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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δηεξεπλάηαη ε γνληθή εκπινθή ησλ 

κεηαλαζηψλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Πξαγκαηνπνηήζεθε πνηνηηθή 

έξεπλα ζε δχν ζρνιεία ηνπ λνκνχ Κνξηλζίαο θαη, κέζσ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, 

θαηαγξάθεθε ν βαζκφο ζπκκεηνρήο δψδεθα κεηαλαζηψλ γνλέσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ησλ παηδηψλ ηνπο, εληνπίζηεθαλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ή κε θαη αληρλεχζεθαλ νη πξνζδνθίεο ηνπο. Γηαπηζηψζεθε φηη, νη 

κεηαλάζηεο γνλείο ηεο έξεπλαο έρνπλ απαηηήζεηο απφ ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ 

παηδηψλ ηνπο, αθνινπζνχλ ηα πξφηππα ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ ειιήλσλ γνλέσλ 

θαη γεληθφηεξα ζεσξνχλ ηελ εθπαίδεπζε σο ηε βάζε γηα ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ ηνπο 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Χζηφζν, θαηά ηελ εκπινθή ηνπο ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα 

ησλ παηδηψλ ηνπο δηαθάλεθε φηη ε ειιηπήο γλψζε ηεο ειιεληθήο θαη ε ζπζηνιή 

επεηδή λνηψζνπλ μέλνη δελ ηνπο επηηξέπνπλ ηελ επηζπκεηή απφ απηνχο γνληθή 

εκπινθή.  Ζ γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ εκπνδίσλ πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηε 

γνληθή εκπινθή ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ ζα βνεζήζεη ζηελ πξνψζεζε αλάινγσλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ, πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ ηνπο ζπλερψο εηζεξρφκελνπο 

αιινδαπνχο γνλείο ζηε ρψξα καο.  

 

 

Λέμεηο θιεηδηά:  κεηαλάζηεπζε, θνηλσληθή έληαμε, εθπαίδεπζε, γνληθή εκπινθή   



5 
 

ABSTRACT 

The aim of the study is to investigate the immigrant parents‟ involvement in 

their children‟s education. For this purpose, twelve immigrant parents participated, 

through semi structured interviews, in a qualitative survey conducted in two schools 

of Corinth prefecture. The level of their involvement was measured as well as the 

factors that affect it, and their expectations were documented. The survey indicated 

that immigrant parents have high expectations for their children's school attainment. 

They adhere to the local culture, educational-wise, and consider education as the key 

to the successful assimilation in Greek society. 

However, results suggested that lack of knowledge of Greek language, on 

behalf of parents, and their feeling of being foreigners limits the engagement in their 

children‟s educational process.  

It is concluded that understanding the factors that restraint parental 

involvement in education, will help designing immigration policy to serve the 

growing influx of overseas parents in our country. 

 

Keywords: immigration, education, social integration, parental involvement. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Ζ κεγάιε αχμεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ πξνο ηελ Δπξψπε ηηο  

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη επεξεάζεη ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο δνκέο 

ησλ ρσξψλ ππνδνρήο, ηδηαίηεξα απηέο πνπ δελ είραλ ηελ αλάινγε εκπεηξία, φπσο θαη 

ε Διιάδα, ε νπνία κεηαηξάπεθε αίθλεο απφ ρψξα απνζηνιήο κεηαλαζηψλ ζε ρψξα 

ππνδνρήο ηνπο. Γηα αξθεηνχο απφ απηνχο ε Διιάδα απνηεινχζε έλαλ κφληκν 

πξννξηζκφ κεηαλάζηεπζεο, φπσο δείρλεη θαη ε απμαλφκελε παξνπζία ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ ζηα ζρνιεία. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα λα θιεζεί ε ρψξα ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα φρη κφλν λα αληηκεησπίζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ην θαηλφκελν ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, αιιά θαη ηα απνξξένληα ζέκαηα πνπ θπξίσο ζπλδένληαη κε ηα παηδηά 

ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, ε νπνία δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο. ην πιαίζην απηφ, ε ζπκκεηνρή ησλ 

κεηαλαζηψλ γνλέσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηε ζρνιηθή δσή ησλ παηδηψλ 

ηνπο απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία,  κε ηελ παξαδνρή φηη ε γνληθή εκπινθή επηδξά 

ζεηηθά ηφζν ζηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε φζν θαη ζηε ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ηνπο 

αλάπηπμε.   

Ζ παξνχζα πνηνηηθή έξεπλα επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη θαηά πφζν εκπιέθνληαη 

νη κεηαλάζηεο γνλείο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ παηδηψλ ηνπο. Λακβάλνληαο 

ππφςε σο δείγκαηα αιινδαπνχο γνλείο ησλ νπνίσλ ηα παηδηά καζεηεχνπλ ζε δχν 

ζρνιεία ηνπ λνκνχ Κνξηλζίαο, έλα λεπηαγσγείν θαη έλα δεκνηηθφ, ζα θαηαγξαθεί ν 

βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζηελ 

επηθνηλσλία ηνπο κε ην ζρνιείν, ζα εληνπηζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο θαη ζα αληρλεπζνχλ νη πξνζδνθίεο ηνπο απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ ηνπο.  

Σν πξψην κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο, πεξηιακβάλεη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ζην 

νπνίν βαζίζηεθε ε έξεπλα θαη απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα.  ην πξψην 

θεθάιαην, επηρεηξείηαη ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη παξάζεζε ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη ελζσκάησζεο 

πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. Δπίζεο, παξαζέηνληαη νη πξνζπάζεηεο 

γηα κηα θνηλή επξσπατθή  κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή θαη νη νδεγίεο πνπ ππνρξενχηαη 

λα εθαξκφδεη ε Διιάδα, σο θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν δεχηεξν 

θεθάιαην εζηηάδεηαη ζηελ Διιάδα, σο ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. Αξρηθά, 

παξνπζηάδεηαη κία ζχληνκε ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηε ρψξα θαη ζηε 
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ζπλέρεηα ην ζεζκηθφ κεηαλαζηεπηηθφ πιαίζην πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ. ην ηξίην θεθάιαην, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, παξαηίζεληαη ηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά 

κνληέια πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί θαη  εθαξκνζηεί κε ζθνπφ ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ 

ησλ κεηαλαζηψλ ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ ππνδνρήο. Δπίζεο 

παξνπζηάδνληαη νη  βαζηθέο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ην κνληέιν πνπ 

έρεη πηνζεηεζεί ηφζν απφ ηελ Δ.Δ φζν θαη απφ ηελ Διιάδα, θαη είλαη απηφ πνπ ζεσξεί 

ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο σο ζεκειηψδε πξνυπφζεζε ελδπλάκσζεο ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ. Αθφκε, αλαδεηθλχεηαη ε ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κε 

ηελ παξάζεζε ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ έληαμε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ 

ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σν ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε γνληθή 

εκπινθή, ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο απηήο θαη ζηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ  ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Σέινο, παξνπζηάδεηαη ε γνληθή εκπινθή ζηελ Διιάδα, κέζα απφ ην ζεζκηθφ  ηεο 

πιαίζην αιιά θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γη‟ απηή.   

 Σν δεχηεξν κέξνο, πεξηιακβάλεη ην εκπεηξηθφ κέξνο θαη απνηειείηαη απφ δχν 

θεθάιαηα. ην πέκπην θεθάιαην, πξνζδηνξίδνληαη ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο 

θαη δηαηππψλνληαη  ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Καηφπηλ, δηεπθξηλίδεηαη ην δείγκα ηεο 

έξεπλαο θαη αλαθέξνληαη νη δπζθνιίεο θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ε κεζνδνινγία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο 

θαη ην εξγαιείν πνπ επηιέρζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. Σέινο, αλαθέξνληαη 

νη ελέξγεηεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο 

ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ε κέζνδνο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ. ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο θαη επηρεηξείηαη ν ζρνιηαζκφο θαη ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

θπξηφηεξσλ επξεκάησλ.   



8 
 

ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Σν θαηλόκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο 

Εισαγωγή κεφαλαίου 

Ζ κεηαλάζηεπζε απνηειεί έλα δηαρξνληθφ αιιά θαη δπλακηθφ θαηλφκελν πνπ 

κεηαβάιιεηαη ζπλερψο, πξνθαιψληαο αιιαγέο ηφζν ζηηο ρψξεο ππνδνρήο, φζν θαη 

ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο. Ζ δηαζαθήληζε νξηζκέλσλ βαζηθψλ ελλνηψλ, ζρεηηθψλ κε ην 

θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο, ζα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία ηνπ. 

Δπίζεο, ε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ πηνζεηείηαη απφ 

ηελ Δ.Δ θξίλεηαη αλαγθαία, θαζψο απηή επηδξά ζηε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλεο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ-κειψλ, επνκέλσο θαη ηεο Διιάδαο.  

1.1. Οξηζκνί βαζηθώλ ελλνηώλ 

 

χκθσλα κε ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ην Γηεζλέο Γίθαην σο κεηαλάζηεπζε 

(immigration) νξίδεηαη ε κεηαθίλεζε-εγθαηάζηαζε αλζξψπσλ πξνο κία ρψξα ηεο 

νπνίαο δελ έρνπλ ηελ ηζαγέλεηα. Πξφθεηηαη γηα ζπλερή ξνή πξνζψπσλ απφ θαη πξνο 

κηα πεξηνρή θαη κία απφ ηηο ηξεηο βαζηθέο δεκνγξαθηθέο δηαδηθαζίεο (Σζανχζεο, 

1996:238), αθνχ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεραληθή ή ηερλεηή αλαλέσζε θαη θζνξά 

ελφο πιεζπζκνχ, ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο δχν δηαδηθαζίεο (γελλεηηθφηεηα, 

ζλεζηκφηεηα), πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε θπζηθή αλαλέσζε θαη θζνξά ηνπ. Ζ 

κεηαλάζηεπζε απνηειεί κία πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία κε ζεκαληηθέο θνηλσληθέο 

παξακέηξνπο, πνπ, ζχκθσλα κε ηελ Κνηιηάξε (1997:8-9) επεξεάδνπλ «ηα ίδηα ηα 

άηνκα, ηνπο πξνζαλαηνιηζκνύο ηνπο, ηνλ ηξόπν ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη ηνλ θνηλσληθό 

ηνπο πεξίγπξν, ηηο νκάδεο ζηηο νπνίεο αλήθαλ ή αλήθνπλ ή αηζζάλνληαη όηη αλήθνπλ ηα 

κεηαθηλνύκελα απηά άηνκα …».  

Ο 20
νο

 αηψλαο ραξαθηεξίδεηαη σο ν «αηψλαο ηεο κεηαλάζηεπζεο», αθνχ ζε 

απηφλ ζεκεηψζεθαλ νη ζεκαληηθφηεξεο πιεζπζκηαθέο αιιαγέο θαη κεηαθηλήζεηο 

(εηξεληθέο ή βίαηεο) (Λαδαξίδεο & Ακίηζεο, 2001:258). Σν θαηλφκελν ζηηο εκέξεο 

καο εληείλεηαη θαζψο ε αλζξσπφηεηα αληηκεησπίδεη κεηαλαζηεχζεηο θάησ απφ 

ζπλζήθεο άζθεζεο βίαο θαη δηψμεσλ (αξξήο, 2008:7) θαη ηε κεγαιχηεξε 

πξνζθπγηθή θξίζε πνπ νθείιεηαη ζην ζπλερηδφκελν πφιεκν ηεο πξίαο, ν νπνίνο 
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νδεγεί εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο καθξηά απφ ηελ παηξίδα ηνπο
1
.  Με βάζε ηελ εμέιημε 

απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ε κεηαλάζηεπζε δηαθξίλεηαη ζε «παξαδνζηαθή» θαη 

«ζχγρξνλε (Μπάγθαβνο, Παπαδνπνχινπ, 2002). Ζ «παξαδνζηαθή» 

πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ απφ ηνπο δπν Παγθνζκίνπο Πνιέκνπο θαη είρε ππεξπφληηα 

επέθηαζε ελψ ε «ζχγρξνλε», ε κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ, θπξίσο, πξνο ηελ Δπξψπε 

εληνπίδεηαη κε ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ζρεηίδεηαη απφιπηα, κε ηελ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ  εθβηνκεράληζε (Μπάγθαβνο, 

Παπαδνπνχινπ, 2002:14. Μνπζνχξνπ, 1991:16-17).  

Σα δχν βαζηθά αίηηα πνπ σζνχλ ηα άηνκα λα εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα ηνπο 

ζπληζηνχλ θαη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ κεηαλάζηε θαη ηνλ πξφζθπγα. Ο πξψηνο 

εγθαηαιείπεη νηθηνζειψο ηε ρψξα ηνπ γηα λα εγθαηαζηαζεί ζε άιιε ρψξα  έρνληαο 

πξνζσπηθνχο, νηθνγελεηαθνχο ή νηθνλνκηθνχο ιφγνπο ν πξφζθπγαο, ζχκθσλα κε ηε 

χκβαζε ηεο Γελεχεο
2
, βξίζθεηαη εθηφο ηεο ρψξαο ππεθνφηεηάο ηνπ ιφγσ 

δηθαηνινγεκέλνπ θφβνπ δίσμεο θαη δελ κπνξεί ή δελ επηζπκεί λα επηζηξέςεη. Παξά 

ην γεγνλφο φηη, νη δχν αλσηέξσ θαηεγνξίεο, λνκηθά θαη πνιηηηθά, είλαη δηαθνξεηηθέο 

ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, ζε φηη αθνξά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηε ρψξα 

ππνδνρήο θαη ζπλεπψο σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο έληαμεο θαη ελζσκάησζήο ηνπο, είλαη 

θνηλά (Μπάγθαβνο, Παπαδνπνχινπ, 2002:15).    

1.2. Πνιηηηθέο αληηκεηώπηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο 

 

Ζ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, δειαδή ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε δχν αλαγθαίνπο, 

ζπκπιεξσκαηηθνχο άμνλεο (Μπάγθαβνο, Παπαδνπνχινπ, 2002:24). Με ηνλ πξψην, 

πνπ έρεη ραξαθηήξα «θαηαζηαιηηθφ», «αζηπλνκηθφ», «ακπληηθφ» θαη «απσζεηηθφ», 

επνκέλσο θαη αξλεηηθφ σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ (Μπάγθαβνο, Παπαδνπνχινπ, 

                                                           
1
 χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία ελεκέξσζε (4 Απξηιίνπ 2016) ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο ν θαηαγεγξακκέλνο αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ απφ ηε πξία αλέξρεηαη 

ζηνπο 4.803.643: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php#_ga=1.234522398. 1267462935. 

1460015516 (αλαθηήζεθε 8.4.2016) 
2 Ζ χκβαζε ηεο Γελεχεο, ε νπνία εγθξίζεθε ζηηο 28 Ηνπιίνπ ηνπ 1951 απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, απνηειεί ην βαζηθφ θείκελν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ. Καζνξίδεη αθξηβψο 

ην πνηνο είλαη ν πξφζθπγαο θαη ην είδνο ηεο λνκηθήο πξνζηαζίαο ή άιιεο παξνρήο, θαζψο θαη ησλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ πνπ απηφο ή απηή νθείιεη λα ιάβεη απφ ηα θξάηε πνπ ππέγξαςαλ ην 

έγγξαθν. Δπίζεο, θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξφζθπγα ζηηο ρψξεο ππνδνρήο θαη νξίδεη 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αηφκσλ, φπσο νη ηξνκνθξάηεο, πνπ δελ δηθαηνχληαη πξνζθπγηθήο ηδηφηεηαο: 

United Nations High Commissioner for Refugees: http://www.unhcr.org/refworld/rsd.html 
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2002:24) ξπζκίδεηαη θαη ειέγρεηαη ε είζνδνο, ε δηακνλή θαη ε απαζρφιεζε ησλ 

πνιηηψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ επηθξάηεηα κηαο ρψξαο. Με ην δεχηεξν, εθαξκφδνληαη 

«πνιηηηθέο έληαμεο θαη ελζσκάησζεο» ζεζπίδνληαη θαη εθαξκφδνληαη νη απαξαίηεηεο 

λνκηθέο θαη ηππηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζχγθιηζε ησλ κεηαλαζηψλ κε ηνπο πνιίηεο 

(Μπάγθαβνο, Παπαδνπνχινπ, 2002:25). Αλ θαη μεθάζαξνη νη άμνλεο, σο πξνο ηνπο 

ζηφρνπο πνπ δηαθεξχζζνπλ, δηαθέξεη ε εθαξκνγή ηνπο απφ ρψξα ζε ρψξα, αθνχ ην 

θάζε θξάηνο δηαρεηξίδεηαη ηε κεηαλάζηεπζε αλάινγα κε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

ηνπ  αλάγθεο ή ην κεηαλαζηεπηηθφ ηνπ παξειζφλ. ηελ  Δπξψπε ππάξρνπλ  ρψξεο κε 

κεγάιε παξάδνζε ζηε δηαρείξηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο (Γαιιία, Βξεηαλία, Γεξκαλία)  

θαη άιιεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «λέεο ρψξεο ππνδνρήο» (Μνπζνχξνπ, 1991:151).  

Λφγσ δε ηεο έθηαζεο ηεο  παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά θαη ππφ ηελ πίεζε 

ηεο θνηλήο ηνπο γλψκεο ζρεηηθά κε ηα κεηαλαζηεπηηθά δεηήκαηα
3
 ηελ πεξίνδν 2010-

2011 αξθεηά θξάηε αλαζεψξεζαλ ηε  κεηαλαζηεπηηθή ηνπο πνιηηηθή.  

1.2.1. Κνηλσληθή Έληαμε θαη Κνηλσληθή Δλζσκάησζε  

 

Οη ζεκαληηθνί γηα ηελ θνηλσληνινγηθή επηζηήκε, φξνη «έληαμε» θαη «ελζσκάησζε» 

πεξηγξάθνπλ ηηο  δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρήο, ειιηπνχο ή µε ηνπ αηφκνπ ζε έλα 

θνηλσληθφ ζχζηεκα (Γεκνπιάο, Παπαδνπνχινπ, 2004:31).  «Κνηλσληθή έληαμε» 

είλαη ε νκαιή πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία, ε θνηλσληθνπνίεζή ηνπ θαη ε 

πηνζέηεζε απφ απηφ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλεζεηψλ, ζπκπεξηθνξψλ, νη νπνίεο ζα ηνπ 

επηηξέςνπλ λα απνξξνθεζεί νκαιά θαη λα δήζεη αξκνληθά κε ηνπο άιινπο πνιίηεο. Ο 

φξνο θνηλσληθή ελζσκάησζε
4
 πξνζδηνξίδεη ην βαζκφ θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

ελζσκάησζεο είηε κηαο θνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηεο  είηε ηε ζρέζε ησλ αηφκσλ κέζα 

ζηελ θνηλσλία (Schnapper, 2008:114). O φξνο αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο 

κεηαλάζηεο, νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην γεγελή πιεζπζκφ ηεο θνηλσλίαο πνπ 

εηζέξρνληαη, αθνχ έρνπλ ήδε θνηλσληθνπνηεζεί θαη ελζσκαησζεί ζηελ θνηλσλία 

θαηαγσγήο ηνπο. Δπνκέλσο, ε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο είλαη ε 

πνξεία πξνο κηα επηζπκεηή θαηάζηαζε φπνπ απνπζηάδνπλ νη δηαθξίζεηο κεηαμχ 

                                                           
3 Σα ζηνηρεία δεκνζηεχνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ Πξννπηηθέο ηεο δηεζλνύο κεηαλάζηεπζεο 2012, 

δηαζέζηκν ζην http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/migr_outlook-2012-sum-03C0A 

(αλαθηήζεθε 7.4.2016) 

 

 
4 Ζ θαηαγσγή ηνπ φξνπ ελζσκάησζε απνδίδεηαη ζηνλ Emile Durkheim, ν νπνίνο ζην έξγν ηνπ Οη 

θνηλσληθέο αηηίεο ηεο απηνθηνλίαο κηινχζε γηα ελζσκάησζε ηεο θνηλσλίαο (integration de la société) 

θαη γηα ελζσκάησζε ζηελ θνηλσλία(integration à la société), ζην  Παπαδνπνχινπ, Γ., (2013) 



11 
 

ζπγθξίζηκσλ νκάδσλ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ ζηε ρψξα ππνδνρήο (Ακίηζεο, 

Λαδαξίδε, 2001). Γηαπηζηψλεηαη φηη, ακθφηεξνη νη φξνη παξαπέκπνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Έλα βαζηθφ θξηηήξην δηαθνξνπνίεζήο ηνπο είλαη ν 

δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ βίν ηνπ αηφκνπ (Γεκνπιάο, 

Παπαδνπνχινπ, 2004). Όινη νη ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ αηφκνπ (ε 

απαζρφιεζε, ε θαηνηθία, ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο, ε εθπαίδεπζε) απνηεινχλ 

βαζηθνχο παξάγνληεο θνηλσληθήο έληαμεο. Αληίζεηα, ε ζθαίξα ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ 

(νηθνγέλεηα, ζξεζθεία, πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο) θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αηφκνπ 

κέζα ζε απηήλ παξαπέκπνπλ ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε. ηελ πξάμε νη δχν 

δηαδηθαζίεο δελ ζεσξνχληαη αλεμάξηεηεο ε κία απφ ηελ άιιε, αιιεινεπεξεάδνληαη 

θαη αλακθηζβήηεηα ε έληαμε ηξνθνδνηεί ηε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο, ρσξίο σζηφζν 

ε πξψηε λα νδεγεί πάληα ζηελ πινπνίεζε ηεο δεχηεξεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηνλ 

φξν ελζσκάησζε,  αλαθεξφκαζηε ζηα παηδηά κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο, κε 

θπξηφηεξν παξάγνληα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ζηελ εθπαίδεπζε. Σα παηδηά απηά 

δελ εληάζζνληαη κφλν ζηελ θνηλσλία ζπκκεηέρνληαο ζην εθπαηδεπηηθφ ηεο ζχζηεκα, 

αιιά ελζσκαηψλνληαη πηνζεηψληαο θνηλσληθέο αμίεο ηεο θνηλσλίαο εγθαηάζηαζεο 

(Παπαδνπνχινπ, 2007). 

1.3.  Η κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο   

 

Ζ κεηαλάζηεπζε πξνο ηελ Δπξψπε είλαη έλα θαηλφκελν πνπ εθδειψζεθε θπξίσο κεηά 

ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Αξρηθά αθνξνχζε, θπξίσο, ζηηο ρψξεο ηεο θεληξηθήο θαη 

βφξεηαο Δπξψπεο, ελψ κεηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 ηηο ρψξεο ηνπ επξσπατθνχ λφηνπ. Σα 

θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ δηαηεξνχζαλ κέρξη θαη ην ηέινο, ζρεδφλ, ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, 

αλαπφζπαζην ην δηθαίσκά ηνπο λα θαζνξίδνπλ ηηο πνιηηηθέο θαη ην θαζεζηψο γηα ηνπο 

ππεθφνπο «ηξίησλ» ρσξψλ πνπ εηζέξρνληαλ θαη δηέκελαλ ζην έδαθφο ηνπο. Χζηφζν, 

ε ειεχζεξε θπθινθνξία πξνζψπσλ εληφο ηεο Δ.Δ. θαη νη απμαλφκελεο 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελδπλάκσζε ησλ επξσπατθψλ ζεζκψλ, 

νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα θνηλνηηθή δξάζε (αξξήο, 

2008:11)  

Αθεηεξία ηεο επξσπατθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο απνηέιεζε ε πλζήθε 

έλγθελ (1985) γηα ηνλ έιεγρν ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο Δ.Δ θαη ηεο ειεχζεξεο 

θπθινθνξίαο ησλ πνιηηψλ θξαηψλ-κειψλ ζηνλ Δληαίν Υψξν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
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Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε (1986)
5
.  Ζ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη (1992), ηνπνζέηεζε 

ηελ πνιηηηθή ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ αζχινπ ζην επίθεληξν ηνπ ηξίηνπ ππιψλα, 

σζηφζν νη δηαηάμεηο ηεο δελ ήηαλ δεζκεπηηθέο γηα ηα θξάηε-κέιε (Βαξβηηζηψηεο, 

Κακπνχξνγινπ, 2006:18). Με ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ (1999) ε πνιηηηθή ηεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ αζχινπ κεηαθέξζεθε ζηνλ δεζκεπηηθφ γηα ηα θξάηε-κέιε 

πξψην ππιψλα θαη πξνβιέθζεθαλ κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ειεχζεξεο 

θπθινθνξίαο ησλ πξνζψπσλ, ηνλ έιεγρν ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα, ην άζπιν, ηε 

κεηαλάζηεπζε θαη ηε δηαθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ.  ηε 

χλνδν Κνξπθήο ηνπ Σάκπεξε (Φηιαλδία, 15-16/10/1999)  ηέζεθαλ νη βάζεηο κηαο 

θνηλήο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν θαη ζπκθσλήζεθε ε 

αλάγθε δηακφξθσζεο κηαο δπλακηθήο εληαμηαθήο πνιηηηθήο ζηε βάζε ηεο ηζφηηκεο 

κεηαρείξηζεο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζην έδαθνο ησλ 

θξαηψλ
6
. Αθνινχζεζαλ δεζκεπηηθά θείκελα-Οδεγίεο (2000/43/ΔΚ

7
, 2003/86/ΔΚ

8
, 

2000/78/ΔΚ
9
, 2003/109/ΔΚ

10
) πνπ δηακφξθσζαλ θνηλή εληαμηαθή πνιηηηθή ελψ ζην 

πνιπεηέο Πξφγξακκα ηεο Υάγεο, ηέζεθαλ πξνηεξαηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηθαηνζχλεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ (πεληαεηία 2005-2010). Σν Δπξσπατθφ 

πκβνχιην
11

 έζεζε σο πξνηεξαηφηεηεο ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, ηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ ρψξνπ αζχινπ 

ζχκθσλα µε ηελ αλζξσπηζηηθή παξάδνζε θαη ηηο δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο Έλσζεο, 

ηε ζπληνληζκέλε δηαρείξηζε ηεο λφκηκεο θαη ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θ.ά. Σν 

Πξφγξακκα ηεο ηνθρφικεο (2009) παξείρε ηνλ νδηθφ ράξηε ηεο Δ.Δ γηα ηελ 

                                                           
5 χκθσλα κε ηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε ε εζσηεξηθή αγνξά νξίδεηαη σο «ρψξνο ρσξίο εζσηεξηθά 

ζχλνξα ζηνλ νπνίν δηαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ, ησλ αηφκσλ, ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ θεθαιαίσλ». http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri= 

CELEX:52008DC0359&from=EN (αλαθηήζεθε 1.12.2015)          
6
 Δπξσπατθφ πκβνχιηνπ ηνπ Σάµπεξε, 15-16 Οθησβξίνπ 1999. πκπεξάζκαηα Πξνεδξίαο, δηαζέζηκν 

ζην http://www.ypes.gr/ UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e- eca84e2ec9b9/%CE%A4AMPERE_ 

1999_EL.pdf  (αλαθηήζεθε 2.12.2015) 
7
 Οδεγία 2000/43/ΔΚ, Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αξηζ. L 180,  δηαζέζηκν ζην 

http:/eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:el:HTML (αλαθηήζεθε 

2.12.2015) 
8
 Οδεγία 2000/78/ΔΚ, Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αξηζ. αξηζ. L 303, δηαζέζηκν ζην 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:el:HTML (αλαθηήζεθε 

2.12.2015) 
9
 Οδεγία 2003/86/ΔΚ, Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αξηζ. L 251, δηαζέζηκν ζην  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32003L0086 (αλαθηήζεθε 2.12.2015) 
10

 Οδεγία 2003/109/ΔΚ, Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αξηζ. L 016, δηαζέζηκν ζην 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32003L0109 (αλαθηήζεθε  

2.12.2015) 
11 Πξφγξακκα Υάγεο, Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο C236 , δηαζέζηκν ζην http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:l16002 (αλαθηήζεθε 2.12.2015) 
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πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο, αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ δηθαηνζχλεο, 

ειεπζεξίαο θαη αζθάιεηαο (πεξίνδνο 2010-2014). Ζ επηηπρεκέλε έληαμε ησλ λνκίκσο 

δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πξνζδηνξίζηεθε ζεκειηψδεο θαη φηη νη πνιηηηθέο 

έληαμεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ζα ππνζηεξίδνληαλ απφ ζπληνληζκφ, δνκψλ θαη 

εξγαιείσλ κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ θαη αλάπηπμε πνιηηηθψλ. Σν 2010 

ζπζηήζεθε ην Δπξσπατθφ Σακείν γηα ηνπο πξφζθπγεο κε ζηφρν ηελ ηζνξξνπία ζηηο 

νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο πνπ επσκίδνληαη ηα θξάηε-κέιε, κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο 

αλαδηαλνκήο (Βνχιγαξε θαη  Μαξγαξψλε, 2014).  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ηελ αλαγθαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ αξκφδηνπ θξάηνπο 

κέινπο ζηνλ έιεγρν ηεο αίηεζεο παξνρήο αζχινπ απφ πνιίηε ηξίηεο ρψξαο 

πξνζδηνξίζηεθε ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ Γνπβιίλνπ ΗΗ (αξ.343/2003 πκβνχιην 

18/02/2003) λα επηηξέπεηαη ζε θάζε αηηνχληα κφλν κηα δηαδηθαζία αζχινπ εληφο ηεο 

Δ.Δ. Σν Γνπβιίλν ΗΗΗ (Καλνληζκφο 604/2013) έζεζε λέα θξηηήξηα θαη κεραληζκνχο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο-ππεχζπλνπ γηα εμέηαζε αίηεζεο δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο ή απφ απάηξηδα.
12

  

Με βάζε ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη ε Δ.Δ αλαγλσξίδεη φηη ε θνηλή 

δηαρείξηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηηο επξσπατθέο 

θνηλσλίεο θαη φηη ε θνηλή επξσπατθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζηελ αιιειεγγχε.  Χζηφζν, ε Δ.Δ γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο πξέπεη 

πξνεγνπκέλσο λα επηιχζεη δχν δεηήκαηα, ηα νπνία ζπρλά θαζηζηνχλ ηηο πξνζπάζεηέο 

ηεο αλαπνηειεζκαηηθέο. Σν πξψην αθνξά ζηελ απξνζπκία ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο λα 

απεκπνιήζνπλ ηελ απνθιεηζηηθή ηνπο αξκνδηφηεηα ζηε ράξαμε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο 

ηνπο πνιηηηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο αζχινπ θαη ην δεχηεξν ζηελ αλνκνηνγέλεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηεο. Ζ αλνκνηνγέλεηα δηαθαίλεηαη ηφζν ζηα δηαθνξεηηθά κέζα θαη 

κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ, φζν θαη ζην βαζκφ 

θνηλσληθήο σξηκφηεηαο πνπ επηδεηθλχεη ε θάζε ρψξα, γεγνλφο πνπ αλαθχπηεη απφ ηελ 

πνιηηηθή ηεο ηζηνξία, ηελ εκπεηξία ηεο ή κε ζηελ ππνδνρή κεηαλαζηψλ αιιά θαη απφ 

ην βαζκφ ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο ησλ πνιηηψλ ηεο. Ζ 

πξφζθαηε πξνζθπγηθή θξίζε (2015) έζεζε ηελ Δ.Δ αληηκέησπε ηφζν κε ηηο δηθέο ηεο 

                                                           
12 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 604/2013, Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 180, δηαζέζηκν 

ζην http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= OJ:L:2013:180:0031:0059:EL:PDF 

(αλαθηήζεθε 4.12.2015) 
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δηαθεξπγκέλεο αξρέο θαη αμίεο φζν θαη κε ηνπο κεραληζκνχο ηεο. Ζ θνηλή πνιηηηθή 

αζχινπ απέηπρε, αθνχ ε πκθσλία ηνπ Γνπβιίλνπ δελ παξείρε ηνλ απνηειεζκαηηθφ 

κεραληζκφ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζε φια ηα θξάηε-κέιε κεηά ηελ 

αξρηθή θαηαγξαθή ηνπο ζηελ πξψηε ρψξα ππνδνρήο, ελψ νη εθθιήζεηο θξαηψλ γηα 

επξσπατθή αιιειεγγχε δελ εηζαθνχγνληαλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ ζηδεξφθξαθηα 

ζχλνξα γηα λα εκπνδηζηνχλ νη πξνζθπγηθέο ξνέο πξνο ηελ Δπξψπε.    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Η κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα 

Εισαγωγή κεφαλαίου 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην πξνζδηνξίζακε ηηο έλλνηεο ηνπ κεηαλάζηε θαη ηνπ 

πξφζθπγα, αλαθεξζήθακε ζηε κεηαλάζηεπζε θαη ζηηο ζρεηηθέο επξσπατθέο πνιηηηθέο. 

ην παξφλ θεθάιαην ζα παξαζέζνπκε πψο εμειίρζεθε ην θαηλφκελν ζηελ Διιάδα θαη 

πψο αληηκεησπίδεηαη. 

2.1. πλνπηηθή ηζηνξηθή δηαδξνκή 

Ζ Διιάδα ζηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα απνηεινχζε ρψξα απνζηνιήο κεηαλαζηψλ κέρξη 

θαη ηε δεθαεηία ηνπ ‟70-80, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ειεγρφκελε εηζξνή 

κεηαλαζηψλ κεξηθψο απφ δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο, απφ ηελ Αζία, (Παθηζηαλνί, 

Φηιηππηλέδνη) θαη απφ ηελ Αθξηθή (Αηγχπηηνη) (Καβνπλίδε, 2002). ηε δεθαεηία ηνπ 

‟90 ην κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν εληείλεηαη θπξίσο απφ ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο θαη 

ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ ηνπο αιιαγψλ (Καινθσιηάο, 2011:33-

34). Πξφθεηηαη γηα ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο 

πιεηνςεθία, εηζήιζαλ ζηε ρψξα παξάλνκα. Ζ έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ απνηππψλεηαη 

ζηηο απνγξαθέο ηνπ 2001 θαη 2011 πνπ θέξνπλ θαηακεηξεκέλνπο 762.482 

αιινδαπνχο φηαλ ζηελ πξνεγνχκελε απνγξαθή (1991
13

) εκθαλίδνληαλ 253.328 

αιινδαπνί.  

Οη ιφγνη πνπ θαηέζηεζαλ ηελ Διιάδα ρψξα πξνζέιθπζεο ησλ κεηαλαζηψλ  

πνηθίινπλ θαη έρνπλ ζρέζε θπξίσο κε ηε γεσθπζηθή ηδηνκνξθία ησλ ειιεληθψλ 

ζπλφξσλ πνπ βξίζθνληαη κεηαμχ ηξηψλ επείξσλ, θαζηζηψληαο ηελ πξφζθνξν 

πέξαζκα πξνο ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Σν θαηλφκελν εληείλεηαη κε ηελ 

«αιπζηδσηή κεηαλάζηεπζε», δει. ηελ χπαξμε πξνγελέζηεξσλ νκνεζλψλ ησλ 

κεηαλαζηψλ (Μνπζνχξνπ, 1991:43) κε ηε δήηεζε γηα εξγαζία ρακειήο εηδίθεπζεο, 

θαη ηελ εθηεηακέλε θαη ελδεκηθή παξανηθνλνκία, πνπ θαηέζηεζαλ αθφκα πην 

ειθπζηηθή ηελ απαζρφιεζε ησλ κεηαλαζηψλ ππφ ηε κνξθή ηεο «καχξεο» ή 

αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο (Μπάγθαβνο,  Παπαδνπνχινπ, πκεσλάθε, 2008:19). Όπσο 

είλαη ινγηθφ, νη ζπλέπεηεο απηήο ηεο ξαγδαίαο κεηαβνιήο ζην επίπεδν ηεο 

πιεζπζκηαθήο ζχλζεζεο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο είρε πνηθίιεο νηθνλνκηθν- 

θνηλσληθέο επηπηψζεηο. 

                                                           
13

 Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή. ηαηηζηηθή Δπεηεξίδα ηεο Διιάδνο 1992-1993: http://dlib.statistics. 

gr/Book/GRESYE_01_0002_00046.pdf, ζ.ζ.41 & 90 (αλαθηήζεθε 1.4.2016) 



16 
 

2.2.  Η ειιεληθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή 

 

Ζ καδηθφηεηα θαη ε έληαζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 βξήθε ηελ Διιάδα απξνεηνίκαζηε θαη  ρσξίο αλάινγε εκπεηξία 

ζην ζρεδηαζκφ ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ. Γηα αξθεηά ρξφληα δελ ιακβάλνληαλ κέηξα 

θαζψο ε κεηαλάζηεπζε αληηκεησπηδφηαλ σο έθηαθηε θαη παξνδηθή.  Ζ 

εληαηηθνπνίεζή ηεο αλάγθαζε ηελ θνηλσλία θαη ηελ πνιηηεία, λα αληηιεθζνχλ ηε 

κνληκφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ θαη φηη έρξεδε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.  

2.2.1.  Σν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηε κεηαλάζηεπζε 

 

Μέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ έιεγρν ή ηε 

δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εηζξνψλ ζηελ Διιάδα ήηαλ ζρεδφλ αλχπαξθην θαη 

παξέπεκπε ζην λ. 4310/1929 πνπ αθνξνχζε ζηνπο πξφζθπγεο ηεο  Μηθξαζηαηηθήο 

Καηαζηξνθήο. Ο πξψηνο λφκνο πνπ πξνζπάζεζε λα ξπζκίζεη ηα κεηαλαζηεπηηθά 

ζέκαηα ήηαλ ν 1975/1991 κε πνιηηηθφ ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κεηαλάζηεπζεο, 

λφκηκεο θαη παξάλνκεο, ν νπνίνο θξίζεθε αλεπαξθήο κε ην λνκνζέηε λα 

αηθληδηάδεηαη απφ ηελ αζξφα κεηαλαζηεπηηθή ξνή, κε ηε κε ιήςε νπζηαζηηθψλ 

κέηξσλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο δηαξθψο απμαλφκελνπ πιεζπζκνχ παξάλνκα 

δηακελφλησλ αιινδαπψλ ζηε ρψξα (αξξήο, 2008:28).  

Μεηά απφ αξθεηά ρξφληα καδηθήο, παξάλνκεο, κεηαλάζηεπζεο, ην 1997 ε 

πνιηηεία (Π.Γ.358, 359/1997) έζεζε ζε εθαξκνγή ην πξψην πξφγξακκα 

λνκηκνπνίεζεο ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ. Σφηε θαηέζεζαλ αίηεζε γηα λα ιάβνπλ 

ιεπθή θάξηα (6 κελψλ), ζπλνιηθά  371.641 κεηαλάζηεο. Καηά ηε δεχηεξε θάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ππέβαιαλ αίηεζε γηα πξάζηλε θάξηα κφλν 212.860 αιινδαπνί (1, 2 ή 

5 εηψλ) (Σξηαληαθπιιίδνπ, 2005:23). Ζ έιιεηςε πξνεηνηκαζίαο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, ε απνπζία ζπληνληζκνχ ησλ ζπλαξκφδησλ ππνπξγείσλ θαη ε ειιηπήο  

ελεκέξσζε  αλαθνξηθά κε ηηο επρέξεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνρή πξάζηλεο 

θάξηαο, απέθιεηζαλ έλα κεγάιν αξηζκφ  αιινδαπψλ απφ ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο 

(αξξήο, 2008:28).  

Ο λ.2910/2001
14

 επηρεηξνχζε λα ξπζκίζεη δεηήκαηα πνπ ζα δηεπθφιπλαλ ηελ 

έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ, φπσο: έθδνζε θάξηαο παξακνλήο θαη εξγαζίαο, 

επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε θαη εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, είζνδνο ζηελ 

                                                           
14

 Ο λφκνο έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζε 370.000 κεηαλάζηεο λα δεηήζνπλ ηε λνκηκνπνίεζή ηνπο 

(Σξηαληαθπιιίδνπ, 2005:24).  
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αγνξά εξγαζίαο,  θνηλσληθή πνιηηηθή θαη έληαμε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ησλ 

παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ αθφκα θαη αλ δελ έρεη ξπζκηζηεί ε λνκηκφηεηα ηνπ 

θαζεζηψηνο ησλ γνλέσλ ηνπο (αξξήο (2008:29). Χζηφζν, εθ ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ θξίζεθε ειιηπήο ιφγσ ηεο πνιχπινθεο θαη γξαθεηνθξαηηθήο δνκήο ηνπ θαη ηεο 

αδπλακίαο ηνπ λα αληηκεησπίζεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ 

αιινδαπψλ, θαη παξφιν πνπ ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε κία ζεηξά λφκσλ
15

 

δελ δηνξζψζεθαλ ηα πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ηνπ (αξξήο (2008:30).  

Με ην λ.3386/2005 επηδηψρζεθε γηα πξψηε θνξά κηα πην νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ κε ηελ ελζσκάησζε Οδεγηψλ 

(2003/86/ΔΚ, 2003/109/ΔΚ) (Σξηαληαθπιιίδνπ, 2005:28) θαη ηελ πξφβιεςε 

πξνγξάκκαηνο γηα ηε δηεπθφιπλζε θαη έληαμε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, 

αλαγλσξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο 

ηδηαηηεξφηεηα (αξξήο, 2008:34).  Αλάκεζα ζηνπο ηνκείο αλάπηπμεο δξάζεσλ θαη 

κέηξσλ γηα ηελ επηηπρή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ήηαλ
16

: 

- Δθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο γλψζεο ηεο 

- Απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο 

- Έληαμε ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο 

- Δλεξγφο θνηλσληθή ζπκκεηνρή  

Χζηφζν, ζχληνκα απνδείρζεθε φηη θαη ν λ.3386/2005 ήηαλ αλεπαξθήο θαζψο «ε 

δπλακηθή εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ θαζηζηνχζε ζχληνκα αθαηάιιεια ηα κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο.
17

  ηε ζπλέρεηα ν λ.3907/2011 πξνέβιεςε ηελ 

ίδξπζε Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο κεηαλαζηψλ, ηελ 

πξνζαξκνγή πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 2008/115/ΔΚ, ζρεηηθά κε ηνπο 

«θνηλνχο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ επηζηξνθή ησλ παξαλφκσο 

δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ». Δπίζεο, ν λ.4018/2011 ππνδεηθλχεη ηε λέα 

πξνζπάζεηα λα πξνζαξκνζηεί ε ειιεληθή λνκνζεζία ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ θνηλνηηθνχ 

                                                           
15

 Ν. 3103/2002 (άξζξα 19-25), Ν. 3068/2002 (άξζξν 15), Ν. 3074/2002 (άξζξν 11), Ν. 3103/2003 

(άξζξν 23), Ν. 3146/2003 (άξζξν 8), Ν. 3169/2003 (άξζξν 10), Ν. 3242/2004 (άξζξν 25) θαη Ν. 3274/ 

(άξζξν 34). 
16

 Νφκνο 3386/2005 – ΦΔΚ Α212, Άξζξν 66 «Βαζηθέο αξρέο θνηλσληθήο έληαμεο. Οινθιεξσκέλν 

Πξφγξακκα Γξάζεο» 
17  Αηηηνινγηθή έθζεζε Ν. 3536/2007, http://www.hellenicparliament.gr (αλαθηήζεθε 8.12.2015) 
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Καλνληζκνχ 380/2008 πνπ ηξνπνπνηνχζε ηνλ 1030/2002, γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ 

δηακνλήο ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ κε ηε κνξθή ηνπ απηνηεινχο εγγξάθνπ.
18

   

Ο λ.4251/2014 θσδηθνπνηεί, γηα πξψηε θνξά, ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζην 

θαζεζηψο δηακνλήο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα, θαζηζηψληαο 

ιεηηνπξγηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο. Χζηφζν, 

φπσο αλαθέξεη ε Δηήζηα Έθζεζε Πνιηηηθήο γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν ζηελ 

Διιάδα, ν λφκνο δελ πξνέβιεπε ηε λνκηθή ηαθηνπνίεζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ 

κεηαλαζηψλ, «παξά ην γεγνλφο φηη δνπλ θαη εξγάδνληαη πνιιά ρξφληα ζηελ Διιάδα, 

είλαη εληαγκέλνη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη θαιχπηνπλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη νη νπνίνη δελ έρνπλ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα δηακνλήο 

είηε γηαηί εμέπεζαλ ηεο λνκηκφηεηαο είηε γηαηί δελ είραλ πξφζβαζε ζε δηαδηθαζίεο 

ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο νηαζδήπνηε θαηεγνξίαο»
.19

  

Σέινο, κε ην λ.4332/2015 επέξρνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Κψδηθα Διιεληθήο 

Ηζαγέλεηαο, ζηε βάζε κηαο αληίιεςεο γηα ηε δηαζθάιηζε νκαιήο έληαμεο ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία αιινδαπψλ παηδηψλ πνπ γελλήζεθαλ ή κεγάισζαλ ζηελ Διιάδα. 

Μέρξη ηφηε ε λνκηθή θαηάζηαζε ησλ αλήιηθσλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ θαζνξηδφηαλ 

άκεζα απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ ηνπο, είηε επξφθεηην γηα λφκηκνπο είηε γηα 

παξάλνκνπο κεηαλάζηεο. Πνιιά απφ απηά γελλήζεθαλ, κεγάισζαλ θαη 

θνηλσληθνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα καζεηεχνπλ ζε ειιεληθά ζρνιεία θαη κηινχλ ηελ 

ειιεληθή γιψζζα θαιχηεξα απφ ηελ κεηξηθή ηνπο, ελψ ε Διιάδα είλαη ε κφλε ρψξα 

πνπ έρνπλ γλσξίζεη. Έηζη, ε έληαμε απηψλ ησλ παηδηψλ ηεο δεχηεξεο γεληάο 

κεηαλαζηψλ, κέζσ θαη ηεο πξφζβαζήο ηνπο ζηελ απφθηεζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, 

επηηξέπεη ην πέξαζκα ζε έλα ζηάδην εκβάζπλζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ελζσκάησζεο.     

                                                           
18

 Αηηηνινγηθή έθζεζε Ν. 4018/2011, http://www.hellenicparliament.gr (αλαθηήζεθε 8.12.2015) 
19 Δπξσπατθφ Γίθηπν Μεηαλάζηεπζεο. Δηήζηα Έθζεζε Πνιηηηθήο γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν 

ζηελ Διιάδα-2014, δηαζέζηκν ζην  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/ what-we-do/ networks/ 

european_migration_network/reports/docs/annual-policy/2014/12b_greece_apr_2014_part2_greek.pdf 

(αλαθηήζεθε 8.12.2015) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή  

εθπαίδεπζε 

Εισαγωγή κεφαλαίου 

ηα πξνεγνχκελν θεθάιαην πξνζδηνξίζακε πψο εμειίρζεθε ην θαηλφκελν ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα θαη ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ γηα ηε δηαρείξηζή ηνπ.  ην 

θεθάιαην απηφ ζα αλαδεηρζεί ν ζεκαληηθφο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε δηαρείξηζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ θαη πψο ηα κνληέια εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο εμππεξεηνχλ ηα 

εγγεγξακκέλα παηδηά κεηαλαζηψλ ζηα ζρνιεία.  

3.1.  Μεηαλάζηεπζε θαη κνληέια εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο  

 

Βαζηθνί παξάγνληεο θνηλσληθνπνίεζεο αηφκσλ είλαη ε  νηθνγέλεηα θαη ε παηδεία ηεο. 

ηελ πεξίπησζε ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο ε νηθνγέλεηα δελ βνεζά 

θαζνξηζηηθά ζηε δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο θαη ελζσκάησζεο ζηε λέα θνηλσλία, 

θαζ‟ φηη θέξεη ζηνηρεία δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο. Δπνκέλσο, βαζηθφηεξνο 

παξάγνληαο ελζσκάησζεο ζηελ θνηλσλία εγθαηάζηαζεο απνηειεί ε εθπαίδεπζε πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ θξαηηθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ελφο θαη ζε αλάινγεο 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο (Μπάγθαβνο, Παπαδνπνχινπ
 
2002:130).  

Σηο  ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ εθαξκνζηεί δηάθνξα εθπαηδεπηηθά κνληέια κε 

ζηφρν ηελ νκαιή έληαμε θαη πξνζαξκνγή καζεηψλ δηαθνξεηηθψλ εζληθν-

πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ ππνδνρήο. χκθσλα 

κε ηνπο εξεπλεηέο (Εσγξάθνπ, 2003. Νηθνιάνπ, 2003. Γεσξγνγηάλλεο, 1997, 

Γακαλάθεο, 1993) πέληε  είλαη ηα θχξηα κνληέια:  

1. Σν αθνκνησηηθφ κε ηε ζέζε φηη: ην έζλνο απνηειεί έλα εληαίν, απφ 

πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή άπνςε, ζχλνιν θαη νη κεηαλαζηεπηηθνί πιεζπζκνί 

απνξξνθνχληαη απφ ην ληφπην νκνηνγελή πνιηηηζκφ, γηα λα κπνξέζνπλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ηζνδχλακα ζηε δηακφξθσζε θαη δηαηήξεζε ηεο θνηλσλίαο 

(Νηθνιάνπ, 2000:120). Ζ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ φζνλ αθνξά ζηνπο καζεηέο, 

επηηπγράλεηαη κε ηε γξήγνξε εθκάζεζε ηεο εζληθήο γιψζζαο θαη ηνπ εζληθνχ 

πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο ππνδνρήο, γη‟ απηφ θαη ην ζρνιείν είλαη κνλνγισζζηθφ 

θαη κνλνπνιηηηζκηθφ. 

2. Σν κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο, πνπ εθαξκφζηεθε σο ζπκπιεξσκαηηθή 

θηινζνθία θαη πξαθηηθή ηνπ αθνκνησηηθνχ κνληέινπ (Γεσξγνγηάλλεο, 

1997:47) ζχκθσλα κε ην νπνίν ε εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο γηα ηε 
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δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ησλ κεηαλαζηψλ θαζψο θαη πξνγξάκκαηα ζρνιηθήο 

θαη θνηλσληθήο ελίζρπζεο ησλ παηδηψλ ηνπο, κε ζηφρν λα ελζσκαησζνχλ ζην 

ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία. Χζηφζν, ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ ελζσκάησζε ησλ 

παηδηψλ ζηηο θνηλσλίεο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο, κε ηέηνην  ηξφπν πνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη ε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή νκνηνγέλεηα ησλ θνηλσληψλ απηψλ. 

3. Σν αληηξαηζηζηηθφ πνπ ζηεξίρζεθε ζηελ έλλνηα ηνπ «ζεζκηθνχ ξαηζηζκνχ», 

δειαδή ζηε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ κέζα απφ ηνπο 

θξαηηθνχο ζεζκνχο (Κάηζηθαο, Πνιίηνπ, 1999:44). Βαζηθή αμίσζή ηνπ είλαη ε 

ζέζπηζε ελαιιαθηηθήο  παηδαγσγηθήο πξάμεο πνπ λα ιακβάλεη ππφςε ηηο 

εκπεηξίεο ησλ κεηνλνηήησλ απφ ηε ιεπθή θαη εγσθεληξηθή εθπαίδεπζε, ε 

νπνία λνκηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο γλψζεο θαη απαμηψλεη ή 

πεξηζσξηνπνηεί άιιεο κε επξσπατθέο (Γθφβαξεο, 2001:66). Έηζη, 

επηηπγράλνληαη νη δχν βαζηθνί ζηφρνη ηεο αληηξαηζηζηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

είλαη ε ηζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε δηθαηνζχλε πνπ ην θξάηνο νθείιεη λα 

παξέρεη ζε φινπο δίλνληαο ίζεο επθαηξίεο δσήο, αλάπηπμεο θαη ζπκκεηνρήο ζε 

φζα ε θνηλσλία πξνζθέξεη.   

4. Σν πνιππνιηηηζκηθφ θαηά ην νπνίν ε θνηλσληθή ζπλνρή πξνσζείηαη κε 

αλαγλψξηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ 

θαη ηε δηακφξθσζε ελφο θνηλσληθνχ πιαηζίνπ κε ηε ζπλχπαξμε θαη αλάπηπμε 

φισλ ησλ πνιηηηζκψλ ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε ελφηεηα θαη ε ζπλνρή ηνπ 

(Νηθνιάνπ, 2000:125).  Καηά ηελ εθπαίδεπζε αλαγλσξίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα 

ηεο γλψζεο απφ ην παηδί ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο παξάδνζεο ηεο ρψξαο πνπ 

δεη, αθνχ ζεσξείηαη πξνυπφζεζε ηεο βειηίσζεο ηεο ζρνιηθήο ηνπ επίδνζεο, 

θαζψο θαη ηεο εμάιεηςεο ησλ δηαθξίζεσλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο. 

Τπνζηεξίδνληαη  πξνγξάκκαηα κε γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ θαη ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

ζεβαζκνχ θαη ηεο αλνρήο ησλ αηφκσλ δηαθνξεηηθήο εζληθήο, πνιηηηζκηθήο, 

θπιεηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο πξνέιεπζεο. 

5. Σν δηαπνιηηηζκηθφ πνπ απνηειεί κελ εμέιημε ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ σζηφζν 

δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ απηφ γηαηί δελ απεπζχλεηαη κφλν ζηα «δηαθνξεηηθά» 

παηδηά, αιιά ζην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη θαη‟ επέθηαζε ζην 

ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. Οξίδεηαη σο κηα «δηαιεθηηθή ζρέζε, δηαδηθαζία 

αλαγλψξηζεο θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε άηνκα δηάθνξσλ 

εζληθψλ/κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ» (Γακαλάθεο, 1993:145). ε απηή ηε 
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δηάζηαζε ε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή πεξηιακβάλεη θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

αθνχ λνείηαη «σο επηθνηλσλία κέζα απφ ηελ νπνία νη εηαίξνη (δηδάζθνληεο-

δηδαζθφκελνη) απηνπξαγκαηψλνληαη θαιιηεξγψληαο ηελ αηνκηθφηεηα ηνπο 

κέζα ζε κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο» (Καλαθίδνπ, Παπαγηάλλε, 1998:46).  

3.1.1. Βαζηθέο αξρέο θαη αμηώκαηα ηεο δηαπνιηηηζκηθνύ κνληέινπ  

ην πιαίζην ηεο ζεσξίαο γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε έρνπλ δηαηππσζεί νη 

βαζηθέο αξρέο θαη ηα αμηψκαηά ηεο. ηε βάζε απηή δηακνξθψλεηαη ε εθπαηδεπηηθή 

πξαθηηθή κε ηηο θάησζη θχξηεο παηδαγσγηθέο αξρέο:  

α)  Ζ εθπαίδεπζε γηα ελζπλαίζζεζε, δειαδή ακνηβαία θαηαλφεζε θαη 

ελζάξξπλζε ησλ λέσλ λα επηδεηθλχνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα ή θαη ηα 

πξνβιήκαηα ησλ «άιισλ», είηε απηνί είλαη κεηαλάζηεο πνπ δνπλ δίπια καο, είηε είλαη 

γεηηνληθνί θαη άιινη ιανί πνπ δνπλ πέξα απφ ηα ζχλνξά καο (Κεζίδνπ, 2008:27).  

β)  ε εθπαίδεπζε γηα αιιειεγγχε θαη αλάπηπμε απφ ηνπο λένπο κηαο ζπιινγηθήο 

ζπλείδεζεο πνπ ππεξβαίλεη ηα φξηα ησλ νκάδσλ, ησλ θξαηψλ θαη ησλ θπιψλ. ηε 

βάζε απηή, φπνπ φινη νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ίδηα αμία θαη κπνξνχλ, ελ δπλάκεη, λα 

απνθηήζνπλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα, είλαη ινγηθφ θαη αλακελφκελν λα ππνζηεξίδεη ν 

έλαο ηνλ άιιν, 

γ)   ε εθπαίδεπζε γηα δηαπνιηηηζκηθφ ζεβαζκφ κε άλνηγκα ζηνπο μέλνπο 

πνιηηηζκνχο θαη ηελ ηαπηφρξνλε πξφζθιεζε ζε απηνχο λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηθφ καο 

πνιηηηζκφ θαη   

δ)   ε εθπαίδεπζε ελάληηα ζηνλ εζληθηζηηθφ ηξφπν ζθέςεο, «αλνηρηφηεηα»  

απέλαληη ζηνπο άιινπο ιανχο, επηθνηλσλία θαη εμάιεηςε φισλ ησλ εζληθψλ 

ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ (Κεζίδνπ, 2008:28).  

Οη παξαπάλσ αξρέο ζπλνςίδνληαη απφ ηνλ Γακαλάθε (1997:103) ζε ηξία 

αμηψκαηα : 

1. Αμίσκα ηεο Ηζνηηκίαο ησλ Πνιηηηζκψλ. ηηο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο ε 

ηζφηεηα ησλ πνιηηηζκψλ πθίζηαηαη φηαλ θαη ηα δχν κέξε θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπο 

είλαη απαιιαγκέλα απφ πξνθαηαιήςεηο θαη αιιειεπηδξνχλ ζηε βάζε ηεο ακνηβαίαο 

ηζφηεηαο (Γακαλάθεο, 1997:101), νπφηε θαη παηδαγσγηθά θαηαλννχκε ηα φξηα ησλ 

ππφ επηθνηλσλία πνιηηηζκψλ. Σν αμίσκα απηφ έρεη δερζεί θξηηηθή ιφγσ ησλ 

πνιηηηζηηθψλ αληαγσληζκψλ, ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ πνιηηηζκψλ, 



22 
 

θαηλφκελα πνπ είλαη έληνλα ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο. Χζηφζν, ε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε αλ θαη αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε ηνπ πνιηηηζκηθνχ 

αληαγσληζκνχ, ππνγξακκίδεη  φηη νη δηάθνξνη πνιηηηζκνί είλαη εμίζνπ ζεκαληηθνί γηα 

ηνπο θνξείο ηνπο.  

2. Αμίσκα ηεο ηζνηηκίαο ηνπ κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ αηφκσλ δηαθνξεηηθήο 

πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο.  Ζ απνδνρή ηνπ πξψηνπ αμηψκαηνο απνηειεί πξνυπφζεζε 

γηα λα γίλεη απνδεθηφ σο ηζφηηκν ην κνξθσηηθφ θεθάιαην πνπ θέξνπλ ηα άηνκα 

δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο. Ζ απνδνρή ηνπ κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ ησλ 

καζεηψλ κε δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο ξίδεο, κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ απηναληίιεςε 

θαη απηνεηθφλα ηνπο θαη λα ηνπο βνεζήζεη λα εμειηρζνχλ απξφζθνπηα (Γακαλάθεο, 

1997:103). Αληίζεηα, ε κε απνδνρή ηνπ «κνξθσηηθνχ πινχηνπ» πνπ θέξεη ν θάζε 

καζεηήο απφ ην ζρνιείν, ελφο ρψξνπ πνπ παηδαγσγηθά επηβάιιεη ηελ ηζφηηκε 

απνδνρή φισλ ησλ καζεηψλ,  ζεκαίλεη απφξξηςε θαη ελίζρπζε ησλ αληζνηήησλ.  

χκθσλα κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ν πνιηηηζκφο, ην δηαθνξεηηθφ κνξθσηηθφ 

θεθάιαην θαη ν γισζζηθφο θψδηθαο ησλ παηδηψλ απηψλ δελ είλαη ειιεηκκαηηθά αιιά 

δηαθνξεηηθά απφ απηά ησλ κεζαίσλ θαη αλσηέξσλ ζηξσκάησλ (Κάηζηθαο,Πνιίηνπ, 

1999). 

3. Αμίσκα ηεο παξνρήο ίζσλ επθαηξηψλ. Σν ζρνιείν νθείιεη λα δερηεί ην παηδί 

φπσο είλαη, θαη λα ηνπ δψζεη ηελ επθαηξία λα αλαπηχμεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ, κε βάζε ηηο δηθέο ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο πξνυπνζέζεηο θαη 

ην δηθφ ηνπ κνξθσηηθφ θεθάιαην. Ζ πηνζέηεζε απηνχ ηνπ αμηψκαηνο απνηειεί κηα 

πξνζπάζεηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο λα ζπλδέζεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

κεηνλνηηθψλ παηδηψλ κε ην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα (Γακαλάθεο, 

1997:99). Τηνζεηεί, δειαδή, ην αίηεκα ηεο άξζεο ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ πνπ νδεγνχλ ζε θνηλσληθή αληζφηεηα θαη πξνζδνθά φηη ε 

ηζφηεηα εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ γηα ηνπο κεηνλνηηθνχο πιεζπζκνχο ζα επηθέξεη θαη 

ηελ ηζφηεηα ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν. 

Ζ απνδνρή ησλ παξαπάλσ αξρψλ θαη αμησκάησλ θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζηε 

ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ ειεχζεξεο θαη ηζφηηκεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ πνιηηηζκψλ. Μέζσ απηήο ζα πξνθχςνπλ πνιηηηζκηθέο 

ζπλζέζεηο, ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πνιχ-

πνιηηηζκηθφηεηα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα.    

Έηζη επηηπγράλεηαη ε νκαιή έληαμε, ζρνιηθή θαη θνηλσληθή ησλ κεηνλνηήησλ θαη 
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απνθεχγεηαη ε ζηείξα αθνκνίσζή ηνπο πνπ ιακβάλεη ρψξα φηαλ παξαβιέπεηαη ην 

πνιηηηζκηθφ θαη κνξθσηηθφ ηνπο θεθάιαην.    

