 

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.cabinetoffice.gov.uk/media/c

abinetoffice/social_exclusion_task_force/assets/publications_1997_to_2006/seu_leafl

et.pdf , ακαηηήεδηε:14/3/2019. 

Castel, R. (1991). De l‘Indigence à  l‘exclusion: la désaffiliation. In: Donzelot, J. 

(Ed.), Face à l‘exclusion. Esprit, Paris, pp. 137 68 

Paugam, S. (1991). La Disqualification sociale. Presses Universitaires de France, 

Paris. 

Portes, A. & Zhou, M. (1993a), ―The New Second Generation‖, Annals of the 

American Academy of Political and Social Science. Γζαεέζζιμ: 

https://www.jstor.org/stable/1047678?seq=1#page_scan_tab_contents , ακαηηήεδηε: 

21/3/2019. 

Portes, A. & Zhou, M. (1993b), ―The New Second Generation‖, Annals of the 

American Academy of Political and Social Science. Γζαεέζζιμ: 

https://www.jstor.org/stable/1047678?seq=1#page_scan_tab_contents , ακαηηήεδηε: 

21/3/2019. 

Baudelot, C., Establet, R., (1971a), L' Ecole Capitalist en France, Maspero, Paris. 

Baudelot, C., Establet, R., (1971b), L' Ecole Capitalist en France, Maspero, Paris. 

Αζημφκδ, Ν. (2003). Κμζκςκζηέξ ακζζυηδηεξ ζημ ζπμθείμ, ΤΠΔΠΘ-Πακεπζζηήιζμ 

Αεδκχκ, ζεζνά: ηθεζδζά ηαζ ακηζηθείδζα, Αεήκα. 

Bourdieu, P. (1996). Οζ Κθδνμκυιμζ. Οζ θμζηδηέξ ηαζ δ ημοθημφνα. (Δζζαβςβή: Ν. 

Πακαβζςηυπμοθμξ,. ιεηάθναζδ: Ν. Πακαβζςηυπμοθμξ - Μ. Βζδάθδ). Αεήκα: 

Ηκζηζημφημ ημο αζαθίμο – Κανδαιίηζαξ. 

Κμβηίδμο Γ., Σνέζζμο-Μοθςκά Δ., Σζζάηαθμξ Γ., (1997) Κμζκςκζηυξ απμηθεζζιυξ 

ηαζ εηπαίδεοζδ: Ζ πενίπηςζδ ηςκ βθςζζζηχκ ιεζμκμηήηςκ ζηδ δοηζηή Θεζζαθμκίηδ. 

ημ: Θέιαηα δζβθςζζίαξ ηαζ εηπαίδεοζδξ, επζι. Δ. ημφνημο, 139-163, εηδ. Νήζμξ, 

Αεήκα. ημ : Βαζζθείμο, Α. (2007) Ζ Γθχζζα ηαζ μ Ρυθμξ ηδξ ζημ πμθείμ , 

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.cabinetoffice.gov.uk/media/cabinetoffice/social_exclusion_task_force/assets/publications_1997_to_2006/seu_leaflet.pdf
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.cabinetoffice.gov.uk/media/cabinetoffice/social_exclusion_task_force/assets/publications_1997_to_2006/seu_leaflet.pdf
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.cabinetoffice.gov.uk/media/cabinetoffice/social_exclusion_task_force/assets/publications_1997_to_2006/seu_leaflet.pdf
https://www.jstor.org/stable/1047678?seq=1%23page_scan_tab_contents%20,
https://www.jstor.org/stable/1047678?seq=1%23page_scan_tab_contents%20,%20


 156  

 

δζαεέζζιμ: http://www.elliepek.gr/documents/4o_synedrio_eisigiseis/136_145.pdf , 

ακαηηήεδηε: 31/5/2019. 

Πακηίδδξ, ., Παζζζάξ, Γ. (2004). Δονςπαΐηή δζάζηαζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Αεήκα: 

Gutenberg. 

Giddens, A. (2001). Οζ ζοκέπεζεξ ηδξ κεμηενζηυηδηαξ. Δπζιέθεζα: Γενάζζιμξ 

Λοηζανδυπμοθμξ, ιεηάθναζδ: Γζχνβμξ Μενηίηαξ. Δηδυζεζξ: Κνζηζηή. 