3.2.Η ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή  

 

Ζ κέξηκλα ηνπ επίζεκνπ ειιεληθνχ θξάηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε αξρηθά ησλ 

παιηλλνζηνχλησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ μεθηλά ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970 κε έλαλ έληνλν  «πξνλνηαθφ» ραξαθηήξα, ν νπνίνο, απφ κέξνπο 

ηνπ λνκνζέηε, εθιακβάλεηαη σο δηάζεζε «ζεηηθήο δηάθξηζεο» γηαηί αληηκεησπίδεη 

ηνπο νκνγελείο θαη αιινδαπνχο καζεηέο κε ηδηαίηεξε «επηείθεηα» θαηά ηηο 

εηζαγσγηθέο, θαηαηαθηήξηεο θαη πξναγσγηθέο εμεηάζεηο (Γακαλάθεο, 2000). Μέρξη ηα 

κέζα ηεο επφκελεο δεθαεηίαο ε «πξνλνηαθή» εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζπκπιεξψλεηαη 

απφ ηε ινγηθή ηεο ιήςεο αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ, κε ηε ζεζκνζέηεζε  ησλ Σάμεσλ 

Τπνδνρήο θαη ησλ Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ γηα ηνπο παιηλλνζηνχληεο θαη 

αιινδαπνχο καζεηέο. ηφρνο ήηαλ ε πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, ελψ ην κνξθσηηθφ ηνπο θεθάιαην (νηθνγέλεηα- ρψξεο πξνέιεπζεο) 

αγλνείην. Κπξηαξρεί, δειαδή, ε ινγηθή ηεο «ππφζεζεο ηνπ ειιείκκαηνο» θαη ησλ 

αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ,  πξνηάζζεηαη ε ηδία ηαπηφηεηα θαη απαηηείηαη απφ ηνλ 

άιιν λα πξνζαξκνζηεί θαη λα ηελ πηνζεηήζεη ζπζηάδνληαο ηελ εηεξφηεηά ηνπ 

(Γακαλάθεο, 2000). 

Ζ ςήθηζε ηνπ λ.2413/1996 ζεκαηνδνηεί  ηελ πξφζεζε αιιαγήο κε ηελ 

επηινγή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο γηα ηνπο παιηλλνζηνχληεο θαη αιινδαπνχο καζεηέο θαη 

νξγαλψλνληαο ζρνιεία κε πξνγξάκκαηα πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ ηνπο. Μπνξεί απφ ην 1996 θαη κέρξη ζήκεξα λα έρνπλ ηδξπζεί 26 ζρνιεία 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο
20

 σζηφζν ν Γακαλάθεο (2000:414) επηζεκαίλεη φηη, ππφ 

ην καλδχα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ιήθζεθαλ εηδηθά ζεζκηθά κέηξα γηα 

ηνπο πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα, λνκηκνπνηνχκελα απφ ηελ 

επίθιεζε ηεο «πνιηηηζκηθήο ηδηαηηεξφηεηαο». Ζ ηδηαηηεξφηεηα δε γίλεηαη ζεβαζηή θαη 

απνδεθηή, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα σο θξηηήξην θαηεγνξηνπνίεζεο, 

ππνθξχπηνληαο ηνλ θίλδπλν ηεο άθξηηεο αλαπαξαγσγήο ηεο θαη ηεο  κεηαηξνπήο ηεο 

απφ πνιηηηζκηθή ζε θνηλσληθή θαηεγνξία. Σν δεηνχκελν, ηειηθά, δελ είλαη ε ζέζπηζε 

μερσξηζηψλ ζεζκψλ γηα ηε δηαηήξεζε θαη θαιιηέξγεηα ηεο δηαθνξάο αιιά ε 

                                                           
20

 (13 δεκνηηθά, 9 γπκλάζηα θαη 4 ιχθεηα) 
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δηακφξθσζε ησλ ππαξρφλησλ έηζη ψζηε ε δηαθνξά λα έρεη ζέζε ζε απηνχο  

(Γακαλάθεο, 2007:415).      

Οη Μαπξνκκάηεο, Σζηηζειίθεο (2004:138) ακθηζβεηνχλ φηη ηα κέηξα ηεο 

ειιεληθήο πνιηηείαο πξνάγνπλ ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε επηζεκαίλνληαο φηη, ν 

αιινδαπφο καζεηήο θαιείηαη λα αθνκνηψζεη φια ηα ζηνηρεία ηνπ 

γεγελνχο/εγεκνλεχνληνο πνιηηηζκνχ, ελψ δελ παξέρεηαη θακία δπλαηφηεηα λα 

θαιιηεξγήζεη ην γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ θεθάιαην πνπ θέξεη απφ ηε ρψξα 

θαηαγσγήο ηνπ. Οη Σξηαληαθπιιίδνπ θαη Γξψπα, (2007) κέζα απφ έξεπλα πνπ 

δηεμήγαγαλ γηα ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ππάξρεη  ελλνηνινγηθή ζχγρπζε κεηαμχ ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ θαη πνιππνιηηηζκηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, αθνχ απηφ πνπ εθαξκφδεηαη είλαη ε πιήξεο 

αθνκνίσζε ησλ παηδηψλ ζηελ επηθξαηνχζα εζληθή θνπιηνχξα.  Αλέδεημαλ φηη ζηηο 

δηαπνιηηηζκηθέο δξάζεηο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ε γλψζε ησλ ειιεληθψλ θξίλεηαη σο 

ην ζεκαληηθφηεξν κέζν έληαμεο ησλ καζεηψλ, ελψ ε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο δε ηίζεηαη σο πξνηεξαηφηεηα. 

Δπηπξφζζεηα, αγλνείηαη ην δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ ππφβαζξν ησλ παηδηψλ ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη θαη‟ επέθηαζε νη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ζηελ εθκάζεζε ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο. Σέινο, αλαθέξνπλ φηη,  ε αηνκηθή πξσηνβνπιία παξακέλεη ν πην 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαη ε θηλεηήξηνο δχλακε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, κε 

απνηέιεζκα ε δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε λα ελζσκαηψλεηαη ζηελ εθπαίδεπζε ράξε 

ζηελ επέλδπζε πξνζσπηθνχ ρξφλνπ, κέζσλ θαη δηάζεζεο εθ κέξνπο θαζεγεηψλ θαη 

δηεπζπληψλ ζρνιείσλ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

νθείιεη λα παξέρεη ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία θαη 

πφξνπο αληί λα ηελ εγθαηαιείπεη ζηελ πξσηνβνπιία θαη ην «θηιφηηκν»  ησλ 

δαζθάισλ θαη δηεπζπληψλ ζρνιείσλ (Σξηαληαθπιιίδνπ & Γξψπα, 2007:4).  

Με βάζε ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη, παξά ηε «δηαπνιηηηζκηθή» πξφζεζε 

ηεο πνιηηείαο, ε ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή εμαθνινπζεί λα δηαρσξίδεη ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ απφ απηή ησλ γεγελψλ. Σν ζρνιείν ιεηηνπξγεί  

κνλνγισζζηθά θαη κνλνπνιηηηζκηθά, αγλνψληαο ην γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

θεθάιαην ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ. Δπίζεο, ε «ειιεηκκαηηθή ή «πξνβιεκαηηθή» 

εθαξκνγή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζηα ειιεληθά ζρνιεία δελ ζπκβάιιεη 

ζηελ αιιαγή ησλ θπξίαξρσλ εζληθψλ αληηιήςεσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ φρη κφλν ηεο 

επξχηεξεο θνηλσλίαο άιια θαη κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη απνηεινχλ ηνλ 

έλαλ απφ ηνπο δχν παξάγνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ ζηε «γνληθή 
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εκπινθή», ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν θεθάιαην. χκθσλα κε ηα  

απνηειέζκαηα εξεπλψλ αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, (Γακαλάθεο, 1997. 

Κνζζπβάθε, 2002. Καζζίκε, 2005. Γθφβαξεο, 2005)  νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα 

δηαθαηέρνληαη, ζε κεγάιν ή κηθξφηεξν βαζκφ, απφ εζλνθεληξηθέο θαη μελνθνβηθέο 

απφςεηο. Οκνινγνχλ δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ, πνιηηηζκηθά, δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ 

αιιά θαη έιιεηςε γλψζεσλ ζην πψο λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

ζην ζρνιείν αιιά θαη απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο αιινδαπνχο 

γνλείο.    

3.2.1.  Παηδηά κεηαλαζηώλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία  

 

Ζ κεηεμέιημε ηεο Διιάδαο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 ζε ρψξα ππνδνρήο 

κεηαλαζηψλ είρε σο απνηέιεζκα θαη ηελ αιιαγή ηεο ζχλζεζεο ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Καηά ηελ πξψηε θάζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ν αξηζκφο ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλνο, ελψ ηα παηδηά πνπ έθηαλαλ ζηε ρψξα 

κε ηνπο γνλείο ηνπο παξάλνκα δελ γίλνληαλ δεθηά ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Απφ ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90  ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα απμήζεθε ζεκαληηθά, αθελφο ιφγσ ηεο «αλνρήο» ηεο παξάλνκεο ζέζεο ησλ 

γνλέσλ ηνπο, φπσο απαηηείηαη απφ ηε πλζήθε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ηνπ 

Ο.Ζ.Δ.
21

 θαη αθεηέξνπ ησλ πξνγξακκάησλ λνκηκνπνίεζεο θαη ηεο πνιηηηθήο 

νηθνγελεηαθήο ζπλέλσζεο ησλ κεηαλαζηψλ. 

 Μέρξη ην 1994 δελ είρε γίλεη απνγξαθή ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ  

παηδηψλ πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλα  ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο.  Ζ πξψηε επίζεκε 

απνγξαθή (ζρνιηθφ έηνο 1995/96) απέγξαςε 41.176 παιηλλνζηνχληεο θαη 

αιινδαπνχο καζεηέο, απφ ηνπο νπνίνπο νη πεξηζζφηεξνη πξνέξρνληαλ απφ ηελ 

Αιβαλία θαη ηελ πξψελ ΔΓ.  Μέρξη ην 1999 ν αξηζκφο ησλ παιηλλνζηνχλησλ 

καζεηψλ είρε αλέιζεη ζηνπο 39. 211 θαη ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηνπο 35.751 κε 

ηελ αχμεζε ησλ ηειεπηαίσλ, λα νθείιεηαη ζηνπο αιβαληθήο θαηαγσγήο καζεηέο.  

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηελ ίδηα πεξίνδν ην ζχλνιν ησλ γεγελψλ 

καζεηψλ κεηψζεθε αηζζεηά απφ 1.484.277 ζε 1.352.144 (πνζνζηφ–8,9%) 

(Παιαηνιφγνπ, Δπαγγέινπ, 2003:127).   Αξθεηνί εξεπλεηέο (θνχξηνπ, Βξαηζάιεο 

                                                           
21 Ζ χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ πηνζεηήζεθε νκφθσλα απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηηο 20 Ννεκβξίνπ ηνπ 1989,  θαη ε Διιάδα ηελ επηθύξσζε ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 

ηνπ 1992, Φ.Δ.Κ. 192/2.12.92.  
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θαη, Γθφβαξεο, 2004. Κεζίδνπ, 2008) πξνζδηνξίδνπλ ηελ αχμεζε ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία θαηά ηα έηε 2000-2011, θαηαιήγνληαο ζηνλ αξηζκφ 

ησλ 132.490 καζεηψλ εθ ησλ νπνίσλ νη κηζνί ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη γελλεκέλνη ζηελ Διιάδα.
22

  

                                                           
22

 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο ην ζρνιηθφ έηνο 2010/2011 ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε καζήηεπζαλ 75.415 αιινδαπνί θαη 3.622 παιηλλνζηνχληεο καζεηέο.  Απφ 

απηνχο είραλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα 42.190 αιινδαπνί καζεηέο θαη 1.095 παιηλλνζηνχληεο: 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED13/- (αλαθηήζεθε 5.12.2015) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: Η Γνληθή εκπινθή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία   

Εισαγωγή κεφαλαίου 

Αλαθεξζήθακε ζηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ, ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο νινέλα απμάλεηαη θαη ζην θεθάιαην απηφ, ζα 

αλαθεξζνχκε ζηε ζρέζε ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο, ζηε γνληθή εκπινθή θαη ζηνλ 

ηξφπν πνπ απηή επηδξά ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ.  Οη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

θαη νη ζρεηηθέο κε ην ζέκα έξεπλεο θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο πνπ δηαηππψλνληαη, αληαλαθιψληαο θάζε θνξά ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη πνιηηηζκηθέο αμίεο. Οη 

δηαθνξνπνηήζεηο απηέο απνηππψλνληαη θαη ζηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη θαη εθηηκάηαη ε 

«γνληθή εκπινθή», αθνχ έρεη επηθξαηήζεη λα πεξηγξάθεη έλα πνιχ επξχ πεδίν 

γνληθψλ πεπνηζήζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη πξαθηηθψλ.  

4.1.  Η έλλνηα ηεο γνληθήο εκπινθήο 

 

Ο φξνο γνληθή εκπινθή θαζηεξψζεθε ην 1982 φηαλ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πεξηνδηθφ 

ςπρνινγηθήο έξεπλαο Psychological Abstracts (Γεσξγίνπ, 2000), θαη απνηειεί κία 

ηφζν αζαθή έλλνηα πνπ κπνξεί λα ζεκαίλεη απφ κηα απιή επίζθεςε ηνπ γνλέα ζην 

ζρνιείν  κηα θνξά ην ρξφλν κέρξη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 

δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο αληηιακβάλνληαη ηε γνληθή εκπινθή σο 

ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γηνξηέο, εθδξνκέο), ζηε 

ζπκκεηνρή ζε ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο 

(Hong, and  Ho, 2005), ελψ άιινη σο επνπηεία ηεο θαζεκεξηλήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο ηνπ παηδηνχ (Keith, 1986. Pezdek, Berry, and Renno, 2002). 

Μηα επξχηεξε πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ πεξηιακβάλεη ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηε ζεκαζία ηεο, ηηο ζρεηηθέο θηινδνμίεο θαη πξνζδνθίεο ηνπο απφ 

απηή, θαζψο θαη ηα θίλεηξα γηα κφξθσζε πνπ εκθπζνχλ ζηα παηδηά ηνπο  (Νφβα- 

Καιηζνχλε, 2004).  Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παξαπάλσ πξνζεγγίζεσλ είλαη ε 

κνλνκέξεηά ηνπο ζε κία δηάζηαζε ηεο γνληθήο εκπινθήο, ε νπνία, φπσο αλαγλψξηζαλ 

ζρεηηθά πξφζθαηα εξεπλεηέο (Epstein, 1995), πεξηιακβάλεη έλαλ αξθεηά κεγάιν 

αξηζκφ δξαζηεξηνηήησλ. 

4.2.  Σύπνη εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο 
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ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πξνηείλνληαη αξθεηέο ηππνινγίεο πεξηγξαθήο ησλ κνξθψλ 

αλάκεημεο ησλ γνλέσλ ζην ζρνιείν. Οη ηππνινγίεο επηρεηξνχλ  λα νξγαλψζνπλ ηνπο 

δηάθνξνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο εξκελεχεηαη ε αιιειεπίδξαζε ζρνιείνπ-

νηθνγέλεηαο αιιά θαη ν ξφινο ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο. χκθσλα κε ηελ Epstein θαη 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο (Epstein, 1995. Epstein,  Sanders, Simon, Salinas, Jansorn, & 

Van Voorhis, 2002), ην ζρνιείν θαη νη καζεηέο ηνπ απνηεινχλ κέξνο ελφο επξχηεξνπ 

θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηελ θνηλφηεηα. 

Τπάξρνπλ, δειαδή,  ηξεηο ζθαίξεο επηξξνήο ηεο αθαδεκατθήο δσήο ελφο καζεηή 

(ζρνιείν, νηθνγέλεηα, θνηλφηεηα), νη νπνίεο φηαλ ζπλεξγαζηνχλ απφ θνηλνχ κπνξνχλ 

λα σθειήζνπλ ηνπο καζεηέο θαη λα βειηηψζνπλ ηηο ζρνιηθέο επηηπρίεο ηνπο. Γηαθξίλεη 

έμη ηχπνπο γνληθήο εκπινθήο:   1) ηνλ αλαθεξφκελν ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ θαη 

ζην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ λα ππνζηεξίμεη ηνπο γνλείο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

παξέρνπλ ζηα παηδηά έλα αζθαιέο, πγηέο θαη πινχζην ζε εξεζίζκαηα πεξηβάιινλ, 

ηθαλφ λα δεκηνπξγεί έλα ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην κάζεζεο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε 

ζρνιηθή ηνπο θνίηεζε. 2) ηνλ αλαθεξφκελν ζηελ αλάπηπμε ελφο ακθίδξνκνπ 

ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα. Σν ζρνιείν 

επηθνηλσλεί κε ηελ νηθνγέλεηα, ηελ ελεκεξψλεη γηα ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα θαη ηελ 

πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο, θαη παξάιιεια ελεκεξψλεηαη θαη πιεξνθνξείηαη γηα ηηο 

νηθνγελεηαθέο  ζπλζήθεο θαη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

θνίηεζε ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν.3) ηνλ αλαθεξφκελν ζηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή 

ηεο νηθνγέλεηαο ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη γνλείο δηαζέηνπλ  ην ρξφλν θαη 

ηπρφλ ηθαλφηεηέο ηνπο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ην ζρνιείν, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα 

παηδηά, π.ρ. ζηελ πξνεηνηκαζία ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο θ.ά. Σν ζρνιείν απφ ηελ πιεπξά ηνπ δεκηνπξγεί έλα ζεηηθφ θιίκα γηα ηελ 

αλάπηπμε πξαθηηθψλ πνπ ζα θέξνπλ  πεξηζζφηεξνπο γνλείο θαη άιια κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ζην ζρνιείν.  4) απηφλ πνπ αθνξά ζηε κάζεζε ζην ζπίηη θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο ζηηο θαη‟ νίθνλ καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ. 

Ζ εθκάζεζε θαη νη εξγαζίεο ζην ζπίηη απνηεινχλ βαζηθή επζχλε ησλ καζεηψλ, 

σζηφζν νη γνλείο κε ηελ  θαζνδήγεζε ηνπ ζρνιείνπ βνεζνχλ, επνπηεχνπλ θαη 

ζηεξίδνπλ ηα παηδηά κε ηηο εξγαζίεο ηνπο ζην ζπίηη (Epstein,  Sanders, Simon, Salinas, 

Jansorn, & Van Voorhis, 2002:67).  5) ηνλ αλαθεξφκελν ζηε ζπκκεηνρή ηεο 

νηθνγέλεηαο ζηηο απνθάζεηο θαη ζηα δηνηθεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά δεηήκαηα ηνπ 

ζρνιείνπ, θαη 6) ηνλ αλαθεξφκελν ζηε ζπλεξγαζία κε  ηελ θνηλφηεηα. Σν ζρνιείν θαη 

ε νηθνγέλεηα κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε θνξείο, επηρεηξήζεηο, εθπαηδεπηηθά 
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ηδξχκαηα θαη άιιεο νκάδεο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε θαη ππνζηήξημή ηνπο κε 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζα δεκηνπξγνχλ επλντθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηνπο καζεηέο, 

ψζηε απηνί λα πεηχρνπλ ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη ζηε δσή (Epstein,  Sanders, 

Simon, Salinas, Jansorn, & Van Voorhis, 2002:75).    

  Ζ Desimone (1999) πεξηέγξαςε δψδεθα ηχπνπο γνληθήο εκπινθήο: 1) 

ζπδήηεζε κε ην παηδί γηα ην ζρνιείν θαη ηα νθέιε ηνπ, 2) ζπδήηεζε γνλέσλ θαη 

παηδηψλ γηα κειινληηθέο πξννπηηθέο ζπνπδψλ, 3) πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο 

ησλ γνληψλ ζην ζρνιείν, 4) χπαξμε θαλφλσλ γηα ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο, 5) ζπκκεηνρή 

ζην ζχιινγν γνλέσλ ηνπο ζρνιείνπ, 6) ζπκκεηνρή ζηηο ζπλαληήζεηο θαη ζπλεδξηάζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ζρνιείν, 7) χπαξμε θαλφλσλ γηα ην παηρλίδη κε ηνπο 

θίινπο θαη ηελ ηειεφξαζε, 8) έιεγρνο ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ πνπ γίλνληαη ζην 

ζπίηη, 9) επηθνηλσλία γνληνχ θαη ζρνιείνπ γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ παηδηνχ, 10) 

ζπδεηήζεηο κε ην παηδί γηα ηα θαζεκεξηλά ζπκβάληα ζην ζρνιείν, 11) ζπδήηεζε κε ην 

παηδί γηα ην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ, θαη 12) γλσξηκία κε ηνπο γνλείο ησλ θίισλ ηνπ 

παηδηνχ.  

    Ζ κειέηε ησλ Ho Sui-Chu & Willms (1996) γηα ηελ επίδξαζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ γνληψλ ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο εληνπίδεη  ηέζζεξηο ηχπνπο 

γνληθήο εκπινθήο: 1) ζπδεηήζεηο  ζην ζπίηη γηα ηηο ζρνιηθέο ππνρξεψζεηο θαη 

γεληθφηεξα ηα ζρνιηθά ζπκβάληα, 2) επίβιεςε θαη έιεγρν ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ 

ζην ζπίηη, 3) επηθνηλσλία κε ην ζρνιείν θαη 4) ζπκκεηνρή ζηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο.  

 Οη Grolnick θαη Slowiaczek (1994) πνπ εξεχλεζαλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε 

ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηηο αθαδεκατθέο ηνπο 

επηδφζεηο, δηαθξίλνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο γνληθή εκπινθή ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε  αθνξά ζην ζρνιηθφ πιαίζην θαη ηνπο ηξφπνπο εκπινθήο 

ηνπ γνλέα ζε απηφ, π.ρ. παξαθνινχζεζε ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

ζην ζρνιείν. Ζ δεχηεξε αθνξά ζηελ εκπινθή ηνπ ζηε γλσζηηθή/πλεπκαηηθή εμέιημε 

θαη αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ κέζσ ηεο έθζεζήο ηνπ ζε δηαλνεηηθέο ελαζρνιήζεηο θαη 

γλσζηηθά εξεζίζκαηα, π.ρ. ζπδήηεζε γηα ηα ηξέρνληα γεγνλφηα, επηζθέςεηο ζε 

βηβιηνζήθεο θ.ιπ.. Ζ ηξίηε  θαηεγνξία αθνξά ζηελ πξνζσπηθή εκπινθή ηνπ γνλέα 

(π.ρ. ζπδεηά κε ην παηδί γηα ην πψο ήηαλ ε κέξα ηνπ  ζην ζρνιείν, γλσξίδεη ηα 

νλφκαηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ θ.ιπ.) επηδεηθλχνληαο ζεηηθή ζηάζε γηα ην ζρνιείν, 

ηελ νπνία κεηαδίδεη θαη ζην παηδί.  

Οη Fan & Chen (2001) αλέδεημαλ φηη ε γνληθή πξνζδνθία απφ ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ παηδηψλ έρεη ηελ ηζρπξφηεξε ζρέζε ελψ ε αζζελέζηεξε αθνξά ηελ επηηήξεζε 
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ησλ γνλέσλ ζην ζπίηη θαη θαηέιεμαλ φηη ε γνληθή εκπινθή εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο 

κεγάιεο θαηεγνξίεο: α) ηελ επηθνηλσλία κε ην ζρνιείν, β) ηελ επίβιεςε ησλ παηδηψλ 

ζην ρξφλν πνπ βξίζθνληαη εθηφο ζρνιείνπ θαη γ) ηηο πξνζδνθίεο ησλ γνληψλ απφ ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Αλαθνξηθά κε ηε ζχλδεζε ηεο γνληθήο εκπινθήο θαη 

ησλ αθαδεκατθψλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ. 

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθέο κειέηεο κε απηφ ην ζεκαηηθφ πεδίν 

επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζε δεηήκαηα ζπλεξγαζίαο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, κε 

εμαίξεζε ηηο έξεπλεο ηνπ Γεσξγίνπ (2000) θαη ησλ  Πλεπκαηηθνχ, Παπαθαλάθε & 

Γάθε (2008), νη νπνίεο αλαδεηθλχνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο γνληθήο εκπινθήο.   

Ο Γεσξγίνπ (2000), κέζα απφ κία ζεηξά εξεπλεηηθψλ κειεηψλ,  δηαπίζησζε 

φηη νη πην ζπλεζηζκέλνη ηχπνη γνληθήο εκπινθήο είλαη πέληε, ν θάζε έλαο απφ ηνπο 

νπνίνπο επηθέξεη νξηζκέλα απνηειέζκαηα αλάινγα κε ηελ έληαζή ηνπ, ηε ζπρλφηεηά 

ηνπ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξκελεχεηαη απφ ην παηδί. Απηνί είλαη: 1) επνπηεία 

ηεο ζρνιηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαη αλαθέξεηαη ζηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο γηα λα ξπζκίζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ηνπο πνπ έρεη 

ζρέζε κε ηε ζρνιηθή εξγαζία ηνπ. Γηα παξάδεηγκα ν γνληφο ειέγρεη ην ρξφλν πνπ ην 

παηδί αθηεξψλεη ζηε κειέηε ηνπ, πνπ  παίδεη, βιέπεη ηειεφξαζε ή αζρνιείηαη κε 

εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθά πξνζπαζεί λα δψζεη ην κήλπκα φηη ε ζρνιηθή 

εξγαζία έρεη πξνηεξαηφηεηα απέλαληη ζε θάζε άιιε απαζρφιεζε.  2) έιεγρνο ηεο 

εμσζρνιηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζε ζέκαηα φπσο π.ρ. ε δηαηξνθή, ε εκθάληζε, ε επηινγή 

θίισλ θιπ, ηα νπνία δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην ζρνιείν σζηφζν ζηε ζπλείδεζε 

ησλ γνληψλ ζπλδένληαη κε απηφ. 3) βνήζεηα κε ηελ θαη‟ νίθνλ εξγαζία, δειαδή ν 

ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ησλ ηεηξαδίσλ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ θέξλεη ην παηδί ζην 

ζπίηη, ε επαθή κε ηελ πνξεία θάιπςεο ηεο χιεο πνπ αθνινπζεί ν εθπαηδεπηηθφο, ε 

επίιπζε απνξηψλ πνπ κπνξεί λα έρεη ην παηδί ζηα καζήκαηά ηνπ, ελψ ζε αθξαίεο 

πεξηπηψζεηο ν γνληφο κπνξεί λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ εθπαηδεπηηθφο ηνπ παηδηνχ ζην 

ζπίηη. 4) αλάπηπμε ελδηαθεξόλησλ κε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ γνληνχ λα αλαπηχμεη ηελ 

επξχηεξε πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ ηνπ. Σν σζεί λα αζρνιεζεί κε ηελ ηέρλε, ηε 

κνπζηθή, ην ρνξφ, ηνλ αζιεηηζκφ θ.ιπ., εγγξάθνληάο ην ζε ηδηαίηεξα καζήκαηα, ην 

θέξλεη ζε επαθή κε πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο θαη εθδειψζεηο, φπσο ζέαηξν, 

θαιιηηερληθέο εθζέζεηο, επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη γεληθά δεκηνπξγεί κέζα ζην ζπίηη 

κηα ππνζηεξηθηηθή αηκφζθαηξα γηα ηελ εθπαίδεπζε.   5) επαθή ησλ γνλέσλ κε ην 

ζρνιείν- ελεκέξσζε απφ ην δάζθαιν γηα ηηο επηδφζεηο θαη ηε δηαγσγή ηνπ παηδηνχ, 
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ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζρνιηθψλ γηνξηψλ θαη εθδειψζεσλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπο 

ζε εζεινληηθέο ππεξεζίεο ζην ζρνιείν.  

Ζ έξεπλα ησλ Πλεπκαηηθνχ, Παπαθαλάθε & Γάθε (2008) πνπ δηεμήρζε ζηελ 

πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ζέκα ηηο πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ 

ζρεηηθά κε ηελ εκπινθή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο,  αλέδεημε ηξεηο 

ηχπνπο γνληθήο εκπινθήο: α) εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ επξχηεξε ζρνιηθή δσή ησλ 

παηδηψλ (π.ρ. παξνπζία ζε εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ, ζπκκεηνρή ζε ζέκαηα δηνίθεζεο 

ηνπ ζρνιείνπ, εζεινληηθή πξνζθνξά ζην ζρνιείν). Ο ηχπνο απηφο ζεσξήζεθε απφ 

ηνπο γνλείο φηη ζπλεηζθέξεη ειάρηζηα ζηε βειηίσζε ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ ησλ 

παηδηψλ ηνπο,  β) εκπινθή ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο ησλ παηδηψλ ζην ζπίηη. Ο ηχπνο 

απηφο, ζχκθσλα κε ηνπο γνλείο, ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ. 

Ζ  πεπνίζεζε απηή είλαη ηζρπξφηεξε  ζηνπο λεφηεξνπο γνλείο, ζε απηνχο πνπ σο 

καζεηέο νη ίδηνη βίσλαλ άγρνο, ζηνπο γνλείο κε ρακειή κφξθσζε θαη ζε απηνχο πνπ 

αηζζάλνληαλ ππεξεθάλεηα γηα ην ζρνιείν πνπ θνηηά ην παηδί ηνπο, θαη  γ)  

επηθνηλσλία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο. χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο απηφο ν 

ηχπνο γνληθήο εκπινθήο ζεσξήζεθε απφ ηνπο γνλείο φηη βνεζάεη θαη ζπκβάιιεη, 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άιινπο δχν, ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Σα δηάθνξα ζεσξεηηθά κνληέια γνληθήο εκπινθήο δηαθέξνπλ σο πξνο ην 

πιήζνο ησλ παξακέηξσλ πνπ εμεηάδνπλ, αλ θαη δχν ηχπνη είλαη θνηλνί ζηα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά: ε παξνρή βνήζεηαο κε ηε κειέηε ησλ παηδηψλ ζην ζπίηη  θαη ε 

επηθνηλσλία κεηαμχ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Χζηφζν, πέξα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ησλ κνληέισλ ε γνληθή εκπινθή απφ φινπο ηνπο εξεπλεηέο θξίλεηαη 

πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ εθπαηδεπηηθή επηηπρία ησλ καζεηψλ κε ζεηηθέο επηπηψζεηο 

ζρεδφλ ζε φιν ην θάζκα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο  (Νφβα- Καιηζνχλε, 2004:24).  

4.3. ρέζε γνληθήο εκπινθήο θαη ζρνιηθώλ επηδόζεσλ   

 

Ζ γνληθή εκπινθή θαη ε ζρέζε ηεο κε ηε ζρνιηθή επίδνζε έρεη απνηειέζεη 

αληηθείκελν πνιιψλ εξεπλψλ, νη νπνίεο, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, 

δηαπηζηψλνπλ φηη ε επηξξνή ησλ γνλέσλ ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ επίδνζε θαη 

απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα επηξξνήο ζηε ζρνιηθή κάζεζε. Οη Cotton & 

Wikelund (1989, φπ. αλαθ. ζην Νφβα-Καιηζνχλε, 2004) επηζεκαίλνπλ φηη, ε 

ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηε 
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ζρνιηθή ηνπο επίδνζε, αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία ηνπο. Αλάκεζα ζηηο ζεηηθέο 

ζπλέπεηεο ηεο γνληθήο εκπινθήο αλαθέξνληαη βειηηψζεηο ζηηο επηδφζεηο, ζηε 

γισζζηθή ηθαλφηεηα, ζηε ζπλνιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν, ζηε 

δηαηήξεζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ θαιψλ επηδφζεσλ, ζηηο ζρέζεηο γνλέσλ-

παηδηνχ θαη νηθνγέλεηαο-ζρνιείνπ, αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εθήβσλ γηα ηηο 

ζεηηθέο επηζηήκεο, αχμεζε ησλ γλψζεσλ θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ γνλέσλ. 

Οη  Henderson θαη Berla (1994) αλαιχνληαο ζεηξά εξεπλψλ θαη κειεηψλ απφ 

ην 1969 κέρξη ην 1993, θαηέιεμαλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ησλ παηδηψλ ηνπο ζπλεηζθέξεη ζηε ζρνιηθή ηνπο επηηπρία, αλεμάξηεηα απφ 

ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ  εζληθή/θπιεηηθή θαηαγσγή ή ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ. Δπηζεκαίλνπλ φηη, ζε πξνγξάκκαηα πνπ 

ζρεδηάζηεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο, ηα κε 

πξνλνκηνχρα παηδηά φρη κφλν βειηίσζαλ ηηο επηδφζεηο ηνπο, αιιά κπφξεζαλ ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο, λα θηάζνπλ ην επίπεδν ησλ παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

νηθνγέλεηεο ηεο κεζαίαο ηάμεο, ελψ είλαη θαη πην πηζαλφ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο 

ηνπο θαη κεηά ηελ  απνθνίηεζή ηνπο απφ ην ιχθεην.  

ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεη θαη ε Antunez (2000), ηνλίδνληαο 

φηη ε ζπλεξγαζία νηθνγέλεηαο-ζρνιείνπ-θνηλφηεηαο ζπκβάιιεη ζηελ αθαδεκατθή 

επηηπρία ησλ καζεηψλ ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά απνθνίηεζεο, πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα εγγξαθνχλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο γνλείο έρνπλ πςειφηεξεο πξνζδνθίεο απφ ηνπο καζεηέο. 

Σέινο, ε Epstein (1992) επηζεκαίλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο ζηε κάζεζε, 

αλάπηπμε θαη ζρνιηθή επηηπρία ησλ παηδηψλ.   

Ζ αλαγλψξηζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο γνληθήο εκπινθήο θαίλεηαη πσο απνθηά 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ κε κεηνλνηηθή πξνέιεπζε   

(Bernhard, and Freire, 1999), αλ θαη νη  πεξηζζφηεξεο έξεπλεο θαηαγξάθνπλ ρακειφ 

βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ επάισησλ πιεζπζκψλ (νηθνγέλεηεο κεηαλαζηψλ, κε ρακειά 

εηζνδήκαηα, κνλνγνλετθέο). χκθσλα κε ηελ Antunez (2000), ε γλψζε θαη ε 

θαηαλφεζε ησλ εκπνδίσλ πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ 

γνλέσλ, απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο θαη ηελ πξνψζεζε 

ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα γεθπξψζνπλ ην ράζκα ηεο ζπκκεηνρήο αλάκεζα ζηνπο γεγελείο 

θαη κεηαλάζηεο γνλείο.  
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4.3.1.  Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε γνληθή εκπινθή ησλ κεηαλαζηώλ γνλέσλ 

 

Οη ιφγνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ εκπινθή ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη δηάθνξνη (Cotton & Wikelund, 1989 ζην 

Νφβα-Καιηζνχλε, 2004). Παξαθάησ ζπλνςίδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο:  

α) πξνβιήκαηα πξαθηηθά. Απηά κπνξεί λα αθνξνχλ ζην θαζεζηψο παξακνλήο ηνπο 

ζηε ρψξα ππνδνρήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε έιιεηςε λφκηκσλ πηζηνπνηεηηθψλ, θαη 

απφ ηηο δχζθνιεο θαη ζπρλά απαηηεηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο, φπσο π.ρ. 

εμνλησηηθά σξάξηα εξγαζίαο, πνπ θαζηζηνχλ πξαθηηθά αδχλαηε ηε θπζηθή ηνπο 

παξνπζία ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ,  αιιά θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο  

εθπαηδεπηηθνχο κέζα ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ σξαξίσλ,   

β)  άγλνηα ηεο γιψζζαο ή ηνπ θψδηθα επηθνηλσλίαο ησλ δαζθάισλ κε ηνπο γνλείο. Ζ  

πεξηνξηζκέλε γλψζε ηεο θπξίαξρεο γιψζζαο, ηεο ρψξαο ππνδνρήο απφ ηνπο γνλείο, 

δπζθνιεχεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ γνληψλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

δεκηνπξγεί ζπρλά ζε απηνχο κηα απαμησηηθή εηθφλα γηα ηνπο γνλείο, κε απνηέιεζκα 

λα σζνχληαη ζε απνζηαζηνπνίεζε απφ ηε ζρνιηθή δσή ησλ παηδηψλ ηνπο   

(Υαηδεδάθε, 2006) θαη    

γ) νη αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη πξνζδνθίεο ησλ κελ απφ ηνπο δε. Πνιινί δάζθαινη 

ζεσξνχλ φηη νη γνλείο κε ρακειά εηζνδήκαηα, θαη θαηά ζπλέπεηα θαη νη κεηαλάζηεο, 

έρνπλ αξθεηά ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο κηαο ζπλεξγαζίαο κε ην ζρνιείν, ή πηζηεχνπλ φηη δελ ζπκκεηέρνπλ ιφγσ 

έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο (Υαηδεδάθε, 2006).  

Ζ πεξηνξηζκέλε ζπλεξγαζία ησλ κεηαλαζηψλ γνληψλ κε ην ζρνιείν ησλ 

παηδηψλ ηνπο πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νξίδεηαη σο αδηαθνξία είλαη ε θχξηα 

δηαπίζησζε εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν κε εθπαηδεπηηθνχο 

(Κνπηξνχκπα θαη Εεζηκνπνχινπ, 2006).  Έξεπλα ηνπ Γακαλάθε (1997) κε δείγκα 

540 δαζθάινπο αλέδεημε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχζαλ πσο νη αιινδαπνί θαη 

παιηλλνζηνχληεο γνλείο (ηδηαίηεξα νη πξψηνη) είραλ κέηξηεο (59,2%) ή θαη 

πεξηνξηζκέλεο (23,9%) κνξθσηηθέο πξνζδνθίεο, ε ζηάζε ησλ αιινδαπψλ γνλέσλ 

απέλαληη ζην ειιεληθφ ζρνιείν ραξαθηεξηδφηαλ ζε πνζνζηφ 35% σο «αδηάθνξε», 

ελψ ην 46,2% ησλ δαζθάισλ απέδηδαλ ηηο γισζζηθέο δπζθνιίεο ησλ αιινδαπψλ 
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καζεηψλ ζηελ νηθνγελεηαθή θαη αηνκηθή θαηάζηαζε ηνπ καζεηή. Αληίζηνηρεο είλαη 

θαη νη δηαπηζηψζεηο πνηνηηθήο έξεπλαο ηεο Καζίκε (2005), ζχκθσλα κε ηελ νπνία, νη 

εθπαηδεπηηθνί, πηνζεηψληαο ηελ ζεσξία ηνπ «θνηλσληθν- πνιηηηζκηθνχ ειιείκκαηνο», 

απνδίδνπλ ηα ζρνιηθά πξνβιήκαηα ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ θαηά θχξην ιφγν ζην 

ζηεξεκέλν απφ νηθνλνκηθή, κνξθσηηθή θαη γισζζηθή άπνςε νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ ηνπο, ελψ ζρεδφλ φινη ηνπο ζεσξνχλ φηη νη κεηαλάζηεο γνλείο δελ 

ελδηαθέξνληαη νπζηαζηηθά γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. 

4.3.2.  Γνληθή εκπινθή θαη θνηλσληθό/πνιηηηζκηθό θεθάιαην 

 

Οη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ νη κεηαλάζηεο γνλείο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζην θαζνξηζκέλν πιαίζην ηεο γνληθήο εκπινθήο είλαη ππαξθηέο. 

Χζηφζν, πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ αζθήζεη θξηηηθή ζ‟ απηφ ην «θαζνξηζκέλν πιαίζην» 

γνληθήο εκπινθήο πνπ είλαη δηακνξθσκέλν απφ ηελ «θπξίαξρε» νκάδα θαη δελ 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ, φπσο είλαη ε θνηλσληθή ηάμε, ε 

εζληθφηεηα, ην θχιν.  

Οη εξεπλεηέο απνδέρνληαη ηε ζεσξία ηνπ  Bourdieu, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, νη 

αληηιήςεηο, νη αλαπαξαζηάζεηο, νη πξνζαλαηνιηζκνί, νη πξνζδνθίεο, νη πξαθηηθέο θαη 

επηινγέο ησλ γνλέσλ γηα δηάθνξα δεηήκαηα πξνζδηνξίδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

απφ ηελ θνηλσληθή ηάμε, ην ηαμηθφ habitus
23

 θαη ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην πνπ 

δηαζέηνπλ   (Μάλεζεο, 2010). ηε βάζε απηή ππνζηεξίδνπλ φηη νη γνλείο δελ έρνπλ 

φινη ηηο ίδηεο ζρέζεηο κε ην ζρνιείν, αθνχ νχηε ην αληηιακβάλνληαη νχηε ην 

αλαπαξηζηνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν. Δπίζεο φηη νη δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζε γνλείο 

επλνεκέλσλ θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ θαη ζηνπο κε επλνεκέλνπο, άπηνληαη άκεζα ηεο 

έλλνηαο ηεο «θνηλσληθήο αλαπαξάζηαζεο». Έηζη, ε ζπρλφηεηα ησλ επηζθέςεσλ ησλ 

γνλέσλ ζην ζρνιείν, νη ζθέςεηο θαη νη αληηιήςεηο γηα ην ξφιν ηνπο, νη ζηξαηεγηθέο 

θαη πξαθηηθέο πνπ αλαπηχζζνπλ γηα ηε δηεχξπλζε θαη θαιιηέξγεηα ηνπ κνξθσηηθνχ 

θεθαιαίνπ ησλ παηδηψλ ηνπο, νη πξνζδνθίεο απφ ηα παηδηά ηνπο θαη ην δάζθαιν, νη 

πξνηηκήζεηο ηνπο, νη γλψζεηο ηνπο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, νη 

                                                           
23

 Ο  Bourdieu κε ηνλ φξν habitus πεξηγξάθεη ηηο πεπνηζήζεηο, ζθέςεηο αλαπαξαζηάζεηο, πξνηηκήζεηο 

θαη πξνδηαζέζεηο ηνπ αηφκνπ, πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εληφο ηνπ πεδίνπ, φπνπ δεη 

θαη αλαπηχζζεηαη. Με ηνλ φξν πεδίν πεξηγξάθεη ην θνηλσληθφ πιαίζην, ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε θαλφλεο 

θαη εληφο απηνχ νη άλζξσπνη  επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Έλα ηέηνην πεδίν είλαη ην 

ζρνιείν (καζεηέο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, δηνίθεζε). Ζ ζρέζε πεδίνπ θαη habitus είλαη ακθίδξνκε. Σα 

άηνκα-θνξείο ηνπ habitus ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαη ηε λνεκαηνδνηνχλ. Σαπηφρξνλα, 

ζπκκεηέρνληαο ζην πεδίν ηα άηνκα ελζσκαηψλνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπο habitus, ηηο πξνδηαζέζεηο θαη 

ηηο δνκέο ηνπ πεδίνπ. 
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αλαπαξαζηάζεηο ηνπο γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ειιείςεηο ηνπ ζρνιείνπ, δελ είλαη 

ίδηεο γηα ηνπο γνλείο φισλ ησλ θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ  (Lareau, 2002. Baker, Scher  

& Mackler, 1997).     

Ζ έξεπλα ησλ Bernhard & Freire (1999) γηα παηδηά κεηαλαζηψλ απφ ηε 

Λαηηληθή Ακεξηθή πνπ δνχζαλ ζηνλ Καλαδά αλέδεημε ηελ αλάγθε κειέηεο ησλ δνκψλ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο παξάδνζεο απηψλ ησλ νηθνγελεηψλ θαζψο θαη ηηο αληηιήςεηο θαη 

ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

εθπαίδεπζε ζηηο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο ζεσξείηαη φηη αλήθεη απνθιεηζηηθά 

ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, επνκέλσο ε αλάκεημε ησλ γνλέσλ δελ είλαη 

επηζπκεηή, αθνχ γίλεηαη αληηιεπηή σο ακθηζβήηεζε ηεο απζεληίαο ηνπ δαζθάινπ. 

Έηζη νη κεηαλάζηεο γνλείο νδεγνχληαλ ζε ζπκπεξηθνξέο εληειψο αληίζεηεο απφ ηηο 

αλακελφκελεο, αθνχ δελ γλψξηδαλ φηη ε αλακελφκελε πξαθηηθή είλαη λα «ελνριείο» 

ηνπο δαζθάινπο φπνηε κπνξείο θαη φηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε εθιακβάλεηαη φηη δελ 

δείρλεηο ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ ζνπ. Οη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο 

αθνξνχζαλ θαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ γνληψλ απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. 

ηελ θνπιηνχξα πνιιψλ ρσξψλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο  έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο 

ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ην λα δηδάμεη ζηα παηδηά θαινχο ηξφπνπο, ζεβαζκφ ζηνπο 

κεγαιχηεξνπο θαη ππαθνή ζηνλ δάζθαιν (Bernhard & Freire, 1999). Απηή είλαη κηα 

αληίιεςε γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε  πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηελ επηθξαηνχζα φρη κφλν 

ζηνλ Καλαδά αιιά ζε  άιιεο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, ε νπνία ελζαξξχλεη ηε 

δσεξάδα θαη ηελ έθθξαζε ελδηαθέξνληνο απφ ηα παηδηά. Δπνκέλσο, ε  δηαθνξά 

αληηιήςεσλ σο πξνο ην ηη ζπληζηά επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ζηελ ηάμε κπνξεί λα 

θέξεη ηνπο γνλείο θαη ην ζρνιείν ζε ζχγθξνπζε.  

 Δπίζεο, νη εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ φηη, ε γνληθή εκπινθή ζηηο κεηνλφηεηεο 

κπνξεί λα εθδεισζεί κε πνιινχο άιινπο ηξφπνπο, νη νπνίνη δελ είλαη «νξαηνί»  γηαηί 

ζπγθξίλνληαη κε ηελ «θπξίαξρε» αληίιεςε ηεο γνληθήο εκπινθήο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

έξεπλα ηεο  Torres-Guzman (1995) ε νπνία δηεμήρζε ζε ζρνιεία πνπ είραλ πςειφ 

πνζνζηφ καζεηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν αλέδεημε φηη έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο είρε ηε κνξθή εζηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκπαξάζηαζεο θαη ιηγφηεξν ηε κνξθή νδεγηψλ, θαζνδήγεζεο θαη 

νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο. Ζ εκπινθή απηή ζπρλά πεξλά απαξαηήξεηε, φπσο θαη ε 

πιεξνθφξεζε ησλ γνληψλ γηα ην ηη ζπλέβαηλε ζην ζρνιείν απφ ηα ίδηα ηα παηδηά ηνπο, 

ελψ είραλ θαη ηελ επθαηξία λα ζπλαληνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εθηφο ζρνιείνπ ζε 

θνηλσληθέο εθδειψζεηο ηεο θνηλφηεηαο.   
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4.4.  Η γνληθή εκπινθή ζηελ Διιάδα  

 

ηελ Διιάδα ε ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ ζηελ εθπαίδεπζε ζεζκνζεηήζεθε κε ην 

λ.1566/1985 πνπ πξνβιέπεη ηε ζπγθξφηεζε πιιφγσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, 

Έλσζεο Γνλέσλ, Οκνζπνλδίαο Γνλέσλ θαη πλνκνζπνλδίαο Γνλέσλ  θαη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο, ζηα ζρνιηθά ζπκβνχιηα 

θαη ζην Δζληθφ πκβνχιην Παηδείαο γηα ηελ εμέηαζε ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιείσλ θαη ζεκάησλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Ο λνκνζέηεο, δειαδή, αλαγλσξίδεη 

ηνπο γνλείο σο ζεκαληηθνχο εηαίξνπο ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη. Όκσο, ν ξφινο ησλ 

αλσηέξσ ζπιιφγσλ έρεη απνδεηρζεί κέρξη ηψξα αλαπνηειεζκαηηθφο,  αθνχ ην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζπλερίδεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ζπγθεληξσηηθή 

δνκή θαη έλαλ εληαίν θεληξηθφ έιεγρν (Κηξθηγηάλλε, 2012). Σα ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο ξπζκίδνληαη απφ ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία, ε νπνία θαζνξίδεη ηηο 

παηδαγσγηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη κέζα ζε απηφ ην 

πιαίζην πξνβιέπνληαη θαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-

νηθνγέλεηαο θαη ηε γνληθή εκπινθή. Οη ζρέζεηο θαζνξίδνληαη απφ κηα ζεηξά 

Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ (8/95, 201/98) θαη γίλεηαη ζαθέο φηη ην ππάξρνλ ζεζκηθφ 

πιαίζην εζηηάδεη πνιχ πεξηζζφηεξν ζηελ ηππηθή θαη επηθαλεηαθή πιεπξά ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο, παξά ζηελ νπζηαζηηθή ηεο πιεπξά, ηελ πιεπξά, 

δειαδή, απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ ηα ζεκαληηθά νθέιε απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο, 

φπσο ππνγξακκίδνπλ ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ ήδε πξναλαθεξζεί. ηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ε απνπζία γνληθήο εκπινθήο είλαη έθδειε, αθνχ ε 

εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο παίξλεη ηε κνξθή 

ηππηθψλ ζρέζεσλ, ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ ππνρξεψζεσλ, φπσο είλαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ ζε ζρνιηθέο εθδειψζεηο ή ε ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ πξφνδν 

ησλ παηδηψλ ηνπο (Γθιηάνπ-Υξηζηνδνχινπ, 2005).  

Όκσο, πέξα απφ ηε ζεζκηθά θαηνρπξσκέλε επηθνηλσλία γνλέσλ-

εθπαηδεπηηθψλ ππάξρεη θαη ε άηππε, κε ζεζκνζεηεκέλε κνξθή ζπλεξγαζίαο. Απηή 

θαζνξίδεηαη απφ ηνπο άκεζα εκπιεθφκελνπο θαη επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο, φπσο ε 

εηνηκφηεηα ησλ κεηερφλησλ ζηελ επηθνηλσλία, ην θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ, ηδενινγηθφ 

θαη κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν, νη αληηιήςεηο ηνπο, νη πξνζδνθίεο, ηα ζηεξεφηππα θαη νη 

πξνθαηαιήςεηο πνπ κπνξεί λα ειινρεχνπλ ζηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε (Μπφληα, 

Μπξνχδνο, Κνζζπβάθε, 2008).  ε απηφ ην άηππν πιαίζην ν ξφινο θαη νη αληηιήςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ επηηπρία ηεο ζρέζεο, αθνχ είλαη απηνί 
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πνπ δηακνξθψλνπλ ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελφ ηεο, επνκέλσο νη ίδηνη θαζνξίδνπλ 

ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη ηελ πνηφηεηα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο  (πκενχ, 2008).   

Πνηεο είλαη, φκσο, νη αληηιήςεηο ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε γνληθή εκπινθή;  

4.4.1.  Γνληθή εκπινθή θαη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί  

 

Οη ζρεηηθέο έξεπλεο ζηελ Διιάδα γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά 

κε ηε γνληθή εκπινθή είλαη πεξηνξηζκέλεο. Σα επξήκαηα ησλ ιηγνζηψλ κειεηψλ πνπ 

ππάξρνπλ δείρλνπλ φηη νη αληηιήςεηο ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ γνλέσλ γηα 

ηε ζρέζε νηθνγέλεηαο θαη ζρνιείνπ είλαη ζεηηθέο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο, επίζεο φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηελ ηνπνζεηνχλ εληφο ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ν 

θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηα πιαίζηα πνπ νξίδνπλ νη ίδηνη  

(Μπξνχδνο, 2002). 

Ζ κειέηε ησλ Μπφληα, Μπξνχδνπ, Κνζζπβάθε (2008), πνπ δηεξεχλεζε ηηο 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε γνληθή 

εκπινθή ζην ζρνιείν, αλέδεημε φηη νη εθπαηδεπηηθνί είραλ κηα αξθεηά ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηε γνληθή εκπινθή. Ζ ζηάζε απηή ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί, ζχκθσλα 

κε ηνπο εξεπλεηέο, αλ ιεθζεί ππφςε φηη νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ ζηα ζρνιηθά δξψκελα, αιιά κφλν ζε ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο 

ή ζε ζεζκνζεηεκέλεο ζπγθεληξψζεηο γνλέσλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ πξφνδν 

ησλ καζεηψλ  (Μπφληα, Μπξνχδνπ, Κνζζπβάθε, 2008).  Οη εθπαηδεπηηθνί, δειαδή, 

επηζπκνχλ ηε γνληθή εκπινθή αιιά ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή ζα γίλεηαη κέζα 

ζην πιαίζην πνπ νξίδεη ν λφκνο ή νη ίδηνη. Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ηε γνληθή εκπινθή νη εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ ηελ «έιιεηςε ρξφλνπ εθ 

κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ ειιηπή θαηάξηηζή ηνπο». Ζ έιιεηςε ρξφλνπ 

απνδίδεηαη ζε κία ηερλνθξαηηθή αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην επάγγεικά ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην έξγν ηνπο εμαληιείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ 

δηδαζθαιίαο. Απφ ηελ άιιε ε ειιηπήο θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο ηνπο θάλεη λα αηζζάλνληαη αλαζθάιεηα θαη λα λνηψζνπλ 

φηη  «απεηινχληαη» απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαη 

επνκέλσο λα επηζπκνχλ ηελ πεξηνξηζκέλε εκπινθή ηνπο (Μπφληα, Μπξνχδνπ, 

Κνζζπβάθε, 2008:89).  

Ζ έξεπλα ησλ Πνχινπ θαη Μαηζαγθνχξα (2008) γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο αλέδεημε φηη ππάξρεη 
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κηα ζαθήο δηάθξηζε σο πξνο ην ξφιν ησλ δχν πιαηζίσλ (ζρνιείν-νηθνγέλεηα), ε νπνία 

αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί 

αληηιακβάλνληαη φηη νη ίδηνη έρνπλ ηνλ πξσηεχνληα ξφιν ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ παηδηψλ, ελψ ν ξφινο ησλ γνλέσλ πεξηνξίδεηαη ζηε 

ζσκαηηθή, θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηνπο. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε απηή ππνδειψλεη, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο φηη, ην βαζηθφ δήηεκα 

ζηηο ζρέζεηο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο είλαη ην δήηεκα θαηνρήο «γλψζεο-ππεξνρήο» ή ε 

«πεξηνρή εμεηδίθεπζεο» ηνπ θαζελφο. Δπνκέλσο, έλα κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο ζηηο 

ζρέζεηο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο  έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη 

ε εμεηδηθεπκέλε γλψζε πνπ έρνπλ γηα ηα παηδηά  είλαη θαη ε «επηζηεκνληθή αιήζεηα» 

θαη ππνβαζκίδνπλ ηε κε ζπζηεκαηηθή, κε ζεσξεηηθή ζεκειησκέλε γλψζε, πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηνπο γνλείο (Πνχινπ, Μαηζαγθνχξα 2008:40). ε απφιπηε ζπκθσλία 

κε απηέο ηηο αληηιήςεηο είλαη  νη κνξθέο θαη νη ηνκείο ζπλεξγαζίαο πνπ πξνηηκνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί κε ηνπο γνλείο. Απφ ηηο κνξθέο ζπλεξγαζίαο πξνηηκνχλ ηηο 

παξαδνζηαθέο θαη ηππηθέο κνξθέο, φπσο π.ρ. ηηο ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο ζην 

ζρνιείν, θαη απφ ηνπο ηνκείο ζπλεξγαζίαο πξνηηκνχλ εθείλνπο πνπ ππνδειψλνπλ θαη 

ηε κηθξφηεξε γνληθή εκπινθή, φπσο π.ρ. ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ην παηδί.   

ε αλάινγα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεη θαη ε κειέηε ηνπ Μπξνχδνπ (2002), ν 

νπνίνο εξεχλεζε ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο. 

χκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή, νη αληηιήςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ εξσηεζέλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπκπίπηνπλ κε ηε γεληθφηεξε ζηάζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηφζν ην 

ζρνιείν φζν θαη ηελ θνηλσλία, δειαδή ηελ αληηθαηηθφηεηα, θαζψο, θαζεκεξηλά, άιια 

«ιέγνληαη» θαη άιια «πξάηηνληαη», άιια ππνζηεξίδνληαη ζεσξεηηθά θαη άιια ζηελ 

πξαθηηθή δηαδηθαζία (Μπξνχδνο, 2002:129). Οη εθπαηδεπηηθνί ελψ δειψλνπλ φηη 

επηζπκνχλ ηελ παξνπζία ησλ γνλέσλ ζην ζρνιείν, ππνζηεξίδνπλ φηη ε αδηαθνξία, ε 

άγλνηα θαη ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ηελ θαζηζηά πξνβιεκαηηθή. 

Έηζη, ζπρλά, επηδεηνχλ κφλν εθείλε ηε ζπλεξγαζία κέζσ ηεο νπνίαο ζα αληιήζνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο καζεηέο ηνπο θαη φρη κηα ακθίδξνκε, νπζηαζηηθή θαη ακνηβαία 

επηθνηλσλία.  

Οη παξαπάλσ έξεπλεο δελ έρνπλ θαζνιηθή ηζρχ, αθνχ ζχκθσλα κε ηνπο 

εξεπλεηέο ην δείγκα ηνπο δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ. Χζηφζν δείρλνπλ κία ηάζε 

ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ηνπνζεηνχλ ηελ γνληθή εκπινθή κέζα ζηα 

ζεζκνζεηεκέλα φξηα θαη ζην πιαίζην πνπ νξίδνπλ νη ίδηνη. Ζ πηνζέηεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ, ελδερνκέλσο απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 
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νπζηαζηηθφηεξε εκπινθή ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ, νη νπνίνη ζπρλά αληηκεησπίδνπλ 

θαη πξφβιεκα κε ηε γιψζζα, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

επηθνηλσλία ηνπο. 

4.5.  πκπεξάζκαηα ζεσξεηηθνύ κέξνπο 

ην ζεσξεηηθφ κέξνο απνηππψζεθε ην θαηλφκελν ηεο πξνζέιεπζεο κεηαλαζηψλ θαη 

πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα θαη αλαδείρζεθαλ νη πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ θαη ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ελζσκαηψζνπλ ζηα λέα δεδνκέλα. Δπηζεκάλζεθε ν 

ζεκαληηθφο ξφινο ηεο παηδείαο ζηελ νκαιή  ελζσκάησζή ηνπο θαζψο ν αξηζκφο ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ ηεο ρψξαο  καο πξνζεγγίδεη ην 10% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ελψ πάλσ απφ ηνπο κηζνχο αιινδαπνχο καζεηέο ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρνπλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα.  

Δπίζεο, αλαδείρζεθε ε ζεκαζία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

γνληθήο εκπινθήο, δειαδή ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνληψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θαη ζηε ζρνιηθή δσή ησλ παηδηψλ ηνπο. Παξαηέζεθαλ ηα δηάθνξα κνληέια 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί, κε ζηφρν ηελ νκαιή έληαμε θαη 

πξνζαξκνγή καζεηψλ δηαθνξεηηθψλ εζληθν-πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ ζηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ ππνδνρήο. Δθφζνλ νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ ηνλ έλα απφ 

ηνπο δχν παξάγνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ ζηε «γνληθή εκπινθή» 

έγηλε πξνζπάζεηα λα ηνληζηεί ε «ειιεηκκαηηθή ή «πξνβιεκαηηθή» εθαξκνγή ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, κε απνηέιεζκα λα ζπλερίδνπλ λα θπξηαξρνχλ νη 

εζληθέο αληηιήςεηο θαη πξνθαηαιήςεηο, φρη κφλν ζηελ θνηλσλία αιιά θαη ζε κεξίδα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Καηαδείρζεθε ε ζεκαζία ηεο γνληθήο εκπινθήο γηα ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο 

ησλ καζεηψλ, γηα ηε ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε θαζψο θαη ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηά ηεο πνπ είλαη αλεμάξηεηα απφ ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, 

ηελ  εζληθή/θπιεηηθή θαηαγσγή ή ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ. Αλαθέξζεθε ην 

ππάξρνλ ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεη θαη ξπζκίδεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο θαη ζηε γνληθή εκπινθή θαη παξαηέζεθαλ 

έξεπλεο πνπ ηνλίδνπλ φηη ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ε ζπλεξγαζία απηή 

παξνπζηάδεη ρακειφ βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ επάισησλ πιεζπζκψλ, φπσο είλαη θαη νη 

νηθνγέλεηεο ησλ κεηαλαζηψλ.   

Παξνπζηάζηεθαλ παιαηφηεξεο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν 

κε ζέκα ηελ εθπαίδεπζε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο απφςεηο ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε γνληθή εκπινθή ησλ κεηαλαζηψλ. ε απηέο δηαπηζηψζεθε φηη, 

θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, νη κεηαλάζηεο γνλείο είηε αδπλαηνχζαλ είηε δελ 

ελδηαθέξνληαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, ίζσο γηαηί ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ πνιιά θαη πνηθίια.  
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: Η δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

5.1.   θνπόο, ζηόρνη θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο 

ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο αλαιχζεθε ε βαζηθή ππφζεζή ηεο: φηη ε 

εθπαίδεπζε δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα ππνδνρήο ηνπο. ην πιαίζην απηφ ε ζπκκεηνρή ησλ 

κεηαλαζηψλ γνλέσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζρνιηθή δσή ησλ παηδηψλ ηνπο 

απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία, αθνχ ε γνληθή εκπινθή επηδξά ζεηηθά ηφζν ζηε ζρνιηθή 

ηνπο επίδνζε φζν θαη ζηε ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε. 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ  

κεηαλαζηψλ γνληψλ θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ 

ηνπο. Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο είλαη:  

 λα θαηαγξαθεί ν βαζκφο ζπκκεηνρήο  ησλ αιινδαπψλ γνληψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ην   

ζρνιείν, 

 λα εληνπηζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο,  

 λα αληρλεπηνχλ  νη πξνζδνθίεο ηνπο  απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο.  

. Με βάζε ηνπο παξαπάλσ επηκέξνπο  ζηφρνπο ηεο έξεπλαο ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 πφζν ζπρλά νη κεηαλάζηεο γνλείο επηθνηλσλνχλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπο; 

 ζε πνην βαζκφ βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο ζηε κειέηε ηνπο ζην ζπίηη θαη πνηνη 

παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε βνήζεηά ηνπο;  

 πνηεο  είλαη νη πξνζδνθίεο ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ 

κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο; 

 πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ γηα ην επαγγεικαηηθφ 

κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο;   

 ππάξρεη ζπζρέηηζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ γνλέσλ 

αλαθνξηθά κε ηε γνληθή ηνπο εκπινθή θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην κέιινλ 

ησλ παηδηψλ ηνπο; 

5.2.    Μεζνδνινγία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαη εξεπλεηηθό εξγαιείν 
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Γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ, δελ ππάξρεη 

κία ζπληαγή, αθνχ θάζε  κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε έρεη «ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα 

ζεκεία ηεο, θαη θάζε κία επηιέγεηαη σο ε θαηάιιειε γηα ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ 

πιαίζην»  (Bell, 1997:28). Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ  εμαξηάηαη απφ ην  ζθνπφ ηεο 

έξεπλαο, ν νπνίνο απνηειεί  θαη ην βαζηθφ νδεγφ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο (Cohen, 

Manion, Morrison, 2008).  Με βάζε ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο κειέηεο εθαξκφζηεθε 

πνηνηηθή έξεπλα, θαζψο ζεσξήζεθε σο ε θαηαιιειφηεξε γηα ηελ πεξηγξαθή, 

αλάιπζε, εξκελεία θαη θαηαλφεζε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. Δπεηδή ε πνηνηηθή 

πξνζέγγηζε απνζθνπεί, φρη ζηελ απιή πεξηγξαθή ηνπ «ηη» ζπκβαίλεη αιιά επηρεηξεί 

λα δψζεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα «πψο» θαη «γηαηί» ζπκβαίλεη απηφ (Ησζεθίδεο, 

2003:17) επηθεληξψλεηαη ζην απνθαινχκελν πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ εληφο ηνπ 

νπνίνπ δηαδξακαηίδνληαη ηα γεγνλφηα, ζηελ απνθάιπςε ησλ απφςεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα (Bird, 1999:147).  

Βαζηθφ εξγαιείν ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ είλαη ε ζπλέληεπμε, κε ηελ νπνία 

δηεξεπλψληαη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο αιιά θαη ζε βάζνο θάπνηεο πηπρέο, πνπ δελ 

«ζπιιακβάλνληαη» κε ην εξσηεκαηνιφγην (Verma, Mallick, 2004:245). Γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο επειέγε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ θαη παξνπζηάδεη 

πεξηζζφηεξε επειημία σο πξνο ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη ηελ πξνζζήθε ή αθαίξεζε εξσηήζεσλ θαη ζεκάησλ γηα 

ζπδήηεζε. Θεσξήζεθε φηη, πιενλεθηεί απφ άπνςε επειημίαο θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο, αθνχ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα αθνχεη ηνλ 

εξσηψκελν θαη, αλάινγα κε ηελ απάληεζή ηνπ, λα δηακνξθψλεη ηελ επφκελε 

εξψηεζε. Παξάιιεια, επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα πξνσζεί ηνπο άμνλεο πνπ έρεη 

ζέζεη αλαθνξηθά κε ηα εξεπλεηηθά ηνπ εξσηήκαηα, αθνχ θαζνδεγείηαη απφ έλαλ 

νδεγφ εξσηήζεσλ-ζεκάησλ πνπ έρεη πξνζδηνξίζεη εθ ησλ πξνηέξσλ (Κπξηαδή, 2001. 

Bell, 1997). 

Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ ζρεδηάζηεθε έλαο νδεγφο αλνηθηψλ 

εξσηήζεσλ κε ηξεηο ζεκαηηθνχο άμνλεο. ηνλ πξψην ζπιιέγνληαη ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ησλ εξσηψκελσλ (ειηθία γνλέσλ θαη παηδηψλ, ρψξα γέλλεζήο ηνπο, ρξφλνο 

παξακνλήο ζηελ Διιάδα, επάγγεικα γνλέσλ, κφξθσζε γνλέσλ). ην δεχηεξν, 

αληρλεχνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε γνληθή ηνπο εκπινθή ηφζν ζην ζπίηη φζν θαη 

ζην ζρνιείν. Γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ παηδηψλ ζην 

ζπίηη νη εξσηήζεηο εζηηάδνπλ, θπξίσο, ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ζπκκεηνρή ζηηο 
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καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ, φπσο είλαη ν έιεγρνο ησλ καζεκάησλ, ζηε 

βνήζεηά ηνπο ζηε κειέηε ησλ παηδηψλ, ζηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε εμσζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζην ζρνιείν νη εξσηήζεηο εζηηάδνπλ, θπξίσο, 

ζηε ζπρλφηεηα ησλ επηζθέςεψλ ηνπο ζ‟ απηφ, ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο,  ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ην 

ζρνιείν. ηνλ ηξίην ζεκαηηθφ άμνλα δηεξεπλψληαη νη πξνζδνθίεο ησλ εξσηψκελσλ 

γνληψλ γηα ηα παηδηά ηνπο, κε εξσηήζεηο γηα ην πψο βιέπνπλ ην εθπαηδεπηηθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ ηνπο κέιινλ θαη γεληθφηεξα γηα ηα φλεηξα θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπο γηα 

ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ ηνπο.   

Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ νξηζηηθνχ νδεγνχ ζπλεληεχμεσλ δηελεξγήζεθε 

πηινηηθή ζπλέληεπμε γηα λα εληνπηζηνχλ πηζαλέο αζάθεηέο ηνπ, θαζψο θαη λα 

ππνινγηζηεί ν ρξφλνο δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο 

πηινηηθήο ζπλέληεπμεο δηαπηζηψζεθε φηη ν ζπλεληεπμηαδφκελνο, ζην ρξνληθφ πιαίζην 

ησλ 30 ιεπηψλ πεξίπνπ, είρε αληίιεςε ησλ εξσηήζεσλ πνπ ηνπ έζεηε ε εξεπλήηξηα, 

απάληεζε  ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο εθηφο απφ δχν πνπ ρξεηάζηεθε λα δηεπθξηληζηνχλ 

θαη λα επαλαδηαηππσζνχλ.  

5.3.  Γηαδηθαζία ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ  

Οη εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο ππνβιήζεθαλ ζε κεηαλάζηεο γνλείο πνπ ηα παηδηά ηνπο 

θνηηνχλ ζε  ηάμεηο Γεκνηηθνχ θαη ζην Νεπηαγσγείν.  Ζ πξνζέγγηζε ησλ γνλέσλ ήηαλ 

δχζθνιε δηαδηθαζία, θαζψο εμέθξαδαλ επηθπιαθηηθφηεηα θαη πξνέβαιιαλ έληνλα ηελ 

έιιεηςε ρξφλνπ εθ κέξνπο ηνπο.  Απφ ηελ πιεπξά ηεο εξεπλήηξηαο θαηαβιήζεθε 

πξνζπάζεηα ψζηε λα δεκηνπξγεζεί θιίκα εκπηζηνζχλεο, εμεγψληαο ηνπο ην ζθνπφ  

ηεο έξεπλαο θαη δίλνληαο δηαβεβαηψζεηο γηα ηελ ηήξεζε ηεο αλσλπκίαο θαη ηεο κε 

δεκνζηνπνίεζεο ηφζν ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ φζν θαη ησλ ζρνιείσλ πνπ 

θνηηνχλ ηα παηδηά ηνπο, ζην πιαίζην ηήξεζεο ηεο εξεπλεηηθήο δενληνινγίαο. Δπίζεο, 

ελεκεξψζεθαλ γηα ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ηελ ψξα, ηελ εκέξα θαη ην ρψξν 

δηεμαγσγήο ηεο. Σέινο, δηεπθξηλίζηεθε φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, εάλ δελ αηζζαλζνχλ 

άλεηα, λα δηαθφςνπλ ηε ζπλέληεπμε ζε φπνην ζεκείν επηζπκνχλ.  

 Όιεο νη ζπλεληεχμεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο καγλεηνθσλήζεθαλ κε ηε 

ζχκθσλε γλψκε απηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο. Πξηλ απφ θάζε ζπλέληεπμε πξνεγήζεθε 

κία ζπδήηεζε γηα δηάθνξα ζέκαηα, θνηλά θαη ζηα δχν κέξε, ελψ θαηά ηε δηάξθεηά 

ηνπο ε εξεπλήηξηα «θαηέθπγε», θάπνηεο θνξέο,  ζηελ αθήγεζε δηθψλ ηεο εκπεηξηψλ, 
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γεγνλφο πνπ βνήζεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη αλνίγκαηνο 

ησλ «ζπλεληεπμηαδφκελσλ». 

 Μεηά ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ, αθνινχζεζε ην ζηάδην ηεο 

απνκαγλεηνθψλεζεο θαη ε ζπζηεκαηηθά επαλαιακβαλφκελε αθξφαζε θαη αλάγλσζε 

ηνπ πιηθνχ. ηε ζπλέρεηα ε θάζε κηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο  ρσξίζηεθε ζε λνεκαηηθέο 

ελφηεηεο θαη ηαμηλνκήζεθαλ νη λνεκαηηθέο θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ πνπ αληηζηνηρνχζαλ 

ζε απηέο.  Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο νκαδνπνηήζεθαλ κε βάζε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

θαηά ζπλεληεπμηαδφκελν θαη ζηε ζπλέρεηα ηα φκνηα ζηνηρεία ησλ επηκέξνπο 

ζπλεληεχμεσλ, ελνπνηήζεθαλ θαη εληάρζεθαλ ζε ηξεηο βαζηθέο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, 

νη νπνίεο αθνξνχζαλ:  

α) ηελ επηθνηλσλία ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ,  

β) ηε ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ παηδηψλ 

ηνπο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ θαη  

γ) ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ γηα ην 

κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, ε ηξίηε ζεκαηηθή θαηεγνξία 

ζπλδέεηαη κε δχν εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηηο πξνζδνθίεο ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ γηα 

ην εθπαηδεπηηθφ κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηηο  πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην 

επαγγεικαηηθφ κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθέο θαη νη επαγγεικαηηθέο 

πξνζδνθίεο απνηεινχλ δχν δηαθνξεηηθά είδε πξνζδνθηψλ, αλ θαη ην δεχηεξν 

επεξεάδεηαη απφ ην πξψην. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ πξνέθπςε φηη ζπλέδεαλ 

άκεζα ηηο εθπαηδεπηηθέο κε ηηο επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο ησλ παηδηψλ ηνπο, έηζη 

θξίζεθε φηη έπξεπε λα ελνπνηεζνχλ ζε κία ζεκαηηθή θαηεγνξία.  

5.4.      Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

Ο πιεζπζκφο-ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη κεηαλάζηεο γνλείο πνπ δηακέλνπλ 

ζην λνκφ Κνξηλζίαο θαη ηα παηδηά ηνπο θνηηνχλ ζε ζρνιεία ηνπ λνκνχ, έλα 

λεπηαγσγείν θαη έλα δεκνηηθφ ζρνιείν. Ζ επηινγή ησλ ζρνιείσλ ήηαλ  «βνιηθή» γηα 

ηελ εξεπλήηξηα, αθνχ ηα παηδηά ηεο θνηηνχλ ζε απηά, επνκέλσο ε πξφζβαζε ήηαλ 

ζρεηηθά εχθνιε, σζηφζν ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ηπραία θαη θαζνξίζηεθε απφ 

ηε ζρεηηθή αληαπφθξηζε.  Ο αξρηθφο ζρεδηαζκφο πξνέβιεπε 14 ζπλεληεχμεηο, απφ ηηο 

νπνίεο ε κία  πηινηηθή. Σειηθά, έγηλαλ ζπλνιηθά 13, αθνχ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

ζπλέληεπμεο ε ζπκκεηέρνπζα δήηεζε λα ζηακαηήζεη ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά: ζέισ 

λα ζηακαηήζνπκε γηαηί λνηώζσ όηη ζα πξέπεη λα κηιήζσ αξλεηηθά γηα ηε δαζθάια θαη 



45 
 

δελ ζέισ. Δκέλα αο κε κνπ θέξνληαη θαιά, όκσο εγώ δελ ζέισ λα κηιήζσ άζρεκα. 

Όιεο νη ζπλεληεχμεηο ιήθζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Ηαλνπαξίνπ θαη ηνπ 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2016. 

5.5.  Αμηνπηζηία – εγθπξόηεηα ηεο έξεπλαο 

Ζ εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ζε κία έξεπλα απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα 

είλαη απνηειεζκαηηθή θαη έγθπξε (Cohen et al., 2008:175).  Χζηφζν,  κία εξεπλεηηθή 

κειέηε είλαη αδχλαηνλ λα είλαη 100% έγθπξε, αθνχ νη πνζνηηθέο έξεπλεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ην ηππηθφ ζθάικα πνπ είλαη εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο, ελψ 

ζηα δεδνκέλα ησλ πνηνηηθψλ εξεπλψλ ππεηζέξρνληαη ε ππνθεηκεληθφηεηα, νη απφςεηο, 

νη ζπκπεξηθνξέο θαη νη αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ ζε 

θάπνην βαζκφ πξνθαηάιεςεο. ηφρνο, ινηπφλ, ηνπ εξεπλεηή είλαη λα εμαζθαιίζεη ηελ 

φζν ην δπλαηφλ κείσζε ησλ επηπέδσλ κε εγθπξφηεηαο θαη λα απμήζεη ηα επίπεδα 

εγθπξφηεηαο. Απηά κπνξνχλ λα δηαζθαιηζηνχλ κέζσ ηεο εηιηθξίλεηαο, ηνπ βάζνπο, 

ηνπ πινχηνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη, επίζεο κέζσ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ πξνζεγγίδνληαη, αιιά θαη κέζσ ηεο αληδηνηέιεηαο ηνπ 

εξεπλεηή Cohen et al., 2008:176).   

ηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία γηα λα επηηεπρζεί ε εγθπξφηεηα θαη 

ε αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο δφζεθε έκθαζε ζην λα απνηππσζνχλ κε αθξίβεηα νη 

απφςεηο, νη ζέζεηο, νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. ηελ 

θαηεχζπλζε απηή δηεπθφιπλε ε καγλεηνθψλεζε θαη απνκαγλεηνθψλεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ θαη νη ζεκεηψζεηο πνπ  θξαηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο απφ ηελ 

εξεπλήηξηα. Δπίζεο, θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα ψζηε νη εξσηήζεηο λα είλαη 

θαηαλνεηέο θαη μεθάζαξεο θαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ λα γίλεη κε ηνλ ίδην ηξφπν 

γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σέινο, φιεο νη απαληήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο επηβεβαηψζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ψζηε λα κελ 

ππάξμεη παξαλφεζε ησλ ιερζέλησλ (Bell, 1997:149-151).   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6:  Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαθέξζεθαλ: ην αληηθείκελν, ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ε κεζνδνινγία θαη ην δείγκα, δεηήκαηα εγθπξφηεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο. ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κεηά ηελ αλάιπζε 

ησλ ζπλεληεχμεσλ. Αξρηθά γηα θάζε ζπλέληεπμε ζε πίλαθα απνηππψλνληαη ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα νη απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα. Απφ φιεο ηηο ζπλεληεχμεηο ζπλάγνληαη ηα θνηλά ζηνηρεία, νη δηαθνξέο 

ηνπο θαη ζπγθεληξψλνληαη νη απαληήζεηο αλά θαηεγνξία εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο.  

6.1 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ αλά ζπλέληεπμε 

1. ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα  ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία ηεο κε ην ζρνιείν 

ησλ παηδηψλ ηεο αλέθεξε φηη απηφ δελ γηλφηαλ κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία αιιά 

αληαπνθξηλφηαλ θάζε θνξά ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο θιήζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ 

αληαπφθξηζή ηεο ήηαλ ηαθηηθή φηαλ ηα παηδηά ηεο ήηαλ ζηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ κε θζίλνπζα πνξεία φηαλ ην πξψην ηεο παηδί βξηζθφηαλ ζηηο ηάμεηο ηνπ 

γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ.  «Πάσ όζεο θνξέο καο θαινύλ ζην ζρνιείν θαη ζε κηθξόηεξεο 

ηάμεηο πήγαηλα πνιιέο θνξέο θαη ζηα δπν κνπ παηδηά».  

Ζ ζπκκεηνρή ηεο ζην δεκνηηθφ είρε ζρέζε κε ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ησλ 

παηδηψλ πνπ αληηκεηψπηδαλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν (γλψζε γιψζζαο, καζεζηαθά 

πξνβιήκαηα). «Ναη… ηα παηδηά δελ ηα πήγαηλαλ θαιά. Δγώ έιεηπα πνιύ από ην ζπίηη, 

δνύιεπα θαη ηα απνγεύκαηα. Γελ μέξσ ίζσο έθηαηγε πνπ θαη εγώ θαη ν άληξαο κνπ δελ 

μέξακε θαη ηώξα δελ μέξνπκε λα γξάθνπκε ειιεληθά. Σν πξόβιεκα ήηαλ ε γιώζζα… 

εγώ μέξσ λα κηιάσ θαιά ειιεληθά αιιά ζην ζπίηη κηιάκε πνιύ αιβαληθά γηαηί ν άληξαο 

κνπ ηα κηιά κηζά-κηζά… Ννκίδσ απηό κπέξδεςε ηα παηδηά. Μπνξεί θαη λα έρνπλ θαη 

δπζιεμία…» 

Ζ εκπινθή ηεο ζηηο ζρνιηθέο ζπλαληήζεηο αλέξρεηαη κέρξη ην ζεκείν ζην λα 

ελεκεξψλεηαη γηα ηα παηδηά ηεο θαη γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν. Απηνχ ηνπ 

είδνπο ε ζπκπεξηθνξά, φπσο ην απνδίδεη θαη ε ίδηα, είλαη απνηέιεζκα ηνπ 

κνξθσηηθνχ ηεο επηπέδνπ θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ ρεηξίδεηαη ηελ ειιεληθή γιψζζα 

επρεξψο.  Δπίζεο ηελ ίδηα ζαλ ραξαθηήξα ηε ζπλνδεχνπλ αλαζηνιέο πνπ εμεγνχληαη 

απφ ην ζπλαίζζεκα φηη λνηψζεη «μέλε». «Γελ ζέισ λα ιέσ ςέκαηα… εγώ λνηώζσ 
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μέλε… θαλείο κπξνζηά κνπ δελ κε είδε (δελ κε αληηκεηώπηζε) ζαλ αιβαλίδα… όκσο 

εγώ ην μέξσ πσο έηζη είλαη… Τπάξρεη θάηη… όρη πξάμεηο». 

ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηε βνήζεηά ηεο ζην ζπίηη θαη 

φζνλ αθνξά ζηα καζήκαηα ησλ παηδηψλ δήισζε φηη ε ίδηα κεζφδεπε ηξφπνπο ειέγρνπ 

ησλ επηδφζεσλ θαη ηνπ δηαβάζκαηνο ζην ζπίηη ησλ παηδηψλ ηεο. «Δγώ δελ κπνξώ, γηα 

παξάδεηγκα δελ θαηαιαβαίλσ ηε Γιώζζα θαζόινπ… Απηό ην έθαλε κε ηε δαζθάια ζην 

ζπίηη. Μαζεκαηηθά… λαη κπνξώ θαη ηζηνξία όηαλ ηα “ιέεη”, εγώ θξαηώ ην βηβιίν… 

παιηόηεξα έθαλα όηη θαηαιάβαηλα  λα δηαβάδσ γηα λα δηαβάδεη θαη ε Μ. λα κελ κε 

θαηαιάβεη δειαδή θαη δελ δηαβάδεη…. (θνθθηλίδεη θαη γειά)». 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ 

ρξεζηκνπνίεζε θξνληηζηέο. «ηε κεγάιε (πξψην παηδί) είρα δαζθάια ζην ζπίηη θαη ηε 

δηάβαδε κέρξη θαη ην Γπκλάζην… Δγώ δελ κπνξνύζα λα ηε βνεζήζσ.. Σώξα όκσο 

ζπνπδάδεη ζηελ Πάηξα… ηελ κηθξή κέρξη ηελ Πέκπηε. Σώξα ζηελ έθηε κπνξεί κόλε 

ηεο… έρεη θαη θαιό δάζθαιν… είλαη θαη ηα ρξήκαηα πνιιά… θαη κε κηα δνπιεηά δελ ηα 

θαηαθέξλνπκε… ν άληξαο κνπ είλαη άλεξγνο θαη εγώ ηη λα θάλσ κε απηή ηε δνπιεηά… 

αιιά αλ ρξεηαζηεί θξνληηζηήξηα ζα ηελ ζηείισ ζην Γπκλάζην… Δίλαη ζίγνπξν». Ζ 

αλάγθε θξνληίδαο ησλ παηδηψλ κε δάζθαιν ζην ζπίηη δηθαηνινγείηαη απφ ηε 1 απφ 

ηξία βαζηθά ζηνηρεία. Σν έλα είλαη φηη ηα παηδηά δελ γλσξίδνπλ θαιά ηα ειιεληθά 

γηαηί ζην ζπίηη κεηαμχ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο  ηελ αιβαληθή. Σν δεχηεξν 

ζηνηρείν είλαη ε πζηέξεζε ησλ γνλέσλ λα  δηαβάδνπλ ειιεληθά. Σν ηξίην ζηνηρείν 

είλαη ε κε ζπκκεηνρή ηνπ παηέξα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ, ε ίδηα εξγάδεηαη 

πνιιέο ψξεο κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί έζησ θαη ζηνηρεησδψο λα 

παξαθνινπζήζεη ηη θάλνπλ ηα παηδηά ηεο.  «….ζην ζπίηη κηιάκε πνιύ αιβαληθά γηαηί ν 

άληξαο κνπ ηα κηιά κηζά-κηζά… Ννκίδσ απηό κπέξδεςε ηα παηδηά. … Δγώ δνπιεύσ 

πνιιέο ώξεο… ηα παηδηά ήηαλ πάληα κόλα ηνπο ζην ζπίηη». 

Χο πξνο ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ηεο γηα ην 

κέιινλ ησλ παηδηψλ ηεο είλαη μεθάζαξν φηη γηα απηήλ ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηεο 

είλαη εθφδην απαξαίηεην γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο ηνπο. Απφ ηα ιφγηα ηεο 

δηαθαίλνληαη νη πξνζπάζεηέο ηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ησλ παηδηψλ ζην 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν θαη ηεο πιήξνπο έληαμεο ηνπο ζηε ρψξα δηακνλήο ηνπο κηα 

θαη ε Διιάδα γηα απηνχο είλαη ε λέα ηνπο παηξίδα. «.Σν ζρνιείν είλαη γηα εκάο όπσο 

θαη γηα ζαο (ηνπο Έιιελεο) πνιύ ζεκαληηθό γηα ηα παηδηά… αιιά θαη ζην κέιινλ πσο 
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ζα δήζνπλ αλ δελ ζπνπδάζνπλ όπσο ηα άιια παηδηά… Γη απηό θαη έθαλαλ θξνληηζηήξην 

θαη νη δύν θόξεο κνπ… Σώξα ηε κεγάιε (θόξε – θνηηήηξηα) δελ ηελ θαηαιαβαίλεηο όηη 

είλαη αιβαλίδα. Φπζηθά θαη ζέισ λα κείλνπλ ζηελ Διιάδα. Δδώ είλαη ε δσή καο θαη 

δελ ην έρσ ζθεθηεί όηη ζα κπνξνύζαλ λα είλαη θάπνπ αιινύ».  

Ζ δηάζεζε ζεβαζηνχ κέξνπο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ ζην λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηα παηδηά καζήκαηα ρνξνχ, μέλε γιψζζα θαη ε θξνληίδα ζην ζπίηη 

είλαη δεισηηθά ζηνηρεία πνπ θαηαδεηθλχνπλ ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηε παηδεία ησλ 

παηδηψλ ηεο. «….αλ είρα ηα ιεθηά πνπ έρσ ραιάζεη ζηνπο δαζθάινπο θαη ζηα 

θξνληηζηήξηα ζα είρα θηηάμεη έλα ζπίηη…». 

.2. ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα  ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία ηεο κε ην 

ζρνιείν ησλ παηδηψλ ηεο αλέθεξε φηη αληαπνθξηλφηαλ αλειιηπψο θάζε θνξά ζηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο θιήζεηο ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία «…. 

Πάληα…. πνηε πξέπεη…. Δλλνείηαη … είλαη βαζηθό λα ζπλαληάο ηνπο δαζθάινπο θαη 

λα έρεηο κηα επηθνηλσλία…. Κακηά θνξά θαη έηζη». 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο ζην δεκνηηθφ θαη ζην λεπηαγσγείν ησλ παηδηψλ ηεο 

βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη έρεη πιήξε επίγλσζε ηνπ ηη πξέπεη λα θάλεη γηα ηελ πξφνδν 

ησλ παηδηψλ ηεο θαη ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε επηθνηλσλία γνληνχ θαη δαζθάινπ 

«Δλλνείηαη … είλαη βαζηθό λα ζπλαληάο ηνπο δαζθάινπο θαη λα έρεηο κηα επηθνηλσλία». 

Ζ δε εκπινθή ηεο ζηηο ζρνιηθέο ζπλαληήζεηο είλαη ελεξγή θαη αγφγγπζηε 

«Οπσζδήπνηε …αιίκνλν…». 

ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηε βνήζεηά ηεο ζην ζπίηη θαη 

φζνλ αθνξά ζηα καζήκαηα ησλ παηδηψλ δήισζε θαηεγνξεκαηηθά φηη ε ίδηα 

θαζεκεξηλά ειέγρεη ηελ επίδνζε θαη ην δηάβαζκα ηνπ κεγαιχηεξνπ παηδηνχ ηεο φπσο 

θαη ηε ηζάληα ηεο θφξεο ηεο γηα ην λεπηαγσγείν «Κάζε κέξα….Ακέ. Πξσί – πξσί 

ζήκεξα δηαβάδακε ηελ Γεσγξαθία γηαηί είρε δηαγώληζκα, «Έια, έια ηνπ ιέσ…ια 

…όια …..Κάζε κέξα. Σεο κηθξήο είλαη θαη ην θαγεηό ηεο θαη ην λεξό ηεο. Πάληα.…». 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ θαη θπξίσο απηψλ πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ ειιεληθή γιψζζα απεπζχλζεθε ζε εηδηθφ γηα ινγνζεξαπεία θαη 

έιαβε βνήζεηα απφ ζπγγεληθφ πξφζσπν ζην δηάβαζκά ηνπ κεγαιχηεξνπ παηδηνχ πνπ 

είρε θαη ηελ αλάγθε «ρη, ηώξα αιιά ζηελ αξρή. Γελ κπνξνύζε λα γξάςεη ζσζηά… 

Πήγακε ζε γηαηξό …έθαλε ινγνζεξαπείεο… Σν πξόβιεκα είπε ν γηαηξόο θαη ε δαζθάια 
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είλαη όηη κηιάκε ξνπκάληθα αθόκα ζην ζπίηη. Απηό είλαη πξόβιεκα ζην ζρνιείν… θαη ν 

Κ…. είλαη θαιόο καζεηήο… Ο λνλόο ηνπ (ζεηόο ηνπ παππνύο)  ηνλ βνεζάεη πνιύ ζηα 

καζήκαηα θαη πήγακε καδί ζην γηαηξό». 

Χο πξνο ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ηεο γηα ην 

κέιινλ ησλ παηδηψλ ηεο είλαη μεθάζαξν φηη γηα απηήλ ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηεο 

είλαη εθφδην απαξαίηεην γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο ηνπο. Θέιεη ηα παηδηά ηεο λα 

ζπνπδάζνπλ εάλ δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα. « Ναη …δελ είλαη θαθό λα πάεη 

Παλεπηζηήκην ν Κ… εάλ είλαη θαιόο… θαη ε κηθξή άκα είλαη θαη απηή θαιή…». Οη 

απαηηήζεηο ηεο δελ ζηακαηνχλ κφλν ζην παηδί ηεο αιιά πξνεθηείλνληαη θαη ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζηνπο δαζθάινπο «Ναη θαη από ην δάζθαιν έρσ 

(απαηηήζεηο). Σν παηδί πξέπεη λα ηα θαηαιαβαίλεη από ηελ ηάμε. (Δ!!!) Πώο λα 

δνπιέςεη ην παηδί ζην ζπίηη». Δπίζεο νη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκκεηέρεη 

ν γηνο ηεο (αγγιηθά, πιεξνθνξηθή, ζθάθη, ζέαηξν) είλαη ελδηαθέξνπζεο θαη δειψλνπλ 

φηη νη επηινγέο ηεο κεηέξαο ή ησλ γνλέσλ είλαη ηέηνηεο πνπ λα επηηξέςνπλ ζηα παηδηά 

λα ςπραγσγνχληαη θαη παξάιιεια λα θαιιηεξγνχλ ην γλσζηηθφ ηνπο επίπεδν.   

Ζ δηάζεζε ζεβαζηνχ κέξνπο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ ζην λα 

παξαθνινπζήζεη ην παηδί ηεο καζήκαηα μέλεο γιψζζαο θαη πιεξνθνξηθήο, ν 

ηαθηηθφο έιεγρνο ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ πνξεία είλαη δεισηηθά ζηνηρεία πνπ 

θαηαδεηθλχνπλ ην γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηε παηδεία ηνπ θαη φηη πξνζκέλεη 

ζεηηθά απνηειέζκαηα «Ναη έρσ… ζέισ λα είλαη  θαιόο. Γηαηί δελ ηνλ βάδσ λα 

δνπιέςεη… έρεη ρξόλν… πξέπεη λα είλαη θαιόο… έρσ απαηηήζεηο».  

.3. ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα  ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία ηεο κε ην ζρνιείν 

ησλ παηδηψλ ηεο αλέθεξε φηη αληαπνθξηλφηαλ θάζε θνξά ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 

θιήζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη κάιηζηα ε ζπκκεηνρή απηή θαη απφ ηνπο δχν γνλείο 

«Οηθνγελεηαθά πεγαίλνπκε. ηελ αξρή, ζην ηέινο ηεο ρξνληάο, ζηηο εζληθέο γηνξηέο 

είκαζηε πάληα όινη εθεί. … Με ηνλ άληξα κνπ πάκε ζε όιεο ηηο νξγαλσκέλεο ζπλαληήζεηο 

ηνπ κηθξνύ».  Σν γεγνλφο φηη ζπκβαίλεη απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηα ιφγηα ηεο : «Έρσ 

πνιύ θαιή ζρέζε κε ηνπο δαζθάινπο … Φηιηά, αγθαιηέο … είρα θαη ηνλ κεγάιν ζην ίδην 

ζρνιείν θαη κε μέξνπλ».    Ζ νηθείσζε απηή κε ηνπο δαζθάινπο θαίλεηαη λα έρεη αγλά 

ειαηήξηα θαη φρη λα εμππεξεηεί ζθνπηκφηεηεο. « … Έρσ πνιύ θαιή ζρέζε κε ηνπο 

δαζθάινπο … Φηιηά, αγθαιηέο … Ρσηάσ ηνλ κεγάιν «έζηεηιεο ραηξεηίζκαηα ζηε 

δαζθάια;» Ναη, κακά». 
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 Ζ εκπινθή ηεο ζηηο ζρνιηθέο ζπλαληήζεηο αλέξρεηαη κέρξη ην ζεκείν ζην λα 

ελεκεξψλεηαη γηα ηα παηδηά ηεο θαη γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν, δελ ζπκκεηέρεη ζηε 

ζπδήηεζε κε εξσηήζεηο ίζσο απφ ιφγνπο ζπζηνιήο, αιιά ηηο παξαθνινπζεί κε 

ελδηαθέξνλ «ρη θαηαιαβαίλσ όηη ιέγεηε, δελ έρσ θαλέλα πξόβιεκα, αιιά …. δελ 

λνηώζσ θαιά…». Δπίζεο, δειψλεη φηη δελ έρεη πξφβιεκα ζηελ επαθή ηεο κε ηνπο 

άιινπο γνλείο; «Από ηνπο άιινπο γνλείο δελ έρσ λνηώζεη πνηέ “ζηε άθξε”. Σα παηδηά 

κνπ είλαη “πνιύ κέζα” θη‟ απηά. Γελ ππάξρεη θαλέλα πξόβιεκα επηθνηλσλίαο».  

 ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηε βνήζεηά ηεο ζην ζπίηη θαη φζνλ 

αθνξά ζηα καζήκαηα ησλ παηδηψλ δήισζε φηη θαζεκεξηλά ειέγρεη ηελ επίδνζε θαη ην 

δηάβαζκά ηνπο «Από ηε ζηηγκή πνπ ζα κπνπλ ζην ζπίηη ηα ξσηάσ ηη έρνπλ λα θάλνπλ, 

βγάδνπλ ηα ηεηξάδηα θαη ηα βιέπνπκε. Σα ξσηάσ ηη έθαλαλ, πσο πέξαζαλ …Από κέλα 

πεξλάλε όια, είκαη πνιύ θνληά ηνπο. Έξρνληαη, ηξώλε, μεθνπξάδνληαη θαη κεηά θάλνπλ ηα 

καζήκαηά ηνπο. Έρνπκε πξόγξακκα θάζε κέξα,….» . Δπεηδή ζέιεη ηα παηδηά ηεο λα έρνπλ 

θαιέο επηδφζεηο ζην ζρνιείν θαη γηα λα πεηχρεη ηελ φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε ρξήζε ηεο 

ειιεληθήο ρξεζηκνπνηεί κφλν ηελ ειιεληθή θαηά ην δηάβαζκα ησλ παηδηψλ θαη 

γεληθφηεξα ζην ζπίηη. «Γηαβάδνπκε ζηα ειιεληθά, θαη ζην ζπίηη κόλν ειιεληθά κηιάκε, 

θαη κόλν θάπνηεο ιέμεηο ζηα αιβαληθά». Σν γεγνλόο όηη δελ ληξέπεηαη γηα ηε γιώζζα ηεο 

δειώλεη όηη ε ρξήζε ηεο ειιεληθήο είλαη γηαηί ζέιεη λα εληαρζεί πιήξσο ζηηο λέεο γηα 

απηνύο ζπλζήθεο «Ο κεγάινο κνπ κηιάεη ζπαζηά αιβαληθά … δελ θαηαιαβαίλσ απηνύο 

πνπ ληξέπνληαη λα κηιήζνπλ ζηε γιώζζα ηνπο, γηαηί λα ληξαπώ, έρσ θάλεη θάηη θαθό;» 

Χο πξνο ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ηεο γηα ην 

κέιινλ ησλ παηδηψλ ηεο είλαη μεθάζαξν φηη γηα απηήλ ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηεο 

είλαη εθφδην απαξαίηεην γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο ηνπο « Θέισ ηα παηδηά κνπ λα 

είλαη θαινί καζεηέο, πνηνο δελ ην ζέιεη. Με ηνλ κεγάιν δελ αλεζπρώ, ν κηθξόο είλαη 

πνιύ δσεξόο θαη δελ πνιπζέιεη λα δηαβάδεη, κε αλεζπρεί ηη ζα γίλεη αξγόηεξα».   Οη 

εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ «Αγγιηθά θαη πνδόζθαηξν» επηβεβαηψλνπλ 

φηη ελδηαθέξεηαη γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηεο. Γεληθφηεξα ε επηζπκία ηεο είλαη 

κεγάιε γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. «Από ηελ ώξα πνπ γελλήζεθε ν 

κεγάινο κνπ γηόο έςαρλα, ξώηαγα, ήζεια λα μέξσ .. γηα ηα ζρνιεία εδώ  γηαηί ζα ήζεια 

πνιύ λα ζπλερίζνπλ, λα ζπνπδάζνπλ, ό,ηη θη αλ είλαη απηό … ρεκεία, θπζηθή, θάηη πην 

απιό … λνζνθόκνη .. όκσο ν κεγάινο κνπ ζέιεη λα γίλεη γηαηξόο. Δγώ ήκνπλα θαιύηεξε 

ζηε ζεσξία … ζηα ζεσξεηηθά … απηόο είλαη ζηα πξαθηηθά. Αο ζπνπδάζνπλ όηη ζέινπλ, 

θαη όηη ηνπο θάλεη ραξνύκελνπο». Σέινο, ε  3 επηζπκεί επίζεο ηα παηδηά ηεο λα είλαη 
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θαινί πνιίηεο, εληαγκέλνη πιήξσο ζε απηή θαη λα έρνπλ θαιά πξφηππα. «Έρσ κεγάιν 

άγρνο, θνβάκαη πνιύ αλ θαη πξνζπαζώ λα κελ ην δείρλσ … γη‟ απηό ήκνπλ … είκαη 

πνιύ θνληά ηνπο … ζθέθηνκαη θαη ηηο παξέεο ηνπο. …Μα εδώ είλαη ην ζπίηη ηνπο, 

..Θέισ λα είλαη θαιά παηδηά … ν κηθξόο είλαη δσεξόο θαη ν κεγάινο όιν ιέεη «Μακά 

πξέπεη λα ηνλ καδέςνπκε, λα είλαη ζεβαζηηθόο …». Γελ ζέισ λα δίλνπκε δηθαηώκαηα, 

ζέισ λα είκαζηε “ζαλ ηνπο άιινπο”, όπσο όινη».  

.4. ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα  ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία ηεο κε ην 

ζρνιείν ηνπ παηδηνχ ηεο αλέθεξε φηη ν ζχδπγφο ηεο εμππεξεηεί απηή ηελ αλάγθε γηαηί 

ε ίδηα ελψ ην επηζπκεί αδπλαηεί έλεθα ηεο εξγαζίαο ηεο. «Δγώ δπζηπρώο δελ έρσ 

πξνιάβεη κέρξη ηώξα λα πάσ, αιιά πεγαίλεη ν άληξαο κνπ. Δλδηαθέξεηαη πνιύ γηα ην 

παηδί καο θαη κέρξη ηώξα έρεη πάεη ζε όιεο ηηο ζπλαληήζεηο. Μέρξη ηώξα δελ έρεη 

ρξεηαζηεί λα πάκε από κόλε καο ζηε δαζθάια, αιιά άκα ρξεηαζηεί θπζηθά θαη ζα 

πάκε».  

Δπηδηψθεη λα παξεπξίζθεηαη ζηηο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ γηαηί απηφ ηεο 

θέξλεη ραξά. «Μ‟ αξέζεη πνιύ ζηηο γηνξηέο λα βιέπσ ην παηδί λα ζπκκεηέρεη, λα ιέεη 

πνηήκαηα. Πξνζπαζώ πνιύ πάλσ ζ‟ απηό. Μόλν ν ρξόλνο ηεο δνπιεηάο κ‟ εκπνδίδεη λα 

είκαη πην θνληά». Ζ ζπλεξγαζία ηεο κε ηνπο δαζθάινπο είλαη πνιύ θαιή  «Ζ δαζθάια 

καο είλαη πνιύ θαιή, ιέεη ηα θαιύηεξα γηα ην παηδί καο, θαη λνηώζνπκε  πνιύ άλεηα λα 

πάκε θαη λα ξσηήζνπκε όηη ζέινπκε». Παξάιιεια επηδηώθεη λα έρεη θαιή γλσξηκία θαη 

κε ηνπο άιινπο γνλείο «…  κε ηνπο γνλείο, πξνζπαζώ λα γλσξηζηώ όηαλ πεξηκέλνπκε 

λα πάξνπκε ηα παηδηά  έμσ από ην ζρνιείν».  

ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηε βνήζεηά ηεο ζην ζπίηη θαη 

φζνλ αθνξά ζηα καζήκαηα ηνπ παηδηνχ ηεο δήισζε φηη είλαη ζηηο πξνζέζεηο ηεο λα 

ειέγρεη ηελ επίδνζή ηνπ φζν θζάλνπλ νη ηθαλφηεηέο ηεο «Σνπ ρξόλνπ πνπ ζα πάεη ζην 

δεκνηηθό, ειπίδσ, ζα πξνζπαζήζσ λα ηελ βνεζάσ όζν πην πνιύ κπνξώ, γηαηί εγώ 

κηιάσ θαιύηεξα ειιεληθά. Γελ έρνπκε θαη θαλέλαλ άιιν. Δγώ θαη γξάθσ θαη δηαβάδσ 

θαη νξζνγξαθία πξνζπαζώ». Δπίζεο δειψλεη φηη κειινληηθά ζηηο πξνζέζεηο ηεο είλαη 

λα εληάμεη ην παηδί ηεο ζε θάπνηεο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζχκθσλα πάληα κε 

ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δπλαηφηεηα.  «ρη, αιιά ζα ηε ζηείισ γηα ρνξό ζίγνπξα, γηαηί ηεο 

αξέζεη πνιύ θαη αξγόηεξα, αλ έρνπκε νηθνλνκηθή άλεζε θαη αγγιηθά».  

Χο πξνο ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ηεο γηα ην 

κέιινλ ηνπ παηδηνχ ηεο πξνζδνθά φηη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο απηφ ζα απνθηήζεηο ηα 
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εθφδηα γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο ηνπ.  «πσο θάζε γνληόο ζάζεια λα ζπνπδάζεη, όρη 

όπσο εκείο πνπ δνπιεύνπκε όιε κέξα γηα έλα κεξνθάκαην. Θάζεια λα ηελ ζπνπδάζσ, 

είλαη πνιύ λσξίο λα πσ ηη ζα ήζεια λα ζπνπδάζεη αιιά πάλησο λα ζπνπδάζεη. Ίζσο 

γηαηξόο, θάηη ηέηνην. ε θαιή ζέζε». 

.5. ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα  ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία ηεο κε ην 

ζρνιείν ησλ παηδηψλ ηεο αλέθεξε φηη είλαη πνιχ θαιή, ηδηαίηεξα κε ηηο δαζθάιεο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ πνπ πεγαίλνπλ ηα δίδπκα (αγφξη, θνξίηζη). «Σν ζρνιείν ησλ παηδηώλ 

κνπ κ‟ αξέζεη πάξα πνιύ. … έρεη πάξα πνιύ θαινύο δαζθάινπο, ηα παηδηά κηιάλε πνιύ 

θαιά γ‟ απηνύο, ηνπο αγαπάλε. ..ε όηη αθνξά ηα κηθξά ζην λεπηαγσγείν, αηζζάλνκαη 

πάξα πνιύ άλεηα. Γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα έρσ, λα κηιήζσ ζηηο θπξίεο. Γεληθά θαη 

ζηηο εθδειώζεηο έξρνκαη θαη κπνξεί λα πηάζσ ηηο θπξίεο θαη ην πξσί όηαλ θέξλσ ηηο 

κηθξέο».  

Όζνλ αθνξά ζηελ επηθνηλσλία ηεο κε ηε δαζθάια ηνπ γηνπ ηεο πνπ καζεηεχεη 

ζην δεκνηηθφ δήισζε φηη ππάξρεη επηθνηλσλία θαη φηη ελεκεξψλεηαη γηα ηελ πνξεία 

ηνπ θαζψο ην παηδί έρεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζην γξαπηφ ιφγν θαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά.  εκεηψλεηαη φηη, ελψ ζεσξεί ηε δαζθάια απφκαθξε παξάιιεια είλαη 

επραξηζηεκέλε απφ απηήλ γηαηί ηε ζεσξεί θαηάιιειε «Με ηνλ κεγάιν δελ κπνξώ λα 

πσ όηη αηζζάλνκαη ηόζν άλεηα όζν κε ηηο δαζθάιεο ηνπ λεπηαγσγείνπ. Ίζσο, επεηδή 

δύν-ηξεηο θνξέο πνπ ηηο έρσ κηιήζεη κνπ έρεη θεξζεί ιίγν απόηνκα… Δγώ πξνζσπηθά, 

κ‟ αξέζεη πνπ είλαη ιίγν ζθιεξή κε ηα παηδηά. Δγώ, κε ην γηό κνπ ηαιαηπσξνύκε πάξα 

πνιύ, γηαηί δελ ζέιεη λα θάηζεη κε ηίπνηα γηα ηα καζήκαηα… Μνπ ιέεη όηη έρεη πνιιά 

ζέκαηα κε ηε γξαθή. Λέεη όηη είλαη ινγηθά θάπνηα πξάγκαηα λα ηα έρεη. Πξώηνλ επεηδή 

είλαη μέλνο θαη δεύηεξνλ απηό ην πξόβιεκα ην έρνπλε θαη άιια παηδηά πνπ είλαη από 

ηελ Διιάδα…». 

Ζ επηθνηλσλία ηεο κε ηνπο άιινπο γνλείο πξνζθξνχεη ζηα βηψκαηά ηεο θαη 

ζηηο αληηιήςεηο ηεο πνπ δελ ηεο επηηξέπνπλ λα έρεη κε απηνχο εμνηθίσζε θαη 

θνηλσληθφηεηα. «Γελ είλαη όηη έρσ θάπνην πξόβιεκα κε ηνπο γνλείο, απιά είλαη όηη 

επεηδή ην έρσ δήζεη .. αηζζάλνκαη ιίγν άβνια. .. δελ αηζζάλνκαη άλεηα λα θάηζσ κε 

Έιιελεο. … ζα κε θνηηάμνπλ πεξίεξγα. … δελ αηζζάλνκαη άλεηα λα θάηζσ θαη γσ ζην 

ηξαπέδη κε ηνπο γνλείο… είκαη θιεηζηή, ην είρα πάληα, αιιά όρη γηαηί ην είρα ζαλ παηδί, 

κνπ ην έρνπλε δώζεη εδώ, νπόηε ζπλερίδεηαη … Έηζη θαη ζην ζρνιείν όηαλ είκαζηε όινη 

νη γνλείο καδί …». 
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ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηε βνήζεηά ηεο ζην ζπίηη θαη 

φζνλ αθνξά ζηα καζήκαηα ηνπ παηδηνχ ηεο δήισζε φηη ειέγρεη ηελ επίδνζή ηνπ θαη 

φηη αθηεξψλεη αξθεηέο ψξεο  ζε βαζκφ πνπ δηαθαίλεηαη φηη ε ίδηα πξνεηνηκάδεη ηηο 

εξγαζίεο ηνπ γηα ην ζρνιείν. «Σνλ ειέγρσ θαζεκεξηλά θαη θσλάδσ γηαηί δελ θάζεηαη 

λα δηαβάζεη. Ξεθηλάκε ζηηο 4 θαη έρεη θηάζεη ε ώξα 10 θαη αθόκα δελ έρνπκε ηειεηώζεη 

ηίπνηα. …Σνλ βνεζάσ πάξα πνιύ θαη γη‟ απηό έρεη ην θεθάιη ηνπ ήζπρν, γηαηί μέξεη όηη 

ε κακά μέξεη ηα καζήκαηα θαη όηη έρσ αθήζεη πίζσ ζα έξζεη θαη ζα κε βνεζήζεη θαη ζα 

ηα θάλσ γξήγνξα. Γηαβάδνπκε από ηηο 6 σο ηηο ελληά.». 

Χο πξνο ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ηεο γηα ην 

κέιινλ ησλ παηδηψλ αλαγλσξίδεη φηη ε εθπαίδεπζε δίλεη ηα εθφδηα ζηνλ άλζξσπν γηα 

κηα θαιχηεξε δσή. «Έρσ κεγάιεο απαηηήζεηο γηαηί ζέισ ζηε δσή ηνπ λα γίλεη θάπνηνο 

θαη αλ δελ πάξεη ηηο βάζεηο ζην δεκνηηθό, πνπ παίξλεη ηα θπξηόηεξα πξάγκαηα, πηζηεύσ 

όηη δελ ζα ζπλερίζεη ην ζρνιείν.  Πξνηξέπεη θαζεκεξηλά ην παηδί ηεο λα γίλεη θαιφο 

καζεηήο θαη θαηαβάιιεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα λα ηνπ κεηαδψζεη ηελ αλάγθε απηή.   

« Κάζε κέξα ηνπ ιέσ όηη γηα λα πξνρσξήζεηο,  ηώξα είζαη κηθξόο θαη κπνξεί λα κελ ην 

θαηαιαβαίλεηο αιιά όηαλ θηάζεηο ζε κηα ειηθία ζα θαηαιάβεηο ην πόζν ζεκαληηθή είλαη 

ε γλώζε γηα ζέλα γηα ηε δσή ζνπ. Γηαηί λα παο λα δνπιέςεηο ζε κηα δνπιεηά πνπ είλαη 

πνιύ ρακειή, κε πνιύ ρακειό κηζζό. θέςνπ όρη κόλν ηνλ εαπηό ζνπ, αύξην ζα θάλεηο 

νηθνγέλεηα, άκα έρεηο έλα δίπισκα, άκα έρεηο θάηη, γίλεηο θάπνηνο, πάληα βξίζθεηο θάηη 

ην ζεκαληηθό κε θαιύηεξν πνζνζηό θαη ρξεκάησλ θαη δσήο, γηαηί γίλεηαη ηξόπνο δσήο. 

Γη‟ απηό θαη ε γλώζε είλαη ην πην ζεκαληηθό. Σώξα ην πόζν κε αθνύεη …». Δπηζπκεί ηα 

παηδηά ηεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αλψηεξεο ζπνπδέο γηαηί απηφ θαη‟ απηήλ ζα ηνπο 

δψζεη θνηλσληθή θαηαμίσζε. «όλεηξό κνπ είλαη λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο. Καη κηθξή 

όηαλ ήκνπλα έιεγα όηη ηα παηδηά κνπ ζα ηα θάλσ θάπνηνπο. .. ζα κνπ άξεζε πνιύ λα 

γίλεη γηαηξόο. Γηα ηε κηθξή επεηδή έρεη θαη ζώκα θαη ηαιέλην ζην κπαιέην πνπ ηελ έρσ 

γξάςεη. Θα κνπ άξεζε. Δγώ όηη ζέινπλε αξθεί λα ζέινπλε λα θάλνπλε θάηη, λα  γίλνπλε 

θάπνηνη». Σν γεγνλόο όηη θαηεπζύλεη ηα παηδηά ηεο ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

«Αγγιηθά, ρνξό θαη πνδόζθαηξν» είλαη δεισηηθέο φηη ελδηαθέξεηαη ηα παηδηά ηεο λα 

απνθηήζνπλ επξχηεξε γλψζε.  

.6. ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα  ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ην 

ζρνιείν ησλ παηδηψλ ηεο αλέθεξε φηη αληαπνθξίλεηαη θάζε θνξά ζηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο θιήζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη φηη απηφο θαη ε ζχδπγφο ηνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο. «πνηε είλαη πξνγξακκαηηζκέλν θαη καο θαιεί ε 
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δαζθάια. Δπίζεο δελ ιείπνπκε πνηέ από ηηο γηνξηέο …Γηα όινπο ηνπο δαζθάινπο .. 

έρνπκε λα πνύκε ηα θαιύηεξα ιόγηα. Δίλαη ζπλεξγάζηκνη  θαη επηθνηλσλνύκε πνιύ θαιά. 

Ούηε κε ηνπο γνλείο ππάξρεη θάπνην πξόβιεκα, ... Γεληθά είκαζηε πνιύ επραξηζηεκέλνη 

θαη κε ην ζρνιείν θαη κε όινπο».  

ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηε βνήζεηά ηνπ ζην ζπίηη θαη 

φζνλ αθνξά ζηα καζήκαηα ηνπ παηδηνχ δήισζε φηη ειέγρεη ηελ επίδνζή ηνπ θαη φηη 

βνεζά θαη ε αληςηά ηνπ «Δγώ θαζεκεξηλά θαη θάπνηεο θνξέο ε αληςηά κνπ πνπ έρεη 

ηειεηώζεη ην ιύθεην εδώ, θαη βνεζάεη όπνηε κπνξεί…. Πεγαίλεη θνιπκβεηήξην, ζρεδόλ 

θαζεκεξηλά θαη ζηελ επηζηξνθή γίλεηαη ζπλήζσο ε κειέηε.». 

 Χο πξνο ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ γηα ην 

κέιινλ ηνπ παηδηνχ αλαγλσξίδεη φηη ε εθπαίδεπζε δίλεη ηα εθφδηα ζηνλ άλζξσπν γηα 

κηα θαιχηεξε δσή. «αλ γνληόο ζα ήζεια λα ζπνπδάζεη, γηαηί νη ζπνπδέο είλαη 

ζεκαληηθό πξάγκα γηα ηε δσή ηνπ, αιιά όηη ζέιεη λα γίλεη. Δγώ ζέισ λα ηνλ βιέπσ 

θαιά θαη λα δηαιέμεη απηόο ηη ζέιεη λα θάλεη ζηε δσή ηνπ».  

.7. ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα  ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία ηεο κε ην 

ζρνιείν ηνπ παηδηνχ ηεο αλέθεξε φηη είλαη θαιή, ηδηαίηεξα επεηδή ν γηνο ηεο είλαη 

πνιχ θαιφο καζεηήο.  «Πάσ πνιύ ζπρλά… είλαη πνπ ν Π…  είλαη άξηζηνο θαη πνιύ 

“κνξθσκέλνο” ιέεη ε δαζθάια…. Έρσ πνιύ επαθή κε ηνπο δαζθάινπο … μέξεηο γηαηί; 

Μνπ αξέζεη πνιύ πνπ κνπ ιέλε όηη είλαη πνιύ θαιόο». Σελ επηθνηλσλία ηεο κε ην 

ζρνιείν ηε ζεσξεί αλαγθαία θαη ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ «Σν ζεσξώ 

πνιύ αλαγθαίν …απηέο ηηο ζπλαληήζεηο… θαη πάσ θαη κόλε κνπ… (ζπκκεηνρή ζηεο 

εθδειώζεηο) …Πάληα.». Χζηφζν ε ζπκκεηνρή ηεο ζηηο νκαδηθέο ζπλαληήζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ-γνλέσλ δελ είλαη ελεξγεηηθή ιφγσ ειιείκκαηνο γλψζεο ηεο ειιεληθήο. 

«Πάσ αιιά δελ κηιάσ…. Φνβάκαη κελ κπεξδεπηώ γηαηί δελ μέξσ θαιά ειιεληθά…. 

Ννηώζσ άβνια. Γελ κηιάσ… είλαη ζην δηθό κνπ ραξαθηήξα».  

εκεηψλεηαη φηη γηα ηνπο δηθνχο ηεο ιφγνπο είλαη επηιεθηηθή ζηηο ζρέζεηο ηεο κε 

ηνπο άιινπο γνλείο θαη πην ζπγθεθξηκέλα επηιέγεη λα ζπλαλαζηξέθεηαη κε Έιιελεο 

γνλείο. Σελ ίδηα επηιεθηηθφηεηα παξνπζηάδεη θαη ππνζηεξίδεη θαη ην παηδί ηεο. «Δγώ 

λνηώζσ ζηνλ Π… πνπ δπζθνιεύεηαη λα πεη όηη είκαζηε Αιβαλνί….. Δγώ  λνηώζσ πνπ 

δπζθνιεύεηαη ν Π… λα πεη  όηη είκαζηε Αιβαλνί. Απηή ε δπζθνιία είλαη πνπ εγώ 

πξνζπαζώ λα κελ κηιάσ πνιύ όηαλ νη θίινη ηνπ έξρνληαη λα παίμνπλ. Πάληα έπαηδε κε 

παηδηά από ηελ  Διιάδα θαη εκείο κηιάκε ειιεληθά θαη νη θίινη καο όινη είλαη Έιιελεο 

όρη Αιβαλνί Καη αθόκα ν Π…. ιέεη όηη είκαζηε από ηελ Ηηαιία. Γελ ην μέξνπλ νη θίινη 
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ηνπ…». Σηο επηινγέο ηεο ε κεηέξα ηηο δηθαηνινγεί φηη είλαη γηα ην ζπκθέξνλ ηεο 

νηθνγέλεηάο ηεο. «Ννκίδσ γη απηό δελ έρεη πξόβιεκα (ελλνεί ζηα καζήκαηα). Αιβαληθά 

δελ μέξεη θαζόινπ». 

ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηε βνήζεηά ηεο ζην ζπίηη θαη φζνλ 

αθνξά ζηα καζήκαηα ηνπ παηδηνχ δήισζε φηη ειέγρεη ηελ επίδνζή ηνπ θαζεκεξηλά 

θαη πξνγξακκαηηζκέλα θαη φηη φπνηε ρξεηάδεηαη βνεζά θαη ν λνλφο ηνπ. «Δληάμεη έρεη 

ην λνλό ηνπ πνπ είλαη Έιιελαο θαη ηνλ ξσηάκε πνιιέο θνξέο θαη καο βνήζεζε πνιύ. 

…Δίκαη από «πάλσ» ηνπ ζπλέρεηα… ηα ειιεληθά. Δγώ μέξσ λα δηαβάζσ. Γελ μέξσ 

λα γξάθσ.. ζπγθεθξηκέλε ώξα. πσο είλαη ην πξόγξακκα θάζε κέξα». 

Χο πξνο ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ηεο απφ ην 

κέιινλ αλαγλσξίδεη φηη ε εθπαίδεπζε δίλεη ηα εθφδηα ζηνλ άλζξσπν γηα κηα 

θαιχηεξε δσή. «ζέισ λα ζπνπδάζεη. Δίλαη θαιόο καζεηήο θαη εγώ ζα ηνλ βνεζήζσ.. 

έρεη δπλαηόηεηεο (παύζε). Πάλησο ζέισ λα ζπνπδάζεη. Πνιύ… Πξνθεηκέλνπ λα 

ζπνπδάζεη ην παηδί ηεο είλαη δηαηεζεηκέλε λα ην απνζηείιεη ζην εμσηεξηθφ έρνληαο 

παξάδεηγκα ηηο αλεςηέο ηεο. «Σα αδέξθηα κνπ θαη νη θόξεο ηνπο είλαη γηαηξνί… 

ζπνπδάδνπλ ζηε Ηηαιία θαη ζην Βέιγην». Απηφ πνπ επηζπκεί γηα ην παηδί ηεο είλαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ζπνπδέο παξφκνηεο κε ηηο δηθέο ηεο θαη κάιηζηα γηα απηφ πξνζπαζεί 

απφ ηψξα λα ην κπήζεη. «Γελ μέξσ ό,ηη ζέιεη. Κάπνηα ζηηγκή είπε όηη ζέιεη λα γίλεη 

ρεκηθόο κεραληθόο θαη εγώ ηνπ πήξα έλα παηρλίδη ρεκείαο… πνιύ ζα ήζεια …Δγώ έρσ 

θάλεη ην ίδην θαη αγαπάσ απηό. Δίλαη θαιό επάγγεικα». 

.8. ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα  ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία ηεο κε ην 

ζρνιείν ηνπ παηδηνχ ηεο αλέθεξε φηη είλαη θαιή, ηδηαίηεξα κεηά απφ ηελ εκπεηξία ηεο 

απφ ην γην ηεο πνπ ηειείσζε ην ζρνιείν. «Πάσ ζην ζρνιείν όηαλ καο ζηέιλεη ηα 

ραξηάθηα (ελεκεξσηηθέο αλαθνηλψζεηο θαη πξνζθιήζεηο) ν δηεπζπληήο θαη λα δσ θαη 

ηε δαζθάια ηεο Π…... Με ην γην κνπ είρα κεγάιν πξόβιεκα…. δελ ήμεξα ηα ειιεληθά, 

κόλν ιίγα θαη έραζα πνιιά κε ην ζρνιείν γηα απηόλ θαη έκαζα γηαηί ήζεια λα κάζσ, λα 

ηα βνεζήζσ… θαηαιαβαίλεηο». Σελ επηθνηλσλία ηεο κε ην ζρνιείν ηε ζεσξεί 

αλαγθαία θαη ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ «Με έρεηε δεη εθεί ηόζα ρξόληα… 

Ναη πάσ …θαη είκαη κόλε κνπ ζην καγαδί αιιά πάσ …ηη είλαη λα θιείζσ γηα κηα 

ώξα…». Χζηφζν ε ζπκκεηνρή ηεο ζηηο νκαδηθέο ζπλαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ-γνλέσλ 

δελ είλαη ελεξγεηηθή ιφγσ ειιείκκαηνο γλψζεο ηεο ειιεληθήο.  
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Σν γεγνλφο φηη δελ αληηιακβάλεηαη φζα αλαθέξνληαη ζηηο νκαδηθέο 

ζπλαληήζεηο ην απνδίδεη ζην θξάηνο θαη ζηε κέξηκλα πνπ ζα έπξεπε λα είρε ιεθζεί 

γηα λα θαηαιαβαίλνπλ νη αιινδαπνί γνλείο. «Ναη ...είκαζηε θαη εκείο εδώ θαη πξέπεη 

λα θαηαιαβαίλνπκε ηη ιέλε… δελ είλαη έλα ζρνιείν κόλν γηα Έιιελεο, πιεξώλσ θόξνπο 

ζε απηή ηε ρώξα…  θαη ην δηθό κνπ παηδί γελλήζεθε εδώ θαη εκείο ζέινπκε λα είκαζηε 

Έιιελεο». 

Απηφ έξρεηαη ζε αληίθαζε κε ηελ φιε ζηάζε ησλ γνλέσλ λα κε ζέινπλ λα 

είλαη εκθαλήο ε εζληθφηεηά ηνπο. «Να ζνπ πσ εκείο δελ κηιάκε πηα αιβαληθά κόλν 

όηαλ πάκε ζηελ Αιβαλία. Ζ θόξε κνπ λόκηδε πσο είκαζηε Έιιελεο. Γελ κηιάκε πνηέ γηα 

απηό. Δίκαζηε μέλνη γηα ηελ Αιβαλία όηαλ πάκε καο ιέλε θξαγθάηνπο  (δει. πινύζηνη) 

θαη εδώ πάιη μέλνη; Ζ Π… δελ ήμεξε κέρξη πξηλ ιίγν θαηξό πσο εκείο είκαζηε 

Αιβαλνί». 

ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηε βνήζεηά ηεο ζην ζπίηη θαη 

φζνλ αθνξά ζηα καζήκαηα ηνπ παηδηνχ δήισζε φηη φζν ηεο επηηξέπεη ε γλψζε ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο παξαθνινπζεί ηελ επίδνζή ηνπ παηδηνχ θαζεκεξηλά θαη φηη ηελ 

πιήξε επνπηεία έρεη αλαζέζεη ζε δαζθάια. «Μόλν λα δσ ηελ νξζνγξαθία θαη λα κνπ 

πεη ην κάζεκα ζηελ ηζηνξία , ζηελ γεσγξαθία θαη ιίγν καζεκαηηθά. Απηό λαη ην θάλσ 

ην βξάδπ (κεηά ηελ εξγαζία ηεο) όηαλ ε Π… ζέιεη… Σν κεζεκέξη πνπ είκαη ζπίηη ηε 

βιέπσ πνπ δηαβάδεη γηα ην ζρνιείν θαη ηα Αγγιηθά ηεο. Μεηά έξρεηαη ε θνπέια (ε 

δαζθάια) θαη θάλνπλ κάζεκα…. Σα δηαγσλίζκαηα ηα θνηηάσ πάληα γηα λα μέξσ ηη 

θάλεη ζην ζρνιείν». 