Kazamias, A., Roussakis, Y. (2006). Education for and beyond  the Knowledge 

society :  A Critical Analysis of the European Discourse on Education. ημ 

οβηνζηζηή ηαζ Γζεεκήξ  Δηπαζδεοηζηή Δπζεεχνδζδ, η. 8. 

Creswell, J. (2013). Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches, Thousand Oaks, CA: SAGE.  

Κονζαγή, Ν. (1999), Ζ ημζκςκζμθμβζηή ένεοκα. Κνζηζηή Δπζζηυπδζδ ηςκ Μεευδςκ 

ηαζ ηςκ Σεπκζηχκ. Αεήκα: Δθθδκζηά Γνάιιαηα.  

Cohen, L., & Manion, L. (1994/2008). Μεεμδμθμβία Δηπαζδεοηζηήξ Ένεοκαξ, ιηθν. 

Υνοζμφθα Μδηζμπμφθμο,& Μάκζα Φζθμπμφθμο. Αεήκα: Μεηαίπιζμ.  

Παναζηεουπμοθμξ, Η. (1984). Δλεθζηηζηή Φοπμθμβία, ηυιμξ 1, Αεήκα. 

Mason, J. (2003/2010a). Ζ δζελαβςβή ηδξ πμζμηζηήξ ένεοκαξ. Δθθδκζηά Γνάιιαηα, 

Αεήκα. Παπαβεςνβίμο, Γ. (1998). Μέεμδμζ ζηδκ Κμζκςκζμθμβζηή Ένεοκα. Αεήκα: 

Σοπςεήης.  

Mason, J. (2003/2010b). Ζ δζελαβςβή ηδξ πμζμηζηήξ ένεοκαξ. Δθθδκζηά Γνάιιαηα, 

Αεήκα. Παπαβεςνβίμο, Γ. (1998). Μέεμδμζ ζηδκ Κμζκςκζμθμβζηή Ένεοκα. Αεήκα: 

Σοπςεήης. 

Mason, J. (2003/2010c). Ζ δζελαβςβή ηδξ πμζμηζηήξ ένεοκαξ. Δθθδκζηά Γνάιιαηα, 

Αεήκα. Παπαβεςνβίμο, Γ. (1998). Μέεμδμζ ζηδκ Κμζκςκζμθμβζηή Ένεοκα. Αεήκα: 

Σοπςεήης. 

Eisner, W. E. (1991). The Enlightened Eye: Qualitative Inquiry and the Enhancement 

of Educational Practice. New York: Macmillan.  

http://www.elliepek.gr/documents/4o_synedrio_eisigiseis/136_145.pdf


 157  

 

Willig, C. (2015). Πμζμηζηέξ ιέεμδμζ ένεοκαξ ζηδκ Φοπμθμβία (Δπζι. Δθεοεενία 

Σζέθζμο). Δηδυζεζξ : Gutenberg.  

Fereday, J. & Muir-Cochrane, E. (2006). Demonstrating Rigor Using Thematic 

Analysis: A Hybrid Approach of Inductive and Deductive Coding and Theme 

Development. International Journal of Qualitative Methods, Vol 5 (No1). 80 – 92.  

Bird, M., & Hammersley, M. & Gomm, R., & Woods, P. (1999). Δηπαζδεοηζηή 

Ένεοκα ζηδκ Πνάλδ. Δβπεζνίδζμ Μεθέηδξ. Μηθν. Δ. Φνάβημο. Πάηνα: ΔΑΠ.  

Kvale, S. (1996). Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing. 

SageThousandOaks. Γζαεέζζιμ ζημ: 

https://www.scirp.org/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1389610,  

ακαηηήεδηε: 4/5/2019.  

Hammersley, M. (1992). What's wrong with ethnography? London: Routledge.  

Bourdieu, P. (2002). Habitus. In J. Hiller and Rooksby E. (Έds) Habitus: A Sense of 

Place. Aldershot: Ashgate. 

 

 

https://www.scirp.org/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1389610%20