Χο πξνο ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ηεο απφ ην 

κέιινλ αλαγλσξίδεη φηη ε εθπαίδεπζε δίλεη ηα εθφδηα ζηνλ άλζξσπν γηα κηα 

θαιχηεξε δσή. «Δγώ… δνπιεύσ όιε κέξα γηα λα πιεξώλσ γηα ηα καζήκαηα. Θέισ λα 

πξνζπαζήζεη γηα λα έρεη κηα θαιή δνπιεηά… γηα λα δήζεη θαιά. Γελ ηελ καιώλσ αιιά 

ηεο ιέσ ην ζσζηό. Ζ δσή είλαη δύζθνιε θαη ζηελ Διιάδα ηώξα… όηαλ ήξζακε ήηαλ 

θαιά θαη ηώξα θαιά είλαη γηα καο (ζπγθξίλεη κε ηελ Αιβαλία ηνπ ζήκεξα). κσο, όηαλ 

κεγαιώζεη ε Π… ηη ζα θάλεη; ( λνηώζεη αλαζθάιεηα γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο θαη 

γηα ην κέιινλ ηεο θόξεο ηεο). Παξελζεηηθά αλαθέξεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο 

ζην γην ηεο. «Έηζη έθαλα θαη γηα ην γηό κνπ θαη ηώξα είλαη super ζηε δνπιεηά ηνπ. Πήγε 

ζε ζρνιή ζεθ θαη ηώξα δνπιεύεη ζε έλα πινύζην μελνδνρείν ζηελ  Αζήλα θαη είλαη 

κόλνο ηνπ ζηελ Αζήλα… δεη κόλνο ηνπ… δελ έρεη αλεξγία». 
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.9. ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα  ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία ηεο κε ην 

ζρνιείν ηνπ παηδηνχ ηεο αλέθεξε φηη επηδηψθεη λα είλαη ζπρλή απνβιέπνληαο ζηελ 

θαιή γλσξηκία κε ηνπο δαζθάινπο θαη ζηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ιφγσ απηήο ηεο 

εμνηθείσζεο.  «Πεγαίλσ ζην ζρνιείν όηαλ καο θαινύλ θαη ξσηάσ θαη ηνλ δάζθαιν ή 

ηε δαζθάια γηα ην παηδί (παύζε), αιιά πάσ θαη κόλε κνπ. ηελ αξρή ηεο ρξνληάο πνιύ  

ζπρλά γηα λα γλσξίζσ θαη ην δάζθαιν αιιά θαη κεηά πάσ αξθεηά ζπρλά … γηαηί άκα ν 

δάζθαινο είλαη θαιόο βνεζάεη θαη κέλα λα βνεζάσ θαιύηεξα ην παηδί».  

Ζ ζπκκεηνρή ηεο είλαη ελεξγεηηθή θαη ε ίδηα δελ ππνζηήξημε φηη πξνβιήκαηα 

αληίιεςεο θαη ρξήζεο ηεο γιψζζαο. Δπηπιένλ ζε ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα πνπ είρε 

ζρέζε κε ηε δαζθάια ε ζπκπεξηθνξά ηεο έθηαζε κέρξη ηνλ απηαξρηζκφ. «… θαζόηαλ 

ε Νη… ζην πίζσ ζξαλίν ζηε Β Γεκνηηθνύ κε έλα ηζηγγαλάθη… ν έλαο κεηαλάζηεο θαη ν 

άιινο ηζηγγάλνο. Σα θνξόηδεπαλ θαη ηα δύν παηδηά ηα άιια παηδηά. Καη είρε βάιεη αγόξη 

- θνξίηζη όρη θνξίηζη-θνξίηζη θαη αγόξη –αγόξη… πήγα ηελ Νη… ζε ςπρνιόγν ζηε Β 

Γεκνηηθνύ.. κέρξη εθεί έθηαζα! ..Μνπ είπε ε ςπρνιόγνο λα θάηζεη ζηα κπξνζηηλά 

ζξαλία .Δγώ ην είπα ζηε δαζθάια (παύζε) αιιά απηή δελ άιιαμε ην παηδί… Καη εγώ 

πήγα ζηελ ηάμε θαη είπα «Με ζπγρσξείηε ε Νη… ζα θάζεηε εδώ θαη όρη εθεί».  Γελ ηε 

ξώηεζα ηίπνηα κόλν έβαια ην παηδί ζε έλα ζξαλίν κπξνζηά». 

Όζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο άιινπο γνλείο ε  9 ππνζηεξίδεη φηη 

θαηέβαιιε πξνζπάζεηα γηα λα έρεη ζρέζεηο κε απηνχο δεισηηθφ φηη αλαγλσξίδεη ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο θαιήο ζρέζεο γηα ηελ θνηλσληθφηεηα θαη πξφνδν ησλ παηδηψλ ηεο. 

«Από ηνπο γνλείο είρα πξόβιεκα. ηελ Α δεκνηηθνύ δελ ήξζε θαλέλα παηδί ζην πάξηη 

ηνπ… ηελ Β Γεκνηηθνύ ήξζαλ όινη… Πξνζπαζώ λα εμππεξεηώ ηνπο άιινπο γνλείο». 

ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηε βνήζεηά ηεο ζην ζπίηη θαη 

φζνλ αθνξά ζηα καζήκαηα ησλ παηδηψλ δήισζε φηη ειέγρεη θαζεκεξηλά ηελ επίδνζή 

ηνπο απφ ην βαζκφ ηνπο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ ζηε γιψζζα 

πξνκεζεχηεθε βνεζεηηθά βηβιία.  «Αλ έρεη Ηζηνξία γηα παξάδεηγκα ζα έξζεη λα κνπ 

ηελ πεη. ρη επεηδή ζέιεη αιιά αλ γξάςνπλ ηεζη λα έρεη λα κνπ ιέεη «Να εγώ είρα 

δηαβάζεη, ζην είπα (ην κάζεκα) ν δάζθαινο θηαίεη»…. .Κνίηα ζηα καζεκαηηθά πάληα 

αλαθαηεπόκνπλ. Σε γιώζζα δελ κπνξώ λα ηε θαηαιάβσ. Παίξλσ βνεζεηηθά (βηβιία) 

θαη έρσ πάξεη θαη ηελ κπιε γξακκαηηθή (βνεζεηηθφ ζρνιηθφ εγρεηξίδην). Δίλαη δύζθνιν 

λα ην δηαρεηξηζηώ… θάπνηα ζηηγκή είπα λα θάζνκαη ηα βξάδηα αιιά δελ ηα 

θαηάθεξα…».  
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Έρεη απαηηήζεηο απφ ηα παηδηά ηεο γηα ηελ πξφνδφ ηνπο, επηδεηθλχεη 

απζηεξφηεηα ζηνλ ηνκέα απηφ θαη ηνπο εκθπζά ην αίζζεκα ηεο αληηπαιφηεηαο.  

«Δληάμεη απαηηήζεηο έρσ. Πώο αιιηώο λα ειέγμσ έλα παηδί; Σν βαζκό έρσ… δελ είλαη 

ζσζηόο πάληα … Πώο αιιηώο λα ειέγμνπκε ην παηδί; Πώο λα μέξνπκε εκείο;.. Γηα κέλα 

ν βαζκόο είλαη ε κηζή ςπρνινγία, ... Σν παηδί πνπ θάζεηαη όκνξθα,  πνπ ιέεη θαιεκέξα 

απηό ζα ηνλ βνεζήζεη ζηελ βαζκνινγία. Γηαηί έρνπκε θαλόλεο ζηελ θνηλσλία θαη 

αλαγλσξίδεηαη ε θαιή ζπκπεξηθνξά. Σν παηδί πξέπεη λα κάζεη λα επηβηώλεη. Σν λα 

θάλεηο θάηη θαιά είλαη ην 10%, ην λα ην πνπιήζεηο απηό θαιά είλαη ην 90%. Γηαβάζηε, 

ην μέξεηε, λα είζηε θαιά παηδηά, ην μέξεηε, ην λα πάξεηε θαη έλα ινπινύδη ζην δάζθαιν 

ην μέξεηε…. εγώ ζέισ 20…θαη δελ κε ελδηαθέξεη ν ηξόπνο πνπ ζα ην θαηαθέξεηε... 

Δκείο πξέπεη λα επηβηώζνπκε, εγώ απηό ιέσ ζηα παηδηά κνπ.. Σηκσξία… Πξώηα 

θόβεηαη ην Internet, κεηά ην θαγεηό γηα 1 κέξα..». 

Χο πξνο ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ηεο απφ ην 

κέιινλ αλαγλσξίδεη φηη ε εθπαίδεπζε δίλεη ηα εθφδηα ζηνλ άλζξσπν γηα κηα 

θαιχηεξε δσή. «Καη γηα ηα δύν παηδηά κνπ ζέισ .. λα πάλε Παλεπηζηήκην. .. ην ιέσ θαη 

ζηα παηδηά κνπ, ε γλώζε είλαη ην σξαηόηεξν πξάγκα πνπ κπνξείο λα πάξεηο από απηή 

ηε δσή. ια ηα άιια γηα κέλα είλαη ηίπνηα. Απηό ζε ρνξηαίλεη. Σα ρξήκαηα ζνπ δίλνπλ 

άιια πξάγκαηα. Πάλσ από όια λα είλαη κνξθσκέλα. Θα κνπ πεηο κεηά ζα δνπιέςνπλ 

ζηα ρσξάθηα. Απηό είλαη 80% δεδνκέλν όηη ζα γίλεη. Δγώ ζα ην παιέςσ λα ηα 

κνξθώζσ. Βιέπσ πνπ νη άλζξσπνη δνπλ πνιύ θαη δελ ζα βγαίλνπλ ζηελ ζύληαμε 

λσξίο. Ξέξσ όηη  δελ ζα βξίζθνπλ δνπιεηά». Πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά ηεο λα απνθχγνπλ 

ηελ αλεξγία θαη ηηο νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο ηεο Διιάδαο σζεί ηα παηδηά ηεο ζε 

ζπνπδέο θαη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο (αγγιηθά, γεξκαληθά, θηζάξα, θαξάηε) θαη 

πξνζδνθά φηη ζα πεηχρνπλ θαιχηεξα ζε μέλεο ρψξεο φπσο ε Ακεξηθή θαη ε Ρσζία. 

«Αλ ξσηάλε εκέλα, ζα ηνπο πσ γηαηξόο. Γηαηί όπνπ θαη λα πάλε ζα βξνπλ δνπιεηά  … 

Πηζηεύσ όηη ε Ακεξηθή είλαη ε κόλε ρώξα πνπ κπνξείο λα θάλεηο ην όλεηξό ζνπ 

πξαγκαηηθόηεηα... έρνπλ ηνλ πην ιίγν ξαηζηζκό από όιν ηνλ θόζκν. ..Αλ δελ κπνξέζνπλ 

ζηελ Ακεξηθή πξνηηκώ λα πάκε ζηελ Ρσζία. ηε Ρσζία είλαη πην ζθιεξή ε δσή άιια 

αληηκεησπίδνπλ πην πνηνηηθά ηε δσή….».  

.10. ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα  ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία ηεο κε ην 

ζρνιείν ηνπ παηδηνχ ηεο αλέθεξε φηη ζπκκεηέρεη ζηηο θιήζεηο ησλ δαζθάισλ, 

ζπγθεληξψζεηο γνλέσλ θαη γηνξηέο θαη πνιιέο θνξέο φηαλ παξνπζηάδνληαη 

πξνβιήκαηα επηζθέπηεηαη ην ζρνιείν γηα λα ηα δηεπζεηήζεη. «πνηε πξέπεη. Πάληα 
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πήγαηλα, από βαζκό κέρξη όιεο ηηο γηνξηέο... Ναη,  ξσηάσ ηε δαζθάια θαη πάσ θαη ζηηο 

γηνξηέο…. ρη, κνπ αξέζεη όηαλ θέξλνπλ θάπνην ςπρνιόγν γηα ηα παηδηά θαη ε ζρνιή 

γνλέσλ κνπ άξεζε αιιά ζηακάηεζε. Γελ έξρνληαλ όινη νη γνλείο». 

Ζ ζρέζε ηεο κε ηνπ δαζθάινπο αλ εμαηξέζνπκε θάπνηα παξάπνλά ηεο είλαη 

θαιή. «ρη,  όρη, δελ ππήξρε από ηνπο δαζθάινπο θαθή ζπκπεξηθνξά …..Τπήξραλ από 

ηα παηδηά ζηα παηδηά κνπ. Γει. ζην ζπίηη ηνπο ιέγαλε όηη ηα παηδηά κνπ είλαη Αιβαλνί. 

Αληίζεηα ε ζρέζε ηεο κε ηνπο άιινπο γνλείο θαίλεηαη όηη έρεη απόζηαζε θαη απηό από 

ηνλ ηζρπξηζκό ηεο γηα ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο από ηα παηδηά ηνπο.  «ην ζρνιείν ηνπ 

έιεγαλ: «Ρε ζπ, είζαη Αιβαλόο». Σν παηδί κνπ έλνησζε άζρεκα. «ρη είκαη από εδώ», 

έιεγε… Ο κεγάινο γηόο είρε δώζεη κάρε, ηζαθσκνύο,  θαη ηα άιια έρνπλ πξνβιήκαηα 

κεξηθέο θνξέο». 

ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηε βνήζεηά ηεο ζην ζπίηη θαη 

φζνλ αθνξά ζηα καζήκαηα ησλ παηδηψλ δήισζε φηη ειέγρεη θαζεκεξηλά ηελ επίδνζή 

ηνπο. « ηαλ ηα παηδηά ήηαλ πην κηθξά θάζε κέξα. Ο Ν… κνπ ιέεη ηη παίξλεη ζηα 

δηαγσλίζκαηα θαη πόηε γξάθεη θαη έηζη μέξσ…Μέρξη πέξζη ηνλ είρα από θνληά θαη ηα 

πεξηζζόηεξα ηα θάλακε καδί. Φέηνο είπε θαη ε δαζθάια λα ηα αθήλνπκε λα δηαβάδνπλ 

κόλα ηνπο. Γελ ηνλ αθήλσ όκσο λα κελ δηαβάδε… Γηάβαδε θαη κνπ έιεγε (ελλνεί ην 

κάζεκα) ή αλ θάηη δελ θαηαιαβαίλεη ξσηά ην Υξ.. (ην δεύηεξν παηδί». 

Χο πξνο ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ηεο απφ ην 

κέιινλ αλαγλσξίδεη φηη ε εθπαίδεπζε δίλεη ηα εθφδηα ζηνλ άλζξσπν γηα κηα 

θαιχηεξε δσή θαη θνηλσληθφηεηα. « Έρνπκε πξόγξακκα, έρνπκε έλα όλεηξν λα πάκε 

κπξνζηά. Έηζη ηνπο καζαίλσ θαη δνπιεηά θαη δηάβαζκα. …Σνπο ιέσ πσο αλ δελ πάλε 

θξνληηζηήξην, αγγιηθά, κπάια, πώο ζα θάλνπλ παξέα κε ηα παηδηά ησλ άιισλ πνπ 

έρνπλ (ελλνεί ηνπο Έιιελεο πνπ έρνπλ ρξήκαηα). Πξέπεη θαη εκείο λα ηα θάλνπκε απηά 

γηα λα παίδνπλ καδί ζαο». 

.11. ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα  ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία ηεο κε ην 

ζρνιείν ηνπ παηδηνχ ηεο αλέθεξε φηη ζθφπηκα απνθεχγεη θαη δελ ζπκκεηέρεη ζηηο 

θιήζεηο ησλ δαζθάισλ, ζπγθεληξψζεηο γνλέσλ. «Δγώ ζηνπο βαζκνύο έρσ λεύξα, ηνπο 

παίξλσ θαη θεύγσ. ... Πώο λα κελ είκαη αγαλαθηηζκέλε όηαλ ζνπ ιέλε: «Γελ έθαλεο 

θαιή δνπιεηά, δελ κπνξνύζεο ε;». Με κηα εηξσλεία… Σα ζηραίλνκαη όια απηά… Κνίηα 

κηιάγαλε κε κηα γιώζζα βξε παηδάθη κνπ… Πξνζβνιή εηδηθά κε ην Β…, πνιύ 

πξνζβνιή».  Ηζρπξίδεηαη φηη απφ ηηο αξρηθέο επαθέο ηεο κε ηηο δαζθάιεο  δελ βξήθε 
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ηελ θαηαλφεζε πνπ ζα ήζειε. «Δζύ ζα θάλεηο ην παηδί ζνπ, εζύ ζα ην δηαβάζεηο». 

Αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο απφ ηνπο δαζθάινπο νη νπνίεο δελ εηζαθνχζηεθαλ 

δηθαηνινγψληαο έηζη ηελ αξλεηηθή ζέζε ηεο ζην λα πεγαίλεη ζε ζπλαληήζεηο ηνπ 

ζρνιείνπ. «Ξέξεηο κνπ ήξζε κηα θνξά λα ηε θηύζσ, ηόζν άζρεκα πνπ κνπ θάλεθε δει. 

ηη ηνπο πιεξώλνπκε;». ε κηα ζηηγκή απνζηξνθή ηνπ ιφγνπ ηεο εηθάδεη φηη ίζσο ην 

θηαίμηκν λα είλαη θαη δηθφ ηεο επεηδή δελ κπνξεί λα παξαδερζεί ηελ πξαγκαηηθφηεηά 

ηεο. «Δγώ ην έπαηξλα έηζη, όηαλ κνπ ην ιέγαλε ην παηδί αλώξηκν. Με θάπνηα άιιε 

δαζθάια είρα θαιή ζρέζε  θαη ην βνήζαγε, ζεθσλόηαλ θαη ζηνλ πίλαθα παηδηνύ».  

Οκνίσο νη ζρέζεηο ηεο κε ηνπο άιινπο γνλείο δελ είλαη θαιή γηαηί ηζρπξίδεηαη 

φηη φινη ηνπο ππνηηκνχλ επεηδή είλαη μέλνη. «ηελ αξρή ιέγαλε: «Έρνπλ καδεπηεί πνιύ 

αιινδαπνί θαη γύθηνη». Ξέξεηο πόζν άζρεκν είλαη απηό ην πξάγκα;…θαη ιέγαλε «Γελ 

ζέισ ην παηδί κνπ λα θάζεηαη ζε έλα ζξαλίν κε ηνλ Αιβαλό». «ηελ ηάμε πνπ έρεη 

γύθηνπο δελ ζέισ ην παηδί κνπ». ηαλ ην άθνπζα αεδίαζα. Γελ πήγα πνηέ πάιη. Ούηε 

ρξήκαηα δίλσ». 

ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηε βνήζεηά ηεο ζην ζπίηη θαη 

φζνλ αθνξά ζηα καζήκαηα ησλ παηδηψλ δήισζε φηη αδπλαηεί λα ειέγρεη έλεθα ηεο 

εξγαζίαο ηεο, ιφγσ πξνβιεκάησλ πγείαο ηεο, ιφγσ ηεο δηαθνξάο ειηθίαο ησλ παηδηψλ 

–πάληα είρε λα θξνληίδεη ηα κηθξφηεξα παηδηά φηαλ ηα κεγαιχηεξα πήγαηλαλ ζρνιείν. 

«..Ξέξεηο ηη ήηαλ ην δύζθνιν γηα κέλα; Κάζε θνξά πνπ ήηαλ Α Γεκνηηθνύ  λα πάεη ην 

παηδί, εγώ είρα έλα κσξάθη ζην ζπίηη… Αλαγθάζηεθα θαη ην παηδί έρεη ηξαύκαηα. Ο 

Β… έκελε κόλνο πεληέκηζη ρξνλώλ. Να ην αθήλεηο κόλν ηνπ γηα λα πάξεηο ην άιιν ζην 

βνπλό όηαλ είρε θξίζεηο».  

Σν γλσζηηθφ ηεο έιιεηκκα πξνζπάζεζε γηα κηα θνξά λα ην θαιχςεη 

παίξλνληαο δαζθάια ζην ζπίηη γηα έλα απφ ηα παηδηά ηεο κε βιέπνληαο φκσο 

απνηειέζκαηα δελ ην ζπλέρηζε. «Γηαηί ην έδεζα κε ην Β… πνπ έδσζα 4-5 ρηιηάδεο 

επξώ λα κάζεη κηα γιώζζα αγγιηθή θαη δελ έκαζε ηειηθά. Δίρα δαζθάια ζπίηη θαη ην 

πιήξσλα κε ην παξαπάλσ. Σξία ρξόληα θνξόηδεπε θαη δελ είρε πάεη εμεηάζεηο 

θαζόινπ». 

Χο πξνο ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ηεο γηα ην 

κέιινλ  ησλ παηδηψλ απφ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο αλαθέξεη φηη δελ πξνζδνθά ηίπνηα 

γηαηί έρεη επίγλσζε ησλ καζεζηαθψλ αδπλακηψλ ηνπο. Παξάιιεια ηζρπξίδεηαη φηη νη 

ζπνπδέο δελ είλαη ηθαλέο λα βειηηψζνπλ ηε δσή ηνπο. «Σα έρσ παξαηήζεη. Ξέξεηο 
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γηαηί; Θα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα. Έηζη όπσο έρνπλ ηα πξάγκαηα , ζπνπδάδνπλ όια θαη δελ 

δνπιεύνπλ. Γηαηί λα θνπξαζηώ θαη λα ηζαληηζηώ. Έρσ ηελ θνύξαζε κνπ ζηα θηήκαηα… 

ζα ην ηαΐζσ, ζα ην θξνληίζσ… λα κελ ηνπ ιείπεη ηίπνηα… Ζ επζύλε κνπ είλαη ην εμήο.: 

ηαλ ην παηδί πεηλάεη, όηαλ δελ έρεη ην  παπνύηζη ηνπ... Καη εγώ ζεσξώ όηαλ ηα παηδηά  

πάλε θξνληηζηήξην, είλαη θνξντδία. Γηαηί ιέσ πεηακέλα ρξήκαηα». 

.12. ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα  ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία ηεο κε ην 

ζρνιείν ησλ παηδηψλ αλέθεξε φηη βξίζθεηαη ηαθηηθά ζην ζρνιείν, φηη έρεη πνιχ θαιή 

ζρέζε κε ηνπο δαζθάινπο θαη έρεη ηελ επρέξεηα λα κηιά θαη ηειεθσληθψο καδί ηνπο 

γηα φ,ηη αθνξά ηα παηδηά ηεο.  «Δγώ είκαη ζπλερώο ζην ζρνιείν θαη καζαίλσ γηα ηα 

παηδηά κνπ. Με ηνπο δαζθάινπο όινπο γλσξηδόκαζηε θαη ηνπο ζπλαληώ θαη έμσ από ην 

ζρνιείν θαη κνπ ιέλε ηα πάληα γηα ηα παηδηά … αλ  έρσ πάεη κεξνθάκαην δελ κπνξώ λα 

θύγσ θαη λα πάσ ζην ζρνιείν ζηηο 12:00 γηα παξάδεηγκα… αιιά ζα ξσηήζσ θάπνηνλ 

άιινλ ηη είπε ε δαζθάια  θαη αλάινγα ζα πάσ λα κηιήζσ καδί ηεο ή όρη. Πάλησο εγώ 

ζα ηελ βξσ ηελ δαζθάια. Παίξλσ θαη ην ηειέθσλό ηνπο θαη ηνπο ηειεθσλώ». Ζ 

ελαζρφιεζή ηεο κε ην θαζαξηζκφ ζρνιηθψλ ρψξσλ ηεο έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ 

επρέξεηα εμνηθείσζεο κε ηνπο δαζθάινπο. « Δζύ γλσξίδεηο όηη εγώ μέξσ ηνπο 

δαζθάινπο από ηε δνπιεηά (θαζαξίδεη ρψξνπο ζρνιηθνχο) θαη απηνί κε έρνπλ βνεζήζεη 

ζε όηη πξνβιήκαηα έρσ κε ηα παηδηά. Με ηνλ π. είρα κεγάιν πξόβιεκα, γηαηί ην παηδί 

έρεη θαη άιια ζέκαηα από ηνλ παηέξα ηνπ θαη ην ζρνιείν ήηαλ γη απηόλ δξάκα».  

Ζ θαιή επηθνηλσλία ηεο κε ηνπο γνλείο πξνζθξνχεη ζην γεγνλφο ηνπ 

αηζζήκαηφο ηεο φηη ηελ ππνηηκνχλ έλεθα θαηαγσγήο. «Άζρεκα έρσ λνηώζεη πνιιέο 

θνξέο παιηόηεξα  κε ηνλ  π. (κεγάινο γηφο) από ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά . Άιια εγώ 

είκαη ζθιεξή, δελ “θνιιάσ”,  αθνύσ ζπλερώο λα ιέλε ε «αιβαλέδα θαη ε αιβαλέδα» 

αιιά κε “βάδνπλ” ζηα ζπίηηα ηνπο θαη δνπιεύσ ζηα ρσξάθηα ηνπο … Δληάμεη ηώξα κε 

κάζαλε…».   

ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηε βνήζεηά ηεο ζην ζπίηη θαη 

φζνλ αθνξά ζηα καζήκαηα ησλ παηδηψλ δήισζε φηη απηφ ην θάλεη ζην βαζκφ πνπ ηεο 

επηηξέπεη ν ρξφλνο εξγαζίαο ηεο θαη πνιιέο θνξέο θαηαθεχγεη ζε ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία κε ηα παηδηά ηεο γηα λα ελεκεξσζεί αλ έρνπλ θξνληίζεη ηα καζήκαηά 

ηνπο. «Καη όηαλ δνπιεύσ θαη ιείπσ όιε κέξα, κηιάκε ζπλερώο ζην ηειέθσλν θαη ηνπο 

ιέσ ηη λα θάλε, ηα καζήκαηα … Γηαβάδνπκε καδί κε ηελ Ν… Σα θάλνπκε καδί όηαλ 

είκαη ζπίηη. Σώξα αλ ιείπσ γηα δνπιεηά, ξσηάεη ηνλ   αδεξθό ηεο. Αιιηώο, ζα κε 
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πεξηκέλεη λα έξζσ θαη ζα ην θάλνπκε καδί (παύζε) ή ζα κε ξσηήζεη από ην ηειέθσλν». 

Δπηζεκαίλεη ηε βνήζεηα ησλ δαζθάισλ ζηε κειέηε ησλ παηδηψλ. «ην νινήκεξν 

θάλνπλ ηα γξαπηά κε ηε δαζθάια θαη εθεί γίλεηαη δνπιεηά. Άιιε βνήζεηα όρη» 

Χο πξνο ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ηεο γηα ην 

κέιινλ  ησλ παηδηψλ απφ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο αλαθέξεη φηη δελ πξνζδνθά ζε 

αλψηεξεο ζπνπδέο ησλ παηδηψλ ηεο  αιιά ζην λα ηα σζήζεη λα κάζνπλ ηέρλεο γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ ην βηνπνξηζκφ ηνπο. «Μηιάκε όηη πξέπεη λα θάλνπλ θάηη, κηα δνπιεηά. 

Πεξηκέλσ από ηνλ π… λα αζρνιεζεί κε θάηη ζαλ κεραληθό ζα έιεγα .Σνπ αξέζεη αλ 

θαη είλαη πνιύ επαίζζεηνο γεληθά. Ζ Ν. δελ μέξεη. Δίλαη κηθξή αθόκα. Ση λα πεη;». Σν 

ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ επξχηεξε παηδεία ησλ παηδηψλ ηεο εμαληιήζεθε ζηελ πξψηε 

ηεο πξνζπάζεηα πνπ δελ έθεξε απνηέιεζκα θαη‟ απηήλ φηαλ ην παηδί ηεο 

παξαθνινχζεζε αγγιηθά ρσξίο απνηέιεζκα. «Αγγιηθά είρα θάλεη ζηνλ π… αιιά  ηνλ 

ζηακάηεζα. ..Πήγαηλε ηξία ρξόληα ν π… .. Να πεξλά κε ην δόξη ην κάζεκα; Πεο δελ 

δηαβάδεη. Δγώ ην έζηειλα  εθεί γηα λα κάζεη. ρη θαη λα κελ κπνξεί λα βνεζήζεη νύηε 

ηελ αδεξθή ηνπ! ..Γελ πεηξάδεη ζα ηειεηώζεη ην ζρνιείν θαη αλ ζέιεη ζα κάζεη…». 

6.2.  ύλζεζε απνηειεζκάησλ  

6.2.1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο 

Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα αθνξνχζαλ ζηε 

ρψξα πξνέιεπζεο, ηελ ειηθία, ηα έηε δηακνλήο ζηελ Διιάδα, ην κνξθσηηθφ επίπεδν 

θαη ην επάγγεικα θαη ησλ δχν γνλέσλ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ, ην θχιν, 

ηελ ειηθία θαη ηνλ ηφπν γέλλεζήο ηνπο.   

 Απφ ην ζχλνιν ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ ηεο έξεπλαο κφλν έλαο ήηαλ άλδξαο.  

Απηφ νθείιεηαη ζηε κεγαιχηεξε πξνζπκία ησλ κεηαλαζηξηψλ κεηέξσλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα θαη αληίζηνηρα ζηε κεδεληθή αληαπφθξηζε ησλ αλδξψλ, 

θαζψο νη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεξε 

εθπξνζψπεζε ηνπ θχινπ ηνπο απέβεζαλ άθαξπεο. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη αθφκε 

θαη απηή ε ζπκκεηνρή ηνπ ελφο παηέξα ζηελ έξεπλα δελ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε κε 

ηνλ ίδην αιιά κε ηε κεηέξα, ε νπνία ηελ παξακνλή ηεο ζπλάληεζεο ελεκέξσζε φηη 

αδπλαηνχζε λα ζπκκεηάζρεη, ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ θαη πξφηεηλε ε ίδηα ε ζπλέληεπμε 

λα γίλεη κε ηνλ άλδξα ηεο, φπσο θαη έγηλε.  

 Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θπκαίλνληαλ απφ 

27 κέρξη 48 εηψλ κε ησλ πεξηζζνηέξσλ (8) λα είλαη πάλσ απφ ηα 40.   ηνλ παξαθάησ 
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πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ειηθηαθή θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ δχν γνλέσλ. Να 

ζεκεησζεί φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπδχγσλ είλαη 11, θαζψο κία κεηέξα είλαη 

δηαδεπγκέλε. 

Ηιηθία Μεηέξα 

πρλόηεηα 

Παηέξαο 

πρλόηεηα 

<30 1 - 

30-40 3 3 

41-50 8 1 

>50 - 7 

χλνιν 12 11 

                     Πίλαθαο 1. Ηιηθηαθή θαηαλνκή  θαη ησλ δύν γνλέσλ 

Αλαθνξηθά κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ γνλέσλ ζηελ έξεπλα 

νη δέθα απφ ηνπο δψδεθα πξνέξρνληαλ απφ ηελ Αιβαλία, γεγνλφο αλακελφκελν ιφγσ 

ηνπ κεγάινπ φγθνπ κεηαλαζηψλ απφ ηε γεηηνληθή ρψξα, έλαο απφ ηε Μνιδαβία θαη 

έλαο απφ ηε Ρνπκαλία.  

  Αλαθνξηθά κε ηα έηε δηακνλήο ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ ζηελ Διιάδα φινη 

έρνπλ αξθεηά ρξφληα κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα, λα δηακέλνπλ ζηε ρψξα καο πάλσ απφ 15 ρξφληα.  

Γηακνλή ζηελ  

Διιάδα 

πρλόηεηα 

10-15    έηε 

 

3 

16-20    έηε 

 

4 

>20       έηε  

 

5 

χλνιν 12 

Πίλαθαο 2. Έηε δηακνλήο ζηελ Διιάδα 

Αλαθνξηθά κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα  

ηέζζεξηο είλαη απφθνηηνη δεκνηηθνχ, ηξεηο γπκλαζίνπ, ηξεηο απφθνηηνη ιπθείνπ θαη 

δχν πηπρηνχρνη παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ. Χζηφζν, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 

ζχγθξηζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ δχν γνλέσλ. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα νη άλδξεο ππνιείπνληαη αξθεηά ησλ γπλαηθψλ, αθνχ κφλν 2 είλαη απφθνηηνη 

ιπθείνπ  θαη νη ππφινηπνη (9) απφθνηηνη δεκνηηθνχ.  

 

Μνξθσηηθό  

 

Μεηέξα 

 

Παηέξαο 
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Δπίπεδν πρλόηεηα πρλόηεηα 

Γεκνηηθφ  4 9 

Γπκλάζην  3 - 

Λχθεην   3 2 

Παλεπηζηήκην  2 - 

χλνιν 12 11 

Πίλαθαο 3. Μνξθσηηθό επίπεδν κεηαλαζηώλ γνλέσλ 

 

Αλαθνξηθά κε ην επάγγεικα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θαη ζπλεπψο 

θαη ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ δείγκαηνο νη νθηψ απαζρνινχληαη ζε 

ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο (π.ρ. αγξνηηθέο εξγαζίεο, θαζαξίζηξηεο), δχν δηαηεξνχλ 

θαηάζηεκα (επηδηνξζψζεηο ελδπκάησλ & εηδψλ θαζαξηζκνχ), κία κεηέξα δήισζε 

νηθηαθά, ελψ ν κνλαδηθφο άλδξαο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα εξγάδεηαη ζε θνχξλν.   

Απφ ηνπο ζπδχγνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, (11 άλδξεο θαη κία γπλαίθα ε 

νπνία εξγάδεηαη σο θαζαξίζηξηα) ζην ζχλνιν ηνπο, εθηφο απφ έλαλ πνπ δήισζε 

ηδηνθηήηεο θνξηεγνχ, απαζρνινχληαη ζε αγξνηηθέο, νηθνδνκηθέο θαη δηάθνξεο 

ρεηξσλαθηηθέο  εξγαζίεο θαη ηξεηο απφ απηνχο δήισζαλ άλεξγνη απηή ηελ πεξίνδν. Σν 

απνηέιεζκα ηεο πςειήο θαηαλνκήο ζε ρεηξσλαθηηθά επαγγέικαηα ήηαλ 

αλακελφκελν, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο δηακέλνπλ ζε επαξρηαθή, αγξνηηθή 

πεξηνρή θαη απηφο είλαη ν ηνκέαο πνπ ππάξρεη εξγαζηαθή δήηεζε.  

Αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ ηεο θάζε νηθνγέλεηαο απηφο θπκαίλεηαη 

απφ έλα (ηξεηο νηθνγέλεηεο) έσο ηξία (ηξεηο νηθνγέλεηεο).  Όια ηα παηδηά πνπ θνηηνχλ 

ζην λεπηαγσγείν θαη ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ζηα νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

παξνχζα έξεπλα έρνπλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα, εθηφο απφ έλα,  ην νπνίν γελλήζεθε 

ζηελ Ηηαιία θαη ήξζε ζηε ρψξα καο ιίγσλ κελψλ.  Σέινο, νη έμη απφ ηνπο δψδεθα 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα είραλ παηδηά πνπ θνηηνχλ ήδε ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη  

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ κία κεηέξα είρε θνηηήζεη θαη ε ίδηα σο παηδί ζε 

ειιεληθφ ζρνιείν. Ζ εκπεηξία ησλ γνλέσλ απφ ηα κεγαιχηεξα παηδηά ηνπο αιιά θαη 

ηεο ζπκκεηέρνπζαο απφ ηε δηθή ηεο ζρνιηθή δσή επεξέαζαλ σο έλα βαζκφ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο ζην ηψξα ηεο έξεπλαο, αθνχ ζπρλά γηλφηαλ αλαθνξά ζην παξειζφλ 

θαη ζηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο. 
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6.2.2. ύλζεζε απνηειεζκάησλ αλά εξεπλεηηθό εξώηεκα 

   Καηεγνξία 1
ε
: Ζ επηθνηλσλία ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη νη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ  

 Οη απαληήζεηο ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε ηελ επηθνηλσλία ηνπο 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην ζρνιείν ελνπνηήζεθαλ ζε ηέζζεξηο ππνθαηεγνξίεο:   

Δπηζθέςεηο ζην ζρνιείν,  πλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνύο, Οκαδηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη  πκκεηνρή ζηηο εθδειώζεηο ηνπ ζρνιείνπ 

1.      πρλόηεηα επηζθέςεσλ ζην ζρνιείν: Σα παηδηά αλαθνξάο ησλ κεηαλαζηψλ 

γνλέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θνηηνχλ ζην λεπηαγσγείν θαη ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν, είλαη κηθξήο ειηθίαο πνπ νη γνλείο ηα ζπλνδεχνπλ θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν, 

επνκέλσο κπνξεί λα βιέπνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζεκεξηλά. Χζηφζν, νη εξσηήζεηο 

ήηαλ εζηηαζκέλεο ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ή άηππεο επηζθέςεηο ησλ κεηαλαζηψλ 

γνλέσλ ζην ζρνιείν γηα λα ελεκεξσζνχλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή λα ηνλ 

ελεκεξψζνπλ νη ίδηνη γηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. Οη ελλέα απφ ηνπο 

δψδεθα κεηαλάζηεο γνλείο απάληεζαλ φηη πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν ζηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 

11, 12). Οη ηξεηο απφ απηνχο ηνπο γνλείο απάληεζαλ φηη νη επηζθέςεηο ηνπο ζην 

ζρνιείν είλαη πνιχ ζπρλέο (7, 9, 12).   

2.        πλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνύο: Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ 

γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο  κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην ζρνιείν πξνθχπηεη φηη νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα έρνπλ θαηά θαηξνχο 

αληηκεησπίζεη δηάθνξα πξνβιήκαηα (11, 1, 5, 8, 9, 10).  πρλά αλαθέξνληαη 

ζηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηα κεγαιχηεξα παηδηά ηνπο ή φηαλ ηα παηδηά αλαθνξάο ζηελ 

έξεπλα ήηαλ ζε κηθξφηεξεο ηάμεηο, σζηφζν νη εκπεηξίεο ηνπο απηέο έρνπλ επεξεάζεη 

γεληθφηεξα θαη σο έλα βαζκφ, ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ην ζρνιείν 

θαη ηνπο δαζθάινπο. πλαηζζήκαηα παξαίηεζεο, πξνζβνιήο θαη αγαλάθηεζεο ιφγσ 

θαθήο εκπεηξίαο ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εθθξάδνληαη απφ ηξεηο 

γνλείο (11, 1, 5). Γηα δχν απφ κεηαλάζηεο γνλείο (7, 8) ε ζπλεξγαζία ηνπο κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο βειηηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ. Έλαο γνληφο (10) 

παξαπνλείηαη γηα ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο απφ ην ζρνιείν θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ 

παηδηνχ ηνπ ζε απηφ ελψ δχν απφ απηνχο (9, 10) απαηηνχλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαιχηεξε κεηαρείξηζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Σέινο ζηελ θαιή 

επηθνηλσλία αλαθέξνληαη δχν γνλείο (8, 9) αιιά απηφ ην ηζρπξίδνληαη κε ην δηθφ 

ηνπο ηδηαίηεξν ηξφπν.  Γηα απηφ θέξνπκε σο παξάδεηγκα ηε 9 ε νπνία παξά ην φηη  
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δειψλεη φηη ε ζπλεξγαζία ηεο κε ην ζρνιείν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη πνιχ 

θαιή, αλαθέξεηαη ζε πεξηζηαηηθφ ηεο ηδίαο κε εθπαηδεπηηθφ πνπ δπλακηθά δηεθδηθεί 

ζε πνην ζξαλίν ζα θάζεηαη ε θφξε ηεο θαη κε ηη θαηαγσγήο παηδηά.  

3.  πκκεηνρή ζηηο νκαδηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ ζρνιείνπ:  Όινη, ζρεδφλ, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δειψλνπλ παξφληεο ζηηο νκαδηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ 

ζρνιείνπ αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαη ην κφλν εκπφδην πνπ 

αλαθέξνπλ γηα ηε κε ζπκκεηνρή ηνπο είλαη ε εξγαζία ηνπο. Χζηφζν, ε παξνπζία ηεο 

πιεηνλφηεηαο απηψλ (7, 8, 1, 5, 11, 12) θαίλεηαη λα κελ είλαη ελεξγεηηθή, 

αθνχ  δελ ζπκκεηέρνπλ κε εξσηήζεηο.  

4.  πκκεηνρή ζηηο εθδειώζεηο ηνπ ζρνιείνπ: Σν ζχλνιν, ζρεδφλ, ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα πξνζπαζεί λα παξεπξίζθεηαη ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ 

ζρνιείνπ (γηνξηέο, παξειάζεηο θιπ) θαη κάιηζηα θάπνηνη κε ελζνπζηαζκφ θαη 

ελδηαθέξνλ (3, 5, 9).   

6.2.3.  πζρέηηζε δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ θαη επηθνηλσλίαο ησλ κεηαλαζηώλ 

γνλέσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο  

 Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

αλαθνξηθά κε ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

νκαδηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηηο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ δελ πξνθχπηεη 

ζπζρέηηζε κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Αλαθνξηθά κε ηηο επηζθέςεηο 

ηνπο ζην ζρνιείν πξνθχπηεη ζπζρέηηζε κε ην επίπεδν κφξθσζεο θαη ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε. Έηζη, νη δχν απφ ηνπο ηξεηο ζπλεληεπμηαδφκελνπο γνλείο πνπ απάληεζαλ 

φηη επηζθέπηνληαη πνιχ ζπρλά ην ζρνιείν έρνπλ δειψζεη παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε 

(7, 9) θαη ν ηξίηνο (12) δηθαηνιφγεζε ηε ζπρλή επαθή ηνπ κε ην ζρνιείν θαη ηνπο 

δαζθάινπο ζην γεγνλφο φηη θέξεη κφλνο ηνπ ηελ επζχλε ησλ παηδηψλ ηνπ. Έλα 

επηπιένλ ζηνηρείν πνπ εληζρχεη ηελ επηθνηλσλία ηεο 12 κε ην ζρνιείν θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη ην γεγνλφο φηη (ε 12) εξγάδεηαη σο θαζαξίζηξηα θαη ζε 

ζρνιηθνχο ρψξνπο, κε απνηέιεζκα ηελ πξνζσπηθή ηεο γλσξηκία θαη άλεζε κε ηνπο 

δαζθάινπο.   

 Καηεγνξία 2
ε
: πκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ησλ παηδηψλ ηνπο θαη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ  



67 
 

 Οη απαληήζεηο ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ παηδηψλ ηνπο ελνπνηήζεθαλ ζηηο παξαθάησ 

ηέζζεξηο ππνθαηεγνξίεο:   

1. Δκπινθή ησλ κεηαλαζηώλ γνλέσλ ζηελ θαζεκεξηλή πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ 

ηνπο γηα ην ζρνιείν: Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ πξνθχπηεη φηη ε 

εκπινθή ηνπο ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ ηνπο γηα ην ζρνιείν ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ρξφλνπ ηνπο, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη απαζρνινχληαη ζε 

πνιχσξεο θαη θνπηαζηηθέο εξγαζίεο (1, 2, 8, 10, 11, 12) θαη ιφγσ απηνχ 

έρνπλ ειιηπή θξνληίδα πξνο ηα παηδηά ηνπο.  Οη ζπκκεηέρνληεο γνλείο πνπ είραλ 

πεξηζζφηεξν δηαζέζηκν ρξφλν 3, 5, 7) , εκπιέθνληαη πνιχ πεξηζζφηεξν θαη  

ζπλήζσο αθνινπζνχλ  έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα κειέηεο θαη ειέγρνπ ησλ 

παηδηψλ.   

2. Αλαγλώξηζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηεο εκπινθήο ησλ γνληώλ  ζηε κάζεζε ζην 

ζπίηη: Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη νη 

κεηαλάζηεο γνλείο αλαγλσξίδνπλ φηη ε ειιηπήο γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

απνηειεί πξφβιεκα γηα ηελ νπζηαζηηθή βνήζεηα ησλ παηδηψλ ηνπο (1, 7, 8, 9, 

12). Οη γνλείο γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη γηα λα 

βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο επηιέγνπλ δηάθνξεο δξάζεηο, φπσο απνζηνιή ησλ παηδηψλ 

ζε θξνληηζηήξηα, θξνληίδα απφ δάζθαιν ή ζπγγεληθφ πξφζσπν ζην ζπίηη θαη αγνξά 

βνεζεηηθψλ βηβιίσλ.  Δπηπιένλ δελ αδηαθνξνχλ ζηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ησλ 

παηδηψλ ηνπο φπσο ε πεξίπησζε ηεο 2 πνπ ην παηδί ηεο παξαθνινπζεί καζήκαηα 

ινγνζεξαπείαο.  

3. Ώζεζε ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο:   Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ κεηαλαζηψλ 

γνλέσλ πξνθχπηεη φηη, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θξνληίδνπλ ηα παηδηά ηνπο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ αθνξνχλ, θπξίσο, ζηε γλψζε 

μέλσλ γισζζψλ θαη ηνλ αζιεηηζκφ. Απφ ηηο δψδεθα νηθνγέλεηεο κεηαλαζηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηα παηδηά ησλ νθηψ καζαίλνπλ αγγιηθά (1. 2, 3, 5, 7, 

8 9, 10). Καη δχν απφ απηέο θξνληίδνπλ θαη ηελ εθκάζεζε θαη δεχηεξεο 

θξνληηζηεξηαθήο μέλεο γιψζζαο 7, (10). 

Οη επφκελεο δχν νηθνγέλεηεο δειψλνπλ φηη ηα παηδηά ηνπο δελ παξαθνινπζνχλ  

εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο έλεθα ηεο ειηθίαο ηνπο αιιά είλαη ζηηο πξνζέζεηο ηνπο 

ζηελ θαηάιιειε ειηθία λα μεθηλήζνπλ μέλε γιψζζα (αγγιηθά) (4, 6).   

Σέινο, δχν νηθνγέλεηεο έλεθα νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ παξά ηηο πξνζέζεηο ηνπο 

αδπλαηνχλ λα παξάζρνπλ ζηα παηδηά ηνπο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ην 
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παξειζφλ θαη νη δχν είραλ θξνληίζεη ψζηε ηα κεγαιχηεξα παηδηά ηνπο λα 

παξαθνινπζήζνπλ μέλε γιψζζα ζε θξνληηζηήξην αγγιηθψλ, αιιά έθξηλαλ ηα 

απνηειέζκαηα φηη δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά θαη γη απηφ ην ιφγν εθθξάδνπλ άξλεζε ζην 

λα απνζηείινπλ ηα κηθξφηεξα (11, 12).    

Πέξα απφ ηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ, φινη νη κεηαλάζηεο γνλείο ηεο έξεπλαο, 

εθηφο απφ ηνπο δχν πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη έλαλ πνπ 

δήισζε έιιεηςε ρξφλνπ λα ζπλνδεχεη ην παηδί ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ σξαξίνπ ηεο 

εξγαζίαο ηνπ (8), σζνχλ ηα παηδηά ηνπο ζε επηπιένλ εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο 

αζιεηηζκφο (πνδφζθαηξν (3, 5), κπάζθεη (7, 10), θνιπκβεηήξην (6), θαξάηε 

9)) είλαη πξψηνο ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, ελψ έλα παηδί παξαθνινπζεί ζθάθη, 

ππνινγηζηέο θαη ζέαηξν (2), έλα άιιν πέξα απφ ηνλ αζιεηηζκφ παξαθνινπζεί θαη 

πεξηβαιινληηθά καζήκαηα (10) θαη αθφκε έλα καζαίλεη παξαδνζηαθνχο ρνξνχο 

(1).  

4. Απαηηήζεηο ησλ γνληώλ από ηηο ζρνιηθέο επηδόζεηο ησλ παηδηώλ ηνπο: Οη 11 απφ 

ηνπο 12 ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα κεηαλάζηεο γνλείο θαίλεηαη λα έρνπλ κεγάιεο 

απαηηήζεηο απφ ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10,  12) ,  φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο. Μφλν έλαο γνληφο 

(11) απαληά φηη δελ έρεη απαηηήζεηο, θαη κάιηζηα ην αηηηνινγεί ζπλδένληάο ην κε ηηο 

δηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο λα πξνζθέξεη θαη λα βνεζήζεη ηα παηδηά ηνπ.  

  

6.2.4.  πζρέηηζε δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζπκκεηνρήο ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ  

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ παηδηψλ ηνπο 

 Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ παηδηψλ ηνπο δελ 

πξνθχπηεη ζπζρέηηζε κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ζε θακία απφ ηηο  

ηέζζεξηο ππνθαηεγνξίεο: Δκπινθή ησλ κεηαλαζηώλ γνλέσλ ζηελ θαζεκεξηλή 

πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ ηνπο γηα ην ζρνιείν, Αλαγλώξηζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηεο 

εκπινθήο ησλ γνληώλ  ζηε κάζεζε ζην ζπίηη, Ώζεζε ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

θαη Απαηηήζεηο ησλ γνληώλ από ηηο ζρνιηθέο επηδόζεηο ησλ παηδηώλ ηνπο.  

 Καηεγνξία 3
ε
: Πξνζδνθίεο ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο  
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 Οη απαληήζεηο ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο ελνπνηήζεθαλ ζε 

παξαθάησ ηέζζεξηο ππνθαηεγνξίεο:  

1. πλέρηζε ησλ ζπνπδώλ κεηά ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε: Απφ ηηο απαληήζεηο 

ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ πξνθχπηεη φηη ζην ζχλνιφ ηνπο, ζρεδφλ, πξνζδνθνχλ 

απφ ηα παηδηά ηνπο λα ηειεηψζνπλ ην ζρνιείν θαη λα “ζπνπδάζνπλ”, θαη φπσο 

επηζεκαίλνπλ νξηζκέλνη απφ απηνχο ζα ηα βνεζήζνπλ θαη ζα ηα “πηέζνπλ” γηα 

λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο (4, 5).  

2. Κύξηνη ιόγνη γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδώλ: Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

κεηαλαζηψλ γνλέσλ πξνθχπηεη φηη νη  ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη  ησλ πξνζδνθηψλ 

ηνπο γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη ε επαγγεικαηηθή 

θαη νηθνλνκηθή ηνπο απνθαηάζηαζε, ε αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο κφξθσζεο 

γηα ηε δσή ηνπο, αιιά θαη ε καηαίσζε ησλ δηθψλ ηνπο νλείξσλ, ηα νπνία 

πξνβάιινπλ ζηα παηδηά ηνπο.  

3. Πξνζδνθίεο ησλ κεηαλαζηώλ γνλέσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ 

παηδηώλ ηνπο:  Οη εθπαηδεπηηθέο πξνζδνθίεο ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ γηα ηα 

παηδηά ηνπο ζπλδένληαη κε ηηο πςειέο επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο πνπ έρνπλ γη‟ 

απηά, αθνχ νη πέληε απφ ηνπο δψδεθα κεηαλάζηεο γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα απάληεζαλ φηη ζα ήζειαλ ηα παηδηά ηνπο λα γίλνπλ γηαηξνί (3, 

5,7,  8, 9) θαη έλαο (6) κεραληθφο. Σέινο, ε 1 ζέιεη λα θάλνπλ  κηα 

θαζαξή δνπιεηά (φρη ρεηξσλαθηηθή) ελψ ε 10 αληηκεησπίδεη ξεαιηζηηθά ηελ 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ παηδηψλ ηεο, ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή 

ηεο θαηάζηαζε. 

4. Ζ κεηαλαζηεπηηθή ηδηόηεηα πεγή άγρνπο θαη αλεζπρίαο γηα ην κέιινλ ησλ 

παηδηώλ ηνπο:  Σν ζχλνιν, ζρεδφλ (νη έληεθα απφ ηνπο δψδεθα),  ησλ 

κεηαλαζηψλ γνλέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα έρνπλ απνθαζίζεη λα 

κείλνπλ κφληκα ζηελ Διιάδα, εμάιινπ νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο δηακέλνπλ 

ζηε ρψξα καο πάλσ απφ 15 ρξφληα. Χζηφζν, απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο 

πξνθχπηεη φηη νη  πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο 1, 5, 7, 8, ,10) 

δηαθαηέρνληαη απφ άγρνο θαη αλεζπρία γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο, ην 

νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαλαζηεπηηθή ηνπο ηδηφηεηα.  
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6.2.4.  πζρέηηζε δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ θαη πξνζδνθηώλ ησλ κεηαλαζηώλ 

γνλέσλ γηα ην εθπαηδεπηηθό θαη επαγγεικαηηθό κέιινλ ησλ παηδηώλ ηνπο.  

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

αλαθνξηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή πνξεία 

ησλ παηδηψλ ηνπο θαζψο θαη ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο  ιφγνπο απηψλ ησλ πξνζδνθηψλ 

δελ πξνθχπηεη ζπζρέηηζε κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. πζρέηηζε 

πξνθχπηεη αλάκεζα ζην άγρνο θαη ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ην κέιινλ θαη παηδηψλ ηνπο 

θαη απφ ηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο.  Απφ ηνπο δψδεθα ζπκκεηέρνληεο κεηαλάζηεο 

γνλείο ζηελ έξεπλα νη δέθα ήηαλ απφ ηελ Αιβαλία θαη νη ππφινηπνη δχν απφ ηε 

Ρνπκαλία θαη ηε Μνιδαβία, ελψ φια ηα παηδηά αλαθνξάο ζηελ έξεπλα είραλ γελλεζεί 

ζηελ Διιάδα, εθηφο απφ έλα πνπ είρε γελλεζεί ζηελ Ηηαιία.  Έηζη ε πιεηνλφηεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα  δελ πξνηίζεληαη λα γπξίζνπλ ζηηο ρψξεο πξνέιεπζήο 

ηνπο θαη απηφ πνπ πξνέρεη γη απηνχο θαη γηα ηα παηδηά ηνπο είλαη ε βειηίσζε ηεο δσήο 

ηνπο κε ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7:  πδήηεζε απνηειεζκάησλ-ζπκπεξάζκαηα  

Εισαγωγή κεφαλαίου 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην παξνπζηάζζεθαλ, αλαιχζεθαλ θαη ζπζρεηίζηεθαλ  αλά 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνχζε ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

γνληθήο εκπινθήο ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε ηελ θνηλσληθή 

ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ ηνπο. ην θεθάιαην απηφ, αλαθέξνληαη ηα θπξηφηεξα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξφεθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο.  

Ζ δηεξεχλεζε ηεο γνληθήο εκπινθήο επηθεληξψζεθε ζε δχν απφ ηηο ζπλεζέζηεξεο 

κνξθέο ηεο, επηθνηλσλία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο θαη βνήζεηα ζηελ θαη‟ νίθνλ εξγαζία 

θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ, θαζψο θαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην 

εθπαηδεπηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο.  

7.1.  Δπξήκαηα απαληήζεσλ κεηαλαζηώλ γνλέσλ 

7.1.1.  Δπηθνηλσλία κεηαλαζηώλ γνλέσλ θαη ζρνιείνπ  

ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο επηζεκάλζεθε φηη ε εκπινθή ζε έλα ζχζηεκα 

επηθνηλσλίαο ζρνιείνπ-εθπαηδεπηηθψλ θαη νηθνγέλεηαο ζεσξείηαη απφ ηνπο γνλείο 

πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία θαη εμέιημε ησλ παηδηψλ 

ηνπο. Παξαηέζεθαλ έξεπλεο (Πλεπκαηηθφο,  Παπαθαλάθεο, & Γάθε, 2008. Γεσξγίνπ, 

2000) ζηηο νπνίεο νη γνλείο εμέθξαδαλ ηελ πεπνίζεζε φηη ε επηθνηλσλία βνεζά ζηελ 

αθαδεκατθή επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν ηχπν γνληθήο 

εκπινθήο. ε αλάινγα απνηειέζκαηα είρε θαηαιήμεη θαη ε έξεπλα ηεο Υαηδεδάθε 

(2006) πνπ είρε θαηαδείμεη φηη ην 75% ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ γηα λα εμαζθαιίζνπλ 

ηελ θαιή επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο επηθνηλσλνχζαλ θάζε δίκελν κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Οκνίσο, θαη νη κεηαλάζηεο γνλείο ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο παξνπζίαο ηνπο ζην ζρνιείν ησλ παηδηψλ ηνπο 

θαη ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Όινη ηνπο δήισζαλ φηη 

πξνζέξρνληαη ζε φιεο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο κε ηνπο δαζθάινπο, 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο νκαδηθέο ζπλαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ-γνλέσλ θαη ζε φιεο ηηο 

εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ.  

 Ζ επηθνηλσλία απηή κεηαμχ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, πέξα απφ ην 

ζεζκνζεηεκέλν πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, εκθαλίζηεθε ζηελ έξεπλα πεξηζζφηεξν ζπρλή  

ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ είλαη πςειφηεξν. Ζ ηάζε 

απηή έρεη επηζεκαλζεί θαη απφ άιιεο παξφκνηεο έξεπλεο πνπ αλαθέξνπλ φηη, νη γνλείο 
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κε κεγαιχηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο ζπλαληήζεηο κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δηαζέηνπλ ζαθέζηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο 

ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζπκκεηέρνπλ θαη επηδηψθνπλ πεξηζζφηεξν ζηε θαιχηεξε 

κφξθσζε ησλ παηδηψλ ηνπο (Hoover-Dempsey et al., 2005. Stevenson, &  Baker, 

1987). Γηα απηφ ην γεγνλφο δίδεηαη ε εμήγεζε φηη νη κεηαλάζηεο γνλείο  κε απμεκέλν 

κνξθσηηθφ επίπεδν ιφγσ ησλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ απνθνκίζεη  αηζζάλνληαη 

κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη άλεζε ζην λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε αλέδεημε ηελ απνπζία νπζηαζηηθήο ζπλεξγαζίαο 

κεηαλαζηψλ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, κε ηελ αλαθνξά φηη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

απηή ιακβάλεη ρψξα κφλν ζην πιαίζην ζεζκνζεηεκέλσλ επαθψλ θαη ζηεξείηαη νπζίαο 

(Γθιηάνπ-Υξηζηνδνχινπ,2005). Παξά ην γεγνλφο φηη, ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα  

ππνγξακκίδνπλ ηα ζεκαληηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλεξγαζία απηή  

(Γεσξγίνπ, 2000), ε επηθνηλσλία ησλ γνλέσλ κε ην ζρνιείν φπσο επηζεκάλζεθε θαη 

ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην κε ηελ αλαθνξά ηεο έξεπλαο ηνπ Μπξνχδνπ (2002) έηζη θαη 

απφ ηελ παξνχζα έξεπλα αλαδείρζεθε φηη πεξηνξίδεηαη ζε πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπλαληήζεηο φπσο, φηαλ παξαδίδνληαη νη έιεγρνη ησλ καζεηψλ, ζηηο ενξηαζηηθέο 

εθδειψζεηο θαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο φηαλ πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο θαη επίδνζεο ησλ καζεηψλ, κεηά απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηνπ ζρνιείνπ. 

Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη φηη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

παηδαγσγηθή δηαδηθαζία πξνζεγγίδνληαη κεηά θαη φρη πξηλ απφ ηελ εκθάληζή ηνπο, 

γεγνλφο πνπ αλαδείρζεθε θαη κέζα απφ ηελ πεξηγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθψλ 

απφ ηνπο κεηαλάζηεο γνλείο ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  

Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ελδερνκέλσο απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ 

επηθνηλσλία ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην ζρνιείν, πξέπεη 

λα επηζεκαλζεί φηη φινη νη γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηε ρψξα καο πάλσ απφ δέθα ρξφληα. Έρνπλ, δειαδή αληηκεησπίζεη 

ηα πξνβιήκαηα ησλ πξψησλ ρξφλσλ παξακνλήο ζηε ρψξα ππνδνρήο (π.ρ. 

λνκηκνπνίεζε, εξγαζία, ζπγθξφηεζε λνηθνθπξηνχ), ηα νπνία  «αλαγθάδνπλ» ηνπο 

κεηαλάζηεο γνλείο λα ππνβαζκίδνπλ ην ζέκα ηεο επηθνηλσλίαο κε ην ζρνιείν. Δπίζεο, 

ε έιιεηςε ρξφλνπ ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ ζπλήζσο 

θαζηζηά πξαθηηθά αδχλαηε ηε θπζηθή ηνπο παξνπζία ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κέζα ζην πιαίζην 

ζπγθεθξηκέλσλ σξαξίσλ, δελ απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηνπο γνλείο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. Οη πεξηζζφηεξνη είλαη παξφληεο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πξνζθιήζεηο 
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ηνπ ζρνιείνπ, παξφιν πνπ εξγάδνληαη ζε θνπηαζηηθέο εξγαζίεο θαη κε απμεκέλν 

σξάξην εξγαζίαο.  

Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο κεηαλάζηεο γνλείο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ην 

ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ εκπνδίδεη ηελ νπζηαζηηθή ηνπο επηθνηλσλία κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ην ζρνιείν είλαη ε δπζθνιία ηεο γιψζζαο. Οη  πεξηζζφηεξνη 

κεηαλάζηεο γνλείο ηεο έξεπλαο ελψ ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο νκαδηθέο ζπλαληήζεηο 

γνλέσλ-εθπαηδεπηηθψλ, δελ εκπιέθνληαη νπζηαζηηθά ζε απηέο ηηο ζπλαληήζεηο,  

δειψλνληαο φηη λνηψζνπλ  «άζρεκα», «άβνια», «ακήραλα», «θφβν κελ 

κπεξδεπηνχλ». Οη πεξηνξηζκέλεο δεμηφηεηεο ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο ζε 

ζπλδπαζκφ κε παιαηφηεξεο αξλεηηθέο εκπεηξίεο ηνπο απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, 

ελδερνκέλσο νδεγεί ζηε δηαηήξεζε κηαο  επηθπιαθηηθήο ζηάζεο γηα ηελ νπζηαζηηθή 

ηνπο ζπκκεηνρή. Καηά ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε αλαθέξζεθαλ έξεπλεο (Kaplan 

et al., 2000. Carger, 1997. Guo, 2006), θαηά ηηο νπνίεο γνλείο κε αξλεηηθέο εκπεηξίεο 

ζπρλά δηαθαηέρνληαη απφ  αηζζήκαηα ρακειήο απηνεθηίκεζεο θαη άγρνπο θαηά ηελ 

είζνδφ ηνπο ζε ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Σα εκπφδηα απηά εληζρχνληαη απφ ηηο 

πξνθαηαιήςεηο πνπ ζπρλά θέξεη ε κηα πιεζπζκηαθή νκάδα γηα ηελ άιιε θαη πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ην γεληθφηεξν θνηλσληθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί, αθνχ ζπρλά νη 

γνλείο αηζζάλνληαη φηη θξίλνληαη  επεηδή είλαη «μέλνη», «Αιβαλνί». Αθφκε ε 

ακπληηθή ζηάζε ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ πνπ αλαδείρηεθε απφ ηελ παξνχζα έξεπλα 

πξνο ηηο παξαηλέζεηο ησλ δαζθάισλ δείρλεη φηη δελ αληηιακβάλνληαη ην ξφιν ηνπ 

δαζθάινπ θαη ηηο φπνηεο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο ηνπ κέρξη ηνπ ζεκείνπ απφξξηςεο 

θαη άξλεζεο ειέγρνπ ησλ παηδηψλ ηνπο. Ζ κε επρεξήο ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

απφ ηνπο κεηαλάζηεο γνλείο, νη αληηιήςεηο ηνπο πεξί ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ, νη 

πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο απφ ηε ζρνιηθή ηνπο πεξίνδν δεκηνπξγνχλ κηα αξλεηηθή 

θαηάζηαζε. Ο αξλεηηζκφο απηφο πεξηραξαθψλεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα νπζηαζηηθή  

επηθνηλσλία κε ην ζρνιείν, κε απνηέιεζκα, φπσο επηζεκαίλεη κεηαμχ άιισλ θαη ν 

Guo, 2006, νη κεηαλάζηεο γνλείο λα αλακέλνπλ ηελ απφξξηςε απφ ηνπο ληφπηνπο θαη 

νη ληφπηνη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θξνληίδνπλ λα επηβεβαηψλνπλ απηνχο ηνπο 

θφβνπο.  

7.1.2.  Δκπινθή κεηαλαζηώλ γνλέσλ ζηε κάζεζε ζην ζπίηη 

Καηά ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε αλαδείρζεθε φηη ε κάζεζε ζην ζπίηη θαη ε 

ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο ζηηο θαη‟ νίθνλ καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ 

απνηειεί  ηνλ πιένλ γλσζηφ ηξφπν γνληθήο εκπινθήο. Αθφκε παξαηέζεθαλ ζρεηηθέο 
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έξεπλεο (Henderson & Berla 1994.  Πλεπκαηηθφο,   Παπαθαλάθεο, & Γάθε, 2008) πνπ 

επηζήκαλαλ ηελ ηζρπξή πεπνίζεζε ησλ γνλέσλ φηη ε εκπινθή ηνπο ζηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ ηνπο γηα ην ζρνιείν είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

παξάγνληεο πνπ βνεζά ηα παηδηά ηνπο λα επηηχρνπλ πςειφηεξεο αθαδεκατθέο 

επηδφζεηο. Ζ πεπνίζεζε απηή θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά ηζρπξή θαη γηα ηνπο 

κεηαλάζηεο γνλείο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, νη νπνίνη δήισζαλ φηη θαηαβάιινπλ θάζε 

πξνζπάζεηα γηα λα βνεζήζνπλ ή λα επηβιέςνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηε κειέηε ηνπο ζην 

ζπίηη. Ζ πξνζπάζεηά ηνπο απηή εληείλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά θνηηνχλ 

ζην δεκνηηθφ, θαη  φπσο είπε κία κεηαλάζηξηα κεηέξα αλ ην παηδί δελ «πάξεη ηηο 

βάζεηο ζην δεκνηηθό …  πηζηεύσ όηη δελ ζα ζπλερίζεη ην ζρνιείν». Σα επξήκαηα γηα 

ηελ εκπινθή ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη 

ηδηαίηεξα απηψλ πνπ καζεηεχνπλ ζε κηθξέο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ 

έξεπλα ηεο Υαηδεδάθε (2006). Ζ  πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 

επηζήκαλε ηελ θαζεκεξηλή παξνρή βνήζεηαο ζηα παηδηά ηνπο.  

Οη κεηαλάζηεο γνλείο, ινηπφλ, παξφιν πνπ έρνπλ λα αληηπαξέιζνπλ ην 

έιιεηκκά ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ηελ πνιχσξε απνπζία ηνπο απφ ην ζπίηη 

ιφγσ επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ επηιέγνπλ δηάθνξεο δξάζεηο γηα λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο δπζθνιίεο, πξνζθέξνληαο ζηα παηδηά ηνπο ηδηαίηεξα καζήκαηα 

ζην ζπίηη, δεηψληαο ηε βνήζεηα εηδηθψλ (ινγνζεξαπεπηέο) θαη ζπγγελψλ θαη 

πξνζηξέρνληαο ζε  ζρνιηθά βνεζήκαηα θαη ζην Internet. Δπίζεο, σζνχλ ηα παηδηά 

ηνπο ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ησλ ειιεληθψλ 

νηθνγελεηψλ. Σα παηδηά ησλ δέθα απφ ηηο δψδεθα κεηαλαζηεπηηθέο νηθνγέλεηεο ηεο 

έξεπλαο παξαθνινπζνχλ ή ζα παξαθνινπζήζνπλ φηαλ θζάζνπλ ζηελ θαηάιιειε 

ειηθία καζήκαηα Αγγιηθψλ. Δπηπιένλ, ηα παηδηά κηαο νηθνγέλεηαο καζαίλνπλ  

γεξκαληθά ελψ ηα παηδηά άιιεο κηαο νηθνγέλεηαο ζα κάζνπλ θαη δεχηεξε γιψζζα, 

«αλάινγα κε ην ηη ζα θάλεη ζην ζρνιείν». Δπίζεο, φια, ζρεδφλ, ηα παηδηά ησλ 

κεηαλαζηψλ γνλέσλ ηεο έξεπλαο σζνχληαη θαη ζε κία ζεηξά εμσζρνιηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, φπσο αζιεηηζκφο (πνδφζθαηξν, κπάζθεη, θαξάηε, θνιπκβεηήξην), 

ρνξφο, ζθάθη, ππνινγηζηέο, ζέαηξν, πεξηβαιινληηθά καζήκαηα.  

ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο έγηλε αλαθνξά ζε έξεπλεο πξνγελεζηέξσλ 

εηψλ νη νπνίεο αλαδείθλπαλ πεξηνξηζκέλε ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

κεηαλαζηψλ γνλέσλ πνπ ηελ απέδηδαλ ζηε γισζζηθή αδπλακία, ζηηο πεξηνξηζκέλεο 

κνξθσηηθέο πξνζδνθίεο θαη ζηελ αδηαθνξία ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ γηα ηε κφξθσζε 
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ησλ παηδηψλ ηνπο (Κνπηξνχκπα & Εεζηκνπνχινπ, 2006. Γακαλάθεο, 1997. Καζίκε, 

2005). Ζ παξνχζα έξεπλα ε νπνία ρξνληθά απέρεη απφ ηηο αλαθεξζείζεο αλέδεημε ηελ 

πξφνδν ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ φινπ ζέκαηνο.  Οη 

κεηαλάζηεο γνλείο ηεο έξεπλαο φρη κφλν δήισζαλ φηη ελδηαθέξνληαη αιιά απφ ηηο 

ελέξγεηέο ηνπο θαίλεηαη φηη αθνινπζνχλ θαη ηα αλακελφκελα πξφηππα ηεο γνληθήο 

εκπινθήο ησλ ειιήλσλ γνλέσλ. Θεσξνχλ ηελ εθπαίδεπζε σο ηε βάζε γηα ηελ έληαμε 

ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη εκθαλίδνληαη λα έρνπλ απαηηήζεηο απφ 

ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο. Σα θαιά ζρνιηθά απνηειέζκαηα ησλ 

παηδηψλ ηνπο ηνλψλνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο θαη ηνπο βνεζνχλ λα απνθηήζνπλ ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ην ζεβαζκφ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. Μία κεηέξα αλαθέξεηαη κε 

πεξεθάληα ζηνπο δχν κεγαιχηεξνπο γηνχο ηεο πνπ ν έλαο είλαη θνηηεηήο θαη ν άιινο 

παξαζηάηεο ζην ζρνιείν ηνπ, ελψ κία άιιε εθθξάδεη ηελ πεξεθάληα θαη ηελ  

ηθαλνπνίεζε πνπ αηζζάλεηαη φηαλ εηζπξάηηεη ζεηηθά “ζρφιηα” απφ ηε δαζθάια ηεο 

θφξεο ηεο,  παξνπζία ησλ άιισλ γνλέσλ. Δπίζεο, ε ψζεζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζε 

εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνηειεί έλα αθφκα βήκα γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία. Όπσο αλέθεξαλ δχν κεηέξεο «πξέπεη» λα είκαζηε φπσο νη άιινη, 

«πξέπεη» λα πεγαίλνπκε θξνληηζηήξην, αγγιηθά, κπάια, ψζηε λα κπνξνχκε λα 

θάλνπκε παξέα καδί ηνπο, νη εμσζρνιηθέο, δειαδή, δξαζηεξηφηεηεο πνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηα παηδηά ηνπο λα αλαπηχμνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα θαη θηιίεο κε 

Έιιελεο ζπλνκειίθνπο ηνπο.  

7.1.3.  Δθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο  

ην ζεσξεηηθφ πιαίζην επηζεκάλζεθε φηη νη θηινδνμίεο θαη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ 

απφ ηελ εθπαίδεπζε,  θαζψο θαη ηα θίλεηξα γηα κφξθσζε πνπ εκθπζνχλ ζηα παηδηά 

ηνπο, εληάζζνληαη ζε κηα επξχηεξε πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ ηεο γνληθήο εκπινθήο 

(Νφβα- Καιηζνχλε, 2004). Χζηφζν, απηή ε κνξθή γνληθήο εκπινθήο θαηέρεη, 

ζχκθσλα κε πνιιέο έξεπλεο (Fan, Chen, 2001),  ηελ πην ηζρπξή ζέζε αλαθνξηθά κε 

ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία θαη εμέιημε ησλ καζεηψλ. Σα 

θίλεηξα ησλ γνλέσλ γηα ηηο  εθπαηδεπηηθέο πξνζδνθίεο ησλ παηδηψλ ηνπο πνηθίινπλ, 

είλαη, φκσο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθή πξνέιεπζε θαη ην κνξθσηηθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ. Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε (Koo, 2012. 

Devine, 2009) αλέδεημε φηη νη νηθνγέλεηεο κεηαλαζηψλ έρνπλ ηηο ίδηεο πςειέο 

εθπαηδεπηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηα παηδηά ηνπο κε ηνπο γεγελείο γνλείο, ζεηηθή 
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πξνδηάζεζε ζην λα ζπνπδάζνπλ ηα παηδηά ηνπο, ελψ αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο.   

Έηζη θαη νη κεηαλάζηεο γνλείο ηεο παξνχζαο έξεπλαο δήισζαλ φηη έρνπλ 

πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ησλ παηδηψλ ηνπο. Πξνζδνθνχλ απφ 

ηα παηδηά ηνπο λα νινθιεξψζνπλ ην ιχθεην θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπλερίζνπλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο ζε  πςειφβαζκεο ζρνιέο πνπ νδεγνχλ ζε επαγγέικαηα θχξνπο. 

πλδένπλ, δειαδή,  ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ησλ παηδηψλ ηνπο κε ηελ επαγγεικαηηθή 

εμέιημε θαη πξφνδν. Πηζηεχνπλ φηη ην ζρνιείν κπνξεί λα γίλεη ην εθαιηήξην πνπ ζα 

θαζνξίζεη ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο, θαζψο ε κεηαλαζηεπηηθή νηθνγέλεηα δελ 

δηαζέηεη ηελ νηθνλνκηθή βάζε γηα λα αιιάμεη απηή ηελ πνξεία. Σν επάγγεικα, ινηπφλ, 

απνηειεί γη‟ απηνχο ζεκείν αλαθνξάο θαη «πέξαζκα» ζε έλα άιιν επίπεδν, κηα λέα 

αξρή θαη πνξεία απφ απηή πνπ αθνινχζεζαλ νη ίδηνη, νη νπνίνη βξέζεθαλ απφ αλάγθε 

ζ‟ έλαλ εξγαζηαθφ ρψξν κε κφλν θξηηήξην ηνλ βηνπνξηζκφ, εγθαηαιείπνληαο, ζπρλά 

ηηο δηθέο ηνπο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο. Έηζη, θηινδνμνχλ ηα 

παηδηά ηνπο λα  ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη λα επηιέμνπλ έλα επάγγεικα, φπσο 

απηφ ηνπ γηαηξνχ, πνπ λα ηνπο πξνζδψζεη κία ζέζε θχξνπο θαη αλαγλψξηζεο ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία, ζηελ νπνία επηζπκνχλ λα ελζσκαησζνχλ, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη 

έρνπλ επηιέμεη ηελ Διιάδα σο ηφπν δηακνλήο ηνπο θαη σο δεχηεξε παηξίδα ηνπο.  

Οη κεηαλάζηεο γνλείο ηεο έξεπλαο απνηεινχλ ηελ πξψηε γεληά κεηαλαζηψλ 

θαη ζπρλά αηζζάλνληαη φηη βξίζθνληαη αλάκεζα ζε δχν παηξίδεο, «μέλνη γηα ηελ 

Αιβαλία … θαη εδώ πάιη μέλνη;» ιέεη κηα κεηέξα. Όινη έρνπλ αληηκεησπίζεη ζην 

παξειζφλ ππνηηκεηηθά ζρφιηα θαη ππαηληγκνχο γηα ηελ θαηαγσγή ηνπο, ηα νπνία 

ζπρλά βηψλνπλ θαη ηα παηδηά ηνπο, «κνπ θαηέζηξεςεο ηε δσή πνπ κε γέλλεζεο 

Αιβαλό», ιέεη έλα παηδί ζηε κεηέξα ηνπ. Έηζη, θαιιηεξγνχλ δηάθνξεο πξαθηηθέο γηα 

λα «πξνζηαηεπηνχλ». Φζάλνπλ κέρξη ην ζεκείν λα απνθξχπηνπλ νη ίδηνη ηελ 

θαηαγσγή ηνπο, «εγώ δελ είκαη Αιβαλίδα αιιά Βνξεηνεπεηξώηηζζα πνπ δνύζε ζηελ 

Αιβαλία» ή λα ηελ απνθξχπηνπλ απφ ηα παηδηά ηνπο, «ε θόξε κνπ λόκηδε πσο είκαζηε 

Έιιελεο». Δπίζεο πξνζπαζνχλ λα θαιιηεξγνχλ ζηα παηδηά ηνπο ειιεληθνχο ηξφπνπο 

ψζηε λα κελ μερσξίδνπλ απφ ηα ειιελφπνπια λα κελ «ηα βιέπνπλ δηαθνξεηηθά», 

ψζηε λα κελ γίλνληαη ζηφρνο, αζέιεηα θάπνηεο θνξέο, δηάθξηζεο θαη αδηθίαο.  Οη 

πξαθηηθέο απηέο κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ θαη απφ ηελ «αλάγθε» ησλ κεηαλαζηψλ 

γνλέσλ λα αθνκνησζνχλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο, αθνχ ζην ζχλνιφ 

ηνπο ζρεδφλ βιέπνπλ ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ Διιάδα.   
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7.2. πκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο  - πξνηάζεηο 

Δίλαη θνηλή δηαπίζησζε φηη ε Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα κεηαηξάπεθε απφ ρψξα 

πξνέιεπζεο ζε ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. Ζ πνιχ-πνιηηηζκηθφηεηα είλαη κία  

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηα ειιεληθά ζρνιεία θνηηνχλ πιένλ ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ  

δεχηεξεο γεληάο. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο 

απηψλ ησλ παηδηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία είλαη ε εθπαίδεπζε, πνπ αξρηθά 

ζπληειείηαη ζην ζρνιείν, ζηηο νκάδεο ζπλνκειίθσλ θαη ζηε γεηηνληά θαη ζπλερίδεηαη 

κε ηελ επαγγεικαηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο έληαμε.  

Ζ ζεσξεηηθή απηή παξαδνρή απνηειεί γηα ηνπο κεηαλάζηεο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο κία πξαθηηθή ηελ νπνία εθαξκφδνπλ εκπεηξηθά. Ίζσο, γηαηί γλσξίδνπλ απφ 

ηελ εκπεηξία πνπ έρνπλ απνθνκίζεη απφ ηε θνίηεζε ησλ κεγαιχηεξσλ παηδηψλ ηνπο 

ζην ειιεληθφ ζρνιείν ή βησκαηηθά, φηη ην ζρνιείν θαη ε κφξθσζε κπνξεί λα γίλεη ην 

κέζν γηα ηελ θνηλσληθή απνδνρή, επηηπρία θαη άλνδν ησλ παηδηψλ ηνπο. ην πιαίζην 

απηφ ε εκπινθή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζηελ 

επηθνηλσλία ηνπο κε ην  ζρνιείν, απνθηά γη‟ απηνχο ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη ζεκαζία, 

γη‟ απηφ θαη παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο ηνπο (γισζζηθέο, νηθνλνκηθέο, έιιεηςεο 

ρξφλνπ θιπ.)  αλαδεηνχλ ηξφπνπο λα κεηέρνπλ.  

πκπαξαζηάηεο θαη αξσγφο ζε απηή ηνπο ηελ πξνζπάζεηα πξέπεη λα είλαη ην 

δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν, ην νπνίν  αληηιακβάλεηαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ σο 

θνηλή ππφζεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ 

ζρνιείνπ πξέπεη λα είλαη ε αλάπηπμε κηαο ζνβαξήο ζρέζεο αλάκεζα ζηνπο δπν 

πφινπο, πνπ λα νδεγεί ζε κηα δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο κεηαλάζηεο γνλείο, 

ψζηε απηνί λα ελζαξξχλνληαη ζηελ πιένλ ελεξγφ ζπκκεηνρή. Βέβαηα, ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ  ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εζλνπνιηηηζκηθψλ νκάδσλ είλαη 

ηδηαίηεξα πνιχπινθα θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ δηαθξίζεσλ, ηεο μελνθνβίαο θαη ηνπ 

ξαηζηζκνχ είλαη ζέκαηα πνπ ην ζρνιείν δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κφλν ηνπ. 

Χζηφζν, ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο γνλείο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ δηαθξίζεσλ. 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε  κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ηα εμήο:   

α) ε ελίζρπζε ησλ πξνγξακκάησλ εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απφ 

ηνπο γνλείο,  ψζηε λα κπνξνχλ λα βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο αιιά  θαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ην ζρνιείν, 
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β) ε ηξνπνπνίεζε  ησλ θαλνληζκψλ ησλ πιιφγσλ Γνλέσλ θαη άιισλ θνξέσλ 

πνπ λα απαηηνχλ πνζνζηψζεηο ζηελ ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θαη άιισλ κεηνλνηήησλ 

ζε απηνχο, ψζηε λα ππάξρεη εθπξνζψπεζε ησλ ζέζεψλ ηνπο,  

γ) ε αληηκεηψπηζε ησλ «εηδηθψλ ή δχζθνισλ πεξηπηψζεσλ» καζεηψλ λα 

γίλεηαη κε ηε δηαθξηηηθή παξνπζία ςπρνιφγνπ, θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ή εηδηθνχ 

παηδαγσγνχ ζην ζρνιείν, ψζηε ν γνληφο λα κελ εηζπξάηηεη ηελ παξέκβαζε ηνπ 

δαζθάινπ ελνρηθά ή πξνζβιεηηθά θαη λα κελ αηζζάλεηαη φηη γίλεηαη ζηφρνο  ε 

νηθνγέλεηά ηνπ θαη ην παηδί.    

Σέινο, πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο, νη νπνίνη 

αθνξνχλ ηελ πξνέιεπζε ηνπ δείγκαηνο ησλ κεηαλαζηψλ, ν νπνίνο δηακέλεη ζ‟ έλα 

κηθξφ επαξρηαθφ ηκήκα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Γελ ππάξρεη, δειαδή, 

αληηπξνζψπεπζε ζηνηρείσλ απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ψζηε λα δηεπξπλζνχλ νη 

γεσγξαθηθνί θαη θνηλσληθν-πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο. Αθνξνχλ, επίζεο,  ηνλ 

κηθξφ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα αιιά θαη ηνλ κηθξφ αξηζκφ ησλ 

ρσξψλ πξνέιεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί δελ επηηξέπνπλ 

ηελ γελίθεπζε ησλ επξεκάησλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο γηα ηνπο 

κεηαλάζηεο γνλείο θαη ηα παηδηά ηνπο πνπ δνπλ ζηε ρψξα καο. Δπίζεο, ε έξεπλα 

θαηαγξάθεη ηηο επηζπκίεο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ησλ 

παηδηψλ ηνπο θαη ηελ πηζαλφηεηα ηνπο λα ζπνπδάζνπλ ζε ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, θαη φρη αληηθεηκεληθά δεδνκέλα, ηα νπνία ζηελ πνξεία κπνξνχλ λα 

δηαςεπζηνχλ. Απηφ είλαη θάηη πνπ δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί ζηελ παξνχζα θάζε θαη 

κε βάζε ηνλ ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ. Χζηφζν, ε παξνχζα έξεπλα κπνξεί 

λα ζπκβάιιεη, ζε θάπνην βαζκφ, ζηελ αλίρλεπζε ηάζεσλ  ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ, 

αλαθνξηθά κε ηηο πξαθηηθέο,  ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΗ 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 

 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο  

α)   Ζιηθία γνλέσλ  

β)   Ζιηθία παηδηψλ θαη ηάμε θνίηεζεο  

γ)   Υψξα γέλλεζεο γνλέσλ  

δ)   Υψξα γέλλεζεο παηδηψλ 

ε)   Υξφλνο παξακνλήο ζηελ Διιάδα  

ζη)  Δπάγγεικα γνλέσλ 

δ)    Μφξθσζε γνλέσλ (ηίηινη ζπνπδψλ) 

Γνληθή εκπινθή  

Επικοινωνία με το σχολείο 

1. Πφζν ζπρλά επηζθέπηεζηε ην ζρνιείν ησλ παηδηψλ ζαο γηα λα ελεκεξσζείηε ή 

λα ελεκεξψζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (πξνγξακκαηηζκέλα & άηππα); 

2. Πψο είλαη ε ζπλεξγαζία ζαο κε ηνπο δαζθάινπο ησλ παηδηψλ;  

3. Αληηκεησπίδεηε θάπνηα δπζθνιία ζηε ζπλεξγαζία ζαο; (π.ρ. δπζθνιία 

επηθνηλσλίαο) 

4. πκκεηέρεηε ζηηο νκαδηθέο ζπλαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ – γνλέσλ; 

5. Αληηκεησπίδεηε θάπνηεο δπζθνιίεο ζε απηέο ηηο ζπλαληήζεηο; (π.ρ. απφ ηνπο 

άιινπο γνλείο) 

6. πκκεηέρεηε ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ; 

7. Τπάξρνπλ θάπνηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηθνηλσλία ζαο (ηελ επαθή 

ζαο ή ηηο ζρέζεηο ζαο) κε ην ζρνιείν; 

8. Τπάξρεη θάπνηα ηδηαίηεξε αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ ζαο απφ ηνπο δαζθάινπο ή 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο; (π.ρ. αλ αληηκεησπίδνπλ γισζζηθέο δπζθνιίεο, ή έρνπλ 

αηζζαλζεί κεηνλεθηηθά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο θαηαγσγήο ηνπο)  

Βοήθεια στο σπίτι 

9. Διέγρεηε θαζεκεξηλά ηα καζήκαηα ησλ παηδηψλ;  

10. Σα βνεζάηε ζηε κειέηε ηνπο;  
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11. Υξεζηκνπνηείηε ηε κεηξηθή ή ηελ ειιεληθή γιψζζα φηαλ δηαβάδεηε ην παηδί; 

12. Έρεηε ζπγθεθξηκέλε ψξα θαη ρξφλν κειέηεο; 

13. Έρεηε απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο βαζκνχο θαη ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ 

παηδηψλ ζαο;  

14. Σα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο; (π.ρ. μέλεο γιψζζεο, 

κνπζηθή, αζιεηηζκφο)  

 

Πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ γηα ην κέιινλ ηνπ παηδηνύ ηνπο  

 

15. Πψο βιέπεηε ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ ζαο κεηά ηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε; (π.ρ. ζα ζέιαηε λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ)  

16. Ση επάγγεικα ζα ζέιαηε λα αθνινπζήζεη ην παηδί ζαο;   

17. Γηαηί ζα ζέιαηε απηφ ην επάγγεικα, ηη λνκίδεηε φηη ζα ηνπ πξνζθέξεη;  

18. πδεηάηε κε ηα παηδηά ζαο γηα ην εθπαηδεπηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ ηνπο κέιινλ;  

19. Πνχ λνκίδεηε φηη ην επαγγεικαηηθφ κέιινλ ησλ παηδηψλ ζα ήηαλ θαιχηεξν;  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΑΠΟΜΑΓΝΗΣΟΥΩΝΗΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΩΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ  ΣΟΙΦΕΙΩΝ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΩΝ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

 

 1                                                 ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΓΟΝΔΙ ΠΑΙΓΙΑ 

Ηιηθία 

Μεηέξα:     48 εηψλ 

Παηέξαο:    52 εηψλ 

Αξηζκόο παηδηώλ 

2 (Κνξίηζηα) 

Υώξα γέλλεζεο 

Μεηέξα:   Αιβαλία 

Παηέξαο:  Αιβαλία 

Ηιηθία 

19 εηψλ 

11 εηψλ 

Υξόλνο παξακνλήο ζηελ Διιάδα 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1990 (πεξίπνπ) 

 

Σάμε θνίηεζεο 

ΣΔΗ Παηξψλ 

Σ΄ Γεκνηηθνχ 

Δπάγγεικα γνλέσλ 

Μεηέξα: Σα ηειεπηαία 15 ρξφληα δηαηεξεί 

θαηάζηεκα ιεπθψλ εηδψλ θαη επηδηνξζψζεσλ 

ελδπκάησλ 

Παηέξαο: Άλεξγνο ηελ ηειεπηαία 5εηία. 

Απαζρνιείηαη πεξηνδηθά ζε επνρηαθέο αγξνηηθέο 

εξγαζίεο. 

 

Υώξα γέλλεζεο 

 

Διιάδα 

Μόξθσζε γνλέσλ 

Μεηέξα: Γεκνηηθφ 

Παηέξαο: Γεκνηηθφ 

 

 

Ζ ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ εξγαζηαθφ ηεο ρψξν θαη έλεθα απηνχ ππήξρε 

πεξηνξηζκφο ρξφλνπ. Παξά ηα πεξηνξηζκέλα πιαίζηα ε 1 ήηαλ αληαπνθξίζηκε θαη 

δεθηηθή ζην δηάινγν.  

 

-  Πφζν ζπρλά επηζθέπηεζηε ην ζρνιείν ησλ παηδηψλ γηα λα ελεκεξσζείηε ή λα 

ελεκεξψζεηε ηνπο δαζθάινπο; 

Πάσ όζεο θνξέο καο θαινύλ ζην ζρνιείν θαη ζε κηθξόηεξεο ηάμεηο πήγαηλα πνιιέο θνξέο θαη ζηα 

δπν κνπ παηδηά 
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-  Τπήξρε θάπνηνο ηδηαίηεξνο ιφγνο πνπ πεγαίλαηε πην ζπρλά ζηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο 

ηνπ Γεκνηηθνχ θαη φρη ηψξα; 

Ναη… ηα παηδηά δελ ηα πήγαηλαλ θαιά. Δγώ έιεηπα πνιύ από ην ζπίηη, δνύιεπα θαη ηα 

απνγεύκαηα. Γελ μέξσ ίζσο έθηαηγε πνπ θαη εγώ θαη ν άληξαο κνπ δελ μέξακε θαη ηώξα δελ 

μέξνπκε λα γξάθνπκε ειιεληθά. Σν πξόβιεκα ήηαλ ε γιώζζα… εγώ μέξσ λα κηιάσ θαιά 

ειιεληθά αιιά ζην ζπίηη κηιάκε πνιύ αιβαληθά γηαηί ν άληξαο κνπ ηα κηιά κηζά-κηζά… Ννκίδσ 

απηό κπέξδεςε ηα παηδηά. Μπνξεί θαη λα έρνπλ θαη δπζιεμία… 

- Πήγαηε ηα παηδηά ζε θάπνηνλ γηαηξφ (εηδηθφ) ή εζείο λνκίδαηε φηη ηα παηδηά 

κπεξδεπφληνπζαλ κε ηελ γιψζζα; 

Γελ έρσ πάεη ζε θάπνηνλ γηαηξό αιιά ζην ζρνιείν… νη δάζθαινη ζην ιέλε… Να ζνπ πσ 

αιήζεηα (θνθθηλίδεη) αλ είρα ηα ιεθηά πνπ έρσ ραιάζεη ζηνπο δαζθάινπο θαη ζηα θξνληηζηήξηα 

ζα είρα θηηάμεη έλα ζπίηη… 

-  Γειαδή, έρεηε βνεζήζεη ηα παηδηά ζαο κε θξνληηζηήξηα ζην ζπίηη γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ είραλ (αληηκεηψπηδαλ) θαη ζε πνηεο ηάμεηο ηνπ 

ζρνιείνπ; 

ηε κεγάιε (πξψην παηδί) είρα δαζθάια ζην ζπίηη θαη ηε δηάβαδε κέρξη θαη ην Γπκλάζην… Δγώ 

δελ κπνξνύζα λα ηε βνεζήζσ.. Σώξα όκσο ζπνπδάδεη ζηελ Πάηξα… ηελ κηθξή κέρξη ηελ 

Πέκπηε. Σώξα ζηελ έθηε κπνξεί κόλε ηεο… έρεη θαη θαιό δάζθαιν… είλαη θαη ηα ρξήκαηα 

πνιιά… θαη κε κηα δνπιεηά δελ ηα θαηαθέξλνπκε… ν άληξαο κνπ είλαη άλεξγνο θαη εγώ ηη λα 

θάλσ κε απηή ηε δνπιεηά… αιιά αλ ρξεηαζηεί θξνληηζηήξηα ζα ηελ ζηείισ ζην Γπκλάζην… 

Δίλαη ζίγνπξν. 

- Τπήξμαλ πνηέ θάπνηνη ιφγνη πνπ λα ζαο δπζθφιεπαλ λα πάηε λα ζπλαληήζεηε ηνπο 

δαζθάινπο ή λα ζπκκεηέρεηε ζε θάπνηεο ζπλαληήζεηο ηνπ ζρνιείνπ ή θαη ηνπο 

άιινπο γνλείο; 

(θνθθηλίδεη)… Δγώ κέζα κνπ έλνησζα μέλε… θαη ηώξα μέλε λνηώζσ. 

- Απηφ ζαο απέηξεπε απφ ην λα πάηε ζην ζρνιείν λα ξσηήζεηε γηα ην παηδί ζαο ή λα 

απαηηήζεηε θάηη γηα ην παηδί ζαο, π.ρ. αλ ππήξρε θάπνηα αδηθία ζε ζρέζε κε ηε 

βαζκνινγία ή ζε θάπνην ηζαθσκφ; 

Γελ ζέισ λα ιέσ ςέκαηα… εγώ λνηώζσ μέλε… θαλείο κπξνζηά κνπ δελ κε είδε (δελ κε 

αληηκεηώπηζε) ζαλ αιβαλίδα… όκσο εγώ ην μέξσ πσο έηζη είλαη… 

- Γειαδή, δελ ππήξραλ θάπνηεο πξάμεηο π.ρ. λα δπζαλαζρεηνχλ λα ζαο κηιήζνπλ ή λα 

ζαο θεξζνχλ ξαηζηζηηθά …απιά εζείο λνηψζαηε άβνια;  
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Τπάξρεη θάηη… όρη πξάμεηο… εγώ μέξσ όηη εκείο είκαζηε μέλνη… Κνίηα πεγαίλσ ζην ζρνιείν 

αιιά δελ έρσ απαηηήζεηο… 

- Πξνζπαζείο λα ζπκκεηέρεηο ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη 

γνληψλ; 

Ναη, πεγαίλσ… πην ζπρλά όηαλ ήηαλ πην κηθξά… 

- ηηο ζπλαληήζεηο ζπκκεηείραηε θαη κε εξσηήζεηο ή είραηε δπζθνιία λα θαηαλνήζεηε 

ηα φζα ιέγνληαλ;   

ρη θαηαιαβαίλσ ηη ιέλε… δελ ππάξρεη πξόβιεκα… αιιά εξσηήζεηο δελ θάλσ… 

- Γηαηί δελ θάλεηε εξσηήζεηο; 

Γελ μέξσ… θάπσο είλαη… Σέινο πάλησλ δελ θάλσ γηαηί δελ λνηώζσ θαιά… 

- Κάλεηε έιεγρν ησλ ηεηξαδίσλ ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη ησλ δηαγσληζκάησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ζρνιείν θάζε κέξα ή έζησ θάπνηεο θνξέο κέζα ζηελ 

εβδνκάδα; 

Κνίηα… ηα βιέπσ αλ θαη δελ θαηαιαβαίλσ ηη γξάθνπλ… Σα δηαγσλίζκαηα ηα θαηαιαβαίλσ 

θαιύηεξα… Βιέπσ ην βαζκό θαη όζα είλαη ζεκεησκέλα κε ην ζηπιό… θαη έηζη θαηαιαβαίλσ… 

Γελ μέξσ λα δηαβάδσ… είλαη δύζθνιν λα βνεζήζσ έηζη… 

- Καηαθέξλεηο λα εμεηάζεηο ην παηδί αθνχ δπζθνιεχεζαη λα γξάθεηο θαη λα δηαβάζεηο; 

Δγώ δελ κπνξώ, γηα παξάδεηγκα δελ θαηαιαβαίλσ ηε Γιώζζα θαζόινπ… Απηό ην έθαλε κε ηε 

δαζθάια ζην ζπίηη. Μαζεκαηηθά… λαη κπνξώ θαη ηζηνξία όηαλ ηα “ιέεη”, εγώ θξαηώ ην 

βηβιίν… παιηόηεξα έθαλα όηη θαηαιάβαηλα  λα δηαβάδσ γηα λα δηαβάδεη θαη ε Μ. λα κελ κε 

θαηαιάβεη δειαδή θαη δελ δηαβάδεη…. (θνθθηλίδεη θαη γειά). 

- Καηαιαβαίλσ πσο ην πξφβιεκα είλαη ζηε γιψζζα. 

Ναη ζηε γιώζζα. Δγώ κηιάσ θαιά ειιεληθά αιιά δελ κπνξώ λα δηαβάζσ. Με ζπκώλνπλ ηα 

βηβιία… δελ έρνπλ θαλόλεο… εκείο είρακε (ζηελ Αιβαλία ) πην απιά βηβιία. Δγώ δελ 

θαηαιαβαίλσ πνιιά… ην ιέεη θαη ε Μ…. (ην παηδί) απηό. Γη απηό θαη έθαλαλ θξνληηζηήξην θαη 

νη δύν θόξεο κνπ… Σώξα ηε κεγάιε (θόξε – θνηηήηξηα) δελ ηελ θαηαιαβαίλεηο όηη είλαη 

αιβαλίδα. 

- Καηαθέξλεηο λα θάλεηο έλαλ έιεγρν ηνπ παηδηνχ θαζεκεξηλά; 

Θέισ λα ην θάλσ.. αιιά απιά ην ιέσ (ην επηζεκαίλσ) ζηελ Μ… Γελ  έρσ θαη ρξόλν… γπξλάσ 

αξγά ζην ζπίηη… ν άληξαο κνπ δελ ελδηαθέξεηε θαζόινπ… Αιιά είλαη θαιή ζην ζρνιείν. Οη 

δάζθαινη δελ κνπ έρνπλ πεη θάηη …όηη δελ δηαβάδεη… 

- Διέγρεηε ηελ ηζάληα ηνπ παηδηνχ;  
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Σώξα όρη. ηελ Πξώηε ,Γεπηέξα λαη… ην πξσί… 

- Τπάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ψξα πνπ δηαβάδεη ην παηδί; 

ρη. Μεξηθέο θνξέο ην κεζεκέξη άιιεο ην απόγεπκα. 

- Πξνζπαζήζαηε πνηέ λα βάιεηε εζείο θάπνην φξην ή είλαη θάηη πνπ ην θάλεη κφλν ηνπ  

ην παηδί; 

Δγώ δνπιεύσ πνιιέο ώξεο… ηα παηδηά ήηαλ πάληα κόλα ηνπο ζην ζπίηη. Γηαβάδνπλ όπνηε 

ζέινπλ. Δίλαη θαη ηα αγγιηθά πνπ έρνπλ θαη ν ρνξόο. 

- Φαληάδνκαη φηη  επεηδή δνπιεχαηε φηη δελ ζα είζηε θαη καδί ηνπο φηαλ δηαβάδνπλ;  

Μόλν ζηηο πξώηεο ηάμεηο πξνζπαζνύζα ιίγν ηα κεζεκέξηα, αιιά ηε βνεζνύζε θαη ε δαζθάια 

πνπ έξρνληαλ λα ηε δηαβάζεη. 

- Έρεηε απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο βαζκνχο θαη ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζαο; 

Γειαδή λα είλαη θαιή καζήηξηα ή έζησ κέηξηα; Δίλαη θάηη ην νπνίν ζεσξείηε ζεκαληηθφ; 

Ναη πνιύ… Γελ ζέισ γεληθά λα κελ είλαη θαιά παηδηά θαη λα καο θνπηζνκπνιεύνπλ 

(ζρνιηάδνπλ)… Δίκαζηε μέλνη θαη ζέισ λα κελ θάλνπκε θάηη θαθό θαη ηα παηδηά λα κελ έρνπλ 

πξνβιήκαηα θαη λα ηα βιέπνπλ δηαθνξεηηθά θαη λα έρνπλ πξόβιεκα απηά κε ηνπο άιινπο. 

- Σα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο; (π.ρ. μέλεο γιψζζεο, 

κνπζηθή, αζιεηηζκφο) 

Ζ κηθξή κνπ θάλεη αγγιηθά θαη παξαδνζηαθνύο ρνξνύο. 

- Πψο βιέπεηε ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ ζαο κεηά ηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε πρ ζα ζέιαηε λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ κεηά ην Λχθεην ή ζα ζέιαηε 

απιά λα ηειεηψζεη ην Λχθεην θαη λα κάζεη θάπνηα ηέρλε; 

ηαλ μεθίλεζαλ ηα παηδηά ζρνιείν δελ ήμεξα ηίπνηα γηα εδώ. Μάζαηλα από άιινπο γνλείο, από 

ηελ ηειεόξαζε… ξσηνύζα  θαη ηα παηδηά κνπ ιέλε… μέξνπλ πην πνιιά…  Σώξα ε κεγάιε 

ζπνπδάδεη, ε… θαη ε κηθξή, ζέισ λα θάλνπλ κηα θαζαξή δνπιεηά (ελλνεί όρη ρεηξσλαθηηθή)  

- Καηαιαβαίλσ ηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλεηε ηφζα ρξφληα θαη κε ηα δχν ζαο 

παηδηά, εμάιινπ ε κεγάιε ζαο θφξε είλαη ήδε θνηηήηξηα. Θα ήζεια λα ζαο 

ξσηήζσ εάλ ην ζεσξείηε δεδνκέλν φηη ηα παηδηά ζαο ζα δήζνπλ ζηελ Διιάδα. 

Φπζηθά θαη ζέισ λα κείλνπλ ζηελ Διιάδα. Δδώ είλαη ε δσή καο θαη δελ ην έρσ ζθεθηεί 

όηη ζα κπνξνύζαλ λα είλαη θάπνπ αιινύ. 

- Απηφ είλαη θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνο πνπ ηα βνεζάηε κε ην ζρνιείν;  

Σν ζρνιείν είλαη γηα εκάο όπσο θαη γηα ζαο (ηνπο Έιιελεο) πνιύ ζεκαληηθό γηα ηα παηδηά… 

αιιά θαη ζην κέιινλ πσο ζα δήζνπλ αλ δελ ζπνπδάζνπλ όπσο ηα άιια παηδηά…  
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- Ννκίδεηε, δειαδή, φηη ην ζρνιείν ζα ηα βνεζήζεη λα εληαρζνχλ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία κε ίζνπο φξνπο κε ηνπο άιινπο πνιίηεο; 

Ξέξεηο …ε δηαθνξά (ε δηαθνξεηηθφηεηα ) είλαη κεγάιε θαη ην έρσ κεγάιν άγρνο πσο ζα είλαη 

όηαλ κεγαιώζνπλ …όηαλ ζα θάλνπλ νηθνγέλεηα… πόζν δύζθνιν ζα είλαη απηό… (ππνλνεί ηελ 

δπζθνιία ηεο δεκηνπξγίαο νηθνγέλεηα ηεο γεληάο απηήο ησλ αιβαλψλ κε ηα ειιελφπνπια ηεο 

ίδηαο γεληάο). 

-    αο επραξηζηψ γηα ηε βνήζεηά ζαο.   

                                 _________________________ 

 2 

 (Πξαγκαηνπνηήζεθε ελ ψξα εξγαζίαο ηεο ζπλεληεπμηαδφκελεο, ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ θαη 

άζηαησλ σξψλ εξγαζίαο. Λφγσ δπζθνιίαο ζηελ εθθνξά ηεο ειιεληθήο γιψζζαο νη εξσηήζεηο 

απινπνηήζεθαλ, ψζηε ε ζπλεληεπμηαδφκελε λα κελ έξζεη ζε δχζθνιε ζέζε. Ζ θαρππνςία 

ήηαλ έληνλε θαη νη απαληήζεηο κνλνιεθηηθέο ιφγσ αλαζθάιεηαο.) 

 

                                                ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΓΟΝΔΙ ΠΑΙΓΙΑ 

Ηιηθία 

Μεηέξα:     33 εηψλ 

Παηέξαο:    40 εηψλ 

Αξηζκόο παηδηώλ 

2 (έλα αγφξη & έλα θνξίηζη) 

Υώξα γέλλεζεο 

Μεηέξα:   Ρνπκαλία 

Παηέξαο:  Ρνπκαλία 

Ηιηθία 

5 εηψλ 

10 εηψλ 

Υξόλνο παξακνλήο ζηελ Διιάδα 

Μφληκε ηα ηειεπηαία 10 έηε. Πξηλ ήηαλ επνρηαθή 

θαη δηαθεθνκκέλε 

 

Σάμε θνίηεζεο 

Νεπηαγσγείν 

Δ΄Γεκνηηθνχ 

Δπάγγεικα γνλέσλ 

Μεηέξα: Τπάιιεινο ζε επαξρηαθφ παληνπσιείν 

Παηέξαο: Άλεξγνο,  κέρξη πξφζθαηα εξγαδφηαλ 

ζε εηαηξία δηεζλψλ κεηαθνξψλ σο νδεγφο 

θνξηεγψλ 

 

Υώξα γέλλεζεο 

 

Διιάδα 
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Μόξθσζε γνλέσλ 

Μεηέξα: Γεκνηηθφ 

Παηέξαο: Γεκνηηθφ 

 

 

- Πφζν ζπρλά επηζθέπηεζηε ην ζρνιείν ησλ παηδηψλ γηα λα ελεκεξσζείηε ή λα 

ελεκεξψζεηε ηνπο δαζθάινπο; 

πνηε πξέπεη  

- Θεσξείο ζεκαληηθφ λα πεγαίλεηο ζην ζρνιείν, λα ζπλαληάο ην δάζθαιν ή ηε 

δαζθάια ησλ παηδηψλ ζνπ; 

Δλλνείηαη … είλαη βαζηθό λα ζπλαληάο ηνπο δαζθάινπο θαη λα έρεηο κηα επηθνηλσλία. 

- Πεγαίλεηο φηαλ ην δεηνχλ νη δάζθαινη ή παο θαη κφλε ζνπ ζην ζρνιείν θαη ζην 

λεπηαγσγείν κε δηθή ζνπ πξσηνβνπιία; 

Κακηά θνξά θαη έηζη. 

- Τπήξμε πνηέ θάπνηα δπζθνιία ζηε ζπλάληεζε κε θάπνην δάζθαιν; 

ρη, όρη πνηέ… είλαη εληάμεη… 

- Γειαδή είλαη εληάμεη καδί ζνπ νη δάζθαινη; Γελ είρεο θάπνην πξφβιεκα ή θάπνηα 

δπζθνιία έηζη ψζηε λα κελ παο λα ζπλαληήζεηο θάπνηνλ δάζθαιν; 

Ναη ,πάληα. Δίλαη πνιύ θαινί. 

- ηηο ζπλαληήζεηο ησλ δαζθάισλ κε ηνπο γνλείο πεγαίλεηο; 

Πάληα. 

- Έρεηο θάπνηεο δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο ζε απηέο ηηο ζπλαληήζεηο; 

ρη. 

- Γειαδή κηινχλ κε ηξφπν πνπ ηνπο θαηαιαβαίλεηο ή δπζθνιεχεζαη θάπνηεο θνξέο; 

ρη… κηιάλε θαιά… 

- πκκεηέρεηο ζηηο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ δει. παξειάζεηο, γηνξηέο θηι ησλ 

παηδηψλ; 

Οπσζδήπνηε …αιίκνλν… 

- Διέγρεηο ηα ηεηξάδηα θαη ηα δηαγσλίζκαηα ηνπ Κ. (δεκνηηθφ) θαη ηηο  εξγαζίεο θαη ηηο 

δσγξαθηέο ηεο Λ. (λεπηαγσγείν); 

Κάζε κέξα. 

- Δμεηάδεηο ηνλ Κ. κεηά ην δηάβαζκά ηνπ; 
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 Ακέ. Πξσί – πξσί ζήκεξα δηαβάδακε ηελ Γεσγξαθία γηαηί είρε δηαγώληζκα, «Έια, έια ηνπ 

ιέσ…» 

- Γειαδή, παξαθνινπζείο ηηο εξγαζίεο θαη ηα καζήκαηα ησλ παηδηψλ θαζεκεξηλά. 

ια …όια… 

- Τπήξρε πνηέ θάπνην πξφβιεκα ηνπ Κ. ζηα καζήκαηα ιφγσ ηεο γιψζζαο; 

(παύζε ) ρη, ηώξα αιιά ζηελ αξρή. Γελ κπνξνύζε λα γξάςεη ζσζηά… Πήγακε ζε γηαηξό 

…έθαλε ινγνζεξαπείεο.  

- Σν πξφβιεκα ήηαλ ε δπζθνιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ή θάπνην άιιν; 

Σώξα κηιάεη πνιύ θαιά. Σν πξόβιεκα είπε ν γηαηξόο θαη ε δαζθάια είλαη όηη κηιάκε ξνπκάληθα 

αθόκα ζην ζπίηη. Απηό είλαη πξόβιεκα ζην ζρνιείν… θαη ν Κ…. είλαη θαιόο καζεηήο… Ο 

λνλόο ηνπ (ζεηόο ηνπ παππνύο)  ηνλ βνεζάεη πνιύ ζηα καζήκαηα θαη πήγακε καδί ζην γηαηξό. 

- Σψξα έρεη θάπνην πξφβιεκα; 

ρη, πάεη πνιύ θαιά ζηελ γιώζζα. 

- Κνηηάο (ειέγρεηο ) ηελ ηζάληα ησλ παηδηψλ; 

Κάζε κέξα. Σεο κηθξήο είλαη θαη ην θαγεηό ηεο θαη ην λεξό ηεο. Πάληα. 

- Ο Κ. δηαβάδεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ψξα; Γει. ην κεζεκέξη ή ην απφγεπκα; 

Σν κεζεκέξη 2:30 κε 4:30. Μεηά έρεη αγγιηθά. Καη ην βξάδπ όηαλ ηειεηώλσ ηελ δνπιεηά, ηνλ 

ειέγρσ.  

- Δίζαη εθεί φηαλ δηαβάδεη ή είλαη θάπνηνο άιινο;  

Όρη. 

- Έρεηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο βαζκνχο ηνπ Κ. ζην ζρνιείν;  

Ναη έρσ… ζέισ λα είλαη  θαιόο. Γηαηί δελ ηνλ βάδσ λα δνπιέςεη… έρεη ρξόλν… πξέπεη λα 

είλαη θαιόο… έρσ απαηηήζεηο.  

- Δίλαη θάηη πνπ ζε ελνριεί (ζε πξνβιεκαηίδεη); 

Ναη θαη από ην δάζθαιν έρσ (απαηηήζεηο). Σν παηδί πξέπεη λα ηα θαηαιαβαίλεη από ηελ ηάμε. 

(Δ!!!) Πώο λα δνπιέςεη ην παηδί ζην ζπίηη. 

- Σα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο; (π.ρ. μέλεο γιψζζεο, 

κνπζηθή, αζιεηηζκφο) 

O Κ… πάεη Αγγιηθά, θάλεη ζθάθη,  ππνινγηζηέο θαη ζέαηξν ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν. Ζ Λ… όρη 

αθόκα είλαη κηθξή. 
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- Πψο βιέπεηε ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ησλ παηδηψλ κεηά ηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε π.ρ. ζα ζέιαηε λα ζπλερίζνπλ  ηηο ζπνπδέο ηνπο κεηά ην Λχθεην ή ζα 

ζέιαηε απιά λα ηειεηψζνπλ  ην Λχθεην θαη λα κάζνπλ θάπνηα ηέρλε; 

Ναη …δελ είλαη θαθό λα πάεη Παλεπηζηήκην ν Κ… εάλ είλαη θαιόο… 

- Ζ κηθξή δελ ζα ζέιαηε λα ζπνπδάζεη; 

Ναη (παύζε) θαη ε κηθξή άκα είλαη θαη απηή θαιή, αιιά ην αγόξη (ςάρλεη ηηο ιέμεηο) είλαη 

κεγαιύηεξε αλάγθε. 

- Θα ήζειεο λα ζπνπδάζνπλ εδψ ή ζηε Ρνπκαλία; 

Σώξα δελ ππάξρεη πξόβιεκα. Ζ Ρνπκαλία είλαη ζηελ ΔΔ. Δάλ ηα πξάγκαηα δελ ήηαλ έηζη δελ 

μέξσ ηη ζα έθαλα… ζα ην ζθεθηόκνπλ λα ζπνπδάζνπλ εδώ… ζίγνπξα… 

- ε επραξηζηψ πνιχ  

                                     ________________________________ 

 3 

 3                                                ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΓΟΝΔΙ ΠΑΙΓΙΑ 

Ηιηθία 

Μεηέξα:     42 εηψλ 

Παηέξαο:    50 εηψλ 

Αξηζκόο παηδηώλ 

2 (αγφξηα) 

Υώξα γέλλεζεο 

Μεηέξα:   Αιβαλία 

Παηέξαο:  Αιβαλία 

Ηιηθία 

16 εηψλ 

8 εηψλ 

Υξόλνο παξακνλήο ζηελ Διιάδα 

20 ρξφληα (πεξίπνπ) 

 

Σάμε θνίηεζεο 

Α΄ Λπθείνπ 

Β΄ Γεκνηηθνχ 

Δπάγγεικα γνλέσλ 

Μεηέξα: Καζαξίζηξηα 

Παηέξαο: Άλεξγνο  

 

Υώξα γέλλεζεο 

 

Διιάδα 

Μόξθσζε γνλέσλ 

Μεηέξα: Λχθεην 

Παηέξαο: Λχθεην 
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Ζ ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε πξσηλή ψξα ζην ζπίηη ηεο ζπλεληεπμηαδφκελεο, 

ήηαλ θαινδερηηθή θαη απάληεζε ρσξίο ελδνηαζκνχο. 

 

- Πφζν ζπρλά επηζθέπηεζηε ην ζρνιείν ησλ παηδηψλ γηα λα ελεκεξσζείηε ή λα 

ελεκεξψζεηε ηνπο δαζθάινπο;  

ην ζρνιείν πεγαίλσ πνιύ ζπρλά, αλ θαη δελ ηξειαίλνκαη θηόιαο. Με ηνλ άληξα κνπ 

πάκε ζε όιεο ηηο νξγαλσκέλεο ζπλαληήζεηο ηνπ κηθξνύ. ηνλ κεγάιν κόλν όηαλ 

ππάξρνπλ πξνβιήκαηα κε θάπνηα παηδηά ζηελ ηάμε ηνπ, θαληάζνπ πάκε εκείο θαη νη 

γνλείο ηνπ άιινπ παηδηνύ πνπ πξέπεη λα έξζνπλ δελ  είλαη εθεί.    

- Πψο είλαη ε ζπλεξγαζία ζαο κε ηνπο δαζθάινπο ησλ παηδηψλ;  

Έρσ πνιύ θαιή ζρέζε κε ηνπο δαζθάινπο … Φηιηά, αγθαιηέο … είρα θαη ηνλ κεγάιν ζην ίδην 

ζρνιείν θαη κε μέξνπλ.     

- Αληηκεησπίδεηε θάπνηα δπζθνιία ζηε ζπλεξγαζία ζαο; 

ρη, αλ θαη κε ην κεγάιν κνπ γην είρα κεγάιν άγρνο ζηελ αξρή, ήηαλ θαη ν πξώηνο κνπ, όκσο όια 

πήγαλ θαιά.    

- ηηο νκαδηθέο ζπλαληήζεηο ζπκκεηέρεηε θαη κε εξσηήζεηο;   

ρη (ακεραλία). 

- Έρεηε θάπνηα δπζθνιία λα θαηαλνήζεηε ηα φζα ιέγνληαη;   

ρη θαηαιαβαίλσ όηη ιέγεηε, δελ έρσ θαλέλα πξόβιεκα, αιιά …. δελ λνηώζσ θαιά… 

- Πψο είλαη ε  επαθή ζαο κε ηνπο άιινπο γνλείο;  

Από ηνπο άιινπο γνλείο δελ έρσ λνηώζεη πνηέ “ζηε άθξε”. Σα παηδηά κνπ είλαη “πνιύ κέζα” θη‟ 

απηά. Γελ ππάξρεη θαλέλα πξόβιεκα επηθνηλσλίαο.  

- πκκεηέρεηε ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ; 

Οηθνγελεηαθά πεγαίλνπκε. ηελ αξρή, ζην ηέινο ηεο ρξνληάο, ζηηο εζληθέο γηνξηέο είκαζηε πάληα 

όινη εθεί. Μεξηθέο θνξέο ν κεγάινο δελ κπνξεί λα αθνινπζήζεη πηά..   

- Διέγρεηε θαζεκεξηλά ηα καζήκαηα ησλ παηδηψλ;  

Γελ ρξεηάδεηαη λα ειέγρσ ηα παηδηά. Από ηε ζηηγκή πνπ ζα κπνπλ ζην ζπίηη ηα ξσηάσ ηη έρνπλ λα 

θάλνπλ, βγάδνπλ ηα ηεηξάδηα θαη ηα βιέπνπκε. Σα ξσηάσ ηη έθαλαλ, πσο πέξαζαλ … 

-  Σα βνεζάηε ζηε κειέηε ηνπο;  
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Από κέλα πεξλάλε όια, είκαη πνιύ θνληά ηνπο. Έξρνληαη, ηξώλε, μεθνπξάδνληαη θαη κεηά θάλνπλ 

ηα καζήκαηά ηνπο. Έρνπκε πξόγξακκα θάζε κέξα, εθηόο από ηηο κέξεο πνπ ν κεγάινο έρεη 

πξνπόλεζε. Σώξα, απηόο έρεη ζρεδόλ πηά  θάζε κέξα πξνπόλεζε.    

- Υξεζηκνπνηείηαη ηε κεηξηθή ή ηελ ειιεληθή γιψζζα φηαλ δηαβάδεηε ην παηδί; 

Γηαβάδνπκε ζηα ειιεληθά, θαη ζην ζπίηη κόλν ειιεληθά κηιάκε, θαη κόλν θάπνηεο ιέμεηο ζηα 

αιβαληθά. Ο κεγάινο κνπ κηιάεη ζπαζηά αιβαληθά … δελ θαηαιαβαίλσ απηνύο πνπ ληξέπνληαη λα 

κηιήζνπλ ζηε γιώζζα ηνπο, γηαηί λα ληξαπώ, έρσ θάλεη θάηη θαθό; 

- Έρεηε απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο βαζκνχο θαη ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζαο;  

Θέισ ηα παηδηά κνπ λα είλαη θαινί καζεηέο, πνηνο δελ ην ζέιεη. Με ηνλ κεγάιν δελ αλεζπρώ, ν 

κηθξόο είλαη πνιύ δσεξόο θαη δελ πνιπζέιεη λα δηαβάδεη, κε αλεζπρεί ηη ζα γίλεη αξγόηεξα.     

- Σα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο;  

Καη ηα δύν κνπ παηδηά θάλνπλ Αγγιηθά θαη πνδόζθαηξν.  

- Πψο βιέπεηε ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ησλ παηδηψλ κεηά ηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε πρ ζα ζέιαηε λα ζπλερίζνπλ  ηηο ζπνπδέο ηνπο κεηά ην Λχθεην ή ζα 

ζέιαηε απιά λα ηειεηψζνπλ  ην Λχθεην θαη λα κάζνπλ θάπνηα ηέρλε; 

Από ηελ ώξα πνπ γελλήζεθε ν κεγάινο κνπ γηόο έςαρλα, ξώηαγα, ήζεια λα μέξσ .. γηα ηα 

ζρνιεία εδώ  γηαηί ζα ήζεια πνιύ λα ζπλερίζνπλ, λα ζπνπδάζνπλ, ό,ηη θη αλ είλαη απηό … 

ρεκεία, θπζηθή, θάηη πην απιό … λνζνθόκνη .. όκσο ν κεγάινο κνπ ζέιεη λα γίλεη γηαηξόο. Δγώ 

ήκνπλα θαιύηεξε ζηε ζεσξία … ζηα ζεσξεηηθά … απηόο είλαη ζηα πξαθηηθά. Αο ζπνπδάζνπλ 

όηη ζέινπλ, θαη όηη ηνπο θάλεη ραξνύκελνπο.    

- Φαληάδνκαη φηη κηιάηε θαη κε ηα παηδηά ζαο γη‟ απηφ. 

πδεηάκε πνιύ ζπρλά γηα όια απηά θαη όινη καδί, ζαλ  νηθνγέλεηα, αλ … θαη δελ ζέισ λα ηα 

πηέδσ.  

- Πσο θαληάδεζαη ην κέιινλ ησλ παηδηψλ; 

Έρσ κεγάιν άγρνο, θνβάκαη πνιύ αλ θαη πξνζπαζώ λα κελ ην δείρλσ … γη‟ απηό ήκνπλ … 

είκαη πνιύ θνληά ηνπο … ζθέθηνκαη θαη ηηο παξέεο ηνπο. Ρσηάσ ηνλ κεγάιν «έζηεηιεο 

ραηξεηίζκαηα ζηε δαζθάια;» Ναη, κακά, «ηη θάλνπλ ηα θνξίηζηα ηεο ηάμεο ζνπ;» Καιά είλαη. 

ηαλ είλαη ν κεγάινο ζπίηη δελ αθνύγεηαη ηίπνηα, εζπρία, ν θαζέλαο αζρνιείηαη κε ηα δηθά ηνπ. 

ηαλ κπαίλεη ν κηθξόο κνπ ζπίηη ζπλήζσο θσλάδεη επραξηζηεκέλνο «Μακά είκαη πνιύ 

ραξνύκελνο πνπ γύξηζα ζην ζπίηη καο».  

-  Θα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ εάλ ην ζεσξείηε δεδνκέλν φηη ηα παηδηά ζαο ζα 

δήζνπλ ζηελ Διιάδα. 
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Μα εδώ είλαη ην ζπίηη ηνπο, γη‟ απηό θαη θνβάκαη γηα ηηο παξέεο ηνπο, γηα ην ζρνιείν ηνπο. 

Θέισ λα είλαη θαιά παηδηά … ν κηθξόο είλαη δσεξόο θαη ν κεγάινο όιν ιέεη «Μακά πξέπεη λα 

ηνλ καδέςνπκε, λα είλαη ζεβαζηηθόο …». Γελ ζέισ λα δίλνπκε δηθαηώκαηα, ζέισ λα είκαζηε 

“ζαλ ηνπο άιινπο”, όπσο όινη.  

- ‟ επραξηζηψ πνιχ  

Καη εγώ ζ‟ επραξηζηώ πνπ κίιεζα γηα ηα παηδηά κνπ.  

                                                  ____________________________ 

  4 

 4                                                ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΓΟΝΔΙ ΠΑΙΓΙΑ 

Ηιηθία 

Μεηέξα:     27 εηψλ 

Παηέξαο:    35 εηψλ 

Αξηζκόο παηδηώλ 

1 (θνξίηζη) 

Υώξα γέλλεζεο 

Μεηέξα:   Αιβαλία 

Παηέξαο:  Αιβαλία 

Ηιηθία 

5,5 εηψλ 

 

Υξόλνο παξακνλήο ζηελ Διιάδα 

15 έηε 

 

Σάμε θνίηεζεο 

Νεπηαγσγείν  

Δπάγγεικα γνλέσλ 

Μεηέξα: Πσιήηξηα θνχξλνπ 

Παηέξαο: Φήζηεο ζε ςεζηαξηά 

 

Υώξα γέλλεζεο 

 

Διιάδα 

Μόξθσζε γνλέσλ 

Μεηέξα:  Γεκνηηθφ 

Παηέξαο:  Γεκνηηθφ 

 

 

Ζ ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε βξάδπ ζην ζπίηη ηεο ζπλεληεπμηαδφκελεο. Γεληθά 

ήηαλ άλεηε θαη πξφζπκε λα απαληήζεη ζε θάζε εξψηεζε. Γπζθνιία ππήξμε φηαλ 

ξσηήζεθε γηα ην επίπεδν κφξθσζεο ηφζν ην δηθφ ηεο φζν θαη ηνπ ζπδχγνπ.  Ζ 

απάληεζε ηεο ήηαλ φηη θαλείο απφ ηνπο δχν δελ πήγε ζρνιείν θαη δελ ζέιεζε λα 
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δψζεη δηεπθξηλήζεηο. Γελ επηκείλακε, φκσο  ζηε ζπλέρεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο αλέθεξε φηη φηαλ ε ίδηα ήξζε ζηελ Διιάδα πήγε ζηελ Α΄ Γεκνηηθνχ, 

ζηελ πνξεία παξάηεζε ην ζρνιείν γηαηί δνχιεπε θαη κεηά πήγε λπθηεξηλφ. 

 

- Πφζν ζπρλά επηζθέπηεζηε ην ζρνιείν ηνπ παηδηνχ γηα λα ελεκεξσζείηε ή λα 

ελεκεξψζεηε ηνπο δαζθάινπο;  

Καζεκεξηλά, γηαηί ε κηθξή είλαη ζην λήπην. πλήζσο έξρεηαη ν ζύδπγνο θαη ηελ παίξλεη ηα 

κεζεκέξηα από ην ζρνιείν, εγώ δνπιεύσ, πεξίπνπ 12 ώξεο ηελ εκέξα όιε ηε βδνκάδα κε κηα 

κέξα ξεπό θαη απηή όρη ζηαζεξή.  

- ηηο ζπλαληήζεηο κε ηε δαζθάια πεγαίλεηε; 

Δγώ δπζηπρώο δελ έρσ πξνιάβεη κέρξη ηώξα λα πάσ, αιιά πεγαίλεη ν άληξαο κνπ. 

Δλδηαθέξεηαη πνιύ γηα ην παηδί καο θαη κέρξη ηώξα έρεη πάεη ζε όιεο ηηο ζπλαληήζεηο. Μέρξη 

ηώξα δελ έρεη ρξεηαζηεί λα πάκε από κόλε καο ζηε δαζθάια, αιιά άκα ρξεηαζηεί θπζηθά θαη ζα 

πάκε.  

- Πψο είλαη ε ζπλεξγαζία ζαο κε ηε δαζθάια;   

Ζ δαζθάια καο είλαη πνιύ θαιή, ιέεη ηα θαιύηεξα γηα ην παηδί καο, θαη λνηώζνπκε  πνιύ άλεηα 

λα πάκε θαη λα ξσηήζνπκε όηη ζέινπκε. 

- ηηο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ πεγαίλεηε; 

Ναη. Μ‟ αξέζεη πνιύ ζηηο γηνξηέο λα βιέπσ ην παηδί λα ζπκκεηέρεη, λα ιέεη πνηήκαηα. 

Πξνζπαζώ πνιύ πάλσ ζ‟ απηό. Μόλν ν ρξόλνο ηεο δνπιεηάο κ‟ εκπνδίδεη λα είκαη πην θνληά. 

- Με ηνπο γνλείο πψο είλαη νη ζρέζεηο; έρεηε αληηκεησπίζεη θάπνην πξφβιεκα; 

ρη,  κε ηνπο γνλείο, πξνζπαζώ λα γλσξηζηώ όηαλ πεξηκέλνπκε λα πάξνπκε ηα παηδηά  έμσ από 

ην ζρνιείν. Καη ε κηθξή κέρξη ηώξα είλαη θαιά κε όια ηα παηδηά, δελ κνπ έρεη παξαπνλεζεί 

κέρξη ηώξα γηα θάηη. 

- Παξαθνινπζεί θάπνηεο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο; 

ρη, αιιά ζα ηε ζηείισ γηα ρνξό ζίγνπξα, γηαηί ηεο αξέζεη πνιύ θαη αξγόηεξα, αλ έρνπκε 

νηθνλνκηθή άλεζε θαη αγγιηθά.  

-  Δζείο αζρνιείζηε κε ην παηδί; 

Καη ν άληξαο κνπ θαη εγώ  πξνζπαζώ λα αζρνιεζώ όζν πην πνιύ κπνξώ, όηαλ έρσ ρξόλν, 

απηό παξαπνληέηαη ιίγν, πνπ δελ έρσ ρξόλν, αιιά κέρξη ηώξα όια θαιά. Σνπ ρξόλνπ πνπ ζα 

πάεη ζην δεκνηηθό, ειπίδσ, ζα πξνζπαζήζσ λα ηελ βνεζάσ όζν πην πνιύ κπνξώ, γηαηί εγώ 

κηιάσ θαιύηεξα ειιεληθά. Γελ έρνπκε θαη θαλέλαλ άιιν. Δγώ θαη γξάθσ θαη δηαβάδσ θαη 

νξζνγξαθία πξνζπαζώ. 
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- Πάλησο ν ιφγνο ζαο ν πξνθνξηθφο είλαη εμαηξεηηθφο. 

Πξνζπαζώ πάξα πνιύ, θαη γηα ηε κηθξή θαη αθνύ εδώ, κάιινλ ζα είκαζηε πξέπεη θαη λα ηηο 

κηιάσ θαη λα ηελ βνεζάσ ζηα ειιεληθά. 

- Θα έρεηε απαηηήζεηο καδί ηεο φηαλ πάεη δεκνηηθφ; 

Δπεηδή εγώ ήκνπλ θαιή καζήηξηα, ζηα ιίγα ρξόληα πνπ πήγα ζρνιείν, ζα ήζεια λα είλαη θη‟ 

απηή θαιή θαη ζα είκαη θαη πνιύ απαηηεηηθή καδί ηεο.  

- Καηαιαβαίλσ φηη ζα ζέιαηε θαη λα ζπνπδάζεη. 

πσο θάζε γνληόο ζάζεια λα ζπνπδάζεη, όρη όπσο εκείο πνπ δνπιεύνπκε όιε κέξα γηα έλα 

κεξνθάκαην. Θάζεια λα ηελ ζπνπδάζσ, είλαη πνιύ λσξίο λα πσ ηη ζα ήζεια λα ζπνπδάζεη 

αιιά πάλησο λα ζπνπδάζεη. Ίζσο γηαηξόο, θάηη ηέηνην. ε θαιή ζέζε. 

- Γηαηί γηαηξφο ή θάηη ηέηνην; 

Γηαηί είλαη θαζαξή δνπιεηά ζάιεγα, θαιή δνπιεηά θαη νηθνλνκηθά. Βέβαηα άιιν ηη ζέισ εγώ θαη 

άιιν ηη ζα ζέιεη απηή. Αλ ηηο αξέζεη θάηη άιιν ζα ηελ αθήζσ λα θάλεη όηη ζέιεη. Γελ ζα ηελ 

πηέζσ, κόλν ζην λα ζπνπδάζεη. 

- Μηιάηε καδί ηεο γη‟ απηά; 

Ναη, θαη απηή ιέεη ζα δνπιέςσ γηα λα βνεζήζσ ηνλ κπακπά. Απηή είλαη ε απάληεζή ηεο. 

Μάιινλ βιέπεη όηη θνπξαδόκαζηε γη‟ απηό είλαη θαη ζθεπηηθή ζαλ παηδί πνπ είλαη. 

- αο επραξηζηψ πνιχ 

                                    ____________________________________ 

 

 5 

 5                                                ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΓΟΝΔΙ ΠΑΙΓΙΑ 

Ηιηθία 

Μεηέξα:     30 εηψλ 

Παηέξαο:    35 εηψλ 

Αξηζκόο παηδηώλ 

3 (2 αγφξηα θαη 1 θνξίηζη, δίδπκα) 

Υώξα γέλλεζεο 

Μεηέξα:   Αιβαλία 

Παηέξαο:  Αιβαλία 

Ηιηθία 

8 εηψλ 

5 εηψλ 

5 εηψλ 

Υξόλνο παξακνλήο ζηελ Διιάδα Σάμε θνίηεζεο 
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Πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ην 1995 θαη κφληκα 

ζηελ Διιάδα απφ ην 2011 

 

Γ΄ Γεκνηηθνχ 

Νεπηαγσγείν 

Δπάγγεικα γνλέσλ 

Μεηέξα: Άλεξγε. Γνπιεχεη απφ 15 εηψλ ζε 

δηάθνξεο δνπιεηέο. 

Παηέξαο: Γνπιεχεη ζε θνχξλν 

 

Υώξα γέλλεζεο 

Ο κεγάινο γηνο ζηελ Ηηαιία 

Σα δίδπκα ζηελ Διιάδα 

Μόξθσζε γνλέσλ 

Μεηέξα: Γπκλάζην  

Παηέξαο: Γεκνηηθφ 

 

Ζ ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε πξσηλή ψξα ζην ζπίηη ηεο. Λφγσ ηεο ραξαθηήξα 

ηεο ζε θάζε εξψηεζε πνπ ηεο απεπζχλακε έθαλε πξψηα αλαγσγή ζηνλ εαπηφ ηεο, ζηα 

βηψκαηά ηεο κε ζπλέπεηα ε ξνή ηεο ζπλέληεπμεο λα παξεθθιίλεη απφ ηνλ νδεγφ 

ζπλέληεπμεο. 

ηαλ πξσηνήξζα ζηελ Διιάδα  είρα ζε κεγάιν βαζκό ξαηζηζκό κπνξώ λα πσ. Γεληθά ηα 

παηδηά από ηελ Διιάδα δελ κε πιεζηάδαλε,  δελ κίιαγα ζρεδόλ θαζόινπ ηα ειιεληθά, κόλν ηα 

παηδηά από ηε δηθή κνπ παηξίδα κε πιεζηάδαλε. Έηζη, δπζθνιεπόκνπλα λα κάζσ θαη ηα 

ειιεληθά, δελ ήζεια λα ζεθώλνκαη ζην κάζεκα ην είρα θαη ζην γπκλάζην απηό ην ζέκα. Δηδηθά 

ζην γπκλάζην θιείζηεθα πάξα πνιύ  ζηνλ εαπηό κνπ, δελ έθαλα παξέεο, θαζόινπ ζρεδόλ. 

Έθιαηγα κε ην πνπ έβιεπα ην δάζθαιν,  επεηδή ην ήμεξα όηη ην είραλ απηό ην ζέκα ηνπ 

ξαηζηζκνύ θαη κνπ ην ιέγαλε θηόιαο. Τπήξραλ 2-3 δάζθαινη νη νπνίνη κνπ ην θνπαλάγαλε 

ζπλέρεη απηό ην πξάγκα. Γειαδή ιέγαλε δελ ζα πεηο εζύ κάζεκα, θάηζε θάησ, απ‟ απηή ηε ρώξα 

πνπ είζαη ήξζεο εδώ θαη ζέιεηο λα κάζεηο θαη ειιεληθά θαη λα πεηο θαη αξραία. Θεο θαη αξραία 

θαη έρσ θάεη θαη ζθαιηάξα από δάζθαιν  κόλν θαη κόλν γη‟ απηό ην ιόγν, επεηδή όζν λάλαη 

παηδί ζεο λα κάζεηο θαη αο είζαη ζε κηα μέλε ρώξα, δελ ιέλε όπνπ ηόπνο θαη παηξίο. Σέινο 

πάλησλ, ηα ρξόληα πεξάζαλε, κάζακε … 

- ήκεξα κε ηα παηδηά ζαο πσο είλαη; αληηκεησπίδνπλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα 

Σα παηδηά κνπ, δελ κπνξώ λα πσ όηη έρνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα. Σα παηδηά κνπ 

πηζηεύσ όηη κεγαιώλνπλε ζε ιίγν θαιύηεξε επνρή από ηε δηθή κνπ. Έρνπλε πεξηζζόηεξα 

πξάγκαηα ηα νπνία ρξεηάδνληαη, ηα νπνία εγώ δελ ηα είρα θαη ίζσο δελ κπαίλνπλ ηόζν ζην 

λόεκα ηεο γλώζεο, όηη ε γλώζε είλαη ην ζεκαληηθόηεξν γηα ην κέιινλ ηνπο. Σνπο ελδηαθέξεη ηη 

ζα έρσ γηα λα πεξλάσ όκνξθα. Δληάμεη κσξέ πνπ δελ έθαλα ζήκεξα ηα καζήκαηα, δελ 

πεηξάδεη. Γειαδή, όζν θαη λα ηνπο κηιάο όζν θαη λα πξνζπαζείο, ην ζρνιείν εγώ πηζηεύσ όηη 

είλαη ε βάζε γηα θάζε παηδί, γηα θάζε κεγάιν, γηα θάζε κηθξό, γηα θάζε ειηθησκέλν. Δγώ αλ 
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είρα ηε δπλαηόηεηα ζα πήγαηλα αθόκα παξαπάλσ απ‟ όηη έρσ πάεη. Σώξα πνπ έρσ πεξηζζόηεξε 

γλώζε θαη δηαβάδσ θαη κ‟ αξέζεη.  

- Γειαδή, ζην ζρνιείν ησλ παηδηψλ δελ έρεηε θάπνην πξφβιεκα;   

Σν ζρνιείν ησλ παηδηώλ κνπ κ‟ αξέζεη πάξα πνιύ. Βέβαηα δελ έρσ δεη άιια, αιιά ην δηθό καο 

έρεη πάξα πνιύ θαινύο δαζθάινπο, ηα παηδηά κηιάλε πνιύ θαιά γ‟ απηνύο, ηνπο αγαπάλε. ην 

λήπην είλαη δύν θπξίεο θαη αγαπάλε ιίγν πην πνιύ ηε κία, γηαηί κνπ ην ιέλε θηόιαο. Αιιά δελ 

έρνπλε θαλέλα παξάπνλν. Μαζαίλνπλ πάξα πνιιά πξάγκαηα, πνπ είλαη πνιύ ζεηηθό θαη πνπ θαη 

κέλα κε βνεζάεη. ε όηη αθνξά ηα κηθξά ζην λεπηαγσγείν, αηζζάλνκαη πάξα πνιύ άλεηα. Γηα 

νπνηνδήπνηε πξόβιεκα έρσ, λα κηιήζσ ζηηο θπξίεο. Γεληθά θαη ζηηο εθδειώζεηο έξρνκαη θαη 

κπνξεί λα πηάζσ ηηο θπξίεο θαη ην πξσί όηαλ θέξλσ ηηο κηθξέο.  

- Καη κε ην κεγάιν λνηψζεηε άλεηα;  

Με ηνλ κεγάιν δελ κπνξώ λα πσ όηη αηζζάλνκαη ηόζν άλεηα όζν κε ηηο δαζθάιεο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ. Ίζσο, επεηδή δύν-ηξεηο θνξέο πνπ ηηο έρσ κηιήζεη κνπ έρεη θεξζεί ιίγν απόηνκα. 

Γελ μέξσ θηόιαο, δελ κπνξώ λα εθθέξσ γλώκε θαη γηα έλα άηνκν πνπ δελ ην γλσξίδσ. Απιά 

είλαη θαη κε ηνλ άλζξσπν. Με θάπνηνπο αλζξώπνπο πνπ  αηζζάλεζαη θαιά από ηελ πξώηε θνξά 

πνπ ζα ηνπο  γλσξίζεηο    κηιάο πην άλεηα. Με ηελ θπξία, δελ έρσ θάηη καδί ηεο, είλαη πάξα 

πνιύ θαιή  αιιά δελ έρσ ηελ ίδηα άλεζε.  

- Έρεη λα θάλεη απηφ κε ηελ θαηαγσγή ζαο;  

Γελ μέξσ, δελ κπνξώ λα εθθέξσ άπνςε. Δγώ πξνζσπηθά, κ‟ αξέζεη πνπ είλαη ιίγν ζθιεξή κε 

ηα παηδηά. Δγώ, κε ην γηό κνπ ηαιαηπσξνύκε πάξα πνιύ, γηαηί δελ ζέιεη λα θάηζεη κε ηίπνηα γηα 

ηα καζήκαηα. Σελ έρσ ξσηήζεη 2-3 θνξέο εάλ ηα πάεη θαιά, πσο ηνλ βιέπεηε …Μνπ ιέεη όηη 

έρεη πνιιά ζέκαηα κε ηε γξαθή. Λέεη όηη είλαη ινγηθά θάπνηα πξάγκαηα λα ηα έρεη. Πξώηνλ 

επεηδή είλαη μέλνο θαη δεύηεξνλ απηό ην πξόβιεκα ην έρνπλε θαη άιια παηδηά πνπ είλαη από ηελ 

Διιάδα. 

- Ση γιψζζα κηιάηε ζπίηη;  

Μηιάσ θαη ηηο δύν, θαη αιβαληθά θαη ειιεληθά, νπόηε ηα παηδηά κνπ δελ ζα μεράζνπλ θαη ηελ 

κεηξηθή ηνπο γιώζζα. Βέβαηα ηα ειιεληθά ηα κηιάλε θαιύηεξα, γηαηί όζν πάεη θαη 

απνκαθξύλνληαη αιιά… θαη ζην δηάβαζκα ρξεζηκνπνηνύκε κόλν   ειιεληθά, απνθιεηζηηθά. 

- Με ηνπο άιινπο γνλείο, έρεηε πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή ζαο; 

Γελ είλαη όηη έρσ θάπνην πξόβιεκα κε ηνπο γνλείο, απιά είλαη όηη επεηδή ην έρσ δήζεη θαη 

γεληθά όηαλ πεγαίλνπκε γηα παξάδεηγκα ζε παηδηθά πάξηπ, εγώ αηζζάλνκαη ιίγν άβνια. Δγώ 

δελ αηζζάλνκαη άλεηα λα θάηζσ κε Έιιελεο. Μνύ θαίλεηαη όηη ζα κε θνηηάμνπλ πεξίεξγα. Απηό 

έρεη λα θάλεη κε κέλα. Πνηέ, πνηέ δελ έρεη ηύρεη θάηη. πσο ιέκε ηα άζρεκα ζνπ ηππώλνληαη ζην 

κπαιό θαη ζε αθνινπζνύλ. Έηζη όηαλ καο θαινύλε δελ αηζζάλνκαη άλεηα λα θάηζσ θαη γσ ζην 
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ηξαπέδη κε ηνπο γνλείο. Απνκαθξύλνκαη, είκαη θιεηζηή, ην είρα πάληα, αιιά όρη γηαηί ην είρα ζαλ 

παηδί, κνπ ην έρνπλε δώζεη εδώ, νπόηε ζπλερίδεηαη … Έηζη θαη ζην ζρνιείν όηαλ είκαζηε όινη νη 

γνλείο καδί … 

- Γελ αηζζάλεζηε άλεηα;  

Ναη, λνηώζσ άβνια 

- Σνλ κεγάιν ηνλ ειέγρεηε ζηα καζήκαηά ηνπ; 

Σνλ ειέγρσ θαζεκεξηλά θαη θσλάδσ γηαηί δελ θάζεηαη λα δηαβάζεη. Ξεθηλάκε ζηηο 4 θαη έρεη 

θηάζεη ε ώξα 10 θαη αθόκα δελ έρνπκε ηειεηώζεη ηίπνηα.  

- Σνλ βνεζάηε, δειαδή, πνιχ. 

Σνλ βνεζάσ πάξα πνιύ θαη γη‟ απηό έρεη ην θεθάιη ηνπ ήζπρν, γηαηί μέξεη όηη ε κακά μέξεη ηα 

καζήκαηα θαη όηη έρσ αθήζεη πίζσ ζα έξζεη θαη ζα κε βνεζήζεη θαη ζα ηα θάλσ γξήγνξα. 

Γηαβάδνπκε από ηηο 6 σο ηηο ελληά. 

- Έρεη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο απφ ηα καζήκαηα ηνπ; 

Έρνπκε  δπν θνξέο ηε βδνκάδα αγγιηθά, παίδεη θαη πνδόζθαηξν. 

- Καηαιαβαίλσ φηη έρεηε απαηηήζεηο απφ ην παηδί.  

Έρσ κεγάιεο απαηηήζεηο γηαηί ζέισ ζηε δσή ηνπ λα γίλεη θάπνηνο θαη αλ δελ πάξεη ηηο βάζεηο 

ζην δεκνηηθό, πνπ παίξλεη ηα θπξηόηεξα πξάγκαηα, πηζηεύσ όηη δελ ζα ζπλερίζεη ην ζρνιείν. 

Γειαδή, είκαη 100% ζίγνπξε, αλ θαη ηνπ κηιάσ θάζε κέξα, δελ αιιάδεη θάηη. Ίζσο είλαη λα ην 

έρεη θαη ην παηδί. Άκα ην έρεη κε ηα γξάκκαηα ζα πξνρσξήζεη.  

- Σνλ πηέδεηε θαηαιαβαίλσ.  

Δγώ ζα πξνζπαζήζσ κέρξη ην ηέινο. Κάζε κέξα ηνπ ιέσ όηη γηα λα πξνρσξήζεηο,  ηώξα είζαη 

κηθξόο θαη κπνξεί λα κελ ην θαηαιαβαίλεηο αιιά όηαλ θηάζεηο ζε κηα ειηθία ζα θαηαιάβεηο ην 

πόζν ζεκαληηθή είλαη ε γλώζε γηα ζέλα γηα ηε δσή ζνπ. Γηαηί λα παο λα δνπιέςεηο ζε κηα 

δνπιεηά πνπ είλαη πνιύ ρακειή, κε πνιύ ρακειό κηζζό. θέςνπ όρη κόλν ηνλ εαπηό ζνπ, αύξην 

ζα θάλεηο νηθνγέλεηα, άκα έρεηο έλα δίπισκα, άκα έρεηο θάηη, γίλεηο θάπνηνο, πάληα βξίζθεηο 

θάηη ην ζεκαληηθό κε θαιύηεξν πνζνζηό θαη ρξεκάησλ θαη δσήο, γηαηί γίλεηαη ηξόπνο δσήο. Γη‟ 

απηό θαη ε γλώζε είλαη ην πην ζεκαληηθό. Σώξα ην πόζν κε αθνύεη … 

- Ση νλεηξεχεζηε γη‟ απηφλ;  

Σν όλεηξό κνπ είλαη λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο. Καη κηθξή όηαλ ήκνπλα έιεγα όηη ηα παηδηά κνπ 

ζα ηα θάλσ θάπνηνπο. Μ‟ αξέζεη. 

- Ση ζα ζέιαηε λα γίλεη; 
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 Γηα ην γηό κνπ ζα κνπ άξεζε πνιύ λα γίλεη γηαηξόο. Γηα ηε κηθξή επεηδή έρεη θαη ζώκα θαη 

ηαιέλην ζην κπαιέην πνπ ηελ έρσ γξάςεη. Θα κνπ άξεζε. Δγώ όηη ζέινπλε αξθεί λα ζέινπλε λα 

θάλνπλε θάηη, λα  γίλνπλε θάπνηνη.   

- αο επραξηζηψ πνιχ 

 

                                            ________________________________                                       

  

 6 

 6                                                 ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΓΟΝΔΙ ΠΑΙΓΙΑ 

Ηιηθία 

Μεηέξα:     32 εηψλ 

Παηέξαο:    41 εηψλ 

Αξηζκόο παηδηώλ 

1 (αγφξη) 

Υώξα γέλλεζεο 

Μεηέξα:   Αιβαλία 

Παηέξαο:  Αιβαλία 

Ηιηθία 

7 εηψλ 

 

Υξόλνο παξακνλήο ζηελ Διιάδα 

23 ρξφληα 

 

Σάμε θνίηεζεο 

Β΄ Γεκνηηθνχ 

Δπάγγεικα γνλέσλ 

Μεηέξα: Οηθηαθά  

Παηέξαο: Οηθνδφκνο 

Υώξα γέλλεζεο 

 

Διιάδα 

Μόξθσζε γνλέσλ 

Μεηέξα:  Λχθεην  

Παηέξαο: Λχθεην  

 

Αξρηθά ε ζπλέληεπμε είρε πξνγξακκαηηζηεί κε ηε κεηέξα θαη ζην ζπίηη ηεο. ηε  

ζπλέρεηα θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαλνλίζηεθε ζπλέληεπμε κε ην ζχδπγν. 

Ζ ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε  έμσ απφ ην ζρνιείν, θαζήκελνη ζε έλα παγθάθη. 

ηελ εξψηεζε ηνπ ηη επαγγέιεηαη ε ζχδπγνο ιήθζεθε ε απάληεζε νηθηαθά, αλ θαη 

κνπ είλαη γλσζηφ φηη εξγάδεηαη σο θαζαξίζηξηα ζε ζπίηηα.    
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- Πφζν ζπρλά επηζθέπηεζηε ην ζρνιείν γηα λα ελεκεξσζείηε ή λα ελεκεξψζεηε ηνπο 

δαζθάινπο;  

πνηε είλαη πξνγξακκαηηζκέλν θαη καο θαιεί ε δαζθάια. Δπίζεο δελ ιείπνπκε πνηέ 

από ηηο γηνξηέο.  

- Με ηνπο δαζθάινπο πψο είλαη ε ζπλεξγαζία ζαο; είραηε πνηέ θάπνην 

πξφβιεκα; 

Γηα όινπο ηνπο δαζθάινπο πάλησο έρνπκε λα πνύκε ηα θαιύηεξα ιόγηα. Δίλαη 

ζπλεξγάζηκνη  θαη επηθνηλσλνύκε πνιύ θαιά. Ούηε κε ηνπο γνλείο ππάξρεη θάπνην 

πξόβιεκα, πξνο ην παξόλ ηνπιάρηζηνλ. Γεληθά είκαζηε πνιύ επραξηζηεκέλνη θαη κε ην 

ζρνιείν θαη κε όινπο.  

- ην ζπίηη πνηνο αζρνιείηαη κε ην δηάβαζκα ηνπ παηδηνχ;  

Δγώ θαζεκεξηλά θαη θάπνηεο θνξέο ε αληςηά κνπ πνπ έρεη ηειεηώζεη ην ιύθεην εδώ, θαη βνεζάεη 

όπνηε κπνξεί.  

- Έρεηε θάπνηα δπζθνιία;  ίζσο κε ηε γιψζζα, αλ θαη ν ιφγνο ζαο είλαη πνιχ θαιφο. 

ην ζπίηη κηιάκε ειιεληθά. Γελ έρνπκε αθήζεη βέβαηα ηε γιώζζα καο αιιά ην παηδί κόλν 

θαηαιαβαίλεη, δελ κηιάεη. ηελ Αιβαλία ην παηδί δελ έρεη πάεη πνηέ. Οη δηθνί κνπ είλαη όινη 

εδώ, κόλν  νη γνλείο ηεο γπλαίθαο κνπ, νη παππνύδεο ηνπ δειαδή είλαη εθεί.  

- Έρεηε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα κειέηεο;   

Πεγαίλεη θνιπκβεηήξην, ζρεδόλ θαζεκεξηλά θαη ζηελ επηζηξνθή γίλεηαη ζπλήζσο ε κειέηε.  

- Έρεη θαη θάπνηα άιιε εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα;  

Αθόκα όρη, είλαη κηθξόο, αιιά ηνπ ρξόλνπ πνπ ζα είλαη ζηελ ηξίηε ηάμε, λα είκαζηε θαιά θαη κε 

δνπιεηά, θαη ζ‟ αξρίζεη αγγιηθά.  

- Απαηηήζεηο έρεηε κε ηα καζήκαηά ηνπ, κε ην δηάβαζκά ηνπ;    

Έρσ, αιιά  δελ ηνλ πηέδσ, απηό πνπ ζέιεη λα θάλεη αο ην θάλεη. 

- πδεηάηε καδί ηνπ γηα ην κέιινλ; 

ρη αθόκα, είλαη κηθξόο.  

- Θα ζέιαηε λα ζπνπδάζεη; 

αλ γνληόο ζα ήζεια λα ζπνπδάζεη, γηαηί νη ζπνπδέο είλαη ζεκαληηθό πξάγκα γηα ηε δσή ηνπ, 

αιιά όηη ζέιεη λα γίλεη. Δγώ ζέισ λα ηνλ βιέπσ θαιά θαη λα δηαιέμεη απηόο ηη ζέιεη λα θάλεη 

ζηε δσή ηνπ. Καη γσ ήκνπλ θαιόο καζεηήο, κπήθα ζην παλεπηζηήκην, πνιηηηθόο κεραληθόο  

αιιά δελ πήγα.  

- Θα ζέιαηε λα γίλεη κεραληθφο; 
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 Χξαία  ζα ήηαλ λα ην θάλεη απηόο, γηαηί εγώ … νη ζπγθπξίεο δελ άθεζαλ, δελ πξόιαβα,  ε 

θαηάζηαζε ήηαλ πνιύ δύζθνιε ηόηε, ήξζα κε ηνπο γνλείο κνπ ζηελ Διιάδα. Καη λα θαληαζηείο 

πώο όηαλ  πξσηνήξζακε ζηελ Διιάδα δνύιεςα 8 ρξόληα κέζα ζην παλεπηζηήκην, ζην 

πνιπηερλείν  ζηνπ Εσγξάθνπ, ζηελ ηερληθή ππεξεζία ζηα βαςίκαηα θαη είρα θαιέο ζρέζεηο, 

ιόγσ ηεο δνπιεηάο  κε όινπο ηνπο θαζεγεηέο.  

- Γελ ζθεθηήθαηε λα ζπλερίζεηε ηηο ζπνπδέο ζαο; 

Πηζαλόλ ηόηε λα κπνξνύζα λα επηδηώμσ λα ζπλερίζσ αιιά ην ακέιεζα;  ην ηξέμηκν ηεο 

θαζεκεξηλήο δνπιεηάο γηα ηελ επηβίσζε; πνηνο μέξεη. Σν έρσ κεηαληώζεη βέβαηα κα ηώξα είλαη 

αξγά. Βέβαηα κεηά γλώξηζα ηε γπλαίθα κνπ θαη θύγακε θαη από ηελ Αζήλα, νη δνπιεηέο αιιά 

θαη ηα ρξήκαηα ήηαλ θαιύηεξα ζηελ επαξρία. Σώξα παιεύνπκε γηα ην παηδί θαη γη‟ απηό πνπ 

πξόθεηηαη λάξζεη ζε κεξηθνύο κήλεο.      

- αο επραξηζηψ  πνιχ.   

                                          _______________________________ 

 

 7        

 7                                                    ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΓΟΝΔΙ ΠΑΙΓΙΑ 

Ηιηθία 

Μεηέξα:     48 εηψλ 

Παηέξαο:    56 εηψλ 

Αξηζκόο παηδηώλ 

1 (αγφξη) 

Υώξα γέλλεζεο 

Μεηέξα:   Αιβαλία 

Παηέξαο:  Αιβαλία 

Ηιηθία 

11 εηψλ 

Υξόλνο παξακνλήο ζηελ Διιάδα 

20 έηε 

 

Σάμε θνίηεζεο 

Δ΄ Γεκνηηθνχ 

Δπάγγεικα γνλέσλ 

Μεηέξα: Οηθηαθά 

Παηέξαο: Κάηνρνο θνξηεγνχ, δηεζλείο κεηαθνξέο 

θπξίσο κε Αιβαλία 

 

 

Υώξα γέλλεζεο 

 

Διιάδα 
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Μόξθσζε γνλέσλ 

Μεηέξα: Παλεπηζηήκην (Υεκηθφο κεραληθφο)  

Παηέξαο: Γεκνηηθφ 

 

Ζ ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε πξσηλή ψξα ζην ζπίηη ηεο. Ζ πξνζέγγηζε ήηαλ 

άκεζε, φκσο ππήξραλ κεγάιεο δπζθνιίεο ζηελ εθθνξά ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο 

πξνο ηελ ζχληαμε θαη ηνπο ρξφλνπο. Δπίζεο, ήηαλ έληνλε ε απνβνιή ηεο θαηαγσγήο 

ηεο θαη ε αλάγθε ελζσκάησζεο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, λνκίδσ 

ιφγσ ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο έζησ θαη ζησπειήο πνπ δέρεηαη ε νηθνγέλεηά ηεο, 

έληνλε πίεζε ζην παηδί ζε ζρέζε κε ην δηάβαζκα θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ, ην 

νπνίν ην βιέπεη σο πξνέθηαζε ησλ δηθψλ ηεο νλείξσλ, αθνχ ε ίδηα ζπνχδαζε ζηελ 

Αιβαλία ρεκηθφο-κεραληθφο θαη δνχιεςε ζε εξγαζηήξηα εθεί πξηλ έξζεη ζηελ 

Διιάδα. 

 

- Θεσξείηαη αλαγθαίν λα επηζθέπηεζηε δει. λα πεγαίλεηε ζην ζρνιείν ζε 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο γνλέσλ – δαζθάισλ δει.  φηαλ ην δεηά ην ζρνιείν 

ή ν δάζθαινο; 

Σν ζεσξώ πνιύ αλαγθαίν …απηέο ηηο ζπλαληήζεηο… θαη πάσ θαη κόλε κνπ 

- Δπηζθέπηεζηε δει. ηνπο δαζθάινπο ηεο ηάμεο ηνπ παηδηνχ ζαο θαη πφζν ζπρλά; 

Πάσ πνιύ ζπρλά… είλαη πνπ ν Π…  είλαη άξηζηνο θαη πνιύ “κνξθσκέλνο” ιέεη ε δαζθάια 

(απηφ έρεη ζπκβεί ζην παξειζφλ θάηη πνπ ηεο έδσζε ψζεζε λα ζπλερίζεη ηελ πξνζέγγηζή ηεο 

κε ην ζρνιείν). Δπεηδή ήμεξα Αγγιηθά κάζαηλα ηα Διιεληθά από ηελ ηειεόξαζε (ελλνεί 

δηαβάδνληαο ηνπο ειιεληθνχο ππφηηηινπο). Γλώξηδα Ρώζηθα από ην δηθό κνπ ζρνιείν θαη απηό 

κε βνήζεζε επεηδή ηα ξώζηθα κνηάδνπλ κε ηα ειιεληθά θαη κε βνήζεζε λα ηα κάζσ. Γελ ήμεξα 

ειιεληθά θαζόινπ. Μέζα ζε έμη κήλεο πξνζπάζεζα λα ηα κάζσ θαη κε ηα ιάζε. Πξνζπαζνύζα 

από ηελ ηειεόξαζε από ηα αγγιηθά ζηα ειιεληθά. 

- Δλζηηθησδψο ηα κάζαηε δει. 

Ναη ήηαλ αλάγθε .Έηζη ηα έκαζα ηα ειιεληθά. Μεηά  πήξα βηβιία. Γει. ηη έρσ θάλεη κε ηνλ Π…  

ιεο ηηο εγθπθινπαίδεηεο γηα ηα  παηδηά  ηα δηάβαδα ζην ζπίηη. Καη ηνπ δηάβαδα ηνπ Π… Γελ 

μέξσ πσο ην έθαλα αιιά έκαζα πνιιά πξάγκαηα ζην Π… 

- Γει. ζηε Πξψηε Γεκνηηθνχ εζείο κπνξνχζαηε λα ηνλ δηαβάζεηε, λα ηνλ βνεζήζεηε 

ζηελ Γιψζζα πνπ  είλαη δχζθνιν κάζεκα; 

Ναη. 
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- Ζ ειιεληθή γιψζζα είλαη δχζθνιε αθφκα θαη γηα ηνπο Έιιελεο, πνπ θαη απηνί δελ 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο. Δζείο πψο ηα θαηαθέξαηε λα ην μεπεξάζεηε 

απηφ; 

Δληάμεη έρεη ην λνλό ηνπ πνπ είλαη Έιιελαο θαη ηνλ ξσηάκε πνιιέο θνξέο θαη καο βνήζεζε 

πνιύ. 

- Καηάιαβα. Όηαλ δπζθνιεπφζαζηαλ κε ηα καζήκαηα ηνλ ξσηνχζαηε. 

Ναη, λαη… 

- Δπνκέλσο έρεηε επαθή κε ηνπο δαζθάινπο; 

Έρσ πνιύ επαθή κε ηνπο δαζθάινπο … μέξεηο γηαηί; Μνπ αξέζεη πνιύ πνπ κνπ ιέλε όηη είλαη 

πνιύ θαιόο. 

- Ννηψζεηε ππεξεθάλεηα γηα ην παηδί ζαο. 

Ννηώζσ ππεξεθάλεηα  θαη κνπ έιεγε πάληα κηα δαζθάια όηη είλαη πνιύ “κνξθσκέλνο”… 

ςέκαηα λα πσ;  

- Ννηψζαηε (αληηκεησπίζαηε) πνηέ δπζθνιίεο ζηε  ζπλεξγαζία ζαο κε ηνπο δαζθάινπο 

ηνπ παηδηνχ ζαο, δειαδή, λα ζε θέξνπλ πνηέ ζε δχζθνιή ζέζε, λα ζε δνπλ 

δηαθνξεηηθά επεηδή είζαη μέλε ή λα αληηκεησπίζνπλ ην παηδί δηαθνξεηηθά; 

Με ηνπο δαζθάινπο όρη. Δίλαη θαιόο καζεηήο θαη απηό κε βνήζεζε πνιύ θαη ηνλ Π….  

(παύζε) ηελ αξρή έλνησζα άβνια αιιά κε βνήζεζε όηη ν Π… είλαη θαιόο καζεηήο (ππνλνεί 

φηη δελ έρεη αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα κε ην ζρνιείν επεηδή ην παηδί ηεο εληάρηεθε πιήξσο 

ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη θνηλσληθνπνηήζεθε γξήγνξα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, 

ππνλνεί, επίζεο, φηη ίζσο δελ ζα έλνησζε έηζη αλ ην παηδί είρε δπζθνιίεο  καζεζηαθέο ή ήηαλ 

«θαθφο»  καζεηήο). 

- Καηαιαβαίλσ φηη απηφ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα εζάο…. 

Απηό κε βνήζεζε πνιύ (βγάδεη ηελ δηθή ηεο αλαζθάιεηα ). Δγώ λνηώζσ ζηνλ Π… πνπ 

δπζθνιεύεηαη λα πεη όηη είκαζηε Αιβαλνί. 

- Ννηψζεη φηη δηαθέξεη; 

Κάπνηεο θνξέο  ηνπ έιεγαλ ηα παηδηά «Άληε Αιβαλέ…» θαη δελ λνηώζσ θαιά. Δγώ  λνηώζσ πνπ 

δπζθνιεύεηαη ν Π… λα πεη  όηη είκαζηε Αιβαλνί. Απηή ε δπζθνιία είλαη πνπ εγώ πξνζπαζώ λα 

κελ κηιάσ πνιύ όηαλ νη θίινη ηνπ έξρνληαη λα παίμνπλ. Μηα θνξά κνπ είπε «Μνπ θαηέζηξεςεο 

ηε δσή πνπ κε γέλλεζεο Αιβαλό» (επαλαιακβαλόκελεο απαληήζεηο) Μεηά έλνησζα άβνια 

(παύζε) κε άιιεο κακάδεο (παύζε). Παξόια απηά θεξζήθαλε ζσζηά όιεο νη κακάδεο (δίλεη έλα 

ειαθξπληηθφ ζηηο κακάδεο θαη απνδέρεηαη ηελ δηθή ηεο αλαζθάιεηα) . 
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- Καηαιαβαίλσ. 

Γηαηί ηα παηδηά είλαη ζθιεξά. Αιιά βιέπεηο όηαλ θάπνηνο ζέιεη λα ζε βξίζεη ζε ιέεη «Αιβαλέ». 

Καηάιαβεο; Οη κακάδεο κε ζέβνληαη. Σν πξόβιεκα είλαη κε ηα παηδηά, κε ηνπο θίινπο ηνπ. Καη 

αθόκα ν Π…. ιέεη όηη είκαζηε από ηελ Ηηαιία. Γελ ην μέξνπλ νη θίινη ηνπ… 

(επαλαιακβαλόκελεο απαληήζεηο) 

- πκκεηέρεηε ζηηο νκαδηθέο ζπλαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ-γνλέσλ φπσο κνπ είπαηε. 

Αληηκεησπίδεηε θάπνηεο δπζθνιίεο ζε απηέο ηηο ζπλαληήζεηο πρ. απφ ηνπο άιινπο 

γνλείο ή απφ ηελ γιψζζα; 

Πάσ αιιά δελ κηιάσ. 

- Γηαηί απηφ; 

Φνβάκαη κελ κπεξδεπηώ γηαηί δελ μέξσ θαιά ειιεληθά. 

- ε θαη‟ ηδίαλ ζπλαληήζεηο κε ηνπο δαζθάινπο θαηάιαβα φηη δελ έρεηε αιιά ζε 

κεγάιεο ζπλαληήζεηο λνηψζαηε αλαζθάιεηα δει. φρη ηφζν θαιά. 

Ννηώζσ άβνια. Γελ κηιάσ… είλαη ζην δηθό κνπ ραξαθηήξα. 

- Γπζθνιεχεζηε κε επηζηεκνληθέο νξνινγίεο δει. φηαλ κηινχλ κε δχζθνιεο ιέμεηο, πνπ 

ίζσο νχηε νη Έιιελεο δελ ηηο θαηαλννχλ; 

Μπνξνύλ λα κηινύλ πην απιά λνκίδσ. Γελ θαηαιαβαίλσ όιεο ηηο ιέμεηο (άβνιε, ακπληηθή θαη 

κεηνλεθηηθή ε ζηάζε ηεο απέλαληη ζε απηέο ηηο ζπλαληήζεηο). 

- πκκεηέρεηε ζηηο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ, ελλνψ ζε  γηνξηέο, ζε  παξειάζεηο, ζε 

κπαδάξ ζπιιφγνπ γνλέσλ θηι; 

Πάληα. 

- Διέγρεηε θαζεκεξηλά ηα καζήκαηα ηνπ παηδηνχ; 

Ναη, θάζε κέξα. 

- Σν βνεζάηε ζηε κειέηε ηνπ, δει. ζην δηάβαζκα ησλ καζεκάησλ ηνπ; 

Ναη. 

- Πψο γίλεηαη απηφ; Γει. δηαβάδεη θαη εζείο ηνλ εμεηάδεηε κεηά ή δηαβάδεηε καδί; 

Δίκαη από «πάλσ» ηνπ ζπλέρεηα. 

- Έηζη έρεηε ηνλ έιεγρν; 

Μελ ην ζπδεηάο. 

- Διέγρεηαη θαη ηελ ηζάληα ηνπ; 

Αθόκα… (ελνρηθή απάληεζε) 
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- Υξεζηκνπνηείηε ηελ κεηξηθή ζαο γιψζζα δει. ηελ αιβαληθή ή ηελ ειιεληθή φηαλ 

δηαβάδεηε ηα ην παηδί ζαο; 

ηα ειιεληθά. Δγώ μέξσ λα δηαβάζσ. Γελ μέξσ λα γξάθσ.  

- Γελ αληηκεησπίδεηε, δειαδή, δπζθνιίεο ζην δηάβαζκα ηνπ παηδηνχ. 

Έρσ δπζθνιίεο. ηα καζεκαηηθά δελ έρσ αλάγθε (αέξαο απηνπεπνίζεζεο ιόγσ κε ρξήζεο ηεο 

ηνπηθήο γιώζζαο)  αιιά κε ηε γιώζζα λαη. Σί θάλσ κε ηνλ Π…; Δγώ μέξσ λα δηαβάζσ, δελ 

κπνξώ λα γξάςσ. Έηζη, ην βάδσ λα γξάθεη όιν ην κάζεκα (θαηαπίεζε ηνπ παηδηνχ ιφγσ κε 

γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απφ ηε κεηέξα θαη κηα έλδεημε ελνρήο απφ κέξνπο ηεο 

κεηέξαο γλσξίδνληαο φηη απηφ πνπ θάλεη δελ είλαη ζσζηφ). 

- Να ην γξάθεη γηα λα κάζεη νξζνγξαθία; 

Ναη, λαη, θαη κεηά θνηηάσ λα δσ αλ είλαη ηα ίδηα. 

- Τπαθνχεη ην παηδί; 

Ναη ην θάλεη, κε ην δόξη. Απηό ην θάλσ γηα λα κάζεη (δηθαηνιόγεζε ηεο πξάμεο ηεο). 

- ε καζήκαηα φπσο ε Ηζηνξία, Θξεζθεπηηθά, Γεσγξαθία; 

Γηαβάδεη θαη εγώ ηνλ αθνύσ λα ην ιέεη (απνδνρή όηη ίζσο δελ θαηαιαβαίλεη απόιπηα ηη ιέεη ην 

παηδί) . 

- Αληηκεησπίζαηε πνηέ ηέηνηεο δπζθνιίεο ζην δηάβαζκα ηνπ παηδηνχ ζαο ψζηε λα έρεηε 

θάπνηα βνήζεηα ζην ζπίηη απφ θάπνην δάζθαιν; 

ρη , δελ είρα δάζθαιν 

- Γπζθνιίεο κε ηε γιψζζα είρε ν Π…; Ίζσο επεηδή αθνχεη ηελ δηθή ζαο πξνθνξά πνπ 

είλαη δηαθνξεηηθή; 

ρη, πνηέ. Πάληα έπαηδε κε παηδηά από ηελ  Διιάδα θαη εκείο κηιάκε ειιεληθά θαη νη θίινη καο 

όινη είλαη Έιιελεο όρη Αιβαλνί. Ννκίδσ γη απηό δελ έρεη πξόβιεκα. Αιβαληθά δελ μέξεη 

θαζόινπ (πξνζπάζεηα λα απνβάιεη ηελ θαηαγσγή ηεο γηα ηελ πιήξε έληαμή ηεο ζηελ Διιάδα). 

- Έρεηε ζπγθεθξηκέλε ψξα θαη ρξφλν κειέηεο δει. δηαβάδεη κεηά ην ζρνιείν ή 

αξγφηεξα αθνχ δεη ηειεφξαζε ή πάεη θξνληηζηήξην ή λα παίμεη;  

ρη ζπγθεθξηκέλε ώξα. πσο είλαη ην πξόγξακκα θάζε κέξα.  

- Φαληάδνκαη φηη δηαβάδεη αλάκεζα ζε θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλεη; 

Ναη. Από  Γεπηέξα Γεκνηηθνύ θάλεη Αγγιηθά θαη κπάζθεη θαη θέηνο θάλεη θαη Γεξκαληθά. 

- Έρεηε απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο βαζκνχο θαη ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ηνπ παηδηνχ 

ζαο; 
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Ναη ,λαη αιιά ηνλ πηέδσ πνιύ λα δηαβάζεη (ελνρηθή απάληεζε). Ναη ,αιιά είλαη θαιόο ζην 

ζρνιείν (αλαθνύθηζε). 

- Πψο βιέπεηε ηελ πνξεία ηνπ κεηά ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, δειαδή ζα  ζέιαηε 

λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ κεηά ην Λχθεην ή ζα ζέιαηε απιά λα ηειεηψζεη ην 

Λχθεην θαη λα κάζεη θάπνηα ηέρλε; 

Από ηνλ Π… ζέισ λα ζπνπδάζεη. Δίλαη θαιόο καζεηήο θαη εγώ ζα ηνλ βνεζήζσ. Βιέπσ έρεη 

δπλαηόηεηεο (παύζε). Αλ δσ όηη δελ έρεη (ππνλνεί δπλαηόηεηεο) δελ ζα ζέισ λα πάεη 

Παλεπηζηήκην αιιά βιέπσ όηη κπνξεί. 

- Ση επάγγεικα ζα ζέιαηε λα αθνινπζήζεη ην παηδί ζαο; 

Γελ μέξσ ό,ηη ζέιεη. Κάπνηα ζηηγκή είπε όηη ζέιεη λα γίλεη ρεκηθόο κεραληθόο θαη εγώ ηνπ πήξα 

έλα παηρλίδη ρεκείαο… πνιύ ζα ήζεια. Πάλησο ζέισ λα ζπνπδάζεη. Πνιύ. (γειά θαη καξηπξά 

ηελ πξνζδνθία ηεο αθνχ θαη απηή ζπνχδαζε ην ζεσξεί δεδνκέλν φηη ην παηδί ζα ζπνπδάζεη) 

- Γηαηί ζα ζέιαηε απηφ ην επάγγεικα, ηη λνκίδεηε φηη ζα ηνπ πξνζθέξεη; 

Δγώ έρσ θάλεη ην ίδην θαη αγαπάσ απηό. Δίλαη θαιό επάγγεικα. Σα αδέξθηα κνπ θαη νη θόξεο 

ηνπο είλαη γηαηξνί… ζπνπδάδνπλ ζηε Ηηαιία θαη ζην Βέιγην. Δίκαζηε κνξθσκέλνη ζηελ 

νηθνγέλεηα (ππεξεθάλεηα θαη πξνζδνθία) 

- πδεηάηε κε ην παηδί ζαο γηα ην κέιινλ δει. ηη ζα γίλεη φηαλ κεγαιψζεη ; 

 (Γειά) Μηθξόο κνπ  είπε ζθνππηδηάξεο θαη δήηαγε όιν θνξηεγά (παηρλίδηα) όπσο ν παηέξαο 

ηνπ. Μνπ είπε θαη ρεκηθόο κεραληθόο. Πνιιά ζέιεη… Γελ μέξσ ηα παηδηά ζέινπλ πνιιά. 

- Πνπ λνκίδεηε φηη ην επαγγεικαηηθφ κέιινλ ηνπ παηδηνχ ζαο ζα ήηαλ θαιχηεξν; 

Δίλαη δύζθνια ζηελ Διιάδα ηώξα. Μπνξεί λα αιιάμνπλ όηαλ κεγαιώζεη ν Π.. Μπνξεί θαη λα 

ζπνπδάζεη ζηε Ηηαιία όπσο ε αληςηέο κνπ θαη λα δήζεη εθεί όπσο απηέο (πξνζδνθία γηα έλα 

θαιύηεξν κέιινλ). 

- αο επραξηζηψ πνιχ   

                               _____________________________ 

 

 

 

 8  

 8                                                ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
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ΓΟΝΔΙ ΠΑΙΓΙΑ 

Ηιηθία 

Μεηέξα:     48 εηψλ 

Παηέξαο:    53 εηψλ 

Αξηζκόο παηδηώλ 

2 (1 αγφξη & 1 θνξίηζη) 

Υώξα γέλλεζεο 

Μεηέξα:   Αιβαλία 

Παηέξαο:  Αιβαλία 

Ηιηθία 

22 εηψλ 

11 εηψλ 

Υξόλνο παξακνλήο ζηελ Διιάδα 

Ο παηέξαο ήξζε ζηελ Διιάδα ην 1991 θαη ε 

κεηέξα κε ην πξψην παηδί ην 1997 

 

Σάμε θνίηεζεο 

Σ΄ Γεκνηηθνχ 

Δπάγγεικα γνλέσλ 

Μεηέξα: Ηδηνθηήηξηα θαηαζηήκαηνο εηδψλ 

ρξσκάησλ θαη θαζαξηζηηθψλ νηθηαθήο ρξήζεο 

θαζψο θαη θαηαζηήκαηνο επηδηνξζψζεσλ 

ελδπκάησλ (ζπζηέγαζε θαηαζηεκάησλ) 

Παηέξαο: Τπάιιεινο ζε θαηάζηεκα κε 

κεραλήκαηα αγξνηηθήο ρξήζεο θαη δσνηξνθψλ. 

 

 

Υώξα γέλλεζεο 

 

Διιάδα 

(Σν κεγάιν παηδί Αιβαλία) 

Μόξθσζε γνλέσλ 

Μεηέξα: Γπκλάζην   

Παηέξαο: Γεκνηηθφ 

 

Ζ ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρψξν εξγαζίαο ηεο ζπλεληεπμηαδφκελεο, λσξίο 

ην πξσί κεηά απφ πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνχ. Απφ ηε δηεξγαζία εηζπξάρηεθε  φηη 

έλνησζε ηδηαίηεξα θνιαθεπκέλε πνπ ηεο δεηήζεθε απηή ε ζπλεηζθνξά ζηελ έξεπλα 

θαη ππήξμε αλαπάληερα γηα ηελ εξεπλήηξηα πξνζηηή θαη αλνηρηή ζηηο απαληήζεηο ηεο. 

Δπίζεο, φηαλ ξσηήζεθε γηα ην επίπεδν κφξθσζεο, ηφληζε ηδηαίηεξα φηη κεηά ην 

γπκλάζην ηειείσζε ζρνιή καγείξσλ θαη ππήξμε ηδηνθηήηξηα κηθξνχ εζηηαηνξίνπ ζηα 

Σίξαλα. 

 

- Πφζν ζπρλά επηζθέπηεζηε ην ζρνιείν γηα λα ελεκεξσζείηε ή λα ελεκεξψζεηε ηνπο 

δαζθάινπο;  

Πάσ ζην ζρνιείν όηαλ καο ζηέιλεη ηα ραξηάθηα (ελεκεξσηηθέο αλαθνηλψζεηο θαη 

πξνζθιήζεηο) ν δηεπζπληήο θαη λα δσ θαη ηε δαζθάια ηεο Π.. 
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- Πψο είλαη ε ζπλεξγαζία ζαο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπ παηδηνχ ζαο; Θέισ λα πσ αλ ζαο 

δπζθφιεςε πνηέ θάηη ή φρη. 

ρη πνηέ δελ είρα πξόβιεκα. ινη είλαη θαινί …νη δάζθαινη ηνπ ζρνιείνπ θαη όηαλ ηνπο 

ζπλαληώ έμσ από ην ζρνιείν, εδώ ζηε δνπιεηά θαη ζην δξόκν … (δεπηεξόιεπηα ζησπήο)… όηαλ  

έρσ θάπνην πξόβιεκα ηνπο ξσηάσ γηα λα κάζσ…( ε αληίδξαζή ηεο απηή ζεκαηνδνηεί ηελ 

ύπαξμε πξνβιεκάησλ πνπ ρξεηάζηεθε λα επηιύζεη ζηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ) 

-  Αληηκεησπίζαηε πνηέ θάπνηα δπζθνιία θαη αλαθέξνκαη ζε δπζθνιίεο φπσο λα κελ 

θαηαιαβαίλεηε ηη ιέεη ε δαζθάια δει. ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί λα κελ ηελ 

θαηαιαβαίλεηε αθξηβψο ή λα κελ ζαο δίλνπλ αξθεηφ ρξφλν λα πείηε φζα ζα ζέιαηε; 

(ζθέπηεηαη λα απαληήζεη)… Με ην γηό κνπ είρα κεγάιν πξόβιεκα…. δελ ήμεξα ηα ειιεληθά, 

κόλν ιίγα θαη έραζα πνιιά κε ην ζρνιείν γηα απηόλ θαη έκαζα γηαηί ήζεια λα κάζσ, λα ηα 

βνεζήζσ… θαηαιαβαίλεηο… 

- Φπζηθά θαηαιαβαίλσ πψο απηφ ήηαλ ηεξάζηην πξφβιεκα γηα εζάο… ζαο βνήζεζαλ 

πηζηεχεηαη λα ην πξνζπεξάζεηε δίλνληάο ζαο ρξφλν λα θαηαιάβεηε;   

Ναη απηό λαη… αιιά δελ ήηαλ εύθνιν γηα καο… αιιά έκαζα από ηε δνπιεηά θαη ηώξα ηα 

θαηαιαβαίλσ όια… (κηθξή επηβξάβεπζε ζηνλ εαπηό ηεο) 

- πκκεηέρεηε ζηηο νκαδηθέο ζπλαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ δει. φηαλ ζαο 

θαινχλ ζηελ ηάμε γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ; 

Ναη πάσ …θαη είκαη κόλε κνπ ζην καγαδί αιιά πάσ …ηη είλαη λα θιείζσ γηα κηα ώξα… (ην 

ζεσξεί απηνλόεην λα ην θάλεη) 

- Έρεηε αληηκεησπίζεη θάπνηεο δπζθνιίεο ζε απηέο ηηο ζπλαληήζεηο πρ απφ θάπνηνπο 

γνλείο λα ζαο βιέπνπλ δηαθνξεηηθά ή λα αδηαθνξνχλ γηα ηε γλψκε ζαο; 

ρη, όρη από ηνπο γνλείο αιιά δελ θαηαιαβαίλσ θάπνηεο ιέμεηο πνπ ιέλε… (ςάρλεη ηελ ιέμε) 

- Μήπσο ελλνείηε ηηο επηζηεκνληθέο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ φηαλ γίλνληαη θάπνηεο 

ελεκεξσηηθέο νκηιίεο; 

Ναη ...είκαζηε θαη εκείο εδώ θαη πξέπεη λα θαηαιαβαίλνπκε ηη ιέλε… δελ είλαη έλα ζρνιείν κόλν 

γηα Έιιελεο, πιεξώλσ θόξνπο ζε απηή ηε ρώξα… (αγαλάθηεζε θαη απαίηεζε από ηελ πνιηηεία 

λα ζεβαζηνύλ ηελ ύπαξμή ηνπο σο λόκηκνπο πνιίηεο ) θαη ην δηθό κνπ παηδί γελλήζεθε εδώ θαη 

εκείο ζέινπκε λα είκαζηε έιιελεο. Να ζνπ πσ εκείο δελ κηιάκε πηα αιβαληθά κόλν όηαλ πάκε 

ζηελ Αιβαλία. Ζ θόξε κνπ λόκηδε πσο είκαζηε Έιιελεο. Γελ κηιάκε πνηέ γηα απηό. Δίκαζηε 

μέλνη γηα ηελ Αιβαλία όηαλ πάκε καο ιέλε θξαγθάηνπο  (δει. πινύζηνη) θαη εδώ πάιη μέλνη; 

(παξαηεξείηε κηα αγαλάθηεζε θαη κηα αλαδήηεζε ηαπηόηεηαο από ηνπο γνλείο γηα ηα παηδηά 

ηνπο) 
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- πκκεηέρεηε ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ δει. ζηηο γηνξηέο, ζε 

κπαδάξ ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ ή ηεο εηδηθήο ηάμεο, ζηηο παξειάζεηο; 

Με έρεηε δεη εθεί ηόζα ρξόληα… (ην ζεσξεί απηνλόεην) 

- Φπζηθά θαη ζαο έρσ δεη πνιιέο θνξέο θαη ζαο επηθξνηψ γη απηφ. Δίλαη ζίγνπξν πσο 

ελδηαθέξεζηε πνιχ γηα ηελ θφξε ζαο φπσο φινη νη ζσζηνί γνλείο.  

Έηζη έθαλα θαη γηα ην γηό κνπ θαη ηώξα είλαη super ζηε δνπιεηά ηνπ. Πήγε ζε ζρνιή ζεθ θαη 

ηώξα δνπιεύεη ζε έλα πινύζην μελνδνρείν ζηελ  Αζήλα θαη είλαη κόλνο ηνπ ζηελ Αζήλα… δεη 

κόλνο ηνπ… δελ έρεη αλεξγία (ππνλνεί πσο δελ θαηαιαβαίλεη γηαηί ηα παηδηά έρνπλ αλεξγία, 

όηαλ ζέινπλ λα δνπιέςνπλ, πηζηεύεη ζηελ ζθιεξή δνπιεηά αθόκα θαη όηαλ δελ ακείβεηε) 

- Τπήξμαλ θάπνηνη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ επηθνηλσλία ζαο κε ην ζρνιείν; 

Απηό κε ηε γιώζζα θαη πνπ δελ ήμεξα λα βνεζήζσ ηα παηδηά κνπ ζην ζρνιείν. 

- Τπάξρεη θάπνηα ηδηαίηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ παηδηνχ απφ ηνπο δαζθάινπο ή ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ, π.ρ. αλ αληηκεησπίδεη γισζζηθέο δπζθνιίεο ην παηδί θαη λα ην έρνπλ 

θνξντδέςεη ή λα έρεη αηζζαλζεί κεηνλεθηηθά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο 

θαηαγσγήο  ηνπ; 

Ζ Π… δελ ήμεξε κέρξη πξηλ ιίγν θαηξό πσο εκείο είκαζηε Αιβαλνί. ην είπα πνηέ δελ ην 

ζπδεηήζακε ζπίηη αιιά θάπνην θνξίηζη ηελ ξώηεζε αλ είλαη αιβαλίδα θαη ηώξα έρεη πξόβιεκα 

θαη όιν καο ξσηά θαη ζηελαρσξηέηαη. Σελ πξνεγνύκελε βδνκάδα πνπ είρε έξζεη ε ςπρνιόγνο 

ζην ζρνιείν (ππήξμε πξνγξακκαηηζκέλε ζπγθέληξσζε γηα ην κπνύιηλγθ ζην ζρνιείν ), ηε 

ξώηεζα ζην ηέινο γη απηό θαη είπακε λα πάσ λα ηελ δσ κε ηελ Π…. ζηελ Κόξηλζν.  

- Ννηψζεη άζρεκα πνπ έκαζε πσο είλαη αιβαλνί νη γνλείο ηεο… Καιφ είλαη λα ηελ 

βνεζήζεηε κε φπνην ηξφπν κπνξείηε… 

Γελ ην θάλακε κε θαθό ζθνπό ην όηη δελ ην είπακε ζην παηδί αιιά ηώξα ζηελαρσξηέηαη θαη 

εκείο είκαζηε άζρεκα ζην ζπίηη… (ελνρηθή ζηάζε γηα ηελ θαηαγσγή ηνπο θαη δηαθξίλσ κηα ηάζε 

λα κελ αλαθέξνληαη ζε απηήλ ζηελ πξνζπάζεηα λα πξνζηαηέςνπλ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο από 

θαθόβνπιέο επηζέζεηο, ξαηζηζκό θαη λα δνζνύλ ζηα παηδηά ηνπο νη ίδηεο επθαηξίεο κε ηνπο 

Έιιελεο) 

- Καηαιαβαίλσ… Διέγρεηε θαζεκεξηλά ηα καζήκαηα ηνπ παηδηνχ θαη ην βνεζάηε ζην 

δηάβαζκά ηνπ; 

Γελ ζην είπα πξηλ αιιά εγώ δελ κπνξνύζα λα βνεζήζσ ηελ Π.. ζην ζρνιείν θαη δελ ήμεξα 

ειιεληθά θαη πνιιέο ώξεο δνύιεπα κεξνθάκαην… Λίγν ν αδεξθόο ηεο ηελ βνήζεζε ζηελ πξώηε 

δεκνηηθνύ. Μεηά έρσ βάιεη δαζθάια θαη έξρεηαη θάζε κέξα ζπίηη θαη θάλεη κάζεκα. 

- Διέγρεηε ηα ηεηξάδηα, ηα δηαγσλίζκαηα θαη ηελ ηζάληα ηνπ παηδηνχ; 
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Πην παιηά ην έθαλα, πνπ ήηαλ κηθξή (ελλνεί ζηηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ) θαη ε δαζθάια 

(ε δαζθάια πνπ βνεζά ην παηδί ζην ζπίηη ) κνπ ιέεη ηη λα πξνζέρσ ζηηο αζθήζεηο ηεο. Σώξα, 

θηηάρλεη κόλε ηεο ηελ ηζάληα ηεο… Σα δηαγσλίζκαηα ηα θνηηάσ πάληα γηα λα μέξσ ηη θάλεη ζην 

ζρνιείν. 

- Σελ βνεζάο ζηελ κειέηε, ζην δηάβαζκα θαζφινπ; 

Μόλν λα δσ ηελ νξζνγξαθία θαη λα κνπ πεη ην κάζεκα ζηελ ηζηνξία , ζηελ γεσγξαθία θαη ιίγν 

καζεκαηηθά. Απηό λαη ην θάλσ ην βξάδπ (κεηά ηελ εξγαζία ηεο) όηαλ ε Π… ζέιεη. 

- Έρεη ην παηδί ζπγθεθξηκέλε ψξα κειέηεο ζην ζπίηη; Γει. δηαβάδεη ην κεζεκέξη ή ην 

απφγεπκα ζηαζεξά θάζε κέξα; 

(ζησπή) Σν κεζεκέξη πνπ είκαη ζπίηη ηε βιέπσ πνπ δηαβάδεη γηα ην ζρνιείν θαη ηα Αγγιηθά ηεο. 

Μεηά έξρεηαη ε θνπέια (ε δαζθάια) θαη θάλνπλ κάζεκα. 

- Έρεηε απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο βαζκνχο θαη ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ηεο;  Θέισ λα 

πσ, ζέιεηε λα είλαη θαιή ζην ζρνιείν; 

Δγώ… δνπιεύσ όιε κέξα γηα λα πιεξώλσ γηα ηα καζήκαηα. Θέισ λα πξνζπαζήζεη γηα λα έρεη 

κηα θαιή δνπιεηά… γηα λα δήζεη θαιά. Γελ ηελ καιώλσ αιιά ηεο ιέσ ην ζσζηό. Ζ δσή είλαη 

δύζθνιε θαη ζηελ Διιάδα ηώξα… όηαλ ήξζακε ήηαλ θαιά θαη ηώξα θαιά είλαη γηα καο 

(ζπγθξίλεη κε ηελ Αιβαλία ηνπ ζήκεξα). κσο, όηαλ κεγαιώζεη ε Π… ηη ζα θάλεη; ( λνηώζεη 

αλαζθάιεηα γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο θαη γηα ην κέιινλ ηεο θόξεο ηεο) 

- Σν παηδί ζπκκεηέρεη ζε θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο έμσ απφ ην ζρνιείν δει. 

παξαθνινπζεί θάπνηεο μέλεο γιψζζεο, κνπζηθή ή θάπνην άζιεκα; 

Κάλεη αγγιηθά .Γελ θάλεη άζιεκα γηαηί δνπιεύνπκε όιε κέξα θαη δελ κπνξνύκε λα ηελ 

πεγαίλνπκε …είλαη καθξηά θαη εγώ δελ νδεγώ. Σώξα πνπ κεγαιώλεη ζα πεγαίλεη κόλε ηεο αλ 

ζέιεη… δελ ππάξρεη πξόβιεκα…  

- Πψο βιέπεηε ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ ζαο κεηά ηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε; Δλλνψ ζα ζέιαηε λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη έσο πην επίπεδν ζα 

ζέιαηε λα θηάζεη. 

νπ είπα πσο πξνζπαζνύκε όινη λα θάλνπκε θάηη θαιό (ελλνεί ηελ πξνζπάζεηα ηεο νηθνγέλεηαο 

λα βνεζήζνπλ ην παηδί λα κνξθσζεί βνεζώληαο ην ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη). Θέισ 

λα πάεη ζην Παλεπηζηήκην… εδώ ζηελ Διιάδα… λα γίλεη θάηη κεγάιν (εύινγε πξνζδνθία γηα 

κηα νηθνγέλεηα πνπ εξγάδεηαη ζθιεξά θαη έρεη κεηαλαζηεύζεη) 

- Ση επάγγεικα ζα ζέιαηε λα αθνινπζήζεη ην παηδί ζαο ; 

H Π… ζέιεη λα γίλεη γηαηξόο γηα δώα ….δει. θηελίαηξνο .Καιά ζα είλαη λα ην θάλεη. Δκείο 

έρνπκε δύν ζθπιηά κέζα ζην ζπίηη .Μέρξη θαη ξνύρα ηνπο θηηάρλνπκε… 
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- Δζείο  απηφ ην ζέιεηε θαη ηη λνκίδεηε φηη ζα ηεο δψζεη; 

Βέβαηα ην ζέισ λα γίλεη γηαηξόο …γηα καο ζηελ Αιβαλία είλαη κεγάιν πξάγκα λα είζαη 

γηαηξόο… Δδώ, ζα θηηάμεη ηαηξείν γηα δώα… όινη έρνπλ δώα ζηελ Διιάδα… 

- πδεηάηε κε ηα παηδηά ζαο γηα ην εθπαηδεπηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ ηνπο κέιινλ; 

Δλλνψ γηα ηε κφξθσζή ηνπο θαη ην επάγγεικά πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζηελ δσή ηνπο; 

Ναη, εκείο είκαζηε κεηαλάζηεο δελ έρνπκε θαλέλαλ λα καο βνεζήζεη, νύηε όηαλ ήξζακε ζηε 

Διιάδα, κόλν κε ηελ δνπιεηά έρνπκε λα επηβηώλνπκε. Καη ζην γηό κνπ πάληα απηό ιέγακε ηη 

δνπιεηά ζα θάλεη θαη ηνλ πήγακε ζηε ζρνιή γηα ζεθ. Καη ε Π… απηό ζα πξέπεη λα θάλεη λα 

ζπνπδάζεη, λα είλαη θαιή ζην ζρνιείν… όιν απηό ηνπο ιέκε…  

- Πνπ λνκίδεηε φηη ην επαγγεικαηηθφ κέιινλ ησλ παηδηψλ ζα ήηαλ θαιχηεξν; Δδψ ζηελ 

Διιάδα ή ζηελ Αιβαλία; 

ηελ Διιάδα λνκίδσ… εκείο (νη γνλείο) έρνπκε ηηο δνπιεηέο καο, ν γηόο ιέεη όηη ζα έρεη δνπιεηά 

ζηα λεζηά (ππνλνεί πσο ν ηνπξηζκόο δελ πιήηηεηαη ηόζν πνιύ ζηε Διιάδα). ηαλ κεγαιώζεη ε 

Π… λνκίδσ ζα είλαη θαιύηεξα ηα πξάγκαηα ζηελ Διιάδα …δελ μέξσ ειπίδσ λα κείλνπκε 

εδώ… ηώξα παηξίδα ησλ παηδηώλ είλαη Διιάδα όρη Αιβαλία…  

- αο επραξηζηψ πνιχ  

                   _____________________________________________ 

 

 9   

-  9                                                 ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΓΟΝΔΙ ΠΑΙΓΙΑ 

Ηιηθία 

Μεηέξα:     41 εηψλ 

Παηέξαο:    50 εηψλ 

Αξηζκόο παηδηώλ 

2 (1 αγφξη & 1 θνξίηζη) 

Υώξα γέλλεζεο 

Μεηέξα:   Μνιδαβία 

Παηέξαο:  Μνιδαβία  

Ηιηθία 

16 εηψλ 

9 εηψλ 

Υξόλνο παξακνλήο ζηελ Διιάδα 

Ο παηέξαο ήξζε ζηελ Διιάδα ην 1995 θαη ε 

κεηέξα κε ην κεγάιν παηδί ην 2001  

Σάμε θνίηεζεο 

Α΄ Λπθείνπ  

Γ΄ Γεκνηηθνχ 
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Δπάγγεικα γνλέσλ 

Μεηέξα: Οηθηαθά θαη βνεζά ην ζχδπγν ζηε 

ζπζθεπαζία ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ  

Παηέξαο: Καιιηεξγεηήο θαη πσιεηήο ησλ 

πξντφλησλ ηνπ ζηε ιατθή αγνξά  

 

Υώξα γέλλεζεο 

 

Σν κεγάιν παηδί Μνιδαβία 

Σν κηθξφ παηδί Διιάδα 

Μόξθσζε γνλέσλ 

Μεηέξα: Παλεπηζηήκην (παηδαγσγηθά) 

Παηέξαο: Γεκνηηθφ 

 

Ζ ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζπίηη ηεο ζπλεληεπμηαδφκελεο, ε νπνία ππήξμε 

ηδηαίηεξα δεθηηθή θαη κε κεγάιε εηιηθξίλεηα απάληεζε ρσξίο ελδνηαζκνχο ζε φιεο ηηο 

εξσηήζεηο (απφ φηη κπφξεζα λα αληηιεθζψ).   

- Πφζν ζπρλά επηζθέπηεζηε ην ζρνιείν γηα λα ελεκεξσζείηε ή λα ελεκεξψζεηε ηνπο 

δαζθάινπο;  

πρλά 

- Δπηζθέπηεζηε ην ζρνιείν ηνπ παηδηνχ ζαο ζε πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο δει. 

φηαλ ζαο θαινχλ απφ ην ζρνιείν γηα λα ζαο ελεκεξψζεη ν δάζθαινο ή ν δηεπζπληήο , 

θαζψο θαη ζε ψξεο πνπ ελεκεξψλνπλ νη δάζθαινη γηα ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ ζαο; 

Πεγαίλσ ζην ζρνιείν όηαλ καο θαινύλ θαη ξσηάσ θαη ηνλ δάζθαιν ή ηε δαζθάια γηα ην παηδί 

(παύζε), αιιά πάσ θαη κόλε κνπ. ηελ αξρή ηεο ρξνληάο πνιύ  ζπρλά γηα λα γλσξίζσ θαη ην 

δάζθαιν αιιά θαη κεηά πάσ αξθεηά ζπρλά … γηαηί άκα ν δάζθαινο είλαη θαιόο βνεζάεη θαη 

κέλα λα βνεζάσ θαιύηεξα ην παηδί.  

 Πψο είλαη ε ζπλεξγαζία ζαο κε ηνπο δαζθάινπο; Βξίζθεηε αληαπφθξηζε ζηηο 

αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ην παηδί ζαο, είλαη πξφζπκνη λα ζαο αθνχζνπλ; 

Μόλν κηα θνξά… (παύζε) άιιεο θνξέο δελ είρα. 

- Θα ζέιαηε λα κνπ κηιήζεηε γηα απηφ; 

Μηα θνξά κόλν έγηλε θάηη κε κηα δαζθάια. Κνίηα εγώ δελ είρα ζέκα. Απηή κνπ έιεγε παξακύζη. 

Κνίηα λα δεηο θαζόηαλ ε Νη… ζην πίζσ ζξαλίν ζηε Β Γεκνηηθνύ κε έλα ηζηγγαλάθη. Κνίηα ν 

έλαο κεηαλάζηεο θαη ν άιινο ηζηγγάλνο. Σα θνξόηδεπαλ θαη ηα δύν παηδηά ηα άιια παηδηά. Καη 

είρε βάιεη αγόξη - θνξίηζη όρη θνξίηζη-θνξίηζη θαη αγόξη –αγόξη. ηαλ είλαη κηθξά έηζη 

θάζνληαη; Σν παηδί ρηππηόηαλ θαη δελ ήζειε λα πάεη ζρνιείν. «Έρεηο πξόβιεκα ζην ζπίηη», «Σν 
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παηδί ζνπ δελ ζε αθνύεη», κνπ έιεγε ε δαζθάια. Σί λα πσ όηη ην άιιν παηδί είλαη ηζηγγάλνο θαη 

δελ ζέισ λα θάζεηε εθεί;  

(θνβεξά θνξηηζκέλνο ιφγνο, κε έληνλε αγαλάθηεζε θαη ξνπή πξνο ην ξαηζηζκφ ζηελ 

πξνζπάζεηα ηεο, κάιινλ, λα κελ ζηνρνπνηεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ην παηδί ηεο, ζπλέρεηα ηνπ 

ιφγνπ δίρσο ζηακαηεκφ ).  

- Πσο ην αληηκεησπίζαηε; 

Κνίηα δελ ιέσ παξακύζη, πήγα ηελ Νη… ζε ςπρνιόγν ζηε Β Γεκνηηθνύ… (παύζε  

αγαλάθηεζεο)… κέρξη εθεί έθηαζα! Καη απηή κνπ είπε πσο ην πξόβιεκα ηνπ παηδηνύ είλαη όηη 

θάζεηε κε ην ηζηγγαλάθη θαη ηα δύν παηδηά είλαη μέλα θαη ηα θνξντδεύνπλ (ζηνρνπνηνύλ ιόγσ 

θαηαγσγήο,  ύςνπο -ε κηθξή είλαη ηδηαίηεξα ςειή γηα ηα δεδνκέλα ηεο Διιάδαο- θαη ρξώκαηνο). 

Μνπ είπε ε ςπρνιόγνο λα θάηζεη ζηα κπξνζηηλά ζξαλία .Δγώ ην είπα ζηε δαζθάια (παύζε) 

αιιά απηή δελ άιιαμε ην παηδί… Καη εγώ πήγα ζηελ ηάμε θαη είπα «Με ζπγρσξείηε ε Νη… ζα 

θάζεηε εδώ θαη όρη εθεί».  Γελ ηε ξώηεζα ηίπνηα κόλν έβαια ην παηδί ζε έλα ζξαλίν κπξνζηά.  

 (επηζεηηθή ζηξαηεγηθή γηα λα επηβάιεη ην δηθφ ηεο απηνλφεην, επηβιήζεθε κε ππγκή, αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη ιφγσ ηεο θαηαγσγήο ηεο έρεη έληνλε ζσκαηηθή θαηαηνκή, επηβιεηηθή 

παξνπζία θαη σο πξνο ηελ θνξκνζηαζηά ηεο αιιά θαη σο πξνο ηελ πξνζσπηθφηεηα ηεο, θάηη 

ην νπνίν γίλεηαη αληηιεπηφ ζην πεξηβάιινλ ηεο θαη ηελ  βνεζά λα επηβάιεηε).  

Γελ κνπ έρεη αθήζεη επηινγή. Δγώ δελ πήγα ζην Γηεπζπληή αιιά ήζεια λα πάσ ζηελ αζηπλνκία. 

Ήζεια λα ην θάλσ, ε ςπρνιόγνο κνπ είπε «Δίζαη μέλε θαη ζα αληηκεησπίζεηο έλα 

„‟ζώκα‟‟(ηείρνο)» δει. ερζξνύο θαη  ζηνπο άιινπο δαζθάινπο λα παο γιπθά. «Ο άλζξσπνο 

γιπθαίλεηε», κνπ είπε.  

(Σν φιν πεξηζηαηηθφ αθνξά ην πξψην παηδί θαη έρεη ζεκαζία λα αλαθεξζεί σο θάηη πνπ 

θαζφξηζε ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο ζην κέιινλ γηα ην δεχηεξν παηδί ηεο αιιά θαη ηελ εδξαίσζε 

ηεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηεο ηαπηφηεηάο θαη ησλ νξίσλ πνπ βάδεη ) 

- πκκεηέρεηε ζηηο νκαδηθέο ζπλαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ – γνλέσλ; 

Ναη πάληα. Να μέξσ ηη γίλεηε. 

- Αληηκεησπίδεηε θάπνηεο δπζθνιίεο ζε απηέο ηηο ζπλαληήζεηο π.ρ. απφ ηνπο άιινπο 

γνλείο ; 

Από ηνπο γνλείο είρα πξόβιεκα. ηελ Α δεκνηηθνύ δελ ήξζε θαλέλα παηδί ζην πάξηη ηνπ… ηελ 

Β Γεκνηηθνύ ήξζαλ όινη… Μπνξώ λα ζπκβηβαζηώ κνπ αξέζεη δελ κνπ αξέζεη … Σα παηδηά 

είλαη ζηελ ίδηα απιή (ηνπ ζρνιείνπ) θαη όινη πξέπεη λα ζπκβηβαζηνύκε. Πξνζπαζώ λα 

εμππεξεηώ ηνπο άιινπο γνλείο. Με ην Βι…  έπαηξλα (θαη παίξλεη) πξνιεπηηθά κέηξα. Γει. ην 

ήμεξα όηη είκαη μέλε θαη ηνπο θαινύζα κεηέξεο θαη παηδηά λα έξζνπλ ζπίηη γηα λα γίλνπλ θίινη 
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ηα παηδηά. ηαλ ν Βι… έρεη θάπνην πξόβιεκα κε θάπνην παηδί, ην θέξλσ ζπίηη θαη έηζη 

γίλνληαη θίινη. 

- Γειαδή μεπεξάζαηε φιεο ηηο δπζθνιίεο; 

Γελ ηνπο αθήλσ επηινγή. 

- πκκεηέρεηε ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ; 

Ναη εθηόο αλ δνπιεύσ… πκκεηέρσ ζε όια 

- Τπάξρνπλ θάπνηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηθνηλσλία ζαο κε ην ζρνιείν, 

δει. κε ην Γηεπζπληή, κε ηνπο δαζθάινπο; 

ρη κόλν κε εθείλε ηε δαζθάια (αλαθέξεηε ζην πξνεγνύκελν πεξηζηαηηθό πνπ έρεη εμηζηνξεζεί 

παξαπάλσ) 

- Τπάξρεη θάπνηα ηδηαίηεξε αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ ζαο απφ ηνπο δαζθάινπο ή ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο; Γηα παξάδεηγκα αλ αληηκεησπίδνπλ γισζζηθέο δπζθνιίεο ή έρνπλ 

αηζζαλζεί κεηνλεθηηθά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο θαηαγσγήο ηνπο; 

ην ζρνιείν ξσηνύζαλ πνησλ είλαη απηό ην παηδί…. θαη όηη είλαη παηδί κεηαλαζηώλ θαη 

αγξνηώλ… κσο εγώ ηα παηδηά κνπ ηα ζηέιλσ ζην ζρνιείν κε ηα θαιύηεξα ξνύρα θαη 

παπνύηζηα θαη αο είκαζηε αγξόηεο θαη μέλνη ελώ εζείο; πγθξίλνληαη ηα παηδηά… θαη εγώ ηνπο 

ιέσ λα κελ ηνπο λνηάδεη γηαηί έρνπλ ηα πάληα θαη δελ ηνπο ιείπεη θάηη… Καη άιινη γνλείο 

Έιιελεο δνπιεύνπλ ζην ζθνππηδηάξηθν (ζην Γήκν) θαη ιέλε ζηα παηδηά κνπ πσο είλαη μέλα, ηνπο 

βξίζθνπλ έλα πξόβιεκα… αιιά εγώ ιέσ ζηα παηδηά κνπ πσο θαη απηνί νη άλζξσπνη θάηη 

πξνζθέξνπλ… αλ δελ καδέςνπλ ηα ζθνππίδηα, ζα βγνύκε από ην ζπίηη θαη ζα πνύκε όηη δελ 

έρνπλ καδέςεη ηα ζθνππίδηα ελώ αλ δελ πάεη ν γηαηξόο ζην ηαηξείν ηνπ δελ ζα ην θαηαιάβεη 

θαλείο (ζπγθξίλεη ην ιεηηνύξγεκα ηνπ θάζε επαγγέικαηνο, πόζν αγγίδεη ηνλ πνιίηε ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπ θαη λα πξνζδώζεη θαη ηελ αμία).  Σνπο δίλσ λα θαηαιάβνπλ πσο δελ έρεη 

πάληα ζεκαζία ε γξαβάηα. 

- ηηο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ ζπκκεηέρεηε; 

Βέβαηα, … είκαη από ηνπο πξώηνπο. Ζ Νη… είλαη θαη ζεκαηνθόξνο, θαη έιεγαλ κπξνζηά κνπ νη 

άιινη γνλείο, «Γελ βγαίλνπλ πάληα απηνί πνπ αμίδνπλ».  ηαλ βγήθε κε ην βαζκό, ε Νη… 

βγαίλεη θάζε ρξόλν ζεκαηνθόξνο… είπα: «Έρσ ππνγξάςεη κε ην Θεό λα βγαίλεη 

ζεκαηνθόξνο». Σν βιέπσ ζηα πξόζσπά ηνπο …δελ κε πεηξάδεη ν ξαηζηζκόο αιιά ε δηπξνζσπία 

ζηνπο Έιιελεο. Γελ ζέινπλ λα είζαη μέλνο θαη λα βγαίλεηο κπξνζηά. 

- ην ζπίηη ειέγρεηε θαζεκεξηλά ηα καζήκαηα ησλ παηδηψλ; 

Σν Βι… λαη, θάζε κέξα  

- Σα βνεζάηε ζηελ κειέηε ηνπο; 
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Αλ έρεη Ηζηνξία γηα παξάδεηγκα ζα έξζεη λα κνπ ηελ πεη. ρη επεηδή ζέιεη αιιά αλ γξάςνπλ ηεζη 

λα έρεη λα κνπ ιέεη «Να εγώ είρα δηαβάζεη, ζην είπα (ην κάζεκα) ν δάζθαινο θηαίεη» 

- ηε γιψζζα ηα θαηαθέξλεηο; 

Κνίηα ζηα καζεκαηηθά πάληα αλαθαηεπόκνπλ. Σε γιώζζα δελ κπνξώ λα ηε θαηαιάβσ. Παίξλσ 

βνεζεηηθά (βηβιία) θαη έρσ πάξεη θαη ηελ κπιε γξακκαηηθή (βνεζεηηθφ ζρνιηθφ εγρεηξίδην). 

Δίλαη δύζθνιν λα ην δηαρεηξηζηώ… θάπνηα ζηηγκή είπα λα θάζνκαη ηα βξάδηα αιιά δελ ηα 

θαηάθεξα… (απνγνήηεπζε)   

- Βνήζεηα έρεηε δεηήζεη απφ θάπνην δάζθαιν ή θάπνην θξνληηζηήξην; 

ρη, πνηέ. Μπνξνύζαλ θαη ην θάλνπλ. 

- ε ηη γιψζζα δηαβάδεηε; 

ηα ειιεληθά θαη κεηαμύ καο κηιάκε ειιεληθά. 

- Μπεξδεχηεθαλ πνηέ ζηε γιψζζα; 

ρη γηαηί κηινύζακε πάληα ειιεληθά θαη ε ινγηθή απηή ήηαλ λα κελ δπζθνιεπηνύλ ζην ζρνιείν. 

Αιιηώο γηαηί λα κηιάκε ειιεληθά 

- Έρεηε ζπγθεθξηκέλε ψξα θαη ρξφλν κειέηεο; 

ρη ηνπο έρσ free.Μπνξεί λα δηαβάζνπλ θαη ην βξάδπ. Κνίηα, ην μεπεξλνύλ αιιά εγώ ιέσ 

10:00 θιείλνπλ ηα θώηα θαη είκαη απζηεξή κε απηό. πλήζσο δηαβάδνπλ όηαλ έξρνληαη από ην 

ζρνιείν. 

- Έρεηε απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο βαζκνχο θαη ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ηνπο; 

Δληάμεη απαηηήζεηο έρσ. Πώο αιιηώο λα ειέγμσ έλα παηδί; Σν βαζκό έρσ. Θα κνπ πεηο ηώξα, 

δελ είλαη ζσζηόο πάληα (δελ είλαη αληηθεηκεληθόο). Πώο αιιηώο λα ειέγμνπκε ην παηδί; Πώο λα 

μέξνπκε εκείο; Δίλαη ινγηθό λα θνηηάσ ην βαζκό. Γηα κέλα ν βαζκόο είλαη ε κηζή ςπρνινγία, 

εηδηθά ζην Γεκνηηθό. Σν παηδί πνπ θάζεηε όκνξθα,  πνπ ιέεη θαιεκέξα απηό ζα ηνλ βνεζήζεη 

ζηελ βαζκνινγία. Γηαηί έρνπκε θαλόλεο ζηελ θνηλσλία θαη αλαγλσξίδεηαη ε θαιή ζπκπεξηθνξά. 

Σν παηδί πξέπεη λα κάζεη λα επηβηώλεη. Σν λα θάλεηο θάηη θαιά είλαη ην 10%, ην λα ην 

πνπιήζεηο απηό θαιά είλαη ην 90%. Γηαβάζηε, ην μέξεηε, λα είζηε θαιά παηδηά, ην μέξεηε, ην λα 

πάξεηε θαη έλα ινπινύδη ζην δάζθαιν ην μέξεηε…. εγώ ζέισ 20…θαη δελ κε ελδηαθέξεη ν 

ηξόπνο πνπ ζα ην θαηαθέξεηε... Δκείο πξέπεη λα επηβηώζνπκε, εγώ απηό ιέσ ζηα παηδηά κνπ  

(ζθιεξφηεηα πνπ ίζσο πεγάδεη απφ ηελ αλάγθε λα επηβηψζνπλ σο „μέλνη‟ ζε απηή ηελ 

θνηλσλία). 

- Σνπο θαθνχο βαζκνχο πψο ηνπο αληηκεησπίδεηο; 

Σηκσξία 
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- Σηκσξία; 

Πξώηα θόβεηε ην Internet, κεηά ην θαγεηό γηα 1 κέξα…(γειά) 

- Έρεηε απαηηήζεηο απφ ηνπο δαζθάινπο; 

ρη δελ έρσ… γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηα παηδηά έρσ…  

- Σα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.ρ. μέλεο γιψζζεο, 

κνπζηθή, αζιεηηζκφ; 

Ζ Νη.. έρεη ηειεηώζεη Αγγιηθά θαη Γεξκαληθά θαη θάλεη θηζάξα. Ο Βι… θάλεη Αγγιηθά θαη 

Καξάηε. 

- Πψο βιέπεηε ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ ζαο κεηά ηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε, δει. ζα ζέιαηε λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ή ζα πξνηηκνχζαηε λα 

αζρνιεζεί κε θάηη άιιν; 

Καη γηα ηα δύν παηδηά κνπ ζέισ πνιιά πεξηζζόηεξα από ην Λύθεην. Θέισ λα πάλε 

Παλεπηζηήκην. Γηαηί μέξεηο ηί, πξώην θαη βαζηθόηεξν, ην ιέσ θαη ζηα παηδηά κνπ, ε γλώζε είλαη 

ην σξαηόηεξν πξάγκα πνπ κπνξείο λα πάξεηο από απηή ηε δσή. ια ηα άιια γηα κέλα είλαη 

ηίπνηα. Απηό ζε ρνξηαίλεη. Σα ρξήκαηα ζνπ δίλνπλ άιια πξάγκαηα. Πάλσ από όια λα είλαη 

κνξθσκέλα. Θα κνπ πεηο κεηά ζα δνπιέςνπλ ζηα ρσξάθηα. Απηό είλαη 80% δεδνκέλν όηη ζα 

γίλεη. Δγώ ζα ην παιέςσ λα ηα κνξθώζσ. Βιέπσ πνπ νη άλζξσπνη δνπλ πνιύ θαη δελ ζα 

βγαίλνπλ ζηελ ζύληαμε λσξίο. Ξέξσ όηη  δελ ζα βξίζθνπλ δνπιεηά.  

(αλαθέξεηε ζην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα ηεο Διιάδαο φπσο ην βηψλεη θαη ηα πξφζθαηα κέηξα 

πνπ αλαθνηλψζεθαλ φηη ζα παξζνχλ απφ ηελ πνιηηεία) 

- Ση επάγγεικα ζα ζέιαηε λα αθνινπζήζεη ην παηδί ζαο, ηα παηδηά ζαο; 

Αλ ξσηάλε εκέλα, ζα ηνπο πσ γηαηξόο. Γηαηί όπνπ θαη λα πάλε ζα βξνπλ δνπιεηά (αλαθέξεηε 

ζηελ πηζαλόηεηα ηεο κεηαλάζηεπζεο γηα εξγαζία). Από εθεί θαη πέξα όηη πξνηηκάλε απηά. Θα 

ήζεια θάηη καθξηά από ηνλ θόζκν… θπζηθή , ρεκεία… λα δνπιεύνπλ ζε εξγαζηήξηα θαη λα κελ 

έρνπλ επαθή κε θόζκν. Δίλαη θνπξαζηηθό. 

- πδεηάηε κε ηα παηδηά ζαο γηα ην εθπαηδεπηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ ηνπο κέιινλ; 

Γηα ην ζρνιείν θάζε κέξα. 

- Δλλνψ αλ απηά ζαο ιέλε ηη ζέινπλ λα γίλνπλ φηαλ κεγαιψζνπλ θαη εζείο κε ηε ζεηξά 

ζαο αλ ηνπο θαζνδεγείηε;  

Γελ κπνξνύλ λα απνθαζίζνπλ…. είλαη κηθξά… 

- Πνπ λνκίδεηε φηη ην επαγγεικαηηθφ κέιινλ ησλ παηδηψλ ζα ήηαλ θαιχηεξν; 

Ακεξηθή (απφιπηε δίρσο ελδνηαζκνχο απάληεζε ). 
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- Σν ζθέθηεζηε ζνβαξά; 

Θέισ ηα παηδηά κνπ λα θύγνπλ λα πάλε Ακεξηθή. Πνπζελά αιινύ. 

- Τπάξρεη θάπνηνο ιφγνο ζπγθεθξηκέλνο; Έρεηε ζπγγελείο εθεί; 

ρη. Πηζηεύσ όηη ε Ακεξηθή είλαη πην δεκνθξαηηθή θαη αμηόπηζηε. Δίλαη ε κόλε ρώξα πνπ 

κπνξείο λα θάλεηο ην όλεηξό ζνπ πξαγκαηηθόηεηα. Πηζηεύσ όηη έρνπλ ηνλ πην ιίγν ξαηζηζκό από 

όιν ηνλ θόζκν. Δίλαη ηόζα ρξόληα ζε κηα ζηαζεξή πνξεία δελ έρνπλ πάλσ-θάησ. Αλαγλσξίζαλε 

θαη αληηκεησπίζαλε θαιά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε κε ηελ λνκηζκαηηθή ηνπο πνιηηηθή ρσξίο λα 

θάλνπλ απηά πνπ έρνπλ ζπκβεί ζηελ Διιάδα…. Να κελ έρεηο αμηνπξέπεηα. ηελ Βόξεηα Δπξώπε 

δελ έρνπλ δσή, πάζνο, ηίπνηα…. Αλ δελ κπνξέζνπλ ζηελ Ακεξηθή πξνηηκώ λα πάκε ζηελ Ρσζία. 

ηε Ρσζία είλαη πην ζθιεξή ε δσή άιια αληηκεησπίδνπλ πην πνηνηηθά ηε δσή….  

(πιήξσο ελεκεξσκέλε γηα ηελ παγθφζκηα πνιηηηθή θαη κε ζπλεηδεηνπνηεκέλε άπνςε γηα ηε 

δσή) 

- αο επραξηζηψ γηα ην ρξφλν ζαο 

                                       _________________________________ 
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Σ΄ Γεκνηηθνχ 

Δπάγγεικα γνλέσλ 

Μεηέξα: Οηθηαθά, κέρξη πξφζθαηα βνεζνχζε ηνλ 

ζχδπγν ζηηο νηθνδνκέο 

 

Υώξα γέλλεζεο 
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Παηέξαο: Πιαθάο ζε νηθνδνκέο  Διιάδα 

Μόξθσζε γνλέσλ 

Μεηέξα: Γπκλάζην 

Παηέξαο: Γεκνηηθφ 

 

Ζ ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θαθεηέξηα πνπ επέιεμε ε ζπλεληεπμηαδφκελε. 

Δπεηδή ε  επαθή καο έγηλε κέζσ πξνζψπνπ πνπ εκπηζηεπφηαλ απφιπηα δέρζεθε λα 

δψζεη ηε ζπλέληεπμε αιιά ε ζπκπεξηθνξά ηεο γεληθφηεξα δήισλε θαρππνςία. 

Γήισζε φηη είλαη Βνξεηνεπεηξψηηζζα απφ ηελ Αιβαλία. Απφ ηελ ζχληνκε επαθή καο 

απνθφκηζα φηη πξφθεηηαη γηα εχζηξνθν άηνκν θαη πνιχ εξγαηηθφ.  

 

- Πφζν ζπρλά επηζθέπηεζηε ην ζρνιείν γηα λα ελεκεξσζείηε ή λα ελεκεξψζεηε ηνπο 

δαζθάινπο;  

πνηε πξέπεη. Πάληα πήγαηλα, από βαζκό κέρξη όιεο ηηο γηνξηέο. 

- Αληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο πνπ επεξέαζαλ απηέο ηηο επηζθέςεηο ζην ζρνιείν; 

ρη,  όρη, δελ ππήξρε από ηνπο δαζθάινπο θαθή ζπκπεξηθνξά. Τπήξραλ από ηα παηδηά ζηα 

παηδηά κνπ. Γει. ζην ζπίηη ηνπο ιέγαλε όηη ηα παηδηά κνπ είλαη Αιβαλνί. 

 (ελλνεί φηη νη Έιιελεο γνλείο ζηηγκάηηδαλ ηα παηδηά).  

ην ζρνιείν ηνπ έιεγαλ: «Ρε ζπ, είζαη Αιβαλόο». Σν παηδί κνπ έλνησζε άζρεκα. «ρη είκαη 

από εδώ», έιεγε. 

- Θεσξείηε φηη απηφ γηλφηαλ  γηα λα επηβηψζεη ην παηδί ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ,  δει. 

ην φηη έιεγε φηη δελ ήηαλ απφ ηελ Αιβαλία; 

Ναη, απηό είλαη γηα λα επηβηώζεη. Ο κεγάινο γηόο είρε δώζεη κάρε, ηζαθσκνύο,  θαη ηα άιια 

έρνπλ πξνβιήκαηα κεξηθέο θνξέο. 

- Γειαδή; 

ηελ πξώηε Γεκνηηθνύ ηνπ ιέγακε Π… λα είζαη θαιό παηδί, λα ζέβεζαη ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ 

(παύζε). Δξρόηαλ από ην ζρνιείν θαη έθιαηγε.  Γηλόληνπζαλ πξάγκαηα ζην ζρνιείν. Καλέλαο 

δελ κε ελεκέξσλε. Σε δεύηεξε ρξνληά (ζηελ Β Γεκνηηθνύ ηνπ είπα: «λα ρηππάο αλ ζε ρηππνύλ».  

- Δλεκεξψζαηε ην ζρνιείν γηα απηέο ηηο θαηαζηάζεηο; 

ρη, δελ πήγαηλα. 

- Γηαηί;  Φνβφζαζηαλ; 
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ρη, δελ θνβόκνπλ. Γελ κε ελεκεξώλαλε, δελ κνπ ιέγαλε (ζηελ Α δεκνηηθνύ). κσο, ζηελ Β 

Γεκνηηθνύ κε παίξλαλε ηει. ιε ηελ ώξα γηαηί έδεξλε ηα παηδηά ηνπο (απηά πνπ ηνλ 

θνξόηδεπαλ). Σνπο είπα πέξζη όηη είρα πξόβιεκα κε ην Π… αιιά ε θσλή δελ αθνπγόηαλ, ηώξα  

πνπ ηα δηθά ζαο παηδηά παξαπνληνύληαη κε θαιέζαηε εζείο, ηνπο είπα. Καη έηζη απέθηεζα θσλή. 

ηαλ ην δηθό κνπ παηδί εξρόηαλ ρηππεκέλν θαλέλαο δελ λνηαδόηαλ. Σνπο ην είπα. Δγώ, ηνπο 

είπα, είπα ζην γηό κνπ λα ππεξαζπίδεηαη ηνλ εαπηό ηνπ,  γη απηό ρηππά ηα παηδηά πνπ ην 

θνξντδεύνπλ. πσο θαη λα ρεη πξέπεη λα επηβηώζεη. Σνπο είπα όηη εδώ έρεηε ξαηζηζκό. «Ση ιέηε 

θπξία κνπ», έιεγαλ. ην ηέινο κνπ δεηήζαλε ζπγλώκε πνπ δελ έδσζαλ ζεκαζία,  πέξζη έρνπκε 

ζθάικα κνπ είπαλ. Σνπο είπα όηη ηα παηδηά καο έρνπλ θαη απηά δηθαηώκαηα όπσο όισλ. 

- Πιένλ επηζθέπηεζηε ζπρλά ην ζρνιείν; 

Ναη,  ξσηάσ ηε δαζθάια θαη πάσ θαη ζηηο γηνξηέο. 

- Αληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο ζε απηέο ηηο ζπλαληήζεηο; 

ρη κε ηηο δαζθάιεο δελ είρα πξόβιεκα λα κηιήζσ. Μόλν κηα θνξά ζηνλ Ν… (ηξίην παηδί) κηα 

δαζθάια κνπ είπε λα πάεη ζην νινήκεξν γηα λα ιπζεί ε γιώζζα ηνπ θαη όηη είδε όηη εκείο 

είκαζηε αιινδαπνί θαη απηό ζα ηνπ θάλεη θαιό. Θύκσζα πνιύ θαη ηεο είπα λα ζπλαληεζνύκε 

πάιη ζε έλα κήλα θαη αλ λνκίδεη όηη ρξεηάδεηαη θάηη λα ην θάλνπκε. Ήζεια λα δεη όηη ην παηδί 

δελ ρξεηάδεηαη βνήζεηα, αθνύ μέξεη ειιεληθά. «Σνλ έρεηε αθνύζεη;»,  ηεο είπα, «Γλσξίζηε ην γηό 

κνπ θαη κεηά». Δκείο κηιάκε ειιεληθά. Δγώ έρσ μεράζεη θαη ηα αιβαληθά. Πάκε  ζηελ Αιβαλία 

θαη καο ιέλε Έιιελεο, είκαζηε μέλνη εθεί. Γελ μέξσ γηαηί ην έθαλε. Σεο είπα όηη δηαβάδσ κόλε 

κνπ ηα παηδηά κνπ. Γελ πίζηεπαλ όηη εγώ κπνξνύζα. Γελ ρξεηάζηεθαλ βνήζεηα ζην ζρνιείν, 

γηαηί δελ είραλ πξόβιεκα. Αθνύ κηινύζακε Διιεληθά. Κακία θνξά ν θόζκνο καο έιεγε 

Κξεηηθνύο, έρνπκε κηα πξνθνξά. Δγώ πάλσ ζην ζέκα ηνπ παηδηνύ δελ ζεθώλσ θνπβέληα. 

- πκκεηέρεηε ζε πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο ηνπ ζρνιείνπ κε άιινπο γνλείο; 

Ναη 

- Γπζθνιεπηήθαηε πνηέ ζε απηέο ηηο ζπλαληήζεηο; 

ρη, κνπ αξέζεη όηαλ θέξλνπλ θάπνην ςπρνιόγν γηα ηα παηδηά θαη ε ζρνιή γνλέσλ κνπ άξεζε 

αιιά ζηακάηεζε. Γελ έξρνληαλ όινη νη γνλείο. 

- Κάλεηε έιεγρν ησλ ηεηξαδίσλ θαη ησλ δηαγσληζκάησλ ηνπ κηθξνχ Ν..; 

Ναη. 

- Κάζε κέξα; 

ηαλ ηα παηδηά ήηαλ πην κηθξά θάζε κέξα. Ο Ν… κνπ ιέεη ηη παίξλεη ζηα δηαγσλίζκαηα θαη 

πόηε γξάθεη θαη έηζη μέξσ. 

- Δμεηάδεηε ην παηδί κεηά ηελ κειέηε ηνπ; 
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Μέρξη πέξζη ηνλ είρα από θνληά θαη ηα πεξηζζόηεξα ηα θάλακε καδί. Φέηνο είπε θαη ε δαζθάια 

λα ηα αθήλνπκε λα δηαβάδνπλ κόλα ηνπο. Γελ ηνλ αθήλσ όκσο λα κελ δηαβάδεη. πσο θαη ζηα 

κεγάια έρνπκε πξόγξακκα θαη έλα όλεηξν ηνπ ιέσ. Πξέπεη λα κάζνπκε θάηη. Σνπο ιέσ πσο αλ 

δελ πάλε θξνληηζηήξην, αγγιηθά, κπάια, πώο ζα θάλνπλ παξέα κε ηα παηδηά ησλ άιισλ πνπ 

έρνπλ (ελλνεί ηνπο Έιιελεο πνπ έρνπλ ρξήκαηα). Πξέπεη θαη εκείο λα ηα θάλνπκε απηά γηα λα 

παίδνπλ καδί ζαο. 

- Έιεγρν ηεο ηζάληαο θάλαηε πξηλ θαη ηψξα; 

Πάληα ζηηο πην κηθξέο ηάμεηο. Σελ έθηηαρλαλ ηελ ηζάληα από ην βξάδπ, πνηέ ην πξσί. Δίρακε 

πξόγξακκα. 

- Έρεη ν Ν… ζπγθεθξηκέλε ψξα κειέηεο θαη ρξφλν,  δει. δηαβάδεη ην απφγεπκα ή κεηά 

ην ζρνιείν; 

Γηαβάδεη κεηά ην ζρνιείν θαη ν Υξ. ην ίδην (ν δεύηεξνο γηόο). Μεηά έρνπλ θξνληηζηήξηα, κπάια. 

Δγώ ηνπο έρσ πεη όηη ,είλαη ε θαιύηεξε ώξα. 

- Γηαβάδνπλ αξθεηά; 

Καη ηα ηξία κνπ παηδηά δηαβάδνπλ πνιύ, ν κεγάινο γηόο είλαη ήδε  ηξηηνεηήο θνηηεηήο, ν  Υξ. 

(δεύηεξνο γηόο ) είλαη παξαζηάηεο θέηνο. Δθεί λα δεηο ξαηζηζκό από ηνπο άιινπο γνλείο. 

- Δζείο δηαβάδεηε καδί κε ην παηδί  ή ν άληξαο ζαο; 

Ο παηέξαο ηνπο πνηέ δελ θάζηζε καδί ηνπο. Δγώ ηα είρα ηα παηδηά θαη όηαλ δνύιεπα ζηελ 

νηθνδνκή δελ ήκνπλ πάληα εθεί πνπ δηάβαδαλ ηα κεγαιύηεξα. ηνλ κηθξόηεξν ζηακάηεζα λα 

δνπιεύσ θαη κπνξνύζα λα ην θάλσ. κσο δελ ήκνπλ από πάλσ ηνπ. Γηάβαδε θαη κνπ έιεγε 

(ελλνεί ην κάζεκα) ή αλ θάηη δελ θαηαιαβαίλεη ξσηά ην Υξ.. (ην δεύηεξν παηδί)  

(Παξαηήξεζα φηη κε ηελ παξνπζία ηεο θαη κε ηηο δηδαρέο ηεο παξφηξπλε ηα παηδηά ηεο λα 

δηαβάζνπλ, θαζψο θαη κε ηελ βνήζεηα ίζσο δαζθάισλ ζην ζπίηη, ην νπνίν ππνλνεί αιιά δελ 

παξαδέρεηαη. Πηζηεχσ φηη ζπγθαιχπηεη έληερλα ηελ άγλνηα ηεο σο πξνο ηελ βνήζεηα 

πξαθηηθά ζην δηάβαζκα ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ζε εκέλα απνθεχγεη λα απαληήζεη ζε 

νπζηψδε πάλσ ζην δηάβαζκα). 

- Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο βαζκνχο θαη ηηο επηδφζεηο γεληθφηεξα ζην ζρνιείν έρεηε 

απφ ηα παηδηά ζαο; 

Φπζηθά. Έρνπκε έλα όλεηξν ζνπ είπα. Σα παηδηά κνπ δνπιεύνπλ καδί κε ηνλ παηέξα ηνπο ηα 

θαινθαίξηα, θαη θακηά θνξά θαη ηα ζαββαηνθύξηαθα αλ έρεη θάπνηα δνπιεηά θαη θάλνπλ θαη ηα 

θξνληηζηήξηά ηνπο θαη ηελ κπάια θαη όια. Σνπο έρσ πεξάζεη όηη πξέπεη ζε όια λα είκαζηε κέζα. 

ηαλ ζέινπλ λα αγνξάζνπλ θάηη, δνπιεύνπλ ζηνλ παηέξα ηνπο θαη ην παίξλνπλ κόλνη ηνπο. Ο 

κεγάινο κνπ γηόο ζπνπδάδεη ζηελ Αζήλα ζε ΣΔΗ θαη απηόο έξρεηαη θαη δνπιεύεη αθόκα κε ηνλ 
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παηέξα ηνπ. Δίλαη θαιόο ζηε ζρνιή, ζα ηα πάεη θαιά. Ο Υξ. είλαη παξαζηάηεο θαη είλαη θαιόο 

καζεηήο θαη ν κηθξόο θαιόο είλαη . 

- αο πξνζθέξεη ηθαλνπνίεζε ν βαζκφο ησλ παηδηψλ ζαο; 

Δλλνείηαη,  αιιά λα είλαη θαη θαιά παηδηά (παύζε). ην ζρνιείν πξέπεη λα καζαίλνπλ λα είλαη 

θαη θαιά παηδηά. Δδώ δελ καζαίλεηε ηξόπνπο ζηα παηδηά. 

- Σα παηδηά ζαο θάλνπλ θάπνηα καζήκαηα, θξνληηζηήξηα, αζιήκαηα θαη ίζσο θάπνην 

κνπζηθφ φξγαλν; 

Ναη. Κάλνπλ από ηελ Γ΄ Γεκνηηθνύ Αγγιηθά θαη ζηελ Δ‟  Γεκνηηθνύ Γεξκαληθά ή Γαιιηθά όια 

ηα αγόξηα, αλάινγα ηη έθαλαλ ζην ζρνιείν. Πάλε ζην κπάζθεη, ζηε  κπάια, ηξέμηκν. Α! Ο 

κηθξόο παξαθνινπζεί θαη ηα πεξηβαιινληνινγηθά καζήκαηα ηνπ Γήκνπ.  

- πδεηάηε κε ην παηδί ζαο (ηα παηδηά ζαο)  γηα ην ηη ζα γίλεη φηαλ ζα κεγαιψζεη; 

Δληάμεη απηό γίλεηε ζπλερώο. Έρνπκε πξόγξακκα, έρνπκε έλα όλεηξν λα πάκε κπξνζηά. Έηζη 

ηνπο καζαίλσ θαη δνπιεηά θαη δηάβαζκα. 

- Πνχ βιέπεηε ην επαγγεικαηηθφ κέιινλ ησλ παηδηά ζαο; 

Πνύ λα ην δσ,  εδώ 

- Δλλνψ, δελ ζθέθηεζηε φηη εάλ δελ βξίζθνπλ εδψ εξγαζία ζα κπνξνχζαλ λα γπξίζνπλ 

πίζσ ζηε Αιβαλία ή ζε θάπνηα άιιε ρψξα. 

ρη θαιέ. Δκείο ζα πάκε ζην ζρνιείν ζα ζπνπδάζνπκε θαη αλ δελ βξίζθνπλ δνπιεηά ζα πάλε 

ζηελ νηθνδνκή κε ηνλ παηέξα ηνπο. Γνπιεηά ππάξρεη γηα λα δήζεηο όρη γηα λα γίλεηο πινύζηνο! 

Δκείο όηαλ ν κεγάινο έπξεπε λα πάεη ζρνιείν απνθαζίζακε κε ηνλ ζύδπγν πνπ ζα κείλνπκε. 

Δίπακε εδώ γηαηί ζηελ Αιβαλία ηα πξάγκαηα δελ είλαη θαιύηεξα. 

- αο επραξηζηψ πνιχ  

 

 

 

 

 11
 
   

 11
 
                                                  ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΓΟΝΔΙ ΠΑΙΓΙΑ 

Ηιηθία Αξηζκόο παηδηώλ 
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Μεηέξα:     45 εηψλ 

Παηέξαο:    53 εηψλ 

3 (αγφξηα) 

Υώξα γέλλεζεο 

Μεηέξα:   Αιβαλία 

Παηέξαο:  Αιβαλία 

Ηιηθία 

19, 14 & 9 εηψλ  

Υξόλνο παξακνλήο ζηελ Διιάδα 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1990 (πεξίπνπ) 

 

Σάμε θνίηεζεο 

Λχθεην; 

Γπκλάζην 

Γ΄ Γεκνηηθνχ 

Δπάγγεικα γνλέσλ 

Μεηέξα: Αγξνηηθέο θαη νηθηαθέο εξγαζίεο έλαληη 

ακνηβήο  

Παηέξαο: Αγξνηηθέο εξγαζίεο 

 

Υώξα γέλλεζεο 

 

Διιάδα 

Μόξθσζε γνλέσλ 

Μεηέξα:  Γεκνηηθφ 

Παηέξαο: Γεκνηηθφ 

 

Ζ ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζπίηη ηεο. Γλψξηδα, φηη αληηκεησπίδεη 

πξνβιήκαηα πγείαο πξνεξρφκελα απφ ην ζηξεο πνπ έρεη ππνζηεί ιφγσ ηεο πνξείαο 

ηνπ κεγάινπ ηεο γηνπ, 19 εηψλ, ν νπνίνο δελ έρεη απνθνηηήζεη αθφκα απφ ην Λχθεην. 

Σα πεληρξά νηθνλνκηθά ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηα πξνβιήκαηα γιψζζαο δπζρεξαίλνπλ 

ηελ επηθνηλσλία κε ην ζρνιείν θαη θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ νπζηαζηηθή ηεο παξνπζία 

ζηε ζρνιηθή δσή ησλ παηδηψλ, αιιά θαη ηε βνήζεηα ηνπο ζην ζπίηη. Έηζη, ε ζρνιηθή 

πξφνδνο ησλ παηδηψλ δελ είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή, αλ θαη ηα παηδηά έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη ηελ εηδηθή ηάμε ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο, παξαηήξεζα φηη ηα  παηδηά 

απηνεμππεξεηνχληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, ελψ έρσ ηελ αίζζεζε φηη ν 

ηζρπξηζκφο ηεο φηη ζην ζπίηη ππάξρεη πξφγξακκα δελ ηζρχεη.  

 

- Πφζν ζπρλά επηζθέπηεζηε ην ζρνιείν γηα λα ελεκεξσζείηε ή λα ελεκεξψζεηε ηνπο 

δαζθάινπο;   

Πξώηε θνξά πήγα ην παηδί κνπ ζην ζρνιείν πεληέκηζη ρξνλώλ. Πήγα θαη ηνπο είπα: «Σν παηδί 

κνπ δελ είλαη έηνηκν γηα ζρνιείν». κσο, ην  παίξλνπλ θαη κνπ ιέλε, δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε 

ηίπνηα. ηελ αξρή είρε κεγάιε δπζθνιία, όηαλ ζην ιέσ κεγάιε, κεγάιε. 
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- Σν θαηαιαβαίλσ. 

Ήηαλ αλώξηκν. 

- Γελ ζαο πξφηεηλαλ λα πάεη ζηελ εηδηθή ηάμε ηνπ ζρνιείνπ; 

ρη. Ση έγηλε; Σν παηδί είρε κάζεη ήζπρα, πνιηηηζκέλα. Δγώ κηινύζα θαιά ζηα παηδηά κνπ. Γελ 

ηα καιώλσ. Με ην πνπ πάεη ζρνιείν ζπλαληά θσλέο, θαζαξίεο θαη έθαλε ηζίζα ηνπ πάλσ ηνπ 

θαη εγώ λα πάσ λα ην αιιάμσ ζην ζρνιείν. Μηιάκε γηα δξάκα. 

 (αληηιακβάλνκαη φηη θάλεη αλαθνξά ζε πεξηζηαηηθφ ηνπ παξειζφληνο πνπ αθνξά ην πξψην 

παηδί ηεο νηθνγέλεηαο, πεξηζηαηηθφ πνπ επεξέαζε θαη ηελ πεξαηηέξσ επαθή ηεο κε ην 

ζρνιείν) 

- Απφ ηη έλνησζε άζρεκα ην παηδί ζην ζρνιείν; 

Σνπ ήξζε απόηνκα ην ζρνιείν. Γελ είρε πάεη λεπηαγσγείν θαζόινπ. Σν δεύηεξν παηδί κνπ 

γελλήζεθε κε πξόβιεκα πγείαο (αλαπλεπζηηθό) θαη αλαγθαζηηθά γηα λα κελ πάξεη αληηβηώζεηο 

θαη ηέηνηα ην θξαηνύζα ζην ζπίηη. Λνηπόλ αζρνινύκνπλ ζπλερώο κε ην κηθξό. Αθόκα θαη 

κεζάλπρηα πεγαίλακε ζην βνπλό. Έηζη, δελ είρα ρξόλν γηα ην κεγάιν θαζόινπ (παξνπζηάδνληαη 

νη δπζθνιίεο ηεο νηθνγέλεηαο κε ηελ αζζέλεηα θαη ηηο επηπηψζεηο ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

πξψηνπ παηδηνχ). 

- Έπξεπε ζπλερψο λα επηβιέπεηο ην δεχηεξν παηδί, ην θαηαιαβαίλσ. 

Αλαγθάζηεθα θαη ην παηδί έρεη ηξαύκαηα. Ο Β… έκελε κόλνο πεληέκηζη ρξνλώλ. Να ην αθήλεηο 

κόλν ηνπ γηα λα πάξεηο ην άιιν ζην βνπλό όηαλ είρε θξίζεηο( πήγαηλαλ ην παηδί ζε πεπθψδε 

πεξηνρή). Δίρακε πνιιά πξνβιήκαηα. 

- ην ζρνιείν ζε αληηκεηψπηζαλ πνηέ δηαθνξεηηθά νη δάζθαινη ή νη άιινη γνλείο; Ίζσο 

έλνησζεο εζχ πνηέ άζρεκα ιφγσ αλαζθάιεηαο; 

Πξνζβνιή εηδηθά κε ην Β…, πνιύ πξνζβνιή (πξώην παηδί). 

- Πξνζβνιή γηαηί;  

Κνίηα κηιάγαλε κε κηα γιώζζα βξε παηδάθη κνπ… 

- Πνπ δελ ηελ θαηαιαβαίλαηε; 

ρη πσο δελ ηελ θαηαιάβαηλα,  αιιά αηζζαλόκνπλ άζρεκα, πνιύ. 

- αλ λα ζαο ππνηηκνχζαλ; 

Γειαδή; 

- ε ζεσξνχζαλ πην θάησ απφ απηνχο; 

Αθξηβώο, θάηη ηέηνην, έηζη  αηζζαλόκνπλ εγώ, όκσο  ίζσο δελ ήηαλ θαη έηζη (ελλνεί ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ απέλαληί ηεο)  
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(Δδψ έλνησζα κηα ζηηγκηαία αλαδίπισζε, θνβνχκελε κελ εθηεζεί θαη εγψ δελ δηαηεξήζσ ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπδήηεζεο )   

Δγώ ην έπαηξλα έηζη, όηαλ κνπ ην ιέγαλε ην παηδί αλώξηκν. Με θάπνηα άιιε δαζθάια είρα θαιή 

ζρέζε  θαη ην βνήζαγε, ζεθσλόηαλ θαη ζηνλ πίλαθα παηδηνύ. 

(Γίλεη έκθαζε ζηελ αλαζάξξεζε πνπ έλνησζε απηή θαη ην παηδί ηεο απφ ηελ θαιή 

ζπκπεξηθνξά κηαο δαζθάια )  

Μνπ ιέγαλε «Δζύ ζα θάλεηο ην παηδί ζνπ, εζύ ζα ην δηαβάζεηο». Ξέξεηο κνπ ήξζε κηα θνξά λα 

ηε θηύζσ, ηόζν άζρεκα πνπ κνπ θάλεθε δει. ηη ηνπο πιεξώλνπκε; Αλ ήκνπλ δαζθάια δελ ζα ην 

έζηειλα ζην ζρνιείν ζα ην θξαηνύζα ζπίηη. 

(Γείρλεη ηελ αγαλάθηεζε ηεο απέλαληη ζε έλα ζχζηεκα πνπ ζέιεη ηνλ γνληφ δεθαλίθη ηνπ 

ζρνιείνπ φηαλ δελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ. Δπίζεο, 

θαη ηελ ελνρή πνπ „‟πεξλνχλ‟‟ ζηνπο γνλείο φηαλ ην ζρνιείν δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη έλα 

παηδί πνπ δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πάξεη βνήζεηα απφ ην ζπίηη ηνπ, ζέκα πνπ δελ 

αληηκεησπίδνπλ κφλν νη αιινδαπνί γνλείο αιιά θαη νη Έιιελεο γνλείο)  

- Παξφια απηά επηζθέπηεζηε πιένλ ην ζρνιείν; 

Δγώ ζηνπο βαζκνύο έρσ λεύξα, ηνπο παίξλσ θαη θεύγσ. Με έθαλε έμαιιε απηή. Γει. είζαη 

εθπαηδεπηηθόο, εζύ πξέπεη λα ην κάζεηο ην παηδί. Δκείο, ιείπνπκε  όιε κέξα γηα δνπιεηά, όρη λα 

γίλεηε ην αληίζεην. Πώο λα κελ είκαη αγαλαθηηζκέλε όηαλ ζνπ ιέλε: «Γελ έθαλεο θαιή δνπιεηά, 

δελ κπνξνύζεο ε;». Με κηα εηξσλεία…  

- Καηαιαβαίλσ. 

Καη ην θνηηάο, ηη λα απαληάο; Σα έρσ παξαηήζεη. Ξέξεηο γηαηί; Θα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα. Έηζη 

όπσο έρνπλ ηα πξάγκαηα , ζπνπδάδνπλ όια θαη δελ δνπιεύνπλ. Γηαηί λα θνπξαζηώ θαη λα 

ηζαληηζηώ. Έρσ ηελ θνύξαζε κνπ ζηα θηήκαηα… ζα ην ηαΐζσ, ζα ην θξνληίζσ… λα κελ ηνπ 

ιείπεη ηίπνηα… Ζ επζύλε κνπ είλαη ην εμήο.: ηαλ ην παηδί πεηλάεη, όηαλ δελ έρεη ην  παπνύηζη 

ηνπ. Ζ εθπαίδεπζε είλαη απηή. Από εκάο πιεξώλνληαη. Καη εγώ ζεσξώ όηαλ ηα παηδηά  πάλε 

θξνληηζηήξην, είλαη θνξντδία. Γηαηί ιέσ πεηακέλα ρξήκαηα. Γηαηί ην έδεζα κε ην Β… πνπ 

έδσζα 4-5 ρηιηάδεο επξώ λα κάζεη κηα γιώζζα αγγιηθή θαη δελ έκαζε ηειηθά. Δίρα δαζθάια 

ζπίηη θαη ην πιήξσλα κε ην παξαπάλσ. Σξία ρξόληα θνξόηδεπε θαη δελ είρε πάεη εμεηάζεηο 

θαζόινπ.   

- πλερίδεηε φκσο λα πεγαίλεηε γηα ηα άιια παηδηά ζαο ζην ζρνιείν, λα ξσηάηε γηα ηελ 

πξφνδφ ηνπο; 
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Από ηνλ Β. (πξψην παηδί ) θαη κεηά πνηέ. Μνπ είρε θνιιήζεη απηό. Σειείσζε. Ξέξεηο ηη ήηαλ ην 

δύζθνιν γηα κέλα; Κάζε θνξά πνπ ήηαλ Α Γεκνηηθνύ  λα πάεη ην παηδί, εγώ είρα έλα κσξάθη 

ζην ζπίηη (ε δηαθνξά ησλ παηδηψλ ήηαλ ηέηνηα πνπ ππήξρε “ζχγθξνπζε” θξνληίδαο) 

- Σψξα ζην ηξίην παηδί δελ είζηε πην ραιαξή λα ην παξαθνινπζείηε ιίγν πεξηζζφηεξν 

ζην ζρνιείν; 

Ναη , είκαη. 

- ε ζπλαληήζεηο πνπ γίλνληαη ζην ζρνιείν ηψξα ζπκκεηέρεηε; 

Σα ζηραίλνκαη όια απηά. 

- Αηζζάλεζηε άζρεκα ή δελ ζαο ελδηαθέξεη λα ζπκκεηέρεηε; 

Να ζνπ πσ κε ην Β..(κεγάινο) πήγαηλα ζην ζύιινγν γνλέσλ (ζηηο ζπλειεχζεηο). ηελ αξρή 

ιέγαλε: «Έρνπλ καδεπηεί πνιύ αιινδαπνί θαη γύθηνη». Ξέξεηο πόζν άζρεκν είλαη απηό ην 

πξάγκα;  

- Πνιχ άζρεκν. 

Μελ ην ζπδεηάηε θαη ιέγαλε «Γελ ζέισ ην παηδί κνπ λα θάζεηε ζε έλα ζξαλίν κε ηνλ Αιβαλό». 

«ηελ ηάμε πνπ έρεη γύθηνπο δελ ζέισ ην παηδί κνπ». ηαλ ην άθνπζα αεδίαζα. Γελ πήγα πνηέ 

πάιη. Ούηε ρξήκαηα δίλσ (ζπλεηζθνξά εηήζηα ζην ζχιινγν). Δγώ έρσ πεξάζεη δύζθνια. 

- ε γηνξηέο ζπκκεηέρεηο; 

Ναη, ακέ ή εγώ ή ν άληξαο κνπ  πάκε.  

- Έιεγρν ησλ ηεηξαδίσλ θαη ησλ δηαγσληζκάησλ θάλεηε ζηνλ κηθξφ;  

Κάηη θάλσ (αληηιακβάλνκαη φηη θάλεη ιίγα πξάγκαηα) 

- Δμεηάδεηε ην παηδί κεηά ηε κειέηε ηνπ; 

Κνίηα έρνπλ ζπάζεη ηα λεύξα κνπ (έρεη ππνζηεί εγθεθαιηθφ πξηλ έλα ρξφλν θαη ε αιήζεηα 

είλαη πσο δελ αζρνιείηαη αξθεηά). Σα παηδηά δελ παίξλνπλ θαιά ηα γξάκκαηα. Γελ κπνξώ λα 

εμεγήζσ ηα πξάγκαηα. Σί θηαίεη. 

- Απφ ην ζρνιείν ππήξρε ε δηάζεζε, ε δπλαηφηεηα λα ην βνεζήζνπλ; Ίζσο κέζσ ηεο 

εηδηθήο ηάμεηο γηα παξάδεηγκα. 

Σνλ έρνπλ πάεη.  

- Απφ ηελ Α΄  Γεκνηηθνχ πάεη ζηελ εηδηθή ηάμε; 

Φέηνο. 

- Βιέπεηο θάπνηα βειηίσζε; 

Ναη αξρίδεη λα δηαβάδεη θαιά. Κάπσο θαιύηεξα αιιά εληάμεη. 
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- Δζχ βνεζάο απφ εδψ, ζην ζπίηη; 

Δγώ κπνξώ λα ηνπ πσ λα θάλεη σξαία γξάκκαηα. (Καηαιαβαίλσ φηη ν έιεγρνο  είλαη  

επηθαλεηαθφο θαη έρσ ηελ αίζζεζε φηη δελ ηνλ επηηεξεί θαζφινπ,  άζρεηα ηη απαληά. Απηφ 

κπνξεί λα νθείιεηε θαη ζε δηθή ηεο άπνςε θαη ζε αλεπάξθεηα γλψζεσλ). Γελ κπνξεί λα 

ζπλδπάδεη ην α…η…αη… (ελλνεί φηη ξσηά γηα ηελ νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ). Δίλαη δύζθνιν 

πνιύ γηα απηόλ. Σώξα δελ έρσ όξεμε λα αζρνιεζώ πην πνιύ… 

- Απηφ ην θάλεηο θάζε κέξα ή φπνηε κπνξείο; 

Κάζε κέξα. 

- Σελ ηζάληα ηνπ παηδηνχ ηελ θνηηάο θάζε κέξα, δει. λα ηελ πξνεηνηκάζεηο ή λα δεηο 

ηπρφλ δηαγσλίζκαηα ή  ηεηξάδηα; 

Νηύλνληαη κόλα ηνπο,  όια κόλα ηνπο. Σελ ηζάληα ηνπ κόλνο ηνπ. 

- Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ψξεο πνπ δηαβάδεη ν κηθξφο; 

ρη, δελ ππάξρεη. 

- Όπνηε ζέιεη; 

ρη, όπνηε ζέιεη, όπνηε εκείο κπνξνύκε. Αο πνύκε, έρνπκε θαλνλίζεη λα πάκε ζηε δνπιεηά, ην 

παίξλνπκε καδί καο. ηαλ εξρόκαζηε ,δηαβάδεη. 

- Κάζεζαη θνληά ηνπ φηαλ δηαβάδεη; 

Μέρξη λα ηειεηώζεη, λαη  (ακθηζβεηψ ηελ εγθπξφηεηα ) 

- Έρεηο απαηηήζεηο απφ ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη ηνπο βαζκνχο ηνπ παηδηνχ ζνπ; 

Πνηέ δελ είρα, νύηε έρσ ζηα παηδηά κνπ. Μηα δαζθάια κνπ είρε πεη κελ θνβάζαη θαιό παηδί λα 

είλαη θαη ζα κάζεη ζηγά-ζηγά…. θαη εγώ ηόζν κπνξνύζα λα δώζσ …θαη δελ κπνξνύζα λα 

δεηάσ θάηη πνπ εγώ δελ κπνξνύζα λα δώζσ (εηιηθξηλήο απάληεζε γηα φζα έρεη δψζεη). 

Έβιεπα πάλησο πσο όηαλ άιιαδε δαζθάινπο ππήξρε δηαθνξά. Πνηέ δελ άθνπζα θάηη γηα ην 

ραξαθηήξα ηνπ παηδηνύ απιά ην δηάβαζκα… 

- Σν παηδί παξαθνινπζεί θάπνηα καζήκαηα ή αζιήκαηα; (πεξηηηή εξψηεζε φηαλ 

γλσξίδσ φηη ε νηθνγέλεηα δελ έρεη ηε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζε 

απηά) 

Ο κηθξόο όρη. 

- πδεηάηε γηα ην κέιινλ, ηη ζα θάλνπλ; 

Γελ ηα πηέδσ. Γελ ηα πίεζα πνηέ. Ξέξεηο γηαηί; Έρσ δεη  (φηη ε) βία θαη δελ βγάδεη πνπζελά. Σν 

βάδεηο κε ην δόξη λα ζπνπδάζεη θαη ζην ηέινο δελ θάλεη ηίπνηα. Θα ζνπ πσ πσο ζην θξεβάηη ηνπ 

κηθξνύ βξίζθσ κόλν θαηζαβίδηα (ππνλνεί όηη ζα κάζεη κηα ηέρλε θαη ζα ην ζηεξίμεη) 
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- αο επραξηζηψ πάξα πνιχ  

                                              ____________________________ 

 

 

 

 12  

-  12                                                 ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΓΟΝΔΙ ΠΑΙΓΙΑ 

Ηιηθία 

Μεηέξα:     47 εηψλ 

Παηέξαο:      - 

Αξηζκόο παηδηώλ 

2 (αγφξη &  θνξίηζη) 

Υώξα γέλλεζεο 

Μεηέξα:   Αιβαλία 

Παηξηφο:  Έιιελαο 

Ηιηθία 

15, 10 εηψλ  

Υξόλνο παξακνλήο ζηελ Διιάδα 

Απφ ην 1995  

 

Σάμε θνίηεζεο 

Γ΄ Γπκλαζίνπ 

Δ΄ Γεκνηηθνχ 

Δπάγγεικα γνλέσλ 

Μεηέξα: Δπνρηαθέο αγξνηηθέο εξγαζίεο, νηθηαθέο 

εξγαζίεο θαη θξνληίδα ειηθησκέλσλ αηφκσλ 

 

Υώξα γέλλεζεο 

 

Διιάδα 

Μόξθσζε γνλέσλ 

Μεηέξα:  Λχθεην 

 

 

Ζ ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηεο ιακβάλνπζαο απηήο ζηελ 

νπνία ε ζπλεληεπμηαδφκελε ππήξμε πεξηζηαζηαθά εξγαδφκελε θαη ν δηάινγνο έγηλε 

ππφ ην πλεχκα  εμνηθείσζεο. Ζ κεηαλάζηξηα κεηέξα θαη ηα δχν ηεο παηδηά απνηεινχλ 

κηα κνλνγνλετθή  νηθνγέλεηα κε ηελ παξνπζία ηνπ Έιιελα παηέξα, ν νπνίνο 

αληηκεησπίδεη πξφβιεκα αιθννιηζκνχ, λα είλαη πεξηζηαζηαθή έσο θαη κεδεληθή ζηε 
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δσή θαη ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. Ζ κεηέξα κεγαιψλεη κφλε ηεο ηα δχν παηδηά 

θαηαβάιινληαο θάζε ζπλεηή πξνζπάζεηα γη απηφ. 

- Πφζν ζπρλά επηζθέπηεζηε ην ζρνιείν γηα λα ελεκεξσζείηε ή λα ελεκεξψζεηε ηνπο 

δαζθάινπο;  

Δγώ είκαη ζπλερώο ζην ζρνιείν θαη καζαίλσ γηα ηα παηδηά κνπ. Με ηνπο δαζθάινπο όινπο 

γλσξηδόκαζηε θαη ηνπο ζπλαληώ θαη έμσ από ην ζρνιείν θαη κνπ ιέλε ηα πάληα γηα ηα παηδηά 

(ππνλνεί θαη γηα ηελ δηαγσγή ηνπο). 

- Γειαδή πφζν ζπρλά επηζθέπηεζαη ην ζρνιείν γεληθά; 

Να ζνπ πσ, αλ  έρσ πάεη κεξνθάκαην δελ κπνξώ λα θύγσ θαη λα πάσ ζην ζρνιείν ζηηο 12:00 

γηα παξάδεηγκα… αιιά ζα ξσηήζσ θάπνηνλ άιινλ ηη είπε ε δαζθάια (ππνλνεί άιιν γνλέα) θαη 

αλάινγα ζα πάσ λα κηιήζσ καδί ηεο ή όρη. Πάλησο εγώ ζα ηελ βξσ ηελ δαζθάια. Παίξλσ θαη 

ην ηειέθσλό ηνπο θαη ηνπο ηειεθσλώ (παχζε πνπ αθνξά ηελ δπζθνιία ηεο λα παξεπξεζεί ζε 

νξηζκέλεο ρξνληθά ζπλαληήζεηο αθνχ είηε ζα εξγάδεηαη , είηε δελ ζα βξίζθεη κεηαθνξηθφ 

κέζν, αθνχ δελ έρεη νχηε απηνθίλεην, νχηε κεραλάθη). Ξέξνπλ όηη δελ κπνξώ θαη δελ έρνπλ 

πξόβιεκα (ππνλνεί φηη θαηαλννχλ ηηο αληηθεηκεληθέο ηεο δπζθνιίεο θαη ηελ ζηεξίδνπλ 

παξέρνληαο ηεο ρξφλν ζε ψξεο εθηφο ηνπ σξαξίνπ ηνπ ζρνιείνπ) 

- Πέξα ησλ αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ, ηεο δνπιεηάο, λα παξεπξίζθεζαη ζε 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο, ππήξμαλ πνηέ άιινη ιφγνη, παξάγνληεο πνπ λα 

επεξεάδνπλ απηή ηελ ζπκκεηνρή ζνπ; 

ρη, κόλν όηαλ δνπιεύσ θαη αλ δελ έρσ κέζν λα πάσ… ιν θαη θάπνηνο ζα κε  πάεη…(ζην 

ζρνιείν). 

- ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ δνπιεχεηο επηιέγεηο λα ζπκκεηέρεηο ζε ζπλαληήζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ –γνλέσλ ζην ζρνιείν; 

Ναη  

- Τπήξμαλ πνηέ θάπνηεο δπζθνιίεο πνπ λα ζε απνηξέπνπλ δει. λα ζε επεξεάδνπλ λα 

ζπκκεηέρεηο ζε απηέο ηηο ζπλαληήζεηο; 

 ρη. Άζρεκα έρσ λνηώζεη πνιιέο θνξέο παιηόηεξα  κε ηνλ  π. (κεγάινο γηφο) από ηνπο γνλείο 

θαη ηα παηδηά . Άιια εγώ είκαη ζθιεξή, δελ “θνιιάσ”,  αθνύσ ζπλερώο λα ιέλε ε «αιβαλέδα 

θαη ε αιβαλέδα» αιιά κε “βάδνπλ” ζηα ζπίηηα ηνπο θαη δνπιεύσ ζηα ρσξάθηα ηνπο … Δληάμεη 

ηώξα κε κάζαλε… Δζύ γλσξίδεηο όηη εγώ μέξσ ηνπο δαζθάινπο από ηε δνπιεηά (θαζαξίδεη 

ρψξνπο ζρνιηθνχο) θαη απηνί κε έρνπλ βνεζήζεη ζε όηη πξνβιήκαηα έρσ κε ηα παηδηά. Με ηνλ 

π. είρα κεγάιν πξόβιεκα, γηαηί ην παηδί έρεη θαη άιια ζέκαηα από ηνλ παηέξα ηνπ θαη ην 

ζρνιείν ήηαλ γη απηόλ δξάκα (ην παηδί έρεη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο απφ πεξηζηαζηαθέο  

επηζθέςεηο ηνπ παηέξα θαη ηελ έιιεηςε ηνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο, 
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παξαθνινπζείηαη απφ ςπρνιφγν φηαλ αληηκεησπίδεη πξφβιεκα θαη είρε πξνβιήκαηα άγρνπο 

θαη ζηξεο πνπ παξνπζηάδνληαλ  κε ην λα “βξέρεη” ην θξεβάηη ηνπ ηα βξάδηα). Αιιά είλαη 

θαινί καζεηέο θαη νη δύν θαη ηη λα κνπ πνπλ; Δγώ παιεύσ κόλε κνπ κε ηόζα πξνβιήκαηα θαη 

ηα παηδηά κνπ είλαη θαιύηεξα από ηα δηθά ηνπο (ελλνεί φηη είλαη θαινί καζεηέο)  

- ε εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ δει. ζε γηνξηέο, ζε παξειάζεηο, ζηνλ ζχιινγν γνλέσλ 

ζπκκεηέρεηο  φηαλ κπνξείο; 

Δ λαη! Μόλν εκέλα έρνπλ, λα κελ πάσ; Μεηά θάλνπλ παξάπνλα (ελλνεί ηα παηδηά). Δγώ δελ ηα 

αθήλσ έηζη (ελλνεί κφλα ηνπο). Καη όηαλ δνπιεύσ θαη ιείπσ όιε κέξα, κηιάκε ζπλερώο ζην 

ηειέθσλν θαη ηνπο ιέσ ηη λα θάλε, ηα καζήκαηα … Ο γηόο κνπ ιέεη πσο κόλν απηόο ιέεη ηα 

κπζηηθά ηνπ ζε κέλα.  Σσλ θίισλ ηνπ νη γνλείο δελ μέξνπλ ηίπνηα… (γηα ηελ νπζηαζηηθή 

επηθνηλσλία γνλέσλ –παηδηψλ αλαθέξεηε) 

- Διέγρεηο ηα ηεηξάδηα, ηα δηαγσλίζκαηα ηεο Ν…; 

Από κηθξά λαη. Μνπ ηα ιέλε κόλα ηνπο (ππνλνεί ηα δηαγσλίζκαηα). Γηαβάδνπκε καδί κε ηελ 

Ν…  

- Έια! ε Πέκπηε είλαη δχζθνιή ηάμε.  

Σί λα αθήζσ; 

- Δμεηάδεηο ην παηδί κεηά ηελ κειέηε ηνπ δει. ην δηάβαζκά ηνπ; 

Σα θάλνπκε καδί όηαλ είκαη ζπίηη. Σώξα αλ ιείπσ γηα δνπιεηά, ξσηάεη ηνλ   αδεξθό ηεο. 

Αιιηώο, ζα κε πεξηκέλεη λα έξζσ θαη ζα ην θάλνπκε καδί (παύζε) ή ζα κε ξσηήζεη από ην 

ηειέθσλν (αθήλεη λα ελλνεζεί φηη ε πεξηζζφηεξε επηθνηλσλία πξαγκαηνπνηείηε απφ ην 

ηειέθσλν). 

- Αληηιακβάλνκαη φηη παξαθνινπζείο θαζεκεξηλά ηελ Ν. ζηηο εξγαζίεο θαη ζηα 

καζήκαηά ηεο. 

Δπηπρώο ηώξα  “θόςαλε”  ηηο θσηνηππίεο  θαη δελ ηα “θνξηώλνπλ” κε εξγαζίεο. Με ηνλ π. 

δηαβάδακε πνιιέο ώξεο. Σώξα, ηα θαηαθέξλνπκε. αλ θαη έξρνκαη πάληα θνπξαζκέλε… 

- Έρεηο δπζθνιία κε ηελ γιψζζα θαη ηελ θαηαλφεζε θεηκέλσλ φηαλ δηαβάδεηο ηελ Ν.; 

ηαλ δηάβαδα ηνλ π… είρα πνιύ. Γηάβαδα καδί ηνπ θαη ηώξα γλσξίδσ… γξάθσ… δηαβάδσ 

(δείρλεη ππεξήθαλε γηα ηνλ εαπηφ ηεο). Δζύ μέξεηο! Με θαηαιαβαίλεη θαλείο όηη είκαη μέλε; 

Μόλν όζνη κε μέξνπλ. ηα  καζεκαηηθά θαλέλα  πξόβιεκα (παύζε)  εθεί κε ηελ γιώζζα θαη ηηο 

αζθήζεηο (παύζε). Ρσηνύζα θαη κάζαηλα. Έρνπκε θαη ην internet θαη έρεη όιεο ηηο ιύζεηο θαη ηα 

βνεζεηηθά! Δπηπρώο γηαηί είλαη πνιύ αθξηβά. (Ζ αιήζεηα είλαη πσο ε εθθνξά ηεο γιψζζαο 

είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ θαιή θαη γλσξίδσ πξνζσπηθά φηη γξάθεη θαη δηαβάδεη ζε πνιχ 

θαιφ βαζκφ). 
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- Σελ ηζάληα ηνπ παηδηνχ ηελ ειέγρεηο θαζεκεξηλά; 

Σώξα όρη. Δίλαη θαιή ε Ν… δελ μερλά ηα βηβιία ηεο. Σα έρεη όια ηαθηνπνηεκέλα (παιηφηεξα 

ππνλνεί φηη ην έθαλε). 

- πγθεθξηκέλε ψξα θαη ρξφλν έρεη γηα λα δηαβάδεη, δειαδή κεηά ην ζρνιείν ή ην 

απφγεπκα; 

Σώξα κελ πσ ςέκαηα… δελ μέξσ αλ δηαβάδνπλ ζπγθεθξηκέλε ώξα… πνηε ζέινπλ. Σί λα ηνπο 

πσ λα δηαβάζνπλ κηα ώξα; Να δηαβάζνπλ ζέισ κόλν. Γελ έρνπλ θαη ηίπνηα λα θάλνπλ όηαλ 

έξρνληαη από ην ζρνιείν, λα δηαβάζνπλ θαη λα παίμνπλ  ζην internet. Με απηό “θνιιάλε”  λα 

πσ ηελ αιήζεηα θαη θσλάδσ ζπλερώο... 

-  Βξίζθεζαη θνληά ηεο φηαλ δηαβάδεη ε Ν…; 

ην ζπίηη λαη. Κάλσ θαη δνπιεηέο (ελλνεί ηαπηφρξνλα). 

- Έρεηο απαηηήζεηο απφ ηα παηδηά ζνπ γηα ηνπο βαζκνχο θαη ηελ πξφνδφ ηνπο 

γεληθφηεξα ζην ζρνιείν; 

Έρσ απαηηήζεηο λα παίξλνπλ θαινύο βαζκνύο,  όρη 20ξηα αιιά λα είλαη θαινί. Δκείο δελ πάκε 

θξνληηζηήξηα. Έρνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα ζηελ γιώζζα θαη ζηα αγγιηθά αλ θαη ηα 

θαηαθέξλνπκε. Δγώ ξσηάσ ηηο δαζθάιεο, δελ “θνιιάσ” πάσ θαη ζην ζπίηη ηνπο θαη κνπ 

εμεγνύλ. Ο π…   ζηελ εληζρπηηθή αλ θαη άξρηζε ηώξα (ηέινο Φεβξνπαξίνπ). Θα έπξεπε λα 

είλαη θάζε ρξόλν ε εληζρπηηθή, από ηελ αξρή ηεο ρξνληάο. Δκείο δελ έρνπκε ηόζα ρξήκαηα γηα 

θξνληηζηήξηα θαη εγώ πόζα λα μέξσ… Έκαζα θαη ηα Διιεληθά, ην μέξεηο… (λνηψζεη ελνρή πνπ 

δελ κπνξεί λα παξέρεη πεξηζζφηεξα) 

- Ζ Ν… έρεη βνήζεηα ζαλ ηνπ π… πέξα απφ εζέλα; 

ην νινήκεξν θάλνπλ ηα γξαπηά κε ηε δαζθάια θαη εθεί γίλεηαη δνπιεηά. Άιιε βνήζεηα όρη.(ην 

νινήκεξν παξνπζηάδεηαη εδψ σο κηα πξννπηηθή πνπ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηα παηδηά θαη 

λα θαιχςεη ηα “θελά” ησλ γνληψλ). 

- Ννηψζεηο ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο θαινχο βαζκνχο ησλ παηδηψλ ζνπ; 

Δ λαη! Δίκαη εδώ θαη είκαη ππεξήθαλε γη‟  απηά. Βέβαηα, αθνύσ θαη ζρόιηα ….μέξεηο… “ην 

παηδί ηεο αιβαλέδαο παίξλεη15” ή ε δαζθάια ηεο Ν. λα ιέεη κπξνζηά ζηνπο άιινπο “Ζ Ν… 

είλαη κηα ραξά κόλν ιίγε πξνζπάζεηα εδώ θαη θεη” θαη ζθάλε…. (ηθαλνπνίεζε γηα ηηο 

πξνζπάζεηέο ηεο θαη ζηνηρεία ξαηζηζκνχ πνπ κνηάδεη πιένλ λα κελ ηελ αγγίδνπλ). 

- Σα παηδηά παξαθνινπζνχλ θάπνηα καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ, αζιήκαηα, θάπνην 

κνπζηθφ φξγαλν; 

νπ είπα κόλν όηη γίλεηαη ζην ζρνιείν (ελλνεί καζήκαηα ζηε ζρνιηθή χιε). Πάλε θαη παίδνπλ 

ζην γήπεδν θαη ζην παιηό Γεκνηηθό (δίρσο ζπλδξνκή). Αγγιηθά είρα θάλεη ζηνλ π… αιιά  ηνλ 
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ζηακάηεζα. Ννκίδσ όηη ε Κ. (αλαθνξά ζε κηα θπξία πνπ δηαηεξεί θξνληηζηήξην αγγιηθήο 

γιψζζαο ζηε πεξηνρή) θνξντδεύεη (δηαθξίλσ ιίγε αγαλάθηεζε). Πήγαηλε ηξία ρξόληα ν π… 

θαη λα κελ κνπ πεη ηίπνηα γηα ην παηδί; Να πεξλά κε ην δόξη ην κάζεκα (ελλνεί ζην Γπκλάζην); 

Πεο δελ δηαβάδεη. Δγώ ην έζηειλα  εθεί γηα λα κάζεη. ρη θαη λα κελ κπνξεί λα βνεζήζεη νύηε 

ηελ αδεξθή ηνπ! Έρσ λεπξηάζεη πνιύ κε απηή. Γελ πεηξάδεη ζα ηειεηώζεη ην ζρνιείν (ελλνεί ην 

Λχθεην)  θαη αλ ζέιεη ζα κάζεη…( ε νηθνγέλεηα δελ έρεη θαιά νηθνλνκηθά θαη ε κεηέξα 

πξνζπαζεί λα ην κεηαζέζεη ζην κέιινλ)  

- πδεηάο κε ηα παηδηά ζνπ γηα ην κέιινλ ηνπο,  δειαδή ηη ζα γίλνπλ φηαλ 

κεγαιψζνπλ; 

Μηιάκε όηη πξέπεη λα θάλνπλ θάηη, κηα δνπιεηά. Πεξηκέλσ από ηνλ π… λα αζρνιεζεί κε θάηη 

ζαλ κεραληθό ζα έιεγα .Σνπ αξέζεη αλ θαη είλαη πνιύ επαίζζεηνο γεληθά. Ζ Ν. δελ μέξεη. Δίλαη 

κηθξή αθόκα. Ση λα πεη; 

- Δζχ ηα παξνηξχλεηο γεληθά λα θάλνπλ θάηη δειαδή λα πάλε ζε κηα ζρνιή, λα κάζνπλ 

κηα ηέρλε, λα κπνπλ ζην Παλεπηζηήκην ή ζε έλα ΣΔΗ; 

Ναη αιιά δελ έρσ κεγάια όλεηξα. Πνηέ δελ μέξεηο ηη ζα γίλεη 

- Πνπ βιέπεηο ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ζνπ λα είλαη θαιχηεξν; Θέισ λα πσ αλ ζεσξείο 

αβέβαην ην κέιινλ ηνπο ζηελ Διιάδα θαη ίζσο ζα ήηαλ θαιχηεξα λα κεηαλαζηεχζνπλ 

ή λα γπξίζνπλ ζηε παηξίδα ζνπ. 

Αλ κπνξνύζα ζα είρα θύγεη γηα ηελ Αιβαλία. Δίλαη ε νηθνγέλεηά κνπ εθεί. Θα ήκνπλ θαιύηεξα 

(ππάξρεη λνκηθφ πξφβιεκα λα θχγεη κε δχν αλήιηθα παηδηά) 

- Δλλνείο απφ άπνςε δνπιεηάο είλαη θαιχηεξα; 

ρη εγώ δελ έρσ κείλεη από δνπιεηά. Σα θάλσ όια. Σν μέξεηο. Γηα αζθάιεηα ζα ήκνπλ 

θαιύηεξα. 

- Γηα ηα παηδηά; 

Γνπιεηά έρεη ε Διιάδα, αξθεί λα δνπιεύεηο. Αλ κάζνπλ κηα δνπιεηά θαη δελ ηξαβάεη, αο θάλνπλ 

θάηη άιιν. Αιιηώο Αιβαλία εάλ πεξάζνπλ ηα 18 (παχζε). Αο είκαζηε ζνβαξνί! Πσο λα θύγνπλ; 

Οη θίινη ηνπο είλαη εδώ .Γύζθνιν ην βιέπσ λα ζνπ πσ. 

- ε επραξηζηψ πνιχ. 

                                     ______________________________________________ 
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Καηεγνξία 1
ε 

: Ζ επηθνηλσλία ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη νη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ 

 

 πρλόηεηα 

επηζθέςεσλ   

ζην ζρνιείν 

πλεξγαζία κε  

εθπαηδεπηηθνύο 

πκκεηνρή ζηηο νκαδηθέο 

ζπλαληήζεηο ηνπ  ζρνιείνπ 

 

πκκεηνρή ζηηο  

εθδειώζεηο ηνπ 

ζρνιείνπ 

1 πνηε καο  

θαινύλ 
Πεγαίλσ ζην ζρνιείν 

αιιά δελ έρσ  απαηηήζεηο… 

Δγώ κέζα κνπ έλνησζα μέλε, γη‟ 

απηό δελ πήγαηλα από κόλε κνπ 

Πεγαίλσ αιιά δελ κηιάσ 

Σν πξόβιεκα ε  

γιώζζα 

 

2 πνηε πξέπεη, 

είλαη βαζηθό λα 
ζπλαληάο ηνπο 

δαζθάινπο θαη 

λα έρεηο κηα 
επηθνηλσλία. 

   

3 Πνιύ ζπρλά, αλ 

θαη δελ  
Σξειαίλνκαη  

  Οηθνγελεηαθά πεγαίλνπκε 

4 Νεπηαγσγείν 

 

   

5 πρλά Γελ λνηώζσ άλεηα κε ηε δαζθάια, 

ίζσο επεηδή δύν-ηξεηο θνξέο πνπ 

ηηο έρσ κηιήζεη κνπ έρεη θεξζεί 
ιίγν απόηνκα 

Πεγαίλσ αιιά δελ  

κηιάσ. Δίκαη 

 θιεηζηή. 
 

Έξρνκαη ζε όιεο ηηο γηνξηέο 

ηνπ ζρνιείνπ, αξέζεη ζηα 

παηδηά αιιά θαη ζε κέλα 
αξέζεη πνιύ 

6 πνηε καο  

Καινύλ 

   

7 πνηε καο  

θαινύλ  

ηελ αξρή έλνησζα άβνια Πάσ αιιά δελ κηιάσ. 

Φνβάκαη κελ κπεξδεπηώ γηαηί 

δελ μέξσ θαιά 

 ειιεληθά. 

 

8 πνηε καο  
θαινύλ 

Με ην  κεγάιν γην γηαηί δελ 
 ήμεξα ηε  

γιώζζα 

Ναη πάσ αιιά δελ 
 θαηαιαβαίλσ θάπνηεο 

 ιέμεηο πνπ ιέλε 

 

9 ηαλ καο 

θαινύλ,  ξσηάσ 

ηνλ δάζθαιν ή 

ηε δαζθάια γηα 

ην παηδί, αιιά 

πάσ θαη κόλε 

κνπ. ηελ αξρή 

ηεο ρξνληάο 

πνιύ  ζπρλά γηα 

λα γλσξίζσ θαη 

ην δάζθαιν 

αιιά θαη κεηά 

πάσ αξθεηά 

ζπρλά … γηαηί 

άκα ν δάζθαινο 

είλαη θαιόο 

βνεζάεη θαη 

κέλα λα βνεζάσ 

θαιύηεξα ην 

 παηδί.  

Πξόβιεκα κε κία  

δαζθάια. Γπλακηθή  

παξέκβαζε ζην  
ζρνιείν   

 

Από ηνπο γνλείο είρα 

 πξόβιεκα 

Δίκαη από ηνπο πξώηνπο. Ζ 

Νη… είλαη θαη 

 ζεκαηνθόξνο 

10  Με κηα δαζθάια ζύκσζα πνιύ 
πνπ  κνπ  είπε λα πάεη ζην 
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νινήκεξν γηα λα ιπζεί ε γιώζζα 

ηνπ, γηαηί εκείο είκαζηε αιινδαπνί 
θαη απηό ζα ηνπ θάλεη θαιό  

11 Δγώ ζηνπο 

βαζκνύο έρσ  

λεύξα, ηνπο 
παίξλσ θαη  

θεύγσ 

   

12 Δγώ είκαη 
ζπλερώο ζην 

 ζρνιείν θαη 

 καζαίλσ γηα ηα 
παηδηά κνπ. Με 

ηνπο δαζθάινπο 

όινπο 
γλσξηδόκαζηε 

θαη ηνπο  

 ζπλαληώ θαη  
έμσ από ην 

ζρνιείν θαη κνπ 

ιέλε ηα πάληα 
γηα ηα παηδηά  

 Από ηνπο γνλείο είρα 
πξόβιεκα θαη έρσ  

λνηώζεη πνιιέο άζρεκα. 

Άιια εγώ είκαη ζθιεξή, δελ 
“θνιιάσ”,  αθνύσ ζπλερώο λα 

ιέλε ε «αιβαλέδα θαη ε 

αιβαλέδα» αιιά κε “βάδνπλ” 
ζηα ζπίηηα ηνπο θαη δνπιεύσ 

ζηα ρσξάθηα ηνπο …  

 

 

 

Καηεγνξία 2
ε 

: πκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ παηδηψλ 

ηνπο θαη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ  

 Δκπινθή ησλ γνλέσλ 

ζηελ θαζεκεξηλή  

πξνεηνηκαζία ησλ 

ησλ παηδηώλ ηνπο γηα  

ην ζρνιείν 

Αλαγλώξηζε  ηεο ζεκαληηθόηεηαο 

 ηεο εκπινθήο  ησλ γνληώλ   

ζηε κάζεζε ζην ζπίηη  

 

Ώζεζε ζε 

εμσζρνιηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

Απαηηήζεηο 

από ηηο  

ζρνιηθέο επηδόζεηο 

1 Γελ  έρσ θαη ρξφλν … 

 γπξλάσ αξγά ζην ζπίηη,  

ν άληξαο κνπ δελ 

 ελδηαθέξεηε θαζφινπ 

Δγψ δνπιεχσ πνιιέο 

ψξεο… ηα παηδηά ήηαλ 

πάληα κφλα ηνπο ζην 

ζπίηη. Γηαβάδνπλ φπνηε 

ζέινπλ.  

 

Μαζεκαηηθά… κπνξψ  θαη ηζηνξία φηαλ 

 ηα “ιέεη”, εγψ θξαηψ  ην βηβιίν,  

παιηφηεξα  έθαλα φηη θαηαιάβαηλα  

 λα δηαβάδσ γηα λα δηαβάδεη θαη ε  

Μ. λα κελ κε θαηαιάβεη δειαδή 

 θαη δελ δηαβάδεη Να ζνπ πσ αιήζεηα,  

αλ είρα ηα ιεθηά πνπ έρσ ραιάζεη ζηνπο  

 δαζθάινπο θαη ζηα θξνληηζηήξηα ζα 

είρα θηηάμεη έλα ζπίηη. ηε κεγάιε  

δαζθάια  ζην ζπίηη κέρξη & ην γπκλάζην 

 ζηε κηθξή κέρξη ηε Πέκπηε 

Αγγιηθά &  

Παξαδνζηαθνί  

Υνξνί  

 

Ναη πνιχ… Γελ ζέισ γεληθά 

λα κελ είλαη θαιά παηδηά θαη 

λα καο θνπηζνκπνιεχνπλ 

Δίκαζηε μέλνη θαη ζέισ λα 

κελ θάλνπκε θάηη θαθφ θαη 

ηα παηδηά λα κελ έρνπλ 

 πξνβιήκαηα θαη 

 λα ηα βιέπνπλ δηαθνξεηηθά 

θαη λα έρνπλ πξφβιεκα απηά 

κε ηνπο  

άιινπο. 

 

2 

Κάζε κέξα,  Ακέ. 

Πξσί- πξσί ζήκεξα 

δηαβάδακε ηελ 

Γεσγξαθία γηαηί είρε 

δηαγψληζκα, «Έια, έια 

ηνπ ιέσ…» Γηαβάδεη 

 κφλνο, θαη ην βξάδπ,  

φηαλ ηειεηψλσ ηε 

δνπιεηά,  ηνλ ειέγρσ.  

Σν πξφβιεκα είπε ν γηαηξφο θαη ε 

δαζθάια είλαη φηη κηιάκε ξνπκάληθα 

αθφκα ζην ζπίηη. Γελ κπνξνχζε λα  

γξάςεη ζσζηά… Πήγακε ζε γηαηξφ, έθαλε 

ινγνζεξαπείεο. Ο λνλφο ηνπ ηνλ βνεζάεη  

 πνιχ ζηα καζήκαηα 

Αγγιηθά, ζθάθη, 

Τπνινγηζηέο,  

ζέαηξν 

ζέισ λα είλαη  θαιφο. Γηαηί δελ  

ηνλ βάδσ λα δνπιέςεη…  

έρεη ρξφλν… πξέπεη λα  

είλαη θαιφο… έρσ απαηηήζεηο. 

 

3 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα  

κπνπλ ζην ζπίηη ηα 

ξσηάσ ηη έρνπλ λα θάλνπλ 

βγάδνπλ ηα ηεηξάδηα θαη 

ηα βιέπνπκε. Σα ξσηάσ 

ηη έθαλαλ, πψο πέξαζαλ. 
Δίκαη πνιχ θνληά ηνπο  

Έξρνληαη, ηξψλε, ε, 

μεθνπξάδνληαη θαη 

κεηά θάλνπλ ηα 

καζήκαηά ηνπο. Έρνπκε 

 

Γηαβάδνπκε  ζηα ειιεληθά, θαη 

 ζην ζπίηη  κφλν ειιεληθά  

κηιάκε, θαη κφλν θάπνηεο ιέμεηο  

ζηα αιβαληθά 

 

Αγγιηθά,  

πνδφζθαηξν 

 

Θέισ ηα παηδηά 

 κνπ λα είλαη  

θαινί καζεηέο,  

πνηνο δελ ην ζέιεη 
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 πξφγξακκα  θάζε κέξα 

 

4 

Νεπηαγσγείν Μφλν ν 

ν ρξφλνο  ηεο δνπιεηάο  

κ‟ εκπνδίδεη λα είκαη 

 πην θνληά 

 

 

Σνπ ρξφλνπ πνπ ζα  πάεη ζην δεκνηηθφ, 

ζα πξνζπαζήζσ λα ηελ βνεζάσ φζν  

πην πνιχ κπνξψ, γηαηί εγψ  κηιάσ  

θαιχηεξα ειιεληθά. Γελ έρνπκε θαη  

θαλέλαλ άιιν.  

Αλ έρνπκε ηελ  

νηθ. άλεζε ζα  

θάλεη ρνξφ 

 θαη αγγιηθά  

 

Δπεηδή εγψ ήκνπλ θαιή  

Μαζήηξηα ζηα ιίγα ρξφληα 

 πνπ πήγα ζρνιείν, ζα ήζεια  

λα είλαη θη‟ απηή θαιή 

 θαη ζα είκαη θαη πνιχ 

απαηηεηηθή καδί ηεο. 

 

5 

Με ηνλ κεγάιν ειέγρσ 

 ηα καζήκαηα ηνπ 

θαζεκεξηλά θαη θσλάδσ 

γηαηί  δελ θάζεηαη λα  

δηαβάζεη. Σνλ βνεζάσ π  

πάξα πνιχ    θαη γη‟ απηφ 

έρεη ην θεθάιη ηνπ ήζπρν, 

μέξεη φηη ε κακά μέξεη 

ηα καζήκαηα θαη φηη έρεη 

έρεη αθήζεη πίζσ ζα  

έξζεη θαη ζα βνεζήζεη 

θαη ζα ηα θάλσ γξήγνξα. 

 

ην δηάβαζκα  

ρξεζηκνπνηνχκε κφλν    

ειιεληθά, απνθιεηζηηθά 

 

 

 

Αγγιηθά,  

πνδφζθαηξν 

Έρσ κεγάιεο  

απαηηήζεηο γηαηί  

ζέισ ζηε δσή ηνπ 

 λα γίλεη θάπνηνο 

 θαη αλ δελ πάξεη 

 ηηο βάζεηο  

ζην δεκνηηθφ,  

πνπ παίξλεη ηα  

θπξηφηεξα  

πξάγκαηα,  

πηζηεχσ φηη δελ  

ζα ζπλερίζεη  

ην ζρνιείν. 

6 Δγψ ηνλ βνεζάσ  

ζρεδφλ θαζεκεξηλά. Ζ 

κειέηε γίλεηαη ζπλήζσο 

κεηά ηελ επηζηξνθή 

απφ ην θνιπκβεηήξην. 

 

Κάπνηεο θνξέο βνεζάεη ε αληςηά κνπ πνπ 

 έρεη ηειεηψζεη ην ιχθεην εδψ. 

ην ζπίηη κηιάκε ειιεληθά. Γελ έρνπκε 

αθήζεη  βέβαηα ηε γιψζζα  καο αιιά 

 ην παηδί  κφλν θαηαιαβαίλεη, 

 δελ κηιάεη. 

Κνιπκβεηήξην θαη 

ηνπ ρξφλνπ, λα 

 είκαζηε θαιά θαη 

κε δνπιεηά, 

θαη ζα αξρίζεη 

αγγιηθά. 

Γελ έρσ ηδηαίηεξεο  

απαηηήζεηο κε ην παηδί,  

δελ ηνλ πηέδσ,  απηφ πνπ ζέιεη 

 λα θάλεη αο ην θάλεη 

7 Δίκαη απφ „πάλσ‟ ηνπ 

ζπλέρεηα. ηνλ πηέδσ 

πνιχ λα δηαβάζεη 

Γηαβάδεη, φπσο είλαη  

ην πξφγξακκα  

θάζε κέξα 

 

 

 

 

 

 

ηα καζεκαηηθά δελ έρσ αλάγθε,  αιιά 

κε ηε γιψζζα. Δγψ μέξσ λα δηαβάζσ, 

δελ μέξσ λα γξάθσ. Σν βάδσ λα γξάθεη 

φιν ην κάζεκα. ηελ   ηζηνξία, θιπ  

δηαβάδεη θαη εγψ ηνλ αθνχσ λα ην ιέεη. 

Έρεη ην λνλφ ηνπ πνπ  είλαη Έιιελαο θαη  

καο βνήζεζε πνιχ. 

 

Αγγιηθά, 

Γεξκαληθά, 

Μπάζθεη 

Έρσ απαηηήζεηο, αιιά είλαη 

 θαιφο ζην ζρνιείν θαη  

λνηψζσ ππεξεθάλεηα   

  

8 Σν κεζεκέξη δηαβάδεη 

 γηα ην ζρνιείν θαη ηα 

 Αγγιηθά ηεο. Μεηά 

έξρεηαη ε θνπέια θαη   

θαη θάλνπλ κάζεκα. Σα 

δηαγσλίζκαηα  θνηηάσ 

πάληα γηα λα μέξσ ηη 

θάλεη ζην ζρνιείν. 

 

Απηφ κε ηε γιψζζα θαη πνπ δελ ήμεξα 

λα βνεζήζσ ηα παηδηά κνπ ζην ζρνιείν, 

θαη πνιιέο ψξεο δνχιεπα κεξνθάκαην. 

Λίγν ν αδεξθφο ηεο ηελ βνήζεζε ζηελ 

πξψηε δεκνηηθνχ. Μεηά έρσ βάιεη 

δαζθάια θαη έξρεηαη θάζε κέξα ζπίηη 

θαη θάλεη κάζεκα. 

Αγγιηθά  

Γελ θάλεη  άζιεκα  

γηαηί  δνπιεχνπκε  

φιε κέξα θαη  

δελ κπνξνχκε  

λα ηελ πεγαίλνπκε 

Δγψ… δνπιεχσ  

φιε κέξα γηα 

 λα πιεξψλσ  

γηα ηα καζήκαηα 

(ελλνεί πσο  

έρεη απαηηήζεηο) 

9 πλήζσο δηαβάδνπλ  

φηαλ έξρνληαη απφ 

ην ζρνιείν θαη  ηα 

 ειέγρσ θάζε  κέξα. 

. 

ηα ειιεληθά  δηαβάδνπκε θαη κηιάκε 

κεηαμχ καο γηα λα κελ δπζθνιεπηνχλ  

ζην ζρνιείν. ηα καζεκαηηθά πάληα 

αλαθαηεπφκνπλ. Σε γιψζζα δελ κπνξψ 

λα ηε  θαηαιάβσ. Παίξλσ βνεζεηηθά 

(βηβιία) θαη έρσ πάξεη θαη ηελ κπιε 

γξακκαηηθή (βνεζεηηθφ ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην). Δίλαη δχζθνιν λα ην 

Αγγιηθά,  

θαξάηε 

Δληάμεη απαηηήζεηο  

έρσ θαη απφ βαζκνχο,   

ηηκσξία, πξψηα θφβεηε ην 

Internet. Αιιά θαη 

 ζπκπεξηθνξάο, γηαηί  έρνπκε 

θαλφλεο ζηελ θνηλσλία θαη 

αλαγλσξίδεηαη ε θαιή  

ζπκπεξηθνξά. Σν παηδί πξέπεη 
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δηαρεηξηζηψ…  λα κάζεη λα επηβηψλεη. 

10 Ο παηέξαο ηνπο πνηέ δελ 

θάζηζε καδί ηνπο.  

Μέρξη πέξζη ηνλ είρα απφ 

θνληά, ηα πεξηζζφηεξα α 

ηα θάλακε καδί. Φέηνο 

είπε  ε δαζθάια λα ηα  

αθήλνπκε λα δηαβάδνπλ  

κφλα ηνπο. Γελ ηνλ 

 αθήλσ φκσο λα κελ 

δηαβάδεη. Έρνπκε 

πξφγξακκα Γηαβάδνπλ  

κεηά ην ζρνιείν, κεηά 

έρνπλ θξνληηζηήξηα  

 κπάια 

  

ηα κεγαιχηεξα παηδηά δνχιεπα ζηελ  

νηθνδνκή θαη δελ ήκνπλ πάληα εθεί  

πνπ δηάβαδαλ 

(Παξαηήξεζα φηη κε  ηελ παξνπζία ηεο  

θαη κε ηηο δηδαρέο ηεο παξφηξπλε ηα  

παηδηά ηεο λα δηαβάζνπλ, θαζψο θαη κε  

ηελ βνήζεηα ίζσο δαζθάισλ ζην ζπίηη, 

ην νπνίν ππνλνεί αιιά δελ παξαδέρεηαη.  

Πηζηεχσ φηη ζπγθαιχπηεη έληερλα ηελ 

άγλνηα ηεο σο πξνο ηελ βνήζεηα πξαθηηθά 

 ζην δηάβαζκα  ησλ παηδηψλ, θαζψο  

θαη ζε εκέλα απνθεχγεη  λα απαληήζεη ζε  

νπζηψδε πάλσ  ζην δηάβαζκα) 

Αγγιηθά,  

Μπάζθεη, 

Πεξηβαιινληηθά 

Μαζήκαηα  

Γεχηεξε 

γιψζζα, αλάινγα 

 κε ηη ζα θάλεη 

ζρνιείν 

Φπζηθά (θαη έρσ απαηηήζεηο),  

έρνπκε έλα φλεηξν  ηνπ ιέσ 

Ο κεγάινο κνπ  ζπνπδάδεη ζε 

ΣΔΗ ν δεχηεξνο είλαη θαιφο 

καζεηήο, είλαη παξαζηάηεο, 

 θαη ν κηθξφο θαιφο είλαη. 

Αιιά λα είλαη θαη θαιά 

παηδηά. . ην ζρνιείν πξέπεη 

λα καζαίλνπλ λα είλαη θαη 

θαιά παηδηά. Δδψ δελ 

καζαίλεηε ηξφπνπο ζηα 

παηδηά. 

 

11 Κνίηα έρνπλ ζπάζεη ηα 

λεχξα κνπ (έρεη ππνζηεί 

εγθεθαιηθφ). Σα παηδηά 

δελ παίξλνπλ θαιά ηα 

γξάκκαηα. Γηαβάδεη  

φπνηε εκείο κπνξνχκε. 

 Αο πνχκε, έρνπκε 

 θαλνλίζεη λα πάκε ζηε 

δνπιεηά, ην παίξλνπκε 

καδί καο. Όηαλ 

 εξρφκαζηε δηαβάδεη 

Νηχλνληαη κφλα ηνπο,  

 φια κφλα ηνπο. Σελ λ 

ηζάληα ηνπ κφλνο ηνπ. 

Δγψ κπνξψ λα ηνπ πσ λα θάλεη σξαία 

γξάκκαηα. Γελ κπνξεί λα ζπλδπάδεη  

ην α…η…αη… (ελλνεί φηη ξσηά γηα ηελ 

νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ). Δίλαη 

 δχζθνιν πνιχ γηα απηφλ. Σψξα δελ έρσ 

φξεμε λα αζρνιεζψ πην πνιχ…  

Όηαλ ηα παηδηά πάλε θξνληηζηήξην, είλαη 

θνξντδία, πεηακέλα ρξήκαηα.  

Σν έδεζα κε ηνλ Β. πνπ έδσζα 4-5  

ρηι.ο επξψ λα κάζεη κηα γιψζζα  

αγγιηθή θαη δελ έκαζε ηειηθά. Δίρα  

 δαζθάια ζπίηη θαη ην πιήξσλα κε  

ην παξαπάλσ. Σξία ρξφληα θνξφηδεπε 

 θαη δελ είρε πάεη εμεηάζεηο θαζφινπ 

 

 

 Πνηέ δελ είρα, νχηε έρσ 

απαηηήζεηο ζηα παηδηά κνπ,   

θαη εγψ ηφζν 

κπνξνχζα λα δψζσ 

 …θαη δελ κπνξνχζα λα  

δεηάσ θάηη πνπ εγψ  

δελ κπνξνχζα λα δψζσ  

12 Γηαβάδνπκε καδί  

φηαλ είκαη ζπίηη. Αλ  

ιείπσ γηα δνπιεηά,  

ξσηάεη ηνλ αδεξθφ  

αιιηψο, ζα κε πεξηκέλεη 

λα έξζσ θαη ζα ην θάλνπκε 

καδί, 

αλ θαη έξρνκαη πάληα 

θνπξαζκέλε… 

 ή ζα κε ξσηήζεη 

 απφ ην ηειέθσλν 

 (αθήλεη λα ελλνεζεί 

 φηη ε πεξηζζφηεξε  

επηθνηλσλία 

πξαγκαηνπνηείηε απφ 

 ην ηειέθσλν). 

Γελ μέξσ αλ  

δηαβάδνπλ  

ζπγθεθξηκέλε ψξα… 

Όπνηε ζέινπλ 

 

Όηαλ δηάβαδα ηνλ κεγάιν είρα πνιχ 

πξφβιεκα. Γηάβαδα καδί ηνπ θαη ηψξα 

γλσξίδσ, γξάθσ, δηαβάδσ. ηα 

 καζεκαηηθά θαλέλα  πξφβιεκα, εθεί κε 

ηε γιψζζα θαη ηηο αζθήζεηο. Ρσηνχζα θαη  

κάζαηλα. Έρνπκε θαη ην internet θαη  

έρεη φιεο ηηο ιχζεηο θαη ηα βνεζεηηθά.  

Δπηπρψο γηαηί είλαη η πνιχ αθξηβά  

(ηα βνεζεηηθά) Δκείο δελ πάκε 

θξνληηζηήξηα, δελ έρνπκε ηφζα  

ρξήκαηα. Έρνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα  

ζηελ γιψζζα θαη ζηα αγγιηθά αλ  

θαη ηα θαηαθέξλνπκε. 

Ο π…ζηελ εληζρπηηθή αλ θαη άξρηζε 

ηψξα, Ζ κηθξή ζην νινήκεξν θάλνπλ  

ηα γξαπηά κε ηε δαζθάια θαη εθεί 

 γίλεηαη δνπιεηά 

 

Όρη, 

 ιφγσ  

νηθνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ  

 

Έρσ απαηηήζεηο 

 λα παίξλνπλ  

θαινχο βαζκνχο,  

 φρη 20ξηα αιιά  

λα είλαη θαινί.  

Δίκαη ππεξήθαλε 

 γη‟ απηά.  

Βέβαηα, αθνχσ θαη 

 ζρφιηα  …μέξεηο…  

“ην παηδί ηεο  αιβαλέδαο 

 παίξλεη15»  ή 

 ε δαζθάια ηεο Ν. 

ιέεη κπξνζηά  

ζηνπο  άιινπο  

«Ζ Ν… είλαη κηα 

ραξά κφλν ιίγε  

πξνζπάζεηα  

εδψ θαη θεη»   

θαη ζθάλε…. 

Καηεγνξία 3
ε
: Πξνζδνθίεο ησλ κεηαλαζηψλ γνλέσλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ 

κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο 

 πλέρηζε ησλ ζπνπδώλ κεηά  

ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 

Κύξηνη ιόγνη ζπλέρηζεο  

ησλ ζπνπδώλ 

Πξνζδνθίεο γηα ηελ  

επαγγεικαηηθή  

Η κεηαλαζηεπηηθή 

ηδηόηεηα πεγή άγρνπο 
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  απνθαηάζηαζε  

ησλ παηδηώλ ηνπο 

θαη αλεζπρίαο γηα ην  

κέιινλ ησλ παηδηώλ 

1 Σώξα ε κεγάιε  

ζπνπδάδεη,  ε… θαη  

ε κηθξή ζέισ … 

 

πσο ζα δήζνπλ αλ  

δελ ζπνπδάζνπλ 

ζέισ λα θάλνπλ  κηα θαζαξή 

δνπιεηά (φρη ρεηξσλαθηηθή) 

Δδώ είλαη ε δσή καο, δελ 

έρσ ζθεθηεί όηη ζα  

κπνξνύζαλ λα είλαη θάπνπ 

αιινύ. Γελ ζέισ  λα 

 κελ είλαη θαιά 

παηδηά θαη λα καο 

θνπηζνκπνιεύνπλ. Δίκαζηε 

μέλνη θαη ζέισ ηα παηδηά 

λα κελ έρνπλ  πξνβιήκαηα  

θαη λα  ηα βιέπνπλ 

δηαθνξεηηθά.  

Σώξα ηε κεγάιε 

δελ  ηελ  θαηαιαβαίλεηο όηη  

είλαη αιβαλίδα 

2 δελ είλαη θαθό λα  

πάεη παλεπηζηήκην  ν Κ.  

εάλ είλαη θαιόο… θαη ε  

κηθξή άκα είλαη θαη απηή 

 θαιή,  αιιά ην αγόξη είλαη  

κεγαιύηεξε αλάγθε. 

  Ζ Ρνπκαλία είλαη ζηελ Δ.Δ. 

Δάλ ηα πξάγκαηα δελ ήηαλ 

έηζη δελ μέξσ ηη ζα έθαλα… 

ζα ην ζθεθηόκνπλ λα  

ζπνπδάζνπλ εδώ … ζίγνπξα 

3 Από ηελ ώξα πνπ  γελλήζεθε 

ν κεγάινο  έςαρλα, ξώηαγα, 

 ήζεια λα μέξσ  γηα ηα ζρνιεία 

 εδώ  γηαηί  ζα ήζεια πνιύ   

λα ζπλερίζνπλ, λα  ζπνπδάζνπλ 

 Αο ζπνπδάζνπλ όηη ζέινπλ, 

ό,ηη θη αλ είλαη απηό, 

ρεκεία, θπζηθή, θάηη πην 

απιό, λνζνθόκνη, όκσο ν 

 κεγάινο κνπ  ζέιεη λα γίλεη 

 γηαηξόο. 

εδώ είλαη ην ζπίηη ηνπο, γη‟  

απηό θαη θνβάκαη γηα ηηο 

παξέεο ηνπο,  γηα ην ζρνιείν  

ηνπο. 

Γελ ζέισ λα δίλνπκε 

δηθαηώκαηα, ζέισ  λα 

 είκαζηε “ζαλ ηνπο  

άιινπο”, όπσο όινη 

4 Θα ήζεια λα  ζπνπδάζεη, ζα  

ηελ πηέζσ ζην  λα ζπνπδάζεη 

Θα ήζεια λα ζπνπδάζεη,  

όρη όπσο εκείο  

πνπ δνπιεύνπκε όιε κέξα  

γηα έλα κεξνθάκαην 

Ίζσο γηαηξόο, γηαηί είλαη 

θαζαξή δνπιεηά, θαιή  

δνπιεηά θαη νηθνλνκηθά. 

 Αλ ηηο αξέζεη θάηη άιιν  

ζα ηελ αθήζσ λα θάλεη 

όηη ζέιεη. Γελ ζα ηελ πηέζσ, 

 κόλν ζην  λα ζπνπδάζεη 

Πξνζπαζώ πάξα πνιύ, θαη  

γηα ηε κηθξή  θαη αθνύ εδώ, 

 κάιινλ  ζα είκαζηε πξέπεη  

 θαη λα  ηηο κηιάσ θαη λα  

ηελ βνεζάσ ζηα ειιεληθά 

5 Σν όλεηξό κνπ είλαη λα  

ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο, εγώ ζα 

πξνζπαζήζσ κέρξη ην ηέινο 

Γηαηί λα παο λα δνπιέςεηο 

ζε κηα δνπιεηά πνπ είλαη  

πνιύ ρακειή, κε πνιύ ρακειό 

κηζζό, αύξην ζα θάλεηο  

νηθνγέλεηα,  άκα έρεηο έλα 

δίπισκα, πάληα βξίζθεηο  

θάηη ζεκαληηθό, κε 

θαιύηεξν πνζνζηό 

 ρξεκάησλ. . 

Δγώ αλ είρα ηε δπλαηόηεηα 

 ζα πήγαηλα αθόκα  

παξαπάλσ απ‟ όηη  έρσ πάεη 

Γηα ην γηό κνπ ζα κνπ 

άξεζε πνιύ λα γίλεη 

 γηαηξόο. Ζ  κηθξή έρεη 

ηαιέλην ζην κπαιέην, ζα  

κνπ άξεζε. Δγώ όηη 

ζέινπλε, αξθεί λα ζέινπλε λα 

θάλνπλε θάηη, λα 

γίλνπλε  θάπνηνη.   

 

ηαλ πξσηνήξζα ζηελ  

Διιάδα  είρα ζε κεγάιν  

βαζκό ξαηζηζκό. Σέινο 

πάλησλ, ηα ρξόληα  

πεξάζαλε, κάζακε. Σα 

παηδηά κνπ  πηζηεύσ όηη 

 κεγαιώλνπλε ζε ιίγν 

 θαιύηεξε επνρή από 

ηε δηθή κνπ 

6 αλ γνληόο ζα ήζεια λα 

ζπνπδάζεη  

νη ζπνπδέο είλαη ζεκαληηθό 

πξάγκα γηα ηε δσή … θαη 

γσ ήκνπλ θαιόο καζεηήο  

αιιά …δελ ζπλέρηζα, ήξζα 

 κε ηνπο γνλείο κνπ ζηελ 

ζηελ Διιάδα 

Δγώ κπήθα ζην παλεπηζηήκην,  

πνιηηηθόο κεραληθόο, αιιά  

δελ πήγα, νη ζπγθπξίεο  

δελ άθεζαλ, δελ πξόιαβα, 

 σξαία  ζα ήηαλ λα ην θάλεη 

 απηόο 

ηελ Αιβαλία ην παηδί δελ 

έρεη πάεη πνηέ. Οη δηθνί 

κνπ είλαη όινη εδώ, κόλν 

νη γνλείο ηεο γπλαίθαο 

κνπ, νη παππνύδεο ηνπ, 

είλαη εθεί 

 

7 Θέισ λα ζπνπδάζεη. Πνιύ. 

 Δίλαη θαιόο καζεηήο θαη εγώ  

ζα ηνλ βνεζήζσ. Βιέπσ έρεη  

δπλαηόηεηεο 

Δίκαζηε κνξθσκέλνη ζηελ 

νηθνγέλεηα. Σα αδέξθηα κνπ 

θαη νη θόξεο  ηνπο είλαη 

 γηαηξνί, ζπνπδάδνπλ 

είπε όηη ζέιεη λα γίλεη ρεκηθόο- 

κεραληθόο. Δγώ έρσ θάλεη ην 

 ίδην θαη ην αγαπώ. Δίλαη  

θαιό επάγγεικα 

Ο Π. δπζθνιεύεηαη λα πεη  

όηη είκαζηε Αιβαλνί, δελ 

 ην μέξνπλ νη θίινη ηνπ,  

εγώ πξνζπαζώ λα κελ  
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 ζηε Ηηαιία θαη ζην  Βέιγην κηιάσ πνιύ όηαλ νη θίινη  

ηνπ έξρνληαη λα παίμνπλ … 

λνηώζεη όηη δηαθέξεη, πνιύ.  

Μηα θνξά κνπ είπε  

“Μνπ  θαηέζηξεςεο ηε   

δσή…”  

Δίλαη δύζθνια ζηελ  

Διιάδα ηώξα. Μπνξεί λα 

 αιιάμνπλ όηαλ κεγαιώζεη ν 

Π. Μπνξεί θαη λα ζπνπδάζεη  

ζηε Ηηαιία όπσο ε αληςηέο  

κνπ θαη λα δήζεη εθεί  

όπσο απηέο 

 

8 Θέισ λα πάεη ζην  

παλεπηζηήκην, λα γίλεη θάηη  

κεγάιν 

Θέισ λα πξνζπαζήζεη γηα 

λα έρεη κηα  θαιή δνπιεηά 

… γηα λα δήζεη θαιά 

ζέιεη λα γίλεη γηαηξόο 

γηα δώα, θηελίαηξνο θαη γσ 

ζέισ λα γίλεη γηαηξόο, γηα  

καο ζηελ Αιβαλία είλαη κεγάιν 

 πξάγκα λα είζαη γηαηξόο. 

Δδώ, ζα  θηηάμεη ηαηξείν γηα 

δώα, όινη έρνπλ δώα 

ζηελ Διιάδα… 

Δίκαζηε μέλνη γηα ηελ 

Αιβαλία όηαλ πάκε καο ιέλε 

θξαγθάηνπο θαη εδώ πάιη 

μέλνη; Σώξα παηξίδα ησλ 

παηδηώλ είλαη ε Διιάδα όρη 

 ε Αιβαλία. Δκείο ζέινπκε 

λα είκαζηε  Έιιελεο, ε  

θόξε κνπ λόκηδε 

πσο είκαζηε Έιιελεο, δελ 

 ήμεξε κέρξη πξηλ ιίγν θαηξό 

πσο εκείο είκαζηε Αιβαλνί. 

Πνηέ δελ ην ζπδεηήζακε ζπίηη  

αιιά θάπνην θνξίηζη ηελ  

ξώηεζε αλ είλαη αιβαλίδα 

θαη ηώξα  έρεη πξόβιεκα θαη 

όιν καο ξσηά 

 θαη ζηελαρσξηέηαη. 

 

9 Καη γηα ηα δύν  παηδηά κνπ  

ζέισ πνιιά πεξηζζόηεξα από  

ην Λύθεην. Θέισ λα πάλε 

Παλεπηζηήκην 

Πάλσ από όια λα  

είλαη κνξθσκέλα 

Αλ ξσηάλε εκέλα, ζα ηνπο πσ 

γηαηξόο. Γηαηί όπνπ θαη  

λα πάλε ζα βξνπλ δνπιεηά. 

Από θεη θαη πέξα όηη 

πξνηηκάλε απηά. Θα ήζεια 

θάηη καθξηά από ηνλ θόζκν 

θπζηθή, ρεκεία, λα 

δνπιεύνπλ ζε  εξγαζηήξηα  

θαη λα κελ έρνπλ επαθή κε 

θόζκν. Δίλαη θνπξαζηηθό 

Θέισ ηα παηδηά λα θύγνπλ  

λα πάλε Ακεξηθή. Πνπζελά 

αιινύ …  είλαη πην 

δεκνθξαηηθή θαη αμηόπηζηε 

Δίλαη ε κόλε ρώξα πνπ 

κπνξείο λα θάλεηο ην όλεηξό 

ζνπ πξαγκαηηθόηεηα.  

Πηζηεύσ όηη έρνπλ ηνλ πην 

ιίγν ξαηζηζκό από όιν ηνλ 

θόζκν. 

10 Έρνπκε έλα όλεηξν, ζα πάκε  

ζην ζρνιείν θαη ζα 

ζπνπδάζνπκε. Ο κεγάινο κνπ 

είλαη ηξηηνεηήο θνηηεηήο, ν  

δεύηεξνο ζην  γπκλάζην  είλαη 

παξαζηάηεο θαη ν ηξίηνο 

αθνινπζεί 

 

 ζα ζπνπδάζνπκε θαη αλ 

 δελ βξίζθνπλ δνπιεηά ζα 

 πάλε ζηελ νηθνδνκή κε  

ηνλ παηέξα ηνπο 

Δκείο όηαλ ν κεγάινο 

έπξεπε λα πάεη ζρνιείν 

 απνθαζίζακε πνπ ζα 

 κείλνπκε. Δίπακε εδώ γηαηί 

ζηελ Αιβαλία ηα πξάγκαηα 

δελ είλαη θαιύηεξα.  

Σώξα πάκε ζηελ Αιβαλία  

 θαη καο ιέλε Έιιελεο, 

 είκαζηε μέλνη  εθεί. 

Σνπο ιέσ πσο αλ δελ πάλε 

θξνληηζηήξην, αγγιηθά, 

 κπάια, πώο ζα θάλνπλ 

παξέα κε ηα παηδηά ησλ 

άιισλ (ησλ Διιήλσλ). 

Πξέπεη θαη εκείο λα ηα 

θάλνπκε απηά γηα λα 

παίδνπλ καδί ζαο 

11 πνπδάδνπλ όια θαη δελ  

δνπιεύνπλ. Γελ ηα πηέδσ, 

 δελ ηα πίεζα  πνηέ. Έρσ δεη  

(φηη ε) βία  δελ βγάδεη  

πνπζελά. Σν βάδεηο κε ην δόξη  

  ζην θξεβάηη  

ηνπ κηθξνύ βξίζθσ  

κόλν θαηζαβίδηα 
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λα  ζπνπδάζεη θαη ζην ηέινο  

δελ θάλεη ηίπνηα. 

12 Γελ έρσ κεγάια όλεηξα αλ θαη 

θαη πνηέ δελ μέξεηο ηη ζα γίλεη 

 Πξέπεη λα θάλνπλ θάηη, 

κηα  δνπιεηά. Πεξηκέλσ  

από ηνλ π. λα αζρνιεζεί  

κε θάηη ζαλ κεραληθό.  

Σνπ αξέζεη αλ θαη είλαη 

πνιύ επαίζζεηνο. 

Δγώ, αλ κπνξνύζα ζα 

είρα θύγεη γηα Αιβαλία. 

Δίλαη ε νηθνγέλεηά κνπ 

εθεί. Θα ήκνπλ θαιύηεξα 

(ππάξρεη λνκηθφ  

πξφβιεκα λα θχγεη κε 

δχν αλήιηθα παηδηά) 

Σα παηδηά; Αο είκαζηε 

 ζνβαξνί! Πσο λα 

θύγνπλ; Οη θίινη ηνπο 

είλαη εδώ.  

 

 

 

 


